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

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

1. วิสัยทัศน เปาประสงคและยุทธศาสตร แผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ฉบับทบทวน 
ไดคงวิสัยทัศนเดิมในการมุงสูการขนสงท่ีย่ังยืนโดยใหความสําคัญของการพัฒนาการขนสงในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลไว โดยปรับเปาประสงคและยุทธศาสตรภายใตแผนใหม สรุปได ดังนี้  
 เปาประสงคท่ี 1 เพ่ื อให ประเทศไทยเป น ศูนยกลางเชื่ อมตอการเดินทางและการขนส ง  
มียุทธศาสตรรองรับ คือ 1) ยุทธศาสตรการพัฒนาประตูการคาหลักและประตูการคาชายแดน รวมท้ัง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงขายการขนสงภายในประเทศเพ่ือเชื่อมโยงเมืองหลักในภูมิภาค 
๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการไทยเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
และ 4) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงของภาครฐั การพัฒนา
เทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรดานการขนสง  

เปาประสงคท่ี 2 เพ่ือเพ่ิมความคลองตัวและการเขาถึงระบบการคมนาคมขนสง มียุทธศาสตรรองรับ  
คือ 1) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๒) ยุทธศาสตร 
การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงเชื่อมโยงระหวางเมืองในภูมิภาค ๓) ยุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการจราจร และการจัดการความตองการในการเดินทาง  

เปาประสงคท่ี 3 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง มียุทธศาสตรรองรับ 
คือ ๑) ยุทธศาสตรการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบควบคุมความปลอดภัยในเสนทาง มาตรฐานยานพาหนะ 
และสภาพแวดลอมใหมีคุณภาพและความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง ๒) ยุทธศาสตรการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู ที ่มีสวนเกี่ยวของ ใหความรู ความเขาใจ จิตสํานึก วัฒนธรรมความปลอดภัยและทักษะ 
เรื่องความปลอดภัยดานการขนสง ๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขนสงและจราจรใหไดมาตรฐานความปลอดภัย
ตามหลักสากล และกรอบความตกลงระหวางประเทศ  
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เปาประสงค ท่ี  4  เพ่ือสงเสริมการขนสงท่ีประหยัดพลังงาน และเปนมิตรตอสิ่ งแวดลอม 
มียุทธศาสตรรองรับ คือ ๑) ยุทธศาสตรการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเปลี่ยนมาใชรูปแบบการขนสงทางราง
และทางน้ําเพ่ิมมากข้ึน ๒) ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใหมีการใชพลังงานและ
ยานพาหนะท่ีสะอาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขนสงและจราจร 
ใหไดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม ตามหลักสากล และกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 

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

สรุปความเชื่อมโยงของเปาประสงค  ยุทธศาสตร ผลลัพธ และผลกระทบภายใตแผนหลักการพัฒนา 
ระบบขนสงฯ ฉบับทบทวน ดังตารางท่ี 1-1 

ตาราง 1-1 ความเช่ือมโยงเปาหมาย ยุทธศาสตร ผลลัพธ และผลกระทบของแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ 
               ฉบับทบทวน 

เปาประสงค ยุทธศาสตร ผลลัพธ ผลกระทบ 

เปาประสงคที่ 1  
เ พ่ื อ ให ป ร ะ เท ศ ไท ย 
เปนศูนยกลางเช่ือมตอ
การเดินทางและการขนสง  

๑. การพัฒนาประตูการคาหลักและประตู
การคาชายแดน รวมท้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
๒. การพัฒนาโครงข ายการขนส งภายใน 
ประเทศเพ่ือเช่ือมโยงเมืองหลักในภูมิภาค 
๓. การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการไทยเพ่ือสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
๔. การพัฒ นาระบบการบริหารจัดการ
โครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงของภาครัฐ 
การ พัฒ นาเทคโน โลยี  และการพัฒ นา
บุคลากรดานการขนสง 

1. ปริมาณการเดินทาง
แ ล ะ ก า ร ข น ส ง สิ น ค า
ระหวางประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 

๑. มูลคาผลิตภัณฑรวม 
ในประเทศเพ่ิมขึ้น 
๒. การคาระหวางประเทศ
แ ล ะ ก า ร ค า ช า ย แ ด น 
ของไทยขยายตัว 
๓. เพ่ิมบทบาทเศรษฐกิจ
ของไทยในภูมิภาค 

  

เปาประสงคที่ 2  
เพ่ือเพ่ิมความคลองตัว
และการเข าถึ งระบ บ 
การคมนาคมขนสง  

1.  การพัฒนาระบบคมนาคมในพ้ืนท่ีกรุงเทพ 
มหานครและปริมณฑล 
2. การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงเช่ือมโยง 
ระหวางเมืองในภูมิภาค 
๓. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จ ราจ รและก ารจั ด ก ารค วาม ต อ งก าร 
ในการเดินทาง 

๑. ความเร็วเฉล่ียในการ
เดินทางและการขนสงดีขึ้น 
๒. การขนสงบนเสนทาง
หลักเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
มีความสะดวก  รวดเร็ ว  
และนาเชื่อถือมากขึ้น 
๓. ระดับความพึงพอใจ
ขอ ง ผู ใช บ ริ ก าร ระบ บ
ขนสงเพ่ิมขึ้น 

๑. บรรเทาสภาพการจราจร
แออัด 
๒. ล ด ค ว า ม สู ญ เ สี ย 
ทางเศรษฐกิจจากปญหา
การขนสงและจราจร 
๓. เศรษฐกิจในภู มิภาค
สามารถเติบโตไดอย าง
รวดเร็วและยั่งยืน 
๔. เ พ่ิ ม โอ ก า ส ใน ก า ร
ประกอบธุรกิจ 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร      ๑-๓ 
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ตาราง 1-1 ความเช่ือมโยงเปาหมาย ยุทธศาสตร ผลลัพธ และผลกระทบของแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ 
 ฉบับทบทวน (ตอ)  

เปาประสงค ยุทธศาสตร ผลลัพธ ผลกระทบ 

เปาประสงคที่ 3  
เ พ่ื อ ป รั บ ป รุ งแ ละ เพ่ิ ม 
ความปลอดภัย ในการเดินทาง
และการขนสง 

1. การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน มาตรฐาน
ยานพาหนะ และสภาพแวดลอมใหมีคุณภาพ
และความปลอดภัยในการเดินทาง 
2. การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูท่ีมีสวน
เกี่ยวของใหความรู  ความเขาใจ จิตสํานึก
วัฒ นธรรมความปลอดภั ย  และ ทักษ ะ 
เรื่องความปลอดภัยดานการขนสง 
3 . การ พั ฒ นาระบบ ขนส งแ ละจราจร 
ใหไดมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล 
และกรอบความตกลงระหวางประเทศ 

๑. จํานวนอุบัติ เหตุจาก
การขนสงลดลง 
๒. จํานวนผูเสียชีวิตจาก 
อุบัติเหตุจากการขนสงลดลง 

๑. คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
๒ .ล ด ค ว า ม สู ญ เ สี ย 
ทางเศรษฐกิจและสังคม
จากอุบัติเหตุ 

เปาประสงคที่ 4 
เพ่ื อ ส ง เส ริม ก ารขนส ง 
ท่ีประหยัดพลังงาน และ
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

1. การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเปล่ียนมาใช
รูปแบบการขนสงทางรางและทางนํ้าเพ่ิมมากขึ้น 
2. การสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใหมี
การใชพลังงานและยานพาหนะท่ีสะอาดและ
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
3. การพัฒนาระบบขนสงและจราจรใหได
มาตรฐานดานส่ิงแวดลอมตามหลักสากล 
และกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 

๑. สัดสวนและปริมาณ 
ก า ร ใ ช พ ลั ง ง า น ใ น 
ภาคการขนสงลดลง 
๒ . มลภาวะ ท่ี เกิ ดจ าก 
ภาคการขนสงลดลง 

1. ลดผลกระทบท่ี มีต อ
ภาวะโลกรอน 
๒. ลดการพ่ึงพาการนําเขา 
นํ้ามันเชื้อเพลิง 
๓. เพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแขงขัน 

เปาประสงคที่ 5   
เพ่ือยกระดับการเขาถึง
แ ล ะ เพ่ิ ม ก าร ใช ร ะ บ บ
ขนสงสาธารณะ  

1. การพัฒนาระบบขนส งสาธารณะในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2. การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะของเมืองหลัก
ในภูมิภาค 
3. การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะระหวาง 
เมืองภูมิภาค 
4. การพัฒนาและการเข าถึ งระบบขนส ง
สาธารณะ 

๑. ผู โดยสารระบบขนส ง
สาธารณะเพ่ิมขึ้น 
๒. ลดเวลาในการเดินทาง 
๓. ระบบขนสงสาธารณะ
ครอบคลุมสําหรับคนทุกกลุม 
๔. การเช่ือมตอการเดินทาง
มีความสะดวกมากขึ้น 

๑. เพ่ิ มความเท าเทียมกั น 
ในสังคม 
๒. คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
๓. ชุมชนมีความนาอยูมาก
ขึ้นเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

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

 

 

 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งท่ี 18 : ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

บทท่ี 2  
ผลการดําเนินโครงการและมาตรการภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร 
พ.ศ. 2554 - 2563  

 
 แผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563 ฉบับทบทวน ประกอบดวยโครงการ 

และมาตรการสําคัญท่ีสอดรับกับเปาประสงคท้ัง ๕ ประการ เพ่ือมุงไปสูการพัฒนาสูการขนสงท่ียั่งยืน รวม 136  โครงการ 

และ 38 มาตรการ ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) หนวยงานในสังกัด คค. 

ท่ีเก่ียวของ ไดนําโครงการและมาตรการภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ มาขับเคลื่อน สรุปผลการดําเนินงาน 

ดังนี้  

2.1  สรุปผลการดําเนินโครงการและมาตรการ 

 หนวยงานในสังกัด คค. ท่ีเก่ียวของรวม 23 หนวยงาน ไดนําโครงการและมาตรการภายใตแผนหลักการพัฒนา
ระบบขนสงฯ มาขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยมีความคืบหนาการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – 
กันยายน 2562) สรุปตามแผนภาพท่ี 2-1 และ ตารางท่ี 2-1 และรายละเอียดในภาคผนวก  
 

 
 

แผนภาพท่ี 2-1  สถานะโครงการและมาตรการภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ  
             ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 

 

 2.1.1 ผลการดําเนินโครงการ  โครงการสวนใหญอยูระหวางดําเนินการศึกษาและดําเนินการ 61 โครงการ 
(รอยละ 44.85) ศึกษาและดําเนินการแลว เสร็จ  59 โครงการ (รอยละ 43.38)  ในขณะท่ีโครงการ 
ท่ียุติ/ชะลอมี 11 โครงการ (รอยละ 8.09) และยังไมเริ่มดําเนินการ 5 โครงการ (รอยละ 3.68)   

2.1.2 ผลการดําเนินมาตรการ  มาตรการสวนใหญอยูระหวางดําเนินการ 25 มาตรการ (รอยละ 65.79) ศึกษา
และดําเนินการแลวเสร็จ 11 มาตรการ (รอยละ 28.95) ในขณะท่ีมาตรการท่ียุติ/ชะลอมี 2 มาตรการ (รอยละ 5.26)   
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จํานวนโครงการ/มาตรการ (รอยละ)

โครงการ มาตรการ



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๒ 
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ตารางท่ี 2 - 1  สรุปสถานะโครงการและมาตรการภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ประจําปงบประมาณ  
 พ.ศ. 2562 (ครั้งท่ี 18 : ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 

โครงการและมาตรการ 
โครงการ/ 
มาตรการ 

ศึกษา 
1/

 
ดําเนนิโครงการ/

มาตรการ 
2/

 ยุต/ิ
ชะลอ 

  ยังไมเริ่ม 
 ดําเนนิการ 

รวม 
อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลว
เสร็จ 

  อยูระหวาง 
ดําเนนิการ 

แลว
เสร็จ 

เปาประสงคที่ 1 เพื่อใหประเทศไทยเปนศนูยกลางเชื่อมตอการเดนิทางและการขนสง  

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาประตูการคาหลัก
และประตูการคาชายแดนรวมท้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

โครงการ 2 5 12 2 1 1 23 
มาตรการ 0 1 1 0 0 0 2 

ยุทธศาสตรที ่๒ การพัฒนาโครงขายการขนสง
ภายในประเทศเพ่ือเชื่อมโยงเมืองหลักในภูมิภาค 

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

ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ 
ไทยเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ 

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

ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงของภาครัฐ 
การพัฒนาเทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากร 
ดานการขนสง 

โครงการ 1 3 1 1 2 1 9 
มาตรการ 0 0 7 5 0 0 12 

รวมเปาประสงคที่ 1 โครงการ 4 12 18 3 3 3 43 
รวมเปาประสงคที่ 1 มาตรการ 0 1 9 6 1 0 17 

  เปาประสงคที่ 2 เพือ่เพิ่มความคลองตัวและการเขาถึงระบบการคมนาคมขนสง 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคม 
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โครงการ 2 3 2 3 1 0 11 
มาตรการ 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบคมนาคม 
ขนสงเชื่อมโยงระหวางเมืองในภูมิภาค 

โครงการ 0 1 3 4 0 0 8 
มาตรการ 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตรที่ ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการจราจรและการจัดการความตองการ
ในการเดินทาง 

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

รวมเปาประสงคที่ 2 โครงการ 2 6 6 7 1 0 22 
รวมเปาประสงคที่ 2 มาตรการ 0 0 2 0 0 0 2 

  เปาประสงคที่ 3 เพื่อปรบัปรุงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดนิทางและการขนสง 
ยุทธศาสตรที่ 1  การปรับปรุงโครงสราง
พ้ืนฐาน มาตรฐานยานพาหนะและสภาพแวดลอม 
ใหมีคุณภาพและความปลอดภยัในการเดินทาง 

โครงการ 0 0 7 3 0 1 11 
มาตรการ 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตรที่ 2 การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของใหความรู ความเขาใจ 
จิตสํานึกวัฒนธรรมความปลอดภัยและทักษะ
เรื่องความปลอดภัยดานการขนสง 

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

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบขนสงและจราจร 
ใหไดมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล  
และกรอบความตกลงระหวางประเทศ 

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

รวมเปาประสงคที่ 3 โครงการ 0 0 7 5 0 1 13 
รวมเปาประสงคที่ 3 มาตรการ 0 0 10 2 1 0 13 

  



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๓ 
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โครงการและมาตรการ 
โครงการ/ 
มาตรการ 

ศึกษา 
1/

 
ดําเนนิโครงการ/

มาตรการ 
2/

 ยุต/ิ
ชะลอ 

  ยังไมเริ่ม 
 ดําเนนิการ 

รวม 
อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลว
เสร็จ 

  อยูระหวาง 
ดําเนนิการ 

แลว
เสร็จ 

  เปาประสงคที่ 4 เพื่อสงเสริมการขนสงทีป่ระหยดัพลังงาน และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมและสนับสนุน
ใหมีการเปล่ียนมาใชรูปแบบการขนสง 
ทางรางและทางนํ้าเพ่ิมมากขึ้น 

โครงการ 1 12 11 1 4 1 30 
มาตรการ 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยี  เ พ่ือให มีการใชพลังงานและ
ยานพาหนะท่ีสะอาดและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

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

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบขนสงและ
จราจรใหไดมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมตามหลักสากล 
และกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 

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

รวมเปาประสงคที่ 4 โครงการ 1 14 11 4 4 1 35 
รวมเปาประสงคที่ 4 มาตรการ 0 0 2 2 0 0 4 

  เปาประสงคที่ 5 เพื่อยกระดบัการเขาถึงและเพิ่มการใชระบบขนสงสาธารณะ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ 
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โครงการ 0 2 9 3 3 0 17 
มาตรการ 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบขนสง
สาธารณะของเมืองหลักในภูมิภาค 

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

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบขนสง
สาธารณะระหวางเมืองภูมิภาค 

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

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาและการเขาถึง
ระบบขนสงสาธารณะ 

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

รวมเปาประสงคที่ 5 โครงการ 0 3 12 5 3 0 23 
รวมเปาประสงคที่ 5 มาตรการ 0 0 2 0 0 0 2 
รวมทั้ง 5 เปาประสงค โครงการ 7 35 54 24 11 5 136 
รวมทั้ง 5 เปาประสงค  มาตรการ 0 1 25 10 2 0 38 

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

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

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

 

2.2  รายละเอียดของโครงการมาตรการพรอมความคบืหนาการดําเนินงาน 
โครงการรวม 136 โครงการ และมาตรการรวม 38  มาตรการภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ  

มีความคืบหนาการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)  สรุปไดดังตารางท่ี 2-2 
โดยสามารถดูรายละเอียดสาระสําคัญของโครงการและมาตรการ เชน ขอมูลทางกายภาพ ความสามารถในการรองรับ
ผูโดยสารและสินคา รวมท้ังความคืบหนาของการดําเนินงาน การเบิกจายเงิน และปญหาอุปสรรค ดังแสดงในภาคผนวก   

 
 
 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๔ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งท่ี 18 : ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

ตารางท่ี 2 - 2   สรุปความคืบหนาการดําเนินโครงการและมาตรการภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ   
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

โครงการและมาตรการ งบประมาณ 
     (ลานบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ/ 

  มาตรการ1/ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

หมายเหตุ ศึกษา 2/ 
ดําเนินโครงการ/

มาตรการ 3/ ยุติ/
ชะลอ 

ยังไมเร่ิม
ดําเนนิการ อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง         
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

 1. เปาประสงคที่ 1 เพื่อใหประเทศไทยเปนศนูยกลางเชื่อมตอการเดนิทางและการขนสง 

      1.1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาประตกูารคาหลักและประตกูารคาชายแดน รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

โครงการ 

1. โครงการศูนยเปล่ียนถายรูปแบบการขนสง
สินคาเชียงของ จ.เชียงราย (ขบ.) 

2,338.00 
(งปม./ 

กองทุนฯ สคร.) 

56-63    
(อยูระหวางกอสราง

73.89%) 

    

2. โครงการศูนยการขนสงชายแดน จ.นครพนม  
(ขบ.) 

1,240.95 
(งบประมาณ.) 

56-64    
  (อยูระหวางศึกษา 

  เวนคืนที่ดิน+ 
ประกวดราคา) 

    

3. โครงการศึกษาและวิเคราะหโครงการสถานี
ขนสงสินคาภู มิภาคตามมาตรา 25 แห ง
พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556 (จํานวน 17 แหง) (ขบ.) 

301.47 
(งบประมาณ) 

 

58-69    
(อยูระหวางศึกษา 
     ออกแบบ+

เวนคืนที่ดิน) 

    

4. โครงการพัฒนาโครงขายทางหลวงเช่ือมโยง
ระหวางประเทศ (ทล.)  

20,346.00 
(งบประมาณ) 

58-65    
(อยูระหวาง 

กอสราง+เสรจ็ 
5 โครงการ) 

    

5. โครงการกอสรางทางหลวงชนบทสนับสนุน
ทาเรือแหลมฉบัง (ทช.) 

1,447.35  
(งบประมาณ) 

59-64    
(อยูระหวาง
กอสราง) 

    

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

 31,844.54 
   (งบประมาณ) 

59-69    
  (อยูระหวาง 
กอสราง+เสร็จ  
  5 สายทาง) 

    

7. โครงการสนับสนุนทาเทียบเรือเชียงแสน  
จ.เชียงราย (ทช.) 

1,656.22 
(งบประมาณ) 

59 -62    
(อยูระหวาง
กอสราง) 

    

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

1,640.00 
(งบประมาณ) 

61-66       
(1สายทาง) 

ชะลอ/ยุติ  
2 สายทาง 

9. โครงการทางหลวงชนบทสนับสนุนเขต
เศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน (8 สายทาง) (ทช.) 

4,121.13 
(งบประมาณ) 

58-66    
(อยูระหวาง 

กอสราง+เสรจ็ 
3 โครงการ) 

    

10. โครงการกอสรางทาเรือนํ้าลึกปากบารา 
จ.สตูล (จท.) 

ศึกษา 

115.52 
กอสราง+เคร่ืองมือ 

 20,434.00 
(งบประมาณ/PPP) 

59-66       อยูในพื้นที่ออนไหว
ดานสิ่งแวดลอมและ
เสี่ยงตอความมั่นคง 

11. โครงการกอสรางทาเรือนํ้าลึกสงขลา 
แหงท่ี 2 (จท.) 

ศึกษา 

69.98 
กอสราง+เคร่ืองมือ 

    16,550.00 
 (งบประมาณ/PPP) 

55-67        

12. โครงการกอสรางทาเทียบเรืออเนกประสงค
คลองใหญ จ.ตราด (จท.) 

1,295.10 
(งบประมาณ) 

54-59     
     (กอสรางเสร็จ 
     +กทท.เตรียม 
    เขาบริหาร) 

   



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๕ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งท่ี 18 : ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

โครงการและมาตรการ งบประมาณ 
     (ลานบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ/ 

  มาตรการ1/ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

หมายเหตุ ศึกษา 2/ 
ดําเนินโครงการ/

มาตรการ 3/ ยุติ/
ชะลอ 

ยังไมเร่ิม
ดําเนนิการ อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง         
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

13. โครงการกอสรางทาเทียบเรือสําราญขนาดใหญ 
ท่ี จ.กระบ่ี (จท.) 

ศึกษา 

   44.79 
 ศึกษาแผนแมบท 
  Cruise terminal 

   70.00  

(งบประมาณ) 

58-64     
    (ศึกษาออกแบบ 
    เสรจ็+อยูระหวาง  
    ศึกษาแผนแมบทฯ)  

     

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

ศึกษา 

44.79 
กอสราง 

4,912.00 
  (งบประมาณ) 

58-67   
    (ศึกษาออกแบบ    
    เสรจ็+อยูระหวาง 

   PPP+ศึกษา 
   แผนแมบท) 

     

15. โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ขั้นท่ี 3 (กทท.) ศึกษา 
65.13 

กอสราง+เคร่ืองมือ 
114,046.93 
(งบ กทท./เอกชน

รวมลงทุน) 

53-67    
(หาผูรับจาง
กอสราง+

หาผูรวมทุน 
PPP ทา F) 

    

16. โครงการปรับปรุงขยายทาอากาศยานแมสอด 
จ.ตาก (ทย.) 

 1,113.32 
 (งบประมาณ) 

59-62    
 (อาคารโดยสาร  
 ทางชับลานจอด 
 เสรจ็+ อยูระหวาง 
 ตอเติมทางว่ิง)  

    

17. โครงการกอสรางทาอากาศยานเบตง  
จ.ยะลา (ทย.) 

1,655.11 
 (งบประมาณ) 

59-62    
  (อยูระหวาง
กอสรางอาคาร

ผูโดยสาร+ 
ทางว่ิงทางขับ)  

    

18. โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ระยะท่ี 2 (ทอท.) 

62,503.21 
(งบ ทอท.) 

54-64    
   (เสรจ็ 1 งาน+ อยู 

          ระหวาง ดําเนินการ 
     8 งาน) 

    

19. โครงการกอสรางทางว่ิงเสนท่ี ๓ ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (ทอท.) 

ออกแบบ 

173.52 
กอสราง 

21,795.94 
(งบ ทอท.) 

59-65   
(ศึกษาออกแบบ 

    เสร็จ+อยูระหวาง 
 EHIA+ขออนุมัติ 

โครงการ)  

     

20.  โครงการอาคารผูโดยสารหลังท่ี ๒ ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (ทอท.) 

ออกแบบ

309.44   
(งบ ทอท.) 

61-65        

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

54-61     
 (ใหบรกิารแลว 

 ป 61) 

   

22. โครงการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (SEA) 
สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลภาคใต (สนข.) 

49.32 
(งบประมาณ) 

58-59        

23. โครงการศึกษาแผนแมบทการพัฒนา
โครงขายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
การทองเท่ียวและการพัฒนาพ้ืนท่ี (ขร.) 

22.00 
(งบประมาณ) 

59-61   
    (อยูระหวาง 
     เสนอ ครม.) 

      
 

มาตรการ 
1. มาตรการพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภา 
ใหเปนทาอากาศยานเชิงพาณิชยแหงท่ี ๓ (สปค.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

58   
      (ครม.เห็นชอบ+ 

 เปนสวนหน่ึงของ 
    แผน EEC) 

     

2. มาตรการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบิน  
และ/หรือศูนยซอมบํารุงอากาศยานท่ี 
ทาอากาศยานอูตะเภา (สนข./บกท.) 
 

ศึกษา 

50.00 
ลงทุน 

4,255.00 
(งบ บกท./PPP) 

57-65    
  (BOI เห็นขอบ+อ
ระหวาง PPP) 

 
 

   



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๖ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งท่ี 18 : ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

โครงการและมาตรการ งบประมาณ 
     (ลานบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ/ 

  มาตรการ1/ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

หมายเหตุ ศึกษา 2/ 
ดําเนินโครงการ/

มาตรการ 3/ ยุติ/
ชะลอ 

ยังไมเร่ิม
ดําเนนิการ อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง         
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

1.2 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงขายการขนสงภายในประเทศเพือ่เชื่อมโยงเมืองหลักในภูมภิาค  
โครงการ 

24. โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 
สายพัทยา-มาบตาพุด (ทล.) 

กอสราง 

 17,819.47 
    เวนคืนท่ีดิน 

  6,000.00 
   (กองทนุโครงสราง 

พื้นฐานฯ) 

 58-62    
     (กอสรางเสร็จ 
  +อยูระหวาง

งานระบบ)  

    

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

      กอสราง 
76,600.00 

 เวนคืนท่ีดิน

6,630.00 
(งบประมาณ) 

59-63    
   (อยูระหวางกอสราง 

  +ประกวดราคา 
   +งานระบบ)  

    

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

กอสราง 

 49,120.00 
       เวนคืนท่ีดิน   

     5,420.00     
      (งบประมาณ) 

59-64    
(อยูระหวางกอสราง 
+เวนคืนที่ดิน) 

    

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

      ศึกษา 

    25.00  
     กอสราง 

 30,500.00 

60-66   
   (อยูระหวาง  
  ศึกษาPPP+EIA) 

     

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

       ศึกษา 

    30.00 
     กอสราง 

 30,500.00 

60-66  
(ศึกษาออกแบบ

รายละเอียด) 

      

29. โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 
สายกรุงเทพ-ชลบุรี ตอนทางยกระดับศรีนครินทร
(ทล.) 

ศึกษา 

30.00  
62-64   

 (ศึกษาออกแบบ 
   +EIA เสร็จ)  

     

30.  โครงการ พัฒนาระบบรถไฟทาง คู   
ชวงกรุงเทพ-หัวหิน (ขร./รฟท.) 

101,880.00 
  (งบประมาณ+PPP) 

 

61-64   
(อยูระหวาง 
ทบทวนผล

การศึกษา+EIA) 

     

31 .  โครงการ พัฒนาระบบรถไฟทาง คู   
ชวงกรุงเทพ-ระยอง (ขร./รฟท.) (ปรับเปน
โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน)   

224,544.36 
(งบประมาณ+PPP) 

61-67    
  (EIAผานแลว+ 
 อยูระหวางลงนาม 
  ในสัญญา PPP) 

    

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

179,412.00 
(เงินกู)  

61-66    
( อยูระหวาง  

ระยะ 1 กอสราง 
+ระยะ 2 

จางออกแบบ) 

    

33 . โครงการกอสรางรถไฟความเร็ ว สูง      
ชวงกาญจนบุร-ีกรุงเทพ-อรัญประเทศ, กรุงเทพ- 
แหลมฉบัง, กรุงเทพ-เชียงใหม (รถไฟไทย - ญ่ีปุน) 
(ขร./รฟท.) 

501,285.07 
(เงินกู)   

61-69   
 (EIAแลว+ 
อยูระหวาง

ศึกษาแนวทาง
ลดตนทุน)  

 

     

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

- -        ยังไมบรรจุในแผน  
   วิสาหกิจ รฟท. 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งท่ี 18 : ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

โครงการและมาตรการ งบประมาณ 
     (ลานบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ/ 

  มาตรการ1/ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

หมายเหตุ ศึกษา 2/ 
ดําเนินโครงการ/

มาตรการ 3/ ยุติ/
ชะลอ 

ยังไมเร่ิม
ดําเนนิการ อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง         
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

1.3 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศกัยภาพผูประกอบการไทยเพื่อสรางขดีความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 
มาตรการ 

3. มาตรการจัดทําคูมือเตรียมความพรอม 
ในการประกอบธุรกิจโลจิสติกสของประเทศ
ในกลุมอาเซียน (ขบ.) 

25.00 
(งบประมาณ)  

60     
(เสร็จ+มอบให

หนวยงาน
ดําเนินการตอ) 

   

4. มาตรการสงเสริมศักยภาพผูประกอบการ
จัดการขนสงทางรถไฟ (รฟท.) 

- -      
(ชะลอ) 

 รอรางกฎระเบียบ 
 ที่เกี่ยวของ 

5. มาตรการสงเสริมความเขมแข็งใหประกอบการ
รับจัดสงสินคาระหวางประเทศ (จท.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

ดําเนนิการ 
ตอเนื่อง 

   
(อยูระหวาง

ศึกษา) 

    

1.4 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงของภาครัฐ การพัฒนาเทคโนโลยี และ 
      การพัฒนาบุคลากรดานการขนสง 

โครงการ 
35. โครงการพัฒนาฐานขอมูลดานการขนสง
ของประเทศในกลุมอาเซียน (ขบ.) 

  - -      
(ยุติ) 

 ไดศึกษาอยูใน
โครงการอื่นแลว 

36. โครงการศึกษาการจัดเก็บคาธรรมเนียม
การใชถนน (สนข./ทล.) 

14.57 
(งบประมาณ) 

60   
(ศึกษาเสร็จ+

มอบ ขบ.
ดําเนินการตอ) 

     

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

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

-     
 (ใหบรกิารแลว) 

  AH 15เช่ือมอาเซียน 
+R12,R8 เช่ือม 

อนุภูมิภาค 
ลุมแมนํ้าโขง 

38. โครงการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพทางราง/
มาตรฐานวัสดุและองคกรกํากับ (รฟท.)   

- -      
(ยุติ) 

  

39. โครงการกอสรางอาคารเรียนศูนยพัฒนา
บุคลากรดานการบิน อาคารฝายอํานวยการ 
และส่ิงกอสรางประกอบ (สบพ.) 

1,402.79 
(งบประมาณ 
+งบ สบพ.) 

61-๖4 
 

   
(อยูระหวาง

กอสราง คืบหนา
22.41%) 

  
 

  

40. โครงการศึกษาการพัฒนาเมืองกับระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง (สนข.) 

400.00 
(งบประมาณ) 

61-63  
 (รายงานฉบบั 

กลางแลว) 

      

41. โครงการศึกษาวิเคราะหประเมินผลกระทบ 
โครงการลงทุนดานคมนาคมขนสงในมิติเศรษฐกิจ
และสังคม (สนข.) 

- -        

42. โครงการศึกษาจัดทําแผนแมบทดานการขนสง
ทางอากาศ (สนข.) 

36.02 
(งบประมาณ) 

60-61   
(ศึกษาเสร็จ 
+อยูระหวาง 
เสนอ สศช.) 

     

43. โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนา
ระบบการจราจรและขนสงอัจฉริยะในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สนข.) 

18.63 
(งบประมาณ) 

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

     

มาตรการ 
6.  มาตรการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีดานการขนสง 
โครงการฝกอบรมผูขับขีร่ถบรรทุกมืออาชีพ (ขบ.) 

20.23 54     
   (อบรบเสรจ็) 

   

7.มาตรการกําหนดระเบียบการจัดการและ
กํากับการใชถนนระหวางประเทศ (ขบ.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

ดําเนินการ
ตอเนื่อง 

      ออกระเบียบตาม
ความตกลงขนสง
สินคากับประเทศ

เพื่อนบาน+ระเบียบ
นํารถเขาเพื่อ

ทองเที่ยวฯ แลว) 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งท่ี 18 : ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

โครงการและมาตรการ งบประมาณ 
     (ลานบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ/ 

  มาตรการ1/ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

หมายเหตุ ศึกษา 2/ 
ดําเนินโครงการ/

มาตรการ 3/ ยุติ/
ชะลอ 

ยังไมเร่ิม
ดําเนนิการ อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง         
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

8. มาตรการการปรับปรุงโครงสรางบริหาร
จัดการท่ีมีการแยกบทบาทภารกิจของหนวยงาน 
ระดับนโยบาย หนวยงานกํากับดูแล  
และหนวยงานปฏิบัติท่ีชัดเจน (กพท./ขร.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

5๘-๖๒     
(จัดต้ัง กพท.+ ขร.) 
  

 

   

9. มาตรการปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับ 
การขนสงทางราง เพ่ือรองรับการขนสงสินคา
ระหวางประเทศและผานแดน (รฟท.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

53-58        

10. มาตรการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี
ดานการขนสง การถายทอดเทคโนโลยีใน
โครงการรถไฟฟาสายสีมวง (รฟม.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

53-58     
(เสร็จป 58) 

   

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

ระยะ 3 26.40 
ระยะ4  31.20 
 (รายได กทพ.) 

59-63    
 (ระยะ 3 เสร็จ+ 
ระยะ 4อยูระหวาง 

ออกแบบติดต้ัง)  

    

12. มาตรการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี
ดานการขนสง การพัฒนาหลักสูตรดานการขนสง 
ทางนํ้าและพาณิชยนาวี (จท.) 

13.72 
(เงินนอก

งบประมาณ) 

ดําเนนิการ 
ตอเนื่อง 

   
(พัฒนาหลักสูตร 
ตามมาตรฐาน 

สากล) 

    

13. มาตรการพัฒนาการเชือ่มโยงภูมิภาคชายฝง 
ทะเลอาเซียนท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐานกฎระเบียบ 
ขอบังคับการกํากับดูแล (จท.) 

- 
(ไมใช

งบประมาณ) 

ดําเนนิการ 
ตอเนื่อง 

       

14. มาตรการพัฒนาบุคลากร/ผูเช่ียวชาญใน
การตรวจสอบมาตรฐานดานความปลอดภัย
ตามแผน ICAO (กพท.) 

317.20 
(งบประมาณ) 

59-62    
(อบรมแลว477 
หลักสูตรจากแผน 

รวม 1,144 
หลักสูตร) 

    

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

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

ดําเนนิการ 
ตอเนื่อง 

   
 (เปดจุดบินใหม 
  +เพิ่มบริการ 
 Charter flight)  

    

16. มาตรการปรับปรุงการบริหารจัดการและ
การดําเนินงานคลังสินคา (ทอท.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

61        

17. มาตรการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี
ดานการขนสง (สบพ./ทอท.) 

0.29 
(งบ ทอท.) 

   59-64    
 

    

๒. เปาประสงคที่ 2 เพื่อเพิ่มความคลองตัวและการเขาถึงระบบการคมนาคมขนสง 
๒.1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โครงการ 
44. โครงการกอสรางสะพานปทุมธานี 3 และ 
สะพานสามโคก จ.ปทุมธานี (ทล.) 

 17,460.00 
   (งบประมาณ) 

63-66   
    (สะพานสามโคก 
    ออกแบบเสรจ็+ 
     อยูระหวาง EIA+ 
   สะพานปทุมธานี3 

Feast เสรจ็) 

     

45. โครงการกอสรางสะพานขามแมนํ้าเจาพระยา 
บริเวณพระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ - 
ถนน เ ช่ื อมต อ สะพานข า มแม นํ้ า ท า จี น  
บริเวณทาฉลอม จ.สมุทรสาคร (ทช.) 

93,107.59 
(งบประมาณ) 

57-69  
 (อยูระหวางศึกษา   
ออกแบบ+EIA) 

      

46. โครงการกอสรางสะพานบริเวณสนามบินนํ้า 
จ.นนทบุร ี(ทช.)  

  3,486.50 
     (งบประมาณ) 

60-66      
(ยุติ)  

  เน่ืองจากมีผูคัดคาน  
 เปนจํานวนมาก 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๙ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งท่ี 18 : ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

โครงการและมาตรการ งบประมาณ 
     (ลานบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ/ 

  มาตรการ1/ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

หมายเหตุ ศึกษา 2/ 
ดําเนินโครงการ/

มาตรการ 3/ ยุติ/
ชะลอ 

ยังไมเร่ิม
ดําเนนิการ อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง         
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

47. โครงการกอสรางสะพานบริเวณทานํ้า
นนทบุรี (ทช.)                                      

   เวนคืนท่ีดิน

2,200.00   
กอสราง 

  3,796 .00 
  (งบประมาณ+เงินกู) 

49-57     
(ใหบริการแลว 

ป 57) 

  ไดรับพระราชทาน
ช่ือสะพานมหา
เจษฎาบดนิทรา

นุสรณ 

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

 6,758.73 
(งบประมาณ) 

59-62     
 (ใหบรกิารแลว) 

   

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

988.89 
(งบประมาณ) 

60-63    
(อยูระหวาง
กอสราง) 

    

50. โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน 
รอบนอกกรุงเทพมหานคร (กทพ.) 

42,380.00 56-60     
 (ใหบรกิารแลว 
     ป 59) 

   

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

 22,990.00 

(กองทุนโครงสราง    
        พื้นฐาน) 

60-66  
 (ศึกษาทบทวน 
   +ออกแบบ  
  รายละเอียด) 

      

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

31,244 
  (กองทุนโครงสราง    

พื้นฐาน+
งบประมาณ) 

61-65    
(งานโยธาประกวด 

ราคาเสร็จ+ 
งานระบบเตรียม
ประกวดราคา) 

    

53 . โครงการถนนเลียบแมนํ้าเจาพระยา 
(สนข.) 

ศึกษา 

38.40 
(งบประมาณ)  

58   
(คจร.รับทราบ 
+มอบหนวย

ดําเนินการตอ) 

     

54. โครงการศึกษาดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอมและออกแบบรายละเอียดโครงขาย
ทางเชื่อมระหวางทางยกระดับอุตราภิมุข และ
ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวน รอบนอกกรุงเทพ 
มหานคร (สนข.) 

30.00 
(งบประมาณ) 

59   
(คจร.เห็นชอบ 
+มอบหนวย 
ดําเนินงานตอ 
+EIAผานแลว) 

 

     

๒.๒ ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงเชื่อมโยงระหวางเมืองในภูมิภาค 
โครงการ 

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

69,738.00 
 (งบประมาณ) 

58-65    
(สรางเสรจ็ 
8 สายทาง) 

    

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

18,207.69 
(งบประมาณ) 

59-66    
(สรางเสรจ็ 
10 สายทาง) 

    

57. โครงการกอสรางทางหลวงชนบท
สนับสนุนการเกษตร (ทช.) 

  6,748.07 
   (งบประมาณ) 

58-61        

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

3,357.55 
 (งบประมาณ) 

58-67    
(สรางเสรจ็ 
17 สายทาง) 

    

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

 14,177.22 
(งบประมาณ.+PPP) 

56-69   
(อยูระหวางPPP) 

     

60. โครงการกอสรางตอเติมทางขับ ลานจอด
เครื่องบิน ลานจอดรถยนต พรอมระบบไฟฟา
ทาอากาศยานนครศรีธรรมราช (ทย.) 

219.51 
(งบประมาณ) 

57-60     
(ใหบริการแลว 

ป 59) 

   

61. โครงการกอสรางตอเติมลานจอดเครื่องบิน
และลานจอดรถทาอากาศยานอุดรธานี (ทย.) 

159.87 
(งบประมาณ) 

59-61     
(ใหบริการแลว 

ป 61) 

   



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๑๐ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งท่ี 18 : ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

โครงการและมาตรการ งบประมาณ 
     (ลานบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ/ 

  มาตรการ1/ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

หมายเหตุ ศึกษา 2/ 
ดําเนินโครงการ/

มาตรการ 3/ ยุติ/
ชะลอ 

ยังไมเร่ิม
ดําเนนิการ อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง         
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

62. โครงการกอสรางกอสรางทางขับและ 
ลานจอดเครื่องบินทาอากาศยานลําปาง (ทย.) 

84.80 
(งบประมาณ) 

59-61     
 (ใหบรกิารแลว 
       ป 61) 

   

2.3 ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการจราจร และการจัดการความตองการในการเดนิทาง 
โครงการ 

63.  โครงการพัฒนาโครงสร าง พ้ืนฐาน 
ระบบบริการการเดินอากาศ (บวท.) 

 ๔,๔๖๐.๓๑ 
  (งบ บวท.+เงินกู) 

55-63    
     (ติดต้ังเสรจ็+  
    ทดสอบระบบ) 

    

64.  โ คร งการ ศึกษาจั ด ทํ าแผน พั ฒนา
มาตรฐานดานการจัดการระบบจราจรในเมือง
ภูมิภาค (สนข.) 

11.32 
(งบประมาณ) 

59   
    (ศึกษาเสรจ็+ 
   มอบหนวยงาน 

     ดําเนินการตอ) 

     

65. โครงการบริหารจัดการความตองการ 
ในการเดินทางเพ่ือรองรับการพัฒนาโครงขาย
การจราจรและระบบขนสงสาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานคร (สนข.) 

17.75 
(งบประมาณ) 

58   
    (ศึกษาเสรจ็+  
    คจร.ทราบและ  
      มอบหนวยงาน  
      ดําเนินการตอ) 

     

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

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

       

19. มาตรการปรับปรุงการดําเนินงานและ 
การใหบริการของทาอากาศยานภูม ิภาค 
ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น (ทอท.) 

25.71 
(งบ ทอท.) 

ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

       

๓. เปาประสงคที่ ๓ เพื่อปรบัปรุงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดนิทางและการขนสง 
๓.๑ ยุทธศาสตรที่  ๑ การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน มาตรฐานยานพาหนะ และสภาพแวดลอมใหมีคุณภาพและความปลอดภัย 
      ในการเดินทางและการขนสง 

โครงการ 
66. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสภาพรถ 
(ขบ.) 

115.60 
(งบประมาณ) 

60     
(ติดต้ัง

ระบบเสรจ็) 

   

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

  2,070.00   
 (งบประมาณ)  

58-65    
 (เสร็จ 3 แหง)  

    

68. โครงการกอสรางทางแยกตางระดับและ 
จุดกลับรถเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง
สายหลัก (149 แหง) (ทล.) 

3,780.00 
 (งบประมาณ) 

 

58-65    
 (ไดรับงบ 2 แหง) 

    

69. โครงการกอสรางสะพานขามทางรถไฟ
และงานรื้อยายส่ิงปลูกสรางในพ้ืนท่ี รฟท. 
สําหรับกอสรางสะพาน  (ทล.) 

 9,694.00 
(งบประมาณ)  

59-65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(เสร็จ 10 แหง)  

    

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

 4,625.73 
(งบประมาณ)  

 

58-64    
(เสร็จ 11 แหง) 

    

71. โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณ 
ท่ัวประเทศ (รฟท.) 

141.28 
(งบประมาณ.)  

61-64    
(ทบทวนวงเงิน 

กับ สงป.) 

    

72. โครงการติดต้ังเครื่องกั้นถนนเสมอระดับ 
(รฟท.) 

63.37 
(งบ รฟท.) 

62-63    
(อยูระหวาง

ติดต้ัง)  

    

73. โครงการปรับปรุงทางรถไฟท่ีไมปลอดภัย 
(4 แหง) (รฟท.) 

 1,405.24 
  (งบ รฟท.) 

60-62    
(เสร็จ 2 แหง) 

    

74. โครงการติดต้ังรั้วสองขางทางตามแนวเขต 
ทางรถไฟ (รฟท.) 

- -        อยูระหวางเปลี่ยน 
แหลงเงินทุน 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๑๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งท่ี 18 : ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

โครงการและมาตรการ งบประมาณ 
     (ลานบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ/ 

  มาตรการ1/ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

หมายเหตุ ศึกษา 2/ 
ดําเนินโครงการ/

มาตรการ 3/ ยุติ/
ชะลอ 

ยังไมเร่ิม
ดําเนนิการ อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง         
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

75. โครงการจัดหาและติดต้ังปายหยุดสะทอนแสง 
และปายเตือนกระพริบแสงพรอมคันชะลอ
ความเร็ว (รฟท.) 

50.00 
(งบ รฟท.) 

59        

76. โครงการกอสรางและจัดหาระบบตรวจการณ
ชายฝงอาวไทยตอนบน (จท.) 
 

ระยะ 1 

360.00 
ระยะ 2 

314.49 
(งบประมาณ) 

55-62     
 (เสร็จ2ระยะ) 

   

๓.๒ ยุทธศาสตรที่ 2 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูมีสวนเกี่ยวของ ใหความรู ความเขาใจ จิตสํานึก และทักษะเรื่องวัฒนธรรม 
          ความปลอดภัยดานการขนสง 

โครงการ 
77. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
แผนปองกันและบรรเทาภัยในภาคคมนาคม (สนข.) 

3.07 
(งบประมาณ) 

59        

มาตรการ 
20. มาตรการบังคับใชการจํากัดความเร็ว
อยางเปนรูปธรรม (ขบ.) 

      6.60 
  (กองทุนเพือ่ความ 

   ปลอดภัยใน 
การใชรถใชถนน) 

ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

   
(ตรวจจับ
ความเร็ว) 

    

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

4.30 
(กองทุนเพือ่ความ 
   ปลอดภัยใน 
การใชรถใชถนน) 

ดําเนนิการ
ตอเนือ่ง 

   
(ดําเนินการ
เรื่องหมวก/
เข็มขัดนิรภัย) 

    

22. มาตรการสงเสริมความรูการใชรถใชถนน 
อยางปลอดภัยใหกับกลุมเปาหมายตาง  ๆทุกกลุม 
(ขบ.) 

59.34 
(งบประมาณ และ 
กองทนุเพื่อความ 
   ปลอดภัยใน 

การใชรถใชถนน) 

 ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

       

23. มาตรการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือปองกัน
อุบัติเหตุการแจงเหตุสารสนเทศดานความปลอดภัย 
(ทล.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

 ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

   
(ศึกษาเสร็จ+ 
อยูระหวางแก
กฎหมายและ 
ต้ังศูนยบรหิาร
จัดการจราจรฯ) 

    

24. มาตรการสรางความรวมมือระหวางชุมชน
กับหนวยงานของรัฐเพื่อชวยปองกันอุบัติเหตุ
จากจุดตัดทางรถไฟ (รฟท.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

 ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

   
 

    

๓.๓ ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบขนสงและจราจรใหไดมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล และกรอบความตกลงระหวางประเทศ 
โครงการ 

7 8 .  โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า จั ด ทํ า แ ผ น ห ลั ก 
ดานความม่ันคงในภาคการขนสง ระยะท่ี 1 
และการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ (สนข.) 

๑๓.๗๘ 
(งบประมาณ) 

๕๙-60      
 (ศึกษาเสร็จ+จัดทํา 
 แผนปฏิบัติการ) 

   

มาตรการ 
25. มาตรการบังคับใชมาตรฐานความปลอดภัย 
ของยานพาหนะและผูขับรถโดยสารสาธารณะ
ใหเขมงวดมากขึ้น (ขบ.) 

50.14 
(กองทุนเพือ่

ความปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน) 

ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

       

26. มาตรการปรับปรุงกฎระเบียบการออกใบอนุญาต 
การประกอบการขนสงสินคาระหวางประเทศ (ขบ.) 

- -      
(ยุติ) 

     มีกฎหมายที่ใช   
    บังคับไวแลว 

27. มาตรการกวดขันนํ้าหนักรถบรรทุกให
เปนไปตามมาตรฐาน (ทล.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

  ดาํเนนิการ
ตอเนื่อง 

       



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๑๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งท่ี 18 : ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

โครงการและมาตรการ งบประมาณ 
     (ลานบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ/ 

  มาตรการ1/ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

หมายเหตุ ศึกษา 2/ 
ดําเนินโครงการ/

มาตรการ 3/ ยุติ/
ชะลอ 

ยังไมเร่ิม
ดําเนนิการ อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง         
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

28. มาตรการสงเสริมการพัฒนาระบบ 
การประกันภัยและการชดเชยคาเสียหาย 
อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถไฟ (รฟท.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

 ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

       

29. มาตรการควบคุมระยะเวลาปฏิบัติงานและ 
เพ่ิมจํานวนผูปฏิบัติงานใหเพียงพอ (รฟท.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 
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 (รับพนักงาน

ครบแลว) 

   

30. มาตรการให สัตยาบันอนุสัญญา SOLAS 
Protocol 1988 และอนุสัญญา  LOADLINE 
Protocol 1988 (จท.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

ดําเนนิการ 
ตอเนื่อง 

   
  (ออกขอบังคับ 

เสร็จ+เตรยีม
เสนอ ครม.) 

    

31. มาตรการพัฒนาทาเรือใหเปนไปตามมาตรฐาน 
PSHEMS (กทท.) 

0.70 
(งบ กทท.) 

62     
(ทําประกาศ+
ฐานขอมูลและ

คูมือเสร็จ) 

   

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

153.00 
(งบกลาง) 

 

 59–6๒    
 (ออกใบอนุญาต+   
 แกไขขอบกพรอง) 

 

    

๔. เปาประสงคที่ ๔ เพื่อสงเสริมการขนสงที่ประหยัดพลังงาน  และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  
๔.1 ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเปล่ียนมาใชรูปแบบการขนสงทางรางและทางน้าํเพิ่มมากขึ้น  

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

10,233.06 
(งบประมาณ+เงินกู) 

59-62    
   (งานโยธาเสร็จ+ 

อยูระหวางงาน
เวนคืนที่ดิน) 

    

80. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงชุมทางถนนจิระ- ขอนแกน (รฟท.) 

 24,326.00 
(งบประมาณ+เงินกู) 

59-62     
  (เปดใหบริการ

แลวป 62) 

   

81. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงประจวบคีรีขันธ - ชุมพร (รฟท.) 

 12,457.02 
(งบประมาณ+เงินกู) 

60-64    
(อยูระหวางกอสราง 
สัญญา1 36.21% 

+สัญญา2 30.54%) 

    

82. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงลพบุรี- ปากนํ้าโพ (รฟท.) 

18,699.00 
(งบประมาณ+เงินกู)  

60-65    
(อยูระหวางกอสราง 
สัญญา1 6.16๔% 
+สัญญา2 39.99%X 

    

83. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ (รฟท.) 

23,910.58 
(งบประมาณ+เงินกู)  

60-65    
(อยูระหวางกอสราง 
สัญญา1 45.81% 
+สัญญา2 15.91% 

    

84. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงนครปฐม- หัวหิน (รฟท.) 

 15,718.00 
(งบประมาณ+เงินกู) 

60-64    
(อยูระหวางกอสราง 
สัญญา1 43.38% 
+สัญญา2 57.78% 

    

85. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ (รฟท.) 

5,807.00 
(งบประมาณ+เงินกู)  

60-63    
(อยูระหวาง
กอสราง) 

    

86. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงปากนํ้าโพ - เดนชัย (รฟท.) 

59,399.80   
(งบประมาณ+เงินกู)  

60-67   
 (อยูระหวาง EIA  

   +เสนอ ครม.) 

     

87. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงชุมทางถนนจิระ -อุบลราชธานี (รฟท.) 

36,683.00 
(งบประมาณ+เงินกู)  

62-66   
   (EIAผานแลว+  

อยูระหวาง
เสนอ ครม.) 

     

88. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงขอนแกน - หนองคาย (รฟท.) 

 25,842.00 
(งบประมาณ+เงินกู) 

62-66   
     (EIA ผานแลว+  

   อยูระหวาง   
      เสนอ ครม) 

     



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๑๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งท่ี 18 : ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

โครงการและมาตรการ งบประมาณ 
     (ลานบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ/ 

  มาตรการ1/ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

หมายเหตุ ศึกษา 2/ 
ดําเนินโครงการ/

มาตรการ 3/ ยุติ/
ชะลอ 

ยังไมเร่ิม
ดําเนนิการ อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง         
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

89. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงชุมพร - สุราษฎรธานี (รฟท.) 

 23,080.00 
(งบประมาณ+เงินกู)  

62-66   
(อยูระหวางEIA 
+เสนอ ครม.) 

     

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

 56,114.26 
(งบประมาณ+เงินกู)  

62-66   
(อยูระหวางEIA 

+เสนอ ครม.) 

     

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

 72,921.00 
(งบประมาณ+เงินกู)  

62-67   
 (อยูระหวางEIA 

+เสนอ ครม.) 

     

92. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงบานไผ - นครพนม (รฟท.) 

 54,684.40 
(งบประมาณ+เงินกู)  

62-68       
(ครม.เหน็ชอบแลว) 

    

93. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงสงขลา - สตูล (รฟท.) 

- -      
(ชะลอ) 

 

  ถูกตอตานจาก 
 มวลชนในพื้นที ่

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

- -      
(ชะลอ) 

 

  ยังไมไดบรรจุใน 
 แผนวิสาหกจิ รฟท. 

95. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงทาเรือแหลมฉบัง - ทาเรือนํ้าลึกทวาย (รฟท.) 

- 59-61        

96. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงอุบลราชธานี - มุกดาหาร (รฟท.) 

- -        

97. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงเดนชัย - เชียงใหม (รฟท.) 

57,992.44 
(งบประมาณ+เงินกู)  

62-68   
 (อยูระหวางEIA    
  +เสนอ ครม.) 

     

98. โครงการกอสรางระบบรถไฟทางคู
ขับเคล่ือนดวยพลังงานไฟฟา ชวงหาดใหญ - 
ปาดังเบซาร (ขร./รฟท.) 

 7,864.49 
 (งบประมาณ+เงินกู)  

63-66   
     (EIA ผานแลว+ 

   อยูระหวาง 
   เสนอ ครม.)  

 

 
    

99. โครงการกอสรางโรงรถศรีราชา 
และหนวย 10 ลาดกระบัง (รฟท.) 

395.47 59-60      
(ยุติ) 

 ผูรับจางดําเนินการ
ชาเกินกวา 25% 

100. โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟาทดแทน 
GE 50 คัน (รฟท.) 

- 60-64    
(อยูระหวาง
ย่ืนขอเสนอ
ดานเทคนิค) 

    

101. โครงการกอสรางทาเรือชุมพร (จท.) ศึกษา 

56.7๔ 
(งบประมาณ) 

56-59      
 (เตรยีมเสนอ คค.) 

 ไมเหมาะสมดาน 
การเงินและ
เศรษฐศาสตร 

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

ศึกษา 
139.96 

ระยะท่ี 1 และ 2 
    6,494.30 
    (งบประมาณ) 

58-65    
    (ระยะ1เสร็จ+ 
     อยูระหวางเตรียม   
       ดําเนินระยะ2) 

    

103. โครงการเขื่อนยกระดับในแมนํ้าเจาพระยา
เพ่ือการเดินเรือ (จท.) 

31,231.76 
(งบประมาณ) 

55-68  
     (อยูระหวางศึกษา 
    คืบหนา 70%) 

      

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

 1,864.19 
(งบ กทท.) 

59-62            
   (กอสราง+ติดต้ัง

อุปกรณเสร็จ+ 
    อยูระหวางจาง 

  ผูใหบริการ) 

    

105. โครงการพัฒนาศูนยการขนสงตูสินคา
ทางรถไฟท่ีทาเรือแหลมฉบัง (กทท.) 

 2,944.93 
(งบ กทท.) 

59-62    
 (กอสราง+ติตต้ัง 
 อุปกรณเสรจ็+  
 อยูระหวางเตรียม 
 ประกวดราคา) 

    

106. โครงการศึกษาแผนการพัฒนามาตรฐาน 
ระบบรางของประเทศไทย (ขร.) 

38.50 
(งบประมาณ) 

59-60        



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งท่ี 18 : ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

โครงการและมาตรการ งบประมาณ 
     (ลานบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ/ 

  มาตรการ1/ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

หมายเหตุ ศึกษา 2/ 
ดําเนินโครงการ/

มาตรการ 3/ ยุติ/
ชะลอ 

ยังไมเร่ิม
ดําเนนิการ อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง         
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

107. โครงการศึกษาเพ่ือยกระดับการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบโครงขายการขนสงสินคา
ชายฝงของไทย (สนข.) 

26.69 
(งบประมาณ) 

59-60   
  (กบส.รบัทราบ+ 
 มอบหนวยดําเนิน 
    การตอ) 

     

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

6.93 

 (งบประมาณ) 
61   

 (คค.รับทราบ+  
 นําเสนอ กบส.) 

     

๔.๒ ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใหมกีารใชพลังงานและยานพาหนะที่สะอาดและเปนมติรกบัส่ิงแวดลอม 
โครงการ 

109. โครงการจัดซ้ือและจางซอมแซมบํารุง 
รักษารถโดยสารปรบัอากาศใชกาซธรรมชาติ (NGV) 
จํานวน ๔๘๙ คัน (ขสมก.) 

๑,891.45 
(เงินกู) 

60-62     
 (ใหบรกิารแลว) 

   

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

379.15 
 (งบประมาณ)  

๕๗–61     
 

   

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

๙.๗๐ 
(งบ ADB) 

 

๕๗–๕๙   
(มอบสภา
อุตสาหกรรม 

  ใชประโยชนตอ) 

     

112. โครงการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนในการพัฒนา
ระบบจักรยานในการเดินทางในชีวิตประจําวัน (สนข.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

๕๗-๕๙        

มาตรการ 
33. มาตรการรณรงคขับขี่อยางประหยัดพลังงาน 
(ขบ.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

 ดําเนนิการ 
ตอเนื่อง 

    
(ประกาศมีผล
บังคับใชแลว) 

   

๔.๓ ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบขนสงและจราจรใหไดมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมตามหลักสากล และกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 
โครงการ 

113.  โครงการจัดทําแผนจัดการขนสง 
ท่ียั่งยืนสําหรับเมืองท่ีเปนจุดเช่ือมตอเสนทาง
อาเซียนไฮเวยเพ่ือเปนเมืองตนแบบในการ
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานใน
ภาคคมนาคม (สนข.) 

๑๕.๔๙ 
(งบประมาณ) 

๕๙   
 (มอบ จ. หนองคาย 
ใชประโยชนตอ)  

     

มาตรการ 
34. มาตรการสงเสริมการสนับสนุนการขึ้นทะเบียน 
และการรับรองโครงการพัฒนาระบบการขนสง
ทางรางใหเปนโครงการลดกาซเรือนกระจกตาม
กลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (รฟท./รฟม./รฟฟท.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

ดําเนินการ
ตอเนื่อง 

   
 

    

35. มาตรการศึกษาการเขารวมพิธีสารลอนดอน
1996 ของประเทศไทย (จท.) 

1.74  
(งบประมาณ)  

ดําเนินการ
ตอเนื่อง 

   
 (ศึกษาเสรจ็+ 
 อยูระหวางแก 
 กฎหมายอนุวัต 
  ตามพิธีสารฯ) 

    

36. มาตรการบริหารจัดการดานพลังงาน 
และส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวกับการบิน (ทอท.) 
 
 
 
 

41.60 
(งบ ทอท.)  

ดําเนินการ
ตอเนื่อง 

    
(ทย.5 แหงได 
ACIระดับ 3) 

   



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๑๕ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งท่ี 18 : ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

โครงการและมาตรการ งบประมาณ 
     (ลานบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ/ 

  มาตรการ1/ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

หมายเหตุ ศึกษา 2/ 
ดําเนินโครงการ/

มาตรการ 3/ ยุติ/
ชะลอ 

ยังไมเร่ิม
ดําเนนิการ อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง         
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

๕.เปาประสงคที่ 5 เพื่อยกระดบัการเขาถึงและเพิ่มการใชระบบขนสงสาธารณะ 
๕.๑ ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โครงการ 
114. โครงการระบบขนสงทางรถไฟเช่ือม 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิสวนตอขยาย ชวงดอน
เมือง-บางซ่ือ-พญาไท (*ปรับเปนโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเช่ือมตอ 3 สนามบินแบบไรรอยตอ) 
(รฟท.) 

 ศึกษาออกแบบ 

 220.00 
โครงการกอสราง

224,544.36 
(งบ รฟท.+PPP) 

61-67    
        (อยูระหวาง 
       เชิญชวนเอกชน 

     รวมลงทุน) 

    

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

 50,186.08 
  (งบประมาณ+เงนิกู)  

62-65    
    (อยูระหวางปรบั  
      รูปแบบโครงการ 

+กฤษฎีกาพิจารณ า   
       ราง  พรฎ..เวนคืน  
          ที่ดิน) 

    

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

 63,733.93 
     (งบประมาณ+ 
      เงินกู+PPP) 

49-59     
(ใหบริการแลว) 

   

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

81,429.57 
 (งบประมาณ+เงนิกู 

    +PPP) 

49-63    
 (ชวงหัวลําโพงฯ   
 เปดใหบริการแลว 
  +ชวงบางซื่อฯ 
 งานโยธาเสรจ็) 

    

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

18,349.34 
    (งบ รฟม.+เงินกู+ 

งบประมาณ+กทม.) 

52-61 
 

    
 (ใหบรกิารแลว) 

   

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

 34,054.77 
    (งบ รฟม.+เงินกู+ 

งบประมาณ+กทม.) 

52-64 
 

    
     (ใหบริการแลว    
       1 สถานี) 

  รฟม.โอนทรัพยสิน
และเงิน ให กทม. 

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

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

53-66    
  (อยูระหวาง 

เวนคืนที่ดิน+  
    กอสรางคืบหนา 
         60.39%) 

    

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

50,340.12 
 (งบประมาณ+PPP) 

53-64    
  (อยูระหวาง 

เวนคืนที่ดิน+  
     กอสราง+งาน 

  ระบบคืบหนา 
  รวม 62.26%) 

    

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

 47,558.13 
(งบประมาณ+PPP) 

54-64    
 (เวนคืนที่ดินเสรจ็ 
+อยูระหวางกอสราง+
งานระบบคืบหนา 
     2.42%) 

    

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

 124,958.62 
  (งบประมาณ+

เงินกู+PPP) 

53-69    
       (อยูระหวาง 
      เวนคืนที่ดิน+    
     ศึกษา PPP คืบหนา     
            16.48%) 

    

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

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

53-69    
(เวนคืนที่ดิน+

ศึกษาPPP คืบหนา
16.48%) 

    

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

 21,241.50 
   (งบประมาณ+

เงินกู+PPP) 

 

57-69      
(ชะลอ) 

  ชะลอโครงการ 
 รอขอมูลจํานวน  
 ผูโดยสารสายสีนํ้าเงิน  
 ชวงหัวลําโพง-บางแค  



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๑๖ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งท่ี 18 : ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

โครงการและมาตรการ งบประมาณ 
     (ลานบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ/ 

  มาตรการ1/ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

หมายเหตุ ศึกษา 2/ 
ดําเนินโครงการ/

มาตรการ 3/ ยุติ/
ชะลอ 

ยังไมเร่ิม
ดําเนนิการ อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง         
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

126. โครงการกอสราง สายสีเขียวเขม  
(ชวงสมุทรปราการ – บางปู และชวงคูคต - ลําลูกกา) 
(รฟม.) 

สมุทรปราการ- 
บางปู 

 12,174.79 
ชวงคูคต-ลําลูกกา 

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

58-67      
(ชะลอ) 

 +โอนให กทม.  
+ชะลอโครงการ 
 รอขอมูลจํานวน  
 ผูโดยสารสายสีเขียวเขม 
ชวงแบริ่ง-สมุทรปราการ  

127. โครงการพัฒนาทาเรือผูโดยสารในแมนํ้า
เจาพระยา (จท.) 

44.10 
(ป 61-62) 

100.00 
(ป 62-63) 
(งบประมาณ) 

ดําเนนิการ 
ตอเนื่อง 

   
(พัฒนาทาเรือ 
คืบหนา90%) 

    

128. โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียด
ศูนยคมนาคมพหลโยธินและการพัฒนาตนแบบ 
การพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบศูนยกลางคมนาคม 
(สนข/รฟท.) 

55.50 
(งบประมาณ) 

 

58-59   
 

     

129. โครงการศึกษาออกแบบโครงการระบบ
รถไฟฟาชานเมืองรวมกับรถไฟทางไกลเชื่อมตอ 
ระบบขนสงมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
(รังสิต-สถานีบานภาชี มักกะสัน-ฉะเชิงเทรา 
ตล่ิงชัน-นครปฐม และมหาชัย-ปากทอ (ขร.) 

8.00 
(งบประมาณ) 

 

59-60   
 (ศึกษาเสรจ็3สาย 
 +มหาชัย-ปากทอ 
 อยูระหวาง EIA) 

     

130. โครงการศึกษาจัดทําแผนยุทธศาสตร 
การบริหารจัดการระบบต๋ัวรวมการจัดหาผูบริหาร 
จัดการและบํารุงรักษาระบบต๋ัวรวม (สนข.) 

- -      
(ชะลอ) 

 ไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณ 

๕.๒ ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะของเมืองหลักในภูมภิาค  
โครงการ 

131. โครงการศึกษาการจัดทําแผนหลัก 
การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเ มือง
ภูมิภาคของประเทศ (สนข.) 

33.80 
(งบประมาณ) 

 

58-59   
 (สงมอบใหจงัหวัด  
 ดําเนินการตอ) 

     

132. โครงการออกแบบรายละเอียดระบบขนสง
สาธารณะและผลกระทบส่ิงแวดลอมในเขต 
จ.ขอนแกน จ.เชียงใหม  และ จ.นครราชสีมา  
(สนข./รฟม.) 

เชียงใหม 

27.00 
นครราชสีมา 

43.70 
ขอนแกน 

35.50 
(งบประมาณ) 

59-60      
 

    
 (อยูะหวาง รฟม. 

และทองถ่ิน
ดําเนินการ) 

    

๕.๓ ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะระหวางเมืองภมิูภาค  
โครงการ 

133. โครงการกอสรางสถานีขนสงผูโดยสาร 
(ขบ.) 

240.00 
(งบประมาณ) 

58-63    
(เสร็จ 3 สถานี+
อยูระหวางสราง
สถานีนครนายก) 

    

134. โครงการจัดหารถโดยสารรุนใหมสําหรับ 
บริการเชิงพาณิชย จํานวน 115 คัน (รฟท.) 

3,573.15 
(เงินกู) 

 

56-60     
(ใหบริการแลว) 

   

135. โครงการแผนการจัดหารถโดยสาร (บขส.) 
 
 
 

 3,156.89 
   (งบ บขส.) 

59-62    
(อยูระหวาง
ข้ันตอนจัดซื้อ) 

    



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๑๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งท่ี 18 : ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
 

โครงการและมาตรการ งบประมาณ 
     (ลานบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ/ 

  มาตรการ1/ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

หมายเหตุ ศึกษา 2/ 
ดําเนินโครงการ/

มาตรการ 3/ ยุติ/
ชะลอ 

ยังไมเร่ิม
ดําเนนิการ อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง         
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

๕.๔ ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาและการเขาถึงระบบขนสงสาธารณะ  
โครงการ 

136. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการต๋ัวรวม :  
โ ค ร ง ก า รบริ ห า ร จั ดก า ร ร ะ บ บ ต๋ั ว ร ว ม  
และโครงการจัดทําระบบศูนยบริหารจัดการ
รายไดกลาง (สนข.) 

 บริหารต๋ัวรวม 

301.71 
     บริการรายไดกลาง 

327.81 
(เงินกู)  

56-60     
(อยูระหวางการ
พัฒนาระบบ
เช่ือมตอกบั  

ขสมก.รฟม.ฯลฯ) 

   

มาตรการ 
37. มาตรการวางระเบียบการเดินรถใหเกิด
คุณภาพการขนสงสาธารณะอยางเปนระบบ 
และมาตรการวางแผนพัฒนาศูนยการจัดการ
ระบบขนส งสาธารณะและการต ิดต าม 
รถโดยสารสาธารณะ (ขบ.) 

403.67 
(งบประมาณ) 

59-63    
(อยูระหวาง      

กอสรางอาคารฯ+
เช่ือม GPS กับ

รถบรรทุก) 

    

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

- 
 (ไมใชงบประมาณ) 

 62-63    
 (พัฒนาจุดเช่ือมตอ 
 ทาเรอืกบัรถไฟฟา 
         3 จุด)  

    

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

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

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

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



 
รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                 3-๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (คร้ังที่ 18 : ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 
 

บทท่ี 3 
การประเมินตัวช้ีวัดของแผนหลักการพฒันาระบบขนสงและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563  

 
3.1   ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563  
 แผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ไดกําหนดตัวชี้วัดซ่ึงสวนใหญเปนตัวชี้วัดในระดับผลลัพธ (Outcome) 
และผลกระทบ (Impact) สําหรับประเมินผลการดําเนินงานตามเปาประสงคของแผน ซ่ึงประกอบดวย 1) ใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางเชื่อมตอการเดินทางและการขนสง ๒) เพ่ิมความคลองตัวและการเขาถึงระบบการคมนาคมขนสง  
๓) ปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง 4) สงเสริมการขนสงท่ีประหยัดพลังงาน และ 
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ 5) ยกระดับการเขาถึงและเพ่ิมการใชระบบขนสงสาธารณะ และมุงสูการขนสงท่ียั่งยืน
ซ่ึงเปนวิสัยทัศนของแผน สรุปความคืบหนาการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน ดังนี้  
 3.1.1 การปรับปรุงตัวช้ีวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดดําเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดภายใตแผนหลัก 
การพัฒนาระบบขนสงฯ ใน 2 ประเด็น ไดแก  
  3.1.1.1 การเพ่ิมจํานวนตัวช้ีวัดจาก 47 ตัวช้ีวัดเพ่ิมเปน 49 ตัวช้ีวัด เนื่องจากสํานักงาน    
การบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) ขอปรับตัวชี้วัดจากเดิมตัวชี้วัดความสําเร็จของจํานวนคูมือปฏิบัติงานดูแล
สนามบินท่ีตองปรับปรุงใหครบถวนตามมาตรฐานขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) ปรับเปน ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการมีระบบการกํากับดูแลตามมาตรฐานสากล ซ่ึงประกอบดวย 3 ตัวชี้วัดยอย ไดแก 1)ระดับ
ความสําเร็จของการมีระบบการกํากับดูแลดาน Certification/Licensing ตามมาตรฐานสากล 2)ระดับความสําเร็จ
ของการมีระบบการกํากับดูแลดาน Compliance ตามมาตรฐานสากล และ 3) ระดับความสําเร็จของการมีระบบ
การกํากับดูแลดาน Enforcement ตามมาตรฐานสากล  
  3.1.1.2 การทบทวนปรับคาเปาหมายในตัวช้ีวัด 2 ตัวช้ีวัด ไดทบทวนปรับคาเปาหมาย 
ในแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ฉบับทบทวน 2 ตัวชี้วัด ประกอบดวย ตัวชี้วัดปริมาณผูโดยสารภายในประเทศ
ท่ีทาอากาศยานในภูมิภาค และตัวชี้วัดจํานวนอุบัติเหตุของระบบขนสงสาธารณะทางถนน เพ่ือใหมีความเหมาะสม
ยิ่งข้ึน สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
   1) ตัวช้ีวัดปริมาณผูโดยสารภายในประเทศท่ีทาอากาศยานในภูมิภาค ไดทบทวนและ 
ปรับคาเปาหมายตัวชี้วัดปริมาณผูโดยสารภายในประเทศท่ีทาอากาศยานในภูมิภาค ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563  
เพื ่อใหคาเปาหมายมีความเหมาะสมมากยิ ่ง ขึ ้น เนื ่องจากคาเปาหมายเดิมไดประมาณการณโดยรวม   
ปริมาณผูโดยสารของทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมืองไวดวย ซึ่งไมสะทอนตัวชี้ว ัด 
ที่ตองการพิจารณาปริมาณผูโดยสารภายในประเทศที่ทาอากาศยานภูมิภาค ดังนั ้น จึงไดทบทวนปรับ 
คาเปาหมายโดยพิจารณาจากขอมูลสถิติปริมาณผู โดยสาร ณ ทาอากาศยานในภูมิภาคยอนหลัง 7 ป  
(พ.ศ.2554 - 2560) ประกอบดวย ทาอากาศยานท่ีใหบริการเชิงพาณิชยของ ทอท. 4 แหง (ทาอากาศยาน
เชียงใหม ทาอากาศยานเชียงราย ทาอากาศยานภูเก็ต และทาอากาศยานหาดใหญ) ทาอากาศยานในความดูแลของ ทย. 
จํานวน 25 แหง และทาอากาศยานของ บมจ.การบินกรุงเทพ จํานวน 1 แหง (ทาอากาศยานสมุย) รวมกับการคาดการณ
แนวโนมปริมาณผูโดยสารในอนาคตขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) สมาคมขนสงทางอากาศ
ระหวางประเทศ (IATA) และของหนวยงานท้ัง ทอท. ทย. และ บ.การบินกรุงเทพฯ รวมกับพิจารณาแนวโนม
อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยดวยแลวคาดการณคาเปาหมายตัวชี้วัดในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ใหม 
พรอมดวยการทบทวนปรับคาเปาหมายในป พ.ศ. 2558 - 2560 ดวยคาเปาหมายตัวชี้วัดท่ีปรับใหม (ตารางท่ี 3-1)  
 
 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                 3-๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (คร้ังที่ 18 : ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 
 
ตารางท่ี 3-๑  คาเปาหมายของตัวช้ีวัดปริมาณผูโดยสารภายในประเทศท่ีทาอากาศยานในภูมิภาค  

 

ตัวชี้วดั 
คา

เปาหมาย 
ปงบประมาณ 

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

เปาหมาย 
เดิม 

34.48 107.87 116.12 125.13 135.01 145.83 157.70 

เปาหมาย 
ใหม 

34.48   44.87 49.49 53.49 60.90 65.39 69.63 

  

       2) ตัวช้ีวัดจํานวนอุบัติเหตุของระบบขนสงสาธารณะทางถนน ไดทบทวนและปรับ 
คาเปาหมายตัวชี้วัดจํานวนอุบัติเหตุของระบบขนสงสาธารณะทางถนน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563  
เพ่ือใหคาเปาหมายมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน เนื่องจากแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ กําหนดคาเปาหมาย 
ไวเพียง 3 ปแรกของแผน (พ.ศ. 2557 - 2559) ดังนั้น จึงไดเพ่ิมเติมคาเปาหมายใหครอบคลุมระยะเวลา 
ของแผนโดยพิจารณาจากขอมูลสถิติจํานวนอุบัติเหตุทางถนนของรถโดยสารสาธารณะขนาดใหญของ ขบ. ท่ีเกิดข้ึน
จริงยอนหลัง 3 ป และเลือกใชอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงรอยละ 15 ของคาเฉลี่ยอุบัติเหตุทางถนน ซ่ึงเปน
แนวทางท่ีใชในการประเมินตัวชี้วัดอุบัติเหตุของหนวยงาน รวมท้ัง พิจารณาแนวโนมและนโยบายลดอุบัติเหตุ 
ทางถนนของ WHO และของประเทศไทยดวย (ตารางท่ี 3-2) 

ตารางท่ี 3-2 คาเปาหมายของตัวช้ีวัดจํานวนอุบัติเหตุของระบบขนสงสาธารณะทางถนน 

ตัวชี้วดั 
คา

เปาหมาย 
ปงบประมาณ 

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

เปาหมาย 
เดิม 

643 630 617 - - - - 

เปาหมาย 
ใหม 

643 630 617 669 665 624 - 

 

3.1.1.3 การพัฒนาคาเปาหมายและการรายงานผลตัวช้ีวัด 1 ตัวช้ีวัด โดย สนข. ไดพัฒนา    
แนวทางการดําเนินการและการจัดเก็บขอมูล คํานิยามเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดสงเสริมการเชื่อมตอการเดินทางดวย
ระบบขนสงสาธารณะ เปนจํานวนจุดเชื่อมตอการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล   
ท่ีเพ่ิมข้ึน ประเภทของการเชื่อมตอ ประกอบดวย 1. การเชื่อมตอการขนสงสาธารณะ 2 รูปแบบ ประกอบดวย                
1.1 การเชื่อมตอการขนสงสาธารณะกับระบบราง เชน 1) ราง-รถยนตสวนบุคคล (ในสถานีท่ีมี park and ride)  
2) ราง-ราง 3) ราง-เรือ 4) ราง-รถโดยสารประจําทาง (เชน ขสมก., บขส., รถตู) 5) ราง-อากาศ  1.2 การเชื่อมตอ
การขนสงสาธารณะกับระบบการขนสงทางน้ํา เชน 1) เรือ-รถยนตสวนบุคคล (ในสถานีท่ีมี park and ride)  
2) เรือ-รถโดยสารประจําทาง  1.3 การเชื่อมตอการขนสงสาธารณะกับระบบการขนสงทางอากาศ ประกอบดวย   
อากาศ-รถโดยสารประจําทาง และ 2. การเชื่อมตอการขนสงสาธารณะตั้งแต 3 ระบบข้ึนไป เชน อากาศ-ราง-เรือ 
ราง-เรือ-รถโดยสารประจําทาง พรอมกําหนดคาเปาหมายของตัวชี้วัดเสริมการเชื่อมตอการเดินทางดวยระบบขนสง
สาธารณะ เพ่ือใหสามารถพัฒนาและรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดไดอยางเปนรูปธรรม  

3.1.1.4 การปรับปรุงวิธีการแปรผลคาทางสถิติของตัวช้ีวัด จท. ขอปรับวิธีการคํานวณ           
คาทางสถิติของตัวชี้วัดความพึงพอใจของผูใชบริการขนสงทางน้ําพิจารณาจากดานความปลอดภัย จากเดิมท่ี
คํานวณดวยความถ่ีของกลุมตัวอยางท่ีมีความพึงพอใจ ปรับเปนวิธีการคํานวณดวยคาเฉลีย่ถวงน้ําหนักของคะแนน       
ความพึงพอใจ ซ่ึงมีความเหมาะสมทางสถิติเพ่ิมข้ึน  
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ตารางท่ี 3-3 คาเปาหมายของตัวช้ีวัดสงเสริมการเช่ือมตอการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ 

ตัวชี้วดั 
คา

เปาหมาย 
ปงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ตัวชี้ วั ดส ง เสริมการ เชื่ อมตอ    
ก า ร เดิ นทางด วยระบบขนส ง
สาธารณะ (หน วย : จํ านวนจุด
เชื่อมตอ) (สนข.)  

เปาหมาย 
เดิม 

- - - - - - - 

เปาหมาย 
ใหม 

- - - - - 2 จุด 3 จุด 

 

3.1.2  ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ท้ัง 49 ตัวชี้วัด ภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 
จําแนกตามเปาประสงคภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ดังนี้ 

       3.1.2.1 เปาประสงคท่ี 1 ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางเช่ือมตอการเดินทางและการขนสง
ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก ๑) การพัฒนาประตูการคาหลักและประตูการคาชายแดนรวมท้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
๒) การพัฒนาโครงขายการขนสงภายในประเทศเพ่ือเชื่อมโยงเมืองหลักในภูมิภาค ๓) การพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการไทย เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ๔) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงสราง
พ้ืนฐานดานการขนสงของภาครัฐ การพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรดานการขนสง เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
เพ่ิมปริมาณการเดินทางและการขนสงสินคาระหวางประเทศ โดยกอใหเกิดผลประโยชนในการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ
รวมในประเทศ ขยายการคาระหวางประเทศและการคาชายแดนของไทยเพ่ิมบทบาทเศรษฐกิจของไทยในภูมิภาค  
ประกอบดวย 12 ตัวช้ีวัด ผลการพัฒนาพิจารณาไดจากตัวชี้วัดสําคัญ ดังนี้ (ตารางท่ี 3-4) 

๑) มูลคาการขนสงสินคาท่ีดานการคาชายแดนท่ีสําคัญเช่ือมตอโครงขายทางหลวง
อาเซียนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

1.1) ดานเชียงของ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัด 
มูลคาการขนสงสินคา วงเงินรวม 19,499.08 ลานบาท โดยมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562) จํานวน 28,130.35 ลานบาท สูงกวาเปาหมายรอยละ 44.27 

1.2) ดานแมสาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดมูลคา 
การขนสงสินคา วงเงินรวม 15,667.17 ลานบาท โดยมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562) จํานวน 11,646.68 ลานบาท ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 25.66 

1.3) ดานแมสอด ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดมูลคา 
การขนสงสินคา วงเงินรวม 75,872.73 ลานบาท โดยมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562) จํานวน 79,136.19 ลานบาท สูงกวาเปาหมายรอยละ 4.30 

1.4) ดานหนองคาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดมูลคา 
การขนสงสินคา วงเงินรวม 78,552.86 ลานบาท โดยมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562) จํานวน 64,910.74 ลานบาท ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 17.37 

1.๕) ดานนครพนม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดมูลคา 
การขนสงสินคา วงเงินรวม 99,398.18 ลานบาท โดยมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562) จํานวน 89,534.90 ลานบาท ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 9.92 

1.๖) ดานมุกดาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดมูลคา 
การขนสงสินคา วงเงินรวม 83,922.08 ลานบาท โดยมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562) จํานวน 220,533.88 ลานบาท สูงกวาเปาหมายรอยละ 162.78 
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1.๗) ดานอรัญประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัด
มูลคาการขนสงสินคา วงเงินรวม 90,479.56 ลานบาท โดยมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562) จํานวน 130,560.00 ลานบาท สูงกวาเปาหมายรอยละ 44.30 

1.๘) ดานสะเดา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดมูลคา 
การขนสงสินคา วงเงินรวม 445,137.51 ลานบาท โดยมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562) จํานวน 364,492.44 ลานบาท ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 18.12 

1.๙) ดานปาดังเบซาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัด
มูลคาการขนสงสินคา วงเงินรวม 193,909.67 ลานบาท โดยมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562) จํานวน 166,994.76 ลานบาท ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 13.88 

2) ปริมาณการขนสงสินคาผานทาเรือแหลมฉบัง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กําหนดคาเปาหมาย ตัวชี้วัดปริมาณการขนสงสินคาผานทาเรือแหลมฉบัง 8.25 ลาน TEU โดยมีผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562) จํานวน 8.06 ลาน TEU ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 2.30 

3) ปริมาณผูโดยสารท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดปริมาณผูโดยสารท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 68.49 ลานคน โดยมีผลการดําเนินงาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562) จํานวน 64.70 ลานคน ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 5.53 

4) ปริมาณการขนสงสินคาท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กําหนดเปาหมายตัวชี้วัดปริมาณการขนสงสินคาท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 1.37 ลานตัน โดยมีผลการดําเนินงาน  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562) จํานวน 1.35 ลานตัน ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 1.46 

    ตารางท่ี 3-4 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 1 ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางเช่ือมตอการเดินทาง 
                     และการขนสง 

ตัวชี้วัด หนวย 
แผน/ 
ผล 

ปงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

เปาประสงคท่ี 1 เพ่ือใหประเทศไทยเปนศูนยกลางเชื่อมตอการเดินทางและการขนสง 
1. มูลคาการขนสงสินคาท่ี
ดานการคาชายแดนเชื่อมตอ
โครงขายทางหลวงอาเซียน 
ดานเชียงของ (สนข.) 

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

(0%) 
17,163.39 

(6.99%) 
20,594.36 

(22.26%) 
21,747.49 

(22.96%) 
24,174.50 

(30.18%) 
28,130.35 

(42.27%) 

2. มูลคาการขนสงสินคาท่ี
ดานการคาชายแดนเชื่อมตอ
โครงขายทางหลวงอาเซียน 
ดานแมสาย (สนข.) 

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

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

9,081.56 
(-32.22%) 

8,245.25 

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

11,646.68 
(-25.66%) 

3. มูลคาการขนสงสินคาท่ี
ดานการคาชายแดนเชื่อมตอ
โครงขายทางหลวงอาเซียน 
ดานแมสอด (สนข.) 

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

(0.05%) 
68,313.62 

(9.44%) 
83,806.24 

(27.87%) 
84,710.63 

(23.09%) 
79,758.90 

(10.38%) 
79,136.19 

(4.30%) 

4. มูลคาการขนสงสินคาท่ี
ดานการคาชายแดนเชื่อมตอ
โครงขายทางหลวงอาเซียน 
ดานหนองคาย (สนข.) 
 
 
 

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

(0%) 
58,862.69 

         (-8.92%) 
66,602.12 

(-1.85%) 
63,165.17 

(-11.35%) 
60,474.07 

(-19.17%) 
64,910.74 

(-17.37%) 
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ตัวชี้วัด หนวย 
แผน/ 
ผล 

ปงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

5. มูลคาการขนสงสินคาท่ี
ดานการคาชายแดนเชื่อมตอ
โครงขายทางหลวงอาเซียน 
ดานนครพนม (สนข.) 

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

(0%) 
106,061.75 

(29.70%) 
96,290.85 

(12.14%) 
83,405.70 

(-7.49%) 
85,291.62 

(-9.90%) 
89,534.90 

(-9.92%) 

6. มูลคาการขนสงสินคาท่ี
ดานการคาชายแดนเชื่อมตอ
โครงขายทางหลวงอาเซียน 
ดานมุกดาหาร (สนข.) 

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

(0%) 
71,204.11 

(3.13%) 
111,744.20 

   (54.14%) 
196,593.44 

(158.27%) 
217,088.84 

(171.61%) 
220,533.88 

(162.78%) 

7. มูลคาการขนสงสินคาท่ี
ดานการคาชายแดนเชื่อมตอ
โครงขายทางหลวงอาเซียน 
ดานอรัญประเทศ (สนข.) 

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

(0%) 
82,991.78 

(11.49%) 
73,086.82 

(-6.49%) 
72,829.29 

(-11.26%) 
88,261.19 

(2.43%) 
130,560.00 

(44.30%) 

8. มูลคาการขนสงสินคาท่ี
ดานการคาชายแดนเชื่อมตอ
โครงขายทางหลวงอาเซียน 
ดานสะเดา (สนข.) 

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

    (-1.17%) 
314,063.22 

   (-14.24%) 
373,911.00 

    (-2.76%) 
      411,885.28 

(2.01%) 
371,818.57 

(-12.29%) 
364,492.44 

(-18.12%) 

9. มูลคาการขนสงสินคาท่ี
ดานการคาชายแดนเชื่อมตอ
โครงขายทางหลวงอาเซียน 
ดานปาดังเบซาร (สนข.) 

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

    (0.70%) 
155,760.73 

     (-2.36%) 
184,039.20 

    (9.87%) 
202,999.27 

(15.42%) 
202,667.74 

(9.74%) 
166,994.76 

(-13.88%) 

10. ปริมาณการขนสงสินคา 
ผานทาเรือแหลมฉบัง (กทท.) 

ลาน TEU แผน  6.46    6.78   7.10   7.45  7.85 8.25 
ผล 6.46 

(0%) 
6.78 
(0%) 

7.06 
(-0.56%) 

7.68 
(3.09%) 

8.01 
(2.04%) 

8.06 
(-2.30%) 

11. ปริมาณผูโดยสารท่ี 
ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ(ทอท.) 

ลานคน แผน  46.42   54.27   59.54   62.56  65.54 68.49 
ผล 46.50 

(0.17%) 
52.38 

(-3.48%) 
55.47 

(-6.84%) 
59.08 

(-5.56%) 
62.81 

(-4.17%) 
64.70 

(-5.53%) 

12. ปริมาณการขนสงสินคา 
ท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทอท.) 

ลานตัน แผน  1.23   1.25   1.28   1.31  1.34 1.37 
ผล 1.23 

(0%) 
  1.25 

(-0.80%) 
1.26 

(-1.56%) 
1.42 

(8.40%) 
1.50 

(11.94%) 
1.35 

(-1.46%) 

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

๒. ขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปนขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)  
 

  3.1.2.2 เปาประสงค ท่ี ๒ เพ่ิมความคลองตัวและการเขาถึงระบบการคมนาคมขนสง
ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ไดแก 1) การพัฒนาระบบคมนาคมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
2) การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงเชื่อมโยงระหวางเมืองในภูมิภาค ๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จราจรและการจัดการความตองการในการเดินทาง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายมีความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางและ 
การขนสงดีข้ึน การขนสงบนเสนทางหลักเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจมีความสะดวก รวดเร็ว นาเชื่อถือและเพ่ิมระดับ
ความพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสง โดยกอใหเกิดผลประโยชนในการบรรเทาสภาพการจราจรแออัด   
ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากปญหาการขนสงและจราจรทําใหเศรษฐกิจในภูมิภาคสามารถเติบโตได 
อยางรวดเร็วยั่งยืน และเพ่ิมโอกาสในการประกอบธุรกิจ ประกอบดวย 6 ตัวช้ีวัด ผลการพัฒนาพิจารณาไดจากตัวชี้วัด
สําคัญ ดังนี้ (ตารางท่ี 3-5) 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                 3-๖ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (คร้ังที่ 18 : ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 
 

1) อัตราการเคล่ือนตัวของรถบนถนนโครงขายทางหลวง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดอัตราการเคลื่อนตัวของรถบนถนนโครงขายทางหลวง 89 กิโลเมตรตอชั่วโมง  
โดย ทล. อยูระหวางการพัฒนาวิธีการประเมินผลตามตัวชี้วัดดังกลาวใหมีความเที่ยงตรง (Validity) และความ
เชื่อม่ัน (Reliability) มากข้ึน ซ่ึงคาดวาจะไดผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2563  

๒) รอยละของผูใชถนนในโครงขายของกรมทางหลวงท่ีมีตอการบริหารเชิงประสบการณ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนดคาเปาหมายผูใชถนนในโครงขายของกรมทางหลวงท่ีมีตอการบริหาร 
เชิงประสบการณตลอดท้ังป รอยละ 85.00 โดยมีผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – ก.ย. 
2562) รอยละ 89.91 สูงกวาเปาหมายรอยละ 4.91 

 

๓) รอยละของผูใชถนนในโครงขายของกรมทางหลวงชนบทท่ีมีตอการบริหาร 
เชิงประสบการณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดผูใชถนนในโครงขายของกรมทางหลวงชนบท 
ท่ีมีตอการบริหารเชิงประสบการณ รอยละ 85.00 โดยมีผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562) รอยละ 93.36 สูงกวาเปาหมายรอยละ 8.36  

๔) ปริมาณผูโดยสารภายในประเทศท่ีทาอากาศยานในภูมิภาค ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดปริมาณผูโดยสารภายในประเทศท่ีทาอากาศยานในภูมิภาค จํานวน 65.39 ลานคน 
ประกอบดวย ทาอากาศยานในภูมิภาคของกรมทาอากาศยาน 28 แหง ของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
4 แหง และของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 1 แหง (ทาอากาศยานสมุย) โดยมีผลการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562) 57.14 ลานคน ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 12.62 

๕) ความพึงพอใจของผูใชบริการทาอากาศยาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนด 
คาเปาหมายตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู ใชบริการทาอากาศยานของกรมทาอากาศยาน รอยละ 85.00  
โดยมีผลการดาํเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) รอยละ 83.36 ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 1.64 

๖) ปริมาณเท่ียวบินท้ังหมดภายในเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพ ปงบประมาณ  
พ.ศ .  2562 กําหนดคาเปาหมายตัวชี้ วัดปริมาณเท่ียวบินท้ังหมดภายในเขตแถลงขาวการบินกรุ งเทพ  
จํานวน 1,080,000 เท่ียว/ป โดยมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562)  
จํานวน 1,045,741 เท่ียว/ป ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 3.17 

ตารางท่ี 3-5 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในเปาประสงคท่ี 2 เพ่ิมความคลองตัวและการเขาถึงระบบการคมนาคมขนสง 

ตัวชี้วัด หนวย 
แผน/ 
ผล 

ปงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

13. อัตราการเคลื่อนตัวของรถ 
บนถนนโครงขายทางหลวง (ทล.) 

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

(15.28%) 
84 

(7.69%) 
88 

(10.00%) 
89 

(4.71%) 
89 

(1.14%) 
Na 

14. รอยละของผูใชถนนใน
โครงขายของกรมทางหลวงท่ีมี
ตอการบริหารเชิงประสบการณ (ทล.) 

รอยละ แผน  85.00   85.00   85.00   85.00  85.00 85.00 
ผล 81.75 

(-3.25%) 
82.93 

(-2.07%) 
89.02 
(4.02%) 

90.61 
(5.61%) 

94.91 
(9.91%) 

89.91 
(4.91%) 

15. รอยละของผูใชถนนในโครงขาย 
ของกรมทางหลวงชนบทท่ีมีตอ
การบริหารเชงิประสบการณ (ทช.) 

รอยละ แผน  82.32   85.00   85.00   85.00  85.00 85.00 
ผล 83.32 

(1.00%) 
83.22 

(-1.78%) 
91.85 
(6.85%) 

93.24 
(8.24%) 

97.27 
(12.27%) 

93.36 
(8.36%) 

16. ปริมาณผูโดยสารภายใน 
ประเทศท่ีทาอากาศยานในภูมิภาค 
(ทย., ทอท. และ บมจ.การบินกรุงเทพ) 
 
 

ลานคน แผน 34.48  44.87R 49.49R 53.49R 60.90R 65.39 R 
ผล 33.79 

(-2.01%) 
42.43 

(-5.44%) 
50.75 
(2.55%) 

53.80 
(0.59%) 

57.99 
(-4.78%) 

57.14 
(-12.62%) 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                 3-๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (คร้ังที่ 18 : ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 
 

ตัวชี้วัด หนวย 
แผน/ 
ผล 

ปงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

17. ความพึงพอใจของผูใชบริการ
ทาอากาศยาน (ทย.)  

รอยละ แผน  85.00   85.00   85.00 85.00  85.00 85.00 
ผล 82.66 

(-2.34%) 
82.73 

(-2.27%) 
83.44 

(-1.56%) 
84.14 

(-0.86%) 
85.02 
(0.02%) 

83.36      
(-1.64%) 

18. ปริมาณเท่ียวบินท้ังหมดภายใน
เขตแถลงขาวการบินกรงุเทพ (บวท.) 

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

(0%) 
๘๓๑,๙๑๐ 

(1.45%) 
๙๐๙,๐๖๖ 

(3.30%) 
950,661 

(1.13%) 
1,027,689 

(1.75%) 
1,045,741  

(-3.17%) 
ท่ีมา :  ทล. (อัตราการเคล่ือนตัวของรถบนถนนโครงขายทางหลวง และรอยละของผูใชถนนในโครงขายของ ทล.ท่ีมีตอการบริหาร     
 เชิงประสบการณ), ทช. (รอยละของผูใชถนนในโครงขายของ ทช. ท่ีมีตอการบริหารเชิงประสบการณ), ทย. (ปริมาณผูโดยสาร
 ภายในประเทศท่ีทาอากาศยานในภูมิภาค), ทอท. (ความพึงพอใจของผูใชบริการทาอากาศยาน), บวท. (ปริมาณเท่ียวบินท้ังหมด
 ภายในเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพ)  
หมายเหตุ :  1.  คาในวงเล็บ หมายถึง  รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีสูงหรือตํ่ากวาคาเปาหมาย เม่ือเทียบกับคาเปาหมาย  

 2.  ขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด เปนขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)  
     3.   R  หมายถึง คาเปาหมายตัวชี้วัดปริมาณผูโดยสารภายในประเทศท่ีทาอากาศยานในภูมิภาค ท่ีมีการทบทวนปรับคาเปาหมายใหม 
                  4.   Na หมายถึง อยูระหวางดําเนินการรวบรวมและประมวลผลขอมูล  
 

3.1.2.3 เปาประสงคท่ี ๓ ปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง 
ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ไดแก 1) การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบควบคุมความปลอดภัยในเสนทาง มาตรฐาน
ยานพาหนะ และสภาพแวดลอม ใหมีคุณภาพและความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง 2) การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูท่ีมีสวนเก่ียวของใหความรู ความเขาใจ จิตสํานึกวัฒนธรรมความปลอดภัย และทักษะเรื่องความปลอดภัย
ดานการขนสง 3) การพัฒนาระบบขนสงและจราจรใหไดมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล และกรอบความตกลง
ระหวางประเทศเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ลดจํานวนอุบัติเหตุและจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการขนสง 
กอใหเกิดผลประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมจากอุบัติเหตุ  
ประกอบดวย 12 ตัวช้ีวัด ท้ังนี้ ผลการพัฒนาสามารถพิจารณาไดจากตัวชี้วัดสําคัญ ดังนี้ (ตารางท่ี 3-6) 

1) จํานวนอุบัติเหตุตอปของระบบขนสงสาธารณะทางถนน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดจํานวนอุบัติเหตุตอปของระบบขนสงสาธารณะทางถนนท่ีเกิดจากรถโดยสารสาธารณะ
ขนาดใหญ  จํ านวน 624 คัน โดยป งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562) มี อุบั ติ เ หตุ 
ของระบบขนสงสาธารณะทางถนน จํานวน 698 คัน สูงวาเปาหมายรอยละ 11.86  

2) จํานวนครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุบนโครงขายทางหลวงตอระยะทางการเดินทาง  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดจํานวนครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุบนโครงขายทางหลวงตอระยะทาง  
การเดินทาง จํานวน 34.00 ครั้ง/พันลานคัน-กิโลเมตร โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562) 
มีอุบัติเหตุบนโครงขายทางหลวงตอระยะทางการเดินทาง  จํานวน 46.00 ครั้ง/พันลานคัน-กิโลเมตร  
สูงกวาเปาหมายรอยละ 35.29   

3) จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนสงทางถนนของกระทรวงคมนาคม
ท่ัวประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนสง
ทางถนนของกระทรวงคมนาคมท่ัวประเทศ จํานวน 1,778 คน โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562) 
ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนสงทางถนนของ คค.ท่ัวประเทศ จํานวน 2,958 คน สูงกวาเปาหมายรอยละ 66.37 
   4) อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนสงทางถนนท่ัวประเทศ ปงบประมาณ 
พ.ศ.  2562 กํ าหนดค าเป าหมายตั วชี้ วั ด อัตราผู เสียชี วิตจากอุบัติ เหตุ ท่ี เ กิดจากการขนส งทางถนน 
ท่ัวประเทศ จํานวน 13 คนตอประชากรแสนคน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562)  
มีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนสงทางถนนท่ัวประเทศ จํานวน 31.99  คนตอประชากรแสนคน สูงกวา
เปาหมายรอยละ 146.08 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                 3-๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (คร้ังที่ 18 : ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 
 

5) อัตราการเกิดอุบัติเหตุท่ีลดลงจากปกอนบริเวณทางผานเสมอระดับ ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 กําหนดคาเปาหมายตัวชีว้ัดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางผานเสมอระดับลดลงจากปกอน รอยละ 5 ตอ
ป โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562) มีอุบัติเหตุท่ีลดลงจากปกอนบริเวณทางผานเสมอระดับ
ลดลงจากปกอนรอยละ  3.51  ต่ํากวาเปาหมาย 

6) จํานวนอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนสงผูโดยสารสาธารณะทางน้ํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดจํานวนอุบัติเหตุ ท่ีเกิดจากการขนสงผู โดยสารสาธารณะทางน้ํา จํานวน 25 ครั้ง  
โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562) มีอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนสงผูโดยสารสาธารณะทางน้ํา 
จํานวน 17 ครั้ง ต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 32.00 

7) จํานวนอุบัติเหตุตอปของเรือขนสงสินคา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนด 
คาเปาหมายตัวชี้วัดจํานวนอุบัติเหตุตอปของเรือขนสงสินคา จํานวน 25 ครั้ง โดย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - 
ก.ย. 2562) มีอุบัติเหตุตอปของเรือขนสงสินคา จํานวน 6 ครั้ง ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 76.00 

8) ความพึงพอใจของผูใชบริการขนสงทางน้ํา พิจารณาจากดานความปลอดภัย ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดความพึงพอใจของผูใชบริการขนสงทางน้ํา รอยละ 80.00 โดยปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562) ความพึงพอใจของผูใชบริการขนสงทางน้ําฯ รอยละ 64.55 ต่ํากวา
เปาหมายรอยละ 15.45 

9) ระดับความสําเร็จของการมีระบบการกํากับดูแลตามมาตรฐานสากล ซ่ึงประกอบดวย
ตัวชี้วัดยอย 3 ตัวชี้วัด ไดแก 1) ระดับความสําเร็จของการมีระบบการกํากับดูแลดาน Certification/Licensing 
ตามมาตรฐานสากล โดยการมีขอกําหนดเพ่ือใชในการดําเนินงานดานการออกใบรับรองติดตามและกํากับ 
การดําเนินงานภายในสํานักงาน กําหนดเปาหมายรอยละ 100 โดยมีผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562) รอยละ 100 เปนการจัดทํา/ปรับปรุง และ Guidance Materials, Manuals, Checklist  
มีผลบังคับใช เปนไปตามเปาหมาย 2) ระดับความสําเร็จของการมีระบบการกํากับดูแลดาน Compliance  
ตามมาตรฐานสากล โดยการมีขอกําหนดเพ่ือติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ กพท. (Oversight) 
และเง่ือนไขตามใบรับรองหรือใบอนุญาต กําหนดเปาหมายรอยละ 100 โดยมีผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562) รอยละ 100 เปนการจัดทําแผนการตรวจติดตาม (Surveillance plan) 
และดําเนินการตรวจติดตามตามแผนในทุกดานของการกํากับดูแล เปนไปตามเปาหมาย และ 3) ระดับความสําเร็จ
ของการมีระบบการกํากับดูแลดาน Enforcement ตามมาตรฐานสากล โดยมีขอกําหนดเพ่ือดําเนินมาตรการตอ 
ผูประกอบการและผูท่ีเก่ียวของท่ีฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยและ
มาตรฐานการใหบริการท่ีสํานักงานกําหนดเปาหมายรอยละ 100 โดยมีผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562) รอยละ 100 เปนการจัดทําแผนงานดาน Enforcement และมีผลบังคับใช  
เปนไปตามเปาหมาย 

10)  การเกิดอุบัติเหตุดานการขนสงทางอากาศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนด 
คาเปาหมายตัวชี้วัดอัตราการเกิดอุบัติเหตุดานการขนสงทางอากาศเปน 0 ครั้งตอป โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562) มีอุบัติเหตุดานการขนสงทางอากาศ จํานวน 3 ครั้ง สูงกวาเปาหมายรอยละ  300 

ตารางท่ี 3-6 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในเปาประสงคท่ี 3 ปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง 

ตัวชี้วัด หนวย 
แผน/ 
 ผล 

ปงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

19. จํานวนอุบัติเหตุตอปของ
ระบบขนสงสาธารณะทางถนน (ขบ.) 
 
 

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

(7.47%) 
804  

(27.62%) 
867 

(40.52%) 
677 

(1.20%) 
657 

(-1.20%) 
698 

(11.86%) 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                 3-๙ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (คร้ังที่ 18 : ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 
 

ตัวชี้วัด หนวย 
แผน/ 
 ผล 

ปงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

20. จํานวนครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุ 
บนโครงขายทางหลวงตอระยะ
ทางการเดินทาง (ทล.) 

ครั้ง/พัน 
ลานคัน-กม.

(V-KT) 

แผน  51.51   42.11   42.00   40.00  37.00 34.00 
ผล 51.51 

(0%) 
49.21 

(16.86%) 
50.12 

(19.33%) 
52.04 

(30.10%) 
55.72 

(50.59%) 
46.00 

(35.29%) 

21. จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ท่ีเกิดจากการขนสงทางถนน 
ของ คค. ท่ัวประเทศ (สนข.) 

คน แผน    2,299  2,184     2,075     1,971  1,872 1,778 
ผล 2,346 

(2.04%) 
2,422 

 (10.90%) 
2,782 

 (34.07%) 
2,744 

 (39.22%) 
2,955 

(57.85%) 
2,958 

(66.37%) 

22. อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
ท่ีเกิดจากการขนสงทางถนน 
ท่ัวประเทศ (สนข.)  

คนตอ
ประชากร
แสนคน 

แผน  23.16   21.00   19.00   17.00  15.00 13.00 
ผล 32.38 

(39.81%) 
30.35 

(45.52%) 
33.33 

(75.42%) 
33.11  

(94.76%) 
31.48 

(109.87%) 
31.99 

 (146.08%) 

23. อัตราการเกิดอุบัติเหตุท่ี
ลดลงจากปกอนบริเวณทางผาน
เสมอระดับ (รฟท.) 

รอยละ แผน - ลดลง 5%  ลดลง 5%  ลดลง 5%  ลดลง 5% ลดลง 5% 
ผล - - ลดลง 1.69% 

     (ไมบรรลุเปาหมาย) 

 ลดลง 22.41% 
         (บรรลุเปาหมาย) 

เพิ่มขึ้น 1.33% 
(ไมบรรลุเปาหมาย) 

  ลดลง 3.51% 
    (ไมบรรลเุปาหมาย) 

24. จํานวนอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก 
การขนสงผูโดยสารสาธารณะทางนํ้า (จท.) 

ครั้ง แผน  26   26   26   25  25 25 
ผล 22 

(-15.38%) 
10 

(-61.54%) 
23 

(-11.54%) 
23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(-8.00%) 
17 

(-32.00%) 
17 

(-32.00%) 

25. จํานวนอุบัติเหตุตอปของเรือ
ขนสงสินคา (จท.) 

ครั้ง แผน  26   26   26   25  25 25 
ผล - 19 

(-26.92%) 
๑9 

(-26.92%) 
12 

(-52.00%) 
13 

(-48.00%) 
6 

(-76.00%) 

26. ความพึงพอใจของใชบริการ
ขนสงทางนํ้าพิจารณาจากดาน
ความปลอดภัย (จท.) 

รอยละ แผน 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 
ผล 92.67 

(12.67%) 
92.63 

(12.63%) 
92.99 

(12.99%) 
93.61 

(13.61%) 
67.16 

(-12.84%) 
64.55 

(-15.45%) 

27. ระดับความสําเร็จของการมรีะบบ 
การกํากับดูแลดานCertification/ 
Licensing ตามมาตรฐานสากล (กพท.) 

รอยละ แผน - - - - 100 100 

ผล - - - - 100* 100* 

28. ระดับความสําเรจ็ของการมี
ระบบการกํากับดูแลดาน Compliance 
ตามมาตรฐานสากล (กพท.) 

รอยละ แผน - - - - 100 100 

ผล - - - - 100* 100* 

29. ระดับความสําเรจ็ของการมี
ระบบการกํากบัดูแลดาน Enforcement 
ตามมาตรฐานสากล (กพท.) 

รอยละ แผน - - - - 100 100 

ผล - - - - 100* 100* 

30. การเกิดอุบัติเหตุดานการขนสง
ทางอากาศ (สสย.) 

ครั้ง แผน 0 0 0    0 0 0 
ผล 3 

(300%) 
2 

(200%) 
3 

(300%) 
   4 

(400%) 
2 

(200%) 
3 

(300%) 

ท่ีมา :  ขบ. (จํานวนอุบัติเหตุตอปของระบบขนสงสาธารณะทางถนน), ทล. (จํานวนครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุบนโครงขายทางหลวงตอระยะทาง 
  การเดินทาง),  สนข. (จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนสงทางถนนของ คค. ท่ัวประเทศ โดยรวบรวมจาก ศูนย TRAM สปค. 
  และอัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนสงทางถนนท่ัวประเทศตอประชากรแสนคน โดยรวบรวมจากกระทรวงสาธารณสุข),  
  รฟท. (อัตราการเกิดอุบัติเหตุท่ีลดลงจากปกอนบริเวณทางผานเสมอระดับ), จท. (จํานวนอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนสงผูโดยสาร 
  สาธารณะทางนํ้า, จํานวนอุบัติเหตุของเรือขนสงสินคา และความพึงพอใจของผูใชบริการขนสงทางนํ้าพิจารณาจากดานความปลอดภัย),   
  กพท. (ระดับความสําเร็จของการมีระบบการกํากับดูแลดาน Certification/Licensing ดาน Compliance และดาน Enforcement ตาม 
        มาตรฐานสากล), สสย. (การเกิดอุบัติเหตุดานการขนสงทางอากาศ)  
หมายเหตุ :  1. คาในวงเล็บ หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีสูงหรือตํ่ากวาคาเปาหมาย เม่ือเทียบกับคาเปาหมาย 
    ๒. ขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปนขอมูลปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)  

     3.  R หมายถึง คาเปาหมายตัวชี้วัดจํานวนอุบัติเหตุตอปของระบบขนสงสาธารณะทางถนน ไดมีการทบทวนปรับคาเปาหมายใหม  
                 4.  * กพท. ไดประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดปตามปปฏิทินปละ 2 ครั้ง (มิถุนายน และธันวาคม) 
  



 
รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                 3-๑๐ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (คร้ังที่ 18 : ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 
 
        3.1.2.4  เปาประสงคท่ี 4 สงเสริมการขนสงท่ีประหยัดพลังงาน และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ไดแก 1) การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเปลี่ยนมาใชรูปแบบการขนสงทางราง 
และทางน้ําเพ่ิมมากข้ึน 2) การสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือใหมีการใชพลังงานและยานพาหนะท่ีสะอาด 
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 3) การพัฒนาระบบขนสงและจราจรใหไดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมตามหลักสากล และ 
กรอบความรวมมือระหวางประเทศ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการลดสัดสวนและปริมาณการใชพลังงานในภาคการขนสง
และลดมลภาวะท่ีเกิดจากภาคการขนสง ประกอบดวย 11 ตัวชี้วัด ท้ังนี้ผลการดําเนินงานสามารถพิจารณาไดจากตัวชี้วัด
สําคัญ ดังนี้ (ตารางท่ี 3-7) 

1) สัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางราง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนด 
คาเปาหมายตัวชี้วัดสัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางราง รอยละ 2.21 โดยมีผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562) รอยละ  1.24  ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 0.97 

๒) สัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางน้ํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนด 
คาเปาหมายตัวช้ีวัดสัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางน้ํา รอยละ 11.08 โดยมีผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562) รอยละ 14.26  สูงกวาเปาหมายรอยละ 3.18  ท้ังนี้ การขนสงทางน้ํา
ประกอบดวย ตัวชี้วัดยอย ดังนี้  1) ตัวช้ีวัดสัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางลําน้ํา กําหนดคาเปาหมาย รอยละ 
6.29 โดยมีผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562) รอยละ 6.76  
สูงกวาเปาหมายรอยละ 0.47 และ  2) ตัวชี้วัดสัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางชายฝ ง กําหนด 
คาเปาหมายตัวชี้วัดสัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางน้ํา รอยละ 4.79 โดยมีผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562) รอยละ 7.50 สูงกวาเปาหมายรอยละ 2.71 

3) ปริมาณและระยะทางการขนสงสินคาทางราง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนด 
คาเปาหมายตัวชี้วัดปริมาณและระยะทางการขนสงสินคาทางราง 9,559 ตัน-กิโลเมตร โดยมีผลการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562) เทากับ 2,683.26 ตัน-กิโลเมตร ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 71.93 

4) ความเร็วเฉล่ียของรถไฟขนสงสินคา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนด 
คาเปาหมายตัวชี้วัดความเร็วเฉลี่ยของรถไฟขนสงสินคา 60 กิโลเมตรตอชั่วโมง โดยมีผลการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562) เทากับ 32.67 กิโลเมตรตอชั่วโมง ต่ํากวาเปาหมาย  
รอยละ 45.55  

5) ปริมาณการขนสงสินคาทางน้ํา  ประกอบดวย ตัวชี้วัดปริมาณการขนสงสินคา 
ทางลําน้ําและตัวชี้วัดปริมาณการขนสงสินคาทางชายฝง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัด
ปริมาณการขนสงทางลําน้ํ า จํานวน 54 .88 ลานตัน โดยมีผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562) จํานวน 55.74 ลานตัน สูงกวาเปาหมายรอยละ 1.57 และคาเปาหมายตัวชี้วัด
ปริมาณการขนสงทางชายฝง จํานวน 41.84 ลานตัน โดยมีผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562) จํานวน 61.80 ลานตัน สูงกวาเปาหมายรอยละ 47.71 

6) สัดสวนการใชพลังงานของภาคการขนสง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนด 
คาเปาหมายตัวชี้วัดสัดสวนการใชพลังงานของภาคการขนสงรอยละ 34.00 โดยมีผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562) รอยละ 38.44 สูงกวาเปาหมายรอยละ 4.44 

7) ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนดคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก จํานวน 59.00 ลานตัน โดยมีผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562) จํานวน 66.07 ลานตัน สูงกวาเปาหมายรอยละ 11.98 
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8) ความตรงตอเวลาของรถไฟขนสงสินคารวม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนด 
คาเปาหมายตัวชี้วัดความตรงตอเวลาของรถไฟขนสงสินคารวม รอยละ 50.00 โดยมีผลการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562) รอยละ 44.77 ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 5.23  

ตารางท่ี 3-7 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในเปาประสงคท่ี 4 สงเสริมการขนสงท่ีประหยัดพลังงาน และ 
                  เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ตัวชี้วัด หนวย 
แผน/ 
ผล 

ปงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

31. สัดสวนปริมาณการขนสง
สินคาทางราง (สนข.) 

รอยละ แผน  1.40  1.40 1.43 1.43 1.81 2.21 
ผล 1.40 

(0%) 
1.40 
(0%) 

1.39 
(-0.04%) 

1.43 
(0%) 

1.43 
(-0.38%) 

1.24 
(-0.97%) 

32. สัดสวนปริมาณการขนสง
สินคาทางนํ้ารวม (สนข.) 

รอยละ แผน  11.44   11.31   11.19   11.08  11.08 11.08 
ผล 11.08 

(-0.36%) 
11.44 
(0.13%) 

12.61 
(1.42%) 

12.45 
(1.37%) 

14.06 
(2.98%) 

14.26 
(3.18%) 

33. สัดสวนปริมาณการขนสง
สินคาทางนํ้า : ทางลํานํ้า (สนข.)  

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

(-0.10%) 
6.55 

(0.26%) 
6.76 

(0.47%) 
34. สัดสวนปริมาณการขนสง
สินคาทางนํ้า : ทางชายฝง (สนข.) 

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

(1.47%) 
7.52 

(2.73%) 
7.50 

(2.71%) 

35. ปริมาณและระยะทาง 
การขนสงสินคาทางราง (รฟท.) 

ตัน-
กม. 

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

(-0.41%) 
2,618 

 (-42.96%) 
  2,949 

(-56.24%) 
2,797 

(-65.61%) 
2,683 

(-71.93%) 

36. ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟ
ขนสงสินคา (รฟท.) 

กม./
ชม. 

แผน  32.52   50.00   50.00   55.00  55.00 60.00 
ผล 32.52 

(0%) 
32.45 

(-35.10%) 
35.00 

(-30.00%) 
33.00 

(-40.00%) 
30.00 

(-45.45%) 
32.67 

(-45.55%) 

37 ปริมาณการขนสงสินคาทางนํ้า: 
ทางลํานํ้า (จท.) 

ลานตัน แผน  53.96   53.77   53.59   53.40 54.14 54.88 
ผล 45.41 

(-15.85%) 
50.11 

(-6.81%) 
50.91 

(-5.00%) 
53.33 

  (-0.13%) 
55.03 

(-2.05%) 
55.74  
(1.57%) 

38. ปริมาณการขนสงสินคาทางนํ้า: 
ทางชายฝง (จท.) 

ลานตัน แผน  41.14   40.99   40.86   40.72  41.28 41.84 
ผล 46.67   

(13.44%) 
51.87 

(26.54%) 
50.89 

(24.55%) 
50.89 

(24.98%) 
60.85 

(47.41%) 
61.80 

(47.71%) 

39. สัดสวนการใชพลังงาน
ของภาคการขนสง (สนข.) 

รอยละ แผน  35.34   38.10   35.00   35.00  34.00 34.00 
ผล 35.39 

 (0.05%) 
36.22  

(-1.88%) 
36.92 

 (1.92%) 
40.24 

 (5.24%) 
39.53  
(5.53%) 

38.44 
 (4.44%) 

40. ปริมาณการปลอยกาซ 
เรือนกระจก (สนข.) 

ลานตัน แผน  62.66   55.01   60.00   60.00  59.00 59.00 
ผล 55.99 

 (-10.64%) 
59.71 

 (8.54%) 
65.28 

 (8.80%) 
66.99 

(11.65%) 
67.61 

(14.59%) 
66.07 

(11.98%) 

41. ความตรงตอเวลาของ
รถไฟขนสงสินคารวม (รฟท.) 

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

(0.10%) 
44.77 

(-5.23%) 

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

หมายเหตุ :  1. คาในวงเล็บ หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีสูงหรือตํ่ากวาคาเปาหมาย เม่ือเทียบกับคาเปาหมาย 
๒. ขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปนขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)  
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        3.1.2.5  เปาประสงคท่ี 5 ยกระดับการเขาถึงและเพ่ิมการใชระบบขนสงสาธารณะ ประกอบดวย        
4 ยุทธศาสตร ไดแก 1) การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) การพัฒนาระบบ
ขนสงสาธารณะของเมืองหลักในภูมิภาค 3) การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะระหวางเมืองภูมิภาค 4) การพัฒนา
และการเขาถึงระบบขนสงสาธารณะ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการเพ่ิมผูโดยสารระบบขนสงสาธารณะ ลดเวลา 
ในการเดินทางพัฒนาระบบขนสงสาธารณะครอบคลุมสําหรับคนทุกกลุม และเชื่อมตอการเดินทางใหมีความสะดวกมาก
ข้ึน ประกอบดวยตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานสามารถพิจารณาไดจากตัวชี้วัดสําคัญดังนี้ (ตารางท่ี 3-8) 

 1) ความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารสาธารณะ ประกอบดวย 1) ตัวช้ีวัดความ 
พึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารสาธารณะในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารสาธารณะในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
รอยละ 74.00 โดยมีผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562) รอยละ 73.75 
ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 0.15 และ 2) ตัวช้ีวัดความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารสาธารณะ 
ในสวนภูมิภาค กําหนดคาเปาหมายความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารสาธารณะในสวนภูมิภาค รอยละ 80.00  
โดยมีผลการดําเนนิงาน รอยละ 81.80 สูงกวาเปาหมายรอยละ 1.80 

๒) ความเร็วเฉล่ียของรถไฟโดยสารเชิงสังคม (รถไฟธรรมดา) ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงสังคม (รถไฟธรรมดา) 75.00 กิโลเมตรตอชั่วโมง 
โดยมีผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562) เทากับ 62.74 กิโลเมตรตอชั่วโมง 
ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 16.35 

3) ความเร็วเฉล่ียของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย (รถไฟดวนพิเศษ) ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย (รถไฟดวนพิเศษ) 90.00 กิโลเมตรตอชั่วโมง 
โดยมีผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562) เทากับ 62.31 กิโลเมตรตอชั่วโมง 
ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 30.77 

4) ความตรงตอเวลาของรถไฟโดยสารเชิงสังคม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนด 
คาเปาหมายตัวชี้วัดความตรงตอเวลาของรถไฟโดยสารเชิงสังคม รอยละ 90.00 โดยมีผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562) รอยละ 75.34 ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 14.66  

๕) ความตรงตอเวลาของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กําหนด 
คาเปาหมายตัวชี้วัดความตรงตอเวลาของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย รอยละ 90.00 โดยมีผลการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562) รอยละ 72.64 ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 17.36 

๖) ปริมาณผูโดยสารเดินทางโดยระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนทุกเสนทาง ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดปริมาณผูโดยสารเดินทางโดยระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนทุกเสนทาง  
จาก รฟม. และ รฟฟท.จํานวน 9.83 แสนคนตอวัน โดยมีผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 - 
ก.ย. 2562) จํานวน 4.01 แสนคนตอวัน ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 59.26 

7) สงเสริมการเช่ือมตอการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดสงเสริมการเชื่อมตอการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ จํานวน 2 จุดเชื่อมตอ 
โดยมีผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – ก.ย. 2562) จํานวน 3 จุด  สูงกวาเปาหมายรอยละ 50.00 

 
 
 
 
 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                 3-๑๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (คร้ังที่ 18 : ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 
 
ตารางที ่ 3-8 ผลการดําเนินงานตามตัวชี ้ว ัดในเปาประสงคที ่ 5 ยกระดับการเขาถึงและเพิ ่มการใช 
                  ระบบขนสงสาธารณะ 

ตัวชี้วัด หนวย 
แผน/     
  ผล 

ปงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

42. ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
ร ถ โดยสารสาธารณะ ใน พ้ืน ท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ขบ.) 

รอยละ แผน  72.00   74.00   74.00   74.00  74.00 74.00 
ผล    73.32 

(1.32%) 
73.28 

(-0.72%) 
71.20 

(-2.80%) 
71.79 

(-2.21%) 
73.70 

(-0.30%) 
73.85 

(-0.15%)  

43. ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
รถโดยสารสาธารณะในสวนภูมิภาค 
(บขส.) 

รอยละ แผน 81.40 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 
ผล 82.20 

(0.80%) 
80.00 

(0%) 
83.00 
(3.00%) 

84.20 
(4.20%) 

83.20 
(3.20%) 

81.80 
(1.80%) 

44. ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสาร
เชิงสังคม (รถไฟธรรมดา) (รฟท.) 
 

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

ผล     38.16 
         (0%) 

39.68 
(-33.87%) 

39.02 
 (-39.97%) 

39.74 
 (-43.23%) 

51.43 
(-26.53%) 

62.74 
(-16.35%) 

45. ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสาร
เชิงพาณิชย (รถไฟดวนพิเศษ) (รฟท.) 

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

(-6.05%) 
51.79 

(-26.01%) 
54.07 

(-27.91%) 
60.64 

(-24.20%) 
62.31 

(-30.77%) 

46. ความตรงตอเวลาของรถไฟ
โดยสารเชิงสังคม (รฟท.) 

รอยละ แผน  76.66   75.00   75.00   80.00  80.00 90.00 
ผล  76.66 

(0%) 
71.08 

(-3.92%) 
71.87 

(-3.13%) 
72.50 

 (-7.50%) 
71.76 

(-8.24%) 
75.35 

(-14.66%) 

47. ความตรงตอเวลาของรถไฟ
โดยสารเชิงพาณิชย (รฟท.) 

รอยละ แผน  80.60   80.00   80.00   85.00  85.00 90.00 
ผล  80.60   

(0%) 
   76.83 
(-3.17%) 

   63.14 
(-16.86%) 

74.20 
(-10.80%) 

65.55 
(-19.45%) 

72.64    
(-17.36%) 

48. ปริมาณผู โดยสารเดินทาง 
โดยระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน 
ทุกเสนทาง (รฟม.และ รฟฟท.) 

แสน
คน/วัน 

แผน  2.40   2.52   4.60   4.79  4.99 9.83 
ผล 2.98  

  (23.96%) 
3.08 

(22.17%) 
3.26 

(-29.20%) 
3.55 

(-25.89%) 
3.75 

(-24.78%) 
4.01 

(-59.26%) 

49. สงเสริมการเชื่อมตอการเดินทาง
ดวยระบบขนสงสาธารณะ (สนข.) 

จํานวนจุด
เชื่อมตอ 

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

(50.00%) 

ท่ีมา :   ขบ. (ความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารสาธารณะในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล , บขส. (ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
          รถโดยสารสาธารณะในสวนภูมิภาค)  รฟท. (ความเร็วเฉล่ียของรถไฟโดยสารเชิงสังคม (รถไฟธรรมดา), ความเร็วเฉล่ียของรถไฟ
 โดยสารเชิงพาณิชย (รถไฟดวนพิเศษ), ความตรงตอเวลาของรถไฟโดยสารเชิงสังคม และความตรงตอเวลาของรถไฟโดยสาร 
          เชิงพาณิชย), รฟม.และ รฟฟท. (ปริมาณผูโดยสารเดินทางโดยระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนทุกเสนทาง)  
หมายเหตุ :  1.  คาในวงเล็บ หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีสูงหรือตํ่ากวาคาเปาหมาย เม่ือเทียบกับคาเปาหมาย 

๒.  ขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด เปนขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)  
 

3.2 การประเมินผลตัวช้ีวัด 
 แผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ กําหนดเปาประสงค 5 ประการ เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนในการมุงสูการขนสง 
ท่ียั่งยืน โดยมีตัวชี้วัดรวม 49 ตัวชี้วัด โดยผลการประเมินการดําเนินงานตามตัวชี้วัดปงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - 
กันยายน 2562) พบวา ตัวช้ีวัดสวนใหญ 30 ตัวช้ีวัด (รอยละ 61.22) มีผลการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย  
ในขณะท่ีตัวช้ีวัดท่ีมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายมี 18 ตัวช้ีวัด (รอยละ 36.73) และไมสามารถประเมินผลได  
1 ตัวช้ีวัด (รอยละ 2.04) และทุกเปาหมายมีจํานวนตัวช้ีวัดท่ีไมบรรลุเปาหมายมากกวาตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเปาหมาย 
ดังนี้ (ตารางท่ี 3-9)    

3.2.1 เปาประสงคท่ี 1 ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางเช่ือมตอการเดินทางและการขนสง พิจารณาจาก
ปริมาณการเดินทางและการขนสงสินคาระหวางประเทศท่ีดานและประตูการคาท่ีสําคัญในแตละสาขาการขนสง 
โดยในรอบ 6 ปท่ีผานมา (ป 2557 -2562) ซ่ึงโดยรวมมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง  เนื่องจากมีปจจัย



 
รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                 3-๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (คร้ังที่ 18 : ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 
 
สนับสนุนหลายประการ อาทิ  การท่ีประเทศมีท่ีตั้งทางภูมิศาสตรท่ีเอ้ืออํานวย การเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
โครงการ/มาตรการเพ่ือสนับสนุนการเปนศูนยกลางการขนสงในภูมิภาค และในป 2562 บรรลุเปาหมาย  
4 ตัวช้ีวัดในมิติของการเปนศูนยกลางการเช่ือมตอการขนสงสินคาทางบก และไมบรรลุเปาหมาย 8 ตัวช้ีวัด 
ในมิติของการเปนศูนยกลางการเช่ืมอตอการขนสงสินคาทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ  กลาวคือ    

 การเปนศูนยกลางการเช่ือมตอทางการขนสงสินคาทางบก  การประเมินผลการดําเนินงาน 
ตามตัวช้ีวัดมูลคาการขนสงสินคาท่ีดานการคาชายแดนเช่ือมตอโครงขายทางหลวงอาเซียน (สนข.)  
ท่ีดานการคาชายแดนท่ีสําคัญ 9 แหง พบวา ดานการคาชายแดนท่ีมีผลการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมายมี 5 แหง 
ไดแก ดานแมสาย ดานหนองคาย ดานนครพนม ดานสะเดา และดานปาดังเบซาร ในขณะท่ีดานการคาชายแดน 
ท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีบรรลุเปาหมายมี 4 แหง ไดแก ดานเชียงของ ดานแมสอด ดานมุกดาหาร และดานอรัญประเทศ  

 การเปนศูนยกลางการเ ช่ือมตอการเดินทางการขนสงสินคาทางน้ํา การประเมินผล               
การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดปริมาณการขนสงสินคาผานทาเรือแหลมฉบังท่ีเปนศูนยกลางการขนสงสินคาหลัก
ของประเทศ (กทท.) พบวาปริมาณตูคอนเทนเนอรสินคาผานเขาออกทาเรือ (Container throughput) ท่ีทาเรือ
แหลมฉบังในชวง 6 ปท่ีผานมา (ป 2557 - 2562) มีปริมาณเพ่ิมข้ึนจาก 6.46 ลาน TEU ในป 2557 เปน 
8.06 ลาน TEU ในป 2562 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4.56 ตอป สืบเนื่องจากปจจัยสนับสนุนหลาย
ประการ อาทิ การขยายตัวของการคาระหวางประเทศท่ีสวนใหญขนสงสินคาทางทะเลเปนหลัก ความไดเปรียบดาน
ภูมิศาสตรของทาเรือแหลมฉบังท่ีมีดินแดนหลังทา (Hinterland) เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน เชน เมียนมาร ลาว 
กัมพูชา และทําการขนสงสินคาผานแดนไปยังจีนตอนใตและเวียดนามได ตลอดจนการพัฒนาระบบการขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับทาเรือแหลมฉบัง อยางไรก็ตามในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แมจะมีปริมาณ 
การขนสงสินคาผานทาเรือแหลมฉบังเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา แตไมบรรลุเปาหมาย  

 การเปนศูนยกลางการเช่ือมตอการขนสงสินคาและการเดินทางทางอากาศ การประเมินผล   
การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดปริมาณผูโดยสารท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทอท.) ในชวง 6 ปท่ีผานมา (ป 2557 - 2562)  
มีปริมาณเพ่ิมข้ึนจาก 46.50 ลานคน ในป 2557  เปน 64.70 ลานคน ในป 2562 โดยมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ 6.87 ตอป  และผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดปริมาณการขนสงสินคาท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทอท.) 
ในชวง 6 ปท่ีผานมา (ป 2557 - 2562) มีปริมาณเพ่ิมข้ึนจาก 1.23 ลานตัน ในป 2557 เปน 1.35 ลานตัน  
ในป 2562 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 2.15 ตอป  การขยายตัวของภาคการขนสงทางอากาศอยางตอเนื่อง 
สืบเนื่องจากปจจัยสนับสนุนหลายประการ  อาทิ การเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว การเติบโตของสายการบิน
ตนทุนต่ํา (Low cost airlines) และการดําเนินตามนโยบายเปดเสรีการบินในระดับพหุภาคและทวิภาคี 
(Liberalization)  รวมถึงการท่ีมีท่ีตั้งทางภูมิศาสตรท่ีเหมาะกับการเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาค (Regional 
aviation hub)  อยางไรก็ตามพบวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีปริมาณผูโดยสารท่ีเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 
แตไมบรรลุเปาหมาย  ในขณะท่ีปริมาณการสงออกลดลงจากปท่ีผานมาและไมบรรลุเปาหมายเชนเดียวกัน    

3.2.2 เปาประสงคท่ี ๒ เพ่ิมความคลองตัวและการเขาถึงระบบการคมนาคมขนสง  พิจารณาจากมิติความเร็ว
เฉลี่ยในการเดินทาง มิติการขนสงบนเสนทางหลักเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในเมืองหลักและเมืองรองท่ัวประเทศ 
และมิติความพึงพอใจของผูใชบริการโครงขายทางถนนและทางอากาศ โดยในรอบ 6 ปท่ีผานมา (ป 2557 - 2562)  
โดยรวมมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง และในป 2562 บรรลุเปาหมาย 2 ตัวช้ีวัด ในมิติของความพึงพอใจผูใชบริการ 
และไมบรรลุ เปาหมาย 3 ตัว ช้ี วัด ในมิติของการขนสงบนเสนทางหลักเ ช่ือมโยงพ้ืน ท่ี เศรษฐกิจ   
และไมสามารถประเมินผลได 1 ตัวช้ีวัด ในมิติของความเร็วเฉล่ียในการเดินทาง กลาวคือ      

                   ความเร็วเฉล่ียในการเดินทาง การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดอัตราการเคล่ือนตัว
ของรถบนถนนโครงขายทางหลวง (ทล.)  พบวา อัตราการเคลื่อนตัวของรถบนถนนโครงขายทางหลวง ในชวง 5 ปท่ีผานมา  
(ป 2557 - 2561) มีอัตราเพ่ิมข้ึนจาก 83 กิโลเมตรตอชั่วโมงในป 2557  เปน 89 กิโลเมตรตอชั่วโมง ในป 2561 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                 3-๑๕ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (คร้ังที่ 18 : ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 
 
โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 1.78 ตอป สืบเนื่องจากปจจัยหลายประการ อาทิ การพัฒนาโครงขาย       
ทางถนนและการเพ่ิมชองจราจรท่ีชวยใหการเดินทางมีประสิทธิภาพและคลองตัวเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีจํานวนรถยนต 
จดทะเบียนใหมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป  เหลานี้เปนสวนหนึ่งท่ีสงผลใหอัตราการเคลื่อนตัวของรถบนถนนโครงขาย
ทางหลวงเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนไมมากนัก  

       การขนสงบนเสนทางหลักเช่ือมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด
ปริมาณเท่ียวบินท้ังหมดภายในเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพ (บวท.) ในชวง 6 ปท่ีผานมา (ป 2557 - 2562)  
มีปริมาณเพ่ิมข้ึนจาก ๗๔๔,๑๓๐ เท่ียวในป 2557 เปน 1,045,741 เท่ียวในป 2562 โดยมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ 7.10 ตอป  อยางไรก็ตามในป 2562 แมจะมีปริมาณเท่ียวบินเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมาแตไมบรรลุเปาหมาย 
สอดคลองกับผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดปริมาณผูโดยสารภายในประเทศท่ีทาอากาศยานภูมิภาค รวม 33 แหง 
(ประกอบดวยทาอากาศยานของ ทอท. 4 แหง ของ ทย. 28 แหง และของ บมจ. การบินกรุงเทพ 1 แหง)  
ในชวง 6 ปท่ีผานมา (ป 2557 - 2562) มีปริมาณเพ่ิมข้ึนจาก 33.79 ลานคน ในป 2557 เปน 57.14 ลานคน  
ในป 2562 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 11.50 ตอป และในป 2562 มีปริมาณผูโดยสารลดลง 
จากปท่ีผานมาและไมบรรลุเปาหมายเชนกัน  

    ความพึงพอใจของผูใชบริการ การประเมินผลการดําเนินงานของโครงสรางพ้ืนฐานทางบก
พิจารณาตามตัวช้ีวัดรอยละของผูใชถนนในโครงขาย ของ ทล. ท่ีมีตอการบริหารเชิงประสบการณ (ทล.) ซ่ึงวัดจากผูใช 
บริการถนนในมิติตางๆ เชน ความปลอดภัย  ความสะดวกสบาย ภูมิทัศน ฯลฯ ในชวง 6 ปท่ีผานมา (ป 2557 - 2562)  
มีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 81.75 ในป 2557 เปนรอยละ 89.91 ในป 2562 โดยมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ 1.63 ตอป และในป 2562 มีผลท่ีบรรลุเปาหมาย  สอดคลองกับตัวช้ีวัดรอยละของผูใชถนนในโครงขาย 
ของ ทช. ท่ีมีตอการบริหารเชิงประสบการณ (ทช.) ในชวง 6 ปท่ีผานมา (ป 2557 - 2562) มีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน 
จากรอยละ 83.32 ในป 2557 เปนรอยละ 93.36 ในป 2562 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 2.01 ตอป 
และในป 2562 มีผลท่ีบรรลุเปาหมาย สําหรับการประเมินผลการดําเนินงานโครงสรางพ้ืนฐานทางอากาศพิจารณา
จากตัวช้ีวัดความพึงพอใจของผูใชบริการทาอากาศยาน (ทย.) ในชวง 6 ปท่ีผานมา (ป 2557-2562)  
มีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 82.66 ในป 2557 เปนรอยละ 83.36 ในป 2562 โดยมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ 0.14  ตอป และในป 2562 มีผลท่ีไมบรรลุเปาหมาย 

3.2.3 เปาประสงคท่ี ๓ ปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง  พิจารณาจาก 
มิติความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสงในแตละสาขา โดยในรอบ 6 ปท่ีผานมา (ป 2557 – 2562) 
โดยรวมการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทางราง และทางอากาศมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีการเกิดอุบัติเหตุทางน้ํา 
มีแนวโนมลดลง และในป 2562 บรรลุเปาหมาย 5 ตัวช้ีวัดในมิติการเกิดอุบัติเหตุการขนสงทางน้ํา และมิติ 
การพัฒนาความปลอดภัยการขนสงทางอากาศ และไมบรรลุเปาหมาย 7 ตัวช้ีวัด ในมิติการเกิดอุบัติเหตุ 
การขนสงทางถนน มิติการเกิดอุบัติเหตุการขนสงทางราง และมิติการเกิดอุบัติเหตุการขนสงทางอากาศ  กลาวคือ     
   ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสงทางบก  การประเมินผลการเกิดอุบัติเหตุ 
ทางถนนพิจารณาจาก 4 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวช้ีวัดจํานวนอุบัติเหตุตอปของระบบขนสงสาธารณะทางถนน (ขบ.) 
ในชวง 6 ปท่ีผานมา (ป 2557 - 2562)  มีจํานวนเพ่ิมข้ึนจาก 691 คัน ในป 2557 เปน 698  คัน ในป 2562  
โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 1.11 ตอป และในป 2562 มีจํานวนอุบัติเหตุท่ีเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 
และไมบรรลุเปาหมาย  ตัวช้ีวัดจํานวนครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุบนโครงขายทางหลวงตอระยะทางการเดินทาง (ทล.) 
ในชวง 6 ปท่ีผานมา (ป 2557 - 2562) มีจํานวนลดลงจาก 51.51 ครั้ง/พันลานคัน-กม. ในป 2557  
เปน 46.00 ครั้ง/พันลานคัน-กม. ในป 2562 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ (-1.83) ตอป และในป 2562 
มีจํานวนอุบัติเหตุลดลงจากป ท่ีผานมา และไมบรรลุเปาหมาย  ตัวช้ีวัดจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหต ุ
ท่ีเกิดจากการขนสงทางถนนของ คค. ท่ัวประเทศ (สนข.) ในชวง 6 ปท่ีผานมา (ป 2557 - 2562) มีจํานวนเพ่ิมข้ึน
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จาก 2,346 คน ในป 2557 เปน 2,958 คน ในป 2562 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4.91 ตอป 
และในป 2562 มีจํานวนผูเสียชีวิตเพ่ิมข้ึน และไมบรรลุเปาหมาย  ตัวช้ีวัดอัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก 
การขนสงทางถนนท่ัวประเทศ (สนข.) ในชวง 6 ปท่ีผานมา (ป 2557 - 2562)  มีจํานวนลดลงจาก 32.38 คนตอ
ประชากรแสนคน ในป 2557 เปน 31.99 คนตอประชากรแสนคน ในป 2562  โดยมีอัตราการขยายตัวลดลงเฉลี่ย 
รอยละ (-0.08) ตอป  ซ่ึงในป 2562 มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุเพ่ิมข้ึนและไมบรรุลเปาหมาย  ผลการประเมินท้ัง 4 ตัวชี้วัด
ใหผลท่ีสอดคลองกันวาในป 2562 การเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมาและไมบรรลุเปาหมาย  
อันสอดรับการรายงานขององคการอนามัยโลก ท่ีรายงานวาในป 2561 จํานวนผูเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ
ไทยอยูในอันดับ 9  แตยังคงมีอัตราท่ีสูงอยูมาก (ดีข้ึนจากป 2558 ท่ีอยูในอันดับท่ี 2) (Global Status Report on 
Road Safety 2018) โดยยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติเหตุ ไดแก มอเตอรไซค รถปคอัพ และรถเกง  ตามลําดับ  และมีสาเหตุ
จากพฤติกรรมของผูขับข่ี อาทิ เมาสุรา ขับรถเร็วกวากําหนด  ขับรถตัดหนากระชั้นชิด และทัศนวิสัยการขับท่ีไมดี  
และมาตรฐานรถ  

   ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสงทางราง การประเมินผลการดําเนินงาน 
ตามตัวช้ีวัดอัตราการเกิดอุบัติเหตุท่ีลดลงจากปกอนบริเวณทางผานเสมอระดับ (รฟท.)  ในชวง 4 ปท่ีผานมา  
(ป 2559 - 2562) มีอัตราลดลง (จากปท่ีผานมา) จากรอยละ 1.69 ในป 2558 เปนอัตราลดลง (จากปท่ีผานมา)  
รอยละ 3.51 ในป 2562 และในป 2562 มีผลท่ีไมบรรลุเปาหมาย โดยการเกิดอุบัติเหตุทางรถไฟสวนใหญเกิด
จากหลายสาเหตุ อาทิ รถไฟชนกับรถยนต ชนกับคน รถไฟตกราง  

    ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสงทางน้ํา การประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดจํานวนอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนสงผูโดยสารสาธารณะทางน้ํา (จท.) ในชวง 6 ปท่ีผานมา (ป 2557 - 2562) 
มีจํานวนลดลงจาก 22 ครั้งในป 2557 เปน 17 ครั้งในป 2562 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 9.87     
ตอป และในป 2562 มีจํานวนอุบัติเหตุของเรือขนสงผูโดยสารท่ีเทากับปท่ีผานมาและบรรลุเปาหมาย สอดคลอง
กับตัวช้ีวัดจํานวนอุบัติเหตุตอปของเรือขนสงสินคา (จท.) ในชวง 5 ปท่ีผานมา (ป 2558 - 2562) มีจํานวน
ลดลงจาก 19 ครั้ง ในป 2558 เปน 6 ครั้ง ในป 2562 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ (-20.59) ตอป 
และในป  2562 มีจํ านวนอุบัติ เหตุ ของ เรื อขนส งสินค า ท่ีลดลงจากปผ านมาและบรรลุ เป าหมาย  
ท้ังนี้ การเกิดอุบัติเหตุทางน้ําเกิดข้ึนในลักษณะของเรือโดยกัน เรือจม เรือไฟไหม โดยสาเหตุเกิดจากหลายปจจัย 
อาทิ การเกิดอุบัติเหตุจากการควบคุมเรือ คลื่นลมแรง และไฟไหม  สําหรับตัวช้ีวัดความพึงพอใจของใชบริการ
ขนสงทางน้ําพิจารณาจากดานความปลอดภัย (จท.)  ในชวง 6 ปท่ีผานมา (ป 2557 - 2562) มีความพึงพอใจลดลงจาก
รอยละ 92.67 ในป 2557 เปนรอยละ 64.55 ในป 2562 คาท่ีลดลงอยางมากสวนหนึ่งเกิดจาก จท.  
ไดปรับวิธีการเก็บขอมูลและประมวลผลใหมีความเท่ียงตรง ความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน 
(Reliability) มากข้ึน 

   ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสงทางอากาศ การประเมินผลการดําเนินงาน        
ตามตัวช้ีวัดจํานวนอุบัติเหตุดานการขนสงทางอากาศ (สสย.)  ซ่ึงในภาคการบินถือวาความปลอดภัยเปนหัวใจ
สําคัญท่ีสุด (Safety first)  ดังนั้น จึงไดกําหนดคาเปาหมายการเกิดอุบัติเหตุดานการขนสงทางอากาศเปน 0 ครั้ง  
โดยในชวง 6 ปท่ีผานมา (ป2557 - 2562)  มีจํานวนอุบัติเหตุเกิดข้ึนอยูในชวง 2-4 ครั้ง/ป และในป 2562  
มีจํานวนอุบัติเหตุท่ีเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมาและไมบรรลุเปาหมาย  ท้ังนี้ การเกิดอุบัติเหตุจากการขนสงทางอากาศมีหลาย
สาเหตุ อาทิ เครื่องบินไถลออกนอกทางวิ่ง อากาศยานบินเขาสูสภาวะอากาศแปรปรวน (Turbulence) อยางไรก็ตาม 
กพท. ในฐานะองคกรกํากับดูแลดานการบินไดดําเนินการพัฒนาระบบการกํากับดูแลเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยของ 
การขนสงทางอากาศ โดยกําหนดตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการมีระบบการกํากับดูแลตามมาตรฐานสากล (กพท.) 
ใหสอดคลองกับมาตรฐานขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัดยอย 
ท่ีสามารถดําเนินการไดบรรลุตามเปาหมาย 100% ดังนี้ ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการมีระบบการกํากับดูแล
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ดาน Certification/Licensing ตามมาตรฐานสากล ซ่ึงในป 2562 ไดจัดทํา/ปรับปรุง และ Guidance 
Materials, Manuals, Checklist มีผลบังคับใช ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการมีระบบการกํากับดูแลดาน 
Compliance ตามมาตรฐานสากล ในป 2562 ไดจัดทําแผนการตรวจติดตาม (Surveillance plan ) และ
ดําเนินการตรวจติดตามตามแผนในทุกดานของการกํากับดูแล และตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการมีระบบ 
การกํากับดูแลดาน Enforcement ตามมาตรฐานสากล ในป 2562 กพท. ไดดําเนินการจัดทําแผนงานดาน 
Enforcement และมีผลบังคับใช     

3.2.๔ เปาประสงค ท่ี 4 สงเสริมการขนสงท่ีประหยัดพลังงาน และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม               
พิจารณาจากมิติของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสงจากทางถนนมาสูการขนสงทางรางและทางน้ํา(Shift mode) 
ซ่ึงมีความประหยัดการใชพลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากกวา  และมิติการใชพลังงานและมลพิษในภาค
การขนสงซ่ึงเปนการประเมินผลกระทบจากภาคการขนสงท่ีมีตอสิ่งแวดลอม  พบวา ในป 2562 บรรลุเปาหมาย  
5 ตัวชี้วัดในมิติของการสงเสริมการขนสงทางน้ํา และไมบรรลุเปาหมาย 6 ตัวชี้วัด ในมิติของการสงเสริมการขนสง
ทางราง และมิติติการใชพลังงานและมลพิษในภาคการขนสง กลาวคือ 

  การปรับเปล่ียนรูปแบบการขนสงมาใชการขนสงทางรางและทางน้ํา โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การขนสงจากขนสงทางถนนมาสูการขนสงทางรางและทางน้ํา  โดยในสวนของการสงเสริมการขนสงทางราง 
พิจารณาจากผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดสัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางราง (สนข.)  ในชวง 6 ปท่ีผานมา  
(ป 2557 - 2562) มีสัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางรางลดลงจาก รอยละ 1.40 ในป 2557 เปนรอยละ 1.24 
ในป 2562  โดยมีอัตราการขยายตัวท่ีลดลง รอยละ (-0.03) ตอป ในป 2562 มีสัดสวนท่ีลดลงจากปท่ีผานมา
และไมบรรลุเปาหมาย และตัวช้ีวัดปริมาณและระยะทางการขนสงสินคาทางราง (รฟท.) ในชวง 5 ปท่ีผานมา  
(ป 2558 - 2562)  มีปริมาณและระยะทางการขนสงสินคาทางรางเพ่ิมข้ึนจาก 2,682 ตัน-กิโลเมตร  
ในป 2558 เปน 2,683 ตัน-กิโลเมตร ในป 2562 โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 0.26 ตอป และในป 2562 
มีปริมาณและระยะทางลดลงจากป ท่ีผานมาและไมบรรลุเปาหมาย  ตลอดจนพิจารณาในดานคุณภาพ 
จากการใหบริการของรถไฟจากตัวช้ีวัดความเร็วเฉล่ียของรถไฟขนสงสินคา (รฟท.) ในชวง 6 ปท่ีผานมา  
(ป 2557 - 2562) มีความเร็วเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก 32.52 กิโลเมตรตอชั่วโมงในป  2557 เปน 32.67 กิโลเมตร
ตอชั่วโมงในป 2562 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 0.35 ตอป และในป 2562 มีความเร็วเพ่ิมข้ึนจากป
ผานมาแตไมบรรลุเปาหมาย และตัวช้ีวัดความตรงตอเวลาของรถไฟขนสงสินคารวม (รฟท.) ในชวง 2 ปท่ีผานมา  
(ป 2561 - 2562) มีสัดสวนท่ีลดลงจากรอยละ 50.10 ในป 2561 เปนรอยละ 44.77 และไมบรรลุเปาหมายในป 2562   

 สําหรับการสงเสริมการขนสงทางน้ํา พบวา ตัวช้ีวัดสัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางน้ํา (สนข.) 
ในชวง 6 ปท่ีผานมา (ป 2557 – 2562) มีสัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางน้ํา เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 11.08  
ในป 2557 เปนรอยละ 14.26 ในป 2562  มีอัตราการขยายตัวรอยละ 0.64 ตอป และในป 2562 มีปริมาณ
เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมาและบรรลุเปาหมาย  โดยท่ีตัวชี้วัดดังกลาวประกอบดวย 2 ตัวชี้วัดยอยซ่ึงใหผลท่ีสอดคลองกัน 
ไดแก ตัวช้ีวัดสัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางลําน้ํา (สนข.) สวนใหญเปนสินคาประเภท ดินหินทราย/ซีเมนต 
เชื้อเพลิง สินคาเกษตร ฯลฯ ในชวง 3 ปท่ีผานมา (ป 2560-2562) มีสัดสวนเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 6.19 ในป 2557 
เปนรอยละ 6.76 ในป 2562 ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวรอยละ 0.29 ตอป และในป 2562 มีสัดสวนเพ่ิมข้ึนจาก 
ปท่ีผานมาและบรรลุเปาหมาย และตัวช้ีวัดปริมาณการขนสงสินคาทางชายฝง (สนข.)  ท่ีสวนใหญเปนสินคาประเภท
ผลิตภัณฑปโตรเลียม สินคาเบ็ดเตล็ด สินคาเกษตร ฯลฯ ท่ีในชวง 3 ปท่ีผานมา (ป 2560-2562) มีสัดสวน
ปริมาณการขนสงสินคาชายฝง เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 6.29 ในป 2557 เปนรอยละ 7.50 ในป 2562 โดยมีอัตรา
การขยายตัวรอยละ 0.62 ตอป  และในป 2562 มีสัดสวนเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมาและบรรลุเปาหมาย   

 การใชพลังงานและมลพิษในภาคการขนสง  การประเมินผลกระทบจากภาคการขนสง พบวา
ตัวช้ีวัดสัดสวนการใชพลังงานของภาคการขนสง (สนข.) ในชวง 6 ปท่ีผานมา (ป2557 - 2562)  มีสัดสวน



 
รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                 3-๑๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (คร้ังที่ 18 : ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 
 
การใชพลังงานเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 35.39 ในป 2557 เปนรอยละ 38.44 ในป 2562 โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึน
เฉลี่ยรอยละ 0.61 ตอป และในป 2562 มีสัดสวนลดลงแตยังคงไมบรรลุเปาหมาย เชนเดียวกับตัวช้ีวัดปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจก (สนข.) ในชวง 6 ปท่ีผานมา (ป 2557 - 2562) มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
เพ่ิมข้ึนจาก 55.99 ลานตันในป 2557 เปน 66.07 ลานตันในป 2562 โดยมีอัตรการเพ่ิมเฉลี่ยรอยละ 3.45 ตอป 
และในป 2562 มีสัดสวนท่ีลดลงและยังคงไมบรรลุเปาหมายเชนเดียวกัน  

3.2.๔ เปาประสงค ท่ี 4 สงเสริมการขนสงท่ีประหยัดพลังงาน และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม               
พิจารณาจากมิติของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสงจากทางถนนมาสูการขนสงทางรางและทางน้ํา(Shift mode) 
ซ่ึงมีความประหยัดการใชพลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากกวา  และมิติการใชพลังงานและมลพิษในภาค
การขนสงซ่ึงเปนการประเมินผลกระทบจากภาคการขนสงท่ีมีตอสิ่งแวดลอม  พบวา ในป 2562 บรรลุเปาหมาย  
3 ตัวชี้วัดในมิติของการสงเสริมการขนสงทางน้ํา และไมบรรลุเปาหมาย 6 ตัวชี้วัด ในมิติของการสงเสริมการขนสง
ทางราง และมิติการใชพลังงานและมลพิษในภาคการขนสง กลาวคือ 

3.2.5 เปาประสงคที่ 5 ยกระดับการเขาถึงและเพิ่มการใชระบบขนสงสาธารณะ พิจารณาจาก 
มิติของผู โดยสารระบบขนสงสาธารณะเพิ่มขึ้น และมีระบบขนสงสาธารณะครอบคลุมสําหรับคนทุกกลุ ม  
มิติคุณภาพการใหบริการ และมิติการเชื่อมตอการเดินทางมีความสะดวกมากขึ้น พบวา ความพึงพอใจการใช 
รถโดยสารประจําทางตางจังหวัดมีมากกวารถโดยสารในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และการใชรถไฟฟา 
มีแนวโนมผูใชบริการเพิ่มขึ้นมากแตยังไมบรรลุเปาหมาย  สวนคุณภาพการใหบริการระบบรางมีแนวโนม 
ไมบรรลุเปาหมายโดยเฉพาะเรื่องความตรงตอเวลา  สําหรับการเชื่อมตอการเดินทางที่พัฒนาฐานขอมูลเสร็จ 
ในป 2562 มีผลที่บรรลุเปาหมาย ซึ ่งในป 2562 สามารถบรรลุเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด ในมิติการใช 
ระบบขนสงสาธารณะในตางจังหวัด และมิติการเชื่อมตอการเดินทาง  และไมบรรลุเปาหมาย 6 ตัวช้ีวัด  
ในมิติการใชระบบขนสงสาธารณะ และมิติคุณภาพการใหบริการ  กลาวคือ    

          ผูโดยสารระบบขนสงสาธารณะเพิ่มขึ้น และมีระบบขนสงสาธารณะครอบคลุมสําหรับ 
คนทุกกลุม พิจารณาจากการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารสาธารณะ  
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ขบ.) ในชวง 6 ปท่ีผานมา (ป 2557 – 2562) มีความพึงพอใจของผูใชบริการ
เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 73.32 ในป 2557 เปนรอยละ 73.85 ในป 2562 และในป 2562 มีผลเพ่ิมข้ึนเล็กนอยแต
ไมบรรลุเปาหมาย  และตัวชี้วัดความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารสาธารณะในสวนภูมิภาค (บขส.) 
ในชวง 6 ปท่ีผานมา (ป 2557 - 2562) มีความพึงพอใจลดลงจากรอยละ 82.20 ในป  2557 เป น  
รอยละ 81.80 ในป 2562 และในป 2562 มีผลลดลงเล็กนอยแตยังคงบรรลุเปาหมาย รวมถึงพิจารณาจาก
ตัวช้ีวัดปริมาณผูโดยสารเดินทางโดยระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนทุกเสนทาง (รฟม. และ รฟฟท.) ในชวง 6 ป
ท่ีผานมา (ป 2557 - 2562)  มีจํานวนเพ่ิมข้ึนจาก 2.98 แสนคน/วัน ในป 2557 เปน 4.01 แสนคน/วัน  
ในป 2562 โดยเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 6.14 ตอป และในป 2562 มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 
แตไมบรรลุเปาหมาย    

          คุณภาพการใหบริการ พิจารณาจากตัวชี้วัดความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงสังคม 
(รถไฟธรรมดา) (รฟท.) ในชวง 6 ปท่ีผานมา (ป 2557 - 2562)  มีความเร็วเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก 38.16 กิโลเมตร
ตอชั่วโมง ในป 2557 เปน 62.74 กิโลเมตรตอชั่วโมง ในป 2562 โดยเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 11.11 ตอป และ
ป 2562 มีความเร็วเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมาแตไมบรรลุเปาหมาย เชนเดียวกับตัวชี้วัดความเร็วเฉลี่ยของรถไฟ
โดยสารเชิงพาณิชย (รถไฟดวนพิเศษ) (รฟท.) ในชวง 5 ปที่ผานมา (ป 2558 - 2562)  มีความเร็วเฉลี่ย
เพิ ่มขึ ้นจาก 61.07 กิโลเมตรตอชั ่วโมง ในป 2558 เปน 62.31 กิโลเมตรตอชั ่วโมง ในป 2562  
โดยเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 0.82 ตอป และป 2562 มีความเร็วเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมาแตไมบรรลุเปาหมาย สําหรับ
ตัวช้ีวัดความตรงตอเวลาของรถไฟโดยสารเชิงสังคม (รฟท.) ในชวง 6 ปท่ีผานมา (ป 2557 - 2562)  



 
รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                 3-๑๙ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (คร้ังที่ 18 : ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 
 
มีความตรงตอเวลาลดลงจากรอยละ 76.66 ในป 2557 เปนรอยละ 75.34 ในป 2562 โดยมีอัตราท่ีลดลงเฉลี่ย  
รอยละ (-0.26) ตอป และป 2562 มีคาเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมาและไมบรรลุเปาหมาย เชนเดียวกับตัวช้ีวัดความตรงตอเวลา
ของรถไฟเชิงพาณิชย (รฟท.) ในชวง 6 ปท่ีผานมา (ป 2557 - 2562) มีความตรงตอเวลาลดลงจากรอยละ 80.60 
ในป 2557 เปนรอยละ 72.64 ในป 2562 โดยมีอัตราท่ีลดลงเฉลี่ยรอยละ (-1.59) ตอป และป 2562  
มีคาเพ่ิมข้ีนจากปท่ีผานมาและไมบรรลุเปาหมาย  

          การเชื่อมตอการเดินทางมีความสะดวกมากขึ้น ตัวชี้วัดจํานวนจุดเชื่อมตอการเดินทาง
ดวยระบบขนสงสาธารณะเพิ่มขึ้น (สนข.) ซึ ่ง สนข. เริ ่มดําเนินการจัดทําฐานขอมูลในป 2562 พบวา 
มีการพัฒนาจุดเชื่อมตอ 3 จุด ซ่ึงบรรลุเปาหมาย  

ตารางท่ี 3-9 สรุปการประเมินตัวช้ีวัดภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจรฯ ในปงบประมาณ 2562  

ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน ไมสามารถ

ประเมินผลได 1/ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ 
ตัวช้ีวดั บรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย 

เปาประสงคท่ี 1 เพ่ือใหประเทศไทยเปนศูนยกลางเชื่อมตอการเดินทางและการขนสง  
1. มูลคาการขนสงสินคาท่ีดานการคาชายแดนเช่ือมตอ 
    โครงขายทางหลวงอาเซียน : ดานเชียงของ  

  
 สนข. 

2. มูลคาการขนสงสินคาท่ีดานการคาชายแดนเช่ือมตอ 
    โครงขายทางหลวงอาเซียน : ดานแมสาย  

  
 สนข. 

3. มูลคาการขนสงสินคาท่ีดานการคาชายแดนเช่ือมตอ 
    โครงขายทางหลวงอาเซียน : ดานแมสอด  

  
 สนข. 

4. มูลคาการขนสงสินคาท่ีดานการคาชายแดนเช่ือมตอ 
    โครงขายทางหลวงอาเซียน : ดานหนองคาย  

  
 สนข. 

5. มูลคาการขนสงสินคาท่ีดานการคาชายแดนเช่ือมตอ 
    โครงขายทางหลวงอาเซียน : ดานนครพนม  

  
 สนข. 

6. มูลคาการขนสงสินคาท่ีดานการคาชายแดนเช่ือมตอ 
    โครงขายทางหลวงอาเซียน : ดานมุกดาหาร  

  
 สนข. 

7. มูลคาการขนสงสินคาท่ีดานการคาชายแดนเช่ือมตอ 
    โครงขายทางหลวงอาเซียน : ดานอรัญประเทศ  

  
 สนข. 

  8. มูลคาการขนสงสินคาท่ีดานการคาชายแดนเช่ือมตอ 
      โครงขายทางหลวงอาเซียน : ดานสะเดา  

  
 สนข. 

9. มูลคาการขนสงสินคาท่ีดานการคาชายแดนเช่ือมตอ 
    โครงขายทางหลวงอาเซียน : ดานปาดังเบซาร  

  
 สนข. 

10. ปริมาณการขนสงสินคาผานทาเรือแหลมฉบัง      กทท. 

11. ปริมาณผูโดยสารท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ     ทอท. 

12. ปริมาณการขนสงสินคาท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ     ทอท. 

เปาประสงคท่ี 2 เพ่ิมความคลองตัวและการเขาถึงระบบการคมนาคมขนสง  
13. อัตราการเคลื่อนตัวของรถบนถนนโครงขายทางหลวง     ทล. 

14. รอยละของผู ใชถนนในโครงขายของกรมทางหลวง 
      ท่ีมีตอการบริหารเชิงประสบการณ  

   
ทล. 

15. รอยละของผูใชถนนในโครงขายของกรมทางหลวงชนบท 
      ท่ีมีตอการบริหารเชิงประสบการณ  

   
ทช. 

16. ปริมาณผูโดยสารภายในประเทศท่ีทาอากาศยานในภูมิภาค     
ทย./ทอท./  

บมจ.การบินกรุงเทพ 

17. ความพึงพอใจของผูใชบริการทาอากาศยาน     ทย. 

18. ปริมาณเท่ียวบินท้ังหมดภายในเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพ     บวท. 

  



 
รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                 3-๒๐ 
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ตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน ไมสามารถ

ประเมินผลได 1/ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ 
ตัวช้ีวดั บรรลุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย 

เปาประสงคท่ี 3 ปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง  
19. จํานวนอุบัติเหตุตอปของระบบขนสงสาธารณะทางถนน     ขบ. 

20. จํานวนครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุบนโครงขายทางหลวงตอ 
      ระยะทางการเดินทาง  

   
ทล. 

21. จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนสงทางถนน 
      ของ คค. ท่ัวประเทศ  

   
สนข. 

22. อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนสงทางถนน 
      ท่ัวประเทศ  

   
สนข. 

23. อัตราการเกิดอุบัติเหตุท่ีลดลงจากปกอนบริเวณทางผาน 
      เสมอระดับ  

   
รฟท. 

24. จํานวนอุบัตเิหตุท่ีเกิดจากการขนสงผูโดยสารสาธารณะทางนํ้า     จท. 

25. จํานวนอุบัติเหตุตอปของเรือขนสงสินคา     จท. 

26. ความพึงพอใจของผูใชบรกิารขนสงทางนํ้าพิจารณาจาก 
       ดานความปลอดภัย  

   
จท. 

27. ระดับความสาํเร็จของการมีระบบการกํากับดูแล 
      ดาน Certification/Licensing ตามมาตรฐานสากล 

   
กพท. 

28. ระดับความสาํเร็จของการมีระบบการกํากับดูแล 
      ดาน Compliance ตามมาตรฐานสากล 

   
กพท. 

29. ระดับความสาํเร็จของการมรีะบบการกํากับดูแล 
      ดาน Enforcement ตามมาตรฐานสากล 

   
กพท. 

30. การเกิดอุบัติเหตุดานการขนสงทางอากาศ     สสย. 

เปาประสงคท่ี 4 สงเสริมการขนสงท่ีประหยัดพลังงาน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
31. สัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางราง     สนข. 

32. สัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางนํ้ารวม    สนข. 

33. สัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางนํ้า: ทางลํานํ้า     สนข. 

34. สัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางนํ้า: ทางชายฝง     สนข. 

35. ปริมาณและระยะทางการขนสงสินคาทางราง     รฟท. 

36. ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟขนสงสินคา     รฟท. 

37. ปริมาณการขนสงสินคาทางนํ้า: ทางลํานํ้า     จท. 

38. ปริมาณการขนสงสินคาทางนํ้า: ทางชายฝง     จท. 

39. สัดสวนการใชพลังงานของภาคการขนสง     สนข. 

40. ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก     สนข. 

41. ความตรงตอเวลาของรถไฟขนสงสินคารวม     รฟท. 

เปาประสงคท่ี 5 ยกระดับการเขาถึงและเพ่ิมการใชระบบขนสงสาธารณะ  
42. ความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารสาธารณะใน 
      พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

   
ขบ. 

43. ความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารสาธารณะใน 
      สวนภูมิภาค  

   
บขส. 

44. ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงสังคม (รถไฟธรรมดา)     รฟท. 

45. ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย (รถไฟดวนพิเศษ)     รฟท. 

46. ความตรงตอเวลาของรถไฟโดยสารเชิงสังคม     รฟท. 

47. ความตรงตอเวลาของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย     รฟท. 

48. ปริมาณผูโดยสารเดินทางโดยระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน 
      ทุกเสนทาง  

   
รฟม./รฟฟท. 

49. สงเสริมการเช่ือมตอการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ     สนข. 

หมายเหตุ: 1/ ตัวชี้วัดที่ไมสามารถประเมินผลได หมายถึง ตัวชี้วัดที่ยังไมไดกําหนดเปาหมาย ขาดฐานขอมูล และอยูระหวางเก็บรวบรวมและประมวลขอมูล   



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร ๔-๑ 
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บทท่ี 4 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
4.1  สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการและมาตรการภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ 

4.1.1  วิสัยทัศน และเปาหมายของแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ การติดตามและประเมินผล    
การดําเนินงานของ คค. ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร พ.ศ. 2554-2563 ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) ครอบคลุมเปาประสงคหลัก ไดแก 1) เ พ่ือใหประเทศไทย  
เปนศูนยกลางเชื่อมตอการเดินทางและการขนสง 2) เพ่ือเพ่ิมความคลองตัวและการเขาถึงระบบการคมนาคมขนสง 
3) เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง 4) เพ่ือสงเสริมการขนสงท่ีประหยัดพลังงานและ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ 5) เพ่ือยกระดับการเขาถึงและเพ่ิมการใชระบบขนสงสาธารณะ เพ่ือใหบรรลุถึง
วิสัยทัศนของแผนในการมุงสูการขนสงท่ียั่งยืน  

4.1.2  การแปลงแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ไปสูการปฏิบัติ  
           4.1.2.1 การประเมินผลตัวช้ีวัด แผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ไดกําหนดเปาประสงค  

5 ประการ เพ่ือมุงสูการขนสงท่ียั่งยืน โดยมีตัวชี้วัดในแตละเปาประสงครวม 49 ตัวชี้วัด โดยการประเมินผล  
การดําเนินงานตามตัวชี้วัด ณ ปงบประมาณ 2562 พบวา ตัวช้ีวัดสวนใหญมีผลการดําเนินงานท่ีไมบรรลุเปาหมาย
ตัวช้ีวัดตามท่ีกําหนดไวในแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ กลาวคือ มีตัวช้ีวัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย 30 ตัวช้ีวัด   
มีตัวช้ีวัดท่ีบรรลุปาหมาย 18 ตัวช้ีวัด และไมสามารถประเมินผลได 1 ตัวช้ีวัด  

           4.1.2.2 ความคืบหนาในการดําเนินโครงการ/มาตรการ  การดําเนินโครงการ/มาตรการ 
ภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีชวยขับเคลื่อนผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ บรรลุเปาหมาย โดยในรอบปท่ีผานมาหนวยงานในสังกัด คค. เจาของโครงการ
และมาตรการ รวม 23 หนวยงาน ไดขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการและมาตรการตามแผนการดําเนินงาน รวม 136 โครงการ 
และ 38 มาตรการ โดยพบวา  

  •  โครงการและมาตรการสวนใหญอยูระหวางการดําเนินการศึกษาหรือการดําเนินงาน 
ซ่ึงเปนไปตามตามแผนท่ีกําหนด ในขณะท่ีมีโครงการและมาตรการไดดําเนินการแลวเสร็จเพ่ิมข้ึน กลาวคือ โครงการ
สวนใหญอยูระหวางดําเนินการศึกษาและดําเนินการ 61 โครงการ (รอยละ 44.85) ศึกษาและดําเนินการแลว
เสร็จ 59 โครงการ (รอยละ 43.38) และโครงการท่ียุติ/ชะลอมี 11 โครงการ (รอยละ 8.09) และยังไมเริ่ม
ดําเนินการ 5 โครงการ (รอยละ 3.68)  ในขณะท่ีมาตรการสวนใหญอยูระหวางดําเนินการ 25 มาตรการ  
(รอยละ 65.79) ศึกษาและดําเนินการแลวเสร็จ 11 มาตรการ (รอยละ 28.95) และมาตรการท่ียุติ/ชะลอ 
มี 2 มาตรการ (รอยละ 5.26)   

 • สถานะโครงการตามรายเปาประสงค พบวา เปาประสงค ท่ีมีการศึกษาและ
ดําเนินการแลวเสร็จมากท่ีสุด โดยเปาประสงคท่ีมีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จมากท่ีสุด ดังนี้  เปาประสงค 
ท่ี 2 เพ่ือเพ่ิมความคลองตัวและการเขาถึงระบบการคมนาคมขนสง  เปาประสงคท่ี 4 เพ่ือสงเสริมการขนสง 
ท่ีประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  และเปาประสงคท่ี 3 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการ
เดินทางและการขนสง ตามลําดับ  ในขณะท่ีเปาประสงคท่ีมีมาตรการท่ีดําเนินการแลวเสร็จมากท่ีสุด ดังนี้ 
เปาประสงคท่ี 4 เพ่ือสงเสริมการขนสงท่ีประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปาประสงคท่ี 1 เพ่ือให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางเชื่อมตอการเดินทางและการขนสง และเปาประสงคท่ี 3  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง ตามลําดับ  



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร ๔-๒ 
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4.1.2.3 ภาพรวมการขับเคล่ือนแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ  
             สรุปผลการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนของ 

แผนในการพัฒนาสูการขนสงท่ียั่งยืน ซ่ึงประกอบดวย 5 เปาประสงค มีตัวชี้วัดในการประเมินผลรวม 49 ตัวชี้วัด  
และมีโครงการและมาตรการเพ่ือการขับเคลื่อนรวม 136 โครงการ 38 มาตรการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - 
กันยายน 2562) สรุปได ดังนี ้(แผนภาพท่ี 4-1) 

 1) เปาประสงคท่ี 1 เพ่ือใหประเทศไทยเปนศูนยกลางเช่ือมตอการเดินทางและ     
การขนสง ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก ๑) การพัฒนาประตูการคาหลักและประตูการคาชายแดนรวมท้ัง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๒) การพัฒนาโครงขายการขนสงภายในประเทศเพ่ือเชื่อมโยงเมืองหลักในภู มิภาค  
๓) การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการไทยเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และ ๔) การพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการโครงสราง พ้ืนฐานดานการขนสงของภาครัฐการพัฒนาเทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากรดานการขนสง   

                  1.1) ผลการประเมินตัวช้ีวัด พบวา ตัวช้ีวัดของเปาประสงคท่ี 1 มี 12 ตัวช้ีวัด 
ประกอบดวยตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเปาหมาย 4 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย 8 ตัวช้ีวัด ซ่ึงสะทอนถึง 
การสนับสนุนการเปนศูนยกลางการเชื่อมตอการเดินทางและการขนสงในภูมิภาคท่ีมีแนวโนมท่ีดี โดยพิจารณาจาก
ตัวชี้วัดในมิติ ดังนี้ มิติการเปนศูนยกลางการเช่ือมตอทางการขนสงสินคาทางบก กลาวคือ ตัวชี้วัดมูลคา 
การขนสงสินคาท่ีดานการคาชายแดนเชื่อมตอโครงขายทางหลวงอาเซียนท่ีดานการคาชายแดนท่ีสําคัญ 4 แหง 
มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย (ดานเชียงของ ดานแมสอด ดานมุกดาหาร และดานอรัญประเทศ) ในขณะท่ี
ดานการคาชายแดนอีก 5 แหงมีผลการดําเนินงานท่ีไมบรรลุเปาหมาย (ดานแมสาย ดานหนองคาย ดานนครพนม 
ดานสะเดา และดานปาดังเบซาร) สําหรับมิติการเปนศูนยกลางการเช่ือมตอการเดินทางการขนสงสินคาทางน้ํา 
สะทอนจากการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดปริมาณการขนสงสินคาผานทาเรือแหลมฉบังท่ีเปนศูนยกลาง
การขนสงสินคาหลักของประเทศ (กทท.) มีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่อง แตในป 2562 มีผลการดําเนินงานท่ี
ไมบรรลุเปาหมาย  เชนเดียวกับมิติการเปนศูนยกลางการเช่ือมตอการขนสงสินคาและการเดินทางทางอากาศ  
ท่ีสะทอนจากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดปริมาณผูโดยสารทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทอท.) และตัวชี้วัดปริมาณ 
การขนสงสินคา ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทอท.) มีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่อง แตในป 2562  
มีผลการดําเนินงานท่ีไมบรรลเุปาหมายเชนเดียวกัน   

  1.2) ความคืบหนาการขับเคล่ือนโครงการและมาตรการ  โครงการและมาตรการ
ภายใตเปาประสงคนี้มี 43 โครงการ และ 17 มาตรการ สวนใหญเปนโครงการและมาตรการท่ีอยูระหวาง
การศึกษาและดําเนินการ 22 โครงการ และ 9 มาตรการ โดยโครงขายภายในประเทศเชื่อมโยงกับเมืองหลัก 
ในภูมิภาค เชน โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง (ทล.)  สายบางปะอิน-นครราชสีมา และ สายบางใหญ-
กาญจนบุรี อยูระหวางกอสราง และสายกาญจนบุรี-บ.พุน้ํารอนอยูระหวางศึกษาออกแบบรายละเอียด โครงการ
พัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง (ขร./รฟท.) อาทิ โครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู ชวงกรุงเทพ-ระยองท่ีปรับเปนโครงการ
รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินอยูระหวางลงนามในสัญญา PPP  โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง  
เพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ชวงกรุงเทพ-หนองคาย (รถไฟไทย-จีน) ระยะ 1 อยูระหวางการกอสราง และระยะ 2  
อยูระหวางการจางออกแบบ และโครงการกอสรางรถไฟความเร็วสูง ชวงกาญจนบุรี-กรุงเทพ-อรัญประเทศ, กรุงเทพ-แหลมฉบัง, 
กรุงเทพ-เชียงใหม (รถไฟไทย-ญี่ปุน) รายงาน EIA ผานแลวและอยูระหวางศึกษาแนวทางลดตนทุน  ในขณะท่ีโครงการ
และมาตรการท่ีศึกษาและดําเนินการแลวเสร็จ 15 โครงการและ 7 มาตรการ อาทิ โครงการกอสรางทางวิ่ง 
เสนท่ี ๓ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทอท.) ศึกษาออกแบบแลวเสร็จ โดยอยูระหวางรายงาน EHIA และ 
การขออนุมัติโครงการ  โครงการเจรจาใหเสนทาง AH15 R12 และ R8 เปนเสนทางการขนสงระหวางประเทศ (ทล.)  
ดําเนินการแลวเสร็จโดย AH15  เชื่อมอาเซียนและ R12, R8 เชื่อมระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
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โครงการศึกษาจัดทําแผนแมบทดานการขนสงทางอากาศ (สนข.) ศึกษาแลวเสร็จและอยูระหวางนําเสนอ สศช.  
มาตรการพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภาใหเปนทาอากาศยานเชิงพาณิชยแหงท่ี ๓ (สปค.) ศึกษาแลวเสร็จโดย ครม.  
ใหความเห็นชอบแลว และผนวกเปนสวนหนึ่งของแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) มาตรการ
ปรับปรุงโครงสรางบริหารจัดการท่ีมีการแยกบทบาทภารกิจของหนวยงานระดับนโยบาย หนวยงานกํากับดูแล  
และหนวยงานปฏิบัติท่ีชัดเจน (กพท./ขร.) ดําเนินการจัดตั้งองคกร กพท. และ ขร. แลว  

   นอกจากนี้มีโครงการและมาตรการท่ียุติ/ชะลอ 3 โครงการ 1 มาตรการ 
อาทิ โครงการกอสรางทาเรือน้ําลึกปากบารา จ.สตูล (จท.) ยุ ติโครงการเนื่องจากอยู ในพ้ืนท่ีออนไหว 
ดานสิ่งแวดลอมและเสี่ยงตอความม่ันคง  มาตรการสงเสริมศักยภาพผูประกอบการจัดการขนสงทางรถไฟ (รฟท.) 
ชะลอการดําเนินงานเนื่องจากรอรางกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ และโครงการท่ียังไมเริ่มดําเนินการ 3 โครงการ อาทิ 
โครงการกอสรางรถไฟทางคูขนาดมาตรฐาน ชวงตาก-พิษณุโลก-เพชรบูรณ-ขอนแกน-มุกดาหาร (รฟท.)  

    2) เปาประสงคท่ี 2 เพ่ือเพ่ิมความคลองตัวและการเขาถึงระบบการคมนาคมขนสง 
ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ไดแก 1) การพัฒนาระบบคมนาคมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) การพัฒนา
ระบบคมนาคมขนสงเชื่อมโยงระหวางเมืองในภูมิภาค และ ๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจรและ 
การจัดการความตองการในการเดินทาง  

    2.1) ผลการประเมินตัวช้ีวัด พบวา ตัวช้ีวัดของเปาประสงคท่ี 2 มี 6 ตัวช้ีวัด  
ประกอบดวย ตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเปาหมาย 2 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย 3 ตัวช้ีวัด และไมสามารถ
ประเมินผลได 1 ตัวช้ีวัด  ซ่ึงสะทอนถึงความคลองตัวและการเขาถึงระบบคมนาคมขนสงมีแนวโนมท่ีดี โดยพิจารณาจาก
ตัวชี้วัดในมิติ ดังนี้ มิติความเร็วเฉล่ียในการเดินทาง สะทอนจากการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดอัตรา 
การเคลื่อนตัวของรถบนถนนโครงขายทางหลวง (ทล.) มีอัตราเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตาม ทล. อยูระหวางการพัฒนาวิธีการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัดดังกลาวใหมีความเท่ียงตรงและความเชื่อ ม่ัน (Validity and reliability) มากข้ึน  
ซ่ึงคาดวาจะไดผลการดําเนินงานในป 2563  มิติการขนสงบนเสนทางหลักเช่ือมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในเมืองหลัก
และเมืองรองท่ัวประเทศ สะทอนจากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดปริมาณเท่ียวบินท้ังหมดภายในเขตแถลงขาว
การบินกรุงเทพ (บวท.) และตัวช้ีวัดปริมาณผูโดยสารภายในประเทศท่ีทาอากาศยานภูมิภาค 33 แหง (ทอท. ทย. 
และ บมจ.การบินกรุงเทพ)  มีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่อง แตไมบรรลุเปาหมายในป 2562 สําหรับ
มิติความพึงพอใจของผูใชบริการโครงขายทางถนนและทางอากาศ  สะทอนจากผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด
รอยละของผูใชถนนในโครงขาย ของ ทล. ท่ีมีตอการบริหารเชิงประสบการณ (ทล.) และตัวช้ีวัดรอยละของผูใช
ถนนในโครงขายของ ทช. ท่ีมีตอการบริหารเชิงประสบการณ (ทช.) ซ่ึงวัดจากผูใชบริการถนนในมิติตางๆ เชน 
ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ภูมิทัศน  ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับท่ีดีอยางตอเนื่อง และบรรลุ
เปาหมายในป 2562  สําหรับตัวช้ีวัดความพึงพอใจของผูใชบริการทาอากาศยาน (ทย.) พบวา ผูใชบริการ 
มีความพึงพอใจท่ีดี แตในป 2562 ไมบรรลุเปาหมาย  

      2.2) ความคืบหนาการขับเคล่ือนโครงการและมาตรการ โครงการและมาตรการ
ภายใตเปาประสงคนี้มี 22 โครงการ และ 2 มาตรการ สวนใหญเปนโครงการและมาตรการท่ีศึกษาและ
ดําเนินการแลวเสร็จ 13 โครงการ อาทิ โครงการกอสรางตอเติมทางขับ ลานจอดเครื่องบินฯลฯ ของทาอากาศยาน
นครศรีธรรมราช ทาอากาศยานอุดรธานี และทาอากาศยานลําปาง (ทย.) ดําเนินการแลวเสร็จและใหบริการแลว 
ในขณะท่ีโครงการและมาตรการท่ีอยูระหวางการศึกษาและดําเนินการ 8 โครงการและ 2 มาตรการ อาทิ 
โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบบริการการเดินอากาศ (บวท.) ท่ีติดตั้งแลวเสร็จอยูระหวางการทดสอบ
ระบบ โครงการเรงรัดกอสรางขยาย 4 ชองจราจร และเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงโครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก
ระหวางภาค (ทล.) รวม 58 สายทาง อยูระหวางดําเนินการกอสราง โดยสรางเสร็จ 8 สายทาง โครงการแกไขปญหา
จราจรของเมืองใหญในภูมิภาค รวม 32 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ โดยสรางเสร็จ 10 สายทาง มาตรการสงเสริม
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สายการบินใหเพ่ิมจุดบินไปยังทาอากาศยานในภูมิภาคของไทย (บกท./บทม.) ดําเนินการเปดจุดบินใหมและเพ่ิมความถ่ี
สําหรับเท่ียวบินประจําและเชาเหมาลําอยางตอเนื่อง  นอกจากนี้มีโครงการท่ียุติ/ชะลอ 1 โครงการ ไดแก โครงการ
กอสรางสะพานบริเวณสนามบินน้ํา จ.นนทบุรี (ทช.) เนื่องจากมีผูคัดคานจํานวนมาก 

 3) เปาประสงคท่ี 3 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและ     
การขนสง ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร 1) การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน มาตรฐานยานพาหนะและ
สภาพแวดลอมใหมีคุณภาพและความปลอดภัยในการเดินทาง 2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูท่ีมีสวนเก่ียวของ
ใหความรู ความเขาใจ จิตสํานึกวัฒนธรรมความปลอดภัยและทักษะเรื่องความปลอดภัยดานการขนสง และ  
3) การพัฒนาระบบขนสงและจราจรใหไดมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล และกรอบความตกลงระหวางประเทศ  

  3 .1) ผลการประเ มินตัว ช้ี วัด  พบวา ตัว ช้ี วัดของเปาประสงค ท่ี  3  
มี 12 ตัวช้ีวัด  ประกอบดวยตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเปาหมาย 5 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย 7 ตัวช้ีวัด   
ซ่ึงสะทอนถึงแนวโนมอุบัติเหตุทางบกและทางรางท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัดในมิติ ดังนี้  
มิติความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสงทางบก ผลการดําเนินงานจากตัวชี้วัดดานอุบัติเหตุทางถนน 
ใหผลท่ีสอดรับกันท้ัง 4 ตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย กลาวคือ ตัวชี้วัดจํานวนอุบัติเหตุตอปของระบบขนสงสาธารณะ
ทางถนน (ขบ.) และตัวชี้วัดจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนสงทางถนนของ คค. ท่ัวประเทศ (สนข.)  
มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องและไมบรรลุเปาหมายในป 2562 สําหรับตัวชี้วัดจํานวนครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุบนโครงขาย 
ทางหลวงตอระยะทางการเดินทาง (ทล.) และตัวชี้วัดอัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนสงทางถนนท่ัวประเทศ 
(สนข.) มีอัตราท่ีลดลงแตยังไมบรรลุเปาหมายในป 2562 เชนกัน  เชนเดียวกับมิติความปลอดภัยในการเดินทาง 
และการขนสงทางราง ซ่ึงสะทอนจากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดอัตราการเกิดอุบัติเหตุท่ีลดลงจากปกอนบริเวณ
ทางผานเสมอระดับ (รฟท.) ซ่ึงแมจะมีแนวโนมท่ีลดลงแตยังไมบรรลุเปาหมายในป 2562  ในขณะท่ีมิติความปลอดภัย
ในการเดินทางและขนสงทางน้ํามีแนวโนมท่ีดี ซ่ึงสะทอนจากตัวชี้วัดจํานวนอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนสงผูโดยสาร
ทางน้ํา (จท.) และตัวชี้วัดจํานวนอุบัติเหตุตอปของเรือขนสงสินคา (จท.) มีแนวโนมลดลง และบรรลุเปาหมาย 
ในป 2562 สําหรับมิติความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสงทางอากาศ  ซ่ึงสะทอนจากผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดจํานวนอุบัติเหตุดานการขนสงทางอากาศ (กพท.) มีจํานวนอุบัติเหตุเกิดข้ึนอยูในชวง 2-4 ครั้ง/ปในชวง 6 ปท่ีผานมา 
แตไมบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดการเกิดอุบัติทางอากาศเปนศูนย อยางไรก็ตามตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการมีระบบ
การกํากับดูแลตามมาตรฐานสากล (กพท.) ซ่ึงประกอบดวยตัวชี้วัดยอยใน 3 ระดับ มีผลบรรลุเปาหมาย 

      3.2) ความคืบหนาการขับเคล่ือนโครงการและมาตรการ  โครงการและ
มาตรการภายใตเปาประสงคนี้มี 13 โครงการ และ 13 มาตรการ สวนใหญอยูระหวางการศึกษาและ
ดําเนินการ 7 โครงการและ 10 มาตรการ  อาทิ โครงการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเสนทางขนสงสินคาหลักของ
ประเทศ (ทล.) ท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 3 แหง  โครงการกอสรางสะพานและอุโมงคขามจุดตัดรถไฟ จํานวน 24 แหง (ทช.) 
ท่ีแลวเสร็จ 11 แหง  มาตรการดําเนินการแกไขขอบกพรองภายใตโครงการตรวจสอบการกํากับดูแลความปลอดภัย
สากล (Universal Safety Oversight Audit Programme : USOAP) (กพท.) ท่ีอยูระหวางดําเนินการเรื่องการออก
ใบอนุญาตและแกไขขอบกพรองตาม ICAO   มาตรการใหสัตยาบันอนุสัญญา SOLAS Protocol 1988 และอนุสัญญา 
LOADLINE Protocol 1988  (จท. ) ท่ีออกขอบั ง คับท่ีอนุ วั ตตามอนุสัญญาแล ว เสร็ จ  และอยู ระหว าง 
เตรียมเสนอ ครม.  ในขณะท่ีโครงการและมาตรการท่ีศึกษาและดําเนินการแลวเสร็จ 5 โครงการและ 2 มาตรการ อาทิ 
โครงการจัดหาและติดตั้งปายหยุดสะทอนแสงและปายเตือน กระพริบแสงพรอมคันชะลอความเร็ว (รฟท.)  
มาตรการพัฒนาทาเรือใหเปนไปตามมาตรฐาน PSHEMS (กทท.) ท่ีจัดทําประกาศ ทําระบบฐานขอมูลและคูมือแลวเสร็จ 

    นอกจากนี้ มีมาตรการท่ียุติ/ชะลอ 1 มาตรการ ไดแก มาตรการ
ปรับปรุงกฎระเบียบการออกใบอนุญาตการประกอบการขนสงสินคาระหวางประเทศ (ขบ.) และโครงการท่ียังไม
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เริ่มดําเนินการ 1 โครงการ ไดแก โครงการติดต้ังรั้วสองขางทางตามแนวเขตทางรถไฟ (รฟท.)  มาตรการพัฒนา
ทาเรือใหเปนไปตามมาตรฐาน PSHEMS (กทท.)   

  4) เปาประสงค ท่ี 4 เ พ่ือสงเสริมการขนสงท่ีประหยัดพลังงาน และเปน 
มิตรตอส่ิงแวดลอม ประกอบดวย 1) การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเปลี่ยนมาใชรูปแบบการขนสงทางรางและ 
ทางน้ําเพ่ิมมากข้ึน 2) การสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือใหมีการใชพลังงานและยานพาหนะท่ีสะอาดและ 
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 3) การพัฒนาระบบขนสงและจราจรใหไดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมตามหลักสากล  
และกรอบความรวมมือระหวางประเทศ  

   4.1) ผลการประเมินตัวช้ีวัด พบวา ตัวช้ีวัดของเปาประสงคท่ี 4 มี 11 ตัวช้ีวัด  
ประกอบดวยตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเปาหมาย 5 ตัวช้ีวัด  ตัวช้ีวัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย 6 ตัวช้ีวัด ซ่ึงสะทอนถึงการสงเสริม
การขนสงท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดในมิติ ดังนี้ มิติการปรับเปล่ียนรูปแบบการขนสงจาก
ทางถนนมาสูการขนสงทางรางและทางน้ํา (Shift mode) ท่ีมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากกวา  
โดยในสวนของการสงเสริมการขนสงทางราง พิจารณาจากตัวชี้วัดสัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางราง (สนข.)  
ท่ีมีแนวโนมลดลงและไมบรรลุเปาหมายในป 2562 สอดคลองกับตัวชี้วัดปริมาณและระยะทางการขนสงสินคาทางราง 
(รฟท.) ท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนคอนขางนอยและไมบรรลุเปาหมายในป 2562 กอปรกับคุณภาพการใหบริการของ 
รถไฟไมบรรลุเปาหมาย โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดความเร็วเฉลี่ยของรถไฟขนสงสินคา (รฟท.) ท่ีมีอัตราคอนขางคงท่ีและ
ไมบรรลุเปาหมายในป 2562 และตัวชี้วัดความตรงตอเวลาของรถไฟขนสงสินคารวม (รฟท.) ท่ี มีสัดสวน 
ท่ีลดลงและไมบรรลุเปาหมายในป 2562 เชนกัน  สําหรับในสวนการสงเสริมการขนสงทางน้ํามีการขยายตัว
อยางตอเนื่องและเปนไปตามเปาหมาย สะทอนจากตัวชี้วัดปริมาณการขนสงทางน้ําท้ัง 3 ตัว ไดแก ตัวชี้วัด
สัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางน้ําตอปริมาณการขนสงโดยรวม (สนข.) ตัวชี้วัดสัดสวนปริมาณการขนสงสินคา
ทางลําน้ํา (สนข.) และตัวชี้วัดปริมาณการขนสงสินคาทางชายฝง (สนข.) ท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนและบรรลุเปาหมาย 
ในป 2562  ในสวนของมิติผลกระทบจากภาคการขนสงตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงสะทอนจากผลกระทบจากภาคการขนสง 
โดยตัวชี้วัดสัดสวนการใชพลังงานของภาคการขนสง (สนข.) และตัวชี้วัดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (สนข.) 
พบวา มีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึน และไมบรรลุเปาหมายในป 2562    

        4.2) ความคืบหนาการขับเคล่ือนโครงการและมาตรการ  โครงการและ
มาตรการภายใตเปาประสงคนี้มี 35 โครงการ และ 4 มาตรการ สวนใหญศึกษาและดําเนินการแลวเสร็จ  
18 โครงการ และ 2 มาตรการ อาทิ โครงการกอสรางรถไฟทางคู ระยะท่ี 1 ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ 1 เสนทาง ไดแก 
ชวงชุมทางถนนจิระ-ขอนแกนซ่ึงใหบริการแลว  โครงการกอสรางรถไฟทางคู ระยะท่ี 2 ศึกษาแลวเสร็จ จํานวน 7 เสนทาง  
อยูระหวางการเสนอ ครม. ใหความเห็นชอบ  มาตรการรณรงคขับข่ีอยางประหยัดพลังงาน (ขบ.) ท่ีประกาศมีผลบังคับใชแลว 
และอยูระหวางการศึกษาและดําเนินการ 12 โครงการ และ 2 มาตรการ อาทิ โครงการกอสรางรถไฟทางคู ระยะท่ี 1  
อยูระหวางดําเนินการกอสราง  6 เสนทาง และโครงการพัฒนาทาเทียบเรือชายฝงท่ีทาเรือแหลมฉบัง (กทท.) ท่ีกอสรางและ
ติดตั้งอุปกรณแลวเสร็จ โดยอยูระหวางจางผูใหบริการ และ โครงการพัฒนาศูนยการขนสงตูสินคาทางรถไฟท่ีทาเรือแหลมฉบัง 
ท่ีกอสรางและติดต้ังอุปกรณแลวเสร็จและเตรียมประกวดราคา  มาตรการบริหารจัดการดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 
ท่ีเก่ียวกับการบิน (ทอท.) ท่ีทาอากาศยานได ACI ระดับ 3  นอกจากนีมี้โครงการท่ียุติ/ชะลอ 4 โครงการ อาทิ โครงการ
กอสรางทาเรือชุมพร (จท.) ท่ีไมเหมาะสมดานการเงินและเศรษฐศาสตร โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงสงขลา- สตูล (รฟท.)  
ท่ีถูกตอตานจากมวลชนในพ้ืนท่ี  และโครงการท่ียังไมเริ่มดําเนินการ 1 โครงการ  ไดแก โครงการกอสรางรถไฟทางคู 
ชวงอุบลราชธาน-ีมุกดาหาร (รฟท.)   

5) เปาประสงคท่ี 5 เพ่ือยกระดับการเขาถึงและเพ่ิมการใชระบบขนสงสาธารณะ
เม่ือประเมินตัวช้ีวัด ไดแก 1) การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเปลี่ยนมาใชรูปแบบการขนสงทางรางและทางน้ํา
เพ่ิมมากข้ึน 2) การสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือใหมีการใชพลังงานและยานพาหนะท่ีสะอาดและเปนมิตร 
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กับสิ่งแวดลอม และ 3) การพัฒนาระบบขนสงและจราจรใหไดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมตามหลักสากล และ 
กรอบความรวมมือระหวางประเทศ  

  5.1) ผลการประเมินตัว ช้ี วัด พบวา  ตัว ช้ี วัดของเปาประสงค ท่ี  5  
มี 8 ตัวช้ีวัด  ประกอบดวย ตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเปาหมาย 2 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย 6 ตัวช้ีวัด  
ซ่ึงสะทอนถึงการยกระดับการเขาถึงและเพ่ิมการใชระบบขนสงสาธารณะ  โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดใน 3 มิติ ดังนี้  
มิติผู โดยสารระบบขนสงสาธารณะเพิ ่มขึ ้น และระบบขนสงสาธารณะครอบคลุมสําหรับคนทุกกลุม  
โดยพิจารณาความพอใจในการใชบริการ จากตัวชี้วัดความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารสาธารณะในสวน
ภูมิภาค (บขส.) ท่ีมีแนวโนมลดลง แตยังคงบรรลุเปาหมายในป 2562 และตัวชี้วัดความพึงพอใจของผูใชบริการ
รถโดยสารประจําทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ขบ.) ที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตไมบรรลุเปาหมายในป 2562  
สําหรับการใชบริการพิจารณาจาก ตัวชี้วัดปริมาณผูโดยสารเดินทางโดยระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนทุกเสนทาง 
(รฟม.และ รฟฟท.) แมจะมีแนวโนมเพิ่มขึ ้นและอัตราการขยายตัวคอนขางสูง แตยังไมบรรลุเปาหมาย 
ในป 2562  และมิติคุณภาพการใหบริการ พิจารณาจากตัวชี ้วัดจํานวน 4 ตัวของ รฟท. ไดแก ตัวชี ้วัด
ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงสังคมและรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย ที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นแตยังไมบรรลุ
เปาหมายในป 2562  และตัวชี้วัดความตรงตอเวลาของรถไฟโดยสารเชิงสังคม และรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย  
ท่ีมีแนวโนมลดลงและไมบรรลุเปาหมายในป 2562  สําหรับมิติการเช่ือมตอการเดินทางมีความสะดวกมากข้ึน 
พิจารณาจากตัวชี้วัดสงเสริมการเชื่อมตอการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ (สนข.)  ที่เริ ่มจัดทําฐานขอมูล 
ในป 2562 และมีผลการดําเนินงานท่ีบรรลุเปาหมายในป 2562 

       5.2) ความคืบหนาการขับเคล่ือนโครงการและมาตรการ  โครงการและ
มาตรการภายใตเปาประสงคนี้มี 23 โครงการ และ 2 มาตรการ สวนใหญเปนโครงการและมาตรการท่ีอยู
ระหวางการศึกษาและดําเนินการ 12 โครงการ และ 2 มาตรการ อาทิ  โครงการกอสรางรถไฟฟา เชน  รถไฟฟาสายสีสม  
(ชวงศูนยวัฒนธรรม -มีนบุรี (สุวินทวงศ)) รถไฟฟาสายสีเหลือง (ชวงลาดพราว - สําโรง) รถไฟฟาสายสีชมพู  
(ชวงแคราย - มีนบุรี) ท่ีอยูระหวางกอสราง  สําหรับรถไฟฟาสายสีมวง (ชวงเตาปูน-ราษฎรบูรณะ) (รฟม.) อยูระหวาง 
จัดกรรมสิทธิ์และศึกษา PPP  มาตรการวางระเบียบการเดินรถใหเกิดคุณภาพการขนสงสาธารณะอยางเปนระบบ และ
มาตรการวางแผนพัฒนาศูนยการจัดการระบบขนสงสาธารณะและการติดตามรถโดยสารสาธารณะ (ขบ.) ท่ีอยูระหวาง
กอสรางอาคารฯ และพัฒนาระบบเชื่อม GPS กับรถบรรทุก  โครงการแผนการจัดหารถโดยสาร (บขส.) ท่ีอยูระหวาง
ดําเนินการข้ันตอนจัดซ้ือ  ในขณะท่ีโครงการและมาตรการท่ีศึกษาและดําเนินการแลวเสร็จมี 8 โครงการ อาทิ 
รถไฟฟาสายสีมวง (ชวงบางใหญ-บางซ่ือ) รถไฟฟาสายสีเขียว (ชวงแบริ่ง -สมุทรปราการ) (รฟม.) ท่ีกอสรางแลว
เสร็จและเปดใหบริการแลว  โครงการจัดหารถโดยสารรุนใหมสําหรับบริการเชิงพาณิชย จํานวน 115 คัน (รฟท.) 
ท่ีดําเนินการแลวเสร็จและใหบริการแลว  และมีโครงการท่ียุติ/ชะลอ 3 โครงการ  อาทิ โครงการกอสรางรถไฟฟา 
สายสีน้ําเงิน (ชวงบางแค-พุทธมณฑลสาย 4) และ โครงการกอสราง สายสีเขียวเขม (ชวงสมุทรปราการ-บางปู และ 
ชวงคูคต-ลําลูกกา) (รฟม.) ท่ีรอดูขอมูลจํานวนผูโดยสารจากชวงท่ีเปดใหบริการแลวกอน  

 สรุปการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) ปรากฏตามแผนภาพท่ี 4-1 ในหนาถัดไป  

 
 
 
 
 
 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร ๔-๗ 
พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (คร้ังที่ 18 : ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เปาประสงคที ่1 
ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางเชื่อมตอ
การเดินทางขนสง 

เปาประสงคที ่2 
 เพ่ิมความคลองตัวและเขาถึงระบบ  
 การคมนาคมขนสง 

เปาประสงคที ่3 
ปรับปรุงเพ่ิมความปลอดภัย 
การเดินทางขนสง  

เปาประสงคที ่4 
สงเสริมการขนสงประหยัดพลังงาน 
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

เปาประสงคที ่5 
ยกระดับการเขาถึงและเพ่ิมการใช 
ระบบขนสงสาธารณะ 

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

ยุทธศาสตร 
1. พัฒนาระบบคมนาคมในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 
2. พัฒนาระบบคมนาคมเชื่อมโยงเมือง 
ในภูมิภาค 
๓. เพ่ิมประสทิธิภาพบริหารจัดการ 
จราจรและความตองการเดินทาง 

ยุทธศาสตร 
1. ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานมาตรฐาน 
ยานพาหนะและสภาพแวดลอมใหมี 
คุณภาพและปลอดภัย 
2. ปรับพฤติกรรมผูเก่ียวของใหมีจิตสํานึก 
วัฒนธรรมและทักษะความปลอดภัย 
3. พัฒนาระบบขนสงและจราจรใหได 
มาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล 

ยุทธศาสตร 
1. สงเสริมใหเปลี่ยนมาใชการขนสง 
ทางรางและทางน้ําเพ่ิมข้ึน 
2. พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใหมีการใช
พลังงานและยานพาหนะที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
3. พัฒนาระบบขนสงจราจรใหได 
มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมตามหลักสากล 

ยุทธศาสตร 
1. พัฒนาระบบขนสงสาธารณะใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
2. พัฒนาระบบขนสงสาธารณะเมืองหลัก 
ในภูมิภาค 
3. พัฒนาระบบขนสงสาธารณะระหวาง 
เมืองภูมิภาค 
4. พัฒนาการเขาถึงระบบขนสงสาธารณะ 

แผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563 วิสัยทัศน มุงสูการขนสงท่ีย่ังยืน  
 

เปาประสงคที ่1 
ตัวช้ีวัด 12 ตัวช้ีวัด 

• บรรลุเปาหมาย 4 ตัวช้ีวัด 
+ มูลคาการขนสงสินคาที่ดานการคา

ชายแดน (4 ตัวชี้วัด)  
• ไมบรรลุเปาหมาย 8 ตัวช้ีวัด 
- มูลคาการขนสงสินคาที่ดานการคา

ชายแดน (5 ตัวชี้วัด)  
- ปริมาณขนสงสินคาผาน ทลฉ.   
- ปริมาณขนสงสินคาที่ ทสภ. 
- ปริมาณผูโดยสารที่ ทสภ. 

 

เปาประสงคที ่2 
ตัวช้ีวัด 6 ตัวช้ีวัด 

• บรรลุเปาหมาย 2 ตัวช้ีวัด 
+ รอยละผูใชถนนโครงขายของ ทล.  

 ตอการบริหารเชิงประสบการณ 
+ รอยละผูใชถนนโครงขายของ ทช.  
   ตอการบริหารเชิงประสบการณ 
• ไมบรรลุเปาหมาย 3 ตัวช้ีวัด 
-  ปริมาณผูโดยสารที่ทาอากาศยาน 
   ในภูมิภาค 
- ความพึงพอใจผูใชบริการ 
  ทาอากาศยาน 
- ปริมาณเทีย่วบนิในเขตแถลงขาว 

การบินกรุงเทพ 
• ไมสามารถประเมนิได 1 ตัวช้ีวัด 
+ อัตราเคลื่อนตัวรถบนถนน ทล. 

 

เปาประสงคที ่3 
  ตัวช้ีวัด 12 ตัวช้ีวัด 
• บรรลุเปาหมาย 5 ตัวช้ีวัด 
+ อุบัติเหตุการขนสงผูโดยสารสาธารณะ 
    ทางน้ํา 
+ อุบัติเหตุตอปเรือขนสงสินคา 

 + ระดับความสําเร็จการมีระบบกํากับดูแล  
    ดานการขนสงทางอากาศตาม 
    มาตรฐานสากล (3 ตัวชี้วัด)  
• ไมบรรลุเปาหมาย 7 ตัวช้ีวัด 
- อุบัติเหตุตอประบบขนสงสาธารณะ 
  ทางถนน 
- อุบัติเหตุบนโครงขายทางหลวงตอ   
  ระยะทางการเดินทาง 
- ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการขนสง 
   ทางถนน ของ คค. ทั่วประเทศ 
- อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการ 
   ขนสงทางถนนทั่วประเทศ 
- อัตราอุบัติเหตุที่ลดลงจากปกอน 
  บริเวณทางผานเสมอระดับ 
- ความพึงพอใจผูใชบริการขนสงทางน้ํา  
  ดานความปลอดภัย 
  

 
 
 
 
 
 

 

เปาประสงคที ่4 
ตัวช้ีวดั 11 ตัวช้ีวัด 

• บรรลุเปาหมาย 5 ตัวช้ีวัด 
+ สัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางน้ํารวม    
   ทางลําน้ํา และทางชายฝง (3 ตัวชี้วัด)  
+ ปริมาณการขนสงสินคาทางลําน้ําและ   
   ทางชายฝง (2 ตัวชี้วัด)  
• ไมบรรลุเปาหมาย 6 ตัวช้ีวัด 
- สัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางราง 
- ปริมาณและระยะทางการขนสงสินคา 
   ทางราง 
- ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟขนสงสนิคา 
- สัดสวนการใชพลังงานของภาคการขนสง 
- ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 
- ความตรงตอเวลาของรถไฟขนสง 
  สินคารวม 

 
 
 
 

 

เปาประสงคที ่5 
ตัวช้ีวัด 8 ตัวช้ีวัด 

• บรรลุเปาหมาย 2 ตัวช้ีวัด 
+ ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
   รถโดยสารสาธารณะในภูมิภาค 
+ สงเสริมการเชื่อมตอการเดินทาง 
   ดวยระบบขนสงสาธารณะ   
• ไมบรรลุเปาหมาย 6 ตัวช้ีวัด 
- ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
  รถโดยสารสาธารณะ ในกรุงเทพฯ  
  และปริมณฑล  
- ความเร็วเฉลี่ยรถไฟโดยสารเชิง 
  สังคมและเชิงพาณิชย (2 ตัวชี้วัด)  
- ความตรงตอเวลารถไฟโดยสารเชิง 
  สังคมและเชิงพาณิชย (2 ตัวชี้วัด)  
- ปริมาณผูโดยสารเดินทางโดยระบบ 
  รถไฟฟาขนสงมวลชน 

 
 
 
 
 

 

เปาประสงคที ่1 
รวม 43 โครงการ 17 มาตรการ 

• อยูระหวางศึกษาและดําเนินการ 
   22 โครงการ 9 มาตรการ 

• ศึกษาและดําเนินการแลวเสร็จ 
   15 โครงการ 7 มาตรการ 

• ยุติ/ชะลอ 
   3 โครงการ 1 มาตรการ 

• ยังไมเร่ิมดําเนินการ 
   3 โครงการ - มาตรการ 

 

 

เปาประสงคที ่2 
รวม 22 โครงการ 2 มาตรการ 

• อยูระหวางศึกษาและดําเนินการ 
   8 โครงการ 2 มาตรการ 

• ศึกษาและดําเนินการแลวเสร็จ 
   13 โครงการ - มาตรการ 

• ยุติ/ชะลอ 
   1 โครงการ - มาตรการ 

• ยังไมเร่ิมดําเนินการ 
   - โครงการ - มาตรการ 

 

 

เปาประสงคที ่3 
รวม 13 โครงการ 13 มาตรการ 

• อยูระหวางศึกษาและดําเนินการ 
   7 โครงการ 10 มาตรการ 

• ศึกษาและดําเนินการแลวเสร็จ 
   5 โครงการ 2 มาตรการ 

• ยุติ/ชะลอ 
   - โครงการ 1 มาตรการ 

• ยังไมเร่ิมดําเนินการ 
   1 โครงการ - มาตรการ 

 

 

เปาประสงคที ่4 
รวม 35 โครงการ 4 มาตรการ 

• อยูระหวางศึกษาและดําเนินการ 
   12 โครงการ 2 มาตรการ 

• ศึกษาและดําเนินการแลวเสร็จ 
   18 โครงการ  2 มาตรการ 

• ยุติ/ชะลอ 
   4 โครงการ - มาตรการ 

• ยังไมเร่ิมดําเนินการ 
   1 โครงการ - มาตรการ 

 

 

เปาประสงคที ่5 
รวม 23 โครงการ 2 มาตรการ 

• อยูระหวางศึกษาและดําเนินการ 
   12 โครงการ 2 มาตรการ 

• ศึกษาและดําเนินการแลวเสร็จ 
   8 โครงการ - มาตรการ 

• ยุติ/ชะลอ 
   3 โครงการ - มาตรการ 

• ยังไมเร่ิมดําเนินการ 
   - โครงการ - มาตรการ 

 

 

รวม 49 ตัวชี้วดั บรรลุเปาหมาย 18 ตัวชี้วัด  ไมบรรลุเปาหมาย 30 ตัวชี้วัด  ไมสามารถประเมินผลได 1 ตัวชี้วดั 

รวม 136 โครงการ 38 มาตรการ 
อยูระหวางดําเนินการ 61 โครงการ 25 มาตรการ, แลวเสร็จ 59 โครงการ 11 มาตรการ, ยุติ/ชะลอ 11 โครงการ 2 มาตรการ, ยังไมเริ่ม 5 โครงการ - มาตรการ 

  แผนภาพท่ี 4-1 ภาพรวมการขับเคล่ือนการดําเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
                      (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร ๔-๘ 
พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (คร้ังที่ 18 : ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)  

 

4.2 ปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาระบบขนสง  
4.2.1 ปญหาในการขับเคล่ือนโครงการ/มาตรการภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ  

จากการติดตามและประเมินโครงการและมาตรการภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ พบประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึน
ในข้ันตอนการศึกษาและข้ันตอนการดําเนินโครงการ/มาตรการท่ีสําคัญ ซ่ึงสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนิน
โครงการ/มาตรการเม่ือเทียบกับแผนท่ีกําหนด ตองยุติ/ชะลอ สงผลใหผลการดําเนินงานไมบรรลุตามวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไว ประมวลได ดังนี้ (แผนภาพท่ี 4-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
แผนภาพท่ี 4-2  ประเด็นปญหาในการขับเคล่ือนแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
                     (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 

 

       4.2.1.1 สถานะโครงการ/มาตรการท่ียังไมเริ่มดําเนินการ พบประเด็นปญหาท่ียังไมสามารถนํา
โครงการ/มาตรการมาเริ่มดําเนินการได อาทิ  

                1) ยังไมมีนโยบายหรือยังไมไดบรรจุไวในแผนองคกร เชน โครงการกอสรางรถไฟ
ทางคูขนาดมาตรฐาน ชวงตาก-พิษณุโลก-เพชรบูรณ-ขอนแกน-มุกดาหาร ท่ียังไมมีนโยบายและโครงการยังไมบรรจุ
อยูในแผนวิสาหกิจของ รฟท.  

  2) อยูระหวางการเตรียมขอมูลและแนวทาง/แผนเพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินการ 
เชน  โครงการติดตั้งรั้วสองขางทางตามแนวเขตทางรถไฟ (รฟท.) ท่ีอยูระหวางการพิจารณาเปลี่ยนแหลงเงินทุน        
    4.2.1.2 สถานะโครงการ/มาตรการท่ีอยูระหวางดําเนินการศึกษาหรือดําเนินงาน              
พบประเด็นปญหาระหวางการดําเนินโครงการ/มาตรการ อาทิ ดําเนินการไดลาชากวาแผน การเบิกจาย
งบประมาณไมเปนไปตามแผน ซ่ึงเกิดข้ึนท้ังในข้ันตอนของการศึกษาและการดําเนินงาน อาทิ  

        1) ปญหาอุปสรรคในข้ันตอนการศึกษา 
     1.1) กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายใชระยะเวลานาน โดยโครงการขนาดใหญ

หลายโครงการตองดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ เชน การพิจารณารายงาน      
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) ของสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ ฯลฯ  
ซ่ึงจําเปนตองใชระยะเวลาในกระบวนการตามกฎหมายดังกลาว อาทิ โครงการศูนยเปลี่ยนถายรูปแบบการขนสงสินคา
เชียงของ จ.เชียงราย และ โครงการศูนยการขนสงชายแดน จ.นครพนม (ขบ.) 

 

สถานะ ยังไมเริ่มดําเนินการ 
(5 โครงการ - มาตรการ) 

 

ประเด็นปญหา 
• ยังไมมีนโยบาย/ไมไดกําหนดไวในแผน  
ขององคกรหรอืไมไดรับงบประมาณ   
• อยูระหวางการเตรียมขอมูลและแนวทาง/แผน
เพื่อขับเคลื่อนการดําเนนิการ 

สถานะ อยูระหวางดําเนนิการ 
(61 โครงการ  25 มาตรการ) 

       สถานะ ดําเนนิการแลวเสร็จ 
  (59 โครงการ 11 มาตรการ) 
 

ประเด็นปญหา 
• ยังไมสามารถใหบรกิารได เนือ่งจากอยู
ระหวางพิจารณาคดัเลอืกผูประกอบการ 

ขั้นตอนศกึษา 
 

ประเด็นปญหา 
• กระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย 
ใชระยะเวลานาน 
• การเปลี่ยนแปลงนโยบายและ 
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

 

ขั้นตอนดําเนนิการ 
 

ประเด็นปญหา 
• การเวนคนืที่ดนิ 
• การตอตานคดัคานจากมวลชน
และประชาชนในพื้นที ่
• ไมไดรบัการจัดสรรงบประมาณ  
• การไมสามารถดําเนนิการ
กอสรางหรือจัดซ้ือจัดจางได 
• ขอจํากัดของทรพัยากร 
• ตองรอการพิจารณาหรือแกไข
กฎระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของ 

สถานะ ยุติ/ชะลอ 
(11 โครงการ 2 มาตรการ) 

 

ประเด็นปญหา 
• ความไมเหมาะสมในเชิงวิศวกรรม เศรษฐกิจ  
และสิ่งแวดลอม 
• รอการพัฒนากฎหมายหรือกฎระเบียบที่ 
เกี่ยวของใหแลวเสร็จกอน   
• มีโครงการ/มาตรการลักษณะเดียวกันอยูแลว   



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร ๔-๙ 
พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (คร้ังที่ 18 : ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)  

 

1.2) การเปล่ียนแปลงนโยบายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ อาทิ ความไมชัดเจน 
ในการกําหนดอัตราคาเชาท่ีดินในกรณีมาตรการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินและ/หรือ ศูนยซอมบํารุงอากาศยาน 
ท่ีทาอากาศยานอูตะเภา (บกท.) มี พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทดแทน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ทําใหการดําเนินงานตามมาตรการระบบ Intelligent 
Traffic Systems (EXAT ITS) ระบบจราจรอัจฉริยะ (กทพ.) ตองเขาสูกระบวนการพิจารณาใหม  

  2) ปญหาอุปสรรคในข้ันตอนการดําเนินโครงการ/มาตรการ  
     2.1) การเวนคืนท่ีดิน อาทิ โครงการปรับปรุงขยายทาอากาศยาน แมสอด จ.ตาก 

โครงการกอสรางทาอากาศยานเบตง จ.ยะลา (ทย.) โครงการกอสรางทางหลวงชนบทสนับสนุนสะพานขามแมน้ําโขง  
แหงท่ี 4 จ.เชียงราย (ทช.) ไมสามารถเวนคืนท่ีดินได ทําใหการเขาสูพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการกอสรางลาชากวาแผน 
การดําเนินงานท่ีกําหนด และบางโครงการตองชะลอการดําเนินงาน 

     2.2) การตอตานคัดคานจากมวลชนและประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงเกิดข้ึนระหวาง
ข้ันตอนการศึกษา อาทิ โครงการกอสรางทาเรือน้ําลึกปากบารา จ.สตูล และ โครงการกอสรางทาเรือน้ําลึกสงขลา 
แหงท่ี 2 (จท.) ซ่ึงสวนใหญจะเปนการตอตานจากประชาชนในพ้ืนท่ีในประเด็นสิ่งแวดลอม รวมถึงมีการตอตานใน
ข้ันตอนการดําเนินโครงการ เชน โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ข้ันท่ี 3 (กทท.) โครงการแกไขปญหาจราจรของ
เมืองใหญในภูมิภาค และโครงการกอสรางสะพานและอุโมงคขามจดุตัดรถไฟ (ทช.) การตอตานของมวลชนเหลานี้
สงผลใหเกิดการชะลอโครงการ 

2.3) ไมไดร ับการจัดสรรงบประมาณ ทําใหโครงการกอสรางโดยเฉพาะ     
การกอสรางถนนที่ตองทยอยกอสราง อาทิ โครงการพัฒนาโครงขายทางหลวงเชื่อมโยงระหวางประเทศ
โครงการเรงรัดกอสรางขยาย 4 ชองจราจร และเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก
ระหวางภาค โครงการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเสนทางขนสงสินคาหลักของประเทศ โครงการกอสราง        
ทางแยกตางระดับและจุดกลับรถเ พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงสายหลัก โครงการกอสรางสะพาน                  
ขามทางรถไฟและงานรื้อยายสิ่งปลูกสรางในพ้ืนท่ีการรถไฟแหงประเทศไทยสําหรับกอสรางสะพาน (ทล.) 

2.4) การไมสามารถดําเนินการกอสรางหรือจัดซ้ือจัดจางได  เกิดจาก 
หลายสาเหตุ เชน ขาดแคลนแรงงานในการกอสราง โครงการติดต้ังเครื่องก้ันถนนเสมอระดับ (รฟท.)  
การไมสามารถเขาพ้ืนท่ีได เชน โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสภาพรถ (ขบ.) ปรับแบบ โครงการศูนยการขนสง 
ตูสินคาทางรถไฟ ท่ีทาเรือแหลมฉบัง (กทท.)  

2.5) ขอจํากัดของทรัพยากร เกิดจากบุคลากรไมเพียงพอ อาทิ เกิดจากสิทธิ   
การบินและการจัดสรร Slot การบินท่ีมีจํากัดในกรณีมาตรการพัฒนาเครือขายเสนทางการบินเชื่อมโยงกับ
ตางประเทศ (บกท.) การแขงขันในตลาดสูงจึงไมสามารถเพ่ิมเสนทางบินไดในกรณีมาตรการสงเสริมสายการบิน    
ใหเพ่ิมจุดบินไปยังทาอากาศยานในภูมิภาคของไทย (บทม.) รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของไมเปดอบรมใน             
บางหลักสูตรจึงไมสามารถสงบุคคลากรเขาอบรมไดในกรณีการพัฒนาบุคลากร/ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบมาตรฐาน         
ดานความปลอดภัยตามแผน ICAO (กพท.) 

2.6) ตองรอการพิจารณาหรือการแกไขกฎระเบียบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
มาตรการดําเนินการแกไขขอบกพรองภายใตโครงการตรวจสอบการกํากับดูแลความปลอดภัยสากล (Universal 
Safety Oversight Audit Programme: USOAP) (กพท.) การแกไขขอบกพรองสวนใหญข้ึนอยูกับการแกกฎหมายหลัก 
คือ พ.ร.บ.การเดินอากาศฉบับใหม 

 
 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร ๔-๑๐ 
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4.2.1.3 สถานะโครงการ/มาตรการท่ีชะลอหรือยกเลิกการดําเนินการ พบประเด็นปญหา      
ท่ีทําใหโครงการ/มาตรการตองชะลอหรือยกเลิกการดําเนินงาน  อาทิ  

1) ความไมเหมาะสมในเชิงวิศวกรรม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม อาทิ โครงการ
กอสรางทาเรือชุมพร (จท.) ท่ียุติโครงการเนื่องจากผลการศึกษาทางเศรษฐศาสตรและการเงินไมคุมคาตอการลงทุน 
โครงการกอสรางทาเรือน้าํลึกปากบารา จ.สตูล (จท.) ท่ีพ้ืนท่ีโครงการอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีความออนไหวดานสิ่งแวดลอมสูง 

 2) รอการพัฒนากฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของใหแลวเสร็จกอน  อาทิ 
มาตรการสงเสริมศักยภาพผูประกอบการจัดการขนสงทางรถไฟ (รฟท.)  

 3) มีโครงการ/มาตรการลักษณะเดียวกันอยูแลว อาทิ มาตรการปรับปรุงกฎระเบียบ
การออกใบอนุญาตการประกอบการขนสงสินคาระหวางประเทศ (ขบ.) ท่ีมี พ.ร.บ.การขนสงทางบก พ.ศ. 2522 เปน
กฎหมายท่ีบังคับใชอยูแลว 

4.2.1.4 สถานะโครงการ/มาตรการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ พบประเด็นปญหาของโครงการ/
มาตรการท่ีดําเนินการศึกษาหรือดําเนินงานแลวเสร็จ ท้ังการไมสามารถเปดใหบริการได หรือไมสามารถนําไปใช
ประโยชนตอเนื่อง อาทิ ยังไมสามารถใหบริการได เนื่องจากอยูระหวางการพิจารณาคัดเลือกผูประกอบการ        
เพ่ือบริหารโครงสรางพ้ืนฐาน/การขนสง  อาทิ  โครงการกอสรางทาเทียบเรืออเนกประสงคคลองใหญ จ.ตราด (จท.)   
ท่ีตองดําเนินการตาม พ.ร.บ.การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 และมอบหมาย กทท. 
เปนผูบริหารทาเรือ   

4.2.2 ปญหาท่ีสะทอนจากผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด   
               การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาระบบขนสงฯ ไดมีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด             
ท่ีสวนหนึ่งยังไมบรรลุเปาหมาย ท้ังในระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ (Outcome) และผลกระทบ (Impact)    
ภายใตวิสัยทัศนของแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ในการมุงสูการพัฒนาท่ียั่งยืน (Toward sustainable 
transport) ซ่ึงสอดรับกับแนวทางการพัฒนาของสหประชาชาติ (The Sustainable Development Goals: SDGs) เพ่ือให
เ กิดการพัฒนาอยางสมดุลใน 3 มิติ  ไดแก  มิติ เศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม 
การประเมินผลแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ซ่ึงมีตัวชี้วัด 49 ตัวชี้วัดท่ีวัดผลการดําเนินงานของแผนหลัก 
การพัฒนาระบบขนสงฯ ใน 5 เปาประสงค พบวา ผลการดําเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ในป 
2562 มีตัวชี้วัดสวนใหญ 30 ตัวชี้วัด (รอยละ 61.22) ท่ีไมบรรลุเปาหมาย โดยในทุกเปาประสงคมีตัวชี้วัด 
ท่ีไมบรรลุเปาหมายมากกวาตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมาย  โดยประเด็นปญหาท่ีสะทอนจากการประเมินผลตัวชี้วัด 
ท่ีสําคัญ อาทิ   
   •  มิติดานเศรษฐกิจ อาทิ  การสนับสนุนการเปนศูนยกลางการเชื่อมตอการขนสง โดยปริมาณ
ผูโดยสารและการใชบริการขนสงสินคาท่ี Gateway เชนท่ีดานการคาชายแดน ทาเรือแหลมฉบัง ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิและในภูมิภาคฯลฯ แมจะมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึนเปนลําดับ แตไมบรรลุเปาหมายในป 2562     
       •  มิติดานสังคม อาทิ  ความปลอดภัยจากการเดินทางและขนสงโดยเฉพาะทางถนน ทางรางและ
ทางอากาศ และคุณภาพการใหบริการระบบขนสงสาธารณะ เชน ความตรงตอเวลา ความเร็ว ท่ีไมบรรลุเปาหมาย
ในป 2562  
   •  มิติดานส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะการเปลี่ยนรูปแบบการขนสงไปสูการขนสงทางรางและทางน้ํา 
พบวา การเปลี่ยนรูปแบบการขนสงไปสูการขนสงทางรางยังขยายตัวไมมากนัก  และประเด็นผลกระทบจาก 
ภาคการขนสง ท่ีพิจารณาจากสัดสวนการใชพลังงานและการปลอยมลพิษของภาคการขนสงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนและ
ไมบรรลุเปาหมายในป 2562  
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4.3  ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาระบบขนสง  
  4.3.1  ผลจากการติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาระบบขนสงฯ ในป 2562 พบวา 136 โครงการ และ 
38 มาตรการท่ีบรรจุในแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ แมจะมีการดําเนินการท่ีคืบหนาเปนลําดับ แตโครงการ/
มาตรการ สวนใหญอยูระหวางดําเนินการศึกษาหรือดําเนินการ 61 โครงการ (รอยละ 44.85) และ  
25 มาตรการ (รอยละ 65.79)  และมี 5 โครงการท่ียังไมเริ่มดําเนินการ ดังนั้น จึงควรเรงรัดขับเคล่ือนการ
ดําเนินโครงการ/มาตรการท่ีอยูระหวางการดําเนินการศึกษา การกอสราง การจัดหาและการพัฒนา ฯลฯ ให
แลวเสร็จ  รวมถึงใหความสําคัญกับการใชประโยชน (Utilization) โครงการ/มาตรการเพ่ือใหเห็นผลจากการ
พัฒนาท่ีชัดเจนมากข้ึน อาทิ การนําโครงการ/มาตรการท่ีศึกษาแลวเสร็จมาขับเคลื่อนการดําเนินการตอ การนํา
โครงการท่ีกอสราง/จัดซ้ือ/พัฒนาแลวเสร็จมาใหบริการ  รวมถึงนําโครงการ/มาตรการท่ีใหบริการแลวบริหาร
จัดการเพ่ือเพ่ิมจํานวนผูเขาถึงและผูใชบริการใหมากข้ึน    
  4.3.2 ผลการประเมินตัวชี้วัดของแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ในป 2562 พบวา ตัวชี้วัดสวนใหญ 
30 ตัวชี้วัด (รอยละ 61.22) ไมบรรลุเปาหมายในป 2562 และทุกเปาหมายมีจํานวนตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย
มากกวาตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมาย  ซ่ึงจักสงผลตอการบรรลุถึงวิสัยทัศนของแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ  
ในการมุงสูการขนสงท่ียั่งยืนท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาอยางสมดุลใน 3 มิติ ไดแก มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และ
มิติสิ่งแวดลอม ดังนั้น ควรใหความสําคัญกับการปรับแนวทางพัฒนา  จากเดิมท่ีเนนการพัฒนาดานกายภาพ (Hard 
side) เปนหลัก มาสูการใหความสําคัญกับการพัฒนาดาน Softside เพ่ิมข้ึน และดําเนินการไปพรอมกับการพัฒนา
ดานกายภาพ  เพ่ือใหการดําเนินโครงการ/มาตรการกอใหเกิดผลในการพัฒนาท่ียั่งยืน อาทิ  
           •  เทคโนโลยี  ทามกลางกระแส Technology disruption ท่ี มีแนวโนมเ พ่ิม ข้ึนเปนลําดับ  
เทคโนโลยีในภาคการขนสงสวนใหญเปนเทคโนโลยีสําเร็จรูปท่ีรับการถายทอด (Technology transfer)  
จากตางประเทศและมีราคาคอนขางสูง ดังนั้น จึงควรใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การเลือกใช
เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสม (Appropriate technology) กับทองถ่ินและการใชงาน ใหความสําคัญกับการรับ 
การถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือใหองคกรสามารถพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยี (Technology capacity) ใหสามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพเทคโนโลยีและสรางนวัตกรรมข้ึนไดเองในอนาคต  
             •  คน มีความสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อนโครงการ/มาตรการ เปนผูใชบริการเม่ือโครงการ/มาตรการแลวเสร็จ 
รวมถึงเปนผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ/มาตรการ ดังนั้น ควรใหความสําคัญกับ การสรางความตระหนักรู 
(Awareness)  การสรางศักยภาพ (Capacity building)  การมีสวนรวม (Collaboration) ของผูเก่ียวของทุกกลุม 
ในข้ันตอนตางๆ ในกระบวนการดําเนินโครงการ/มาตรการ  
             • การบริหารจัดการ  ควรใหความสําคัญกับการบริหารจัดการองคกร และโครงการ/มาตรการ 
ในดานตางๆ ตลอดกระบวนดําเนินโครงการ/มาตรการ อาทิ กอนเริ่มโครงการ/มาตรการ ควรใหความสําคัญกับ
การประเมินความเปนไปไดโครงการ/มาตรการใหรอบดาน การวางแผนโครงการใหเกิดการเชื่อมโยงกับโครงสราง
พ้ืนฐาน/ระบบขนสงฯลฯ ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงเปนโครงขายและเปนระบบ การวางแผนดานการเงิน 
โดยพิจารณาแหลงเงินทุนอ่ืนๆ นอกเหนืองบประมาณ อาทิ เงินกองทุน เงินชวยเหลือและอุดหนุน การรวมลงทุนรัฐ
เอกชน ตลอดจนถึงพิจารณาจัดอันดับความสําคัญของโครงการ/มาตรการภายใตแผนหลักบรรจุไวในแผนงานของ
องคกร  ระหวางดําเนินโครงการ/มาตรการ ควรใหความสําคัญกับการวางแผนและการบริหารความเสี่ยง (Risk 
management) เพ่ือใหโครงการ/มาตรการปรับตัวไดอยางยืดหยุน  การดําเนินโครงการในลักษณะคูขนาน การ
สรางฐานขอมูลและการประเมินระหวางดําเนินโครงการ/มาตรการ  และ เม่ือโครงการ/มาตรการแลวเสร็จ  
ควรใหความสําคัญกับการใชประโยชน (Utilization) โครงสรางพ้ืนฐานใหคุมคากับการลงทุนและลดปญหาการเกิด
ตนทุนจม ดังนั้นควรศึกษาพฤติกรรมผูใชบริการ พัฒนาเปนฐานขอมูลขนาดใหญ (Big data) และวิเคราะห
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ประมวลผลดวยปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) เพ่ือใหการขนสงสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการไดมากข้ึน และเพ่ิมจํานวนผูใชบริการไดมากข้ึนและหลากหลายกลุม  ตลอดจนใหความสําคัญกับการ
พัฒนามาตรฐานการใหบริการใหไดมาตรฐานและดวยหัวใจ  พิจารณาเรื่องมาตรการดานเศรษฐศาสตร และ
มาตรการดานจูงใจ เรื่องใหโครงการอยูตอไปไดอยางยั่งยืน รวมถึงมีการประเมินผลความสําเร็จของโครงการ/
มาตรการหลังการดําเนินโครงการ (Post evaluation) ดวย  
    • กฎหมายกฎระเบียบ  ควรอนุวัตการกฎหมายกฎระเบียบใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล           
ซ่ึงมุงเนนในเรื่องของความยั่งยืน  รวมท้ังพัฒนากฎหมายกฎระเบียบเพ่ือชวยเสริมสรางกรพัฒนาการใหบริการ 
ท่ีมีมาตรฐานสูงข้ึน   
 



 

 

 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก    
ความคบืหนาการดําเนินงานของโครงการและมาตรการภายใต 

แผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(คร้ังที่ 18 : ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 
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              ตาราง  ความคืบหนาการดําเนนิงานของโครงการและมาตรการภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร พ.ศ. 2554 – 2563 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
                         (ครั้งท่ี 18 : ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

 1. เปาประสงคที่ 1 เพื่อใหประเทศไทยเปนศนูยกลางเชื่อมตอการเดนิทางและการขนสง 

1.1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาประตกูารคาหลักและประตกูารคาชายแดน รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

โครงการ 

1.โครงการศูนย เป ล่ียนถายรูปแบบ 
การขนสงสินคาเชียงของ จ.เชียงราย 
• ระยะเวลา ป 2556 - 2563 
• งบประมาณ 2,338.00 ลบ. 
• แหลงท่ีมาเงินทุน งบประมาณ/กองทุน
สงเสริมการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐของสํานักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
 

 ขบ. 56-63   ประกอบดวย 6 แผนงาน ดังน้ี     
56 100.00 100.00 1 .จ างที่ ป รึ กษ าออก  พ .ร .ฎ . เวน คืน ที่ ดิ น  (สํ ารวจ

อสังหาริมทรัพยและจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน) ดําเนินการแลวเสร็จ 

 8.๖๓ 100.00 100.00 

59-60 100.00 100.00 2.จายคาทดแทนอสังหาริมทรัพยใหผู ถูกเวนคืนที่ดิน  
เพ่ือดําเนินงานโครงการศูนยเปล่ียนถายรูปแบบการขนสง
สินคาเชียงของ จ.เชียงราย ดําเนินการจายเงินคาทดแทน
อส ังห าร ิม ท ร ัพ ย ให แ ก ผู ถ ูก เวนค ืน ครบ ท ุก ร ายแล ว  
เปนเงินท้ังส้ิน ๗๗๙.๙๖ ลบ. 

- ๘๗๗.๙๙ 100.00 100.00 

60-61 100.00 100.00 3.จางศึกษาและวิเคราะหการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐตามม. 25 แหงพ.ร.บ.การใหเอกชนรวมทุนในกิจการของ
รั ฐ พ .ศ . 2556  ดํ าเนิ นการแล วเสร็ จ และ คกก. PPP  
ใหความเห็นชอบแนวทางการใหเอกชนรวมลงทุนฯ ตามท่ี ขบ. 
เสนอ อยูระหวางนําเสนอ ครม. อนุมัติโครงการฯ  

- 15.00  
(เงินกองทุน สคร.) 

 

100.00 100.00 

 62 - - 4.โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการตามม. 33 แหง 
พ.ร.บ.การใหเอกชนรวมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
ลงนามจางท่ีปรึกษาโครงการฯ แลวเม่ือ 31 ต.ค.2559  
อยูระหวางรอแจงเริ่มปฏิบัติงาน (รอผลการอนุมัติโครงการฯ 
ของ ครม. ตามท่ี คกก. PPP เสนอ) 
 

- 5.36 - - 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคค. ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๒                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (คร้ังที่ 18 : ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

60-63 
 

73.89 
 
 

73.89 5.การกอสรางศูนยเปล่ียนถายรูปแบบการขนสงสินคาเชียงของ 
จ.เชียงราย ระยะที่ 1  ลงนามสัญญาจางแลวเม่ือ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๐ 
เริ่มดําเนินการเม่ือ 8 มิ.ย. 2560 ส้ินสุดสัญญา 22 ก.พ. 2563 
ความคืบหนาการกอสรางรอยละ 73.89  

ขยายระยะเวลา 270 วัน 
เน่ืองจากมีการกอสราง
ทางเชื่อมเขาโครงการจาก 
บริเวณสะพานมิตรภาพฯ 
แหงท่ี 4 

1406.02 71.86 71.86 

60-63 90.73 90.73 6.คาควบคุมการกอสรางศูนยเปล่ียนถายรูปแบบการขนสง
สินคาเชียงของ จ.เชียงราย ลงนามสัญญา เม่ือ 24 ก.พ. 2560  

เริ่มปฏิบัติงาน 22 พ.ค. 2560 ส้ินสุดสัญญา 22 ก.พ. 2563  

ความคืบหนาการดําเนินการ รอยละ 90.73  

- 25.00 62.14 
 
 

62.14 
 
 

2 .โครงการศูนยการขนสงชายแดน 
จ.นครพนม  
• ระยะเวลา ป 2556 - 2566 
• งบประมาณ 1,240.95 ลบ. 
• แหลงท่ีมาเงินทุน  งบประมาณ 
       
 

ขบ. 56-64   ประกอบดวย 5 แผนงาน/โครงการ ดังน้ี     

56 100.00 100.00 1.จ างที่ ป รึ กษ าเพื่ อศึ กษ าการจัดตั้ งและออกแบ บ
รายละเอียดศูนยการขนสงชายแดน จ.นครพนม ดําเนินการ
แลวเสร็จ ไดผลการศึกษาความเหมาะสมในการดําเนิน
โครงการ ตําแหนงท่ีต้ังโครงการ และแบบรายละเอียดสําหรับ
การกอสราง  

 

23.00 100.00 100.00 

59 100.00 100.00 2.จางศึกษาและวิเคราะหการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ ตาม ม. 25 แหง พ.ร.บ.การใหเอกชนรวมทุน 
ใน กิ จการของรัฐ  พ .ศ . 2556 ดํ า เนินการแล ว เสร็ จ  
ไดรูปแบบการรวมลงทุนท่ีเหมาะสมในโครงการ โดย ครม.  
มีมติเม่ือ 29 ม.ค. 2562 อนุมัติโครงการศูนยฯ นครพนม
ตามท่ี คกก. PPP เสนอ และให ดําเนินการตามขั้นตอน 
ใน พ.ร.บ.รวมลงทุนฯ ตอไป 

 

 

 

 

13.85 100.00 100.00 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคค. ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๓                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (คร้ังที่ 18 : ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

60 100.00 80.00 3.จางที่ปรึกษาสํารวจอสังหาริมทรัพยและจัดกรรมสิทธิ์
ที่ ดิ น  ลงนาม สัญ ญ าแล ว  เม่ือ วัน ท่ี  11  พ .ย . 2559  
เริ่มดําเนินงาน 11 พ.ค. 2559 ส้ินสุดสัญญา 27 ส.ค. 2560 
วงเงินจัดจาง 13.16 ลบ.  ตรวจรับงานแลว 5 งวด เบิกจายแลว 
10.52 ลบ. คงเหลืองานงวดท่ี 6 (งวดสุดทาย) จํานวนเงิน 
2 .6 3  ลบ . แ ละอ ยู ร ะห ว า งก ารจั ด จ า ง พิ ม พ แ ผน ท่ี 
ทายราง พ.ร.ฎ.เวนคืนฯ กอนจัดสงให สลค. ดําเนินการ 
ในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

ปญหา 
 ไมสามารถตรวจรับงาน
งวดสุดทายไดเน่ืองจาก
พ.ร.ฎ.เวนคืนฯ  ยังไมมี
ผ ล ใช บั ง คั บ  จึ ง ยั ง ไม
สามารถสรุปคาทดแทน
ท้ังหมดได 
แนวทางแกไข 
  ขบ.แจงท่ีปรึกษาหยุด
ดําเนินงานต้ังแต 29 มิ.ย. 
2560 จนกวา พ.ร.ฎ. 
เวนคืนฯ มีผลใชบังคับ 
และ ครม. มีมติเม่ือ 19 
มี.ค. 2562 เห็นชอบ
ราง พ.ร.ฎ.เวนคืนฯและ 
จัดสงขอมูลใหกฤษฎีกา 

15.00 
 

100.00 80.00 
 

60 100.00 100.00 4.จางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการตาม ม. 33 แหง พ.ร.บ. การให
เอกชนรวมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่ อดําเนิน
โครงการศูนยการขนสงชายแดน จ.นครพนม ขบ. มีหนังสือ
แจงให ท่ีปรึกษาฯ เริ่มปฏิบัติงาน 11 ก.พ. 2562 ส้ินสุด
สัญญา 10 ต.ค. 2562 โดยท่ีปรึกษาจัดทํารางเอกสารประกาศ 
เชิญชวน รางขอบเขตโครงการ และรางสัญญารวมลงทุนฯ 
แลวเสร็จ ตาม ม.๓๕ แหง พ.ร.บ.รวมทุนฯ พ.ศ. 2556  
คาดวาจะสามารถประกาศเชิญชวนเอกชนท่ีสนใจรวมลงทุนได
ภายใน ไตรมาสท่ี 2 ของปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

- 5.36 100.00 100.00 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคค. ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๔                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (คร้ังที่ 18 : ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

61 100.00 - 5.จายคาทดแทนอสังหาริมทรัพยใหผู ถูกเวนคืนที่ดิน 
เพื่อดําเนินโครงการกอสรางศูนยการขนสงชายแดน จ.นครพนม 
ครม. มีมติอนุมัติ ราง พ.ร.ฎ. เวนคืน ท่ีดิน เม่ือ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒ 
ป จจุ บั นอยู ระหว างการ พิ จารณ าของกฤษฎี ก า และ  
ยังไมสามารถจายเงินคาทดแทนฯ ได  เน่ืองจาก พ.ร.ฎ. 
เวนคืนท่ี ดิน ยังไม มีผลใช บังคับ จึงไมสามารถสรุปเงิน 
คาทดแทน ณ วันท่ี พ.ร.ฎ.เวนคืนท่ีดินมีผลใชบังคับ และยังไม
สามารถแต ง ต้ั งคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ  
ทําสัญญา ซ้ือ-ขาย และจายเงินคาทดแทนได และอยูระหวาง
ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 งบกลาง 
รายก าร เงิน สํ ารอ งจ าย เพ่ื อ ก รณี ฉุ ก เฉิ นห รื อจํ า เป น  
วงเงิน 274 ลบ. 
 

ปญหา 
• พ .ร .ฎ . เวน คื น ท่ี ดิ น  
ยังไม มีผลบังคับใชจึ ง 
ไมสามารถดําเนินการได 

• งบ ป ระมาณ ท่ี ได รั บ 
ถูกพับโดยผลของกฎหมาย
ตาม  พ .ร .บ . วิ ธี ก าร
งบประมาณ 2561 

แนวทางแกไข 
•  ขออทุธรณรายการคาทดแทนฯ 
ซ่ึงถูกพับไป เม่ือ 26 ธ.ค. 
2561 (ผลการอุทธรณสรุปวา
งบประมาณดังกลาวถูกพับ  
โดยผลของกฏหมาย) 

•     ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
  รายจายประจําป พ.ศ.2562  
(งบกลาง) รายการเงินสํารอง 
จายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปนและงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ. 
2563 
•    ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
ประจําป พ.ศ. 2563  
วงเงิน 274.00 ลบ. ท้ังน้ี 
ตามมติ ครม. เม่ือ 3 ก.ย. 2562 
ไมไดรบัจัดสรรรคาทดแทน 
เน่ืองจาก พ.ร.ฎ.เวนคืน

322.68 100.00 - 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคค. ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๕                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (คร้ังที่ 18 : ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

ท่ีดินฯ ยังไมมีผลบังคับใช 
โดยมีแผนขอรับจัดสรร
งบประมาณประจําป2564  

  62-64 - - 6.โครงการกอสรางศูนยการขนสงชายแดน จ.นครพนม 
ไดรับการอนุมัติ TOR และราคากลาง เม่ือ ๒ ก.ค. 25๖๒ 
ปจจุบันยังไมสามารถประกาศประกวดราคาไดเน่ืองจาก ขบ. 
ยังไมไดมาซ่ึงกรรมสิทธ์ิท่ีดินสําหรับการกอสรางโครงการฯ 

ปญหา 
พ.ร.ฎ. เวนคืนท่ีดิน ยังไม
มีผลบังคับใช ทําให ขบ. 
ยังไมไดมาซ่ึงกรรมสิทธ์ิ
ท่ีดินสําหรับการกอสราง
โครงการฯ จึงไมสามารถ 
สงมอบพ้ืนท่ีและกอหน้ี
ผู ก พั น ได ทั น ภายใน
ปงบประมาณ  2562  
แนวทางแกไข 
สงป. ไดพิจารณากอหน้ี
ผูกพันป2562 - 2566 

846.23 - - 

62-64 - - 7.ค าค วบ คุ มก ารก อ สร างศู น ย ก ารขน ส งชายแด น  
จ.นครพนม  ไดผูรับการคัดเลือกแลว ตอมา ขบ. มีหนังสือ
แจงยกเลิกผูชนะการเสนอราคาจางควบคุมงานกอสราง
โครงการศูนยฯ นครพนม เม่ือ 1 ต.ค. 2562 เน่ืองจาก ขบ. 
ยังไมไดมาซ่ึงกรรมสิทธ์ิท่ีดินสําหรับการกอสรางโครงการฯ 

14.83 - - 

3.โครงการจางศึกษาและวิเคราะหโครงการ
สถานีขนสงสินคาภู มิภาคตามมาตรา 25 
แหงพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (จํานวน 
17 แหง)(ขบ.) 
• ระยะเวลา ป 2558 - 2563 
• งบประมาณ 301.47 ลบ.  
     
      

ขบ. 58-69   ประกอบดวย 17 แผนงาน/โครงการ ดังน้ี  ดําเนินการแลว
เสร็จ 15 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 2 โครงการ ดังน้ี  

    

58 100.00 100.00 1.โครงการจางศึกษาความเปนไปไดและรูปแบบบริหาร
จัดการสถานีขนสงสินคาภูมิภาค ดําเนินการแลวเสร็จ  
(ไดมาซ่ึงจังหวัดพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการจัดต้ังสถานีขนสง
สินคาภูมิภาค ตําแหนงท่ีต้ังท่ีเหมาะสมเบ้ืองตน และรูปแบบ
การบริหารจัดการสถานีขนสงสินคาภูมิภาคแตละแหง)  

- 39.34  100.00 100.00 

59 100.00 100.00 ๒.โครงการจางศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนสงสินคา
จังหวัดชายแดนภาคเหนือ (เชียงราย, ตาก) ดําเนินการแลวเสร็จ 
(ไดตําแหนงท่ีต้ังท่ีเหมาะสม แบบรายละเอียดและวงเงิน
ประมาณราคาคากอสราง)  
 

- 15.04 100.00    100.00 
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59 100.00 100.00 3.โครงการจางศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนสงสินคา
จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนอื (หนองคาย,มุกดาหาร) 
ดํ า เนิ น ก า รแ ล ว เส ร็ จ  ( ได ตํ า แ ห น ง ท่ี ต้ั ง ท่ี เห ม าะ ส ม 
แบบรายละเอียดและวงเงินประมาณราคาคากอสราง) 

- 17.65 100.00    100.00 

59 100.00 100.00 4.โครงการจางศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนสงสินคา
จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกและตะวันตก (ตราด, สระแกว, 
กาญจนบุรี) ดําเนินการแลวเสร็จ (ได ตําแหนงท่ี ต้ังท่ีเหมาะสม  
แบบรายละเอียดและวงเงินประมาณราคาคากอสราง)  

- 17.44 100.00    100.00 

59 100.00 100.00 5.โครงการจางศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนสงสินคา
จังหวัดชายแดนภาคใต (สงขลา, นราธิวาส) ดําเนินการแลว
เสร็จ (ไดตําแหนงท่ีต้ังท่ีเหมาะสม แบบรายละเอียดและวงเงิน
ประมาณราคาคากอสราง)   

- 14.86 100.00 100.00 

60 100.00 100.00 6.โครงการจางศึกษาและวิเคราะหโครงการสถานีขนสง
สินคาภูมิภาคตาม ม. 25 แหง พ.ร.บ. การใหเอกชนรวมทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (จํานวน 17 แหง) ดําเนินการศึกษาฯ 
แลวเสร็จ (ไดมาซ่ึงรูปแบบการรวมลงทุนท่ีเหมาะสมของสถานี
ขนสงสินคาภูมิภาคแตละแหง)  

- 32.53 
 

 100.00  100.00 

61 100.00 100.00 
 
 

7.จางศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนสงสินคาเมืองหลัก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแกน, นครราชสีมา) ดําเนินการ 
ศึกษาฯ แลวเสร็จ (ไดตําแหนงท่ีต้ังท่ีเหมาะสม แบบรายละเอียด
และวงเงินประมาณราคาคากอสราง)  

- 33.24 
 

 100.00 100.000 

61 100.00 100.00 8.จางศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนสงสินคา  
จ.สุราษฎรธานี ดําเนินการศึกษาฯ แลวเสร็จ (ไดตําแหนงท่ีต้ังท่ี
เหมาะสม แบบรายละเอียดและวงเงินประมาณราคาคากอสราง)  

- 18.87 
 

 100.00 100.00 
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61 100.00 100.00 9.จางศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนสงสินคาเมืองห ล ัก
ภ า ค เห น ือ  ( เช ีย ง ใ ห ม  , พ ิษ ณ ุ โ ล ก ) ดําเนินการศึกษาฯ แลวเสร็จ  
(ได ตําแหน งท่ี ต้ังท่ี เหมาะสม แบบรายละเอียดและวงเงิน
ประมาณราคาคากอสราง )  

-   26.70  100.00 100.00 

61 100.00 100.00 10. จางสํารวจอ ส ัง ห า ร ิม ท ร ัพ ย แ ล ะ จ ัด ก ร ร ม ส ิท ธ ิ์ที่ดินเพื่อ
ดําเนินโครงการสถานีขนสงสินคาจังหวัดชายแดนภาคเหนอื 
(เชียงราย, ตาก) ดําเนินการแลวเสร็จ (ไดมาซ่ึงประมาณการ
วงเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยท่ีมีความเหมาะสม)  

- 13.91  
 
 

 100.00 100.00 

61 100.00 100.00 11.จ างสํ ารวจ อ ส ั ง ห า ร ิ ม ท ร ั พ ย  แ ล ะ จ ั ด ก ร ร ม ส ิ ท ธ ิ์ ที่ ดิ น 
เพื่อดําเนินโครงการสถานีขนสงสินคาจังหวัดชายแดนภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ(หนองคาย, มุกดาหาร) ดําเนินการแลวเสร็จ 
(ไดมาซ่ึงประมาณการวงเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพย ท่ีมี 
ความเหมาะสม)  

- 14.34 
 

 100.00 100.00 

61 100.00 100.00 12.จางสํารวจอ ส ัง ห า ร ิม ท ร ัพ ย แ ล ะ จ ัด ก ร ร ม ส ิท ธ ิ์ท ี่ด ิน เ พ ื่อ ด ํา เ น ิน
โค ร งก า ร ส ถ า น ีข น ส ง ส ิน ค า ช า ย แ ด น  จ .ส ร ะ แ ก ว  ดําเนินการแลวเสรจ็
(ไดมาซ่ึงประมาณการวงเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยท่ีมีความเหมาะสม)  

- 8.43 
 

 100.00 100.00 

61 100.00 100.00 13.จางสํารวจอ ส ัง ห า ร ิม ท ร ัพ ย แ ล ะ จ ัด ก ร ร ม ส ิท ธ ิ์ท ี่ด ิน เพ ื่อ ด ํา เ น ิน
โ ค ร ง ก า ร ส ถ า น ี ข น ส  ง ส ิ น ค  า จ ั ง ห ว ัด ช า ย แ ด น ภ า ค ใ ต   ( ส ง ข ล า ,  
น ร า ธ ิว า ส )  ดําเนินการแลวเสร็จ (ไดมาซ่ึงประมาณการวงเงินคา
ทดแทนอสังหาริมทรัพยท่ีมีความเหมาะสม)  

- 12.43  100.00 100.00 

62 60.00 60.00 14.จางสํารวจอ ส ัง ห า ร ิม ท ร ัพ ย แ ล ะ จ ัด ก ร ร ม ส ิท ธ ิ์ที่ดิน เพื่ อ
ดําเนินโครงการสถานีขนสงสินคาจ.เชียงใหม ลงนามสัญญาจาง 
ท่ี ปรึ กษา เม่ื อวัน ท่ี  28 มี .ค. 2562 เริ่ มปฏิ บั ติ งานวันท่ี  
22 เม .ย . 2562 ส้ิ น สุ ด สั ญ ญ า วัน ท่ี  16 ม .ค . 2563  
อยูระหวางดําเนินการตามแผน  
 
 

- 8.80  75.00 75.00 
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62 100.00 100.00 15.จางสํารวจอ ส ังห า ร ิม ท ร ัพ ย แ ล ะจ ัด ก ร รม ส ิท ธ ิ์ที่ดินเพื่อดําเนิน
โครงการสถานีขนสงสินคาจ.พิษณุโลก ลงนามสัญญาจาง 
ท่ีปรึกษา เม่ือ 28 ธ.ค. 2561 เริ่มปฏิ บั ติงานต้ังแต วันท่ี  
14 ม.ค. 2562 ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 10 ต.ค. 2562 ดําเนินการ
แลวเสร็จ วันท่ี 16 ก.ย. 2562 (ไดมาซ่ึงประมาณการวงเงิน
คาทดแทนอสังหารมิทรัพยท่ีมีความเหมาะสม) 

- 8.80  100.00 100.00 

62 100.00 100.00 16.จางสํารวจอ ส ังห า ร ิม ท ร ัพ ย แ ล ะ จ ัด ก ร รม ส ิท ธ ิ์ท ี่ด ิน เ พ ื่อ ด ํา เ น ิน
โ ค ร ง ก า ร ส ถ า น ี ข น ส  ง ส ิ น ค  า  จ . ข อ น แ ก น  ลงนามสัญญาจาง  
ท่ีปรึกษาวันท่ี 28 ธ.ค. 2561 เริ่มปฏิ บั ติงานวันท่ี 14 ม.ค. 2562  
ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 10 ต.ค. 2562 ดําเนินการแลวเสร็จ วันท่ี 
16 ก.ย. 2562 (ไดมาซ่ึงประมาณการวงเงินคาทดแทน
อสังหาริมทรัพยท่ีมีความเหมาะสม) 

- 7.76 100.00 100.00 

63 - - 17. จางสํารวจอ ส ังห าร ิม ท ร ัพ ย แ ล ะจ ัด ก รรม ส ิท ธ ิ์ที่ดินเพื่อดําเนิน
โครงการสถานีขนสงสินคา จ.สุราษฎรธานี อยูระหวางขอรับ
การจัดสรรงบประมาณประจําป พ.ศ. 2563 

- 9.32 - - 

 
4.โครงการพัฒนาโครงขายทางหลวง 
เชื่อมโยงระหวางประเทศ 
• ระยะเวลา ป 2558 - 2565 
• งบประมาณ 20,346 ลบ. 
• การกอสรางขยายทางหลวงเปนทางขนาด 
4 ชองจราจร   

ทล. 58-65 78.50 68.42 อยูระหวางดําเนินการ 8 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ  
5 โครงการ และยังไมเริ่มดําเนินการ 6 โครงการ 

ไม ได รั บ งบ ป ระมาณ 
ตามแผนตองเสนอขอรับ
งบประมาณในปถัดไป 

20,346.00 
 

- - 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

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

ทช. 
 

59-64 

 
 

59-63 

59-62 

 59-64 

  59-64 
 
 
 

 

 
43.61 

100.00 

42.45 

35.33 

 

 
59.37 

100.00 

45.73 

52.78 

ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม. ท่ี 107+200) – 
ทาเรือแหลมฉบัง อยูระหวางกอสราง 3 ตอน และกอสราง
แลวเสร็จ 1 ตอน 
1. ตอนท่ี 1 อยูระหวางกอสราง 
2. ตอนท่ี 2 กอสรางแลวเสร็จ 
3. ตอนท่ี 3 อยูระหวางกอสราง  
4. ตอนท่ี 4 อยูระหวางกอสราง 

- 
 

 

 
458.00 

375.95 

314.70 

298.70 

 

 
- 

- 

- 

- 

 

 
54.80 

97.11 

48.93 

53.84 

6 .โครงการกอสรางทางหลวงชนบท
สนับสนุนทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
(10 สายทาง) 
• ระยะเวลา ป 2559 - 2566 

ทช. 59-69 

 
 59-63 

 
 
 

86.34 

 
 
 

82.29 

อยูระหวางกอสราง 5 สายทาง และอยูระหวางดําเนินการ  
5 สายทาง 

1. ถนนสาย นย 3001 แยก ทล 305 - บ.บางนํ้าเปรี้ยว  
จ.ฉะเชิงเทราอยูระหวางกอสราง 

 

 
- 

 
 
 

2,116.69 

 
 
 
- 

 
 
 

79.64 

• แนวทางการดําเนินงาน  ปรับปรุงและ
ขยายถนนเดิมเปนผิวจราจรแอสฟลทติก 
คอนก รีต  ขน าด  4 - 6 ช อ งจ ราจ ร  
กว างช องละ 3 - 3.50 ม . เกาะกลาง 
กวาง 3.90 ม. พรอมระบบระบายนํ้า 
เครื่ อ งหมายจราจร ไฟฟ าแสงสว าง  
และส่ิงอํานวยความปลอดภยั 

59-64 62.69 64.50 2. ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314  ลาดกระบัง สัญญาท่ี 1 
อยูระหวางกอสราง 

- 
 

1,871.24 - 58.16 

59-64 59.51 62.51 3. ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314  ลาดกระบัง สัญญาท่ี 2 
อยูระหวางกอสราง 

- 1,841.57 - 62.15 

60-64 100.00 20.76  4.ถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 - บ.คลอง 33  
อ.องครักษ จ.นครนายก อยูระหวางกอสราง 

อยูระหวางบอกเลิกสัญญา     
(ผูรับจางทํางานลาชา) 

681.30 - 26.10 

60-64 100.00 4.66 5.  ถนนสาย ปท.3004 แยก ทล.305- บ.ลําลูกกา อ.ธัญบุรี, 
ลําลูกกา จ.ปทุมธานี อยูระหวางกอสราง 

 อยูระหวางบอกเลิกสัญญา  
 (ผูรับจางทํางานลาชา) 

445.20 - 17.73 

64-67 - - 6.ถนนสายแยก ทล.34 (กม.ท่ี 26) เช่ือมกับทางหลวงชนบท 
สาย ฉช. 3001 (ตอนท่ี 2) จ.สมุทรปราการ ดําเนินการเวนคืน
ป 2564 และเริ่มกอสรางป 2565 – 2567 
 
 
 

- 
 

3,000.00 
 

- - 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
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รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
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ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

64-67 - - 7.  ถนนสายรวมพัฒนา-ทล.34 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
ดําเนินการเวนคืนป 2565-2566 และเริ่มกอสรางป 2567-2569 

 10,130.00 - - 

62-66 
 

- 
 

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

- 
 

2,360.00 
 

- - 

64-68 - - 9. ถนนสายตอเช่ือมถนนวัดกิ่งแกว ถนนรัตนโกสินทร 200 ป 
(ชวงท่ี 1) สํารวจอสังหาริมทรัพยป 2564 ดําเนินการเวนคืน
ป 2565 และเริ่มกอสรางป 2566-2568 

- 3,355.40 - - 

65-69 - - 10. ถนนสายตอเช่ือมถนนวัดกิ่งแกว ถนนรัตนโกสินทร 200 ป 
(ชวงท่ี 2) สํารวจอสังหาริมทรัพยป 2565 ดําเนินการเวนคืน
ป 2566-2567 และเริ่มกอสรางป 2567-2569 

- 6,043.14 - - 

7 .โครงการกอสรางทางหลวงชนบท
สนั บ ส นุ น ท า เที ย บ เรื อ เชี ย งแ ส น  
จ.เชียงราย 
• ระยะเวลา ป 2559 - 2562 
• งบประมาณ 1,656.22 ลบ. 
• แ น ว ท า ง ดํ า เนิ น ง า น  : ก อ ส ร า ง
ถนนลาดยาง AC ขนาด 4 ชองจราจร  
กวางชองละ 3.50 ม. เกาะกลางกวาง  
9  ม . ไห ล ท า ง ข า ง ล ะ  2 .5 0  ม .  
พรอมเครื่องหมายจราจร ไฟฟาแสงสวาง 
และส่ิงอํานวยความปลอดภยั 

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

- 
 

1,656.22 - 99.42 
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โครงการ/

มาตรการ 2/ 
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8 .โครงการกอสรางทางหลวงชนบท
สนับสนุนสะพานขามแมน้ําโขง แหงที่ 4  
จ.เชียงราย (3 สายทาง)  

ทช. 61-66   ประกอบดวย 3 โครงการ  ยังไมเริ่มดําเนินการ 1 โครงการ  
ชะลอโครงการ 1 โครงการ และยุติโครงการ 1 โครงการ ดังน้ี  

มีปญหาเรื่องการเวนคืน
ท่ี ดิ น ติ ด ป ญ ห า
ส่ิงแวดลอมไมสามารถ
ข ย า ย ถ น น ให ก ว า ง
กวาเดิมได จึงไมเหมาะ
เปนเสนทางรถบรรทุก 

   

- -   ถนนสาย  แยก ทล 1020 - บ านกิ่ วแก ว  อ .เทิ ง ,จุน  
จ .เชี ย งราย  จั ดกรรมสิท ธ์ิ ท่ี ดินป  2561 - 2533 และ 
เริ่มกอสรางป 2564 - 2566 

1,250.00 - - 

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

390.00 - - 

- -   สาย ชร.4014 แยก ทล.1020 - บ.แกนใต  อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย ยุติโครงการ   

- - - 

9.โครงการทางหลวงชนบทสนับสนุน 
เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน  
(8 สายทาง) 
• ระยะเวลา ป 2558 - 2564 
•    งบประมาณรวม 4,121.13 ลบ. 
• แ น ว ท า ง ดํ า เนิ น ง าน   ก อ ส ร า ง
ถนนลาดยาง AC  ขนาด 4 ชองจราจร 

กวางชองละ 3.25-3.50 ม. ทางเทา
กวางขางละ 2.50 ม. พรอมระบบระบายนํ้า 
เครื่องหมายจราจร ไฟฟาแสงสวาง และ
ส่ิงอํานวยความปลอดภัย 

ทช. 58-66   ดําเนินการแลวเสร็จ 3 สายทาง, อยูระหวางกอสราง 2 สายทาง 
อยูระหวางประกวดราคา 1 สายทาง ยังไมเริ่มดําเนินการ  
1 สายทาง และ ยุติ 1 สายทาง 

    

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

-   935.00 - 99.19 

59-63 - -   ถนนสาย  ง2  และ  ง3  ผั ง เมื อ งรวม เมือ งมุกดาหาร  
จ.มุกดาหาร อยูระหวางกอสราง 

- 444.47 - 12.58 

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

- 233.00 - 99.98 

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

- 329.86 - 93.01 

 60-64 58.63 48.92   ถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2  ผังเมืองรวมเมืองแมสอด     
อ.แมสอด จ.ตาก อยูระหวางกอสราง 

- 450.28 - 47.60 

61-63 49.12 13.89   ถนนสาย ง ค3 และ ค4 ผังเมืองรวมเมืองนครพนม  
จ.นครพนม อยูระหวางกอสราง 

- 256.99 - 21.44 

63-66 - -   ถ นน ส าย  ก 1, ข  แล ะ  ค1 ผั ง เมื อ งรวม เมื อ งต ราด  
จ.ตราด ดําเนินการเวนคืนป 2563 เริ่มกอสรางป 2564 - 2566 

- 714.80 - - 
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- - -     ถนนสายแยก ทล .212 -บ านก าน เห ลื องดง อ .เมื อง  
จ.มุกดาหาร ยุติโครงการเน่ืองจากลาดยางเต็มพ้ืนท่ีแลว  

- - - - 

10.โครงการกอสรางทาเรือน้ําลึก 
ปากบารา จ.สตูล  
• ระยะเวลา ป 2559 - 2566 
• งบประมาณ 20,547.52 ลบ. 
• พัฒนาทาเรือนํ้าลึกใหสามารถรองรับ
เรือขนาดประมาณ 50,000-70,000 
เดทเวทตัน รวมท้ังพัฒนาระบบคมนาคม
ครบวงจรเพ่ื อ เพ่ิ มขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศ โดยกอสราง 
ทาเทียบเรือนํ้าลึกปากบารา ระยะท่ี 1  
ทาเทียบเรือหนาทายาว 750 ม. พรอม
เครนยาวตลอดหนาทาและทาเทียบเรือ
บริการ 220 ม. รองรับสินคา 825,000 TEU 

จท. 59-63 50.00 15.00   งานศึกษาทบทวนและสํารวจออกแบบรายละเอียด  
และศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมในรายละเอียด (EHIA)  
เพื่อกอสรางทาเรือน้ําลึกจสตูล (ปากบารา) จท. ไดลงนาม
จางท่ีปรึกษาศึกษาเม่ือวันท่ี 29 มี .ค. 2559 อยางไรก็ตาม 
ไมสามารถดําเนินการได เน่ืองจากมกลุมผูคัดคาน และตอมา 
นายกรั ฐมนตรี ในคราวตรวจราชการ จ.สตู ล เม่ื อ วัน ท่ี  
29 ก.ย. 2560 ส่ั งการให กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมรวมกับ คค. และหนวยงานท่ีเกี่ยวของศึกษา
ผลกระทบตอทรัพยากรและส่ิงแวดลอม รวมถึงวิถี ชี วิต/ 
การประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนท่ีจากโครงการทาเรือนํ้าลึก
ปากบารา และจัดทํารายงาน เสนอขอดีขอเสียและแนวทาง 
การแกไขปญหาดวย 
•  การประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการกอสรางทาเรือนํ้าลึกปากบารา 

จ .ส ตูล  เม่ื อ วัน ท่ี  19 ก .พ . 2561 สรุป ว า  โครงการฯ  
มีประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศและมีความสําคัญเชิง
ยุทธศาสตรของประเทศในการพัฒนาทาเรือนํ้าลึกฝงอันดามัน 
อยางไรก็ตาม โครงการฯ อยูในเขตพ้ืนท่ีอุทยานซ่ึงมีความออนไหว
สูงในดานส่ิงแวดลอม และพ้ืนท่ีต้ังโครงการอยูใน อ.ละงู  
ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีละเอียดออนท่ีมีความเส่ียงดานความม่ันคง และ
เสนอใหยุติโครงการ 
• ขอส่ังการ นรม. ในวันท่ี 19 ก.พ. 2561 ให จท. พิจารณา 

ความเปนไปไดทางกฎหมายเพ่ือเปดใหภาคเอกชนรวมเสนอ 
แนวทางการพัฒนาทาเรือฝงอันดามันโดยพิจารณาทางเลือกพ้ืนท่ี
ใหมและเสนอรูปแบบบริหารทางธุรกิจ   
 

• มี ก ารต อ ต าน จ าก
มวลชนในพ้ืนท่ี 

 

115.52 
(ศึกษา)  

17,726.38 
(กอสราง) 

2,707.6214 
(จัดหาเคร่ืองมือฯ) 

50.00 14.50 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 
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การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

• ปรึกษาไดสงหนังสือขอถอนหนังสือยกเลิกสัญญา และอยูระหวาง

คณะกรรมการฯ เสนอเบิกงวดงานท่ี 3 รายงานความกาวหนา 
ครั้งท่ี 1 และงวดท่ี 4 รายงาน IO ฉบับสมบูรณ ตามสัญญาจาง 
กอนพิจารณายุติสัญญาตอไป 

11.โครงการกอสรางทาเรือน้ําลึกสงขลา 
แหงที่ 2   
• ระยะเวลา ป 2555 - 2567 
• งบประมาณ 16,619.98 ลบ. 
 

จท. 55-67 
 

 
65.00 

 
38.00 

ประกอบดวยการดําเนินงาน ดังน้ี  
1. งานศึกษาทบทวนและสํารวจออกแบบเพื่อกอสราง
ทาเรือน้ําลึกสงขลาแหงที่ 2  
•  ลงนามในสัญญาเม่ือวันท่ี  22 มี .ค. 2556 โดยไดหยุด
ดําเนินการชั่วคราวเน่ืองจากเกิดการตอตานของมวลชน ต้ังแต
วันท่ี 7 ก.ย. 2560 และใหดําเนินการดานมวลชนสัมพันธ 
การสรางความเขาใจ และการมีสวนรวมของประชาชน  
โดย จท. ไดมีการประชุมหารือรวมกับองคการบริหารสวน
จังหวัดสงขลา เม่ือวันท่ี 5-6 มิ.ย. 2561 รวมท้ัง การประชุม
หารือท่ี คค. รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเม่ือวันท่ี 24 ก.ค. 
2561  สาระสําคัญของผลการประชุมคือเห็นควรใหแตงต้ัง
คณะทํางานเพ่ือสรางความรูความเขาใจกับประชาชนท่ี
เกี่ยวของกับโครงการฯ เพ่ือลดความวิตกกังวลตอสาธารณะ 
ท่ีมีตอการศึกษา ตามโครงการฯ รวมท้ังกําหนดขอมูลและ 
ชองทางการส่ือสาร ประชาสัมพันธท่ีเกี่ยวของกับขอมูล
โครงการกับภาคประชาชนดวย  
•  คค. ไดต้ังคณะทํางานฯ และมีการประชุมครั้งแรกเม่ือวันท่ี 
12 ก.พ. 2562 ซ่ึงไดขอสรุปวา ควรจัดประชุมเพ่ือหารือ
กลุมผูไมเห็นดวยโดยกําหนดแนวทางการดําเนินการเปน  
2 ขั้นตอน ไดแก  1 ) ประชุมหารือตอรองขอโอกาสให 
ท่ีปรึกษาลงพ้ืนท่ีศึกษา สํารวจ เพ่ือนําขอมูลท่ีจัดเก็บไดมา
ชี้แจงประเด็นท่ีกลุมผูท่ีไมเห็นดวยกังวล และ 2) ประชุม
หารือกับกลุมผูท่ีไมเห็นดวยเพ่ือชี้แจงขอกังวล โดยมอบหมาย

 
• มีการตอตานจากมวลชน 
ในพ้ืนท่ี   

 
69.98 
(ศึกษา) 

14,077.68 
(กอสราง) 

2,472.32 
(จัดหาเคร่ืองมือฯ) 

 
100 

 
19.10 
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สมาคมโลจิสติกสและหอการคา ประสานนัดหมายกลุมท่ีไมเห็น
ดวยเขารวมประชุมหารือ และ ในคราวประชุมคณะทํางานฯ ครั้งท่ี 2 
เม่ือวันท่ี  13 มิ .ย. 2562 ณ จ.สงขลาเพ่ือสรางความเข าใจ  
ลดขอกังวล และขับเคล่ือนโครงการทาเรือนํ้าลึกสงขลา 2  
• มติ ครม. วันท่ี 7 พ.ค. 2562 เห็นชอบในหลักการใหขยายเมือง
ตนแบบ “สามเหล่ียมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ไปสูเมืองตนแบบท่ี 4  
อ.จะนะ “เมืองตนแบบอุตสาหกรรมกาวหนาแหงอนาคต” ตามท่ี 
ศอ.บต. เสนอ ซ่ึงเปนโครงการขนาดใหญ 9 แผนงาน เชน ทาเรือ/
พลั งงานทดแทน/ นิ คมอุ ตสาหกรรม รวมถึ งป โตรเคมี   
โดยโครงการทาเรือนํ้าลึกสงขลา แหงท่ี 2 ถูกรวมเปนโครงการยอยไว
ดวย ซ่ึงภาคประชาชนมีความกังวลและขอใหมีการศึกษาช้ีแจง
รายละเอียด และผลกระทบภาพรวมของโครงการเมืองตนแบบ
ท้ังหมด โดยไมแยกโครงการ ท้ังน้ี เรื่องดังกลาวเกินขอบเขตของ 
ท่ีปรึกษา และ จท. จึงแจง ศอ.บต. เจาของโครงการ เปนผูช้ีแจง
รายละเอียดและการศึกษาผลกระทบของเมืองตนแบบใหทุกภาคสวน
ยอมรับกอนหนวยงานตางๆ ดําเนินการในโครงการยอยตอไป  
ปจจุบัน จท. ไดรายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานสราง 
ความเขาใจในโครงการกอสรางท าเรือนํ้าลึกสงขลาแห งท่ี  2  
และขอความอนุเคราะห ศอ.บต. พิจารณานําเสนอ คค. แลว
เม่ือวันท่ี 11 ต.ค. 2562 

แผนการดําเนนิงานระยะตอไป  
2. การกอสรางและควบคุมงาน บรรจุภายใตแผนยุทธศาสตร 
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของไทย  
พ.ศ. 2558 - 2565 และแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป
(พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๗๙ ) ดําเนินการป พ.ศ. 2465 - 2568 
งบประมาณ 14,077.68 ลบ. 
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3. การจัดหาเครื่องมืออุปกรณเอกชน/ผูบริหารทาเรือลงทุน
เครื่องมืออุปกรณ และไดบรรจุในแผนยุทธศาสตรการให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการภาครัฐ พ.ศ. 2558 – 2562  
เริ่มดําเนินการในป พ.ศ. 2569 งบประมาณ 2,472.32 ลบ. 

12 .โครงการก อสร างท าเที ยบ เรื อ
อเนกประสงคคลองใหญ จ.ตราด   
• ระยะเวลา ป 2554 - 2559 
• งบประมาณ 1,295.10 ลบ. 
• การกอสรางท าเทียบอเนกประสงค 
ป ระกอบด วย  สะพานท า เรือ ขนาด 
15x2,000 ม. ทาเรือสินคาและทาเรือ
ทองเท่ียวขนาด 120x60 ม. รองนํ้าลึก 
5.5 ม. รองรับเรือสินคาขนาด 450 ตันกรอส 
8 ลํา และเรือทองเท่ียว/เรือตรวจการณ
อย างละ 1 ลํ า ท า เรื อ ป ระม งขน าด 
25x50  ม . ร อ ง นํ้ า ลึก  5  ม . รองรับ
เรือประมงขนาด 300 ตันกรอส 4 ลํา พรอม
โรงคัดปลา รองนํ้าลึก 3.50 ม. เขื่อนกัน
ค ล่ื น ย าว  1 ,0 0 0  ม . แ ล ะ อ าค า ร
สํานักงาน หองควบคุม อาคารประตู
ทางเขาออก อาคารปอมยาม อาคารซอม
บํารุง โกดังสินคา โรงอาคาร พรอมระบบ
สาธารณูปโภค 

จท.  54-59 100.00 100.00 • จท. ลงนามในสัญญาจางเม่ือวันท่ี 3 พ.ค. 2554 ดําเนิน

โครงการแลวเสร็จ และตรวจรับงานเม่ือวันท่ี 6 มิ.ย. 2559  
และเม่ือเดือน ธ.ค. 2560 กรมธนารักษไดมอบอํานาจให จท.  
จัดใหเชาทาเทียบเรือชายฝงเชิงพาณิชยทุกแหงท่ียังไมมีผูบริหาร 
โดยสามารถนําหลักเกณฑและวิธีการบริหารทาเรือของรัฐท่ีไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทาเรือในประเทศ  มาใชปฏิบัติไดตามความเหมาะสมเฉพาะสวนท่ี
ไมขัดหรือแยงกับระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2552 
และประกาศคณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุน 
• จท. ไดหารือสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

เม่ือวันท่ี 20 ก.พ. 2561 สรุปวาการจัดหาผูบริหารทาเรือ
อเนกประสงคคลองใหญ จ.ตราด เขาขายท่ีตองดําเนินการตาม 
พ.ร.บ. การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556  
• ในคราวประชุมหารือเรื่องหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

ทาเรือของรัฐระหวาง จท. กับ สศช. และกรมธนารักษ  
เม่ื อ วัน ท่ี  1  พ .ค . 2561  ท่ี ป ระชุ ม มี ม ติ ให  จท . เร ง
ประสานงาน  คค. เพ่ื อ พิจารณ าเรื่องการมอบอํานาจ 
ให กทท. เปนผูบริหารทาเรือคลองใหญ จ.ตราด และนําเสนอ
ในการประชุมคณะกรรมการฯ ภายในเดือน พ.ค. 2561  
• จท. ไดแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดแนวทางการจัดหา

ผูบริหารทาเรือเชิงพาณิชย รวมท้ัง อยูระหวางการจัดหา
ผูบริหารทาเรือเปนการช่ัวคราว เพ่ือใหท าเรือมีการใช
ประโยชนดวย  ลาสุดมีการประชุมคณะกรรมการฝายบริหาร

- 1,295.10 100.00   100.00 
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และคณะกรรมการการทาเรือแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี  
28 ก.พ. 2562 และสรุปผลเสนอ คค. แลว เม่ือ เม.ย. 2562 
และ คค. ไดนัดประชุม จท. สนข. กรมธนารักษ กรมศุลกากร 
เม่ือวันท่ี 5 มิ.ย. 2562 (โดยมีอดีตทาน รชค. เปนประธานฯ)  
ซ่ึงท่ีประชุมไดมีมติมอบหมาย กทท. เสนอเรื่องการขอเขา
บริหารทาเรืออเนกประสงคคลองใหญให คค. นําเสนอ ครม. 
ใหความเห็นชอบ และมีหนังสือถึงกรมศุลกากรเพ่ือเตรียมการ
ดําเนินงานดานศุลกากร และมีหนังสือถึงกรมธนารักษเพ่ือขอ
ผอนปรนอัตราคาเชาคาธรรมเนียมในการเขาบริหารทาเรือ 
• จท. จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือขับเคล่ือนและเตรียมความพรอม

ท่ีจะเขาบริหารทาเรือ ดังกลาว และดําเนินการตามมติ 
ท่ีประชุมในการประสานกับกรมธนารักษณและกรมศุลกากร 
พรอมกับมีหนังสือเสนอเสนอ คค. เพ่ือนําเสนอ ครม. แลว  
ซ่ึงกรมธนารักษแจงผลการพิจารณาอัตราคาเชาคาธรรมเนียม
ทาเรือคลองใหญ ใหทาง กทท. ทราบวายืนยันตามอัตรา
เทากับทาเรือพาณิชยเชียงแสน และทาเรือระนอง ปจจุบันอยู
ระหวาง กทท. ปรับปรุงรายละเอียดในสวนดังกลาวใหแลวเสร็จ 
กอนนําเสนอ คค. และเสนอ ครม. เพ่ือใหความเห็นชอบตอไป 
•  จท. ดําเนินการสนับสนุนโครงการดังกลาว โดยขุดลอกรอง
นํ้าหนาทาและทางเขาทาเรือคลองใหญในระดับความลึก 
ท่ี กทท. เสนอโดยจัดขอรับการจัดสรรงบประมาณในป 2564 
วงเงิน  23 .4  ลบ . ปริ มาณ เน้ื อ ดิ น 250,000 ลบ.ม .  
เพ่ือมาดําเนินการตอไป รวมท้ัง การพิจารณามาตรการ
สงเสริมการขนสงทางนํ้า การเดินเรือ 3 ฝาย ไทย-กัมพูชา-
เวียดนาม ตามผลการประชุม 3 ฝาย (วันท่ี 3 - 5 ก.ย. 2562) 
เชน รางขอบังคับเพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือสินคา
ชายฝงของท้ังสามประเทศ ฯลฯ   
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แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

13 .โครงการกอสรางท า เที ยบ เรื อ
สําราญขนาดใหญ ที่ จ.กระบี่  
• ระยะเวลา ป 2559 - 2567 
• งบประมาณ  
  ศึกษา 44.79 ลบ. 
  ศึกษาแผนแมบท Cruise terminal 
          70.00 ลบ.  

จท. 58-64 
(ศึกษา)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบทาเทียบ
เรือรองรับเรือสําราญขนาดใหญที่ จ.กระบี่ และ อ.เกาะสมุย  
จ.สุราษฎรธานี  
    • จท. ไดดําเนินการจางท่ีปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและ
สํารวจออกแบบทาเทียบเรือรองรับเรือสําราญขนาดใหญ  
จ.กระบ่ี และ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี วงเงิน 44.79 ลบ. 
แล ว เสร็จ เม่ื อ วัน ท่ี  21 ก .ย .2559 สรุปผลก ารศึกษ า  
อ.เกาะสมุย มีความเหมาะสมมากกวาแตตองดําเนินการจัดทํา 
รายงาน PPP กอนออกแบบรายละเอียดและจัดทํา EHIA  
จึงไดเสนอยุติโครงการ   
     • จท.ขอต้ังบประมาณป 2563-2564 วงเงิน 18 ลบ.  
เพ่ือดําเนินการศึกษาและวิเคราะหการใหเอกชนรวมลงทุน 
(PPP) ซ่ึงในเบ้ืองตนไดรับการจัดสรรงบประมาณแลว 
2. งานศึกษาวางแผนแมบทเพือ่พัฒนาทาเรือสําราญขนาดใหญ 
(Cruise Terminal) และสํารวจออกแบบทาเรือสําราญ
ขนาดใหญบริเวณชายฝงอันดามัน (ในเขตพื้นที่ศึกษา       
จ.ระนอง จ.พังงา จ.กระบี่ จ.ตรัง และ จ.สตูล)  จท. ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ ป  2563 - 2564 วงเงินรวม  
70 ลบ. เพ่ือจางศึกษาวางแผนแมบทฯ กอนดําเนินการ
กอสรางทาเทียบเรือสําราญขนาดใหญ จ.กระบ่ี  

- 
  

44.79 
(ศึกษา) 

 

100.00 
  

49.86 
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14.โครงการกอสรางทาเทียบเรอืสําราญ
ขนาดใหญ ที ่อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธาน ี
• ระยะเวลา ป 2558 - 2567 
• งบประมาณ 
  ศึกษา 44.79 ลบ.    
  กอสราง 4,912.00 ลบ.  
 

จท. 58-67 
 

58-60 
 
 
 
 
 

 
100.00 

 
60.00 

 

1.งานศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบทาเทียบเรือ
รองรับเรือสําราญขนาดใหญที่  จ.กระบี่  และ อ.เกาะสมุย  
จ.สุราษฎรธานี  
• จท. ไดดําเนินการจางท่ีปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและ
สํารวจออกแบบทาเทียบเรือรองรับเรือสําราญขนาดใหญ  
จ.กระบ่ี และ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี วงเงิน 44.79 ลบ. 
แล ว เสร็จ เม่ือ วัน ท่ี  21 ก .ย . 2559 สรุปผลการศึกษา  
อ.เกาะสมุย มีความเหมาะสมมากกวาแตตองดําเนินการจัดทํา
รายงาน PPP กอนออกแบบรายละเอียด   
• จท.ขอต้ังบประมาณป  2563-2564 วงเงิน 18 ลบ.  
เพ่ือดําเนินการศึกษาและวิเคราะหการใหเอกชนรวมลงทุน (PPP) 
ซ่ึงในเบ้ืองตนไดรับการจัดสรรงบประมาณแลว 
2. งานศึกษาวางแผนแมบทเพื่อพัฒนาทาเรือสําราญขนาดใหญ 
(Cruise Terminal) และสํารวจออกแบบทาเรือสําราญ
ขนาดใหญบริเวณชายฝงอันดามัน (ในเขตพื้นที่ศึกษา  
จ.ระนอง จ.พังงา จ.กระบี่ จ.ตรัง และ จ.สตูล) จท. ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ ป 2563 - 2564 วงเงินรวม 70 ลบ. 
เพ่ือจางศึกษาวางแผนแมบทฯ กอนดําเนินการกอสรางทา
เทียบเรือสําราญขนาดใหญ ท่ี จ.กระบ่ี  

 
- 

 
44.79 
(ศึกษา) 

 
100.00 
  

 
 

49.86  

15.โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบั ง  
ขั้นที่ 3  
• ระยะเวลา ป 2554 - 2567 

  • งบประมาณ 
    ศึกษา 65.13 ลบ. 

    กอสราง 114,046.93 ลบ.  
     (กทท.ลงทุน 53,489.58 ลบ.  

กทท. 53-67 

 
53-62 

 
 
 

100.00 

 
 
 

100.00 

โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ขั้นท่ี 3 ประกอบดวย 
โครงการยอย จํานวน 4 โครงการ มีความคืบหนาการดําเนินงาน ดังน้ี 
1. งานจางที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ 
วิศวกรรม และส่ิงแวดลอมและออกแบบรายละเอียด
สําหรับการกอสรางทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 
• งานจางท่ีปรึกษาศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ 
วิศวกรรม และส่ิงแวดลอมและออกแบบรายละเอียดสําหรับ
การกอสรางทาเรือแหลมฉบัง ขั้นท่ี 3 ท่ีปรึกษาไดสงมอบงานแลว  

 
 
- 

 
 
 

141.50 

 
 
 

100.00 

 
 
 

100.00 
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      เอกชนลงทุน 60,557.35 ลบ.) 
• คาดวาจะสามารถเริ่มเปดใหบริการได
ในปงบประมาณ 2568 เม่ือการกอสราง
ท าเรือแหลมฉบัง ขั้น ท่ี  3  แลวเสร็จ 
ทาเรือแหลมฉบังจะมีวิสัยสามารถรองรับ
ตูสินคาผานทา 18 ลาน ที.อี.ยู/ป และ
รองรับการขนสงตู สินคาทางรถไฟ 6.00 
ลาน ที.อี.ยู./ป 
 

• ในสวนรายงานดาน ส่ิ งแวดลอม กทท. ไดส งรายงาน 
การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม สําหรับโครงการหรือกิจการ 
ท่ีอาจก อให เกิ ดผลกระทบตอชุมชนอย างรุนแรงท้ั งทาง 

ดานคุณภาพส่ิงแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) 
โครงการกอสรางทาเรือแหลมฉบัง ขั้นท่ี 3 ครั้งท่ี 2 โดยปรับปรุง
ตามความเห็นของคณะกรรมการผู ชํานาญการฯ เสนอ สผ.  
เม่ือวันท่ี 6 มี.ค. 2562  และวันท่ี 22 เม.ย. 2562 กก.วล. มีมติ
เห็นชอบรายงานการฯ โดยให กทท. รับความเห็นของ กกวล.  
ไปพิจารณาดําเนินการในประเด็นตรวจสอบโดยใหเอกชนเปน
ผูจัดการของเสียอันตรายท่ีมาจากเรือ ตามหลักการท่ีกําหนดไว
ในอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปองกันมลพิษจากเรือ 

( International Convention for the Prevention of 
Pollution from Ships หรือ MARPOL 73/78) การประเมิน
การเกิดอุบัติเหตุจากการเดินเรือ มาตรการควบคุมและติดตาม

ช นิ ด พั น ธ ต า งถิ่ น ท่ี รุ ก ร าน  (invasive alien species)  
การปองกันผลกระทบตอระบบนิเวศ และการจัดต้ังกองทุน
เยียวยาความเสียหายโดยตองรับผิดชอบในการถมทะเลในขั้นท่ี 1 
และขั้นท่ี 2 ดวย 

กทท. 61-62  100.00 80.00 2. งานศึกษาทบทวนความเหมาะสมดานวิศวกรรม 
เศรษฐกิจ การเงิน และส่ิงแวดลอม และทบทวนแบบ
รายละเอียด โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 
เพื่อใหสามารถรองรับการขนสงตูสินคาผานทางรถไฟ และ
เพิ่มระบบจัดการขนตู สินคาแบบอัตโนมัติ ในรูปแบบ 
การรวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน (PPP) และ
ออกแบบรายละเอียดกอสราง  
• คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (กนศ.) ไดบรรจุโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง 

 97.00 100.00 90.41 
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ขั้ น ท่ี  3  ไว ใน แ ผ น พั ฒ น าระ เบี ย ง เศ ร ษ ฐกิ จ พิ เศ ษ 
ภาคตะวันออก (EEC) ซ่ึงไดกําหนดโครงการรวมลงทุนกับ
เอกชนหรือให เอกชนเปน ผูลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก  โดยมีนโยบายใหทาเรือแหลมฉบังปรับแบบ
ศูนยการขนสงตูสินคาทางรถไฟ (SRTO) ของทาเรือแหลมฉบัง  
ขั้นท่ี 3 ใหรองรับตูสินคาไดสูงสุด 4.00 ลาน ที.อี.ยู./ป และ
เพ่ิมระบบการจัดการขนตูสินคาแบบอัตโนมัติเม่ือกอสรางทาเรือ
แหลมฉบัง ขั้นท่ี 3 แลวเสร็จ ทาเรือแหลมฉบังจะสามารถรองรับ
ตูสินคาผานทารวมกันไดประมาณ 18.00 ลาน ที.อี.ยู./ป และ
รองรับการขนสงตูสินคาทางรถไฟ 6.00 ลาน ที.อี.ยู./ป 
• กทท. ขอจัดสรรงบประมาณลงทุนปงบประมาณ 2561 

เพ่ิมเติมจํานวน 97.00 ลบ. เพ่ือการศึกษาทบทวนความเหมาะสม 
ด าน วิศวกรรม  เศรษ ฐกิ จ  ก าร เงิน  แ ละ ส่ิ งแวดล อ ม  
และทบทวนแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง 
ขั้นท่ี 3 เพ่ือใหสามารถรองรับการขนสงตูสินคาผานทางรถไฟ 
และเพ่ิมระบบจัดการขนตูสินคาแบบอัตโนมัติ ในรูปแบบ 
การรวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน (PPP) ซ่ึง คค.  
ใหความเห็นชอบและ สศช. ไดอนุมัติงบประมาณดังกลาวแลว 
เม่ือวันท่ี 7 ก.พ. 2561 โดยแบงออกเปน 2 งาน ดังน้ี    

   1) งานจ างที่ ป รึกษ าเพื่ อศึ กษ าทบทวนความ
เหมาะสมดานวิศวกรรมฯ งบประมาณ 68.00 ลบ. ลงนาม
สัญญาเม่ือวันท่ี 30 มี.ค. 2561 กําหนดแลวเสร็จ วันที่ 25 
มี.ค. 2562  ซ่ึงไดดําเนินการจัดทํารายงานผลการศึกษาฯ 
เสร็จเรียบรอยแลว  สรุปไดวา มูลคาการลงทุนของ กทท. รวม 
53,489.58 ลบ.  โดย กทท. ลงทุ นแล ว 3,952.75 ลบ . 
คงเหลือการลงทุนท่ี กทท. ตองจัดหาเพ่ิมเติม 49,536.83  ลบ. 
และเอกชนลงทุน 60,557.35 ลบ.  ระยะเวลาสัญญาสัมปทาน 
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35 ป  โด ย ดํ า เนิ น ก า รป ระ มู ล ท า เที ย บ เรื อ ตู สิ น ค า 
ฝง F ในลําดับแรก 
 2) งานจางออกแบบรายละเอียดและจัดทําเอกสารประกวด
ราคางานกอสรางโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 
เพ่ือใหสามารถรองรับการขนสงตูสินคาผานทาทางรถไฟ และ
เพ่ิมระบบจัดการขนตู สินคาแบบอัตโนมัติ งบประมาณ 
29.00 ลบ. เริ่มงานวันท่ี 3 ก.ค. 2561 กําหนดแลวเสร็จ  
วันท่ี 28 พ.ค. 2562   ซ่ึงท่ีปรึกษาฯ สงมอบแบบกอสราง
และเอกสารประกวดราคาฉบับสมบูรณเรียบรอยแลว (งวดงานท่ี 1 - 4)  
ขณะน้ีอยูระหวางสรรหาผูรับจางกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน
โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3 (การดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ ในขั้นตอนการจัดทํา TOR) 

  61-62 100.00 77.00 3. การดําเนินการการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ในสวนทาเทียบเรือ F) 
•  คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) มีคําส่ัง 
ลงวันท่ี 12 ก.พ. 2561 แตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนรวม

ลงทุนโครงการ EEC Project List (โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง 
ระยะท่ี 3) ซ่ึงคณะกรรมการคัดเลือกฯ ไดประชุมพิจารณาประกาศ 
เชิญชวน เอกสารการคัดเลือกเอกชน และรางสัญญารวมลงทุน
เรียบรอยแลว โดย กทท. ไดประกาศเชิญชวนและขายเอกสาร แลวเม่ือ  
พ.ย. 2561 ซ่ึงมีผูสนใจซ้ือเอกสาร 32 ราย แตมีกลุมเอกชน       
เขายื่นซองขอเสนอราคา 1 กลุมบริษัท ซ่ึงปรากฏวาไมผานเกณฑ
การพิ จารณ า เน่ื อ งจากไม ได เสนอห ลั กป ระกั นซอง   
•  กทท. ไดประกาศเชิญชวนครั้งท่ี 2 และขายเอกสาร ม.ค.-ก.พ. 
2562 มีผูสนใจซ้ือเอกสาร รวม 35 ราย และกําหนดยื่นซอง
ขอเสนอวันท่ี 29 มี.ค. 2562  มีกลุมเอกชนเขายื่นซองขอเสนอ

จํานวน 2 กลุม  ปรากฏวากลุมกิจการรวมคา GPC  ผานเกณฑ
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การพิจารณา ขณะน้ีอยูระหวางคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนฯ 
พิจารณาผลประโยชนตอบแทนทางการเงิน คาดวาจะประกาศ 
ผูชนะไดในเดือน ตค. 2562 และสามารถลงนามในสัญญาไดใน
เดือน ธ.ค. 2562 

  62-63 100.00 17.00 4. งานกอสรางโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 
พรอมจัดหาและติดตั้งเครื่องมือยกขนหลัก (โครงสราง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค ประกอบดวยการดําเนินงาน  
4 สวน ดังนี ้
    1) การสรรหาผูรับจางกอสรางโครงการพัฒนาทาเรือ
แหลมฉบัง ระยะที่ 3 พรอมจัดหาและติดตั้งเครื่องมือยกขนหลัก 
(สวนที่ 1)  กทท. ไดแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
งานกอสรางโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3   และ
แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงานและจัดทํา
แบบรูปรายการงานก อสร างและกํ าหนดห ลัก เกณ ฑ 
การพิจารณาคัดเลือกขอเสนองานกอสรางโครงการพัฒนา
ทาเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3ฯ วงเงิน 35,623.77 ลบ.  
ดวยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ขณะน้ีอยู
ระหวางคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงานและจัดทํา
รูปแบบรายงานกอสรางและกําหนดหลักเกณฑพิจารณา
คัดเลือกขอเสนอกอสรางโครงการฯ พิจารณาขอวิจารณ 
    2) การสรรหาผูรับจางกอสรางโครงการพัฒนาทาเรือ
แหลมฉบัง ระยะที่  3 (สวนที่  2) งานกอสรางอาคาร  
ทาเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค  เม่ือวันท่ี 
5 มิ.ย. 2562 ไดแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลางงาน
กอสรางฯ และวันท่ี 7 มิ.ย. 2562 ไดแตงต้ังคณะกรรมการ
จัดทํารางรูปแบบรายงานกอสรางและกําหนดหลักเกณฑ 
การพิ จารณ าคัด เลือกขอ เสนองานก อสร างฯ  ขณ ะ น้ี 

 53,489.58 
(ลงทุนแลว 

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

- - 
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อยูระหวางคณะกรรมการฯ จัดทํารางรูปแบบรายงานฯ 
     3) งานจางควบคุมงานกอสรางโครงการพัฒนาทาเรือ
แหลมฉบังระยะที่  3 (สวนที่  1-4) เม่ือวันท่ี 20 มิ.ย . 
2562 กทท. แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของ
งาน รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑพิจารณาคัดเลือกขอเสนองาน
จางควบคุมงานกอสรางโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง 
ระยะท่ี 3 (สวนท่ี 1-4)  และคาดวาจะดําเนินการจางควบคุม
งานกอสรางโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3  
(สวนท่ี 1-4) โดยวิธีคัดเลือก และแตงต้ังคณะกรรมการ
ดํ า เนิ น งานจ า งควบ คุม งานก อ ส ร า ง โดย วิ ธี คั ด เลื อ ก  
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางควบคุมงานกอสราง
ไดในเดือน ต.ค. 2562 และยื่นขอเสนอในเดือน พ.ย. 2562 
     4) งานจางเหมาตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม
ระหวางงานกอสรางโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง  
ระยะที่ 3 (สวนที่ 1 - 4) เม่ือวันท่ี 12 มิ.ย. 2562 กทท.ฯ 
แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงาน รวมท้ัง
กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนองานจางเหมา
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมระหวางงานกอสรางโครงการ
พัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3 (สวนท่ี 1 - 4) ขณะน้ีอยู
ระหวางคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงาน 

16. โครงการปรับปรุงขยายทาอากาศยาน 
แมสอด จ.ตาก 
• ระยะเวลา ป 2559 - 2562 
• งบประมาณ 1,113.32 ลบ. 
• เพ่ือใหสามารถรองรับผูโดยสารได 600 
คนตอช่ัวโมง จึงจําเปนตองกอสรางอาคาร

ทย. 59-61 100.00 100.00 • งานกอสรางอาคารท่ีพักผูโดยสารหลังใหมพรอมอาคาร  

ลงนามในสัญญา วันท่ี 18 พ.ค. 2559 โดยอาคารท่ีพักผูโดยสาร 
ขนาด 12,000 ตรม. สามารถรองรับผูโดยสารได 600 คน/ชั่วโมง 
ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ  
 
  

ปญหาอุปสรรค  
มีการแกไขสัญญางาน
กอสร างทางขับ  ลาน
จ อ ด เค รื่ อ ง บิ น  จ าก
วงเงินเดิม 297.00 ลบ. 
เป น  2 9 6 .9 8  ล บ . 

447.60 100.00 100.00 
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ท่ีพักผูโดยสารหลังใหม ขนาด 7,000 ตร.ม. 
พรอมท้ังกอสรางทางขับ ลานจอดเครื่องบิน 
และเสริมผิวทางว่ิงเดิมใหรองรับนํ้าหนัก
เครื่องบินขนาด 180 ท่ีน่ัง 

59-61 100.00 100.00 • งานกอสรางทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และเสริมผิวทางว่ิงเดิม 

ลงนามในสัญญา วันท่ี 25 มี.ค. 2559 ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ   

เน่ื อ งจาก มีการแก ไข
ปริมาณวัสดุและลดวงเงิน 

296.98 100.00 100.00 

60-62 100.00 43.47 • งานกอสรางต อเติมความยาวทางว่ิง ลงนามในสัญญา          
วันท่ี 21 มี.ค. 2560 ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการกอสราง 

368.72 100.00 42.26 

17. โครงการกอสรางทาอากาศยานเบตง 
จ.ยะลา  
• ระยะเวลา ป 2559 - 2563 
• งบประมาณ 1,655.11 ลบ. 
• กอสรางสนามบินพาณิชย ขนาดทางว่ิง 
30x1,800ม. รองรับเครื่องบินขนาด 50-70 ท่ีน่ัง 
เชน เครื่องบินแบบ ATR72 จอดได 3 ลํา 
และกอสรางอาคารท่ีพักผูโดยสาร ขนาดพ้ืนท่ี 
7,000 ตร.ม. รองรับผูโดยสารได 300 คนตอชั่วโมง 

ทย. 59-62 100.00 
 
 

96.14 
 
 

• งานกอสรางทางว่ิง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และอื่นๆ 
ทางว่ิงมีขนาด 30 x 1,800 ม. ลงนามในสัญญา เม่ือวันท่ี 
28 ต.ค. 2559 วงเงิน 1,316.73 ลบ. ส้ินสุดสัญญาในวันท่ี 
15 ก.ค. 2562 ขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการกอสราง 

 1,316.73 
 
 

100.00 
 
 

 

91.71 
 

 

60-63 100.00 95.85 • งานกอสรางอาคารท่ีพักผูโดยสารและอาคารประกอบขนาด
พ้ืนท่ี 7,000 ตร.ม. เม่ือวันท่ี 30 มี.ค. 2560 วงเงิน 338.38 ลบ. 
ส้ินสุดสัญญาในวันท่ี 28 ก.พ. 2562 ขณะน้ีอยู ระหวาง
ดําเนินการกอสราง  

338.38 100.00 85.00 

18. โครงการพัฒนาทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 

ทอท. 54-64 85.83 65.68 แบงการดําเนินงานโครงการฯ ออกเปน 9 งาน ดังน้ี 
1.งานกอสรางอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี 1 (ใตดิน) 
ลานจอดอากาศยาน และอุ โมงคด านทิศใต  (CC1/1 )  
ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ 
2.งานกอสรางงานกอสรางอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี 1 (ชั้น 
2  - 4 ) (CC1 /2 ) ระ ย ะ เวล า ดํ า เนิ น งาน  ต้ั งแต วั น ท่ี  
7 ก.พ. 2562 ส้ินสุดวันท่ี 28 พ.ย. 2562 และไดขยาย
ระยะเวลาส้ินสุดงานกอสรางเปนวันท่ี 21 เม.ย. 2562 
ขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการกอสราง ความกาวหนารอยละ 58.85 
(ลาชากวาแผนรอยละ 10.91) 
3.งานกอสรางสํานักงานสายการบิน และอาคารจอดรถ 
ดานทิศตะวันออก (CC2/1) ระยะเวลาดําเนินงาน ต้ังแตวันท่ี  
24 มิ.ย. 2562 ส้ินสุดวันท่ี 14 ธ.ค. 2563 อยูระหวาง

- 62,503.21 100.00 70.69 
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ดําเนินการกอสราง ความกาวหนารอยละ 8.88 (ลาชากวา
แผนรอยละ 5.11) 
4.งานกอสนางสวนขยายอาคารผูโดยสายดานทิศตะวันออก 

(CC2/2) อยูระหวางพิจารณาทบทวนโครงการ 
5.งานจางกอสรางระบบสาธารณูปโภค (CC3) ระยะเวลา
ดําเนินงาน ต้ังแตวันท่ี 14 ก.ย. 2559 ส้ินสุดวันท่ี 31 พ.ค. 2562 
และไดขยายระยะเวลาส้ินสุดงานกอสรางเปนวันท่ี 10 มี.ค. 2562 
อยูระหวางดําเนินการกอสราง ความกาวหนารอยละ 77.51 
(ลาชากวาแผนรอยละ 10.23) 

6.งานซ้ือพรอมติดต้ังระบบขนสงผูโดยสารอัตโนมัติ (APM) 
(CC4) ระยะเวลาดําเนินงาน ต้ังแตวันท่ี 20 พ.ค. 2560 
ส้ิน สุ ด วัน ท่ี  7  เม .ย . 2 56 3  อยู ร ะห ว า ง ดํ า เนิ น ก าร 

ความกาวหนารอยละ 22.07 (ลาชากวาแผนรอยละ 26.77) 
7.งานซ้ือพรอมติดต้ังระบบ BHS & EDS (ขาออก) อยูระหวาง

ดําเนินงานกอสรางโครงสรางเพ่ือรองรับการติดต้ังระบบ ICS 
ความกาวหนารอยละ 19.62 (ลาชากวาแผนรอยละ 75.38) 
8.งานซ้ือพรอมติดต้ังระบบ BHS & EDS (ขาเขา) อยูระหวาง
การพิจารณากําหนดราคากลาง 
9.งานควบคุมงานกอสราง (CSC) อยูระหวางดําเนินการ 

19. โครงการกอสรางทางวิ่ งเสนที่  ๓  
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   

• แผนการดําเนินโครงการ 

  ป 2561 ออกแบบ 
  ป 2562 - 2565 กอสราง 

ทอท. 61-65 
 
 

100.00 
(ออกแบบ) 

100.00 • งาน ออกแบบ  ดํ า เนินการออกแบบ เรียบรอยแล ว  
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไดตรวจรับงานงวดท่ี 4 
เอกสารประกวดราคา เม่ือวันท่ี 27 ก.ย. 2561 แลว 

• ขั้นตอนขออนุมัติงบประมาณโครงการ ทอท.ไดเสนอ
โครงการทางว่ิงเสนท่ี ๓ ตอ สศช. เม่ือ 8 พ.ค. 2561 ซ่ึง
คณะกรรมการ สศช. มีมติเม่ือวันท่ี 19 ธ.ค. ๒๕๖๑ ใหปรับ
ลดวงเงินคากอสราง สวนตอขยาย Taxiway B2 วงเงินรวม 

- 173.52 
(งบออกแบบ) 

100.00 100.00 
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622.31 ลบ. สงผลใหวงเงินโครงการลดลงจาก 22,418.253 ลบ. 
เปน 21,795.94 ลบ. ท้ังน้ี ทอท. จะสามารถลงนามผูกพัน
ในสัญญากอสรางโครงการฯ ได เม่ือรายงาน EHIA ไดรับความ
เห็นชอบจาก กก.วล. แลว โดยปจจุบันอยูระหวางรับฟงความ
คิดเห็นรางประกาศจางและรางเอกสารประกวดราคาโครงการฯ  

• ขั้นตอนการขออนุมัติ EIA  วันท่ี 25 ม.ค. 2562 ทอท. ได
เสนอราย งานการ วิ เคราะห ผลกระทบ ส่ิ งแวดล อมฯ  
สําหรับโครงการกอสรางทางว่ิงเสนท่ี 3 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(รายงานชี้ แจงเพ่ิมเติม ครั้ง ท่ี  3) ในการประชุม คชก. 
พิ จ า ร ณ า ร า ย ง า น  EIA โด ย ท่ี ป ร ะ ชุ ม มี ค ว า ม เ ห็ น 
ใหทบทวนเรื่องการประเมินผลกระทบดานเสียง ปจจุบัน 
ทอท. อยู ระหวางปรับปรุงรายงาน EIA โดยเบ้ืองตน มี
กําหนดการเสนอ สผ. ภายในเดือน พ.ค. 2562 

20. โครงการอาคารผูโดยสาร หลังที่ ๒ 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
• แผนการดําเนินโครงการ 
  ป 2561 - 2562 ออกแบบ 
  ป 2563 - 2565 กอสราง เพ่ือขยาย  
 ขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสารเพ่ิมขึ้น
จากเดิม 60 ลานคนตอป เปน 90 ลานคนตอป  
 

ทอท. 61-65 - - • งานออกแบบ  : ในคราวประชุมคณะกรรมการ ทอท.  
เม่ือวันท่ี 20 ก.พ. 2562 ฝายบริหาร ทอท. ไดช้ีแจงเพ่ิมเติม
วาการออกแบบอาคารผูโดยสารหลังท่ี 2 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่ีประกวดแบบไว มีการเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ 
โดยเฉพาะในสวนของรูปแบบการใชงานจะตองปรับเปล่ียน
การออกแบบใหมใหสอดคลองกับความตองการของผูใชงาน 
ดังน้ัน ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหยุติมติคณะกรรมการ ทอท.  
เม่ือวันท่ี 22 ส.ค. 2561 เรื่อง ขออนุมัติงานจางสํารวจ
ออกแบบโครงการกอสรางอาคารผูโดยสารหลังท่ี 2 ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ และใหฝายบริหาร ทอท. ดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบท่ีเกี่ยวของ ปจจุบันจากการประชุมหารือรวมกับ คค. 
เม่ือวันท่ี 25 มิ.ย. 2562 ท่ีประชุมมีมติให ทอท. พิจารณา
ดําเนินการปรับปรุงแผนแมบทการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใหสอดคลองกับลําดับการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงไป 

คณะกรรมการ ทอท. มี
มติใหยุ ติงานจางสํารวจ
อ อ ก แ บ บ ฯ  ส ง ผ ล ให
โครงการลาชากวาแผน 

309.44   
 (งบออกแบบ) 

- - 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคค. ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๒๗                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (คร้ังที่ 18 : ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

21. โครงการพฒันาทาอากาศยานภูเกต็ 
• ระยะเวลา ป 2554 - 2561 
• งบประมาณ 8,861.02 ลบ. 
• ขอบเขตการดําเนินงาน : เพ่ิมลานจอด
อากาศยานจาก 15 หลุมจอด เปน 21 หลุมจอด 
ปรับปรุงระบบเช่ือมตอถนนภายใน 
ทาอากาศยาน รวมถึงเพ่ิมท่ีจอดรถยนต
จาก 500 คัน เป น 1,500 คัน และ
ป รั บ ป รุ งก าร ใช พ้ื น ท่ี ร วม ถึ ง ระบ บ
สาธารณูปโภคภายในทาอากาศยาน 

ทอท. 54-61 100.00 100.00 ทอท. ไดมีการทบทวนและปรับช่ือโครงการเปนโครงการ
พัฒนาทาอากาศยานภูเก็ต (ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2557) 
ซ่ึงดําเนินการแลวเสร็จ 12 หมวดงาน โดยคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานโครงการแลวเสร็จ เม่ือวันท่ี  
31 ก.ค. 2561 

- 8,861.0๒ 100.00 88.30 

22 . โครงการศึกษาผลกระทบ เชิ ง
ยุทธศาสตร(SEA) สําหรับการพัฒนา
พื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต  

สนข. 58-59 100.00 100.00 • ศึกษาแลวเสร็จ ผลการศึกษาการพัฒนาท่ีมีความเหมาะสม 
ในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลใต ควรเพ่ิมเติมศักยภาพ 
3 สาขาสําคัญ ไดแก การทองเท่ียวอุตสาหกรรมฮาลาล  
และการเปนศูนยกลางการขนสงและโลจิสติกส โดยมีเปาหมาย
อัตราการเติบ โตทางเศรษฐกิ จของภาคใต  รอยละ  5  
โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงใต ดังน้ี 

1) ชวงระยะเวลา 10 ปแรก (พ.ศ. 2560 - 2569)  
การพัฒนาภาคใตพ่ึงพาทรัพยากรทองเท่ียวเปนหลัก โดยรอยละ 80 
ของรายไดท่ีเพ่ิมมาจากอุตสากรรมการทองเท่ียว รอยละ 20 
ข อ งร าย ได ท่ี เ พ่ิ ม ขึ้ น ม าจ าก อุ ต ส าห ก ร รม เบ า  เช น 
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 

2) ชวงระยะเวลา 10 ปหลัง (พ.ศ. 2570 - 2579)  
รายไดจากการทองเท่ียวจะลดลงเหลือรอยละ 50 อีกรอยละ 50 
จะเปนการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นตามกรอบ Thailand 4.0 
ไดแก อุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก และอุตสาหกรรม      
การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

 

- 49.32 100.00 100.00 
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• ปจจุบัน สนข. ไดเสนอแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝง
ทะเลภาคใตตอรัฐมนตรีวาการคค.แลว และอยูระหวาง
ปรับปรุงแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลภาคใตให
สอดคลองกับแผนแมบทยุทธศาสตรชาติ ประเด็นโครงสราง
พ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ตามความเห็นของ สศช.   

2 3 . โค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า แ ผ น แ ม บ ท 
การพัฒนาโครงขายทางรถไฟสนับสนุน
เขตเศรษฐกิจพิเศษการทองเที่ยวและ
การพัฒนาพื้นที่  

ขร. 59-61 100.00 100.00 • คณะกรรมการศึกษาฯ มีมติเห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ 
เม่ือวันท่ี 19 มี.ค. 2561 และ สนข. ไดสรุปผลการศึกษา  
ให  คค. เม่ือวันท่ี  20 เม.ย. 2561 ตอมา คค. ได ส่ังการ 
เม่ือวันท่ี 16 ก.ค. 2561 ให สนข. ปรับสถานะและวงเงินของ
โครงการในแผนแมบทฯ ใหถูกตองและสอดคลองตามขอเสนอ
ของ รฟท. ซ่ึง สนข. ไดดําเนินการเรียบรอยแลว และไดเสนอ 
คค. เม่ือวันท่ี  26 ก.ย. 2561 เพ่ือพิจารณาเสนอ สศช. 
นําเสนอ ครม. พิจารณาตอไป  
• แผนแมบทการพัฒนาโครงขายทางรถไฟฯ น้ี จะครอบคลุม
โครงขายทางรถไฟระหวางเมืองท่ัวประเทศ ท้ังโครงขาย 
ทางรถไฟขนาดทาง 1 ม. และโครงขายทางรถไฟขนาด 
ทางมาตรฐาน แตจะไมรวมการพัฒนาระบบขนสงมวลชน 
ทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และระบบ
ขนสงสาธารณะในพ้ืนท่ีเมืองหลักตางๆ ในเขตภูมิภาค 
วิสัยทัศน กําหนดใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของไทย ระยะ 20 ป คือ  
“มุงสูการขนสงท่ียั่งยืน” โดยมีเปาประสงค ไดแก ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน รองรับการขยายตัวและการเปล่ียนแปลง
ขอ งสั งคม  และ  ขั บ เค ล่ือนระบบ เศรษ ฐกิ จและ เพ่ิ ม 
ขีดความสามารถในการแขงขัน  ประกอบดวยแผนงาน 7 กลุม 
ดังน้ี 1) การพัฒนาทางคูในโครงขายทางรถไฟปจจุบัน  

- 22.00 100.00 100.00 
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2) การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัย
3) การพัฒนาทางรถไฟสายใหม (ขนาด 1 ม.) 4) การพัฒนา
โครงขายรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน  5) การพัฒนา
ระบบการเดินรถดวยระบบไฟฟา 6) การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานสําหรับการขนสงสินคา 7) โครงการดานรถจักรลอเล่ือน 
• นอกจากแผนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานแลว แผนแมบทน้ี
ไดนําเสนอแนวทางท่ีจะชวยสงเสริมการพัฒนาระบบราง  
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนและ
บรรลุวัตถุประสงคท่ีจะใหระบบรางเปนระบบคมนาคมขนสง
หลักของประเทศ ประกอบดวย  1) การสนับสนุนการพัฒนา
ระบบราง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง การพัฒนาเมือง
เพ่ือสงเสริมระบบราง การจัดทํามาตรฐานระบบรถไฟ       
การพัฒนาการใหบริการรถไฟทองเท่ียว การพัฒนาระบบ
ขนสงเพ่ือเช่ือมตอการเดินทาง การสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนา และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสงเสริมให
เอกชนเขามามีสวนรวมในลงทุน 2) การพัฒนาการบริหาร
จัดการ ไดแก การพัฒนาการบริหารจัดการ และการปรับปรุง
มาตรการ กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการขนสงทางราง 
• คค. ไดนําเสนอแผนแมบทฯ ตอ สศช. แลว โดย สศช. อยูระหวาง
การพิจารณาดําเนินการตามแนวทางการเสนอแผนเขาสู 
การพิจารณาของ ครม. และมอบหมายใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใช เปนแนวทาง การพัฒนาระบบรางให เปนระบบ
คมนาคมขนสงหลักของประเทศ 

  มาตรการ 

1.มาต รก ารพัฒ น าท าอากาศยาน 
อูตะเภาใหเปนทาอากาศยานเชิงพาณิชย
แหงที่ ๓   

สปค. 58 
(ศึกษา)  

100.00 100.00 • ดําเนินการจัดทําแผนแลวเสร็จ ครม. ใหความเห็นชอบ 
เม่ือวันท่ี 8 ธ.ค. 2558  
 

- - 
(ไมใชงบประมาณ) 

100.00 100.00 
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• ปจจุบันการพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภาอยูในความรับผิดชอบ
ของกองทัพเรือ และเปนหน่ึงในโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

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

อากาศยาน (Maintenance Repair and 
Overhaul; MRO) ณ ทาอากาศยานอูตะเภา 
ให เปนอันดับหน่ึงของศูนยซอมบํารุง
อากาศยานระดับโลกในเรื่องการสงมอบ
ตรงเวลา ในราคาท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
ร ว ม ถึ ง ค ว าม ป ล อ ด ภั ย  (On Time,  
On Cost, On Quality) โดยมีเปาหมาย
ในการจัดต้ังบริษัทรวมทุนและพรอมใหบริการ
ซอมบํารุงอากาศยานใหไดในป 2565 
• ระยะเวลาโครงการ  2560 - 2565 

สนข. 
 
 

57-58 100.00 100.00 • สนข.ดําเนินศึกษาโครงการศึกษาและออกแบบเบ้ืองตน 
ในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยแลว
เสร็จและ ครม. ไดรับทราบแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน
แลวเม่ือวันท่ี 7 ก.พ. 2560 

- 74.90 
 

100.00 100.00 

บกท. 60-65 
 
 
 

60 
 
 
 
 

61 
 

 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 

100.00 
 

 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 

100.00 

• บกท. ดําเนินโครงการศูนยซอมบํารุงอากาศยานอูตะเภา

ประกอบดวย 6 แผนงาน ดังน้ี 
แผนงานที่อยูระหวางดําเนินงาน 3 แผนงาน ไดแก   
1.แผนงานที่ 1 การจัดจางท่ีปรึกษาศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการฯ ขอเขาเปนโครงการใน EEC Track จัดทํารายงาน
การศึกษาและวิเคราะหโครงการฯ ดําเนินการแลวเสร็จ และ 
ครม. มีมติเห็นชอบแลวในเดือน ต.ค. 2561  
2.แผนงานที่ 2 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (กพอ.) เห็นชอบในหลักการของรายงานการศึกษา
และวิเคราะหโครงการฯ และใหรายละเอียดความตองการแก
กองทัพเรือสําหรับการออกแบบส่ิงปลูกสรางและงานโยธาใน
พ้ืนท่ีศูนยซอมบํารุงอากาศยานอูตะเภาและพ้ืนท่ีเกี่ยวเน่ือง  
ซ่ึงกองทัพเรือวาจางผูออกแบบแลว  ตอมา ครม. อนุมัติ 
ในหลักการให บกท. ดําเนินโครงการฯ โดยใชวิธีการคัดเลือก
เอกชนแบบเฉพาะเจาะจง (ไมประมูล) และใหกองทัพเรือ 
เปนผูรับงบประมาณ สําหรับการกอสรางอาคารและส่ิงกอสราง
ในศูนยซอมบํารงุอากาศยานอูตะเภา ในป 2561  

ปญหาอุปสรรค 
• ความชัดเจนในการ

กํ า ห น ด ค า เช า ท่ี ดิ น 
ส่ิงปลูกสรางในศูนยซอมฯ 
• ท่ีปรึกษาเดิมครบอายุสัญญา

ตองจัดจางท่ีปรึกษาวิเคราะห 
โครงการรวมลงทุน (PPP) ใหม 
• เอกชนผูประสงครวมลงทุน 

เห็นวาขอเสนอในเอกสาร
การคัดเลือกฯ  ไมดึงดูด
ความสนใจและไมเปนธรรม 
แนวทางแกไข  
• สกรศ. พิจารณารวมกับ 

 บ ก ท .แ ล ะ นํ า เส น อ
คณะกรรมการนโยบายการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

 
 
 
 

10.00 
 
 
 
 

42.00 

 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 
- 
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62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.แผนงานที่ 3    
• บกท.อยู ระหวางดําเนินการศึกษาวิเคราะห โครงการ 
รวมลงทุน (PPP) และคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนรวม
ลงทุนโครงการฯ จัดทําประกาศเชิญชวน เอกสารการคัดเลือก
เอกชน และรางสัญญารวมลงทุนแลวเสร็จ 
• บริษัท Airbus (เอกชนผูประสงครวมลงทุน) ซ้ือเอกสารการ
คัดเลือกเอกชน และกําลังจัดทําขอเสนอการรวมลงทุน ผูแทน 
บกท. ไดดําเนินการยื่นขอสิทธ์ิสงเสริมการลงทุนในนามบุคคล 
และไดรับอนุมัติสิทธ์ิแลวเม่ือเดือน มี.ค. 2562 

แผนงานที่จะดําเนินงานในอนาคต มี ๓ แผนงาน ไดแก  
4.แผนงานที่ 4  บริษัทรวมทุนวางแผนจัดหาอุปกรณและ
เครื่องมือสําหรับการซอมบํารุงอากาศยาน วางแผนการ
จัดเตรียมบุคลากรและแผนการอบรมบุคลากร ป 2563 

ภาคตะวันออกเห็นชอบ 
• จัดจางท่ีปรึกษาวิเคราะห

โครงการรวมลงทุน (PPP) 
ใหมแลว 
•จัดรับฟงความเห็นและ
เสนอคณะกรรมการปรับแก
เอกสารการคัดเลือกฯ 

42.00 25.00 100.00 

   5.แผนงานที่ 5 บริษัทรวมทุนจัดหาอุปกรณและเครื่องมือ
สําหรับการซอมบํารุงอากาศยาน, จัดเตรียมบุคลากรและ
ฝกอบรมบุคลากร, กองทัพเรือสงมอบพ้ืนท่ีพรอมอาคารศูนย
ซอมบํารุงอากาศยานอูตะเภา ป 2564 

    

  
 
 
 

 6.แผนงานที่ 6 ติดต้ังและทดสอบอุปกรณและเครื่องมือสําหรับ
การซอมบํารุงอากาศยาน ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ซอมบํารุงอากาศยาน จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศ
และตางประเทศ เริ่มดําเนินการซอมบํารุงอากาศยาน ท้ังกิจการ 
ซอมใหญอากาศยาน ซอมบํารุงอากาศยานระดับลานจอด 
และพนสีอากาศยาน ป 2565 

    

1.2 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงขายการขนสงภายในประเทศเพือ่เชื่อมโยงเมืองหลักในภูมภิาค  
โครงการ 

24.โครงการกอสรางทางหลวงพิ เศษ
ระหวางเมือง สายพัทยา - มาบตาพุด  

ทล. 58-62 100.00 
 

 100.00 
 

• ดําเนินการกอสรางงานโยธาท้ัง 13 ตอนแลวเสร็จ และ 

อยูระหวางดําเนินการงานระบบ เชน ระบบจัดเก็บคาผานทาง  

- 17,819.47 
(กอสราง) 

- - 
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• ระยะเวลา ป 2558-2562 
• งบประมาณ ประกอบดวย คากอสราง 
17,819.47 ลบ. คาเวนคืนท่ีดิน 6,000 ลบ.  
• แนวทางดําเนินงาน  กอสรางทางหลวง
พิเศษระหวางเมืองตามมาตรฐานทางหลวง
พิเศษ ขนาด 4 - 6 ชองจราจร ระยะทาง 
32 กม. มีดานเก็บคาผานทางแบบคิด
ตามระยะทาง  

 6,000.00 
(เวนคืนท่ีดิน) 

25.โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวาง  
เมืองสายบางปะอิน- สระบรุี-นครราชสีมา  
• ระยะเวลา ป 2559-2563 
• งบประมาณ ประกอบดวย คากอสราง 
77,970 ลบ. คาเวนคืนท่ีดิน 6,630 ลบ.  
แนวทางดําเนินงาน กอสรางทางหลวง
พิเศษระหวางเมืองตามมาตรฐานทางหลวง
พิเศษ ขนาด 4 - 6 ชองจราจร ระยะทาง 
196 กม. มีดานเก็บคาผานทางแบบคิด
ตามระยะทาง 
 
 
 

ทล. 59-63 87.57 80.00  • มติ ครม.เห็นชอบในหลักการโครงการเม่ือวันท่ี 22 เม.ย. 2540 

และให คค. ดําเนินโครงการกอสราง เม่ือวันท่ี 14 ก.ค. 2558 
ในวงเงิน 76,600 ลบ. ระยะทาง 196 กม. ขณะน้ีลงนามแลว 
40 ตอน และอยูระหวางดําเนินการกอสราง คาดวาจะแลวเสร็จ
ภายในเดือน ก.ค. 2563 
• การใหเอกชนรวมลงทุนในการกอสรางงานระบบการดําเนินงาน 

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

-   76,600.00 
  (กอสราง) 

6,630.00 
 (เวนคืนท่ีดิน) 

  

- - 

26.โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 
สายบางใหญ-บานโปง-กาญจนบุรี  
• ระยะเวลา ป 2559-2562 
• งบประมาณ ประกอบดวย คากอสราง 
49,120.00  ลบ. คาเวนคืนท่ีมี 5,420 ลบ.  
• แนวทางดําเนินงาน  กอสรางทางหลวง

ทล. 59-64 79.25 22 • มติ ครม. เห็นชอบในหลักการโครงการเม่ือวันท่ี 22 เม.ย. 2540 

และเห็นชอบให  คค. ดําเนินการกอสราง เม่ือวันท่ี  14 ก.ค. 2558 
ระยะทาง 96 กม. ขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการกอสราง และ
เวนคืนท่ีดิน 
• กก.วล. เห็นชอบรายงาน EIA ฉบับทบทวน เม่ือวัน ท่ี  

21 ก.ย. 2559 

-  49,120.00  
(กอสราง) 

5,420.00 
(เวนคืนท่ีดิน) 

- - 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

พิ เศ ษ ระห ว า ง เมื อ งต าม ม าต รฐ าน 
ทางหลวงพิเศษ ขนาด 4 - 6 ชองจราจร 
ระยะทาง 96 กม. มีดานเก็บคาผานทาง
แบบคิดตามระยะทาง 

• งานกอสราง 25 สัญญา ลงนามสัญญาแลว 24 ตอน/ 

อีก 1 ตอน คือ ตอน 3 E-Bidding แลว ขณะน้ีอยูระหวาง
เสนอสํานักงบประมาณอนุมัติผลการประมูล 

27.โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวาง
เมืองสายหาดใหญ - ชายแดนไทย/มาเลเซีย 
• ระยะเวลา ป 2563 - 2566 
• งบประมาณ 30,500 ลบ. 
• แนวทางดําเนินงาน กอสรางทางหลวง
พิ เศ ษ ระห ว า ง เมื อ งต าม ม าต รฐาน 
ทางหลวงพิเศษ ขนาด 4 - 6 ชองจราจร 
ระยะทาง 70 กม. มีดานเก็บคาผานทาง
แบบคิดตามระยะทาง 

ทล. 60-66 - - • การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดแลวเสร็จ  

• รายงาน EIA อยูระหวางการพิจารณาของ สผ. โดยรายงาน

ไดรับการพิจารณาจาก คชก. แลว 1 ครั้ง ปจจุบันอยูระหวาง
การจัดทํารายงานฉบับแกไขเพ่ือสงให คชก. พิจารณาอีกครั้ง 
• รายงาน PPP อยูระหวางจัดทํารายงานผลการศึกษารูปแบบ

การรวมทุนท่ี เหมาะสมฯ (ตาม พ.ร.บ.รวมทุนฯ ม. 25)  
คาดวาจะเสนออนุมัติโครงการตนป 2563 

- 30,500.00 
(กอสราง) 

25.00 
(ศึกษา PPP) 

- - 

28.โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษ
ระหวางเมืองสายกาญจนบุรี - บานพุน้าํรอน 
• ระยะเวลา ป 2563 - 2566 
• งบประมาณ 30,500 ลบ. 
• แนวทางดําเนินงาน : กอสรางทางหลวง
พิ เศ ษ ระห ว า ง เมื อ งต าม ม าต รฐาน 
ทางหลวงพิเศษ ขนาด 4 - 6 ชองจราจร 
ระยะทาง 82 กม. มีดานเก็บคาผานทาง
แบบคิดตามระยะทาง 

ทล. 60-66 - - อยูระหวางการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด  
 

- 
 

30,500.00 
(กอสราง) 

       30.00 
          (ศึกษา) 

 

- - 

29.โครงการกอสรางทางหลวงพิ เศษ
ระห ว า ง เมื อ งสายกรุ งเทพ  - ชลบุ รี  
ตอนทางยกระดับศรีนครินทร  

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

- 30.00 - - 

30.โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง 
ชวงกรุงเทพ - หัวหิน 

 ขร./รฟท.  61-64 100.00 100.00 • คค. ไดใหความเห็นชอบรายงานวิเคราะหโครงการฯ เม่ือวันท่ี 

27 ต.ค. 2559 และให รฟท. ทบทวนผลการศึกษา ชวงกรุงเทพ-

•รฟท.จัดทําขอมูลรายงาน 

PPP เพิ่ม เติม เนื่องจาก 

137.00 
(ศึกษา) 

100.00 100.00 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

หัวหิน และศึกษาความเหมาะสม ชวงหัวหิน-สุราษฎรธานี  
โดย รฟท. อยูระหวางราง TOR และราคากลาง เพ่ือรายงาน
ของบประมาณเพ่ือจางท่ีปรึกษาทบทวนผลการศึกษา ชวงกรุงเทพ- 
หัวหิน และศึกษาความเหมาะสม ชวงหัวหิน- สุราษฎรธานี  
• รายงาน  EIA  สนข. สงรายงาน EIA (แก ไขครั้ง ท่ี  4 )  

เม่ือวันท่ี 23 ส.ค. 2562  

สาระสําคัญของโครงการมี
การเปล่ียนแปลง  

• รฟท.ของบประมาณ

เพ่ือทบทวนผลการศึกษาเดิม 

101,880.00 
 (กอสราง) 

 

31.โครงการพฒันาระบบรถไฟความเร็วสูง 
ชวงกรุงเทพ-ระยอง (ปรบัเปนโครงการ 
รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน)   

ขร./รฟท. 61-67 - - • รฟท. ไดลงนามในสัญญาจางท่ีปรึกษาศึกษาแนวทาง 
ท่ีรถไฟความเร็วสูงสามารถเช่ือมโยง 3 สนามบิน วงเงิน 
79.79 ลบ. เม่ือวันท่ี 7 มิ.ย. 2560 และ EEC ไดแตงต้ัง
คณะทํางานเพ่ือพิจารณารายงานการศึกษาฯ 
• เม่ือวันท่ี 27 มี.ค. 2561 ครม. มีมติเห็นชอบและอนุมัติ
โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน ในรูปแบบ PPP 
Net Cost โดยภาครัฐลงทุนคางานจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และ
ภาคเอกชนลงทุนคางานโยธา คางานระบบรถไฟฟาและขบวน
รถไฟฟา คาพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนบริการรถไฟ และบริการ
ผูโดยสาร และคาจางท่ีปรึกษาโครงการ รวมท้ัง ดําเนินงาน
บริหารและซอมบํารุงโครงการ โดยใหเอกชนรวมลงทุน 
เปนเวลา 50 ป และเอกชนเปนผูจัดเก็บคาโดยสารและ 
ความเส่ียงดานจํานวนผูโดยสารของโครงการ (Ridership Risk) 
จัดเก็บรายไดจากการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงคณะกรรมการ 
นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กนศ.) 
ไดใหความเห็นชอบดวยแลว 
• คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนรวมลงทุนฯ ไดจัดทํา
รายละเอียดการรวมทุน และเอกสารการประมูลเสร็จเรียบรอยแลว 
โดยประกาศเชิญ ชวน เอกชนรวมลงทุน เม่ือ วัน ท่ี  30  
พ.ค. 2561 ขายซองเอกสารเม่ือวันท่ี 18 มิ.ย. 2561 (โดยมี
เอกชน ผูซ้ือเอกสาร จํานวน 31 ราย) และกําหนดใหเอกชน

- 220.00 
 (ศึกษา) 

224,544.36 
(กอสราง) 

- - 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

ยื่นขอเสนอภายในวันท่ี 12 พ.ย. 2561 โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกเอกชนรวมลงทุนฯ ไดกลุมบริษัท CPH และ รฟท.  
ได เสนอผลการคัดเลือกใหคณะกรรมการ นโยบาย EEC 
พิจารณาเม่ือ วัน ท่ี  10 พ .ค . 2562 และ ครม. อนุ มั ติ 
ผลการคัดเลือกเอกชนเม่ือวันท่ี 28 พ.ค. 2562 โดยอยูระหวาง 
รอลงนามสัญญากับเอกชน 
• รายงาน EIA  กก.วล. เห็นชอบแลว เม่ือวันท่ี 24 มิ.ย. 2562 

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

ขร./รฟท. 
 
 

61-66 - - 1.การดํ า เนิ น โครงการรถไฟความเร็ว สูง ระยะที่  1  
ชวงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ประกอบดวย  
  1.1 สัญญา 1 งานโยธา แบงสัญญางานโยธาออกเปน  
14 สัญญา ดังน้ี 
  • ชวงท่ี 1 กลางดง-ปางอโศก สัญญาท่ี 1-1 ระยะทาง 

3.5 กม. เริ่มการกอสรางแลวโดย ทล. ความคืบหนารอยละ 70  
  • ชวงท่ี 2 สีค้ิว-กุดจิก สัญญาท่ี 2-1 ระยะทาง 11 กม. 

ลงนามสัญญาวันท่ี 6 มี.ค. 2562 ความคืบหนารอยละ 3 
  • ชวงท่ี 3 ระยะทาง 144.06 กม. การประกวดราคา

แบงเปน 5 สัญญา สัญญาท่ี 3-1 แกงคอย-กลางดง และ 
ปางอโศก-บันไดมา สัญญาท่ี 3-2 งานอุโมงคมวกเหล็ก และ
ลําตะคอง สัญญาท่ี 3-3 บันไดมา-โคกกรวด สัญญาท่ี 3-4  
ลําตะคอง-สีค้ิว และกุดจิก-โคกกรวด และสัญญาท่ี 3-5  
โคกกรวด-นครราชสีมา 
      • ชวงท่ี 4 ระยะทาง 91.25 กม. การประกวดราคา

แบงเปน 7 สัญญา สัญญาท่ี 4-1 บางซ่ือ-ดอนเมือง สัญญาท่ี 4-2 
ดอนเมือง-นวนคร สัญญาท่ี 4-3 นวนคร-บานโพธ์ิ สัญญาท่ี 4-4 
เชียงรากนอย (Depot) สัญญาท่ี 4-5 บานโพธ์ิ-พระแกว 
สัญญาท่ี 4-6 พระแกว-สระบุรี และสัญญาท่ี 4-7 สระบุรี-
แกงคอย  ปจจุบันอยูระหวางกอสราง 2 สัญญา (สัญญา 1-1 

- 179,413.00 - - 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

และ 2-1) รอลงนาม 2 สัญญา (สัญญา 4-2 และ 4-3) และ
อีก 10 สัญญาท่ีเหลืออยูระหวางประกวดราคา 
    1.2 สัญ ญา 2.1 การออกแบบรายละเอียด  รฟท.  
ไดลงนามในสัญญา 2.1 กับรัฐวิสาหกิจจีน (CRDC และ CRIC) 
เม่ือวันท่ี  4 ก.ย. 2560 วงเงิน 1,706.78 ลบ. ปจจุ บัน  
ฝายจีนดําเนินการออกแบบรายละเอียดเสร็จเรียบรอยแลว 
โดยคณะกรรมการตรวจรับงานแลวเม่ือวันท่ี 7 พ.ค. 2562 
    1.3 สัญญา 2.2 การควบคุมงานกอสราง รฟท. ลงนาม
ในสัญญากับรัฐวิสาหกิจจีน (CRDC และ CRIC) เม่ือวันท่ี  
4 ก.ย. 2560 วงเงิน 3,500 ลบ. ปจจุบันฝายจีนอยูระหวาง
ควบคุมงานกอสราง ส้ินสุดสัญญาป 2564 ประกันผลงาน 2 ป 
 1.4 สัญญา 2.3 งานระบบรถ ท้ังสองฝายไดเห็นชอบใน
หลักการของรางสัญญาแลว โดย รฟท. นํารางสัญญาท่ีท้ังสองฝาย
ไดเห็นชอบเสนอใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจาณาในเบ้ืองตน 
กอนนําเสนอคณะกรรมการ รฟท. คค.สํานักงานอัยการสูงสุด 
และ ครม.ตามลําดับ พิจารณาเพ่ือดําเนินการลงนามในภายป 2562 
2 .การดํ า เนิ น โครงการรถไฟความเร็ว สูง ระยะที่  2  
ชวงนครราชสีมา - หนองคาย  
    • คณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการฯ ในคราว

ประชุมฯ เม่ือวันท่ี 24 ก.ย. 2561 เห็นชอบใหฝายไทย 
รับผิดชอบการออกแบบรายละเอียดโครงการฯ ระยะท่ี 2 
นครราชสีมา - หนองคาย  
    • รฟท. จัดทํารายงานทบทวนผลการศึกษาโครงการฯ  

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

ประจําป รายการสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน และ
อนุมัติกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ วงเงิน 751 ลบ. ใหกับ 
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รฟท. ในการดําเนินการจางท่ีปรึกษาออกแบบรายละเอียดงาน
โยธา ระยะท่ี 2 ชวงนครราชสีมา – หนองคาย ระยะเวลา
ดําเนินการ 19 เดือน  
     • คกร. มีม ติ เม่ือ  17 ต .ค. 2562 อนุ มั ติ ให  รฟท .

ดําเนินการจางท่ีปรึกษาออกแบบรายละเอียด 
     • ปจจุบัน รฟท. อยูระหวางส่ังจางและลงนามในสัญญา 

33.โครงการกอสรางรถไฟความเร็วสูง  
ชวงกาญจนบุรี-กรุงเทพ-อรัญประเทศ, 
กรุงเทพ-แหลมฉบัง, กรุงเทพ-เชียงใหม 
(รถไฟไทย - ญี่ปุน) 

 ขร./รฟท. 61-69 - - • รัฐบาลไทยมี MOC กับญ่ี ปุนรวมดําเนินการการศึกษา 
การดําเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเสนทางกรุงเทพฯ – 
เชี ย งใหม   โดย ญ่ี ปุ น  (JICA) ส งรายงานผลการศึกษา 
ความเหมาะสมโครงการฯ ให คค. เม่ือวันท่ี ๕ ม.ค. ๒๕๖๑ 
และ คค. ไดพิจารณารูปแบบการลงทุน  
• ปจจุ บันอยู ระหวาง ญ่ี ปุ นจัดจ าง ท่ีปรึกษาเพ่ื อ ศึกษา 
แนวทางการลดตนทุนเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการหารือรูปแบบ
การลงทุนท่ีเหมาะสมตอไป คาดวาจะแลวเสร็จ เดือน มี.ค. ๒๕๖๓ 
• รายงาน EIA กก.วล. เห็นชอบรายงานแลวเม่ือวันท่ี ๖ ก.ค. ๒๕๖๐ 

ข อจํ ากั ดของกฎหมาย
เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ 

501,285.07 - - 

34.โครงการกอสรางรถไฟทางคูขนาด
มาตรฐาน ชวงตาก-พษิณุโลก-เพชรบรูณ-
ขอนแกน-มุกดาหาร 

 ขร./รฟท. - - - ยังไมเริ่มดําเนินการ  เน่ืองจากยังไมมีนโยบาย 
และ ยังไมไดบรรจุใน
แผนวิสาหกิจของ รฟท. 
พ.ศ. 2560 – 2564- 

- - - 

1.3 ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการไทยเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ   

มาตรการ 

3.มาตรการจัดทําคูมือเตรียมความพรอม
ในการประกอบธุรกิจโลจิสติกสของประเทศ
ในกลุมอาเซียน  

ขบ. 60 100.00 100.00 จัดพิมพคูมือมาตรฐานคุณภาพบริการขนสงดวยรถบรรทุก 
ฉบับภาษาอังกฤษ และคูมือเตรียมความพรอมผูประกอบการ
ขนสงไทยสูอาเซียน (มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และบรูไน)  
แลวเสร็จ และมอบใหกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน/
ผูประกอบการขนสงสินคาทางถนนของประเทศไทย รวมถึง 
ผู ท่ี มีส วน เกี่ ย วของ สําหรับ เปนขอ มูลสนับสนุนใหกับ

- 25.00 100.00 100.00 
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ผูป ระกอบการขนส ง สินค า ท่ี สนใจจะไป ดําเนิน ธุรกิ จ 
ดานการขนสงสินคาในประเทศน้ัน โดยรวมถึงหนวยงาน
ภาครัฐท่ีสนใจ ซ่ึงเน้ือหาของคูมือจะเกี่ยวกับกฎหมายการขนสง 
เสนทางการขนสงสินคา ตนทุนการประกอบการขนสงเบ้ืองตน  

4.มาตรการสงเสริมศักยภาพผูประกอบการ
จัดการขนสงทางรถไฟ   

รฟท. - - - ชะลอโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางรางกฏระเบียบท่ีเกี่ยวของกอน - - - - 

5.มาตรการส งเสริมความเข มแข็ ง 
ใหผูประกอบการรับจัดสงสินคาระหวาง
ประเทศ 

จท. 
 

ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

- - 
 
 
 
 
 

• สืบเน่ืองจากผลการศึกษาของกระทรวงการคลัง เห็นควรกําหนด

ภาษีมูลคาเพ่ิมเปนอัตรารอยละ 0 สําหรับการใหบริการขนสงระหวาง
ประเทศของผูประกอบการขนสงสินคาระหวางประเทศท่ีไดจดทะเบียน
เปนผูประกอบการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ ตาม พ.ร.บ. การขนสง
ตอเน่ืองหลายรูปแบบ พ.ศ.2548  เฉพาะกรณีท่ีมีหลักฐานซ่ึงการปรับ
อัตราภาษีมูลคาเพ่ิมเปนรอยละ 0 จะสงผลดีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิม 
ท่ีผูสงออกตองชําระเงินไปกอนและขอคืนภายหลัง ประกอบกับสมาคม
ผูประกอบการขนสงสินคาระหวางประเทศไดเสนอใหภาครัฐบาล
พิจารณาให สิทธิประโยชนทางภาษีและมาตรการทางการเงินแก
ผูประกอบการขนสงสินคาระหวางประเทศ เพ่ือสงเสริมใหมีการใช
บริการระหวางประเทศมากยิ่งขึ้น  
• จท. ดําเนินงานวิจัยในโครงการศึกษาอัตราคาระวางการขนสงสินคา 

ทางทะเล เม่ือวันท่ี 9 ม.ค. 2562  เพ่ือกําหนดเปนราคาอางอิงในการ
ลดภาษีมูลคาเพ่ิมของผูประกอบการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ   
• กรมสรรพากรไดจัดประชุมหารือผูประกอบการ เม่ือวันท่ี 

30 ต.ค.2562 เกี่ยวกับการลดภาษีมูลคาเพ่ิมขอผูประกอบการ

ขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ (VAT) จากรอยละ 10 เปนรอยละ 0 
หลังจากเสร็จส้ินการประชุมแลวจะดําเนินการหารือกับ จท.  
ในเดือน พ.ย. 2562  

 

- 
 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

- - 
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1.4 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสรางพืน้ฐานดานการขนสงของภาครัฐ การพัฒนาเทคโนโลยี และการพัฒนาบคุลากรดานการขนสง 

โครงการ 
35.โครงการพัฒนาฐานขอมูลดานการขนสง
ของประเทศในกลุมอาเซียน  

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

- - - - 

36. โครงการศึกษาการ จัด เก็บ
คาธรรมเนียมการใชถนน    

สนข./ทล.  60 100.00 100.00 • สนข. ดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ สรุปผลการศึกษา ดังน้ี  
1) ระบบเทคโนโลยี ท่ีเสนอแนะในการตรวจสอบและ

ติดตามยานพาหนะ (ในระยะส้ัน) ระยะส้ันใชระบบ RFID 
และบัตรเติมเงิน ระยะปานกลางจะมีการใชเทคโนโลยี GPS  
เพ่ือติดตามยานพาหนะเพ่ิมเติม 

2) รูปแบบการลงทุน ใหเอกชนรวมดําเนินการในรูปแบบ

สัญญาสัมปทาน BTO โดยรัฐจะเปนผู ดําเนินการเฉพาะ 
สวนท่ีเกี่ยวของกับการพิจารณาอนุญาต และการเขาถึงขอมูล
ของภาครัฐหรือหนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของอื่นๆ 

3)  การจัดเก็บคาธรรมเนียม เก็บคาผานทาง (VEP) เพียงอยาง

เดียวในระยะส้ัน โดยแบ งการจัดเก็บออกเปน 2 สวน คือ  
คาขออนุญาตนํายานพาหนะเขาประเทศ หรือคาลงทะเบียน 
(เก็บครั้งเดียวมีอายุ 5 ป) และ คาผานทาง (เก็บรายเท่ียว 

ทุกครั้งท่ีมีการเขาประเทศ) โดยจัดเก็บพรอมกันท้ัง 26 จุด
ผานแดน อัตราคาขออนุญาต/คาลงทะเบียน 100 บ. (พรอมติดแถบ 

RFID และบัตรเติมเงิน) อัตราคาผานทางคันละ 42 บ. /เท่ียว ใน
กรณีดําเนินการเฉพาะประเทศมาเลเซีย เก็บคาลงทะเบียน 
100 บ. และคาผานทางคันละ 160 บ./เท่ียว  

4) วิเคราะหผลทางการเงิน ในกรณีมีการจัดเก็บคาผานทาง

- 14.57 
(ศึกษา)  

100.00 100.00 
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เพียงอยางเดียวและใหภาคเอกชนมารวมดําเนินการโครงการ

จะมีระยะเวลาคืนทุน 11 ป  และ มีอัตราผลตอบแทน 

ทางการเงิน (FIRR) รอยละ 8.9 

• ขณะน้ี สนข. ไดนําเสนอผลการศึกษาให คค. ทราบและ
มอบหมายให ขบ. ดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป  

37.โครงการเจรจาให เสนทาง AH15  
R12  และ R8 เป นเสนทางการขนส ง
ระหวางประเทศ   

ทล. - 100.00 100.00 ดําเนินการแลวเสร็จ โดยเปนเสนทางการขนสงระหวาง
ประเทศแลว  

- - 
(ไมใชงบประมาณ) 

- - 

38. โครงการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ทางราง/มาตรฐานวัสดุและองคกรกํากับ   

รฟท.   - - - ยุติโครงการ   - - - - 

39. โครงการกอสรางอาคารเรียน 
ศูนยพัฒนาบุคลากรดานการบิน อาคาร 
ฝายอํานวยการและส่ิงกอสรางประกอบ 
พรอมครุภัณฑ 
• แนวทางดําเนินงาน   กอสรางอาคารเรียน 

ศูนยพัฒนาบุคลากรดานการบิน อาคาร
ฝายอํานวยการและส่ิงกอสรางประกอบ 
พรอมครุภัณฑ  
• วัตถุประสงค เพ่ือรองรับการพัฒนาและ

เตรียมความพรอมในการบริหารจัดการ
การศึกษาของ สบพ. ท้ังในการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรดานการบิน และเปน
หน วยงานกลางในการอบรม พัฒนา
บุคลาก รของห น วย งาน ท่ี เกี่ ย วข อ ง
ทางดานการบินของประเทศและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

สบพ. 61-64 38.82 38.82 สบพ. ไดลงนามในสัญญาจาง ดําเนินการโครงการกอสรางอาคารเรียน 
ศูนยพัฒนาบุคลากรดานการบิน อาคารฝายอํานวยการและ
ส่ิงกอสรางประกอบ พรอมครุภัณฑ ลงนามในสัญญา เม่ือวันท่ี  
5 ก.ย. 2560 โดยเริ่มทํางานในวันท่ี 6 ก.ย. 2560 และ
จะตองทํางานใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 16 ก.พ. 2564 
ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการกอสราง มีความกาวหนา 
การกอสรางโดยรวม รอยละ 38.82 สรุปไดดังน้ี  
• งานกอสราง อาคาร A โดยสามารถเบิกจายแลว จํานวน 15 งวด 

(จากท้ังหมด 26 งวด) เปนเงิน 296.95 ลบ. ไดแก งานโครงสราง 
พ้ืน Post Tensioned ชั้น 6 - 7 งานโครงสรางเสารับพ้ืน 
งานกอสรางชองลิฟตถึงระดับทองพ้ืนชั้น 7 - 8 งานโครงสรางบันได 
ชั้น 2 – 3 งานกออิฐผนังช้ัน 2 - 4 ติดต้ังทองานระบบตางๆ 
ในผนังกออิฐช้ัน 3 – 4 ทําผิวพ้ืนปรับระดับภายในชั้น 2 
ติดต้ังวงกบหนาตางช้ัน 1 ติดต้ังทองานระบบตาง ๆ ช้ัน 2 
ติดต้ังเครื่องจายลมเย็นช้ัน 2 และติดต้ังสายไฟฟาวงจรยอย
ชั้น 1 ผลงานรอยละ 90 

- 1,402.79 46.25 46.25 
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• เปาหมายของโครงการ  สรางอาคารฯ  

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

• การกอสรางอาคาร E  กิจกรรม 8 งาน เชน งานติดต้ัง 

ฝาเพดาน ช้ัน 3 – 4 แลวเสร็จ รอยละ 90 กิจกรรม 9 งาน
เชน งานตกแตงภายใน แลวเสร็จ รอยละ 50 และมีกิจกรรม 1 งาน 
ไดแก งานทาสี แลวเสร็จ รอยละ 30 โดยสามารถเบิกจายแลว 
จํานวน 3 งวด (จากท้ังหมด 4 งวด) เปนเงิน 30.47 ลบ.  
• งานภูมิทัศน งานบริเวณ และงานสาธารณูปโภคภายนอก  
เชน งานปรับพื้นที่กอสรางปรับปรุง แลวเสร็จ รอยละ 30  
โดยสามารถเบิกจายแลว จํานวน 1 งวด (จากท้ังหมด 6 งวด) 
เปนเงิน 1.52 ลบ. 

40.โครงการศึกษาการพัฒนาเมืองกับ
ระบบโครงสรางพืน้ฐานดานคมนาคมขนสง  

 สนข. 61-63 14.00 14.00 ท่ีปรึกษาสงรายงานเบ้ืองตน แลว ขณะน้ีอยูระหวางดําเนิน
การศึกษาและจัดทํารายงานความกาวหนา คาดวาจะประชุม
ตรวจรับภายใน วันท่ี 7 พ.ค. 2562  

ใชเวลาในการสํารวจพื้นที่
รวบรวมและรับฟงความคิดเห็น 
เพื่อนํามาใชประกอบการ
พิจารณาพื้นที่ตนแบบซ่ึง
จะทําใหโครงการเห็นผล
เปนรูปธรรมตอไป เรงรัด
ดําเนินการ โดยรวมมือ 
ระหวางที่ปรึกษาและฝาย
เลขาฯ ใหเขมขนขึ้น  

400.00 20.00 20.00 

41.โครงการศึกษาวิเคราะหประเมินผล
กระทบโครงการลงทุนดานคมนาคม
ขนสงในมิติเศรษฐกิจและสังคม 

 สนข. - - - ยังไมเริ่มดําเนินการศึกษา 
 
 

- - - - 

42.โครงการศึกษาจัดทําแผนแมบท 
ดานการขนสงทางอากาศ   

สนข. 60-61 100.00 
 

100.00 
 

• ดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ สรุปผลการศึกษา ดังน้ี 

วิสัยทัศน การเปนศูนยกลางธุรกิจการบินระดับโลก (To be a 
World Class Hub for Aviation Business)  
แผนพัฒนาการขนสงทางอากาศของประเทศไทย ระยะ 15 
ป พ.ศ. 2562-2576 โดยมีแนวทางการพัฒนาการขนสง
ทางอากาศ ท่ี สํ า คัญ  ประกอบด วย  5  แนวทาง ดั ง น้ี  

- 36.02 100.00 
 

90.00 
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1) การพัฒนาระบบทาอากาศยานและโครงสรางพ้ืนฐาน  
2) การพัฒนาธุรกิจสายการบินและธุรกิจสนับสนุน 3) การ
พัฒนาบริการการเดินอากาศ  4) การพัฒนากลไกการกํากับ
ดูแลและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ และ 5) การพัฒนาบุคลากร
ดานการบิน  
ผลลัพธ ประเทศไทยมีทิศทางการพัฒนา/แนวทางการดําเนินงาน
ดานการขนสงทางอากาศท่ีชัดเจน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
สามารถนําแผนพัฒนาฯ ไปเปนแนวทางในการดําเนินงาน
รวมกันอยางเปนระบบ สอดคลอง และบูรณาการเพ่ือประโยชน
สูงสุดของประเทศ ซ่ึงจะมีการผลักดันโครงการนํารองไปสู 
การปฏิบัติจริง เพ่ือใหการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ เปนรูปธรรม 
การดําเนินการในอนาคต ขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ โดยนําเสนอ 
คค. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนมอบหมายหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของดําเนินการใหเปนไปตามแผนตอไป  
• อยูระหวาง สนข. นําเสนอเรื่องให สศช. พิจารณา  

4 3 .โค ร ง ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น แ ม บ ท 
การพัฒนาระบบการจราจรและขนสง
อัจฉริยะในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

สนข. 60 100.00 100.00 • คณะกรรมการกํากับการศึกษาฯ ในคราวประชุม เม่ือวันท่ี  

20 มี .ค . 2561 มีม ติ เห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ 
ราย งาน ม าต รฐาน ก าร พั ฒ นาระบ บ ขน ส งอั จ ฉ ริ ย ะ

(Intelligent transport system; ITS) และ/หรือแนวทาง

การพัฒนาระบบ ITS และรายงานโครงการนํารองการพัฒนาระบบ ITS 
• สรุปสาระสําคัญแผนแมบทการพัฒนาระบบ ITS ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังน้ี 
วิสัยทัศน ระบบจราจรและขนสงอัจฉริยะเพ่ือยกระดับมหา

นครมุงสู Smart Metropolis 
พั น ธกิ จ  ก ารพั ฒ นาระบบ  ITS เพ่ื อบริห ารจั ดการ 

ความตองการการเดินทางใหมีความสมดุล 
 

- 18.63 100.00 100.00 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ ITS ดังน้ี 1) พัฒนาศักยภาพ
ขอมูลและการใหบริการระบบขนสงสาธารณะ 2) พัฒนา
ศักยภาพการควบคุมและบริหารจัดการความตองการเดินทาง 
3) พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการควบคุมจราจร 
ประกอบดวยกลยุทธ 4) เพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันและ
บริหารจัดการอุบัติเหตุ   

โครงการนํารอง ประกอบดวยกัน 3 โครงการ ไดแก          
1) การบูรณาการขอมูลจากแหลงตางๆ เพ่ือใชในการนําเสนอ
เหตุการณ (Incident) หรืออุบัติเหตุ 2) การประเมินผลการใช
มาตรการตรวจจับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรโดยใชกลอง
ตรวจจับ และ 3) การพัฒนาปายจราจรอัจฉริยะพรอมแนะนํา
เสนทางลัด 
•  คจร. มีมติ เม่ือวันท่ี 3 ม.ค. 2562 เห็นชอบแผนแมบท 

ITS และมอบหมายให คค.(สนข.) ขับเคล่ือนแผนแมบทฯ ไปสู 
การปฏิ บั ติ  และ ครม. มีมติ เม่ือวัน ท่ี  22 ม.ค. 2562 
รับทราบผลการประชุม คจร. เม่ือวันท่ี 3 ม.ค. 2562 ท่ีมีมติ
เห็นชอบแผนแมบท ITS  
• สนข. อยูระหวางจัดทํารางแผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบ

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

มาตรการ 

6.มาตรการพฒันาบคุลากรและเทคโนโลยี 
ดานการขนสง โครงการฝกอบรมผูขับขี่
รถบรรทกุมืออาชพี 

ขบ. 54 100.00 
  

100.00 
 
 
 
 
 
 

ขบ. ดําเนินการแลวเสร็จเม่ือป พ.ศ. 2554 ซ่ึงเปนการจัดอบรม
บุคคลท่ัวไปและผูวางงานท่ีประสงคจะประกอบอาชีพพนักงาน 
ขับรถเพ่ือใหเปนพนักงานขับรถขนาดใหญ ท่ีมีความรูและ
ทักษะในการขับขี่อยางถูกตองและปลอดภัย ปอนเขาสู
ตลาดแรงงาน ตามนโยบายรัฐบาลท่ีมุงชวยเหลือผูวางงานใหมี
ทางเลือกในการประกอบอาชีพและเปนพนักงานขบัรถมืออาชีพ 

- 20.23 100.00 100.00 
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7.มาตรการกาํหนดระเบียบการจัดการและ
กํากับการใชถนนระหวางประเทศ   

ขบ. ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

100.00 100.00 • ออกระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการออกเอกสาร
และเครื่องหมายกํากับรถเพ่ือนํารถไปใชระหวางประเทศ  
พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันท่ี 12 มิ.ย. 2555 เพ่ือใชบังคับ
สําหรับการนํารถไปใชภายใตความตกลงระหวางประเทศ ดังน้ี 
1) ความตกลงวาดวยการขนสงทางถนนระหวางรัฐบาลแหง
ราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 2) บันทึกความเขาใจระหวางไทย - ลาว - 
เวียดนาม ในการเริ่มใชความตกลงวาด วยการขนส งข าม
พรมแดนในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง ณ จุดผานแดนแดนสะหวัน 
นะเขต - ลาว และจุดผานแดนสะหวันนะเขต - มุกดาหาร และ  
3) บันทึกความเขาใจระหวางไทย - กัมพูชา ในการแลกเปล่ียน
สิทธิการจราจรสําหรับการขนสงขามพรมแดน ณ จุดผานแดน
อรัญประเทศ - ปอยเปต เพ่ือการเริ่มใชความตกลงวาดวยการ
ขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
• ออกประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่องกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต การอนุญาต ระยะเวลา  
ในการใชรถและเครื่องหมายแสดงการใชรถ ท่ีนําเขามา 
ในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวเพ่ือใชในการทองเท่ียวหรือ
การอื่นใดท่ีมีความจําเปนเฉพาะกรณี พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 
30 มี.ค. 2559 และไดดําเนินการ ดังน้ี 1) จัดทําคําส่ัง 
นายทะเบียนท่ัวราชอาณาจักรท่ี 2/2559 เรื่องมอบหมาย
อํานาจใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะอยาง และซักซอม 
การปฏิบัติในการอนุญาตใชรถท่ีนําเขามาในราชอาณาจักร
เปนการชั่ วคราว และ 2) พัฒนาโปรแกรมระบบออก
เครื่องหมายแสดงการใชรถในเบ้ืองตนรองรับการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามประกาศกรมการขนสงทางบก  
ขอ 16 เปนไปดวยความสะดวก สามารถบันทึกขอมูล  

- - 
(ไมใชงบประมาณ) 

- - 
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ผลงาน 
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งบประมาณ 
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พิมพเครื่องหมายแสดงการใชรถ แจงเตือนขอมูลใหจังหวัด 
ท่ีรถจะผานทราบแจงเตือนขอมูลการดําเนินการออกใบอนุญาต 
ขับรถชั่วคราว ตลอดจนเรียกดูขอมูลไดถูกตองรวดเร็วยิ่งขึ้น 
• ออกประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่องกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการขออนุญาต การอนุญาต ระยะเวลาในการ ใชรถและ 
เครื่องหมายแสดงการใชรถ ท่ีนําเขามาในราชอาณาจักรเปน
การชั่วคราวเพ่ือใชในการทองเท่ียวหรือการอื่นใดท่ีมีความ
จําเปนเฉพาะกรณ ีพ.ศ. 25๖๒ ลงวันท่ี ๒๖ สค. 25๖๒ 

8.มาตรการปรับปรุงโครงสรางบริหาร
จัดการที่ มี การแยกบทบาทภารกิจ 
ของหนวยงานระดับนโยบาย หนวยงาน
กํากับดูแล และหนวยงานปฏิบัติที่ชัดเจน  

กพท./ขร. 
 
 

 

58-61 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 

100.00 
 
 

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

- - 
(ไมใชงบประมาณ) 

- - 

สนข./ขร. 59-62 100.00 
 

100.00 • การจัดตั้งกรมการขนสงทางราง เพ่ือแยกหนาท่ีบทบาท
ภารกิจดานการกํากับดูแล ออกจากการประกอบการใหบริการ
เดินรถ และสงเสริมใหมีการใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐาน
เต็มประสิทธิภาพ รวมท้ังการกําหนดมาตรฐานและกฎระเบียบ  
ท่ีจําเปน โดยกรมการขนสงทางรางไดรับการจัดต้ังตาม พ.ร.บ.
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 18) พ.ศ. 2562 โดย
ไดรับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 14 เม.ย. 
2562 มีผลบังคับใชต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป   

- - 
(ไมใชงบประมาณ) 

- - 

9.มาตรการปรับปรงุกฎระเบียบเกีย่วกับ
การขนสงทางราง เพื่อรองรับการขนสง
สินคาระหวางประเทศและผานแดน 

รฟท. 53-58 100.00 100.00 ดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 

- - 
(ไมใชงบประมาณ) 

- - 

10.การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลย ี
ดานการขนสง การถายทอดเทคโนโลยี 
ในโครงการรถไฟฟาสายสีมวง  

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

- - 
(ไมใชงบประมาณ) 

- - 
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รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
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11.มาตรการระบบ IntelligentTraffic 
Systems หรือ EXAT ITS ระบบจราจร
อัจฉริยะ  

กทพ. 59-63 
60-62 

 
100.00 

 
100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

อยูระหวางดําเนินการ ดังน้ี 
   โครงการศูนยการจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ 3 
เพ่ือออกแบบและติดต้ังระบบเก็บขอมูลสภาพจราจรแบบ
อัตโนมัติและพัฒนาระบบจราจรอัจฉริยะ (ITS) มาใชบน
ระบบทางพิเศษ บนสายทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา – 
อาจณรงค) ทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก 
ทางพิเศษบางนา - อาจณรงค (S1) และทางพิเศษบางนา-
ทาเรือ (FES) ชวงอาจณรงค-บางนา ดําเนินการแลวเสร็จเม่ือ
วันท่ี 5 ม.ค. 2562 

 
- 

 
26.4 

 

 
100.00 

 
100.00 

 59-63 73.00 79.00 • โครงการศูนยการจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ 4  
เพ่ือออกแบบและติดต้ังระบบเก็บขอมูลสภาพจราจรแบบ
อั ต โน มั ติ  บนสายทางพิ เศษ บู รพ าวิถี  ระยะทางรวม  
55  กม . ล งนามใน สัญ ญ าเม่ื อ วัน ท่ี  22  ต .ค . 2561 
ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 19 ก.พ. 2563 ปจจุบันอยูระหวาง
ดําเนินการตามสัญญาจาง 

ปญหาอุปสรรค 
• อุปกรณบางรายการ
ตองนําเขาจากตางประเทศ 
ท่ีตองใชเวลานําเขาและ
มีการเปล่ียนแปลงสัญญา
เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลง
อุ ปกรณ บ างรายการ  
ทําใหเกิดความลาชา 

แนวทางแกไข 
• เรงรัดงานในสวนของ
งาน ติ ด ต้ั งอุ ป ก รณ ท่ี
สามารถดําเนินการกอนได
เพ่ือไมใหเกิดความลาชา
และป ระสาน งานกั บ 
ผูรับจางใหเรงดําเนินการ
ทดสอบอุปกรณกอนการ
ติดต้ังใหแลวเสร็จ 
 

31.2 30.00 10.00 
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12 .มาตรการพั ฒ นาบุ คลากรและ
เทคโนโลยีดานการขนสง : การพัฒนา
หลักสูตรดานการขนสงทางน้ํ าและ
พาณิชยนาวี 

จท. ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

- - การพัฒนาหลักสูตรดานการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี  
จท. ไดแตงต้ังคณะทํางานจัดการหลักสูตรการเรียนและ
หลักสูตรการอบรมตามขอกําหนดแหงอนุสัญญา STCW 2010 
ซ่ึงไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรคูขนานกับการจัดทําระบบ 
ISO และ IMO Model course ประกอบด วย  ห ลัก สูตร
การศึกษา 3 หลักสูตร ไดแก 1) หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ 
2) หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 3) หลักสูตรฝกอบรม
ระยะส้ันสําหรับคนประจําเรือตามอนุสัญญา STCW 2010 

- 13.72 
(เงินนอก

งบประมาณ) 

- - 

13. มาตรการพัฒนาการเชื่อมโยงภูมิภาค
ชายฝ งอาเซียนทั้ งในโครงสรางพื้นฐาน 
กฎระเบียบขอบังคับการกํากับดูแล 

จท. ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

- - อยูระหวางดําเนินการ โดย จท. มีภารกิจการกํากับดูแล  
ก ารส ง เส ริม ก าร พั ฒ นาระบ บ การขนส งท าง นํ้ าและ 
การพาณิชยนาวีใหมีการเช่ือมตอกับระบบการขนสงอื่นๆ  
ไดมีการพัฒนาทาเรือ รองนํ้าทางเดินเรือและดําเนินการ
ภายใตกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานนํ้าไทย กฎหมาย 
วาดวยเรือไทย กฎหมายวาดวยการปองกันเรือโดนกัน 
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี กฎหมายวาดวย
การขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ และเขาเปนภาคีและ/หรือ 
รับหลักการของอนุสัญญาระหวางประเทศท่ีสําคัญตางๆ  
เพ่ือการพัฒนา ยกระดับ และเสริมสรางขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของกิจการพาณิชยนาวีไทย 

- - 
(ไมใชงบประมาณ) 

- - 

14. มาตรการพฒันาบุคลากร/ผูเชี่ยวชาญ 
ในการตรวจสอบมาตรฐานดานความปลอดภัย
ตามแผน ICAO 

กพท. 59-62 100.00 39.95 ดําเนินการจัดฝกอบรมหลักสูตรเพ่ื อพัฒนาคุณสมบั ติ 
ผูตรวจสอบความปลอดภัยดานการบินแลว จํานวน 457 หลักสูตร 
จาก 1,144 หลักสูตร (ป 2559 จํานวน 33 หลักสูตร  
ป 2560 จํานวน 38 หลักสูตร ป 2561 จํานวน ๑๔๙ หลักสูตร 
และ ป 2562 จํานวน 237 หลักสูตร) 

ปญหาอุปสรรค 
• ขาดอัตรากําลังการสรรหา
บุคลากรท่ีมีทักษะเฉพาะ
ดานตองใชเวลานาน  
• ห ลั ก สู ต ร อ บ ร ม 
โดยสถาบันตางประเทศ 
ไมสามารถเปดอบรม
ตามกําหนด 

317.20 100.00 24.96 
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• เต รี ย มความพ ร อ ม 
ในการตรวจประเมินความ
พรอมของ FAA ในเดือน ก.พ. 
2562 และ ICAO เดือน 
พ .ค . 2 5 6 2  ทํ า ให
พนักงานไมสามารถอบรมได 
แนวทางแกไข 

•  ป รับ ป รุ ง โป ร แ ก รม 
การฝกอบรมของพนักงาน 
และวางแผนการพัฒนา 
การฝกอบรมของพนักงาน
เพื่อใหมีความรูความสามารถ
ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด ต า ม
มาตรฐานสากลที่กําหนด
ไว  รวม ถึ งจั ด ให มี ก า ร
ฝกอบรมภายในประเทศ
มากขึ้น เพื่อใหสามารถ
ฝกอบรมไดตามแผน 

15. มาตรการพัฒนาเครือขายเสนทาง
การบินเชื่อมโยงกับตางประเทศ  

  ทอท./บกท  
/บทม. 

ดําเนนิการ 
ตอเนื่อง 

 
 

 
 

  - 
(ไมใชงบประมาณ) 

- - 

บกท. 62 100.00 95.00 การพัฒนาเครือขายเสนทางการบินเช่ือมโยงกับตางประเทศ 
ของ บกท. ประกอบดวย 
• พัฒนาการเชื่อมตอเที่ยวบินที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   
เพื่อสนับสนุนใหประเทศไทยเปน Hub  ดําเนินการแลวเสร็จ
สําหรับตารางบินฤดูรอน เริ่มใชงานวันท่ี 31 มี.ค. 2562  
 

ปญหาอุปสรรค 
• การปรับปรุงตารางบิน
จํ า เป น ต อ ง พ่ึ ง พ า
หนวยงานภายนอกบริษัทฯ 
ท้ังในและนอกประเทศ 
• แบบเครื่องบินท่ีตองการ
ไมมีในตลาดหรือราคาเกิน
กรอบวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ 

   

บกท. 60-65 100.00 95.00 • ขยายเสนทางบินในภูมิภาค เชน CLMV ASEAN และเอเชียใต 
ป รับ ปรุ ง เวลา เข า–ออกของเท่ี ย ว บิ น  เพ่ื อส นับ ส นุ น 

- - - 
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การเชื่อมตอเท่ียวบิน ดําเนินการแลวเสร็จสําหรับตารางบิน 
ฤดูหนาว เริ่มใชงานต้ังแต 28 ต.ค. 2561 ถึง 30 มี.ค. 2562  

แนวทางแกไข 
• จัดทําแผนตารางบิน
สํารองในกรณีไมไดตาม
ความตองการของแผน 
• ศึกษาแบบเครื่องบิน
หลายแบ บ เพ่ื อ ให ได
สมรรถนะท่ีใกลเคียงกัน 
• ศึกษาแนวทางและวิธีการ
จัดหาใหอยูในกรอบวงเงิน
ท่ีไดรับอนุมัติ 

 บกท. 62 50.00 - • การดําเนินการจัดหาเครื่องบินเม่ือโครงการไดรับอนุมัต ิ
จาก ครม. เพ่ือลดอายุของฝูงบินและเพ่ิมความทันสมัยและ
พัฒนาการเช่ือมตอเท่ียวบิน อยู ระหวางการจัดทําแผน 
การศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบแบบเครื่องบิน 

   

 บทม. 6๒ 
 

100.00 
 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 
 

  เพ่ิมความถี่เท่ียวบินประจําภายในประเทศ    เพ่ือตอบสนอง 
ตอปริมาณผู โดยสาร ตามเส นทางดังต อไปน้ี กรุงเทพฯ-
เชียงราย กรุงเทพฯ-ขอนแก น กรุงเทพฯ-อุดรธานี และ 
กรุงเทพฯ-กระบ่ี ดวยความถี่ 7 เท่ียวบิน/สัปดาห 
• สนับสนุนบัตรโดยสารราคาพิเศษและบริการอาหารพิเศษ 

ใหผูโดยสาร จัดโปรโมช่ันบัตรโดยสารราคาพิเศษและบริการ
อาหารพิเศษในชวงเทศกาล เชน เมนูอาหารเจในเทศกาลกินเจ , 
เมนูพิเศษวันท่ี ๕ ธ.ค., ขนมฉลองเทศกาลคริสตมาสและปใหม,  
• สงเสริมการเดินทางทองเท่ียว โดยการเปดเสนทางในรูปแบบ  

เชาเหมาลํา ในเสนทางกรุงเทพฯ-บุรีรัมย สนับสนุนการเดินทาง
เพ่ือเขารวมงานแขงขันรถจักรยานยนตทางเรียบและสงเสริม
การทองเท่ียวภายในประเทศ ในเดือน ต.ค. ๒๕๖๑  
• ให บริการเท่ี ยวบิน เสริม ในช วง เทศกาลสําคัญ  เช น  

เทศกาลปใหมเพ่ิมเท่ียวบินเสริมใหสอดคลองกับความตองการ
และปริมาณผู โดยสารท่ีจะเพ่ิมขึ้นในช วงเทศกาลป ใหม   
ใน เส นทาง กรุ ง เทพ ฯ -ขอนแก น  กรุ ง เทพฯ -อุ ดรธา นี 
กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี และกรุงเทพฯ-ภูเก็ต  

 - - - 
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 ทอท. 57-62 
  

- -    มาตรการพัฒนาเครือขายเสนทางการบินเช่ือมโยงกับ
ตางประเทศ ของ ทอท. ประกอบดวย 4 โครงการ ไดแก  

1. โครงการสงเสริมการตลาดดานการบิน ณ ทาอากาศยาน
เชียงรายและทาอากาศยานหาดใหญ ป 2557 – 2562 

มีสายการบินสมัครเขารวมโครงการฯ 11 สายการบิน  
13 เสนทางบิน คือ 1) Tiger air เสนทางบินหาดใหญ- Changi Airport 
สิงคโปร 2) Thai AirAsia เสนทางบินหาดใหญ–Kuala Lumpur 
มาเลเซีย ๓) AirAsia Berhad เสนทางบินหาดใหญ–Kuala 
Lumpur มาเลเซีย 4) Hong Kong Express เสนทางบินเชียงราย– 
Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน  
5) Kunming Airline เสนทางบินหาดใหญ–Kunming Changshui 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 6) Jetstar Asia Airways เสนทาง
บินหาดใหญ–Changi สิงคโปร 7) Beijing Capital Airlines 
เสนทางบินเชียงราย–Haikou Meilan สาธารณรัฐประชาชนจีน 
8) Thai Lion Air เสนทางบินเชียงราย–Changsha Huanghua 
สาธารณ รัฐประชาชนจี น 9 ) Thai Lion Air เส นทางบิ น
เชี ยงราย -Hefei Xinqiao International Airport สาธารณ รั ฐ
ประชาชนจีน 10) Malindo Air เสนทางบินหาดใหญ–(SZB) 
สหพันธรัฐมาเลเซีย 11) Malindo Air เสนทางบินหาดใหญ–
(PEN) สหพันธรัฐมาเลเซีย 12) Ruili Airlines เสนทางบิน
เ ชี ย ง ร า ย –Xishuangbanna Gasa International Airport   
13) Korean Airlines เสนทางบินเชียงราย–Inchoen สาธารณรัฐเกาหลี 

- 21.00 - - 

 ทอท. 59-61  100.00 100.00  2.  โครงการสงเสริมการเพิ่มเที่ยวบินในชวงเวลาไมคับคั่ง  
ณ ทาอากาศยานดอนเมือง ป 2559 – 2561 มีสายการบิน
ท่ีมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข โดยแบงเปนเท่ียวบิน 
แบบประจํา จํานวน 6 สายการบิน 8 เสนทางบิน ไดแก               
1) Nokscoot เสนทางบินดอนเมือง – เส่ินหยาง และตาเหลียน 

- - - - 
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สาธารณรัฐประชาชนจีน 2) Thai AirAsia เสนทางบินดอนเมือง – 
โกลกาตา สาธารณรัฐอินเดีย 3) Sabaidee Airways เสนทางบิน
ดอนเมือง – Huangshan Tunxi International และJinan 
Yaoqiang International ส า ธ า ร ณ รั ฐ ป ร ะ ช า ช น จี น  
4) Thai Lion Mentari เสนทางบินดอนเมือง – Bombay 
International สาธารณรัฐอิน เดีย  5 ) NewGen Airways 
เส น ท าง บิ น ด อ น เมื อ ง  – Jinan Yaoqiang International 
สาธารณรัฐอินเดีย 6) Thai AirAsia X เสนทางบินดอนเมือง–
Kansai International ญ่ีปุน และเท่ียวบินแบบเชาเหมาลํา      
มีจํานวน 3 สายการบิน 3 เสนทางบิน ไดแก 1) Thai AirAsia 
เสนทางบินดอนเมือง – Ningbo Lishe สาธารณรัฐประชาชนจีน  
2) การบินไทย เสนทางบินดอนเมือง – Singapore Changi 
สาธารณรัฐสิ งคโปร  3) Silk Air เสนทางบินดอนเมือง –
Singapore Changi  สาธารณรัฐสิงคโปร 

 ทอท. 59-61 100.00 100.00 3. โครงการสงเสริมการเพิ่มเที่ยวบินในชวงเวลาไมคับคั่ง  
ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ป 2559 – 2561 มีสายการบิน 
ท่ีมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไขและขอกําหนด จํานวน  
15 สายการบิน 24 เสนทางบิน ไดแก 1) Spring Airlines 
เสนทางบินสุวรรณภูมิ-Zunyi Xinzhou ทาอากาศยานตาเหลียน 
ทาอากาศยาน Lanzhou Zhongchuan และทาอากาศยาน 
Yinchuan Hedong International สาธารณรัฐประชาชนจีน 
2) Ikar Airlines เสนทางบินสุวรรณภูมิ-Cam Ranh สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ทาอากาศยานYemelyanovo สหพันธรัฐ
รัสเซีย 3) Asia Atlantic Airlines เสนทางบินสุวรรณภูมิ– 
ทาอากาศยาน Harbin Taiping ทาอากาศยาน Ordosejin 
Horo สาธารณรัฐประชาชนจีน 4) Ural Airlines เสนทางบิน
สุวรรณภู มิ -ท าอากาศยาน Vladivostok ท าอากาศยาน Irkutsk 

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

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

- 21.00 100.00 23.00 

16. มาตรการปรับปรุงการบริหารจัดการ
และการดําเนินงานคลังสินคา   
 

ทอท. 61 100.00 100.00 • ทอท. ใหความสําคัญกับการใชประโยชนเขตปลอดอากร
และคลังสินคา โดยผลักดันให เปนเขตเศรษฐกิจพิ เศษ 
ท า ง ศุ ล ก าก ร  ณ  ท า อ า ก า ศ ย า น สุ ว ร ร ณ ภู มิ  แ ล ะ 
ราง พ.ร.บ. ศุลกากรได รับการประกาศเป น พ.ร.บ. ศุลกากร  

 
 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

- - 
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พ.ศ. 2560 เปนท่ีเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 13 พ.ย. 2560  
ไดมีการประกาศกฎกระทรวง เรื่อง การควบคุมการนําเขา 
ในราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใชประโยชนซ่ึงของ 
ในเขตปลอดอากร พ.ศ. 2560 วาดวยการนําของเขามา 
ในราชอาณาจักรหรือนําวัตถุดิบภายในราชอาณาจักรเขาไป 
ในเขตปลอดอากรเพ่ือผลิต ผสม ประกอบ บรรจุหรือ
ดํา เนินการดวย วิ ธีอื่ น ใดกับของน้ัน โดยมี วัตถุประสงค 
เพ่ือสงออกไปนอกราชอาณาจักรใหของน้ัน ไดรับการยกเวน 
ไมอยูภายใตบังคับกฎหมายในสวนท่ีเกี่ยวกับการควบคุม 
การนําเขา สงออก การครอบครองหรือการใชประโยชนซ่ึงของ
ดังกลาวเฉพาะในเขตปลอดอากร ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ท าอ ากาศยานดอน เมือง และท าอากาศยานอู ตะเภา  
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และท่ีจัดต้ังอยูใน
พ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ซ่ึงประกาศดังกลาวสงผลให
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดรับสิทธิเทียบเทาเขตเศรษฐกิจพิเศษ) 

17. มาตรการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี
ดานการขนสง 

สบพ./ทอท. 
 

59-64 100.00 100.00 • ทอท.และ สบพ.ไดทําพิธีลงนามในบันทึกขอตกลงในการพัฒนา
บุคลากรดานการบิน  สบพ. และ ทอท. ทําความตกลงในการอบรม  
3  ส าข า ได แ ก  1)  Aviation Technology and Innovation   
2) Aviation Safety and Security  3) Air Transport Management  
•   วันท่ี 31 ก.ค. 2562 ไดลงนามบันทึกขอตกลงแกไขเพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 2 (2562 - 2564) ใน 3 สาขา ไดแก 1) Aviation 
Safety and Security 2 ) Airport Management และ  3) Air 
Transport Management  ซ่ึงในป 2562รอบรมหลักสูตร 
Aerodrome Inspection ICAO มีผูเขาอบรม 12 คน และ
หลักสูตร Air Cargo Management Training มีผูเขาบรม 30 คน 
 
 

- 3.75 100.00 86.00 
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๒. เปาประสงคท่ี 2 เพ่ือเพ่ิมความคลองตัวและการเขาถึงระบบการคมนาคมขนสง 
๒.1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โครงการ 

44.โครงการกอสรางสะพานปทุมธานี 3 
และสะพานสามโคก จ.ปทุมธานี  
• ระยะเวลา ป 2563 - 2566 
• งบประมาณ 17,460 ลบ. 
• แนวเสนทางโครงการแบงออก เปน 3 สวน 
ดั ง น้ี  1 ) จุ ด เริ่ ม ต น ข อ ง โค ร ง ก า ร 
จ าก ท างห ล ว ง พิ เศษ ระห ว า ง เมื อ ง
หมายเลข 9 (ตะวันตก) ชวง กม.64  
ผานทางหลวงหมายเลข 3111 ท่ี ต.สามโคก 
และขามแม นํ้ าเจ าพระยา ไปบรรจบ
บริเวณแยกทางหลวงหมายเลข 347  
ตั ดกั บ ท างห ลวงห มาย เลข  3 2 1 4  
2) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3214 
จากจุดตัดทางหลวงหมายเลข 347 ถึง
ทางแยกต างระดับคลองหลวง(ถนน
พหลโยธิน) 3) จุดเริ่มตนจากทางแยกตาง
ระดับคลองหลวง (ถ.พหลโยธิน)  

ทล.   63-๖6 - - สะพานสามโคกการออกแบบแลวเสร็จ อยูระหวาง คชก. 
พิจารณารายงาน EIA สะพานปทุมธานี 3 ศึกษา Feasibility 
study แลวเสร็จ  

-  17,460.00       - - 

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

ทช. 57-69 - - อยูระหวางการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม  
โดยกําหนดเริ่มกอสรางป 2567 – 2560 เริ่มกอสรางป 
2566 – 2569  

- 93,107.59 - - 
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46.โครงการก อสรางสะพานบริ เวณ
สนามบินน้ํา จ.นนทบุร ี

ทช. 60-66 - - ยุติโครงการ เน่ืองจากมีประชาชนคัดคานจํานวนมาก แมวา ทช. ได
ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบส่ิงแวดลอมแลวเสร็จ ในป 2560  

- 3,486.50 - - 

47.โครงการกอสรางสะพานบริเวณ 
ทานน้ํานนทบุรี  
• งบประมาณ ประกอบดวย  
  คาสํารวจออกแบบ 18.5 ลบ. 
  คาสํารวจอสังหาริมทรัพย 18.5 ลบ. 
  คาเวนคืนท่ีดิน 2,200 ลบ. 
  และคากอสราง 3,796 ลบ. 
รวมทั้งส้ิน 6,033 ลบ. 

ทช. 49-57 100.00 100.00  ดําเนินการแลวเสร็จป พ.ศ. 2557 และเปดใหบริการแลว  
 ไดรับพระราชทานชื่อวาสะพานมหาเจษฎาบดนิทรานุสรณ 

- - 100.00 100.00 

48.โครงการกอสรางถนนเชื่อมตอถนนราชพฤกษ- 
ถนนกาญจนาภิเษก แนวเหนือ – ใต 
• ระยะเวลา ป 2559 – 2562 
• งบประมาณรวม 6,758.73 ลบ. 
• แนวทางการดําเนินการ  กอสรางถนน
ขนาด 6 ชองจราจร กวางชองละ 3.00 – 3.50 ม. 
เกาะกลางขนาด 0.90 ม. พรอมระบบ
ระบายนํ้า ไฟฟาแสงสวาง เครื่องหมาย
จราจร และส่ิงอํานวยความปลอดภยั 

ทช. 59-62  
100.00 

100.00 

100.00 

100.00 
 
 

   
100.00 

100.00 

100.00 

100.00      

โครงการประกอบดวย  
• ตอน NS1 ดําเนินการแลวเสร็จ ป 2562 
• ตอน NS2 ดําเนินการแลวเสร็จ ป 2562 

• ตอน NS3 ดําเนินการแลวเสร็จ ป 2562 
• ตอน CD Road  ดําเนินการแลวเสร็จ ป 2562 

 6,758.73 
1,604.70  
1,871.39  
2,007.00  
1,275.64   

 
- 
- 
- 
- 

 

96.53 
98.02 
99.17    
95.28  

 

49.โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ  
และถนนราชพฤกษ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) 
• ระยะเวลา ป 2560 - 2563 
• งบประมาณรวม 988.89 ลบ. 
• แนวทางการดําเนินงาน  อยู ระหวาง
การกอสรางปรับปรุงถนนคูขนานระดับดินขนาด 
2 ชองจราจร พรอมเครื่องหมายจราจรไฟฟา 
แสงสวาง และส่ิงอํานวยความปลอดภัย 

ทช. 60-63 54.54 49.96 • โครงการขยายถนนราชพฤกษ ระยะท่ี 2 (ตอนท่ี 3)  
อยูระหวางดําเนินการกอสราง  
 

- 988.89 - 66.72 
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50.โครงการทางพิ เศษ สายศรีรัช - 
วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร  
• ระยะเวลา ป 2556 - 2560 
• งบประมาณ 42,380 ลบ. (กอสราง
และเวนคืนท่ีดิน)  
• รูปแบบการกอสรางเปนทางยกระดับ
ขนาด 6 ชองจราจร ระยะทาง 16.7 กม.  
มีจุดเริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 
9 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  
(ถ.กาญจนาภิเษก) บริเวณโรงกรองนํ้า
มห าส วัส ด์ิ  ส้ิ น สุ ด โค รงก ารบ ริ เวณ 
ยานบางซ่ือเช่ือมตอกับทางพิ เศษศรีรัช  
(ทางดวนขั้น ท่ี 2) บริเวณสถานีขนสง 
สายเหนือ (หมอชิต 2) และลงสูระดับ 
พ้ืนราบท่ีบริเวณกําแพงเพชร 2 

กทพ. 56-60 
 

100.00 100.00 เป ด ให บ ริ ก ารแล ว  เ ม่ื อ วัน ท่ี  2 2  ส .ค . 2 5 5 9  เป น 
การเช่ือมโยงโครงขายระบบทางดวนในเมืองของ กทพ. กับ 
ทางหลวงพิ เศษหมาย เลข  9  สายวงแหวนรอบนอก
กรุ ง เทพ มห านครด านตะ วันตก  (ถ .ก าญ จนาภิ เษ ก )  
ของ ทล. และมีสวนตอขยายในอนาคต เพ่ือ เช่ือมโยง 
ไปยังพ้ืนท่ีฝงตะวันตกของกรุงเทพมหานคร 

- 42,380.00 
 

100.00 100.00 

51.โครงการระบบทางดวนขั้นที่  3  
สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมตอไปยังถนน
วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร  
และสวนทดแทนตอน N1 
• ระยะเวลา ป 2560 - 2566 
• งบประมาณ 22,990ลบ. 
• รูปแบบการกอสรางเปนทางยกระดับ
ขนาด 4 ช องจราจร (ไป - กลับ) และมี 
แนวสายทางซอนทับกับ ถ.ประเสริฐมนูกิจ  
มีจุดเริ่มตน ถ.ประเสริฐมนูกิจ และส้ินสุด
ท่ีถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ดานตะวันออก ระยะทางประมาณ 10.5 กม. 

กทพ. 60-66  
 

- - สนข . ได จั ดส งร างผลการศึ กษาความเหมาะสม และ              
แบบเบ้ืองตนของโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าตาล ชวงแคราย – 
ลําสาลี (บึงกุม) ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับ
การศึกษาฯ ให  กทพ . เรียบรอยแล ว  ป จจุ บัน  กทพ .             
อยูระหวางดําเนินการทบทวนและออกแบบรายละเอียด
โครงการระบบทางดวนขั้นท่ี 3 สายเหนือ ตอน N2 เช่ือมตอไป
ยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครดานตะวันออก และ
ส วนทดแทนตอน  N1 ซ่ึ งตามแผนงานคาดว าจะ เริ่ ม
ดําเนินการกอสรางไดประมาณป 2563 และกําหนดแลว
เสร็จประมาณป 2566 

 

- 22,990.00 - - 
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โดยมีทางขึ้น - ลง ๒ แหง ทางแยกตางระดับ 
๑ แหง และมีงานของ ทล. โดยจะกอสราง
สะพานขามทางแยกบนถนนประเสริฐมนู
กิจ จํานวน ๕ แหง และทางแยกตางระดับ
จํานวน ๑ แหง บริเวณจุดส้ินสุดโครงการ
เชื่ อ มต อ กั บ ถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครดานตะวันออก 

 

 

 

52.โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 -
ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพ 
มหานครดานตะวันตก 
• ระยะเวลา ป 2561 - 2565 
• งบประมาณ 31,244 ลบ. 
• ระยะทางรวมประมาณ  18.7 กม . 
มีจุดเริ่มตนท่ี ถ.พระรามท่ี 2 เปนทาง
ยกระดับขนาด 6 ชองจราจร ซอนทับไป
ตามแนวเกาะกลางถนนพระรามท่ี 2 มาทางดาน
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงดาวคะนอง 
จากน้ันแนวสายทางจะซอนทับบนทาง
พิเศษเฉลิมมหานครจนถึงบริ เวณถนน
พระรามท่ี 3 ใกลกับทางแยกตางระดับบาง
โคล ส้ินสุดโครงการโดยเช่ือมตอกับทาง
พิเศษศรีรัชและทางพิเศษเฉลิมมหานคร  

กทพ. 61-65 100.00 2.40 กทพ. ไดลงนามในสัญญาจางผูใหบริการควบคุมงานกอสราง
โครงการฯ เม่ือวันท่ี 14 พ.ย. 2561 และไดมีหนังสือแจง 
ใหเริ่มงานในชวงงานกอนกอสรางเม่ือวันท่ี 26 พ.ย. 2561   
สําหรับงานจางผูรับจาง สัญญาท่ี 1-4 (งานโยธา) มีการ
ป ระกวดราคาน าน าชา ติ  ซ่ึ งแ ล ว เส ร็ จ เ ม่ื อ วัน ท่ี  2 2  
พ .ค . 25 62  และ ในส วน สัญ ญ า ท่ี  5  (งานระบ บ ฯ )  
มีการประกวดราคาดวย วิ ธีอิ เล็กทรอนิกส  (e-bidding)  
แต  กทพ. ได มีการยกเลิกการประกวดราคา เม่ือ วัน ท่ี  
28 มิ.ย. 2562 เน่ืองจากมีผูยื่นขอเสนอเพียงรายเดียว 
ปจจุบัน กทพ. อยูระหวางเตรียมการประกวดราคาอีกครั้ง 
 
 
 

- 31,244 100.00 1.14 

53.โครงการถนนเลียบแมน้ําเจาพระยา  สนข. 58 100.00 100.00 • การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรมและ 
ส่ิงแวดลอม ถนนเลียบแมนํ้าเจาพระยา (ทางสัญจรเลียบ
แมนํ้าเจาพระยา) ดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ  ผลการศึกษา
สรุปวา โครงการน้ีประกอบดวย 8 โครงการยอย ระยะทาง
รวม 140 กม. ในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี 

- 38.40 100.00 100.00 
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และสมุทรปราการ รวมมูลคาโครงการ 35,835 ลบ.  
• มติ คจร. เม่ือวันท่ี 17 ต.ค. 2561รับทราบผลการศึกษาฯ 
และมอบหมายให คค. โดย สนข. หารือรวมกับ มท. และ กทม. 
ในการพัฒนาและออกแบบทางสัญจรเลียบแมนํ้าเจาพระยาใหมี
การบูรณาการและมีความสอดคลองกันซ่ึงขณะน้ีอยูระหวาง
เตรียมการประชุมรวมระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

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

สนข. 59 100.00 100.00 • การศึกษาแลวเสร็จผลการศึกษาสรุปไดวา 1) แนวเสนทาง 
มีจุดเริ่มตนบริเวณตางระดับรัชวิภา ลอดใตทางยกระดับ
อุตราภิมุขไปตามแนวถนนกําแพงเพชร 2 ยกขามทางพิเศษศรี
รัช ทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ โครงการ
รถไฟฟาสายสีแดง ขามคลองเปรมประชากรแลวเช่ือมเขาทาง
พิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ 2) รูปแบบโครงการฯ 
เปนทางยกระดับ ขนาด 4 ชองจราจรไป - กลับ ความกวาง
โครงสรางแตละทิศทาง 10.40 ม. ความยาวจากทางพิเศษศรีรัช-
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ มุงหนาทางยกระดับอุตราภิมุข 
ระยะทาง 1 ,397 ม. สวนความยาวจากทางยกระดับ
อุตราภิ มุข มุ งหนาทางพิ เศษศรีรัช  - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพฯ ระยะทาง 2 ,280 ม. 3) รูปแบบการลงทุนท่ี
เหมาะสมคือ การรวมลงทุนระหวางรัฐกับเอกชน (PPP) โดย
การใหสัมปทานแกเอกชน ซ่ึงเอกชนเปนผูรับภาระความเส่ียง
ดานปริมาณจราจรและรายได รวมท้ังกอสรางและโอนใหเปน
ของรัฐ โดยกําหนดอายุส้ินสุดสัมปทาน พ.ศ. 2585 เพ่ือให
เอกชนมีความม่ันใจวาจะสามารถคืนทุนและมีผลตอบแทนตามท่ีคาดหวัง   
• คจร.  มีมติเม่ือวันท่ี 29 มิ.ย. 2560 เห็นชอบในหลักการของ 
การเช่ือมโยงโครงขายตามโครงการศึกษาดังกลาว  โดยให คค. 
มอบหมายหนวยงานเจาของโครงการฯ ไปดําเนินการโครงการฯ 
รวมท้ังมอบหมายใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก กทพ.  ทล.  รฟท. 

- 30.00 100.00 95.00 
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รับไปพิจารณาดําเนินการ   
• กก.วล.มีมติเม่ือวันท่ี 1 ส.ค. 2561 เห็นชอบโครงการ
โครงขายทางเช่ือมระหวางทางยกระดับอุตราภิมุขและทาง
พิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ของ กทพ. 
(ภายใตโครงการศึกษาความเหมาะสมฯ ของ สนข.)  

๒.๒ ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงเชื่อมโยงระหวางเมืองในภูมภิาค 

 โครงการ 

55.โครงการเรงรัดกอสรางขยาย 4 ชอง
จราจร และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
โครงการบู รณะทางหลวงสายห ลัก
ระหวางภาค   
• ระยะเวลา ป 2558 - 2565 
• งบประมาณ 69,738 ลบ. 
• แนวทางดําเนินงาน กอสรางขยายทาง
หลวงเปนทางขนาด 4 ชองจราจร 

ทล. 58-65 67.24 53.45 
 

• ดําเนินการแลวเสร็จ 8 สายทาง 
• อยูระหวางดําเนินการ 31 สายทาง 
• ยังไมเริ่มดําเนินการ     19  สายทาง 

ไม ได รั บ งบ ป ระมาณ 
ตามแผน เสนอขอรับ
งบประมาณในปถัดไป 

69,738 - - 

56.โครงการแกไขปญหาจราจรของ
เมืองใหญในภูมิภาค (32 โครงการ) 
• ระยะเวลา ป 2558 - 2566 

 งบประมาณรวม 18,207.69 ลบ. 
• แนวทางดําเนินงาน  กอสรางปรับปรุง
ถนน 2-4 ชองจราจร ตอทิศทาง พรอม
ร ะ บ บ ระ บ าย นํ้ า  ไฟ ฟ า แ ส งส ว า ง 
เครื่องหมายจราจร และส่ิงอํานวยความ
ปลอดภัย 

ทช. 58-66   • ดําเนินการแลวเสร็จ 10 สายทาง 
• อยูระหวางดําเนินการ 7   สายทาง 
• ยุติโครงการ  2  สายทาง 
• ยังไมเริ่มดําเนินการ     13  สายทาง 

    

 58-60 100.00 100.00  โครงการขยายถนนราชพฤกษ  ระยะ ท่ี  2 (ตอนท่ี  2) 
(ซอยจรัญสนิทวงศ  13 - คลองมหาสวัสด์ิ ) ดําเนินการ
กอสรางแลวเสร็จ ป 2560 และเปดบริการใหประชาชนแลว 

- 463.04 100.00 95.42 

 58-61 100.00 100.00  โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย ฉ และ ค ผังเมือง
รวมเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ 
ป 2561 

 

- 498.76 100.00 100.00 
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  58-61 100.00 100.00  โครงการก อสร างทางหลวงชนบท สาย ง1 ง2 ง4 และ ง5  
ผังเมืองรวมเมืองเพชรบูรณ จ.เพชรบูรณ ดําเนินการกอสราง
แลวเสร็จป 2561 

- 436.00 100.00 100.00 

  58-61 100.00 100.00  โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย ก (ตอนท่ี 2) ผังเมือง
รวมเมืองสุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี ดําเนินการกอสรางแลว
เสร็จป 2561 
 

- 380.00 100.00 86.97 

  58-62 100.00 91.62  โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย จ ผังเมืองรวม 
เมืองชุมพร จ.ชุมพร อยูระหวางกอสราง 

-  788.00 - 78.77 

  59-62 100.00 
 

100.00  โครงการถนนเช่ือมตอถนนราชพฤกษ - ถนนกาญจนาภิเษก 
แนวเหนือ - ใต ตอน NS1 ดําเนินการแลวเสร็จป 2562 

- 1,604.70 - 96.53 

59-62 100.00 100.00   โครงการถนนเช่ือมตอถนนราชพฤกษ - ถนนกาญจนาภิเษก 
แนวเหนือ - ใต ตอน NS2 ดําเนินการแลวเสร็จป 2562 

- 1,871.40 - 98.02 

59-62 100.00 100.00  โครงการถนนเช่ือมตอถนนราชพฤกษ - ถนนกาญจนาภิเษก 
แนวเหนือ - ใต ตอน NS3 ดําเนินการแลวเสร็จป 2562   

- 2,007.00 - 99.17 

59-62 100.00 100.00  โครงการถนนเช่ือมตอถนนราชพฤกษ - ถนนกาญจนาภิเษก
แนวเหนือ - ใต ตอน CD Road ดําเนินการแลวเสร็จป 2562   

- 1,275.64 - 95.28 

  60-62 93.29 41.46  โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย ค (บริเวณถนนมหาเทพ) 
เมืองนครสวรรค จ.นครสวรรค อยูระหวางกอสราง 

- 93.70 - 34.74 

 66-68
  

- -  โครงการกอสร างทางหลวงชนบท  สาย  นบ .3030  
ถนนชัยพฤษกษ เริ่มกอสรางป 2566-2568 

- 518.29 - - 

 59-66 

 

- -  โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย ข1 เมืองสมุทรปราการ 
จ.สมุทรปราการ จัดกรรมสิท ธ์ิ ท่ี ดินป  2559 -2563  
เริ่มกอสรางป 2564-2566 

- 172.50 - - 

  62-67
  

- -  โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย ง8 เมืองอุดรธานี  
จ.อุดรธานี  ดําเนินการสํารวจอสังหาริมทรัพยป  2562  
จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินป 2564 และเริ่มกอสรางป 2565-2567 

- 1,254.54 - - 
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  61-66
  

- -  โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย ข9 ชุมชนโคกลอย -
ทายเหมืองพังงา ดําเนินการสํารวจอสังหาริมทรัพยป 2561  
จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินป 2562 และเริ่มกอสรางป 2564-2566 

- 358.50 - - 

  61-66 - -  โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย ข9 ชุมชนโคกกลอย - 
ทายเหมืองพังงา ดําเนินการสํารวจอสังหาริมทรัพยป 2561  
จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินป 2562 และเริ่มกอสรางป 2564-2566 

- 358.50 - - 

  64-72 - -  โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย ง16 เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย ดําเนินการสํารวจออกแบบป 2564 สํารวจ
อสังหาริมทรัพยป 2568 จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินป 2569 และ
เริ่มกอสรางป 2570-2572 

- 353.85 - - 

  62-67 - -  โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย ง2 เมืองกระบ่ี  
จ.กระบ่ีสํารวจอสังหาริมทรัพยป 2562 จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน   
ป 2564 และเริ่มกอสรางป 2565-2567 

- 180.00 - - 

  64-67
  

- -  โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย ช3 เมืองขอนแกน  
จ.ขอนแกน ดําเนินการสํารวจอสังหาริมทรัพยป  2564  
จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินป 2566 และเริ่มกอสรางป 2567 

- 1,425.70 - - 

  64-68     - -  โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย ฉ2 เมืองพิษณุโลก  
จ.พิษณุ โลก ดําเนินการสํารวจอสังหาริมทรัพยป  2564  
จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินป 2565 และเริ่มกอสรางป 2566-2568 

- 1,115.64 - - 

  63-67     - -  โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย ก เมืองสระแกว  
จ.สระแกว ดําเนินการสํารวจอสังหาริมทรัพยป  2563  
จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินป 2564 และเริ่มกอสรางป 2565-2567 

- 880.50 - - 

  64-72
  

- -  โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย ง16 เมืองเชียงราย  
จ .เชี ย ง ร า ย  ดํ า เนิ น ก าร สํ ารวจอ อ กแ บ บ ป  2 5 6 4  
สํารวจอสังหาริมทรัพยป 2569 จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินป 2570 
และเริ่มกอสรางป 2571-2572 

- 113.15 - - 
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  63-74
  

- -  โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย ง9 เมืองเชียงราย  
จ .เชี ย ง ร า ย  ดํ า เนิ น ก าร สํ ารวจอ อ กแ บ บ ป  2 5 6 6  
สํารวจอสังหาริมทรัพยป 2570 จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินป 2571 
และเริ่มกอสรางป 2572-2574 

- 123.36 - - 

  64-74 - 
 

-  โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย จ4 เมืองเชียงราย  
จ .เชี ย ง ร า ย  ดํ า เนิ น ก าร สํ ารวจอ อ กแ บ บ ป  2 5 6 6  
สํารวจอสังหาริมทรัพยป 2571 จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินป 2571 
และเริ่มกอสรางป 2572-2574 

- 231.05 - - 

  66-74 - -  โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย ง10 เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย ดําเนินการสํารวจออกแบบป  2566 สํารวจ
อสังหาริมทรัพยป  2570 จ ัดกรรมส ิท ธิ ์ที ่ด ินป  2571  
และเริ่มกอสรางป 2572-2574 

- 246.52 - - 

  63-72
  

- -  โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย ง16 เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร ดําเนินการสํารวจออกแบบป 2564 สํารวจ
อสังหาริมทรัพยป 2568 จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินป 2569 และ
เริ่มกอสรางป 2570-2572 

- 647.94 
 

- - 

  63-72 - -  โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย ง3 เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร ดําเนินการสํารวจออกแบบป 2564 สํารวจ
อสังหาริมทรัพยป  2568 จ ัดกรรมส ิท ธิ ์ที ่ด ินป  2569  
และเริ่มกอสรางป 2570-2572 

- 284.20 - - 

  64-72     - -  โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย ง (ตอน ท่ี 2)  
เมื อ งนนท บุ รี  จ .นนท บุ รี  ดํ าเนิ นการสํ ารวจออกแบบ 
ป 2564 สํารวจอสังหาริมทรัพยป 2568 จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ป 2569 และเริ่มกอสรางป 2570-2572 

- 869.80 - - 

  64-71 - -  โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย ค (บริเวณหนา
โรงแรม NSC) เมืองนครสวรรค จ.นครสวรรค ดําเนินการ
สํารวจออกแบบป 2564 สํารวจอสังหาริมทรัพยป 2568 
จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินป 2569 และเริ่มกอสรางป 2570-2571 

- 36.95 - - 
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  -
  

- -  โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย จ เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา ยุติโครงการ 

ประชาชนคัดคาน - - - 

  - - -  โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย ค เมืองกาญจนบุรี  
จ.กาญจนบุรี ยุติโครงการ 

ประชาชนคัดคาน - - - 

57.โครงการกอสรางทางหลวงชนบท
สนบัสนนุการเกษตร 

ทช. 59 100.00 100.00  โครงการยกระดับถนนลูกรังเปนถนนลาดยาง ระยะทาง 
750 กม. ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ  

- 4,542.35 100.00 100.00 

  59 100.00 100.00  ก อ ส ร า งถนนจั งห วัดช ายแดนภ าค ใต  25 รายก าร 
ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ 

- 435.82 100.00 100.00 

       ก อ สร างสะพาน ในภู มิ ภ าค  ระยะ ท่ี  1 (สะพ านยาว  
2,280 ม.+40 รายการสะพานชุมชน) ดังน้ี 

-    

  59 100.00 100.00   1) สะพานขนาดกลาง จํานวน 60 รายการ ดําเนินการ
กอสรางแลวเสร็จท้ัง 60 รายการ ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ 

 319.20 100.00 100.00 

   58-61 100.00 100.00   2) สะพานชุมชน จํานวน 40 รายการ ดําเนินการกอสราง
แลวเสร็จท้ัง 40 รายการ ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ 

 1,450.70 100.00 100.00 

58.โครงการกอสรางทางหลวงชนบท

สนบัสนนุการทองเที่ยว (34 สายทาง)  
 

ทช. - - - • แลวเสร็จ  17 สายทาง 
• อยูระหวางดําเนินการ 6 สายทาง 
• ยุติโครงการ 4 สายทาง 
• ยังไมเริ่มดําเนินการกอสราง 11 สายทาง 

- 
 

- - - 

58 100.00 100.00 • ถนนสายเขานํ้าตกคอกมา (ตอนท่ี 2) ต.หาดคัมภีร อ.ปากชม  
จ.เลย ระยะทาง 1.70 กม. กอสรางแลวเสร็จ 

- 
 

14.50 100.00 98.62 

58 - - • ถนนสายบานหินซอน ต.หินซอน อ.แกงคอย จ.สระบุรี 
ระยะทาง 5.20 กม. ยุ ติโครงการ เน่ืองจากซํ้าซอนกับ
โครงการขององคการบริหารสวน จ.สระบุรี 

-  - - - 

58 100.00 100.00 • ถนนสายทาเรือมูตู - เกาะจํา ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง 
จ.กระบ่ี ระยะทาง 1.95 กม. กอสรางแลวเสร็จ 

- 12.20 100.00 100.00 

  58-59 100.00 100.00 • ถนนสาย มส. 4009 แยก ทล 1263 - บ.แมจา (ตอนท่ี 2)  
อ.ขนุยวมเมือง จ.แมฮองสอน ระยะทาง 6.82 กม. กอสรางแลวเสร็จ 

- 61.38 100.00 86.18 
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  58-59 100.00  100.00 • ถนนสาย บานตีนธาตุ – ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แมฮองสอน
ระยะทาง 27.62 กม. กอสรางแลวเสร็จ 

- 55.78 100.00 100.00 

  58-60 100.00 100.00 • ถนนสาย นศ 4021 แยก ทล 4151 - บานบางคลุง อ.ชะอวด 
จ.นครศรีธรรมราช ระยะทาง 10.84 กม. กอสรางแลวเสร็จ  

-  81.89 100.00 96.77 

  58-59 100.00 100.00 • ถนนสายเลียบชายหาดบานช่ืน อ.คลองใหญ  จ.ตราด 
ระยะทาง 5.80 กม. กอสรางแลวเสร็จ  

- 30.00 100.00 97.70 

  58-60 100.00 100.00 • ถนนสาย สฎ 3062 แยก ทล 401-เขื่อนรัชชประภา อ.บานตาขุน 
จ.สุราษฎรธานี ระยะทาง 9.59 กม. กอสรางแลวเสร็จ 

- 113.80 100.00 100.00 

  58-60 100.00 100.00 • ถนนสาย นม.3052 แยก ทล.304 – บ.ท ามะปรางค  
อ.วังนํ้าเขียว – อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา ระยะทาง 13.44 กม. 
กอสรางแลวเสร็จ 

- 78.00 100.00 100.00 

  58-60 100.00 100.00 • ถนนสายแยก ทล 1089 - ดอยฟาหมปก (ตอนท่ี 6)  
ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม ระยะทาง 5.70 กม. กอสรางแลวเสร็จ 

- 48.99 100.00 99.98 

  58-60 100.00 100.00 • ถนนสายทางเข า นํ้ าตกบกกราย อ .กระบุรี  จ .ระนอง 
ระยะทาง 9.50 กม. กอสรางแลวเสร็จ 

- 90.70 100.00 100.00 

  58-60 100.00 100.00 • ถนนสาย บ.ใต - ทองนายปาน (ตอนท่ี 2) อ.เกาะพงัน  
จ.สุราษฎรธานี ระยะทาง 3.92 กม. กอสรางแลวเสร็จ 

- 66.20 100.00 98.87 

  59–61 100.00 100.00 • บานคลองโคน - บานบางตะบูน อ.เมือง, อ.บานแหลม  
จ .สม ุทรสงคราม , จ .เพชรบ ุร ี ระยะทาง 14.39 กม. 
กอสรางแลวเสร็จ 

- 297.18 100.00 97.08 

  59-61 100.00    100.00 • บานทามวง - บานบางเบิด อ.บางสะพานนอย จ.ประจวบคีรีขันธ 
ระยะทาง 16.12 กม. กอสรางแลวเสร็จ 

- 198.67 100.00 100.00 

 59-61    100.00 100.00 • แยกทางหลวงหมายเลข 3201 - บานบางจาก (บานบอเมา -  
บานดอนตะเคียน) อ.ปะทิว จ.ชุมพร ระยะทาง 8.59 กม. 
กอสรางแลวเสร็จ 

- 83.48 100.00 97.28 

   59    100.00 100.00 • แยกทางหลวงหมายเลข 4098 (กม.ท่ี 0+500) บานหาดทรายรี -
บานมัทรี อ.เมือง จ.ชุมพร ระยะทาง 16.96 กม. กอสรางแลวเสร็จ 

-  40.50 100.00 100.00 
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  61-63 - 2.20 • ชายหาดปากนํ้าปราณ - บานหนองบัว อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 
ระยะทาง 3.63 กม. เริ่มกอสราง ป 2561  

- 74.49 29.00 29.00 

  61-63    100.00 100.00 • บ านสระนอย - ชายหาดปาก นํ้าปราณ  อ.ปราณ บุรี  
จ.ประจวบคีรีขันธ ระยะทาง 10.90 กม. กอสรางแลวเสร็จป 2562 

- 74.49 - 99.36 

  62-64 3.16 7.39 • แยกทางหลวงหมายเลข 4001 (กม.ท่ี 7+500) – บานโพธ์ิแบะ 
อ.ปะทิว จ.ชุมพร ระยะทาง 21.01 กม. อยูระหวางดําเนินการ 

- 180.78 - 20.03 

  62-64 3.02 1.46 • แยกทางหลวงหมายเลข 4198 (กม.ท่ี13+100) – เทศบาล
ปากนํ้าหลังสวน อ.ทุงตะโก จ.ชุมพร ระยะทาง 23.60 กม.  
เริ่มกอสรางป 2562 อยูระหวางจัดซ้ือจัดจาง 

- 195.48 - 15.00 

  63 - - • ถนนเพชรเกษม - อุทยานวิทยาศาสตรหวากอ อ.เมือง  
จ.ประจวบคีรีขันธ  ระยะทาง 2.77 กม. ยุ ติ โครงการ 
เน่ืองจากมีการลาดยางตลอดสาย 

- 255.83 - - 

  63-65 - - • ทางหลวงหมายเลข 4 (ปากทางบานทุงมะเมา) - อุทยาน
วิทยาศาสตรหวากอ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ ระยะทาง 
18.84 กม. ยุติโครงการ เน่ืองจากมีการลาดยางแลวตลอดสาย  

- 255.83 - - 

  63-65 - - • แยกทางหลวงหมายเลข 4003 (กม.ท่ี14+350) -  
บานทองเกร็ง อ.สวี, อ.ทุงตะโก จ.ชุมพร ระยะทาง 16.61 กม. 
เริ่มกอสรางป 2565  

- 67.78 - - 

  63-65 - - • สามแยกทางหลวงหมายเลข 4002 (กม.ท่ี 13+100) - 
บานแหลมสันติ อ.หลังสวน, อ.ละแม จ.ชุมพร ระยะทาง 
29.76 กม. เริ่มกอสรางป 2563-2565 

- 173.59 - - 

  64-66 - - • เพ ช ร เก ษ ม  - ส ถ า นี ร ถ ไฟ ทุ ง ป ร ะ ดู  อ .ทั บ ส ะ แ ก  
จ.ประจวบคีรีขันธ ระยะทาง 8.05 กม. เริ ่มกอสรางป 
2564-2566  

- 175.68 
 

- - 

  64-66 - - • สายบ านบางคอย - บ านทุ งคาน อย อ .เม ือง จ.ชุมพร 
ระยะทาง 8.66 กม. เริ่มกอสรางป 2564 ยุบโครงการ
รวมกับหมายเลข 29 

- 68.30 - - 
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  64-66 - - • ส ถ า นี ร ถ ไฟ ทุ งป ระ ดู  - วั ด ทั บ ส ะแ ก  อ .ทั บ ส ะ แ ก  
จ.ประจวบคีร ีข ันธ ระยะทาง 4.84 กม. ย ุบโครงการ
รวมกับสายเพชรเกษม  

- 72.51 - - 

  64-66 - - • ปข.1048 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.370) - บานกรูด 
อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ เริ่มกอสรางป 2564-2566  

- 219.55 - - 

  64-66 - - • แยกทางหลวงหมายเลข 41 (กม.ท่ี 12+900) - บานหนองทองคํา 
อ.เมือง จ.ชุมพร ระยะทาง 6.77 กม. เริ่มกอสรางป 2564-2566  

- 109.94 - - 

  64-66 - - • แยกทางหลวงหมายเลข 41 (กม.ท่ี 16+891) - บานคลองชุม 
อ.เมือง, อ.สวี จ.ชุมพร ระยะทาง 25.52 กม. เริ่มกอสรางป 
2564-2566  

- 247.95 - - 

  64-66 - - • ปช.1020 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.254) - บานบอ
นอก เลียบชายทะเลพุนอย - ส่ีแยกบานบอนอก (เพชรเกษม)  
(กม.29+182.015 - กม.40+222.039) อ.สามรอยยอด  
กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ ระยะทาง 40.24 กม. ยุติโครงการ 
เน่ืองจากลาดยางแลวตลอดสาย 

- - - - 

  65 - - • อ าวทุ งซาง ห มู ท่ี  5 บ านบางจาก อ .ปะทิว จ .ชุมพร 
ระยะทาง 2.11 กม. เริ่มกอสรางป 2565 

- 121.21 - - 

  65-67 - - • บานกรูด-บานกลางอาว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ 
ระยะทาง 22.90 กม. เริ่มกอสรางป 2565-2567  

- 57.53 - - 

  63 - - • บ า น ห น อ ง บั ว -บ า น เข า ก ะ โห ล ก  อ .ป ร า ณ บุ รี  
จ.ประจวบคีรขีันธ ระยะทาง 4.70 กม. เริม่กอสรางป 2563  

- 34.86 - - 

59.โครงการทางพิเศษสายกระทู - ปาตอง 
จ.ภูเก็ต 
• ระยะเวลา ป 2556 - 2569 
• งบประมาณ 14,177.22 ลบ. 
• รูปแบบเปนทางยกระดับ มีอุ โมงค 
อ ยู ใน ช ว ง ก ล า ง ข อ งแ น ว ส าย ท า ง 

กทพ.   56-69 - - กทพ. ไดเสนอรายงานผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการฯ
และขอมูลโครงการเพ่ิมเติมใหกับ สคร. เม่ือวันท่ี 27 มี.ค. 
2562 แลว ปจจุบันอยูระหวาง สคร. พิจารณาขอมูลดังกลาว 
และไดเชิญ กทพ. เขารวมประชุมหารือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
โครงการทางพิเศษสายกระทู  - ปาตอง จ.ภู เก็ต รวมกับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของตาม ม. 27 แหง พ.ร.บ. รวมลงทุนฯ  

- 14,177.22 - - 
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ระยะทางรวม 3.98 กม. มีจุดเริ่มตน
โครงการเชื่อมกับถนนพระเมตตา ในพ้ืนท่ี 
ต.ปาตอง อ.กะทู เปนทางยกระดับขนาด 
4 ชองจราจรตอทิศทาง ระยะทาง 1.23 กม. 
จนถึงจุดส้ินสุดโครงการในพ้ืนท่ี อ.กะทู 
บ ริ เวณ จุ ด ตั ดกั บ ทางหลวงแผ น ดิน
หมายเลข 4029 

ป 2556 ในวันท่ี 17 เม.ย. 2562 เพ่ือให กทพ. ชี้แจง
รายละเอียดในรายงานผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการฯ 
ท่ีไดรับความเห็นชอบจาก รวค. แลว ซ่ึงท่ีประชุมไดมีมติ
เห็นสมควรให  กทพ. จัดสงขอมูลเพ่ิมเติมของโครงการ  
ให  สค ร . คื อ  ก ารขออ นุญ าต ใช พ้ื น ท่ี จ ากก รมป า ไม  
เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการให
เอกชนรวมลงทุน ในกิ จการของรัฐ  ซ่ึ งป จจุ บัน  กทพ .  
อยูระหวางการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีจากกรมปาไม 

60. โครงการกอสรางตอเติมทางขับลาน
จอดเครื่องบิน ลานจอดรถยนต พรอมระบบ
ไฟฟาทาอากาศยานนครศรีธรรมราช   
• ระยะเวลา ป 2557 - 2560 
• งบประมาณ 219.51 ลบ. 
• การกอสรางตอเติมทางขับ ลานจอด
เครื่องบิน ลานจอดรถยนต พรอมระบบไฟฟา 
ทําใหสามารถรองรับการจอดเครื่องบิน
ขนาด B737 ไดจํานวน 9 ลํา 

ทย. 57-60 100.00 100.00 ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ เม่ือเดือน ต.ค. 2559 - 219.51 100.00 100.00 

61. โครงการกอสรางตอเติมลานจอด
เครื่องบินและลานจอดรถทาอากาศยาน 
อุดรธานี   
• ระยะเวลา ป 2559 - 2561 
• งบประมาณ 159.87 ลบ. 
• ก อสร างทาง ว่ิง ให ส าม ารถรองรับ
เครื่องบินขนาด B737 ไดจํานวน 9 ลํา 

ทย. 59-61 100.00 100.00 ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ วันท่ี 22 มี.ค. 2561 - 159.87 100.00 100.00 

62. โครงการกอสรางกอสรางทางขับ 
และลานจอดเครื่องบินทาอากาศยานลําปาง 
• ระยะเวลา ป 2559 - 2561 

ทย. 59-61 100.00 100.00 
 

ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ วันท่ี 1 พ.ค. 2561 - 84.80 100.00 100.00 
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• งบประมาณ 84.97 ลบ. 
• กอสรางทางขับและลานจอดเครื่องบิน
จะสาม ารถ รอ งรับ เค รื่ อ ง บิ น ขนาด 
ATR72 ไดจํานวน 6 ลํา 

2.3 ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการจราจร และการจัดการความตองการในการเดนิทาง 

โครงการ 

63. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ระบบบริการการเดินอากาศ 
• แนวทางดําเนินงาน   จัดต้ังศูนยบริหาร

จราจรทางอากาศ (Air traffic Management 
Centre : ATMC) ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  
๑) การจัดต้ังศูนยบริหารจราจรทางอากาศ  
(Air Traffic Management Centre : TMC)  
2) การเพ่ิ มขี ดความสามารถระบบ/
เท ค โน โลยี จ ราจ รท า งอ าก า ศ แ ล ะ 
การพัฒนาระบบเช่ือมตอโครงขายการ
บริหารจราจรทางอากาศท่ัวประเทศ  
(CNS Systems Enhancement and ATM 
Network Integration) 3) การจัดหา
อากาศยานบินทดสอประสิทธิภาพสูง   

บวท. ๕๕-๖3 96.00 96.00 • ดําเนินการติดต้ังระบบ/อุปกรณหองฝกอบรมและปฏิบัติงาน 

Contingency and Training ณ สํานักงานใหญ ทุงมหาเมฆ 
และศูนยควบคุมการบินภูมิภาค ตรวจสอบการทํางานและ
แ ล ก เป ล่ี ย น ข อ มู ล ระ บ บ /อุ ป ก รณ  Integration Test  
ท่ัวประเทศพรอมกันและทดสอบระบบตอเน่ือง System 
Continuity Test ร ะ บ บ / อุ ป ก ร ณ แ ล ว เ ส ร็ จ  แ ล ะ 
มีการเชื่อมตอสัญญาณ/ขอมูลจากระบบ/อุปกรณภายนอกเขา
กับระบบ TMCS ดําเนินการแลวเสร็จเม่ือเดือน ธ.ค. ๒๕๕๙  
• จัดทํา Safety Assessment เพ่ือขอการรับรองเปดใชงาน

ระบบใหมจาก กพท. ซ่ึงไดรับความเห็นชอบในหลักการ  
เม่ือวันท่ี ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๒ ในทุกศูนยควบคุมการบินแลว 
ยกเวนศูนยควบคุมจราจรทางอากาศเสนทางบินกรุงเทพ  
คาดวาจะไดรับความเห็นชอบในไตรมาสท่ี ๔ 
• อยูระหวางเริ่มทดลองการใชงานระบบใหม โดยปจจุบัน 

เปดใชงานระบบใหมท่ีศูนยควบคุมการบินเชียงใหม เม่ือวันท่ี 
๒๔ มี.ค. ๒๕๖๒ ศูนยควบคุมการบินพิษณุโลก วันท่ี ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๒ 
ศูนยควบคุมการบินภูเก็ต วันท่ี 23 มิ.ย. 2562 ศูนยควบคุม
การบินหาดใหญ วันท่ี 27 มิ.ย. 2562 ศูนยควบคุมจราจร
ทางอากาศเขตประชิดสนามบินภูมิภาค วันท่ี 7 ก.ค. 2562 
และศูนยควบคุมจราจรทางอากาศเสนทางบินกรุงเทพ  

- ๔,๔๖๐.๓๑ 80.40 80.40 
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คาดวาจะเปดใชงานในป 2563 

64.โครงการศึกษาจัดทําแผนพัฒนา
มาตรฐานดานการจัดการระบบจราจร 
ในเมืองภูมิภาค 

สนข. 59 
 

100.00 100.00 ดําเนินการแลวเสร็จ  โดยมาตรฐานด านการจัดระบบ
การจราจรในเขตเมืองประกอบดวยคู มือ 4 เลม ไดแก  
1) คูมือการสํารวจและการวิเคราะหขอมูลดานการจราจร  
2) คูมือการจัดระบบการจราจร 3) คูมือการติดตามและ
ประเมินโครงการ 4) คูมือการจัดทําทางจักรยานในเขตเมือง 
โดยมีเมืองตนแบบ จํานวน 6 เมือง ไดแก ภูเก็ต เชียงใหม 
ขอนแกน นครราชสีมา อุดรธานี และเมืองพัทยา ชลบุรี  
พรอมท้ังจัดสงรายงานดังกลาวใหกับหนวยงานในจังหวัดตางๆ 
ท่ัวประเทศ เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการ
ระบบจราจรในเขตเมืองภูมิภาคตอไป 

- 11.32 100.00 100.00 

65.โครงการบริหารจัดการความตองการ 
ในการเดินทาง เพื่อรองรับการพัฒนา
โครงขายการจราจรและระบบขนสง
สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร  

สนข. 58 100.00 100.00 ดําเนินการแลวเสร็จ และ คจร.มีมติเม่ือวันท่ี 21 ก.พ. 2561 
รับทราบและมอบหมายหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป และ ครม. มีมติรับทราบ เม่ือวันท่ี 17 เม.ย. 2561   

- 17.75 100.00 100.00 

 มาตรการ 

18 .มาตรการส ง เสริมสายการบิ น 
ให เพิ่ ม จุด บิ น ไป ยั งท าอากาศยาน 
ในภูมิภาคของไทย 

บกท. ดําเนนิการ
ตอเนือ่ง 

 

- -  ทําการบินไปยังจุดบินหลักในแตละภูมิภาค ประกอบดวย 
เสนทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม กรุงเทพฯ - เชียงราย กรุงเทพฯ - 
อุดรธานี กรุงเทพฯ - ขอนแกน กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี 
กรุงเทพฯ -ภูเก็ต กรุงเทพฯ - สุราษฎรธานี กรุงเทพฯ - กระบ่ี 
กรุงเทพฯ -หาดใหญ เชียงใหม - ภูเก็ต โดยทําการบินตอเน่ือง
ในเสนทางดังกลาวต้ังแตป 2557 และไดปรับเพ่ิมความถี่
เท่ียวบินอยางตอเน่ืองตามความตองการเดินทางของผูโดยสาร 

- - - - 
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 บทม. ดําเนนิการ 
ตอเนือ่ง 

 

100.00 
 
 
 

100.00 
 
 
 

  เพ่ิมความถี่เท่ียวบินประจําภายในประเทศ เพ่ือตอบสนอง
ตอปริมาณผูโดยสาร 7 เท่ียวบินตอสัปดาห ตามเสนทางดังน้ี 
กรุงเทพฯ – เชียงราย กรุงเทพฯ – ขอนแกน กรุงเทพฯ – 
อุดรธานี กรุงเทพฯ – กระบ่ี  

- - - - 

  ดําเนนิการ 
ตอเนือ่ง 

 
 

100.00 
 
 
 

90.00 
 
 
 

  สนับสนุนบัตรโดยสารราคาพิเศษและบริการอาหารพิเศษ 
ใหผูโดยสาร โดยจัดโปรโมชั่นในชวงเทศกาลและบริการอาหาร
พิเศษ เชน เมนูอาหารเจในเทศการกินเจ ขนมในเทศกาลฮาโลวีน 
เมนูพิเศษวันท่ี 5 ธ.ค. ขนมฉลองเทศกาลคริสตมาส 

- - - - 

  ดําเนนิการ 
ตอเนือ่ง 

100.00 75.00   ส ง เสริมการเดินทางท องเท่ี ยวโดยการเป ด เสนทาง 
ในรูปแบบเชาเหมาลํา (Charter) ในเสนทางกรุงเทพฯ –
บุรีรัมย โดยสนับสนุนการเดินทางเพ่ือเขารวมงานแขงขัน
รถจักรยานยนตทางเรียบ (MotorGP 2018) การทองเท่ียว
ภายในประเทศ  

- - - - 

19. มาตรการปรับปรุงการดําเนินงาน
และการใหบริการของทาอากาศยาน
ภูมิภาคใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ทอท. ดําเนนิการ 
ตอเนื่อง 

100.00 100.00 • ทอท. ไดเขารวมโครงการจัดอันดับคุณภาพการบริการ 
ของท าอากาศยาน (Airport Service Quality : ASQ) ของ 
Airport Council International (ACI) สํ ารวจความพึ งพอใจ
ของผูโดยสาร โดยใชแบบสอบถามมาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก 
โดยมีหลักเกณฑในการใหคะแนนประเมินผลดานคุณภาพ 
การใหบริการของทาอากาศยาน ปจจุบันทาอากาศยาน 
ของ ทอท. ไดรวมโครงการ ASQ 6 แหง โดยมีผลการประเมิน 
ณ ไตรมาส 3 ป 2562 (คะแนนเต็ม 5) อาทิ ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 4.32 คะแนน ทาอากาศยานดอนเมือง 4.01 คะแนน 
ทาอากาศยานเชียงใหม 4.47 คะแนน ทาอากาศยานภูเก็ต 
4.14 คะแนน ทาอากาศยานหาดใหญ 3.99 คะแนน และ
ทาอากาศยานเชียงราย 4.20 คะแนน 

 

- 25.71 - - 
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

 ๓. เปาประสงคท่ี ๓ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง 

๓.๑ ยุทธศาสตรที่ ๑ การปรบัปรุงโครงสรางพื้นฐาน มาตรฐานยานพาหนะ และสภาพแวดลอมใหมีคณุภาพและความปลอดภัยในการเดนิทางและการขนสง 
โครงการ 

66.โครงการพัฒ นาปรับปรุงระบบ 
ตรวจสภาพรถ 

ขบ. 60 100.00 
 

100.00 
 

ประกอบดวย 2 โครงการ ดังน้ี 1) โครงการพัฒนาปรับปรุง
ระบบตรวจสภาพรถสํานักงานขนสงจังหวัดสาขา 10 ระบบ  

2) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสภาพรถสํานักงาน
ขนสงจังหวัด 3 ระบบ โดยท้ัง 2 โครงการไดดําเนินการ
พัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสภาพรถจากของเดิม เปนแบบ
ประมวลผลดวยระบบคอมพิวเตอร นําระบบเทคโนโลยี
สมัยใหมเขามาควบคุมการตรวจสภาพรถ โดยเช่ือมตอกับ

โครงขายคอมพิวเตอรในการจัดเก็บบันทึกขอมูลดวย Software 
ซ่ึงสามารถพัฒนาไดตามเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไปในอนาคต โดยไดทํา
การติดต้ังและทดสอบรวมท้ังส้ิน 13 ระบบ แลวเสร็จเรียบรอยแลว 

- 73.45 
(โครงการที่ 1) 

42.15 
(โครงการที่ ๒)  

 
 

100.00 
 

100.00 
 

67.โครงการพัฒนาจุดพักรถบรรทุก 
ตามเสนทางขนสงสินคาหลักของประเทศ  

ทล. 58-65 64.10 33.33 แผนระยะเรงดวน จํานวน 13 แหง ดําเนินการแลวเสรจ็ 3 แหง 
ไดแก 1) จุดพักรถ ต.หนองสาหราย อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา  
2) จุดพักรถสาย ทล.2 ต.หินลาด - โนนสะอาด จ.ขอนแกน 
และ 3) จุดพักรถสาย ทล. 24 ต.ประโคนชัย - จรอกใหญ  
จ.บุรีรัมย  และอยูระหวางดําเนินการ 10 แหง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ไมไดรับงบประมาณตามแผน 
เสนอขอรับรับประมาณ 
ในปถัดไป 

  2,070.00 - - 

68.โครงการกอสรางทางแยกตางระดับ 
และจุดกลับรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางหลวงสายหลัก 

ทล. 58-65  72.00 6.71 ไดรับงบประมาณ 2 โครงการคงเหลือในแผนท้ังหมด  
147 โครงการ 

ไมไดรับงบประมาณตาม
แผน  เสนอขอรับ รั บ
ประมาณในปถัดไป 

3,780.00 - - 

69 .โครงการก อสร างสะพ าน ข าม 
ทางรถไฟและงานรื้อยายส่ิงปลูกสราง 
ในพื้นที่ รฟท. สําหรับกอสรางสะพาน 

ทล. 59-65 68.67 31.33 สะพานกลับรถและทางแยกตางระดับท้ังหมด 149 แหง  
อยูระหวางดําเนินการ ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 10 แหง 
อยูระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 15 แหง รออนุมัติ
ยกเลิกโครงการ จํานวน 1 แหง ไมเริ่มดําเนินการ 57 แหง 
 

ไม ได รั บ งบ ป ระมาณ 
ตามแผน เสนอขอรับ
งบประมาณในปถัดไป 

9,694.00 - - 
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70.โครงการกอสรางสะพานและอุโมงค

ขามจุดตัดรถไฟ (24 แหง) 
• ระยะเวลา ป 2558 – 2564 
• งบประมาณรวม 4,625.73 ลบ. 
• แนวทางการดําเนินงาน  กอสรางเปน
สะพานขามทางรถไฟ ขนาด 2 ชอง
จราจร พรอมทางกลับรถใตสะพาน ไฟฟา
แสงสวาง เครื่องหมายจราจร และส่ิง
อํานวยความปลอดภัย 

ทช.    • ดําเนินการแลวเสร็จ 11 แหง  
• อยูระหวางดําเนินการกอสราง 12 แหง 
• ยุติโครงการ 1 แหง 

    

58-60 100.00 100.00   แยก ทล.2 - บานโคกทา กอสรางแลวเสร็จป 2560 - 411.64 100.00 99.07 

58-60 100.00 100.00   แยก ทล.1 - บานหาดสองแคว กอสรางแลวเสร็จป 2560 - 149.19 100.00 99.99 

58-60 100.00 100.00   แยก ทล.2 - โรงพยาบาลบัวใหญ กอสรางแลวเสร็จป 2560 - 331.91 100.00 97.67 

58-60 100.00 100.00   แยก ทช.อต.2014 - บานโคน - บานวังพะเนียด กอสราง
แลวเสร็จป 2560 

- 135.53 100.00 99.34 

58–61 100.00 33.98   แยก ทล. 315 - บานเกา อ.พานทอง จ.ชลบุรี อยูระหวาง
กอสราง 

อยูระหวางแกไขสัญญาและ
ขยายสัญญา 

189.23 - 20.17 

58–61 100.00 100.00   แยก ทล. 226 - บานนาโหนน กอสรางแลวเสร็จป 2561 - 131.91 100.00 100.00 

59-61 100.00 100.00   แ ยก  ทล .2 26  - บ าน โนนม วง  อ .เฉ ลิ มพ ระ เกี ย ร ติ  
จ.นครราชสีมา กอสรางแลวเสร็จป 2561 

- 307.87 100.00 99.86 

59-61 100.00 100.00   แยก ทล.4 - บานกลาง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  
กอสรางแลวเสร็จป 2561  

  - 186.20 100.00 93.81 

59-61 100.00 100.00  แยก ทล.4 - บานปกเตียน อ.ทายาง จ.เพชรบุรี  
กอสรางแลวเสร็จป 2562 

- 135.57 - 96.69 

59-61 100.00 100.00  แยก ทล.4 - บานหนาปอม อ.สามรอยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ  
กอสรางแลวเสร็จป 2561 

- 175.37 100.00 97.23 

 59-61 100.00 100.00  บานหนองทรายขาว - บานบางอิฐ อ.บานหม่ี จ.ลพบุรี  
กอสรางแลวเสร็จป 2562 

- 146.70 - 97.03 

 59-61    100.00 100.00  แยก ทล.4047 - บ านท าสําเภาใต  อ .เมือง จ .พัทลุง  
กอสรางแลวเสร็จป 2562 

- 166.03 - 97.17 

 59-61 81.55 77.79    แยก ทล.4 - บ านบางหอ อ.เมือง จ.เพชรบุรี  อยู ระหวาง
กอสราง 
 

- 134.34 - 75.15 
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 59-62 75.70 83.32  แ ยก  ทล .35 - บ าน โคกขาม  อ .เมื อ ง จ .ส มุทรสาคร  
อยูระหวางกอสราง 

- 405.59 - 62.29 

 60–64 100.00 6.80  แยก ทล.3233 - บานธรรมศาลา อ.เมือง ,นครชัยศรี  
จ.นครปฐม (เปล่ียนช่ือเปน นฐ.1023 แยก ทล.7 – บานวัดละมุด 
อ.เมืองนครชัยศรี จ.นครปฐม) อยูระหวางกอสราง 

- 211.00 - 15.00 

 
 

60-64 100.00 2.05   แยก ทล.4 - บานหนองโรง อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี  
อยูระหวางกอสราง โดยขยายเวลากอสรางเพ่ิมอีก 1 ป 

อยูระหวางการแกไขแบบ
ตามเกณฑ รฟท. 

111.90 - 15.00 

   60-63 22.95 19.35   แยก ทล.4 - บานทุงขาม อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี  
อยูระหวางกอสราง 

- 104.20 - 28.19 

 

 

60-63 91.93 28.28  แยก ทล.4 - บานเขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ  
อยูระหวางกอสราง 

- 162.44 - 15.00 

60-64 100.00 48.13  แยก ทล.41 - บานบางใบไม อ.ทาฉาง จ.สุราษฎรธานี  
อยูระหวางกอสราง 

- 224.09 - 34.71 

60-62 - -   แ ยก  ทล . 346  - ศาลายา อ .บ างเลน ,พุ ทธมณ ฑ ล  
จ.นครปฐม  ยุติโครงการเน่ืองจากซํ้าซอนกับ รฟท. 

- - - - 

60-64 66.08 1.46  แยก ทล. 11 - บานนายาง, บานในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ
อยูระหวางกอสราง 

- 230.52 - 15.00 

60-64 92.34 16.08   แ ย ก  ท ล .4  - บ าน ป าก นํ้ าป ร าณ บุ รี  อ .ป ราณ บุ รี  
จ.ประจวบคีรีขันธ อยูระหวางกอสราง 

- 113.62 - 15.00 

60-64 90.08 75.05  แยก ทล.2076 - บานหวยทับทัน อ.หวยทับทัน, โพธ์ิศรี  
จ.ศรีสะเกษ อยูระหวางกอสราง 

- 120.88 - 64.99 

62-64 - -   แยก ทล.4 - บานโพธ์ิเรียง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 
อยูระหวางกอสราง 

 340.00 - 15.00 

71.โครงการปรบัปรุงระบบอาณตัิสัญญาณ 
ทั่วประเทศ  

รฟท. 61-64 28.00 20.00 อยูระหวางการทบทวนวงเงินโครงการกับสํานักงบประมาณ  -  141.28 10.00 10.00 

72.โครงการตดิตั้งเครื่องกัน้ถนน 
เสมอระดบั  

รฟท. 62-63 62.00 60.50 ติดต้ังเครื่องกั้นถนนเสมอระดับ 165 แหง ขณะน้ีอยูระหวาง 
อยูระหวางการติดต้ัง 

- 63.37 - - 
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7 3 .โค รงก ารป รั บ ป รุ งท างรถ ไฟ 
ที่ไมปลอดภัย  

รฟท. 60-62   ปรับปรุงทางรถไฟท่ีไมปลอดภัย จํานวน 4 แหง ประกอบดวย - 1,405.24   

  100.00 100.00 ชวงชุมทางหาดใหญ – ควนมีด ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ - 86.00 100.00 100.00 

   80.85 45.83 ชวงชุมทางฉะเชิงเทรา – ชุมทางคลองสิบเกา อยูระหวาง 
การดําเนินงานกอสราง 

- 148.90 70.00 30.00 

   97.89 91.94 ชวงชุมทางคลองสิบเกา – ชุมทางแกงคอย  อยูระหวาง 
การดําเนินงานกอสราง 

-   621.72 90.00 85.00 

   100.00 100.00 ชวงสถานีหัวตะเข – ชุมทางฉะเชิงเทรา ดําเนินงานแลวเสร็จ -   170.52  100.00  100.00 

74.โครงการติดตั้ งรั้วสองข างทาง 
ตามแนวเขตทางรถไฟ  

รฟท. - - - อยูระหวางการเปล่ียนแปลงแหลงเงินโครงการ - - - - 

75.โครงการจัดหาและติดตั้งปายหยุด
สะทอนแสงและปายเตือนกระพริบแสง
พรอมคันชะลอความเร็ว  

รฟท. 59 100.00 100.00 ดําเนินการแลวเสร็จ - 50.00 100.00 100.00 

76.โครงการกอสรางและจัดหาระบบตรวจ
การณชายฝงอาวไทยตอนบน   

จท. 55-52  100.00 100.00 •  โครงการปรับปรุงส่ิงกอสราง และออกแบบพรอมจัดหา
ระบบการควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเล (VTS 
ระยะที่ 1) ระยะเวลาดําเนินการ ๒๕๕๐-๒๕๕๒ งบประมาณ 
360 ลบ. ไดดําเนินการแลวเสร็จและไดตรวจรับงานเม่ือวันท่ี  
25 ก.ค. 2555  

 360.00 100.00 100.00 

  55-62  100.00 100.00 • โครงการกอสรางและจัดหาระบบตรวจการณชายฝงอาวไทย
ตอนบน (VTS ระยะที่ 2) จท. ไดลงนามในสัญญาจาง เม่ือ

วันท่ี 28 เม.ย. 2560 กําหนดแลวเสร็จวันท่ี 18 ก.พ. 2562 

ตรวจรับงานแลวเม่ือ 22 เม.ย. 2562 

 314.49 
 

100.00 100.00 

     • โครงการกอสรางและจัดหาระบบตรวจการณชายฝง 
อาวไทยตอนบน (VTS ระยะที่ 3) จท. ขอรับการจัดสรร
งบประมาณป 2563-2565 วงเงิน 881.72 ลบ. แตไมได
รับการจัดสรร ในเบ้ืองตนจะขอแปรญัตติงบประมาณ  
ป 2563 เพ่ือดําเนินการในบริเวณชายฝงอันดามันกอน 

- 
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๓.๒ ยุทธศาสตรที่ 2 การปรบัเปล่ียนพฤติกรรมของผูมีสวนเกี่ยวของ ใหความรู ความเขาใจ จิตสํานึก และทักษะเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยดานการขนสง  

โครงการ 

77.โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรแผนปองกันและบรรเทาภัย 
ในภาคคมนาคม  

สนข. 59 100.00 100.00  ดําเนินการแลวเสร็จ โดยไดจัดการฝกซอมแผนฯ ครบ ๒ ครั้ง - 3.07 100.00 100.00 

มาตรการ 

20.มาตรการบังคับใชการจํากัดความเร็ว
อยางเปนรูปธรรม 

ขบ. ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

 
100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.00 

 
100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.00 

ดําเนินงานภายใต 2 โครงการ/มาตรการ ดังน้ี 
• โครงการรถปฏิบัติการเค ล่ือนที่ ต รวจจับความเร็ว  
เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดําเนินงานภายใต
โครงการรถปฏิบัติการเคล่ือนท่ีตรวจจับความเร็ว เพ่ือปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน ออกตรวจจับความเร็วดวยกลอง
เลเซอรรถปฏิบัติการเคล่ือนท่ี ต้ังแต ต.ค. 2561 - ก.ย. 2562   
โดยดําเนินการเปรียบเทียบปรับ ณ จุดตรวจ และตรวจสอบ
ขอมูลพรอมออกหนังสือเรียกตัวผูกระทําผิดมาชําระคาปรับ  
แยกไดดังน้ี 1) สวนกลาง บันทึกภาพตรวจสอบความเร็ว จํานวน 
375,423 คัน พบรถท่ีใชความเร็วเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด 
จํานวน 3,288 คัน 2) สวนภู มิภาค บันทึกภาพตรวจสอบ
ความเร็ว จํานวน 463,474 คัน พบรถท่ีใชความเร็วเกินกวาท่ี

กฎหมายกําหนด จํานวน 25,861 คัน 
• มาตรการตรวจจับความเร็วผานระบบ GPS  ดําเนินการ
ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก  
ผานระบบ GPS โดยหากพบรถท่ีความเร็วเกินกวากฎหมาย
กําหนด ขบ. จะออกหนังสือเรียกตัวผูกระทําผิดมาชําระ
คาปรับ รายละเอียดดังน้ี ปงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561 
– ก.ย. 2562) ตรวจจับความเร็วเกินกํ าหนด จํานวน 
๒,๗๐๙,๙๒๐ คัน  

 
- 

 
6.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบกองทุนเพ่ือ
ความปลอดภัย
ในการใชรถ 

ใชถนน 
(จาง จนท. GPS 

279 คน 81 ศูนย) 

 
100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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21.มาตรการกําหนดมาตรฐานการขนสง
และบังคับใชอยางเปนรปูธรรม และสงเสริม
การสวมหมวกนิรภัย - คาดเข็มขัดนิรภัย 

ขบ.  
 

61 

 

100.00 

 

100.00 

ดําเนินการภายใต 2 โครงการ/มาตรการ ไดแก  
• โครงการ DLT Helmet Area สวมหมวกนิรภัย 100%  
ดําเนินการเสร็จแลว จํานวนผูท่ีไมสวมหมวกนิรภัยท่ีเขามา
ติดตอราชการกับ ขบ. และหนวยงานในสังกัด มีอัตราการลดลง

ถึงรอยละ 31 จากเปาหมายท่ีต้ังไว รอยละ 25 

 
- 

 
4.30 

 
100.00 

 
100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

100.00 100.00 • มาตรการสงเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัย ในชวงเทศกาล
สําคัญ เชน ปใหมและสงกรานตของทุกป ขบ. กําหนดให
หนวยงานในสังกัดท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคดําเนินการให
คําแนะนําผูโดยสาร ณ สถานีขนสง/จุดจอดรถ/จุดตรวจบน
ถนนสายหลัก เกี่ยวกับกฎระเบียบการคาดเข็มขัดนิรภัย  
และตรวจสอบผูโดยสารบนรถโดยสารทุกคันใหคาดเข็มขัดนิรภัย 
เพ่ือปองกันการบาดเจบ็/เสียชีวิต หากพบผูโดยสารไมคาดเข็มขัด
นิรภัย หามทําการออกเดินรถ โดยดําเนินการออกตรวจในชวง
เทศกาลสําคัญ อาทิ เทศกาลลอยกระทง ปใหม สงกรานต 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

- ไมใช
งบประมาณ 

- - 

22.มาตรการสงเสริมความรูการใชรถ 
ใชถนนอยางปลอดภัยใหกับกลุมเปาหมาย
ตางๆ ทุกกลุม 

ขบ.  
ดําเนินการ
ตอเนื่อง 

 
 

  แบงเปน 3 โครงการ ดังน้ี     

100.00 
 

 

100.00 
 

 
 

• โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการขนสงทางถนน  
จัดโครงการ “เสริมสรางความรู สูถนนปลอดภัย ใสใจบริการ” 
ดําเนินการ 1) อบรมพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง วันท่ี 
28 ก.พ. 2562 จํานวน 100 คน 2) อบรมพนักงานขับรถ
โดยสารไมประจําทาง (รุนท่ี 1) วันท่ี 24 เม.ย. 2562        
3) อบรมพนักงานขับรถโดยสารไมประจําทาง (รุนท่ี 2)  
วันท่ี 25 เม.ย. 2562 4) อบรมพนักงานขับรถบรรทุก  
วันท่ี 8 พ.ค. 2562 5) อบรมพนักงานขับรถรับสงนักเรียน 
วันท่ี 10 มิ.ย. 2562 และ 6) อบรมพนักงานขับรถยนต
รับจาง (รถแท็กซ่ี) วันท่ี 19 มิ.ย. 2562 
 

- 
 
 

0.20 
 

 

100.00 100.00 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

100.00 
 

100.00 
 

• โครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสรางจิต สํานึก 
ความปลอดภัยในการใชรถใชถนน 1) จัดทําคูมือ “สอนนอง
รูกฎจราจร” พรอมจัดสงใหหนวยงานตามท่ีกําหนด 2) ขยาย
ระยะ เวลาและของบประมาณ เพ่ิ ม  เพ่ื อจั ดกิ จกรรม 
ตามโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสรางจิต สํานึก 
ความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดําเนินการแลวเสร็จ โดยมีจํานวน
นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมท้ังส้ิน 57,639 คน (ผานเกณฑ
ทดสอบความรู จํานนวน 55,400 คน) 

- 50.07 
(งบ กปถ.) 

100.00 100.00 

62 100.00 
 

100.00 
 

• โครงการนักเรียนรุนใหมมีใบขับขี่ จัดอบรมปลูกฝงใหผูขับ
รถมีจิตสํานึกในการขับรถท่ีถูกตองตามกฎจราจร เสริมสราง
ใหผูขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรเพ่ือความปลอดภัย และเพ่ิม
ชองทางใหบริการแกผูขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต 
โดยใหความรูเกี่ยวกับ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ การขับรถอยาง
ปลอดภัย จิตสํานึกและมารยาทในการขับรถ และขอปฏิบัติ
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินและการใหความชวยเหลือและการปฐม
พยาบาล พรอมบันทึกช่ัวโมงการอบรมสําหรับผูขอรับ
ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต รวมจํานวนผูเขารับการอบรม 

23,645 คน ผานเกณฑการอบรมจํานวน 23,350 คน 

ไดรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตจํานวน 21,286 คน 

 9.27 100.00 
 

100.00 
 

23.มาตรการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ 
ปองกนัอุบตัิเหตกุารแจงเหตุสารสนเทศ  
ดานความปลอดภัย 

ทล. ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

- - ทล.ไดดําเนินมาตรการเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ การแจงเหตุ
สารสนเทศดานความปลอดภัย ดังน้ี  
1. ศึกษาความเร็วปลอดภัยบนทางหลวงเพื่อการกําหนด
ความเร็วที่เหมาะสม ดําเนินการแลวเสร็จและอยูระหวาง
รวมกับสํานักงานตํารวจแหงขาติ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
พิจารณาแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับความเร็วใหเหมาะสม
กับสภาพถนนและการใช งาน  รวมถึ งสภาพรถยนต ท่ี

- - 
(ไมใชงบประมาณ) 

- - 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคค. ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๗๘                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (คร้ังที่ 18 : ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

เปล่ียนแปลงไปในปจจุบัน สนับสนุนมาตรการบังคับใช
กฎหมายของกองบังคับการตํารวจทางหลวง โดยการติดต้ัง
อุปกรณตรวจจับผูใชความเร็วเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนดบน
สายทาง และส งขอ มูลใหกองบังคับการตํารวจทางหลวง
ดําเนินการบังคับใชกฎหมายตอไป  
2. จัดตั้งศูนยบริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุชั่วคราว 
ดําเนินการต้ังแตเดือน ต.ค. ๒๕๖๑ และดําเนินการอยางตอเน่ือง 
เพ่ือเปนศูนยกลางควบคุมบริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ
บนโครงขายทางหลวง ประสานความรวมมือระหวาง
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เผยแพรขอมูลใหกับผูใชทางผานปาย 
VMS ท่ีติดต้ังบนสายทาง รวมไปถึง Mobile Application 
Thailand Highway Traffic ได มี ก าร ติ ด ต้ั งอุ ป ก รณ บ น 
สายทาง และ พัฒ นาระบบงานต าง  ๆ  เพ่ื อส นับสนุน 
การทํางานของศูนยฯ บนทางหลวงหมายเลข ๑ ชวง รังสิต – 
สระบุรี และทางหลวงหมายเลข ๒ ชวงสระบุรี – สีค้ิว แลวเสร็จ 
ขณะน้ีกําลังอยูระหวางติดต้ังอุปกรณบนเสนทางสายหลักสู
ภาคกลาง/เหนือ ภายในรัศมี ๒๕๐ กม. จากกรุงเทพมหานคร
เพ่ิมเติมในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

24.มาตรการสรางความรวมมือระหวาง
ชุมชนกับหนวยงานของรัฐเพือ่ชวยปองกนั
อุบัติเหตุจากจุดตัดทางรถไฟ  

รฟท. ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

- - รฟท. ไดดําเนินการอยางตอเน่ืองในการสรางความรวมมือ
ระหวางชุมชนกับหนวยงานของรัฐ เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 
จากจุดตัดรถไฟ อาทิ หารือรวมกับหนวยงานสวนทองถิ่น
อยางตอเน่ือง เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นจากจุดตัดทางรถไฟ  
การติดต้ังเครื่องกั้นถนนในบริเวณชุมชนท่ีมีโอกาสเส่ียง 
ตอการเกิดอุบัติเหตุ การหารือรวมกันระหวาง ทล. และ ทช.  
ในการขอสรางทางขามและทางลอดในเสนทางท่ีมีปริมาณ
การจราจรหนาแนน 
 

- - 
(ไมใชงบประมาณ) 

- - 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

๓.๓ ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบขนสงและจราจรใหไดมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล และกรอบความตกลงระหวางประเทศ 

โครงการ 

78.โครงการศึกษาจัดทํ าแผนหลัก 
ดานความม่ันคงในภาคการขนสง ระยะที่ 1  

สนข. ๕๙-60 
 
 
 
 
 

๑๐๐.00 
 
 
 
 
 

๑๐๐.00 
 
 
 
 
 

  โครงการศึกษาจัดทําแผนหลัก ดานความม่ันคงในภาค 
การขนส งระยะ ท่ี  1  ดํา เนินการแล ว เสร็จ  และได รับ 
ความเห็นชอบจาก คค. โดยมอบหมายให สนข. เปนหนวย
ประสานงานหลักใหหนวยงานในสังกัด คค.จัดทําแผนปฏิบัติ
การรองรับแผนหลักดานความม่ันคงในภาคการขนสงตอไป 
  การจัดทําแผนปฏิบัติการดานความม่ันคงในภาคการขนสง
ของ คค. อยูระหวางดําเนินการ  

- 
 
 
 
 
 
 

๑๓.๗๘ 
 
 
 
 
 

- 

๑๐๐.00 
 
 
 
 
 

- 

๑๐๐.00 
 
 
 
 
 

- 

มาตรการ 

2 5 .มาต รก ารบั งคั บ ใช ม าต รฐาน 
ความปลอดภัยของยานพาหนะและ 
ผูขับรถโดยสารสาธารณะใหเขมงวดมากขึ้น 

ขบ. ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

100.00 100.00 ดํ า เนิ น ก ารรับ เรื่ อ งร อ ง เรี ย น จ าก ป ระชาช น ผู ได รั บ 
ความเดือดรอนจากการใชบริการรถโดยสารสาธารณะ  
ต้ังแต ต.ค. 2561 – ก.ย 2562 จํานวน 90,103 เรื่อง 
ดําเนินการแลวเสร็จ 82,771 เรื่อง  

- 50.14 100.00 100.00 

26.มาตรการปรับปรุงกฎระเบียบการออก
ใบอนุญาตการประกอบการขนสงสินคา
ระหวางประเทศ  

ขบ. - - - ยุติมาตรการ เน่ืองจากปจจุบันมีกฎหมายท่ีใชบังคับไวแลว
ตาม พ.ร.บ. การขนสงทางบก พ.ศ. 2522 จึงยังคงใช
บทบัญญัติเดิมในการขอออกใบอนุญาตการประกอบการ
ขนสงสินคาระหวางประเทศตอไปได 

- - - - 

27.มาตรการกวดขันน้ําหนักรถบรรทุก 
ใหเปนไปตามมาตรฐาน 

ทล. ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

- - ทล. มีการตรวจสอบนํ้าหนักรถบรรทุก โดยต้ังดานชั่งนํ้าหนัก
ถาวรบนทางหลวง 

- - 
(ไมใชงบประมาณ) 

- - 

28.มาตรการสงเสริมการพัฒนาระบบ
การประกันภัยและการชดเชยคาเสียหาย
อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถไฟ  

รฟท. ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

100.00 
 

100.00 
 

  ดําเนินการตอเน่ือง - - 
(ไมใชงบประมาณ) 

- 
 

- 

29.มาตรการควบคุมระยะเวลาปฏิบัติงาน
และเพิ่มจํานวนผูปฏิบัติงานใหเพียงพอ 

รฟท. 59 100.00 100.00 ดําเนินการแลวเสร็จ โดยรับพนักงานครบจํานวนแลว - - 
(ไมใชงบประมาณ) 

100.00 100.00 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

30.มาตรการใหสัตยาบันอนุสัญญา 
SOLAS Protocol 1988 และอนุ สัญญา
LOADLINE Protocol 1988   

จท. ดําเนนิการ 
ตอเนื่อง 

- - ขณะน้ี จท. ไดออกขอบังคับเรื่อง Harmonized survey แลวเสร็จ 
และอยูระหวางการเสนอ คค. เพ่ือนําเสนอ ครม. กอนการให
สัตยาบันตอไป โดย จท.มีแผนเขารวมอนุสัญญา SOLAS 
Protocol 1988 และอนุ สัญ ญ า LOADLINE Protocol 
1988 ในป 2562  

- - 
(ไมใชงบประมาณ) 

- - 

31.การพัฒนาทาเรือใหเปนไปตามมาตรฐาน 
PSHEMS   

 กทท. 62 100.00 
 

100.00 
 
  

  ท า เรื อ แห ลม ฉ บั งได รั บ ก ารรับ รอ งระบ บ  PSHEMS  
จากหนวยงาน PEMSEA เม่ือวันท่ี 10 ก.พ. 2559 โดย
ใบรับรองมีอายุ 3 ป นับจากวันลงนามการตรวจติดตาม 
ระหวางวันท่ี 11 - 15 ก.พ. 2562 ทาเรือแหลมฉบังได
ดําเนินการจัดฝกอบรมเตรียมความพรอมในการยกระดับ
มาตรฐานระบบการรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดลอม (PSHE MS) ระดับท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2562 ใหกับ 
พ นักงานท าเรือแหลมฉบั งและ ผู แทน ผูประกอบการ 
ท าเทียบ เรือ เกี่ ย วข องกั บระบบ PSHEMS อยู ระหว าง 
การจัดทําฐานขอมูลกฎหมาย ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม     
เพ่ือใชอางอิงในการตรวจประเมินระบบ PSHEMS 
  ท า เรื อ แ ห ล ม ฉ บั ง ได ป ร ะ ก า ศ น โย บ า ย  คุ ณ ภ า พ  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอมของทาเรือแหลมฉบัง 
ประกาศ ณ วันท่ี 5 มี.ค. 2562 
 คณะทํางานไดจัดทําฐานขอมูลกฎหมาย ความปลอดภัยและ
ส่ิงแวดลอม พรอมปรับปรุงคู มือการปฏิบัติงานดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอมใหสอดคลองกับ
ระบบ PSHEMS Level 2 เพ่ือใชอางอิงในการตรวจประเมิน
ระบบ PSHEMS เรียบรอยแลว ซ่ึงประกาศใชเม่ือวันท่ี 1 ส.ค. 2562 

- 0.70 100.00 
  

68.29 
  

32. การดําเนนิการแกไขขอบกพรองภายใต
โครงการตรวจสอบการกํากบัดูแลความ 
ปลอดภัยสากล (Universal Safety Oversight 

กพท. 
 

59-62  100.00 75.00 • แกไขขอบกพรองดานปลอดภัยการบินไดสําเร็จ รอยละ 89.39 
จากขอบกพรองสวนท่ีเหลือจํานวน 466 ขอ โดยเม่ือวันท่ี 
13-22 พ.ค. 2562 องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศไทย 

ความสําเร็จของการออก
ใบรับรองผูดําเนินการ
เดินอากาศใหม ขึ้นอยูกับ

153.00 
 

100.00 100.00 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

Audit Programme : USOAP)   (ICAO) ไดเขามาตรวจสอบยืนยันอยางเต็มรูปแบบ (Full ICAO 
Coordinated Validation Mission ห รื อ  Full ICVM) พ บ ว า
ระดับประสิทธิภาพของการนํามาตรฐาน ICAO มาบังคับใช หรือ 
คา Effective Implementation (EI) เบ้ืองตน เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 
65.83 สูงกวาคา EI ท่ี ICAO กําหนดคือรอยละ 60 ทําให
มาตรฐานการกํากับดูแลดานการบินของไทยไดมาตรฐานสากล 

• ออกใบรับรองผูดําเนินการเดินอากาศใหม ประเภทอากาศยาน
ปกหมุนระหวางประเทศ เสร็จส้ินจํานวน 5 สายการบิน และ 
อยูระหวางดําเนินการออกใบรับรองสายการบินปกแข็ง
ระหวางประเทศ จํานวน 3 สายการบิน และสายการบิน
ภายในประเทศ จํานวน 7 สายการบิน 

ความพรอมและระยะเวลา 
ในการแกไขขอบกพรอง
ของแตละสายการบิน เม่ือ 
กพท.เขาไปดําเนินการตรวจ 
 
 
 
 

 ๔. เปาประสงคท่ี ๔ เพ่ือสงเสริมการขนสงท่ีประหยัดพลังงาน และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

๔.1 ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมและสนบัสนนุใหมีการเปล่ียนมาใชรูปแบบการขนสงทางรางและทางน้ําเพิ่มมากขึ้น 

โครงการ 

79 .โค รงก ารก อ ส ร างรถ ไฟ ท างคู  
ชวงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา - แกงคอย 
• ระยะเวลา ป 2560 - 2562 
• งบประมาณ 10,233.06 ลบ. 
• แนวทางการดําเนินงาน  สัญญาท่ี  1 
กอสรางทางรถไฟระยะทางประมาณ 
106 กม. สัญญาท่ี 2 กอสรางอุโมงครถไฟ 
และสามารถเปดเดินรถไดภายในป 2562 

 รฟท. 59-62 100.00 
 

100.00 
 

ครม. มีมติอนุมัติโครงการเม่ือวันท่ี 10 ก.ค. 2555 ขณะน้ี
อยูระหวางการดําเนินการกอสราง ประกอบดวย งานโยธา
กอสรางแลวเสร็จ และงานเวนคืนท่ีดินคณะกรรมการรถไฟฯ 
อนุมัติใหขยายอายุสัญญาออกไปอีก 224 วัน 
 

- 10,233.06 95.00 88.15 

80.โครงการกอสรางรถไฟทางคู 
ชวงชุมทางถนนจิระ - ขอนแกน   
• ระยะเวลา ป 2559 - 2562 
• งบประมาณ 24,326.00 ลบ. 

รฟท. 59-62 100.00 
 

100.00 
 

•  ครม . อ นุ มั ติ โครงการแล ว เม่ือ วัน ท่ี  7 พ .ค. 2558   
กก.วล. เห็นชอบรายงานEIA แลว เม่ือวันท่ี 23 ก.ค. 2557  
ครม. อนุมัติกอสรางโครงการ เม่ือวันท่ี 27 ก.ย. 2559 ลงนาม
สัญญาเม่ือวันท่ี 24 ธ.ค. 2558 ระยะเวลากอสราง ต้ังแตวันท่ี 

- 24,326.00 100 93.97 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

• แนวทางการดําเนินงาน  กอสรางทางใหม
อีก 1 ทาง เริ่มจากสถานีชุมทางถนนจิระ - 
ขอนแกน รวมระยะทางประมาณ 158 กม. และ
เปดเดินรถไดภายในป 2562 

19 ก.พ. 2559 – 18 ก.พ. 2562  ระยะทาง 187 ก.ม.  
ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ  
 
 

81.โครงการกอสรางรถไฟทางคู 
ชวงประจวบคีรีขันธ - ชุมพร   
• ระยะเวลา ป 2560 - 2564 
• งบประมาณ 12,457.02 ลบ. 
•  แนวทางการดําเนินงาน  กอสรางทางใหม 
อีก 1 ทาง ชวงประจวบคีรีขันธ  - ชุมพร  
มีระยะทางประมาณ 167 กม. เริ่มจากสถานี
ชุมทางถนนจิระ – ขอนแกน รวมระยะทาง
ป ร ะ ม า ณ  1 5 8  กม .  แ ล ะ เ ป ด 
เดินรถไดภายในป 2564 

รฟท. 60-64  
 
 
 
 
 

29.16 

 
23.93 

 
 
 
 
 
 

36.21 

 
30.54 

• ครม. อนุมัติดําเนินโครงการกอสรางฯ เม่ือวันท่ี 2 เม.ย. 2559 
และ ครม. มีมติเห็นชอบใหทบทวนมติ ครม. วันท่ี 26 เม.ย. 2561 
และอนุมัติกอสรางโครงการฯ เม่ือวันท่ี 19 ธ.ค. 2560  
โดยลงนามสัญญา เม่ือวันท่ี 28 ธ.ค. 2560 เริ่มกอสราง    
1 ก.พ. 2561 กําหนดแลวเสร็จภายในเดือน ต.ค. 2564  
• สัญญาท่ี 1 ชวงประจวบคีรีขันธ- บางสะพานนอย ระยะทาง  88 กม.  
อยูระหวางดําเนินการกอสราง  คาดวาจะแลวเสรจ็ ต.ค.2563 
• สัญญาท่ี 2 ชวงบางสะพานนอย – ชุมพร ระยะทาง 79 กม.อยู
ระหวางดําเนินการกอสราง คาดวาจะแลวเสร็จ ม.ค. 2564 

-  12,457.02 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

27.35 
 

23.83 
 

 
 
 
 
 
 

27.35 
 

23.83 

82.โครงการกอสรางรถไฟทางคู 
ชวงลพบุรี - ปากน้ําโพ 
• ระยะเวลา ป 2560 - 2564 
• งบประมาณ 22,678.06 ลบ. 
• แนวทางการดําเนินงาน  กอสรางทาง
รถไฟใหม เพ่ิม 1 เสนทาง ชวงลพบุรี  - 
ปากนํ้าโพ มีระยะทางประมาณ 148 กม.  
แบงออกเปน 2 ชวง สัญญา ประกอบดวย 
สัญญาท่ี 1 ชวงบานกลับ - โคกกระเทียม 
สัญญาท่ี 2 ชวงทาแค - ปากนํ้าโพ และ
เปดเดินรถไดภายในป 2565 
 
 

รฟท. 60-65  
 
 
 
 
 

 
 

24.24 

 
64.37 

 
 
 
 
 

 
 

6.16 

 
39.99 

• ครม. อนุมัติโครงการ เม่ือวันท่ี 1 พ.ย. 2559 กก.วล. 

เห็นชอบรายงาน EIA แลววันท่ี 1 ส.ค. 2559  ครม. มีมติ
เห็นชอบใหทบทวนมติ ครม. วันท่ี  1 พ.ย. 2559 และอนุมั ติ
กอสรางโครงการฯ วันท่ี 19 ธ.ค. 2560 และลงนามสัญญา
เม่ื อ วัน ท่ี  28 ธ .ค . 2560 เริ่ ม ก อ ส ร า ง  1 ก .พ . 2561   
(สัญญา 2)  และ 15 มิ.ย. 2561 (สัญญา 1) กําหนดแลวเสร็จใน
เดือน ม.ค. 2564 และ มิ.ย.65 ตามลําดับ 
• สัญญาท่ี 1 ชวงบานกลับ -โคกกระเทียม ระยะทาง 32 กม.  
อยูระหวางดําเนินการกอสราง คาดวาจะแลวเสรจ็ มิ.ย.2565 

• สัญญาท่ี 2 ชวงทาแค – ปากนํ้าโพ ระยะทาง 116 กม.  
อยูระหวางดําเนินการกอสราง คาดวาจะแลวเสร็จ ม.ค. 2564 

- 18,699.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
- 

 
 
 
 
 
 

 
 

11.63 

 
22.29 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

83.โครงการกอสรางรถไฟทางคู 
ชวงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ 
• ระยะเวลา ป 2560 - 2565 
• งบประมาณ 23,910.58  ลบ. 
• แนวทางการดําเนินงาน  กอสรางทาง
รถไฟใหมเพ่ิม 1 เสนทาง ชวงมาบกะเบา - 
ชุมทางถนนจิระ มีระยะทางประมาณ 
132 กม.  

รฟท. 60-65  
 
 
 

41.52 

 
 

 
 

- 

 
15.70 

 
 
 
 

45.81 

 
 

 
 

- 

 
15.91 

• ครม. อนุมัติโครงการแลว เม่ือวันท่ี 27 ก.ย. 2559 กก.วล. 
เห็นชอบรายงานEIA แลว เม่ือวันท่ี 23 ธ.ค. 2558  และ 
ครม. มีมติเห็นชอบใหทบทวนมติ ครม. วันท่ี 27 ก.ย. 2559 และ
อนุมัติกอสรางโครงการฯ เม่ือวันท่ี 19 ธ.ค. 2560  
  • สัญญาท่ี 1 ชวงมาบกะเบา – คลองขนานจิตร ลงนามสัญญา  
วันท่ี 28 ธ.ค. 2560 เริ่มกอสรางวันท่ี 1 ก.พ. 2561 กําหนด 

  แลวเสร็จภายในเดือน ม.ค. 2565  ระยะทาง 58 กม.  
  คาดวาจะแลวเสร็จ ม.ค. 2565 
  •  สัญญาท่ี 2 ชวงคลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง     
  69 กม. อยูระหวางขออนุมัติดําเนินโครงการจากคณะกรรมการรถไฟฯ   
  • สัญญาท่ี 3 งานอุโมงค ระยะทาง 5 กม. ลงนามสัญญาวันท่ี 
28 ธ.ค. 2560 เริ่มกอสรางวันท่ี 1 ก.พ. 2561 กําหนดแลวเสร็จ
ภายในเดือน ม.ค. 2565 อยูระหวางดําเนินการกอสราง คาด
วาจะแลวเสร็จ ธ.ค. 2564 

- 23,910.58  
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

 
- 

 
 
 
 
 

26.49 
 

 
 

- 

 
14.47 

84.โครงการกอสรางรถไฟทางคู 
ชวงนครปฐม - หัวหิน 
• ระยะเวลา ป 2560 - 2564 
• งบประมาณ 15,718.00 ลบ. 
• แนวทางการดําเนินงาน  กอสรางทางรถไฟใหม
เพ่ิม 1 เสนทาง ชวงนครปฐม - หัวหิน มี
ระยะทางประมาณ 169 กม. แบงออกเปน 
2 ชวง สัญญาประกอบดวย สัญญาท่ี 1 ชวง
นครปฐม - หนองปลาไหล สัญญาท่ี 2 ชวง
หนองปลาไหล - หัวหิน และเปดเดินรถได
ภายในป 2565 
 

รฟท. 60-64  
 
 
 
 
 

 
48.23 

 
 

50.88 

 
 
 
 
 
 

 
43.38 

 
 

57.78 

• ครม. อนุมัติโครงการแลว เม่ือวันท่ี 1 พ.ย. 2559  กก.วล. 
เห็นชอบรายงาน EIA แลว เม่ือวันท่ี 1 ส.ค. 2559 ครม. มีมติ
เห็นชอบใหทบทวนมติ ครม. วันท่ี 1 พ.ย. 2559 และอนุมัติ
กอสรางโครงการฯ เม่ือ วันท่ี 19 ธ.ค.2560 โดยลงนาม
สัญญาเม่ือวันท่ี 28 ธ.ค. 2560 และเริ่มกอสรางเ มื ่อวัน ท่ี  
1 ก.พ. 2561 กําหนดแลวเสร็จภายใน ม.ค. 2564 
• สัญญาท่ี 1 ชวงนครปฐม - หนองปลาไหล ระยะทาง 93 กม. 
อยูระหวางดําเนินการกอสราง คาดวาจะแลวเสรจ็ ม.ค. 2564 
• สัญญาท่ี 2 ชวงหนองปลาไหล - หัวหิน ระยะทาง 76 กม. 
คาดวาจะแลวเสร็จ ม.ค. 2564 
 

- 15,718.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

24.24 
 

25.70 
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85.โครงการกอสรางรถไฟทางคู 
ชวงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ  
• ระยะเวลา ป 2560 - 2563 
• งบประมาณ 5,807.00 ลบ. 
• แนวทางการดําเนินงาน  กอสรางทาง
รถไฟใหม เพ่ิม 1 เสนทาง ชวงหัวหิน - 
ประจวบคีรีขันธ  มี ระยะทางประมาณ  
90 กม. และเปดเดินรถไดภายในป 2565 

รฟท. 60-63 43.04 43.37 ครม. อนุมัติโครงการ เม่ือวันท่ี 1 พ.ย. 2559 การประกวด
ราคา ไดผูรับจางแลว เม่ือวันท่ี 27 ก.ค. 2560 ครม. มีมติอนุมัติ
โครงการฯ เม่ือ วัน ท่ี  19 ธ.ค. 2560 และลงนามสัญ ญ า  
เม่ือวันท่ี  28 ธ.ค. 2560 กก.วล. เห็นชอบรายงาน EIA    
แลวเม่ือวันท่ี ๖ ก.ย. ๒๕๖๐ โดยลงนามสัญญา เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 
2560 และเร่ิมกอสรางเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2561 กําหนดแลวเสร็จ

เดือน ก.ค. 2564 ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการกอสราง คาดวาจะ
แลวเสร็จ ก.ค. 2563  

- 5,807.00 - 
 

32.32 

86.โครงการกอสรางรถไฟทางคู 
ชวงปากน้ําโพ - เดนชัย  
• ระยะเวลา ป 2560 - 2567 

    • งบประมาณ 59,399.80  ลบ. 
• แนวทางการดําเนินงาน  กอสรางทาง
รถไฟใหมเพ่ิม 1 เสนทาง ชวงปากนํ้าโพ -  
เดนชัย มีระยะทางประมาณ 285 กม. 
และเปดเดินรถไดภายในป 2565 

รฟท. 60-67 - - • รฟท. ปรับปรุงรายงานขออนุมัติดําเนินโครงการ นําเสนอ คค. 
เม่ือวันท่ี 31 ม.ค. 2562 คาดวา ครม. จะอนุมัติในเดือน 
พ.ค. 2563 
• รายงาน EIA คณะกรรมการชํานาญการมีมติให รฟท. 
ปรับปรุงรายงาน EIA  

- 59,399.80   
 

- - 

87.โครงการกอสรางรถไฟทางคู 
ชวงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี 
• ระยะเวลา ป 2562 - 2566 
•  งบประมาณ 36,683.00 ลบ. 
• แนวทางการดําเนินงาน  กอสรางทาง
รถไฟใหมเพ่ิม 1 เสนทาง ชวงชุมทาง   
ถนนจิ ระ -อุบลราชธานี  มี ระยะทาง
ประมาณ 308 กม. และเปดเดินรถได
ภายในป 2565 
 

รฟท. 62-66 - - • รฟท. เสนอรายงานขออนุ มั ติ โครงการตอ  คค. แล ว  
เม่ือเดือน ส.ค. 2561 และ กกวล. เห็นชอบรายงาน EIA แลว 
คาดวา ครม. จะอนุมัติในเดือน พ.ค. 2563 

- 36,683.00 
 

- - 
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88 .โค รงก ารก อ ส ร างรถ ไฟ ท างคู 
ชวงขอนแกน - หนองคาย  
• ระยะเวลา ป 2562 - 2566 
• งบประมาณ 25,842.00 ลบ. 
• แนวทางการดําเนินงาน  กอสรางทางรถไฟ
ใหมเพ่ิม 1 เสนทาง ชวงขอนแกน - หนองคาย 
มีระยะทางประมาณ 147 กม. เปนคันทาง
ระดับดินขนานไปกับเสนทางรถไฟเดิม 
เปนโครงสรางทางรถไฟยกระดับ และเปด
เดินรถไดภายในป 2566 

รฟท. 62-66 - - • รฟท. เสนอรายงานขออนุ มั ติ โครงการตอ  คค. แล ว  
เม่ือเดือน ส.ค. 2561 และ กกวล. เห็นชอบรายงาน EIA แลว  
คาดวา ครม. จะอนุมัติในเดือน พ.ค. 2563 
 

- 25,842.00 

 

- - 

89.โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงชุมพร - สุราษฎรธานี 
• ระยะเวลา ป 2562 - 2566 
• งบประมาณ 23,080.00 ลบ. 
• แนวทางการดําเนินงาน  กอสรางทางรถไฟ
ใหมเพ่ิม 1 เสนทาง ชวงชุมพร -สุราษฎรธานี 
ระยะทางประมาณ 168 กม. และเปดเดินรถ
ไดภายในป 2566 

รฟท. 62-66 - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

• รฟท. เสนอรายงานขออนุมัติโครงการตอ คค.แลว เม่ือเดือน 
ส.ค. 2561 และอยูระหวางการพิจารณารายงาน EIA คาดวา 
ครม. จะอนุมัติในเดือน พ.ค. 2563 
 

- 23,080.00 - - 

90.โครงการกอสรางรถไฟทางคู 
ชวงสุราษฎรธานี - หาดใหญ - สงขลา  
• ระยะเวลา ป 2562 - 2566  
• งบประมาณ 56,114.26 ลบ. 
• แนวทางการดําเนินงาน  กอสรางทางรถไฟใหม
เพ่ิม 1 เสนทาง ชวงสุราษฎรธานี - ชุมทาง
หาดใหญ - สงขลา มีระยะทางประมาณ 
321 กม. และเปดเดินรถไดภายในป 2566 
  

รฟท. 62-66 - - •  รฟท. เสนอรายงานขออนุมั ติ โครงการตอ  คค. แลว  
เม่ือเดือน ส.ค. 2561 และอยูระหวางการพิจารณารายงาน EIA 
คาดวา ครม. จะอนุมัติในเดือน พ.ค. 2563 
 
 
 
 
 

- 56,114.26 
 

- - 
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91.โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงเดนชัย - เชียงราย - เชียงของ  

รฟท. 62-67 - -  • กก.วล. เห็นชอบรายงาน EIA แลวเม่ือ 16 มี.ค. 2560 และ
ครม. อนุมัติโครงการเม่ือ 31 ก.ค. 2561  
•  รฟท. อยูระหวางดําเนินการจางท่ีปรึกษาจัดประกวดราคา
และท่ีปรึกษาเวนคืนท่ีดิน  

- 72,921.00 - - 

92.โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงบานไผ - นครพนม   

รฟท. 62-68 - -  • ครม.อนุมัติโครงการแลว เม่ือวันท่ี 25 พ.ค. 2562 และ 
คชก . เห็นชอบรายงาน เม่ื อ  25 ธ.ค . 2562 ขณ ะ น้ี 
อยูระหวางดําเนินการจางท่ีปรึกษาจัดประกวดราคาและท่ี
ปรึกษาเวนคืนท่ีดิน  

- 54,684.40 

 
- - 

93.โครงการกอสรางรถไฟทางคู 
ชวงสงขลา - สตูล  

รฟท. - - - ชะลอโครงการ เน่ืองจากการตอต าน
จากมวลชนในพ้ืนท่ี 

- - - 

94.โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงชุมทางบานภาชี - อ.นครหลวง 

รฟท. - - - ชะลอโครงการ 

 

เน่ืองจากโครงการยังไมได 
บรรจุในแผนวิสาหกิจ รฟท.  

- - - 

95.โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงทาเรือแหลมฉบัง - ทาเรือน้ําลึกทวาย 

รฟท. - - - รฟท. ศึกษาความเหมาะสมฯ แลวเสร็จ  ท้ั ง น้ี ได เสนอ 
ผลการศึกษาฯ ไปยัง คค. สรุปวา โครงการมีคาตอบแทน 
ทางเศรษฐกิจเทากับรอยละ 2.47 อัตราสวนผลประโยชน 
ตอตนทุน เทากับ 0.32 และมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ 

เทากับ (-153,049) ลบ. ซ่ึงตํ่ากวาเกณฑความเหมาะสมท่ีต้ังไว   
จึงควรเล่ือนปเปดโครงการไปอีก 20 ป เพ่ือใหผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจผานเกณฑความเหมาะสมในการดําเนินโครงการได  

- 47.22 
(ศึกษา)  

- - 

96.โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงอุบลราชธานี - มุกดาหาร 

รฟท. - - - ยังไมเริ่มโครงการ  เน่ืองจากโครงการยังไมได 
บรรจุในแผนวิสาหกิจ รฟท.  

- - - 

97.โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงเดนชัย - เชียงใหม 

สนข./
รฟท. 

62-68 - - • สนข. ออกแบบรายละเอียดแลวเสร็จ สงขอมูลให รฟท. 
แลว เม่ือวันท่ี 15 พ.ย. 2560 และ คกก. รฟท. เห็นชอบ
เม่ือวันท่ี 22 ธ.ค. 2560  
• รฟท. เสนอรายงานขออนุมัติโครงการตอ คค. แลว เม่ือเดือน 
ส.ค. 2561 และอยูระหวางการพิจารณารายงาน EIA 

- 57,992.44 

 
- - 
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98.โครงการกอสรางระบบรถไฟทางคู
ขับเคล่ือน ดวยพลังงานไฟฟา ชวงหาดใหญ- 
ปาดังเบซาร 

 ขร./รฟท. 63-66 - - • สนข. ดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ โดย รฟท.อยูระหวางจัดทํา
ขอมูลเพ่ิมเติมตามความเห็น สศช. เพ่ือเสนอ ครม. อนุมัติ
โครงการ และ กก.วล.เห็นชอบรายงาน EIA แลว 

- 38.5 
(การศึกษา) 

7,864.49 
 (กอสราง) 

- - 

99.โครงการสรางโรงรถศรีราชาและ

หนวย 10 ลาดกระบัง 

รฟท. - - - รฟท. ยุติสัญญา   เ น่ื อ ง จ า ก ผู รั บ จ า ง
ดําเนินการชากวารอยละ 25 

395.47 - - 

100.โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟา
ทดแทน GE 50 คัน 

รฟท. 60-64 - - คณะกรรมการรถไฟฯ อนุมัติใหดําเนินโครงการเปดใหผูสนใจ
ยื่นขอเสนอดานเทคนิค วันท่ี 16 ต.ค. 2562 

- - - - 

101.โครงการกอสรางทาเรือชุมพร 
• ระยะเวลา ป 2556 - 2559 
• งบประมาณ 56.74 ลบ. 
  
 

 

จท. 56-59 100.00 30.00 งานศึกษาทบทวนความเหมาะสมทางด าน เศรษฐกิ จ 
วิศวกรรมและสํารวจออกแบบรายละเอียด และศึกษา
ผลกระทบส่ิงแวดลอมในรายละเอียด เพ่ือกอสรางทาเรือท่ี     
จ.ชุมพร ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป 2556 - 
2559 วงเงินรวม 56.74 ลบ. โดยผลการศึกษาเห็นควรยุติ
โครงการ เน่ืองจากไมมีความเหมาะสมท้ังทางดานการเงินและ
เศรษฐศาสตร ท้ังน้ี จท. จะดําเนินการรายงานผลการศึกษา
นําเสนอ คค. ตอไป 

- 56.7๔ 
(ศึกษา) 

 

100.00 32.00 

    

102.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ 
การขนสงสินคาในแมน้ําปาสัก (ระยะที่ 
1/2/ระยะยาว) 

จท.  
59-61 

 
99.60 

 
96.90 

 

ประกอบดวยแผนงาน ดังน้ี 
      ศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม 
ในการเพิ่มศักยภาพการขนสงทางน้ําเชื่อมจากแมน้ําปาสัก 
ผานแมน้ําเจาพระยาออกสูทะเล กําหนดแลวเสร็จ 27  
พ.ย.2560  ขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการมีผลการดําเนินงาน
รอยละ 96.90 ของงานศึกษา 

  
 
 

139.96 

 
100.00 

 
81.99 

  58-62 100.00 100.00     ระยะที่ 1 งานกอสรางและควบคุมงานเขื่อนปองกันตล่ิง
พังในแมน้ําสัก จํานวน 3 ตอน ระยะเวลาโครงการ 2558 - 
2562 ดําเนินงานแลวเสร็จ  

 2,060.30 
 
 
 

100.00 98.31 

   
63-65 

 
- 

 
- 

แผนการดําเนินงานระยะตอไป  
    ระยะที่  2 งานกอสรางและควบคุมงานเขื่อนปองกัน 

  
4,434.00 

 
- 

 
- 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคค. ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๘๘                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (คร้ังที่ 18 : ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 
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ตล่ิงพังในแมน้ําปาสัก จํานวน 8 ตอน ระยะเวลาโครงการ 2563 
- 2565 อยูระหวางต้ังของบประมาณในปงบประมาณ 2563
ระ ย ะ เวล า โค ร งก าร  2463 - 2565  งบ ป ระม าณ 
ประกอบดวยคากอสรางและคาควบคุมงาน รวมวงเงิน
4,571.00 ลบ. 
    ระยะยาว  งานกอสรางเขื่อนปองกันตล่ิงพังในแมนํ้าปาสัก 
การดํ าเนิ นการระยะยาว จะติ ดตามการดํ าเนิ นการในระยะ 
ท่ี 1 และ 2 กอนดําเนินการตอไป ระยะเวลาโครงการ  
2476-2479 งบประมาณ 7,667.00 ลบ. 

103.โครงการเขื่อนยกระดับในแมน้ํา
เจาพระยาเพื่อการเดินเรือ 
• ระยะเวลา ป 2555 - 2568 
• งบประมาณ 31,231.76 ลบ. 
 

จท. 
 
 

 
55-59 

 
100.00 

 
70.00 

โครงการฯ มีความคืบหนาการดําเนินงาน ดังน้ี  
 งานสํารวจออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมในรายละเอียดโครงการกอสรางเขื่อนยกระดับ 
ในแมน้ํ าเจาพระยาเพื่อการเดินเรือ จท. ไดลงนามในสัญญา 
เม่ือวันท่ี 30 ส.ค. 2556 ขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการ  
ผลการดําเนินงานรอยละ 70 
แผนการดําเนนิงานระยะตอไป 

   งานกอสรางและควบคุมงาน  บรรจุภายใตแผนพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558 -2565 
และยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของไทยระยะ ๒๐ ป 
(๒๕60 - ๒๕๗๙)  ระยะเวลาโครงการป 2564 - 2568  
งบประมาณ 31,000.00 ลบ. 

 
- 

 
231.76 

(ศึกษา)  

 
100.00 

 
53.00 

 

 

104.โครงการพฒันาทาเทียบเรือชายฝง 

(ทาเทียบเรือ A) ที่ทาเรือแหลมฉบัง 
• ระยะเวลา ป 2559 - 2562 
• งบประมาณ 1,864.19 ลบ. 
• พัฒนาทาเทียบเรือ A ใหสามารถรับเรือ
ชายฝ งขนาดระวางบรรทุก 3 ,000       

กทท. 5๙-62 100.00 100.00    งานกอสราง 
1) กทท. ลงนามในสัญญาจางเหมางานกอสรางเม่ือวันท่ี 15 ธ.ค. 
2558 เพ่ือกอสรางทาเทียบเรือชายฝง (ทาเทียบเรือ A) พรอม
ส่ิงอํานวยความสะดวก 1,098.00 ลบ. ระยะเวลาดําเนินการ 
690 วัน กําหนดแลวเสร็จวันท่ี 4 พ.ย. 2560 แตเน่ืองจากมี
การขยายระยะเวลาออกไปอีก 128 วัน เปนกําหนดแลวเสร็จวันท่ี 12 

- 1,864.19 100.00 100.00 
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เดทเวทตัน ขนตูสินคาไดคราวละ 200 
ที.อี.ยู. และขนาดระวางบรรทุก 1,000 
เดทเวทตัน ขนตูสินคาไดคราวละ 100 ที.อี.ยู. 
ไดอยางละ 1 ลํา รวมท้ังใหสามารถใช
ประโยชนพ้ืนท่ีหนาทาและหลังทาสูงสุด
พรอมติดต้ังปนจั่นหนาทาและปนจั่นเรียง
ตู สินคาในลานเพ่ือใหรับ ตู สินคาไดถึ ง 
300,000 ที.อี.ยู./ป 

มี.ค. 2561  ซ่ึงผูรับจางดําเนินการกอสรางทาเทียบเรือแลวเสร็จ  
เม่ือวันท่ี 12 มี.ค. 2561 และคาดวาจะเปดําเนินการได
ภายในป 2562 
   งานจัดหาเครื่องมือยกขน จํานวน 3 รายการ 
1) จางเหมาสรางรถคานเคล่ือนท่ีลอยาง (Rubber Tyred Gantry Crane  
: RTG)  ลงนามในสัญญาแลว เม่ือวันท่ี 27 ต.ค. 2559 วงเงิน 199.20 
ลบ. ระยะเวลาดําเนินงาน 480 วัน กําหนดแลวเสร็จ วันท่ี 19 ก.พ. 
2561 ซ่ึงติดต้ังเครื่องมือแลวเสร็จเม่ือวันท่ี 19 ก.พ. 2561  
2) จางเหมาสรางปนจั่นยกตูสินคาหนาทาชนิดเดินบนราง (Quay 
Side Gantry Crane : QGC) ไดลงนามในสัญญาแลวเม่ือวันท่ี 20 
มี.ค. 2560 วงเงิน 266.90 ลบ.  ระยะเวลาดําเนินงาน 450 วัน 
กําหนดแลวเสร็จวันท่ี 13 มิ.ย. 2561 โดยผูรับจางดําเนินการ
ลาชากวาแผนงานท่ีกําหนดไว ซ่ึงติดต้ังเครื่องมือแลวเสร็จเม่ือ
วันท่ี 11 ส.ค. 2561  
3) งานจัด ซ้ือปนจั่นหนาท า (Mobile Harbor Crane : 
MHC)  ลงนามในสั ญญาแล ว เม่ื อวั นท่ี  26 ต.ค. 2561  
วงเงิน 145.80 ลบ. ระยะเวลาดําเนินการ 330 วัน กําหนด
แลวเสร็จวันท่ี 22 ส.ค. 2562 ขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการ 
บริษัทฯ ไดติดต้ังเครื่องมือแลวเสร็จ เม่ือวันท่ี 5 ก.ย. 2562 
• งานจางเหมาเอกชน มติคณะกรรมการการทาเรือฯ ครั้งท่ี 

15/2561 ใหทาเรือแหลมฉบังดําเนินการจางเหมาเอกชน
ใหบริการเคล่ือนยายตูสินคาระหวางการพัฒนาทาเทียบเรือ

ชายฝง (ทาเทียบเรือ A) ไปยังทาเทียบเรือระหวางประเทศ 

ระ ย ะ เวล าก า รจ า ง  5 ป  (2562-2566) ใน ว ง เงิ น 

434.86 ลบ.และดําเนินการจางเหมาเอกชนใหบริการยก
ขนตูสินคาภายในโครงการพัฒนาทาเทียบเรือชายฝง (ทา
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เทียบเรือ A) ระยะเวลาการจาง 5 ป (2562-2566) ใน
วงเงิน  189.01 ลบ . งานจางเหมาเอกชนให บ ริการ

เค ล่ือนย าย ตู สิ นค า ท่ีท าเรือชายฝ ง  (ท า เทียบ เรือ  A)  
ประกอบดวย  
   1) การจางเหมาเอกชนใหบริการยกขนตู สินคาภายใน
โครงการ ประกาศประกวดราคาจางเหมาเอกชนใหบริการยก

ขนตู สินคาท่ีท าเทียบเรือชายฝ ง (ท าเทียบเรือA) ดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) กําหนดขายเอกสาร
วันท่ี 19 ก.ค. - 20 ส.ค. 2562 และยื่นขอเสนอในวันท่ี 21 
ส.ค. 2562 มีผูยื่นขอเสนอจํานวน 1 ราย และวันท่ี 1 ต.ค. 
2562 กทท. จัดจางกิจการรวมคา เจดับเบ้ิลยูดี เปนเงิน 
150.490 ลบ.  กําหนดระยะเวลาจางถึงวันท่ี 30 ก.ย. 
2566 โดยเริ่มนับถัดจากวันท่ีผูรับจางไดรับแจงจากผูวาจาง
เปนลายลักษณอักษรใหผูรับจางเริ่มปฏิบัติงานฯ ขณะน้ีอยู
ระหวางจัดทําสัญญา 
     2) การจางเหมาเอกชนใหบริการเคล่ือนยายตูสินคาท่ีทา

เทียบเรือชายฝง (ทาเทียบเรือ A) เผยแพรรางประกาศและราง
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 3 ครั้ง (ระหวางเดือน  
พ.ค. – ก.ย. 2562)  ปรากฏวาไมมีผูวิจารณ  และ ครั้งท่ี 4  
เม่ือวันท่ี 25 ก.ย. 2562 กําหนดขายเอกสารวันท่ี 25 ก.ย. - 
29 ต.ค. 2562 และยื่นขอเสนอในวันท่ี 30 ต.ค. 2562 

105.โครงการศูนยการขนสงตูสินคา
ทางรถไฟ ที่ทาเรือแหลมฉบัง  
• ระยะเวลา ป 2559 - 2562 
• งบประมาณ 2,944.93 ลบ. 
• เป าหมายแผ นก ารล ง ทุ นแบ งเป น 
2 ระยะ ระยะท่ี 1 ปงบประมาณ 2559 -

กทท. 5๙-62 100.00 99.00 1.งานกอสรางและติดตั้งเครื่องมือยกขนหลัก 
กทท. ไดลงนามในสัญญาจางเหมางานกอสราง เม่ือวันท่ี  
21 เม.ย . 2559 เพ่ือ ดําเนินการกอสรางพรอมจัดหา
เครื่องมือยกขนหลัก วงเงิน 1,926 ลบ. เดิมกําหนดแลวเสร็จวันท่ี 
23 ต.ค. 2560 เน่ืองจากมีการขยายระยะเวลาดําเนินการ
ออกไปอีก จึงกําหนดแลวเสร็จ วันท่ี 23 ธ.ค. 2560 ซ่ึงบริษัทผู

ปญหาอุปสรรค 
• ผูรับจางไมสามารถเขา
กอสรางใน พ้ืน ท่ีฝ ง B 
เน่ืองจาก รฟท. ขอใช
พ้ื น ท่ี ขนถ าย ตู สิ น ค า 
จนกวา กทท. จะเปดใช

2,944.93 
 

ระยะที่ 1 
(ปงบประมาณ 

59-60) 
2,031.15 

 

100.00 
 
 

88.42 
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

2560เปนการพัฒนาเพ่ือรองรับตูสินคา
จนถึ งระดับจํ านวน 1 ล าน ที .อี .ยู ./ป  
งบประมาณ  2 ,031 .15  ลบ . และ  
ระ ย ะ ท่ี  2  ป งบ ป ระม าณ  256 5  - 
2566 งบประมาณ 913.78 ลบ. 
จะสามารถรองรับตูสินคาไดถึง 2 ลาน ที.อี.ยู./ป  
 
 
 
 
 
 
 
 

รับจางไดติดต้ังเครื่องมือยกขนหลักเรียบรอยแลว ปจจุบัน 
อยูระหวาง ขออนุญาตการใชรางรถไฟจาก รฟท. มีผลงาน
สะสมคิดเปนรอยละ 99.00 เปดใหบริการอยางเปนทางการ
แลวเม่ือวันท่ี 25 ต.ค. 2561 
2.งานจางเหมาเอกชนใหบริการเคล่ือนยายตูสินคาภายใน
โครงการพัฒนาศูนยการขนสงตูสินคาทางรถไฟและทา
เทียบเรือ และจางเหมาบริหารจัดการตูสินคา รวมกิจกรรม
ที่เกี่ยวของอื่น ๆ ภายในโครงการพัฒนาศูนยการขนสงตู
สินคาทางรถไฟ 
•  มติคณะกรรมการการทาเรือฯ ครั้งท่ี 15/2561 ใหทาเรือ
แหลมฉบังดําเนินการจางเหมาเอกชนใหบริการเคล่ือนยายตู
สินคาภายในโครงการพัฒนาศูนยการขนสงตูสินคาทางรถไฟ 
และทาเทียบเรือ ระยะเวลาการจาง 5 ป (2562-2566) ใน
วงเงิน 416.00 ลบ. และดําเนินการจางเหมาบริหารจัดการตู
สินคา รวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวของอื่นๆ ภายในโครงการพัฒนา
ศูนยการขนสงตู สินคาทางรถไฟระยะเวลาการจ าง 5 ป 
(2562-2566) ในวงเงิน 160.00 ลบ.  
• เผยแพรรางประกาศและรางเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสวันท่ี 4 – 18 ก.ย. 2562   ปรากฏวาไมมีผู
วิจารณ  และ เม่ือวัน ท่ี  7 ต.ค. 2562 กทท. ประกาศ
ประกวดราคาจางเหมาเอกชนใหบริการเคล่ือนยายตูสินคา
ภายในโครงการพัฒนาศูนยการขนสงตูสินคาทางรถไฟ และ
ทาเทียบเรือ และจางเหมาบริหารจัดการตูสินคา รวมกิจกรรม
ท่ีเกี่ยวของอื่นๆ ภายในโครงการการพัฒนาศูนยการขนสงตู
สินค าทางรถไฟ  ด วย วิ ธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส  
(e-bidding) กําหนดขายเอกสารวันท่ี 7 ต.ค. - 11 พ.ย. 
2562 และยื่นขอเสนอในวันท่ี 12 พ.ย. 2562 

เครื่องมือยก RMG  
• การรื้อยาย และติดต้ัง
เค รื่ อ ง  X - Ray ข อ ง
กรมศุลกากร ซ่ึงอยู ใน
บริ เวณรางรถไฟตองขอ
งบประมาณมาดําเนินการ 
แนวทางแกไข 
• กําหนดแผนเริ่มยกขน
ตูสินคาไดในเดือนต.ค. 
2561  ก อนส งมอบ
พ้ืนท่ีให ผู รับจาง และ
คาดวาจะแลวเสร็จใน
เดือนก.พ. 2562 
• คณะกรรมการ กทท. 
อ นุ มั ติ เงิ น  3 0  ล บ .  
เป น ค า ใช จ า ย จั ด ซ้ื อ  
รื้อยาย และติดต้ังเครื่อง 
X - Ray ข ณ ะ น้ี อ ยู
ระหวางจัดจาง 

ระยะที่ 2 
(ปงบประมาณ 

65-66) 
913.78 
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106.โครงการศึกษาแผนการพัฒนา
มาตรฐานระบบรางของประเทศไทย  

ขร. 59-60 100.00 100.00 ดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ  - 38.50 100.00 100.00 

107.โครงการศึ กษาเพื่ อยกระดับ 
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบโครงขาย 
การขนสงสินคาชายฝงของไทย  

สนข. 59-60 100.00 100.00 • การศึกษาแลวเสร็จ ผลการศึกษาพบวา ควรเรงรัดผลักดัน
เสนทางการขนส งสินคาท่ี มี ศักยภาพตามแนวเสนทาง 
จ.สุราษฎรธานี  - อ าวไทยตอนบน เพราะเปนเสนทาง 
ท่ี มี ศั กยภาพและ มีความตองการในการขนส งชายฝ ง  
โดยเสนทางจ.สุราษฎรธานี -ชลบุรี (ท าเรือแหลมฉบัง)  
จะเปนการขนสงสินคาตูคอนเทนเนอรเพ่ือการสงออกสวนท่ีเหลือ
จะเปนการขนสงสินค าเทกอง หากสามารถผลักดันได 
ก็ จ ะ ส ร า งค ว าม เ ช่ื อ ม่ั น ร ะ บ บ ก ารข น ส ง ช าย ฝ ง ให
ผูประกอบการและสามารถขยายผลตอไปได  
• ร ว ค . เ ห็ น ช อ บ แ ล ว เ ม่ื อ วั น ท่ี  22 ธ .ค . 2560  
และ สศช. นําเสนอเขาสูคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการขนสงสินคาและบริการของประเทศ (กบส.) และ 

กบส. ไดมีมติเม่ือวันท่ี 17 ส.ค. 2561 รับทราบแผนฯ และให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของรับไปดําเนินการตอไป 

- 26.69 100.00 100.00 

108.โครงการศึกษาจัดทําแผนแมบท
ก า ร พั ฒ น า ท า เรื อ บ ก (Dry Port)  
เพื่อนําไปสูการเปนศูนยกลางโลจิสติกส
ของภูมิภาค 

สนข. 61 100.00 100.00 • ดํ าเนินการแล วเสร็จ ผลการศึกษาสรุปได  ดั งน้ี  แผน 

การพัฒนาโครงการ Dry Port  ประกอบดวย 
1) วิ สัยทัศน  เสริมความสามารถในการแขงขันของไทย  
สูการเปนศูนยกลางโลจิสติกสทางรางของภูมิภาคอาเซียน 
2) เปาหมาย  ไดแก ยกระดับคุณภาพการบริการขนสงสินคา
ทางราง ให สะดวก ตรงเวลา ปลอดภัย  และประหยัด 
และสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการขนสงทางราง
ของภูมิภาคอาเซียน 
3) แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 2 แนวทาง  ดังน้ี  

3.1) การพัฒนา Dry Port เปนจุดเปล่ียนถายรูปแบบการขนสง
สินคาท่ีมีประสิทธิภาพสูง และการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน 

ไมสามารถเบิกจายได
ต า ม กํ า ห น ด เ ว ล า
เน่ืองจาก ท่ีปรึกษาส ง
มอบงานในชวงใกลจบ
ปงบประมาณ ซ่ึงจะตอง
สงมอบรายงานใหผูทรง
คูณวุฒิจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของมีระยะเวลาใน
การพิจารณารายงาน
ก อ น ก าร นั ด ป ระ ชุ ม
พิจารณารายงาน  

6.93 100.00 100.00 
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ไดแก โครงการกอสราง Dry Port จํานวน 4 แหง โครงการ

พัฒนาโครงขายถนนเช่ือมโยงโครงการ Dry Port โครงการ

พัฒนาโครงขายถนนสําหรับรถบรรทุก (Truck priority 
route) เป น ต น   โด ย มี ม า ต ร ก า ร  ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  
การผลักดันความรวมมือระหวางประเทศและการพัฒนา 

Border logistics park ในพ้ืนท่ีชายแดนสําคัญ ปรับปรุง
มาตรฐานการเดินรถไฟเพ่ือเปาหมายการตรงตอเวลาในการ
ใหบริการ และกําหนดมาตรฐานการใหบริการจดุพักรถบรรทุกสินคา 
3.2) การสรางศักยภาพของ Dry Port และธุรกิจสนับสนุน
เ พ่ื อ ส ง เ ส ริ ม บ ท บ า ท ก า ร เ ป น ศู น ย ก ล า ง 
การขนส งทางรางของภู มิภาค โดยมี วัตถุประสงคหลัก 
เพ่ือปรับปรุงกลไกดานการบริหารจัดการเพ่ือสรางแรงดึงดูดให

ผูประกอบการนําเขา-สงออก ท่ีตองการเขามาใช Dry Port  
และการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน ไดแก โครงการศูนยอํานวย
ความสะดวกดานศุลกากรและตรวจสอบสินคา ในลักษณะ            
One Stop Service โครงการจัดต้ังศูนยเช่ือมโยงขอมูลระหวาง

Dry Port -ทาเรือแหลมฉบัง - ดานชายแดน ซ่ึงมีมาตรการ ประกาศ
ให พ้ืนท่ีท่ีใชในการขนถายสินคาและประกอบกิจกรรมสราง

มูลคาเพ่ิมภายใน Dry Port เปนเขตปลอดอากร และสงเสริม
การลงทุนธุรกิจโลจิสติกสท่ีเกี่ยวของบริเวณรอบโครงการ 
4) พื้นที่มี เหมาะสมในการพัฒนาเปน Dry Port 4 แหง 
ไดแก 1) อ.บานโพธิ ์ จ .ฉะเชิงเทรา (ควรเป ดภายในป 
2567) 2 ) อ .นํ้าพอง จ .ขอนแก น  (ควรเป ดภายในป 
2568) 3) อ .ส ูง เน ิน จ .นครราชสีมา (ควรเปดภายในป 
2568) 4) อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค (ควรเปดภายในป 2570)  
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5) รูปแบบการลงทุนที่ เหมาะสม คือ PPP โดย กทท. มี 
ความเหมาะสมท่ีสุดในการเปนหนวยงานเจาของโครงการ 
• รวค. รับทราบแผนแมบทฯ เม่ือวันท่ี 17 เม.ย. 2562 และ
ไดประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการขับเคล่ือนแผนไปสูการ
ปฏิบัติ โดยมี รวค. เปนประธาน เม่ือวันท่ี 1 พ.ค. 2562 
ท้ังน้ี ไดมอบหมายให สนข. นําเสนอแผนแมบทฯในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการ
ของประเทศ (กบส.) ตอไป  

๔.๒ ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใหมกีารใชพลังงานและยานพาหนะที่สะอาดและเปนมติรกบัส่ิงแวดลอม 

โครงการ 

109.โครงการจัดซื้อและจางซอมแซม
บํ ารุ งรักษารถโดยสารป รับอากาศ 

ใชกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน ๔๘๙ 
คัน 

ขสมก. 60-62 100.00 100.00 • ขสมก. ลงนามสัญญาจัดซ้ือรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิง

กาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คัน เม่ือวันท่ี 27 ธ.ค. 2560 
พรอมซอมแซมและบํารุงรักษา คูสัญญาไดสงมอบรถโดยสาร
ดังกลาวให ขสมก. แลว ดังน้ี งวดท่ี 1 วันท่ี 27 มี.ค. 2561 
จํานวน 100 คัน งวดท่ี 2 วันท่ี 27 พ.ย. 2561 จํานวน 
100 คัน  งวดท่ี 3 วันท่ี 17 และ 27 ธ.ค. 2561 จํานวน 
100 คัน งวดท่ี 4 ระยะท่ี 1 วันท่ี 20 ก.พ. 2562 จํานวน 40 
คัน ระยะท่ี 2 วันท่ี 28 ก.พ. 2562 จํานวน 60 คัน ระยะท่ี 3 
วั น ท่ี  1 2  มี .ค .  2 5 6 2  จํ า น ว น  8 9  คั น  
• ขณะน้ี ขสมก. ไดตรวจรับรถโดยสารปรับอากาศใชเช้ือเพลิง

กาซธรรมชาติ (NGV) เพ่ือนําไปบริการประชาชน โดยบรรจุใน
เสนทางตาง ๆ จํานวน 489 คัน และใหบริการประชาชนแลว  

- ๑,891.45 100.00 100.00 

110.โครงการอูจอดรถโดยสารของ ขสมก. 

จํานวน 13 แหง  
ขสมก. ๕๗-61 100.00 100.00 

 
ขสมก. ไดรับงบประมาณ เพ่ือกอสรางอูจอดรถโดยสารและ
สถานีท่ีทําการ จํานวน ๑3 แหง ซ่ึงกอสรางเสร็จ และ ขสมก.
รับมอบแลว ดังน้ี อูพระประแดง, อูพระประแดงใตทางดวน,  
อูนครอินทร, อู ปูเจาสมิงพราย, อูกัลปพฤกษ, อูบางบัวทอง,  

 379.15 100.00 98.92 
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อูใตทางดวนรามอินทรา-ประดิษฐมนูธรรม, อู เมกาบางนา,  
อูใตทางดวนบางพลี-สุขสวัสด์ิ, อูกาแพงเพชร 2, อูบางพลี,  
อูเทศบาลบางบัวทอง (ทดแทนอูศูนยราชการ)) , อูบรมราชชนนี 

111.โครงการศึกษาโครงการขนสงสีเขียว 
Green Freight Interventions 
among SMEs 

สนข./ 
ADB 

๕๗–๕๙ 100.00 10๐.00 โค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า ดั ง ก ล า ว ดํ า เ นิ น ก า ร โด ย  ASEAN 
Development Bank (ADB) ดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ จาก
ผลการศึกษาไดแนวทางในการบริหารจัดการปรับปรุงการใช
พลังงานในการขนสงอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหหนวยงาน
ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและท่ีเกี่ยวของได
นํ า ไป ใช ป ร ะ โย ช น ต อ ไป  ซ่ึ ง คู มื อ แ น วท าง ดั งก ล า ว  
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยไดใชเปนแหลงอางอิงใน
งานการศึกษาเรื่องท่ีเกี่ยวของ อื่นๆ ตอไป 

- ๙.๗๐ 

 
100.00 100.00 

1 1 2 .โค รงก ารศึ ก ษ า เพื่ อ จั ด ทํ า 
แผน ในก ารพั ฒ น าระบ บ จั ก รยาน 
ในการเดินทางในชีวิตประจําวัน  

สนข. ๕๗-๕๙ ๑๐๐.00 ๑๐๐.00 ครม. มีมติเม่ือวันท่ี ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๙ เห็นชอบเรื่องการ
กําหนดมาตรฐานการออกแบบและกอสรางทางจักรยานใน
ประเทศไทย ท้ั งน้ี  การกอสรางทางจักรยานตามคู มือ
มาตรฐานการออกแบบและกอสรางทางจักรยานควรนําไป
ปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในแตละพ้ืนท่ี โดยให
คํานึงถึงความปลอดภัยของผูใชเสนทางรวมกับจักรยานเปนหลัก 
สวนการดําเนินการอื่นๆ ตามมาตรฐานดังกลาวใหหนวยงาน
เจาของโครงการพิจารณาตามความเหมาะสมและความจําเปน
โดย คํ านึ งถึ งความประหยั ด เห ม าะสม  ค งทน  แล ะ มี
ประสิทธิภาพในการใชงาน  

- - 
(ไมใชงบประมาณ) 

๑๐๐.00 ๑๐๐.00 

มาตรการ 

33.มาตรการรณรงคขับขี่อยางประหยัด
พลังงาน  

ขบ. ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

100.00 
 

100.00 
 

ขบ. ไดจัดทําประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง กําหนด
กําลังมอเตอรไฟฟาท่ีใชขับเคล่ือนรถตามกฎหมายวาดวย
รถยนตพ.ศ. 2560 ดําเนินการแลวเสร็จ และลงประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช ต้ังแตวันท่ี 18 มี.ค. 2560 

- - 
(ไมใชงบประมาณ) 

- - 
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  ๔.๓ ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบขนสงและจราจรใหไดมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมตามหลักสากล และกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 

โครงการ 

113.โครงการจัดทําแผนจัดการขนสง 
ที่ยั่งยืนสําหรับเมืองที่ เปนจุดเชื่อมตอ
เสนทางอาเซียนไฮเวยเพื่อ เปนเมือง
ตนแบบในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชพลังงานในภาคคมนาคม  

สนข. ๕๙ ๑๐๐.00 ๑๐๐.00 • ดําเนินโครงการแลวเสร็จ สรุปผลการศึกษาได ดังน้ี  
โดยไดคัดเลือกให จ.หนองคาย เปนโครงการนํารอง 
เพ่ือลดปริมาณกาซเรอืนกระจกและลดการใชพลังงาน ซ่ึงจาก
การศึกษามาตรการ/กิจกรรมท่ีเหมาะสมในการดําเนินงานใน 
จ.หนองคาย ไดแก โครงการพัฒนาเสนทางจักรยานและถนน
คนเดิน และโครงการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ(รถโดยสาร 
ไฟฟา) และท้ังน้ี การดําเนินการตองประกอบกับโครงการดาน
คมนาคมขนสงระดับประเทศและระดับจังหวัด พบวา หากมี
การดําเนินโครงการตามแผนการพัฒนาฯ จะสามารถลด 
การปลอยกาซเรอืนกระจก (กาซคารบอนไดออกไซด (CO2)) ในป 
พ.ศ. 2563 ไดประมาณ 5,310 TonC02 ตอปเม่ือเทียบกับ
กรณีฐาน ในป พ.ศ. 2568 ลดไดประมาณ 6,380 TonC02 
ตอปเม่ือเทียบกับกรณีฐาน และในป พ.ศ. 2578 ลดได
ประมาณ 8,460 TonC02 ตอปเม่ือเทียบกับกรณีฐาน รวมเฉล่ีย 
ลดการปลอยกาซเรอืนกระจกลงปริมาณ 6,440 TonC02 ตอป 
หรือลดลงรวมเฉล่ียรอยละ 12 ตอป เม่ือเทียบกับกรณีฐาน  
 • สนข. ไดจัดสงรายงานการศึกษาให จ.หนองคายเพื ่อใช
ประโยชนตอไป 

- ๑๕.๔๙ ๑๐๐.00 100.00 

มาตรการ 

34.มาตรการสงเสริมการสนับสนุน 
การขึ้นทะเบียนและการรับรองโครงการ
พัฒนาระบบการขนสงทางรางใหเปน
โครงการลดกาซเรือนกระจกตามกลไก
การพัฒนาที่สะอาด  

 สนข./รฟท./ 
 รฟม./รฟฟท. 

ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

- - โครงการ CDM อยูในชวงแรกของพิธีสารเกียวโต ซ่ึงปจจุบัน
พิธีสารเกียวโตไดหมดวาระแลว แต รฟม. ไดเขารวมอยูในแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนแมบทการพัฒนาระบบการขนสง
ท่ียั่ งยืนและลดปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(พ.ศ. 2556 - 2573) ซ่ึงไดรายงานผลให สนข. ทราบแลว  

- - 
(ไมใชงบประมาณ) 

- - 
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35.โครงการศึกษาการเขารวมพิธีสาร
ลอนดอน 1996 ของประเทศไทย  

จท. 
 

ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

100.00 100.00 จท. ไดมอบหมายคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ดําเนินการศึกษาการเข ารวมพิ ธีสารลอนดอน 1996 
(London Protocol 1996) ระยะเวลาดําเนินงานระหวาง
เดือน เม.ย. 2559 – เม.ย. 2560 ศึกษาแลวเสร็จเม่ือ เม.ย. 
2560 ขณะน้ีอยูระหวางการปรับปรุงแกไข พ.ร.บ. วาดวย 
การท้ิงของเสียลงทะเลของประเทศไทยใหมีความสอดคลอง 
เพ่ืออนุวัติการพิธีสารลอนดอน โดยรวบรวมกฎหมายระหวาง
ประเทศท่ีเกี่ยวของกับพิธีสารลอนดอน จําแนกขอบทของ 
พิธีสารลอนดอน กระบวนการหรือวิธีการบังคับใหเปนไปตาม
พิธีสารลอนดอน 1996 แสดงความสัมพันธและแนวทางการ
ปฏิบัติการปรับใช และรวบรวมกฎหมายภายในท่ีเกี่ยวของกับการเทท้ิง 

- 1.74   100.00 100.00 

36. มาตรการบริหารจัดการดานพลังงาน
และส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวกับการบิน 
 
 

ทอท. ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

100.00 100.00 ทาอากาศยานของ ทอท. 5 แหง ไดแก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ทาอากาศยานดอนเมือง ทาอากาศยานเชียงใหม ทาอากาศยาน
หาดใหญ  และทาอากาศยานเชียงราย ไดรับการรับรอง 
Airport Carbon Accreditation ในระดับท่ี 3 ‘Optimisation’ 
สําหรับทาอากาศยานภูเก็ตไดจัดทํารายงานแผนบริหารจัดการ
คารบอน (Carbon Management Plan) แลวเสร็จเม่ือเดือน ก.ค. 2561 

- 41.60 100.00 100.00 

 ๕. เปาประสงคท่ี 5 เพ่ือยกระดับการเขาถึงและเพ่ิมการใชระบบขนสงสาธารณะ 

 ๕.๑ ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โครงการ 
๑14.โครงการระบบขนสงทางรถไฟ 
เชื่ อ ม ท า อ าก าศ ย าน สุ ว ร ร ณ ภู มิ 
สวนตอขยาย ชวงดอนเมือง - บางซื่อ – 
พญาไท (*รฟท. ปรับเปนโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อมตอ 3 สนามบินแบบ 
ไรรอยตอ)  

รฟท. 61-67 - - เน่ืองจาก EEC มีนโยบายใหดําเนินการศึกษาโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเช่ือมตอ 3 สนามบิน แบบไรรอยตอ (ดอนเมือง -
สุวรรณภูมิ - อูตะเภา) ซ่ึงแนวเสนทางโครงการระบบขนสง
ทางรถไฟเช่ือมท าอากาศยานสุวรรณภู มิ  ส วนต อขยาย  

ช วงดอนเมือง - บาง ซ่ือ  - พญ าไท  (Airport Rail Link)  
อยู ในแนวเสนทางของโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม  

- 220.00 
(ศึกษาออกแบบ) 

224,544.36 
(โครงการกอสราง) 

100.00  100.00 
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• งบประมาณ ประกอบดวย  
  ศึกษาออกแบบ 220.00 ลบ. 
  กอสราง รวม 224,544.36 ลบ. 

3 สนามบิน การดําเนินโครงการฯ จึงขึ้นอยูกับโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ท้ังน้ี การพิจารณานําเสนอ 

PPP ดําเนินการโดย EEC และขณะน้ีอยูระหวางการประกาศ
เชิญชวนคัดเลือกเอกชนรวมลงทุนฯ 

115.โครงการระบบรถไฟฟาชานเมือง  
สายสีแดงออน ชวงบางซื่อ - พญาไท -
มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเขม 
ชวงบางซื่อ - หัวลําโพง/ ชวงรังสิต -
มธ. ศูนยรังสิต  

รฟท. 62-65 - - 1. โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงออน ชวงบางซื่อ - 
พญาไท -มักกะสัน – หัวหมาก 
•  รฟท. จางท่ีปรึกษาประกวดราคาเม่ือ 25 พ.ค. 2559 
และ ครม. อนุมัติโครงการและอนุมัติหลักการราง พ.ร.ฎ.
เวนคืนท่ีดิน เมอ 26 ก.ค. 2559  
•   อยูระหวาง คค.พิจารณาการขอปรับรูปแบบโครงการและ
อยูระหวาง สคก. พิจารณาราง พรฎ.เวนคืนท่ีดิน  
2. โครงการสายสีแดงเขม ชวงบางซื่ อ  - หัวลําโพง/  
ชวงรังสิต - มธ. ศูนยรังสิต 
•     ครม. อนุมัติโครงการเม่ือวันท่ี 26 ก.พ. 2562 และ รฟท. 
เสนอ คค. ขออนุมัติโครงการเพ่ิมเติมในการทําโครงสราง
รองรับ ARL สวนตอขยาย ในสวนงานโยธา (โครงสรางใตดิน) 
ชวงพระราม 6 ถึงสามเสน  และอยูระหวาง คค. พิจารณา
ปรับรูปแบบโครงการเพ่ือเสนอ ครม. อนุมัติโครงการเพ่ิมเติม  
 •   อยูระหวางกฤษฎีกาพิจารณาราง พ.ร.ฎ. เวนคืนท่ีดิน และ  
คค.พิจารณางบประมาณจางท่ีปรึกษา   
•   EIA เห็นชอบแลวเม่ือ ก.ย. 2562  
•  คาดวาจะเริ่มดําเนินการกอสรางในเดือน เม.ย. 2563 

- 44,157.76 
 
 
 
 

 
 

6,570.40 

- 
 
 
 
 
 

 
- 
 

- 
 
 
 
 
 

 
- 

116.โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีมวง 
(ชวงบางใหญ - บางซื่อ)  

รฟม. 49-59 100.00 100.00 ดําเนินการกอสรางและติดต้ังงานระบบรถไฟฟาแลวเสร็จ 
ปจจุบันไดเปดใหบริการแลวเม่ือวันท่ี 6 ส.ค. 2559 และไดรับ
พระราชทานช่ือวา “รถไฟฟามหานครสายฉลองรัชธรรม” 
โดยขอมูลผู โดยสาร ณ ส้ินเดือน ก.ย. 2562 มีจํานวน

ผูโดยสาร 51,403 คน-เท่ียว/วัน 

- 63,733.93 100.00 
(ป 62)  

 

56.71 
(ป 62)  
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

117.โครงการกอสรางรถไฟฟา สายสีน้ําเงิน 
(ชวงหัวลําโพง - บางแค และบางซื่อ - ทา
พระ) 
• ระยะเวลา ป 2549 - 2563 
• งบประมาณ 80,787.55 ลบ. 
• ลักษณะโครงสรางเปนแบบยกระดับและ
โครงสรางใตดิน 

รฟม. 49-63 97.93 98.32 • งานกอสรางงานโยธา  ดําเนินการแลวเสร็จ 
• งานออกแบบ ผลิต  ต ิดตั ้งงานระบบรถไฟฟา และ
ทดลองเดินรถ  ชวงบางซื่อ-เตาปูน ดําเนินการแลวเสร็จ
และเปดใหบริการเม่ือวันท่ี 11 ส.ค. 2560 ชวงหัวลําโพง – 
บางแค ดําเนินการแลวเสร็จ และเปดใหบริการเมื ่อวันท่ี  
29 ก.ย. 2562 ชวงบางซ่ือ - ทาพระ มีความกาวหนารอยละ 
82.46 เร็วกวาแผนงานท่ีกําหนดไวท่ีรอยละ 76.63  

- 81,429.57 100.00 
(ป 62)  

 

102.14 
(ป 62)  

 

118.โครงการกอสรางรถไฟฟา สายสีเขียว 
(ชวงแบริ่ง - สมุทรปราการ)  
• ระยะเวลา ป 2552 - 2561 
• งบประมาณ 18,349.34 ลบ. 
• ลักษณะโครงสรางเปนแบบยกระดับ
ตลอดท้ังโครงการ 

รฟม. 52-61 100.00 100.00 • งานกอสรางงานโยธา  ดําเนินงานกอสรางแลวเสร็จและ
เปดใหบริการเม่ือวันท่ี 6 ธ.ค. 2561 

- 18,349.34 100.00 
(ป 62)  

 

97.69 
(ป 62)  

 

119.โครงการกอสรางรถไฟฟา สายสีเขียว     
(ชวงหมอชิต - สะพานใหม - คูคต) 
• ระยะเวลา ป 2552 - 2564 
• งบประมาณ 34,054.77 ลบ. 
• ลักษณะโครงสรางเปนแบบยกระดับ
ตลอดท้ังโครงการ 
 

รฟม. 52-64 100.00 100.00 • งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน   ดําเนินการจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
แลวเสร็จ เม่ือเดือน ม.ค. 2561 
•  งานกอสรางงาน โยธา ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ 
เม่ือเดือน เม.ย. 2562   
•  งานออกแบบ ผลิต ติดตั้งและทดลองเดินรถไฟฟา  กทม. 
เปนผูจัดหาระบบรถไฟฟาและเดินรถ โดยเม่ือวันท่ี 3 ธ.ค. 
2561 รฟม. ไดลงนามในบันทึกขอตกลงวาดวยการจําหนาย
สินทรัพยและโอนภาระทางการเงิน โครงการรถไฟฟาสายสี
เขียว ชวงแบริ่ง-สมุทรปราการ และชวงหมอชิต-สะพานใหม - 
คูคต ใหกับ กทม.แลว ท้ังน้ี  ได เปดใหบริการ 1 สถานี  
ชวงสถานีหมอชิต - สถานีหาแยกลาดพราว เม่ือวันท่ี 11 ส.ค. 2562 

- 34,054.77 
 

100.00 
(ป 62)  

 

117.87 
(ป 62)  

 

120.โครงการกอสรางรถไฟฟา สายสีสม 
(ชวงศูนยวัฒนธรรม - มีนบุร ี(สุวินทวงศ)) 
• ระยะเวลา ป 2553 - 2566 

รฟม. 53-66 60.65 60.39 • งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  มีความกาวหนารวมรอยละ 99.97 
เร็วกวาแผนรอยละ 0.01 โดยไดประกาศราคาเบ้ืองตนของ
อสังหาริมทรัพยและทําความตกลงกับเจาของทรัพยสินเพ่ือ

- 109,021.48 100.00 
(ป 62)  

 

99.95 
(ป 62)  
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

• งบประมาณ 112,950.54 ลบ. 
• ลักษณะโครงสราง ท้ังแบบยกระดับ
และโครงสรางใตดิน 
 

เบิกจายเงินคาทดแทนแลวเสร็จท้ังหมด โดยอยูระหวางรื้อถอน
ส่ิงปลูกสราง/ขนยายวัสดุออกแนวเขตทาง  
•   งานกอสรางงานโยธา  มีความกาวหนารวมรอยละ 46.88 เร็ว
กวาแผนรอยละ 2.20 
•  งานศึกษาและวิเคราะหโครงการตาม พ.ร.บ. เอกชนเขา
รวมลงทุนฯ  มีความกาวหนารวมรอยละ 97.50 ลาชากวา
แผนรอยละ 2.50 โดยในการประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการ
รถไฟฟาสายสีสม ชวงบางขุนนนท-มีนบุรี (สุวินทวงศ) เม่ือ
วันท่ี 21 ม.ค. 2562 คณะกรรมการนโยบายฯ ไดเห็นชอบ
ผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการฯ และให รฟม. จัดทํา
ขอมูลประกอบการเสนอ ครม. เพ่ือพิจารณา ปจจุบันอยู
ระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของพิจารณาในรายละเอียดความ
เหมาะสมของรูปแบบการลงทุนกอสรางงานโยธา กอนสรุป
นําเสนอ ครม. เพ่ือพิจารณาอนุมัติดําเนินโครงการฯ ตอไป 

121.โครงการกอสรางรถไฟฟา สายสีชมพ ู
(ชวงแคราย - มีนบุรี)  
• ระยะเวลา ป 2553 - 2564 
• งบประมาณ 50,340.12 ลบ. 
• ลักษณะเปนระบบรถไฟฟารางเด่ียว 
(Monorail) โดยมีรูปแบบการลงทุนแบบ 
PPP Net Cost ซ่ึงภาครัฐลงทุนคางานจัด
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน และภาคเอกชนลงทุนคางาน
โยธา ค างานระบบรถไฟฟ าและขบวน
รถไฟฟา คาจางท่ีปรึกษาโครงการ รวมท้ัง
บริหารการเดินรถและซอมบํารุงโครงการ 
โดยใหเอกชนรวมลงทุนเปนเวลา 33 ป 3 เดือน 

รฟม. 53-64 56.45 62.26 • ครม. ในคราวประชุ ม เม่ือวันท่ี 29 มี.ค. 2559 มีมติ
อนุมัติโครงการรถไฟฟาสายสีชมพูฯ เปนระบบ Monorail 
โดยใหเอกชนรวมลงทุนแบบ PPP Net Cost 
•  งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  มีความกาวหนารวมรอยละ 99.33 
ตามแผน โดยได ดําเนินการจัดทําเอกสารประเมินราคา 
ประกาศราคาเบ้ืองตนของอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืน
แลวเสร็จ โดยอยูระหวางทําความตกลงกับเจาของทรัพยสิน
เพ่ือเบิกจายคาทดแทน และดําเนินการรื้อถอนส่ิงปลูกสราง/
ขนยายวัสดุออกจากแนวเขตทาง 
• งานกอสรางงานโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟา
และงานเดินรถ  มีความกาวหนารวมรอยละ 40.72 เร็วกวา
แผนท่ีกําหนดไวท่ี รอยละ 9.52 
 

 50,340.12 100.00 
(ป 62)  

 

123.27 
(ป 62)  
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

122.โครงการกอสรางรถไฟฟา สายสีเหลือง 
(ชวงลาดพราว - สําโรง)   
• ระยะเวลา ป 2554 - 2564 
• งบประมาณ 47,558.13 ลบ. 
• ลักษณะเปนระบบรถไฟฟารางเด่ียว 
(Monorail) โดยมีรูปแบบการลงทุนแบบ 
PPP Net Cost ซ่ึงภาครัฐลงทุนคางาน 
จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน และภาคเอกชนลงทุน
ค า งาน โยธา  ค างานระบบ รถ ไฟ ฟ า 
และขบวนรถไฟฟ า ค าจางท่ีปรึกษา
โครงการ รวมท้ังบริหารการเดินรถและ
ซอมบํารุงโครงการ โดยใหเอกชนรวมลงทุน
เปนเวลา 33 ป 3 เดือน 

รฟม. 54-64 55.87 62.42 • ครม. ในคราวประชุม เม่ือวัน ท่ี 29 มี .ค. 2559 มีมติ
อนุมัติโครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองฯ เปนระบบ Monorail 
โดยใหเอกชนรวมลงทุนแบบ PPP Net Cost 
•   งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  ดําเนินงานแลวเสร็จเม่ือเดือน มิ.ย. 2562  
•   งานกอสรางงานโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟา
และงานเดินรถ มีความกาวหนารวมรอยละ 40.34 เร็วกวา
แผนรอยละ 0.31 
 
 
 
  

งานกอสรางงานโยธา 
ผลิตและติดต้ังงานระบบ
รถไฟฟาและงานเดินรถ 
ยั ง ไม เริ่ ม ดํ า เนิ น ก าร
ก อ ส ร า ง ง า น โ ย ธ า 
เน่ืองจากการจัดกรรมสิทธ์ิ
ท่ีดินเพ่ือเตรียมการสง
มอบพ้ืนท่ียังไมแลวเสร็จ 

47,558.13 100.00 
(ป 62)  

 

98.60 
(ป 62)  

 

123.โครงการกอสรางรถไฟฟา สายสีมวง 
ชวงเตาปูน - ราษฎรบูรณะ (วงแหวน
กาญจนาภิเษก) 
• ระยะเวลา ป 2553 - 2569 
• งบประมาณ 124,958.62 ลบ. 
• ลักษณะโครงสรางเปนท้ังแบบยกระดับ
และโครงสรางใตดิน 

รฟม. 53-69 16.45 16.48 •  งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีความกาวหนารวมรอยละ 15.35 
ตามแผน โดยอยูระหวางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นําเสนอ พ.ร.ฎ. กําหนดเขตท่ีดินฯ ตอ ครม. พิจารณาให
ความเห็นชอบ 
•  งานศึกษาและวิเคราะหโครงการตาม พ.ร.บ. เอกชนเขา
รวมลงทุนฯ  มีความกาวหนารวมรอยละ 57.50 ตามแผน 
โดยอยูระหวางหารือกับ สคร. เพ่ือพิจารณาแนวทางการให
เอกชนรวมลงทุนโครงการรถไฟฟาสายสีมวงตลอดสายทาง 
(ชวงบางใหญ-เตาปูน และชวงเตาปูน-ราษฎรบูรณะ (วงแหวน
กาญจนาภิเษก)) ในรูปแบบ PPP Net Cost และศึกษาแนว
ทางการปรับเสนทางโครงการรถไฟฟาสายสีมวง ชวงเตาปูน-
ราษฎรบูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เพ่ือใชประกอบการ
ปรับปรุงรายงานการศึกษาและวิเคราะหโครงการฯ และ
นําเสนอตามขั้นตอนตอไป 

 124,958.62 100.00 
(ป 62)  

 

- 
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124.โครงการกอสรางรถไฟฟา สายสีสม 
(ชวงบางขุนนนท - ศูนยวัฒนธรรม)   
• ระยะเวลา ป 2553 - 2569 
• งบประมาณ 122,067.27 ลบ. 
• ลักษณะโครงสรางเปนใตดินตลอดเสนทาง 

รฟม. 53-69 20.41 17.45 •   งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ ดิน   มีความกาวหนารวมรอยละ 
14.30 นอยกวาแผนรอยละ 0.80 โดยอยูระหวาง คค.
นําเสนอ ครม. เพ่ือพิจารณาเห็นชอบหลักการราง พ.ร.ฎ. 
กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะเวนคืนฯ 
• งานศึกษาและวิเคราะหโครงการตาม พ.ร.บ. เอกชน 
เขารวมลงทุนฯ มีความกาวหนารวมรอยละ 97.50 ลาชา
กวาแผนรอยละ 2.50 โดยในการประชุมหารือเกี่ยวกับ
โครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงบางขุนนนท-มีนบุรี (สุวินทวงศ) 

เม่ือวันท่ี  21 ม.ค.2562 คณะกรรมการนโยบายฯ ได
เห็นชอบผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการฯ และให รฟม. 
จัดทําขอมูลประกอบการเสนอ ครม. เพ่ือพิจารณา ปจจุบัน
อยูระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของพิจารณาในรายละเอียดความ
เหมาะสมของรูปแบบการลงทุนกอสรางงานโยธา กอนสรุป
นําเสนอ ครม. เพ่ือพิจารณาอนุมัติดําเนินโครงการฯ ตอไป 

- 122,067.27 100.00 
(ป 62)  

 

- 

125.โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน 
(ชวงบางแค – พุทธมณฑลสาย 4)  

รฟม. 57-69 - - รั ฐม นต รี ว า ก ารก ระท รวงคม น าคม ในค ราวป ระชุ ม 
เม่ื อ วัน ท่ี  10  พ .ย . 2560 ได มี ม ติ ให ปรับ เล่ือนแผน 
การดําเนินงานโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงบางแค - 
พุทธมณฑลสาย 4 ออกไป โดยให รฟม. นําขอมูลจํานวน
ผูโดยสารโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงหัวลําโพง - บางแค 
และชวงบางซ่ือ - ท าพระ ห ลังจากเปดใหบริการแลว  
มาประกอบการพิจารณาชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการเสนอขอ
อนุมัติดําเนินโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงบางแค -  
พุทธมณฑล สาย 4 อีกครั้ง 

- 21,241.50 
 

100.00 
(ป 62)  

 

- 

126.โครงการกอสรางรถไฟฟา  
สายสีเขียวเขม (ชวงสมุทรปราการ -บางปู 
และ ชวงคูคต - ลําลูกกา)  

รฟม. 58-67 - - • ครม. ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 26 พ.ย. 2561 มอบหมาย

ให  รฟ ท . ห า รื อ  ก ท ม . แ ล ะ ห น ว ย ง าน ท่ี เกี่ ย ว ข อ ง 
หาผูรับผิดชอบโครงการฯ 
• ครม. วันท่ี 3 ธ.ค. 2561 รฟม. และ กทม. ไดลงนาม

 12,174.79 
(สมทุรปราการ-บางป)ู 

9,821.41 
(ชวงคูคต – ลําลูกกา) 

 

100.00 
(ป 62)  

 

- 
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บันทึกขอตกลงวาดวยการจําหนายทรัพยสินและโอนภาระ
ทางการเงินโครงการรถไฟฟา สายสีเขียวชวงหมอชิต – สะพานใหม 
- คูคต และชวงแบริ่ง - สมุทรปราการ ของ รฟม. ใหกับ กทม. 
แล ว โดยขณะน้ี  กทม. ชะลอส วนต อขยายท้ั ง 2 ช วง คื อ                   
ชวงสมุทรปราการ - บางปู และชวงคูคต – ลําลูกกา เน่ืองจาก
ตองการรอประเมินผลตอบรับจากปริมาณผูโดยสารของ      
ชวงแบริ่ง -สมุทรปราการ และชวงหมอชิต – สะพานใหม - คูคต 
เปดใหบริการกอน 

127.โครงการพัฒนาทาเรือผูโดยสาร 
ในแมน้ําเจาพระยา  

  จท. ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.00 

จท. มีแผนปรับปรุงทาเรือในแมนํ้าเจาพระยา ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เพ่ือแกปญหาการจราจร และการเช่ือมตอระบบ
โดยสารสาธารณะระหวางเรือโดยสาร รถไฟฟา รถประจําทาง  โดยจะ
ยกระดับทาเรือโดยสารสาธารณะจากทาเทียบเรือเปนสถานีเรือ 
เพ่ือให มีความปลอดภัยและมีความสะดวกสบายตอผู โดยสาร  
โดยภาครัฐพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทาเรือ และภาคเอกชนขอใชสิทธิ
ในการบริหารพ้ืนท่ีบนทาเรือ  

1. การดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานทางน้ํา  
        •   การพัฒนาทาเรือใน  ป 2558-2560 วงเงินตาม

สัญญา 69.87 ลบ. เพ่ือมาพัฒนาทาเรือจํานวน 17 แห ง 
ประกอบดวย การพัฒนาทาเรือท่ีรองรับการยกระดับการเปน

สถานีเรือจํานวน 10  แหง และพัฒนาทาเรืออื่นๆ  7 แหง  

ดําเนินการแลวเสร็จ และ จท. ตรวจรับงานเม่ือ ต.ค. 2559  
 •   การพัฒนาทาเรือใน ป 2561-2562  จท.ไดรับการ

จัดสรรงบประมาณประจําป วงเงินรวม 44.10 ลบ. เพ่ือมาซอมแซม
ปรับปรุงทาเรือจํานวน 22 แหง  ประกอบดวย ทาเรือท่ีรองรับ 
การยกระดับการเปนสถานีเรอื จํานวน 11 แหง และทาเรือในแมนํ้า
เจาพระยาอื่น ๆ  อีก 11 แหง ขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการ ผลงาน

รอยละ 90.00  

-  
 
 
 
 
 
 
 

 
69.87  

(ป 58-60) 
 
 
 
 
 

44.10 
(ป 61-62) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 
 

90.00 
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    • การพัฒนาทาเรือใน ป พ.ศ. 2562 - 2563 ไดรับ

จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวก ในบริเวณ
ทาเทียบเรือทาชาง ในวงเงิน 60 ลบ.และทาเตียนในวงเงิน 
40 ลบ. อยูระหวางดําเนินการ  

• การพัฒนาทาเรือใน  ป 2563-2564 ไดรับจัดสรร

งบประมาณเพ่ือพัฒนาทาเรือโดยสารและระบบอํานวยความ
ปลอดภัยเพ่ือรองรับการใหบริการแกผูสูงอายุและคนพิการ เขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จํานวน 29 แหง วงเงินรวม 50.00 ลบ.  
2. การพัฒนาของภาคเอกชน ไดมีแนวทางในการบริหาร
พัฒนาพ้ืนท่ีและติดต้ังระบบ เชน กั้นพ้ืนท่ี ติดต้ังปายบอก
สถานีเรือและขาวสารท่ัวไป และจัดหาเครื่องจําหนาย 
ต๋ัวอิเล็กทรอนิกส 

100.00 

๑ 2 8 .โค ร งก า ร ศึ ก ษ าอ อ ก แ บ บ
รายละเอียดศูนยคมนาคมพหลโยธิน 
และการพัฒนาตนแบบการพัฒนาพื้นที่
โดยรอบศูนยกลางคมนาคม  

สนข. 58-59 100.00 100.00 • สนข. ดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ อยูระหวางขั้นตอน EIA 
เพ่ือเบิกจายเงินประกันผลงาน 
• รวค. รับทราบผลการศึกษาตามท่ี สนข. เสนอแลว เม่ือวันท่ี 
19 ธ.ค. 2559 
• องคการความรวมมือระหวางประเทศแหงญ่ีปุน (Japan 
international Cooperation Agency : JICA) ไดทําการศึกษา
การบูรณาการพ้ืนท่ีศูนยคมนาคมพหลโยธิน ภายใตแนวคิด
การพัฒนาพ้ืน ท่ีรอบสถานีและ พ้ืน ท่ีต อ เน่ือง (Transit 
Oriented Development : TOD) และ Smart City แลวเสร็จ 
โดยคณะกรรมการ รฟท. พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการฯ 
เม่ือวันท่ี 18 พ.ค. 2561 ขณะน้ี สนข. อยูระหวาง รอหนังสือ
ยืนยันมติคณะกรรมการ รฟท. เพ่ือนําเสนอ คจร. ตอไป  

- 55.50 100.00 95.00 

129.โครงการศึกษาออกแบบโครงการ
ระบบรถไฟฟาชานเมืองรวมกับรถไฟ
ทางไกลเชื่อมตอระบบขนสงมวลชนใน

ขร. 59-60 100.00 100.00 ดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ 3 สาย ไดแก ชวงรังสิต-สถานีบาน
ภาชี มักกะสัน-ฉะเชิงเทรา และชวงตล่ิงชัน-นครปฐม คงเหลือ
สายมหาชัย-ปากทอ เฉพาะงานจัดทํารายงานการประเมินผล

- 8.00 100.00 100.00 
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เขตกรุงเทพมหานคร (รังสิต - สถานี
บ าน ภ าชี  มั กก ะ สัน  - ฉะเชิ ง เท รา  
ตล่ิงชัน - นครปฐม และมหาชัย - ปากทอ) 

กระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ซ่ึงขณะน้ีอยูระหวาง การปรับปรุง
รายงาน EIA โดยท่ีปรึกษากําหนดจะดําเนินการ ใหแลวเสร็จ
กอน ส.ค. 2563 

130.โครงการศกึษาจัดทาํแผนยุทธศาสตร
การบริหารจัดการระบบตั๋วรวม การจัดหา
ผูบริหารจัดการและบาํรุงรักษาระบบตั๋วรวม 

สนข. - - - สนข. ยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการ  
จึงขอชะลอ/ยุติโครงการ 

- - 
 

- - 
 

 ๕.๒ ยุทธศาสตรที่ 2 การพฒันาระบบขนสงสาธารณะของเมืองหลักในภูมิภาค 

โครงการ 

131.โครงการศึกษาจัดทําแผนหลัก 
การพัฒ น าระบ บ ขน ส งสาธารณ ะ 
ในเมืองภูมิภาคของประเทศ   

สนข. 58-59 100.00 100.00 • การจัดทําแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ 
ในเมืองภูมิภาคไดดําเนินการแลวเสร็จเม่ือป พ.ศ.2559  
ผลการคัดเลือกเมืองตามศักยภาพในการพัฒนาระบบขนสง
สาธารณะเพ่ือดําเนินงานโครงการนํารองเพ่ือพัฒนาระบบ
ขนสงสาธารณะในแตละกลุมเมือง พบวา เมืองท่ีมีศักยภาพสูง 
18 เมือง เมืองนํารองคือ จ.พิษณุโลก เมืองท่ีมีศักยภาพปาน
กลาง 43 เมือง เมืองนํารอง คือ จ.อุบลราชธานี  และเมืองท่ี
มี ศั ก ย ภ าพ ขั้ น พ้ื น ฐ าน  1 7  เมื อ ง  เมื อ ง นํ า ร อ ง  คื อ  
จ.สระแกว  และในการจําแนกประเภทของระบบขนสง
สาธารณะท่ีเหมาะสมกับเมืองภูมิภาคน้ันไดอาศัยการจําแนก
ประเภทตามลักษณะเขตทาง ซ่ึงแบงเปน 3 ประเภท 
  1) ประเภท A : เปนระบบท่ีมีเสนทางการใหบริการเฉพาะ 
ซ่ึงแยกตัวออกมาจากการจราจรอื่นอยางชัดเจน สามารถ
ควบ คุม เขตทางได อย าง เต็ม ท่ี  เช น  BTS (Heavy Rail)  
มีจํานวน 3 เมือง ไดแก สมุทรปราการ พัทยาและชลบุรี 
  2) ประเภท B : เปนระบบท่ีมีเขตทางแยกออกมาจาก
การจราจรอื่น แตอาจมียานพาหนะประเภทอื่นว่ิงผานบริเวณ
ทางแยกหรือมีคนเดินขามทางน้ันได เชน Bus Rapid Transit 

- 33.80 100.00 100.00 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคค. ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๑๐๖                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (คร้ังที่ 18 : ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

(BRT) มีจํานวน 11 เมือง ไดแก พิษณุโลก เชียงใหม อุดรธานี 
ขอนแกน นครราชสีมา อุบลราชธานี ปทุมธานี สมุทรสาคร 
ภูเก็ต หาดใหญและระยอง 
  3) ประเภท C : เปนระบบขนสงสาธารณะแบบผสมผสาน
กับกระแสจราจรบนพ้ืนถนน เชน Tram or Street Car  
รถบัสและแท็กซ่ี จํานวนท่ีเหลืออีก 64 เมือง 
  พรอมน้ีไดจําทําแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ 
ในเมืองภู มิภาคของประเทศ มาตรการ 5 ด าน ไดแก           
ดานการวางแผนและการออกแบบ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
การขนส งและการใชประโยชน ท่ี ดิน  ด านกฎระเบียบ          
ดานขอมูลและเทคโนโลยี และดานเศรษฐกิจและอุดหนุน 
• สนข. ไดสงมอบรายงานการศึกษาใหกับจงัหวัดตางๆ เพ่ือใช
เปนกรอบและแนวทางในการวางแผนการพัฒนาระบบขนสง
สาธารณะในเมืองตอไป 

132.โครงการออกแบบรายละเอียด
ระบบขนสงสาธารณะและผลกระทบ
ส่ิ งแ ว ด ล อ ม ใน เข ต  จ .ข อ น แ ก น  
จ.เชียงใหม และ จ.นครราชสีมา 
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1. การพัฒนาระบบขนสงมวลชน จ.เชียงใหม 
    1.1 โครงการการศึกษาและจัดทําแผนแมบทการพฒันา 
ระบบขนสงสาธารณะใน จ.เชียงใหม  
                 • การศึกษาแลวเสร็จ คณะกรรมการกํากับการศึกษาฯ 
มีมติเห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ เม่ือวันท่ี 2 ต.ค. 2560 
สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี โครงขายเสนทางของระบบขนสง
สาธารณะ จ.เชียงใหม เสนอทางเลือก 2 โครงขาย (โครงขาย A 
และโครงขาย B) ประกอบดวย ระบบหลัก ระบบรอง และระบบ
เสริม โดยโครงขาย A ระบบหลัก เปนระบบรถไฟฟาแบบรางเบา 
(Light Rail Transit : LRT) 

               •  สนข. เสนอผลการศึกษาฯ ให คค. ทราบ เม่ือวันท่ี 29 พ.ย. 
2560 เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอนเสนอ คจร. และ ครม. 
พิจารณาตามลําดับ เม่ือผานการพิจารณา สนข.จะดําเนินการ
เสนอแผนแม บทฯ ให  รฟม. พิ จารณาดํ าเนิ นการศึ กษ า 
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ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด รวมท้ังศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม (EIA) ซ่ึง รฟม.จะใชเวลาในการศึกษาประมาณ 1 ป  
เม่ือ รฟม. ดําเนินการแลวเสร็จจะนําไปสูการคัดเลือกรูปแบบ 
การลงทุนและเสนอ ครม. เพ่ือนําไปสูขั้นตอนการกอสรางตอไป 
   1.2 โครงการกอสรางระบบขนสงมวลชน จ.เชียงใหม 

               •  การประชุม คจร. ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 21  
ก.พ. 2561 มีมติรับทราบผลการศึกษาและจัดทําแผนแมบท 
การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะจ.เชียงใหมและมอบหมายให 
รฟม. ดําเนินโครงการระบบขนสงมวลชน จ.เชียงใหม  ใน
รูปแบบการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) โดยมี
ความเห็นวาควรดําเนินการกอสราง ครั้งละ 1 เสนทาง  
ซ่ึง คค.ไดพิจารณามอบ รฟม. ดําเนินการศึกษารายละเอียด
ความเหมาะสม ออกแบบโครงการระบบขนสงมวลชนสายสี
แดง จ.เชียงใหม ตามรูปแบบโครงสรางทางว่ิงผสมระหวางใต
ดินและระดับดิน (โครงขาย A) 
        • ประกาศ พ.ร.ฎ. ให รฟม. ดําเนินกิจการรถไฟฟาใน 
จ.เชียงใหม ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 6 เม.ย. 2562 
ปจจุบันอยูระหวาง รฟม. ไดดําเนินการจางบริษัทท่ีปรึกษาศึกษา
โครงการนํารองสายสีแดง ชวงโรงพยาบาลนครพิงค–แยกแมเหียะ
สมานสามัคคี 12.54 กม.ระยะเวลาการศึกษา 12 เดือน เริ่มงาน
เดือน พ.ค. 2562 ปจจุบันอยูระหวางการศึกษาแนวเสนทาง 
ตําแหนงท่ีต้ังสถานีและจุดจอดแลวจรท่ีเหมาะสม การเช่ือมตอ
ระบบขนสงสาธารณะหลักและระบบรองอื่นๆ จุดเช่ือมตอการ
เดินทาง ซ่ึงในขั้นตอไปท่ีปรึกษาของ รฟม. จะประชุมรวมกับ
คณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา
จังหวัดเชียงใหมตอไป ท้ังน้ีไดจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 31 ก.ค. 2562 
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2. การพัฒนาระบบขนสงมวลชน จ.นครราชสีมา  
    2.1 โครงการศึกษาแผนแมบทจราจรและแผนแมบท
พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา   
                                     • ผลการศึกษาสรุปวา แนวเสนทางโครงขายระบบขนสง
สาธารณะท่ีเสนอเปนโครงการนํารอง แบงเปน 2 ระยะ ไดแก 
ระยะ ท่ี  1  ควรดําเนินการสายสี เขี ยว (ตลาดเซฟ วัน -  
ถ.มุขมนตรี-สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานนารีสวัสด์ิ) 
และสายสีสม (แยกประโดก – ถนนชางเผือก - คูเมืองเกา) ระยะ
ท่ี 2 ควรดําเนินการสายสีมวง (ตลาดเซฟวัน – ถ.มิตรภาพ - 
สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานนารีสวัสด์ิ) ระบบขนสง
สาธารณะท่ีเหมาะสม คือ ระบบรถไฟฟารางเบา (Light Rail 
Transit System; LRT) และรูปแบบการลงทุนท่ีเหมาะสม  
คือใหหนวยงานทองถิ่นเปนเจาของโครงการให เอกชน 
รวมลงทุนในลักษณะ PPP Modified Gross Cost  
             • คณะกรรมการกํากับการศึกษาฯ ไดเห็นชอบรายงาน
ฉบับสมบูรณ  และเสนอแผนแมบทฯ ให  คค. พิจารณา
เห็นชอบกอนเสนอ คจร. และ ครม. พิจารณาตามลําดับและ 
ไดเสนอแผนแมบทฯ ให รฟม. พิจารณาดําเนินการศึกษา
ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด รวมท้ังศึกษา
ผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) เม่ือ รฟม. ดําเนินการแลวเสร็จ
จะนําไปสูการคัดเลือกรูปแบบการลงทุนและเสนอ ครม.  
เพ่ือนําไปสูการกอสรางตอไป 
    2 .2  โค ร งก า ร ก อ ส ร า ง ร ะ บ บ ข น ส ง ม ว ล ช น  
จ.นครราชสีมา  
             •  การประชุ ม คจร. ครั้ งท่ี  1/2561 เม่ื อวั น ท่ี  
21 ก.พ. 2561 มีมติรับทราบผลการศึกษาและมอบ รฟม.  
รับไปดําเนินการ โดยใหดําเนินโครงการตามลําดับความสําคัญ   
1 เสนทาง กอน ซ่ึง สนข. ไดแจงผลการคัดเลือกเสนทาง
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เพ่ือให รฟม. ดําเนินการโดยสายสีเขียวเปนเสนทางท่ีมีลําดับ
ความสําคัญสูงสุด 
             •   ประกาศ พ.ร.ฎ. ให รฟม. ดําเนินกิจการรถไฟฟา 
จ.นครราชสีมา ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 6 
เม.ย. 2562 ปจจุบันอยูระหวาง รฟม. ไดดําเนินการจาง
บริษัทท่ีปรึกษาศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ จัดทํารายงาน
ผลกระทบส่ิงแวดลอม และจัดทําเอกสารประกวดราคา และ
จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการระบบขนสงมวลชน
จังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน – สถานคุมครองและ
พัฒนาอาชีพบานนารีสวัสด์ิ) ระยะเวลาศึกษา 12 เดือน เริ่มงาน
เม่ือเดือนมิ.ย. 2562 ปจจุบันไดดําเนินการจัดประชุมรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 28 ส.ค. 2562 
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3. การพัฒนาระบบขนสงมวลชน จ.ขอนแกน  
    3.1 โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนสง
สาธารณะในเขต จ.ขอนแกน และผลกระทบส่ิงแวดลอม 
             •  คณะกรรมการกํากับการศึกษาฯ ในคราวประชุม 
เม่ือวันท่ี 23 มี.ค.2561 ได มีมติเห็นชอบรายงานฉบับ
สมบูรณ  และรายงานอื่นๆ ผลการศึกษาพบวาระบบขนสง
สาธารณะท่ีมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี จ.ขอนแกน คือ ระบบ

รถ ไฟ ฟ ารางเบา หรือ  Light Rail Transit System (LRT)  
โดยมีโครงขายเสนทางท่ีเหมาะสม คือ ตามแนวถนนมิตรภาพ
จากบานทาพระถึงบานสําราญ ระยะทาง 22.8 กม. พรอม
การพัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีขนสงสาธารณะเพ่ือสงเสริม 

การเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ (TOD) โดยมีรูปแบบ
การลงทุนท่ีเหมาะสมคือรัฐลงทุนดานท่ีดินและเอกชนลงทุน 
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบตัวรถ และการดําเนินการเดินรถ  

             •    คค. ไดมีหนังสือลงวันท่ี 11 มิ.ย. 2561 แจง  

 
- 

 
35.50 

 
100.00 

 
79.25 
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จ.ขอนแกน หาก อปท. ยืนยันความพรอมท่ีจะดําเนินโครงการ
เอง คค. พรอมใหการสนับสนุน อปท. เปนผู พัฒนาและ
บริหารโครงการ จึงเห็นสมควรให รฟม. ชะลอการดําเนินการ 
โดยให รฟม. ดําเนินการรับฟงความเห็นตามกระบวนการ
เสนอรางพระราชกฤษฎีกาให รฟม. ดําเนินกิจการรถไฟฟาใน 
จ.ขอนแกน พ.ศ. .... จนแลวเสร็จและชะลอการดําเนินการไว
กอน กรณี ท่ี  อปท. ไมสามารถดําเนินการได  ให  รฟม. 
พิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนโดยเร็วตอไป 

    3.2 โครงการกอสรางระบบขนสงมวลชน จ.ขอนแกน  
              •   การประชุม คจร. ครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 17 
ต.ค. 2561 มีมติเห็นชอบผลการศึกษาออกแบบรายละเอียด
ระบบขนสงสาธารณะในเขต จ.ขอนแกนและผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม และอนุญาตให จ.ขอนแกนเปนผูพัฒนาและ
บริหารจัดการโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ
เมืองขอนแกนในผลการศึกษาดังกลาว เฉพาะในเสนทางนํา
รอ งสาย สีแดง (สํ าราญ -ท าพระ ) ท่ี  สนข . ออกแบ บ
รายละ เอี ยดไวแล ว  และการดําเนินการดังกล าวของ 
จ.ขอนแกนใหอยูภายใตกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ คําส่ัง หรือมติ ครม. ท่ีเกี่ยวของ 
            • สนข . ได ส ง เอกสารราย งานผลการ ศึกษ า 
ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด เอกสารประกวด

ราคา และแบบแปลนตาง ๆ รวมท้ังเอกสารรายงาน EIA  
ของโครงการ ให จ.ขอนแกนเปนผูดําเนินโครงการ ตามมติ คจร. 

            • รฟม. ไดดําเนินการจางบริษัทท่ีปรึกษาศึกษา
โครงการนํารองสายสีแดง ชวงโรงพยาบาลนครพิงค–แยก 
แมเหียะสมานสามัคคี 12.54 กม.ระยะเวลาการศึกษา  
12 เดือน เริ่มงานเดือน พ.ค. 2562 ปจจุบันอยูระหวาง
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การศึกษาแนวเสนทาง ตําแหนงท่ีต้ังสถานีและจุดจอดแลวจร
ท่ีเหมาะสม การเช่ือมตอระบบขนสงสาธารณะหลักและระบบ
รองอื่นๆ จุดเชื่อมตอการเดินทาง ซ่ึงในขั้นตอไปท่ีปรึกษาของ 
รฟม. จะประชุมรวมกับคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุง
รัตนโกสินทรและเมืองเกา จ.เชียงใหมตอไป ท้ังน้ีไดจัดการ
ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 
31 ก.ค. 2562 

๕.๓ ยทุธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะระหวางเมืองภมิูภาค 

โครงการ 

๑33.โครงการก อสรางสถานี ขน ส ง
ผูโดยสาร 

ขบ. 58-63   ประกอบดวย 4 แผนงาน ดังน้ี     

 58-59 100.00 100.00 1) สถานีขนสงผู โดยสาร จ.บึงกาฬ ดําเนินการกอสราง      
แลวเสร็จ และเปดใหบริการแลว วันท่ี 24 ต.ค. 2559 

- 60.00 100.00 100.00 

  58-60 100.00 100.00 2) สถานีขนสงผูโดยสาร จ.พังงาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ 
และเปดใหบริการแลว วันท่ี 27 มิ.ย. 2560 

- 60.00 100.00 100.00 

  61 100.00 100.00 3 ) ส ถ า นี ข น ส ง ผู โด ย ส า รอ .บ าน แ พ ง  จ .น ค รพ น ม  
ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ 

- 60.00 100.00 100.00 

  62-63 100.00 70.00 4) สถานีขนสงผูโดยสาร จ.นครนายก ลงนามสัญญาแลว       
เริ่ม ดํ าเนินการท่ี  30 มี .ค . 2562 ส้ิน สุด สัญ ญ าวัน ท่ี  
22 พ.ค. 2563 อยูระหวางดําเนินการกอสราง ความคืบหนา
รอยละ 33.45 

กระบวนการทําสัญญา
ใชเวลามากกวาท่ีกําหนด 
เน่ืองจากอยูระหวางขั้นตอน
การพิจารณาของ สงป. 
ส งผลใหการดําเนินการ
ลาชากวาแผน 

60.00 21.52    12.00 

134.โครงการจัดหารถโดยสารรุนใหม
สําหรับบริการเชิงพาณิชย จํานวน 115 
คัน  
 

รฟท. 56-60 100 100 รฟท. ไดรับมอบรถโดยสารรุนใหมสําหรับบริการเชิงพาณิชย 
จํานวน 115 คัน เรียบรอยแลว 
 

- 3,573.15 - - 
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135.โครงการแผนการจัดหารถโดยสาร บขส. 59-62   ประกอบดวย 2 แผนงาน ดังน้ี     

   

100.00 
 
 

100.00 

 

30.00 
 
 

50.00 

1) การจัดหารถโดยสาร จํานวน 314 คัน 
1.1) จัดซ้ือรถโดยสารขนาดความยาว 12 ม. จํานวน 99 คัน 

บขส. อยูระหวางดําเนินการจัดทําขอกําหนดขอบเขตงาน (TOR)   
 1 .2 ) การเช ารถโดยสาร (ใหม ) จํ านวน 314 คัน  

อยูระหวางดําเนินการประกาศประกวดราคา 

ไดประกาศประกวดราคา
เรียบรอยแลว แตไมมี
ผูสนใจจึงยกเลิกกระบวนการ
เดิม และดําเนินการใหม
อีกคร้ังหนึ่ง 

 
696.89 

 
 

2,228.42 

 

100.00 
 
 

100.00 

 
- 
 
 

- 

   100.00 20.00 2) การเชารถโดยสารขนาดเล็ก(Minibus) จํานวน 55 คัน  
บขส. ไดจัดหารถโดยสารดวยวิธีการเจาะจง เม่ือวันท่ี 14 
มี .ค . 2562  ไม มี ผู ป ระกอบการใดสน ใจ  จึ ง ดํ า เนิ น
กระบวนการจัดหาอีกครั้งหน่ึง และอยูระหวางดําเนินการ
กําหนดราคากลาง 

- 230.94 100.00 - 

๕.๔ ยุทธศาสตรที่ 4  การพฒันาและ การเขาถึงระบบขนสงสาธารณะ 

โครงการ 

136.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตั๋วรวม : โครงการบรหิารจัดการระบบ 
ตั๋วรวม (PMS) และโครงการจัดทําระบบ 
ศูนยบริหารจัดการรายไดกลาง (CCH)  

 
  

สนข.  
 
 

56-60 

 
 
 

100.00 

 
 
 

100.00 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตั๋วรวม ประกอบดวย 2 
โครงการ ไดแก  
1 .โค ร ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ ตั๋ ว ร ว ม  (PMS)   
การดําเนินการแลวเสร็จ เม่ือวันท่ี 8 ก.ย. 2560 มีขอบเขต
ในการดําเนินโครงการ ดังน้ี 1) การจัดทํานโยบายและ
แผนการดําเนินงานบริหารจัดการระบบต๋ัวรวม 2) การกําหนด
มาตรฐานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบต๋ัวรวม และการจัดเตรียม
รายละเอียดเพ่ือจัดหาผูพัฒนาระบบต๋ัวรวม และจัดทําศูนย
บริหารจัดการรายไดกลาง  3) งานสนับสนุนการจัดหา
ผูพัฒนาระบบต๋ัวรวมและจัดทําระบบศูนยบริหารจัดการ
รายไดกลาง 4) การกํากับดูแลการดําเนินงานของผูพัฒนา
ระบบต๋ัวรวม และจัดทําระบบศูนยบริหารจัดการรายไดกลาง  

 
 
- 

 
 

301.71 

 
 

100.00 

 
 

100.00 
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5) การสนับสนุนดานวิชาการ เทคโนโลยี และการจัดต้ัง
หนวยงานบริหารจัดการระบบต๋ัวรวม  6) การถายทอด
เทคโนโลยีในชวงเริ่มตนของการดําเนินงานระบบต๋ัวรวม และ
ศูนยบริหารจัดการรายไดกลาง  7) การสนับสนุนโครงการนํารอง
ของการดําเนินงานระบบต๋ัวรวม 8) การใหบริการ/เผยแพรขาวสาร 
และขอมูลการดําเนินงานระบบต๋ัวรวมแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ท้ังภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ และประชาชนท่ัวไป ท้ังน้ี 
ผลการศึกษาไดรายงานใหหนวยงานในสังกัด คค. ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือนําไปใชในการดําเนินงานตอไป 

 สนข. 58-61 100.00 100.00 2. โครงการจัดทําระบบศูนยบริหารจัดการรายไดกลาง 

(Central Clearing House: CCH) ดําเนินการจัดทํ า

ระบบต๋ัวรวมและระบบศูนยบริหารจัดการรายไดกลาง (CCH) 
ในภาคขนสงแลวเสร็จ พรอมเช่ือมตอและทดสอบเพ่ือเริ่มใช
ต๋ัวรวมกับระบบของผูใหบริการท่ีเปดใหบริการอยูในปจจุบัน
และจะเปดใหบริการในอนาคต โดย รฟม. ในฐานะผูบริหาร

จัดการและบํารุงรักษาระบบต๋ัวรวม (CTC) ไดดําเนินการ 
นําระบบต๋ัวรวม (e-ticket) มาใชในการเช่ือมตอการเดินทาง
ของประชาชน ดังน้ี 
    2.1. รถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีนํ้าเงิน) 
และสายฉลองรัชธรรม (สายสีมวง) 1) เริ่มใชบัตรแมงมุมกับ
ระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีนํ้าเงิน) 
และสายฉลองรัชธรรม (สายสีมวง) ไดต้ังแตวันท่ี 23 มิ.ย. 
2561 2 ) เริ่มใช บัตรสวัสดิการแหงรัฐชําระคาโดยสาร
รถไฟฟาขนสงมวลชนสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีนํ้าเงิน) และ 
สายฉลองรัชธรรม (สายสีมวง) ไดต้ังแตวันท่ี 20 ก.ค. 2561  
   2.2 รถโดยสารประจําทางขององคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) ผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐตามมาตรฐาน

การเช่ือมบัตรโดยสาร
ห รื อ ร ะ บ บ ต๋ั ว ร ว ม
เกี่ ย ว ข อ ง กั บ ห ล า ย
ห น ว ย ง า น ท้ั ง ภ า ค
ราชก าร  รั ฐ วิส าหกิ จ 
เอ ก ชน  แล ะสถ า บั น
การเงินท่ีตองรวมมือกัน
ท้ังทางดานเทคนิคระบบ
ต๋ั วร วมและท างด าน
ธุรกิจ ซ่ึงขณะน้ี รฟม. 
และสนข. อยู ระหวาง
ดําเนินงานในทุกสวน 

327.81 100.00 94.84 
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กลางระบบต๋ัวรวม (แมงมุม) และบัตรสวัสดิการแหงรัฐภายใต
โครงการไทยนิยมยั่งยืนสามารถชําระคาโดยสาร รถโดยสาร
ประจําทางของ ขสมก. ทุกคัน ท้ังรถโดยสารธรรมดาและรถ
โดยสารปรับอากาศ ไดต้ังแตวันท่ี 8 มี.ค. 2562 เปนตนไป 
   2.3 รถไฟฟาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  
(สายสีเขียว) และสวนตอขยาย ผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐตาม
มาตรฐานกลางระบบต๋ัวรวม (แมงมุม) และบัตรสวัสดิการแหง
รัฐภายใตโครงการไทยนิยมยั่งยืน สามารถชําระคาโดยสาร
ร ถ ไฟ ฟ า ข น ส ง ม ว ล ช น เฉ ลิ ม พ ร ะ เกี ย ร ติ  6  ร อ บ 
พระชนมพรรษา (สายสีเขียว) และสวนตอขยาย ไดต้ังแตวันท่ี 
15 มี.ค. 2562 
   2.4 ระบบรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยาน (แอรพอรตเรลลิงก)    
คาดวาจะเริ่มใชงานบัตรสวัสดิการแหงรัฐและบัตรแมงมุม
ชําระคาโดยสารรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิงกไดภายในเดือน
พ.ค. 2562  
แผนการดําเนนิงานระยะตอไป 
คาดว าจะ เริ่ ม เป ด ให บ ริ ก าร บั ตรแมง มุมระบ บ  EMV 
(Europay, MasterCard และ Visa) กับรถไฟฟาขนสงมวลชน
สายเฉลิมรัชมงคล (สายสี นํ้ าเงิน) และสายฉลองรัชธรรม  
(สายสีมวง) ไดภายในปลายป 2563 และดําเนินการขยาย
การใหบริการเพ่ือใหครอบคลุมทุกระบบขนสง ไดแก รถไฟฟา 
ทุกสายท่ีเปดใหบริการแลว(สายสีเขียวและแอรพอรตเรลลิงก) 
รถโดยสารประจําทางของ ขสมก.ระบบทางพิเศษ เรือโดยสาร 
รถแท็กซ่ี  และรถไฟฟ าสายใหมๆ ดวย ท้ังน้ี ขึ้ นอยูกับ 
ความพรอมของผูใหบริการ ซ่ึงขณะน้ี รฟม. อยูระหวาง 
เจรจากับผูประกอบการภาคขนสงเพ่ือเปดใหบริการต๋ัวรวม 
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มาตรการ 
37.มาตรการวางระเบียบการเดินรถ 
ให เกิดคุณภาพการขนสงสาธารณะ 
อยางเปนระบบ และมาตรการวางแผน
พัฒนาศูนยการจัดการระบบขนสงสาธารณะ
และการติดตามรถโดยสารสาธารณะ 

ขบ. 59-60 100.00 100.00 • การพัฒนาแอพพลิเคชัน่แสดงผลความเร็ว ดําเนินการแลวเสร็จ - 97.05 100.00 100.00 

ดําเนินการ
ตอเน่ือง 

100.00 100.00 • โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช GPS โดยกําหนดใหรถบรรทุก
และรถโดยสารติดต้ัง GPS ซ่ึงรถท่ีติดต้ัง GPS และมีการเชื่อม
ฐานขอมูลของ ขบ. แลว รวม 425,877 คัน 

- งบกองทนุเพ่ือ
ความปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน  
 (จาง จนท.GPS  
๒๗๙ คน/๘๑ ศูนย 

- - 

61-63 100.00 70.00 • การกอสรางอาคารศูนยบริหารจัดการเดินรถระบบ GPS  
เพ่ือใชประโยชนในการบริหารการเดินรถ ควบคุม กํากับ ดูแล
งานดานความปลอดภัย ลงนามสัญญาจางแลว เริ่มสัญญา

วันท่ี 14 มิ.ย. 2561 ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 3 ก.พ. 2563 ขณะน้ีอยู
ระหวางดําเนินการกอสรางในงวดงานท่ี 1.2    ประกอบดวย  
1) งานโครงสรางพ้ืนช้ันใตดิน/โครงสรางกําแพงกันดิน และ
โครงสรางผนังลิฟต 2) งานฐานรากอาคาร/ติดต้ังทาวเวอร
เครนเพ่ือทํางานอาคาร 3) งานแกไขเสาเข็ม/แกไขฐานราก
อาคาร/ตอกเสาเข็มเพ่ิม 34 ตน มีความคืบหนาการกอสราง
คิดเปนรอยละ 2.858 

ปญหาอุปสรรค 
•การ เจ าะ เส า เข็ ม  2 
ครั้ง ไมผาน เน่ืองจาก
เสาเข็มไมสามารถรับ
นํ้าหนักได  
• ผูรับจางมีขอขัดของใน
การประสานงานเพ่ือ
ดําเนินงานกอสรางใน
ขั้ น ตอนการก อสร า ง
เสาเข็มรวมถึงการจัดหา
ผู เ ช่ี ย วช าญ ด าน งาน
ก อสร าง เสาเข็ มและ
ทดสอบเสาเข็ม เปนผล
ให ระย ะ เวล าในก าร
กอสรางและทดสอบ
เสาเข็มยาวนานเกินกวา
ท่ีกําหนดไวในสัญญา 
•ความผิดพลาดระหวาง
กอสรางกําแพงกันดิน 

356.40 52.59 28.52 
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ทํ า ใ ห ดิ น ด า น ข า ง
บางสวนไหลเททับลงบน
เสาเข็มบางตนซ่ึงผูรับ
จางไดแกไขแลว 
แนวทางแกไข 
เปล่ียนระบบการกอสราง
เส า เข็ ม  จ าก ร ะ บ บ  

Dry Process เป น ระบ บ 

Jack in Pile แ ล ะ
ดํ า เนิ น ก ารข อ แ ก ไข
สัญญาตอไป 

38.มาตรการพัฒนาเชื่อมตอระบบ 
ขนสงตางๆ ทางกายภาพ 

 สนข./จท./ 
รฟม./ขสมก. 

62-63 - - โดย สนข.รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยูระหวางการพัฒนา 
การเชื่อมตอระบบการขนสง อาทิ จท.จัดทําแผนฯ แลวเสร็จ 
และดําเนินการพัฒนาจุดเช่ือมระบบขนสงกับทาเรือตอตาม
แผนฯ แลวเสร็จ จํานวน 3 ทา  ไดแก 1) ทาเรือสะพาน
อโศก–สถานีรถไฟฟาเพชรบุรี 2) ทาเรือสะพานหัวชาง-สถานี
รถไฟฟาราชเทวี และ 3) ทาเรือราชินี-สถานีรถไฟฟาสนามไชย  

- - 
(ไมใชงบประมาณ) 

- - 

หมายเหตุ : 1/ รายชื่อโครงการ/มาตรการภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร พ.ศ.2554 - 2563 (ฉบับทบทวน) ในความรับผิดชอบของหนวยงาน  
  2/ ระยะเวลาโครงการ/มาตรการ หมายถึง ปงบประมาณตั้งแตเริ่มตนโครงการ/มาตรการ อาท ิเริม่การศึกษา  จนกระทั่งดําเนินโครงการ/มาตรกรแลวเสรจ็ 

   3/ ผลงานเทียบกับแผน โดยที ่แผน หมายถึง  รอยละของแผนการดําเนนิงาน ตั้งแตเริ่มตนโครงการ/มาตรการ จนถึงกันยายน 2562 
                                      ผล   หมายถึง  รอยละของผลการดําเนนิงาน ตัง้แตเริ่มตนโครงการ/มาตรการ จนถึงกนัยายน 2562 

  4/  สําหรับโครงการ/มาตรการ ที่ศึกษา/ดําเนนิการแลวเสร็จ โปรดระบุ ผลการศึกษา ผลลัพธ (output) ของโครงการที่ได และการนําไปใชประโยชน 
 5/  งบประมาณที่ไดรับ หมายถึง งบประมาณรวมตลอดทั้งโครงการหรอืมาตรการ โดยรวมทุกแหลงของเงิน (หนวยเปน ลบ.  โดยใชทศนิยม 2 ตําแหนง)  

  6/  การเบิกจาย โดยที่ แผน หมายถึง  รอยละของแผนการเบิกจายเงิน โดยรวมทุกแหลงของเงิน ตั้งแตเริ่มโครงการ/มาตรการ จนถงึกันยายน 2562     
                  ผล  หมายถึง  รอยละของการเบิกจายเงิน โดยรวมทกุแหลงของเงิน ตั้งแตเริ่มโครงการ/มาตรการ จนถึงกันยายน 2562 

  7/ สําหรับโครงการ/มาตรการ ทีอ่ยูระหวางการดําเนินการศึกษา/ดําเนินการ ที่ยังไมเริ่มดาํเนินการ และที่ยุติ/ชะลอ โปรดระบุปญหาอุปสรรคสําคัญและสาเหต ุ
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