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

สนข. ได้จัดท ารายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่ง 
และจราจร พ.ศ. 2554 - 2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ฉบับนี้ 
สนข. หวังเป็นอย่างยิ่ งว่า  รายงานติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบขนส่งฯ จักเป็นประโยชน์ 
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานโครงการและมาตรการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ และเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบขนส่งและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 
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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 เพ่ือให้
แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ สามารถบรรลุผลมุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ สรุปสาระส าคัญของแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ฉบับทบทวน ดังนี้   

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

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

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

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

  

เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อเพิ่ม
ความคล่องตัวและการ
เข้าถึงระบบการคมนาคม
ขนส่ง  

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

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

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



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร      ๑-๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
 

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

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

๑. จ านวนอุบัติ เหตุจาก 
การขนส่งลดลง 
๒. จ านวนผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจากการขนส่งลดลง 

๑. คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
๒. ลดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจและสังคมจาก
อุบัติเหตุ 
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ตาราง 1-1 ความเชื่อมโยงเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ และผลกระทบของแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ 
 ฉบับทบทวน (ต่อ)  

เป้าประสงค ์ ยุทธศาสตร ์ ผลลัพธ ์ ผลกระทบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ตัวชี้ วัด โครงการและมาตรการ ภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ฉบับทบทวน
ประกอบด้วยตัวชี้วัดเพ่ือประกอบการประเมินผลเป้าประสงค์ของแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ  
รวม 47 ตัวชี้วัด (รวมตัวชี้วัดย่อย) และมีโครงการและมาตรการส าคัญในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และระบบการขนส่งทางบก ทางน้ า ทางราง และทางอากาศ รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างเชิงสถาบัน เช่น กฎหมาย  
การบริหารจัดการ บุคลากร เทคโนโลยี รวม 136 โครงการ และ 38 มาตรการ โดยอยู่ในความรับผิดชอบ 
ของหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม 21 หน่วยงาน ซึ่งผลการประเมินตัวชี้วัด โครงการ 
และมาตรการจะกล่าวถึงในบทต่อไป  
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บทท่ี 2 
ผลการด าเนินโครงการและมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร 
พ.ศ. 2554 - 2563  
 
 แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563 ฉบับทบทวน ประกอบด้วยโครงการ 
และมาตรการส าคัญที่สอดรับกับเป้าประสงค์ท้ัง ๕ ประการ เพ่ือมุ่งไปสู่การพัฒนาสู่การขนส่งที่ยั่งยืน รวม 136  โครงการ 
และ 38  มาตรการ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) หน่วยงานในสังกัด คค.  
ที่ เกี่ยวข้องได้น าโครงการและมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ มาขับเคลื่อน สรุปผล  
การด าเนินงานได้ ดังนี้  

2.1  ผลการด าเนินโครงการและมาตรการ 
 หน่วยงานในสังกัด คค. ที่เกี่ยวข้องรวม 21  หน่วยงาน ได้น าโครงการและมาตรการภายใต้แผนหลัก 
การพัฒนาระบบขนส่งฯ มาใช้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยมีความคืบหน้าการด าเนินงานในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 รอบท่ี 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) สรุปตามแผนภาพที่ 2 - 1 และตารางที่ 2 - 1 และ 
รายละเอียดในตารางที่ 2 - 2   
 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2-1 สถานะโครงการและมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ปีงบประมาณ 2561 ณ มีนาคม 2561 
 
 

2.1.1 ผลการด าเนินโครงการ    
1) อยู่ระหว่างการศึกษาและด าเนินโครงการ โครงการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ 

ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการศึกษาและการด าเนินโครงการ มีโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา 19 โครงการ และ
อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 57 โครงการ รวม 76 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.88 ของโครงการภายใต้ 
แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ทั้งหมด 136 โครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ -
ขอนแก่น (รฟท.) โครงการจัดซื้อและจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 
๔๘๙ คัน (ขสมก.) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอ านวยการฯ (สบพ.) 

2) ด าเนินการแล้วเสร็จ โครงการที่ศึกษาแล้วเสร็จ 31 โครงการ และโครงการที่ด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จ 14 โครงการ รวมโครงการแล้วเสร็จ 45 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.09 ของโครงการภายใต ้
แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ทั้งหมด 136 โครงการ โครงการที่แล้วเสร็จ อาทิ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
อเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด (จท.) โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (กทพ.)  
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสภาพรถ (ขบ.)  

 

                

   

              

   

                     

   

                   

   

           

  

                     

  

        

                

  

              

  

                     

   

                   

   

           

  

                     

  

       



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                                   2-๒                                                               
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
  

  

 

 
3) ยกเลิก/ชะลอโครงการ โครงการที่ชะลอ/ยกเลิก 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.09 ของโครงการ

ภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ทั้งหมด 136 โครงการ โดยโครงการที่ชะลอ อาทิ โครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม (ช่วงสมุทรปราการ - บางปู และ ช่วงคูคต - ล าลูกกา) โดย คค.ต้องรอความชัดเจนเรื่อง 
การให้ กทม. รับโอนโครงการและภาระหนี้ของรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแรก (ช่วงหมอชิต - สะพานใหม ่- คูคต และ
ช่วงแบริ่ง -สมุทรปราการ) และพิจารณาปริมาณผู้โดยสาร (รฟม.)  โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงท่าเรือแหลม
ฉบัง - ท่าเรือน้ าลึกทวาย ซึ่งผลการศึกษาพบว่าไม่มีความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ (รฟท.)  โครงการที่ยกเลิก อาทิ 
โครงการก่อสร้างท่าเรอืชุมพร เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าไม่มีความเหมาะสมด้านการเงินและเศรษฐกิจ (จท.) 

4) ยังไม่เริ่มด าเนินการ มีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ และยังไม่ได้เริ่ม
ด าเนินการ รวม 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.94 ของโครงการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ทั้งหมด 
136 โครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนสะพานข้ามแม่น้ าโขง แห่งที่ 4 จ.เชียงราย (3 สายทาง) (ทช.) 
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน ช่วงตาก - พิษณุโลก - เพชรบูรณ์ - ขอนแก่น - มุกดาหาร (รฟท.)  

2.1.2 ผลการด าเนินมาตรการ   
1) อยู่ระหว่างการศึกษาและด าเนินมาตรการ มาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ 

ปัจจุบันไม่มีมาตรการที่อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา  และอยู่ระหว่างด าเนินมาตรการ 27 มาตรการ คิดเป็น 
ร้อยละ 71.05 ของมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ทั้งหมด 38 มาตรการ อาทิ มาตรการด าเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องภายใต้โครงการตรวจสอบการก ากับดูแลความปลอดภัยสากล (USOAP) (กพท.) มาตรการส่งเสริม 
สายการบินให้เพ่ิมจุดบินไปยังท่าอากาศยานในภูมิภาคของไทย (บกท. และ บทม.) 

2) ด าเนินการแล้วเสร็จ มาตรการที่ศึกษาแล้วเสร็จ 3 มาตรการ และมาตรการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  
5 มาตรการ รวมมาตรการแล้วเสร็จ 8 มาตรการ คิดเป็นร้อยละ 21.05  ของมาตรการ ทั้งหมด 38 มาตรการ  
โดยมาตรการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ อาทิ มาตรการจัดท าคู่มือเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ 
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน (ขบ.) มาตรการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านการขนส่ง การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (รฟม.) 

3) ยกเลิก/ชะลอมาตรการ มาตรการที่ชะลอ/ยกเลิก  2 มาตรการ คิดเป็นร้อยละ 5.26  
ของมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ทั้งหมด 38 โครงการ ได้แก่ มาตรการปรับปรุงกฎระเบียบ
การออกใบอนุญาตการประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ขบ.) ซึ่งยกเลิกมาตรการ เนื่องจากปัจจุบัน 
มีพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2527 ที่บังคับใช้ไว้อยู่แล้ว จึงยังคงใช้บทบัญญัตินี้  ในการออกใบอนุญาต
การประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศต่อไปได้  มาตรการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งทางรถไฟ 
(รฟท.) ซึ่งชะลอมาตรการโดยอยู่ระหว่างการร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อน 

4) ยังไม่เริ่มด าเนินการ  มาตรการที่ยังไม่เริ่มด าเนินการมี 1 มาตรการ คิดเป็นร้อยละ 2.63  
ของมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ทั้งหมด 38 โครงการ ได้แก่ มาตรการพัฒนาเชื่อมต่อระบบ
ขนส่งต่างๆ ทางกายภาพ (สนข.) ที่คาดว่าจะเริ่มด าเนินการตามแผนในปี 2562    
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ตารางที่ 2 - 1 สรุปสถานะโครงการและมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ประจ าปีงบประมาณ  
                   พ.ศ. 2561 รอบท่ี 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
 

โครงการและมาตรการ โครงการ/ 
มาตรการ 

ศึกษา 
1/

 
ด าเนนิโครงการ/

มาตรการ 
2/

 ยกเลิก/
ชะลอ 

ยังไม่เริ่ม
ด าเนนิการ รวม 

อยู่ระหว่าง 
ศึกษา 

แล้ว
เสร็จ 

  อยู่ระหว่าง 
ด าเนนิการ 

แล้ว
เสร็จ 

เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อใหป้ระเทศไทยเปน็ศนูยก์ลางเชื่อมต่อการเดนิทางและการขนส่ง   
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาประตูการค้า
หลักและประตูการค้าชายแดน รวมท้ังเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

โครงการ 6 2 12 1 1 1 23 
มาตรการ 0 2 0 0 0 0 2 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงข่ายการ
ขนส่งภายในประเทศเพื่อเชื่อมโยงเมืองหลักใน
ภูมิภาค 

โครงการ 3 3 4 0 0 1 11 
มาตรการ 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการไทยเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบ การบริหาร
จัดการโครงสร้าง พื้นฐานด้านการขนส่งของ
ภาครัฐการพัฒนาเทคโนโลยี และการพัฒนา
บุคลากรด้านการขนส่ง 

โครงการ 5 0 1 0 2 1 9 
มาตรการ 0 0 9 3 0 0 12 

  เป้าประสงคท์ี่ 2 เพือ่เพิ่มความคล่องตัวและการเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่ง  
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาระบคมนาคม 
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โครงการ 3 3 3 2 0 0 11 
มาตรการ 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบคมนาคม 
ขนส่งเชื่อมโยงระหว่างเมืองในภูมิภาค 

โครงการ 0 1 5 2 0 0 8 
มาตรการ 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการจราจรและการจัดการความ
ต้องการในการเดินทาง 

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

  เป้าประสงค์ที่ 3 เพื่อปรบัปรุงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดนิทางและการขนส่ง  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน มาตรฐานยานพาหนะและสภาพ 
แวดล้อมให้มีคุณภาพและความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

โครงการ 0 0 8 2 0 1 11 
มาตรการ 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องให้ความรู้ ความเข้าใจ 
จิตส านึกวัฒนธรรมความปลอดภัยและทักษะ
เรื่องความปลอดภัย 
ด้านการขนส่ง 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบขนส่ง
และจราจรให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
ตามหลักสากล และกรอบความตกลง
ระหว่างประเทศ 

โครงการ 0 0 1 0 0 0 1 
มาตรการ 0 0 7 0 1 0 8 

  เป้าประสงค์ที่ 4 เพื่อส่งเสริมการขนส่งทีป่ระหยดัพลังงาน และเปน็มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการขนส่งทาง
รางและทางน้ าเพิ่มมากขึ้น 

โครงการ 2 12 11 0 5 0 30 
มาตรการ 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยี เพื่อให้มีการใช้พลังงานและ
ยานพาหนะท่ีสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการ 0 1 2 1 0 0 4 
มาตรการ 0 0 0 1 0 0 1 
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โครงการและมาตรการ โครงการ/ 
มาตรการ 

ศึกษา 
1/

 
ด าเนนิโครงการ/

มาตรการ 
2/

 ยกเลิก/
ชะลอ 

ยังไม่เริ่ม
ด าเนนิการ รวม 

อยู่ระหว่าง 
ศึกษา 

แล้ว
เสร็จ 

  อยู่ระหว่าง 
ด าเนนิการ 

แล้ว
เสร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบขนส่งและ
จราจรให้ไดม้าตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมตามหลัก
สากล และกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

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

  เป้าประสงค์ที่ 5 เพื่อยกระดบัการเข้าถึงและเพิ่มการใชร้ะบบขนส่งสาธารณะ  
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

โครงการ 0 4 7 3 3 0 17 
มาตรการ 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะของเมืองหลักในภูมิภาค 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะระหว่างเมืองภูมิภาค 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและการเข้าถึง
ระบบขนส่งสาธารณะ 

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

รวมทั้ง 5 เป้าประสงค ์ โครงการ 19 31 57 14 11 4 136 
รวมทั้ง 5 เป้าประสงค์  มาตรการ 0 3 27 5 2 1 38 

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

ตารางที่ 2 - 2  สรุปความคืบหน้าการด าเนินโครงการและมาตรการในแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ   
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบท่ี 1 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 

โครงการและมาตรการ หน่วย 
งาน 

ระยะเวลา 
โครงการ/
มาตรการ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

ศึกษา 1/ 
ด าเนินโครงการ/

มาตรการ 2/ ยกเลิก/
ชะลอ 

ยังไม่เร่ิม
ด าเนนิการ อยูร่ะหว่าง

ศึกษา แล้วเสร็จ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ แล้วเสร็จ 

1. เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อให้ประเทศไทยเปน็ศนูยก์ลางเชื่อมต่อการเดนิทางและการขนส่ง   
   1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาประตกูารค้าหลักและประตกูารค้าชายแดน รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

โครงการ  

1) โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า 
เชียงของ จ.เชียงราย  

ขบ. 56-63       

2) โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม   ขบ. 56-63       

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

ขบ. 58-63       

4) โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ   ทล. 58-65       

5) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าเรือแหลมฉบัง ทช. 59-62       

6) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ (10 สายทาง) 

ทช. 59-64    
 

 

   

7) โครงการสนับสนุนท่าเทียบเรือเชียงแสน จ.เชียงราย ทช. 59 -61       

8) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนสะพานข้าม
แม่น้ าโขง แห่งท่ี 4 จ.เชียงราย (3 สายทาง)  

ทช. 63       



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                                   2-๕                                                               
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
  

  

 

โครงการและมาตรการ หน่วย 
งาน 

ระยะเวลา 
โครงการ/
มาตรการ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

ศึกษา 1/ 
ด าเนินโครงการ/

มาตรการ 2/ ยกเลิก/
ชะลอ 

ยังไม่เร่ิม
ด าเนนิการ อยูร่ะหว่าง

ศึกษา แล้วเสร็จ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ แล้วเสร็จ 

9) โครงการทางหลวงชนบทสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณชายแดน (8 สายทาง) 

ทช. 58-64    
 

   

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

11) โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกสงขลา แห่งท่ี 2 จท. 55-67       

12)  โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด   จท. 54-59       

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

14) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือส าราญขนาดใหญ่ ท่ี  
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

จท. 58-67       

15) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นท่ี 3  กทท. 59-60       

16) โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด จ.ตาก  ทย. 59-62       

17) โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา   ทย. 59-62       

18) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะท่ี 2 ทอท. 54-62       

19)  โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นท่ี ๓ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   ทอท. 59-65       

20)  โครงการอาคารผู้โดยสารหลังท่ี ๒ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   ทอท. 59-65       

21) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต  ทอท. 54-61       

22) โครงการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) 
ส าหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคใต้   

สนข. 58-59       

23) โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่าย 
ทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเท่ียวและ
การพัฒนาพ้ืนท่ี   

สนข. 59-60       

มาตรการ 

1) มาตรการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ ตะ เภาให้ เป็ น 
ท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งท่ี ๓  

สปค. 58       

2) มาตรการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบิน และ/หรือ
ศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานท่ีท่าอากาศยานอู่ตะเภา   

 สนข./    
บกท. 

57-6๔  
(อยู่ระหว่ง 

PPP) 

   
 

  

1.2 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งภายในประเทศเพือ่เชื่อมโยงเมืองหลักในภูมภิาค 
โครงการ 

1) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิ เศษระหว่างเมือง 
สายพัทยา - มาบตาพุด  

ทล.  58-62       

2) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิ เศษระหว่างเมือง 
สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา  

ทล. 59-63       

3) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิ เศษระหว่างเมือง 
สายบางใหญ ่- บ้านโป่ง - กาญจนบุรี  

ทล. 59-62       

4) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิ เศษระหว่างเมือง 
สายหาดใหญ่ - ชายแดนไทย/มาเลเซีย 

ทล. 63-66   
(อยู่ะหว่าง 

PPP) 

    

5) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิ เศษระหว่างเมือง 
สายกาญจนบุรี - บ.พุน้ าร้อน 

ทล. 63-66       

6) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิ เศษระหว่างเมือง 
สายกรุงเทพ - ชลบุรี ตอนทางยกระดับศรีนครินทร์ 

ทล. 62-64       

7) โครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ ช่วงกรุงเทพ - หัวหิน  สนข./
รฟท./ 

-   
(อยู่ะหว่าง 
EIA+PPP) 

    

8) โครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ ช่วงกรุงเทพ - ระยอง  สนข./
รฟท./ 

-   
(อยู่ะหว่าง 
EIA+PPP) 

    



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                                   2-๖                                                               
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
  

  

 

โครงการและมาตรการ หน่วย 
งาน 

ระยะเวลา 
โครงการ/
มาตรการ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

ศึกษา 1/ 
ด าเนินโครงการ/

มาตรการ 2/ ยกเลิก/
ชะลอ 

ยังไม่เร่ิม
ด าเนนิการ อยูร่ะหว่าง

ศึกษา แล้วเสร็จ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ แล้วเสร็จ 

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

สนข/
รฟท. 

       

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

 สนข/
รฟท. 

-       

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

รฟท/ 
สนข. 

-       

1.3 ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การพัฒนาศกัยภาพผู้ประกอบการไทยเพื่อสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
มาตรการ 

1)  มาตรการจัดท า คู่มือ เตรียมความพร้อมในการ
ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน  

ขบ.    60       

2) มาตรการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการจัดการขนส่ง
ทางรถไฟ   

รฟท. -       

3) มาตรการส่งเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ 
รับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

จท. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

      

1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของภาครัฐ การพัฒนาเทคโนโลยี และการพัฒนา 
      บุคลากรด้านการขนส่ง 

โครงการ 

1) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการขนส่งของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน   

ขบ.   -       

2) โครงการศึกษาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถนน   สนข./
ทล. 

-       

3) โครงการเจรจาให้เส้นทาง AH15 R12 และ R8  
เป็นเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ   

ทล. -       

4) โครงการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพทางราง/มาตรฐาน
วัสดุและองค์กรก ากับ   

รฟท.   -       

5) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาบุคลากร 
ด้านการบิน อาคารฝ่ายอ านวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ 

สบพ. 61-๖5 

 

     
 

 

6) โครงการศึกษาการพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านคมนาคมขนส่ง 

สนข. 61-62       

7) โครงการศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลกระทบโครงการ
ลงทุนด้านคมนาคมขนส่งในมิติเศรษฐกิจและสังคม 

สนข. -       

8) โครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บทด้านการขนส่งทางอากาศ   สนข. 60-61       

9) โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจร
และขนส่งอัจฉริยะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สนข. 60       

                            มาตรการ 

1) มาตรการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านการขนส่ง 
โครงการฝึกอบรมผู้ขับขี่รถบรรทุกมืออาชีพ  

ขบ 60       

2) มาตรการก าหนดระเบียบการจัดการและก ากับการใช้
ถนนระหว่างประเทศ   

ขบ. 60       



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                                   2-๗                                                               
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
  

  

 

โครงการและมาตรการ หน่วย 
งาน 

ระยะเวลา 
โครงการ/
มาตรการ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

ศึกษา 1/ 
ด าเนินโครงการ/

มาตรการ 2/ ยกเลิก/
ชะลอ 

ยังไม่เร่ิม
ด าเนนิการ อยูร่ะหว่าง

ศึกษา แล้วเสร็จ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ แล้วเสร็จ 

3) มาตรการการปรับปรุงโครงสร้างบริหารจัดการท่ีมี 
การแยกบทบาทภารกิจของหน่วยงานระดับนโยบาย 
หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยงานปฏิบัติที ่ช ัดเจน 
และการจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูและระบบราง 

กพท/ 
สนข./
รฟท. 

59       

4) มาตรการปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการขนส่ง 
ทางราง เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
และผ่านแดน  

รฟท. 53-58       

5) มาตรการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านการขนส่ง 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง  

รฟม. 53-58       

6) มาตรการระบบ Intelligent Traffic Systems หรือ 
EXAT ITS ระบบจราจรอัจฉริยะ   

กทพ. 59-62       

7)  มาตรการพัฒนาบุคลากรและ เทคโนโลยีด้ าน 
การขนส่ง : การพัฒนาหลักสูตรด้านการขนส่งทางน้ า 
และพาณิชยนาว ี

จท. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

      

8) มาตรการพัฒนาการเชื่อมโยงภูมิภาคชายฝั่งทะเล
อาเซียนท้ังในด้านโครงสร้างพื้นฐานกฎระเบียบข้อบังคับ 
การก ากับดูแล   

จท. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

      

9) มาตรการพัฒนาบุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
มาตรฐานด้านความปลอดภัยตามแผน ICAO 

กพท. 59-61       

10) มาตรการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางการบินเชื่อมโยง
กับต่างประเทศ  

ทอท./ 
บกท./ 
บทม. 

57-62       

11) มาตรการปรับปรุงการบริหารจัดการและการด าเนินงาน
คลังสินค้า   

ทอท. 60       

12) มาตรการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านการขนส่ง  ทอท./
สบพ. 

59-61       

๒. เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและการเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่ง 
๒.1 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โครงการ 

1) โครงการก่อสร้างสะพานปทุมธานี 3 และสะพาน 
สามโคก จ.ปทุมธานี  

ทล. 63-66       

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

ทช. 67       

3) โครงการก่อสร้างสะพานบริเวณสนามบินน้ า จ.นนทบุรี  ทช.  66       

4) โครงการก่อสร้างสะพานบริเวณท่าน้ านนทบุรี                                        ทช. 57       

5) โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์ - 
ถนนกาญจนาภิเษก แนวเหนือ - ใต้  

ทช. 60-62       

6) โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์ และถนนราชพฤกษ์   
ระยะท่ี 2 (ตอนท่ี 3) 

ทช. 60-62       

7) โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร  

กทพ. 56-60       

8) โครงการระบบทางด่วนขั้นท่ี 3 สายเหนือ ตอน N2  
เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  

กทพ. 60-63       
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โครงการและมาตรการ หน่วย 
งาน 

ระยะเวลา 
โครงการ/
มาตรการ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

ศึกษา 1/ 
ด าเนินโครงการ/

มาตรการ 2/ ยกเลิก/
ชะลอ 

ยังไม่เร่ิม
ด าเนนิการ อยูร่ะหว่าง

ศึกษา แล้วเสร็จ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ แล้วเสร็จ 

9) โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง - 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก 

กทพ. 59-64       

10) โครงการถนนเลียบแม่น้ าเจ้าพระยา  สนข. 58       

11) โครงการศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
และออกแบบรายละเอียดโครงข่ายทางเชื่อมระหว่าง 
ทางยกระดับอุตราภิมุข และทางพิเศษศรีรัช - วงแหวน  
รอบนอกกรุงเทพมหานคร  

สนข. 59   
(อยู่ระหว่าง 

EIA) 

    

๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างเมืองในภูมิภาค 
โครงการ 

1) โครงการเร่งรัดก่อสร้างขยาย 4 ช่องจราจร และ 
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงโครงการบูรณะทางหลวง 
สายหลักระหว่างภาค   

ทล. 58-65       

2) โครงการแก้ไขปัญหาจราจรของเมืองใหญ่ในภูมิภาค 
(32 สายทาง) 

ทช. 59-66    
 

 

   

3) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนการเกษตร   ทช. 59       

4) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนการท่องเท่ียว  
(34 สายทาง)  

ทช. 58-65    
 

   

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

PPP) 

    

6) โครงการก่อสร้างต่อเติมทางขับ ลานจอดเครื่องบิน 
ลานจอดรถยนต์  พร้อมระบบไฟฟ้า ท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช 

 ทย. 57-60       

7) โครงการก่อสร้างต่อเติมลานจอดเครื่องบินและลาน
จอดรถท่าอากาศยานอุดรธานี  

ทย. 59-60       

8) โครงการก่อสร้ างก่อสร้างทางขับและลานจอด
เครื่องบินท่าอากาศยานล าปาง 

ทย. 59-61       

2.3 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การเพิ่มประสทิธภิาพการบริหารจดัการจราจร และการจัดการความต้องการในการเดนิทาง 
โครงการ 

1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการ 
การเดินอากาศ 

บวท. 55-61       

2) โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า จั ด ท า แ ผ นพัฒน า ม า ต ร ฐ า น 
ด้านการจัดการระบบจราจรในเมืองภูมิภาค  

สนข. 59       

3) โครงการบริหารจัดการความต้องการในการเดินทาง
เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายการจราจรและระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร 

สนข. 58       

มาตรการ 

1) มาตรการส่งเสริมสายการบินให้เพิ่มจุดบินไปยัง 
ท่าอากาศยานในภูมิภาคของไทย 

บกท./  
บทม. 

ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

      

2) มาตรการปรับปรุงการด าเนินงานและการให้บริการ 
ของท่าอากาศยานภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ทอท. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 
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โครงการและมาตรการ หน่วย 
งาน 

ระยะเวลา 
โครงการ/
มาตรการ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

ศึกษา 1/ 
ด าเนินโครงการ/

มาตรการ 2/ ยกเลิก/
ชะลอ 

ยังไม่เร่ิม
ด าเนนิการ อยูร่ะหว่าง

ศึกษา แล้วเสร็จ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ แล้วเสร็จ 

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

โครงการ 
1) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสภาพรถ ขบ. 60       
2) โครงการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่ง
สินค้าหลักของประเทศ  

ทล. 58-65       

3)โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับและจุดกลับรถ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลัก 

ทล. 58-65       

4) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟและงานรื้อย้าย
สิ่งปลูกสร้างในพื้นท่ี รฟท. ส าหรับก่อสร้างสะพาน 

ทล. 58-65       

5) โครงการก่อสร้างสะพานและอุโมงค์ข้ามจุดตัดรถไฟ 
(จ านวน 24 แห่ง) 

ทช. 58-62    
 

   

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

10) โครงการจัดหาและติดตั้งป้ายหยุดสะท้อนแสงและ 
ป้ายเตือน กระพริบแสงพร้อมคันชะลอความเร็ว   

รฟท. 59       

11) โครงการก่อสร้างและจัดหาระบบตรวจการณ์ชายฝั่ง
อ่าวไทยตอนบน   

จท. 55-61       

๓.๒ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ความรู้ ความเข้าใจ จิตส านึก และทักษะเรื่องวัฒนธรรม  
 ความปลอดภัยด้านการขนส่ง 

โครงการ 

1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแผนป้องกัน
และบรรเทาภัยในภาคคมนาคม   

สนข. 59       

มาตรการ 

1) มาตรการบังคับใช้การจ ากัดความเร็วอย่างเป็นรูปธรรม  ทล./ 
ขบ. 

ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

      

2) มาตรการก าหนดมาตรฐานการขนส่งและบังคับใช้ 
อย่างเป็นรูปธรรม และมาตรการส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัย-คาดเข็มขัดนิรภัย 

ขบ. 61       

3) มาตรการส่งเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทุกกลุ่ม 

ขบ. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

      

4) มาตรการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อป้องกันอุบัติ เหตุ   
การแจ้งเหตุสารสนเทศด้านความปลอดภัย 

ทล. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

      

5) มาตรการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากจุดตัดทางรถไฟ  

รฟท. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

      

๓.๓ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบขนส่งและจราจรให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล และกรอบความตกลงระหว่างประเทศ 
โครงการ 

1) โครงการศึกษาจัดท าแผนหลักด้านความมั่นคงในภาค
การขนส่ง ระยะท่ี 1 และการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ 

สนข. ๕๙-60        
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โครงการและมาตรการ หน่วย 
งาน 

ระยะเวลา 
โครงการ/
มาตรการ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

ศึกษา 1/ 
ด าเนินโครงการ/

มาตรการ 2/ ยกเลิก/
ชะลอ 

ยังไม่เร่ิม
ด าเนนิการ อยูร่ะหว่าง

ศึกษา แล้วเสร็จ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ แล้วเสร็จ 

มาตรการ 

1) มาตรการบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยของ
ยานพาหนะและผู้ขับรถโดยสารสาธารณะให้เข้มงวดมากขึ้น 

ขบ. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

      

2) มาตรการปรับปรุ งกฏระเบียบการออกใบอนุญาต 
การประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ   

ขบ. -       

3) มาตรการกวดขันน้ าหนักรถบรรทุกให้เป็นไปตามมาตรฐาน   ทล. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

      

4) มาตรการส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันภัยและ
การชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถไฟ  

รฟท. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

      

5) มาตรการควบคุมระยะเวลาปฏิบัติงานและเพิ่มจ านวน
ผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอ   

รฟท. 59       

6) มาตรการให้สัตยาบันอนุสัญญา SOLAS Protocol 1988 
และอนุสัญญาLOADLINE Protocol 1988   

จท. 62       

7) มาตรการพัฒนาท่าเรือให้เป็นไปตามมาตรฐาน PSHEMS  กทท. 60 หรือ 
ด าเนนิการ 
ต่อเนื่อง 

      

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

กพท. 59 -61    
 

   

๔. เป้าประสงค์ที่ ๔ เพื่อส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน  และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๔.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการขนส่งทางรางและทางน้ าเพิ่มมากขึ้น  

โครงการ 
1) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - 
แก่งคอย  

รฟท. 59-62       

2) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น  รฟท. 59-62       

3) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร  รฟท. 60-64       

4) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ าโพ รฟท. 60-65       

5) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ  รฟท. 58-63       

6) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - หัวหิน  รฟท. 60-64       

7) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์  รฟท. 60-64       

8) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้ าโพ - เด่นชัย  รฟท. 60-66       

9) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ -
อุบลราชธานี  

รฟท. 60-66   
(อยู่ระหว่าง 

EIA)  

    

10) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย  รฟท. 60-66   
(อยู่ระหว่าง 

EIA) 

    

11) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี  รฟท. 62-66   
(อยู่ระหว่าง 

EIA) 

    

12) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี -
หาดใหญ ่- สงขลา  

รฟท. 62-66   
(อยู่ระหว่าง 

EIA) 

    

13) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย – เชียงราย - 
เชียงของ 

รฟท. 65-68   
(อยู่ระหว่าง 

EIA) 

    

14) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงบ้านไผ่ - นครพนม  รฟท. 65-68   
(อยู่ระหว่าง 

EIA) 
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โครงการและมาตรการ หน่วย 
งาน 

ระยะเวลา 
โครงการ/
มาตรการ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

ศึกษา 1/ 
ด าเนินโครงการ/

มาตรการ 2/ ยกเลิก/
ชะลอ 

ยังไม่เร่ิม
ด าเนนิการ อยูร่ะหว่าง

ศึกษา แล้วเสร็จ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ แล้วเสร็จ 

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

EIA) 

    

16) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางบ้านภาชี - 
อ.นครหลวง   

รฟท. 59-62       

17) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงท่าเรือแหลมฉบัง -
ท่าเรือน้ าลึกทวาย 

รฟท. 59-61       

18) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงอุบลราชธานี  - 
มุกดาหาร   

รฟท. -       

19) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่  รฟท. 65-68   
(อยู่ระหว่าง 

EIA) 

    

20) โครงการก่อสร้างระบบรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้า ช่วงหาดใหญ ่- ปาดังเบซาร์  

สนข/
รฟท. 

63-66   
(อยู่ระหว่าง 

EIA) 

    

21) โครงการสร้างโรงรถศรีราชาและหน่วย 10 ลาดกระบัง  รฟท. 59-60       

22) โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้าทดแทน GE 50 คัน รฟท. 60-63       

23) โครงการก่อสร้างท่าเรือชุมพร  จท. 56-59       

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

จท. 58-68    
  (ระยะท่ี 1) 

   

25) โครงการเขื่อนยกระดับในแม่น้ าเจา้พระยาเพื่อการเดินเรือ   จท. 55-67       

26) โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)  
ท่ีท่าเรือแหลมฉบัง 

กทท. 59-60       

27) โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ  
ท่ีท่าเรือแหลมฉบัง   

กทท. 58-60       

28) โครงการศึกษาแผนการพัฒนามาตรฐานระบบราง
ของประเทศไทย  

สนข. 59-60       

29) โครงการศึกษาเพื่อยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้าชายฝั่งของไทย  

สนข. 59-60       

30) โครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก
(Dry Port) เพื่อน าไปสู่การเป็นศูนย์กลาง โลจิสติกส์ 
ของภูมิภาค   

สนข. 61       

๔.๒ ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้มกีารใชพ้ลังงานและยานพาหนะที่สะอาดและเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 
โครงการ 

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

ขสมก. 60-61       

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

3) โครงการศึกษาโครงการขนส่งสีเขียว Green Freight 
Interventions among SMEs  

 สนข./ 
  ADB 

๕๗–๕๙       

4) โครงการศึกษาเพื่อจัดท าแผนในการพัฒนาระบบจักรยาน
ในการเดินทางในชีวิตประจ าวัน  

สนข. ๕๗-๕๙       

มาตรการ 

1) มาตรการรณรงค์ขับขี่อย่างประหยัดพลังงาน  ขบ. 59-60       
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โครงการและมาตรการ หน่วย 
งาน 

ระยะเวลา 
โครงการ/
มาตรการ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

ศึกษา 1/ 
ด าเนินโครงการ/

มาตรการ 2/ ยกเลิก/
ชะลอ 

ยังไม่เร่ิม
ด าเนนิการ อยูร่ะหว่าง

ศึกษา แล้วเสร็จ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ แล้วเสร็จ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบขนส่งและจราจรให้ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักสากล และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
โครงการ 

1) โครงการจัดท าแผนจัดการขนส่งท่ียั่งยืนส าหรับเมือง 
ท่ีเป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางอาเซียนไฮเวย์เพื่อเป็นเมือง
ต้นแบบในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในภาคคมนาคม  

สนข. ๕๙       

มาตรการ 

1) มาตรการส่งเสริมการสนับสนุนการขึ้นทะเบียนและ
การรับรองโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางให้เป็น
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด  

รฟท./ 
รฟม./ 
รฟฟท. 

ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

      

2) โครงการศึกษาการเข้าร่วมพิธีสารลอนดอน 1996 
ของประเทศไทย  

จท. 59-60       

3) มาตรการบริหารจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ท่ีเกี่ยวกับการบิน  

ทอท. 60-61       

๕.เป้าประสงค์ที่ 5 เพื่อยกระดบัการเข้าถึงและเพิ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 
๕.๑ ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โครงการ 

1) โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง – บางซ่ือ - พญาไท  

รฟท. 60-66   
(อยู่ระหว่าง 

PPP) 

    

2) โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดงอ่อน  
ช่วงบางซ่ือ - พญาไท - มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดง
เข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวล าโพง/ ช่วงรังสิต - มธ.ศูนย์รังสิต  

รฟท. 58-64   
(อยู่ระหว่าง 

EIA) 

    

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

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

 รฟม. 49-63       

5) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีเขียว (ช่วงแบริ่ง  -
สมุทรปราการ)    

รฟม. 51-61 
 

      

6) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีเขียว (ช่วงหมอชิต -
สะพานใหม่ - คูคต)    

รฟม. 51-63 
 

      

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

 รฟม. 53-66       

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

9) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว - 
ส าโรง)   

 รฟม. 53-64       

10) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วงเตาปูน-
ราษฎร์บูรณะ)   

รฟม. 53-67       

11) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีส้ม (ช่วงบางขุนนนท์-
ศูนย์วัฒนธรรม) 

รฟม. 53-68       

12) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีน้ าเงิน (ช่วงบางแค- 
พุทธมณฑลสาย 4)  

รฟม. 55-66       

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

รฟม. 58-66       

14) โครงการพัฒนาท่าเรือผู้โดยสารในแม่น้ าเจ้าพระยา 
จ านวน 22 แห่ง    

จท. 58-60       
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โครงการและมาตรการ หน่วย 
งาน 

ระยะเวลา 
โครงการ/
มาตรการ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

ศึกษา 1/ 
ด าเนินโครงการ/

มาตรการ 2/ ยกเลิก/
ชะลอ 

ยังไม่เร่ิม
ด าเนนิการ อยูร่ะหว่าง

ศึกษา แล้วเสร็จ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ แล้วเสร็จ 

15) โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดศูนย์คมนาคม
พหลโยธินและการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบ
ศูนย์กลางคมนาคม   

สนข/
รฟท. 

58-59       

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

สนข. 59-60   
(อยู่ระหว่าง 

EIA) 

    

17) โครงการศึกษาจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม การจัดหาผู้บริหารจัดการและ
บ ารุงรักษาระบบตั๋วร่วม   

สนข -       

๕.๒ ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของเมืองหลักในภูมภิาค 
โครงการ 

1) โครงการศึกษาการจัดท าแผนหลักการพัฒนาระบขนส่ง
สาธารณะในเมืองภูมิภาคของประเทศ 

สนข. 58-59       

2) โครงการออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะ
และผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในเขตจังหวัดขอนแก่น
เชียงใหม่ และนครราชสีมา 

สนข./
รฟม. 

 

59-60       

๕.๓ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมืองภมูิภาค 
โครงการ 

1) โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร  ขบ. 58-61       

2) โครงการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่ส าหรับบริการ 
เชิงพาณิชย์ จ านวน 115 คัน   

รฟท. 56-60       

3) โครงการแผนการจัดหารถโดยสาร  บขส. 59-61       

๕.๔ ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาและการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ 
โครงการ 

1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตั๋วร่วม :  
โครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และโครงการจัดท า
ระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง  

สนข. 56-60    
 
 

  

มาตรการ 

1) มาตรการวางระเบียบการเดินรถให้เกิดคุณภาพ 
การขนส่งสาธารณะอย่างเป็นระบบ และมาตรการ
วางแผนพัฒนาศูนย์การจัดการระบบขนส่งสาธารณะ 
และการติดตามรถโดยสารสาธารณะ  

ขบ. 59-60       

2) มาตรการพัฒนาเชื่อมต่อระบบขนส่งต่างๆ ทางกายภาพ   สนข. -       

หมายเหตุ    1/ การศึกษา อาทิ การศึกษาแนวคิด การศึกษาความเป็นไปได้ การศึกษาออกแบบรายละเอียด การศึกษาเพื่อจัดท าแผนงาน/โครงการ/มาตรการ 
   การศึกษาเพือ่จัดท ารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA)     

2/ การด าเนินโครงการ ได้แก่ การด าเนินงานในขั้นตอนประกวดราคา จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ก่อสร้าง รวมทั้งจัดหาและพัฒนาและติดตั้งระบบอุปกรณ ์
    และยานพาหนะ การถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น  ส าหรับการด าเนินมาตรการ ได้แก่ การด าเนินมาตรการในขั้นตอนปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ 
    การจัดสรรแหล่งเงิน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาองค์กร การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เป็นต้น  
     2.2  รายละเอียดของโครงการมาตรการพร้อมความคืบหน้าการด าเนินงาน 

โครงการรวม 136 โครงการ และมาตรการรวม 38  มาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ  
มีรายละเอียดสาระส าคัญของโครงการและมาตรการ เช่น ข้อมูลทางกายภาพ ความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร 
และสินค้า รวมทั้งความคืบหน้าของการด าเนินงาน การเบิกจ่ายเงิน และปัญหาอุปสรรค สรุปได้ดังตารางที่ 2 - 3    
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              ตารางท่ี 2 - 3  ความคืบหน้าการด าเนินงานของโครงการและมาตรการในแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1  
                              (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 

โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

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

1.1 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาประตกูารค้าหลกัและประตกูารค้าชายแดน รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 โครงการ 

1) โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบ
การขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย  
 ระยะเวลา ปี 56-63 
 งบประมาณ 2,363.10 ลบ. 

ขบ. 56-63   ประกอบด้วย 4 แผนงาน ดังน้ี     
 60 100 100 1) แผนงานท่ี 1 ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้ผู้ถูกเวนคืน

ท่ีดินเพื่อด าเนินงานโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการ
ขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย  ด าเนินการจ่าย เ งิน 
ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ถูกเวนคืนครบทุกรายแล้ว  

- 291.01 100 100 

 60-63 
 

15 
 

15.88 2) แผนงานท่ี 3 การก่อสร้างศูนย์ เปลี่ยนถ่ายรูปแบบ 
การขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะท่ี 1 วงเงิน 1,360 
ลบ. เริ่มด าเนินการวันท่ี 8 มิถุนายน 2560 สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 
28 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง
ซ่ึงเป็นไปตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- 

 

 

  

1,360.00 
 

57.50 57.50 

 60 100 100 3) แผนงานท่ี 2 โครงการจ้างศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย 
ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมทุนในกิจการ 
ของรัฐ พ.ศ. 2556 การศึกษาแล้วเสร็จและรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงคมนาคมให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันท่ี  
27 กรกฎาคม 2560 และเสนอรายงานต่อ สคร. เมื่อวันท่ี 
28 สิงหาคม 2560 

- 15.00 100 
 
 
 

100 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
  60-63 - - 4) แผนงานท่ี 4 โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อด าเนินการตาม

มาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ  
พ.ศ. 2556 เพื่อด าเนินโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบ 
การขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย ยังไม่ได้ด าเนินการ 
เน่ืองจากต้องรอให้การศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม
มาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. ให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. 2556 แล้วเสร็จและผ่านความเห็นชอบจาก ครม.  

 ยั ง ไ ม่ ส ามา รถ เ ริ่ ม
ด าเนินการได้ เน่ืองจาก
ต้องรอผลการพิจารณา
จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
ส่งเสริมให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ 
( PPP)  เ ห็ น ช อ บ ผ ล
การศึกษาและวิเคราะห์
การให้เอกชนร่วมลงทุน
ใ น กิ จ ก า ร ข อ ง รั ฐ 
ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. 
ใ ห้ เ อ ก ช น ร่ วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

5.36 - - 

2) โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน 
จ.นครพนม  
 ระยะเวลา ปี 56-63 
 งบประมาณ 1,123.43 ลบ. 

       

ขบ.    ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังน้ี     

 60 100 80 1) โครงการจ้าง ท่ีปรึกษาส ารวจอสังหาริมทรัพย์และ 
จัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินเพื่อด าเนินโครงการศูนย์การขนส่งชายแดน 
จ.นครพนม คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ตรวจรับรายงาน
ความก้าวหน้า ครั้งท่ี 4 (รายละเอียดประมาณค่าทดแทนท่ีดิน 
ต้นไม้และอาคาร) และมีมติให้ท่ีปรึกษาฯ หยุดระยะเวลา 
ของสัญญาตั้ งแต่ วัน ท่ี  ๒๙ มิถุ นายน ๒๕๖๐ จนกว่ า 
พระราชกฤษฎีกาเวนคืนฯ ท่ีดินมีผลบังคับใช้ และ ขบ. มีหนังสือ
แจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน 

 เน่ืองจาก พ.ร.ฎ. เวนคืน
ฯยังไม่มีผลบังคับใช้จึง 
ไม่สามารถจัดท าบัญชี 
ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์
ท่ีถูกต้องครบถ้วนเพื่อเสนอ
คณะกรรมการก ากั บ
การศึกษาฯ พิจารณาได้ 

15.00 
 

100 80 
 

        60 100 5 2) โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อด าเนินการตามมาตรา 33  
แห่ง พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
เพื่อด าเนินโครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม 
จะสามารถเริ่มงานหลังจากการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 

 ไม่ ส ามารถด า เ นิ น
โครงการได้ ตามแผน
เ น่ื อ ง จ า ก ต้ อ ง ร อ 
ผลการพิ จารณาจาก

5.36 - - 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมทุน 
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ผ่านความเห็นชอบจาก ครม.  

คณะกรรมการนโยบาย
ให้ เ อกชนร่ วมล ง ทุ น 
ในกิจการของรัฐให้ความ
เห็นชอบผลการศึกษาฯ 
ตามมาตรา ๒๕ แห่ง พ.ร.บ. 
ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556  

3)  โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
สถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคตามมาตรา 
25 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
(จ านวน 17 แห่ง)   
 ระยะเวลา ปี 58-64 
 งบประมาณ 148.39 ลบ. 

 

ขบ. 58-63   ประกอบด้วย 7 โครงการ ดังน้ี     

61 5 5 1) โครงการศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนส่งสินค้า 
เมืองหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น,นครราชสีมา) 
เริ่มปฏิบัติงานวันท่ี 2 เมษายน 2561 สิ้นสุดสัญญาวันท่ี  
27 ธันวาคม 2561  

- 34.06 - - 

 61 5 5 2) โครงการศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนส่งสินค้า  
จ.สุราษฎร์ธานี เริ่มปฏิบัติงานวันท่ี 2 เมษายน 2561 สิ้นสุด
สัญญาวันท่ี 27 ธันวาคม 2561  

- 19.29 - - 

 61 5 5 3) โครงการศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนส่งสินค้า 
เมืองหลักภาคเหนือ (เชียงใหม่, พิษณุโลก) เริ่มปฏิบัติงานวันท่ี 
2 เมษายน 2561 สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 27 ธันวาคม 2561  

- 27.48 - - 

 61 5 5 4) โครงการส ารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ ท่ีดิน 
เพื่อด าเ นินโครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดชายแดน
ภาคเหนือ (เชียงราย, ตาก) เริ่มปฏิบัติงานวันท่ี 17 เมษายน 2561 
สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 11 มกราคม 2562  

- 18.62 - - 

 61 5 5 5) โครงการส ารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ ท่ีดิน 
เพื่อด าเนินโครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (หนองคาย, มุกดาหาร) เริ่มปฏิบัติงาน
วันท่ี 17 เมษายน 2561 สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 11 มกราคม 2562  

- 18.62 - - 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
  61 5 5 6) โครงการส ารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ ท่ีดิน 

เพื่อด าเนินโครงการสถานีขนส่งสินค้าชายแดน จ.สระแก้ว  
เริ่มปฏิบัติงานวันท่ี 9 เมษายน 2561 สิ้นสุดสัญญาวันท่ี  
3 มกราคม 2562  

- 11.70 - - 

  61 5 5 7) โครงการส ารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ ท่ีดิน 
เพื่อด าเนินโครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(สงขลา,นราธิวาส) เริ่มปฏิบัติงานวันท่ี 9 เมษายน 2561 
สิ้นสุดสัญญา วันท่ี 3 มกราคม 2562  

- 18.62 - - 

4) โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง 
เชื่อมโยงระหว่างประเทศ 
 ระยะเวลา ปี 58-65 
 งบประมาณ 38,748 ลบ. 
 การก่อสร้างขยายทางหลวงเป็น

ทางขนาด 4 ช่องจราจร   

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

ไม่ ได้ รั บ งบประมาณ 
ตามแผนต้องเสนอขอรับ
งบประมาณในปีถัดไป 

38,748.00 - - 

5) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท
สนับสนุนท่าเรือแหลมฉบัง  
 แนวทางการด าเนินงาน : ก่อสร้าง

ถนนลาดยางขนาด 4 ช่องจราจร 
เกาะกลางกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางข้าง
ละ 2.50 เมตร ทางเดินเท้า (บาง
ช่วง) พร้อมระบบระบายน้ า ไฟฟ้า
แสงสว่าง เครื่องหมายจราจร และสิ่ง
อ านวยความปลอดภัย 
 ระยะเวลา ปี 59-62 
 งบประมาณ 1,447.35 ลบ.  

ทช. 
 

59-62 
 
 
 
 
 

 
 

79.25 

37.74 
92.57 
94.77 

 
 

1.85 

52.08 
13.30 
6.19 

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

- 
 

 
 

458.00 
375.95 
314.70 
298.70 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

15.00 
37.24 
22.79 
27.92 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
6) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท
สนับสนุนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(10 สายทาง) 
 ระยะเวลา ปี 59-66 

ทช.    อยู่ระหว่างก่อสร้าง 5 สายทาง  
ยังไม่เริ่มด าเนินการ 5 สายทาง 

    

 แนวทางการด าเนินงาน : ปรับปรุง
และขยายถนนเดิมเป็นผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร  
กว้างช่องละ 3.50 เมตร พร้อมระบบ
ระบายน้ าเครื่องหมายจราจร ไฟฟ้า
แสงสว่าง และสิ่งอ านวยความปลอดภัย 

  59-62 71.25 45.89 
     ถนนสาย นย 3001 แยก ทล 305 - บ.บางน้ าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

 2,116.69 - 40.76 

 แนวทางการด าเนินงาน : ปรับปรุง
และขยายถนนเดิมเป็นผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 4 - 6 ช่อง
จราจร กว้างช่องละ 3 - 3.50 เมตร 
เกาะกลางกว้าง 3.90 เมตร พร้อม
ระบบระบายน้ า เครื่องหมายจราจร  
ไฟฟ้าแสงสว่าง และสิ่งอ านวยความ
ปลอดภัย 

 59-62 74.63 31.21  
  ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314  ลาดกระบัง สัญญาท่ี 1 
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 
 

1,871.24 - 33.24 

  59-62 43.62 33.69 
  ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314  ลาดกระบัง สัญญาท่ี 2 
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 1,841.57 - 35.63 

 แนวทางการด าเนินงาน : ปรับปรุง
และขยายถนนเดิมเป็นผิวจราจร 
แอสฟลัท์ติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร 
กว้างช่องละ 3.50 เมตร พร้อมระบบ
ระบายน้ าเครื่องหมายจราจร ไฟฟ้า
แสงสว่าง และสิ่งอ านวยความปลอดภัย 

 60-62 34.99 11.39      ถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 - บ.คลอง 33 อ.องค์รักษ์ 
จ.นครนายก อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 681.30 - 15.00 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
 แนวทางการด าเนินงาน : ปรับปรุง

และขยายถนนเดิมเป็นผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร 
กว้างช่องละ 3.50 เมตร พร้อมระบบ
ระบายน้ าเครื่องหมายจราจร ไฟฟ้า
แสงสว่าง และสิ่งอ านวยความปลอดภัย 

 60-62 
 

63 
 

63 

64 
 

66 

 
66 

39.70 
 
- 

 

- 

 
- 
 
- 
 
- 

4.66 
 
- 

 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

 ถนนสาย ปท.3004 แยก ทล.305 - บ.ล าลูกกา อ.ธัญบุรี, 
ล าลูกกา จ.ปทุมธานี อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
  ถนนสายแยก ทล.34 (กม.ท่ี 26) เชื่อมกับทางหลวงชนบท
สาย ฉช. 3001 (ตอนท่ี 2) จ.สมุทรปราการ เริ่มก่อสร้างปี 2563 
  ถนนสายร่วมพัฒนา - ทล.34 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
 เริ่มก่อสร้างปี 2563 
  ถนนสาย สป.1006 แยก ทล.3 - เคหะบางพลี อ.บางบ่อ, 
บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  เริ่มก่อสร้างปี 2564 
  ถนนสายต่อ เชื่ อมถนนวัดกิ่ งแก้ ว  -  สาย A6 (A11)  
เริ่มก่อสร้างปี 2566 
  ถนนสายต่อเชื่อมถนนวัดกิ่งแก้ว ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี 
(ช่วงท่ี 2) เริ่มก่อสร้างปี 2566 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
- 

445.20 
 

2,486.87 
 

7,762.50 
 

1,400.00 
 
 

2,746.63 
 

5,193.34 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

15.00 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 

  
  
  
  
  

7) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท
สนับสนุนท่า เ ทียบเรือ เชีย งแสน  
จ.เชียงราย 
 ระยะเวลา ปี 59-62 
 งบประมาณ 1,656.22 ลบ. 
 แนวทางด าเ นินงาน  : ก่อสร้ าง
ถนนลาดยาง AC ขนาด 4 ช่องจราจร 
กว้างช่องละ 3.50 เมตร  เกาะกลาง
กว้าง 9 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร 
พร้อมเครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสง
สว่าง และสิ่งอ านวยความปลอดภัย 

ทช. 59-62 67.75 45.04 
  ถนนสายแยก ทล.1098 - แยก ทล.1 อ.เมือง จ.เชียงราย 
 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 
 

1,656.22 - 47.90  
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

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

ทช. 63 - -   ถนนสาย แยก ทล 1020 - บ.กิ่วแก้ว อ.เทิง,จุน จ.เชียงราย 
เริ่มก่อสร้างปี 2563 

 
 
 

 
1,300.00 - - 

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

มีปัญหาเรื่องการเวนคืน
ท่ีดิน 

390.00 - - 

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

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 58-64 
 งบประมาณรวม 2,547.13 ลบ. 

ทช.        ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 สายทาง 
    อยู่ระหว่างก่อสร้าง 5 สายทาง 
    ยังไม่เริ่มด าเนินการ 1 สายทาง 
    ยกเลิก 1 สายทาง 

    

 แนวทางด าเนินงาน  : ก่อสร้ าง
ถนนลาดยาง AC  ขนาด 4 ช่องจราจร 
กว้างช่องละ 3.50 เมตร เกาะกลาง
ตีเส้นบั้งกว้าง 1 เมตร  ทางเท้ากว้าง
ข้างละ 2.50 เมตร  พร้อมระบบ
ระบายน้ า เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้า
แสงสว่าง และสิ่งอ านวยความปลอดภัย 

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

-   935.00 - 99.19 

 แนวทางด าเนินงาน  : ก่อสร้ าง
ถนนลาดยาง AC ขนาด 4 ช่องจราจร 
กว้างช่องละ 3.50 เมตร เกาะกลาง
ตีเส้นบั้งกว้าง 1 เมตร ทางเท้ากว้าง
ข้างละ 2.50 เมตร พร้อมระบบ

 59-62 100 6.79 
  ถนนสาย ง2 และ ง3 ผั ง เมืองรวมเมืองมุกดาหาร  
จ.มุกดาหาร อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 342.00 - 25.99 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ระบายน้ า เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้า
แสงสว่าง และสิ่งอ านวยความปลอดภัย 
• แนวทางด าเนินงาน : ก่อสร้ า ง
ถนนลาดยาง AC ขนาด 4 ช่องจราจร 
กว้างช่องละ 3.25 เมตร เกาะกลาง
กว้าง 4.20 เมตร ไหล่ทางข้างละ 
2.50 เมตร และทางเท้าข้างละ 
3.90 เมตร พร้อมระบบระบายน้ า 
ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร 
และสิ่งอ านวยความปลอดภัย 

 59-61 100 95.99 
   ถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จ.หนองคาย 
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 233.00 - 54.94 

• แนวทางด าเนินงาน : ก่อสร้างทาง
ต่างระดับ ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง
ช่องละ 3.50 เมตร  พร้อมระบบ
ระบายน้ า เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้า
แสงสว่าง และสิ่งอ านวยความปลอดภัย 

 59-61 97.93 71.07 
  ทางต่างระดับบนถนนสายแยก ทล.33 – ด่านผ่านแดน 
บ้านคลองลึก อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 329.86 - 55.40 

• แนวทางด าเนินงาน : ก่อสร้ า ง
ถนนลาดยาง ขนาด 4 ช่องจราจร 
กว้างช่องละ 3.50 เมตร พร้อมระบบ
ระบายน้ า เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้า
แสงสว่าง และสิ่งอ านวยความปลอดภัย 

 60-62 9.30 9.19 
  ถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2  ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด     
อ.แม่สอด จ.ตาก อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 450.28 - 15.00 

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

- 256.99 38.55 15.00 

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

- - - - 

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

- - - - 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
10)  โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึก  
ปากบารา จ. สตูล  
• ระยะเวลา ปี 59-66 
• งบประมาณ 115.52 ลบ. 
• พัฒนาท่าเรือน้ าลึกให้สามารถ
รองรับเรือขนาดประมาณ 50,000-
70,000 เดทเวทตัน รวมท้ังพัฒนา
ระบบคมนาคมครบวงจรเพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ าลึก
ปากบารา ระยะท่ี 1 ท่าเทียบเรือ
หน้าท่ายาว 750 เมตร พร้อมเครน
ยาวตลอดหน้าท่าและท่าเทียบเรือ
บริการ 220 เมตร รองรับสินค้า 
825,000 TEU 
 

จท. 59-66 7.50 15.00 
  งานศึกษาทบทวนและส ารวจออกแบบรายละเอี ยด  
และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด (EHIA)  
เพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกจังหวัดสตูล (ปากบารา)  
 การประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกปากบารา 
จังหวัดสตูล เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี รชค. 
เป็นประธานการประชุม ผลการประชุม สรุปว่า โครงการฯ  
มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศและมีความส าคัญ 
เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศในการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกฝั่งอันดามัน 
อย่างไรก็ตามโครงการฯ อยู่ในเขตพื้นท่ีอุทยานซ่ึงมีความอ่อนไหว
สูงในด้านสิ่งแวดล้อม และพื้นท่ีตั้งโครงการอยู่ในอ าเภอละงู  
ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีละเอียดอ่อนท่ีมีความเสี่ยงด้านความมั่นคง ดังน้ัน 
จึงเห็นควรชะลอโครงการฯ ออกไปก่อน โดยระหว่างนี้ให้ จท.
พิจารณาพื้นท่ีอื่นๆ ท่ีมีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็น
ท่าเรือน้ าลึกฝั่งอันดามัน และศึกษาความเหมาะสมในการให้
เอกชนผู้สนใจมาร่วมลงทุนพัฒนาท่าเรือน้ าลึกฝั่งทะเลอันดา
มันในลักษณะ PPP 

• มีการต่อต้านจากมวลชน
ในพื้นท่ี 

 

115.52 20.78 14.50 

11)  โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึก
สงขลา แห่งท่ี 2   
• ระยะเวลา ปี 55-66 
• งบประมาณ 16,619.98 ลบ. 
 

จท. 55-59 100 35 • งานศึกษาทบทวนและส ารวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือ 
น้ าลึกสงขลาแห่งท่ี 2 ลงนามในสัญญาเมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2556 
โดยได้หยุดด าเนินการชั่วคราวเน่ืองจากเกิดการต่อต้านของมวลชน 
และได้เริ่มปฏิบัติงานอีกครั้ง เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2560 
และต่อมาท่ีปรึกษาต้องหยุดปฏิบัติงานชั่วคราวอีกครั้ ง
เน่ืองจากถูกขัดขวางการขุดเจาะส ารวจชั้นดินเมื่อวันท่ี 6 
กันยายน 2560 ซ่ึง จท. อยู่ระหว่างประสานงานกับจังหวัด
สงขลา เพื่อหาแนวทางในการวางกลไกและแผนงานอ านวย
ความสะดวก และดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ีขุด
เจาะส ารวจชั้นดินจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จต่อไป 

• มีการต่อต้านจากมวลชน
ในพื้นท่ี   

69.98 100 19.10 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
 63-66 - - • การก่อสร้างและควบคุมงาน บรรจุภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย  
พ.ศ.2558 - 2565 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๗๙ ) 

- 14,077.68 
 

- - 

  67 - - •  การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เอกชน/ผู้บริหารท่าเรือลงทุน
เครื่องมืออุปกรณ์ และได้บรรจุในแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชน
ร่ วมลง ทุนในกิ จการภาครั ฐ  พ .ศ .  2558  –  2562  
เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2567 

- 2,472.32 - - 

12)  โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
อเนกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด   
• ระยะเวลา ปี 54-59 
• งบประมาณ 1,295.10 ลบ. 
• การก่อสร้างท่าเทียบอเนกประสงค์ 
ประกอบด้วย สะพานท่าเรือขนาด 
15x2,000 เมตร ท่าเรือสินค้าและ
ท่าเรือท่องเท่ียวขนาด 120x60 เมตร 
ร่องน้ าลึก 5.5 เมตร รทก. รองรับ
เรือสินค้าขนาด 450 ตันกรอส 8 ล า 
และเรือท่องเท่ียว/เรือตรวจการณ์
อย่างละ 1 ล า ท่าเรือประมงขนาด 
25x50 เมตร ร่องน้ าลึก 5 เมตร 
รทก. รองรับเรือประมงขนาด 300 ตัน
กรอส 4 ล า พร้อมโรงคัดปลา ร่องน้ า
ลึก 3.50 เมตร รทก., เขื่อนกันคลื่น
ยาว 1,000 เมตร  และอาคาร
ส านักงาน ห้องควบคุม อาคารประตู

จท.  54-59 100 100 1) จท. ได้ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2554 
ตรวจรับงานเมื่อวันท่ี 6 มิถุนายน 2559 และอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาจัดหาผู้บริหาร  
2) เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 จท. ได้หารือส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สรุปว่าการจัดหา
ผู้บริหารท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด เข้าข่าย 
ท่ีต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556  
3) เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 จากการประชุมหารือ 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารท่าเรือของรัฐระหว่าง จท.
กับ สศช. และกรมธนารักษ์  ท่ีประชุมเห็นควรให้  จท. 
เร่งประสานงานภายใน คค. เพื่อพิจารณาเรื่องการมอบอ านาจ
ให้ กทท. เป็นผู้บริหารท่าเรือคลองใหญ่ จ.ตราด และน าเสนอ
ในการประชุมคณะกรรมการ กบส. ภายในเดือนพฤษภาคม 
2561 ต่อมาจากการประชุมติดตามงานหน่วยงานในก ากับ
ของ รชค. เมื่อวันท่ี 4 พฤษภาคม 2561 ได้มอบหมายให้ 
กทท. ไปพิจารณาเรื่องการบริหารท่าเรือคลองใหญ่และ
รายงาน คค. ต่อไป 

- 1,295.10 100   100 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ทางเข้าออก อาคารป้อมยาม อาคาร
ซ่อมบ ารุง โกดังสินค้า โรงอาคาร 
พร้อมระบบสาธารณูปโภค 
13)  โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
ส าราญขนาดใหญ่ ท่ี จ.กระบี่  
• ระยะเวลา ปี 59-67 
• งบประมาณ 3,009.79 ลบ. 
 

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

- 44.79 
(การศึกษา) 

78.00 29.98 

64-67 - - • การก่อสร้างท่าเทียบเรือส าราญขนาดใหญ่ ท่ี  จ.กระบี่   
บรรจุภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
ของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

- 2,965 
(การกอ่สร้าง) 

 

- - 

14) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
ส าราญขนาดใหญ่ ท่ี อ.เกาะสมุย  
จ. สุราษฎร์ธานี 
• ระยะเวลา ปี 58-67 
• งบประมาณ 3,009.79 ลบ. 
 

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

- 44.79 
(การศึกษา) 

78.00 29.98 

 64-67 
 
 
 
 
 

- - • การก่อสร้างท่าเทียบเรือส าราญขนาดใหญ่ ท่ี อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี บรรจุภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579)  

- 2,965 
(การกอ่สร้าง) 

- - 
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การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
15) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง 
ขั้นท่ี 3  
• ระยะเวลา ปี 54-67 
• งบประมาณ 238.50 ลบ. 
• คาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดให้บริการ
ได้ในปีงบประมาณ 2568 เมื่อการ
ก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นท่ี 3 
แล้วเสร็จ ท่าเรือแหลมฉบังจะมีวิสัย
สามารถรองรับตู้สินค้าผ่านท่ารวมกัน
ได้ประมาณ 18 ล้าน ที.อี.ยู/ปี และ
รองรับการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ 
6.00 ล้าน ที.อี.ยู./ปี 
 

กทท. 54-67 100 100 1) งานจ้างท่ีปรึกษาศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ 
วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดส าหรับ
การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นท่ี 3 กทท. ได้ส่งรายงานผล
การ ศึ กษาฯ  (EHIA) ให้ ส า นั ก ง านนโยบายแล ะแ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาแล้ว เมื่อวันท่ี  
29 ธันวาคม 2560 ท้ังน้ี กทท. ได้ประชุมหารือเบื้องต้นกับ สผ. 
เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2561 โดยคณะกรรมการผู้ช านาญการ 
(คชก.)  และเจ้ าหน้ าท่ี  สผ. เข้ าส ารวจพื้ นท่ี โครงการ  
เพื่อประกอบการพิจารณารายงานฯ เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2561 
และ สผ. ได้น ารายงาน EHIA เสนอ คชก. พิจารณารายงานเมื่อวันท่ี 
27 มีนาคม 2561 ท้ังน้ี กกวล. ให้ กทท. แก้ไขรายงานฯ ใหม่ 

- 141.50 100 100 

 61-62 100 30 2) งานศึกษาทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ 
การเงิน และสิ่งแวดล้อม และทบทวนแบบรายละเอียด 
โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นท่ี 3 เพื่อให้สามารถ
รองรับการขนส่งตู้สินค้าผ่านทางรถไฟ และเพิ่มระบบจัดการ
ขนตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ (Automation) ในรูปแบบการร่วม
ลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) และออกแบบ
รายละเอียดก่อสร้าง 

 คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (กนศ.) ได้บรรจุโครงการพัฒนาท่าเรือ
แหลมฉบัง ขั้นท่ี 3 ไว้ในแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ซ่ึงได้ก าหนดโครงการร่วมลงทุน 
กับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC Project List) โดยมีนโยบายให้ ท่า เรือ 
แหลมฉบังปรับแบบศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO)  
ของท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นท่ี 3 ให้รองรับตู้สินค้าได้สูงสุด  
4.00 ล้าน ที.อี.ยู./ปี และเพิ่มระบบการจัดการขนตู้สินค้า

 97.00 100 - 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
แบบอัตโนมัติเมื่อก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นท่ี 3 แล้วเสร็จ 
ท่าเรือแหลมฉบังจะสามารถรองรับตู้สินค้าผ่านท่ารวมกันได้
ประมาณ 18.00 ล้าน ที.อี.ยู./ปี และรองรับการขนส่งตู้สินค้า
ทางรถไฟ 6.00 ล้าน ที.อี.ยู./ปี 

 กทท. ได้ขอจัดสรรงบประมาณลงทุนปีงบฯ 2561
เพิ่มเติมจ านวน 97.00 ลบ. เพื่อการศึกษาทบทวนความเหมาะสม 
ด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อม และ
ทบทวนแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง 
ขั้นท่ี 3 เพื่อให้สามารถรองรับการขนส่งตู้สินค้าผ่านทางรถไฟ 
และเพิ่มระบบจัดการขนตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ ในรูปแบบ 
การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) ซ่ึง คค.  
ได้ให้ความเห็นชอบและ สศช. ได้อนุมัติงบประมาณดังกล่าวแล้ว 
เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยแบ่งออกเป็น 2 งาน ดังน้ี       
 1) งานจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสม 
ด้านวิศวกรรมฯ งบประมาณ 68.00 ลบ. ก าหนดแล้วเสร็จ 
วันที่ 25 มีนาคม 2562 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 2) งานจ้างออกแบบรายละเอียดและจัดท าเอกสาร
ประกวดราคางานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง 
ขั้นท่ี 3 เพื่อให้สามารถรองรับการขนส่งตู้สินค้าผ่านท่าทางรถไฟ  
และเพิ่มระบบจัดการขนตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ งบประมาณ 
29.00 ลบ. ขณะน้ีอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ TOR  
ก่อนด าเนินการสรรหาผู้รับจ้างต่อไป 
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16)  โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยาน 
แม่สอด จ.ตาก 
 ระยะเวลา ปี 59-62 
 งบประมาณ 1,113.32 ลบ. 
 เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 

600 คนต่อชั่ วโมง จึ งจ าเป็นต้อง
ก่อสร้างอาคารท่ีพักผู้โดยสารหลังใหม่ 
ขนาด 7,000 ตร.ม. พร้อมท้ังก่อสร้าง
ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และเสริม
ผิ วทางวิ่ ง เดิม ให้ รองรั บ น้ า ห นัก
เครื่องบินขนาด 180 ท่ีน่ัง 

ทย. 59-62 
 

  1) ค่าจัดซ้ือท่ีดินและชดเชย  ประมาณ  3 1 8 ไร่ 3 งาน  
87.94 ตรว. เพื่อรองรับการต่อเติมความยาวทางวิ่ง ด าเนินการ
จัดซ้ือท่ีดินไปแล้ว  จ านวน 210 ไร่ 2 งาน 23.30 ตรว . 
คงเหลือท่ีดินท่ีต้องการจัดซ้ืออีก  จ านวน 108 ไร่ 1 งาน 
64.64 ตรว. ขณะน้ีอยู่ระหว่างการประกาศพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน 

ปัญหาอุปสรรค  
ขั้นตอนการเวนคืนท าให้
การเบิกจ่ายล่าช้าจาก
แผนท่ีก าหนด 
แนวทางแก้ไข  
ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร ท า ง
ก ฎ ห ม า ย ใ น ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร 
จัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 

298.00 

 
 60.23 

 

 100 95.69 2) งานก่อสร้างอาคารท่ีพักผู้โดยสารหลังใหม่พร้อมอาคาร
ประกอบ : ลงนามในสัญญา  วันท่ี 18 พฤษภาคม 2559 
ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 900 วัน โดยอาคารท่ีพักผู้โดยสาร 
ขนาด 12,000 ตรม. สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 600 คน/
ชั่วโมง ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง  

- 447.60 100 80.16 

 100 90.45 3) งานก่อสร้างทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และเสริมผิวทางวิ่งเดิม 
ลงนามลงวันท่ี  25 มีนาคม  2559 ปัจจุบันอยู่ ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้าง  

 297.00 100 80.36 

17)  โครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน 
เบตง จ.ยะลา  
 ระยะเวลา ปี 59-62 
 งบประมาณ 1,996.17 ลบ. 
 ก่อสร้างสนามบินพาณิชย์ขนาด

ทางวิ่ง 30 x 1,800 เมตร สามารถ
รองรับเครื่องบินขนาด 50 – 70 ท่ีน่ัง 
เช่น เครื่องบินแบบ ATR72 จอดได้ 
3  ล าและก่ อสร้ า งอ าคา ร ท่ี พั ก

ทย. 60-62 
 
 

  1) ค่าจัด ซ้ือ ท่ีดินและชดเชย  ประมาณ  921 ไร่  3 งาน 
89.20 ตร.ว : ด าเนินการจัดซ้ือแล้วจ านวน 911 ไร่ 3 งาน 
46.20 ตร.ว คงเหลือท่ีดินท่ีต้องจัดซ้ืออีก จ านวน 10 ไร่  
43 ตร.ว 

ปัญหาอุปสรรค 
 การไม่ยอมรับการจัดซ้ือ

ท่ีดินของเจ้าของท่ีดิน
ถึ ง แ ม้ จ ะ มี พ ร ะ ร า ช
กฤษฎีกาก าหนดเขต
ท่ีดินในบริ เวณท่ี ท่ีจะ
เวนคืนบังคับใช ้
แนวทางแก้ไข  
• อยู่ระหว่างด าเนินการ
ทางกฎหมาย 

293.00  84.36 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ผู้โดยสารขนาดพื้นท่ี 7,000 ตร.ม. 
รองรับผู้โดยสารได้ 300 คนต่อชั่วโมง 

  100 
 
 

44.38 
 
 

2) งานก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และอื่นๆ : 
ทางวิ่งมีขนาด 30 x 1,800 เมตร รองรับเครื่องบินขนาด  
50 - 70 ท่ีน่ัง เช่น ATR72 และสามารถจอดได้ 3 ล า  
ลงนามในสัญญา เมื่อวันท่ี  2 8 ตุลาคม 2559 วงเงิน  
1,316.73 ลบ. สิ้นสุดสัญญาในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2562 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 

- 1,316.73 
 
 

100 
 
 

 

41.90 
 

 

    39.93 3) งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างทางวิ่ง  ทางขับ ลานจอด
เครื่องบินและอื่นๆ : ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 
ด าเนินการควบคู่กับงานก่อสร้างทางวิ่ง  ทางขับลานจอด
เครื่องบิน และอื่น ๆ  

- 48.05   

   100 18.29 4) 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  

มีการแก้ไขสัญญาจ้าง
(แบบก่อสร้าง) จึงท าให้
ไม่สามารถส่งมอบงวด
ง า น ไ ด้  โ ด ย  ทย . ไ ด้
เร่ งรัดการด าเนินการ
แก้ไขสัญญาจ้างฯ เพื่อ เร่ง
ด าเนินการก่อสร้างต่อไป 

338.38 100 22.00 

18) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระยะท่ี 2 

ทอท. 54-62 - - ทอท. แบ่งการด าเนินงานโครงการฯ ออกเป็น 9 งาน ปัจจุบัน 
มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี  
 ลงนามสัญญาว่าจ้างแล้ว 6 สัญญา โดยเริ่มงานก่อสร้าง 
เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2559   
 อยู่ระหว่างพิจารณาการจัดท าร่างขอบเขตงาน TOR จ านวน 
1 งาน   
 อยู่ระหว่างทบทวน TOR จ านวน 2 งาน   

- 62,503.21 17.60 17.08 

19) โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นท่ี ๓ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

ทอท. 61-65 - - ทอท. ลงนามในสัญญากับบริษัทท่ีปรึกษา โดยเริ่มด าเนินการ 
วันท่ี 16 ตุลาคม 2560 ก าหนดแล้วเสร็จ วันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 

- 173.52 
(งบออกแบบ) 

- - 
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งบประมาณ 
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(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
20)  โครงการอาคารผู้โดยสาร หลังท่ี ๒ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

ทอท. 61-65 - - ทอท. อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง เพื่อส ารวจ ออกแบบใน
รายละเอียด  

- 309.44   
 (งบออกแบบ) 

- - 

21) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
ภูเก็ต 
 ระยะเวลา ปี 54-62 
 งบประมาณ 8,861.02 ลบ. 
 ขอบเขตการด าเนินงาน : เพิ่มลาน
จอดอากาศยานจาก 15 หลุมจอด เป็น 
21 หลุมจอด ขยายขีดความสามารถ 
ในการรองรับผู้โดยสารจาก 6.5 ล้านคน
ต่อปี  เ ป็ น  12 .5  ล้ า นคนต่ อปี  
ปรับปรุงระบบเชื่อมต่อถนนภายใน
ท่าอากาศยาน รวมถึงเพิ่ม ท่ีจอด
รถยนต์จาก 500 คัน เป็น 1,500 คัน 
และปรับปรุงการใช้พ้ืนท่ีรวมถึงระบบ
สาธารณูปโภคภายในท่าอากาศยาน 

ทอท. 54-62 99.39 98.75 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต แบ่งการด าเนินงาน
ออกเป็น 12 หมวดงาน ด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จท้ังสิ้น 
11 หมวดงาน คงเหลือ 1 หมวดงาน คือ งานปรับปรุงอาคาร
ผู้โดยสารเดิมเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้าง 

- 8,861.0๒ 100 74.08 

22 ) โ คร งการ ศึ กษาผลกระทบ 
เ ชิ ง ยุ ทธศ าสตร์ ( SEA) ส า ห รั บ 
การพัฒนาพื้นท่ีชายฝั่งทะเลภาคใต้  

สนข. 59 100 100 ศึกษาแล้วเสร็จ ผลการศึกษาการพัฒนาท่ีมีความเหมาะสม 
ในการพัฒนาพื้นท่ีชายฝั่งทะเลใต้ ควรเพิ่มเติม ศักยภาพ 
3 สาขาส าคัญ ได้แก่ การท่องเท่ียวอุตสาหกรรมฮาลาล และ
การเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยมีเป้าหมาย
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ ร้อยละ 5 โดยมี
แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นท่ีชายฝั่งใต้ ดังน้ี 

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

- 49.32 100 100 
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ของรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นมาจากอุตสาหกรรมเบา เช่น อุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตร 

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

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการน าเสนอแผนแม่บทการพัฒนาพื้นท่ี
ชายฝั่งทะเลภาคใต้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งเรื่องให้ สศช. พิจารณา 
ตามแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ต่อไป  

23)  โครงการ ศึกษาแผนแม่บท 
การพัฒนา โ คร งข่ า ย ทา ง ร ถ ไฟ
ส นั บ ส นุ น เ ข ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เ ศษ  
การท่องเท่ียวและการพัฒนาพื้นท่ี  

สนข. 59-60 100 100 คณะกรรมการศึกษาฯ มีมติเห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2561 ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
การปรับปรุงข้อมูลก่อนส่ง คค. ต่อไป  
โดยแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟฯ 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 
 - ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 - รองรับการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 - ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

- 22.00 100 60 
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มาตรการ 
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ประกอบด้วยแผนงาน 7 กลุ่ม ดังน้ี 
 1. การพัฒนาทางคู่ในโครงข่ายทางรถไฟปัจจุบัน 
 2. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัย 
 3. การพัฒนาทางรถไฟสายใหม่ (ขนาดทาง 1 เมตร) 
 4. การพัฒนาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน 
 5. การพัฒนาระบบการเดินรถด้วยระบบไฟฟ้า 
 6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการขนส่งสินค้า 
 7. โครงการด้านรถจักรล้อเลื่อน 
   นอกจากแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้ว แผนแม่บท
น้ีได้น าเสนอแนวทางท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาระบบราง  
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีจะให้ระบบรางเป็นระบบคมนาคมขนส่ง
หลักของประเทศ ประกอบด้วย 
1. การสนับสนุนการพัฒนาระบบราง อาทิ การพัฒนา
อุตสาหกรรมระบบราง การพัฒนาเมืองเพื่อส่งเสริมระบบราง
การจัดท ามาตรฐานระบบรถไฟ การพัฒนาการให้บริการรถไฟ
ท่องเท่ียว การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง 
การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร การส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในลงทุน 
2. การพัฒนาการบริหารจัดการ ได้แก่การพัฒนาการบริหาร
จัดการ และการปรับปรุงมาตรการ กฎหมายและกฎระเบียบ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่งทางราง 
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โครงการ/
มาตรการ 

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

1) มาตรการพัฒนาท่าอากาศยาน 
อู่ ต ะ เ ภ า ให้ เ ป็ น ท่ าอ าก า ศย า น 
เชิงพาณิชย์แห่งท่ี ๓   

สปค. 58 100 100 1) ด าเนินการจัดท าแผนแล้วเสร็จ ครม. ให้ความเห็นชอบแล้ว
เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2558  
2) ปัจจุบันการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองทัพเรือ และเป็นหน่ึงในโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

- - 100 100 

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

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

- 74.90 
 

100 100 

บกท.  
60 
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ประกอบด้วย 5 แผนงาน ดังน้ี  
 1) การจัดจ้างท่ีปรึกษาภายนอกศึกษาความเป็นไปได้ 
ของโครงการฯ ขอเข้าเป็นโครงการใน EEC Track จัดท า
รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ ส่งรายงาน
การศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ ให้ คค. สกรศ. สศช. สคร. 
และหน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
จัดท ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ  

2) คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (กนศ.) เห็นชอบในหลักการของรายงาน
การศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ ครม. พิจารณาอนุมัติ
ระ เบียบท่ี เกี่ ยวข้องกับการด า เ นินงานของโครงการฯ  
ให้รายละเอียดความต้องการแก่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา  
ส าหรับการออกแบบสิ่งปลูกสร้างและงานโยธา ในพื้นท่ีศูนย์ซ่อม
บ ารุงอากาศยานอู่ตะเภา และพื้นท่ีเกี่ยวเน่ือง 

3) จัดตั้งบริษัทร่วมทุนขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  

ปัญหาอุปสรรค 
• ความชั ดเจนในการ
ก าหนดค่าเช่าท่ีดินและ
สิ่ งปลูกสร้ าง ในพื้ นท่ี  
ศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน
อู่ตะเภา 
แนวทางแก้ไข : 
• สกรศ. พิจารณาร่วมกับ 
บกท. และน าเสนอ กนศ. 
เห็นชอบ 
 

30.00 100 20 
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มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
63 

 
 
 

64 
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20 
 
 
 

30 
 
 
 

20 
 
 
 

4) บริษัทร่วมทุน วางแผนจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือ
ส าหรับการซ่อมบ ารุงอากาศยาน วางแผนการจัดเตรียม
บุคลากรและแผนการอบรมบุคลากร  

5) จัดหาอุปกรณ์และ เครื่องมือส าหรับการซ่อมบ ารุง
อากาศยาน  จัดเตรียมบุคลากรและฝึกอบรมบุคลากร 
กองทัพเรือส่งมอบพื้นท่ีพร้อมอาคารศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน
อู่ตะเภา  

6) ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับการซ่อมบ ารุง
อากาศยาน ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการซ่อมบ ารุงอากาศ
ยาน จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
เริ่มด าเนินการซ่อมบ ารุงอากาศยานท้ังกิจการ ซ่อมใหญ่
อากาศยาน ซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับลานจอด และพ่นสี
อากาศยาน  

1.2 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งภายในประเทศเพือ่เชื่อมโยงเมืองหลักในภูมภิาค  
โครงการ 

1)  โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายพัทยา - มาบตาพุด  
 ระยะเวลา ปี 58-62 
 งบประมาณ 17,819.47 ลบ. 
 แนวทางด าเนินงาน : ก่อสร้างทาง

หลวงพิเศษระหว่างเมืองตามมาตรฐาน
ทางหลวงพิเศษ ขนาด 4 - 6 ช่องจราจร 
ระยะทาง 32 กม. มีด่านเก็บค่าผ่าน
ทางแบบคิดตามระยะทาง  

ทล. 58-62 - 77.25 ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม2556  
และ ครม. มีมติ ให้  คค. ด า เ นินการก่อสร้ าง เมื่ อวันท่ี   
14 กรกฎาคม 2558 วงเงิน 20,200 ลบ. ระยะทาง 32 กม. 
โดยใช้เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางเพื่อด าเนินการก่อสร้าง 
และในขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง  

- 17,819.47 - - 
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มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
2) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองสายบางปะอิน - สระบุรี-
นครราชสีมา  
 ระยะเวลา ปี 59-63 
 งบประมาณ 76,600 ลบ. 

แนวทางด าเนินงาน : ก่อสร้างทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมืองตามมาตรฐาน
ทางหลวงพิเศษ ขนาด 4 - 6 ช่องจราจร 
ระยะทาง 196 กม. มีด่านเก็บค่า
ผ่านทางแบบคิดตามระยะทาง 

ทล. 59-63 25.32 29.39  ครม. มมีติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันท่ี  22 เมษายน  2540 
 และครม. มีมติ เห็นชอบให้ คค. ด าเนินโครงการก่อสร้าง  
เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2558 วงเงิน 76,600 ลบ. ระยะทาง 
196 กม. ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 

-   76,600.00 - - 

3) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - บ้านโป่ง - 
กาญจนบุรี  
 ระยะเวลา ปี 59-62 
 งบประมาณ 49,120 ลบ. 
 แนวทางด าเนินงาน : ก่อสร้างทาง

หลวงพิเศษระหว่างเมืองตามมาตรฐาน 
ทางหลวงพิเศษ ขนาด 4 - 6 ช่องจราจร 
ระยะทาง 96 กม. มีด่านเก็บค่าผ่านทาง
แบบคิดตามระยะทาง 

ทล. 59-62 21.86 7.38 ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันท่ี 22 เมษายน  2540 
และ ครม.มีมติ ให้  คค.ด า เ นินการก่ อสร้ าง  เมื่ อวัน ท่ี   
14 กรกฎาคม 2558 วงเงิน 49,120 ลบ. ระยะทาง
96 กม. ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 

มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
พื้นท่ีในเขตเมือง ท าให้ 
มีการเปลี่ยนแปลงราคา
ของท่ีดินมาก 

 49,120.00 - - 

4) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองสายหาดใหญ่ - ชายแดน
ไทย/มาเลเซีย 
 ระยะเวลา ปี 63-66 
 งบประมาณ 30,500 ลบ. 
 แนวทางด าเนินงาน : ก่อสร้างทาง

หลวงพิเศษระหว่างเมืองตามมาตรฐาน 

ทล. 63-66 - - 1) การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ  
2) รายงาน EIA อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สผ. และรายงาน 
PPP อยู่ระหว่างการศึกษา 

- 30,500.00 - - 



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                                                                                                                               2-๓๕                                         
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบที่ 1  (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)  
  

  

 

โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ทางหลวงพิเศษ ขนาด 4 - 6 ช่องจราจร 
ระยะทาง 70 กม. มีด่านเก็บค่าผ่านทาง
แบบคิดตามระยะทาง 
5) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองสายกาญจนบุรี - บ.พุน้ าร้อน 
 ระยะเวลา ปี 63-66 
 งบประมาณ 30,500 ลบ. 
 แนวทางด าเนินงาน : ก่อสร้างทาง

หลวงพิเศษระหว่างเมืองตามมาตรฐาน 
ทางหลวงพิเศษ ขนาด 4 - 6 ช่องจราจร 
ระยะทาง 70 กม. มีด่านเก็บค่าผ่านทาง
แบบคิดตามระยะทาง 

ทล. 63-66 - - อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด 
และการจัดท ารายงาน EIA  
 

- 30,500.00 - - 

6) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่ างเมื องสายกรุ งเทพ - ชลบุรี   
ตอนทางยกระดับศรีนครินทร์ 

ทล. - - - อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด 
และการจัดท ารายงาน EIA 

- 30 - - 

7)  โ คร งการพัฒนาระบบรถ ไฟ
ความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ - หัวหิน 

สนข. /
รฟท. 

- 100 100 1) รฟท. อยู่ระหว่างจัดท าข้อมูลรายงาน PPP เพิ่มเติม  
เพื่อเสนอ สคร. พิจารณา 
2) สนข. อยู่ระหว่างการเพิ่มเติมรายงาน EIA (ฉบับปรับปรุง 
ครั้งท่ี 2) ตามความเห็นชอง คชก. โดยให้ปรับปรุงเพิ่มเติม
ข้อมูลในส่วนของแบบโครงสร้างสะพานพระราม 6 คาดว่า 
จะเสนอ สผ. ภายในเดือนเมษายน 2561 

- 137.00 
(ศึกษา) 

 
94,673.16 

(ก่อสร้าง) 
 

100.00 100.00 
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การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
8)  โ คร งการพัฒนาระบบรถ ไฟ
ความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ - ระยอง  

สนข. /
รฟท. 

- - - 1) คค. ได้สั่งการให้ สนข. พิจารณาให้ความเห็นต่อรายงาน 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 
สนามบิน แบบไร้รอยต่อ ซ่ึง สนข. ได้เสนอความเห็นไปยัง คค. 
เมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2561 และ คค. ได้เสนอความเห็นไปยัง
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2561 
2) รฟท. จัดท ารายงาน PPP แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการเสนอโครงการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 
โดย รฟท. จะน าเสนอ สคร. พิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการ 
PPP ตามล าดับต่อไป 
3) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 
 3.1) รฟท. ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทาง
ท่ีรถไฟความเร็วสูงสามารถเชื่อมโยง 3 สนามบิน วงเงิน 79.79 
ล้านบาท เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2560 และ EEC ได้แต่งตั้ง
คณะท างานเพื่อพิจารณารายงานการศึกษาฯ  
 3.2) เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2561 ครม. มีมติเห็นชอบ
และอนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน  
ในรูปแบบ PPP Net Cost โดยภาครัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์
ท่ีดิน และภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา ค่างานระบบรถไฟฟ้า
และขบวนรถไฟฟ้า ค่าพัฒนาพื้นท่ีเพื่อสนับสนุนบริการรถไฟ
และบริการผู้โดยสาร และค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการ รวมท้ัง
ด าเนินงานบริหารและซ่อมบ ารุงโครงการ โดยให้เอกชน 
ร่วมลงทุนรวมเป็นเวลา 50 ปี และเอกชนเป็นผู้จัดเก็บ 
ค่าโดยสารและความเสี่ยงด้านจ านวนผู้โดยสารของโครงการ 
(Ridership Risk) จัดเก็บรายได้จากการพัฒนาพื้นท่ีโครงการ 
ซ่ึงคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

- - 
 

- - 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ภาคตะวันออก (กนศ.)  ได้ ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ ว  
และ รฟท. ได้ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนฯ เมื่อวันท่ี 
31 พฤษภาคม 2561 
 3.3) รฟท. อยู่ระหว่างการจัดท ารายงาน EIA โครงการ
รถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน คาดว่าจะส่ง สผ. ภายใน
เดือนมิถุนายน 2561  

9)  โครงการก่ อสร้ างรถไฟทาง คู่ 
ช่วงหนองคาย - ขอนแก่น - นครราชสีมา 
- แก่งคอย  -  ฉะเชิงเทรา - ศรีราชา -  
มาบตาพุด (รถไฟไทย - จีน) 
: โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็ว
สู ง  เ พื่ อ เ ชื่ อ ม โ ย งภู มิ ภ า ค  ช่ ว ง
กรุงเทพมหานคร - หนองคาย 

สนข. /
รฟท. 

 
 

- - - 1)  ร่ า งสัญญา 2.3 งานระบบไฟฟ้ าและ เครื่ อ งกลฯ  
อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดและเจรจากับฝ่ายจีน 
และจะมีการหารืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วท่ีสุด 
2) โครงการระยะท่ี 1 กรุงเทพฯ - นครราชสีมา   
 2.1) ช่วงกลางดงปางอโศกระยะทาง 3.5 กม. เริ่มก่อสร้างแลว้   
 2.2) ช่วงสีค้ิว - กุดจิกระยะทาง 11 กม. ฝ่ายจีนจะส่ง
แบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม ฝ่ายไทย 
จะตรวจแบบ จัดท าราคากลาง และจัดท า TOR ซ่ึงคาดว่าจะ
เริ่มกระบวนการประกวดราคาในเดือนพฤษภาคม 2561 
 2.3) ช่วงมวกเหล็ก - ล าตะคอง (อุโมงค์) จีนจะน าส่งร่าง 
แบบรายละเอียดในเดือนมีนาคม ซ่ึงคาดว่าจะส่งแบบ
รายละเอียดฉบับสมบูรณ์ในเดือนเมษายน และจัดท า TOR 
ซ่ึงคาดว่าจะเริ่มกระบวนการประกวดราคาในเดือนมิถุนายน 2561  
 2.4) ช่วงแก่งคอย-บันไดม้า-โคกกรวด-ล าตะคอง-โคราช 
ฝ่ายจีนจะส่งร่างแบบรายละเอียดในเดือนเมษายน หลังจาก
น้ันจะตรวจสอบแบบต่อไป โดยคาดว่าจะส่งแบบรายละเอียด
ฉบับสมบูรณ์ได้ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2561 
หลังจากน้ันจะเป็นกระบวนการในการจัดท าราคากลางก่อน 
จะเริ่มการประกวดราคาในเดือนกรกฎาคม 2561   

- - - - 
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 2.5) ช่วงบางซ่ือ - ดอนเมือง - นวนคร – บ้านโพธิ์ – 
พระแก้ว – สระบุรี – แก่งคอย - เชียงรายน้อย ซ่ึงฝ่ายจีนจะ
ส่งร่างแบบรายละเอียดในเดือนมิถุนายน 2561 และฝ่ายไทย
จะได้ตรวจสอบร่างแบบดังกล่าวซ่ึงคาดว่าฝ่ายจีนจะได้ส่งแบบ
รายละเอียดในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561 จัดท าราคา
กลางและเริ่มการประกวดราคาในเดือนกันยายน 2561  
3) โครงการระยะที่ 2 นครราชสีมา - หนองคาย  
 ฝ่ายไทยรับทราบรายงานความเห็นต่อผลการศึกษา 
ความเหมาะสมของโครงการระยะท่ีสอง (ช่วงนครราชสีมา– 
หนองคาย) ท่ีฝ่ายจีนได้น าส่งให้ฝ่ายไทยแล้ว  เมื่อวันท่ี  
๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ โดยฝ่ายจีนจะประมาณการราคาระบบ
ไฟฟ้ าและ เครื่ อ งกลรถ ไฟของ โ คร งการระยะ ท่ี สอ ง  
(ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย) ตามมาตรฐานรถไฟจีนต่อไป 
และฝ่ ายจีนอยู่ ระหว่ า งการจัดท ารายงานการ ศึกษา 
ความเหมาะสมเบื้องต้นส าหรับช่วงหนองคาย - เวียงจันทน์ 
โดยท่ีโครงการในช่วงเส้นทางดังกล่าวเกี่ยวข้องกับไทย - ลาว 
- จีน จึงเสนอให้มีการจัดตั้งกลไกการหารือสามฝ่ายระหว่าง
ไทย – ลาว - จีน โดยเร็ว เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันในประเด็น
ด้านเทคนิคและพิธีการศุลกากร เป็นต้น   
4) ฝ่ายจีนได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานและ
รายละเอียดการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบ
และก่อสร้างงานโยธารถไฟความเร็วสูงให้ฝ่ายไทยพิจารณา
แล้วในเดือนมีนาคม 2561 ขณะน้ีท้ังสองฝ่ายอยู่ระหว่าง 
การพิจารณา 
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5) การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบราง 
 5.1)  คค. โดย สนข. และ รฟท. ได้ประชุมหารือร่วมกับ 
สวทช. สภาวิศวกรสภาสถาปนิก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์และหน่วยงานต่างๆ เพื่อพิจารณา 
การด าเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยเห็นควรให้มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการควบคุมงานก่อสร้าง 
การให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุง เพื่อให้ไทยสามารถเดินรถ
และซ่อมบ ารุงเอง 
 5.2)  คณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการ 
ความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย  - จีน มีมติเห็นชอบ 
ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดตั้งสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีระบบราง และจัดท าแผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคมเป็นประธานอนุกรรมการ และรอง ผอ.สนข. 
เป็นเลขานุการ  
 5.3) การประชุมคณะอนุกรรมการจัดตั้งสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีระบบรางและจัดท าแผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง ภายใต้คณะกรรมการบริหาร 
การพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน 

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

 สนข./
รฟท. 

- - - 1. โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วง กทม. – เชียงใหม่ 
 1) ฝ่ายญี่ปุ่นได้ด าเนินการศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการฯ ระยะท่ี 1 ช่วงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก แล้วเสร็จ และ
คณะท างานด้านเทคนิค โครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทาง
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาระบบร างฯ  ได้พิ จ ารณารายงานการ ศึกษาฯ 
ฉบับสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 

- - - - 
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 2) เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2560 รวค. เป็นประธาน 
ส่งมอบรายงานการศึกษาการด าเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง
เส้นทางกรุงเทพฯ–เชียงใหม่ ฉบับสมบูรณ์ ณ สถานเอกอัครราชทูต
ญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย  
 3) เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561 สนข. ได้เสนอ คค.  
เพื่อพิจารณาน าเสนอ ครม. เพื่อทราบผลการศึกษาการส ารวจ
ความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง สาย
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่  (ระยะท่ี 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก) ภายใต้
บันทึกความร่วมมือด้านระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคม
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงท่ีดิน โครงสร้างพื้นฐาน 
การขนส่ง และการท่องเท่ียวแห่งญี่ปุ่น 
 4) เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์  2561 ได้มีการประชุม
คณะท างานด้านเทคนิคฯ โดยที่ประชุมได้มีความเห็น ดังน้ี   
 4.1)  เ น่ืองจากโครงการรถไฟความเร็ วสูงสาย
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ไม่ได้เชื่อมโยงกับประเทศอื่น ๆ ฝ่ายญี่ปุ่น
ควรเพิ่มเติมข้อมูลหรือเหตุผลท่ีจะสนับสนุนว่าเส้นทางรถไฟ
ความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศไทยและคุ้มค่าต่อการลงทุน 
 4.2) ให้ฝ่ายญี่ปุ่นเพิ่มเติมข้อมูล แผนงาน และ
แนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีตามแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง 
 4.3) ให้ฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณาด าเนินการศึกษาและ
สนับสนุนการด าเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟในเส้นทาง
ตะวันออก–ตะวันตก (แม่สอด-มุกดาหาร) เนื่องจากเส้นทางน้ี
จะช่วยสนับสนุนโครงการรถไฟความเร็วสูงทางเหนือเพื่อให้
เหมาะสมกับการลงทุนมากขึ้น 
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 4.4 )  ให้ ฝ่ ายญี่ ปุ่ นพิ จ ารณาในการร่ วมล ง ทุน 
ในโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ–เชียงใหม่เน่ืองจาก
ต้องการเทคโนโลยีชินกันเซ็น 
 5) เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2561 คค. ได้เชิญ สนข.  
เพื่อหารือการปรับปรุงข้อมูลเพื่อน าเสนอ ครม. ท้ังน้ี คค.  
ได้เสนอให้เพิ่มเติมประเด็นจากการประชุมคณะท า งาน 
ด้านเทคนิคเมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2561 ซ่ึงฝ่ายไทยขอให้
ฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณาว่ามีประเด็นใดบ้างท่ีจะท าให้เกิดการร่วมลงทุน 
กับฝ่ายไทยก่อนเพื่อน าเสนอ ครม. ต่อไป โดย สนข.  
ได้ประมวลเรื่อง และน าเสนอผลการศึกษาฯ (ฉบับปรับปรุง
แก้ไข) ให้ คค. เพื่อพิจารณาน าเสนอ ครม. แล้ว เมื่อวันท่ี  
3 เมษายน 2561 
 6) การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  
  - ช่วงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก : กก.วล. เห็นชอบรายงาน EIA 
เมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม 2560 
  - ช่วงพิษณุโลก-เชียงใหม่ : สนข. เสนอรายงาน EIA  
(ชี้แจงเพิ่มเติมครั้งท่ี 3) ให้ สผ. ด าเนินการตามขั้นตอน 
การพิจารณา เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 และ คชก.  
ได้พิจารณารายงานฯ เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561 มีมติ
เห็นชอบให้น ารายงานฯ เสนอ กก.วล. เพื่อให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณาของ ครม. ต่อไป 
2. Southern Corridor (กาญจนบุรี (บ้านพุน้ าร้อน) - 
กทม. – แหลมฉบังและ กทม. – อรัญประเทศ) 
 1)  ได้มีการทดลองเดินรถขนส่งสินค้า จากหนองปลาดุก– 
แหลมฉบัง เพื่อทดลองคุณภาพรางขนาด ๑ เมตร สรุปว่า ต้อง
มีการ ศึกษาเพิ่ ม เติมก่ อน ท่ีจะด า เ นินการจั ดตั้ ง  SPV  
โดยได้มีพิธีเปิดส านักงานเพื่อส ารวจและพัฒนาการขนส่ง
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สิ น ค้ า ท า ง ร ถ ไฟ ท่ี บ ริ ษั ท  Toyota Tsusho เ มื่ อ วั น ท่ี 
2 มิถุนายน 2559  
 2)  จากการศึกษา ฝ่ายญี่ปุ่นได้เสนอให้ปรับปรุงโครงสร้าง
เดิมก่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินรถ ท้ังน้ี โครงสร้าง
พื้นฐานจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงในด้านต่างๆ คือ  
1) การปรับปรุงด้านความปลอดภัยของราง 2) การจัด zoning 
ในการเดินรถ 3) การปรับปรุงจุดเชื่อมต่อและการเข้าถึงระบบ
รถไฟกับแอร์พอรต์ลิงค์ และรถไฟชานเมืองสายสีแดง 
3. การด าเนินธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถไฟ 
 1 )  ไ ด้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า 
การให้บริการรถไฟสินค้าซ่ึงฝ่ายญี่ปุ่นได้น าเสนอผลการศึกษา 
และรูปแบบการลงทุน โดยเสนอว่า ให้แบ่งการลงทุนออกเป็น 
2 ส่วน SPV 1 (การขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกสิน ค้า )  
ลงทุนโดยเอกชน และ SPV 2 (การขนส่งสินค้าทางรถไฟ)  
 2) รฟท. ได้ตั้ งคณะท างานเพื่อด าเ นินงานร่ วมกับ 
ฝ่ายญี่ปุ่น โดยได้มีการประชุมคณะท างานเพื่อพิจารณา
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ โดยท่ีประชุมรับทราบ
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โดยผลการศึกษา
ประกอบด้ วย  ร าย งานสถานการณ์ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า
ภายในประเทศไทย ผลการส ารวจพื้นท่ีในแนวเส้นทาง  
การพยากรณ์ความต้องการสินค้า แนวคิดรูปแบบการลงทุน 
แผนการลงทุนและสถานี การศึกษาความเหมาะสมและ
รูปแบบธุรกิจ 
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4. East – West Corridor (ช่วงแม่สอด – มุกดาหาร) 
ฝ่ายญี่ปุ่นด าเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ  
ช่วงแม่สอด – บ้านไผเ่บื้องต้นแล้วเสร็จ 

11 ) โครงการก่อสร้ างรถไฟทางคู่ 
ขนาดมาตรฐาน ช่วงตาก-พิษณุโลก-
เพชรบูรณ์-ขอนแก่น-มุกดาหาร 

รฟท. - - - ยังไม่เริ่มด าเนินการ 
 
 

- - - - 

1.3 ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาศกัยภาพผูป้ระกอบการไทยเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
มาตรการ 

1) ม า ต ร ก า ร จั ด ท า คู่ มื อ เ ต รี ย ม 
ความพร้ อมในการประกอบธุ รกิ จ 
โลจิสติกส์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน  

ขบ. 60 100 100  จัดพิมพ์คู่มือมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 
ฉบับภาษาอังกฤษ และคู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ
ขนส่งไทยสู่อาเซียน (มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน)  
แล้วเสร็จ และมอบให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน/
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศไทย รวมถึง 
ผู้ ท่ีมีส่ วนเกี่ ยวข้อง ส าหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนให้กับ
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าท่ีสนใจจะไปด าเนินธุรกิจด้าน 
การขนส่งสินค้าในประเทศน้ัน โดยรวมถึงหน่วยงานภาครัฐ 
ท่ีสนใจ ซ่ึงเน้ือหาของคู่มือจะเกี่ยวกับกฎหมายการขนส่ง 
เส้นทางการขนส่งสินค้า ต้นทุนการประกอบการขนส่งเบื้องต้น  

- 25.00 100 100 

2) ม าตรก า รส่ ง เ ส ริ ม ศั ก ย ภ า พ
ผู้ประกอบการจัดการขนส่งทางรถไฟ 
 
   

รฟท. - - - ชะลอโครงการ เน่ืองจากอยู่ระหว่างร่างกฏระเบียบท่ีเกี่ยวข้องก่อน - - - - 
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3) มาตรการส่งเสริมความเข้มแข็ง 
ให้ผู้ประกอบการรับจัดส่ งสินค้า
ระหว่างประเทศ 

จท. 
 

ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

- - 
 
 
 
 
 

1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เชิญผู้แทนสมาคม 
ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเข้าร่วมหารือในวันท่ี 
10 พฤศจิกายน 2560 ซ่ึงผลการหารือได้มอบหมาย 
ให้กรมสรรพากรท าการศึกษาแนวทางการปรับ VAT ค่าระวางเรือ 
(Freight) เป็นร้อยละ 0  เฉพาะค่าระวางเรือในการขนส่ง
สินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ส าหรับการให้บริการของ
ผู้ประกอบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบท่ีจดทะเบียนกับ 
จท.  รวม ท้ัง ให้ก าหนดเอกสารหลักฐานต่ างๆ เพื่ อ ใช้
ประกอบการตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผู้ส่งออกเสียร้อยละ 0 
เฉพาะค่าระวางเรือตามข้างต้นและให้พิจารณาก าหนดราคา
ค่าระวางเรือในแต่ละเส้นทาง ซ่ึงกรมสรรพากรได้เชิญผู้แทน
สมาคม ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเข้าร่วมหารือ
ประเด็นตามสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในวันท่ี 
16 มกราคม 2561 โดยที่ประชุมเห็นควรให้ภาครัฐพิจารณา
ก าหนดดัชนีความเคลื่อนไหวของอัตราค่าระวางขนส่งทางเรือ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการปฏิบัติงานในเรื่องนี้ 
2) ในการประชุมหารือระหว่างสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศและ จท. เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 
สรุปว่า ควรมีการศึกษาเพื่อก าหนดดัชนีความเคลื่อนไหว 
ของอัตราค่าระวางขนส่งทางเรือ โดยให้สมาคมฯ ประสานกับ 
จท. เพื่อจัดท าขอบเขตการศึกษา (TOR) ส าหรับให้สมาคมฯ 
ว่าจ้างสถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด าเนินการ
ศึกษาในเรื่องดังกล่าว  
3) จท. ได้จัดประชุมหารือร่วมกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศและสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 เพื่อพิจารณาร่าง
ขอบเขตการศึกษา (TOR) ซ่ึงที่ประชุมเห็นควรให้มีการประชุม

- 

 

- - - 
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ร่วมกับกรมสรรพากรด้วยเพื่อให้ขอบเขตการศึกษาสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของกรมสรรพากร รวมท้ังก าหนดแนวทาง 
ในการด าเนินการต่อไป 

1.4 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการโครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนส่งของภาครัฐ การพัฒนาเทคโนโลยี และการพัฒนาบคุลากรด้านการขนส่ง 

โครงการ 
1) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการ
ขนส่งของประเทศในกลุ่มอาเซียน  

ขบ.   - - - ยกเลิกโครงการ เน่ืองจาก ขบ. ได้จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับ 
เส้นทางการขนส่งของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ท่ีมีเส้นทางต่อเน่ืองกัน ในโครงการศูนย์รวมข้อมูลการขนส่ง
สินค้าด้วยรถบรรทุก เพื่อส่งเสริมการขนส่งด้วยรถบรรทุก 
ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน (Truck Data 
Service Center : TDSC) แล้ว 

- - - - 

2) โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร จั ด เ ก็ บ
ค่าธรรมเนียมการใช้ถนน   

ทล. /
สนข. 

 60 100 100 สนข. ด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ สรุปผลการศึกษา ดังน้ี  
รูปแบบการจัดการเงินค่าผ่านทางท่ีปรึกษาเสนอแนะว่า 
แนวทางการบริหารจัดการรายได้โดยการให้เอกชนเข้าร่วม
ลงทุนในรูปแบบของการให้สัมปทานด าเนินงานในขอบเขต
จ ากัดเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยภาครัฐจะมีภาระ 
ในการลงทุนต่ าท่ีสุด และความต้องการจัดสรรอัตราก าลังเพิ่ม
น้อยกว่า และเพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมอนุญาต 
น ารถยนต์เข้ามาในประเทศไทย และค่าธรรมเนียมผ่านทาง  
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางเข้า-ออกของนักท่องเท่ียว 
ท่ีเดินทางโดยรถยนต์ เสนอแนะให้มีการใช้เทคโนโลยี RFID 
ร่วมกับระบบบัตรเติมเงิน โดยจากการค านวณน้ัน สามารถ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมในระยะสั้นในอัตราท่ีต่าสุด โดยมี
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาต (พร้อมรับอุปกรณ์ส่วนควบ
ยานพาหนะ) อยู่ท่ีอัตรา 100 บาท โดยมีระยะเวลา 5 ปี และ
ผู้ เดินทางจะต้องจ่ าย ค่าธรรมเนียมผ่านทางรายเ ท่ียว 

- 7.8170 100.00 100.00 
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อีกเท่ียวละ 42 บาท ซ่ึงอัตราดังกล่าวน้ี จากการค านวณ
แบบจ าลองทางการ เงิ น  ซ่ึ งพิจารณาการคาดการณ์ 
ในการเดินทางของรถยนต์ต่างชาติตลอดช่วงอายุสัมปทาน 
20 ปี คาดว่าผู้รับสัมปทานจะมีผลตอบแทนจากการลงทุน
ประมาณร้อยละ 8.9 ซ่ึงเป็นอัตราผลตอบแทนท่ีภาคเอกชน
น่าจะมีความสนใจเข้ามาด าเนินการ 

3) โครงการเจรจาให้เส้นทาง AH15  
R12 และ R8 เป็นเส้นทางการขนส่ง
ระหว่างประเทศ   

ทล. - - - อยู่ระหว่างเจรจากับธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) - - - - 

4) โครงการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ทางราง/มาตรฐานวัสดุและองค์กรก ากับ   

รฟท.   - - - ยกเลิกโครงการ  - - - - 

5) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคาร
ฝ่ ายอ านวยการและสิ่ งก่ อสร้ า ง
ประกอบพร้อมครุภัณฑ์ของสถาบัน
การบินพลเรือน ระยะท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สบพ. 61-64 100 100  สบพ. ได้ลงนามในสัญญาจ้าง ด าเนินการโครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่าย
อ านวยการและสิ่งก่อสร้างประกอบ พร้อมครุภัณฑ์ ลงนาม 
ในสัญญา เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2560 จ านวนเงิน 1,378.60 
ล้านบาท โดยเริ่มท างานในวันท่ี 6 กันยายน 2560 และ
จะต้องท างานให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564  
ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง โดย 1) ค่างานก่อสร้าง
อาคารเรียนเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 239.19 ลบ. และ
คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างฯ งวดท่ี 1 แล้วเสร็จ 
เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561 วงเงิน 32.39 ลบ. 2) ค่าควบคุม
งานก่อสร้างฯ สามารถเบิกจ่ายแล้ว 5 งวด เป็นเงินจ านวน 2.88 ลบ. 

- 1,402.79 100.00 100.00 
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6) โครงการศึกษาการพัฒนาเมือง 
กับระบบโครงสร้ างพื้นฐานด้ าน
คมนาคมขนส่ง  

 สนข. 61-62 - - อยู่ระหว่างด าเนินการจ้างท่ีปรึกษา เนื่องจากโครงการศึกษาฯ 
เป็นโครงการใหม่และ เป็นงาน ท่ีมีความซับซ้อนมาก 
จ าเป็นต้องมีการจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ
ด้านคมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจ การลงทุน ชุมชนเมืองและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการจ้างท่ีปรึกษาจากต่างประเทศท่ีมี 
ความช านาญในด้านการพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เข้ามาร่วมศึกษา ท้ังน้ี เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อราชการ สนข. จึงได้ประสานขอรายชื่อ 
ท่ีปรึกษาจากสถานทูตประเทศต่างๆ รวมท้ังประสานขอ 
ความอนุเคราะห์ศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษา ส านักงานบริหารหน้ี
สาธารณะ กระทรวงการคลัง ตรวจสอบรายชื่อท่ีปรึกษา
ต่างประเทศ และขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีงานจ้างท่ีปรึกษา 
ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาตรวจสอบรายชื่อ 
ท่ีปรึกษาตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก่อนแจ้งผลการพิจารณา
ให้ สนข. ด าเนินการจัดจ้างต่อไป 

- 400.00 - - 

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

 สนข. - - - ยังไม่เริ่มด าเนินการศึกษา - - - - 
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8) โครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บท
ด้านการขนส่งทางอากาศ   

สนข. 60-61 100 
 

97 
 

1) ในคราวประชุมคณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ เมื่อวันท่ี 
4 เมษายน 2561 เพื่อพิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์   
ร่ างแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย  
ระยะ 18 ปี (2562-2579) และรายงานผลการศึกษา
โครงการน าร่อง จ านวน 2 โครงการ โดยท่ีประชุมมีมติ
มอบหมายให้ท่ีปรึกษาฯ ปรับปรุงร่างรายงานฉบับสมบูรณ์  
และ ร่างแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย 
ระยะ 18 ปี (2562-2579) ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์  
2) ร่างแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย ระยะ 
18 ปี (พ.ศ. 2562 – 2579) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบท่าอากาศยานและโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีเชื่อมโยง  2) การพัฒนาธุรกิจสายการบินและธุรกิจ
สนับสนุน 3) การพัฒนาระบบการบริหารจราจรทางอากาศ 
4) การพัฒนากลไกการก ากับดูแลและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
5) การพัฒนาบุคลากรด้านการบิน 
3) ในคราวประชุมคณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ เมื่อวันท่ี 
 24 เมษายน 2561 เพื่อพิจารณารายงานผลการศึกษา
โครงการน าร่อง 1) การจัดท าแนวทางและขั้นตอนการพัฒนา 
Airport Logistics Park (ALP) ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และ 2) การพัฒนาศักยภาพการฝึกอบรมนักบินโดยการใช้ 
ท่าอากาศยานภูมิภาค ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผล
การศึกษาโครงการน าร่องท้ัง 2 โครงการแล้ว และขณะน้ี 
อยู่ระหว่างที่จัดท าร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 

- 36.02 100.00 
 

79.99 
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9) โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า แ ผ น แ ม่ บท 
การพัฒนาระบบการจราจรและ 
ขนส่งอัจฉริยะในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

สนข. 60 100 100 1) คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ในคราวประชุม เมื่อวันท่ี 20 
มีนาคม 2561 มีมติเห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final 
Report) รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร ฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รายงานมาตรฐานการพัฒนาระบบ ITS และ/
หรือแนวทางการพัฒนาระบบ ITS และรายงานโครงการน า
ร่องการพัฒนาระบบ ITS 
2) สรุปสาระส าคัญแผนแม่บทการพัฒนาระบบ ITS ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังน้ี 

วิสัยทัศน์ : “ระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะเพื่อยกระดับ
มหานครมุ่งสู่ Smart Metropolis” 

พันธกิจ  : “การพัฒนาระบบ ITS เพื่อบริหารจัดการ 
ความต้องการการเดินทางให้มีความสมดุล” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ITS 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาศักยภาพข้อมูลและการให้บริการ

ระบบขนส่งสาธารณะ  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพการควบคุมและบริหาร

จัดการความต้องการเดินทาง  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการ

ควบคุมจราจร ประกอบด้วยกลยุทธ์  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบริหาร

จัดการอุบัติเหตุ  
โครงการน าร่อง ประกอบด้วยกัน 3 โครงการ ได้แก่  
โครงการท่ี 1 : การบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อใช้

ในการน าเสนอเหตุการณ์ (Incident) หรืออุบัติเหต ุ
โครงการท่ี 2 : การประเมินผลการใช้มาตรการตรวจจับ

ผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรโดยใช้กล้องตรวจจับ 

- 18.63 100.00 70.00 
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โครงการท่ี 3 : การพัฒนาป้ายจราจรอัจฉริยะพร้อมแนะน า

เส้นทางลัด 

มาตรการ 
1) การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี 
ด้านการขนส่ง : โครงการฝึกอบรม   
ผู้ขับขี่รถบรรทุกมืออาชีพ 

ขบ. 60 100 
  

100 
 
 
 
 
 
 
 

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

- 20.23 100.00 100.00 

2) มาตรการก าหนดระเบียบการจัดการ
และก ากับการใช้ถนนระหว่างประเทศ   

ขบ. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

100 100 1) ออกระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการออกเอกสาร
และเครื่องหมายก ากับรถเพื่อน ารถไปใช้ระหว่างประเทศ  
พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันท่ี 12 มิถุนายน 2555 เพื่อใช้
บังคับส าหรับการน ารถไปใช้ภายใต้ความตกลงระหว่าง
ประเทศ ดังน้ี  

1.1) ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาล 
แห่ งราชอาณาจักร ไทย  และรั ฐบาลแห่ งสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

1.2) บันทึกความเข้ าใจระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม  
ในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ ามพรมแดน 
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ณ จุดผ่านแดน แดนสะหวัน -ลาว  
และจุดผ่านแดนสะหวันนะเขต-มุกดาหาร  

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

- (ไม่ใช้
งบประมาณ) 

- - 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
2) ออกประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต การอนุญาต ระยะเวลา  
ในการใช้รถและเครื่องหมายแสดงการใช้รถ ท่ีน าเข้ามา 
ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อใช้ในการท่องเท่ียวหรือ
การอื่นใดท่ีมีความจ าเป็นเฉพาะกรณี พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 
30 มีนาคม 2559 และได้ด าเนินการ ดังน้ี 
   2.1) จัดท าค าสั่งนายทะเบียนท่ัวราชอาณาจักรท่ี 2/2559 
เรื่องมอบหมายอ านาจให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะอย่าง 
และซักซ้อมการปฏิบัติ ในการอนุญาตใช้รถท่ีน าเข้ามา 
ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว   
   2.2) พัฒนาโปรแกรมระบบออกเครื่องหมายแสดงการใช้
รถในเบื้องต้นรองรับการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน 
ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ข้อ 16 เป็นไปด้วย 
ความสะดวก สามารถบันทึกข้อมูล พิมพ์เครื่องหมายแสดง
การใช้รถ แจ้ง เตือนข้อมูลให้จังหวัดท่ีรถจะผ่านทราบ 
แจ้งเตือนข้อมูลการด าเนินการออกใบอนุญาตขับรถชั่วคราว 
ตลอดจนเรียกดูข้อมูลได้ถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น 

3) มาตรการปรับปรุงโครงสร้าง
บริหารจัดการท่ีมีการแยกบทบาท
ภารกิจของหน่วยงานระดับนโยบาย 
หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยงาน
ปฏิบั ติ ท่ี ชั ด เ จน  และการจั ดตั้ ง
หน่วยงานก ากับดูแลระบบราง 

กพท. 
 
 
 

59-61 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

21.60 
 
 
 

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

การเบิกจ่ายต่ ากว่าแผน
ท่ีตั้งไว้ เน่ืองจากเพิ่งได้รับ
ก า ร อ นุ มั ติ แ ผ น 
การฝึกอบรมบุคลากร
ต่างประเทศ เมื่อเดือน
มีนาคม 2561 ท าให้
การด าเนินการฝึกอบรม
ใ ช้ ง บ ป ร ะ ม า ณ เ งิ น
รายได้ทดแทนก่อน 

243.90 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 

21.50 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

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

59-60 - -  การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง เพื่อแยกหน้าท่ีบทบาท
ภารกิจด้านการก ากับดูแล ออกจากการประกอบการ 
การให้บริการเดินรถ และเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ 
จากโครงสร้างพื้นฐานเต็มประสิทธิภาพ รวมท้ังการก าหนด
มาตรฐานและกฎระเบียบท่ีจ าเป็น ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ของร่าง พ.ร.บ.  
ท้ัง 2 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
(ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... 

- - - - 

4) มาตรการปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การขนส่งทางราง เพื่อรองรับการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศและผ่านแดน 

รฟท. 53-58 100 100   ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
 

- - - - 

5)การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี
ด้านการขนส่ง การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง  

รฟม. 53-58 100 100 ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2558 
 

- - - - 

6 )  ม าตรก า ร ร ะบบ  Intelligent 
Traffic Systems ห ร ือ  EXAT ITS  
ระบบจราจรอจัฉริยะ  

กทพ.  
60-62 

 
31 

 
31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการโดย 
   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 ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
- 

 
26.4 

 

 
- 

 
- 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
 59-62 38 20 • โครงการศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะท่ี 4  

เพื่อออกแบบและติดตั้งระบบเก็บข้อมูลสภาพจราจรแบบ
อัต โนมัติ  บนสายทางพิ เ ศษบู รพาวิถี  ระยะทางรวม  
55 กิโลเมตร ขณะน้ีอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

เน่ืองจากมีการยกเลิก 
พรบ. การจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริ หารพั สดุ
ภาครัฐเดิม เปลี่ยนเป็น 
พรบ. การจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560จึงต้องน า
เรื่องเข้าสู่กระบวนการใหม่ 

50.00 10.00 - 

7) มาตรการพัฒนาบุ คลากรและ
เทคโนโลยีด้านการขนส่ง: การพัฒนา
หลักสูตรด้านการขนส่งทางน้ าและ
พาณิชยนาวี 

จท. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

- - การพัฒนาหลักสูตรด้านการขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวี   
จท. ได้แต่งตั้งคณะท างานจัดการหลักสูตรการเรียนและ
หลักสูตรการอบรมตามข้อก าหนดแห่งอนุสัญญา STCW 2010 
ซ่ึงได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรคู่ขนานกับการจัดท าระบบ 
ISO ประกอบด้วย หลักสูตรการศึกษา 5 หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 
หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ หลักสูตรประกาศนียบัตร
การเดินเรือพาณิชย์ฝ่ายเดินเรือและหลักสูตรประกาศนียบัตร
การเดินเรือพาณิชย์ฝ่ายช่างกลเรือ 

- - - - 

8) มาตรการพัฒนาการเชื่อมโยงภูมิภาค
ชายฝั่งอาเซียนท้ังในโครงสร้างพื้นฐาน 
กฎระเบียบข้อบังคับ การก ากับดูแล 

จท. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

- - อยู่ระหว่างด าเนินการ ซ่ึง จท. มีภารกิจการก ากับดูแล  
การส่ ง เ สริ มการพัฒนาระบบการขนส่ ง ทาง น้ า แ ละ 
การพาณิชยนาวีให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ  
ได้มีการพัฒนาท่าเรือ ร่องน้ าทางเดินเรือและด าเนินการ
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย กฎหมาย 
ว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน 
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กฎหมายว่าด้วย
การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ และเขาเปนภาคีและ/หรือรับ
หลักการของอนุสัญญาระหวางประเทศท่ีส าคัญต่างๆ  

- - - - 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
9) การพัฒนาบุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ
ใ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ม า ต ร ฐ า น  
ด้านความปลอดภัยตามแผน ICAO 

กพท. 59-61 100 21.60 ด า เ นินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณสมบัติ 
ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินแล้ว จ านวน 146 หลักสูตร 
จาก 675 หลักสูตร  (ปี  2559 จ านวน 33 หลักสูตร  
ปี 2560 จ านวน 38 หลักสูตร และ ปี 2561 จ านวน  
75 หลักสูตร) 

ปัญหาอุปสรรค 
•  ข า ด อั ต ร า ก า ลั ง
เ น่ืองจากการสรรหา
บุคลากรท่ีมี ศักยภาพ
เฉพาะตัวต้องใช้ ระยะ
เวลานาน 
แนวทางแก้ไข 
• มีการปรับแผนเป็นการ
ฝึกอบรมภายในประเทศ
เป็นหลัก 

317.20 100.00 21.50 

10)   มาตรการพัฒนาเครือข่ าย
เ ส้ น ท า ง ก า ร บิ น เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ
ต่างประเทศ  

บกท. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

100 95  การพัฒนาเครือข่ายเส้นทางการบินเชื่อมโยงกับต่างประเทศ 
ของ บกท. ประกอบด้วย 
1. พัฒนาการเชื่อมต่อเท่ียวบินท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น Hub ด าเนินการแล้วเสร็จ
ส าหรับตารางบินฤดูร้อน เริ่มใช้งาน วันท่ี 25 มีนาคม 2561 
และการจัดท าแผนเครือข่ายเส้นทางบินและฝูงบินระยะยาว 
ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างน าเสนอแผนต่อฝ่ายบริหาร 

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

- - - 

  ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

100 95 2. ขยายเส้นทางบินในภูมิภาค เช่น CLMV ASEAN และ 
เอเชียใต้ ปรับปรุงเวลาเข้า–ออกของเท่ียวบิน เพื่อสนับสนุน 
การเชื่อมต่อเท่ียวบิน ด าเนินการแล้วเสร็จส าหรับตารางบิน 
ฤดูร้อน เริ่มใช้งาน ตั้งแต่วันท่ี 25 มีนาคม 2561 ถึงวันท่ี  
27 ตุลาคม 2561 และการจัดท าแผนเครือข่ายเส้นทาง 
และฝูงบินระยะยาว อยู่ระหว่างน าเสนอแผนต่อฝ่ายบริหาร 
 
 
 

- - - 
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การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
 บทม. 60 

 
100 

 
90 
 

   เพิ่มความถี่เท่ียวบินไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียน จีน 
และอินเดีย โดยเพิ่มเท่ียวบินให้สอดคล้องกับความต้องการ
และประมาณผู้โดยสารท่ีเพิ่มขึ้นในเส้นทางต่างประเทศ  
ดังน้ี กรุงเทพฯ-พุทธคยา-พาราณส ีและกลับ กรุงเทพฯ-ชัยปุระ 
และกลับ กรุงเทพฯ-เจิ้งโจว และกลับ  

 เวลาในการท าการบิน 
ไม่เป็นไปตามความต้องการ 
ท า ใ ห้ ค ล า ด เ ค ลื่ อ น 
จากแผน 30-60 นาที 
ท าให้ไม่สามารถรองรับ
ผู้ โดยสารท่ีเดินทางต่อ
เครื่ องได้ และปริ มาณ
ผู้โดยสารไม่เป็นไปตาม
เป้ าหม า ย  ส่ ง ผ ล ใ ห้ 
บางเส้นทางขาดทุนและ 
มี การยกเลิ ก เท่ียวบิน 
ได้แก่ กรุงเทพฯ-โคตาคินา
บาลู กรุงเทพฯ-จิตตะกอง 

- - - 

  60 
 

100 
 

100 
 

   การพัฒนาเครือข่ายเส้นทางการบินเชื่อมโยงกับต่างประเทศ
ของ บทม. ประกอบด้วย การพัฒนาเปิดเส้นทางการบินใหม่ 
ในเส้นทางระหว่างประเทศ ซ่ึงได้เปิดเส้นทางบินใหม่ จ านวน 
๔ เส้นทาง ได้แก่กรุงเทพฯ-เกาสง และกลับ ภูเก็ต-กวางโจว 
และกลับกรุงเทพฯ-หลวงพระบาง และกลับ กรุงเทพฯ-มุมไบ 
และกลับ 

- - - - 
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 ทอท. 57 - 62 

  
- - 

   โครงการส่งเสริมการตลาดด้านการบิน ณ ท่าอากาศยาน
เชียงรายและท่าอากาศยานหาดใหญ่ ปี พ.ศ. 2557 – 2562 
มี 9 สายการบินสมัครเข้าร่วมโครงการฯ คือ 1 ) Tiger air
เ ส้ น ท า ง บิ น ห า ด ใ ห ญ่ -  Changi Airport สิ ง ค โ ป ร์   
2 ) Thai AirAsia เส้นทางบินหาดใหญ่–  Kuala Lumpur 
มาเลเซีย ๓) AirAsia Berhad เส้นทางบินหาดใหญ่– Kuala 
Lumpur มาเลเซีย 4) Hong Kong Express เส้นทางบินเชียงราย 
–  Hong Kong เ ข ต บ ริ ห า ร พิ เ ศ ษ ฮ่ อ ง ก ง 
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 5) Kunming Airline เส้นทาง
บินหาดใหญ–่ Kunming Changshui สาธารณรัฐประชาชนจีน 
6)  Jetstar Asia Airways เส้นทางบินหาดใหญ่– Changi 
สิงคโปร์ 7) Beijing Capital Airlines เส้นทางบินเชียงราย– 
Haikou Meilan สาธารณรัฐประชาชนจีน 8) Thai Lion Air 
เส้นทางบินเชียงราย – Changsha Huanghua สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  9)  Malindo Air เส้นทางบินหาดใหญ่ -
สหพันธรัฐมาเลเซีย 

- - - - 

   - -   โครงการส่งเสริมการเพิ่มเท่ียวบินในช่วงเวลาไม่ คับค่ัง  
ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ปี 2559–2561 เดือนตุลาคม 2560-
มีนาคม 2561 มีสายการบินท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข 
โดยแบ่งเป็นเท่ียวบินแบบประจ า จ านวน 6 สายการบิน  
8 เส้นทางบิน ได้แก่ 1) Nokscoot เส้นทางบินดอนเมือง– 
เสิ่นหยาง และต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน 2) Thai AirAsia 
เส้นทางบินดอนเมือง–โกลกาตา สาธารณรั ฐอิน เดีย  
3) Sabaidee Airways เส้นทางบินดอนเมือง–Huangshan 
Tunxi International แ ล ะ Jinan Yaoqiang International 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 4) Thai Lion Mentari เส้นทางบิน

- - - - 
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ดอนเมือง–Bombay International สาธารณรั ฐอิ น เดี ย  
5) NewGen Airways เส้นทางบินดอนเมือง–Jinan Yaoqiang 
International สาธารณรัฐอินเดีย 6) Thai AirAsia X เส้นทางบิน
ดอนเมือง–Kansai International ญี่ปุ่น และเท่ียวบินแบบเช่า
เหมาล า มีจ านวน 3 สายการบิน 3 เส้นทางบิน ได้แก่ 1) Thai 
AirAsia เส้นทางบินดอนเมือง–Ningbo Lishe  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 2) Thai Airways เส้นทางบินดอนเมือง– Singapore 
Changi สาธารณรัฐสิงคโปร์ 3) Silk Air เส้นทางบินดอนเมือง–
Singapore Changi  สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

   - -   โครงการส่งเสริมการเพิ่มเท่ียวบินในช่วงเวลาไม่ คับค่ัง  
ณ ท่าอากาศยานสุวรรภูมิ ปี 2559–2561 เดือนตุลาคม 2560-
มีนาคม 2561 มีสายการบินท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
และข้อก าหนด จ านวน 14 สายการบิน 26 เส้นทางบิน ได้แก่  
1) Spring Airlines เส้นทางบินสุวรรณภูมิ–Zunyi Xinzhou 
ท่าอากาศยานต้าเหลียน ท่าอากาศยาน Lanzhou Zhongchuan 
แ ล ะ ท่ า อ า ก า ศย า น  Yinchuan Hedong International 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 2) Ikar Airlines เส้นทางบินสุวรรณภูม–ิ 
Cam Ranh สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ท่าอากาศยาน
Yemelyanovo สหพันธรัฐรัสเซีย 3) Asia Atlantic Airlines 
เส้นทางบินสุวรรณภูมิ–ท่าอากาศยาน Harbin Taiping  
ท่าอากาศยาน Ordosejin Horo สาธารณรัฐประชาชนจีน 
4) Ural Airlines เส้นทางบินสุวรรณภูมิ–ท่าอากาศยาน 
Vladivostok ท่าอากาศยาน Irkutsk สหพันธรั ฐรั ส เ ซีย 
5)  China Southern Airlines เ ส้ นทางบินสุ ว ร รณ ภู มิ– 
Urumai Diwopu สาธารณรัฐประชาชนจีน 6) Xiamen Airlines 

- - - - 
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
เส้นทางบินสุวรรณภูมิ–ท่าอากาศยาน Fuzhou Changle 
และ ท่าอากาศยาน Fuzhou Changdu สาธารณรัฐประชาชนจีน 
7 )  T’Way เ ส้ น ท า ง บิ น สุ ว ร ร ณ ภู มิ –Ras Al Khaimah 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 8) LCC Nordwind เส้นทางบินสุวรรณภูมิ–
Sheremety Penglai สหพันธรัฐรัสเซีย 9) LCC Nordwind 
เส้นทางบินสุวรรณภูมิ–Sheremety Penglai สหพันธรัฐรัสเซีย 
10) China Eastern เส้นทางบินสุวรรณภูมิ–ท่าอากาศยาน 
Yantai Penglai และ ท่าอากาศยาน Chengdu Shuang Liu 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 11) Air India เส้นทางบินสุวรรณภูม–ิ
ท่าอากาศยาน Biju Patnaik และท่าอากาศยาน Chandigarh 
สาธารณรัฐอินเดีย 12) Siberia Airways เส้นทางบินสุวรรณภูมิ–
ท่าอากาศยาน Novosibirsh และ ท่าอากาศยาน Vladivostok 
สหพันธรัฐรัสเซีย 13) Spice Jet เส้นทางบินสุวรรณภูม–ิSardar 
Vallabhbhai Patel สาธารณรัฐอินเดีย 13) British Airways 
เส้นทางบินสุวรรณภูมิ–London Heathrow สหราชอาณาจักร
14) Jeju Air เส้นทางบินสุวรรณภูมิ–Gimhae เกาหลี 

       ทอท. ร่วมงานกิจกรรม Road show / Event ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการบินพาณิชย์ เช่น เข้าร่วมงาน CAPA India Aviation 
Summit 2018 ท่ีเมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย เข้าร่วมงาน 
CAPA LCC’s ท่ีสาธารณรัฐสิงคโปร์และเข้าร่วมงาน Route Asia 
2018 ท่ีเมืองบริสเบน เครือรัฐออสเตรเลีย  
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11) มาตรการปรับปรุงการบริหาร
จัดการและการด าเนินงานคลังสินค้า   
 

ทอท. 61 - -  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 
มาในราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ 
ซ่ึงของในเขตปลอดอากร พ.ศ. 2560 ว่าด้วยการน าของเข้า
มาในราชอาณาจักรหรือน าวัตถุดิบภายในราชอาณาจักรเข้าไป
ในเขตปลอดอากรเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุหรือ
ด าเ นินการด้วยวิธีอื่นใดกับของน้ัน โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรให้ของน้ัน ได้รับการยกเว้น
ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายในส่วนท่ีเกี่ยวกับการควบคุม 
การน าเข้า ส่งออก การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ 
ซ่ึงของดังกล่าวเฉพาะในเขตปลอดอากร ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา  
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และท่ีจัดตั้งอยู่ใน
พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรฐกิจพิเศษ (ซ่ึงประกาศดังกล่าวส่งผลให้ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รับสิทธิเทียบเท่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ) 

- - - - 

12) มาตรการพัฒนาบุคลากรและ
เทคโนโลยีด้านการขนส่ง 

 สบพ. /
ทอท. 

5๙-63 - -  สบพ. ด าเนินการเปิดการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม
จ านวน 8 กลุ่มหลักสูตรประจ าปีงบประมาณ 2561 
เป้าหมายท้ังปี 1,468 คน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ตุลาคม 
2560 – มีนาคม 2561) จ านวน 580 คน  

- - - - 

     ด าเนินการอบรมพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีการขนส่ง 
และการบิน 7 สาขาวิชา มีผู้ส าเร็จการอบรมจ านวน 123 คน 
(ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ได้แก่ 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

1. หลักสูตร  Flight Operations Officer Refresher
จ านวน 20 คน 

2. หลักสูตร Flight Operations and Management 
จ านวน 25 คน 

3 .  ห ลั ก สู ต ร  Airport Ramp Operation Training 
จ านวน 30 คน 

4. หลักสูตร Airport Operation Safety and Security 
จ านวน 26 คน 

5. หลักสูตร Quality Assurance Management System 
จ านวน 22 คน 

ทอท. 5๙-61 - -    การพัฒนาบุคลากรด้านการบินใน 3 สาขา ตาม MOU ฉบับใหม่ 
(ปี 2559–2561) ประกอบด้วย 1) Aviation Technology 
and Innovation 2) Aviation Safety and Security 3) Air Transport 
Management ส าหรับปีงบประมาณ 2561 ก าลังด าเนินการ
พัฒนาบุคลากร ทอท. ใน 6 หลักสูตร ได้แก่ 1) Aeronautical 
Information Service (AIS to AIM) 2) Flight Operations 
Officer – Special 3 )  Flight Operations Officer/Flight 
Dispatcher (FOO/FD) 4 )  Flight Operation Officer Refresher 
(FOO/Refresh) 5) Aerodrome Apron Control Office (AACO) 6) 
Aeronautical Information Service Cartography  

- 3.75 100.00 - 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

 ๒. เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและการเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่ง 
๒.1 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โครงการ 
1) โครงการก่อสร้างสะพานปทุมธานี 3 
และสะพานสามโคก จ.ปทุมธานี  
 ระยะเวลา ปี 63-66 
 งบประมาณ 17,460 ลบ. 
 แนวเส้นทางโครงการแบ่งออก 

เป็น 3 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนท่ี 1 จุดเริ่มต้นของโครงการ 
จากทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 9 (ตะวันตก) ช่วง กม.64 
ผ่านทางหลวงหมายเลข 3111  
ท่ี ต.สามโคก และข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา 
ไปบรรจบบริ เวณแยกทางหลวง
หมายเลข 347 ตัดกับทางหลวง
หมายเลข 3214 โดยมีรูปแบบเป็น
ทางหลวงแนวใหม่ ขนาด 6 ช่องจราจร มี
เขตทาง 60 เมตร ระยะทาง 9.4 กม. 
ส่วนท่ี 2 ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 
3214 จากจุดตัดทางหลวงหมายเลข 
347 ถึงทางแยกต่างระดับคลอง
หลวง(ถนนพหลโยธิน) ก่อสร้างขยาย
ช่องจราจร เป็นทางหลวงขนาด  6 
ช่องจราจร โดยบางส่วนมีทางขนาน

ทล.   63-๖6 - - การออกแบบแล้วเสร็จ รอเสนอของบประมาณก่อสร้าง -  17,460.00       - - 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ขนาด 2 ช่องจราจร บนเขตทางเดิม 
ระยะทางประมาณ 5 กม. 
ส่วนท่ี 3 จุดเริ่มต้นของโครงการจาก 
ทางแยกต่างระดับคลองหลวง (ถนน
พหลโยธิน)  ไปบรรจบทางหลวง
หมายเลข 352 โดยแบ่งออกเป็นการ
ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3214 เดิม 
ก่อสร้างขยายช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจร 
และก่อสร้างทางแนวใหม่ จากทางหลวง
ชนบทหมายเลข ปท.3010 ไป
บรรจบทางหลวงหมายเลข 352  
ขนาด 6 ช่องจราจร มีเขตทาง 60 เมตร 
ระยะทางประมาณ 14 กม. 
2) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ า
เจ้าพระยา บริเวณพระสมุทรเจดีย์ 
จ.สมุทรปราการ-ถนนเชื่อมต่อสะพาน
ข้ามแม่น้ าท่าจีน บริเวณท่าฉลอม  
จ.สมุทรสาคร  

ทช. 67 - - ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการออกแบบและศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ก าหนดเริ่มก่อสร้างปี 2567  

- 47,935.08 - - 

3) โครงการก่อสร้างสะพานบริ เวณ
สนามบินน้ า จ.นนทบุร ี

ทช. 66 - - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม เริ่มก่อสร้างปี 2566   

- 3,486.50 - - 

4) โครงการก่อสร้างสะพานบริเวณ
ท่าน้ านนทบุรี   

ทช. 57 100 100   ด าเนินการแล้วเสร็จปี 2557  - - 100.00 100.00 

5) โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อ
ถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก 
แนวเหนือ - ใต้ 

ทช. 60-62 - - การขยายถนนราชพฤกษ ์ระยะท่ี 2 ตอนท่ี 3 อยู่ระหว่างก่อสร้าง - 988.89 - 60.01 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
6) โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์ 
และถนนราชพฤกษ์ ระยะท่ี 2 (ตอนท่ี 3) 
 ระยะเวลา ปี 60-62 
 งบประมาณ 988.89 ลบ. 
 แนวทางการด าเนินงาน : ก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนคู่ขนานระดับดิน ขนาด 
2 ช่องจราจร ต่อ ทิศทาง พร้อม
เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง 
และสิ่งอ านวยความปลอดภัย 

ทช. 60-62 
 

7.95 7.99 อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง - 988.89 - 19.87 

7) โครงการทางพิเศษสายศรีรัช- 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  
 ระยะเวลา ปี 56-60 
 งบประมาณ 32,816 ลบ. 
 รูปแบบการก่อสร้างเป็นทางยกระดับ
ขนาด 6 ช่องจราจรระยะทาง 16.7 กม. 
มีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดิน
หมาย เลข 9 วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) 
บริเวณโรงกรองน้ ามหาสวัสดิ์ ไปทาง
แนวทิศตะวันออกขนานกับแนวทาง
รถไฟชานเมืองสายสีแดงตลิ่งชัน - 
บางซ่ือ (รถไฟสายใต้เดิม) และข้าม
แม่ น้ า เจ้ าพระยาบริ เ วณสะพาน
พระราม 6 สิ้นสุดโครงการบริเวณ
ย่านบางซ่ือเชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัช 
(ทางด่วนขั้นท่ี 2) บริเวณสถานีขนส่ง

กทพ 56-60 
 

100 100 เปิดให้บริการแล้ว เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2559  - 32,816 - - 
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รับผดิชอบ 
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เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 
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งบประมาณ 
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การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
สายเหนือ (หมอชิต 2) และลงสู่ระดับ
พื้นราบท่ีบริเวณก าแพงเพชร 2 
8) โครงการระบบทางด่วนขั้นท่ี 3 
สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยัง
ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
 ระยะเวลา ปี 60-65 
 งบประมาณ 17,551 ลบ. 
 รูปแบบการก่อสร้างเป็นทางยกระดับ
ขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ) และมีแนว
สายทางซ้อนทับกับถนนประเสริฐมนูกิจ 
มีจุดเริ่มต้นประมาณ กม0+764.50 
ของถนนประเสริฐมนูกิจข้ามคลองบางบัว 
ผ่านแยกวังหิน แยกเสนานิคม แยกสุคนธ
สวัสดิ์ ไปเชื่อมต่อกับทางพิเศษฉลองรัช
บริเวณทางแยกถนนประเสริฐมนูกิจ
ตัดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรม ผ่านแยก
ถนนนวมินทร์ตัดกับถนนประเสริฐมนูกิจ
ไปตามแนวถนนประเสริฐมนูกิจ และ
สิ้ นสุ ด ท่ี ถนนวงแหวนรอ บนอก
กรุ ง เทพมหานครด้ านตะวั นออก 
ระยะทางประมาณ 10.5 กม. โดยมี
ทางขึ้น - ลง ๒ แห่ง ทางแยกต่างระดับ 
๑ แห่ง และมีงานของ ทล. โดยจะ
ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกบนถนน
ประเสริฐมนูกิจ จ านวน ๕ แห่ง และ
ทางแยกต่างระดับจ านวน ๑ แห่ง 
บริเวณจุดส้ินสุดโครงการเชื่อมต่อกับ

กทพ. 60-65  
 

- - อยู่ระหว่างการทบทวนการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม 
เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานทบทวนและ
ออกแบบรายละเอียดของโครงการ 

- 17,551 - - 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ด้านตะวันออก 
9) โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - 
ด า วคะนอ ง  -  ว ง แหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 
 ระยะเวลา ปี 61-64 
 งบประมาณ 31,244 ลบ. 
 ระยะทางรวมประมาณ 18.7 กม. 
มีจุดเริ่มต้นท่ี กม . 13+000 ของ
ถนนพระรามท่ี 2 (ก่อนถึงทางแยก
ต่างระดับบางขุนเทียน บริเวณถนน
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ด้านตะวันตก) เป็นทางยกระดับ
ขนาด 6 ช่องจราจร ซ้อนทับไปตาม
แนวเกาะกลางถนนพระรามท่ี 2 มาทาง 
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึง
ดาวคะนอง จากน้ันแนวสายทางจะ
ซ้อนทับบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร
จนถึงบริเวณถนนพระรามท่ี 3 ใกล้
กับทางแยกต่างระดับบางโคล่ สิ้นสุด
โครงการโดยเชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัช
และทางพิเศษเฉลิมมหานคร โดยช่วง
ท่ีข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาจะก่อสร้าง
สะพานใหม่ขนาด 8 ช่องจราจร โดย
โครงสร้างทางยกระดับเป็นแบบ
ชิ้นส่วนคานหล่อส าเร็จรูปแบบกล่อง 
(Segmental Box Girder) ส่วนช่วง

กทพ. 61-64 - - ครม. มีมติเห็นชอบโครงการเมื่อวันท่ี 6 มิถุนายน 2560  
วงเงิ น 31 ,244 ลบ.  ประกอบด้ วย เงิ นงบประมาณ  
ร้อยละ 2.58 และ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 97.42 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุง TOR ท่ีปรึกษา
ควบคุมงาน/ TOR ผู้รับจ้าง/ เอกสารประกวดราคาให้สอดคล้อง
กับ พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

- 31,244 - - 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 
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การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ท่ีข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาจะก่อสร้าง
สะพานใหม่ขนาด 8 ช่องจราจร โดย
โครงสร้าง เป็นชิ้นส่วนคอนกรีตผสม
กับเหล็ก (Composite Deck) และ
ไม่มีเสาอยู่ในล าน้ าเจ้าพระยา โดยมี 
Main Span ไม่น้อยกว่า 450 เมตร 
ขนานอยู่ทางด้านทิศใต้ของสะพาน
พระราม 9 มีทางขึ้น-ลง จ านวน 7 แห่ง 
10)  โคร งการถนนเลี ยบแม่ น้ า
เจ้าพระยา  

สนข. 58 100 100 การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรมและ 
สิ่งแวดล้อม ถนนเลียบแม่น้ าเจ้าพระยา (ทางสัญจรเลียบ
แม่น้ าเจ้าพระยา) ด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่าง
เสนอ คค. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอ ครม.  
ตามขั้นตอนต่อไป เพื่อมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
(กระทรวงมหาดไทย) รับไปด าเนินการในเชิงพื้นท่ีเลียบแม่น้ า
เจ้าพระยาในจังหวัดต่อเนื่องกับกรุงเทพมหานคร 

- 38.40 100.00 100.00 

11) โครงการศึกษาด้านวิศวกรรม 
เศรษฐกิ จ  และสิ่ งแวดล้อมและ
ออกแบบรายละ เอี ยดโครงข่ าย 
ทาง เชื่ อมระหว่ างทางยกระดับ
อุตราภิมุข และทางพิเศษศรีรัช  - 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  

สนข. 59 100 100 1) การศึกษาแล้วเสร็จผลการศึกษาสรุปได้ว่า 1) แนวเส้นทาง 
มีจุดเริ่มต้นบริเวณต่างระดับรัชวิภา ลอดใต้ทางยกระดับ
อุตราภิมุขไปตามแนวถนนก าแพงเพชร 2 ยกข้ามทางพิเศษ
ศรีรัช ทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีแดง ข้ามคลองเปรมประชากรแล้วเชื่อมเข้าทาง
พิ เศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุง เทพฯ  2 ) รูปแบบ
โครงการฯ เป็นทางยกระดับ ขนาด 4 ช่องจราจรไป - กลับ 
ความกว้างโครงสร้างแต่ละทิศทาง 10.40 เมตร ความยาว
จากทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ มุ่งหน้าทาง
ยกระดับอุตราภิมุข ระยะทาง 1,397 เมตร ส่วนความยาว
จากทางยกระดับอุตราภิมุขมุ่ งหน้าทางพิ เศษศรี รัช  -  

- 29.90 100.00 100.00 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 
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แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
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(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
วงแหวนรอบนอกกรุง เทพฯ ระยะทาง 2 ,280 เมตร  
3) รูปแบบการลงทุนท่ีเหมาะสมคือ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
กับเอกชน (PPP) โดยการให้สัมปทานแก่เอกชน ซ่ึงเอกชนเป็น
ผู้รับภาระความเสี่ยงด้านปริมาณจราจรและรายได้ รวมท้ัง
ก่อสร้างและโอนให้เป็นของรัฐ โดยก าหนดอายุสิ้นสุดสัมปทาน 
พ.ศ. 2585 เพื่อให้เอกชนมีความมั่นใจว่าจะสามารถคืนทุนและ
มีผลตอบแทนตามท่ีคาดหวัง   
2) คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) มีมติเมื่อวันท่ี 
29 มถิุนายน 2560 เห็นชอบในหลักการของการเชื่อมโยงโครงข่าย
ตามโครงการศึกษาดังกล่าว  โดยให้ คค. มอบหมายหน่วยงาน
เจ้าของโครงการฯ ไปด าเนินการโครงการฯ รวมท้ังมอบหมาย 
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กทพ.  ทล.  รฟท. รับไปพิจารณา
ด าเนินการ   
3) EIA ได้รับความเห็นชอบจาก คชก. แล้ว  เมื่ อวันท่ี   
2 มีนาคม 2561 คาดว่าจะเข้า กก.วล. ต่อไป  

๒.๒ ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างเมืองในภูมภิาค 
 โครงการ 

1) โครงการเร่งรัดก่อสร้างขยาย 4 
ช่องจราจร และเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางหลวงโครงการบูรณะทางหลวง
สายหลักระหว่างภาค   
 ระยะเวลา ปี 58-65 
 งบประมาณ 106,314 ลบ. 
 แนวทางด าเนินงาน : ก่อสร้าง 

ขยายทางหลวงเป็นทางขนาด 4 ช่องจราจร 

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

ไม่ ได้ รั บ งบประมาณ 
ตามแผน เสนอขอรับ
งบประมาณในปีถัดไป 

106,314.00 - - 
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การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
2) โครงการแก้ ไขปัญหาจราจร 
ของเมืองใหญ่ในภูมิภาค  
(32 โครงการ) 
 ระยะเวลา ปี 58-66 
 งบประมาณรวม 18,207.69  ลบ. 

ทช.    • ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 สายทาง 
• อยู่ระหว่างด าเนินการ 10 สายทาง 
• ยกเลิกโครงการ  1  สายทาง 
• ยังไม่เริ่มด าเนินการ     20  สายทาง 

    

• แนวทางด าเ นินงาน : ก่อสร้าง
ปรั บปรุ ง ถนน คู่ ขนานระดั บดิ น  
ขนาด 2 ช่องจราจร ต่อ ทิศทาง 
พร้อมเครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสง
สว่าง และสิ่งอ านวยความปลอดภัย 

 58-60 100 100 
 โครงการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะท่ี 2 (ตอนท่ี 2) 
(ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 - คลองมหาสวัสด์ิ) ด าเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ปี 2560 และเปิดบริการให้ประชาชนแล้ว 

- 463.04 100.00 95.42 

• แนวทางด าเนินงาน : ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง AC  ขนาด 4 ช่อง
จราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร     
เขตชุมชนมีทางเ ท้ากว้างข้ างละ 
3.50 เมตร และนอกเขตชุมชนไหล่
ทางข้างละ 2.50 เมตร พร้อมระบบ
ระบายน้ า ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมาย
จราจร และสิ่งอ านวยความปลอดภัย 

 58-61 100 100  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ฉ และ ค ผังเมืองรวม
เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 498.76 - 79.44 

• แนวทางด าเนินงาน : ก่อสร้างถนน 
ขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 
3.50 เมตร  เกาะกลางกว้าง 4 เมตร 
และทางเท้าข้างละ 3 เมตร พร้อม
ระบบระบายน้ า ไฟฟ้าแสงสว่าง 
เครื่องหมายจราจร และสิ่งอ ำนวย
ควำมปลอดภัย 

 58-61 100 100  โครงการก่อสร้ างทางหลวงชนบท สาย ง1 ง2 ง4 และ ง5  
ผังเมืองรวมเมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 436.00 - 74.34 

• แนวทางด าเนินงาน : ก่อสร้างถนน 
ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมทางเท้า 

 58-61 100 100  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ก (ตอนท่ี 2) ผังเมือง
รวมเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 380.00 - 70.96 
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ระบบระบายน้ า ไฟฟ้าแสงสว่าง 
เครื่องหมายจราจร และสิ่งอ านวย
ความปลอดภัย 
• แนวทางด าเ นินงาน : ก่อสร้ าง
ถนนลาดยาง AC  ขนาด 4 - 8 ช่อง
จราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร     
ช่องจอดรถข้างละ 2.50 เมตร เกาะ
กลางกว้าง 3 – 5 เมตร และทางเท้า
ข้างละ 2.50 เมตร พร้อมระบบ
ระบายน้ า ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมาย
จราจร และสิ่งอ านวยความปลอดภัย 

 58-62 100 60.48  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย จ ผังเมืองรวม 
เมืองชุมพร จ.ชุมพร อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

-  788.00 - 56.83 

• แนวทางด าเนินงาน : ก่อสร้างถนน
ขนาด 6 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3 - 
3.50 เมตร เกาะกลางขนาด 0.90 เมตร 
พร้อมระบบระบายน้ า ไฟฟ้าแสง
สว่ า ง เ ค รื่ อ งหมายจ ร าจ ร  และ 
สิ่งอ านวยความปลอดภัย 

 59-62 59.04 
 

63.41 
 โครงการถนนเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก 
แนวเหนือ-ใต้ ตอน NS1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 1,604.70 - 58.96 

59-62 54.27 59.42 
  โครงการถนนเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก 
แนวเหนือ-ใต้ ตอน NS2 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 1,871.40 - 36.25 

59-62 50.79 54.60 
 โครงการถนนเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก 
แนวเหนือ-ใต้ ตอน NS3 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 2,007.00 - 36.71 

59-62 56.16 60.99 
 โครงการถนนเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก
แนวเหนือ - ใต้ ตอน CD Road อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 1,275.64 - 45.49 

• แนวทางด าเนินงาน : ขยายช่อง
จราจรจากเดิม 4 ช่องจราจร เป็น 6 
ช่องจราจร พร้อมปรับปรุงคอสะพาน
ข้ามคลองบนถนนกัลปพฤกษ์ และ
เพิ่มสะพานกลับรถ 

 60-62 1.41 0.37  โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์ อยู่ระหว่างก่อสร้าง   - 476.32 - 16.25 

• แนวทางด าเนินงาน : ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง AC ขนาด 4 ช่องจราจร 

 60-62 74.22 16.08  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ค (บริเวณถนนมหาเทพ) 
เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 93.70 - 22.43 



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                                                                                                                               2-๗๐                                         
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบที่ 1  (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)  
  

  

 

โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
กว้างช่องละ 3.50 เมตร ทางเท้าข้าง
ละ 3 เมตร พร้อมระบบระบายน้ า 
ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร 
และสิ่งอ านวยความปลอดภัย 
  63

  
- -  โครงการก่อสร้ างทางหลวงชนบท สาย นบ.3030  

ถนนชัยพฤษกษ์ เริ่มก่อสร้างปี 2563 
- 518.29 - - 

  63 
 

- -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ข1 เมืองสมุทรปราการ 
จ.สมุทรปราการ เริ่มก่อสร้างปี 2563 

- 249.62 - - 

  63
  

- -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย จ เมืองอุดรธานี  
จ.อุดรธานี เริ่มก่อสร้างปี 2563 

- 422.15 - - 

  63
  

- - 
 

 โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ง8 เมืองอุดรธานี  
จ.อุดรธานี เริ่มก่อสร้างปี 2563 

- 823.50 - - 

  63
  

- -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ข9 ชุมชนโคกลอย-
ท้ายเหมืองพังงา เริ่มก่อสร้างปี 2563 

- 145.00 - - 

  63 - -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ค3 ชุมชนโคกกลอย-
ท้ายเหมืองพังงา เริ่มก่อสร้างปี 2563 

- 155.90 - - 

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

- 362.25 - - 

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

- 197.69 - - 

  64
  

- -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ช3 เมืองขอนแก่น  
จ.ขอนแก่น เริ่มก่อสร้างปี 2564 

- 840.40 - - 

  64     - -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ฉ2 เมืองพิษณุโลก  
จ.พิษณุโลก เริ่มก่อสร้างปี 2564 

- 816.90 - - 

  64     - -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ก เมืองสระแก้ว  
จ.สระแก้ว เริ่มก่อสร้างปี 2564 

- 902.20 - - 
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  65

  
- -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ค16 เมืองเชียงราย  

จ.เชียงราย เริ่มก่อสร้างปี 2565 
- 109.85 - - 

  65
  

- -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ง9 เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย เริ่มก่อสร้างปี 2565 

- 126.16 - - 

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

- 237.18 - - 

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

- 253.17 - - 

  65
  

- -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ง16 เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร เริ่มก่อสร้างปี 2565 

- 664.04 
 

- - 

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

- 291.20 - - 

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

- 890.88 - - 

  66
  

- -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ค (บริเวณหน้าโรงแรม 
NSC) เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เริ่มก่อสร้าง ปี 2566 

- 102.75 - - 

  66
  

- -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย จ เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา เริ่มก่อสร้างปี 2566 

- 204.00 - - 

  - - -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ค เมืองกาญจนบุรี  
จ.กาญจนบุรี ยกเลิกโครงการ 

ประชาชนคัดค้าน - - - 

3) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท
สนับสนุนการเกษตร 

ทช. 59 100 100 
 โครงการยกระดับถนนลูกรังเป็นถนนลาดยาง ระยะทาง 
750 กิโลเมตร ด าเนินการแล้วเสร็จ  

- 4,542.35 100.00 100.00 

  59 100 100 
 ก่อสร้างถนนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 25 รายการ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

- 435.82 100.00 100.00 

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

- 
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
4) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท
สนับสนุนการท่องเท่ียว (34 สายทาง)  
 

• ยกเลิกโครงการ 1 สายทาง 
58 100 100 • ถนนสายเข้าน้ าตกคอกม้า (ตอนท่ี 2) ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม  

จ.เลย ด าเนินการแล้วเสร็จ 
- 
 

14.50 100.00 100.00 

58 - - • ถนนสายบ้านหินซ้อน ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  
ยกเลิกโครงการ 

-  15.00 - - 

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

- 12.20 100.00 100.00 

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

- 60.20 100.00 100.00 

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

- 55.78 100.00 100.00 

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

- 79.260 100.00 100.00 

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

- 29.309 100.00 100.00 

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

- 113.80 100.00 100.00 

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

- 78.00 100.00 100.00 

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

- 48.99 100.00 100.00 

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

- 90.70 100.00 100.00 

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

- 66.20 100.00 100.00 
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  59–61 - 5.26 • บ้ านคลองโคน -บ้ านบางตะบูน  อ . เมือง ,บ้ านแหลม  
จ.สมุทรสงคราม, เพชรบุรี อยู่ระหว่างด าเนินการ 

- 421.33 94.24 86.25 

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

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

- 125.24 100.00 97.94 

  61-63 - - • บ้ านสระ น้อย -ชายหาดปาก น้ าปราณ อ .ปราณบุรี   
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

- 108.019 - - 

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

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

- 266.78 - - 

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

- 292.71 - - 

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

- 190.87 - - 

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

- 42.12 - - 

  62-64 - - • ชายหาดปากน้ าปราณ -บ้ านหนองบั ว  อ .ปราณบุ รี   
จ.ประจวบคีรีขันธ์  

- 51.20 - - 

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

- 213.7 - - 

  63-65 - - • เ พ ช ร เ ก ษ ม - ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ทุ่ ง ป ร ะ ดู่  อ . ทั บ ส ะ แ ก  
จ.ประจวบคีรีขันธ์  

- 103.48 
 

- - 

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

- 72.51 - - 

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

- 219.54 - - 
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รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
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ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 
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งบประมาณ 
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การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

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

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

- 41.64 - - 

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

- 247.95 - - 

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

- 474.57 - - 

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

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

- 191.19 - - 

  65-67 - - • 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 

- 57.53 - - 

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

- 353.77 - - 

5) โครงการทางพิเศษสายกระทู้ - 
ป่าตอง จ.ภูเก็ต 
 ระยะเวลา ปี 62-66 
 งบประมาณ 13,916.97 ลบ. 
 รูปแบบเป็นทางยกระดับ มีอุโมงค์
อยู่ ในช่วงกลางของแนวสายทาง 
ระยะทางรวม 3.98 กม. มีจุดเริ่มต้น
โครงการเชื่อมกับถนนพระเมตตา 
(ถนนผังเมืองรวมสาย ก) ในพื้นท่ี 
ต.ป่าตอง อ.กะทู้ เป็นทางยกระดับ

กทพ.   62-66 - - อยู่ ระหว่าง เสนอผลการศึกษาและวิ เคราะห์ โครงการ 
ตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี พ.ศ. 2556 

- 13,916.97 - - 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ขนาด 4 ช่องจราจรต่อทิศทาง (ส าหรับ
รถยนต์ 2 ช่องจราจรต่อทิศทางและ
รถจักรยานยนต์  2 ช่องจราจรต่อ
ทิศทาง) ยกระดับข้ามถนนพิศิษฐ์กรณีย์ 
จนถึงเขานาคเกิด ระยะทาง 0.9 กม. 
แล้วจึงเป็นอุโมงค์ลอดเขานาคเกิด 
ระยะทาง 1.85 กม. หลังจากผ่านช่วง
ภูเขาจึงเป็นทางยกระดับระยะทาง 
1.23 กม. จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการ
ในพื้นท่ี ต.กะทู้ อ.กะทู้ บริเวณจุดตัด
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 
6) โครงการก่อสร้างต่อเติมทางขับ 
ลานจอดเครื่องบิน ลานจอดรถยนต์ 
พร้อมระบบไฟฟ้าท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช   
 ระยะเวลา ปี 57-60 
 งบประมาณ 219.51 ลบ. 
 การก่อสร้างต่อเติมทางขับ ลาน

จอดเครื่ องบิน ลานจอดรถยนต์  
พร้อมระบบไฟฟ้า ท าให้สามารถ
รองรับการจอดเครื่ อ งบินขนาด 
B737 ได้จ านวน 9 ล า 

ทย. 57-60 100 100 ด าเนินการแล้วเสร็จ เดือนตุลาคม 2559 - 219.51 100.00 100.00 

          

7) โครงการก่อสร้างต่อเติมลานจอด
เครื่องบินและลานจอดรถท่าอากาศยาน 
อุดรธานี   

ทย. 59-61 100 85.22 อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง  - 159.87 100.00 82.81 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
 ระยะเวลา ปี 59-61 
 งบประมาณ 159.87 ลบ. 
 ก่อสร้างทางวิ่งให้สามารถรองรับ

เครื่องบินขนาด B737 ได้จ านวน 9 ล า 
8) โครงการก่อสร้างก่อสร้างทางขับและ
ลานจอดเครื่องบินท่าอากาศยานล าปาง 
 ระยะเวลา ปี 59-61 
 งบประมาณ 84.97 ลบ. 
 ก่ อสร้ า งทางขั บและลานจอด

เครื่องบินจะสามารถรองรับเครื่องบิน
ขนาด ATR72 ได้จ านวน 6 ล า 

ทย. 59-61 100 92.15 อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน
พฤษภาคม 2561 

- 84.97 100.00 75.18 

2.3 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการจราจร และการจัดการความต้องการในการเดนิทาง 
โครงการ 

1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบบริการการเดินอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บวท. ๕๕-๖2 82.00 82.00 การจัดตั้งศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ (Air traffic management 
centre: ATMC) ประกอบด้วย ๑) การจัดตั้งศูนย์บริหาร
จ ร า จ ร ท า ง อ า ก าศ  ( Air Traffic Management Centre: 
ATMC) 2) การเพิ่มขีดความสามารถระบบ/เทคโนโลยีจราจร
ทางอากาศและการพัฒนาระบบเชื่อมต่อโครงข่ายการบริหาร
จราจรทางอากาศท่ัวประเทศ (CNS Systems Enhancement 
and ATM Network Integration) 3) การจัดหาอากาศยานบิน
ทดสอบประสิทธิภาพสูง ได้ด าเนินการติดตั้งระบบ/อุปกรณ์
ห้องฝึกอบรมและปฏิบัติ งาน Contingency and Training 
ณ ส านักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ และศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค 
ตรวจสอบการท างานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบ/อุปกรณ์ 
Integration Test ท่ัวประเทศพร้อมกันและทดสอบระบบ
ต่อเน่ือง System Continuity Test ระบบ/อุปกรณ์แล้วเสร็จ 

- ๔,๔๖๐.๓๑ ๗๗.๕0 ๗๗.50 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
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ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 
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แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
และได้มีการเชื่อมต่อสัญญาณ/ข้อมูลจากระบบ/อุปกรณ์
ภายนอกเข้ากับระบบ TMCS แล้วเสร็จเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนระบบ
ปัจจุบนัไปยังระบบใหม่ และเตรียมขอรับการรับรองเปิดใช้งาน
ระบบใหม่และเตรียมขอรับการรับรองเปิดใช้งานระบบใหม่
จาก กพท. ซ่ึงคาดว่าจะให้การรับรองระบบใหม่ภายในปี 2562 
เพื่อเปิดใช้งานต่อไป 

2) โครงการศึกษาจัดท าแผนพัฒนา
มาตรฐานด้านการจัดการระบบจราจร
ในเมืองภูมิภาค 

สนข. 59 
 

100 100 ด าเนินการแล้วเสร็จ  โดยมาตรฐานด้านการจัดระบบ
การจราจรในเขตเมืองประกอบด้วยคู่มือ 4 เล่ม ได้แก่   
1) คู่มือการส ารวจและการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจราจร  
2) คู่มือการจัดระบบการจราจร 3) คู่มือการติดตามและ
ประเมินโครงการ 4) คู่มือการจัดท าทางจักรยานในเขตเมือง 
โดยมีเมืองต้นแบบ จ านวน 6 เมือง ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ 
ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี และเมืองพัทยา ชลบุรี พร้อม
ท้ังจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานในจังหวัดต่างๆ ท่ัว
ประเทศ เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการระบบ
จราจรในเขตเมืองภูมิภาคต่อไป 

- 11.32 100.00 100.00 

 
 
 
 
 

         

3) โครงการบริหารจัดการความต้องการ
ในการเดินทาง เพื่อรองรับการพัฒนา
โครงข่ายการจราจรและระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร  

สนข. 58 100 100 ด า เ นินการแล้ ว เสร็จ  และได้ เสนอคณะอนุกรรมการ 
ประสานการแก้ไขปัญหาจราจรและขนส่งระยะเร่งด่วน 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในคราวประชุม 
เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 โดยมีปลัดกระทรวงคมนาคม

- 17.75 100.00 100.00 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
เป็นประธาน รับทราบผลการศึกษา ท้ังน้ี ให้หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องมีกรอบการด าเนินการด้านการบริหารจัดการ 
ความต้องการในการเดินทางต่อไป 

 มาตรการ 
1) มาตรการส่งเสริมสายการบิน 
ให้เพิ่มจุดบินไปยังท่าอากาศยาน 
ในภูมิภาคของไทย 

บกท., 
บทม. 

57-59 
 (ด าเนินการต่อเนือ่ง) 
 
 
 
 

 

- -  การบินไปยังจุดบินหลักในแต่ละภูมิภาค ประกอบด้วยเส้นทาง
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-เชียงราย กรุงเทพฯ-อุดรธานี 
กรุงเทพฯ-ขอนแก่น กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี กรุงเทพฯ-ภูเก็ต 
กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี กรุงเทพฯ-กระบี่ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ 
เชียงใหม่-ภูเก็ต โดยท าการบินต่อเน่ืองในเส้นทางดังกล่าว
ตั้ งแต่  เมษายน 2557 และได้ปรับเพิ่มความถี่ เ ท่ียวบิน 
อย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการเดินทางของผู้โดยสาร 

- - - - 

 บทม. 60 
 
 
 

100 
 
 
 

90 
 
 
 

  เพิ่มความถี่ท าการบินในเส้นทางภายในประเทศ  ซ่ึงเปิด
ให้บริการเท่ียวบินเรียบร้อยแล้วในเส้นทาง  กรุงเทพฯ-
ขอนแก่น และกลับเพิ่มวันละ 1 เท่ียวบิน กรุงเทพฯ-หาดใหญ่
และกลับเพิ่มวันละ 1 เท่ียวบิน 

 มี คู่ แข่ งท าการบิ นใน
เส้นทางน้ีหลายราย ส่งผล
ให้ผลประกอบการไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

- - - 

  60 100 90 
  สนับสนุนบัตรโดยสารราคาพิเศษและบริการอาหารพิเศษ
ให้นักท่องเท่ียว โดยจัดโปรโมชั่นในช่วงเทศกาลและบริการ
อาหารพิเศษ เช่น เทศกาลตรุษจีน ให้บริการเมนูพิ เศษ 
เทศกาลสงกรานต์ ให้บริการขนมท่ีมีมะม่วงเป็นส่วนประกอบ
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติให้แก่ผู้โดยสาร 

- - - - 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
  60 100 100  ส่ง เสริมการเดินทางท่องเ ท่ียวโดยการเปิด เส้ นทาง 

การท าการบินร่วม (Codeshare) กับสายการบินนกแอร์ 
จ านวน 1 จุดบิน เส้นทางดอนเมือง-แม่ฮ่องสอน สนับสนุน
การเดินทางท่องเท่ียว โดยท าการบิน ๓ เท่ียวบิน/สัปดาห์ 
ตั้งแต่วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป (ให้บริการโดย 
สายการบินนกแอร์) 

- - - - 

2) มาตรการปรับปรุงการด าเนินงาน
และการให้บริการของท่าอากาศยาน
ภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ทอท. ด าเนนิการ 
ต่อเนื่อง 

- -  ทอท. ได้เข้าร่วมโครงการจัดอันดับคุณภาพการบริการ 
ของท่าอากาศยาน (Airport Service Quality: ASQ) ของ 
ACI : (Airport Council International) ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้โดยสาร โดยใช้แบบสอบถามมาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก 
โดยมีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนประเมินผลด้านคุณภาพ 
การให้บริการของท่าอากาศยาน  ปัจจุบันท่าอากาศยาน 
ของ ทอท. ได้ร่วมโครงการ ASQ 3 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่  และท่าอากาศยาน 
ดอนเมือง ส าหรับ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงราย 
และ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม 
ในการเข้าร่วมโครงการภายในปี 2562 โดยสรุปดังนี้ 

- -  - - 

  ด าเนนิการ
ตั้งแต่ 
2550 

100 100  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการจัดอันดับให้เป็นท่าอากาศยาน
ท่ีให้บริการดีเด่นอันดับ 68 ของโลก ส าหรับปี 2561  
ผลคะแนนประจ า ไตรมาสท่ี 1 และอยู่ในอันดับท่ี 94 ของโลก 

7.08 100 43.22  

  ด าเนนิการ
ตั้งแต่ 
2560 

100 100  ท่าอากาศยานดอนเมืองได้รับการจัดอันดับให้เป็นท่าอากาศยาน
ท่ีให้บริการดีเด่นอันดับ 152 ของโลก ส าหรับปี 2561  
ผลคะแนนประจ าไตรมาสท่ี 1 อยู่ในอันดับท่ี 158 ของโลก 

- - -  

  ด าเนนิการ
ตั้งแต่ 
2554 

100 100  ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นท่าอากาศยาน
ท่ีให้บริการดีเด่นอันดับ 63 ของโลก ส าหรับปี 2561  
ผลคะแนนประจ าไตรมาสท่ี 1 อยู่ในอันดับ 77 ของโลก 

6.33 100 100.00  
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

 ๓. เป้าประสงค์ที่ ๓ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง 
๓.๑ ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐานยานพาหนะ และสภาพแวดล้อมให้มีคณุภาพและความปลอดภัยในการเดนิทางและการขนส่ง 

โครงการ 
1) โครงการพัฒนาปรั บปรุ งระบบ 
ตรวจสภาพรถ 

ขบ. 60  

100 
 

100 
 
 
 
 

 

100 
 

100 
 
 
 

ประกอบด้วย 2 โครงการ ดังน้ี 
1. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสภาพรถส านักงาน
ขนส่งจังหวัดสาขา 10 ระบบ  
2. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสภาพรถส านักงาน
ขนส่งจังหวัด 3 ระบบ 

ท้ัง 2 โครงการ ได้ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจ
สภาพรถจากของเดิม เป็นแบบประมวลผลด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ น าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาควบคุมการ
ตรวจสภาพรถ โดยเชื่อมต่อกับโครงข่ายคอมพิวเตอร์ 
ในการจัดเก็บบันทึกข้อมูล ด้วย Software ซ่ึงสามารถพัฒนา
ได้ตามเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไปในอนาคต โดยได้ท าการติดตั้ง
และทดสอบรวมท้ังสิ้น 13 ระบบ แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 
- 

 
57.5700 

 

27.34 
 
 
 

 
100.00 

 

100.00 

 
100.00 

 

100.00 

2) โครงการพัฒนาจุดพักรถบรรทุก
ตามเส้นทางขนส่งสินค้าหลักของ
ประเทศ  

ทล. 60-64 - - จุดพักรถท้ังหมด 20 แห่ง ได้รับงบประมาณก่อสร้างแล้ว  
4 แห่ง ได้แก่  นครราชสีมา (โนนสูง) บุรีรัมย์ อุดรธานี 
ก าแพงเพชร งบประมาณ 662 ลบ. ซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ 
และคงเหลือจุดพักรถในแผนรวม 16 แห่ง ซ่ึงจะด าเนินการ
ก่อสร้างในท่ีดินสงวนของ ทล. ก่อน   

 662 - - 

3) โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ
และจุดกลับรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางหลวงสายหลัก 

ทล. 58-65 - - สะพานกลับรถและทางแยกต่างระดับท้ังหมด 149 แห่ง 
ไม่ได้รับงบประมาณ 2 แห่ง คงเหลือในแผนรวม 147 แห่ง   

ไม่ ได้ รั บ งบประมาณ 
ตามแผน เสนอขอรับ
งบประมาณในปีถัดไป 

1,060  - - 



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                                                                                                                               2-๘๑                                         
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบที่ 1  (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)  
  

  

 

โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
4)  โครงการก่ อสร้ างสะพานข้าม 
ทางรถไฟและงานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง
ในพื้นท่ี รฟท. ส าหรับก่อสร้างสะพาน 

ทล. 59-65 48 24 ได้รับงบประมาณก่อสร้างแล้ว 20 โครงการ คงเหลือในแผน 
63 โครงการ 

ไม่ ได้ รั บ งบประมาณ 
ตามแผน เสนอขอรับ
งบประมาณในปีถัดไป 

5,624 - - 

5) โครงการก่อสร้างสะพานและ
อุโมงค์ข้ามจุดตัดรถไฟ (24 แห่ง) 
 ระยะเวลา ปี 58-62 
 งบประมาณรวม 4,382.94 ลบ. 
 แนวทางการด าเนินงาน : ก่อสร้าง

เป็นสะพานข้ามทางรถไฟ ขนาด 2 
ช่องจราจร พร้อมทางกลับรถใต้
สะพาน ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมาย
จราจร และสิ่งอ านวยความปลอดภัย 

ทช.     ด าเนินการแล้วเสร็จ 5 แห่ง  
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 17 แห่ง   
 ยกเลิกโครงการ 2 แห่ง 

    

58-60 100 100 
  แยก ทล.2-บ.โคกท่า ก่อสร้างแล้วเสร็จ - 411.64 - 86.44 

58-60 100 100 
  แยก ทล.1-บ.หาดสองแคว ก่อสร้างแล้วเสร็จ - 149.19 - 92.94 

58-60 100 100 
  แยก ทล.2-โรงพยาบาลบัวใหญ่ ก่อสร้างแล้วเสร็จ - 331.91 - 97.42 

58-60 100 100 
  แยก ทช.อต.2014-บ.โคน-บ.วังพะเนียด ก่อสร้างแล้วเสร็จ - 135.53 - 116.67 

58–61 100 28.00 
  แยก ทล. 315-บ.เก่า อยู่ระหว่างก่อสร้าง - 189.23 - 58.34 

58–61 100 100 
  แยก ทล. 226-บ.นาโหนน  ก่อสร้างแล้วเสร็จ - 131.91 - 80.66 

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

- 307.87 - 62.97 

59-61 97.41 97.93 
 แยก ทล.4-บ้านกลาง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม อยู่ระหว่างก่อสร้าง    - 186.20 - 44.89 

59-62 82.49 9.22 
  แยก ทล.35-บ้านโคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร อยู่ระหว่างก่อสร้าง - 405.59 - 23.36 

59-61 94.42 37.47 
 แยก ทล.4-บ้านปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  อยู่ระหว่างก่อสร้าง - 135.57 - 20.26 

59-61 96.82 97.05 
 แยก ทล.4-บ้านหน้าป้อม อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 175.37 - 51.31 

 59-61 89.98 49.66 
 บ้านหนองทรายขาว-บ้านบางอิฐ อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี   
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 146.70 - 20.02 

 59-61 45.72 46.51 
 แยก ทล.4047-บ้านท่าส า เภาใต้  อ . เมือง  จ .พัทลุ ง  
อยู่ระหว่างก่อสร้าง  

- 166.03 - 20.77 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
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ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
 59-61 94.48 6.00 

   แยก ทล.4-บ้านบางหอ อ.เมือง จ.เพชรบุรี อยู่ระหว่างก่อสร้าง - 134.34 - 20.35 

 60-62 1.80 0.40 
 แยก ทล.2076-บ้านห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน , โพธิ์ศรี  
จ.ศรีสะเกษ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 119.11 - 24.01 

 60–62 10.00 5.00 
 แยก ทล.3233-บ้านธรรมศาลา อ.เมือง ,นครชัยศรี   
จ.นครปฐม อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 211.00 - 15.00 

  60-62 43.57 0.87 
 แยก ทล. 4-บ้านหนองโรง อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี อยู่ระหว่างก่อสร้าง - 111.90 - 15.00 

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

- 330.00 - - 

   60-62 42.18 0.85 
  แยก ทล.4-บ้านทุ่งขาม อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี อยู่ระหว่างก่อสร้าง - 103.70 - 15.00 

 
 

60-62 3.70 0.65 
   แยก ทล.4-บ้านปากน้ าปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 113.62 - 23.24 

 

60-62 21.30 11.94 
 แยก ทล.4-บ้านเขาแดง อ.กุยบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์   
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 162.44 - 15.00 

60-62 30.55 15.69 
 แยก ทล.41-บ้านบางใบไม้ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี  
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 224.09 - 15.00 

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

- - - - 

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

 - - - 

6) โครงการปรับปรุงระบบอาณัติ
สัญญาณท่ัวประเทศ  

รฟท. 61-64 - - อยู่ระหว่างการประกวดราคางานก่อสร้าง - 24.10 
(ออกแบบรายละเอียด) 

 

- - 

7) โครงการติดตั้ งเครื่ องกั้ นถนน 
เสมอระดับ  

รฟท. 59-62 85 80 ติดตั้งเครื่องกั้นถนนเสมอระดับ 165 แห่ง ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
การด าเนินงานของผู้รับจ้าง 

- 1,20๙.๐๑ 97.76 35.13 
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8)  โครงการปรั บปรุ งทางรถไฟ 
ท่ีไม่ปลอดภัย  

รฟท. 54-63 100 100 ด าเนินการแล้วเสร็จ - 1,405.24 100.00 100.00 

9) โครงการติดตั้งรั้วสองข้างทาง 
ตามแนวเขตทางรถไฟ  

รฟท. - - - รฟท. ไม่ได้รับงบประมาณปี 2561 ขอตั้งงบประมาณปี 2562 - - - 

10) โครงการจัดหาและติดตั้งป้าย
หยุดสะ ท้อนแสงและป้ าย เตื อน
กระพริบแสงพร้อมคันชะลอความเร็ว  

รฟท. 59 100 100 ด าเนินการแล้วเสร็จ - 50.00 100.00 100.00 

11) โครงการก่อสร้างและจัดหาระบบ
ตรวจการณ์ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน   

จท. 50-52 
 

 

100 100  โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง และออกแบบพร้อมจัดหาระบบ 
การควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเล (VTS ระยะท่ี 1) 
ได้ ด า เ นิ นการแล้ ว เสร็ จและได้ ตรวจรั บงานเมื่ อ วั น ท่ี 
25 กรกฎาคม 2555  

- 360 
 

 

100.00 
 
 

100.00 
 
 

  55-62 - -  โครงการก่อสร้างและจัดหาระบบตรวจการณ์ชายฝั่งอ่าวไทย
ตอนบน (VTS ระยะท่ี 2) จท. ได้ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันท่ี 
28 เมษายน 2560 ก าหนดแล้วเสร็จวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

- 314.49 
 

15.00 15.00 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ความรู้ ความเข้าใจ จิตส านึก และทักษะเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านการขนส่ง  
โครงการ 

1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรแผนป้องกันและบรรเทาภัย 
ในภาคคมนาคม  

สนข. 59 100 100  ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้จัดการฝึกซ้อมแผนฯ ครบ ๒ ครั้ง - 3.07 100.00 100.00 

มาตรการ 

1) มาตรการบัง คับใช้การจ ากัด
ความเร็วอย่างเป็นรูปธรรม 

ขบ. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

50 50 ด าเนินงานภายใต้โครงการรถปฏิบัติการเคลื่อนท่ีตรวจจับ
ความเร็วเพื่อป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินงานออกตรวจจับความเร็ว
ด้วยกล้องเลเซอร์ รถปฏิบัติการเคลื่อนท่ี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2560-มีนาคม 2561 แยกได้ดังนี้ 

- 6.99 50.00 50.00 
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1) ส่วนกลาง ออกปฏิบัติการ จ านวน 655 ครั้ง ท าการบันทึก 

ภาพตรวจสอบความเร็ว จ านวน 94,346 คัน พบรถท่ีใช้
ความเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด จ านวน 1,364 คัน 
2) ส่วนภูมิภาค ออกปฏิบัติการ จ านวน 487 ครั้ง ท าการบันทึก 

ภาพตรวจสอบความเร็ว จ านวน 210,586 คัน พบรถท่ีใช้
ความเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด จ านวน 12,2198 คัน 

โดยด าเนินการเปรียบเทียบปรับ ณ จุดตรวจ และตรวจสอบ
ข้อมูลพร้อมออกหนังสือเรียกตัวผู้กระท าผิดมาช าระค่าปรับ 

2)  มาตรการก าหนดมาตรฐ าน 
การขนส่งและบังคับใช้อย่างเป็น
รูปธรรม และมาตรการส่ ง เสริ ม 
การสวมหมวกนิรภัย-คาดเข็มขัดนิรภัย 

ขบ. 60-61  

50 

 

50 
ด าเนินการภายใต้ 2 โครงการ/มาตรการ ได้แก่  
1. โครงการ DLT Helmet Area สวมหมวกนิรภัย 100%  
ด าเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เป็นพื้นท่ีสวมหมวกนิรภัย 
100% จ านวน 985 ป้าย ณ ส านักงานขนส่งทุกแห่ง 
ท่ัวประเทศ รวม 211 แห่ง (83 หน่วยงาน) โดยผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์และผู้ซ้อนท้ายท่ีเข้ามาภายใน ขบ. และ
หน่วยงานในสังกัดต้องปฏิบัติ ดังน้ี 1) ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง 2) ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด 3) ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ท่ีมิได้สวมหมวกนิรภัยหากประสงค์จะติดต่อ
ราชการต้องน ารถจักรยานยนต์ไปจอดไว้ ณ สถานท่ีจอดรถ 
ท่ีทางราชการจัดไว้ให้ 

 
- 

 
4.30 

 
10.00 

 
10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

100 100 2. มาตรการส่งเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัย ในช่วงเทศกาลส าคัญ 
เช่น ปีใหม่และสงกรานต์ของทุกปี ขบ. ก าหนดให้หน่วยงาน
ในสังกัดท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด าเนินการให้ค าแนะน า
ผู้โดยสาร ณ สถานีขนส่ง/จุดจอดรถ/จุดตรวจบนถนนสายหลัก 
เกี่ยวกับกฎระเบียบการคาดเข็มขัดนิรภัย และตรวจสอบ
ผู้โดยสารบนรถโดยสารทุกคนัให้คาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อป้องกัน

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

- - 
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การบาดเจ็บ/เสียชีวิต หากพบผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 
ห้ามท าการออกเดินรถ 

3) มาตรการส่งเสริมความรู้การใช้รถ
ใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ ทุกกลุ่ม   

ขบ. 60 และ
ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

  แบ่งเป็น 2 โครงการ ดังน้ี     
65 

 
 
 
 

65 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการขนส่งทางถนน 
ด าเนินการภายใต้ 2 โครงการ ดังน้ี 

1.1  โครงการ “เสริมสร้างความรู้ สู่ถนนปลอดภัย ใส่ใจ
บริการ” ด าเนินการแล้วจ านวน 1 รุ่น คือ อบรมพนักงานขับ
รถบรรทุก หลักสูตร “การขับรถอย่างปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วม
ทาง” มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 105 คน 

1.2  โครงการ “ความร่วมมือรถตู้ โดยสารสาธารณะ
ปลอดภัย” ด าเนินแล้วจ านวน 3 รุ่น มีผู้ เข้ารับการอบรม 
จ านวน 176 คน 

- 
 
 
 
 

0.28 
 
 
 
 

40.00 
 
 
 
 

40.00 
 
 
 
 

30 30 
 

2. โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้ างจิตส านึก 
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและฝึกทักษะการขี่อย่าง
ปลอดภัยให้แก่นักเรียนระดับ ป.4 - ป.6 ท่ัวประเทศ เป้าหมาย 
46,900 คน และจัดท าคู่มือ “สอนน้องรู้กฎจราจร” พร้อม
จัดส่งให้หน่วยงานตามท่ีก าหนด จ านวน 194 แห่ง เพื่อจัด
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน  

- 
 

24.00 10.00 10.00 

4)  มาตรการพัฒนา เทคโนโลยี 
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การแจ้งเหตุ
สารสนเทศด้านความปลอดภัย 

ทล. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

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

- - - - 
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5) มาตรการสร้ างความร่ วมมือ
ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ
เพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากจุดตัด
ทางรถไฟ  

รฟท. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

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

และทางลอดในเส้นทางที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น 

- - - - 

๓.๓ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบขนส่งและจราจรให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล และกรอบความตกลงระหว่างประเทศ  
โครงการ 

1) โครงการศึกษาจัดท าแผนหลักด้าน 
ความมั่นคงในภาคการขนส่ง ระยะท่ี 1  

สนข. ๕๙ 
 
 
 
 

59-60 

๑๐๐ 
 
 
 
 

100 

๑๐๐ 
 
 
 
 

80 

  โครงการศึกษาจัดท าแผนหลัก ด้านความมั่นคงในภาค 
การขนส่งระยะ ท่ี 1 ด า เ นินการแล้ว เสร็จ  และได้รับ 
ความเห็นชอบจาก คค. โดยมอบหมายให้ สนข. เป็นหน่วย
ประสานงานหลักให้หน่วยงานในสังกัด คค.จัดท าแผนปฏิบัติ
การรองรับแผนหลักด้านความมั่นคงในภาคการขนส่งต่อไป 
  การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงในภาคการขนส่ง
ของ คค. อยู่ระหว่างด าเนินการ  

- 
 
 
 
 
 
- 

๑๓.๗๘ 
 
 
 
 
 
- 

๑๐๐.00 
 
 
 
 
 
- 

๑๐๐.00 
 
 
 
 
 
- 

มาตรการ 
1) มาตรการบัง คับใช้มาตรฐาน 
ความปลอดภัยของยานพาหนะและ 
ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะให้เข้มงวด 
มากขึ้น   

ขบ. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

50 50 ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ ได้รับความ
เดือดร้อนจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ตั้งแต่ 
เดือนตลุาคม 2560 – มีนาคม 2561 จ านวน 41,986 เรื่อง 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 39,117 เรื่อง 

- 49.74 - - 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
2) ปรับปรุงกฎระเบียบการออก
ใบอนุญาตการประกอบการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ  

ขบ. - - - ยกเลิกมาตรการ เนื่องจากปัจจุบันมีกฎหมายท่ีใช้บังคับไว้แล้ว
ตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จึงยังคงใช้
บทบัญญัติเดิมในการขอออกใบอนุญาตการประกอบการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศต่อไปได้ 

- - - - 

3) มาตรการกวดขันน้ าหนักรถบรรทุก
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ทล. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

- - ทล. มีการตรวจสอบน้ าหนักรถบรรทุกอยู่แล้ว โดยตั้งด่าน 
ชั่งน้ าหนักถาวรบนทางหลวง 

- - - - 

4) มาตรการส่งเสริมการพัฒนาระบบ
การประกั นภั ยและก า รชด เชย
ค่า เสี ยหายอัน เกิ ดจากอุบัติ เหตุ 
ทางรถไฟ  

รฟท. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

100 100   ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี - 1.00 100.00 100.00 

5) มาตรการควบคุมระยะเวลาปฏิบัติงาน
และเพิ่มจ านวนผู้ปฏิบัติงาน ให้เพียงพอ 

รฟท. 59 100 100 ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยรับพนักงานครบจ านวนแล้ว - - 100.00 100.00 

6) มาตรการให้สัตยาบันอนุสัญญา 
SOLAS Protocol 1988 และอนุสัญญา
LOADLINE Protocol 1988   

จท. 63 - - จท.มีแผนเข้ าร่ วมอนุสัญญา SOLAS Protocol 1988  
และอนุสัญญา LOADLINE Protocol 1988 ในปี 2562 
ขณะน้ี จท. ได้ออกข้อบังคับ เรื่อง Harmonized survey 
แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการเสนอ คค. เพื่อน าเสนอ ครม. 
ก่อนการให้สัตยาบันต่อไป 

- - - - 

7 ) ก า ร พัฒน า ท่ า เ รื อ ใ ห้ เ ป็ น ไป 
ตามมาตรฐาน PSHEMS   

 กทท. 61 100 60 1) ท่าเรือแหลมฉบัง ได้รับการรับรองระบบ PSHEMS  
จากหน่วยงาน PEMSEA เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559  
โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันลงนามการตรวจติดตาม  
2) เมื่อวันท่ี 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะท างานฯ  
ได้ด าเนินการตรวจติดตามภายในตามระบบการจัดการ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของท่าเรือ ครั้งท่ี 1 
ประจ าปี 2561 และด าเนินการปรับปรุงคู่มือเพื่อเสนอ
ผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว 

- 0.35 100.00 57.14 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
3) เมื่อวันท่ี 23 - 27 เมษายน 2561 ท่าเรือแหลมฉบัง 
ได้รับการตรวจติดตามระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ท่ า เ รื อ  ( Port Safety, Health and 
Environmental Management System : PSHEMS) โ ดย 
Partnership in Environment Management for Seas of 
East Asia (PEMSEA) ไ ด ้ส ่ง  Mr. Renato C. Cardinal 
ผู้เชี่ยวชาญชาวฟิลิปปินส์ เข้าตรวจติดตามระบบการจัดการ
ระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมท่าเรือ 
(PSHEMS) เรียบร้อยแล้ว 

8)  การด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
ภายใต้โครงการตรวจสอบการก ากับ 
ดูแลความปลอดภัยสากล (Universal 
Safety Oversight Audit Programme : 
USOAP)   

กพท. 
 

59-62  100 80 1) ด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องแล้วเสร็จ 97 ข้อ  
จากข้อบกพร่องท่ีเหลือ 477 ข้อ โดย  ICAO จะเข้ามา
ตรวจสอบในไตรมาสท่ี 2 ปี 2561  
2) การออกใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศใหม่ จ านวน  
18 สายการบิน คงเหลือ 2 สายการบิน คาดว่าจะด าเนินการ
ออกใบรับรองได้ท้ังหมดในปี 2561 
 

1) ข้อจ ากัดของจ านวน 
ผู้ตรวจสอบด้านการบิน
พลเรือนท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนในการด าเนินการ
ออกใบรับรองผู้ด าเนินการ
เดินอากาศใหม่มีไม่เพียงพอ 
2) ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ
ของแต่ละสายการบิน 
มี จ านวนมากและ ใน
เบื้ องต้ นด า เ นิ น ก า ร
ตรวจสอบสายการบิน
ขนาดใหญ่ก่อน 
3) สายการบินขนาดเล็ก  
มีบุคลากรไม่เพียงพอ รวมท้ัง
ยังตรวจพบข้อบกพร่อง
เป็นจ านวนมาก จึงท าให้
ระยะเวลาในการด าเนินงาน
นานกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

153.00 
 

100.00 100.00 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

 ๔. เป้าประสงค์ที่ ๔ เพื่อส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน  และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.1 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การส่งเสริมและสนบัสนนุให้มีการเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการขนส่งทางรางและทางน้ าเพิ่มมากขึ้น 

โครงการ 
1) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่   
ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย 
 ระยะเวลา ปี 59-62 
 งบประมาณ 10,233.06 ลบ. 
 แนวทางการด าเนินงาน : สัญญาท่ี 1 

ก่อสร้างทางรถไฟระยะทางประมาณ 
106 กม. สัญญาท่ี 2 ก่อสร้างอุโมงค์
รถไฟ และสามารถเปิดเดินรถได้ภายใน
ปี 2562 

รฟท. 59-62   ครม. มีมติอนุมัติโครงการเมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2555  
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง และสามารถเปิด
ให้บริการเดินรถได้ภายในปี 2562 

 10,923.07 - - 

  60.41 

99.74 

65.90 

99.99 

สัญญาท่ี 1 งานโยธา อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง  
สัญญาท่ี 2 งานอุโมงค์ อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง  

-    

2) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วง
ชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น   
 ระยะเวลา ปี 59-62 
 งบประมาณ 23,996.34 ลบ. 
 แนวทางการด าเนินงาน : ก่อสร้าง

ทางใหม่อีก 1 ทาง เริ่มจากสถานีชุมทาง
ถนนจิระ - ขอนแก่น รวมระยะทาง
ประมาณ 158 กม. และเปิดเดินรถได้
ภายในปี 2562 

รฟท. 59-62 60.92 55.30 1) ครม. อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2558  
2) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เห็นชอบ
รายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว เมื่อวันท่ี  
23 กรกฎาคม 2557  
3) อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง ระยะทาง 187 กม. (ลงนาม 
ในสัญญาเมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาด าเนินการ 
36 เดือน ก าหนดแล้วเสร็จ ในวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 )  

- 23,996.34 55.00 36.23 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 
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3) โครงการก่ อสร้ างรถไฟทางคู่   
ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร   
 ระยะเวลา ปี 60-64 
 งบประมาณ 17,290.63  ลบ. 

แนวทางการด าเนินงาน : ก่อสร้างทาง
ใหม่อีก 1 ทาง ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - 
ชุมพร มีระยะทางประมาณ 167 กม. 
เริ่มจากสถานีชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น 
รวมระยะทางประมาณ 158 กม. และ
เปิดเดินรถได้ภายในปี 2564 

รฟท. 60-64 13.50 6.87 1) ครม. อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2559 
2) ประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว 
    สัญญาท่ี 1 และสัญญาท่ี 2 ได้ผู้รับจ้างแล้ว เมื่อวันท่ี  
5 กันยายน 2560 ครม. มีมติอนุมัติโครงการฯ เมื่อวันท่ี  
19 ธั นวาคม  2560 และลงนามสัญญา  เมื่ อ วั น ท่ี   
28 ธันวาคม 2560 เริ่มก่อสร้าง 1 กุมภาพันธ์ 2561 

- 17,290.63 
(วงเงินโครงการ) 

118.45 
(ค่าจัดกรรมสิทธิ์) 
16,704.70 

(ค่าก่อสร้าง) 
459.38 

(ค่าจ้างท่ีปรึกษา) 
8.10 

(ประกวดราคา) 

- - 

4) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่   
ช่วงลพบุรี - ปากน้ าโพ 
 ระยะเวลา ปี 60-65 
 งบประมาณ 24,722.28  ลบ. 

แนวทางการด าเนินงาน : ก่อสร้างทาง
รถไฟใหม่เพิ่ม 1 เส้นทาง ช่วงลพบุรี - 
ปากน้ าโพ มีระยะทางประมาณ 148 กม. 
แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น  2  ช่ ว ง  สั ญ ญ า 
ประกอบด้วย สัญญาท่ี 1 ช่วงบ้านกลับ - 
โคกกระเทียม สัญญาท่ี 2 ช่วงท่าแค - 
ปากน้ าโพ และเปิดเดินรถได้ภายในปี 
2565 

รฟท. 60-65 15.52 6.44 1) ครม. อนุมัติโครงการ เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 
2) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เห็นชอบ
รายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว เมื่อวันท่ี  
1 สิงหาคม 2559 
3) การประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว 
    3.1) สัญญาท่ี 1: ได้ผู้รับจ้างแล้ว เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2560 
 3.2) สัญญาท่ี 2: ได้ผู้รับจ้างแล้ว เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2560 
4) ลงนามสัญญาเมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2560 ขณะน้ีอยู่
ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง และเปิดเดินรถได้ภายในปี 2565 
 - ช่วงบ้านกลับ-โคกกระเทียม อยู่ระหว่าง ทล. ตรวจแบบ
ก่อสร้าง และพิจารณาอนุญาตการเข้าพื้นท่ี 
 - ช่วงท่าแค-ปากน้ าโพ ความคืบหน้าร้อยละ 0.18 

- 24,722.28 
(วงเงินโครงการ) 

 

243.13 
(ค่าจัดกรรมสิทธิ์) 

 

23,921.77 
(ค่าก่อสร้าง) 

 

549.68 
(ค่าจ้างท่ีปรึกษา) 

 

7.70 
(ประกวดราคา) 

 

- - 
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พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบที่ 1  (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)  
  

  

 

โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
5) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ 

รฟท. 59-63 15.13 6.30 1) ครม. อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2559 
2) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เห็นชอบ
รายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว เมื่อวันท่ี  
23 ธันวาคม 2558 
3) การประกวดราคา 

3.1) สัญญาท่ี 1 และ 3 : ได้ผู้รับจ้างแล้ว เมื่อวันท่ี 
5 ตุลาคม 2560 ครม. มีมติอนุมัติโครงการฯ เมื่อวันท่ี  
19 ธันวาคม 2560 และลงนามสัญญาเมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2560 

3.2) สัญญาท่ี 2 เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา 
4) อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง (สัญญาท่ี 1 และ 3)  

- สัญญาท่ี 1 ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ร้อยละ0.105 
- สัญญาท่ี 2 ช่วงคลองขนานจิตร-ชท.ถนนจิระ อยู่ระหว่าง

ออกแบบใหม่และด าเนินการประกวดราคาใหม่ 
- สัญญาท่ี 3 งานอุโมงค์รถไฟ อยู่ระหว่างการอนุญาต 

การเข้าพื้นท่ีจากกรมป่าไม้ 

- 29,449.31 
(วงเงินโครงการ) 

 
56.00 

(ค่าจัดกรรมสิทธิ์) 
 

28,598.86 
(ค่าก่อสร้าง) 

 
786.44 

(ค่าจ้างท่ีปรึกษา) 
 

8.01 
(ประกวดราคา) 

- - 

6) โครงการก่อสร้างรถไฟทาง คู่ 
ช่วงนครปฐม - หัวหิน 
 ระยะเวลา ปี 60-64 
 งบประมาณ 20,046.41  ลบ. 
 แนวทางการด าเนินงาน : ก่อสร้างทาง

รถไฟใหม่เพิ่ม 1 เส้นทาง ช่วงนครปฐม - 
หัวหิน มีระยะทางประมาณ 169 กม. 
แบ่งออกเป็น 2 ช่วง สัญญาประกอบด้วย 
สัญญาท่ี 1 ช่วงนครปฐม - หนองปลาไหล 
สัญญาท่ี 2 ช่วงหนองปลาไหล - หัวหิน 
และเปิดเดินรถได้ภายในปี 2565 

รฟท. 60-64 24.79 6.87 1) ครม. อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559  
2) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เห็นชอบ
รายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (EIA) แล้ว เมื่อวันท่ี  
1 สิงหาคม 2559  
3) การประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว  
    3.1) สัญญา ท่ี  1 และ  2: ได้ผู้ รั บจ้ า งแล้ ว  เมื่ อวัน ท่ี   
10 สิงหาคม 2560 ครม. มีมติอนุมัติโครงการฯ เมื่อวันท่ี 
19  ธั น ว าคม  2560 และลงนามสัญญา  เ มื่ อ วั น ท่ี 
28 ธันวาคม 2560 
4) อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง  

- สัญญาท่ี 1 ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล ร้อยละ 0.0767 
- สัญญาท่ี 2 ช่วงหนองปลาไหล-หัวหิน ร้อยละ 0.05 

- 20,046.41 
(วงเงินโครงการ) 

 
316.35 

(ค่าจัดกรรมสิทธิ์) 
 

19,271.74 
(ค่าก่อสร้าง) 

 
450.62 

(ค่าจ้างท่ีปรึกษา) 
 

7.70 
(ประกวดราคา) 

- - 
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พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบที่ 1  (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)  
  

  

 

โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
7) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่   
ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์  
 ระยะเวลา ปี 60-64 
 งบประมาณ 10,239.58 ลบ. 
 แนวทางการด าเนินงาน : ก่อสร้างทาง

รถไฟใหม่เพิ่ม 1 เส้นทาง ช่วงหัวหิน - 
ประจวบคีรีขันธ์ มีระยะทางประมาณ 
90 กม. และเปิดเดินรถได้ภายในปี 
2565 

รฟท. 60-64 - - 1) ครม. อนุมัติโครงการ เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559  
2) ก า ร ป ร ะ ก วด ร า ค า : ไ ด้ ผู้ รั บ จ้ า ง แ ล้ ว  เ มื่ อ วั น ท่ี   
27 กรกฎาคม 2560 ครม. มีมติอนุมัติโครงการฯ เมื่อวันท่ี 
19 ธันวาคม 2560 และลงนามสัญญา เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2560  
3) รายงาน  EIA : คชก . เห็นชอบรายงาน  EIA เมื่อวัน ท่ี   
31 มีนาคม 2560  
4) อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง  
 

- 10,239.58 
(วงเงินโครงการ) 

 
11.08 

(ค่าจัดกรรมสิทธิ์) 
 

9,990.26 
(ค่าก่อสร้าง) 

 
232.14 

(ค่าจ้างท่ีปรึกษา) 
 

6.10 
(ประกวดราคา) 

- 
 
 

- 
 

8) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่   
ช่วงปากน้ าโพ - เด่นชัย  
 ระยะเวลา ปี 60-66 
 งบประมาณ 62,624.17 ลบ. 
 แนวทางการด าเนินงาน : ก่อสร้างทาง

รถไฟใหม่เพิ่ม 1 เส้นทาง ช่วงปากน้ าโพ - 
เด่นชัย มีระยะทางประมาณ 285 กม. 
และเปิดเดินรถได้ภายในปี 2565 

รฟท. 60-66 - - 1) รฟท. ปรับปรุงข้อมูลโครงการเพิ่มเติมตามความเห็นของ 
คค. เสร็จแล้ว เน่ืองจากมูลค่าโครงการเปลี่ยนแปลงจากเดิม 
จึงได้เสนอ คกก. รฟท.พิจารณาใหม่ ซ่ึง คกก. รฟท. ได้ให้
ความเห็นชอบ เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 และได้น าเสนอ 
คค. พิจารณาแล้ว เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2561 
2) EIA : ด าเนินงานปรับปรุงรายงาน EIA ตามมติท่ีประชุม 
เมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 2560 อยู่ระหว่าง คชก. พิจารณา
รายงาน EIA 

- 206.63 
(การศึกษา) 

 
62,624.17 
(รวมทัง้โครงการ) 

100.00 90.24 

9) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่   
ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี 
 ระยะเวลา ปี 60-66 
 งบประมาณ 37,523.60 ลบ. 
 แนวทางการด าเนินงาน : ก่อสร้างทาง

รถไฟใหม่เพิ่ม 1 เส้นทาง ช่วงชุมทาง
ถนนจิระ - อุบลราชธานี มีระยะทาง

รฟท. 60-66 - - 1) รฟท. ปรับปรุงข้อมูลเสร็จแล้ว เน่ืองจากมูลค่าโครงการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิม จึงได้เสนอ คกก. รฟท.พิจารณาใหม่ ซ่ึง 
คกก. รฟท. ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 
และได้น าเสนอ คค. พิจารณาแล้ว เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2561 
อยู่ระหว่าง คค. พิจารณารายงานอนุมัติโครงการ พร้อม  
(ร่าง) พ.ร.ฎ. เวนคืนท่ีดิน  
2) EIA : อยู่ระหว่าง คชก. พิจารณารายงาน EIA 

- 254.14 
(การศึกษา) 

 
37,523.60 
(รวมท้ังโครงการ) 

 
หมายเหตุ:  

มีการปรับ วงเงนิ
โครงการใหม ่

100.00 76.00 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ประมาณ 308 กม. และเปิดเดินรถ
ได้ภายในปี 2565 
10) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงขอนแก่น - หนองคาย  
 ระยะเวลา ปี 60-66 
 งบประมาณ 26,654.36 ลบ. 
 แนวทางการด าเนินงาน : ก่อสร้างทาง

รถไฟใหม่เพิ่ม 1 เส้นทาง ช่วงขอนแก่น - 
หนองคาย มีระยะทางประมาณ 147 กม. 
เป็นคันทางระดับดินขนานไปกับ
เส้นทางรถไฟเดิม เป็นโครงสร้างทาง
รถไฟยกระดับ (ระยะทางประมาณ 
11 กม.) และเปิดเดินรถได้ภายในปี 
2566 

รฟท. 60-66 - - 1) รฟท. ปรับปรุงข้อมูลโครงการเพิ่มเติมแล้วเสร็จ เน่ืองจาก
มูลค่าโครงการเปลี่ยนแปลงจากเดิม จึงได้เสนอ คกก. รฟท.
พิจารณาใหม่ ซ่ึง คกก. รฟท. ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันท่ี 
22 ธันวาคม 2560 และได้น าเสนอ คค. พิจารณาแล้ว  
เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2561 อยู่ระหว่าง คค. พิจารณา
รายงานขออนุมัติโครงการ พร้อม (ร่าง) พ.ร.ฎ. เวนคืนท่ีดิน  
2) EIA : อยู่ระหว่าง คชก. พิจารณารายงาน EIA 

- 146.88 
(การศึกษาฯ) 

26,654.36 
(รวมทัง้โครงการ) 

- - 

11) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี 
 ระยะเวลา ปี 62-66 
 งบประมาณ 24,287.36 ลบ. 
 แนวทางการด าเนินงาน : ก่อสร้างทาง

รถไฟใหม่เพิ่ม 1 เส้นทาง ช่วงชุมพร -  
สุราษฎร์ธานี ระยะทางประมาณ 
168 กม. และเปิดเดินรถได้ภายในปี 
2566 

รฟท. 62-66 - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) รฟท. ปรับปรุงข้อมูลเสร็จแล้ว และได้น าเสนอ คค. 
พิจารณาแล้ว เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2561 อยู่ระหว่าง คค. 
พิจารณารายงานขออนุมัติโครงการพร้อม (ร่าง) พ.ร.ฎ. 
เวนคืนท่ีดิน 
2) คค. ได้มีหนังสือเมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2561 ให้ รฟท.  
รับความเห็นของ คค. ไปปรับปรุงเพิ่มเติม 
3) EIA : อยู่ระหว่าง คชก. พิจารณารายงาน EIA 

- 151.50 
(การศึกษาฯ) 

 
 
 

24,287.36 
(รวมทัง้โครงการ) 

 

100.00 76.00 

12)  โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่   
ช่วงสุราษฎร์ธานี - หาดใหญ ่- สงขลา  
 ระยะเวลา ปี 62-66  

รฟท. 62-66 - - 1) รฟท. ปรับปรุงข้อมูลเสร็จแล้ว และได้น าเสนอ คค. 
พิจารณาแล้ว เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2561 อยู่ระหว่าง คค. 

- 271.60 
(การศึกษาฯ) 

 
 

57,375.43 
(รวมทัง้โครงการ) 

100.00 76.00 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
 งบประมาณ 57,375.43 ลบ. 
 แนวทางการด าเนินงาน : ก่อสร้างทาง

รถไฟใหม่เพิ่ม 1 เส้นทาง ช่วงสุราษฎร์ธานี - 
ชุมทางหาดใหญ่ - สงขลา มีระยะทาง
ประมาณ 321 กม. และเปิดเดินรถ
ได้ภายในปี 2566  

พิจารณารายงานขออนุมัติโครงการพร้อม (ร่าง) พ.ร.ฎ. 
เวนคืนท่ีดิน  
2) คค. ได้มีหนังสือเมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2561 ให้ รฟท.  
รับความเห็นของ คค. ไปปรับปรุงเพิ่มเติม 
3) EIA : อยู่ระหว่าง คชก. พิจารณารายงาน EIA   

 

13) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ  

รฟท. 65-68 - -  1) อยู่ระหว่าง คค. พิจารณารายงานขออนุมัติโครงการพร้อม 
(ร่าง) พ.ร.ฎ. เวนคืนท่ีดิน  
2) EIA : กก.วล. มีมติเห็นชอบ เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2560 

- 73.99 
(การศึกษา) 

 

85,345.00 
(รวมทัง้โครงการ) 

- - 

14) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงบ้านไผ ่- นครพนม   

รฟท. 65-68 - -  1) อยู่ระหว่าง คค. พิจารณารายงานขออนุมัติโครงการพร้อม 
(ร่าง) พ.ร.ฎ. เวนคืนท่ีดิน  
2) EIA: อยู่ระหว่าง คชก. พิจารณารายงาน EIA 

  280.00 
(การศึกษาฯ) 

 

65,738.00 
(รวมทัง้โครงการ) 

- - 

15) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  
ช่วงสงขลา - สตูล  

รฟท. 60-64 - - 1) สนข. ด าเนินการศึกษาความเหมาะสมฯ แล้วเสร็จ  
และน าเสนอ รฟท. เพื่อด าเนินการต่อไป 
2) EIA : คชก. มีมติเห็นชอบรายงาน EIA แล้ว และ กก.วล.  
มีมติให้ สนข. สร้างความเข้าใจกับกลุ่มประชาชนผู้คัดค้าน
โครงการฯ เพิ่มเติม ท้ังน้ี สนข. ได้ด าเนินการแล้วเสร็จและ
เสนอ สผ. เมื่อเดือนกันยายน 2560 ขณะน้ีอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของ กก.วล. 

การต่อต้านจากมวลชน
ในพื้นท่ี 

- - - 

16) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงชุมทางบ้านภาชี - อ.นครหลวง 

รฟท. 59-62 - - ชะลอโครงการ เน่ืองจากโครงการยังไม่ได้บรรจุในแผน
วิสาหกิจของ รฟท. พ.ศ. 2560-2564 และยังไม่ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณ 

- - - - 
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งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

17) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงท่าเรือแหลมฉบัง - ท่าเรือน้ าลึกทวาย 

รฟท. 59-61 - - รฟท. ศึกษาความเหมาะสมฯ แล้วเสร็จ ท้ัง น้ีได้ เสนอ 
ผลการศึกษาฯ ไปยัง คค. สรุปว่า โครงการมีค่าตอบแทน 
ทางเศรษฐกิจเท่ากับร้อยละ 2.47 อัตราส่วนผลประโยชน์ 
ต่อต้นทุน เท่ากับ 0.32 และมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ 
เท่ากับ -153,049 ล้านบาท ซ่ึงต่ ากว่าเกณฑ์ความเหมาะสม
ท่ีตั้งไว้ จึงควรเลื่อนปีเปิดโครงการไปอีก 20 ปี เพื่อให้
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จผ่ านเกณฑ์ ความเหมาะสม 
ในการด าเนินโครงการได้ จึงชะลอโครงการเพื่อให้ คค. 
พิจารณารายละเอียดและความเป็นไปได้ของโครงการอีกครั้ง 

- 47.22 - - 

18) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงอุบลราชธานี - มุกดาหาร 

รฟท. - - - ชะลอโครงการ เน่ืองจากโครงการยังไม่ได้บรรจุในแผน
วิสาหกิจของ รฟท. พ.ศ. 2560-2564 และยังไม่ ได ้
รับการจัดสรรงบประมาณ 

- - - - 

19) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม ่

รฟท. 65-68 - - 1)  สนข .  ออกแบบรายละ เอี ยดแล้ ว เ สร็ จ  ส่ งข้ อมู ล 
ให้ รฟท. แล้ว เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 และ คกก. 
รฟท. เห็นชอบเมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 และได้น าเสนอ 
คค. พิจารณาแล้ว เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2561 
2) น าเสนอ คค. พิจารณาแล้ว เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2561 
และ คค. ได้มีหนังสือเมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2561 ให้ รฟท. 
รับความเห็นของ คค. ไปปรับปรุงเพิ่มเติม 
3) EIA: คชก.พิจารณาเมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2560 มีมติให้
ปรับปรุง/แก้ไขรายงาน EIA 

- 59,915.24 
 
 

- - 

20) โครงการก่อสร้างระบบรถไฟ 
ทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 
ช่วงหาดใหญ ่- ปาดังเบซาร์ 

สนข./
รฟท. 

63-66 100 100 สนข. ด าเนินการศึกษาฯ แล้วเสร็จ และน า เสนอ รฟท.  
โดยคณะกรรมการ รฟท. เห็นชอบโครงการฯ เมื่อวันท่ี  
27 กรกฎาคม 2560 ขณะน้ีอยู่ระหว่างการปรับปรุงรายงาน  
เพื่อขออนุมัติโครงการ 

- 38.5 100.00 
 

100.00 
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การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

21) โครงการสร้างโรงรถศรีราชา
และหน่วย 10 ลาดกระบัง 

รฟท. 59-60 - - รฟท. ยกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างด าเนินการล่าช้า
เกินกว่า ร้อยละ 25 

395.47 - - 

22) โครงการจัดหารถจักรดี เซล
ไฟฟ้าทดแทน GE 50 คัน 

รฟท. 60-63 - - ขณะน้ีอยู่ ระหว่างการปรับแก้  TOR ตามความเห็นของ
คณะกรรมการ รฟท. 

- - - - 

23) โครงการก่อสร้างท่าเรือชุมพร 
 ระยะเวลา ปี 56-59 
 งบประมาณ 56.74 ลบ. 

  

 

 

จท. 56-59 30 30 งานศึกษาทบทวนความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม
และส ารวจออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในรายละเอียด เพื่อก่อสร้างท่าเรือท่ี จ.ชุมพร 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2556-2559 วงเงิน
รวม 56.74 ลบ. โดยผลการศึกษาเห็นควรยุติโครงการ 
เ น่ืองจากไม่มีความเหมาะสมท้ังทางด้านการเงิ นและ
เศรษฐศาสตร์ ท้ังน้ี จท. จะด าเนินการรายงานผลการศึกษา
น าเสนอ คค. ต่อไป 

- 56.7๔ 100.00 32.00 

    

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

จท. 58-61 92.39 84.26 
      ศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ในการเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ าเชื่อมจากแม่น้ าป่าสัก 
ผ่านแม่น้ าเจ้าพระยาออกสู่ทะเล ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

- 139.96 100.00 33.40 

  58-61 100 88.19 
    ระยะท่ี 1  งานก่อสร้างระบบป้องกันตลิ่งเพื่อพัฒนาร่องน้ า 
ทางเรือเดิน จ านวน 3 ตอน ระยะเวลาโครงการ 2558-2562 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการด าเนินงานก่อสร้าง 

 2,025.30 70.94 57.60 

  64-66 - -     ระยะท่ี 2  อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม ส ารวจ 
ออกแบบรายละเอียดโครงสร้างฯ  

 1,900.05 - - 

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

 15,593.34 - - 
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
25) โครงการเขื่อนยกระดับในแม่น้ า
เจ้าพระยาเพ่ือการเดินเรือ 
 ระยะเวลา ปี 55-67 
 งบประมาณ 31,231.76 ลบ. 

 

จท. 55-59 100 64 
 งานส ารวจออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในรายละเอียดโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับ 
ในแม่น้ าเจ้าพระยาเพื่อการเดินเรือ จท. ได้ลงนามในสัญญา 
เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2556 ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

- 231.76 100.00 48.68 

 64-67 - -    งานก่อสร้างและควบคุมงาน บรรจุภายใต้แผนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-
2565 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง 
ของไทยระยะ ๒๐ ปี (๒๕60-๒๕๗๙) 

- 31,000.00 - - 

26) โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือ
ชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ท่ีท่าเรือ
แหลมฉบัง 
 ระยะเวลา ปี 58-60 
 งบประมาณ 1,864.19 ลบ. 
 พัฒนาท่าเทียบเรือ A ให้สามารถ

รับเรือชายฝั่งขนาดระวางบรรทุก 
3,000 เดทเวทตัน ขนตู้สินค้าได้
คราวละ 200 ที.อี .ยู . และขนาด
ระวางบรรทุก 1,000 เดทเวทตัน 
ขนตู้สินค้าได้คราวละ 100 ที.อี .ยู .  
ได้อย่างละ 1 ล า รวมท้ังให้สามารถใช้
ประโยชน์พื้นท่ีหน้าท่าและหลังท่า
สูงสุดพร้อมติดตั้งปั้นจั่นหน้าท่าและ
ปั้นจั่นเรียงตู้สินค้าในลานเพื่อให้รับตู้
สินค้าได้ถึง 300,000 ที.อี.ยู./ปี 
 

กทท. 58-60 100 100 1) กทท. ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้าง เมื่อวันท่ี  
15 ธันวาคม 2558 เพื่อด าเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
ชายฝั่ ง  ( ท่าเทียบเรือ A) พร้อมสิ่ งอ านวยความสะดวก  
ปัจจุบัน ผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือแล้วเสร็จ 
เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2561 
2) การสร้ างรถคานเคลื่ อนท่ีล้อยาง (RTG) ได้ลงนาม 
ในสัญญาแล้ว เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2559 ในวงเงิน 199.20 ลบ. 
ก าหนดแล้วเสร็จ วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทผู้รับจ้างได้
ด าเนินการติดตั้งเครื่องมือแล้วเสร็จ เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2561 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ด าเนินการ
ตรวจรับงาน 
3) การสร้างปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า ชนิดเดินบนราง (QGC) 
ได้ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2560 วงเงิน 
266.90 ลบ. ก าหนดแล้วเสร็จ วันท่ี 13 มิถุนายน 2561 ขณะน้ี
อยู่ระหว่างบริษัทผู้รับจ้าง ด าเนินการตามแผนงาน 
4) การจัดหาเครื่องมือยกขนอีก 1 รายการ คือ ปั้นจั่นหน้าท่า  
(MHC) ขณะน้ีอยู่ระหว่างการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ปัญหาการติดตั้งเครื่องมือ
ยกขนของ  ง านจั ด ซ้ื อ
ปั้ น จั่ นห น้ า ท่ า  (MHC) 
จ านวน 1 คัน ยังไม่แล้วเสร็จ 
หากท่าเรือแหลมฉบังจะ
เ ปิ ด ใ ห้ บ ริ ก า ร ท่ า เ รื อ
ชายฝั่งตามก าหนดในปี 
2561 น้ัน  กทท .  จะ
ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยการเช่า MHC 
เพื่อน ามาให้บริการก่อน 
ในช่วงท่ีเปิดให้บริการ 

1,864.19 100.00 84.58 
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27)  โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้า
ทางรถไฟ ท่ีท่าเรือแหลมฉบัง  
 ระยะเวลา ปี 58-60 
 งบประมาณ 2,944.93 ลบ. 
 เป้าหมายแผนการลงทุนแบ่งเป็น 

2 ระยะ ระยะท่ี 1 เป็นการพัฒนาเพื่อ
รองรับตู้ สินค้าจนถึ งระดับจ านวน  
1.00 ล้าน ที.อี.ยู./ปี และระยะท่ี 2 
จะสามารถรองรับตู้สินค้าได้ถึง 2.00 
ล้าน ที.อี.ยู./ป ี 

กทท. 58-60 100 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
ผู้รับจ้างได้ติดต้ังเครื่องมือยกขนหลักเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่
ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ใน ปี 
พ.ศ. 2561 

ปัญหาอุปสรรค 
1) ผู้รับจ้างไม่สามารถ
เข้าก่อสร้างในพื้นท่ีฝั่ง B 
เน่ืองจาก รฟท. ขอใช้
พื้ น ท่ี ขนถ่ า ยตู้ สิ น ค้ า 
จนกว่า กทท. จะเปิดใช้
เครื่องมือยก RMG  
2)  การรื้ อ ย้ าย  และ
ติดตั้งเครื่อง X-Ray ของ
กรมศุลกากร ซ่ึงอยู่ใน
บ ริ เ ว ณ ร า ง ร ถ ไ ฟ  
ต้องของบประมาณมา
ด าเนินการ 
แนวทางแก้ไข 
1) ก าหนดแผนเริ่มยก
ขนตู้สินค้าได้ ในเดือน
ตุลาคม 2561 ก่อนส่ง
มอบพื้น ท่ี ให้ผู้ รับจ้ า ง 
และคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในเดอืนกุมภาพันธ์ 2562 
2) คณะกรรมการ กทท. 
มีมติอนุมัติเงิน 30 ลบ.
เป็นค่าใช้จ่ายจัดซ้ือ รื้อย้าย 
และติดตั้งเครื่อง X-Ray 
ซ่ึ ง ข ณ ะ น้ี อยู่ ระหว่ าง
ด าเนินการจัดจ้างฯ 

2,944.93 
ระยะที่ 1 

(ปีงบประมาณ 
59-60) 

2,031.15 
 

ระยะที่ 2 
(ปีงบประมาณ 

65-66) 
913.78 

 

100.00 
 
 

89.11 
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28) โครงการศึกษาแผนการพัฒนา
มาตรฐานระบบรางของประเทศไทย  

สนข. 59-60 100 100 การศึกษาด าเนินการแล้วเสร็จ จากผลการศึกษาพบว่า 
การพัฒนากรอบโครงสร้างมาตรฐานท่ีดีนอกจากจะต้องมี
หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีก ากับดูแลแล้ว ต้องมีการจัดท ากฎหมาย
หลักหรือกฎหมายพระราชบัญญัติ ท่ีต้องมีการให้อ านาจ
หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีก ากับดูแลในการด าเนินงานรวมถึงต้องมี
การวางแนวทางในการก ากับดูแลเอาไว้ด้วย  
ขณะน้ีอยู่ระหวา่งเสนอ สศช. เพื่อพิจารณาน าเสนอ ครม. พิจารณา 

- 38.5 100.00 100.00 

29)  โครงการศึกษาเพื่อยกระดับการ
พัฒนาประสิทธิภาพระบบโครงข่ายการ
ขนส่งสินค้าชายฝั่งของไทย  

สนข. 59-60 100 100 1) การศึกษาแล้วเสร็จ จากผลการศึกษาพบว่าควรเร่งรัด
ผลักดันเส้นทางการขนส่งสินค้าท่ีมีศักยภาพตามแนวเส้นทาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี-อ่าวไทยตอนบน เพราะเป็นเส้นทางท่ีมี
ศักยภาพและมีความต้องการในการขนส่งชายฝั่ง โดยเส้นทาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี-ชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง)  จะเป็น 
การขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออกส่วนท่ีเหลือจะ
เป็นการขนส่งสินค้าเทกอง หากสามารถผลักดันได้ก็จะสร้าง 
ความเชื่อมั่นระบบการขนส่งชายฝั่งให้ผู้ประกอบการและ
สามารถขยายผลต่อไปได้  
2) ขณะน้ีอยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.)  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

- 26.69 100.00 100.00 

30) โครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บท
การพัฒนา ท่ า เ รื อบก (Dry Port) 
เพื่อน าไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
ของภูมิภาค 

สนข. 61 15 26 ก าหนดประชุมคณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ครั้งท่ี 1/2561 
เพื่อพิจารณารายงานเบ้ืองต้นในเดือนพฤษภาคม 2561 

- 7.00 - - 
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๔.๒ ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้มกีารใชพ้ลังงานและยานพาหนะที่สะอาดและเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

โครงการ 

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

ขสมก. 60-61 100 20 1) ขสมก. ประกวดราคาซ้ือรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติ NGV พร้อมซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสาร 
จ านวน 489 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ 
ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2560  
ซ่ึงไม่มีผู้เสนอราคา ท าให้ ขสมก. ต้องด าเนินการใหม่ 
2) ขสมก. ได้มีหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการ จ านวน 11 ราย 
มายื่นข้อเสนอโครงการ โดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 2560 
โดยผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ได้แก่ กลุ่มร่วมท างาน SCN-CHO 
โดยบริษัท ช ทวี จ ากัด (มหาชน) และบริษัท สแกน อินเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน)  
3) ลงนามในสัญญา เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2560 ก าหนด 
ส่งมอบรถภายในระยะเวลา 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
เป็นจ านวน 4 งวด ดังน้ี 

งวดท่ี 1 ภายใน 90 วัน (27 มี.ค.61) จ านวน 100 คัน 
งวดท่ี 2 ภายใน 120 วัน (26 เม.ย.61) จ านวน 100 คัน 
งวดท่ี 3 ภายใน 150 วัน (26 พ.ค.61) จ านวน 100 คัน 
งวดท่ี 4 ภายใน 180 วัน (25 มิ.ย.61) จ านวน 189 คัน 
ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างส่งมอบรถตามสัญญา 

ปัญหาอุปสรรค 
  ในการประกวดราคา

ในวันท่ี 7 พ.ย. 2560 
ไม่มี เอกชนรายใดยื่น
เอกสารการประกวดราคา 
ท าให ้ขสมก. ไม่สามารถ
จัดการรถโดยสารใหม่
ม า วิ่ ง  ใ ห้ บ ริ ก า ร
ประชาชนได้ ตามเวลา 
ท่ีก าหนด  

แนวทางแก้ไข 

 ขสมก. ด า เ นินการ
จัด ซ้ือรถโดยสารใหม่  
โดยเร็ว โดยจะท าให้เกิด
ความ โปร่งใสและเหมาะสม 
ไม่ เอื้อประโยชน์ให้กับ
เอกชนรายใด 

๑,891.45 - - 

2) โครงการอู่จอดรถโดยสารของ  
ขสมก. จ านวน 13 แห่ง  

ขสมก. ๕๗-61 100 95 ขสมก. ได้รับงบประมาณ เพื่อก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารและ
สถานีท่ีท าการ จ านวน ๑3 อู่ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี  

 ก่อสร้ า ง เสร็ จ  จ านวน  8 อู่  ได้แก่  อู่ พระประแดง  
อู่พระประแดงใต้ทางด่วน อู่นครอินทร์ อู่ปู่เจ้า-สมิงพราย  

ปัญหาอุปสรรค 

มีปัญหาการก่อสร้าง 3 อู่ 
ได้แก่ อู่บรมราชชนนี ,  
อู่ กั ล ป พ ฤ ก ษ์  แ ล ะ 
อู่ใต้ทาง-ด่วนบางพลี -

379.15 100.00 92.00 
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อู่บางบัวทอง อู่ใต้ทางด่วนรามอินทรา-ประดิษฐ์มนูธรรม  
อู่เมกาบางนา และอู่ก าแพงเพชร 2  

 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 4 อู่ ได้แก่ อู่บางพลี และ อู่เทศบาล
บางบัวทอง อู่บรมราชชนนี และอู่กัลปพฤกษ์ 

 อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างรายใหม่ 1 อู่ ได้แก่ อู่ใต้ทางด่วน
บางพลี-สุขสวัสดิ์  

สุขสวัสดิ์ โดยคู่สัญญา 
ไม่สามารถส่งมอบงาน
ก่อสร้างได้ตามสัญญา  

แนวทางแก้ไข 
1. ขสมก. มีหนังสือแจ้ง
ใ ห้ คู่ สั ญ ญ า เ ร่ ง รั ด 
การก่อสร้าง ซ่ึงปัจจุบัน
คู่ สั ญ ญ า ด า เ นิ น ก า ร 
เ ข้ า พื้ น ท่ี ก่ อ ส ร้ า ง 
อู่กัลปพฤกษ์ และอู่บรม
ราชชนนีแล้ว 
2. มีหนั งสื อบอก เลิ ก
สั ญ ญ า ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง 
อู่ ใต้ทางด่ วนบางพลี - 
สุขสวัสดิ์ แล้วด าเนินการ
จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ 

3) โครงการศึกษาโครงการขนส่งสีเขียว 
Green Freight Interventions 
among SMEs   

สนข./ 
ADB 

๕๗–๕๙ 100 10๐ โครงการศึกษาดังกล่าวด าเนินการโดย ASEAN Development 
Bank (ADB) ด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ จากผลการศึกษา 
ได้แนวทางในการบริหารจัดการปรับปรุงการใช้พลังงาน 
ในการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้หน่วยงานของ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและท่ีเกี่ยวข้องได้น าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป ซ่ึงคู่มือแนวทางดังกล่าว สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยได้ใช้ เป็นแหล่งอ้างอิงในงานการศึกษา 
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Green Freight อื่นๆ ต่อไป 

- ๙.๗๐ 
 

100.00 100.00 
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รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 
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การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

4) โครงการศึกษาเพื่อจัดท าแผนใน 
การพัฒนาระบบจักรยานในการเดินทาง
ในชีวิตประจ าวัน  

สนข. ๕๗-๕๙ ๑๐๐ ๑๐๐ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
มีมติเห็นชอบเรื่องการก าหนดมาตรฐานการออกแบบและ
ก่อสร้างทางจักรยานในประเทศไทย ท้ังน้ี การก่อสร้าง 
ทางจักรยานตามคู่มือมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้าง 
ทางจักรยานควรน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ในแต่ละพื้นท่ี โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง
ร่ วมกั บจั ก รยาน เป็ นหลั ก  ส่ วนการด า เ นินกา รอื่ นๆ  
ตามมาตรฐานดังกล่าวให้หน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณา
ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นโดยค านึงถึงความประหยัด
เหมาะสม คงทน และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน ท้ังนี้ สนข. 
ได้เผยแพร่ คู่มือบนเว็ปไซต์ สนข. เพื่อให้หน่วยงานท่ีมี 
ความสนใจน าไปใช้อ้างอิงให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในเว็บไซต ์
http://www.otp.go.th/index.php/post/view?id=1420  

- - ๑๐๐.00 ๑๐๐.00 

มาตรการ 
1)  มาตรการรณรงค์ขับขี่อย่างประหยัด
พลังงาน  

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

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

- - 
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ผลงาน 
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
  ๔.๓ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบขนส่งและจราจรให้ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักสากล และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ  

โครงการ 

๑) โครงการจัดท าแผนจัดการขนส่ง 
ท่ียั่งยืนส าหรับเมืองท่ีเป็นจุดเชื่อมต่อ
เส้ นทางอา เ ซียนไฮ เ วย์ เพื่ อ เป็น 
เ มื อ งต้ นแบบในการพัฒนาและ 
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
ในภาคคมนาคม  

สนข. ๕๙ ๑๐๐ ๑๐๐ ด าเนินโครงการแล้ วเสร็ จ  สรุ ปผลการ ศึกษา ได้  ดั ง น้ี   
ได้คัดเลือกให้จังหวัดหนองคาย เป็นโครงการน าร่องเพื่อลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกและลดการใช้พลังงาน ซ่ึงจาก
การศึกษามาตรการ/กิจกรรมท่ีเหมาะสมในการด าเนินงาน 
ใน จ.หนองคาย ได้แก่ โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานและ
ถนนคนเดิน และโครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ           
(รถโดยสารไฟฟ้า) และท้ังน้ี การด าเนินการต้องประกอบกับ
โครงการด้านคมนาคมขนส่งระดับประเทศและระดับจังหวัด 
พบว่า หากมีการด าเนินโครงการตามแผนการพัฒนาฯ  
จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2)) ในปี พ.ศ. 2563 ได้ประมาณ 5 ,310 TonC02  
ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีฐาณ ในปี พ.ศ. 2568 ลดได้ประมาณ 
6,380 TonC02 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีฐาณ และในปี  
พ.ศ. 2578 ลดได้ประมาณ 8,460 TonC02 ต่อปีเม่ือเทียบ
กับกรณีฐาณ รวมเฉลี่ยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ลงปริมาณ 6 ,440 TonC02 ต่อปี หรือลดลงรวมเฉลี่ย 
ร้อยละ 12 ต่อปี เมื่อเทียบกับกรณีฐาน ท้ังน้ี สนข. ได้จัดส่ง
รายงานการศึกษาให้จังหวัดหนองคายเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 

- ๑๕.๔๙ ๑๐๐.00 ๘๑.๔๙ 

มาตรการ 
1) มาตรการส่งเสริมการสนับสนุน
การขึ้นทะเบียนและการรั บรอง
โครงการพัฒนาระบบการขนส่งทาง
รางให้ เป็นโครงการลดก๊าซเรือน
กระจกตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด  

รฟท./ 
รฟม./ 
รฟฟท. 

ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

- - โครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกลไก
การพัฒนาท่ีสะอาด (CDM) อยู่ในส่วนแรกของพิธีสารเกียวโต 
ซ่ึงหน่วยงานในสังกัด คค. ได้ด าเนินโครงการ/มาตรการ 
ตามแผนแม่บทในการพัฒนาระบบการขนส่งท่ียั่งยืนและลด
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (พ.ศ. 2556-

- - - - 
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2573) และรายงานผลให้ สนข. ทราบทุกรอบไตรมาส  
โดยสรุปผลในภาพรวมของระบบการขนส่งทางรางสามารถ
ประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการเดินทางแบบเดิมท่ีใช้เชื้อเพลิงฟอลซิลมาใช้
รถไฟฟ้าในปี พ.ศ.2558 โดยรวมได้ 90 ,589  tCO2e  
กล่าวคือ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เส้นทางสุขุมวิ ท  
ช่วงหมอชิต - แบริ่ง และเส้นทางสายสีลม ช่วงสนามกีฬา
แห่งชาติ - บางหว้า) ของ BTS (กทม.)  มีปริมาณการลดก๊าซ
เรือนกระจก 60,294 tCO2e  โครงการรถฟ้าฟ้าสายสีน้ าเงิน 
(ช่วงหัวล าโพง - บางซ่ือ) ของ รฟม. มีปริมาณการลดก๊าซ
เรือนกระจก 20 ,325  tCO2e และโครงการรถไฟฟ้ า 
แอร์พอร์ต เรล ลิ้งก์ (ช่วงพญาไท-สุวรรณภูมิ) มีปริมาณการลด
ก๊าซเรือนกระจก 9,970 tCO2e 

2) โครงการศึกษาการเข้าร่วมพิธีสาร
ลอนดอน 1996 ของประเทศไทย  

จท. 
 

59-60 85 85 จท. ได้มอบหมายคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เพื่อด าเนินการศึกษา การเข้าร่วมพิธีสารลอนดอน 1996 
(London Protocol 1996) ของประเทศไทย ระยะเวลา
ด าเนินงานระหว่างเดือนเมษายน 2559 - เมษายน 2560  
โดยศึกษาแล้วเสร็จ ณ เดือนเมษายน 2560 ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการท้ิงของเสียลงทะเล
ของประเทศไทยให้มีความสอดคล้อง เพื่ออนุวัติการพิธีสาร
ลอนดอน โดยรวบรวมกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง
กับพิธีสารลอนดอน จ าแนกข้อบทของพิธีสารลอนดอน 
กระบวนการหรือวิธีการบังคับให้เป็นไปตามพิธีสารลอนดอน 
1996 แสดงความสัมพันธ์และแนวทางการปฏิบัติการปรับใช้ 
และรวบรวมกฎหมายภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการเทท้ิง 

- 1.74   100.00 100.00 
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
3) มาตรการบริหารจัดการด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับการบิน 
 
 

ทอท. ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

100 100 ท่าอากาศยานของ ทอท. 5 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ และ ท่าอากาศยานเชียงราย ได้รับการรับรอง 
Airport Carbon Accreditation ในระดับท่ี 3 ‘Optimisation’ 

- 41.60 100.00 100.00 

 ๕. เป้าประสงค์ที่ 5 เพื่อยกระดับการเข้าถึงและเพิ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 

 ๕.๑ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โครงการ 
๑) โครงการระบบขนส่งทางรถไฟ 
เ ชื่ อม ท่ าอากาศยานสุ ว ร รณภู มิ 
ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง - บางซ่ือ - 
พญาไท 

รฟท. 62-66 - - เน่ืองจาก EEC มีนโยบายให้ด าเนินการศึกษาโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน แบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง-
สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ซ่ึงแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่งทาง
รถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง-
บางซ่ือ-พญาไท (Airport Rail Link) อยู่ ในแนวเส้นทาง 
ของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินฯ การด าเนิน
โครงการฯ จึงขึ้นอยู่กับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม  
3 สนามบินฯ ท้ังน้ี การพิจารณาน าเสนอ PPP ด าเนินการ 
โดย EEC และขณะน้ีอยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนคัดเลือก
เอกชนร่วมลงทุนฯ 

- - - - 

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

รฟท. 60-64 - - 1) ครม. อนุมัติโครงการ เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 
2) รฟท. เสนอ คค. ขออนุมัติโครงการเพิ่มเติมในการท า
โครงสร้างรองรับ ARL ส่วนต่อขยาย ในส่วนงานโยธา
(โครงสร้างใต้ดิน) ช่วงพระราม 6 ถึงสามเสน 
3 ) อยู่ระหว่าง คค. พิจารณาปรับรูปแบบโครงการเพื่อเสนอ 
ครม. อนุมัติโครงการเพิ่มเติมต่อไป และอยู่ระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่าง พ.ร.ฎ. เวนคืนท่ีดิน  

- - - - 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
3)  โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีม่วง  
(ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ)  

รฟม. 49-59 100 100 ด าเนินการก่อสร้างและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าแล้วเสร็จ 
ปัจจุบันได้เปิดให้บริการแล้วเมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2559 และ
ได้รับพระราชทานชื่อว่า “รถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม” 

- 63,733.93 100.00 
 
 

100.00 

4) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีน้ าเงิน 
(ช่วงหัวล าโพง - บางแค และบางซ่ือ - 
ท่าพระ) 
 ระยะเวลา ปี 49-63 
 งบประมาณ 80,814.48 ลบ. 
 ลักษณะโครงสร้างเป็นแบบยกระดับ

และโครงสร้างใต้ดิน 
 

รฟม. 49-63 89.06 90.54  งานก่อสร้างงานโยธา : มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 98.09 
จากแผนงานร้อยละ 98.07  
 งานระบบรถไฟฟ้าและเดินรถ ช่วงบางซ่ือ -  เตาปูน
ด าเนินงานแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการเดินรถแล้ว เมื่อวันท่ี 
11 สิงหาคม 2560 ช่วงหัวล าโพง - หลักสอง ความก้าวหน้า
ร้อยละ 48.84 จากแผนงานร้อยละ 39.60 และช่วงเตาปูน - 
ท่าพระ ความก้าวหน้ารวมร้อยละ 40.46 จากแผนงานร้อยละ 
31.05  

- 80,814.48 56.46 56.46 

5)  โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ร ถ ไฟฟ้ า  
สายสีเขียว (ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ)  
 ระยะเวลา ปี 51-61 
 งบประมาณ 18,377.26 ลบ. 
 ลักษณะโครงสร้ำงเป็นแบบยกระดับ

ตลอดท้ังโครงกำร 
 

รฟม. 51-61 100 100  งานก่อสร้างงานโยธา  : ด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ  
เมื่อเดือนธันวาคม 2560 
 งานระบบรถไฟฟ้าและเดินรถ : ได้เปิดให้บริการเดินรถ  
1 สถานี จากสถานีแบริ่ง - สถานีส าโรงแล้ว เมื่อวันท่ี  
3 เมษายน 2560 ต่อมาคณะกรรมการก ากับดูแลและ
ติดตามผลการด าเนินงาน (คณะกรรมการ เพื่อด าเนินการ 
ตาม MOU) ในคราวประชุมเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2561  
โดยมี รชค. เป็นประธาน ได้มีความเห็นว่า กทม. ยังไม่มี 
ความชัดเจนในการเป็นผู้บริหารโครงการ ดังน้ันจึงมอบหมาย
ให้ รฟม. น าเสนอผลการศึกษารายงาน PPP ต่อ คค. อีกครั้ง 
เพื่อไม่ ให้การเปิดให้บริการล่าช้าและส่งผลกระทบต่อ
ผู้ใช้บริการ และให้ รฟม. พิจารณาจัดท าแผนการด าเนินงาน
โครงการพร้อมท้ังศึกษาปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น และน าเสนอ
ต่อท่ีประชุมฯ ในวันท่ี 20 เมษายน 2561 

- 18,377.26 - - 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
6) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีเขียว     
(ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต) 
 ระยะเวลา ปี 51-63 
 งบประมาณ 34,311.28 ลบ. 
 ลักษณะโครงสร้ำงเป็นแบบยกระดับ

ตลอดท้ังโครงกำร 
 

รฟม. 51-63 79.87 79.38 1) งานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน : ด าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินแล้ว
เสร็จ เมื่อเดือนมกราคม 2561 
2) งานก่อสร้างงานโยธา : ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันท่ี  
17 เมษายน 2558 เริ่มด าเนินการ เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2558 
ระยะเวลาด าเนินการและก าหนดแล้วเสร็จภายใน 48 เดือน 
3) งานระบบรถไฟฟ้าและเดินรถ : คณะกรรมการก ากับดูแล 
และติดตามผลการด าเนินงาน (คณะกรรมการเพื่อด าเนินการตาม 
MOU) ในคราวประชุมเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2561 โดยมี 
รชค. เป็นประธาน ได้มีความเห็นว่า กทม. ยังไม่มีความชัดเจน
ในการเป็นผู้บริหารโครงการ ดังน้ันจึงมอบหมายให้ รฟม. 
น าเสนอผลการศึกษารายงาน PPP ต่อ คค. อีกครั้ง เพื่อไม่ให้
การเปิดให้บริการล่าช้าและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ และ
ให้ รฟม. พิจารณาจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการพร้อมท้ัง
ศึกษาปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น และน าเสนอต่อท่ีประชุมฯ  
ในวันท่ี 20 เมษายน 2561 

- 34,311.28 
 

  

7) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีส้ม 
(ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)) 
 ระยะเวลา ปี 53-66 
 งบประมาณ 112,950.54 ลบ. 
 ลักษณะโครงสร้ำง ท้ังแบบยกระดับ

และโครงสร้ำงใต้ดิน 
 

รฟม. 53-66 43.61 44.64 1) งานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน : มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 69.66 
จากแผนงานร้อยละ 62.59 เร็วกว่าแผนร้อยละ 7.07 
2) งานก่อสร้างงานโยธา : มีความก้าวหน้ารวม ร้อยละ 7.72 
จากแผนงานร้อยละ 6.30 เร็วกว่าแผนร้อยละ 1.42 
3) งานศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ. เอกชนเข้า
ร่วมลงทุนฯ : อยู่ระหว่างปรับปรุงรายละเอียดรายงาน
การศึกษาวิเคราะห์ฯ ตาม พ.ร.บ. เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556  
ก่อนเสนอให้ คณะกรรมการ รฟม. พิจารณาอนุมัติ 

- 112,950.54 - - 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
8)  โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีชมพู  
(ช่วงแคราย - มีนบุรี)  
 ระยะเวลา ปี 53-64 
 งบประมาณ 52,636.50 ลบ. 
 ลักษณะเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว 

(Monorail) โดยมีรูปแบบการลงทุน
แบบ PPP Net Cost ซ่ึงภาครัฐลงทุน
ค่างานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน และภาคเอกชน
ลงทุนค่างานโยธา ค่างานระบบรถไฟฟ้า
และขบวนรถไฟฟ้า ค่าจ้างท่ีปรึกษา
โครงการ รวมท้ังบริหารการเดินรถ
และซ่อมบ ารุงโครงการ โดยให้เอกชน
ร่วมลงทุนเป็นเวลา 33 ปี 3 เดือน 

รฟม. 53-64 34.15 33.97 1) ครม. ในคราวประชุม เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2559 มีมติ
อนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ เป็นระบบ Monorail 
โดยให้เอกชนร่วมลงทุนแบบ PPP Net Cost 
2) งานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน : มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 78.40 
3 ) งานก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า
และงานเดินรถ : ยังไม่เริ่มด าเนินการก่อสร้าง 

งานก่อสร้างงานโยธา 
ผลิตแ ล ะ ติด ตั้ง ง า น 
ร ะ บ บรถไฟฟ้าและ
งานเดินรถ :ยังไม่ เริ่ม
ด าเนินการก่อสร้างงานโยธา 
เน่ืองจากการจัด กรรมสิทธิ์
ท่ีดิน เพื่อเตรียมการส่ง
มอบพ้ืนท่ียังไม่แล้วเสร็จ 

52,636.50 - - 

9)  โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีเหลือง 
(ช่วงลาดพร้าว - ส าโรง)   
 ระยะเวลา ปี 53-64 
 งบประมาณ 49,235.68 ลบ. 
 ลักษณะเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว 

(Monorail) โดยมีรูปแบบการลงทุน
แบบ PPP Net Cost ซ่ึงภาครัฐลงทุน
ค่ า ง านจั ดกร รมสิ ท ธิ์ ท่ี ดิ น  และ
ภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา ค่างาน
ระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า 
ค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการ รวมท้ัง
บริหารการเดินรถและซ่อมบ ารุง
โครงการ โดยให้เอกชนร่วมลงทุน 
เป็นเวลา 33 ปี 3 เดือน 

รฟม. 53-64 34.73 34.92 1) ครม. ในคราวประชุม เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2559 มีมติ
อนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ เป็นระบบ Monorail 
โดยให้เอกชนร่วมลงทุนแบบ PPP Net Cost 
2) งานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน : มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 84.48  
3) งานคัดเลือกผู้รับจ้างงานผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า
และงานเดินรถ : ได้ลงนามสัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบ
และก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการ
การเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรักษาโครงการรถไฟฟ้า สายสีเหลือง 
ช่วงลาดพร้าว - ส าโรง กับ บริษัท อีสเทิร์นบางกอก โมโนเรล 
จ ากัด เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2560 
4 ) งานก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า
และงานเดินรถ : ยังไม่เริ่มด าเนินการก่อสร้าง 

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 

49,235.68 - - 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
10) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีม่วง 
ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน
กาญจนาภิเษก) 
 ระยะเวลา ปี 53-67 
 งบประมาณ 128,402.62 ลบ. 
 ลักษณะโครงสร้ าง เป็น ท้ังแบบ

ยกระดับและโครงสร้างใต้ดิน 

รฟม. 53-67 17.76 17.09 1) งานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน : อยู่ระหว่างส านักงานกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาร่าง พ.ร.ฎ. เพื่อก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณพื้นท่ี 
ท่ีจะเวนคืนเพื่อด าเนินกิจการรถไฟฟ้า 
2) งานขออนุมัติโครงการ : ครม. ได้อนุมัติให้ด าเนินโครงการฯ 
เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2560  
3) งานศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ. เอกชนเข้าร่วม
ลงทุนฯ : อยู่ระหว่างปรับปรุงรายละเอียดรายงานการศึกษา
วิเคราะห์ฯ ตาม พ.ร.บ. เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556  
ก่อนเสนอให้ คณะกรรมการ รฟม. พิจารณาอนุมัติ 

- 128,402.62 - - 

11) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีส้ม 
(ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรม)   
 ระยะเวลา ปี 53-68 
 งบประมาณ 120,486.50 ลบ. 
 ลักษณะโครงสร้างเป็นใต้ดินตลอด

เส้นทาง 

รฟม. 53-68 14.58 14.59 งานขออนุมัติโครงการ และงานศึกษาและวิเคราะห์โครงการ
ตาม พ.ร.บ. เอกชนเข้าร่วมลงทุนฯ : อยู่ระหว่างปรับปรุง
รายงานการศึกษาวิเคราะห์โครงการ ตาม พ.ร.บ. เอกชนร่วมทุนฯ 
พ.ศ. 2556 ตามมติท่ีประชุม เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 
โดยมี รวค. เป็นประธานฯ ก่อนน าเสนอรายงานฯ ตามขั้นตอน
ต่อไป 

- 120,486.50 - - 

12) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสี
น้ าเงิน (ช่วงบางแค - พุทธมณฑลสาย 4)  

รฟม. 57-64 - - 1) การประชุมเพื่อน าเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นรายงาน
การ ศึกษาวิ เคราะห์ตาม พ .ร .บ .  เอกชนร่ วมลง ทุนฯ  
พ.ศ. 2556 เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 โดยมี รวค. 
เป็นประธาน ท่ีประชุมมีมติให้ปรับเลื่อนแผนการด าเนินงาน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงบางแค - พุทธมนฑลสาย 4 
ออกไป โดยให้ รฟม. น าข้อมูลจ านวนผู้โดยสารโครงการ
รถไฟฟ้าสายสี น้ า เงิน ช่วงบาง ซ่ือ  -  ท่าพระ หลั งจาก 
เปิดให้บริการแล้ว มาประกอบการพิจารณาช่วง เวลา 
ท่ีเหมาะสมในการเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการฯ อีกครั้ง 
2) งานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน : ยุติการด าเนินงาน (ไม่มีผลกระทบ
ต่อ รฟม. เนือ่งจากยังไม่มีการจ้างที่ปรึกษา) 

- 21,241.50 
 

- - 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
3) PPP: ยุติการด าเนินงาน (ไม่มีผลกระทบต่อ รฟม. เนื่องจาก
ยังไม่มีการจ้างที่ปรึกษา) 

13)  โ คร งการก่ อสร้ า งรถไฟฟ้ า  
สายสีเขียวเข้ม (ช่วงสมุทรปราการ -
บางปู และ ช่วงคูคต - ล าลูกกา)  

รฟม. 58-66 - -  คณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงาน 
ในคราวประชุมเมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2561 โดยมี  รชค. 
เป็นประธาน ได้มีมติให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบการ
ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว สมุทรปราการ - บางปู 
และช่วงคูคต - ล าลูกกา ตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชน
ทางรางฯ ซ่ึงขณะน้ีได้ชะลอโครงการ  

เน่ืองจาก คค. ต้องรอ
ความชัดเจนเรื่องการให้ 
กทม. 

12,174.79 
(สมทุรปราการ-บางป)ู 

 

9,822.41 
(ช่วงคูคต – ล าลกูกา) 

 

- - 

14) โครงการพัฒนาท่าเรือผู้โดยสาร
ในแม่น้ าเจ้าพระยา  

  จท. 61-62 - - จท. ได้ลงนามเมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2561 ก าหนดแล้วเสร็จ
วันท่ี 30 สิงหาคม 2562 ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการ  

- 44.10 - - 

๑5)  โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า อ อ ก แ บบ
รายละเอียดศูนย์คมนาคมพหลโยธิน 
และการพัฒนาต้นแบบการพัฒนา
พื้นท่ีโดยรอบศูนย์กลางคมนาคม   

สนข. 61-62 100 100 สนข. ด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ และน าเสนอ คค. แล้ว  
เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2559 และ คค.โดยความร่วมมือกับ 
Ministry of Land Infrastructure Transport and Tourism 
(MLIT) ศึกษาบูรณาการพื้นท่ีศูนย์คมนาคมพหลโยธินแล้วเสร็จ 
และ คค. สั่งการเมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2559 ให้ รฟท. 
พิจารณาน า เสนอ คณะกรรมการ รฟท.  เพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบโครงการฯ และด าเนินการตามขั้นตอน PPP 
ต่อไป และให้ สนข. น าเสนอ คจร. เพื่อพิจารณา ซ่ึงขณะน้ี 
อยู่ระหว่างการพิจารณา EIA  

- 55.50 100.00 100.00 
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
16) โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า อ อ ก แ บ บ
โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง
ร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบ
ขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
(รังสิต - สถานีบ้านภาชี มักกะสัน -
ฉะเชิงเทรา ตลิ่งชัน - นครปฐม และ
มหาชัย-ปากท่อ) 

สนข. 59-60 100 100 ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 สาย ได้แก่ ช่วงรังสิต-สถานีบ้านภาชี 
มักกะสัน -  ฉะเชิ ง เทรา และช่วงตลิ่ งชัน -  นครปฐม  
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการปรับปรุงรายงาน EIA ท้ังน้ี รอความชัดเจน
ของผลการศึกษาโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับ
รถไฟฟ้าทางไกล เชื่ อมต่อระบบขนส่งมวลชนใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงมหาชัย - ปากท่อ 

- 8.00 100.00 100.00 

17)  โ คร งการ ศึกษาจั ดท าแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม การจัดหาผู้บริหารจัดการ
และบ ารุงรักษาระบบตั๋วร่วม 

สนข. - - - สนข. ไม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเ นินการ  
จึงขอยกเลิกการบรรจุโครงการภายใต้แผนหลักการพัฒนา
ระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 – 2563 

- - 
 

- - 
 

 ๕.๒ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาระบบขนส่งสาธารณะของเมืองหลักในภูมภิาค 
โครงการ 

1)  โครงการศึกษาจัดท าแผนหลัก 
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 
ในเมืองภูมิภาคของประเทศ   

สนข. 58-59 100 100 การจัดท าแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะใน 
เมืองภูมิภาคได้ด าเ นินการแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2559  
ผลการคัดเลือกเมืองตามศักยภาพในการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะเพื่อด าเนินงานโครงการน าร่องเพื่อพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะในแต่ละกลุ่มเมือง พบว่า  
 - เมืองท่ีมีศักยภาพสูง 18 เมือง เมืองน าร่องคือ จังหวัดพิษณุโลก 
 - เมืองท่ีมีศักยภาพปานกลาง 43 เมือง เมืองน าร่อง คือ 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 - เมืองท่ีมีศักยภาพขั้นพื้นฐาน 17 เมือง เมืองน าร่อง คือ 
จังหวัดสระแก้ว 
  ในการจ าแนกประเภทของระบบขนส่งสาธารณะท่ีเหมาะสม
กับเมืองภูมิภาคน้ันได้อาศัยการจ าแนกประเภทตามลักษณะ
เขตทาง ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ประเภท 

- 33.80 100.00 100.00 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 
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แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
  1) ประเภท A : เป็นระบบท่ีมีเส้นทางการให้บริการเฉพาะ 
ซ่ึงแยกตัวออกมาจากการจราจรอื่นอย่างชัดเจน สามารถ
ควบคุมเขตทาง ได้อย่ า ง เต็ ม ท่ี  เช่น  BTS (Heavy Rail)  
มีจ านวน 3 เมือง ได้แก่ สมุทรปราการ พัทยาและชลบุรี 
  2) ประเภท B : เป็นระบบท่ีมีเขตทางแยกออกมาจาก
การจราจรอื่น แต่อาจมียานพาหนะประเภทอื่นวิ่งผ่านบริเวณ
ทางแยกหรือมีคนเดินข้ามทางน้ันได้ เช่น Bus Rapid Transit 
(BRT) มีจ านวน 11 เมือง ได้แก่ พิษณุโลก เชียงใหม่ อุดรธานี 
ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี ปทุมธานี สมุทรสาคร 
ภูเก็ต หาดใหญ่และระยอง 
  3) ประเภท C : เป็นระบบขนส่งสาธารณะแบบผสมผสาน
กับกระแสจราจรบนพื้นถนน เช่น Tram or Street Car  
รถบัสและแท็กซี่ จ านวนท่ีเหลืออีก 64 เมือง 
  พร้อมน้ีได้จ าท าแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 
ในเมืองภูมิภาคของประเทศ มาตรการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
วางแผนและการออกแบบ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง
และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ด้านกฎระเบียบ ด้านข้อมูลและ
เทคโนโลยี และด้านเศรษฐกิจและอุดหนุน 
  ท้ังน้ี ได้ส่งมอบรายงานการศึกษาให้กับจังหวัดต่างๆ เพื่อใช้
เป็นกรอบและแนวทางในการวางแผนการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะในเมืองต่อไป  
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
2) โครงการออกแบบรายละเอียด
ระบบขนส่งสาธารณะและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในเขตจังหวัดขอนแก่น
เชียงใหม่ และนครราชสีมา 

สนข./ 
รฟม. 

59-60 100 100 • โครงการการศึกษาและจัดท าแผนแม่บทการพัฒนา 
ระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาแล้วเสร็จ  

1) คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ มีมติเห็นชอบรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2560 สรุปสาระส าคัญ 
ดังน้ี รูปแบบการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะแบ่งเป็น  
3 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบขนส่งสาธารณะหลัก (ระบบหลัก) 
เป็ นระบบแกนกลาง  รองรั บการ เดิ นทา ง เ ชื่ อ ม โ ย ง 
แหล่งกิจกรรมหลักในเขตเมืองด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 
ท่ีสามารถรองรับผู้โดยสารจ านวนมากเป็นระบบรถไฟฟ้า 
แบบรางเบา (LRT) 3 เส้นทาง  2) ระบบขนส่งสาธารณะรอง 
(ระบบรอง) เป็นระบบ Feeder ให้กับระบบหลัก เชื่อมโยง
การเดินทางจากอ าเภอรอบนอกเข้าสู่ระบบหลักด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะท่ีมีความจุในการรองรับผู้โดยสารปานกลาง
เป็นระบบรถโดยสารสาธารณะ มี 7 เส้นทาง ได้แก่ อ.แม่ริม 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้อ.สันทราย อ.ดอยสะเก็ด อ.สันก าแพง  
อ.สารภี อ.หางดง 3) ระบบขนส่งสาธารณะเสริม (ระบบเสริม) 
รองรับปริมาณการเดินทางภายในเขตเมืองโดยเป็นระบบ 
Feeder ให้กับระบบหลัก เชื่อมโยงระหว่างแหล่งกิจกรรมย่อย
ในเขตเมืองเข้าสู่ระบบหลักภายในระยะทางไม่เกิน 200 เมตร 
ในเขตชุมชนเมือง และไม่เกิน 400 เมตร ในเขตชานเมือง 
เป็นระบบรถโดยสารประจ าทางในเมือง 

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

- 19.97 100.00 85.00 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ประมาณ 1 ปี เมื่อ รฟม. ด าเนินการแล้วเสร็จจะน าไปสู่ 
การคัดเลือกรูปแบบการลงทุนและเสนอ ครม. เพื่อน าไปสู่
ขั้นตอนการก่อสร้างต่อไป 

3)  การประชุ ม  คจร .  ครั้ ง ท่ี  1/2561 เมื่ อ วั น ท่ี 
21 กุ มภาพันธ์  2561 ท่ีประชุ ม ได้ มี ก ารพิ จ า รณา 
ผลการศึกษาและจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้  
รฟม. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการในขั้นตอนการลงทุน
และการก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยอาจหารือท้องถิ่น 
ถึงแนวทางการด าเนินงานร่วมกันต่อไป 

 สนข. 59-60    100 100 • โครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา  ผลการศึกษา
สรุปได้ว่า แนวเส้นทางโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะท่ีเสนอ 
เป็นโครงการน าร่อง แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1  
ควรด าเนินการสายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน- ถนนมุขมนตรี-
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์) และสายสีส้ม 
(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  

 ปัจจุบัน คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ได้เห็นชอบ
รายงานฉบับสมบูรณ์ และเสนอแผนแม่บทฯ ให้ คค. พิจารณา
เห็นชอบก่อนเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 
(คจร.) และ ครม. พิจารณาตามล าดับและได้เสนอแผนแม่บทฯ 
ให้ รฟม. พิจารณาด าเนินการศึกษาความเหมาะสมและ

- 43.70 100.00 90.00 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ออกแบบรายละเอียด รวมท้ังศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) เมื่อ รฟม. ด าเนินการแล้วเสร็จจะน าไปสู่การคัดเลือก
รูปแบบการลงทุนและเสนอ ครม. เพื่อน าไปสู่การก่อสร้างต่อไป 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ค จ ร .  ค รั้ ง ท่ี  1 / 2561  เ มื่ อ วั น ท่ี 
21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้เห็นชอบแผนแม่บทฯ และ มอบให้ 
รฟม. พิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 สนข. 59-60 100 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะ
ในเขตจังหวัดขอนแก่น และผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผลการศึกษาพบว่าระบบขนส่งสาธารณะท่ีมีความเหมาะสม
กับพื้ น ท่ีจั งหวัดขอนแก่น  คือ  ระบบรถไฟฟ้ ารางเบา  
หรือ Light Rail Transit System (LRT) โดยมีโครงข่าย
เส้นทางท่ีเหมาะสม คือ ตามแนวถนนมิตรภาพจากบ้านท่าพระ
ถึงบ้านส าราญ ระยะทาง 22.8 กม. พร้อมการพัฒนาพื้นท่ี
รอบสถานีขนส่งสาธารณะเพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะ (TOD) โดยมีรูปแบบการลงทุนท่ีเหมาะสม
คือรัฐลงทุนด้านท่ีดินและเอกชนลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบตัวรถ และการด าเนินการเดินรถ  
 คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ในคราวประชุม เมื่อวันท่ี 
23 มีนาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ์  
และรายงานอื่นๆ  

- 35.90 100.00 75.00 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

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

โครงการ 
๑) โครงการก่อสร้างสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร 

ขบ. 58-60 100 100 1. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬด าเนินการก่อสร้าง      
แล้วเสร็จ และเปิดให้บริการแล้วเมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม 2559 

- 60.00 100.00 100.00 

  58-60 100 100 2. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงาด าเนินการก่อสร้าง         
แล้วเสร็จ และเปิดให้บริการแล้วเมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2560 

 60.00 100.00 100.00 

  61 10.50 10.52 3. สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม  
เริ่มสัญญาวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 สิ้นสุดสัญญาวัน ท่ี 
28 สิงหาคม 2561 ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 

- 60.00 5.00 5.00 

2) โครงการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่
ส าหรับบริการเชิงพาณิชย์ จ านวน 
115 คัน   

รฟท. 56-60 100 100 รฟท. ได้รับมอบรถโดยสารรุ่นใหม่ส าหรับบริการเชิงพาณิชย์ 
จ านวน 115 คัน เรียบร้อยแล้ว 

- 3,573.15 - - 

3) โครงการแผนการจัดหารถโดยสาร บขส. 59-61   ประกอบด้วย 3 แผนงาน ดังน้ี     

   100 
 
 
 
 

100 

50 
 
 
 
 

40 

1. การจัดหารถโดยสาร จ านวน 314 คัน 
1.1 จัดซ้ือรถโดยสารขนาดความยาว 12 เมตร จ านวน 

99 คัน บขส. อยู่ระหว่างด าเนินการขออนุมัติงบประมาณ 
จ านวน 696.885 ลบ. จาก สศช. 

1.2 การเช่ารถโดยสาร (ใหม่) จ านวน 215 คัน บขส.  
อยู่ระหว่างน าเสนอคณะกรรมการ  บขส. เพื่อขออนุมัต ิ
กรอบวงเงินงบประมาณ 

 696.89 - - 

   100 40 2. การเช่ารถโดยสารขนาดเล็ก(Minibus) จ านวน 55 คัน 
บขส. ได้รับอนุมัติกรอบวงเงินการเช่ารถโดยสารขนาดเล็ก  

มาตรฐาน 2 (ค) จ านวน 55 คัน ระยะเวลาการเช่า 4 ปี 
วงเงินรวม 230.94 ลบ. จากคณะกรรมการ บขส. เมื่อวันท่ี 
15 มีนาคม 2561 ขณะน้ีอยู่ระหว่างการก าหนดขอบเขตงาน 

- 230.94 - - 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
(TOR) เรื่อง การเช่ารถโดยสารขนาดเล็ก จ านวน 55 คัน ด้วย
วิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  

   100 90 3. การปรับปรุงสภาพตัวถัง รถโดยสารของ บขส. จ านวน 
149 คัน ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 230.92 ลบ.  
โดยแบ่งกิจกรรม ดังนี้ 

3.1 การปรับปรุงสภาพตัวถังรถโดยสาร (Rebuild) 
จ านวน 92 คัน คณะกรรมการ บขส. อนุมัติให้จัดจ้าง
ซ่อมแซมปรับปรุงสภาพตัวถังรถโดยสาร จ านวน 92 คัน 
วงเงินงบประมาณรวม 70.97 ลบ. เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2560 
และได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการปรับปรุงสภาพตัวถัง รถโดยสาร
ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 3 คัน เน่ืองจากสภาพ
เครื่องยนต์ช ารุดเสียหายไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ท าให้คงเหลือ
รถโดยสารท่ีต้องปรับปรุงสภาพตัวถัง จ านวน 89 คัน  
ขณะน้ีด าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ จ านวน 80 คัน คงเหลือ
จ านวน 9 คัน 

3.2  การครอบตัวถังใหม่ จ านวน 57 คัน คณะกรรมการ 
บขส. อนุมัติให้จัดจ้างการครอบตัวถังใหม่ จ านวน 57 คัน 
วงเงินงบประมาณรวม 114 ลบ. เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2560 
ขณะน้ีด าเนินการครอบตัวถังใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 
42 คัน คงเหลือจ านวน 15 คัน 

3.3 ก า ร ป รั บป รุ ง ร ะ บบ เ ค รื่ อ ง ย นต์  ( Overhaul) 
คณะกรรมการ บขส. อนุมัติให้ด าเนินการปรับปรุงเครื่องยนต์ 
(Overhaul) วงเงินงบประมาณรวม 12.13 ลบ. ซึ่งด าเนินการ
จัดซ้ืออะไหล่ส ารองคลังแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างการส่งมอบอะไหล่ 

3.4 การซ่อมแซมปรับปรุงภายหลัง  บขส. ได้จัดซ้ือ
อะไหล่ส ารองคลัง เพื่อใช้ ซ่อมแซมปรับปรุงรถโดยสาร 

- 230.92 62.17 62.17 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ท้ัง 146 คัน หากตรวจพบความช ารุดในภายหลัง วงเงิน
งบประมาณรวม 19.22 ลบ. ค่าใช้จ่ายจริง จ านวน 17.04 ลบ. 

๕.๔ ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การพฒันาและ การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ 
โครงการ 

1)  โครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
(Program Management Services : 
PMS) 
  

สนข. 56-60 100 100 การด าเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2560 ซ่ึงมี
ขอบเขตในการด าเนินโครงการ ดังน้ี 1) การจัดท านโยบาย
และแผนการด า เ นินงานบริหารจัดการระบบตั๋ ว ร่ วม  
2) การก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วม และ
การจัดเตรียมรายละเอียดเพ่ือจัดหาผู้พัฒนาระบบตั๋วร่วม และ
จัดท าศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง 3) งานสนับสนุนการ
จัดหาผู้พัฒนาระบบตั๋วร่วมและจัดท าระบบศูนย์บริหาร
จัดการรายได้กลาง 4) การก ากับดูแลการด าเนินงาน 
ของผู้พัฒนาระบบตั๋วร่วม และจัดท าระบบศูนย์บริหารจัดการ
รายได้กลาง  5) การสนับสนุนด้านวิชาการ เทคโนโลยี และ
การจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 6) การถ่ายทอด
เทคโนโลยีในช่วงเริ่มต้นของการด าเนินงานระบบต๋ัวร่วม และ 
ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง  7) การสนับสนุนโครงการน าร่อง
ของการด าเนินงานระบบตั๋วร่วม 8) การให้บริการ/เผยแพร่
ข่าวสาร และข้อมูลการด าเนินงานระบบตั๋วร่วมแก่หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ และประชาชน
ท่ัวไป  ท้ังนี้ ผลการศึกษาไดร้ายงานให้หน่วยงานในสังกัด คค.  
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินงานต่อไป 

- 301.71 100.00 100.00 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
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งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

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

1) มาตรการวางระเบียบการเดินรถ
ให้เกิดคุณภาพการขนส่งสาธารณะ
อย่างเป็นระบบ และมาตรการวางแผน
พัฒนาศูนย์การจัดการระบบขนส่ง
สาธารณะและการติดตามรถโดยสาร
สาธารณะ   

ขบ. 59-60 100 100 1) การพัฒนาแอพพลิเคชั ่นแสดงผลความเร็วแล้วเสรจ็  
โดยก าหนดให้รถบรรทุกและรถโดยสารติดตั้ง GPS ซ่ึงรถท่ีติดตั้ง 
GPS และมีการเชื่อมฐานข้อมูลของ ขบ.แล้วรวม 280,831 คัน  

- 97.05 100.00 100.00 

61-63 25 25 2) การก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS  
เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารการเดินรถ ควบคุม ก ากับ ดูแล
งานด้านความปลอดภัย ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการจัดจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

- 356.40 - - 

2) มาตรการพัฒนาเชื่อมต่อระบบ
ขนส่งต่างๆ ทางกายภาพ 

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

 
3.1   ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554-2563  
 แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ได้ก าหนดตัวชี้วัดซ่ึงส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดในระดับผลลัพธ์ (Outcome) และ
ผลกระทบ (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 การปรับปรุงตัวชี้วัดในรอบที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบการประเมินที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไดด้ าเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ใน 2 ประเด็น ได้แก่  

3.1.1 การเพิ่มจ านวนตัวชี้วัดจาก 47 ตัวชี้วัด เพิ่มเป็น 49 ตัวชี้วัด เนื่องจาก กพท. ขอปรับ
ตัวชี้วัดจากเดิมตัวชี้วัดความส าเร็จของจ านวนคู่มือปฏิบัติงานดูแลสนามบินที่ต้องปรับปรุงให้ครบถ้วนตามมาตรฐาน 
ICAO ปรับเป็น ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการมีระบบการก ากับดูแลตามมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย 
ได้แก่ 1) ระดับความส าเร็จของการมีระบบการก ากับดูแลด้าน Certification/Licensing ตามมาตรฐานสากล   
2) ระดับความส าเร็จของการมีระบบการก ากับดูแลด้าน Compliance ตามมาตรฐานสากล  3) ระดับความส าเร็จ
ของการมีระบบการก ากับดูแลด้าน Enforcement ตามมาตรฐานสากล  

3.1.2 การทบทวนปรับค่าเป้าหมายในตัวชี้ วัด 2 ตัวชี้ วัด ได้ทบทวนปรับค่าเป้าหมาย 
ในแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯฉบับทบทวน 2 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศ
ที่ท่าอากาศยานในภูมิภาค และตัวชี้วัดจ านวนอุบัติเหตุของระบบขนส่งสาธารณะทางถนน เพ่ือให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น สรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

      1) ตัวชี้วัดปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศที่ท่าอากาศยานในภูมิภาค   ได้ทบทวนและ
ปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศที่ท่าอากาศยานในภูมิภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563  
เพื ่อให้ค่าเป้าหมายมีความเหมาะสมมากยิ ่งขึ ้น  เนื ่องจากค่าเป้าหมายเดิมได้ประมาณการณ์โดยรวม   
ปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองไว้ด้วย  ซึ่งไม่สะท้อนตัวชี้วัดที่
ต ้องการพิจารณาปริมาณผู ้โดยสารภายในประเทศที ่ท่าอากาศยานภูมิภาค ดังนั ้น จึงได้ทบทวนปรับ  
ค่าเป้าหมายโดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติปริมาณผู ้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานในภูมิภาคย้อนหลัง 7 ปี  
(พ.ศ.2554-2560) ประกอบด้วย ท่าอากาศยานที่ให้บริการเชิงพาณิชย์ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)   
4 แห่ง (ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่) ท่าอากาศยาน 
ในความดูแลของกรมท่าอากาศยาน จ านวน 25 แห่ง และท่าอากาศยานของบริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
จ านวน 1 แห่ง (ท่าอากาศยานสมุย) ร่วมกับการคาดการณ์แนวโน้มปริมาณผู้โดยสารในอนาคตขององค์การการบินพล
เรือนระหว่างประเทศ (ICAO)  สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และของหน่วยงานทั้ง ทอท. ทย. 
และบริษัท การบินกรุงเทพฯ ร่วมกับพิจารณาแนวโน้มอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยด้วย แล้วคาดการณ์ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ใหม่ พร้อมด้วยการทบทวนปรับค่าเป้าหมาย 
ในปี พ.ศ. 2558 - 2560 ด้วยค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ปรับใหม ่ดังตารางที่ 3 - 1  



 
รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                 3-๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
 
 

ตารางท่ี 3-๑  ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศท่ีท่าอากาศยานในภูมิภาคที่ปรับปรุงใหม่  
 

ตัวชี้วดั ค่า
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ตัวชี้วดัปริมาณผู้โดยสารภายใน 
ประเทศทีท่่าอากาศยานในภูมิภาค 
(ทย., ทอท. และ บ.การบิน
กรุงเทพฯ) (หน่วย: ล้านคน) 

เป้าหมาย 
เดิม 

34.48 107.87 116.12 125.13 135.01 145.83 157.70 

เป้าหมาย 
ใหม่ 

34.48   44.72 49.21 53.25 60.90 65.39 69.63 

  
      2) ตัวชี้วัดจ านวนอุบัติเหตุของระบบขนส่งสาธารณะทางถนน   ได้ทบทวนและปรับ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดจ านวนอุบัติเหตุของระบบขนส่งสาธารณะทางถนน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  
เพ่ือให้ค่าเป้าหมายมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ก าหนดค่าเป้าหมาย 
ไว้เพียง 3 ปีแรกของแผน (พ.ศ. 2557 - 2559)   ดังนั้น จึงได้เพ่ิมเติมค่าเป้าหมายให้ครอบคลุมระยะเวลา 
ของแผนโดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติจ านวนอุบัติเหตุทางถนนของรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่ของ ขบ. ที่เกิดขึ้นจริง
ย้อนหลัง 3 ปี และเลือกใช้อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 15 ของค่าเฉลี่ยอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นแนวทาง 
ที่ใช้ในการประเมินตัวชี้วัดอุบัติเหตุของหน่วยงาน รวมทั้ง พิจารณาแนวโน้มและนโยบายลดอุบัติเหตุทางถนน  
ของ WHO และของประเทศไทยประกอบ ตารางที่ 3-2 

ตารางท่ี 3-2 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดจ านวนอุบัติเหตุของระบบขนส่งสาธารณะทางถนน 

ตัวชี้วดั ค่า
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

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

เป้าหมาย 
เดิม 

643 630 617 - - - - 

เป้าหมาย 
ใหม่ 

643 630 617 669 665 - - 

 
3.1.2  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ  ผลการด าเนินงานตาม

ตัวชี้วัดทั้ง 47 ตัวชี้วัด ภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ในรอบที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) จ าแนกตามเป้าประสงค์ภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ดังนี้ 

       3.1.2.1 เป้าประสงค์ที่ 1 ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) การพัฒนาประตูการค้าหลักและประตูการค้าชายแดนรวมทั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ๒) การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งภายในประเทศเพ่ือเชื่อมโยงเมืองหลักในภูมิภาค  ๓) การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการไทย เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๔) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงสร้าง 
พ้ืนฐานด้านการขนส่งของภาครัฐการพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรด้านการขนส่ง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
เพ่ิมปริมาณการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยก่อให้เกิดผลประโยชน์ในการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
รวมในประเทศ ขยายการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดนของไทยเพ่ิมบทบาทเศรษฐกิจของไทยในภูมิภาค   
ผลการพัฒนาพิจารณาได้จากตัวชี้วัดส าคัญ ดังนี้ (ตารางที่ 3-3) 

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

 
 

 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                 3-๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
 

 
1.1) ด่านเชียงของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

มูลค่าการขนส่งสินค้า วงเงินรวม 18,570.55 ล้านบาท โดยมีผลการด าเนินงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 (ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561) จ านวน 10,287.23 ล้านบาท ต่ ากว่าเป้าหมายตงลอดทั้งปี  
ร้อยละ 44.60 

1.2) ด่านแม่สาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมูลค่า 
การขนส่งสินค้า วงเงินรวม 14,921.11 ล้านบาท โดยมีผลการด าเนินงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561) จ านวน 4,734.84ล้านบาท ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดท้ังปี ร้อยละ 68.27 

1.3) ด่านแม่สอด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมูลค่า 
การขนส่งสินค้า วงเงินรวม 72,259.74 ล้านบาท โดยมีผลการด าเนินงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561) จ านวน 40,519.23 ล้านบาท ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดท้ังปี ร้อยละ 43.93 

1.4) ด่านหนองคาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมูลค่า 
การขนส่งสินค้า วงเงินรวม 74,812.25 ล้านบาท โดยมีผลการด าเนินงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค. 2560 
- มี.ค. 2561) จ านวน 31,491.80 ล้านบาท ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดท้ังปี ร้อยละ 57.91  

1.๕) ด่านนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมูลค่า 
การขนส่งสินค้า วงเงินรวม 94,664.93 ล้านบาท โดยมีผลการด าเนินงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561) จ านวน 40,303.40 ล้านบาท ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดท้ังปี ร้อยละ 57.43 

1.๖) ด่านมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมูลค่า 
การขนส่งสินค้า วงเงินรวม 79,925.79 ล้านบาท โดยมีผลการด าเนินงานรอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
(ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561) จ านวน 106,909.60 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตลอดท้ังปี ร้อยละ 33.76  

1.๗) ด่านอรัญประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
มูลค่าการขนส่งสินค้า วงเงินรวม 86,171.01 ล้านบาท โดยมีผลการด าเนินงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 (ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561)  จ านวน 44,727.70 ล้านบาท ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดทั้งปี ร้อยละ 48.09 

1.๘) ด่านสะเดา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมูลค่า 
การขนส่งสินค้า วงเงินรวม 423,940.49 ล้านบาท โดยมีผลการด าเนินงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561) จ านวน 184,815.93 ล้านบาท ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดท้ังปี ร้อยละ 56.41 

1.๙) ด่านปาดังเบซาร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
มูลค่าการขนส่งสินค้า วงเงินรวม 184,676.16 ล้านบาท โดยมีผลการด าเนินงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 (ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561) จ านวน 92,245.21 ล้านบาท ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดทั้งปี ร้อยละ 50.05 

2) ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง 7.85 ล้าน TEU โดยมีผลการด าเนินงาน  
รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561) จ านวน 3.97 ล้าน TEU ต่ ากว่าเป้าหมายตลอด
ทั้งปีร้อยละ 49.43 

3) ปริมาณผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดปริมาณผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 65.54 ล้านคน โดยมีผลการด าเนินงาน รอบท่ี 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561) จ านวน 32.62 ล้านคน ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดทั้งปี 
ร้อยละ 50.23 

 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                 3-๔ 
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
 

 
4) ปริมาณการขนส่งสินค้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดปริมาณการขนส่งสินค้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1.34 ล้านตัน โดยมีผลการด าเนินงาน  
รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561) จ านวน 0.75 ล้านตัน ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ตลอดท้ังปีร้อยละ 44.03 

ตารางท่ี 3-3 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1 ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง 

ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน/ 
ผล 

แผน 
2557 2558 2559 2560 2561 

เป้าประสงค์ที่ 1 เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง  
1.  มู ล ค่ า ก า รขนส่ ง สิ นค้ าที่ 
ด่านการค้าชายแดนเชื่อมต่อ
โครงข่ายทางหลวงอาเซียน (สนข.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

       

1.1 ด่านเชียงของ ล้านบาท แผน 15,278.04  16,041.94  16,844.04  17,686.24 18,570.55 
ผล 15,278.04 

(0%) 
17,163.39 

(6.99%) 
20,594.36 

(22.26%) 
21,747.49 

(22.96%) 
10,287.23 

(-44.60%) 
1.2 ด่านแม่สาย ล้านบาท แผน 12,152.23    12,759.84  13,397.83  14,067.72  14,921.11 

ผล 12,152.23 
(0%) 

9,906.53 
(-22.36%) 

9,081.56 
(-32.22%) 

8,245.25 
(-41.39%) 

4,734.84 
(-68.27%) 

1.3 ด่านแม่สอด ล้านบาท แผน 59,448.27   62,420.68  65,541.71  68,818.80 72,259.74 
ผล 59,476.27 

(0.05%) 
68,313.62 

(9.44%) 
83,806.24 

(27.87%) 
84,710.63 

(23.09%) 
40,519.23 

(-43.93%) 
1.4 ด่านหนองคาย ล้านบาท แผน 61,548.22    64,625.63  67,856.91  71,249.76  74,812.25 

ผล 61,548.22 
(0%) 

58,862.69 
         (-8.92%) 

66,602.12 
(-1.85%) 

63,165.17 
(-11.35%) 

31,491.80 
(-57.91%) 

1.5 ด่านนครพนม ล้านบาท แผน 77,881.08    81,775.13  85,863.89  90,157.08  94,664.93 
ผล 77,881.08 

(0%) 
106,061.75 

(29.70%) 
96,290.85 

(12.14%) 
83,405.70 

(-7.49%) 
40,303.40 

(-57.43%) 
1.6 ด่านมุกดาหาร ล้านบาท แผน 65,755.14    69,042.90  72,495.05  76,119.80 79,925.79 

ผล 65,755.14 
(0%) 

71,204.11 
(3.13%) 

111,744.20 
   (54.14%) 

196,593.44 
(158.27%) 

106,909.60 
(33.76%) 

1.7 ด่านอรัญประเทศ ล้านบาท แผน 70,893.10    74,437.76  78,159.65  82,067.63 86,171.01 
ผล 70,893.09 

(0%) 
82,991.78 

(11.49%) 
73,086.82 

(-6.49%) 
72,829.29 

(-11.26%) 
44,727.70 

(-48.09%) 
1.8 ด่านสะเดา ล้านบาท แผน 348,776.89  366,215.73 384,526.52  403,752.85  423,940.49 

ผล 344,689.06 
    (-1.17%) 

314,063.22 
   (-14.24%) 

373,911.00 
    (-2.76%) 

      411,885.28 
(2.01%) 

184,815.93 
(-56.41%) 

1.9 ด่านปาดังเบซาร์ 
 
 

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

    (0.70%) 
155,760.73 

     (-2.36%) 
184,039.20 

    (9.87%) 
202,999.27 

(15.42%) 
92,245.21 

(-50.05%) 

2.ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่าน 
ท่าเรือแหลมฉบัง (กทท.) 

ล้าน TEU แผน  6.46    6.78   7.10   7.45  7.85 

ผล 6.46 
(0%) 

6.78 
(0%) 

7.06 
(-0.56%) 

7.68 
(3.09%) 

3.97 
(-49.43%) 

3.ปริมาณผู้โดยสารที่ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (ทอท.) 
 

ล้านคน แผน  46.42   54.27   59.54   62.56  65.54 
ผล 46.50 

(0.17%) 
52.38 

(-3.48%) 
55.47 

(-6.84%) 
59.08 

(-5.56%) 
32.62 

(-50.23%) 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                 3-๕ 
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ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน/ 
ผล 

แผน 
2557 2558 2559 2560 2561 

4 . ปริมาณการขนส่ งสินค้ าที่ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทอท.) 

ล้านตัน แผน  1.23   1.25   1.28   1.31  1.34 
ผล 1.23 

(0%) 
  1.24 

(-0.80%) 
1.26 

(-1.56%) 
1.42 

(8.40%) 
0.75 

(-44.03%) 
 

ท่ีมา :  สนข. (มูลค่าการขนส่งสินค้าท่ีด่านการค้าชายแดนท่ีส าคัญ โดยรวบรวมจากกรมศุลกากร), กทท. (ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือ   
            แหลมฉบัง),  ทอท.(ปริมาณผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  
หมายเหตุ : 1. ค่าในวงเล็บ หมายถึง  ร้อยละของผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดเทียบกับค่าเป้าหมาย 

๒. ข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด เป็นข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบท่ี 1 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)  
 

  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 ผลการพัฒนาพิจารณาได้จากตัวชี้วัดส าคัญ ดังนี้ (ตารางที่ 3-4) 

1) อัตราการเคลื่อนตัวของรถบนถนนโครงข่ายทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดอัตราการเคลื่อนตัวของรถบนถนนโครงข่ายทางหลวง 88 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
โดยหน่วยงานอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ซึ่งจะรายงานในรอบที่ 2 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๒) ร้อยละของผู้ ใช้ถนนในโครงข่ายของกรมทางหลวงที่ มีต่อการบริหารเชิง
ประสบการณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดค่าเป้าหมายผู้ใช้ถนนในโครงข่ายของกรมทางหลวงที่มีต่อ 
การบริหารเชิงประสบการณ์ตลอดทั้งปี ร้อยละ 85.00 โดยหน่วยงานอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท า
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ซึ่งจะรายงานในรอบที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๓) ร้อยละของผู้ใช้ถนนในโครงข่ายของกรมทางหลวงชนบทที่มีต่อการบริหาร 
เชิงประสบการณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผู้ใช้ถนนในโครงข่ายของกรมทางหลวง
ชนบทที่มีต่อการบริหารเชิงประสบการณ์ ร้อยละ 85.00 โดยหน่วยงานอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท า
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ซึ่งจะรายงานในรอบที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๔) ปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศที่ท่าอากาศยานในภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศที่ท่าอากาศยานในภูมิภาค ประกอบด้วยท่าอากาศยาน 
ในภูมิภาคของกรมท่าอากาศยาน 28 แห่ง ของบริษัท ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 4 แห่ง และ
ของบริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 1 แห่ง (ท่าอากาศยานสมุย)  จ านวน 60.90 ล้านคน โดยมีผล 
การด าเนินงาน รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561) จ านวน 30.57 ล้านคน ต่ ากว่า
เป้าหมายตลอดทั้งป ีร้อยละ 49.80 

๕) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน ร้อยละ 85.00 โดยมีผล 
การด าเนินงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561) ร้อยละ 85.06 สูงกว่าเป้าหมาย
ตลอดท้ังปีร้อยละ 0.06 

 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                 3-๖ 
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๖) ปริมาณเที่ยวบินทั้งหมดภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดปริมาณเที่ยวบินทั้งหมดภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ จ านวน 
1,010,000 เที่ยว โดยมีผลการด าเนินงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561) 
จ านวน 514,601 เที่ยว ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดท้ังปี ร้อยละ 49.05  

ตารางที่ 3-4 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในเป้าประสงค์ที่ 2 เพ่ิมความคล่องตัวและการเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่ง 

ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
ผล 

แผน 
2557 2558 2559 2560 2561 

1.อัตราการเคลื่อนตัวของรถบนถนน
โครงข่ายทางหลวง (ทล.) 

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

(15.28%) 
84 

(7.69%) 
88 

(10.00%) 
89 

(4.71%) 
Na 

2.ร้อยละของผู้ใช้ถนนในโครงข่าย 
ของกรมทางหลวงที่มีต่อการบริหาร
เชิงประสบการณ์ (ทล.) 

ร้อยละ แผน  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%) 

Na 

3.ร้อยละของผู้ใช้ถนนในโครงข่าย 
ของกรมทางหลวงชนบทที่มี ต่อ 
การบริหารเชิงประสบการณ์ (ทช.) 

ร้อยละ แผน  82.32   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%) 

Na 

4.ปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศ 
ที่ท่าอากาศยานในภูมิภาค (ทย., ทอท. 
และ บ.การบินกรุงเทพฯ) 

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

(-2.06%) 
42.00 

(-6.40%) 
49.34 

(-0.30%) 
53.84 
(0.65%) 

30.57 
(-49.80%) 

5.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ท่าอากาศยาน (ทย.)  

ร้อยละ แผน  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%) 
85.06 
(0.06%) 

6.ปริมาณเที่ยวบินทั้งหมดภายใน 
เขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ (บวท.) 

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

(0%) 
๘๓๑,๙๑๐ 

(1.45%) 
๙๐๙,๐๖๖ 

(3.30%) 
950,661 

(1.13%) 
514,601 

(-49.05%) 
ท่ีมา :  ทล.(อัตราการเคลื่อนตัวของรถบนถนนโครงข่ายทางหลวง และร้อยละของผู้ใช้ถนนในโครงข่ายของ ทล.ท่ีมีต่อการบริหาร     
 เชิงประสบการณ์) ,  ทช. (ร้อยละของผู้ใช้ถนนในโครงข่ายของ ทช. ท่ีมีต่อการบริหารเชิงประสบการณ์), ทย. (ปริมาณผู้โดยสาร
 ภายในประเทศท่ีท่าอากาศยานในภูมิภาค) , ทอท. (ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน), บวท. (ปริมาณเท่ียวบินท้ังหมด 
 ภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ)  
หมายเหตุ :  1. ค่าในวงเล็บ หมายถึง  ร้อยละของผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดเทียบกับค่าเป้าหมาย 

 ๒. ข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด เป็นข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบท่ี 1 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)  
                ๓. NA หมายถึง หน่วยงานอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ซ่ึงจะรายงานในรอบท่ี 2  
                   ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    ๔. R หมายถึง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศที่ท่าอากาศยานในภูมิภาค ได้มีการทบทวนปรับค่าเป้าหมายใหม่  

3.1.2.3 เป้าประสงค์ที่ ๓ ปรับปรุงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง 
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบควบคุมความปลอดภัยในเส้นทาง มาตรฐาน
ยานพาหนะ และสภาพแวดล้อม ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง  2) การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความรู้ ความเข้าใจ จิตส านึกวัฒนธรรมความปลอดภัย และทักษะเรื่องความ
ปลอดภัยด้านการขนส่ง 3) การพัฒนาระบบขนส่งและจราจรให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล และ
กรอบความตกลงระหว่างประเทศเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ลดจ านวนอุบัติเหตุและจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจาก
การขนส่ง ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมจาก
อุบัติเหตุ ทั้งนี้ ผลการพัฒนาสามารถพิจารณาไดจ้ากตัวชี้วัดส าคัญ ดังนี้ (ตารางท่ี 3-5) 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                 3-๗ 
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1) จ านวนอุบัติเหตุต่อปีของระบบขนส่งสาธารณะทางถนน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดจ านวนอุบัติเหตุต่อปีของระบบขนส่งสาธารณะทางถนนที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะ
ขนาดใหญ ่จ านวน 665 คัน โดยมีผลการด าเนินงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561)  
จ านวน 362 คัน ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายตลอดท้ังปี ร้อยละ 45.56 

2) จ านวนครั้งที่ เกิดอุบัติ เหตุบนโครงข่ายทางหลวงต่อระยะทางการเดินทาง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดจ านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวงต่อระยะทาง        
การเดินทาง จ านวน 37.00 ครั้ง/พันล้านคัน-กิโลเมตร โดยหน่วยงานอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท า 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ซึ่งจะรายงานในรอบที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3) จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งทางถนนของกระทรวงคมนาคม
ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง
ทางถนนของกระทรวงคมนาคมทั่วประเทศ จ านวน 1,872 คน โดยมีผลการด าเนินงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ        
พ.ศ.2561 (ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561) จ านวน 1,560 คน ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดทั้งปีร้อยละ 16.67  

4) อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งทางถนนทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งทางถนนทั่วประเทศ จ านวน 
15 คนต่อประชากรแสนคน โดยมีผลการด าเนินงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค. 2560 -  
มี.ค. 2561) จ านวน 10.14 คนต่อประชากรแสนคน ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดท้ังปี ร้อยละ 34.40 

5) อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลงจากปีก่อนบริเวณทางผ่านเสมอระดับ  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางผ่านเสมอระดับลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 5 ต่อปี  
โดยมีผลการด าเนินงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561) ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 
50.67 ลดลงมากกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตลอดท้ังปี  

6) จ านวนอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทางน้ า  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดจ านวนอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทางน้ า จ านวน 25 ครั้ง 
โดยมีผลการด าเนินงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561) จ านวน 4 ครั้ง  ต่ ากว่าเป้าหมาย
ตลอดทั้งปีร้อยละ ๘๔.๐๐ 

7) จ านวนอุบัติเหตุต่อปีของเรือขนส่งสินค้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดจ านวนอุบัติเหตุต่อปีของเรือขนส่งสินค้า จ านวน 25 ครั้ง โดยมีผลการด าเนินงาน รอบที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561) จ านวน 9 ครั้ง  ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดท้ังปี ร้อยละ 64  

8) ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการขนส่งทางน้ า พิจารณาจากด้านความปลอดภัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งทางน้ า ร้อยละ 80.00   
โดยหน่วยงานอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ซึ่งจะรายงานในรอบที่ 2 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

9) ระดับความส า เร็ จของการ มีระบบการก ากับดู แลตามมาตรฐานสากล   
ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ระดับความส าเร็จของการมีระบบการก ากับดูแลด้าน 
Certification/Licensing ตามมาตรฐานสากล  2) ระดับความส าเร็จของการมีระบบการก ากับดูแลด้าน 
Compliance ตามมาตรฐานสากล  3) ระดับความส าเร็จของการมีระบบการก ากับดูแลด้าน Enforcement ตาม
มาตรฐานสากล ( กพท. ได้ขอปรับจากเดิมตัวชี้วัดความส าเร็จของจ านวนคู่มือปฏิบัติงานดูแลสนามบิน 
ที่ต้องปรับปรุงให้ครบถ้วนตามมาตรฐาน ICAO)   โดยหน่วยงานอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท า 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ซึ่งจะรายงานในรอบที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                 3-๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
 

 
10)  การเกิดอุบัติเหตุด้านการขนส่งทางอากาศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนด 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดอัตราการเกิดอุบัติเหตุด้านการขนส่งทางอากาศเป็น 0 ครั้งต่อปี  โดยมีผลการด าเนินงาน รอบที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561) จ านวน 0 ครั้ง  เท่ากับเป้าหมายตลอดท้ังปี  

ตารางท่ี 3-5 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในเป้าประสงค์ที่ 3 ปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง 

ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
ผล 

แผน 
2557 2558 2559 2560 2561 

1.จ านวนอุบัติเหตุต่อปีของระบบ
ขนส่งสาธารณะทางถนน (ขบ.) 

คัน แผน  643  630  617 669R  665R 
ผล 691 

(7.47%) 
804  

(27.62%) 
866 

(40.36%) 
676 

(1.05%) 
362 

(-45.56%) 

2 .จ านวนครั้ งที่ เกิดอุบั ติ เห ตุบน
โครงข่ายทางหลวงต่อระยะทางการ
เดินทาง (ทล.) 

ครั้ง/พัน 
ล้านคัน-กม.

(V-KT) 

แผน  51.51   42.11   42.00   40.00  37.00 
ผล 51.51 

(0%) 
49.21 

(16.86%) 
50.12 

(19.33%) 
52.04 

(30.10%) 
Na 

3. จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
ที่เกิดจากการขนส่งทางถนนของ คค.  
ทั่วประเทศ (สนข.) 

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

(2.31%) 
2,449 

 (12.13%) 
2,788 

 (34.36%) 
2,749 

 (39.47%) 
1,560 

(-16.67%) 

4. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิด
จากการขนส่งทางถนนทั่วประเทศ (สนข.)  

คนต่อ
ประชากร
แสนคน 

แผน  23.16   21.00   19.00   17.00  15.00 
ผล 19.96 

(-13.82%) 
17.47 

(-16.81%) 
18.97 

(-0.16%) 
19.21  

(13.00%) 
10.14 

(-34.40%) 

5. อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลงจาก 
ปีก่อนบริเวณทางผ่านเสมอระดับ (รฟท.) 

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

(ลดลงน้อยกว่าเป้าหมาย) 
 ลดลง 22.41% 
  (ลดลงมากกว่าเป้าหมาย) 

  ลดลง 50.67% 
  (ลดลงมากกว่าเป้าหมาย) 

6 . จ านวนอุบั ติเหตุที่ เกิดจากการ
ขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทางน้ า (จท.) 

ครั้ง แผน  26   26   26   25  25 
ผล 22 

(-15.38%) 
14 

(-46.15%) 
6 

(-76.9๒%) 
2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(-92.00%) 
4 

(-84.00%) 

7. จ านวนอุบัติเหตุต่อปีของเรือขนส่ง
สินค้า (จท.) 

ครั้ง แผน  26   26   26   25  25 
ผล - 3 

(-88.46%) 
๑8 

(-30.77 %) 
12 

(-52.00%) 
9 

(-64.00%) 
8. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ขนส่ งทาง น้ า พิจารณาจาก ด้าน 
ความปลอดภัย (จท.) 

ร้อยละ แผน 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%) 
Na 

9. ระดับความส าเร็จของการมีระบบการ
ก ากับดูแลตามมาตรฐานสากล (กพท.)  

       

9.1 ระดับความส าเรจ็ของการมรีะบบ
การก ากับดูแลด้าน Certification/ 
Licensing ตามมาตรฐานสากล 

ร้อยละ แผน - - - - Na 
ผล - - - - Na 

9.2 ระดับความส าเรจ็ของการมรีะบบ
การก ากับดูแลด้าน Compliance 
ตามมาตรฐานสากล 

ร้อยละ แผน - - - - Na 
ผล - - - - Na 

9.3 ระดับความส าเรจ็ของการมรีะบบ
การก ากับดูแลด้าน Enforcement  
ตามมาตรฐานสากล 

ร้อยละ แผน - - - - Na 
ผล - - - - Na 

 
 
 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                 3-๙ 
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
 

ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
ผล 

แผน 
2557 2558 2559 2560 2561 

10. การเกิดอุบัติเหตุด้านการขนส่ง 
ทางอากาศ (สสย.) 

ครั้ง แผน 0 0 0    0 0 
ผล 0 

(0%) 
5 

(500%) 
3 

(300%) 
   3 

(300%) 
0 

(0%) 
ท่ีมา :  ขบ. (จ านวนอุบัติเหตุต่อปีของระบบขนส่งสาธารณะทางถนน) , ทล. (จ านวนครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวงต่อระยะทาง 
  การเดินทาง),  สนข. (จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนส่งทางถนนของ คค. ท่ัวประเทศ โดยรวบรวมจาก ศูนย์ TRAM สปค. 
  และ อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนส่งทางถนนท่ัวประเทศต่อประชากรแสนคน โดยรวบรวมจากกระทรวงสาธารสุข) ,  
  รฟท. (อัตราการเกิดอุบัติเหตุท่ีลดลงจากปีก่อนบริเวณทางผ่านเสมอระดับ), จท. (จ านวนอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนส่งผู้โดยสาร 
  สาธารณะทางน้ า, จ านวนอุบัติเหตุของเรือขนส่งสินค้า และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งทางน้ าพิจารณาจากด้าน 
  ความปลอดภัย),  กพท. (ระดับความส าเร็จของการมีระบบการก ากับดูแลด้าน Certification/Licensing ด้าน Compliance และ  
  ด้าน Enforcement ตามมาตรฐานสากล), สสย. (การเกิดอุบัติเหตุด้านการขนส่งทางอากาศ)  
หมายเหตุ :  1. ค่าในวงเล็บ หมายถึง  ร้อยละของผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดเทียบกับค่าเป้าหมาย 
    ๒. ข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด เป็นข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบท่ี 1 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)  
                ๓. NA หมายถึง หน่วยงานอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ซ่ึงจะรายงานในรอบท่ี 2  
                   ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
     ๔.  R หมายถึง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดจ านวนอุบัติเหตุต่อปีของระบบขนส่งสาธารณะทางถนน ได้มีการทบทวนปรับค่าเป้าหมายใหม ่ 
 

        3.1.2.4  เป้าประสงค์ที่ 4 ส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการขนส่งทางราง 
และทางน้ าเพ่ิมมากขึ้น 2) การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือให้มีการใช้พลังงานและยานพาหนะที่สะอาด 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) การพัฒนาระบบขนส่งและจราจรให้ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักสากล 
และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการลดสัดส่วนและปริมาณการใช้พลังงาน 
ในภาคการขนส่งและลดมลภาวะที่เกิดจากภาคการขนส่ง ทั้งนี้ผลการด าเนินงานสามารถพิจารณาได้จากตัวชี้วัดส าคัญ 
ดังนี้ (ตารางที่ 3-6) 

1) สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง ร้อยละ 1.81 โดยหน่วยงานอยู่ระหว่างการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและจัดท าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ซึ่งจะรายงานในรอบที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๒) สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ า  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ า ร้อยละ 11.08 โดยหน่วยงานอยู่ระหว่างการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและจัดท าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ซึ่งจะรายงานในรอบที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 3) ปริมาณและระยะทางการขนส่งสินค้าทางราง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดปริมาณและระยะทางการขนส่งสินค้าทางราง 8,132 ตัน-กิโลเมตร โดยมีผลการด าเนินงาน 
รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561) เท่ากับ 1,365 ตัน-กิโลเมตร ต่ ากว่าเป้าหมาย
ตลอดท้ังปี ร้อยละ 83.21 

4) ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟขนส่งสินค้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความเร็วเฉลี่ยของรถไฟขนส่งสินค้า 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยมีผลการด าเนินงาน รอบที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561)  เท่ากับ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดทั้งปี 
ร้อยละ 45.45 

5) ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ า  ประกอบด้วย ตัวชี้วัดปริมาณการขนส่งสินค้า 
ทางล าน้ าและตัวชี้วัดปริมาณการขนส่งสินค้าทางชายฝั่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ปริมาณการขนส่งทางล าน้ า จ านวน 54.14 ล้านตัน โดยมีผลการด าเนินงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561) จ านวน 25.20 ล้านตัน ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดทั้งปี ร้อยละ 53.45 และค่าเป้าหมาย 
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ตัวชี้วัดปริมาณการขนส่งทางชายฝั่ง จ านวน 41.28 ล้านตัน โดยมีผลการด าเนินงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561)  จ านวน 25.91 ล้านตัน ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดท้ังปีร้อยละ 37.24 

6) สัดส่วนการใช้พลังงานของภาคการขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดสัดส่วนการใช้พลังงานของภาคการขนส่งร้อยละ 34.00 โดยมีผลการด าเนินงาน รอบที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561) ร้อยละ 39.95 สูงกว่าเป้าหมายตลอดท้ังปีร้อยละ 5.95 

7) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จ านวน 59.00 ล้านตัน โดยมีผลการด าเนินงาน รอบที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561) จ านวน 36.95 ล้านตัน ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดทั้งปี 
ร้อยละ 37.37 

8) ความตรงต่อเวลาของรถไฟขนส่งสินค้ารวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความตรงต่อเวลาของรถไฟขนส่งสินค้ารวม ร้อยละ 50 .00 โดยมีผลการด าเนินงาน รอบที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561) ร้อยละ 50.10  สูงกว่าเป้าหมายตลอดทั้งปีร้อยละ 0.10  

ตารางที่ 3-6 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในเป้าประสงค์ท่ี 4 ส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
ผล 

แผน 
2557 2558 2559 2560 2561 

1. สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้า 
ทางราง (สนข.) 

ร้อยละ แผน  1.40  1.40 1.43 1.43 1.81 
ผล 1.40 

(0%) 
1.40 
(0%) 

1.39 
(-0.04%) 

1.43 
(0%) 

Na 

2. สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้า 
ทางน้ า (สนข.) 

ร้อยละ แผน  11.44   11.31   11.19   11.08  11.08 
ผล 11.08 

(-0.36%) 
11.44 
(0.13%) 

12.61 
(1.42%) 

12.45 
(1.37%) 

Na 

    ๒.๑ ทางล าน้ า ร้อยละ แผน  6.49   6.42   6.35   6.29  6.29 
ผล - - - - - 

    ๒.๒ ทางชายฝ่ัง ร้อยละ แผน  4.95   4.89   4.84   4.79  4.79 
ผล - - - - - 

3.ปริมาณและระยะทางการขนส่ง
สินค้าทางราง (รฟท.) 

ตัน-กม. แผน -  2,693   4,590   6,739  8,132 
ผล - 2,682 

(-0.41%) 
2,618 

 (-42.96%) 
  2,949 

(-56.24%) 
1,365 

(-83.21%) 
4. ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟขนส่ง
สินค้า (รฟท.) 

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

(0%) 
32.45 

(-35.10%) 
35.00 

(-30.00%) 
33.00 

(-40.00%) 
30.00 

(-45.45%) 
5. ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ า (จท.)        
    5.1 ทางล าน้ า ล้านตัน แผน  53.96   53.77   53.59   53.40 54.14 

ผล 45.41 
(-15.85%) 

50.11 
(-6.81%) 

50.91 
(-5.00%) 

53.34 
  (-0.12%) 

25.20 
(-53.45%) 

    5.๒ ทางชายฝ่ัง ล้านตัน แผน  41.14   40.99   40.86   40.72  41.28 
ผล 45.44 

   (10.45%) 
 
 

46.67 
(13.86%) 

49.93 
(22.19%) 

48.35 
(18.75%) 

25.91 
(-37.24%) 
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ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
ผล 

แผน 
2557 2558 2559 2560 2561 

6. สัดส่วนการใช้พลังงานของ 
ภาคการขนส่ง (สนข.) 
 

ร้อยละ แผน  35.34   38.10   35.00   35.00  34.00 
ผล      35.40            

(0.06%) 
   36.58 
(-1.52%) 

     36.66 
(1.66%) 

     39.77 
(4.77%) 

39.95 
(5.95%) 

7. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (สนข.) 

ล้านตัน แผน  62.66   55.01   60.00   60.00  59.00 
ผล 64.87 

(3.53%) 
68.01 

(23.63%) 
71.51 

(19.18%) 
     72.73 

(21.22%) 
36.95 

(-37.37%)    

8. ความตรงต่อเวลาของรถไฟ
ขนส่งสินค้ารวม (รฟท.) 

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

(0.10%) 
ท่ีมา :   สนข. (สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางและสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ า , สัดส่วนการใช้พลังงานของภาคการขนส่ง 

 และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวบรวมข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน) , รฟท. (ปริมาณและระยะทางการขนส่งสินค้าทางราง, 
 ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟขนส่งสินค้า) , จท. (ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ า)  

หมายเหตุ :  1. ค่าในวงเล็บ หมายถึง  ร้อยละของผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดเทียบกับค่าเป้าหมาย 
 ๒. ข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด เป็นข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบท่ี 1 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)  

                ๓. NA หมายถึง หน่วยงานอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ซ่ึงจะรายงานในรอบท่ี 2  
                   ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
        3.1.2.5  เป้าประสงค์ที่ 5 ยกระดับการเข้าถึงและเพิ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย 4 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) การพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะของเมืองหลักในภูมิภาค 3) การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมืองภูมิภาค 4) การพัฒนา
และการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการเพ่ิมผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะ ลดเวลา 
ในการเดินทางพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะครอบคลุมส าหรับคนทุกกลุ่ม และเชื่อมต่อการเดินทางให้มีความสะดวก
มากขึ้น ผลการด าเนินงานสามารถพิจารณาไดจ้ากตัวชี้วัดส าคัญดังนี้ (ตารางที่ 3-7) 

 1) ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ  ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และตัวชี้วัดความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ 74.00  
และค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในส่วนภูมิภาค ร้อยละ 80  โดยหน่วยงาน 
อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ซึ่งจะรายงานในรอบที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๒) ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงสังคม (รถไฟธรรมดา) ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงสังคม (รถไฟธรรมดา) 70.00 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง โดยมีผลการด าเนินงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561) เท่ากับ 55.57 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดท้ังปี ร้อยละ 20.61 

3) ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์ (รถไฟด่วนพิเศษ)  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์ (รถไฟด่วนพิเศษ) 80.00 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยหน่วยงานอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ซึ่งจะ
รายงานในรอบที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561) เท่ากับ 73.82 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดท้ังปี ร้อยละ 7.73 
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4) ความตรงต่อเวลาของรถไฟโดยสารเชิงสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนด 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความตรงต่อเวลาของรถไฟโดยสารเชิงสังคม ร้อยละ 80.00 โดยมีผลการด าเนินงาน รอบท่ี 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561)ร้อยละ 67.77 ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดทั้งปี ร้อยละ 12.23  

๕) ความตรงต่อเวลาของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความตรงต่อเวลาของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์ ร้อยละ 85.00 โดยมีผลการด าเนินงาน รอบที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561) ร้อยละ 64.13 ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดทั้งปี ร้อยละ 20.87 

๖) ปริมาณผู้โดยสารเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทุกเส้นทาง ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดปริมาณผู้โดยสารเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทุกเส้นทาง  
จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และบริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จ ากัด จ านวน 4.99 แสนคนต่อวัน  
โดยมีผลการด าเนินงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561) จ านวน 4.15 แสนคนต่อวัน ต่ ากว่า
เป้าหมายตลอดท้ังปีร้อยละ 16.78 

7) จ านวนจุดเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 โดยหน่วยงานอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ซึ่งจะรายงาน
ในรอบท่ี 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตารางท่ี 3-7 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในเป้าประสงค์ที่ 5 ยกระดับการเข้าถึงและเพ่ิมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 

ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
ผล 

แผน 
2557 2558 2559 2560 2561 

1 . ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ 
รถโดยสารสาธารณะ  

       

    1.1 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (ขบ.) 

ร้อยละ แผน  72.00   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%) 
Na 

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

(-0.80%) 
80.00 

(0%) 
83.00 
(3.00%) 

84.20 
(4.20%) 

Na 

2. ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสาร 
เชิงสังคม (รถไฟธรรมดา) (รฟท.) 

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

          (0%) 
39.68 

 (-33.87%) 
39.02 

 (-39.97%) 
39.74 

  (-43.23%) 
55.57 

(-20.61%) 

3. ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสาร 
เชิงพาณิชย์ (รถไฟด่วนพิเศษ) (รฟท.) 

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

(-6.05%) 
51.79 

(-26.04%) 
54.07 

(-27.91%) 
73.82 

(-7.73%) 

4.ความตรงต่อเวลาของรถไฟโดยสาร
เชิงสังคม (รฟท.) 

ร้อยละ แผน  76.66   75.00   75.00   80.00  80.00 
ผล       76.66 

(0%) 
71.08 

(-3.92%) 
71.87 

(-3.13%) 
72.50 

 (-7.50%) 
67.77 

(-12.23%) 
5.ความตรงต่อเวลาของรถไฟโดยสาร
เชิงพาณิชย์ (รฟท.) 

ร้อยละ แผน  80.60   80.00   80.00   85.00  85.00 
ผล      80.60  

       (0%) 
   76.83 
(-3.17%) 

   63.14 
(-16.86%) 

74.20 
(-10.80%) 

64.13 
(-20.87%) 

6.ปริมาณผู้โดยสารเดินทางโดยระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทุกเส้นทาง (รฟม.
และ รฟฟท.) 
 
 

แสน
คน/วัน 

แผน  2.40   2.52   4.60   4.79  4.99 
ผล 2.98  

   (23.96%) 
3.08 

(22.17%) 
3.26 

  (-29.20%) 
3.78 

(-21.08%) 
4.15 

(-16.78%) 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                 3-๑๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
 

ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
ผล 

แผน 
2557 2558 2559 2560 2561 

7.จ านวนจุดเชื่อมต่อการเดินทางด้วย
ระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิมขึ้น (สนข.) 

จุด แผน - - - - - 
ผล - - - - - 

ท่ีมา :   ขบ. (ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และในส่วนภูมิภาค)  , บขส. (ความพึงพอใจ 
 ของผู้ใช้บรกิารรถโดยสารสาธารณะในส่วนภูมิภาค)  รฟท. (ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงสังคม (รถไฟธรรมดา),  ความเร็วเฉลี่ยของ
 รถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์ (รถไฟด่วนพิเศษ) ,  ความตรงต่อเวลาของรถไฟโดยสารเชิงสังคม และความตรงต่อเวลาของรถไฟโดยสาร 
 เชิงพาณิชย์) ,  รฟม.และ รฟฟท. (ปริมาณผู้โดยสารเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทุกเส้นทาง)  
หมายเหตุ :  1. ค่าในวงเล็บ หมายถึง  ร้อยละของผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดเทียบกับค่าเป้าหมาย 

 ๒. ข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด เป็นข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบท่ี 1 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)  
                ๓. NA หมายถึง หน่วยงานอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ซ่ึงจะรายงานในรอบท่ี 2  
                    ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
3.2  การประเมินผลตัวช้ีวัด 
 การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) จ าแนกผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่สอดรับกับ
เป้าประสงค์ของแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย  1) กลุ่มท่ี 1 ตัวชี้วัดที่มีแนวโน้ม
ผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 17 ตัวชี้วัด 2) กลุ่มที่ 2 ตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มผลการด าเนินงาน 
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 17 ตัวชี้วัด และ 3) กลุ่มที่ 3 ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมและประมวลผล
ข้อมูล จ านวน 15 ตัวชี้ วัด เนื่องจาก ซึ่ งคาดว่าจะสามารถรายงานผลการด าเนินงานได้ ในรอบที่  2  
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมจ านวน 14 ตัวชี้วัด  และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเตรียม
จัดเก็บข้อมูล จ านวน 1 ตัวชี้วัด   
 การประเมินแนวโน้มการด าเนินงานตามตัวชี้วัดได้พิจารณาจากการคาดการณ์แนวโน้มผลการด าเนินงาน
ตลอดทั้งปีงบประมาณ เทียบกับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด  ร่วมกับอัตราการเติบโตการด าเนินงานย้อนหลัง 5 ปี 
(พ.ศ. 2557 - 2561) สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดตามรายเป้าประสงค์ ดังนี้ (ตารางที่ 3-8 )   

3.2.1 เป้าประสงค์ที่ 1 ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง พิจารณาจาก
ปริมาณการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ดังนี้  

 การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อทางการขนส่งสินค้าทางบก  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดมูลค่า
การขนส่งสินค้าที่ด่านการค้าชายแดนเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงอาเซียนที่ด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญทั้ง 9 แห่ง 
(สนข.) พบว่ามีด่านการค้าชายแดน 4 แห่ง ได้แก่ ด่านเชียงของ ด่านแม่สอด ด่านมุกดาหาร และด่านอรัญประเทศ 
ที่มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายปลายปีนี้ได้ ส าหรับด่านการค้าชายแดน
อีก 5 แห่ง อาทิ ด่านแม่สาย ด่านหนองคาย ด่านนครพนม ด้วยอัตราการขยายตัวลดลงร่วมกับผลการด าเนินงาน
ในรอบครึ่งปีจึงคาดว่าจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายปลายปีนี้ได้    

 การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อการเดินทางการขนส่งสินค้าทางน้ า ผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบังที่เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าหลักของประเทศ (กทท.)  
มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายปลายปีนี้ได้  

 การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าและการเดินทางทางอากาศ ผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดปริมาณผู้โดยสารและตัวชี้วัดปริมาณการขนส่งสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทอท.) พบว่ามอัีตรา
การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายปลายปีนี้ได้ 

 
 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                 3-๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
 

 
3.2.2 เป้าประสงค์ที่ ๒ เพิ่มความคล่องตัวและการเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่ง  พิจารณาจากความเร็วเฉลี่ย

ในการเดินทาง การขนส่งบนเส้นทางหลักเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พบว่า  
                     ความเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดอัตราการเคลื่อนตัวของรถบนถนน
โครงข่ายทางหลวง (ทล.) อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดซึ่งจะรายงานในรอบที่ 2 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

      การขนส่งบนเส้นทางหลักเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ พิจารณาจากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศที่ท่าอากาศยานภูมิภาคของ ทอท. 4 แห่ง ของ ทย. 28 แห่ง และของบริษัท การบิน
กรุงเทพฯ 1 แห่ง  (ทอท. ทย. และ บ.การบินกรุงเทพฯ)  และตัวชี้วัดปริมาณเที่ยวบินทั้งหมดภายในเขตแถลงข่าว
การบินกรุงเทพ (บวท.) พบว่า อัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายปลายปีนี้ได้ 

      ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละของผู้ใช้ถนนในโครงข่าย 
ของ ทล. ที่มีต่อการบริหารเชิงประสบการณ์ (ทล.) และตัวชี้วัดร้อยละของผู้ใช้ถนนในโครงข่ายของ ทช. ที่มีต่อ 
การบริหารเชิงประสบการณ์ (ทช.) อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด   
ซึ่งจะรายงานในรอบที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เม.ย. – ก.ย. 2561) ส าหรับตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน (ทย.) พบว่า มีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายปลายปีนี้ได้ 

3.2.3 เป้าประสงค์ที่ ๓ ปรับปรุงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง  พบว่า  
  ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งทางบก  พิจารณาจากตัวชี้วัดจ านวนอุบัติเหตุต่อปี

ของระบบขนส่งสาธารณะทางถนน (ขบ.) และตัวชี้วัดจ านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวงต่อระยะ
ทางการเดินทาง (ทล.) อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ซึ่งจะรายงาน 
ในรอบที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เม.ย. – ก.ย. 2561) ส าหรับตัวชี้วัดจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
ที่เกิดจากการขนส่งทางถนนของ คค. ทั่วประเทศ (สนข.) และตัวชี้วัดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง
ทางถนนทั่วประเทศ (สนข.) พบว่า มีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะไมส่ามารถบรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัย
ทางถนนปลายปีนี้ได้   

   ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งทางราง  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดอัตรา 
การเกิดอุบัติเหตุที่ลดลงจากปีก่อนบริเวณทางผ่านเสมอระดับ (รฟท.)  พบว่ามีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่องและ 
คาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัยทางรถไฟปลายปีนี้ได้   

   ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งทางน้ า  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดจ านวน
อุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งผู้โดยสารทางน้ า (จท.) และตัวชี้วัดจ านวนอุบัติเหตุต่อปีของเรือขนส่งสินค้า (จท.)  
คาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัยทางน้ าปลายปีนี้ได้   

   ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งทางอากาศ  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดจ านวน
อุบัติเหตุด้านการขนส่งทางอากาศ (กพท.) พบว่ามีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมาย
ด้านความปลอดภัยทางอากาศปลายปีนี้ได้   

3.2.๔ เป้าประสงค์ที่ 4 ส่งเสริมการขนส่งท่ีประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งมาใช้การขนส่งทางรางและทางน้ า ซึ่งเป็นระบบการขนส่งที่

ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในส่วนของการปรับรูปแบบการขนส่งทางรถไฟ พบว่า ตัวชี้วัด
สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง (สนข.) อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท าผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด  ซึ่งจะรายงานในรอบที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เม.ย. – ก.ย. 2561) และคุณภาพของรถไฟ 
ซึ่งพิจารณาจากตัวชี้วัดความตรงต่อเวลาของรถไฟขนส่งสินค้ารวม (รฟท.) ที่คาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมาย



 
รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                 3-๑๕ 
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
 

ปลายปีนี้ได้ แต่ตัวชี้วัดปริมาณและระยะทางการขนส่งสินค้าทางราง (รฟท.) และตัวชี้วัดความเร็วเฉลี่ยของรถไฟ
ขนส่งสินค้า (รฟท.) คาดว่าจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายปลายปีนี้ได้ ส าหรับการปรับรูปแบบการขนส่งทางน้ า 
พบว่า ตัวชี้วัดสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ า (สนข.) อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท าผล 
การด าเนินงานตามตัวชี้วัด ซึ่งจะรายงานในรอบที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เม.ย. – ก.ย. 2561) ตัวชี้วัด
ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ า (จท.) พบว่า ปริมาณการขนส่งสินค้าทางล าน้ าและปริมาณการขนส่งสินค้าชายฝั่ง 
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าการขนส่งชายฝั่งจะสามารถบรรลุเป้าหมายปลายปีนี้ได้   

 การใช้พลังงานในภาคการขนส่งและมลพิษที่เกิดจากภาคการขนส่ง  ผลการด าเนินงานตัวชี้วัด
สัดส่วนการใช้พลังงานของภาคการขนส่ง (สนข.) และตัวชี้วัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (สนข.) พบว่า  
มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะไมส่ามารถบรรลุเป้าหมายด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลายปีนี้ได ้

3.2.5 เป้าประสงค์ที่ 5 ยกระดับการเข้าถึงและเพิ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ พบว่า  
          ผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น  และระบบขนส่งสาธารณะครอบคลุมส าหรับ 

คนทุกกลุ ่ม โดยตัวชี ้วัดความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ในพื้นที ่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (ขบ.) และในส่วนภูมิภาค (บขส.) อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท าผลการด าเนินงาน  
ตามตัวชี้วัด ซึ่งจะรายงานในรอบที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส าหรับตัวชี้วัดปริมาณผู้โดยสารเดินทาง 
โดยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทุกเส้นทาง (รฟม.และ รฟฟท.) พบว่า มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายปลายปีนี้ได้ 

          ลดเวลาในการเดินทาง  พิจารณาจากตัวชี้วัดความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงสังคม 
(รถไฟธรรมดา) และรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์ (รถไฟด่วนพิเศษ) (รฟท. ) ตัวชี้วัดความตรงต่อเวลาของรถไฟ
โดยสารเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ (รฟท.) คาดว่าจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายปลายปีนี้ได้  

          กา ร เ ชื ่อ มต ่อก า ร เด ินทา งม ีคว ามสะดวกมากขึ ้น  ต ัว ชี ้ว ัด จ านวนจ ุด เ ชื ่อมต ่อ 
การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ ้น  (สนข.) อยู ่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท าผล  
การด าเนินงานตามตัวชี้วัด ซึ่งจะรายงานในรอบที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตารางท่ี 3-8 สรุปตัวช้ีวัดภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรฯ  

ตัวชี้วัด 
แนวโน้มผลการด าเนนิงาน ไม่สามารถ

ประเมินผลได ้1/ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 
ตัวชี้วดั บรรลุเปา้หมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ที่ 1 เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง  
1. มูลค่าการขนส่งสินค้าท่ีดา่นการค้าชายแดนเช่ือมต่อ
โครงข่ายทางหลวงอาเซยีน  

    

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

 
 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                 3-๑๖ 
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
 

ตัวชี้วัด 
แนวโน้มผลการด าเนนิงาน ไม่สามารถ

ประเมินผลได1้/ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 
ตัวชี้วดั บรรลุเปา้หมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2. ปริมาณการขนส่งสินคา้ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง      กทท. 
3. ปริมาณผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     ทอท. 
4. ปริมาณการขนส่งสินค้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     ทอท. 
เป้าประสงค์ที่ 2 เพ่ิมความคล่องตัวและการเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่ง  
1. อัตราการเคลื่อนตัวของรถบนถนนโครงข่ายทางหลวง     ทล. 
2. ร้อยละของผู้ใช้ถนนในโครงข่ายของกรมทางหลวงที่มีต่อ 
การบริหารเชิงประสบการณ์  

 
  ทล. 

3. ร้อยละของผู้ใช้ถนนในโครงข่ายของกรมทางหลวงชนบทที่มี
ต่อการบริหารเชิงประสบการณ์  

 
  ทช. 

4. ปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศทีท่่าอากาศยานในภูมิภาค     ทย./ทอท./  
บ.การบินกรุงเทพฯ 

5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน     ทย. 
6. ปริมาณเทีย่วบินท้ังหมดภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ     บวท. 
เป้าประสงค์ที่ 3 ปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง  
1. จ านวนอุบัตเิหตุต่อปีของระบบขนส่งสาธารณะทางถนน     ขบ. 
2. จ านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวงต่อระยะทาง    
การเดินทาง  

 
 

 ทล. 

3. จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งทางถนน     
ของ คค. ทั่วประเทศ  

 
 

 สนข. 

4. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัตเิหตุทีเ่กิดจากการขนส่งทางถนน 
ทั่วประเทศ  

 
 

 สนข. 

5.  อัตราการเกดิอุบัติเหตุที่ลดลงจากปีก่อนบริเวณทางผ่าน 
เสมอระดับ  

 
  รฟท. 

6. จ านวนอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทางน้ า     จท. 
7. จ านวนอุบัติเหตุต่อปีของเรือขนส่งสินค้า     จท. 
8 . ความพึ งพอใจของผู้ ใ ช้บริ การขนส่ ง ทางน้ าพิจารณา 
จากด้านความปลอดภัย  

 
  จท. 

9. ระดับความส าเร็จของการมีระบบการก ากับดูแลตามมาตรฐานสากล      
9.1 ระดับความส าเร็จของการมีระบบการก ากับดูแล 

ด้าน Certification/Licensing ตามมาตรฐานสากล 
   กพท. 

9.2 ระดับความส าเร็จของการมีระบบการก ากับดูแล 
ด้าน Compliance ตามมาตรฐานสากล 

   กพท. 

9.3 ระดับความส าเร็จของการมีระบบการก ากับดูแล 
ด้าน Enforcement ตามมาตรฐานสากล 

   กพท. 

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

๒.๑ ทางล าน้ า     สนข. 
๒.๒ ทางชายฝั่ง     สนข. 

3. ปริมาณและระยะทางการขนสง่สินค้าทางราง     รฟท. 
4. ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟขนส่งสนิค้า     รฟท. 
5. ปริมาณการขนส่งสินคา้ทางน้ า      
    5.1 ทางล าน้ า     จท. 
    5.๒ ทางชายฝั่ง     จท. 

 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                 3-๑๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 
 

ตัวชี้วัด 
แนวโน้มผลการด าเนนิงาน ไม่สามารถ

ประเมินผลได ้1/ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 
ตัวชี้วดั บรรลุเปา้หมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

6. สัดส่วนการใช้พลังงานของภาคการขนส่ง     สนข. 
7. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก     สนข. 
8. ความตรงต่อเวลาของรถไฟขนส่งสินค้ารวม  
 

   รฟท. 

เป้าประสงค์ที่ 5 ยกระดับการเขา้ถึงและเพ่ิมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ  
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ     

1.1 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และส่วนภูมิภาค     ขบ. 
1.2 ในส่วนภูมภิาค     บขส. 

2. ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงสังคม (รถไฟธรรมดา)     รฟท. 
3. ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์ (รถไฟด่วนพิเศษ)     รฟท. 
4. ความตรงต่อเวลาของรถไฟโดยสารเชิงสังคม     รฟท. 
5. ความตรงต่อเวลาของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์     รฟท. 
6. ปริมาณผู้โดยสารเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
ทุกเส้นทาง  

 
 

 รฟม./รฟฟท. 

7. จ านวนจุดเช่ือมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
เพิ่มขึ้น  

   สนข. 

หมายเหตุ: 1/ ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถประเมินผลได้ หมายถึง ตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้ก าหนดเป้าหมาย ขาดฐานข้อมูล และอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมและประมวลข้อมูล   



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร ๔-๑ 
พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)  

 

 
บทท่ี 4 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
4.1  สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการและมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ คค. ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร  
พ.ศ.2554-2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) ครอบคลุม
เป้าประสงค์หลัก ได้แก่ เป้าประสงค์ท่ี 1 เพ่ือให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง 
เป้าประสงค์ที่ 2 เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวและการเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่งเป้าประสงค์ที่ 3 เพ่ือปรับปรุง
และเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง เป้าประสงค์ที่ 4 เพ่ือส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัด
พลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป้าประสงค์ท่ี 5 เพ่ือยกระดับการเข้าถึงและเพ่ิมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 
เพ่ือให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ของแผน “การมุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน” โดยสามารถสรุปการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

4.1.1 การแปลงแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ไปสู่การปฏิบัติ แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ  
ได้ก าหนดเป้าประสงค์ 5 ประการ เพ่ือมุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน โดยบรรจุโครงการและมาตรการรวม 136 โครงการ
และ 38 มาตรการ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่เกี่ยวข้องได้น าโครงการและมาตรการภายใต้แผน
หลักการขนส่งฯ มาขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยมีความคืบหน้าการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
รอบท่ี 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) สรุปได้ ดังนี้ (ตารางท่ี  4-1) 

4.1.1.1 ผลการด าเนินโครงการและมาตรการ ในภาพรวมของแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบท่ี 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) หน่วยงานได้น าโครงการและมาตรการ 
ภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ขับเคลื่อนการด าเนินงานและมีสถานะที่คืบหน้าเพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่
เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ สรุปได้ ดังนี้  

1) ผลการด าเนินโครงการ โครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการศึกษาและ 
ด าเนินโครงการ รวม 76 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.88 ของโครงการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบ
ขนส่งฯ ทั้งหมด 136 โครงการ (ประกอบด้วยโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา 20 โครงการและ 
อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 56 โครงการ)  รองลงมาได้แก่โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ รวม 45 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 33.09 ของโครงการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ (ประกอบด้วยโครงการที่ศึกษาแล้วเสร็จ 
31 โครงการ และด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 14 โครงการ) อย่างไรก็ตามมีโครงการที่ยกเลิก/ชะลอ  
รวม 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.09 ของโครงการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ส าหรับโครงการ
ที่ยังไม่เริ่มด าเนินการ รวม 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.94 ของโครงการภายใต้แผนหลักการพัฒนา 
ระบบขนส่งฯ ทั้งหมด 136 โครงการ  

 2) ผลการด าเนินมาตรการ มาตรการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างด าเนินการ รวม 27 มาตรการ 
คิดเป็นร้อยละ 71.05 ของมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ทั้งหมด 38 มาตรการ รองลงมา
ได้แก่ มาตรการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ รวม 8 มาตรการ คิดเป็นร้อยละ 21.05 ของมาตรการภายใต้ 
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แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ (ประกอบด้วยมาตรการที่ศึกษาแล้วเสร็จ 3  มาตรการ และด าเนินการแล้วเสร็จ 
5 มาตรการ) อย่างไรก็ตามมีมาตรการที่ยกเลิก/ชะลอ รวม  2 มาตรการ คิดเป็นร้อยละ 5.26 ของมาตรการ
ภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ส าหรับมาตรการที่ยังไม่เริ่มด าเนินการ มี 1 มาตรการ คิดเป็นร้อยละ 
2.63  ของมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ                    

4.1.2 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการและมาตรการ จากการติดตามและประเมินโครงการ
และมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ พบประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการศึกษาและ
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/มาตรการที่ส าคัญ ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินโครงการ/มาตรการ 
เมื่อเทียบกับแผนที่ก าหนด รวมถึงผลการด าเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

4.1.2.1 ปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการศึกษา 
1) กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายใช้ระยะเวลานาน โดยโครงการขนาดใหญ่

หลายโครงการต้องด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น การพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ของส านักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องระยะเวลาในกระบวนการตามกฎหมายดังกล่าว อาทิ โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่าย 
รูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย และ โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จงัหวัดนครพนม (ขบ.) 

2) การเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ ความไม่ชัดเจน 
ในการก าหนดอัตราค่าเช่าที่ดินในกรณีมาตรการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินและ/หรือ ศูนย์ซ่อมบ ารุง
อากาศยานที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา (บกท.) มีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560 ทดแทนระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535  ท าให้การด าเนินงาน 
ตามมาตรการระบบ Intelligent Traffic Systems (EXAT ITS) ระบบจราจรอัจฉริยะ (กทพ.) ต้องเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาใหม่  

3) ความไม่เหมาะสมในเชิงวิศวกรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการ
ก่อสร้างท่าเรือชุมพร (จท.) ที่ต้องยุติโครงการเนื่องจากผลการศึกษาพบว่าความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ 
และการเงินไม่คุ้มค่า 

4.1.2.1 ปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการด าเนินโครงการ/มาตรการ  
1) ปัญหาการเวนคืนที่ดิน  อาทิ  โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยาน  

แม่สอด จั งหวัดตาก โครงการก่อสร้ างท่าอากาศยานเบตง จั งหวัดยะลา (ทย.) โครงการก่อสร้ าง 
ทางหลวงชนบทสนับสนุนสะพานข้ามแม่น้ าโขง แห่งที่ 4 จั งหวัดเชียงราย (ทช.) ไม่สามารถเวนคืนที่ดินได้  
ท าให้การเข้าสู่พ้ืนที่เพ่ือด าเนินการก่อสร้างเป็นไปอย่างล่าช้ากว่าแผนการด าเนินงานที่ก าหนด และบางโครงการ
ต้องชะลอการด าเนินงาน 

2) การต่อต้านคัดค้านจากมวลชนและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่าง
ขั้นตอนการศึกษา อาทิ โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกปากบารา จังหวัดสตูล และ โครงการก่อสร้างท่าเรือ 
น้ าลึกสงขลา แห่งที่ 2 (จท.) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการต่อต้านจากประชาชนในพ้ืนที่ในประเด็นสิ่งแวดล้อม รวมถึง 
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มีการต่อต้านในขั้นตอนการด าเนินโครงการ เช่น โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 (กทท.) โครงการแก้ไข
ปัญหาจราจรของเมืองใหญ่ในภูมิภาค และโครงการก่อสร้างสะพานและอุโมงค์ข้ามจุดตัดรถไฟ (ทช.)  
การต่อต้านของมวลชนเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการชะลอโครงการ 

3) ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ท าให้โครงการก่อสร้างโดยเฉพาะการ
ก่อสร้างถนนที่ต้องทยอยก่อสร้าง อาทิ โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
โครงการเร่งรัดก่อสร้างขยาย 4 ช่องจราจร และเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก
ระหว่างภาค โครงการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าหลักของประเทศ โครงการก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับและจุดกลับรถเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงสายหลัก  โครงการก่อสร้างสะพานข้าม 
ทางรถไฟและงานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยส าหรับก่อสร้างสะพาน (ทล.) 

4) การไ ม่สามารถด า เนินการก่อสร้ างหรือจัดซื้อจัดจ้าง ได้  เกิดจาก 
หลายสาเหตุ เช่น ขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง โครงการติดตั้งเครื่องกั้นถนนเสมอระดับ  (รฟท.)  
การไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ได้ เช่น โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสภาพรถ (ขบ.) ปรับแบบ โครงการศูนย์การขนส่ง 
ตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง (กทท.) และฝนตกไม่สามารถก่อสร้างได้ เช่น โครงการอู่จอดรถโดยสาร
ของ ขสมก. จ านวน 11 แห่ง (ขสมก.) ไม่มีบริษัทมายื่นการประกวดราคาโครงการจัดซื้อและจ้างซ่อมแซม
บ ารุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน ๔๘๙ คัน (ขสมก.)  

5) ข้อจ ากัดของทรัพยากร เกิดจากบุคลากรไม่เพียงพอ อาทิ จ านวนผู้สอน 
ความปลอดภัยด้านการบินมีไม่เพียงพอในมาตรการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องภายใต้โครงการตรวจสอบ 
การก ากับดูแความปลอดภัยสากล (Universal Safety Oversight Audit Programme: USOAP) (กพท.)  
เกิดจากสิทธิการบินและการจัดสรร Slot การบินที่มีจ ากัดในกรณีมาตรการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางการบิน
เชื่อมโยงกับต่างประเทศ (บกท.) การแข่งขันในตลาดสูงจึงไม่สามารถเพ่ิมเส้นทางบินได้ในกรณีมาตรการ
ส่งเสริมสายการบินให้เพ่ิมจุดบินไปยังท่าอากาศยานในภูมิภาคของไทย (บทม.) รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ไม่เปิดอบรมในบางหลักสูตรจึงไม่สามารถส่ง บุคคลากรเข้าอบรมได้ในกรณีการพัฒนาบุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ 
ในการตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามแผน ICAO (กพท.)  

4.2  ผลการประเมินตัวชี้วัดภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรฯ  
แผนหลักการ พัฒนาระบบขนส่ งฯ ได้ก าหนดตัวชี้ วัดความส า เร็ จส าหรับใช้ประเมินผล 

การด าเนินงานให้สอดคล้องเป็นไปตามเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดในระดับผลลัพธ์ และผลกระทบ (รวมตัวชี้วัดย่อย)  ในการประเมินรอบนี้มีการปรับปรุง
เรื่องตัวชี้วัดใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การปรับจ านวนตัวชี้วัดจากเดิม 47 ตัวชี้วัด เพ่ิมเป็น 49 ตัวชี้วัด 
เนื่องจาก กพท. ขอปรับตัวชี้วัดจากเดิมตัวชี้วัดความส าเร็จของจ านวนคู่มือปฏิบัติงานดูแลสนามบินที่ต้อง
ปรับปรุงให้ครบถ้วนตามมาตรฐาน ICAO ปรับเป็นตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการมีระบบการก ากับดูแลตาม
มาตรฐานสากล (ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย)  2) การทบทวนปรับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ได้แก่ 2.1) ตัวชี้วัดปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศที่ท่าอากาศยานในภูมิภาค 
(ทอท. ทย. และบ.การบินกรุงเทพฯ) ได้ทบทวนและปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศ 
ที่ท่าอากาศยานในภูมิภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติปริมาณ
ผู้โดยสารย้อนหลัง 7 ปี (พ.ศ. 2554 - 2560) ของท่าอากาศยานที่ให้บริการเชิงพาณิชย์ของ ทอท. 4 แห่ง ทย. 25 แห่ง 
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และ บ.การบินกรุงเทพฯ 1 แห่ง ร่วมกับการคาดการณ์แนวโน้มปริมาณผู้โดยสารในอนาคตขององค์การการบิน 
พลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO)  สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ( IATA) และของหน่วยงาน 
ทั้ง ทอท. ทย. และ บ.การบินกรุงเทพฯ ร่วมกับพิจารณาแนวโน้มอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยด้วย 
2.2) ตัวชี้วัดจ านวนอุบัติเหตุของระบบขนส่งสาธารณะทางถนน (ขบ.) ได้ทบทวนและปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
จ านวนอุบัติเหตุของระบบขนส่งสาธารณะทางถนน โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติจ านวนอุบัติเหตุทางถนน 
ของรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญ่ของกรมการขนส่งทางบกที่เกิดขึ้นจริงย้อนหลัง 3 ปี และเลือกใช้อัตรา 
การเกิดอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 15 ของค่าเฉลี่ยของอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ย ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้ในการประเมิน
ตัวชี้วัดอุบัติทางถนนของหน่วยงาน รวมทั้งพิจารณาแนวโน้มและนโยบายลดอุบัติเหตุทางถนนของ WHO และ
ของประเทศไทยด้วย  
 การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) จ าแนกผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
ที่สอดรับกับเป้าประสงค์ของแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ตัวชี้วัด
ที่มีแนวโน้มผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย มีจ านวน 17 ตัวชี้วัด กลุ่มที่  2 ตัวชี้วัดที่มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมาย มีจ านวน 16 ตัวชี้วัด และ กลุ่มที่ 3 ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถประเมินผลได้ 
จ านวน 15 ตัวชี้วัด เนื่องจากอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ซึ่งคาดว่าจะสามารถรายงาน
ผลการด าเนินงานได้ในรอบที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เมษายน – กันยายน 2561) สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัดรายเป้าประสงค์ของแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ดังนี้ 

4.2.1 เป้าประสงค์ที่ 1 ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง พิจารณา
จากปริมาณการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ พบว่า การเป็นศูนย์กลางการเป็นศูนย์กลาง
เชื่อมต่อทางการขนส่งสินค้าทางบก ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดมูลค่าการขนส่งสินค้าที่ด่านการค้าชายแดน
เชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงอาเซียนที่ด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญทั้ง 9 แห่ง (สนข.) พบว่ามีด่านการค้า
ชายแดน 4 แห่ง ได้แก่ ด่านเชียงของ ด่านแม่สอด ด่านมุกดาหาร และด่านอรัญประเทศ ที่มีอัตราการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายปลายปีนี้ได้  ส าหรับการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อ 
การขนส่งสินค้าทางน้ าและทางอากาศ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือแหลม
ฉบังที่เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าหลักของประเทศ (กทท.) และตัวชี้วัดปริมาณผู้โดยสารและตัวชี้วัดปริมาณ
การขนส่งสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทอท.) มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะสามารถบรรลุ
เป้าหมายปลายปีนี้ได้  

4.2.2 เป้าประสงค์ที่ ๒ เพิ่มความคล่องตัวและการเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่ง พิจารณาจากความเรว็ 
เฉลี่ยในการเดินทาง การขนส่งบนเส้นทางหลักเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพบว่า  
การขนส่งบนเส้นทางหลักเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ พิจารณาจากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดปริมาณผู้โดยสารภายใน 
ประเทศที่ท่าอากาศยานภูมิภาค (ทอท. ทย. และ บ.การบินกรุงเทพฯ) และตัวชี้วัดปริมาณเที่ยวบินทั้งหมดภายใน 
เขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ (บวท.) มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมาย
ปลายปีนี้ได้ ส าหรับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พบว่าตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน (ทย.) 
พบว่า มีอัตราเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายปลายปีนี้ได้ 
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4.2.3 เป้าประสงค์ที่ ๓ ปรับปรุงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง  พบว่า  

ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งทางบก พิจารณาจากตัวชี้วัดจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิด
จากการขนส่งทางถนนของ คค. ทั่วประเทศ (สนข.) และตัวชี้วัดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง 
ทางถนนทั่วประเทศ (สนข.) พบว่า มีอัตราเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้าน 
ความปลอดภัยทางถนนปลายปีนี้ได้ ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งทางราง ผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลงจากปีก่อนบริเวณทางผ่านเสมอระดับ (รฟท.) พบว่า  มีอัตราลดลง 
อย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัยทางรถไฟปลายปีนี้ได้ ส าหรับ 
ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งทางน้ า ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดจ านวนอุบัติเหตุที่เกิดจาก
การขนส่งผู้โดยสารทางน้ า (จท.) และตัวชี้วัดจ านวนอุบัติเหตุต่อปีของเรือขนส่งสินค้า (จท.) คาดว่าจะสามารถ
บรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัยทางน้ าปลายปีนี้ได้ ส่วนความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง 
ทางอากาศ  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดจ านวนอุบัติเหตุด้านการขนส่งทางอากาศ (กพท.) พบว่า มีอัตราลดลง
อย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัยทางอากาศปลายปีนี้ได้   

4.2.๔ เป้าประสงค์ที่ 4 ส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พบว่า
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งมาใช้การขนส่งทางรางและทางน้ า ซึ่งเป็นระบบการขนส่งที่ประหยัด
พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในส่วนของการปรับรูปแบบการขนส่งทางรถไฟ พิจารณาจาก
ตัวชี้วัดความตรงต่อเวลาของรถไฟขนส่งสินค้ารวม (รฟท.) ที่คาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายปลายปีนี้ได้  
แต่ตัวชี้วัดปริมาณและระยะทางการขนส่งสินค้าทางราง (รฟท.) และตัวชี้วัดความเร็วเฉลี่ยของรถไฟขนส่งสินค้า 
(รฟท.) คาดว่าจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายปลายปีนี้ ได้ ส าหรับการปรับรูปแบบการขนส่งทางน้ า พบว่า 
ตัวชี้วัดปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ า (จท.) พบว่าปริมาณการขนส่งทางล าน้ าและปริมาณการขนส่งสินค้า
ชายฝั่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าการขนส่งชายฝั่งจะสามารถบรรลุเป้าหมายปลายปีนี้ได้  
ส าหรับการใช้พลังงานในภาคการขนส่งและมลพิษท่ีเกิดจากภาคการขนส่ง ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดสัดส่วน
การใช้พลังงานของภาคการขนส่ง (สนข.) และตัวชี้วัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (สนข.) พบว่า มีอัตรา
การขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลายปีนี้ได ้

4.2.5 เป้าประสงค์ที่ 5 ยกระดับการเข้าถึงและเพิ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ  พบว่า ในส่วน
ของการมีผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น และระบบขนส่งสาธารณะครอบคลุมส าหรับคนทุกกลุ่ม 
พบว่า ตัวชี้วัดปริมาณผู้โดยสารเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทุกเส้นทาง (รฟม.และ รฟฟท.)  
พบว่า มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายปลายปีนี้ได้ ส าหรับ
ลดเวลาในการเดินทาง พิจารณาจากตัวชี้วัดความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงสังคม (รถไฟธรรมดา) และ
รถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์ (รถไฟด่วนพิเศษ) (รฟท. ) ตัวชี้วัดความตรงต่อเวลาของรถไฟโดยสารเชิงสังคม
และเชิงพาณิชย์ (รฟท.) คาดว่าจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายปลายปีนี้ได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร ๔-๖ 
พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)  

 

 
4.3 ข้อเสนอแนะ 
   4.3.1 การติดตามและประเมินผล พบว่า โครงการและมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบ
ขนส่งฯ ส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างการศึกษาและการด าเนินงาน รวม 76 โครงการ และ 27 มาตรการ คิดเป็น
ร้อยละ 55.88 ของโครงการทั้งหมด 136 โครงการ และร้อยละ 71.05 ของมาตรการทั้งหมด 38 มาตรการ    
ซึ่งหน่วยงานควรเร่งรัดโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาให้แล้วเสร็จและขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
รวมทั้งเร่งรัดด าเนินโครงการและมาตรการที่อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนการด าเนินงาน
ที่ก าหนดไว้      
   4.3.2 การประเมินผลตัวชี้วัดภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ พบว่า ผลการด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดสะท้อนผลการพัฒนาตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ โดยเป้าประสงค์ที่ 1 การเป็นศูนย์กลาง
เชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งทางน้ าและทางอากาศ และเป้าประสงค์ที่ 2 การเพ่ิมความคล่องตัวและ 
การเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านการขนส่ง
ทางอากาศมีแนวโน้มที่ดีและคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายปลายปีได้ อย่างไรก็ตาม พบว่า ผลการด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดในเป้าประสงค์ที่ 3 ปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง โดยเฉพาะ 
ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งทางบก เป้าประสงค์ท่ี 4 ส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งมาใช้การขนส่งทางรางและทางล าน้ า 
รวมถึงการใช้พลังงานในภาคการขนส่งและมลพิษที่เกิดจากภาคการขนส่ง และเป้าประสงค์ที่ 5 ยกระดับ 
การเข้าถึงและเพ่ิมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะคุณภาพการให้บริการ เช่น ความเร็ว ความตรงต่อเวลา  
ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งพัฒนาโครงการและมาตรการเป้าประสงค์เหล่านี้ เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายของเป้าประสงค์ของแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ได้ตามท่ีก าหนดไว้    

4.3.3 การพัฒนาโครงการและมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ซึ่งมีทั้งการพัฒนา 
ด้านกายภาพ เพ่ือขยายความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารและสินค้าได้อย่างเพียงพอในอนาคต
อย่างไรก็ตามหน่วยงานควรให้ความส าคัญในการพัฒนาด้าน Softside อาทิ บุคลากร กฎหมาย การบริหาร
จัดการ และเทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ การเชื่อมโยง และพัฒนาด้านคุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบขนส่งที่น าไปสู่ความยั่งยืนในระบบขนส่งและภาพรวมของประเทศได้ในอนาคต   

4.3.4 หน่วยงานควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ตัวชี้วัด รวมทั้งการเชื่อมโยง 
ระบบฐานข้อมูลระหว่างกัน เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนและติดตามผลการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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