
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

กระทรวงคมนาคม 
ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 

 (12 กันยายน 2559 - 31 มกราคม 2561) 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
กุมภาพันธุ์ 2561 

 
 



๑ 
  

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

กระทรวงคมนาคม 
ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 

 (12 กันยายน 2559 – 31 มกราคม 2561) 
 

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

   นโยบายที่ 2. การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการต่างประเทศ 

 
2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตร
แบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มี
ความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเช่ือมั่นใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและ   
หลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็น     
พหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรง
แทรกซ้อนเพื่อซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพล 
ในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะ  
เพิ่ มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และ
องค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลาย
ปัญหาได้ 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- โครงข่ายทางหลวงชนบทเพ่ือพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้                
เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายให้สมบูรณ์เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติสุข 
ผลการด าเนินงาน 

- กิจกรรมพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1. ถนนสาย บ.บายอ - บ.กุดงใน ม.1 อ.ยะหา จ.ยะลา ระยะทาง 2.0 กม. 

วงเงินก่อสร้าง 15.000 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2560     
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 
 

2. ถนนสายแยก ทล.409 - น้ าตกทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  
ระยะทาง 1.500 กม. วงเงินก่อสร้าง 25.000 ล้านบาท ระยะเวลา
ด าเนินการปี 2560-2561 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 
 

 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 60 

จ านวน 15.000 
ล้านบาท  

- เบิกจ่ายครบแล้ว 
 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 19.9950 
ล้านบาท  

- เบิกจ่ายครบแล้ว 
 
 
 
 
 

 
 
 
กรมทางหลวงชนบท 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

3. ถนนสายแยก ทล.4243 - บ.นาปรัง ต.คลองกวาง อ.นาทวี     
จ.สงขลาระยะทาง 2.000 กม. วงเงินก่อสร้าง 9.4080 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการปี 2561 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 
43.64 

 
4. ถนนสายแยก ทช.สข.1019 - บ.ประจ่าใต้ ต.นาหว้า อ.จะนะ  

จ.สงขลา ระยะทาง 1.625 กม. วงเงินก่อสร้าง 6.3866 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการปี 2561 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 
34.30 

 
 

 
5. ถนนสาย บ.ทุ่ง - บ.แพร้ว ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา ระยะทาง 

1.970 กม. วงเงินก่อสร้าง 8.330 ล้านบาท ระยะเวลด าเนินการปี 2561 
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 15.00 

 
 

 
 

6. ถนนสาย แยก ทล.4057 - บ.ต้นไม้สูง ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี    
จ.นราธิวาส ระยะทาง 2.350 กม. วงเงินก่อสร้าง 14.7000 ล้านบาท 
ระยะเวลา ด าเนินการปี 2561 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 
54.71 
 

7. ถนนสาย แยก ทช.นธ.4020 - บ.ปิ เหล็งใต้  ต .สุไหงปาดี          
อ.สุไหงปาดี  จ.นราธิวาส ระยะทาง 1.500 กม. วงเงินก่อสร้าง 
14.7000 ล้านบาทระยะเวลาด าเนินการปี 2561 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
ได้ผลงานร้อยละ 2.66 

 

-วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 9.4080     

ล้านบาท 
 
 

-วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 6.3866     

ล้านบาท 
- เบิกจ่ายแล้ว 

0.956  
ล้านบาท 

 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 8.3300     
ล้านบาท  

- เบิกจ่ายแล้ว 
1.249  
ล้านบาท 

 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 14.7000     
ล้านบาท  

 
 

-วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 14.7000     

ล้านบาท  
 
 



๓ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

8. ถนนสาย แยก ทช.นธ.4004 - บ.ตันหยง ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ 
จ.นราธิวาส ระยะทาง 2.800 กม. วงเงินก่อสร้าง 14.7000 ล้านบาท
ระยะเวลาด าเนินการปี 2561 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 
20.00 

 
 

 
9. ถนนสายแยก ทช.ยล.3006 - บ.วังใหม่ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.

ยะลา ระยะทาง 1.400 กม. วงเงินก่อสร้าง 13.7200 ล้านบาท
ระยะเวลา ด าเนินการปี 2561  อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 
25.95 

 
 

 
10. ถนนสาย บ.นิบง - บ.ลาเตาะ ต.กาบัง อ. ยะหา,กาบัง จ.ยะลา 

ระยะทาง 2.000 กม. วงเงินก่อสร้าง 13.7200 ล้านบาท ระยะเวลา 
ด าเนินการปี 2561 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 16.23 

 
 
 
 
11. ถนนสาย บ.ฮามุ ม.11 - บ.บ่อหินนอก ต.บ้านแหร อ. ธารโต 

จ.ยะลา ระยะทาง 1.500 กม. วงเงินก่อสร้าง 14.7000 ล้านบาท
ระยะเวลาด าเนินการปี 2561 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 
6.07 

 
 

 
 

-วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 14.7000     

ล้านบาท 
- เบิกจ่ายแล้ว 

2.203  
ล้านบาท 

  
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 13.7200     
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 
1.800  
ล้านบาท 

  
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 13.7200    
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 
1.500 
ล้านบาท  

 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 14.7000     
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 
2.204 
ล้านบาท 

  
 



๔ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

12. ถนนสายแยก ทล.4113 - บ.ช้อนทอง ต.ประกอบ อ.นาทวี      
จ.สงขลา ระยะทาง 3.650 กม. วงเงินก่อสร้าง 13.4260 ล้านบาท
ระยะเวลา ด าเนินการปี 2561  ลงนามในสัญญาแล้ว    

 
 
 
 
13. ถนนสายสาย บ.ท าเนียม - บ.เก่า ต.ท่าพระยา อ.สะบ้าย้อย     

จ.สงขลา ระยะทาง 2.750 กม. วงเงินก่อสร้าง 12.9360 ล้านบาท
ระยะเวลา ด าเนินการปี 2561  ลงนามในสัญญาแล้ว    

 
14. ถนนสาย นธ.2044 แยก ทล.42 - บ.เกาะสะท้อน (ตอนที่1) 

ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ระยะทาง 3 .200 กม.              
วงเงินก่อสร้าง 16.9340 ล้านบาท ระยะเวลา ด าเนินการปี 2561 – 
2562 ลงนามในสัญญาแล้ว 

       
 

 
15. ถนนสาย แยก ทล.4136 - ภายในศูนย์ราชการ (ตอนที่ 2)    

ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ระยะทาง 1.000 กม. วงเงินก่อสร้าง 
21.1680  ล้านบาท  ระยะเวลา ด าเนินการปี 2561 – 2562       
ลงนามในสัญญาแล้ว       

 
 
 
 
 
 
 

-วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 13.4260     

ล้านบาท  
- เบิกจ่ายแล้ว 

2.013  
ล้านบาท 

 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 12.9360     
ล้านบาท 

 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 3.3868     
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 
2.538 
ล้านบาท  

 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 4.2336     
ล้านบาท  

- เบิกจ่ายแล้ว 
3.174 
ล้านบาท 

 
 
 
 
 



๕ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

16. ถนนสาย แยก ทล.42 - บ.โคกศิลา ต.ไพรวัน อ.ตากใบ          
จ.นราธิวาส ระยะทาง 4.475 กม. วงเงินก่อสร้าง 21.1680 ล้านบาท 
ระยะเวลา ด าเนินการปี 2561 – 2562 ลงนามในสัญญาแล้ว                   
 
 
 
 

17. ถนนสาย นธ.2042 แยก ทล.42 - บ.มูโน๊ะ (ตอนที่ 1) (ฝั่งซ้าย) 
ต.พร่อน อ.ตากใบ ,สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ระยะทาง 4.000 กม.
วงเงินก่อสร้าง 21.1680 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการปี 2561 – 
2562 ลงนามในสัญญาแล้ว 

 
 
 
18. ถนนสาย นธ.2043 แยก ทล.42 - บ.มูโน๊ะ (ตอนท่ี 1) (ฝั่งขวา) 

ต.พร่อน อ.ตากใบ ,สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ระยะทาง 4.000 กม.
วงเงินก่อสร้าง 21.1680 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการปี 2561 – 
2562 ลงนามในสัญญาแล้ว                  

 
 
 
19. ถนนสาย แยก ทล.4271 - บ.ไอร์จูโจ๊ะ ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร   

จ.นราธิวาส ระยะทาง 1.500 กม. วงเงินก่อสร้าง 15.8760 ล้านบาท 
ระยะเวลา ด าเนินการ ปี 2561 - 2562 ลงนามในสัญญาแล้ว 

                 
 
 
 
 

-วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 4.2336     

ล้านบาท  
- เบิกจ่ายแล้ว 

3.174 
ล้านบาท 

 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 4.2336     
ล้านบาท  

- เบิกจ่ายแล้ว 
3.174 
ล้านบาท 

 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 4.2336     
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 
3.174 
ล้านบาท 

 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 3.1752     
ล้านบาท  

- เบิกจ่ายแล้ว 
2.380 
ล้านบาท 

 
 



๖ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

20. สาย บ.วังไทร - ในหลง (ตอนท่ี 5) ต.แม่หวาด อ. ธารโต จ.ยะลา 
ระยะทาง 3.000 กม. วงเงินก่อสร้าง 20.7270 ล้านบาท ระยะเวลา 
ด าเนินการปี 2561 – 2562 ลงนามในสัญญาแล้ว                 
 
 
 
 

21. ถนนสาย บ.บาโงยตือระ - บ.ตันหยงอุมา ม.1 ต.ตะโละหะลอ 
อ.รามัน จ.ยะลา ระยะทาง 3.000 กม. วงเงินก่อสร้าง 21.4850    
ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการปี 2561 - 2562 ลงนามในสัญญาแล้ว                 
 

22. ถนนสายสาย บ.บาลายเซาะ - บ.ไม้พอก ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา 
ระยะทาง 4.000 กม. วงเงินก่อสร้าง 17.6400 ล้านบาท ระยะเวลา 
ด าเนินการปี 2561 - 2562 ลงนามในสัญญาแล้ว                  

 
 
 
 
23. ถนนสายแยก ทช.สข. 2006 - บ.สวนปาล์ม ต.วังใหญ่ อ.เทพา 

จ.สงขลา ระยะทาง 3.370 กม. วงเงินก่อสร้าง 14.9940 ล้านบาท 
ระยะเวลา ด าเนินการ ปี 2561 - 2562 ลงนามในสัญญาแล้ว                 

 
 
 
 
 
 

 
 

-วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 4.1454     

ล้านบาท 
- เบิกจ่ายแล้ว 

3.066 
ล้านบาท 

  
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 4.2970     
ล้านบาท  

 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 3.5280     
ล้านบาท  

- เบิกจ่ายแล้ว 
2.490 
ล้านบาท 

 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 2.9988     
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 
2.247  
ล้านบาท 

 
 
 
 
  



๗ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

24. ถนนสายแยก ทล.42 - บ.ต้นยอ ต.ท่าม่วง อ. เทพา จ.สงขลา 
ระยะทาง 4.800 กม. วงเงินก่อสร้าง 21.8730 ล้านบาท ระยะเวลา 
ด าเนินการปี 2561 – 2562 ลงนามในสัญญาแล้ว                   

 
 
 
 
25. ถนนสายสาย บ.หว้าหลัง - บ.คูนายสังข์ ต.นาหว้า อ.จะนะ     

จ.สงขลา ระยะทาง 4.000 กม. วงเงินก่อสร้าง 17.6400 ล้านบาท 
ระยะเวลา ด าเนินการ ปี 2561 – 2562 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง      
ได้ผลงานร้อยละ 0.14      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 4.3746     

ล้านบาท 
- เบิกจ่ายแล้ว 

3.280  
ล้านบาท 

  
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 3.5280     
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 
2.644  
ล้านบาท 

  
 

 
 
 

 



๘ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

     นโยบายที่  6 . การเพ่ิมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ  

6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการขนส่งและคมนาคม ด้านคมนาคมทางบก
โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม. 
และรถไฟฟ้าเช่ือม กทม. กับเมืองบริวารเพิ่มเติม
เพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชนและ
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อตั้งฐานให้รัฐบาล
ต่อไปท าต่อได้ทันที  ด้านคมนาคมทางอากาศ   
โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 
ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสากล  
ในภูมิภาค ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยาน
ในภูมิภาค เพื่ อ ให้สามารถรองรับปริมาณ
การจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ต ล อ ด จ น ส นั บ ส นุ น ให้ เกิ ด ก า ร พั ฒ น า          
นิ ค ม อุ ต ส าห ก ร รม ก ารบิ น ขอ งป ระ เท ศ         
การซ่อมบ ารุงอากาศยาน และการพัฒนา      
ขี ดค วามสามารถ ใน การ ให้ บ ริ ก ารขนส่ ง       
ทางอากาศให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล 
รวมทั้งการใช้ท่าอากาศยานในภูมิภาคเสริม   
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยาน  
ดอนเมือง เช่น ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นต้น 
และด้ านการคมนาคมทางน้ า โดยพัฒ นา       
การขนส่งสินค้าทางล าน้ าและชายฝั่ งทะเล    
เพื่อลดต้นทุนระบบ โลจิสติกส์ของประเทศ   
เริ่มจากการเร่งรัดพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง    
ที่ท่าเรือแหลมฉบังเพื่อลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์
ของประเทศ เริ่มจากการเร่งรัดพัฒนาท่าเทียบ
เรือชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งทะเล

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขนส่งทางถนน 
- โครงการเร่งรัดก่อสร้างขยาย 4 ช่องจราจรและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง 
กรมทางหลวงได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี  2558 - 2560 
จ านวน 2 โครงการ วงเงินรวม 4,487.5 ล้านบาท ประกอบด้วย 
(๑) ทางหลวงหมายเลข 304 อ.กบินทร์บุรี - อ.วังน  าเขียว ตอน 3      
จ.นครราชสีมา ปราจีนบุรี ระยะทาง 15.509 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 
1,589.565 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2558 – 2560     
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ส่วนที่1 ได้ผลงานร้อยละ 34.688 และส่วนที่ 2 
ได้ผลงานร้อยละ 21.252 
 
 
(2) ทางหลวงหมายเลข 304 อ.กบินทร์บุรี - อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) 
จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง 3.000 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 1,346.170 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2558 – 2560 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง      
ได้ผลงานร้อยละ 75.187 
 
- โครงการเร่งรัดก่อสร้างขยาย 4 ช่องจราจรและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง 
ประจ าปี 2559 จ านวน 5 โครงการ ประกอบด้วย 
(1) ทางหลวงหมายเลข 324 อ.ปราสาท - อ.ขุขันธ์ - แยกทางหลวง
หมายเลข 2085 ตอน 1 จ.ศรีษะเกษ ระยะทาง 35.000 กม.   
วงเงินค่าก่อสร้าง 1,280 ล้านบาทระยะเวลาด าเนินการ ปี 2559 – 
2562 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 44.71 
 
(2) ทางหลวงหมายเลข 103 อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน 2 จ.แพร่ 
ระยะทาง 20.000 กม. วงเงินค่ าก่อสร้าง 760.380 ล้ านบาท   
ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2559 – 2561 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง         
ได้ผลงานร้อยละ 57.20 
 
 

 
 
 
 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 403.336 
 ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 
17.468 
ล้านบาท 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 591.833  
ล้านบาท 

 
 
 
 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 557.995  
ล้านบาท 

 
 

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 369.327 

ล้านบาท 
 
 
 

 
กรมทางหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

อ่าวไทยและอันดามัน เริ่มจากการเร่งรัดพัฒนา
ท่าเทียบเรือชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือ
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจน
ผลักดันให้ท่าเรือในล าน้ าเจ้าพระยาและป่าสัก  
มี ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โย ช น์ ใน ก า ร ข น ส่ ง สิ น ค้ า
ภายในประเทศและเช่ือมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง 
รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ าลึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) ทางหลวงหมายเลข 41 ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง
หมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 403 (แยกทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช 
ระยะทาง 1 แห่ง วงเงินค่าก่อสร้าง 1,200 ล้านบาท ระยะเวลา
ด าเนินการ ปี 2559 – 2561 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 
14.484 
 
 
4) ทางหลวงหมายเลข 4 อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก - บ.โคกกลอย    
จ.พังงา ระยะทาง 23.330 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 850 ล้านบาท
ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2559 – 2561 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง      
ได้ผลงานร้อยละ 12.32 
 
5) ทางหลวงหมายเลข 11 สามแยกดอยติ - เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
ระยะทาง 24.35 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 1,500 ล้านบาท ระยะเวลา
ด าเนินการ ปี 2559 – 2561 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 
3.11 
- โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
  ครม. ได้มีมติ เมื่ อวันที่  14 ก.ค. 2558 อนุมัติ ให้  คค. (ทล .) 
ด าเนินการโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 3 สาย ดังนี ้

1) สายพัทยา – มาบตาพุด ระยะทาง 32 กม. วงเงินลงทุนรวม 
17,819.47 ล้านบาท 

• งานโยธา: จากทั งหมด ๑๓ ตอน  
- ปัจจุบันลงนามสัญญาครบถ้วนแล้วทั้ง 13 ตอน ได้ผลงานร้อยละ 

62.902 ระยะเวลาก่อสร้างงานโยธาทั้งหมดปี 2559 – ปี 2562 
• งานระบบ: เช่น ด่านเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมจราจร   

และด่านช่ังน้ าหนัก จะใช้ระยะเวลาก่อสร้างระหว่าง ปี 2561 – 
2562 และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี 2563 

 
 

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61
จ านวน 250.178 

 ล้านบาท 
- เบิกจ่ายแล้ว 

16.437 
ล้านบาท 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 249.740 
 ล้านบาท 

 
 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 473.908 
 ล้านบาท 

 
 
 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 5,389.33 
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายค่าก่อสร้างแล้ว 
580.91 
ล้านบาท 

 
 
 

 



๑๐ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) สายบางปะอิน – นครราชสีมา ระยะทาง ๑๙๖ กม. วงเงินลงทุน 
76,๖๐๐ ล้านบาท  

• งานโยธา : ลงนามสัญญาแล้ว (40 สัญญา)+1 งานระบบ      
ได้ผลงานร้อยละ 24.125 ก าหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการในปี 
2562 

• ปัจจุบัน ทล. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ตามมาตรา 35 
แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดท าเอกสารเชิญชวนการร่วมทุนฯ ซึ่ง    
ในการประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่  6 ต.ค. 2560 คณะกรรมการฯ        
ได้เห็นชอบในหลักการ 2 ประเด็น คือ (1) ให้คัดเลือกโดยวิธีประมลู (2) 
เห็นชอบในหลักการของร่างเอกสารเชิญชวน โดยได้ด าเนินการจัดท า 
Market Sounding เมื่อวันที่  31 ม.ค. 2561 คาดว่าจะสามารถ
ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนภายในเดือน ก.พ. 2561 

• ส าหรับการบริหารจัดการที่พักริมทาง อยู่ระหว่างศึกษาการให้
เอกชนร่วมลงทุนกิจการของรัฐและจัดท าร่างกฎกระทรวงเพื่อก าหนด
หลักเกณฑ์การอนุญาต 

3) สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ระยะทาง ๙๖ กม. วงเงินลงทุนรวม  
49 ,1๒๐ ลา้นบาท 

• งานโยธา : 25 ตอน ลงนามสัญญาแล้ว 24 ตอน (อีก 1 ตอน 
คือ ตอน 3 อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของ กวพ. และปรับปรุงราคากลาง
ให้เป็นปัจจุบัน คาดว่าจะลงนามภายในเดือน ก.พ. 2561) ได้ผลงาน
ร้อยละ 5.097 

• กก.วล.ได้ให้ความเห็นชอบรายงาน EIA ฉบับทบทวนแล้ว     
เมื่อ 21 ก.ย. 2559  

• ปัจจุบัน ทล. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ตามมาตรา 35 แล้ว 

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61  
จ านวน 18,861.35  

- เบิกจ่ายแล้ว 
1,896.99 
ล้านบาท 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 11,901.47  

ล้านบาท 
 



๑๑ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดท าเอกสารเชิญชวนการร่วมทุนฯ ซึ่ ง         
ในการประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่  6 ต.ค. 2560 คณะกรรมการฯ        
ได้เห็นชอบในหลักการ 2 ประเด็น คือ (1) ให้คัดเลือกโดยวิธีประมลู (2) 
เห็นชอบในหลักการของร่างเอกสารเชิญชวน โดยได้ด าเนินการจัดท า 
Market Sounding เมื่อวันที่  31 ม.ค. 2561 คาดว่าจะสามารถ
ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนภายในเดือน ก.พ. 2561 

• ส าหรับการบริหารจัดการที่พักริมทาง อยู่ระหว่างศึกษาการให้
เอกชนร่วมลงทุนกิจการของรัฐและจัดท าร่างกฎกระทรวงเพื่อก าหนด
หลักเกณฑ์การอนุญาต 

29 ก.ค. 57 
 
 
 
 
 

 

ค ณ ะ รั ก ษ าค ว าม ส งบ
แห่ งช าติ  (ค สช .) มี ม ติ   
เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2557 
เห็นชอบในหลักการกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้ างพื้ น ฐานด้ าน
คมนาคมขนส่งของไทย 
พ.ศ. 2558 – 2565  

 
 
 
 
 
 

 
 

- โครงการพัฒนาถนนผังเมืองของกรมทางหลวงชนบท   
 
 

1. รายการผูกพันเดิม 

 

   1.1) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย จ ผังเมืองรวมเมืองชุมพร     
จ.ชุมพร ระยะทาง 8.440 กม. วงเงินก่อสร้าง 788.000 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2558 -2562 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง        
ได้ผลงานร้อยละ 55.09  

 
 

    1.2) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ฉ และ ค ผังเมือง
รวมเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ระยะทาง 3.564 กม. วงเงินก่อสร้าง 
498.760 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2558-2561 อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 93.98  
 

1.3) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ก (ตอนที่ 2) ผัง
เมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 6.067 กม.     
วงเงินก่อสร้าง 380.00 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2558-
2561 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 84.53 
 
 

 
 
- วงเงินคา่ก่อสร้างปี 61 

จ านวน 52.250 
ล้านบาท 

 
 

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 70.000 

ล้านบาท 
 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

50.000 
ล้านบาท 

 
 
 

กรมทางหลวงชนบท 
 
 
 



๑๒ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       1.4) โครงการถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ 
(บริเวณถนนมหาเทพ) จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 1.855 กม. วงเงิน
ก่อสร้าง 93.700 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2560 – 2562    
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 14.05  
 
                                                                                   1.5) โครงการถนนสาย จ1 ผังเมืองรวมเมืองเลย จ.เลย  
ระยะทาง 6.128 กม. วงเงินก่อสร้าง 154.980 ล้านบาท ระยะเวลา
ด าเนินการ ปี 2560 – 2562 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 
21.62 
 

1.6) โครงการก่อสร้างระบบระบายน  า และป้องกันน  าท่วม สาย 
ก2 และ ก3 ผังเมืองรวมเมืองสกลนคร จ.สกลนคร ระยะทาง 5.917 กม. 
วงเงินก่อสร้าง 140.000 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2560 – 
2562 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 7.52 

 
1.7) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท  ถนนสาย ข2 ผังเมืองรวม

เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ระยะทาง 0.763 กม วงเงินก่อสร้าง 83.000    
ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2560 – 2562 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
ได้ผลงานร้อยละ 9.97 
 
2. รายการใหม่ปีงบประมาณ 2561 
       2.1) โครงการถนนสาย จ1 และ จ2 ผังเมืองรวมเมืองพะเยา     
และสาย ค ผังเมืองรวมชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา และถนนส่วนต่อเชื่อม
ทางเลี่ ยงเมื อง จ.พะเยา ระยะทาง 8 .899 กม. วงเงินก่อสร้ าง  
761.1600 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2561 – 2563 รอลงนาม
ในสัญญา 
 
 
 

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 37.700 

   ล้านบาท    
 
 

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 43.110     

ล้านบาท  
  

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 44.760    
ล้านบาท   

 
 

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 36.400 

ล้านบาท      
 
 
 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 152.2320  
ล้านบาท                   

 
 
 
 
 



๑๓ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาคของกรม     
ทางหลวงชนบท 
1. รายการผูกพัน 

1.1) โครงการถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก     
(แนวเหนือ - ใต้) ตอน NS1 ระยะทาง 5.200 กม. วงเงินก่อสร้าง 
1,604.700 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2559-2561 อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 59.61 

 
 

 
1.2) โครงการถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก     

(แนวเหนือ - ใต้) ตอน NS2 ระยะทาง 2.800 กม. วงเงินก่อสร้าง 
1,871.396 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2559 -2562        
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 53.27 
 

1.3) โครงการถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก     
(แนวเหนือ - ใต้) ตอน NS3 ระยะทาง 4.322 กม. วงเงินก่อสร้าง 
2,007.000 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2559 - 2561       
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 48.15 
 

1.4) โครงการถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก     
(แนวเหนือ - ใต้) ตอน CD Road ระยะทาง 2.400 กม. วงเงินก่อสร้าง 
1,275.640 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2559 - 2561       
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 57.11 
 
 
 
 
 

 
 
 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 724.569    
ล้านบาท  

- เบิกจ่ายแล้ว 
21.600 
ล้านบาท   

     
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 838.685 
ล้านบาท    

 
 
- วงเงินค่าก่อสร้างป ี61 

จ านวน 911.887    
ล้านบาท       

 
       
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 586.572    
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 
18.319 
ล้านบาท 

        
 
        



๑๔ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5) โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์ ระยะทาง 7.602 กม. วงเงิน
ก่อสร้าง 476.317 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2560 - 2562 
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 7.99 

 
1.6) โครงการขยายถนนราชพฤกษ์  ระยะที่  2 (ตอนที่  3) 

ระยะทาง 8 .367 กม. วงเงินก่อสร้าง 988.8937 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2560 - 2562 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง       
ได้ผลงานร้อยละ 7.90 
 
2. รายการใหม่ปีงบประมาณ 2561 
       2.1) โครงการถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 - บ.โคกไผ่     
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ระยะทาง 5.987 กม. วงเงินก่อสร้าง 
432.1800 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2561 -2563        
รอลงนามในสัญญา 
 

2.2) โครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้าม ทล.37 เชื่อมระหว่าง 
ทช.ปข.2052 กับ ทช.ปข.2057  อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์   
จ านวน 1 แห่ง วงเงินก่อสร้าง 418.0600 ล้านบาท ระยะเวลา
ด าเนินการ ปี 2561 - 2563 รอลงนามในสัญญา 
 
- โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพ่ือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน (SEZ) ของกรมทางหลวงชนบท 
1. รายการผูกพันเดิม  

 
 
 

    1.1) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สายแยก ทล.33 – ด่าน
ผ่านแดนบ้านคลองลึก  อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  ระยะทาง 
15.425 กม. วงเงินก่อสร้าง 935.000 ล้านบาท ระยะเวลา
ด าเนินการ ปี 2558-2561 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 
 

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 59.950    

ล้านบาท 
                  
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 99.040 
ล้านบาท 

 
 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 86.4360  
ล้านบาท                   

 
 

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 83.6120    

ล้านบาท                   
 
 
 
 
 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 200.000    
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 
192.461 
ล้านบาท      



๑๕ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ทางต่างระดับบนถนนสาย
แยก ทล.33 – ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ 
จ านวน 1 แห่ง วงเงินก่อสร้าง 329.855 ล้านบาท  ระยะเวลา
ด าเนินการ ปี 2559-2561 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 
66.63 
 

1.3) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ง2 และ ง3 ผังเมือง
รวมเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ระยะทาง 7.535 กม. วงเงินก่อสร้าง 
342 .000 ล้านบาท ระยะเวลาด า เนินการ ปี  2559 -2561          
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 5.75 
 

1.4) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ก ผังเมืองรวมเมือง
หนองคาย จ.หนองคาย  ระยะทาง 6.381 กม. วงเงินก่อสร้าง 
233.000 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2559-2561 อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 91.50 
 
 
 

1.5) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท  ถนนสายแยก ทล.4 – 
ทล.4054 เลียบแนวชายแดน อ.สะเดา จ.สงขลา ระยะทาง  
17.000 กม. วงเงินก่อสร้าง 138.800 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ    
ปี 2560 - 2562 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 20.52 
 

1.6) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท  ถนนสาย ง2, ง3, ค1 
และ ค2 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จ.ตาก ระยะทาง 13.905 กม. 
วงเงินก่อสร้าง 450.280 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2560 -
2562 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 2.80 

 
 

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 140.193    

ล้านบาท                   
 
 
 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน - 
ล้านบาท                   

 
 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 82.522    
ล้านบาท  

- เบิกจ่ายแล้ว 
28.859 
ล้านบาท                      

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 39.220 
ล้านบาท  

 
 

- วงเงนิค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 62.910    

ล้านบาท     
 
 
 



๑๖ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสายแยก ทช.ตก.
3050 - บ.วังตะเคียนใต้ อ.แม่สอด จ.ตาก ระยะทาง 5.894 กม. 
วงเงินก่อสร้าง 36.210 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2560 -
2561 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 37.29 
 

1.8) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสายเข้าท่าเรือคลอง
ใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ระยะทาง 0.309 กม. วงเงินก่อสร้าง 
29.850 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2560 -2562 อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 10.85 

 
2. รายการใหม่ปีงบประมาณ 2561 

2.1) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสาย สก.3085 แยก 
ทล.348 - บ.นางาม อ.อรัญประเทศ, โคกสูง,ตาพระยา จ.สระแก้ว 
ระยะทาง 6.400 กม. วงเงินก่อสร้าง 137.410 ล้านบาท ระยะเวลา
ด าเนินการ ปี 2561 -2563 ลงนามในสัญญาแล้ว 
 

2.2) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสายแยก ทล.2 - ทล.
211 อ.เมือง จ.หนองคาย ระยะทาง 19.803 กม. วงเงินก่อสร้าง 
123.480 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี  2561 -2563          
ลงนามในสัญญาแล้ว 

 
2.3) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท  ถนนสาย นพ.2019 

แยก ทล.22 - บ.นาผักปอด อ.เมือง,ท่าอุเทน จ.นครพนม ระยะทาง 
24.868 กม. วงเงินก่อสร้าง 264.600 ล้านบาท ระยะเวลา
ด าเนินการ ปี 2561 -2563 ลงนามในสัญญาแล้ว 

 
 
 
 

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 21.176    

ล้านบาท   
 

 
- วงเงนิค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 11.850 
ล้านบาท  

 
 
 

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 27.482   

 ล้านบาท   
 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 24.696 
ล้านบาท 

 
 

- วงเงนิค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 52.920 

  ล้านบาท                    
 
 
 
 

 



๑๗ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสาย นพ.4043 แยก 
ทล.2033 - บ.โพนสว่าง อ.เมือง จ.นครพนม ระยะทาง 16.548 กม. 
วงเงินก่อสร้าง 108.160 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2561 - 
2563 ลงนามในสญัญาแล้ว 
 

2.5) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสาย ง ,ค3 และ ค4 
ผังเมืองรวมเมืองนครพนม จ.นครพนม ระยะทาง 5.866 กม. วงเงิน
ก่อสร้าง 350.640 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2561 - 2563 
รอลงนามในสัญญา 

 
- โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพ่ือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ของกรมทางหลวงชนบท 
1. รายการผูกพันเดิม 

1.1) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสายแยกทางหลวง
หมายเลข 7 (กม.ที่107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง (ตอนที่ 1) อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี ระยะทาง 2.770 กม. วงเงินก่อสร้าง 458.000 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2559 - 2562 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง      
ได้ผลงานร้อยละ 0.89 

 
1.2) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสายแยกทางหลวง

หมายเลข 7 (กม.ที่107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง (ตอนที่ 2)      
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระยะทาง 2.200 กม. วงเงินก่อสร้าง 375.950 
ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2559 – 2562 อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 37.94  

 
 
 
 
 

- วงเงนิค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 21.632 

  ล้านบาท     
 

                
- วงเงนิค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 70.128 
  ล้านบาท 

 
 
 
 
 

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 11.285 

  ล้านบาท                    
 
 
 

- วงเงนิค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 82.844 

  ล้านบาท                    
 
 
 
 
 
 

 



๑๘ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

1.3) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสายแยกทางหลวง
หมายเลข 7 (กม.ที่107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง (ตอนที่ 3)       
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระยะทาง 2.700 กม. วงเงินก่อสร้าง 314.700 
ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2559 - 2562 อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 9.64 
 

1.4) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสายแยกทางหลวง
หมายเลข 7 (กม.ที่107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง (ตอนที่ 4)       
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระยะทาง 2.900 กม. วงเงินก่อสร้าง 298.700 
ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2559 – 2562 อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 5.20 

 
1.5) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสาย ฉช.3001     

แยก ทล.314 - ลาดกระบัง (สัญญาที่ 1) จ.ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ
ระยะทาง 11.000 กม. วงเงินก่อสร้าง 1,871.239 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2559 - 2562 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง       
ได้ผลงานร้อยละ 26.65  
 
 

1.6) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสาย ฉช.3001    
แยก ทล.314 - ลาดกระบัง (สัญญาที่ 2) จ.ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ 
ระยะทาง 9 .328 กม. วงเงินก่อสร้าง 1 ,841.570 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2559 - 2562 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง        
ได้ผลงานร้อยละ 28.84 

 
 
 
 
 

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน -   
ล้านบาท                    

 
 
 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 5.828  
ล้านบาท                    

 
 
 

- วงเงนิค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 447.335    

ล้านบาท  
- เบิกจ่ายแล้ว 

13.060 
ล้านบาท                   

 
- วงเงนิค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 440.243    
ล้านบาท   

- เบิกจ่ายแล้ว  
56.243   
ล้านบาท 

 
 
 
 



๑๙ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

2. รายการใหม่ปีงบประมาณ 2561 
2.1) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสาย รย.3013 แยก 

ทล.331 - ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ระยะทาง 17.312 กม. 
วงเงินก่อสร้าง 837.900 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการปี 2561 - 
2563 รอลงนามในสญัญา  
 

2.2) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสาย รย.4058 แยก 
ทล.3138 - ทล.344  อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ระยะทาง 32.807 กม. 
วงเงินก่อสร้าง 205.632 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2561 - 
2563 ลงนามในสัญญาแล้ว 

 
- โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพ่ือการเชื่อมต่อระบบขนส่งของ
กรมทางหลวงชนบท 
1. รายการผูกพันเดิม 

1.1) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสาย นย.2005  
แยกทล.33 - บ.คลอง33 จ.นครนายก ระยะทาง 10.003 กม. 
วงเงินก่อสร้าง 438.820 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2558 - 
2561 ก่อสร้างแล้วเสร็จ  

 
 
 
     1.2) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสาย สค.5031 
แยก ทช.สค.2004 - บ.เจษฏาวิถี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ระยะทาง 
10.129 กม. วงเงินก่อสร้าง 373.000 ล้านบาท ระยะเวลา
ด าเนินการ ปี 2558 - 2561  อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้ผลงานร้อยละ 
43.90 
 
 
 

 
- วงเงนิค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 167.580    
ล้านบาท                    

 
 
- วงเงนิค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 41.126    
ล้านบาท    

 
 
 
 
 

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 133.201    

ล้านบาท 
- เบิกจ่ายแล้ว  

23.293  
ล้านบาท    

                 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 113.218    
ล้านบาท   

 
 
 
 

                  



๒๐ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

1.3) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสายเลี่ยงเมืองสัน
ป่าตอง - หางดง (ตอนที่  3) อ.สันป่าตอง , หางดง จ.เชียงใหม่ 
ระยะทาง 13 .558 กม. วงเงินก่อสร้าง 402 .950 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2559 - 2561 อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้ผล
งานร้อยละ 81.68  

 
 
1.4) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท  ถนนสาย นม.3060 

แยก ทล.304 - บ.ซับพลู อ.วังน  าเขียว จ.นครราชสีมา ระยะทาง 
22.939 กม. วงเงินก่อสร้าง 153.000 ล้านบาท ระยะเวลา
ด าเนินการ ปี 2559 – 2561 อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้ผลงานร้อยละ 
15.71 

 
1.5) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสาย ชบ.3083 

แยก ทล.331 - ทล.3245 อ.ศรีราชา , หนองใหญ่  จ.ชลบุรี 
ระยะทาง 7.558 กม. วงเงินก่อสร้าง 127.670 ล้านบาท ระยะเวลา
ด าเนินการ ปี 2559 - 2561 อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้ผลงานร้อยละ 
91.99 
 

1.6) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสาย นย.3001 
แยก ทล.305 - บ.บางน  าเปรี ยว จ.นครนายก,ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 
32.975 กม. วงเงินก่อสร้าง 2,116.695 ล้านบาท ระยะเวลา
ด าเนินการ ปี 2559 - 2562 อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้ผลงานร้อยละ 
42.92 

 
 
 
 
 

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 199.608    

ล้านบาท  
 - เบิกจ่ายแล้ว 

19.3076   
ล้านบาท                  

 
- วงเงนิค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 65.022    
ล้านบาท     

 
 
                

- วงเงนิค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 54.255    

ล้านบาท 
 
 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 539.757    
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 
97.145 
ล้านบาท 

 
 
 
                    



๒๑ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

1.7) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสายแยก ทล.1098 
- ทล.1  อ.เมือง  จ.เชียงราย ระยะทาง 28.780 กม.วงเงินก่อสร้าง 
1,656.215 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2559 – 2562     
อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้ผลงานร้อยละ 36.83  

 
 

 
1.8) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสาย ปท.3004 

แยก ทล.305 - บ.ล าลูกกา อ.ธัญบุรี,ล าลูกกา จ.ปทุมธานี ระยะทาง 
10.408 กม.วงเงินก่อสร้าง 445.200 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ 
ปี 2560 - 2562  ผลการด าเนินงานร้อยละ 3.08 

 
1.9) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท  ถนนสาย นย.3007 

แยก ทล.305 - บ.คลอง 33 อ.องครักษ์ จ.นครนายก ระยะทาง 
18.368 กม.วงเงินก่อสร้าง 681.300 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ 
ปี 2560 - 2562 อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้ผลงานร้อยละ 7.52 

 
2. รายการใหม่ปีงบประมาณ 2561 

2.1) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สะพานข้ามแยกบนถนน 
ทช.ชบ.3027 เชื่อม ทล.3138 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
จ านวน 1 แห่ง วงเงินก่อสร้าง 278.610 ล้านบาท ระยะเวลา
ด าเนินการ ปี 2561 - 2563 ลงนามในสัญญาแล้ว 
 

2.2) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท  ถนนสาย นม.3060 
แยก ทล.304 - บ.ซับพลู (ตอนที่ 2) อ.วังน  าเขียว จ.นครราชสีมา 
ระยะทาง 23.000 กม.วงเงินก่อสร้าง 234.758 ล้านบาท ระยะเวลา
ด าเนินการ ปี 2561 - 2563 ลงนามในสัญญาแล้ว 

  
 

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 422.333    

ล้านบาท 
- เบิกจ่ายแล้ว 
109.924 
ล้านบาท 

                    
- วงเงนิค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 70.924    
ล้านบาท 

 
                    

- วงเงนิค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 113.133    

ล้านบาท  
 
 
   

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 55.722    

ล้านบาท                    
 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 46.951 
  ล้านบาท                    

 
 
 



๒๒ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

2.3) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ทางลอดต่างระดับ     
บนถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง - หางดง อ.สันป่าตอง,หางดง จ.เชียงใหม่ 
จ านวน 1 แห่ง วงเงินก่อสร้าง 734.683 ล้านบาท ระยะเวลา
ด าเนินการ ปี 2561 - 2563 รอลงนามในสัญญา 
 
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้ 2 สมุทร ของ   
กรมทางหลวงชนบท 
1. รายการใหม่ปีงบประมาณ 2561 

1) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ปรับปรุงถนนเพ่ือการ
ท่องเที่ยวสู่หาดทับแขกและเรือนรับรองที่ประทับ อ.เมือง จ.กระบี่ 
ระยะทาง 7.900 กม.วงเงินก่อสร้าง 80.710 ล้านบาท ระยะเวลา
ด าเนินการ ปี 2561 - 2562 ลงนามในสัญญาแล้ว 

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 146.936    

ล้านบาท 
 
 
 
 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 16.1400    
ล้านบาท                                    

- - 1. โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัด
เชียงราย แยกเป็น 4 แผนงาน/โครงการ 

1.1 โครงการการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า
เชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1 : ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่     
28 พ.ค. 2560 วงเงิน 1,360 ล้านบาท ระยะเวลา 720 วัน เริ่มก่อสร้าง
วันที่ 8 มิ.ย. 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 พ.ค. 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 9.50 
 

1.2  โครงการจ้ างที่ ปรึกษาเพื่ อด า เนินการตามมาตรา 33         
แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
เพื่อด าเนินโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย : ลงนามในสัญญาจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่
ปรึกษาโครงการ ในวันที่ 31 ต.ค. 2559 วงเงิน 5.3640 ล้านบาท 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการแจ้งให้ที่ปรึกษาเริ่มปฏิบัติงาน ซึ่งจะเริ่มงาน
หลังจากการศึกษาและวิเคราะห์ โครงการ ตามมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556    
ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

 
 

- เบิกจา่ยแลว้ 
272.763 
ล้านบาท 

 
 
 

-  
 
 

 
 
 

 
 

 

กรมการขนสง่ทางบก 
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2. โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม 
2.1 โครงการจ้างที่ปรึกษาส ารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์

ที่ดินเพื่อด าเนินโครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม ลงนาม
สัญญาจ้างที่ปรึกษาแล้ว เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2559 วงเงิน 13,160,000 บาท 
ระยะเวลา 270 วัน เริ่มด าเนินงานวันที่ 1 ธ.ค. 2559 สิ้นสุดสัญญา
วันที่  27 ส.ค. 2560 ที่ ป รึกษาอยู่ ระหว่างการจั ดท ารายงาน
ความก้าวหน้าครั้งที่ 4 (รายละเอียดประมาณค่าทดแทน ที่ดิน ต้นไม้
และอาคาร) เมื่อวันที่  22 มิ.ย. 2560 และคณะกรรมการก ากับ
การศึกษาฯ ตรวจรับงานแล้วเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2560 พร้อมทั้งแจ้งให้
ที่ปรึกษาหยุดการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. 2560 จนกว่าพระ
ราชกฤษฎีกาเวนคืนท่ีดินฯ จะมีผลบังคับใช้ 
 

2.2  โครงการจ้ างที่ ปรึกษาเพื่ อด า เนินการตามมาตรา 33         
แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
เพื่อด าเนินโครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม ลงนามสัญญา
จ้างมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่ปรกึษาโครงการ เมื่อวันท่ี 31 ต.ค. 2559 
วงเงิน 5.3600 ล้านบาท ระยะเวลา 12 เดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
แจ้งให้ที่ปรึกษาเริ่มปฏิบัติงาน ซึ่งจะเริ่มงานหลังจากการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการ ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
 
3. โครงการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค 

3.1 จ้างศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนส่งสินค้าเมืองหลัก     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น,นครราชสีมา) ประกวดราคาหา     
ผู้รับจ้างเมื่อวันท่ี 12 ม.ค. 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาผล 

 
 
 
 

- เบิกจา่ยแลว้ 
10.528 
ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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3.2 จ้างศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนส่งสินค้า จ.สุราษฎร์ธานี 
ประกวดราคาหาผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การพิจารณาผล 

 
3.3 จ้างศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนส่งสินค้าเมืองหลัก

ภาคเหนือ (เชียงใหม่ , พิษณุโลก) ประกวดราคาหาผู้รับจ้างเมื่อวันที่   
12 ม.ค. 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาผล 

 
3.4 จ้างส ารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อด าเนิน

โครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดชายแดนภาคเหนือ (เชียงราย , ตาก) 
ประกวดราคาหาผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การพิจารณาผล 
 

3.5 จ้างส ารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อด าเนิน
โครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(หนองคาย, มุกดาหาร) ประกวดราคาหาผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2561 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาผล 

 
3.6 จ้างส ารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อด าเนิน

โครงการสถานีขนส่งสินค้าชายแดนจังหวัดสระแก้ว ประกวดราคา      
หาผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาผล 

 
3.7 จ้างส ารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อด าเนิน

โครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา , นราธิวาส) 
ประกวดราคาหาผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การพิจารณาผล 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 

 
 

- 
 
 
 
- 
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4. การจัดระเบียบรถขนส่งสาธารณะ    
4.1 รถแท็กซ่ีมิเตอร์ 

การจัดระเบียบรถสาธารณะ (รถแท็กซี่มิเตอร์ รถจักรยานยนต์
สาธารณะ และรถตู้โดยสาร) ตามนโยบาย คสช. เริ่มด าเนินการตั้งแต่
เดือน พ.ค. 2557 แบ่งการจัดระเบียบเป็น 3 ระยะ ปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 3 
ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดย ขบ. 
บูรณาการร่วมกับ ทหาร ต ารวจ และกรุงเทพมหานคร ด าเนินมาตรการ
เข้มข้น จริงจัง ต่อเนื่อง ในการบังคับใช้กฎหมายโดยออกตรวจการ
ให้บริการรถแท็กซี่ในพื้นที่ห้างสรรพสินค้า สนามบิน และย่านชุมชน 
และจับกุมรถแท็กซี่ที่ท าผิดกฎหมายระหว่างวันท่ี 1 – 31 ม.ค. 2561  
จ านวน 403 ราย ด้วยข้อหาต่างๆ ดังนี ้
• ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง 49 ราย 
• ไม่ใช้มาตรมิเตอร์ 8 ราย 
• น ารถหมดอายุมาใช้ 56 ราย 
• ใช้รถไม่จดทะเบียน 107 ราย 
• ใช้รถไม่ช าระภาษี 21 ราย 
• ไม่ติดเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือแผ่นป้าย 8 ราย 
• อุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวง 8 ราย 
• เปลี่ยนแปลงตัวรถให้ผิดจากท่ีจดทะเบียน 0 ราย 
• ใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ตามที่ก าหนด 84 ราย 
• ขับรถไม่แสดงใบอนุญาตหรือส าเนาคู่มือรถ 30 ราย 
• ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร 31 ราย 
• ข้อหาอื่นๆ 2 ราย 

ทั้งนี้ จับกุมรถแท็กซี่ที่ท าผิดกฎหมายในส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 
22 พ.ค. 2557 – 31 ม.ค. 2561 จ านวน 33,649 ราย และจับกุม
รถแท็กซี่ที่ท าผิดกฎหมายในจังหวัดท่องเที่ยว [สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย) 
ภูเก็ต กระบี่ ชลบุรี(พัทยา) และเชียงใหม่] ระหว่างวันที่ 3 ก.พ. 2559 – 
31 ม.ค. 2561 จ านวน 450 ราย 
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4.2 รถจักรยานยนต์รับจ้าง (กรุงเทพมหานคร)  
- ด าเนินการเปลี่ยนประเภทรถจักรยานยนต์สาธารณะ         

ให้ถูกต้องตามกฎหมาย (เปลี่ยนจากป้ายด าเป็นป้ายเหลือง) จากเดิม
ก่อนการจัดระเบียบมีจ านวนรถจักรยานยนต์สาธารณะ 40,031 คัน 
4,571 วิน และหลังจากการจัดระเบียบมีจ านวนรถจักรยานยนต์
สาธารณะ 91,330 คัน 5,477 วิน 

- ด าเนินการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะรอบที่สอง 
ระหว่างวันที่ 1 - 15 ก.ค. 2559 ผลปรากฏว่า มีผู้ขับขี่ในวินเดิมเพิ่มขึ้น 
จ านวน 21,973 ราย จัดตั้งวินใหม่ จ านวน 164 วิน ผู้ขับขี่ในวิน 
จ านวน 1,598 ราย  

- จัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะรอบที่สาม ระหว่างวันที่ 
1 - 22 ธ.ค. 2560 ส าหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เคยยื่นความประสงค์
และมีรายช่ืออยู่ในบัญชีผู้ได้รับหนังสือรับรองการใช้รถเมื่อปี 2559     
ให้ยื่นหลักฐานได้อีกครั้ง ณ ส านักงานเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.)      
ที่วินตั้งอยู่ โดยเมื่อได้รับหนังสือรับรองการใช้รถฉบับใหม่แล้ว ให้น ารถ
ไปจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ ณ ส านักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบพื้นที่ที่วินตั้งอยู่ ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2561 
ส่วนผู้ที่เคยยื่นความประสงค์ขอจัดตั้งวินในห้วงเวลาเดียวกันแต่ยังไม่
ผ่านความเห็นชอบ ก็สามารถยื่นหลักฐานใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งประกอบด้วย 
แผนผังแสดงที่ตั้งวินและแผนผังการจอดรถพร้อมรูปถ่าย หนังสือให้
ความยินยอมให้ใช้พื้นท่ีในกรณีเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล บัญชีรายช่ือผู้ขับรถ
ในวินพร้อมส าเนาใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ 
โดยผู้ขับรถในวินต้องมีจ านวนและเป็นคนเดิมที่เคยยื่นขอไว้ ส าเนาใบ
คู่มือจดทะเบียนรถที่มีช่ือผู้ขับรถเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง 
หรือหลักฐานการได้มาของรถที่มีชื่อผู้ขับรถเป็นผู้ซื้อหรือเช่าซื้อ เส้นทาง
หรือท้องที่ในการรับจ้างและอัตราค่าโดยสาร ปัจจุบัน ขบ. อยู่ระหว่าง
การพิจารณาประกาศรายช่ือผู้ขับรถและวินรถที่ได้รับสิทธ์ิ 

- ปัจจุบัน มีผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์สาธารณะจ านวน 101,391 
ราย 5,478 วิน (ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากการพิสูจน์สิทธิ์  
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เนื่องจากผู้ขับขี่บางรายไม่มารายงานตัว หรือเลิกอาชีพจักรยานยนต์
รับจ้างแล้ว หรือมีการยกเลิก/ยุบวิน เป็นต้น) 

- ขบ. ร่วมกับ พล.1 รอ., ต ารวจ และ กทม. บังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวดเพื่อน าไปสู่การจัดระเบียบอย่างยั่งยืน โดยระหว่างวันที่     
1 – 31 ม.ค. 2561 จับกุมผู้กระท าผิดได้จ านวน 85 ราย แยกเป็น
ข้อหาต่างๆ ดังนี ้
• ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง 0 ราย 
• ใช้รถไม่จดทะเบียน 9 ราย 
• ใช้รถไม่ช าระภาษี 0 ราย  
• ไม่ติดเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 0 ราย 
• น ารถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับจ้าง 65 ราย 
• ขับรถไม่แสดงใบอนุญาตหรือส าเนาคู่มือรถ 11 ราย 

ทั้งนี้ จับกุมรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ท าผิดกฎหมายในส่วนกลาง 
ระหว่างวันท่ี 22 พ.ค. 2557 – 31 ม.ค. 2561 จ านวน 6,099 ราย 

 
4.3 รถตู้โดยสารสาธารณะ  

- บรรจุรถตู้โดยสารป้ายด าในเส้นทาง หมวด 1 (92 เส้นทาง) 
เป็นรถถูกต้องตามกฎหมายจ านวน 696 คัน และเส้นทางหมวด 2    
(56 เส้นทาง) จ านวน 1,346 คัน  สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการเมื่อวันที่ 
13 ก.ค. 2558 

- บรรจุรถตู้โดยสารป้ายด าในเส้นทาง หมวด 3 (21 เส้นทาง) 
เป็นรถถูกต้องตามกฎหมายจ านวน 183 คัน สิ้นสุดระยะเวลา
ด าเนินการเมื่อวันท่ี 29 ม.ค. 2559    

- จับกุมรถตู้โดยสารสาธารณะ (ส่วนกลาง) ที่กระท าผิดกฎหมาย
ระหวา่ง 1 – 31 ม.ค. 2561 รวม 87 ราย ด้วยข้อหาต่างๆ ดังนี ้

➢ อุปกรณ์ส่วนควบของตัวรถไม่มั่นคงแข็งแรง 12 ราย 
➢ ใช้รถไม่จดทะเบียนและไม่ช าระภาษี 6 ราย 
➢ เพิ่มที่น่ัง (ม.78) 2 ราย 
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➢ ไม่ติดเครื่องหมายแสดงการภาษีหรือแผ่นป้ายทะเบียนรถ 0 ราย 
➢ ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขฯ (ไม่มีช่ือเส้นทางการเดินรถ) 0 ราย 
➢ ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขฯ (เกี่ยวกับเส้นทางการเดินรถ) 4 ราย 
➢ ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขฯ (เกี่ยวกับสถานทีห่ยุดและจอด) 0 ราย 
➢ ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขฯ (ไม่ตรวจรอบรถโดยสาร)  0 ราย 
➢ ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขฯ (น ารถออกนอกเส้นทาง) 21 ราย 
➢ ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขฯ (เกีย่วกับผู้ประจ ารถ) 7 ราย 
➢ ไม่หยุดหรือจอด ณ สถานีขนส่งฯ 0 ราย 
➢ ผู้ขับรถไมน่ ารถหยุดหรือจอด ณ สถานีขนส่งฯ 0 ราย 
➢ บรรทุกผู้โดยสารเกินก าหนด 12 ราย 
➢ การตรวจจับความเร็ว 1 ราย 
➢ ข้อหาอื่น ๆ 22 ราย 

ทั้งนี้ จับกุมรถตู้โดยสารสาธารณะที่ท าผิดกฎหมายในส่วนกลาง 
ระหว่างวันท่ี 22 พ.ค. 2557 – 31 ม.ค. 2561 จ านวน 10,022 ราย 

 
5. การแก้ปัญหารถตู้สาธารณะอย่างย่ังยืน  

- คณะท างานจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ ประกอบด้วย ขบ. 
ทหาร(พล.ม.2รอ.) ต ารวจ(บก.จร.) สนข. บขส. และ ขสมก. ร่วมกับ
กรุงเทพมหานครและกรมทางหลวง จัดระเบียบรถตู้โดยสารหมวด 2 
บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จ านวน 4,205 คัน 189 วิน  ให้เข้าจอด
รับส่งผู้โดยสารในสถานีขนส่งผู้โดยสาร(สด.) จตุจักร (2,046 คัน 111 วิน) 
สด.เอกมัย (542 คัน 14 วิน) และ สด.สายใต้ (ปิ่นเกล้า) (1,617 คัน 
64 วิน) เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป โดยจัดรถ Shuttle 
Bus ให้บริการรับส่งผู้โดยสารจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปยังสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารทั้ง 3 แห่ง รวมทั้งจัดระเบียบช่องจ าหน่ายตั๋ว ปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานี เช่น ทางเข้า-ออกรถ ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง 
ห้องน้ า จุดพักคอยรถของผู้โดยสาร ให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย 
ปรับซ่อมผิวทางเข้า-ออก จุดจอดรถตู้ ที่ช ารุด และประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการ Shuttle Bus ในทุกจุดบริการ/จัดท าป้ายแนะน าเส้นทาง
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มายังสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง 3 แห่ง 
- ขบ. ด าเนินมาตรการลงโทษกับผู้ฝา่ฝืนอย่างเด็ดขาดจริงจัง หากพบ

ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะหมวด 2 ฝ่าฝืนไม่น ารถตู้เข้าใช้
สถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง 3 แห่ง มีความผิดทั้งพนักงานขับรถและ
ผู้ประกอบการขนส่ง โดยตามมติของคณะท างานจัดระเบียบรถตู้โดยสาร
สาธารณ ะ  พ นั ก งาน ขับ รถถู กป รับ  5 ,0 0 0 -2 0 ,0 0 0  บ าท 
ผู้ประกอบการถูกปรับสูงสุด 50,000 บาท และหากพบการกระทาผิด
ซ้ าซาก จะพิจารณาเพิกถอนรถออกจากบัญชีประกอบการและเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบการเดินรถ รวมถึงเข้มงวดตรวจจับรถตู้ป้ายด าที่ฉวย
โอกาสช่วงการจัดระเบียบแอบเข้ามารับผู้โดยสารที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

- ทั้งนี้ จับกุมรถตู้ที่ฝ่าฝืนไม่น ารถเข้าใช้สถานี ระหว่างวันที่ 25 ต.ค. 2559 
– 31 ม.ค. 2561 จ านวน 530 ราย ประกอบด้วยข้อหาดังนี้ 

- การเปลี่ยนรถตูโ้ดยสารประจ าทางเปน็รถโดยสารขนาดเล็ก : ผลการศึกษา
จากสถาบันการขนส่งจุฬากรณ์มหาวิทยาลัย พบว่ารถตู้โดยสารสาธารณะ    
มีปัญหาความไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะรถตู้ให้บริการในเส้นทางระหว่าง
เมือง และเสนอให้เปลี่ยนรูปแบบการให้บริการรถตู้โดยสารเป็นรถขนาด
เล็ก ขบ. ได้น าเรื่องเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง 
ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2560 และมีการทบทวน
ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2560 ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
     1) ให้คงนโยบายห้ามเพิ่มจ านวนรถตู้โดยสารในเส้นทางรถโดยสาร
ประจ าทางทุกหมวด ตั้งแต่วันท่ี 21 มิ.ย. 2560 เป็นต้นไป 
     2) เส้นทางหมวด 1 หมวด 4 ในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วน
ภูมิภาค ให้ขยายเวลาการน ารถตู้โดยสารมาเปลี่ยนทดแทนรถตู้โดยสาร
ประจ าทางคันเดิมได้ถึงวันท่ี 30 ก.ย. 2562 
     3) เส้นทางหมวด 2 ทุกเส้นทาง และเส้นทางหมวด 3 ที่มีจุดจอด
รับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างทางหากประสงค์จะน ารถตู้โดยสารมาเปลี่ยน
ทดแทนรถตู้โดยสารประจ าทางคันเดิม ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 30 ก.ย. 2560  ส าหรับเส้นทางหมวด 3 ที่ไม่มีจุดจอดรับ 
- ส่งผู้โดยสารระหว่างทาง ให้ขยายเวลาการน ารถตู้โดยสารมาเปลี่ยน
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ทดแทนรถตู้โดยสารประจ าทางคันเดิม ได้ถึงวันที่ 30 ก .ย. 2562   
และให้มีข้อความเพิ่มเติมว่า “ห้ามรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างทาง” ขนาด
ความสูง 13 ซ.ม. ติดไว้ด้านหน้ารถส่วนบนและขนาดความสูง 8 ซ.ม. 
ติดไว้ท่ีด้านข้างตัวรถท้ังสองข้างโดยใช้ตัวอักษรสีน้ าเงิน 
     4) รถตู้โดยสารที่น ามาเปลี่ยนทดแทนจะต้องเป็นรถใหม่ หรือรถท่ีมี
อายุการใช้งานไม่เกิน 2 ปี และเมื่อน ามาเปลี่ยนทดแทนแล้ว ให้มีอายุ
การใช้งานรวมแล้วไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนรถครั้งแรก 
     5) เมื่อพ้นก าหนดเวลาตามข้อ 2 และข้อ 3 แล้ว การเปลี่ยนรถ
ทดแทนรถตู้โดยสารประจ าทางคันเดิม ให้ด าเนินการได้เฉพาะการ
เปลี่ยนเป็นรถโดยสารขนาดเล็กมาตรฐาน 2 (จ) รถโดยสารปรับอากาศ
ช้ัน 2 จ านวนที่นั่งไม่เกิน 20 ที่นั่ง) ที่ไม่ใช่รถตู้ โดยสาร และหรือ
มาตรฐาน 2 (ค) (รถโดยสารปรับอากาศช้ัน 2 จ านวนที่นั่งตั้งแต่ 21 – 
30 ที่น่ัง) เท่านั้น โดยรถโดยสารขนาดเลก็ท่ีน ามาเปลี่ยนดังกล่าวจะต้อง
มีระบบห้ามล้อแบบ ABS (Anti-lock Brake System) หรือระบบห้าม
ล้อแบบอื่นที่มีมาตรฐานเท่ากันหรือสูงกว่า พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์
แสดงผลความเร็ว (Speed Monitor) ตามมาตรฐานที่กรมการขนสง่ทาง
บกก าหนด 
     6) กรณีที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้เคยมีมติ
ก าหนดเง่ือนไขส าหรับรถตู้โดยสารประจ าทางคันใด ในเส้นทางสายใด
เป็นการเฉพาะไว้แล้ว เช่น การก าหนดเง่ือนไขส าหรับรถจัดระเบียบปี 
2557 (คสช.) เป็นต้น ให้ยังคงมติตามนั้น 
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 9 เม.ย. 56 
 

ครม. มีมติ เมื่อวันที่  9 เม.ย. 
2 5 5 6  อนุ มั ติ ต าม ที่
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี  คณะที่  3 
(ฝ่ าย เศรษ ฐกิ จ ) ครั้ งที่ 
7 /2 5 5 6  เมื่ อ วั น ที่                
2 8  มี .ค . 2 5 5 6  (รอง
นายกรัฐมนตร ีนายกิตติรัตน์ฯ) 
เป็นประธานกรรมการฯ เสนอ 
รวมทั้ งอนุ มั ติ ให้  ขสมก.                 
กู้เงินในวงเงิน 13,162.200 
ล้ าน บ าท  โด ย ให้  ก ค .            
เป็นผู้ ค้ าประกันเงินกู้หรือ
จั ดห าเงิ น กู้ ให้  ขสมก .               
กู้ ต่ อ  แ ล ะ ให้  ข ส ม ก .             
เป็ นผู้ รั บภาระค่ าใช้ จ่ าย         
ในการช าระคื น ต้ นเงินกู้                  
ค่าดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม
ต่ า ง ๆ  ใน ก า ร กู้ เ งิ น                
ตามความเห็นของ สงป. รวมทั้ง 
ให้  คค. รับไปศึกษาถึงความ
เหมาะสมคุ้ มค่ า  ในกรณี ที่  
หากมี  การปรับเปลี่ยนหรือ
เพิ่มเติมการจัดซื้อรถโดยสาร
ธรรมดาไป เป็ นรถโดยสาร    
ป รั บ อ าก าศ  ร วม ถึ ง               
การจัดระบบเส้นทางเดินรถ  
การปรับอัตรา  ค่ าโดยสาร     
การเปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยี   

- โครงการจัดซื อรถโดยสารใช้ เชื อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)       
จ านวน 489 คัน วงเงิน 1,784.850 ลบ.  เพื่อน ามาใช้บริการทดแทน
รถโดยสารเดิมขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพที่ ใช้น้ ามันดีเซล      
เป็นเช้ือเพลิง และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในการ
เดินทางด้วยรถโดยสารประจ าทาง ขสมก.  

- ขสมก. ได้ด าเนินการจัดซื้อรถโดยสารโดยวิธีการคัดเลือก โดย ขสมก.  
ได้ลงนามสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2560 มีก าหนด   
รับมอบรถโดยสาร 100 คันแรกในเดือน มี.ค. 2561 และจะทยอยรับ
มอบรถโดยสารจนครบ 489 คัน ในเดือน ม.ิย. 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ 
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ด้านพลังงานทางเลือกที่ใช้กับ                     
รถโดยสารโดยค านึ งถึ ง
ป ระโยชน์ ที่ จะเกิ ดขึ้ น               
ในการให้บริการ การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ  ผู้มีรายได้
น้อย  การจูงใจให้มีการใช้รถ
โดยสารสาธารณะ    มากยิ่งขึ้น 
การประหยัดพลังงาน รวมทั้ง
การลดปัญหาการจราจร และลด
มลภาวะ    ของสิ่งแวดล้อม และ
ให้รายงานผลการศึกษาตอ่ ครม.
ด้วย  โดยหากมีความจ าเป็นที่    
จะต้องเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อ
รถโดยสารตามโครงการดังกล่าว
ไปจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว    
ก็ให้  คค.เสนอต่อ ครม. เพื่ อ
พิจารณาอีกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการอู่จอดรถโดยสารของ ขสมก. จ านวน 10 แห่ง 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ 6 แห่ง คือ อู่พระประแดงใต้ทางด่วน อู่นครอินทร์   

อู่บางบัวทอง อู่ปู่เจ้าสมิงพราย อู่พระประแดง อู่ใต้ทางด่วนรามอินทรา 
– ประดิษฐ์มนูธรรม และอู่ก าแพงเพชร 2 

- อยู่ ระหว่างการก่อสร้าง 3  แห่ ง คือ อู่กัลปพฤกษ์  อู่บางพลี            
อู่บรมราชชนนี  
ซึ่ง ขสมก. จะได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างอู่และส่งมอบให้
แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓๔ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - การขนส่งทางราง 
การพัฒนารถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม.และปริมณฑล 

• โครงการรถไฟฟ้าสายสีน  าเงิน ช่วงหัวล าโพง-บางแค และ                      
ช่วงบางซ่ือ-ท่าพระ วงเงินงบประมาณ 5,900 ล้านบาท 

- งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน แล้วเสร็จ 100%    
- งานโยธา ได้ผลงาน 97.69% เร็วกว่าแผน 0.13% 
- งานระบบรถไฟฟ้า & เดินรถ ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 

2560 เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาสัมปทานโครงการ 
ซึ่ง รฟม. และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)     
ได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่  31 มี .ค. 2560 ได้ผลงานร้อยละ 
32.58% คาดว่างานระบบรถไฟฟ้าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดบริการ
ในช่วงหัวล าโพง – บางแค ในปี 2562 และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ 
ในช่วงต้นปี 2563 

 
• โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว  

- ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ วงเงินงบประมาณรวม 
1,305 ล้านบาท  

- งานโยธา แล้วเสร็จ 100%  
- ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต วงเงินงบประมาณรวม 

7,863 ล้านบาท 
- งานโยธา ได้ผลงาน 55.64% เร็วกว่าแผน 0.85% 
- งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน แล้วเสร็จแล้ว 

• งานระบบรถไฟฟ้า & เดินรถ คณะกรรมการก ากับดูแล     
และติดตามผลการด าเนินงาน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ       
ซึ่งมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท าหน้าที่ประธานที่ประชุม 
และมีปลัดกระทรวงคมนาคมและรองปลัด กทม. เป็นประธาน
กรรมการร่วม) ได้เห็นชอบในหลักการข้อเสนอการรับโอนโครงการฯ 
ตามที่ กทม. เสนอที่ว่า กทม. จะเป็นผู้รับภาระค่างานโครงสร้างพื้นฐาน 
(ประกอบด้วย ค่าจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน ค่าก่อสร้างงานโยธา และค่าใช้จ่าย

 
 

- เบิกจ่ายแล้ว  
5,382 
ล้านบาท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- เบิกจ่ายแล้ว 
1,128 
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 
4,018 
ล้านบาท 

 
 
 

 
 
 
 
 

การรถไฟฟ้า 
ขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทย 



๓๕ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อื่นๆ และค่าซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรกลและระบบ
การเดินรถ โดย กทม. จะต้องด าเนินการให้สามารถเปิดให้บริการ     
ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการได้ภายในปี 2561 ตามแผนงานเดิม ส่วนการ
ขอให้รัฐบาลช่วยอุดหนุนผลการขาดทุนจากโครงการฯ จนถึงวันที่      
5 ธ.ค. 2572 ให้ สบน. ช่วยพิจารณาหลักการและเง่ือนไขดังกล่าว 
และให้ กทม. พิจารณาข้อเสนอของ สบน. โดยให้หารือกับผู้บริหาร 
และสภา กทม. และจัดท าข้อเสนอและวิธีการจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการรับโอนโครงการเสนอคณะกรรมการฯ อย่างเป็นทางการ 
 

• โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี 
- งานโยธา ได้ผลงาน 5.57% เร็วกว่าแผน 1.28% 
- งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้ผลงาน 67.38% ช้ากว่าแผนงาน 12.84%  
- งานระบบรถไฟฟ้า & เดินรถ รฟม. อยู่ระหว่างจัดท ารายงาน PPP 

โดย รฟม. ได้น าเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นของรายงาน PPP ต่อ คค. 
เมื่อวันที่  10 พ.ย. 2560 มี รวค. เป็นประธานฯ ซึ่ งที่ประชุมได้
มอบหมายให้ รฟม. รับความเห็นของที่ประชุมไปด าเนินการปรับปรุง
รายงาน PPP ในประเด็นต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง เช่น แนวทางการวิเคราะห์
โครงการฯ ตาม MRT Assessment Standardization แนวทางการพัฒนา
โครงการในลักษณะการแบ่งการด าเนินงานโครงการออกเป็นช่วงๆ 
 

• โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี 
- งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้ผลงาน 55.15% ช้ากว่าแผน 0.07% 
- รฟม. และบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ ากัด ได้    

ลงนามสัญญาร่วมทุนลงทุนการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา         
การจัดหาระบบไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และซ่อม
บ ารุงรักษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2560 
ขณะนี้ยังไม่เริ่มด าเนินการก่อสร้าง เนื่องจากยังไม่ได้ข้อยุติในเรื่องการใช้
พื้นที่ของ ทล. เพื่อก่อสร้างโครงการ อย่างไรก็ตาม จะยังไม่นับเวลา
ก่อสร้างจนกว่า รฟม. จะมีหนังสือแจ้งเริ่มการปฏิบัติงานไปยังบริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เบิกจ่ายแล้ว 
1,290.05 
ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

- เบิกจ่ายแล้ว 
2,410.56 
ล้านบาท 

 
 

 
 
 
 



๓๖ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในต้นปี 2561 
- งานที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง (PC) : 

รฟม. ได้ลงนามในสัญญาจ้างบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ 
แมเนจเมนท์ จ ากัด (กลุ่มบริษัท TEAM) เป็นที่ปรึกษา PC เมื่อวันที่    
29 ธ.ค. 2560 และมีหนังสือแจ้งให้ที่ปรึกษาเริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่    
1 ม.ค. 2561 

 
• โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง 
- งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้ผลงาน 64.92% เร็วกว่าแผน 3.10% 
- รฟม. และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ ากัด ได้ลงนามสัญญา

ร่วมทุนลงทุนการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบไฟฟ้า 
การให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบ ารุงรักษาโครงการรถไฟฟ้า
สายสีชมพู เมื่อวันที่  16 มิ.ย. 2560 ขณะนี้ยังไม่เริ่มด าเนินการ
ก่อสร้าง เนื่องจากยังไม่ได้ข้อยุติในเรื่องการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ของ 
ทล. และ กทม. เพื่อก่อสร้างโครงการ อย่างไรก็ตาม จะยังไม่นับเวลา
ก่อสร้างจนกว่า รฟม. จะมีหนังสือแจ้งเริ่มการปฏิบัติงานไปยังบริษัทฯ 
ทั้งนี ้คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในต้นปี 2561   

- งานที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง (PC) : 
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาจ้างบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ 
จ ากัด (กลุ่มบริษัท AEC) เป็นที่ปรึกษา PC เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2560     
และมีหนังสือแจ้งให้ท่ีปรึกษาเริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันท่ี 15 ก.ย. 2560 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- เบิกจ่ายแล้ว 
1,223.17 
ล้านบาท 

 
 



๓๗ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 ม.ค. 56 พิ จ ารณ ากรอบ วง เงิน
ลงทุนและแหล่งเงินทุน
เพิ่ ม เติ ม  ช่ วงบ างซื่ อ  - 
รั งสิ ต  เฉพ าะในส่ วน ที่
ก าหนดภายหลังจากได้ผล
ก า ร ป ร ะ ก ว ด ร า ค า        
ในสัญญาที่ 2 และ 3 และ 
ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี
อีกครั้งเพื่อพิจารณาวงเงิน
ลงทุนรวมทั้ง 3 สัญญา 

 โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซ่ือ – รังสิต  
- งานก่อสร้าง สัญญาที่ 1 งานโยธาส าหรับสถานีกลางบางซื่อ และ   
ศูนย์ซ่อมบ ารุง ได้ผลงานร้อยละ 63.99  
- งานก่อสร้างสัญญาที่ 2 งานโยธาส าหรับทางรถไฟบางซื่อ-รังสิตได้ผลงาน
ร้อยละ 94.65 
- งานก่อสร้างสัญญาที่ 3 งานระบบไฟฟ้าเครื่องกลและ ตู้รถไฟฟ้า     
ได้ผลงานร้อยละ 23.20 

 
 
 

- เบิกจ่ายแล้ว 
 50,060.09 

ล้านบาท 
 
 
 

 
 

 

การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

26 ก.ค. 59 อนุมัติในหลักการให้ รฟท. 
ด า เนิ น ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง 
โครงการรถไฟชานเมือง
สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ 
- พญาไท - มักกะสัน – 
หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม 
ช่วงบางซื่อ – หัวล าโพง 

 โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซ่ือ-พญาไท-มักกะสัน-
หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซ่ือ-หัวล าโพง             
- อยู่ระหว่างกระทรวงคมนาคมพิจารณาปรับรูปแบบโครงการ และ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาร่าง พรฎ. เวนคืน 
 
 
 

- เบิกจ่ายแล้ว 
1.82 

ล้านบาท 

   โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ส่วนต่อขยายช่วงดอนเมือง-บางซ่ือ-พญาไท 
- คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษภาค
ตะวันออก มีนโยบายให้โครงการ Airport Rail Link รวมกับโครงการ
รถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ – ระยอง เป็นโครงการรถไฟความเร็วสูง
เชื่อมต่อ 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) 
 
 
 
 
 
 

- เบิกจ่ายแล้ว 
2.35 

ลา้นบาท 
 



๓๘ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 ก.ค. 55 
 
 

 

เห็นชอบให้การรถไฟแห่ง
ป ร ะ เท ศ ไท ย  (ร ฟ ท .) 
ด า เนิ น ก า ร โค ร ง ก า ร
ก่อสร้างทางคู่ในเส้นทาง
รถ ไฟสายชายฝั่ งทะ เล
ตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา- 
คลองสิ บ เก้ า -แก่ งคอย 
พร้ อมทางคู่ เลี่ ย งเมื อ ง 
(Chord Lines) จ านวน ๓ 
แห่ง ที่ชุมทางฉะเชิงเทรา 
ชุมทางแก่งคอย และชุม
ทางบ้านภาชี วงเงินโครงการ
รวม ๑๑,๓๔๘.๓๕ ล้านบาท 

- การพัฒนารถไฟทางคู่ 
ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย 
- สัญญาที่ 1 (งานก่อสร้างทางรถไฟ) อยู่ระหว่างการด าเนินการ

ก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 65.90 
- สัญญาที่ 2 (งานก่อสร้างอุโมงค์) อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง    

ได้ผลงานร้อยละ 99.99 
 

 

 
- เบิกจ่ายแล้ว  
6,675.36  
ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย  

และ 
ส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง

และจราจร 
 

7 พ.ค. 58 อนุมัติ ให้การรถไฟแห่ ง
ป ร ะ เท ศ ไท ย  (ร ฟ ท .) 
ด าเนินโครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่  ช่วงชุมทาง
ถ น น จิ ร ะ -ข อ น แ ก่ น       
ในกรอบวงเงิน ๒๖,๐๐๗.๒๐ 
ล้านบาท 

ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น 
- อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 51.73 
- งานเวนคืนที่ดินอยู่ระหว่างท าสัญญาจ่ายค่าทดแทน 

- เบิกจ่ายแล้ว  
9,804.21  
ล้านบาท 

26 พ.ค. 59 อนุมัติ ให้การรถไฟแห่ ง
ป ร ะ เท ศ ไท ย  (ร ฟ ท .) 
ด าเนินโครงการก่อสร้าง
ร ถ ไ ฟ ท า ง คู่  ช่ ว ง
ประจวบคีรีขันธ์ -ชุมพร 
ในกรอบวงเงินจ าน วน 
๑๗,๑๖๔.๐๘ ล้านบาท 
 
 

ช่วงประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร 
- รฟท. ลงนามสัญญาว่าจ้างฯ แล้ว เมื่อวันท่ี 28 ธ.ค. 2560  
- ผู้รับจ้างเข้าด าเนินการแล้ว เมื่อวันท่ี 1 ก.พ. 2561 
- ระยะเวลาด าเนินการ 2561-2564 

- เบิกจ่ายแล้ว  
7.18  

ล้านบาท 



๓๙ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 พ.ค. 59 อนุมัติ ให้การรถไฟแห่ ง
ป ร ะ เท ศ ไท ย  (ร ฟ ท .) 
ด าเนินโครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่  ช่วงลพบุรี -
ป า ก น้ า โ พ  ใน ว ง เ งิ น 
๒๔,๗๒๒.๒๘ ล้านบาท 

ช่วงลพบุรี – ปากน  าโพ 
- รฟท. ลงนามสัญญาว่าจ้างฯ แล้ว เมื่อวันท่ี 28 ธ.ค. 2560  
- ก าหนดวันเริ่มงาน 
  - สัญญาที่  1  : ช่วงบ้านกลับ – โคกกะเทียม ผู้ รับจ้างจะเข้า

ด าเนินการ วันที่ 1 พ.ค. 2561 
  - สัญญาที่ 2 : ช่วงท่าแค - ปากน้ าโพ ผู้รับจ้างเข้าด าเนินการแล้ว 

เมื่อวันท่ี 1 ก.พ. 2561 

- เบิกจ่ายแล้ว  
7.32  

ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 พ.ย. 59 อนุมัติ ให้การรถไฟแห่ ง
ป ร ะ เท ศ ไท ย  (ร ฟ ท .) 
ด า เนิ น ก า ร โค ร ง ก า ร
ก่ อ ส ร้ า ง ร ถ ไฟ ท า ง คู่      
ช่วงมาบกะเบา-ชุมทาง
ถนนจิระ  ในกรอบวงเงิน 
๒๙,๔๔๙.๓๑ ล้านบาท 

ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ 
- รฟท. ลงนามสัญญาว่าจ้างฯ แล้ว ในสัญญาที่ 1 และ 3 เมื่อวันที่           

28 ธ.ค. 2560  
- ก าหนดวันเริ่มงาน 

- สัญญาที่ 1 : ช่วงมาบกะเบา – คลองขนานจิตร ผู้รับจ้างเข้า
ด าเนินการแล้ว เมื่อวันท่ี 1 ก.พ. 2561 

- สัญญาที่ 2 : ช่วงคลองขนานจิตร - ชุมทางถนนจิระ) อยู่ระหว่าง
การจ้างท่ีปรึกษาเพื่อปรับแบบรายละเอียดโครงการฯ 

- สัญญาที่ 3 : งานอุโมงค์รถไฟ) ผู้รับจ้างจะเข้าด าเนินการ วันที่    
1 เม.ย. 2561 

- เบิกจ่ายแล้ว  
4.57 

 ล้านบาท 

27 ก.ย. 59 อนุมัติ ให้การรถไฟแห่ ง
ป ร ะ เท ศ ไท ย  (ร ฟ ท .) 
ด าเนินโครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-
หัวหิน ในวงเงิน ๒๐,๐๔๖.๔๑ 
ล้านบาท 

ช่วงนครปฐม – หัวหิน 
- รฟท. ลงนามสัญญาว่าจ้างฯ ในสัญญาที่ 1 และ 2 แล้ว เมื่อวันที่ 

28 ธ.ค. 2560  
- ผู้รับจ้างเข้าด าเนินการแล้ว เมื่อวันท่ี 1 ก.พ. 2561 
-ระยะเวลาด าเนินการ 2561-2564 

- เบิกจ่ายแล้ว  
7.32 

 ล้านบาท 

1 พ.ย. 59 อนุมัติ ให้การรถไฟแห่ ง
ป ร ะ เท ศ ไท ย  (ร ฟ ท .) 
ด าเนินโครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่  ช่วงหัวหิน -
ประจวบคีรีขันธ์ ในวงเงิน 
๑๐,๒๓๙.๕๘ ล้านบาท 

ช่วงหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ 
- รฟท. ลงนามสัญญาว่าจ้างฯ แล้ว เมื่อวันท่ี 28 ธ.ค. 2560  
- ผู้รับจ้างเข้าด าเนินการแล้ว เมื่อวันท่ี 1 ก.พ. 2561 
- ระยะเวลาด าเนินการ 2561-2563 

 
 

- เบิกจ่ายแล้ว  
5.80 

ล้านบาท 



๔๐ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ช่วงปากน  าโพ – เด่นชัย 
- อยู่ระหว่าง รฟท. ปรับปรุงรายงานขออนุมัติโครงการตามความเห็น

ของ คค. 
- ที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงรายงาน อยู่ระหว่างการด าเนินงาน  

รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2560 
อยู่ระหว่างการแก้ไขคาดว่าจะส่งได้ภายในเดือน ก.พ. 2561 

- เบิกจ่ายแล้ว  
186.44  
ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ช่วงชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี 
- อยู่ระหว่าง คค. พิจารณา รายงานขออนุมัติโครงการ พร้อมร่าง 

พ.ร.ฎ. เวนคืนที่ดิน 
- อยู่ระหว่างการปรับปรุงรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

คาดว่าจะส่งรายงานได้ภายในเดือน ก.พ. 2561 

- เบิกจ่ายแล้ว  
229.36  
ล้านบาท 

  ช่วงขอนแก่น – หนองคาย 
- อยู่ระหว่าง คค. พิจารณา รายงานขออนุมัติโครงการ พร้อมร่าง 

พ.ร.ฎ. เวนคืนที่ดิน 
- อยู่ระหว่างการปรับปรุงรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

คาดว่าจะส่งรายงานได้ภายในเดือน ก.พ. 2561 

- เบิกจ่ายแล้ว  
132.56  
ล้านบาท 

  ช่วงชุมพร – สุราษฎร์ธานี 
- อยู่ระหว่าง คค. พิจารณา รายงานขออนุมัติโครงการ พร้อมร่าง 

พ.ร.ฎ. เวนคืนที่ดิน 
- อยู่ระหว่างการปรับปรุงรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

คาดว่าจะส่งรายงานได้ภายในเดือน ก.พ. 2561 

- เบิกจ่ายแล้ว  
136.73  
ล้านบาท 

  ช่วงสุราษฎร์ธานี – หาดใหญ่ – สงขลา 
 - อยู่ระหว่าง คค. พิจารณา รายงานขออนุมัติโครงการ พร้อมร่าง 

พ.ร.ฎ. เวนคืนที่ดิน 
- คณะกรรมการช านาญการมีมติให้ปรับปรุงรายงานวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการของที่
ปรึกษาฯ คาดว่าจะส่งรายงานฯ ได้ภายในเดือน ม.ค. 2561 

 
 

- เบิกจ่ายแล้ว  
245.12  
ล้านบาท 



๔๑ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ช่วงหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ 
- รฟท. เสนอคณะกรรมการรถไฟฯ เพื่อขออนุมัติโครงการพร้อม (ร่าง) พรฎ. 
- อยู่ระหว่างการพิจาราณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

ฉบับปรับปรุงโดย คชก. 

- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย 

  ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม ่
- สนข. ส่งผลการออกแบบรายละเอียดให้การรถไฟฯ แล้ว อยู่ระหว่าง

เตรียมเสนอ คค. เพื่อขออนุมัติด าเนินโครงการต่อไป 
- คณะกรรมการช านาญการมีมติ ให้ปรับปรุงรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการของ สนข. 

- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย 

๓ พ.ค.๕๔ 
 

เห็นชอบตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอให้  รฟท.
ด าเนินการจัดหารถจักร
ดีเซลไฟฟ้าทดแทนรถจักร 
GE จ านวน ๕๐ คัน วงเงิน 
๖ ,๕ ๖ ๒ .๕ ๐  ล้ านบาท  
โดยให้  รฟท. เป็น ผู้ รับ
ภาระค่ าใช้จ่ าย ในการ
ล งทุ น  แ ล ะ ก ระท ร ว ง             
การคลังเป็นผู้ค้ าประกัน
เ งิน กู้ ต าม ที่ ก ร ะ ท ร ว ง
คมนาคมเสนอ 

(๒) โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้าเพ่ือทดแทนรถ GE จ านวน             
๕๐ คัน วงเงิน 6,562.5 ล้านบาท  

- อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาร่าง TOR 

- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย การรถไฟแห่ง
ประเทศ 

๓ พ.ค.๕๔ เห็นชอบตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอให้ รฟท. 
ด าเนินการซ่อมบ ารุงรถ
จักรดีเซลไฟฟ้าอัลสตอม 
จ านวน ๕๖ คัน  วงเงิน 
๓,๓๖๐ ล้านบาท โดยให้ 
รฟ ท . เป็ น ผู้ รั บ ภ า ร ะ
ค่ า ใช้จ่ าย ในการลงทุ น 

(๓) โครงการซ่อมบูรณะรถจักรดีเซลไฟฟ้าอัลสตอม จ านวน ๕๖ คัน               
วงเงิน 3,360 ล้านบาท  

- อยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการด าเนินงานต่อไป 
 

- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย 



๔๒ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และกระทรวงการคลังเป็น
ผู้ค้ าประกันเงินกู้ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอฃ 

๓ พ.ค.๕๔ 
 

เห็นชอบตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอให้ รฟท.
ด า เนิ น ก า ร จั ด ห า ร ถ
โดยสารรุ่น ใหม่ ส าหรับ
บ ริ ก า ร เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์  
จ านวน ๑๑๕ คัน วงเงิน 
๔ ,๙ ๘ ๑ .๐ ๕  ล้ านบาท  
โดยให้  รฟท. เป็น ผู้ รับ
ภ าระค่ า ใช้ จ่ าย ใน การ
ล งทุ น  แ ล ะ ก ระท ร ว ง     
การคลังเป็นผู้ค้ าประกัน
เ งิน กู้ ต าม ที่ ก ร ะ ท ร ว ง
คมนาคมเสนอ 

(๔) โครงการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่ส าหรับบริการเชิงพาณิชย์ 
จ านวน ๑๑๕ คัน วงเงิน 4,981.05 ล้านบาท 

- รฟท. ได้รับรถโดยสารรุ่นใหม่ส าหรับบริการเชิงพาณิชย์ จ านวน 
115 คัน เรียบร้อยแล้ว 

- ปัจจุบันให้บริการ 4 เส้นทาง ดังนี้   
     1. กรุงเทพ-เชียงใหม-่กรุงเทพ  
     2. กรุงเทพ-อุบลราชธาน-ีกรุงเทพ  
     3. กรุงเทพ-หนองคาย-กรุงเทพ 

4. กรุงเทพ-หาดใหญ่-กรุงเทพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เบิกจ่ายแล้ว 
 3,106.26  

ล้านบาท 
(คงเหลือเบิกจ่ายเงิน

ประกันผลงาน  
ร้อยละ 10) 
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๑๑ พ.ย.๕๑ อนุมัติให้การรถไฟฯ จัดหารถ 
บทต. จ านวน ๓๐๘ คัน 
วงเงิน ๗๗๐ ล้านบาท 

5) โครงการจัดหารถโบกี บรรทุกตู้สินค้า จ านวน ๓๐๘ คัน 
- รฟท. ได้รับรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า จ านวน 308 คัน เรียบร้อยแล้ว 

- เบิกจ่ายแล้ว  
 714.00 
ล้านบาท 

(ยังไม่สามารถเบิกจ่าย
ส่วนท่ีเหลือได้เนื่องจาก

มีการเปลี่ยนช่ือ 
บริษัทผู้รับจา้ง) 
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29 ก.ค. 58 
 
 
 

 
27 ม.ีค. 58 

 
 
 
 
 
 
 

 
14 ก.ค. 58 

คสช. เห็นชอบในหลักการ
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้ างพื้ น ฐานด้ าน
คมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ. 
2558 - 2565) 
เห็ น ช อ บ ใน ห ลั ก ก า ร
แผน พั ฒ น าโค รงส ร้ าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ของไทยในระยะยาว พ.ศ. 
2 5 5 8 -2 5 6 5  แ ล ะ
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ด้ า น
คม น าคม ขน ส่ ง ระย ะ
เร่ งด่ ว น  พ .ศ .2 5 5 8 
(Action plan)  
เห็นชอบมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิ จ  3  มาตรการ 
ได้แก่ 1) การขับเคลื่อนการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2) 
การส่งเสริมการลงทุน และ 3) 
มาตรการการเงินการคลังเพื่อ
ฟื้ นฟู เศรษฐกิ จในระยะ
เร่งด่วน 

แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559-2560 
(Action plan) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 
    - คค. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการด าเนินโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ    
โดยมี รปค. (คพ.) เป็นประธาน กยผ. เป็นฝ่ายเลขานุการฯ และมี
หน่วยงานส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด คค. ร่วมเป็นกรรมการ 
ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2561 
สรุปสาระส าคัญผลการประชุม ดังนี้ 
1) การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 (Action Plan 2559) 
(ทอท.) 

- งานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ช้ัน G-1) ได้ผลงาน 
ร้อยละ 68.99 

- งานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ช้ัน 2 -4) คาดว่า
จะส่งมอบพื้นที่ได้โดยเร็ว (1 ก.พ. 61) ก าหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
เดือน พ.ย. 2562 

- งานสาธารณูปโภค ได้ผลงาน ร้อยละ 22.70 โดยอยู่ระหว่างการ
เช่ือมต่อระบบไฟฟ้าและน้ าประปา ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงและการ
ประปานครหลวง ได้เริ่มด าเนินการแลว้ อย่างไรก็ตาม ต้องมีขั้นตอนของ
การด าเนินการผ่านถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทล. จึงต้องขอ
ความอนุเคราะห์จาก ทล. เร่งด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

- งานติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) อยู่ระหว่างเตรียม
เอกสารเพื่อเริ่มด าเนินงาน 

- งานติดตั้งระบบสายพานล าเลียงกระเป๋าและตรวจจับวัตถุระเบิด 
คกก.ทอท. ให้ความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2561 
และจะเริ่มงานได้ในวันที่ 9 ก.พ. 2561 ก าหนดแล้วเสร็จ เดือน เม.ย. 2563 

- งานก่อสร้างอาคารส านักงานสายการบิน และอาคารจอดรถ    
ด้านทิศตะวันออก (CC2/1) และงานส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสาร   
ด้านทิศตะวันออก (CC2/2) อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวน TOR แบบ

- ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

คมนาคม 
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ก่อสร้างอาคารฯ 
2) การปรับปรุงระบบล าเลียงกระเป๋าสัมภาระ (Action Plan 2560) 
(ทอท.)  

- คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานด้านพัสดุ ของ ทอท. มีมติ
เห็นชอบข้อก าหนดรายละเอียดการจัดหาพัสดุงานจ้างปรับปรุงระบบ
ตรวจสอบวัตถุระเบิด (HBS) และงานระบบล าเลียงกระเป๋าสัมภาระ 
(BHS) ของอาคารผู้โดยสารหลัก (MTB) ณ ทสภ. จ านวน 1 งาน โดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 55 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2560 และ    
ได้เสนอ คกก. ทอท. เพื่อทราบ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2560 ขณะนี้       
อยู่ระหว่างออกประกาศประกวดราคา (e-GP) 
3) การพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาค 4 แห่ง (Action Plan 2560) 
(ทย.) 

- ท่าอากาศยานแม่สอด จ.ตาก : การก่อสร้างต่อเติมความยาว  
ทางวิ่ง มีการด าเนินการล่าช้ากว่าแผนประมาณ 6 เดือน เนื่องจากยังไม่
สามารถเข้าพื้นที่ได้ ทั้งนี้ ได้ออกประกาศใช้ พ.ร.ฎ. เวนคืนที่ดินแล้ว   
อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถลงนาม       
ในสัญญาได้ ทย. ต้องท าประกาศเร่งด่วนตาม ม.13 และปิดประกาศ
แจง้ให้มารับเงินทดแทน ในกรณีที่ยังไม่มารับเงิน ทย. จะวางเงินทดแทน
และแจ้งรื้อถนนเพื่อด าเนินการก่อสร้างต่อไป 

- ท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา : การด าเนินการเป็นไปตามแผน 
อย่างไรก็ตาม ยังคงติดปัญหาการเข้าพื้นที่จ านวน 3 แปลง ทั้งนี้ ทย.  
ได้จัดท ากรอบการด าเนินงานส าหรับการขยายทางวิ่งระยะ 1,800 
เมตร แล้ว โดยอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม ส าหรับการขยายทางวิ่ง
เป็น 2,100 เมตร ตามมติ ครม. สัญญจร นั้น อยู่ระหว่างจัดเตรียม
เอกสารเพื่อเจรจาการบินกับมาเลเซีย โดย กพท. จะได้ด าเนินการเจรจา
สิทธิการบินกับมาเลเซียในเวทีอาเซียน ในโอกาสแรกต่อไป 

- ท่าอากาศยานสกลนคร  : มีการด าเนินการล่าช้ากว่าแผน 
ประมาณ 3 เดือน เนื่องจากปัญหาอุทกภัย ทั้งนี้ ทย.จะด าเนินการ
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เร่งรัดให้เป็นไปตามแผน 
- ท่าอากาศยานกระบี่ : ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เพื่อก่อสร้างลานจอดเครื่องบินพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน และก่อสร้าง
และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบและ
ก าหนดราคากลาง คาดว่าจะประกาศ TOR ได้ภายในปลายเดือน ม.ค. 2561 
มีก าหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2563 และเปิดให้บริการในปี 
2564 
4) โครงการศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน (MRO) ณ ท่าอากาศยาน     
อู่ตะเภา (Action Plan 2560) (บกท.) 

- ขณะนี้ บกท. ได้รับความเห็นต่อรายงานการศึกษาโครงการฯ    
จาก คค. สกรศ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 9 หน่วยงานแล้ว และได้
ปรับแก้รายงานการศึกษาฯ แล้ว เนื่องจากโครงการดังกล่าวจะระบุ
เอกชนผู้ร่วมลงทุนโดยไม่ใช้วิธีการประกวดราคา ตามระเบี ยบของ      
สกรศ. จึงต้องได้รับความเห็นชอบจาก คกก.คัดเลือกเอกชน ซึ่งคาดว่า 
กนศ. จะพิจารณาแต่งตั้ง คกก.คัดเลือกฯ ภายในวันที่ 1 ก.พ. 2561 
หลังจากนั้น สกรศ. จะได้เชิญผู้แทน บกท. ช้ีแจงรายละเอียดโครงการฯ ต่อ 
คกก. คัดเลือกฯ เมื่อ คกก. คัดเลือกฯ ให้ความเห็นชอบให้คัดเลือก      
ผู้ร่วมลงทุนโดยวิธีการดังกล่าวแล้ว บกท. จะน าเสนอรายงานการศึกษาฯ 
และความเห็น คกก. คัดเลือกฯ เสนอ สกรศ. เพื่อพิจารณาต่อไป       
ซึ่งขณะนี้ บกท. เตรียมเอกสารพร้อมน าเสนอ คกก. คัดเลือกฯ แล้ว 
5) การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน  า ๒ โครงการ (Action Plan 
2559) (กทท.) 

- โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝ่ัง A ได้ผลงานก่อสร้าง       
ร้อยละ 99.14 โดยการด าเนินงานชะงักเล็กน้อย เนื่องจากฝนตกในช่วง
สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. 2561 

- โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) ที่ 
ทลฉ. ระยะที่ ๑ ล่าช้ากว่าแผน 2 เดือน เนื่องจากไม่สามารถเข้าพ้ืนท่ีใน
ลานขนถ่าย ฝั่ง B อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสามารถเข้าพื้นที่ด าเนินการได้
แล้ว ซึ่งท าให้เป็นไปตามแผนหลังขอขยายเวลาการด าเนินงาน 60 วัน 
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ทั้งนี้ ยังประสบปัญหางบประมาณการก่อสร้างประตูตรวจสอบไม่
เพียงพอ (วงเงิน 115 ล้านบาท) ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณลงทุนเพิ่มเติม มายัง คค. ส่วนการจัดหาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ยกขนโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) 
ทั้งในส่วนของ RMG (เครนค่อมรางรถไฟ) และ RTG (รถยกขนตู้สินค้า) 
ซึ่งได้ติดตั้งแล้วเสร็จ หาก กทท. ไม่ได้ตรวจรับงานทั้งโครงการ บริษัท
ประกันจะยังไม่นับเวลาการประกันเครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าว 
6) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั นที่ 3 (Action Plan 2560) (กทท.) 

- คค. ได้ให้ความเห็นชอบการขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการ
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ 
การเงิน และสิ่งแวดล้อมโครงการฯ แล้ว และน าเสนอ สศช. แล้ว คาดว่า 
สศช. จะประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบลงทุน ภายในต้นเดือน 
ก.พ. 2561 ทั้งนี้ กทท. ได้ร่าง TOR งานจ้างที่ปรึกษาฯ แล้วเสร็จ    
คาดว่าจะประกาศลงเว็บไซต์ในเดือน ก.พ. 2561 และจะด าเนิน
การศึกษาแล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน ทั้งนี้ งานในส่วนของการจัดหา
เอกชนร่วมทุนและงานก่อสร้าง ยังคงอยู่ภายในกรอบเวลาตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว้เดิม โดยจะได้ตัวผู้รับจ้างปลายปี 2561 และเริ่มก่อสร้างปี 
2562 
7) การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน  า 3 โครงการ (โครงการพัฒนา
ท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมโยงอ่าวไทยตอนบนฝ่ังตะวันออกและตะวันตก     
ระยะสั น และ ระยะยาว) (Action Plan 2560) (จท.) 

- เส้นทางที่ 1 พัทยา-หัวหิน เปิดให้บริการเมื่อเดือน ม.ค. 2560 
ซึ่ง จท. ได้ประสานบริษัท รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ ที่ เป็นผู้
ให้บริการท่าเรือดังกล่าว ให้ด าเนินการตามข้อคิดเห็นของประธานและ 
ผชค. ในการเก็บสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใช้บริการ รูปแบบการ     
ใช้บริการ 

- เส้นทางที่ 2 ปราญบุรี-สัตหีบ เป็นการพัฒนาเส้นทางเพื่อขนส่ง
ผู้โดยสารและรถยนต์ โดย จท. ได้เร่งรัดให้ที่ปรึกษาแก้ไขร่างรายงาน
การศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาเส้นทางดังกล่าว คาดว่าจะแล้ว
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เสร็จภายในปี 2561 
- เส้นทางที่ 3 ท่าเรือบางสะพาน-ท่าเรือแหลมฉบัง หรือท่าเรือ

พาณิชย์สัตหีบ เป็นการพัฒนาเส้นทางเพื่อขนส่งผู้โดยสาร รถยนต์และ
รถบรรทุก ขณะนี้  อยู่ระหว่างเชิญชวนเอกชนผู้สนใจเข้ามาลงทุน
ให้บริการ ซึ่งมีบริษัทที่สนใจเข้ามาลงทุน คือบริษัท Seahorse Ferries 
โดยในเบื้องต้น จท. ไม่มีข้อขัดข้องในการออกใบอนุญาตให้ด าเนินการ
ให้บริการ 
8) โครงการจัดซื อรถโดยสารรถไฟฟ้า จ านวน 35 คัน พร้อมก่อสร้าง
สถานีประจุไฟฟ้า (Action Plan 2560) (ขสมก.) 

- ขสมก.ได้ปรับปรุงแผนฟื้นฟูฯ โดยได้ปรับเปลี่ยนจ านวนรถ EV 
จาก 200 คัน เป็น 35 คัน ตามผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา และ
ได้น าเสนอ คนร. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ขณะนี้  ขสมก.        
อยู่ระหว่างทบทวนรายงานการศึกษาในบางประเด็นตามข้อสังเกตของ 
คนร. ก่อนน าเสนอ คค. เพื่อพิจารณาน าเสนอ คนร. ต่อไป 
9) การพัฒนาทางพิเศษ 3 โครงการ (Action Plan 2560) (กทพ.) 

- โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบ
นอกฯ ว่า กทพ. ได้ส่งหนังสือถึง สคก. และ อส. เพื่อพิจารณาร่างสัญญา
โอนและรับสิทธิโอนในรายได้ (RTA) แล้ว และได้จัดส่งข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่าง สคก. และ อส. 
พิจารณา ส าหรับร่างหนังสือช้ีชวนเพื่อใช้ในการระดมทุนผ่านกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future 
Fund) นั้น กทพ. ได้น าเสนอ คกก.กทพ. เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2560     
ซึ่ง คกก.กทพ. ได้ให้ความเห็นชอบร่างหนังสือช้ีชวนแล้ว และน าเสนอ 
อส. พิจารณา ท้ังนี้ กลต. จะเป็นผู้พิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการ
ระดมทุนต่อไป 

ในส่วนของงานก่อสร้าง กทพ. อยู่ระหว่างเตรียมเสนอ คกก. กทพ. 
อนุมัติการประกวดราคาก่อสร้าง คาดว่าจะประกวดราคา เดือน ก.พ. - 
มี.ค. 2561 และเริ่มก่อสร้างเดือน ก.ค. 2561 

- โครงการระบบทางด่วนขั นที่ 3 สายเหนือฯ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
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จัดท าข้อมูลเพิ่มเติมในเชิงวิศวกรรมและการเวนคืนพ้ืนท่ี 
- โครงการทางพิเศษ สายกระทู้-ป่าตอง ปัจจุบันได้จัดท าข้อมูล

เพิ่มเติมในรายงาน PPP ตามความเห็นของ สนข. และน าเสนอ คค.    
เพื่อพิจารณาแล้ว เมื่อวันที่  8 ม.ค. 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ สนข. ส าหรับรายงาน EIA กพท. ได้จัดส่งรายงาน EIA ที่
ได้ปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็นของ คชก. ส่งให้ สผ. เมื่อวันที่  9 ม.ค. 
2561 เพื่อน าเสนอ กก.วล. ต่อไป 
10) การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า 4 โครงการ (Action Plan 2560) (ขบ.) 

- โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ      
อยู่ระหว่างปรับสภาพพื้นที่การก่อสร้าง มีผลการด าเนินการล่าช้ากว่าแผน 
ร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ควบคุมงานได้เร่งด าเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตาม
แผนเดิม ส าหรับรายงาน PPP โครงการฯ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณา
กลั่นกรองโครงการศูนย์ฯ เชียงของ เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2560 ได้มีมติ
ให้ ขบ. จัดท าข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง demand และระยะเวลาการด าเนินการ 
PPP ขณะนี้ ขบ. อยู่ระหว่างจัดท าข้อมูลเพิ่มเติม 

- โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม อยู่ระหว่างการ
พิจารณารายงาน PPP ของ สคร. ทั้ งนี้  สนข. ได้เชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการประสานงานการด าเนินการภายใต้ความ    
ตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (CCA) เช่น กรมศุลกากร และส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง เข้าร่วมประชุมหารือ เมื่อเดือน ม.ค. 2561        
เพื่อเตรียมการบริหารจัดการภายในศูนย์การขนส่งฯ 

- โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค ชายแดน (จ านวน 7 
แห่ง ประกอบด้วย สถานีขนส่งสินค้า จ.ตาก เชียงราย หนองคาย 
มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา และนราธิวาส) ได้ด าเนินการส ารวจและ
ออกแบบแล้วเสร็จ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการจ้าง
ส ารวจอสังหาริมทรัพย์ และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินสถานี จ านวน 7 แห่ง 
คาดว่าจะลงนามในสัญญาทั้ง 7 สัญญา ในเดือน ก.พ. 2561 

- โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคเมืองหลัก (จ านวน 5 
แห่ง ประกอบด้วย สถานีขนส่งสินค้า จ.เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น 



๕๐ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นครราชสีมา  และสุราษฎร์ธานี) อยู่ระหว่างการคัดเลือกที่ปรึกษา      
เพื่อศึกษาวางผังออกแบบ สถานี 5 แห่ง คาดว่าจะลงนามสัญญาได้
ภายในเดือน ก.พ. 2561 ทั้งนี้  โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า       
จ. เชียงใหม่และ จ.พิษณุโลก อยู่ในแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับ
ภาค ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีความล่าช้าในการ
ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ อย่างไรก็ตาม ขบ. ได้เตรียมการในส่วน
ของเอกสารเพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อแผนงานบูรณา
การพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาคได้รับความเห็นชอบ 
11) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 3 เส้นทาง (Action Plan 
2559) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2 เส้นทาง  และ
โครงการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางการขนส่งสินค้าหลักของ
ประเทศ (Action Plan 2560) (ทล.) 

- สายพัทยา-มาบตาพุด งานโยธา จ านวน 13 ตอน ลงนาม      
ในสัญญาครบแล้ว ได้ผลงานร้อยละ 65.602 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 
7.264 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายปี 2561 ส าหรับการก่อสร้าง
งานระบบ จะประกาศ TOR ภายใน 2 สัปดาห์ (กลางเดือน ก.พ. 
2561) ลงนามสัญญาเดือน เม.ย. 2561 ทดสอบระบบภายในปี 
2562 และเปิดให้บริการในปี 2563 

- สายบางปะอิน-นครราชสีมา งานโยธา จ านวน 40 ตอน ลงนาม
ในสัญญาครบแล้ว งานก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 26.48 เร็วกว่าแผน
ร้อยละ 3.757 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 2563 ปัจจุบัน 
ทล. และคณะกรรมการคัดเลือก ตามมาตรา 35 อยู่ระหว่างพิจารณา
จัดท ารายละเอียดเอกสารเชิญชวนเอกชนร่วมทุนการก่อสร้างงานระบบ
การด าเนินงาน และการบ ารุงรักษา โดยจะจัด Market Sounding วันที่ 
31 ม.ค. 2561 และจะออกประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนภายใน
เดือน ก.พ. 2561 

- สายบางใหญ่-กาญจนบุรี งานโยธา จ านวน 25 ตอน ลงนาม    
ในสัญญาแล้ว 24 ตอน งานก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 6.348 ล่าช้า
กว่าแผนร้อยละ 13.197 อยู่ระหว่างพิจารณาจัดท ารายละเอียด
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เอกสารเชิญชวนเอกชนร่วมทุนการก่อสร้างงานระบบการด าเนินงาน 
และการบ ารุงรักษา โดยจะจัด Market Sounding วันท่ี 31 ม.ค. 2561 
และจะประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนภายในเดือน ก.พ. 2561 

- สายนครปฐม-ชะอ า คาดว่าสามารถทบทวนราคาค่าจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดินให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. 2561 และเสนอ คค. ขออนุมัติ
โครงการและรูปแบบการร่วมทุน ภายในเดือน มี.ค. 2561 พร้อมจะ
ด าเนินการขออนุมัติ พ.ร.ฎ. เวนคืนฯ คู่ขนานกันไป ขณะนี้  ทล.        
อยู่ระหว่างการปรับปรุงราคากรรมสิทธ์ิที่ดินให้เป็นปัจจุบัน 

- สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย/มาเลเซีย อยู่ระหว่างจัดท ารายงาน
ผลการศึกษารูปแบบการร่วมทุนที่เหมาะสม (ตาม พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ     
ปี 2556 มาตรา 25) เส้นทางสายนี้มีระยะทาง 70 กิโลเมตร โดย ทล. 
แบ่งการด าเนินการเป็น 2 ระยะ คือ 1) หาดใหญ่ -ถ.เพชรเกษม     
(สาย 4) ระยะทาง 65 กิโลเมตร และ 2) ถ.เพชรเกษม (สาย4) -ด่าน
สะเดาแห่งใหม่ ระยะทาง 5 กิโลเมตร ซึ่ง ทล. มีแผนก่อสร้างเส้นทางใน
ส่วนน้ีก่อน แต่ยังติดเรื่อง พ.ร.ฎ. เวนคืนฯ 

- โครงการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางการขนส่งสินค้า
หลักของประเทศ ประกอบด้วย 2 แห่ง ได้แก่ 1) จุดพักรถบนทางหลวง
หมายเลข 2 อ.เมือง จ.ขอนแก่น ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 30 
ธ.ค. 2560 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ 15 และ 2) จุด
พักรถบนทางหลวงหมายเลข 24 อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ลงนามใน
สัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2560 เช่นกัน และอยู่ระหว่างเบิ ก
จ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ 15 
12) โครงการรถไฟฟ้า 6 สาย และโครงการก่อสร้างระบบขนส่ง
มวลชน จ.ภูเก็ต) (Action Plan 2559 และ 2560) (รฟม.) 

- สายสีส้ม (ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี) อยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 4.66 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.66 ส่วนการจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้ผลงานร้อยละ 69 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 5 ทั้งนี้ 
เนื่องจาก กทม. มีโครงการสร้างทางยกระดับภายในบริเวณดังกล่าว รฟม. 
จึงต้องมีการปรับต าแหน่งสถานีรถไฟให้สอดคล้อง ขณะนี้ อยู่ระหว่าง
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ด าเนินการปรับแผนงาน 
- สายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) อยู่ระหว่างด าเนินการรื้อย้าย

สาธารณูปโภค ส าหรับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้ผลงานร้อยละ 42 
ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 1.4 

- สายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง) ได้ผลงานร้อยละ 58.5   
เร็วกว่าแผนร้อยละ 1.7 คาดว่าจะออกหนังสือให้ผู้รับเหมาเริ่มงาน 
(NTP) ได้ภายในวันท่ี 1 เม.ย. 2561 

- สายสีม่วง (ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) ครม. ได้เห็นชอบใน
หลักการร่าง พ.ร.ฎ. ก าหนดที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนและบริเวณที่จะ
ด าเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน เพื่อด าเนินโครงการฯ รวม 2 ฉบับ 
ขณะนี้ อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารประกวดราคา คาดว่าจะประกาศ
ประกวดราคาได้ภายในเดือน ส.ค. 2561 

- สายสีส้ม (ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ) อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงรายงาน PPP ตามความเห็นของ รวค. คาดว่าจะเสนอ คกก.  
รฟม. ได้ภายในเดือน มี.ค. 2561 

- โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน จ.ภูเก็ต  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการประชาพิจารณ์โครงการฯ ซึ่งจะมีขึ้นในวันท่ี 16 ก.พ. 2561 
ก่อนสรุปเสนอ คค. เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ สนข.และ รฟม. ได้ส่ง
รายงาน EIA เสนอ คชก. แล้วเมื่อเดือน ม.ค. 2561 โดย สผ. มีความเห็น  
ให้ปรับปรุงรายงานดังกล่าว 
13) โครงการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม (Action Plan 2560) (สนข.) 

- อยู่ระหว่างจัดท า TOR จัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษารูปแบบการ
ลงทุน และจัดท ารายละเอียดการปรับปรุงห้องเพื่อรองรับระบบ
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดท า TOR จัดจ้างที่ปรึกษาในการ
คัดเลือกผู้รับเหมาด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง 
(CCH) 

- ปัจจุบันมีระบบตั๋วร่วมที่มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบแมงมุม    
จึงได้มอบหมายให้ รฟม. ศึกษารายละเอียดของระบบ EMV (Europay 
Mastercard Visa) ซึ่ งเป็นระบบตั๋วร่วมที่ ใช้แพร่หลายกันในยุโรป 
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ขณะนี้ อยู่ระหว่างศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบดังกล่าว ว่ามี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับการกรณีของไทยหรือไม่ อย่างไร 
14) โครงการรถไฟทางคู่ 15 ช่วง (Action Plan 2559 และ 2560) (รฟท.) 

- ช่วงชุมทาง ถ.จิระ-ขอนแก่น งานก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 
49.33 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 5 

- ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ช่วงนครปฐม-หัวหิน ช่วงลพบุรี-
ปากน้ าโพ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทาง ถ.จิระ และช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์  
ลงนามในสัญญา จ านวน 9 สัญญา เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2560 ปัจจุบัน 
คกก. ได้พิจารณาตรวจรับเงินจ่ายล่วงหน้า ร้อยละ 10 แล้ว เมื่อวันที่ 
16 ม.ค. 2561 โดย รฟท. ก าหนดจะส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างในวันที่ 
31 ม.ค. 2561 และเริ่มก่อสร้าง ในวันท่ี 1 ก.พ. 2561 

- ช่วงชุมทาง ถ.จิระ-อุบลราชธานี และช่วงปากน้ าโพ -เด่นชัย  
รฟ ท . ได้ ป รับ ป รุ งข้ อมู ล โค รงก าร เพิ่ ม เติ ม  (มู ลค่ า โค รงก าร )             
ตามความเห็นของ สนข. แล้วเสร็จ และน าเสนอ คกก.รฟท. เมื่อวันที่ 
22 ธ.ค. 2560 แล้ว ขณะนี้  อยู่ระหว่างรอน าเสนอ ผวก.รฟท.       
เพื่อพิจารณา ก่อนน าเสนอ คค. ต่อไป 

- ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี และช่วงสุ
ราษฎร์ธานี-หาดใหญ่-สงขลา  รฟท. ได้ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมและส่ง
มายัง คค. เพื่อพิจารณาแล้ว เมื่อวันท่ี 14 ธ.ค. 2560 

- ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ และช่วง
บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม อยู่ระหว่างน าเสนอ คกก.รฟท. พิจารณาให้
ความเห็นชอบ เนื่องจากมีการปรับปรุงข้อมูลโครงการเพิ่มเติม 

- ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ คค. ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2560 และได้มีมติให้ รฟท. รับความเห็น
ของที่ประชุมฯ ไปพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดโครงการฯ ก่อน
น าเสนอ คค. เพื่อพิจารณาภายในวันท่ี 31 ม.ค. 2561 

- ส าหรับช่วงหาดใหญ่ -ปาดังเบซาร์ สนข. ได้เสนอให้ รฟท. 
ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนจากระบบดีเซลเป็นระบบไฟฟ้า และ
การท าความตกลงกับมาเลเซียในการเดินรถ คาดว่า รฟท. จะเสนอมายัง 
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คค. เพื่อพิจารณา ภายในวันท่ี 31 ม.ค. 2561 
15) โครงการรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-พญาไท-
มักกะสัน-หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-หัวล าโพง และรถไฟ
ความเร็วสูง 3 เส้นทาง (ช่วงกรุงเทพฯ-หัวหิน ช่วงกรุงเทพฯ-ระยอง 
และโครงการรถไฟไทย-จีน) (Action Plan 2559) (รฟท.) 

- รถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ -ระยอง โครงการนี้ ได้
เปลี่ยนแปลงเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมโยง 3 สนามบิน       
ซึ่ง คกก.รฟท. ได้ให้ความเห็นของรายงานการศึกษาโครงการ เมื่อวันที่ 
20 ธ.ค. 2560 และแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ส่งกลับความเห็น
มายัง รฟท. ภายใน 15 วัน ทั้งนี้ สกรศ. มีแนวคิดในการจัดท า Market 
Sounding เพิ่มเติม โดยคาดว่าจะน าเสนอ คกก.EEC เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ภายในวันท่ี 1 ก.พ. 2561 

- โครงการรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซ่ือ-พญาไท-
มักกะสัน-หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซ่ือ-หัวล าโพง รฟท. 
เสนอ คค. ขออนุมัติโครงการเพิ่มเติมในการรองรับรถไฟความเร็วสูง
เชื่อม 3 สนามบิน ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนข. คาดว่าจะ
เสนอ คค. ภายใน ก.พ. 2561 โดยในเบื้องต้น สนข. มีความเห็นว่า     
จะส่งเรื่องคืนให้ รฟท. ตรวจสอบการใช้พื้นที่และการก่อสร้างโครงการ
รถไฟความเร็วสูงเช่ือมโยง 3 สนามบิน เนื่องจากมีแผนการด าเนินการ
ในช่วงเดียวกัน จึงต้องด าเนินการทีละโครงการ 

- โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ-หัวหิน ปัจจุบัน 
รายงาน PPP อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สคร. และส าหรับรายงาน 
EIA สนข. อยู่ระหว่างปรับปรุงรายงาน EIA ตามความเห็นของ คชก. ใน
การปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของแบบโครงสร้างสะพานพระราม 6 
คาดว่าจะเสนอ สผ. ภายในเดือน ก.พ. 2561 

- โครงการรถไฟไทย-จีน ช่วงที่ 1 ทล. อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ส านักงานสนามและถางป่า และช่วงที่ 2 ช่วงปากช่อง-คลองขนานจิตร 
รฟท. อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบเพิ่มเติม คาดว่าจะลงนามจัดจ้างท่ีปรึกษา
งานโยธา ได้ภายในสัปดาห์หน้า และก าหนดประกาศประกวดราคา 
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ภายในเดือน เม.ย. 2561 ทั้งนี้ ก าหนดลงนามในสัญญาจ้าง Design 
Checker โครงการฯ ในวันที่ 2 ก.พ. 2561 
15) โครงการระบบรถไฟชานเมือง 2 เส้นทาง (สายสีแดงเข้ม ช่วง
รังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และสายสีแดงอ่อนช่วงตลิ่ง
ชัน-ศิริราช และช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา) (Action Plan 2560) (รฟท.) 

- รฟท. ได้เสนอร่าง พ.ร.ฎ. เวนคืนที่ดิน มายัง คค. แล้ว และคาด
ว่าจะจัดจ้างท่ีปรึกษา TM ได้ภายในเดือน ก.พ. 2561 
16) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2 สาย (ทางยกระดับ
อุตราภิมุข ช่วงรังสิต–บางปะอิน และทางยกระดับบนทางหลวง
หมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ ช่วงกรุงเทพฯ–มหาชัย) (ทล.) วงเงิน
รวม 65,000 ล้านบาท 

- ทั้ ง 2 เส้นทางได้ท าการศึกษาความเหมาะสมและส ารวจ      
และออกแบบแล้วเสร็จ ปัจจุบัน ทล. อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบการ
ร่วมทุนตาม พรบ. ร่วมทุนฯ คาดสามารถสรุปผลการศึกษาได้ภายใน    
ปี 2561 

- - โครงการศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน 
  - ระยะเวลาด าเนินการ 8 เดือน เริ่มด าเนินการวันท่ี 16 ม.ค. 2560 - 
15 ก.ย. 2560  
  - คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2560 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างที่ปรึกษาจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ต่อไป 

- วงเงินงบประมาณปี 60 
จ านวน 15.00 

ล้านบาท 
- เบิกจา่ยแลว้ 

15.00 
ล้านบาท 

ส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง

และจราจร 
 
 
 
 
 

 

- - โครงการศึกษาและจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
จังหวัดเชียงใหม่ 
  - ระยะเวลาด าเนินการ 12 เดือน เริ่มด าเนินการวันที่ 4 ม.ค. 2559 – 
3 ม.ค. 2560  
  - คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ มีมติเห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ์ 
เมื่อวันที่  2 ต.ค. 2560 และรายงานผลการศึกษาฯ ให้  คค. ทราบ      
เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2560 ให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอ คจร. และ ครม. 
พิจารณาตามล าดับ 

- วงเงินงบประมาณปี  
59-60 

วงเงินรวม 19.97 
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว  
18.47 
ล้านบาท 



๕๖ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- - โครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทการพัฒนาระบบ

ขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา 
  - ระยะเวลาด าเนินการ 14 เดือน เริ่มด าเนินการวันที่ 4 ม.ค. 2559 –   
3 มี.ค. 2560  
  - คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ได้เห็นชอบร่างรายงานฉบับสมบรูณ์ 
(Draft Final Report) เมื่อวันที่ ๑9 มิ.ย. 2560 ปัจจุบัน อยู่ระหว่าง
จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

- ปัจจุบัน คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ได้เห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) เมื่อวันที่  24 ต.ค. 2560 และเสนอแผนแม่บทฯ      
ให้  คค. พิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอ คจร . และ ครม. พิจารณา
ตามล าดับและได้เสนอแผนแม่บทฯ ให้ รฟม. พิจารณาด าเนินการศึกษา
ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด รวมทั้งศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) เมื่อ รฟม. ด าเนินการแล้วเสร็จจะน าไปสู่การคัดเลือก
รูปแบบการลงทุนและเสนอ ครม. เพื่อน าไปสู่การก่อสร้างต่อไป 

- วงเงินงบประมาณปี  
59-60 

วงเงินรวม 43.40 
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว  
41.51 
ล้านบาท 

- - โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขต
จังหวัดขอนแก่น และผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
    - ระยะเวลาด าเนินการ 12 เดือน เริ่มด าเนินการวันที่ 4 ม.ค. 2559 – 
3 ม.ค. 2560  

- คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ในคราวประชุม เมื่อวันที่        
14 พ.ย. 2560 ได้ให้ความเห็นชอบร่างรายงานการวิเคราะห์ EIA แล้ว 
ขณะนี้ อยู่ ระหว่างที่ ปรึกษารับความเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการก ากับฯ ไปปรับปรุง/เพิ่มเติมในรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) ต่อไป 

- วงเงินงบประมาณปี  
59-60 

วงเงินรวม 35.50 
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว  
29.29 
ล้านบาท 

- - โครงการศึกษาส ารวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพ่ือจัดท าแผน
แม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ 
  - ระยะเวลาด าเนินการ 8 เดือน เริ่มด าเนินการวันท่ี 16 ม.ค. 2560 – 
15 ก.ย. 2560  
  - ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ       

- วงเงินงบประมาณปี 60 
วงเงินรวม 6.00 

ล้านบาท 
- เบิกจา่ยแลว้ 

4.80 



๕๗ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2561 เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการติดตามและ
ประเมินผลที่ จ.บึงกาฬ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท ารายงานฉบับ
สมบูรณ์ (Final Report) 

ล้านบาท 

- - โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะ
เมืองพิษณุโลก 
  - ระยะเวลาด าเนินการ 14 เดือน เริ่มด าเนินการวันที่ 16 ม.ค. 2560 – 
15 มี.ค. 2561 

- คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2561 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final ReportI)  

- วงเงินงบประมาณปี  
60-61 

วงเงินรวม 39.887 
ล้านบาท 

- เบิกจา่ยแลว้ 
29.79 
ล้านบาท 

- - โครงการศึกษาออกแบบทางรถไฟสายใหม่ ช่วงอ าเภอดอนสัก -    
เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

- ระยะเวลาด าเนินการ 8 เดือน เริ่มด าเนินการ พ.ค. - ธ.ค. 2560 
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์  (Final 

Report) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- วงเงินงบประมาณปี 
2561 

วงเงินรวม 69.80 
ล้านบาท 

- เบิกจา่ยแลว้ 
41.506 
ล้านบาท 

- - โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขต
เมืองอุดรธานี 

- ระยะเวลาด าเนินการ 15 เดือน 
- การจัดท าขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง

ด าเนินการจ้างท่ีปรึกษา 

- วงเงินงบประมาณปี 
2561 

วงเงินรวม 28 
ล้านบาท 

- - โครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย 
- ระยะเวลาด าเนินการ 15 เดือน (วันที่ 16 ม.ค.  2560 – 16 เม.ย. 2561) 
- คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 

2561 เห็นชอบรายงานความก้าวหน้า ฉบับท่ี 3 (Progress Report III) 
และมอบหมายให้ที่ปรึกษารับประเด็นข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ไปพิจารณาด าเนินการเพื่อประโยชน์
ต่อโครงการต่อไป 

- วงเงินงบประมาณปี 
2561 

วงเงินรวม 36.02 
ล้านบาท 

- เบิกจา่ยแลว้ 
23.00 
ล้านบาท 



๕๘ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

- - โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและ
สิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร – ท่าเรือน  าลึกระนอง 

- ระยะเวลาด าเนินการ 10 เดือน (วันที่ 1 พ.ค. 2560 – 28 ก.พ. 2561) 
- ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าร่างรายงานฉบับสมบูรณ์  (Draft Final 

Report)  

- วงเงินงบประมาณปี 
2560 

วงเงินรวม 29.50 
ล้านบาท 

- เบิกจา่ยแลว้ 
16.225 
ล้านบาท 

15 ส.ค. 60 
 

ครม. เห็นชอบ (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ร ะ บ บ โล จิ ส ติ ก ส์ ข อ ง
ประเทศไทย ฉบับที่  3 
(พ .ศ . 2 56 0 -25 64 ) 
ตามที่รองนายกรัฐมนตรี 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 
ประธานกรรมการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ขนส่งสินค้าและบริการ
ของประเทศเสนอ และให้
ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และหน่วยงาน
ที่ เกี่ยวข้องรับความเห็น
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์
แ ล ะ เท ค โน โล ยี  แ ล ะ
ส านั ก งาน  ก .พ .ร . ไป
พิจารณ าด าเนินการใน
ส่ วน ที่ เกี่ ย วข้ อ งต่ อ ไป 
พร้อมทั้ งมอบหมายให้
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใช้

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบ    
โลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

- ระยะเวลาด าเนินการ : ปี พ.ศ. 2560 – 2564 
- คค. ได้รับทราบแผนปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2561 และ    

ได้ส่งแผนปฏิบัติการฯ ไปยัง สศช. เพื่อพิจารณาในภาพรวมเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันท่ี 25 ม.ค. 2561 

- 



๕๙ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ฯ 
ดังกล่าวเป็นกรอบในการ
ด า เนิ น ง า น ต า ม แ ผ น
ยุทธศาสตร์ฯ ให้ส าเร็จ
และใช้ประโยชน์ได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดและ
รายงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ เพื่ อบู รณาการ
การด าเนินการในภาพรวม
ต่อไป 

- - ศึกษาจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพ่ือน าไปสู่
การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค 

- ระยะเวลาการด าเนินการปีงบประมาณ 2561 
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการจ้างที่ปรึกษา คาดว่าจะลงนามได้

ภายในวันท่ี 15 ก.พ. 2561 

- วงเงินงบประมาณปี 
2561 

วงเงินรวม 7 
ล้านบาท 

 
- - โครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่ง

อัจฉริยะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
- ระยะเวลาด าเนินการ 8 เดือน เริ่มด าเนินการวันที่ 16 ม.ค. 2560 – 

15 ก.ย. 2560 
  - คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2560 
เมื่อวันที่  4 ก.ย. 2560 ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของ       
ที่ปรึกษา แต่ยังไม่เห็นชอบรายงานดังกล่าว จึงมอบหมายให้ที่ปรึกษา   
น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับปรุง/เพิ่มเติมรายงาน และก าหนด
จัดประชุมคณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ เพื่อพิจารณาร่างรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ในวันท่ี 7 ก.พ. 2561 
 
 

- วงเงินงบประมาณปี 60 
จ านวน 18.63 

ล้านบาท 
- เบิกจา่ยแลว้ 

8.29 
ล้านบาท 



๖๐ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

- - โครงการศึกษาส ารวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand 
Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพ่ือการ
วางแผนระบบขนส่งของประเทศ 

- ระยะเวลาด าเนินการ 16 เดือน เริ่มด าเนินการวันที่ 16 ม.ค. 2560 – 
15 พ.ค. 2561  

- คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ได้เห็นชอบรายงานฉบับกลาง 
(Interim Report) เมื่อวันท่ี 3 ส.ค. 2560  

- คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ได้เห็นชอบรายงานความก้าวหน้า 
ฉบับที่ 2 (Progress Report II) เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560 และมอบหมาย  
ให้ที่ปรึกษารับความเห็น ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปด าเนินการเพื่อ
ประโยชน์ต่อโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท าร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Draft Final Report) 

- วงเงินงบประมาณปี  
60-61 

วงเงินรวม 28.56 
ล้านบาท 

- เบิกจา่ยแลว้ 
13.23 
ล้านบาท 

- - การพัฒนาระบบต๋ัวร่วม และ (ร่าง) พ.ร.บ.การบริหารจัดการระบบ
ต๋ัวร่วม พ.ศ. .... 
- การพัฒนาระบบต๋ัวร่วม 

- ขสมก. ได้ด าเนินการติดตั้งระบบ e-Ticket เพื่อใช้งานกับระบบ    
ตั๋วร่วมระบบบัตรสวัสดิการแล้ว โดยจะเริ่มใช้งานในระยะแรกครอบคลมุ
ทุกเส้นทาง จ านวน 800 คัน ภายในเดือน ธ.ค. 2560 และติดตั้ง
ระบบฯ เพิ่มเติมจนครบ 1,500 คัน ส าหรับรถโดยสารธรรมดา ภายใน
เดือน ก.พ. 2561 คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จจนครบทุกประเภทจ านวน 
2,600 คัน ภายในเดือน ม.ิย. 2561 
- ร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 

- สนข. เสนอร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ....     
ต่อ คค. เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2561 

 
 
 
 
 

- 
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24 ส.ค. 53 
 

 
 
 

อนุ มั ติ โค รงการพัฒ นา 
ทสภ.ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถ ทสภ.ให้
สามารถรองรับผู้โดยสาร
ไ ด้  6 0 ล้ า น ค น ต่ อ ปี 
ประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน 
คือ กลุ่มงานอาคารเทียบ
เค รื่ อ งบิ น รอ งห ลั งที่ 1     
กลุ่มงานอาคารผู้โดยสาร
งานออกแบบและก่อสร้าง
ระบบสาธารณูปโภคและ
งานจ้างที่ปรึกษาบริหาร
จัดการโครงการ (PMC) 

การขนส่งทางอากาศ 
1. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ระยะที่ 2 ทอท.  

คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA 
โครงการพัฒนา ทสภ. แล้ว เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

- งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ช้ัน B2 ช้ัน B1 
และช้ัน G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินหลังที่ 1 และ
ส่วนต่อเช่ือมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้าง และงานระบบหลัก) : ทอท. 
จ้างบริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง
ก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ช้ัน B2 ช้ัน B1 
และช้ัน G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 
และส่วนต่อเช่ือมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้าง และงานระบบหลัก)   
โครงการพัฒนา ทสภ. (ปีงบประมาณ 2554-2560) เป็นเงินทั้งสิ้น 
12,050,406,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีก าหนดระยะเวลา
ด าเนินงานตามสัญญาจ้างรวม 780 วัน นับตั้งแต่วันท่ีก าหนดในหนังสือ
แจ้งบอกกล่าวให้เริ่มงาน (Notice to Proceed : NTP) ปัจจุบันได้ผลงาน    
ร้อยละ 70.38 

- งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค : ทอท. จ้างกิจการร่วมค้า เอสจี 
แอนด์ อินเตอร์ลิ้ง เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค โครงการ
พั ฒ นา ทสภ . (ปี งบประมาณ  2554 -25 60 ) เป็ น เงินทั้ งสิ้ น 
1,980,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีก าหนดระยะเวลา
ด าเนินงานตามสัญญาจ้างรวม 990 วัน นับตั้งแต่วันท่ีก าหนดในหนังสือ
แจ้งบอกกล่าวให้เริ่มงาน (Notice to Proceed : NTP) ปัจจุบันได้ผลงาน 
ร้อยละ 23.66 

- งานควบคุมงานก่อสร้าง : ทอท. จ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา SCS 
Consortium ในการด าเนินงานควบคุมงานก่อสร้างและคาดว่าจะมีหนังสือ
แจ้งให้เริ่มงาน Notice to Proceed : NTP) ในวันที่ 1 ก.ย. 2559 ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการควบคุมงานก่อสร้าง 

 
- 

 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) 
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  2. โครงการก่อสร้างทางว่ิงขึ นลง (Runway) ที่ 3 ทสภ. 
ความยาว 3,700 เมตร ทอท. ได้เสนอการประเมินผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)  ให้ สผ. พิจารณาเพื่อน าเสนอ คชก. 
พิจารณาแล้ว คาดว่าจะได้รับความเห็นชอบภายในเดือน ก.ค. 2560 
และ สศช. ได้อนุมัติงบลงทุนเพิ่มเติมปี 2559 ส าหรับงานจ้างท่ีปรึกษา
ออกแบบ เมื่อวันที่  1 พ.ค. 2559 ทอท. จัดท า TOR แล้วเสร็จ 
ประกาศขายซอง 28 ต.ค. 2559 – 14 พ.ย. 2559 ดูสถานที่ 17 
พ.ย. 2559 ก าหนดยื่นซอง 1 ธ.ค. 2559 โดยได้กลุ่มบริษัทท่ีปรึกษา 
คือ AA Consortium เป็นผู้ออกแบบและได้ลงนามในสัญญาแล้ว      
เมื่อวันท่ี 22 ก.ย. 2560 อยู่ระหว่างด าเนินงานตามแผนงานระยะเวลา
ด าเนินการ 270 วัน ก าหนดการออกแบบแล้วเสร็จ ก.ค. 2561 

  

  3. โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังท่ี 2 ทสภ. 
ปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)   

และท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) แล้วเสร็จและได้บรรจุโครงการก่อสร้าง
อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทสภ. ไว้ในแผนแม่บทดังกล่าว เพื่อเป็นการขยาย
ขีดความสามารถของ ทสภ. ให้รองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอีก 30 ล้านคนต่อปี 
และ สศช.ได้อนุมัติงบลงทุนเพิ่มเติมปี 2559 ส าหรับงานจ้างที่ปรึกษา
ออกแบบ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2559 จัดท า TOR แล้วเสร็จ ประกาศจัดหา
ผู้รับจ้าง เมื่อวันท่ี 30 มี.ค. 2560 ก าหนดยื่นซองวันที่ 21 มิ.ย. 2560 
แต่ไม่มีผู้สนใจมายื่นซองจึงอยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาครั้งที่ 2 โดยมี
ก าหนดยื่นซองครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 พ.ย. 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
คณะกรรมการจัดหาตรวจสอบคุณสมบัติทางเทคนิค 

 

  โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด จ.ตาก 
- ครม.มีมติ เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2547 เห็นชอบในหลักการแนว

ทางการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดตาก ตามที่ สศช.เสนอ และ
มอบหมายให้ ทย. ด าเนินโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด     
อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อส่งเสริมด้านการขนส่งทางอากาศ สนับสนุนการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดตาก และรองรับการลงทุนของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเช่ือมโยงการขนส่งทางอากาศกับ

 
 
 
 
 
 
 

กรมท่าอากาศยาน 
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สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  สนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่        
อ.แม่สอดและใกล้เคียง 
สถานะปัจจุบัน  

- การจัดซื้อที่ดินอยู่ระหว่างการเจรจาซื้อขายที่ดินโดยวิธีพิเศษ  
ควบคู่กับออก พรฎ. เวนคืนที่ดิน ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการของฝ่ายกฎหมาย 

- งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร วงเงิน 447,600,000 บาท
ระยะเวลาด าเนินการ 900 วัน ได้ผลงานร้อยละ 89.76 
 

- งานก่อสร้างทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และเสริมผิวทางวิ่ง     
วงเงิน 297 ,000 ,000 บาท (ระยะเวลาด าเนินการ 700 วัน)         
ได้ผลงานร้อยละ 82.94 

 
- ก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2560 

สิ้นสุดสัญญา 19 ก.พ. 2562 ผู้รับจ้างคือ บริษัท เชียงใหม่คอนสตัคช่ัน 
จ ากัด วงเงิน 368,723,087.87 บาท ได้ผลงานร้อยละ 1.53 

 
 
 

- วงเงินงบประมาณปี 61 
จ านวน 72.921 

ล้านบาท 
 

 
- วงเงินงบประมาณปี 61 

จ านวน 90.900 
ล้านบาท 

 
- วงเงินงบประมาณปี 61 

จ านวน 167.826 
ล้านบาท 

 
 
 
 
 

  โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา 
เนื่องจากเส้นทางการคมนาคมทางบกไป อ. เบตง สภาพภูมิประเทศเป็น
ภูเขาสูงชันไม่สะดวกต่อการเดินทาง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านคมนาคม
ดังกล่าวประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จึงส่งเสริมให้มีการเดินทางทางอากาศในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหา
ด้านการคมนาคมของ อ. เบตง จ. ยะลา และพื้นที่ใกล้เคียง  และ     
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของ
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
สถานะปัจจุบัน  

- งานก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และอื่นๆ  วงเงิน
1,316,732,396.16 บาท (ระยะเวลาด าเนินการ 990 วัน)         
ได้ผลงานร้อยละ 36.59 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- วงเงินงบประมาณปี 61 
จ านวน 179.159 

ล้านบาท 
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- โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างทางวิ่งทางขับ ลานจอด
เครื่องบินและอื่นๆ ได้ผู้รับจ้างแล้ว สิ้นสุดสัญญา 15 ก.ค. 2562 

- งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารและอาคารประกอบ ได้ผลงาน
ร้อยละ 15.06 

 
- งานที่ดิน จัดซื้อแล้วเสร็จ จ านวน 130 ราย 164 แปลง  คงเหลือ

ที่ยังจัดซื้อไม่แล้วเสร็จ จ านวนประมาณ 10 ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการออก พรฎ. เวนคืนท่ีดิน 

- วงเงินงบประมาณปี 61 
จ านวน 8.176 

ล้านบาท 
 
 

- วงเงินงบประมาณปี 61 
จ านวน 136.550 

ล้านบาท 
- - โครงการก่อสร้างและปรับปรุงขยายท่าอากาศยานกระบี่ จ.กระบี่ 

เนื่องจากปัจจุบันท่าอากาศยานกระบี่มีลานจอดเครื่องบินที่รองรับ
ปริมาณการจอดเครื่องบินแบบ B737 จ านวน 10 ล า ในเวลาเดียวกัน 
ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการของเครื่องบินที่จะท าการจอดมากกว่า 7 ล า
ต่อช่ัวโมง จึงมีความจ าเป็นต้องขยายลานจอดเครื่องบิน เพื่อให้สามารถ
รองรับเครื่องบินขนาด B737 จ านวน 30 ล า ในเวลาเดียวกัน 
สถานะปัจจุบัน 
- งานก่อสร้างลานจอดเครื่องบินพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน วงเงิน 
1,215,000,000 บาท อยู่ระหว่างก าหนด TOR และราคากลาง 

- วงเงินงบประมาณปี 61 
จ านวน 182.250 

ล้านบาท 

  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการค้าการลงทุนตามแนวชายแดนและ
เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง 

- โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยาน
ขอนแก่น เนื่องจากอาคารที่พักผู้โดยสารสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 
4502 คนต่อช่ัวโมง ซึ่งปัจจุบันมีความคับคั่งในการรองรับผู้โดยสารและ
ไม่สามารถให้บริการตามมาตรฐานพร้อมกับ 2 สายการบินในช่ัวโมง
เดียวกัน รวมถึงได้ท าการพยากรณ์ในปี 2568 จะมีจ านวนผู้โดยสารใช้
บริการเป็น 1,332 คนต่อช่ัวโมง จึงมีความจ าเป็นจึงจ าเป็นต้องก่อสร้าง
อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ เพื่อรองรับจ านวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากข้ึน
สถานะปัจจุบัน 

- งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้ โดยาสารหลังใหม่  ท่าอากาศยาน
ขอนแก่น วงเงิน 2,250,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ 

 
 

- วงเงินงบประมาณปี 61 
จ านวน 337.500 

ล้านบาท 



๖๕ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

TOR และราคากลาง 

 
- 

 
- 

การขนส่งทางน  า 
- โครงการก่อสร้างท่าเรือโดยสารในแม่น  าเจ้าพระยา  
โดยกรมเจ้ าท่ ามี แผนปรับปรุ งท่ าเรื อในแม่ น้ าเจ้ าพระยาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนที่สนใจ โดยได้
เสนอแนวทางการพัฒนาโดยสารทางน้ าเพื่อแก้ปัญหาการจราจร      
และการเช่ือมต่อระบบโดยสารสาธารณะระหว่างเรือโดยสาร รถไฟฟ้า 
รถประจ าทาง โดยจะยกระดับท่าเรือโดยสารสาธารณะจากท่าเทียบเรือ
เป็นสถานีเรือ เพื่อให้มีความปลอดภัยและมีความสะดวกสบายต่อ
ผู้โดยสาร โดยภาครัฐพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือ โดยภาคเอกชนขอ
ใช้สิทธิในการบริหารพื้นที่บนท่าเรือ ดังนี ้
• การด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 

      - ปี 2560 กรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี วงเงิน 7.28 ลบ. 
เพื่อปรับปรุงท่าเรือพายัพ แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการ 

      - ปี 2561-2562 กรมเจ้าท่าได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
(วงเงินรวม 44.1000 ล้านบาท ปี 2561 = 8.8200 ลบ. ปี 2562 
= 35.2800 ลบ.) เพื่อมาซ่อมแซมปรับปรุงท่าเรือ จ านวน 22 แห่ง 
โดยเป็นท่าเรือท่ีรองรับการยกระดับการเป็นสถานีเรือ จ านวน 11 แห่ง 
ได้แก่ ท่าเรือปากเกร็ด , ท่าเรือพระราม 5 , ท่าเรือพระราม 7 ท่าเรือ
สะพานกรุงธน (ซังฮี้) ด้านใต้, ท่าเรือเกียกกาย, ท่าเรือพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนฯ 
(ด้านใต้), ท่าเรือราชวงศ์, ท่าพรานนก, ท่าราชินี, ท่าเทเวศร์, ท่าสาทร 
(งานหลังคาทางเดิน) และท่าเรือในแม่น้ าเจ้าพระยาอื่น ๆ อีก 11 แห่ง 
ได้แก่ ท่าเรือคลองภูมิ, ท่าเรือสาธุประดิษฐ์, ท่าเรือวัดประยูรวงศาวาสวร
วิหาร , ท่าเรือวัดฉัตรแก้วจงกลนี , ท่าเรือศาลารี , ท่าเรือวัดค้างคาว , 

ท่าเรือวัดเทพนารี, ท่าเขียวไข่กา, ท่าวัดแจงร้อน, ท่าเรือวัดเทพากร, และ
ท่าเรือวัดม่วงแค โดยกรมเจ้าท่าได้ขายเอกสารประกวดราคาแล้ว     
เมื่อวันที่ 24 พ.ย. - 14 ธ.ค. 2560 และยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
วันท่ี 14 ธ.ค. 2560 รวมทั้งได้รับงบประมาณ เพื่อการปรับปรุงท่าเรือ

 
- วงเงินงบประมาณปี 61 

จ านวน 8.82 
 ล้านบาท 

 

 
กรมเจ้าท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

โดยสารท่าช้าง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
วงเงิน 12.6000 ลบ.แล้ว โดยกรมเจ้าท่าได้ขายเอกสารประกวดราคา
แล้วเมื่อวันที่ 1-21 ธ.ค. 2560 และยื่นข้อเสนอและเสนอราคาวันที่ 
22 ธ.ค. 2560 แต่ เมื่อครบก าหนดไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ งจะต้อง
ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างมาด าเนินการอีกครั้ง 

- ปี 2562-2563 ได้เสนอขอตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาสิ่งอ านวย  
ความสะดวกในบริเวณท่าเทียบเรือท่าช้าง ในวงเงิน 60 ล้านบาท ด้วยแล้ว  

ส่วนการพัฒนาของภาคเอกชน ได้มีแนวทางในการบริหาร
พัฒนาพื้นท่ีและติดตั้งระบบ เช่น กั้นพื้นที่ ติดตั้งป้ายบอกสถานีเรือและ
ข่าวสารทั่วไป และจัดหาเครื่องจ าหน่ายตั๋วอิเล็กทรอนิกส์แล้ว   
• การบริหารจัดการท่าเรือ การบริหารท่าเรือมีแนวทางให้เอกชน      

ที่สนใจเข้ามาบริหารจัดการท่าเรือโดยยังคงสถานะเป็นท่าเรือสาธารณะ
อยู่ระหว่าง จท. พิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - โครงการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและส ารวจออกแบบ
รายละเอียดโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น  าเจ้าพระยาและ
น่านเพ่ือการเดินเรือ (ปี  2555 - 2559) วงเงิน 231 ล้านบาท    
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเดินเรือในแม่น้ าเจ้าพระยาและน่าน   
โดยให้เรือกินน้ าลึกไม่น้อยกว่า 3 เมตร ใช้เดินเรือได้ตลอดปี อยู่ระหว่าง
การศึกษา ได้ผลงานร้อยละ 64  

- วงเงินงบประมาณปี 59 
จ านวน 73.483 

ล้านบาท 
- เบิกจ่ายแล้วปี 58-59 

122.833 
ล้านบาท 

- - - โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ งสินค้ าในแม่น  าป่ าสั ก         
เพื่อเช่ือมโยงการขนส่งสินค้าทางน้ าภายในประเทศ ที่จะเช่ือมโยง       
การขนส่งทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มายังท่าเรือต่าง ๆ 
ในเขตท่าเรือศรีราชา และท่าเรือแหลมฉบัง ประกอบด้วย 

๑) งานศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม     
พ.ศ. 2558 - 2560) วงเงินตามสัญญา 139.9575 ล้านบาท ขณะนี้   
อยู่ระหว่างที่ปรึกษาฯด าเนินการ ได้ผลงานร้อยละ 81.34 

 
 

 

 
 
 
 

- วงเงินงบประมาณปี 61 
จ านวน 36.389 

 ล้านบาท 
- เบิกจ่ายแล้วปี 58-60 

55.563 
ล้านบาท 



๖๗ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 
 

๒) งานก่อสร้างและควบคุมงานเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ าป่าสัก   
ระยะที่  ๑ (ปี 2555 - 2561) จ านวน 3 ตอน วงเงินตามสัญญา 
2,060 ล้านบาท ได้ผลงานร้อยละ 77.02 
 

 

- วงเงินงบประมาณปี 61 
จ านวน 598.825  

ล้านบาท 
- เบิกจ่ายแล้ว 58-60 
จ านวน 1,405.490 

ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - โครงการศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบท่าเทียบเรือรองรับ
เรือส าราญขนาดใหญ่ (Cruise) ที่ จ.กระบี่ และ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี   
เพื่อด าเนินการศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบท่าเทียบเรือ
รองรับเรือส าราญขนาดใหญ่ (Cruise) ที่จังหวัดกระบี่ และอ าเภอเกาะ สมุย 
จ. สุราษฎร์ธานี ก่อนด าเนินการก่อสร้างท่าเรือตามผลการศึกษาฯ ต่อไป 
อยู่ระหว่างการศึกษา ได้ผลงานร้อยละ 40 

- เบิกจ่ายแล้วปี 60
จ านวน 9.854 

ล้านบาท 
- เบิกจ่ายแล้ว 58-60 

13.437 
ล้านบาท 

- - - โครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมโยงอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก  
และฝั่งตะวันตก  

1) การเดินเรือ Ferry เฉพาะส าหรับผู้โดยสาร 
โดยเส้นทางแรกที่จะให้บริการ คือ เส้นทางระหว่างพัทยา-หัวหิน 

โดยได้ทดลองเรือเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2559 และเปิดให้บริการโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายในช่วงวันที่ 1-31 ม.ค. 2560 โดยเปิดให้บริการอย่างเป็น
ทางการในวันท่ี 12 ก.พ. 2560 

2) โครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่ เชื่อมโยงอ่ าวไทยตอนบนฝ่ัง
ตะวันออกและฝ่ังตะวันตก ระยะยาว (การพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่)    
แบ่งการด าเนินการเป็น 2 ส่วน ดังนี  

ส่วนที่ 1 เส้นทางเฟอร์รี่ขนส่งผู้โดยสารและรถยนต์ (ปราณบุรี - 
สัตหีบ) ปัจจุบันด าเนินการล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดอยู่ระหว่างเร่งรัด
ศึกษาความเหมาะสมก่อนออกแบบต่อไป ซึ่ง จท. ได้ประชุมร่วมกับที่
ปรึกษาเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2560 เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาที่
เหมาะสม และมีมติให้ที่ปรึกษาพิจารณาอุปสงค์ของผู้ใช้บริการและ
ปัจจัยอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์รูปแบบแนวทางในการ
พัฒนาท่าเรือ เช่น ท่าเรือพาณิชย์ ท่าเรือพาณิชย์ลักษณะร่วมทุน หรือ 

 
 

งบด าเนินการ 
 
 
 

 
- วงเงินงบประมาณปี 60 

จ านวน 3.0000       
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 57-60 
10.050 
ล้านบาท 

 



๖๘ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

ท่าเรือสาธารณะเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทางต่อไป 
ส่วนที่ 2 เส้นทางเฟอร์รี่ขนส่งรถบรรทุก ที่ปรึกษาแนะน าให้ใช้

ท่าเรือเอกชนที่มีอยู่ ท่าเรือบางสะพาน-ท่าเรือแหลมฉบัง/สัตหีบ และ
ปัจจุบันมีเอกชน (บริษัทนามยงร่วมกับจีน) สนใจเข้ามาให้บริการใน
เส้นทางท่าเรือบางสะพาน-ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา
ตลาดและความเป็นไปได้ 

 - - - โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง      
วงเงิน ๒,944.93 ล้านบาท (ระยะที่ 1 วงเงิน 2,031.14 ล้านบาท 
ระยะที่ 2 วงเงิน 913.78 ล้านบาท) 

- ครม. มีมติเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2558 เห็นชอบให้ คค. (การท่าเรือ
แห่งประเทศไทย) ด าเนินโครงการพัฒนาศูนย์การขนสง่ตู้สินค้าทางรถไฟ 
ที่ท่าเรือแหลมฉบัง      

- กทท. ได้ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2559 ด าเนิน
โครงการระยะที่ 1 วงเงิน 1,962.00 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินงาน 
550 วัน ก าหนดแล้วเสร็จวันที่ 23 ต.ค. 2560 และเปิดด าเนินการ   
ในปี 2561 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 88.30  

- ส าหรับโครงการ SRTO ที่ ทลฉ. ระยะที่ ๑ มีความล่าช้า เนื่องจาก  
ผู้รับจ้างเพิ่งเข้าพื้นที่ลาน B ผู้รับจ้างจึงขอขยายเวลา 60 วัน และได้รับ
การประสานจากคณะกรรมการตรวจการจ้างว่าอาจต้องของบประมาณ
เพิ่มเติม เนื่องจากงบประมาณตาม BOQ ของปริมาณงานที่ท าไว้ไม่ตรง
ตามแบบท่ีที่ปรึกษาออกแบบไว้  โดยจะสรรหาผู้ประกอบการยกขนและ
จัดท าระบบ IT เพียง รายเดียวเพื่อมาด าเนินการต่อไป 

- เบิกจ่ายแล้ว 
1,237.91 
ล้านบาท 

การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝ่ัง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง         
วงเงิน ๑,๘๖๔.๑๙ ล้านบาท  

- กทท. ได้ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่  15 ธ.ค. 2558 ระยะเวลา
ด าเนินการ 690 วัน ก าหนดแล้วเสร็จวันที่ 4 พ.ย. 2560 และเปิด
ด าเนินการในปี 2561 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 99.66  

- เนื่องจากเพิ่งได้รับใบอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า จาก จท. และ
ขุดลอกถมทะเลล่าช้า ซึ่งงานดังกล่าวถือเป็นงานหลัก ผู้รับจ้างจึงขอ

- เบิกจ่ายแล้ว 
1,186.43 
ล้านบาท 



๖๙ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

ขยายเวลางานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง A ที่ ทลฉ. 
ออกไปอีก 170 วัน แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาแล้ว       
ให้ขยายระยะเวลาเพียง 120 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติ   

งานจัดหาเครื่องมือยกขน  
- จ้างเหมาสร้างรถคานเคลื่อนที่ล้อยาง (RTG) ได้ลงนามในสัญญาแล้ว 

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2559 ในวงเงิน 199.20 ล้านบาท ระยะเวลา
ด าเนินงาน 480 วัน ก าหนดแล้วเสร็จ วันที่ 19 ก.พ. 2561 โดยผู้รับจ้าง
ส่งมอบงานงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว (จากทั้งหมด 4 งวด) เมื่อวันที่      
22 ธ.ค. 2560 

-  จ้างเหมาสร้างปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า ชนิดเดินบนราง (QGC)   
จัดจ้างกิจการร่วมค้า HDMH-CKK ในวงเงิน 266.90 ล้านบาท        
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาด าเนินการ 450 วันนับถัดจากวัน      
ลงนามในสัญญาวันที่ 20 มี.ค. 2560 ก าหนดแล้วเสร็จวันที่ 13 มิ.ย. 2561 
โดยผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว (จากทั้งหมด 5 งวด) เมื่อวันที่ 
13 ก.ค. 2560 

- ส าหรับการจัดหาเครื่องมือยกขนอีก 1 รายการ คือ ปั้นจั่นหน้าท่า 
(MHC) ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๗๐ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
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ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขา
ขนส่งที่ มี การแยกบทบาทและภารกิจของ
หน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล 
และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงาน
ก ากับดูแลระบบราง เพื่ อท าหน้าที่ ก าหนด
มาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย 
โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน 
การบ ารุงรักษา และการบริหารจัดการ ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้ เป็น
โครงข่ายหลักของประเทศ รวมทั้งพิจารณา
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาขนส่งและการประกอบกิจการโลจิสติกส์ให้
ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
และมี ความ ชัด เจน ในทางปฏิ บั ติ  รวมทั้ ง
สนับสนุน ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในภาค
ขนส่งเพิ่มขึ้น 
 
 

23 ก.ย. 57 
 

ให้ทุกส่วนราชการเร่งเสนอ
ร่ างกฎ หมายที่ มี ค วาม
จ าเป็นเร่งด่วนโดยเร็ว และ
ให้เร่งรัดจัดกลุ่มกฎหมาย
โดยแบ่งออกเป็นกฎหมาย
ที่ล้ าสมัย กฎหมายที่ ลด
ความเหลื่อมล้ าของสังคม
หรือให้ สั งคมดี ขึ้ น  และ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการค้า 
การลงทุน หรืออนุมัติการ
ตามหนังสือสัญญาระหว่าง
ประเทศ 
 
 
 
 

 การจัดตั งกรมการขนส่งทางราง  
1. กระทรวงคมนาคม ได้จัดส่งร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง
กรมการขนส่งทางราง รวม 5 ฉบับ เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณา เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2560 ประกอบด้วย 

1) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
2) ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... 
3) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
4) ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางราง

กระทรวงคมนาคม พ.ศ. .... 
5) ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและ

แผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
2. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) อยู่ระหว่างด าเนินการ

ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... โดยได้มี
การประชุมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย. 2560 ซึ่งขณะนี้การ
ตรวจพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ ได้ปรับปรุง               
ร่างพระราชบัญญัติฯ ตามที่ได้เชิญผู้แทนกระทรวงคมนาคมไปเข้าร่วม
ประชุมช้ีแจง และจะได้ เชิญผู้แทนกระทรวงฯ ไปร่วมพิจารณา                      
ร่างพระราชบัญญัติที่ สคก. ได้ปรับปรุงแล้วต่อไป 
 

 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง

และจราจร 
และ 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

คมนาคม 
(กลุม่พัฒนา 
ระบบบริหาร) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๗๑ 
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ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

นโยบายที่  7 . การส่ ง เสริมบทบาทและ                     
การใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 
   7.4 เร่งพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่ง
และระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและ
ภู มิ ภ า ค อ า เซี ย น  โ ด ย เ ร่ ง ขั บ เค ลื่ อ น                      
การด าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
6 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ     
สามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 
แผนความร่ วมมื อทางเศ รษฐกิ จอิ ระวดี -
เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือ
แหง่อ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลาย
สาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และ
แผนแม่บทความเช่ือมโยงในอาเซียนซึ่งจะช่วย
สนับสนุนให้ความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- การด าเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 
1. กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าผ่านแดน ประเทศไทยอยู่ระหว่างด าเนินการในการให้
สัตยาบันพิธีสารแนบท้ายความตกลงฉบับต่างๆ เพื่อให้ความตกลง             
มีผลใช้บังคับ โดยมีความคืบหน้าในการด าเนินการ ดังนี้ 
• พิธีสาร 2 การก าหนดที่ท าการพรมแดน ประเทศสมาชิก

อาเซียน โดยมีกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ปัจจุบัน 
ประเทศไทยอยู่ระหว่างด าเนินการให้สัตยาบันพิธีสาร ๒ (อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมศุลกากร) 
• พิธีสาร 7 ระบบศุลกากรผ่านแดน ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วม

กันลงนามพิธีสารฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และประเทศไทย
ได้ด าเนินการให้สัตยาบันพิธีสาร ๗ แล้วตั้งแต่วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๐ 
(อยู่ในความรับผิดชอบของกรมศุลกากร) 
• พิธีสาร 9 สินค้าอันตราย ประเทศไทยได้ลงนามพิธีสารฯ   

และให้สัตยาบันพิธีสารแล้ว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559  
2. การจัดท าร่างกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความ
สะดวกในการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดน (ASEAN CBTP) ประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้มีการลงนามกรอบความตกลงฯ ในการประชุม
รัฐมนตรีขนส่งอาเซียน (ASEAN Transport Ministers Meeting: 
ATM) ครั้งที่ ๒๓ เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๐ ณ ประเทศสิงคโปร์ และ
เตรียมการส าหรับการให้สัตยาบันต่อไป 
3. การด าเนินการในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง 6 ประเทศ (GMS) 
ประเทศสมาชิ ก GMS ได้ จั ดท าความตกลง GMS CBTA ขึ้ น  เพื่ อ                
อ านวยความสะดวกในการขนส่งระหว่างกัน ซึ่งความตกลงดังกล่าว                 
มีภาคผนวกและพิธีสารแนบท้ายจ านวน 20 ฉบับ ประเทศไทย        
ได้ให้สัตยาบันภาคผนวกและพิธีสารฯ ครบทั้ง 20 ฉบับ แล้ว  

 
 
 
- 

 
 
 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

คมนาคม 
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4. การด าเนินงานโครงการภายใต้กรอบ IMT-GT 
- โครงการทางหลวงพิ เศษระหว่างเมืองหาดใหญ่ -สะเดา            

อยู่ระหว่างเตรียมส่ง Draft Final Report ของงานศึกษาความเหมาะสมฯ 
- โครงการปรับปรุงถนนสายนาทวี-บ้านประกอบ/ชายแดน            

ไทยมาเลเซีย ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
- โครงการศึกษาส ารวจและออกแบบรายละเอียดสะพานข้าม

แม่น  าโกลก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส -เปิงกาลันกุโบร์ รัฐกลันตัน              
อยู่ระหว่างส ารวจและออกแบบรายละเอียด 

- โครงการปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต อยู่ระหว่างกระทรวงการคลัง
พิจารณาแผนงานและการอนุญาตต่อสัมปทาน 

- การเปิ ดบริการเดินเรือ RORO Ferry เชื่ อมโยงการขนส่ ง                    
ทางทะเลเส้นทาง เบลาวัน-ปีนัง-ตรัง (อินโดนีเซีย/มาเลเซีย/ไทย)        
ผลการศึกษาของ ADB พบว่าการเดินเรือ RoRo ไม่มีความเหมาะสม 
โดยพบว่า การเดินเรือ lift-on lift-off มีความคุ้มทุนมากกว่าอยู่ระหว่าง
การศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการแบบผสมผสานระหว่าง 
ROLL ON/ ROLL OFF กับ LIFT ON/LIFT OFF 

- โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือนาเกลือ (ใหม่) จ.ตรัง ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการเปิดให้บริการ 
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วันที่ สาระส าคัญ 

7.5 ต่อ เช่ือม เส้นทางคมนาคมขนส่ งและ
ระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่
แหล่งแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศ
และเชื่อมโยงกับอาเซียน เพื่อยกระดับศักยภาพ
ของผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาดที่กว้างขวาง
ยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และ
ขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่
พื้นที่ต่าง ๆ ภายในประเทศด้วย 
 

- - - โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 
ทล. ได้ รับจั ดสรรงบประมาณ ปี  2558  จ านวน 4  โครงการ 
ประกอบด้วย 
(1) ทางหลวงหมายเลข 12 ตาก - แม่สอด ตอน 3  จ.ตาก 
ระยะทาง 25.500 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 1 ,400 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2558 – 2560 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง   
ส่วนท่ี 1 ได้ผลงานร้อยละ 77.74 ส่วนท่ี 2 ได้ผลงานร้อยละ 80.06 
 
(2) ทางหลวงหมายเลข 3 ตราด -หาดเล็ก ตอน 2 จ.ตราด 
ระยะทาง 35.000 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 1 ,400 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2558 – 2560 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง  
ส่วนที่ 1 ได้ผลงานร้อยละ 46.31 และ ส่วนที่ 2 ได้ผลงานร้อยละ 
48.80 
 
 
- โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 
ทล. ได้ รับจัดสรรงบประมาณ ปี  2559 จ านวน 3  โครงการ 
ประกอบด้วย 
(๑) ทางหลวงหมายเลข 408 อ.นาทวี - ด่านประกอบ จ.สงขลา
ระยะทาง 15.400 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 600 ล้านบาท ระยะเวลา
ด าเนินการ ปี 2559 – 2561 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 
45.95 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 60 

จ านวน 453.134  
ล้านบาท 

 
 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 739.535 
 ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 
จ านวน 31.569 

ล้านบาท 
 
 

 
 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61

จ านวน 245.031 
 ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 
23.023 
ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 

กรมทางหลวง 
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(2) ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน 2 
(ด้านใต้) จ. นครราชสีมา ระยะทาง 14.000 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 
1,080 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2559 – 2561 อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 41.77 
 
 
 
(3) ทางหลวงหมายเลข 3 ทางเลี่ยงเมืองแกลง จ. ระยอง ระยะทาง 
11.000 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 490 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ  
ปี 2559 – 2561 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 86.40 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาทางหลวงสนับสนุนพื นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC 
(1) ทางหลวงหมายเลข 36 กระทิงลาย - ระยอง  ตอน 2 (ทล.
331 -ทล.3191) ระยะทาง 21.000 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง           
1,395 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2561 – 2563 อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง  
 
(2) ทางหลวงหมายเลข 315 ฉะเชิงเทรา – พนัสนิคม ระยะทาง 
24.000 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 1 ,134 ล้านบาท ระยะเวลา
ด าเนินการ ปี 2561 – 2563 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
 
(3) ทางหลวงหมายเลข 331  สะพานข้ามยกปากร่วม วงเงิน        
ค่าก่อสร้าง 4,000  ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ  ปี 2561 – 
2563 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
 

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 282.856  

ล้านบาท 
- เบิกจ่ายแล้ว 

47.485 
ล้านบาท 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 192.504 
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 
72.273 
ล้านบาท 

 
 

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 279.00 

ล้านบาท 
 
 

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 226.80  

ล้านบาท 
 

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 800.00 

ล้านบาท 
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(4) ทางหลวงหมายเลข 36 กระทิงลาย - ระยอง  (รวมสะพาน      
ข้ามแยก หมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา แยกบ้านดอน) ตอนแยก    
มาบข่า-แยกเชิงเนิน ระยะทาง 24.021 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง           
2,250 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2561 – 2562 อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง 
 
(5) ทางหลวงหมายเลข 344 อ. บ้านบึง-อ.แกลง ตอน บ.นองเสือช้าง-
อ.แกลง ระยะทาง 39.581 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 1,395 ล้านบาท 
ระยะเวลา ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2561 – 2563 อยู่ระหว่าง    
การก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 450.00 

ล้านบาท 
 
 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 

จ านวน 260.00  
ล้านบาท 
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7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการ
พัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของ
ประเทศเพื่อรองรับการเช่ือมโยงกระบวนการ
ผลิตและการลงทุนข้ามแดน โดยปรับปรุง
โครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National 
Single Window (NSW) และสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดน
อย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรกให้ความส าคัญกับ
ด่านชายแดนท่ีส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ 
สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และ
บ้านคลองใหญ่  ซึ่งจะท าให้ระบบขนส่งและ                 
โลจิสติกส์สามารถเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อน
บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณ
การเดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น
จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 มิ.ย. 59 ครม. เห็นชอบหลักการ
โครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) ใน พื้ น ที่ จั ง ห วั ด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี  และ
ระยอง และมอบหมายให้
รองนายกรัฐมนตรี (นาย
สมคิด   จาตุ ศรีพิทั กษ์ ) 
ร่ ว ม กั บ ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดท า
ราย ละ เอี ย ด โค รงก าร
แผนการลงทุนใน 4 กลุ่ม
งาน  ประกอบด้ วย  (1) 
กลุ่ มงานภาพรวมพื้ นที่ 
EEC นิคมอุตสาหกรรม(2) 
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคมรองรับการพัฒนา 
EEC และน าไปสู่การเป็น
ศูนย์กลาง โลจิสติกส์ของ
ภู มิ ภ าค  (3) ก ลุ่ ม ง าน
พัฒนาพื้นที่อู่ตะเภา และ 
(4) กลุ่มงานพัฒนาเมือง 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor Development : EEC) น าไปสู่การเป็นศูนย์กลาง  
โลจิสติกส์ของภูมิภาค 

- คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2561 
ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และมอบหมายให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการด าเนิ นการต่อไป ประกอบด้วย 168 
โครงการ วงเงินรวม 988,948.10 ล้านบาท 

 
 

 
 
 
 

- ส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง

และจราจร 
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- - ความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน  
ความคืบหน้าการด าเนินงาน 
1. ครม. ได้มีมติอนุมัติให้ด าเนินโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเรว็สงู
เพื่อเช่ือมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย  (ระยะที่ 1 
ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560 และ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีมติรับทราบผลการอนุมัติโครงการฯ ใน
คราวประชุมครั้งท่ี 45/2560 เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2560 
2. ปัจจุบัน สภาวิศวกรและสภาสถาปนิกได้จัดการฝึกอบรมและ
ทดสอบให้แก่วิศวกรจีนเรียบร้อยแล้ว  
3. ครม. ได้มีมติ เมื่อ 22 ส.ค. 2560 เห็นชอบร่างสัญญา 2.1 งานออกแบบ
รายละเอียดงานโยธา และครม. ได้มีมติ เมื่อ 29 ส.ค. 2560 เห็นชอบ
สัญญา 2.2 งานควบคุมงานก่อสร้างงานโยธา และ รฟท. ได้ลงนาม   
ในสัญญา 2.1 และ 2.2 เมื่อ 4 ก.ย. 2560 โดยสัญญาที่  2.1 อยู่
ระหว่างการออกแบบรายละเอียด และฝ่ายจีนส่งแบบรายละเอียด
ส าหรับการก่อสร้าง ช่วงที่ 1 ระยะทาง 3.5 กม. แล้วเมื่อวันที่ 28 
พ.ย. 2560 และสัญญา 2.3 งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลฯ อยู่ระหว่าง
การพิจารณารายละเอียดและเจรจากับฝา่ยจีน โดยจะด าเนินการให้แลว้
เสร็จภายใน มี.ค. 2561 
4. ครม. ได้มีมติ เมื่อ 19 ธ.ค. 2560 ดังนี้ 

4.1 รับทราบความคืบหน้าการด าเนินโครงการรถไฟไทย -จีน    
ระยะที่ 1 เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา 253 กม. วงเงิน 1.79 
แสนล้านบาท โดยเห็นชอบการก่อสร้างเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1     
ช่วงกลางดง-ปางอโศก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตอนที่ 2 ช่วงปากช่อง-
คลองขนานจิตร 11 กม. ตอนที่  3 ช่วงแก่งคอย -นครราชสีมา    
119.5 กม. และตอนที่  4 ช่วงแก่งค่อย-บางซื่อ 119 กม. เริ่ม
ก่อสร้าง 21 ธ.ค. 2560 

- การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

และ 
ส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง

และจราจร  
และ 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

คมนาคม 
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4.2 เห็นชอบให้ ทล. เป็นผู้ก่อสร้างตอนท่ี 1 วงเงิน 425 ล้านบาท 
โดยวันท่ี 20 ธ.ค. 2560 รฟท. และ ทล. จะลงนามในสัญญา 

4.3 ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย จะด าเนินการต่อจาก
ระยะที่ 1 โดยไทยจะด าเนินการ ทั้งนี้ นรม. เป็นประธานในพิธีเริ่มต้น
การก่อสร้างโครงการฯ เมื่อ 21 ธ.ค. 2560 ณ มอหลักหินรัชกาลที่ 5 
ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  
5. ก าหนดการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟ
ระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 23 ในวันที่ 7-8 ก.พ. 2561 ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
6. การด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) : 

- ช่วงบางซื่อ-บ้านภาชี : กก.วล. เห็นชอบแล้วเมื่อ 6 ก.ค. 2560   
- ช่วงบ้านภาชี-นครราชสีมา : กก.วล. เห็นชอบแล้วเมื่อ 30 พ.ย.2560  

7. แผนถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบราง 
คค. โดย สนข. และ รฟท. ได้ประชุมหารือร่วมกับ สวทช. สภาวิศวกร
สภาสถาปนิก วิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพิจารณาการด าเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยี 
โดยเห็นควรให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ 
การควบคุมงานก่อสร้าง การให้บริการเดินรถและซ่อมบ ารุง เพื่อให้
ไทยสามารถเดินรถและซ่อมบ ารุงเองได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง คค.หารือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งเพื่อพิจารณาแนวทางการด าเนินงาน    
โดยละเอียด และน าเสนอคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการ
ความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ต่อไป 
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- - ความร่วมมือในการพัฒนาระบบรางระหว่างไทย-ญี่ปุ่น 
- ได้มีการลงนามบันทึกแสดงเจตจ านง (Memorandum of 

Intent) ระหว่างกระทรวงคมนาคมของไทย และกระทรวงที่ดิน 
โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น (MLIT)       
เมื่อวันท่ี 9 ก.พ. 2558 

- ได้ลงนามใน MOC ส าหรับการด าเนินงานความร่วมมือด้านระบบ
รางจ านวน 3 ฉบับ โดยฉบับแรกลงนามเมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๘ 
ฉบับที่สองเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2559 และฉบับที่สามเมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2560 
ความคืบหน้าการด าเนินงาน ดังนี  
1. โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วง กทม. – เชียงใหม่      

1) ฝ่ายญี่ปุ่นได้ศึกษาความเหมาะสมโครงการเบื้องต้นแล้วเสร็จ 
และส่งรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ให้ฝ่ายไทยพิจารณาแล้ว เมื่อวันที่      
16 พ.ย. 2560 ซึ่งฝ่ายไทยจะเสนอ ครม. เพื่ออนุมัติโครงการภายใน 
ม.ค. 2561 หาก ครม. เห็นชอบจะเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบ
รายละเอียดการก่อสร้างโครงการฯ โดยจะสามารถเริ่มก่อสร้างในปี 
2563 และเปิดให้บริการในปี 2568 ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการสามารถ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว จะมีการแบ่งระยะการก่อสร้างออกเป็น     
2 สัญญา คือ สัญญาที่ 1 จากสถานีบางซื่อ - ดอนเมือง - อยุธยา และ
สัญญาที่ 2 จากอยุธยา - พิษณุโลก นอกจากนี้ฝ่ายไทยได้ขอให้ญี่ปุ่น
ส่งผู้เชี่ยวชาญมาแนะน าเรื่องแนวคิดการพัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีอีกด้วย 

2) การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  
        - ช่วงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก :  กก.วล. เห็นชอบรายงาน EIA    
เมื่อ 6 ก.ค. 2560 

- ช่วงพิษณุโลก-เชียงใหม่ : คชก. ได้พิจารณาและมีมติเมื่อวันที่    
26 พ.ค. 2560 ให้เพิ่มเติมข้อมูลในรายงาน 
2. แผนแม่บทการพัฒนาเมืองและพื นที่เศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนการ

- กองการ
ต่างประเทศ 

(สปค.) 
และ 

ส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง

และจราจร  
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พัฒนารถไฟความเร็วสูง คค. ได้มีการประชุมคณะท างานด้านเทคนิคฯ 
ครั้งที่  4 เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2560 เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปเกี่ยวกับ
แนวคิดในการประเมินผลประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่ตามแนวเส้นทาง
โครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ขณะนี้การ
ด าเนินงานแล้วเสร็จ และมีการจัด Workshop ให้กับหน่วยงานท้องถิ่น
เพื่อเป็นการให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดท าแผนดังกล่าว ขณะนี้การ
ด าเนินงานแล้วเสร็จ โดยสามารถสรุปมูลค่าผลตอบแทนจากการพัฒนา
พื้นที่เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเมืองและ
พื้นที่เศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพฒันารถไฟความเร็วสูงต่อไป 
3. Southern Corridor (กาญจนบุรี  (บ้านพุน  าร้อน) -กทม.–   
แหลมฉบัง และ กทม.–อรัญประเทศ) 

1) ทดลองเดินรถขนส่งสินค้า จากหนองปลาดุก– แหลมฉบัง    
เพื่อทดลองคุณภาพรางขนาด ๑ เมตร สรุปว่า ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม
ก่อนท่ีจะด าเนินการจัดตั้ง SPV  

2) พิธีเปิดส านักงานเพื่อส ารวจและพัฒนาการขนส่งสินค้าทาง
รถไฟท่ีบริษัท Toyota Tsusho เมื่อวันท่ี 2 มิ.ย. 2559  

3 ) ญี่ ปุ่ น ได้ เสนอให้ ปรับปรุ งโครงสร้างเดิ มก่ อน เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการเดินรถ ทั้งนี้ โครงสร้างพื้นฐานจ าเป็นต้องได้รับ
การปรับปรุงในด้านต่างๆ คือ 1) การปรับปรุงด้านความปลอดภัยของ
ราง 2) การจัด zoning ในการเดินรถ 3) การปรับปรุงจุดเช่ือมต่อและ
การเข้าถึงระบบรถไฟ กับแอร์พอตลิงค์ และรถไฟชานเมืองสายสีแดง 
4. การด าเนินธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถไฟ 
    1) ฝ่ายญี่ปุ่นได้น าเสนอผลการศึกษาและรูปแบบการลงทุน      
แบ่งการลงทุนออกเป็น 2 ส่วน SPV 1 (การเดินบรรทุกสินค้า) ลงทุน
โดยเอกชน และ SPV 2 (การขนส่งสินค้าทางรถไฟ) โดย รฟท. จะ
คุ้มค่าในการลงทุน 
    2) รฟท. ได้ตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินงานร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่น โดยได้
มีการประชุมคณะท างานเพื่อพิจารณาการศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการ โดยที่ประชุมรับทราบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 



๘๑ 
  

นโยบายรัฐบาล 
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โดยผลการศึกษาประกอบด้วย รายงานสถานการณ์การขนส่งสินค้า
ภายในประเทศไทย ผลการส ารวจพื้นที่ในแนวเส้นทาง การพยากรณ์
ความต้องการสินค้า แนวคิดรูปแบบการลงทุน แผนการลงทุนและสถานี 
การศึกษาความเหมาะสมและรูปแบบธุรกิจ 
5. East – West Corridor (ช่วงแม่สอด – มุกดาหาร) 

- ฝ่ายญี่ปุ่นได้ด าเนินการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น  (Pre-
feasibility study) แล้วเสร็จ โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ช่วง 
ดั งนี้  1 . ช่วงตะวันตก : แม่ สอด -นครสวรรค์  2 . ช่วงกลาง : 
นครสวรรค์-บ้านไผ่ 3. ช่วงตะวันออก : บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม 

- - โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ – หัวหิน วงเงิน
โครงการ 94,673.15 ล้านบาท ระยะทาง ๒๑๑ กม. 

- รายงาน PPP : การประชุมร่วมกับ สคร. เมื่อ 7 พ.ย. 2560 ให้ 
รฟท. ไปจัดท าข้อมูลเพิ่มเติม ส่งให้ สคร. อีกครั้ง คาดว่าจะส่งข้อมูลให้ 
สคร. 31 ม.ค. 2561 

- อยู่ระหว่างด าเนินการเพิ่มเติมรายงาน EIA (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 
2) ตามความเห็นของ คชก. โดยให้ปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของ
แบบโครงสร้างบริเวณสะพานพระราม 6 คาดว่าจะเสนอ สผ. เดือน 
ก.พ. 2561 

- ส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง

และจราจร  
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ – พัทยา – ระยอง
วงเงินโครงการ 152,528 ล้านบาท ระยะทาง ๑๙๓.๕ กม. 

- รฟท. ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางที่รถไฟ
ความเร็วสูงสามารถเช่ือมโยง 3 สนามบิน วงเงิน 79.79 ล้านบาท  
เมื่อ 7 มิ.ย. 2560 และ EEC ได้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณา
รายงานการศีกษาฯ  

- คณะท างานฯ เห็นชอบรายงานที่ได้ปรับปรุงตามความเห็นของ 
กนศ. เรื่องจุดสิ้นสุดโครงการฯ ที่อู่ตะเภา เพื่อลดผลกระทบ EIA และ
ลดการ subsidy ของภาครัฐ แล้ว เมื่อ 30 พ.ย. 2560 โดยได้เสนอ 
คกก. รฟท. เห็นชอบ เมื่อ 8 ธ.ค. 2560  

- รฟท. แจ้งเวียน คค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้

- 
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ความเห็นในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ภายใน 15 วัน (ก าหนดส่งความเห็นมายงั 
รฟท. 10 ม.ค. 2561) ก่อน รฟท. ประมวลเสนอ สกรศ. ต่อไป 

- คาดว่า สกรศ. จะเสนอเสนอ กนศ. ให้ความเห็นชอบ 9 ก.พ. 2561 
และเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติ 20 ก.พ. 2561 ทั้งนี้ ก าหนดเริ่ม
ประกวดราคา 21 ก.พ. 2561 คาดว่าจะสามารถลงนามได้ ก.ย. 2561 

- รฟท. ได้จัดส่งรายงาน EIA ช่วงกทม. (ลาดกระบัง) - ระยอง 
ฉบับแก้ไขปรับปรุง (ครั้งที่ 6) ให้ สผ. เมื่อ 11 ส.ค. 2560 และ สผ. 
ได้พิจารณาเมื่อ 20 ต.ค. 2560 โดยข้อมูลไม่ผ่านการพิจารณา        
3 ประเด็นคือ 1) ไม่ให้แนวเส้นทางผ่านนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
2) ไม่เห็นด้วยกับแนวทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา และ 3) ปัญหา
การจราจรบนถนนของ ทล. บริเวณโดยรอบสถานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


