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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
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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 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 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 
2. 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      
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 62 

จ านวน 13.5382     
ล้านบาท  

- เบิกจ่ายครบแล้ว 
 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 62 

จ านวน 16.9264     
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 
16.2330 
ล้านบาท 

 
 
 
 

 
 
 
กรมทางหลวงชนบท 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

3. 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 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 
 

4. 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 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 

5. ถนนสาย นธ.2043 แยก ทล.42 - บ.มูโน๊ะ (ตอนที่ 1) (ฝั่งขวา) 
ต.พร่อน อ.ตากใบ ,สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ระยะทาง 4.000 กม.
วงเงินก่อสร้าง 21.1680 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการปี 2561 – 
2562 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 
6. 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 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

                 
 

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

-วงเงินค่าก่อสร้างปี 62 
จ านวน 16.9324     

ล้านบาท  
- เบิกจ่ายครบแล้ว 

 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 62 

จ านวน 16.9264     
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายครบแล้ว 
 

-วงเงินค่าก่อสร้างปี 62 
จ านวน 16.9324     

ล้านบาท  
- เบิกจ่ายครบแล้ว 

 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 62 

จ านวน 12.6948     
ล้านบาท  

- เบิกจ่ายครบแล้ว 
 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 62

จ านวน 16.2996     
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 
19.2996 
ล้านบาท 

 
 
 



๓ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

8. 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 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 
 

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

10. 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 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 
 

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

12. 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 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 
 
 
 

 
 

-วงเงินค่าก่อสร้างปี 62
จ านวน 17.1830     

ล้านบาท 
- เบิกจ่ายครบแล้ว 

 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 62 

จ านวน 3.5280     
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายครบแล้ว 
 

-วงเงินค่าก่อสร้างปี 62 
จ านวน 11.9812     

ล้านบาท 
- เบิกจ่ายครบแล้ว 

 
วงเงินค่าก่อสร้างปี 62 

จ านวน 17.4954     
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายครบแล้ว 
 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 62 

จ านวน 14.1020     
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายครบแล้ว 
 
 
 
 
 



๔ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

รายการใหม่ปีงบประมาณ 2562 
13. ถนนสาย ยล.3037 แยก ทล.410 – บ.จันทรัตน์ อ.เบตง                 

จ.ยะลา ระยะทาง 0.857 กม. วงเงินก่อสร้าง 32.3900 ล้านบาท 
ระยะเวลา ด าเนินการ ปี 2562 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน                 
ร้อยละ 17.97 
 
 
 

14. ถนนสายแยก ทล.42 – สถานีรถไฟตาแปด อ.เทพา จ.สงขลา 
ระยะทาง 1.000 กม. วงเงินก่อสร้าง 3.5560 ล้านบาท  ระยะเวลา 
ด าเนินการ ปี 2562 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 13.27 
 
 
 
 

15. ถนนสายแยก ทล.42 – บ.เกาะสะท้อน (ตอนที่ 2) อ.ตากใบ
จ.นราธิวาส  ระยะทาง 2.700 กม. วงเงินก่อสร้าง 15.000 ล้านบาท 
ระยะเวลา ด าเนินการ ปี 2562 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 
 
 

 
16. ถนนสายแยก ทล.409 – น้ าตกทรายขาว (ตอนที่ 3) อ.โคกโพธิ์               

จ.ปัตตานี  ระยะทาง 0.670 กม. วงเงินก่อสร้าง 10.000 ล้านบาท 
ระยะเวลา ด าเนินการ ปี 2562 ลงนามในสัญญาแล้ว     

 
 

 
 

 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 62      

จ านวน 32.3900     
ล้านบาท  

-เบิกจ่ายแล้ว 
 6.2985 
ล้านบาท 

 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 62       

จ านวน 3.5560     
ล้านบาท  

-เบิกจ่ายแล้ว  
 0.5334  
ล้านบาท 

 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 62      

จ านวน 15.0000     
ล้านบาท  

-เบิกจ่ายแล้ว 
14.9950 
ล้านบาท 

 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 62      

จ านวน 10.0000     
ล้านบาท  

-เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000  
ล้านบาท 

 



๕ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
17. ถนนสายแยก ทล.43 – บ.ตลิ่ งชัน  อ.จะนะ  จ.สงขลา              

ระยะทาง 2 .500  กม . วงเงินก่อสร้าง 14 .8200 ล้ านบาท                 
ระยะเวลา ด าเนินการ ปี 2562 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน               
ร้อยละ 14.10 

 
 

 
18. ถนนสายแยก ทช.นธ.4020 – บ.ปิเหล็งใต้ อ.เจาะไอร้อง                 

จ.นราธิวาส ระยะทาง 2.500 กม. วงเงินก่อสร้าง 17.5000 ล้านบาท 
ระยะเวลา ด าเนินการ ปี 2562 – 2563  ลงนามในสัญญา      

 
 
 

 
1 9 . สะพ านข้ ามคลองธรรมชาติ  บ .ไอร์บ าลอ  อ .จะแน ะ                       

จ.นราธิวาส ความยาว 65.00 ม. วงเงินก่อสร้าง 21.0000 ล้านบาท  
ระยะเวลา ด าเนินการ ปี 2562 – 2563 ลงนานในสัญญาแล้ว 

 
 
 
 
20. ถนนสายแยก ทล.42 – บ.สายบุรี  อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี               

ระยะทาง 0.650 กม. วงเงินก่อสร้าง 17.5000 ล้านบาท ระยะเวลา 
ด าเนินการ ปี 2562 – 2563 รอลงนามในสัญญา 

 
 
 

 

 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 62      

จ านวน 3.5000     
ล้านบาท  

-เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000  
ล้านบาท 

 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 62      

จ านวน 3.5000     
ล้านบาท  

-เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000 
 ล้านบาท 

 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 62      

จ านวน 4.2000     
ล้านบาท 

-เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000 
ล้านบาท 

 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 62      

จ านวน 3.5000     
ล้านบาท  

-เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000  
ลา้นบาท 

 



๖ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

21. ถนนสาย บ.จือแรนิบง – บ.แนบุ  (ตอนที่  2) อ.หนองจิก                    
จ.ปัตตานี ระยะทาง 5.100 กม. วงเงินก่อสร้าง 25.0000 ล้านบาท 
ระยะเวลา ด าเนินการ ปี  2562 – 2563  ขณะนี้อยู่ ระหว่าง                     
การก่อสร้างได้ผลงานร้อยละ 28.85 

 
 

 
22. ถนนสายแยก ทช.ปน.4015 – หาดแฆแฆ (ตอนที่ 2) อ.ปะนาเระ 

จ.ปัตตานี  ระยะทาง 3.500 กม. วงเงินก่อสร้าง 25.0000 ล้านบาท 
ระยะเวลา ด าเนินการ ปี 2562 – 2563 ลงนามในสัญญาแล้ว         

   
 
23. ถนนสาย บ.ตือระมูเดะ – บ.ตาเกะ ม.5 อ.กรงปินัง  จ.ยะลา 

ระยะทาง 3.000 กม. วงเงินก่อสร้าง 21.8200 ล้านบาท ระยะเวลา 
ด าเนินการ ปี 2562 – 2563 ลงนามในสัญญาแล้ว               

 
 
 

 
24. ถนนสาย บ.ทุเรียนสามต้น – บ.บียอนอก อ.บันนังสตา  จ.ยะลา 

ระยะทาง 3.000 กม. วงเงินก่อสร้าง 22.0000 ล้านบาท ระยะเวลา 
ด าเนินการ ปี 2562 – 2563 ลงนามในสัญญาแล้ว             

 
 

 
 
 
 
 

-วงเงินค่าก่อสร้างปี 62      
จ านวน 5.0000     

ล้านบาท 
-เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000 
ล้านบาท 

 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 62      

จ านวน 5.0000     
ล้านบาท 

-เบิกจ่ายครบแล้ว  
 

-วงเงินค่าก่อสร้างปี 62      
จ านวน 4.3640     

ล้านบาท  
-เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000  
ล้านบาท 

 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 62      

จ านวน 4.4000     
ล้านบาท  

-เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000  
ล้านบาท 

 
 
 
 



๗ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

2 5 . ถ น น ส า ย  บ .บู เ ก๊ ะ ซ า ยี  ม .7 อ .ธ า ร โ ต  จ .ย ะ ล า                        
ระยะทาง 3.000 กม. วงเงินก่อสร้าง 25.0000 ล้านบาท ระยะเวลา 
ด าเนินการ ปี 2562 – 2563 ลงนามในสัญญาแล้ว                 
 

 
 
 
26. ถนนสายแยก ทล.408 – เขตเทศบาลพะตง อ.จะนะ                         

จ.สงขลา ระยะทาง 3.800 กม. วงเงินก่อสร้าง 23.7700 ล้านบาท
ระยะเวลา ด าเนินการ ปี 2562 – 2563 ลงนามในสัญญาแล้ว                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-วงเงินค่าก่อสร้างปี 62      
จ านวน 5.0000     

ล้านบาท 
-เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000 
ล้านบาท 

 
-วงเงินค่ากอ่สร้างปี 62      

จ านวน 4.7540     
ล้านบาท 

-เบิกจ่ายแล้ว  
3.5625 
ล้านบาท 



๘ 
  
 

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

     นโยบายที่  6 . การเพ่ิมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ  
6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การขนส่งและคมนาคม ด้านคมนาคมทางบกโดย
เริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม. และ
รถไฟฟ้าเชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพื่อ
ลดเวลาในการเดินทางของประชาชนและเพื่อให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไป
ท าต่อได้ทันที ด้านคมนาคมทางอากาศ   โดย
ปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่า
อากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสากล  ใน
ภูมิภาค ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานใน
ภู มิ ภ าค  เพื่ อ ให้ ส าม ารถ รอ งรั บ ป ริ ม าณ
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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การขนส่งทางถนน 
- โครงการเร่งรัดก่อสร้างขยาย 4 ช่องจราจรและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง 
กรมทางหลวงได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 - 2562  
(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 – 2562     
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ส่วนที่ 1 ได้ผลงานร้อยละ 74.482 และส่วนที่ 2 
ได้ผลงานร้อยละ 29.040 
 
- กิจกรรมก่อสร้างทางแยกต่างระดับ 
(1) ทางหลวงหมายเลข 304 อ.กบินทร์บุรี - อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) 
จ.ปราจีนบุรี ระยะทาง 3.000 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 1,346.170 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2558 – 2562 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 (2) ทางหลวงหมายเลข 324 อ.ปราสาท - อ.ขุขันธ์ - แยกทาง
หลวงหมายเลข 2085 ตอน 1 จ.ศรีษะเกษ ระยะทาง 35.000 กม.   
วงเงินค่าก่อสร้าง 1,280 ล้านบาทระยะเวลาด าเนินการ ปี 2559 – 
2562 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62 

จ านวน 562.971 
 ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 
33.567 
ล้านบาท 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62 

จ านวน 62.298      
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000 
ล้านบาท 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62 

จ านวน 155.454  
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 
155.018 
ล้านบาท 

 
 
 
 
 

 
กรมทางหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

เรือชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งทะเล
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 – 2562 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน             
ร้อยละ 36.962 
 
- กิจกรรมทางหลวงแผ่นดิน 
1) ทางหลวงหมายเลข 4 อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก - บ.โคกกลอย    
จ.พังงา ระยะทาง 23.330 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 784.200 ล้านบาท
ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2559 – 2562 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง      
ได้ผลงานร้อยละ 67.76 
 
 
 
2) ทางหลวงหมายเลข 11 สามแยกดอยติ - เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
ระยะทาง 24 .35 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 1,476.710 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2559 – 2562 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้
ผลงานร้อยละ 34.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62
จ านวน 425.438 

 ล้านบาท 
- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000 
ล้านบาท 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62 

จ านวน 180.018 
 ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000 
ล้านบาท 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62 

จ านวน 557.097 
 ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000 
ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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  
- ปัจจุบันลงนามสัญญาครบถ้วนแล้วท้ัง 13 ตอน ได้ผลงานร้อยละ 
98.674 ระยะเวลาก่อสร้างงานโยธาทั้งหมดปี 2559 – ปี 2562 

• งานระบบ: ทล. ได้ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2561 
โดยมีก าหนดแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการภายในปี 2563  
 
2) สายบางปะอิน – นครราชสีมา ระยะทาง ๑๙๖ กม. วงเงินลงทุน 
76,๖๐๐ ล้านบาท  

• งานโยธา : ลงนามสัญญาแล้ว (40 สัญญา)+1 งานระบบ      
ได้ผลงานร้อยละ 59.852 

• กก.วล. เห็นชอบรายงาน EIA ฉบับทบทวน เมื่อ 21 ก.ย. 2559 
(จ านวน 38 ตอน) และ 6 ก.ค. 2560 (จ านวน 2 ตอน) 

• งานก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ก.ค. 2563 
3) สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ระยะทาง ๙๖ กม. วงเงินลงทุนรวม  
49 ,1๒๐ ล้านบาท 

• งานโยธา : 25 ตอน ลงนามสัญญาแล้ว 24 ตอน (อีก 1 ตอน 
คือ ตอน 3 อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของ กวพ. และปรับปรุงราคากลาง
ให้เป็นปัจจุบัน คาดว่าจะลงนามภายในเดือน มี.ค. 2562 ได้ผลงาน
ร้อยละ 18.214 

• งานก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ส.ค. 2564 

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62 
จ านวน 1,881.92 

ล้านบาท 
- เบิกจ่ายค่าก่อสร้างแล้ว 

1,002.30 
ล้านบาท 

 
 
 
 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62  
จ านวน 13,262.03  

- เบิกจ่ายแล้ว 
3,124.13 
ล้านบาท 

 
 

 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62 

จ านวน 5,411.73  
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000 
ล้านบาท 

 
 



๑๑ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 84.75 
 
 
 
1.2) โครงการถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ (บริเวณถนน
มหาเทพ) จ.นครสวรรค์ ระยะทาง 1.855 กม. วงเงินก่อสร้าง 
93 .700 ล้ านบาท ระยะเวลาด าเนิ นการ ปี  2560 – 2562                           
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 31.46 
 
 
 
 

                                                                     1.3) โครงการถนนสาย จ1 ผังเมืองรวมเมืองเลย จ.เลย  
ระยะทาง 6.128 กม. วงเงินก่อสร้าง 154.980 ล้านบาท ระยะเวลา
ด าเนินการ ปี 2560 – 2562 อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้ผลงานร้อยละ 
89.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62 

จ านวน 100.0000 
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000   
ล้านบาท 

 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 36.0000  
ล้านบาท                   

- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000   
ล้านบาท 

 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 69.2300  
ล้านบาท                   

- เบิกจ่ายแล้ว  
1.0919   
ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 

กรมทางหลวงชนบท 
 
 
 



๑๒ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4) 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 49.62 
 
 
 
1.5) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท  ถนนสาย ข2 ผังเมืองรวมเมือง
สระบุรี จ.สระบุรี ระยะทาง 0.763 กม วงเงินก่อสร้าง 86.900  ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2560 – 2562 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงาน
ร้อยละ 46.94 
 

 
 

1.6) โครงการถนนสาย จ1 และ จ2 ผั งเมื องรวมเมื องพะเยา                      
และสาย ค ผังเมืองรวมชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา และถนนส่วนต่อเชื่อม
ทางเลี่ ยงเมื อง จ.พะเยา ระยะทาง 8 .899 กม. วงเงินก่อสร้ าง                
450.000 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2561 – 2563 อยู่ระหว่าง   
การก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 18.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 64.0000  
ล้านบาท                   

- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000   
ล้านบาท    

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 33.9000  
ล้านบาท                   

- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000   
ล้านบาท  

  
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 42.7680  
ล้านบาท                   

- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000 
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 ล้ านบาท ระยะเวลาด าเนิ นการ ปี  2559 -2562                 
ก่อสร้างแล้วเสร็จ  
 

 
1.2) โครงการถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก     
(แนวเหนือ - ใต้) ตอน NS2 ระยะทาง 2.800 กม. วงเงินก่อสร้าง 
1,871.396 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2559 -2562        
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 
 
 
1.3) โครงการถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก     
(แนวเหนือ - ใต้) ตอน NS3 ระยะทาง 4.322 กม. วงเงินก่อสร้าง 
2,007.000 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2559 - 2562       
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  

-วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     
จ านวน 227.5000    

ล้านบาท                   
-เบิกจ่ายแล้ว 
171.7503 

ล้านบาท 
 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     
จ านวน 265.0000    

ล้านบาท                   
-เบิกจ่ายแล้ว 
161.6964 

ล้านบาท 
 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     
จ านวน 284.5000    

ล้านบาท                   
- เบิกจ่ายแล้ว 
114.0822 

ล้านบาท 
               
     

 
 
 



๑๔ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4) โครงการถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก     
(แนวเหนือ - ใต้) ตอน CD Road ระยะทาง 2.400 กม. วงเงินก่อสร้าง 
1,275.640 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2559 - 2562       
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 
 
 
1.5) โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์  ระยะทาง 7 .602 กม.      
วงเงินก่อสร้าง 476.317 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2560 - 
2563 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 23.70 
 
 
 
 
1.6) โครงการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) ระยะทาง 
8.367 กม. วงเงินก่อสร้าง 988.8937 ล้านบาท ระยะเวลา
ด าเนินการ ปี 2560 - 2563 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง       ได้ผลงาน
ร้อยละ 18.97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     
จ านวน 180.7500    

ล้านบาท                   
-เบิกจ่ายแล้ว 
39.6323   
ล้านบาท 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 121.4170    
ล้านบาท                   

- เบิกจ่ายแล้ว 
18.2362   
ล้านบาท 

 
-วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     
จ านวน 362.4740    

ล้านบาท                   
- เบิกจ่ายแล้ว 
83.9233 
ล้านบาท 

 
 

 
 
 
 
 



๑๕ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2) โครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้าม ทล.37 เชื่อมระหว่าง 
ทช.ปข.2052 กับ ทช.ปข.2057  อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์   
จ านวน 1 แห่ง วงเงินก่อสร้าง 382.300 ล้านบาท ระยะเวลา
ด าเนินการ ปี 2561 - 2563 ได้ผลงานร้อยละ 6.65 
 
 
3. รายการใหม่ปีงบประมาณ 2562 
3.1) โครงการถนนสาย สป.1011 แยก ทล.3 – เทพารักษ์           
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  ระยะทาง 3.875 กม. วงเงินก่อสร้าง 
990.000 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี  2562 -2564                  
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
3.2) โครงการถนนสาย ทล.3097 – ศูนย์ราชการ จ.นครปฐม 
ระยะทาง 3.217 กม. วงเงินก่อสร้าง 584.400 ล้านบาท ระยะเวลา
ด าเนินการ ปี 2562 -2564 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 106.4330    
ล้านบาท                   

- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000   
ล้านบาท 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 198.0000    
ล้านบาท                   

- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000   
ล้านบาท 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 116.8800    
ล้านบาท                   

- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000   
ล้านบาท 

             
 
 
               
 
 
                     
 



๑๖ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพ่ือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน (SEZ) ของกรมทางหลวงชนบท 
1. รายการผูกพันเดิม 

 
 
 

1.1) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท  ถนนสายแยก ทล.4 – ทล.
4054 เลียบแนวชายแดน อ.สะเดา จ.สงขลา ระยะทาง  17.000 
กม. วงเงินก่อสร้าง 138.800 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ    ปี 2560 
– 2562 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ง2 และ ง3 ผังเมือง
รวมเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ระยะทาง 7.535 กม. วงเงินก่อสร้าง 
342 .000 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี  2559 -2561          
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 8.35 (ยกเลิกสัญญาประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างใหม่) 
 
 
1.3) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ก ผังเมืองรวมเมือง
หนองคาย จ.หนองคาย  ระยะทาง 6.381 กม. วงเงินก่อสร้าง 
233 .000 ล้ านบาท ระยะเวลาด าเนิ นการ ปี  2559 -2561                      
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     
จ านวน 62.9800  

ล้านบาท 
- เบิกจ่ายแล้ว 
36.7010 
ล้านบาท 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 63.2310  
ล้านบาท                  

- เบิกจ่ายแล้ว        
00.0000   
ล้านบาท                         

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61     

จ านวน 82.5220    
ล้านบาท                  

- เบิกจ่ายแล้ว  
82.5220   
ล้านบาท 

(มีเงินกันไว้ปี 62) 
 
                                       
 

 



๑๗ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท  ถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ 
ค2 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จ.ตาก ระยะทาง 13.905 กม. วงเงิน
ก่อสร้าง 450.280 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2560 -2562 
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 34.53 
 
 
 
1.5) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสายเข้าท่าเรือคลอง
ใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ระยะทาง 0.309 กม. วงเงินก่อสร้าง 
29.850 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2560 -2562 อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 12.58 
 
 
2. รายการใหม่ปีงบประมาณ 2561 
2.1) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสาย ง,ค3 และ ค4 ผัง
เมืองรวมเมืองนครพนม จ.นครพนม ระยะทาง 5.908 กม. วงเงิน
ก่อสร้าง 256.995 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2561 - 2563 
ได้ผลงานร้อยละ 5.19 
 
 
 
2.2) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท  ถนนสาย นพ.2019 แยก 
ทล.22 - บ.นาผักปอด อ.เมือง,ท่าอุเทน จ.นครพนม ระยะทาง 
24.868 กม. วงเงินก่อสร้าง 193.600 ล้านบาท ระยะเวลา  
ด าเนินการ ปี 2561 -2563 อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้ผลงาน               
ร้อยละ 29.46 
 
 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 32.7650  
ล้านบาท                  

- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000 
ล้านบาท 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 00.0000    
ล้านบาท                   

- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000  
ล้านบาท 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 62.6450  
ล้านบาท                  

- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000  
ล้านบาท 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 46.6440  
ล้านบาท                  

- เบิกจ่ายแล้ว 
19.3165  
ล้านบาท 

 



๑๘ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
2.3) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสาย สก.3085 แยก 
ทล.348 - บ.นางาม อ.อรัญประเทศ, โคกสูง,ตาพระยา จ.สระแก้ว 
ระยะทาง 5.900 กม. วงเงินก่อสร้าง 136.500 ล้านบาท ระยะเวลา
ด าเนินการ ปี 2561 -2563 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 51.30 
 
 
 
2.4) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสายแยก ทล.2 -      
ทล.211 อ.เมือง จ.หนองคาย ระยะทาง 19.803 กม. วงเงินก่อสร้าง 
95.100 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2561 -2563 อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 43.01 
 
 
 
2.5) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสาย นพ.4043 แยก 
ทล.2033 - บ.โพนสว่าง อ.เมือง จ.นครพนม ระยะทาง 16.548 กม. 
วงเงินก่อสร้าง 59.398 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2561 - 
2563 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 56.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 51.0010  
ล้านบาท                  

- เบิกจ่ายแล้ว  
17.1228 
ล้านบาท 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 29.9850  
ล้านบาท                  

- เบิกจ่ายแล้ว  
14.4228 
ล้านบาท 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 22.9170    
ล้านบาท                   

- เบิกจ่ายแล้ว 
12.1074  
ล้านบาท 

 
 
 
 

 
  

        
  



๑๙ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
- 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 - 2563 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง      
ได้ผลงานร้อยละ 31.52 
 
 
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 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 
 
 
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 - 2563 อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 25.49 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     
จ านวน 80.6996     

ล้านบาท                   
- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000  
ล้านบาท                                

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 148.3186    
ล้านบาท                   

- เบิกจ่ายแล้ว 
98.4020  
ล้านบาท 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 103.6689  
ล้านบาท                             

- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000   
ล้านบาท 

            
 
 

 
 



๒๐ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
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 – 2563 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง              
ได้ผลงานร้อยละ 15.44 
 
 
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 - 2563 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง       
ได้ผลงานร้อยละ 48.98 
 
 
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 - 2563 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง        
ได้ผลงานร้อยละ 49.07 
 
 
1.7) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสาย รย.3013 แยก 
ทล.331 - ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ระยะทาง 16.460 กม. 
วงเงินก่อสร้าง 540.000 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการปี 2561 - 
2563 ได้ผลงานร้อยละ 2.96 
 
 
 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 34.2069  
ล้านบาท                  

- เบิกจ่ายแล้ว  
00.0000 
ล้านบาท 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 150.0000    
ล้านบาท                  

- เบิกจ่ายแล้ว   
00.000 
ล้านบาท 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 225.0000  
ล้านบาท                  

- เบิกจ่ายแล้ว  
00.0000   
ล้านบาท 

 
- วงเงินก่อสร้างปี 62     
จ านวน 57.0200    

ล้านบาท                  
- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000 
ล้านบาท 

 



๒๑ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
1.8) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสาย รย.4058 แยก 
ทล.3138 - ทล.344  อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ระยะทาง 32.807 กม. 
วงเงินก่อสร้าง 159.948 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2561 - 
2563 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 39.55 
 
 
2. รายการใหม่ปีงบประมาณ 2562 
2.1) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสาย รย.2015             
แยก ทล.36 - ทล.331  อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง ระยะทาง 11.465 กม.               
วงเงินก่อสร้าง 715.000 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2562 - 
2564 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
2.2) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสาย รย.3013 แยก 
ทล.331 - ทล.3191 (ตอนที่ 2)  อ.ปลวกแดง  จ.ระยอง ระยะทาง 
0.849 กม. วงเงินก่อสร้าง 59.000 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 
2562 - 2563 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 49.9058    
ล้านบาท                   

- เบิกจ่ายแล้ว  
1.0803  
ล้านบาท 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 143.0000    
ล้านบาท                  

- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000  
ล้านบาท 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 11.8000    
ล้านบาท                  

- เบิกจ่ายแล้ว  
00.0000 
ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
- โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทเพ่ือการเชื่อมต่อระบบขนส่ง             
ของกรมทางหลวงชนบท 
1. รายการผูกพันเดิม 
1.1) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสาย นย.3001       
แยก ทล .305  - บ .บางน  า เปรี ยว จ .นครนายก ,ฉะเชิ งเทรา                
ระยะทาง 32.975 กม. วงเงินก่อสร้าง 2 ,116.695 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2559 - 2563 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง             
ได้ผลงานร้อยละ 68.32 
 
 
1.2) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสายแยก ทล.1098 - 
ทล.1  อ.เมือง  จ.เชียงราย ระยะทาง 28.780 กม.วงเงินก่อสร้าง 
1,656.215 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2559 – 2563     
อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้ผลงานร้อยละ 81.36 
 
 
 
1.3) 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 - 2563  อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 4.43 
(อยู่ระหว่างพิจารณาในการบอกเลิกสัญญา) 
 
 
 
 
       
 

 
 

 
 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     
จ านวน 538..9067    

ล้านบาท                      
- เบิกจ่ายแล้ว 
57.6500 
ล้านบาท 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 745.7644    
ล้านบาท                                

- เบิกจ่ายแล้ว 
105.9331  
 ล้านบาท   

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 152.2760    
ล้านบาท                               

- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000                     
ล้านบาท    

 
 
 
 
 



๒๓ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
1.4) 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 
- 2563 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 17.65 
(อยู่ระหว่างพิจารณาในการบอกเลิกสัญญา) 
 
 
1.5) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท  ถนนสาย นม.3060 แยก 
ทล.304 - บ.ซับพลู  (ตอนที่2) อ.วังน  าเขียว จ.นครราชสีมา 
ระยะทาง 23 .000 กม. วงเงินก่อสร้าง 170 .508 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2559 – 2563 อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้ 
ผลงานร้อยละ 56.56  
 
 
1.6) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สะพานข้ามแยกบนถนน 
ทช.ชบ.3027 เชื่อม ทล.3138 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
จ านวน 1 แห่ง วงเงินก่อสร้าง 277.999 ล้านบาท ระยะเวลา
ด า เนิ น ก า ร  ปี  2 5 6 1  - 2 5 6 3  อ ยู่ ร ะ ห ว่ า งก า ร ก่ อ ส ร้ า ง                          
ได้ผลงานร้อยละ 17.00 
 
 
1.7) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ทางลอดต่างระดับ             
บนถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง - หางดง อ.สันป่าตอง,หางดง             
จ.เชียงใหม่ จ านวน 1 แห่ง วงเงินก่อสร้าง 720.300 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2561 - 2563 ได้ผลงานร้อยละ 1.39 
 
 
 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 168.8660    
ล้านบาท                      

- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000 
ล้านบาท 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 51.0926 
ล้านบาท                                  

- เบิกจ่ายแล้ว 
45.9865 
ล้านบาท 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 91.0010   
 ล้านบาท                       

- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000   
ล้านบาท    

 
- วงเงินการก่อสร้างปี 62     

จ านวน 165.1984   
ล้านบาท                     

- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000                        
ล้านบาท 

 



๒๔ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
- โครงการทางหลวงชนบทสนับสนุนเส้นทางรถไฟทางคู่ 
ของกรมทางหลวงชนบท 
1. รายการผูกพันเดิม 
1.1) โครงการถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 - บ.โคกไผ่  
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ระยะทาง 4.200 กม. วงเงินก่อสร้าง 
355.820 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2561 -2563 ผลการ
ด าเนินงานร้อยละ 15.87 
 
 
2. รายการใหม่ปีงบประมาณ 2562 
2.1) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสาย นม.1001        
แยก ทล.2 – โรงพยาบาลบัวใหญ่  อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา               
ระยะทาง 21 .979 กม. วงเงินก่อสร้าง 190 .000 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2562 -2563 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
2.2) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสาย นม.1022             
แ ย ก  ท ล .2  – บ .หั ว ห น อ ง  อ .โน น แ ด ง  จ .น ค ร ร า ช สี ม า                 
ระยะทาง 14 .402 กม. วงเงินก่อสร้าง 166 .470 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2562 -2563 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     
จ านวน 106.5210    

ล้านบาท                              
- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000               
ล้านบาท 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62       

จ านวน 38.0000    
ล้านบาท                                 

- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000                              
ล้านบาท 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 33.2940    
ล้านบาท                                

- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000 
ล้านบาท 

 
 
 
 

 



๒๕ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
2.3) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสาย นม.1120 แยก ทล.2 – 
บ.โคกไผ่ (ตอนที่ 2) อ.เมือง จ.นครราชสีมา ระยะทาง 1.787 กม.     
วงเงินก่อสร้าง 205.000 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2562 -
2564 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
2.4) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสาย นม.4027              
แยก ทล.2160 – บ.โคก อ.คง จ.นครราชสีมา จ านวน 1 แห่ง                      
วงเงินก่อสร้าง 138.000 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2562 -
2563 อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
2.5) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ถนนสาย นม.1049 แยก 
ทล.2 – บ.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ระยะทาง 5.390กม. 
วงเงินก่อสร้าง 117.450 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2562 -
2563 ลงนามในสัญญาแล้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 41.0000    
ล้านบาท                               

- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000                           
ล้านบาท    

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 23.6000    
ล้านบาท                               

- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000  
 ล้านบาท       

     
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 23.4900    
ล้านบาท                              

- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000                               
ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
- โครงการพัฒนาและส่ งเสริมการท่องเที่ ยวภาคใต้ 2 สมุทร             
ของกรมทางหลวงชนบท 
1) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท ปรับปรุงถนนเพ่ือการท่องเท่ียว
สู่หาดทับแขกและเรือนรับรองที่ประทับ อ.เมือง จ.กระบี่ ระยะทาง 
7.900 กม.วงเงินก่อสร้าง 80.710 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ          
ปี 2561 - 2562 อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้ผลงานร้อยละ 56.10 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62     

จ านวน 43.5756    
ล้านบาท                                

- เบิกจ่ายแล้ว 
 4.7011                             
ล้านบาท 

- - 1. โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัด
เชียงราย  
1.1 โครงการการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียง
ของจั งหวัดเชียงราย ระยะที่  1 : ลงนามในสัญญาจ้ าง เมื่ อวันที่                      
28 พ.ค. 2560 วงเงิน 1,360 ล้านบาท ระยะเวลา 720 วัน เริ่มก่อสร้าง
วันที่ 8 มิ.ย. 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 พ.ค. 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
ได้ผลงานร้อยละ 64.90 
 
2. โครงการก่อสร้างโครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม 
- อยู่ระหว่างการจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) 
 
3. โครงการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค 
3.1 จ้างศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนส่งสินค้าเมืองหลัก                   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น,นครราชสีมา) : ลงนามสัญญาจ้างแล้ว 
เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2561 วงเงิน 33,243,600 บาท  เริ่มปฏิบัติงาน
วันที่ 4 เม.ย. 2561 ระยะเวลา 270 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 ธ.ค. 2561     
ปัจจุบันทีป่รึกษาจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 

 
 

- เบิกจา่ยแลว้ 
897.836 
ล้านบาท 

 
 
 

-  
 
 
 

เบิกจา่ยแล้ว 
26.594 
ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 

กรมการขนสง่ทางบก 
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3.2 จ้างศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนส่งสินค้า จ.สุราษฎร์ธานี ลง
นามสัญญาจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2561 วงเงิน 18,869,000 บาท 
เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 3 เม.ย. 2561 ระยะเวลา 270 วัน สิ้นสุดสัญญา
วันที่ 28 ธ.ค. 2561 ปัจจุบันที่ปรึกษาจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 
 
3.3 จ้างศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนส่งสินค้าเมืองหลกัภาคเหนือ 
(เ ชี ย ง ให ม่ , พิ ษ ณุ โล ก ) ล งน า ม สั ญ ญ า จ้ า ง แ ล้ ว  เมื่ อ วั น ที่                        
29 มี.ค. 2561 วงเงิน 26 ,704 ,900 บาท  เริ่มปฏิบัติงานวันที่      
9 เม.ย. 2561 ระยะเวลา 270 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 ม.ค. 2562    
ปัจจุบันท่ีปรึกษาจดัส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 
 
3.4 จ้างส ารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อด าเนิน
โครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดชายแดนภาคเหนือ (เชียงราย , ตาก) 
ลงนามสัญญาจ้างแลว้ เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2561 วงเงิน 14,180,000 บาท 
เริ่มปฏิบัติงานวันท่ี 17 เม.ย. 2561 ระยะเวลา 270 วัน สิ้นสุดสัญญา
วันที่  11 ม.ค. 2562 ป ัจจ ุบ ันที ่ปร ึกษาจัดส ่งรายงานฉบ ับสมบูรณ์
เรียบร้อยแล้ว 

3.5 จ้างส ารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อด าเนิน
โครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(หนองคาย, มุกดาหาร) ลงนามสัญญาจ้างแล้ว เมื่อวันท่ี 28 มี.ค. 2561  
วงเงิน 14 ,340 ,000 บาท  เริ่มปฏิบัติ งานวันที่  17 เม.ย. 2561 
ระยะเวลา 270 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่  11 ม.ค. 2562 ปัจจุบัน                      
ที่ปรึกษาจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 
  
 
 
 
 

- เบิกจ่ายแล้ว 
14.095 
ล้านบาท 

 
 

- เบิกจ่ายแล้ว 
21.363 
ล้านบาท 

 
 
 

- เบิกจ่ายแล้ว 
11.344 
ล้านบาท 

 
 

 
 
 

- เบิกจ่ายแล้ว 
11.472 
ล้านบาท 
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3.6 จ้างส ารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อด าเนิน
โครงการสถานีขนส่งสินค้าชายแดนจังหวัดสระแก้ว ลงนามสัญญาจ้างแล้ว 
เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2561 วงเงิน 8,430,000 บาท  เริ่มปฏิบัติงาน
วันที่ 9 เม.ย. 2561 ระยะเวลา 270 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 ม.ค. 2562
ปัจจุบันท่ีปรึกษาจัดส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว 
  
3.7 จ้างส ารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อด าเนิน
โครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา , นราธิวาส) 
ลงนามสัญญาจ้างแลว้ เมื่อวันที่ 26 ม.ีค. 2561 วงเงิน 12,430,000 บาท 
เริ่มปฏิบัติงานวันท่ี 10 เม.ย. 2561 ระยะเวลา 270 วัน สิ้นสุดสัญญา
วันที่  4 ม.ค. 2562 ปั จจุบันที่ ปรึกษาจัดส่ งรายงานฉบับสมบู รณ์                  
เรียบร้อยแล้ว 

รายการใหม่ปีงบประมาณ 2562 

3.8 จ้างส ารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อด าเนินโครงการ
สถานีขนส่งสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ ปัจุบันอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง 

3.9 จ้างส ารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อด าเนินโครงการ
สถานีขนส่งสินค้าจังหวัดพิษณุโลก   
- ลงนามสั ญญาจ้ าง บริ ษั ท นู แมพ จ ากั ด เป็ นที่ ปรึ กษา เมื่ อวั นที่                         
28 ธ.ค. 2561 วงเงิน 8,800,000 บาท ระยะเวลา 270 วัน เริ่มปฏิบัติงาน
วันที่ 14 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ปัจจุบัน               
ที่ปรึกษาส่งมอบรายงานเบื้องต้นแล้ว 
 
 
 

- เบิกจ่ายแล้ว 
6.744 
ล้านบาท 

 
 

 
- เบิกจ่ายแล้ว 

9.944 
ล้านบาท 

 
 
 
 
 

 
- 
 
 
- 
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3.10 จ้างส ารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อด าเนินโครงการ
สถานีขนส่งสินค้าจังหวัดขอนแก่น  
- ลงนามสั ญญาจ้ าง บริ ษั ท นู แมพ จ ากั ด เป็ นที่ ปรึ กษา เมื่ อวั นที่                                       
28 ธ.ค. 2561 วงเงิน 7,756,340 บาท ระยะเวลา 270 วัน วัน เริ่มปฏิบัติงาน
วันที่  14 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่  10 ตุลาคม 2562 ปัจจุบัน                   
ทีป่รึกษาส่งมอบรายงานเบื้องต้นแล้ว 
 
 4. การจัดระเบียบรถขนส่งสาธารณะ    
4.1 รถแท็กซ่ีมิเตอร์ 
การจัดระเบียบรถสาธารณะ (รถแท็กซี่มิเตอร์ รถจักรยานยนต์สาธารณะ 
และรถตู้โดยสาร) ตามนโยบาย คสช. เริ่มด าเนินการตั้งแต่ เดือน พ.ค. 
2557 แบ่งการจัดระเบียบเป็น 3 ระยะ ปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 3 ซึ่งเริ่มตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2557 เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดย ขบ. บูรณาการ
ร่วมกับ ทหาร ต ารวจ และกรุงเทพมหานคร ด าเนินมาตรการเข้มข้น 
จริงจัง ต่อเนื่อง ในการบังคับใช้กฎหมายโดยออกตรวจการให้บริการรถ
แท็กซี่ในพื้นที่ห้างสรรพสินค้า สนามบิน และย่านชุมชน และจับกุมรถ
แท็กซี่ที่ท าผิดกฎหมายระหว่างวันที่ 1 – 28 ก.พ. 2562  จ านวน 
344 ราย  
ทั้งนี้ จับกุมรถแท็กซี่ที่ท าผิดกฎหมายในส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 22 
พ.ค. 2557 – 31 ม.ค. 2562 จ านวน 39,713 ราย และจับกุมรถ
แท็กซี่ที่ท าผิดกฎหมายในจังหวัดท่องเที่ยว [สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย) 
ภูเก็ต กระบี่ ชลบุรี(พัทยา) และเชียงใหม่] ระหว่างวันที่ 3 ก.พ. 2559 – 
28 ก.พ. 2562 จ านวน 475 ราย 
 
 
 
 

- 
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4.2 รถจักรยานยนต์รับจ้าง (กรุงเทพมหานคร)  
- ด าเนินการเปลี่ยนประเภทรถจักรยานยนต์สาธารณะให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย (เปลี่ยนจากป้ายด าเป็นป้ายเหลือง) จากเดิมก่อนการจัด
ระเบียบมีจ านวนรถจักรยานยนต์สาธารณะ 40,031 คัน 5,471 วิน 
และหลังจากการจัดระเบียบมีจ านวนรถจักรยานยนต์ส าธารณะ 
97,070 คัน 5,468 วิน 
- ด าเนินการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะรอบที่สอง ระยะที่ 1 
วันที่ 1 - 15 ก.ค. 2559 ผลปรากฏว่า มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ
จ านวน 101,391 ราย 5,478 วิน 
- จัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะรอบที่สอง ระยะที่ 2 วันที่ 1 - 
22 ธ.ค. 2560 ส าหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เคยยื่นความประสงค์
และมีรายช่ืออยู่ในบัญชีผู้ได้รับหนังสือรับรองการใช้รถเมื่อปี 2559 
ส่วนผู้ที่เคยยื่นความประสงค์ขอจัดตั้งวินในห้วงเวลาเดียวกันแต่ยังไม่
ผ่านความเห็นชอบ ก็สามารถยื่นหลักฐานใหม่ได้อีกครั้ง ผลปรากฏว่า มีผู้
ขับข่ีรถจักรยานยนต์สาธารณะจ านวน 98,826 ราย 5,638 วิน 
- จัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะรอบที่สาม โดยก าหนดเปิดรับ
ลงทะเบียนพร้อมยื่นเอกสารหลักฐาน ระหว่างวันที่ 2 ก.ค. –    31 
ส.ค. 2561 มีผู้แจ้งความประสงค์เพื่อขอจดทะเบียนเป็นรถจักยานยนต์
สาธารณะ โดยเป็นผู้ขับขี่ในวินเดิม จ านวน 10,905 ราย และขอจัดตั้ง
วินใหม่ จ านวน 897 ราย 95 วิน 
- ปัจจุบัน มีผู้รถจักรยานยนต์สาธารณะที่เข้าสู่ระบบจ านวน 98 ,826 
คัน 5,638 วิน (ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากการพิสูจน์สิทธิ์ 
เนื่องจากผู้ขับขี่บางรายไม่มารายงานตัว หรือเลิกอาชีพจักรยานยนต์
รับจ้างแล้ว หรือมีการยกเลิก/ยุบวิน เป็นต้น) 
- ขบ. ร่วมกับ พล.1 รอ., ต ารวจ และ กทม. บังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวดเพื่อน าไปสู่การจัดระเบียบอย่างยั่ งยืน โดยระหว่างวันที่                    
1 – 28 ก.พ. 2562 จับกุมผู้กระท าผิดได้จ านวน 37 ราย  
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ทั้งนี้  จับกุมรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ท าผิดกฎหมายในส่วนกลาง 
ระหว่างวันท่ี 22 พ.ค. 2557 – 31 ม.ค. 2562 จ านวน 6,578 ราย 
4.3 รถตู้โดยสารสาธารณะ  
- บรรจุรถตู้โดยสารป้ายด าในเส้นทาง หมวด 1 (92 เส้นทาง) เป็นรถ
ถูกต้องตามกฎหมายจ านวน 696 คัน และเส้นทางหมวด 2    (56 
เส้นทาง) จ านวน 1,346 คัน  สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการเมื่อวันท่ี 13 
ก.ค. 2558 
- บรรจุรถตู้โดยสารป้ายด าในเส้นทาง หมวด 3 (21 เส้นทาง) เป็นรถ
ถูกต้องตามกฎหมายจ านวน 183 คัน สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการเมื่อ
วันท่ี 29 ม.ค. 2559    
- จับกุมรถตู้โดยสารสาธารณะ (ส่วนกลาง) ที่กระท าผิดกฎหมายระหว่าง 
1 – 28 ก.พ. 2562 รวม 81 ราย ด้วยข้อหาต่างๆ  
ทั้งนี้ จับกุมรถตู้โดยสารสาธารณะที่ท าผิดกฎหมายในส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 
22 พ.ค. 2557 – 28 ก.พ. 2562 จ านวน 11,241 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 และประชาสัมพันธ์                   
การให้บริการ Shuttle Bus ในทุกจุดบริการ/จัดท าป้ายแนะน าเส้นทาง
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มายังสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง 3 แห่ง 
- ขบ. ด าเนินมาตรการลงโทษกับผู้ฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาดจริงจัง หากพบ
ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะหมวด 2 ฝ่าฝืนไม่น ารถตู้เข้าใช้
สถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง 3 แห่ง มีความผิดทั้งพนักงานขับรถและ
ผู้ประกอบการขนส่ง โดยตามมติของคณะท างานจัดระเบียบรถตู้โดยสาร
สาธารณะ ผู้ประกอบการถูกปรับสูงสุด 50 ,000 บาท พนักงานขับรถ
ถูกปรับ 5,000-20,000 บาท และหากพบการกระทาผิดซ้ าซาก จะ
พิจารณาเพิกถอนรถออกจากบัญชีประกอบการและเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบการเดินรถ รวมถึงเข้มงวดตรวจจับรถตู้ป้ายด าที่ฉวยโอกาสช่วง
การจัดระเบียบแอบเข้ามารับผู้โดยสารที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
- ทั้งนี้ จับกุมรถตู้ที่ฝ่าฝืนไม่น ารถเข้าใช้สถานี ระหว่างวันที่ 25 ต.ค. 
2559 – 28 ก.พ. 2562 จ านวน 1,445 ราย  
- ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ประชาชนที่ประสงค์ใช้
บริการรถตู้โดยสาร เพื่อการเดินทางในเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ – 
ต่างจังหวัดระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร สามารถเข้าใช้บริการ 
“สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร)” แห่งใหม่บริเวณพื้นที่ใต้ทาง
ด่วนถนนก าแพงเพชร ตรงข้ามสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ จตุจักร 
โดยจะย้ายจากจุดจอดชานชาลาเดิมมายังสถานีเดินรถแห่งใหม่ทั้งหมด 
พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก อาทิ ห้องจ าหน่ายตั๋ว ห้องพักคอย
ผู้โดยสาร ร้านค้า ห้องน้ า และที่จอดรถ ซึ่งสามารถรองรับปริมาณ
ผู้โดยสารได้ประมาณ 1,500 – 2,000 คน   
- การเปลี่ยนรถตู้โดยสารประจ าทางเป็นรถโดยสารขนาดเล็ก : ผลการศึกษาจาก
สถาบันการขนส่งจุฬากรณ์มหาวิทยาลัย พบว่ารถตู้โดยสารสาธารณะ    มี
ปัญหาความไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะรถตู้ให้บริการในเส้นทางระหว่างเมือง 
และเสนอให้เปลี่ยนรูปแบบการให้บริการรถตู้โดยสารเป็นรถขนาดเล็ก 
ขบ. ได้น าเรื่องเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุม
ครั้ งที่  5/2560 เมื่อวันที่  21 มิ .ย . 2560 และมีการทบทวน                        
ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2560 ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
     1) ให้คงนโยบายห้ามเพิ่มจ านวนรถตู้โดยสารในเส้นทางรถโดยสาร
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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
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) ตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด 
     6) กรณีที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้เคยมีมติ
ก าหนดเง่ือนไขส าหรับรถตู้โดยสารประจ าทางคันใด ในเส้นทางสายใด
เป็นการเฉพาะไว้แล้ว เช่น การก าหนดเง่ือนไขส าหรับรถจัดระเบียบ       
ปี 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 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ครั้งที่ 7/2556 
เมื่ อวันที่  28 มี .ค. 2556              
(รองนายกรัฐมนตร ีนายกิตติรัตนฯ์) 
เป็นประธานกรรมการฯ เสนอ 
รวมทั้ งอนุ มั ติ ให้  ขสมก.                 
กู้เงินในวงเงิน 13,162.200 
ล้านบาท โดยให้ กค.  เป็นผู้ค้ า
ประกันเงินกู้หรือจัดหาเงินกู้
ให้ ขสมก. กู้ต่อ และให้ ขสมก.             
เป็ นผู้ รั บภาระค่ าใช้ จ่ าย         
ในการช าระคื น ต้ นเงินกู้                  
ค่าดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ในการกู้เงิน ตามความเห็น
ของ สงป. รวมทั้ง ให้ คค. รับไป
ศึกษาถึงความเหมาะสมคุ้มค่า  
ในกรณทีห่ากมี การปรับเปลีย่น
หรื อเพิ่ มเติ มการจั ดซื้ อ                      
รถโดยสารธรรมดาไป เป็นรถ
โดยสารปรับอากาศ รวมถึ ง               
การจัดระบบเส้นทางเดินรถ  
การปรับอัตรา  ค่ าโดยสาร     
การเปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยี   
ด้านพลังงานทางเลือกที่ใช้กับ                     
รถโดยสารโดยค านึงถึงประโยชน์                  
ที่จะเกิดขึ้น ในการให้บริการ 

- 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. ได้ลงนามสัญญาจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ NGV จ านวน 489 คัน 
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2560 และก าหนดส่งมอบรถโดยสารปรับอากาศ NGV 
จ านวน 489 คัน ภายในเดือน มิ.ย. 2561  
อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองกลางได้มีค าสั่ งให้ทุ เลาการบังคับตามมติ
คณะกรรมการบริหารกิจการ ขสมก. ที่อนุมัติให้สั่งซื้อและจ้างซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษารถโดยสารฯ NGV จ านวน 489 คัน โดยมิให้น ามติดังกล่าวไป
ด าเนินการใดๆ ที่มีผลผูกพันเป็นการช่ัวคราวจนกว่าศาลจะมีค าพิพากษา
หรือค าสั่งเป็นอย่างอื่น ซึ่งต่อมาศาลปกครองกลางได้มีค าสั่ง เมื่อวันที่                    
7 พ.ย. 2561 เพิ กถอนค าสั่ งรั บค าฟ้ องของผู้ ถู กฟ้ องคดี  แล ะ                         
ให้จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ ขณะนี้ ขสมก. ได้รับรถโดยสารแล้ว 
จ านวน 300 คัน และอยู่ระหว่างรับรถโดยสารที่เหลือ จ านวน 189 คัน 
ภายในเดือน มี.ค. 2562                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ 
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การยกระดับคุณภาพชีวิตของ  
ผู้มีรายได้น้อย  การจูงใจให้มี
การใช้รถโดยสารสาธารณะมาก
ยิ่งขึ้น การประหยัดพลังงาน 
รวมทั้งการลดปัญหาการจราจร 
และลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม 
และให้รายงานผลการศึกษาต่อ 
ครม.ด้ วย โดยหากมี ความ
จ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง
การจั ดซื้ อรถโดยสารตาม
โครงการดังกล่าวไปจากที่ได้รับ
อนุมัติไว้แล้ว ก็ให้ คค.เสนอตอ่ 
ครม. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการอู่จอดรถโดยสารของ ขสมก. จ านวน 10 แห่ง 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ 8 แห่ง คือ อู่พระประแดงใต้ทางด่วน อู่นครอินทร์      
อู่บางบัวทอง อู่ปู่เจ้าสมิงพราย อู่พระประแดง อู่ใต้ทางด่วนรามอินทรา – 
ประดิษฐ์มนูธรรม อู่ก าแพงเพชร 2 และอู่บางพลี 
- อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 2 แห่งคือ  
- อู่บรมราชธานี ขสมก. ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2561 ขณะนี้
อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 
- อู่กัลปพฤกษ ขสมก. ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว เมื่อวันที่  13 พ.ย. 2561 
ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓๗ 
  

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 ผลงานแล้วเสร็จ 100%  
- งาน ระบ บ รถ ไฟ ฟ้ า  & เดิ น รถ  (ช่ ว งหั ว ล า โพ ง -บ างแค )                           
ได้ผลงาน 82.69% เร็วกว่าแผน 7.24% 
- งานระบบรถไฟฟ้า & เดินรถ (ช่วงเตาปูน -ท่าพระ) ได้ผลงาน 
62.85% เร็วกว่าแผน 7.55% 
 

• โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว  
- ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ วงเงินงบประมาณรวม 1,305 ล้านบาท  
- งานโยธา แล้วเสร็จ 100%  
- งานระบบรถไฟฟ้าและเดินรถ 
1) กทม. ได้เปิดให้บริการเดินรถ 1 สถานี เช่ือมต่อจากสถานีแบริ่งไปยัง
สถานีส าโรง เมื่อวันท่ี 3 เม.ย. 60 
2) คณะกรรมการ รฟม. เมื่อวันท่ี 26 ต.ค. 61 มีมติเห็นชอบให้จ าหน่าย
ทรัพย์สิน ตามมาตรา 75 (5) แห่ง พ.ร.บ. รฟม. พ.ศ. 2543 
3) คค. รฟม. และ กทม. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ าหน่าย
ทรัพย์สินและโอนภาระทางการเงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบ
ริ่ง - สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ของ รฟม. ให้ 
กทม. เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 61 โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
เง่ือนไขและหน้าที่ระหว่าง รฟม. และ กทม. ได้แก่ การจ าหน่าย
ทรัพ ย์ สิ น และที่ ดิ น ของโค รงก าร  ก าร โอนภ าระท างการ เงิน             
ของโครงการ และภาระผูกพันกับหน่วยงานอ่ืนให้กับ กทม. 
4) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดทดลองให้บริการเดินรถไฟฟ้า
สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 61  และเปิดให้
ประชาชนทดลองใช้บริการฟรี 4 เดือน ถึง 15 เม.ย. 62 

 
 

- เบิกจ่ายแล้ว  
5,415.12 
ล้านบาท 

 
 

 
 
 
 
 

- เบิกจ่ายแล้ว 
1,124.83 
ล้านบาท 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรถไฟฟ้า 
ขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทย 



๓๘ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต วงเงินงบประมาณรวม 7,863 ล้านบาท 
- งานโยธา ได้ผลงาน 98.22% เร็วกว่าแผน 0.04% 
- งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน แล้วเสร็จแล้ว 

• งานระบบรถไฟฟ้า & เดินรถ  
เช่นเดียวกับสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ 
 

• โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี 
- งานโยธา ได้ผลงาน 29.30% เร็วกว่าแผน 0.59% 
- งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้ผลงาน 99.24% ช้ากว่าแผนงาน 1.59%  
- งานระบบรถไฟฟ้า & เดินรถ 
- คณะกรรมการ รฟม. เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 61 มีมติเห็นชอบรายงานผลการศึกษา 
PPP โครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้ตลอดสาย และให้ รฟม. ด าเนินการตามขั้นตอน
ของ พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ต่อไป และ
อนุมัติกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินและค่าส ารวจอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 
14,661 ล้านบาท 
- รฟม. ได้มีหนังสือลงวันที่  13 ก.ย. 61 เสนอรายงานฯ ดังกล่าวไปยัง
กระทรวงคมนาคมตามขั้นตอน 
- รวค. ได้เห็นชอบผลการศึกษาและวิเคราะห์ฯ ตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วม
ลงทุนฯ พ.ศ. 2556 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวิ
นทวงศ์) เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 61 โดยมีความเห็นเพิ่มเติมและให้ รฟม. ประมวล
ความเห็นเพื่อน าเสนอส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ตาม
ขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 
- สคร. มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0820.25921 ลว. 20 พ.ย. 61 ขอให้ รฟ
ม. จัดส่งข้อมูลโครงการฯ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการน าเสนอ คกก.นโยบาย 
PPP พิจารณา ทั้งนี้ รฟม. ได้มีหนังสือที่ รฟม. 004/ว3457 ลว. 21 พ.ย. 
61 และที่ รฟม 004/ว3587 ลว. 30 พ.ย. 61 จัดส่งให้หน่วยงานใน คกก.
นโยบาย PPP เรียบร้อยแล้ว 
- รฟม. ได้เสนอรายงาน PPP เพื่อขออนุมัติรูปแบบการลงทุนโครงการฯ                   
สายสีสม้ตลอดสาย ไปยัง สคร. แล้ว 

- เบิกจ่ายแล้ว 
4,191.24 
ล้านบาท 

 
 
 
 

- เบิกจ่ายแล้ว 
6,064.30 
ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คณะกรรมการนโยบาย PPP เมื่อวันที่  21 ม.ค. 62 มีมติเห็นชอบผล
การศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ และให้ รฟม. รับความเห็นของที่ประชุมไป
ด าเนินการจัดท าข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอ ครม. ตามมาตรา 28 แห่ง 
พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 ต่อไป 
- รฟม. มีหนังสือลงวันที่  25 ก.พ. 62 น าส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ คค. เพื่อ
พิจารณา 
- ขณะนี้ สคร. อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมก่อน
เสนอ ครม. ต่อไป 
  

• โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี 
- งานโยธา ได้ผลงานร้อยละ 21.59% ช้ากว่าแผน 4.52 % 
- งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้ผลงาน 95.68% ช้ากว่าแผน 1.39% 
- รฟม. และบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ ากัด ได้ลงนามสัญญาร่วม
ทุนลงทุนการออกแบบและก่อสร้างงานโยธาการจัดหาระบบไฟฟ้า การ
ให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบ ารุงรักษาโครงการรถไฟฟ้าสายสี
ชมพู เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2560  
- ทล. และ รฟม. ได้ลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาต
ให้ใช้พื้นท่ีในเขตทางเพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย 
– มีนบุรี เมื่อ 13 มิ.ย. 2561 
- รฟม. ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับสัมปทนาเริ่มงาน (Notice to Proceed) 
ในระยะที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ ตั้งแต่วันท่ี 29 มิ.ย. 2561 
 

• โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง 
- งานโยธา ได้ผลงานร้อยละ 21.64% ช้ากว่าแผน 5.75% 
- งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้ผลงาน 93.23% เร็วกว่าแผน 1.05% 
- รฟม. และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ ากัด ได้ลงนามสัญญาร่วมทุน
ลงทุนการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบไฟฟ้า               
การให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบ ารุงรักษาโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเหลือง เมื่อวันท่ี 16 มิ.ย. 2560  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- เบิกจ่ายแล้ว 
3,972.03 
ล้านบาท 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
- เบิกจ่ายแล้ว 
4,315.20 
ล้านบาท 

 
 



๔๐ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทล. และ รฟม. ได้ลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาตให้
ใช้พื้นที่ในเขตทางเพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว 
– ส าโรง เมื่อ 13 มิ.ย. 2561 
- รฟม. ได้มีหนังสือลงวันที่ 14 มิ.ย. 61 แจ้งให้ผู้รับสัมปทานเริ่มงาน (NTP) ใน
ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. 61 โดยปัจจุบันมีความก้าวหน้า18.46%              
เร็วกว่าแผนงาน 5.75% 

8 ม.ค. 56 พิจารณากรอบวงเงินลงทุน
และแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม 
ช่วงบางซื่อ - รังสิต เฉพาะ
ในส่วนที่ก าหนดภายหลังจาก
ได้ผลการประกวดราคา    
ในสัญญาที่ 2 และ 3 และ 
ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี
อีกครั้งเพื่อพิจารณาวงเงิน
ลงทุนรวมทั้ง 3 สัญญา 

 โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซ่ือ – รังสิต  
- งานก่อสร้าง สัญญาที่ 1 งานโยธาส าหรับสถานีกลางบางซื่อ และ   
ศูนย์ซ่อมบ ารุง ได้ผลงานร้อยละ 87.67 
- งานก่อสร้างสัญญาที่ 2 งานโยธาส าหรับทางรถไฟบางซื่อ-รังสิตได้ผลงาน
ร้อยละ 99.51 
- งานก่อสร้างสัญญาที่ 3 งานระบบไฟฟ้าเครื่องกล และตู้รถไฟฟ้า     
ได้ผลงานร้อยละ 43.99 
 

- เบิกจ่ายแล้ว 
 53,676.92 

ล้านบาท 
 
 
 

 
 

 

การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

26 ก.ค. 59 อนุมัติในหลักการให้ รฟท. 
ด าเนินการก่อสร้าง โครงการ
รถไฟชานเมืองสายสีแดง
อ่อน ช่วงบางซื่อ - พญา
ไท - มักกะสัน – หัวหมาก 
และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ – 
หัวล าโพง 

 โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซ่ือ-พญาไท-มักกะสัน-
หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซ่ือ-หัวล าโพง             
- รฟท. เสนอ คค. ขออนุมัติโครงการเพิ่มเติมในการท าโครงสร้างรองรับ ARL 
ส่วนต่อขยาย ในส่วนงานโยธา (โครงสร้างใต้ดิน) ช่วงพระราม 6      ถึงสาม
เสน 
- สนข. ได้น าเสนอ คค. แล้ว (มอบหมาย รฟท. ทบทวนโครงการฯ              
ให้สอดคล้องกับแผนงานของโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน) 
- คาดว่าจะเสนอ คค. เพื่อน าเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินคงเดิม 
ภายใน ต.ค. 2561  
- ขณะนี้อยู่ระหว่างกระทรวงคมนาคมพิจารณาปรับรูปแบบโครงการ 
และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาร่าง พรฎ. เวนคืน 
 
 
 

- เบิกจ่ายแล้ว 
1.82 

ล้านบาท 



๔๑ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ส่วนต่อขยายช่วงดอนเมือง-บางซ่ือ-พญาไท 
- โครงการนี้ได้ถูกผนวกเป็นส่วสนหนึ่งของโครงการรถไฟความเร็วสูง
เชื่อมต่อ 3 สนามบิน แบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง - สุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา) 
- ก าหนดยื่นข้อเสนอ 12 พ.ย. 2561 
- กระทรวงมคมนาคมมอบหมายให้การรถไฟฯ ปรับรูปแบบโครงการ
ตามความเห็นของ สนข. 

- เบิกจ่ายแล้ว 
2.35 

ล้านบาท 
 
 
 

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 93.68 
- สัญญาที่ 2 (งานก่อสร้างอุโมงค์) อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง    ได้
ผลงานร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 

 
- เบิกจ่ายแล้ว  
8,372.67 
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 ลบ. 

ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น 
- อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 94.85 
- งานเวนคืนที่ดิน อยู่ระหว่างท าสัญญาจ่ายค่าทดแทน (แผนงานปรับใหม่ 
เนื่องจากงานเพิ่มทางยกระดับบ้านไผ่ ค่างานเพิ่มขึ้น 896 ล้านบาท และ
ขยายระยะเวลาอีก 180 วัน) 
 
 
 
 

- เบิกจ่ายแล้ว  
17,892.85 

ล้านบาท 



๔๒ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 พ.ค. 59 อนุ มั ติ ให้ การรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย (รฟท.) ด าเนิน
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงประจวบคีรีขันธ์ -ชุมพร 
ใน กรอบ วงเงิ น จ าน วน 
๑๗,๑๖๔.๐๘ ล้านบาท 

ช่วงประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร 
- สัญญาที่ 1 (ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - บางสะพานน้อย) อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 12.725 
- สัญญาที่  2 (ช่วงบางสะพานน้อย - ชุมพร) อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 11.624 
 

- เบิกจ่ายแล้ว  
1,551.18 
ล้านบาท 

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 
- สัญญาที่ 1 (ช่วงลพบุรี - ปากน  าโพ) อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 0.09 
- สัญญาที่ 2 (ช่วงท่าแค - ปากน  าโพ) อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 10.14 

- เบิกจ่ายแล้ว  
1,170.08 
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
ถนนจิระในกรอบวงเงิน 
๒๙,๔๔๙.๓๑ ล้านบาท 

ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ 
- สัญญาที่ 1 (ช่วงมาบกะเบา - คลองขนานจิตร) อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 20.64 
- สัญญาท่ี 2 (ช่วงคลองขนานจิตร - ชุมทางถนนจิระ) ที่ปรึกษาฯ ส่ง
รายงานปรับแบบฉบับสมบูรณ์แล้ว 
- สัญญาที่  3 (งานอุโมงค์) อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง      
ความคืบหน้าคิดเป็น ร้อยละ 2.72 

- เบิกจ่ายแล้ว  
2,412.15 
 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 
- สัญญาที่  1 (ช่วงนครปฐม – หนองปลาไหล) อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 16.871 
- สัญญาที่ 2 (ช่วงหนองปลาไหล - หัวหิน) อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 22.984 
 
 
 
 
 

- เบิกจ่ายแล้ว  
2,675.68 
ล้านบาท 



๔๓ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
- อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 22.670 
 
 
 
 

- เบิกจ่ายแล้ว  
1,247.17 
ล้านบาท 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ช่วงปากน  าโพ – เด่นชัย 
- รฟท. ปรับปรุงรายงานขออนุมัติโครงการเสนอ คค. เมื่อ 31 ม.ค. 
2562 
- รฟท. รายงาน EIA คชก. ประชุมเมื่อ 19 ต.ค.61 มีมติให้ รฟท. 
ปรับปรุงรายงาน EIA 
- คค. อยู่ระหว่างขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กค. สงป. และ 
สศช.) เพื่อขอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. ก่อนเสนอ 
ครม. ตามขั้นตอนต่อไป 

- เบิกจ่ายแล้ว  
186.44  
ล้านบาท 

  ช่วงชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี 
- รฟท. ปรับปรุงรายงานขออนุมัติโครงการเสนอ คค. เมื่อ 2 ส.ค. 2561 
- รฟท. รายงาน EIA ฉบับแก้ไขเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2561 
- คชก. ประชุมเมื่อ 14 ธ.ค.61 มีมติให้  รฟท. ปรับปรุงรายงาน EIA           
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
- คค. อยู่ระหว่างขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กค. สงป. และ สศช.) 
เพื่ อขอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. ก่อนเสนอ ครม.                     
ตามขั้นตอนต่อไป 

- เบิกจ่ายแล้ว  
229.36  
ล้านบาท 

  ช่วงขอนแก่น – หนองคาย 
- รฟท. ปรับปรุงรายงานขออนุมัติโครงการเสนอ คค. เมื่อ 2 ส.ค. 2561 
- เห็นชอบรายงาน EIA เมื่อวันที ่9 มี.ค. 2561 รอก าหนดประชุม กก.วล. 
- กก.วล. เห็นชอบรายงาน EIA เมื่อ 3 ต.ค.61 
- คค. อยู่ระหว่างขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กค. สงป. และ 
สศช.) เพื่อขอความเห็นประกอบ การพิจารณาของ ครม. ก่อนเสนอ 
ครม. ตามขั้นตอนต่อไป 

- เบิกจ่ายแล้ว  
132.56  
ล้านบาท 



๔๔ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ช่วงชุมพร – สุราษฎร์ธานี 
รฟท. ได้ส่งรายงาน EIA ฉบับแก้ไขให้ คชก. แล้ว 13 ก.พ. 2561 
- รฟท. ปรับปรุงรายงานขออนุมัติโครงการเสนอ คค. เมื่อ 31 ม.ค. 
2562 
- ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนข. 

- เบิกจ่ายแล้ว  
136.73  
ล้านบาท 

  ช่วงสุราษฎร์ธานี – หาดใหญ่ – สงขลา 
 -  รฟท. เสนอรายงานขออนุมัติโครงการฯ ฉบับปรับปรุงเสนอ คค.แล้ว 
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 คาดว่า ครม. อนุมัติโครงการภายใน
กุมภาพันธ์ 2562 
   - การรถไฟฯ ส่งรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับ
ปรับปรุงเมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2561 

- เบิกจ่ายแล้ว  
245.12  
ล้านบาท 

  ช่วงหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ 
- รฟท. ปรับปรุงรายงานขออนุมัติโครงการเสนอ คค. เมื่อ 31 ม.ค. 2562 
- รฟท. ปรับปรุงรายงาน EIA ส่ง สผ. ภายในเดือน ก.พ. 62 
- คค. อยู่ระหว่างขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กค. สงป. และ สศช.) 
เพื่อขอความเห็นประกอบ การพิจารณาของ ครม. ก่อนเสนอ ครม.              
ตามขั้นตอนต่อไป 

- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย 

  ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม ่
- รฟท. ปรับปรุงรายงานขออนุมัติโครงการเสนอ คค. เมื่อ 31 ม.ค. 2562 
- สนข. อยู่ระหว่างปรับปรุงรายงาน EIA ตามความเห็นของ คชก. 
- อยู่ ระหว่าง คค. พิ จารณาก่อนมีหนั งสือขอความเห็นหน่ วยงาน              
ที่เกี่ยวข้อง (กค. สงป. และ สศช.) เพื่อขอความเห็นประกอบการพิจารณา
ของ ครม. ก่อนเสนอ ครม. ตามขั้นตอนต่อไป 

- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย 

  สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 
- ครม. อนุมัติโครงการ 31 ก.ค. 2561 
- กก.วล. เห็นชอบรายงาน EIA 16 มี.ค. 60 
 
 
 

- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย  



๔๕ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สายบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม 
- รฟท. ปรับปรุงรายงานขออนุมัติโครงการเสนอ คค. เมื่อ 2 ส.ค. 2561 
- รฟท.รายงาน EIA คชก.ประชุมเมื่อ 8 มิ.ย.61 ให้ รฟท. ปรับปรุง
รายงาน EIA ขณะนี ้รฟท. อยู่ระหว่างปรับปรุงรายงาน EIA 
- กค. สงป. และ สศช. มีหนังสือแจ้งความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ของ ครม.  
- อยู่ระหว่างเสนอ ครม. อนุมัติโครงการ 

- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย  

๓ พ.ค.๕๔ 
 

เห็นชอบตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอให้ รฟท.
ด าเนินการจัดหารถจักร
ดีเซลไฟฟ้าทดแทนรถจักร 
GE จ านวน ๕๐ คัน วงเงิน 
๖,๕๖๒.๕๐ ล้านบาท  โดย
ให้  รฟท. เป็น ผู้ รับภาระ
ค่าใช้จ่าย ในการลงทุน และ
กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ า
ประกันเงินกู้ตามที ่คค. เสนอ 

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

- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย การรถไฟแห่ง
ประเทศ 

๓ พ.ค.๕๔ เห็ นชอบตามที่ กระทรวง
คมนาคมเสนอให้  รฟท. 
ด าเนินการซ่อมบ ารุงรถจักร
ดีเซลไฟฟ้าอัลสตอม จ านวน 
๕๖ คัน วงเงิน ๓,๓๖๐ ล้าน
บาท โดยให้  รฟท. เป็ นผู้
รับภาระค่ าใช้จ่ ายในการ
ลงทุน และกระทรวงการคลัง
เป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ตาม คค.
เสนอ 

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

- ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย 
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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 ผู้รับภาระ
ค่ า ใช้จ่ าย ในการลงทุ น 
และกระทรวงการคลังเป็น
ผู้ค้ าประกันเงินกู้ตามที่ 
คค. เสนอ 

(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) 

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  
 770 

ล้านบาท 
29 ก.ค. 58 

 
 
 

 
27 ม.ี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)  

แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559-2561 
(Action plan) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 
    - คค. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการด าเนินโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ    
โดยมี รปค. (คพ.) เป็นประธาน กยผ. เป็นฝ่ายเลขานุ การฯ และมี
หน่วยงานส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด คค. ร่วมเป็นกรรมการ 
ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2561 
สรุปสาระส าคัญผลการประชุม ดังนี้ 
1. โครงการของ รฟท. 
 (1) ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น  
(2 )  ช่ ว งน ค ร ป ฐ ม -หั ว หิ น  ช่ ว งหั ว หิ น -ป ร ะจ ว บ คี รี ขั น ธ์                     

- ส านักงานปลัด 
กระทรวงคมนาคม 
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14 ก.ค. 58 เห็นชอบมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิ จ  3  มาตรการ 
ได้แก่ 1) การขับเคลื่อนการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2) 
การส่งเสริมการลงทุน และ 3) 
มาตรการการเงินการคลังเพื่อ
ฟื้ นฟู เศรษฐกิ จในระยะ
เร่งด่วน 
 
 
 
 
 

ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ช่วงลพบุรี-ปากน  าโพ และช่วงมาบกะเบา-    
ชุมทางถนนจิระ (AP 2559)  
(3) ช่วงปากน  าโพ-เด่นชัย ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ช่วง
ขอนแก่น-หนองคาย ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี ช่วงสุราษฎร์ธานี-
หาดใหญ่-สงขลา ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ 
และช่วงบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม (AP 2560)) 
(4) โครงการรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซ่ือ -พญาไท-
มักกะสัน-หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซ่ือ-หัวล าโพง  
(5) โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ-หัวหิน  
(6) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน  
(7) โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วง
กรุงเทพ - หนองคาย (โครงการรถไฟไทย-จีน)  
- ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา   
ช่วงที่ 1 กลางดง-ปางอโศก  
ช่วงที่ 2 สีคิ้ว-กุดจิก :   
ช่วงที่ 3 (มวกเหล็ก-ล าตะคอง)   
ช่วงที่ 4 (แก่งคอย-บันไดม้า-โคกกรวด-ล าตะคอง-โคราช)  
ช่วงที่ 5 (บางซื่อ-ดอนเมือง-นวนคร-บ้านโพธิ์-พระแก้ว-สระบุรี-แก่ง
คอย-เชียงรากน้อย)  
- ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย 
 
2. โครงการของ รฟม. 
(1) สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี (ส้มตะวันออก)        
(2) สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี บริษัทฯ  
(3) สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง บริษัทฯ  



๔๘ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (ม่วงใต้)  
(5) สายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ (ส้มตะวันตก)  
(6) โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน จ.ภูเก็ต  
(7) โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน จ.เชียงใหม่  
(8) โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน จ.นครราชสีมา  
(9) โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน จ.ขอนแก่น  
(10) โครงการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม (บัตรแมงมุม) (Action Plan 2560)  
 
3. โครงการของ ทล. 
(1) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายพัทยา-มาบตาพุด 
(Action Plan 2559)  
(2 ) โครงการทางหลวงพิ เศษระหว่างเมื องสายบางปะอิน -
นครราชสีมา (Action Plan 2559)  
(3) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี 
(Action Plan 2559)  
(4) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม -ชะอ า 
(Action Plan 2560)  
(5) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่ -ชายแดน
ไทย/มาเลเซีย (Action Plan 2560)  
(6) โครงการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางการขนส่งสินค้าหลัก
ของประเทศ (จ.บุรีรัมย์ จ.อุบลราชธานี และ จ.ก าแพงเพชร) (Action Plan 2561)  
(7) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทางยกระดับอุตราภิมุข 
ช่วงรังสิต-บางปะอิน และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทาง
ยกระ ดับ บ นท างห ลวงห ม าย เลข  3 5  ส ายธนบุ รี -ป ากท่ อ                       
ช่วงกรุงเทพฯ-มหาชัย (Action Plan 2561)  
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4. โครงการของ กทพ. 
(1) โครงการการพัฒนาทางพิเศษ สายพระราม 3 -ดาวคะนอง-               
วงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก (Action Plan 2560)  
(2) โครงการระบบทางด่วนขั นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไป
ยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ (Action Plan 2560)  
(3) โครงการทางพิเศษ สายกะทู-้ป่าตอง ภูเก็ต (Action Plan 2560)  
5. โครงการของ ขบ. 
(1) โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ 
(Action Plan 2560)  
(2) โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม (Action 
Plan 2560)  
(3) โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค ชายแดน 7 แห่ง              
(จ.เชียงราย จ.ตาก จ.หนองคาย จ.มุกดาหาร จ.สระแก้ว จ.สงขลา 
และ จ.นราธิวาส) (Action Plan 2560)  
(4) โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค เมืองหลัก 5 แห่ง (จ.
เชียงใหม่ จ.พิษณุโลก จ.ขอนแก่น จ.นครราชสีมา และ จ.สุราษฎร์ธานี) 
(Action Plan 2560)  
6. โครงการของ ขสมก. 
(1) โครงการจัดซื อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) จ านวน 35 คัน พร้อม
ก่อสร้างสถานีประจุไฟฟ้า (Action Plan 2560)  
(2) โครงการจัดซื อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) จ านวน 489 คัน (Action Plan 2561) 
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7. โครงการของ ทอท. 
(1) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 (Action 
Plan 2559) - งานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ใต้ดิน) 
ลานจอดอากาศยาน และอุโมงค์ด้านทิศใต้ (CC1/1)  
 (2) โครงการปรับปรุงระบบล าเลียงกระเป๋าสัมภาระ ทสภ. (Action 
Plan 2560)  
 
8. โครงการของ ทย. 
(1) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาค 4 แห่ง (Action Plan 2560)  
- ท่าอากาศยานแม่สอด จ.ตาก  
- ท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา  
- ท่าอากาศยานสกลนคร  
- ท่าอากาศยานกระบี่  
- โครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น (ก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร) 
(Action Plan 2561)  
 
9. โครงการของ บกท. 
(1) โครงการศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน (Maintenance Repair 
and Overhaul : MRO) ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา (Action Plan 2560)  
10. โครงการของ กทท. 
(1) โครงการท่าเทียบเรือชายฝ่ัง A ที่ ทลฉ. (Action Plan 2559)  
 
(2) โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) ที่ ทลฉ. 
ระยะที่ ๑ (Action Plan 2559)  
(3) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั นที่ 3 (Action Plan 2560) 



๕๑ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4) โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dray Port) จ.ขอนแก่น (Action 
Plan 2560 
 
11. โครงการของ จท. 
(1) โครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่ เชื่อมโยงอ่าวไทยตอนบนฝ่ัง
ตะวันออกและตะวันตก ระยะสั น และ ระยะยาว (Action Plan 2560) 
           - ระยะสั น (การเดินเรือเฟอร์รี่)  
  - ระยะยาว  

- - โครงการศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน 
  - ระยะเวลาด าเนินการ 8 เดือน เริ่มด าเนินการวันท่ี 16 ม.ค. 2560 - 
15 ก.ย. 2560  
  - คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2561 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  
-ขณ ะนี้ อยู่ ระหว่าง สนข . จัดส่ งข้อมู ลแผนฯ ให้ กับหน่ วยงาน                
ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเริ่มติดตามผลรอบที่ 1/2562 (ช่วงเดือนมกราคม – 
มิถุนายน 2562) 

- วงเงินงบประมาณปี 60 
จ านวน 15.00 

ล้านบาท 
- เบิกจา่ยครบแล้ว 

 

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  
 - คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในคราวประชุม                 
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2561 ที่ประชุมได้มีการพิจารณา              
ผลการศึกษาและจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่ง สนข. ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ เมื่อเดือน ต.ค. 2560 โดยที่
ประชุมมีมติเห็นชอบให้ รฟม. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการใน
ขั้นตอนการลงทุนและการก่อสร้างโครงการดังกล่าว  

- วงเงินงบประมาณปี  
59-60 

วงเงินรวม 19.97 
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายครบแล้ว  
 



๕๒ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562 รฟม. ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวด
ราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาล
นครพิงค์ - แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) กับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา น าโดย
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล กรุ๊ป จ ากัด และเสนอผลการศึกษาต่อ 
คค. ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 

- - โครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทการพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา 
  - ระยะเวลาด าเนินการ 14 เดือน เริ่มด าเนินการวันที่ 4 ม.ค. 2559 –   
3 มี.ค. 2560  
  - คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ได้เห็นชอบร่างรายงานฉบับสมบรูณ์ 
(Draft Final Report) เมื่อวันท่ี ๑9 มิ.ย. 2560  
- คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ได้เห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) เมื่อวันท่ี 24 ต.ค. 2560 
-  คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ได้เห็นชอบ    แผน
แม่บทฯ เมื่อวันที่  21 ก.พ. 2561 และ มอบให้ รฟม. พิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
- ขณะนี้ รฟม. อยู่ระหว่างด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม 
ออกแบบรายละเอียด จัดท ารายงาน EIA  รวมทั้งจัดท ารายงาน PPP  
- ผลการคัดเลือกที่ปรึกษา คือ กลุ่มบริษัทโชติจินดา โดยปัจจุบัน          
อยู่ระหว่างเตรียมลงนามจัดจ้าง โดยคาดว่าจะลงนามภายในเดือน
มีนาคม 2562 
- คาดว่าจะเสนอรายงาน PPP ต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัดได้ภายใน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 

- วงเงินงบประมาณปี  
59-60 

วงเงินรวม 43.70 
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายครบแล้ว  



๕๓ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขต
จังหวัดขอนแก่น และผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
    - ระยะเวลาด าเนินการ 12 เดือน เริ่มด าเนินการวันที่ 4 ม.ค. 2559 – 
3 ม.ค. 2560  
- คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 23 มี .ค. 
2561 ได้มีมติเห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และเสนอ
ผลการศึกษาต่อ คค. เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2561 และน าส่งผลการศึกษา
ให้ รฟท. เพื่อเตรียมการเบื้องต้น น าส่ง ทล. เพื่อใช้พิจารณาการขอใช้
เขตทางถนนมิตรภาพ 
- คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ได้มีมติ เมื่อวันท่ี 21 
ก.พ. 2561 รับทราบผลการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
- ในคราวประชุม คจร. ครั้ งที่  2/2561 วันที่  17 ตุลาคม 2561                 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ สนข. ได้
ศึกษาไว้ และอนุญาตให้จังหวัดขอนแก่นเป็นผู้พัฒนา และบริหารจัดการ
โครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองขอนแก่นดังกล่าว เฉพาะ
ในเส้นทางน าร่องสายสีแดง (ส าราญ-ท่าพระ) ที่ สนข. ออกแบบรายละเอียด
ไว้แล้ว ภายใต้กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) มีจ านวนสถานี
ทั้งหมด 16 สถานี เป็นโครงสรา้งยกระดับ 6 สถานี และระดับดิน 10 สถานี 
ระยะทาง 22.8 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและงานโยธา 
26,963 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 

- วงเงินงบประมาณปี  
59-60 

วงเงินรวม 35.50 
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว  
28.13 
ล้านบาท 

(อยู่ระหว่าง สนข. 
พิจารณาเบิกเงิน 

งวดที่ 5-6) 



๕๔ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - โครงการศึกษาส ารวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพ่ือจัดท าแผน
แม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ 
   - ระยะเวลาด าเนินการ 8 เดือน เริ่มด าเนินการวันที่ 16 ม.ค. 2560 – 15 ก.ย. 2560  
  - คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรายงาน   
ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และรายงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่     
15 ก.พ. 2561 ขณะนี้ สนข. ได้ประสานกับทางจังหวัด เพื่อจัดประชุม 
อจร.จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งทาง สนข. จะน าผลการศึกษาฯ มอบให้ทาง
จังหวัดน าไปใช้ประโยชน์และมอบหน่วยงานในพื้นที่ 

- วงเงินงบประมาณปี 60 
วงเงินรวม 6.00 

ล้านบาท 
- เบิกจา่ยครบแล้ว 

 

- - โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะ
เมืองพิษณุโลก 
  - ระยะเวลาด าเนินการ 14 เดือน เริ่มด าเนินการวันที่ 16 ม.ค. 2560 – 
15 มี.ค. 2561 
- คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เมื่อวันท่ี 23 มี.ค. 2561 
- สนข. ได้ประมวลสรุปผลการศึกษาเสนอ คค. เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2561 ซึ่ง
ผลการศึกษาได้ เสนอแนะให้  อบจ.พิษณุ โลก และ/หรือ รฟม .                      
เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการโดยแผนระยะที่ 1 ก าหนดสายสีแดง 
Auto Tram เป็นเส้นทางที่สมควรด าเนินการเป็นอันดับแรก (ระยะเวลา
ด าเนินการก่อสร้าง 3 ปี) ซึ่ง ขณะนี้ สนข. อยู่ระหว่างการเตรียมเสนอ 
คจร. ทราบและพิจารณาต่อไป    
- คณะกรรมการ รฟม . มี มติ เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาให้           
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยด าเนินกิจการรถไฟฟ้า            
ในจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. .... และหลังจากนี้ รฟม. จะเสนอเรื่องให้
กระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามล าดับ เพื่อให้ รฟม.  
มีอ านาจด าเนินการโครงการรถไฟฟ้าใน จ.พิษณุโลก อย่างถูกต้อง        
ตามกฎหมายต่อไป 
- ร่างพระราชกฤษฎีการให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ด าเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดพิษณุ โลก พ.ศ. .... ขณะนี้  รฟม.            
อยู่ระหว่างจัดท าการรับฟังความเห็นเพื่อขออนุมัติ พ.ร.ฎ.ฯ ดังกล่าว 

- วงเงินงบประมาณปี  
60-61 

วงเงินรวม 39.72 
ล้านบาท 

- เบิกจา่ยครบแล้ว 
 



๕๕ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยการประชาสัมพันธ์บนเวปไซต์ 
- - โครงการศึกษาออกแบบทางรถไฟสายใหม่ ช่วงอ าเภอดอนสัก -    

เชื่อมรถไฟสายใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- ระยะเวลาด าเนินการ 8 เดือน เริ่มด าเนินการ พ.ค. - ธ.ค. 2560 
- คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เมื่อวันท่ี 8 มี.ค. 2561 
  - สนข. ได้เสนอผลการศึกษาให้ คค. พิจารณามอบหมายให้ รฟท.    
เป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการก่อสร้างโครงการดั งกล่ าว ขณ ะนี้                  
อยู่ระหว่าง คค. พิจารณา 
- ปัจจุบัน สนข. อยู่ระหว่างประสานกับ ทล. ในการจัดท ารายละเอียด  
การใช้พื้นที่บริเวณทางหลวงหมายเลข 41 เพื่อก่อสร้างรางและสถานี  
ให้ ทล. พิจารณา 

- วงเงินงบประมาณปี 
2561 

วงเงินรวม 69.80 
ล้านบาท 

- เบิกจา่ยครบแล้ว 
 

- - โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขต
เมืองอุดรธานี 
- ระยะเวลาด าเนินการ 15 เดือน เริ่มด าเนินการ 2 เม.ย. – 1 ก.ค. 2562 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2561 ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (Progress Report I) แล้ว 
และก าหนดการส่งรายงานขั้นกลาง (Interim report) ภายในเดือน ต.ค. 2561 
- สนข. ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ  
เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2561 (ตามก าหนดส่งรายงานฉบับกลาง (Interim 
Report) เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2561 ซึ่ งที่ประชุมมีมติให้ที่ปรึกษาฯ          
น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้แทนหน่วยงาน ไปปรับปรุงในรายงาน
ฉบับกลาง (Interim Report) และที่ปรึกษาได้ปรับปรุงรายงานฉบับกลาง
และส่งให้ สนข. พิจารณา โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีมติ
เห็นชอบรายงานขั้นกลาง (Interim Report) เมื่อวันท่ี 20 พ.ย. 2561  
- สนข. จัดประชุมพิจารณารายงานความคืบหน้าฉบับที่  2 (Progress 
Report II) การศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
อุดรธานีในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562 
โดยที่ประชุมรับทราบสรุปผลการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น                   

- วงเงินงบประมาณปี 
2561-2562 
วงเงินรวม 27 

ล้านบาท 
- เบิกจา่ยแลว้ 

16.75 
ล้านบาท 

 



๕๖ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้ งที่  2 เมื่ อวันที่  18 ธันวาคม 2561 และร่วมพิ จารณารายงาน
ความก้าวหน้า (Progress Report II) ขณะนี้ อยู่ระหว่างที่ปรึกษาจัดท าร่าง
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) โดยก าหนดส่งรายงานภายใน
เดือนเมษายน 2562  
- ก าหนดจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Froup) และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
(Work Shop) ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ จ.อุดรธานี 

- - โครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย 
-  ระยะเวลาด าเนินการ 15 เดือน (วันที่ 16 ม.ค. 2560 – 16 เม.ย. 2561) 
-  ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาขยายสัญญา ครั้งที่ 3 
- คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 
2561 เห็นชอบรายงานความก้าวหน้า ฉบับท่ี 3 (Progress Report III) 
- คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2561 
(ครั้งที่ 6) เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2561 เพื่อพิจารณาร่างรายงานฉบับ
สมบูรณ์ (Draft Final Report) ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบต่อร่างรายงาน
ฉบับสมบูรณ์  
- คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2561 
(ครั้งที่ 7) เมื่อวันอังคารที่ 24 เม.ย. 2561 เพื่อพิจารณารายงาน
โครงการน าร่อง “การจัดท าแนวทางและขั้นตอนการพัฒนา Airport 
Logistics Park (ALP) ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” และ “การพัฒนา
ศักยภาพการฝึกอบรมนักบินโดยการใช้ท่าอากาศยานภูมิภาค”  
- คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ในคราวประชุมเพื่อพิจารณารายงาน
ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์  (Final Report) เมื่ อ วั น ที่  7 ธั น ว า ค ม  2561               
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ์  (Final Report) และ
รายงานที่ เกี่ยวข้อง โดยมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการก ากับ
การศึกษาฯ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ก่อนรับไว้ใช้ในราชการต่อไป  
- ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงวดที่ 7 และพิจารณาการขยายสัญญา 
ครั้งท่ี 3 

- วงเงินงบประมาณปี 
2561 

วงเงินรวม 36.02 
ล้านบาท 

- เบิกจา่ยแลว้ 
32.42 
ล้านบาท 



๕๗ 
  

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) 
- คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ได้มีมติเห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2561 
- ด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ ขณะนี้ สนข. ได้ประมวลสรุปผลการศึกษา
น าเสนอ คค. เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 โดย รวค. ได้มีข้อสั่งการ
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 มอบหมาย สนข. แจ้งผลการศึกษาให้ 
สศช. และเป็นหน่วยงานประสานโครงการฯ กับหน่วยงานภายใน คค. 
และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องและวางแผนด าเนินการของโครงการ 
ทั้งนี้  สนข. ได้น าส่งผลการศึกษาให้กับ สศช. กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดภูเก็ต (ส านักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน) จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และ
คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ด้วยแล้ว 
ทั้งนี้ สนข. ได้น าส่งผลการศึกษาฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
หน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการก ากับการศึกษา แล้ว เมื่อวันที่                  
29 ต.ค. 2561  
- โดย ครม. มีมติเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ให้ความเห็นชอบเรื่อง
การศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาในพื้นที่
จังหวัดชุมพร-ระนอง และพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช 
หรือ SEC โดยขณะนี้ รฟท. อยู่ระหว่างของงบประมาณปี พ.ศ. 2562 
งบกลาง และงบบูรณการปี 2563 เพื่อด าเนินการศึกษาออกแบบ
รายละเอียดและ EIA กรอบวงเงินจ านวน 90 ล้านบาท (ปี 63 = 35 ล้านบาท 
และปี 64 = 55 ล้านบาท) (ขณะนี้อยู่ระหว่าง สงป. พิจารณา) 
 
 
 
 
 

- วงเงินงบประมาณปี 
2560 

วงเงินรวม 29.50 
ล้านบาท 

- เบิกจา่ยครบแล้ว 



๕๘ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบ    
โลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
- ระยะเวลาด าเนินการ : ปี พ.ศ. 2560 – 2564 
- รวค. ได้ ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม        
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่  3        
(พ.ศ. 2560 -2564 ) เมื่อวันที่  30 มี .ค. 2561  และ สนข. ได้     
จัดส่งเล่มแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ให้ คค. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของ คค. ปัจจุบันความก้าวหน้าการด าเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
คมนาคม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3  (พ.ศ. 
2560 – 2564) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดย สนข.  ได้น าเสนอ คค.  เมื่อวันที ่                               
24 กันยายน 2561  
 -  สนข. ได้ก าหนดการติดตามผลการด าเนินงานระยะที่ 1/2562 ภายในเดือน
มีนาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 



๕๙ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเพื่อบูรณาการการ
ด าเนินการในภาพรวมต่อไป 

 

- - ศึกษาจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพ่ือน าไปสู่
การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค 
- ระยะเวลาการด าเนินการ : 8 เดือน (วันที่ 20 มี.ค. – 19 พ.ย. 2561) 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2561 
มีมติเห็นชอบรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 (Progress Report I) และ
การจัดท ารายงานขั้นกลาง (Iterim Report) โดยก าหนดส่งรายงานภายใน
วันที่ 11 ก.ย 2561 และได้ก าหนดการพิจารณารายงานขั้นกลาง (Interim 
Report)  
- ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ซึ่งจะมีการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญใน
การพัฒนา Dry Port ในแต่ละพื้นที่ด้วย ซึ่งพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ได้แก่ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด
นครสวรรค์ ตามล าดับ 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 
เพื่อพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ที่ประชุมฯ รับทราบผล
การด าเนินงานของที่ปรึกษาและมอบหมายให้ที่ปรึกษารับความเห็นของที่
ประชุมไปเพิ่มเติม เพื่อให้รายงานฉบับสมบูรณ์มีประสิทธิภาพสูงสุด     
(เป็นไปตามแผน) 
 
 
 
 
 
 
 

- วงเงินงบประมาณปี 
2561 

วงเงินรวม  
6.93 

ล้านบาท 
- เบิกจา่ยแลว้ 

5.1975 
ล้านบาท 



๖๐ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

- - โครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่ง
อัจฉริยะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
- ระยะเวลาด าเนินการ 8 เดือน เริ่มด าเนินการวันที่ 16 ม.ค. 2560 – 
15 ก.ย. 2560 
  - คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2561 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
  - คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ได้มีมติเห็นชอบรายงานฉบับ
สมบูรณ์ (Final Report) ประชุม เมื่อวันที่ 20 มี .ค. และ  สนข. ได้
ประมวลสรุปผลการศึกษาน าเสนอ คค. เมื่อวันที่ 29 ต .ค. 2561                
ซึ่ง คค. ได้เห็นชอบผลการศึกษาฯ และมอบหมายให้ สนข. น าเสนอ 
คจร. ให้ความเห็นชอบก่อนมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป  
  - ในคราวประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 3 ม.ค. ๒๕๖2 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนแม่บทการพัฒนาระบบ
การจราจรและขนส่งอัจฉริยะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
มอบหมายให้ คค. ขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ มี
กรอบแนวคิดโดยมุ่งเน้นให้ประเทศไทยพัฒนาการจราจรและขนส่งให้มี
ประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆ มาผนวกเข้ากับโครงสร้าง
พื้นฐาน และยานพาหนะ ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
การพัฒนาระบบ ITS ในเขตพื้นท่ีเมืองต่างๆ จึงควรน าเทคโนโลยีอัจฉริยะ
มาผนวกกับโครงสร้างพื้นฐานและยานพาหนะภายในเมือง ซึ่งในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลควรพัฒนาให้เป็น Smart Metropolis 
หรือ นครหลวงอัจฉริยะ ส่วนในระดับเมืองต่างๆ จะน าไปสู่การเป็น 
Smart City เช่นเดียวกัน ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์หลัก คือ 1) ITS 
for Green Mobility  จากปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหามลภาวะ
ภายในเมือง รวมถึงปัญหาการขาดแคลนพื้นที่รองรับปริมาณจราจร
เนื่องจากการก่อสร้าง ท าให้น ามาสู่แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ การลด
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และการส่งเสริมให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 2) 
ITS Integrated Center  จากปัญหาในการด าเนินการด้าน ITS ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดย

- วงเงินงบประมาณปี 60 
จ านวน 18.63 

ล้านบาท 
- เบิกจา่ยแลว้ 

15.081 
ล้านบาท 
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การจัดตั้งหน่วยงานที่เข้ามาบูรณาการในการด าเนินงานภายในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจากกรอบแผนการพัฒนาระบบ ITS 
ของประเทศ จะมีการตั้งศูนย์บูรณาการ ITS ภายในแต่ละพื้นที่ เพื่อ
มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการข้อมูลด้านจราจรและขนส่ง ควบคุมและ
จัดการจราจร และตรวจสอบการกระท าผิดกฎจราจร ซึ่งการด าเนินการ
ของศูนย์ฯ จะเป็นหน่วยงานกลางการแก้ไขปัญหาภายในกรุงเทพมหานคร                  
และปริมณฑลได้อย่างบูรณาการ และ 3) ITS  Assistive Solution   
เป็นการน าระบบ ITS มาแก้ไขปัญหาด้านคมนาคมขนส่งที่ส าคัญในปัจจุบัน   
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

- - โครงการศึกษาส ารวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand 
Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพ่ือการ
วางแผนระบบขนส่งของประเทศ 
- ระยะเวลาด าเนินการ 16 เดือน เริ่มด าเนินการวันท่ี 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  
- คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ได้มีมติเห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) ประชุม เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2561  
- สนข. ได้ จั ดท าสรุปผลการศึกษาโครงการฯ เสนอ คค. เมื่ อวันที่                         
29 ต.ค. 2561 ซึ่ง รวค. ได้รับทราบผลการศึกษาฯ เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2561 
และเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2561 คค. ได้รับทราบผลการศึกษาและมอบหมาย              
ให้หน่วยงานในสังกัด คค. ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   
 
 
 
 
 

- วงเงินงบประมาณปี  
60-61 

วงเงินรวม 28.656 
ล้านบาท 

- เบิกจา่ยครบแล้ว 
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- - การพัฒนาระบบต๋ัวร่วม และ (ร่าง) พ.ร.บ.การบริหารจัดการระบบ
ต๋ัวร่วม พ.ศ. .... 
การพัฒนาระบบต๋ัวร่วม 
1. การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรแมงมุม (ระบบต๋ัวร่วมภายใต้
มาตรฐานระบบของ รฟม.) ตามแผนการด าเนินงานในระยะเร่งด่วน 
มีก าหนดการโดยสรุป ดังนี  
- เริ่มเปิดให้ผู้มีสิทธิที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามมาตรฐานกลาง
ระบบตั๋วร่วม (แมงมุม) จ านวนประมาณ 1.3 ล้านใบ น าบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ มาด าเนินการเตรียมบัตรใหม่อีกครั้ง (Reinitialize) ตั้งแต่วันที่    
6 ก.ค. 2561 เพื่อให้สามารถใช้ได้กับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลสาย      
สีน้ าเงิน และสายสีม่วง ได้ตั้งแต่วันที่  20 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป 
ปัจจุบันได้เปิดให้ประชาชนรับบัตรแมงมุมได้ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 2561 โดยบัตรดังกล่าวสามารถใช้ได้กับระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีน้ าเงิน และสายสีม่วง 
- ขยายการให้บริการส าหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตร    แมง
มุม (ระบบตั๋วร่วมภายใต้มาตรฐานระบบของ รฟม.) ให้สามารถใช้ได้กับ
ระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ และรถโดยสารประจ าทางของ        
ขสมก. และรถโดยสารประจ าทางของเอกชนที่ร่วมบริการกับ ขสมก. 
ตั้งแต่วันท่ี 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป 
- แผนระยะต่อไป รฟม. จะเสนอบัตรแมงมุม version 2 ซึ่งเป็น เทคโนโลยีบัตร
แบบ EMV (Euro Pay/Master Card/Visa) Contactless Smart Card 
ม า ใ ช้ กั บ ร ะ บ บ ตั๋ ว ร่ ว ม  ซึ่ ง ร ะ บ บ เปิ ด  (Open Loop) (EMV : 
Mangmoom 4.0) ที่สามารถใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตระบบ EMV 
ที่มีอยู่แล้วมาใช้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องมีบัตรเงินสดเพิ่มเติม ลดภาระ
ในการเติมเงินลงในบัตรล่วงหน้า ซึ่งจะท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์                   
มีความสะดวกเพิ่มขึ้น โดยจะเปิดให้บริการบัตรแมงมุม ระบบ EMV กับ
รถไฟฟ้าทุกสายที่เปิดให้บริการแล้ว รวมทั้งรถโดยสารประจ าทางของ 
ขสมก. ภายในเดือน ธ.ค. 2562 และในอนาคตจะสามารถใช้บริการ     
ได้ครอบคลุมทุกระบบขนส่ง ได้แก่ ระบบทางพิเศษ เรือโดยสาร และ

- 
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รถไฟฟ้าสายใหม่ ๆ ด้วย 
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน : ปัจจุบันการออกแบบและจัดท าระบบตั๋วร่วม
และระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House : 
CCH) ในภาคขนส่งแล้วเสร็จ พร้อมบูรณาการการเช่ือมต่อกับระบบ
ขนส่งสาธารณะ โดย รฟม. ในฐานะผู้บริหารจัดการและบ ารุงรักษา
ระบบตั๋วร่วม (CTC) และ สนข. สนับสนุนการด าเนินการ โดยขณะนี้             
อยู่ระหว่างด าเนินการขยายการให้บริการส าหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
และบัตรแมงมุม (2.5) ให้สามารถใช้ระบบตั๋วร่วมในภาคขนส่ง                     
ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ดังนี้ (1) รถไฟฟ้าBTS สายสีเขียว คาดว่าจะสามารถ
รับช าระค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
(2) รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ เปิดให้บริการช าระค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
และบั ตรแมงมุม  (๒ .๕ ) ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ และ                   
(3) อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ประกอบการเรือด่วนเจ้าพระยา และ
แท๊กซี่ (ที่พร้อมร่วม) เพื่อเปิดให้บริการตั๋วร่วมภายในเดือนพฤษภาคม 2562 
นอกจากนี้ สนข. ได้น าเสนอกรมบัญชีกลางพิจารณาน าเสนอกระทรวงการคลัง
เพื่อผลักดันเป็นนโยบายให้ขยายการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในภาคขนส่ง 
นอกจากจะใช้ได้เฉพาะรถโดยสารประจ าทางของ ขสมก. และรถไฟฟ้า 
ให้สามารถใช้ได้ครอบคลุมมากข้ึน เช่น เรือโดยสาร รถร่วม ขสมก. และ
รถร่วม บขส. ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้มี
รายได้น้อยมีทางเลือกในการเดินทางภายในวงเงินที่ภาครัฐจัดสรรให้ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างกระทรวงการคลังน าเสนอ ครม. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป 
6)  แผนการด าเนินงานระยะต่อไป คาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการบัตรแมง
มุ ม  (๔ .๐ )  ร ะ บ บ  EMV (Europay, MasterCard แ ล ะ  Visa)                
กับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ าเงิน) และสายฉลองรัชธรรม 
(สายสีม่วง) ได้ภายในเดือนธันวาคม 2562 และด าเนินการขยายการให้บริการ
เพื่อให้ครอบคลุมทุกระบบขนส่ง ได้แก่ รถไฟฟ้าทุกสายที่เปิดให้บริการแล้ว 
(แอร์พอร์ตเรลลิงก์และสายสีเขียว) รถโดยสารประจ าทางของ ขสมก. ระบบ 
ทางพิเศษ เรือโดยสาร และรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ ด้วย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อม
ของผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ได้ก าหนดการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า       
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การด าเนินงานระบบตั๋วร่วม ในวันท่ี 16 มกราคม 2562 
- ร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... 
- สนข. เสนอร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ... .      
ต่อ คค. เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2561 เพื่อ คค. น าเสนอร่างต่อ ครม. 
พิจารณาตามแนวทางการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย ตามบทบัญญัติ
มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                          
  - สนข. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดท าร่าง พ.ร.บ. ฯ ได้
จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าร่าง พ.ร.บ.ฯ ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งที่ 8) 
เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวน
ร่าง พ.ร.บ. ฯ ตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยมี ผอ.สนข. เป็นประธาน                  
ที่ประชุม ซึ่งในการประชุมได้มีมติ ดังนี้ 
2.1) รับทราบการปรับร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋ว
ร่วม  พ .ศ . ....  เป็ น  ร่ างระ เบี ยบส านั กนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วย                   
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอ 
เพื่อให้ร่างกฎหมายสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานระบบตั๋วร่วม 
ในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงแผนการด าเนินการระบบ ตั๋วร่วมตามมติ
คณะกรรมการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมที่มีปลัดกระทรวงคมนาคม 
เป็นประธานกรรมการ และสามารถน าไปใช้บังคับได้โดยเร็ว 
2.2) มอบหมายให้คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างระเบียบส านักนายกฯ ว่า
ด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... ที่ฝ่ายเลขานุการน าเสนอ
อีกครั้ง เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาร่างระเบียบส านัก
นายกฯ ในการประชุมครั้งต่อไป 
2.3) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ แก้ไขร่างระเบียบส านักนายกฯว่า
ด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ 
แล้วน าเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป                 
(ยังไม่ก าหนดวันประชุม)                



๖๕ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

- - รายการใหม่ปีงบประมาณ 2562 
โครงการศึกษาจัดท าแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยเทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles) 
วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่ อรวบรวมองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียานยนต์                     
ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
  2) เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยเทคโนโลยียานยนต์
ไฟฟ้า รวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางผลักดันเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงไปใช้
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 
  3) เพื่อให้เมืองต้นแบบ (น าร่อง) มีแผนและข้อมูลใช้เตรียมการ
ปรับเปลี่ยนระบบขนส่งสาธารณะให้ใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 
  - สนข. ก าหนดการประชุมพิจารณารายงานฉบับกลาง ( Interim 
Report) ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษา
จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 

 
-วงเงินงบประมาณ ปี 61 
จ านวน 14.9 ล้านบาท 

-เบิกจา่ยแลว้ 
11.026 
ล้านบาท 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถเพ่ือยกระดับ
การให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ระยะเวลาด าเนินการ : 14 เดือน 
(15 มกราคม 2561 -24 มีนาคม 2562) 
วัตถุประสงค์ 
  ๑) เพื่อศึกษาและเรียนรู้แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน
ระบบการจัดการเดินรถเชิงดิจิทัล 
  ๒) ศึกษาคาดการณ์ปริมาณการใช้พลังงานในการเดินรถ 
 ๓) ศึกษาการด าเนินงานการปฏิบัติการเดินรถเพื่อรองรับปริมาณการ
เดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะดวกและ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
  - คณะกรรมการตรวจการจ้าง  มีมติเห็นชอบรายงานฉบับกลาง 
(Interim Report) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561  
  - คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีมติเห็นชอบร่างรายงานฉบับสุดท้าย (Draft Final 

- วงเงินงบประมาณ 
ปี61-62  

จ านวน 19.50 
ล้านบาท 

- เบิกจา่ยแลว้ 
15.015 
ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 

 



๖๖ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Report) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมฯ รับทราบผลการด าเนินงาน
ของที่ปรึกษาและมอบหมายให้ที่ปรึกษารับความเห็นของที่ประชุมไป
ปรับปรุงเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้มีการประชุมพิจารณา
ร่ างรายงานฉบั บสุ ดท้ าย  (Draft Final Report) ครั้ งที่  2  ในวั นที่                 
9 มกราคม 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว 
และก าหนดให้ที่ปรกึษาฯ จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562  
  - สนข. ได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อน าเสนอผลของการศึกษาการวางแผน 
เชิงระบบการจัดการเดินรถเพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 
30 มกราคม 2562 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร  
โดยการศึกษาประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
3.1) การก าหนดชื่อและรหัสสถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลให้เป็นระบบสากล 
3.2)  การก าหนดตัวช้ีวัดที่เป็นมาตรฐานให้กับหน่วยงาน เพื่อใช้ในการก ากับ ดูแล 
การให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
3.3) การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการวางแผนเชิงระบบในการจัดการเดินรถ 

 
 

 

  โครงการศึกษาระบบก ากับดูแลกิจการขนส่งทางรางส าหรับประเทศไทย 
งบประมาณที่ด าเนินการ ๑๕.๘๑๒๓ ล้านบาท 
วัตถุประสงค์ 
  ๑) เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบกิจการขนส่งทางราง 
  2) เพื่อจัดท าร่างกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ตาม
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... 
  3) เพื่อจัดท ามาตรการการบังคับใช้กฎหมายที่พัฒนาขึ้นส าหรับ
น าไปใช้ในการก ากับดูแลและส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางราง
ให้มีระดับคุณภาพและความปลอดภัย 
  - ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2562 โดยก าหนด
เริ่มด าเนินการศึกษาวันที่ 1 ก.พ. 2561 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2563 
- ที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานขั้นต้น ( Inception Report) แล้ว ขณะนี้ 

-วงเงินงบประมาณ 
ปี 62-63 จ านวน 

15.8123  
ล้านบาท 

- 

 



๖๗ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

สนข. อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมเพื่อพิจารณารายงานขั้นต้น 
(Inception Report) 

- - โครงการศึกษาจัดท าแผนเร่งด่วนในการบริหารจัดการจราจรเป็น
พื นที่ย่านธุรกิจหลักเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
ระยะเวลาด าเนินการ :  12 เดือน  (คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน ธ.ค. 2561) 
งบประมาณที่ด าเนินการ 27.960 ล้านบาท 
วัตถุประสงค์  
  1) จัดท าแผนเร่งด่วนในการบริหารจัดการจราจรเป็นพื้นที่ย่านธุรกิจ
หลัก (ระยะ 5 ปี)  
 
  2) จัดท าแผนปฏิบัติการรายปีในการบริหารจัดการจราจร ในพ้ืนท่ีย่าน
ธุรกิจหลักให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ 
  3) เพื่อสนับสนุนทางวิชาการในการเสนอแนะนโยบายและแผนการ
จัดการจราจร และเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการจราจรให้แก่
เจ้าหน้าท่ีของ สนข. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  - ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก คาดว่า                
จะลงนามสัญญาจ้างท่ีปรึกษาในเดือนมีนาคม 2562 

-วงเงินงบประมาณ 
ปี 62-63 จ านวน 

27.960  
ล้านบาท 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

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 และ
ช้ัน G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินหลังที่ 1 และส่วน
ต่อเช่ือมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้าง และงานระบบหลัก) : ทอท. จ้าง
บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง
งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ช้ัน B2 ช้ัน B1 และช้ัน 
G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วน

 
- 

 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

งานจ้างที่ปรึกษาบริหาร
จัดการโครงการ (PMC) 

ต่อเช่ือมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้าง และงานระบบหลัก)   โครงการ
พั ฒ นา ทสภ . (ปี งบประมาณ  2554 -25 60 ) เป็ น เงินทั้ งสิ้ น 
12 ,050 ,406 ,000 บาท  (รวมภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม ) โดยมี ก าหนด                 
ระยะเวลาด าเนินงานตามสัญญาจ้างรวม 780 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนด             
ในหนังสือแจ้งบอกกล่าวให้เริ่มงาน (Notice to Proceed : NTP) ปัจจุบัน
ได้ผลงานร้อยละ 95.25 
- งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค : ทอท. จ้างกิจการร่วมค้า เอสจี แอนด์ 
อินเตอร์ลิ้ง เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค โครงการพัฒนา ทสภ. 
(ปีงบประมาณ 2554-2560) เป็นเงินท้ังสิ้น 1,980,000,000 บาท 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีก าหนดระยะเวลาด าเนินงานตามสัญญาจ้างรวม 
990 วัน นับตั้งแต่วันที่ก าหนดในหนังสือแจ้งบอกกล่าวให้เริ่มงาน (Notice 
to Proceed : NTP) ปัจจุบันได้ผลงาน ร้อยละ 55.22 
- งานควบคุ มงานก่ อสร้ าง : ทอท. จ้ างกลุ่ มบริษั ทที่ ปรึกษา SCS 
Consortium ในการด าเนินงานควบคุมงานก่อสร้างและคาดว่าจะมีหนังสือ
แจ้งให้เริ่มงาน Notice to Proceed : NTP) ในวันที่ 1 ก.ย. 2559 ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการควบคุมงานก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2. โครงการก่อสร้างทางว่ิงขึ นลง (Runway) ที่ 3 ทสภ. 
ความยาว 3 ,700 เมตร ทอท. ได้เสนอการประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)  ให้ สผ. พิจารณาเพื่อน าเสนอ คชก. 
พิจารณาแล้ว และ สศช. ได้อนุมัติงบลงทุนเพิ่มเติมปี 2559 ส าหรับ
งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบ 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 โดยได้กลุ่ม
บริษัทที่ปรึกษา คือ AA Consortium เป็นผู้ออกแบบและได้ลงนาม    
ในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่  22 ก.ย. 2560 ตรวจรับงานงวดที่  2  แล้ว      
เมื่อ 11 เม.ย. 2561 คาดว่าจะสามารถตรวจรับงวดที่ 3 แล้วเมื่ อ    
วันท่ี 24 ก.ย. 2561 และ 4 แล้วเมื่อวันท่ี 26 ก.ย. 2561 (ระยะเวลา
ด าเนินการ 270 วัน ก าหนดการออกแบบแล้วเสร็จ ส.ค. 2561)                        
[EIA /กพท.ทราบ/ท าประชาพิจารณ์/(ไม่เกี่ยวกับ สผ.] 

 



๖๙ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

- ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คค. เพื่อน าเสนอ ครม. ตามขั้นตอน               
และอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ คชก. 

  3. โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังท่ี 2 ทสภ. 
ปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)   และ
ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) แล้วเสร็จและได้บรรจุโครงการก่อสร้าง
อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทสภ. ไว้ในแผนแม่บทดังกล่าว เพื่อเป็นการ
ขยายขีดความสามารถของ ทสภ. ให้รองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอีก 30 
ล้านคนต่อปี และ สศช.ได้อนุมัติงบลงทุนเพิ่มเติมปี 2559 ส าหรับงาน
จ้างที่ปรึกษาออกแบบ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 59 โดยคณะกรรมการ ทอท. 
ได้รับทราบ  ผู้ชนะการประกวดแบบแล้ว เพื่อให้การพิจารณาเป็นไป
ด้วยความรอบคอบ ทอท. ได้มีหนังสือสอบถามความเห็นจากองค์การการ
บินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ในฐานะผู้จัดท ารายงานผลการศึกษา
แ ผ น แ ม่ บ ท ท่ า อ า ก า ศ ย า น สุ ว ร ร ณ ภู มิ  แ ล ะ ใน ที่ ป ร ะ ชุ ม                 
คณะกรมการ ทอท. เมื่อวันที่  21 พ.ย. 2561 ได้มีมติให้ชะลอ   
โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ทสภ. จนกว่าได้ข้อสรุป
ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นจากภาคสว่นต่างๆ รวมถึงการพิจารณาของ ICAO 

 

  โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด จ.ตาก 
- ครม.มีมติ เมื่อวันท่ี 19 ต.ค. 2547 เห็นชอบในหลักการแนวทางการ
จัดตั้ งเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดตาก ตามที่  สศช.เสนอ และ
มอบหมายให้ ทย. ด าเนินโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด     
อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อส่งเสริมด้านการขนส่งทางอากาศ สนับสนุนการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดตาก และรองรับการลงทุนของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเช่ือมโยงการขนส่งทางอากาศกับ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  สนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่        
อ.แม่สอดและใกล้เคียง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กรมท่าอากาศยาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

สถานะปัจจุบัน  
- การจัดซื้อที่ดินอยู่ระหว่างการขอรับจัดสรรงบประมาณงบกลาง               
ปี 2562 เพื่อน ามาช าระค่าที่ดิน เนื่องจากเงินกันเหลื่ยมปีถูกพับไป 
- งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร วงเงิน 447 ,600 ,000 บาท
ระยะเวลาด าเนินการ 900 วัน ได้ผลงานร้อยละ 100 ด าเนินการแล้ว
เสร็จเมื่อเดือน เม.ย. 2561 
 
- งานก่อสร้างทางขับ  ลานจอดเครื่องบิน  และเสริมผิ วทางวิ่ ง                     
วงเงิน 297 ,000 ,000 บาท (ระยะเวลาด าเนินการ 700 วัน)         
ได้ผลงานร้อยละ 100 
 
 
 
 
- ก่ อสร้ างต่ อ เติ มความยาวทางวิ่ ง  ล งนามในสัญ ญ า เมื่ อวันที่                  
21 มี.ค. 2560 สิ้นสุดสัญญา 19 ก.พ. 2562 ผู้รับจ้างคือ บริษัท 
เชียงใหม่คอนสตัค ช่ัน  จ ากัด  วงเงิน 368 ,723 ,087.87 บาท                          
ได้ผลงานร้อยละ 31.81  
 
 

- วงเงินงบประมาณปี 61 
จ านวน 161.695 

ล้านบาท 
- เบิกจ่ายครบแล้ว 

 
 
 
- วงเงินงบประมาณปี 61 

จ านวน 90.900 
ล้านบาท 

- เบิกจา่ยแลว้ 
71.894 
ล้านบาท 

 
- วงเงินงบประมาณปี 61 

จ านวน 79.052 
ล้านบาท 

- เบิกจา่ยแลว้ 
55.385                
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 
 

- วงเงินงบประมาณปี 62 
88.74 
ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 



๗๑ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

สถานะปัจจุบัน  
- งาน ก่ อส ร้ า งท างวิ่ ง  ท างขั บ  ล าน จอด เค รื่ อ งบิ น  และอื่ น ๆ                    
วงเงิน1,316,732,396.16 บาท (ระยะเวลาด าเนินการ 990 วัน)         
ได้ผลงานร้อยละ 76.19 
 
 
 
 
- โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างทางวิ่งทางขับ ลานจอด
เครื่องบินและอื่นๆ ได้ผู้รับจ้างแล้ว สิ้นสุดสัญญา 15 ก.ค. 2562 
 
 
 
 
 
- งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารและอาคารประกอบ ได้ผลงานร้อย
ละ 78.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- วงเงินงบประมาณปี 62 

จ านวน 402.597 
ล้านบาท 

- เบิกจา่ยแลว้  
62.603 
ล้านบาท 

 
- วงเงินงบประมาณปี 61 

จ านวน 8.177 
ล้านบาท 

- เบิกจา่ยแลว้  
7.801 
ล้านบาท 

 
- วงเงินงบประมาณปี 61 

จ านวน 136.550 
ล้านบาท 

- เบิกจา่ยแลว้ 
111.171 
ล้านบาท 

- วงเงินงบประมาณปี 62 
จ านวน 81.080 

ล้านบาท 
- เบิกจา่ยแลว้  

- 
ล้านบาท 



๗๒ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

- งานที่ดิน จัดซื้อแล้วเสร็จ จ านวน 130 ราย 164 แปลง  คงเหลือที่
ยังจัดซื้อไม่แล้วเสร็จ จ านวนประมาณ 10 ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ พรฎ. เวนคืนท่ีดิน 

- - 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 
- ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่  3 และปรับปรุงอาคารที่พัก
ผู้โดยสารหลังที่ 1 และ 2 และอาคารจอดรถโดยงานก่อสร้างและ
ปรับปรุงอาคารฯ โดยลงนามในสัญญากับ บริษัท คริสเตียนี และนีลสันไทย 
จ ากัด เมื่อวันทื่  20 ก.ย. 2561 ก าหนดแล้วเสร็จ 5 ก.ย. 2564                    
ได้ผลงานร้อยละ 0.65 
- งานก่อสร้ างล านจอด เครื่ อ งบิ นพร้อมระบบ ไฟฟ้ าสนามบิ น           
วงเงิน 1,215,000,000 บาท โดยได้ลงนามสัญญากับกิจการร่วมค้า ที.พี.พี.ซี. 
เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2561 ก าหนดแล้วเสร็จ 26 ส.ค. 2563 ได้ผลงานร้อยละ 4.66 

- วงเงินงบประมาณปี 61 
จ านวน 182.250 

ล้านบาท 
- เบิกจา่ยแลว้ 
129.450 

ล้าาท 
วงเงินงบประมาณป ี62 

จ านวน 506.691 
ล้านบาท 

- เบิกจา่ยแลว้ 
- 

ล้านบาท 

  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการค้าการลงทุนตามแนวชายแดนและ
เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง 
- โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานขอนแก่น 
เนื่องจากอาคารที่พักผู้โดยสารสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 4502 คน
ต่อช่ัวโมง ซึ่งปัจจุบันมีความคับคั่งในการรองรับผู้โดยสารและไม่สามารถ
ให้บริการตามมาตรฐานพร้อมกับ 2 สายการบินในช่ัวโมงเดียวกัน 
รวมถึงได้ท าการพยากรณ์ในปี 2568 จะมีจ านวนผู้โดยสารใช้บริการ
เป็น 1,332 คนต่อช่ัวโมง จึงมีความจ าเป็นจึงจ าเป็นต้องก่อสร้างอาคาร
ที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ เพ่ือรองรับจ านวนผู้โดยสารที่เพ่ิมมากข้ึน 
 
 

 
 
- วงเงินงบประมาณปี 61 

จ านวน 337.500 
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 
300.735 
ล้านบาท 



๗๓ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

สถานะปัจจุบัน 
- งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยาสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานขอนแก่น วงเงิน 
2,250,000 บาท ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2561 
(งบประมาณปี 2562 =956.250 ลบ. และปี 2563 = 956.250 ลบ.) 
  สัญญาจ้ างเลขที่  265/2561 ลงวันที่  29 สิ งหาคม 2561                  
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินสัญญา 2,004.900 ลบ. 
ผลการด าเนินงานร้อยละ 7.68 

 
- 

 
- 

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 โดยภาคเอกชน               
ขอใช้สิทธิในการบริหารพื้นที่บนท่าเรือ ดังนี ้
• การด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 

      - 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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-วงเงินงบประมาณปี 62 
จ านวน 24.20 

 ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว 

9.97 
ล้านบาท 

- วงเงินงบประมาณ 
ปี 63 จ านวน  8.36   

ล้านบาท 
 
 

 
กรมเจ้าท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

ท่าเรือวัดม่วงแค ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้ผลงานร้อยละ 57.94 
 
 

- ปี 2562-2563 ได้เสนอขอตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาสิ่งอ านวย  
ความสะดวกในบริเวณท่าเทียบเรือท่าช้าง ในวงเงิน 60 ล้านบาท และ      
ท่าเตียนในวงเงิน 40 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา  
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนการพัฒนาของภาคเอกชน ได้มีแนวทางในการบริหารพัฒนาพื้นที่
และติดตั้งระบบ เช่น กั้นพื้นที่ ติดตั้งป้ายบอกสถานีเรือและข่าวสาร
ทั่วไป และจัดหาเครื่องจ าหน่ายตั๋วอิเล็กทรอนิกส์แล้ว   

 
 

 

-วงเงินงบประมาณ 
ปี 62 จ านวน 

20.00 
ล้านบาท 

-วงเงินงบประมาณ 
ปี 63 จ านวน 

80.00 
ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - โครงการศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและส ารวจออกแบบ
รายละเอียดโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น  าเจ้าพระยาและ
น่านเพ่ือการเดินเรือ (ปี  2555 - 2559) วงเงิน 231 ล้านบาท     
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเดินเรือในแม่น้ าเจ้าพระยาและน่าน   
โดยให้เรือกินน้ าลึกไม่น้อยกว่า 5 เมตร สามารถเดินเรือได้จากปาก
แม่น้ าเจ้าพระยาไปถึง จ.นครสวรรค์ และเรือกินน้ าลึกไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
สามารถเดินเรือได้จาก จ.นครสวรรค์ ไปถึง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร      
ใช้เดินเรือได้ตลอดปี อยู่ระหว่างการศึกษา ผลงานคิดเป็นร้อยละ 68 
 
 
 
 
 

- วงเงินงบประมาณปี 59 
จ านวน 73.483 

ล้านบาท 
- เบิกจ่ายแล้วปี 58-59 

122.833 
ล้านบาท 

 



๗๕ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

- - - โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ งสินค้ าในแม่น  าป่ าสั ก         
เพื่อเช่ือมโยงการขนส่งสินค้าทางน้ าภายในประเทศ ที่จะเช่ือมโยง       
การขนส่งทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มายังท่าเรือต่าง ๆ 
ในเขตท่าเรือศรีราชา และท่าเรือแหลมฉบัง ประกอบด้วย 
๑) งานศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการ
เพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ าเช่ือมจากแม่น้ าป่าสักผ่านแม่น้ าเจ้าพระยา
ออกสู่ทะเล พ.ศ. 2558 - 2561 วงเงินตามสัญญา 139.9575 ล้านบาท 
ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษาฯด าเนินการการออกแบบ 
 
 

๒) งานก่อสร้างและควบคุมงานเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ าป่าสัก    
ระยะที่  ๑ (ปี 2555 - 2562) จ านวน 3 ตอน วงเงินตามสัญญา 
2,060 ล้านบาท ได้ผลงานร้อยละ 99.90 
 
 
 

- วงเงินงบประมาณปี 61 
จ านวน 36.389 

 ล้านบาท 
- เบิกจ่ายแล้วปี 58-60 

74.457 
ล้านบาท 

 
 
 
 
 

- วงเงินงบประมาณปี 62 
จ านวน 203.3563  

ล้านบาท 
- เบิกจ่ายแล้ว 58-61 
จ านวน 1,927.6737 

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 
จ.สุราษฎร์ธานี ก่อนด าเนินการก่อสร้างท่าเรือตามผลการศึกษาฯ ต่อไป 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างกรมเจ้าท่าจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนส่งเสริมการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพื่อขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 
คาดว่าจะน าเสนอกระทรวงคมนาคมได้ภายในเดือนมีนาคม 2562 เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ในขณะเดียวกันกรมเจ้าท่าได้เสนอขอตั้ง
งบประมาณ ปี 2563 – 2564 วงเงินรวม 18,000,000 บาท เพื่อมา
ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนา            
ท่าเทียบเรือรองรับเรือส าราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ด้วยแล้ว 

- เบิกจ่ายแล้วปี 60
จ านวน 9.854 

ล้านบาท 
- เบิกจ่ายแล้ว 58-60 

26.8749 
ล้านบาท 



๗๖ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

- - - โครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมโยงอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก  
และฝั่งตะวันตก  
1) การเดินเรือ Ferry เฉพาะส าหรับผู้โดยสาร 
จท. ได้เปิดเส้นทางฝั่ งตะวันออก - ฝั่งตะวันตก (พัทยา-เขาตะเกียบ)                   
มีผู้ให้บริการ คือ บริษัท รอยัล พาสเลนเจอร์ ไลเนอร์ จ ากัด โดยเปิดให้บริการ
เป็นทางการเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2560 
นอกจากนี้ บ ริษั ทฯ  ได้ ขออนุญ าต เปิ ด เส้ นทางท่ าเรื อสั ตหี บ -                          
ท่าบางเบ้า (เกาะช้าง) -ท่าเรือคลองใหญ่ แต่ต้องรอการพัฒนาท่าเรือสัต
หีบให้แล้วเสร็จก่อนเปิดให้บริการต่อไป 
ทั้ งนี้ ในส่ วนของกรม เจ้ าท่ าจะด า เนิ นการควบ คุ ม ก ากั บดู แล                       
ด้านความปลอดภัยและการให้บริการในการเดินเรือดังกล่าวต่อไป 
2) โครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่ เชื่อมโยงอ่าวไทยตอนบนฝ่ัง
ตะวันออกและฝ่ังตะวันตก ระยะยาว (การพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่)    
แบ่งการด าเนินการเป็น 2 ส่วน ดังนี  
ส่วนที่ 1 เส้นทางเฟอร์รี่ขนส่งผู้โดยสารและรถยนต์ ที่ปรึกษาเสนอให้
พัฒนาเส้นทางเดินเรือ Ferry ความเร็วสูง รองรับผู้โดยสารและรถยนต์
ส่วนบุคคล ระหว่างปากน้ าปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ – ท่าเรือ
พาณิชย์สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยจัดการทดสอบความความสนใจหาผู้
ให้บริการเดินเรือและผู้บริหารท่าเรือควบคู่กับการออกแบบรายละเอียด
และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าเรือที่จะพัฒนาก่อนด าเนินการ     
ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างท่าเรือ ณ ปากน้ าปราณบุรี 
เชื่อมโยงกับท่าเรือพาณิชย์สัตหีบที่กองทัพเรือพัฒนาต่อไป ปัจจุบันอยู่
ระหว่าง จท. ตรวจรับรายงานการศึกษาความเหมาะสมฉบับสมบูรณ์ 
ก่อนด าเนินการตามแนวทางที่ปรึกษาเสนอแนะต่อไป คาดว่าจะจัดการ
ทดสอบความสนใจหาผู้ให้บริการเดินเรือและผู้บริหารท่าเรือได้ในช่วง
ไตรมาสแรกของปี 2562 
 
 
 

 
 

งบด าเนินการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- วงเงินงบประมาณปี 60 

จ านวน 30.000       
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 57-60 
16.050 
ล้านบาท 

 



๗๗ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

ส่วนที่ 2 การพัฒนาเส้นทางขนส่งผู้โดยสาร รถยนต์ และรถบรรทุก   
ที่ปรึกษาเสนอแนะให้ใช้ท่าเรือประจวบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์                  
เป็นท่าเรือฝั่งตะวันตกของอ่าวไทยเช่ือมโยงกับท่าเรือที่มีศักยภาพฝั่ง
ตะวันออก เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง หรือ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ซึ่งปัจจุบัน
มีเอกชนประสงค์น าเรือ RoRo ขนาดประมาณ 20,000 ตันให้บริการ
เดินเรือในเส้นทางท่าเรือประจวบ - ท่าเรือแหลมฉบัง โดยได้มีการเข้า
พบเพื่อน าเสนอโครงการกับกระทรวงคมนาคมแล้วเมื่อเดือน ก.ย. 2561                
ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าจะอ านวยความสะดวกให้เอกชนผู้สนใจในด้านการจด
ทะเบียนเรือเดินประจ าทาง การก ากับดูแลด้านการจราจรและ                   
ความปลอดภัยทางน้ าต่อไป 

 - - ขุ ดลอกและบ ารุ งรั กษาร่ องน  าชายฝ่ั งทะเลที่ ร่ องน  าบางปะกง                              
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื อดินประมาณ 3 ,220,800 ลบ.ม.                         
(วงเงิน 193.2498 ลบ.) เพื่อแก้ไขปัญหาการตกตะกอนตื้นเขินของ
ร่องน้ าชายฝั่งทะเลที่ผู้ใช้  ร่องน้ าใช้เป็นเส้นทางการสัญจรทางน้ าให้เกิด
ความสะดวกและปลอดภัยแก่การขนส่งทางน้ า อันจะท าให้การขนส่ง
ทางน้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และได้ลง
นามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 26 พ.ย.61  
- ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 

- วงเงินงบประมาณ       
ปี 62 จ านวน 
193.2498 

ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว 
28.8750 
ล้านบาท 

 

 - - - 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. (การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย) ด าเนินโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่
ท่าเรือแหลมฉบัง      
- 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 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 98.80 
-  ได้ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ยกขน (RMG และ เครื่อง RTG) ส่ง

- เบิกจ่ายแล้ว 
1,613.14 
ล้านบาท 

การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

มอบงานแล้ว เดือน ธ.ค. 2561 
ปัญหา/อุปสรรค 
- ไม่สามารถเข้าก่อสร้างลานรถไฟฝั่ง B ได้ตามแผนงาน เนื่องจาก รฟท. 
มีหนังสือขอให้การท่าเรือฯ ชะลอการก่อสร้างถนน Road 2 บริเวณฝั่ง B 
ไว้ก่อน เพื่อให้การรถไฟฯ และผู้ประกอบการท่าเทียบเรือฝั่ง B ยังคงใช้
พื้นที่ขนถ่ายตู้สินค้าไปก่อนจนกว่าการท่าเรือฯ จะเปิดใช้รถคานเคลื่อนที่
ยกตู้สินค้าชนิดเดินบนราง (Rail Mounted Gantry Crane : RMG) ใน
การยกตู้สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมแก้ไขปัญหา
ร่วมกับการรถไฟฯ มีแผนการชะลอการก่อสร้างบริเวณพื้นที่ฝั่ง B 
ออกไปอีกจนถึงเดือน ส.ค. 2561 เพื่อเตรียมการยกขนช่ัวคราวด้วย 
RMG ของโครงการ ท่าเรือแหลมฉบังได้ขอสนับสนุนพนักงานท่าเรือ
กรุงเทพมาช่วยปฏิบัติงานในการยกขนตู้สินค้าเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะ
ได้ผู้รับจ้างบริหารจัดการตู้สินค้า และผู้รับจ้างเคลื่อนย้ายตู้สินค้าทางรถไฟ
และท่าเทียบเรือ โดยได้เริ่มทดลองและฝึกทักษะการยกขนตู้สินค้าเปล่าด้วย
เครื่องมือ RMG ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2561 เริ่มปฏิบัติงานขนถ่ายตู้สินค้ากับ
ขบวนรถไฟจริงได้ภายในเดือน ก.ย. 2561 และหากผลการด าเนินงานดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กทท. จะส่งมอบพื้นที่ในส่วนของถนน 
Road2 บริเวณฝั่ง B ที่ช ารุดให้แก่ผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จตามเง่ือนไขสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการท่าเรือฯ 
จัดท าหนังสือส่งมอบพื้นที่ในส่วนของถนน Road 2 บริเวณฝั่ง B ที่ช ารุด
ให้แก่ผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขสัญญาต่อไป 
 - ติดปัญหาการรื้อย้ายและติดตั้งเครื่อง X-Ray ของกรมศุลกากร      
ซึ่งอยู่ ในบริเวณรางรถไฟที่ต้องของบประมาณมาด าเนินการ ซึ่ ง
คณะกรรมการ กทท. มีมติอนุมัติเงินส ารองในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน 
ปีงบประมาณ 2561 ของการท่าเรือฯเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
เครื่อง X-Ray รวมถึงการรื้อย้าย และติดตั้งเสา X-Ray ในโครงการฯ 
เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 30.00 ล้านบาท  
- ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการด าเนินการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

 
 



๗๙ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

  - โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝ่ัง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง         
วงเงิน ๑,๘๖๔.๑๙ ล้านบาท  
- กทท. ได้ลงนามในสญัญาแลว้เมือ่วันที่ 15 ธ.ค. 2558 ระยะเวลาด าเนินการ 
690 วัน ก าหนดแล้วเสร็จวันที่ 4 พ.ย. 2560 และเปิดด าเนินการในปี 
2561 มีผลการด าเนินงานรวมสะสม คิดเป็น 100% 
- เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2561 กทท. ได้อนุมัติแก้ไขสัญญางานก่อสร้างท่า
เทียบเรือชายฝั่ง โดยมีมูลค่างานก่อสร้างที่ท าได้จริงรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
1,102.65 ล้านบาท 
งานจัดหาเครื่องมือยกขน  
- จ้างเหมาสร้างรถคานเคลื่อนที่ล้อยาง (RTG) ได้ลงนามในสัญญาแล้ว 
เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2559 ในวงเงิน 199.20 ล้านบาท ระยะเวลา
ด าเนินงาน 480 วัน โดยผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้าย เมื่อวันที่      
19 ก.พ. 2561 ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจจ่ายเงิน
เรียบร้อยแล้ว 
- 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
ปัจจุบันได้ทดสอบในลักษณะการปฏิบัติงานจริงเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้าง
ส่งมอบงานงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ 
ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
- ส าหรับการจัดหาเครื่องมือยกขนอีก 1 รายการ คือ ปั้นจั่นหน้าท่า (MHC) 
โดยได้จัดจ้าง บริษัท คอนทรอนิค จ ากัด ในวงเงิน 145.80 ล้านบาท  
ก าหนดแล้วเสร็จวันที่ 22 ส.ค. 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างด าเนินการ 
 
 
 
 
 

- เบิกจ่ายแล้ว 
1,506.29 
ล้านบาท 



๘๐ 
  
 
 

 
นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน 

 
ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

วันที ่ สาระส าคัญ 

6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการใน
สาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจ
ของหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงาน
ก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และ
จัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแลระบบราง เพื่อ
ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการให้บริการ
และความปลอดภั ย  โครงสร้างอัตรา
ค่าบริการที่ เป็นธรรม การลงทุน การ
บ ารุงรักษา และการบริหารจัดการ ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็น
โครงข่ายหลักของประเทศ รวมทั้งพิจารณา
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาขนส่งและการประกอบกิจการโลจิ
สติกส์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ 
รวมทั้งสนับสนุน ให้ภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในภาคขนส่งเพิ่มขึ้น 

9 กุมภาพันธ์ 
2559 

ให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัด
ด าเนินการจัดตั้ งกรมการ
ขน ส่ งท าง  ให้ แ ล้ ว เส ร็ จ
ภายในปีนี้  เพื่อให้มีการแยก
ห น่ ว ย ง า น ก า กั บ ดู แ ล 
(Regulator) และหน่วยงาน
ให้บริการ (Operator) ออก
จาก กั น  ต าม แน วท างที่
คณ ะกรรมการน โยบาย
รั ฐ วิ ส าห กิ จ ได้ อ นุ มั ติ ไ ว้ 
กระทรวงคมนาคมจึงมีความ
จ า เป็ น เร่ งด่ วนที่ จ ะต้ อ ง
ด า เนิ น การ เกี่ ย วกั บการ
จัดตั้ง   กรมฯ ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วต่อไป 
 

การจัดตั งกรมการขนส่งทางราง  
1. กระทรวงคมนาคม ได้จัดส่งร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกรมการขนส่ง

ทางราง รวม 5 ฉบับ  เพื่ อให้ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)                       
ตรวจพิจารณา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ประกอบด้วย  
         1) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
           2)   ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... 
        3)   ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... 
         4)   ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางราง 
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. .... 
       5)    ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

2. สคก. มีหนังสือถึงกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ แจ้ง
ให้ทราบว่าได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

๓. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑                      
มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง) และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

๔. สคก. มีหนังสือถึงกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ แจ้ง
ให้ทราบว่า ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับกรมการขนส่งทางราง 
รวม 3 ฉบบั เสร็จแล้ว ประกอบด้วย 

         1) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... 
          2) ร่างกฎกระทรวงแบ่ งส่วนราชการกรมการขนส่ งทางราง 
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. .... 
         3) ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ส าหรับร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา 

- ส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง
และจราจร และ 

ส านักงานปลัด 

กระทรวงคมนาคม 

(กลุ่มพัฒนา 

ระบบบริหาร) 



๘๑ 
  

 
นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน 

 
ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

วันที ่ สาระส าคัญ 

ซึ่งได้มีการประชุมมาอย่างต่อเนื่องขณะนี้ยังตรวจพิจารณาไม่แล้วเสร็จ 
๕. สนช. มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม                

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง) ในวาระที่ 3 แล้ว เมื่อวันท่ี    
๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ขณะนี้อยู่ ระหว่างส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                     
น าขึ้นทูลเกล้าให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
  

 

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

น โยบ าย ที่  7 . ก า รส่ ง เส ริ ม บ ท บ าท แ ล ะ                     
การใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 
   7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อน การด าเนินงานตาม
แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ า โขง 6  ประ เทศ  (GMS) 
แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) 
แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความ
ร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ 
(BIMSTEC) และแผนแม่บทความเช่ือมโยงใน
อาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ความเช่ือมโยงด้าน
การขนส่งและระบบโลจสิติกสใ์นอาเซียนสัมฤทธผิล
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- การด าเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 
1. กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าผ่านแดน ประเทศไทยอยู่ระหว่างด าเนินการในการให้
สัตยาบันพิธีสารแนบท้ายความตกลงฉบับต่างๆ เพื่อให้ความตกลง             
มีผลใช้บังคับ โดยมีความคืบหน้าในการด าเนินการ ดังนี้ 

•พิธีสาร 2 การก าหนดที่ท าการพรมแดน ประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยมีกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ประเทศไทย
ได้ให้สัตยาบันพิธีสาร ๒ แล้วเมื่อวันที่  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑                   
(อยู่ในความรับผิดชอบของกรมศุลกากร) 

•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
ประเทศไทยอยู่ระหว่างเตรียมการส าหรับการให้สัตยาบันต่อไป โดย
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562 
3. การด าเนินการในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง 6 ประเทศ (GMS) 
ประเทศสมาชิ ก GMS ได้ จั ดท าความตกลง GMS CBTA ขึ้ น  เพื่ อ                
อ านวยความสะดวกในการขนส่งระหว่างกัน ซึ่งความตกลงดังกล่าว                 

 
 
 
- 

 
 
 

ส านักงานปลัด  
กระทรวงคมนาคม 



๘๓ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

มีภาคผนวกและพิธีสารแนบท้ายจ านวน 20 ฉบับ ประเทศไทย        
ได้ให้สัตยาบันภาคผนวกและพิธีสารฯ ครบทั้ง 20 ฉบับ แล้ว  
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 

7.5 ต่อเช่ือมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิ
สติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูปเพื่อ
เพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศและเช่ือมโยงกับ
อาเซียน เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ
รายย่อยสู่ตลาดที่กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศ และขณะเดียวกันก็ช่วยสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจแก่พ้ืนท่ีต่าง ๆ ภายในประเทศ
ด้วย 
 

- - โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 
- กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง 
 (1) ทางหลวงหมายเลข 12 ตาก - แม่สอด ตอน 3 จ.ตาก 
ระยะทาง 25.500 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 1,396.500 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2558 – 2560 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง   
ส่วนท่ี 1 ได้ผลงานร้อยละ 96.47 ส่วนท่ี 2 ได้ผลงานร้อยละ 94.35 
 
 
 

 
 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 60 

จ านวน 453.134  
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว  
จ านวน 388.473 

ล้านบาท 
 

กรมทางหลวง 
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นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 
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ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

(2) ทางหลวงหมายเลข 3 ตราด -หาดเล็ก ตอน 2 จ.ตราด 
ระยะทาง 38.790 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 1,382.071 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2558 – 2560 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง  
ส่ วนที่  1  ได้ ผลงานร้อยละ 69 .44 และ ส่ วนที่  2  ได้ ผลงาน                          
ร้อยละ 96.40 
 
 
- โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 
(๑) ทางหลวงหมายเลข 408 อ.นาทวี - ด่านประกอบ จ.สงขลา
ระยะทาง 15.400 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 542.735 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2559 – 2561 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้
ผลงานร้อยละ 94.97 
 
 
- กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง 
 (1) ทางหลวงหมายเลข 290 ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน 2 
(ด้านใต้) จ. นครราชสีมา ระยะทาง 29.233 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 
987.934 ล้ านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี  2559  – 2562                              
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 75.70 
 
 
- กิจกรรมพัฒนาทางหลวงรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 (1) ทางหลวงหมายเลข 3 ทางเลี่ยงเมืองแกลง จ. ระยอง 
ระยะทาง 11.000 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 481.730 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปี 2559 – 2561 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
 
 
 
 

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62 
จ านวน 739.535 

 ล้านบาท 
- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000 
ล้านบาท 

 
 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62

จ านวน 19.222 
 ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000 
ล้านบาท 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62 

จ านวน 288.662  
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 
18.515 
ล้านบาท 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62 

จ านวน 00.000 
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000 
ล้านบาท 
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- โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับพื นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC 
- กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก     
(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 – 2562 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ตอนที่ 1      
ได้ผลงานร้อยละ 33.57 ตอนที่ 2 ได้ผลงานรอ้ยละ 27.76 และ ตอนที่ 3 
ได้ผลงานร้อยละ 22.31 
 
 
(3) ทางหลวงหมายเลข 331 สะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อ
วินฮีสเทริน์ซีบอร์ดอมตะซิตี้แลและแยกปากร่วม วงเงินค่าก่อสร้าง 
3,465  ล้านบาท ได้ผลงานร้อยละ 16.69 
 
 
 
 
(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 
 
 
 

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 279.00 

ล้านบาท 
 

 
 
 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62

จ านวน 714.779  
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 
50.363 
ล้านบาท 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62 

จ านวน 00.0000 
ล้านบาท 

เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000 
ล้านบาท 
 

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 61 
จ านวน 450.00 

ล้านบาท 
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(5) ทางหลวงหมายเลข 344 อ. บ้านบึง-อ.แกลง ตอน บ.นองเสือช้าง-
อ.แกลง ระยะทาง 40.210 กม. วงเงินค่าก่อสร้าง 1,213.842 ล้านบาท 
ระยะเวลา ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2561 – 2563 อยู่ระหว่าง    
การก่อสร้าง ตอนที่  1 ได้ผลงานร้อยละ 25.33 และตอนที่  2                 
ได้ผลงานร้อยละ 33.31 
 
รายการใหม่ในปีงบประมาณ 2562 
(1) ทางหลวงหมายเลข 348 สาย อ.อรัญประเทศ -อ.โคกสูง 
จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 19.964 วงเงนค่าก่อสร้าง 1,000 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
(2) ทางหลวงหมายเลข 4055 สาย นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน                 
บ.จะแลเกาะ - อ. ระแงะ จ.นราธิวาส  ระยะทาง 6.173 กม.           
วงเงินค่าก่อสร้าง 320 ล้านบาท 
 

- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62 
จ านวน 523.937  

ล้านบาท 
- เบิกจ่ายแล้ว 

95.856 
ล้านบาท 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62 

จ านวน 200 
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000 
 - ล้านบาท 

 
- วงเงินค่าก่อสร้างปี 62 

จ านวน 64 
ล้านบาท 

- เบิกจ่ายแล้ว 
00.0000 
ล้านบาท 

7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการ
พัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่ งบริ เวณประตูการค้าหลักของ
ประเทศเพื่อรองรับการเช่ือมโยงกระบวนการผลิต
และการลงทุนข้ามแดน โดยปรับปรุงโครงข่าย
ร ะ บ บ ถ น น  พั ฒ น า ระ บ บ  National Single 
Window (NSW) และสิ่งอ านวยความสะดวกทาง
การค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง 
โดยในระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่

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

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

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

- ส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง

และจราจร 
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ส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญ
ประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 
ซึ่งจะท าให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สามารถ
เช่ื อ ม โย งกั บ ป ระ เท ศ เพื่ อ น บ้ าน ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทางและ
การขนส่ งที่ ค าดว่ าจะ เพิ่ ม ขึ้ น จากการเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดท า
ราย ละ เอี ย ด โค รงก าร
แผนการลงทุนใน 4 กลุ่ม
ง า น  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย                      
(1) กลุ่มงานภาพรวมพื้นที่ 
EEC นิคมอุตสาหกรรม(2) 
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคมรองรับการพัฒนา 
EEC และน าไปสู่การเป็น
ศูนย์กลาง โลจิสติกส์ของ
ภู มิ ภ าค  (3) ก ลุ่ ม ง าน
พัฒนาพื้นที่อู่ตะเภา และ 
(4) กลุ่มงานพัฒนาเมือง 
 
 
 
 
 

โครงการของหน่วยงานในสังกัด คค. ประกอบด้วย 104 โครงการ 
วงเงินรวม 745,710.56 ล้านบาท  

- สนข. ได้ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก               
รอบที่ 2/2561 ณ เดือนกันยายน 2561 สรุปสถานะการด าเนินงานได้ ดังนี ้

 
สถานะการด าเนินงาน 

ณ เดือนกันยายน 2561 
จ านวน
โครงการ 

1. ด าเนินการ/กอ่สร้างแล้วเสร็จ 21 
2. อยู่ระหว่างด าเนินการ/ก่อสร้าง 68 
3. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2562 24 
4. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2563 21 
5. ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2564 เป็นต้นไป 28 
6. เปลี่ยนแปลงการด าเนินงานเป็นแบบ PPP * 5 
7. ยกเลิกโครงการ ** 1 

รวม 168 
หมายเหตุ : * คือ โครงการก่อสร้างอาคารรับรองการปฏิบัติงานของ AIR CARGO ระยะที่ 1 
โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสนามบิน โครงการก่อสร้าง AIR CARGO ระยะที่ 2 
โครงการพัฒนาเขตประกอบการค้าเสรี (FREE TRADE ZONE) และโครงการพัฒนาศูนย์ธุรกิจการค้า 
(COMMERCIAL GATEWAY) ของ ทร. (สนามบินอู่ตะเภา) 
**  คือ โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาลานจัดคิวรถบรรทุกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง 
ของ สนข. เนื่องจากปัจจุบัน กทท. ได้มีการใช้ระบบจองคิวรถบรรทุกในการเข้าสู่ท่าเรือ
เรียบร้อยแล้ว 
 - สนข. ได้ก าหนดติดตามผลการด าเนินงานตามแผนฯ ครั้งที่ 1/2562 
ภายในเดือนมีนาคม 2562 
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- - การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัด 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก งบประมาณที่ด าเนินการ 23.185 ล้านบาท 
ปี 256๒  9.275  ล้ าน บ าท  ปี  2 5 6 ๓  1 3 .9 1 0 ล้ าน บ าท          
ระยะเวลาด าเนินการ 12 เดือน 
วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
ของจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับและสนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่ เขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก  ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ ยวในพื้นที่ เขตพัฒนาพิ เศษภาค
ตะวันออก   
2) เพื่อศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของรูปแบบและโครงข่ายระบบ
ขนส่งสาธารณะที่เช่ือมโยงกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมที่ส าคัญในพื้นที่พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เช่น 
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา โครงการรถไฟความเร็วสูงสาย
ตะวันออก โครงการการพัฒนาท่าเรือ และโครงการรถไฟทางคู่ในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นต้น 
- ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมลงในสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ คาดว่า               
จะสามารถลงนามในสัญญาจ้างฯ ภายในเดือนมีนาคม 2562 

งบประมาณปี 2562-63 
วงเงินรวม 
23.185 
ล้านบาท 

 

- - ความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน  
ความคืบหน้าการด าเนินงาน 
- ร่างสัญญา 2.3 (สัญญาการวางราง และระบบการเดินรถ ระบบ
อาณัติสัญญาณ พร้อมขบวนรถ) เห็นชอบร่วมกันในหลักการของ
สัญญา 2.3 ส่วนใหญ่แล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ขณะนี้
อยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียด 
1 โครงการระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา 

1.1 ช่วงกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5  กิโลเมตร วงเงิน     
425 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่ ง ทล. เป็น
ผู้ด าเนินการก่อสร้าง ผลงานร้อยละ 50% 

- การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 

และ 
ส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง

และจราจร  
และ 

ส านักางานปลัด 
กระทรวงคมนาคม 
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1.2 ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก ระยะทาง 11 กิโลเมตร โดยคณะกรรมการ 
รฟท. ให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาข้อเสนอของเอกชนแล้ว และ
ลงนามในสัญญาก่อสร้างงานโยธา เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2562 

1.3 ช่วงแก่งคอย-บันไดม้า-โคกกรวด-ล าตะคอง-โคราช ขณะนี้                     
อยู่ระหว่างจัดท า TOR และราคากลาง (พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๑) และจัดการ
ประกวดราคาเดือน ม.ค. - เม.ย. ๒๕๖๒ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้             
ภายในเดือนมิถุนายน 2562 

- ช่วงมวกเหล็ก-ล าตะคอง (อุโมงค์)  
1.5 ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง-นวนคร-บ้านโพธิ์-พระแก้ว-สระบุรี-แก่ง

คอย-เชียงรายน้อย ขณะนี้ จัดท า TOR และราคากลางแล้วเสร็จ โดย
ก าหนดให้เอกชนยื่นข้อเสนอในเดือนพฤษภาคม 2562 และคาดว่าจะ
ลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕6๒ 
2 โครงการระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย 
 1) รฟท. จัดท ารายงานทบทวนผลการศึกษาโครงการฯ ช่วงนครราชสีมา - 
หนองคาย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี แล้วเสร็จ 
ขณะนี้ อยู่ระหว่างน าเสนอคณะกรรมการ รฟท. พิจารณา หลังจากนั้น 
คค. จะด าเนินการสอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เสนอเรื่องต่อ ครม. พิจารณาอนุมัติโครงการภายในเดือน มี.ค. 2562 
         2) รฟท. อยู่ระหว่างการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ                 
จัดจ้างที่ปรึกษาไทยในการออกแบบรายละเอียดโครงการฯ ระยะที่ 2 
ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย ซึ่ งคาดว่าจะได้รับงบประมาณ                         
ในเดือน มี .ค. 2562 ทั้ งนี้  เพื่ อให้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ                     
บริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย -จีน                
ในคราวประ ชุมฯ  ครั้ งที่  1/2561 เมื่ อ วันที่  24 ก .ย . 2561                        
ที่เห็นชอบให้ฝ่ายไทยรับผิดชอบการออกแบบรายละเอียดโครงการฯ 
ระยะที่ 2 นครราชสีมา-หนองคาย 
         3)  คาดว่าจะสามารถเริ่มด าเนินการ โครงการระยะที่  2               
ช่วงนครราชสีมา -หนองคาย ได้ภายในปี  2562 โดยฝ่ ายไทย                     
จะเป็นผู้ด าเนินการออกแบบรายละเอียดงานโยธา 
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3 แผนถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบราง  คณะอนุกรรมการจัดตั้ ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง และจัดท าแผนการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2561 
เมื่ อวันที่  25  เม .ย. 2561 คณ ะอนุกรรมการฯ ได้ เห็นชอบ                    
กรอบนโยบายเรื่องการตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง
ส าหรับประเทศไทย 

- - 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      

1.1) 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 

1.2) รวค. เป็นประธานส่งมอบรายงานการศึกษาการด าเนิน
โครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ฉบับสมบูรณ์ 
(final report) 14 ธ.ค. 2560 ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ า

- กองการ
ต่างประเทศ 

(สปค.) 
และ 

ส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง
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ประเทศไทย ขณะนี้ สนข. อยู่ระหว่างประมวลผลการศึกษาเพื่อน าเสนอ 
คค. เพื่อทราบ  

1.3) การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  
- ช่วงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก : กก.วล. เห็นชอบรายงาน EIA 

เมื่อ 6 ก.ค. 2560 
- ช่วงพิษณุโลก-เชียงใหม่ : คชก. ได้พิจารณารายงานฯ เมื่อ

วันที่ 27 เม.ย. 2561 มีมติเห็นชอบให้น ารายงานฯ เสนอ กก.วล. 
เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. ต่อไป คาดว่าจะ
เสนอ กก.วล. ได้ภายใน มี.ค. 2562 

1.4) การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านคมนาคมระหว่างไทย-ญี่ปุ่น 
เมื่อวันท่ี 19 ต.ค. 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้มีการหารือ
ในประเด็นรูปแบบการลงทุนโครงการ โดยฝ่ายไทยได้ขอให้ฝ่ายญี่ปุ่น
พิจารณาร่วมลงทุนกับฝ่ายไทยนั้น ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นเห็นว่า โครงการนี้เป็น
การลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย ดังนั้น ภาระการลงทุน
ควรเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไทย โดยฝ่ายญี่ปุ่นยังคงยืนยันเจตนารมณ์
เดิมที่ไม่สามารถร่วมลงทุนกับฝ่ายไทยได้ แต่จะให้การสนับสนุนในด้าน
อื่นๆ แทน เช่น การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า การพัฒนาบุคลากร 
และการพัฒนาพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าไปได้ 
ฝ่ายไทยเห็นว่ารัฐบาลญี่ปุ่นต้องแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมลงทุน     
กับฝ่ายไทย ซึ่ งภาระการลงทุนหลักยังคงเป็นของรัฐบาลไทย           
ส่วนรัฐบาลญี่ปุ่นอาจพิจารณาร่วมลงทุนเพียงบางส่วน นอกจากนี้                 
ได้เสนอให้รัฐบาลญี่ปุ่นพิจารณาใช้รูปแบบการด าเนินงานในลักษณะ
เดียวกับการลงทุนในโครงการรถไฟความเร็วสูงแท็กซัส (Texas High-
Speed Railway Project) เมื่ อ ปี  พ .ศ . 2 5 5 8  ที่ ล งทุ น ผ่ า น                     
Japan Oversea Infrastructure Investment Corporation for 
Transport and Urban Development (JOIN) โด ย ม อ บ ห ม าย ให้
คณะท างานทัง้ 2 ฝ่าย ร่วมกันศึกษาในรายละเอียดโดยเร็วต่อไป 

1.5) เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2561 สนข. ได้จัดประชุมคณะท างาน
ด้านเทคนิค โครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 
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ครั้งที่ 15 ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบราง 
ภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคม
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง
และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น ครั้งที่ 15 ณ ห้องประชุม 501 อาคาร สนข. 
โดยมี ผู้ แทนจากฝ่ าย ไทย ประกอบด้ วย  สศช . รฟท .  สบน .                          
และฝ่ายญี่ปุ่นประกอบด้วย Mr.Kenji HAMAMATO ผู้อ านวยการ
ส านักงานโครงการพัฒนานโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ กรม
รถไฟ กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยว 
(MLIT) สถานเอกราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย องค์การความร่วมมือกัน
ระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) เข้าร่วมประชุม โดยคณะท างานฝ่ายญี่ปุ่น    
ได้น าเสนอแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีรถไฟความเร็วสูงนครสวรรค์ 
และพิษณุโลก ให้คณะท างานฯ พิจารณา ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบใน
หลักการของแผนตามที่ JICA น าเสนอ แต่ทั้งนี้ จะต้องมีการหารือใน
รายละเอียดร่วมกันต่อไป 

1.6) สนข. และ JICA ได้จัดประชุมคณะท างานด้านเทคนิค โครงการ
รถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ฯ ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 
6 มีนาคม 2562 โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการลด
ต้นทุนและรูปแบบการด าเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทาง
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ - พิษณุโลก ซึ่งสรุปผลการ
ประชุมในเบื้องต้น คือ ฝ่ายไทยเห็นว่ามูลค่าก่อสร้างงานโยธาสามารถ
พิจารณาปรับลดลงได้อีก เพราะใช้วัสดุก่อสร้างภายในประเทศ จึง
มอบหมายให้ฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณาประเด็นดังกล่าว และน าเสนอ
คณะท างานพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป ส่วนรายละเอียด
รูปแบบการด าเนินโครงการ (Business schemes) จะต้องมีการหารือ
ในรายละเอียดร่วมกันอีกครั้ง เพื่อไม่ให้ขัดกับข้อกฎหมายของทั้ง 2 ประเทศ 
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2. การจัดท าแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื นที่ต่อเน่ือง) ระยะที่ 2 
คณะท างานฝ่ายญี่ปุ่น (M-MAP 2 study team) ได้ด าเนินการศึกษา
และจัดท าทิศทางนโยบายการพัฒนา M-MAP 2 แล้วเสร็จ และได้ส่ง
มอบให้ คค. แล้วเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2561 โดยฝ่ายไทยจะได้สรุปและ
ประมวลผลการศึกษาดังกล่าวเสนอ ครม. เพื่ อรับทราบต่อไป                  
อย่างไรก็ตามฝ่ายไทยเห็นว่า JICA ควรให้การสนับสนุนการด าเนินงาน
ในระยะที่ 2 อย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายไทยจะจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง
เพื่อใช้ในการด าเนินงานร่วมกันต่อไป 

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

- รายงาน PPP : รฟท. อยู่ระหว่างปรับปรุงรายงาน PPP เพิ่มเติม 
ก่ อนน า เสนอ สคร . เนื่ อ งจากสาระส าคัญ ของโครงการได้ มี                         
การเปลี่ยนแปลงไป อาทิ กรณี ทล. ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่เกาะกลาง
ถนนเพชรเกษม บริเวณ ต.ธงชัย (กม.150+000) ท าให้มีการเปลี่ยน
แนวเส้นทางเป็นทางเลี่ยงเมืองเพชรบุรี และการออกแบบสะพาน
พระราม 6 ใหม่ (เนื่องจากเป็นโบราณสถาน) เป็นต้น ส่งผลให้วงเงิน
ก่อสร้างและการเวนคืนมีการเปลี่ยนแปลง 

 - อยู่ระหว่างการแก้ไข ปรับปรุงรายงาน EIA (ฉบับปรับปรุง                  
ครั้งที่ 2) ตามความเห็นของ คชก. โดยให้ปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูล                 
ในส่วนของแบบโครงสร้างสะพานพระราม 6 โดยที่ปรึกษาได้น าส่ง
รายงาน EIA ฉบับปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของ คชก. และ สนข. 
ได้เสนอรายงาน EIA ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4  ให้ สผ. พิจารณาแล้ว         
เมื่อวันที่  24 ตุลาคม 2561  ขณะนี้อยู่ระหว่าง สผ. พิจารณา                   
ความครบถ้วนของข้อมูลก่อนจัดประชุม คชก. ต่อไป 
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- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน 
1) คค. ได้สั่งการให้ สนข. พิจารณาให้ความเห็นต่อรายงานผล

การศึกษาและวิเคราะห์โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน 
แบบไร้รอยต่อ ซึ่ง สนข. ได้เสนอความเห็นไปยัง คค. เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2561 
และ คค. ได้เสนอความเห็นไปยังคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561 

2) รฟท. จัดท ารายงาน PPP แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างขั้นตอน  
การเสนอโครงการตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 โดย รฟท. จะน าเสนอ 
สคร. พิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการ PPP ตามล าดับต่อไป 

3) โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน 
- รฟท. ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางที่รถไฟ

ความเร็วสูงสามารถเช่ือมโยง 3 สนามบิน วงเงิน 79.79 ล้านบาท 
เมื่อวันท่ี 7 มิ.ย. 2560 และ EEC ได้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณา
รายงานการศึกษาฯ 

- เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2561 ครม. มีมติเห็นชอบและอนุมัติ
โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน ในรูปแบบ PPP Net 
Cost โดยภาครัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน และภาคเอกชนลงทุน
ค่างานโยธา ค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า ค่าพัฒนาพื้นที่
เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟและบริการผู้โดยสาร และค่าจ้างที่ปรึกษา
โครงการ รวมทั้งด าเนินงานบริหารและซ่อมบ ารุงโครงการ โดยให้
เอกชนร่วมลงทุนรวมเป็นเวลา 50 ปี และเอกชนเป็นผู้จัดเก็บค่า
โดยสารและความเสี่ยงด้านจ านวนผู้โดยสารของโครงการ (Ridership Risk) 
จัดเก็บรายได้จากการพัฒนาพื้นที่โครงการ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กนศ.) ได้ให้ความ
เห็นชอบด้วยแล้ว และ รฟท. ได้ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนฯ 
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2561 โดยมีเอกชนผู้ซื้อเอกสารจ านวน 31 ราย 
และก าหนดยื่นข้อเสนอภายในวันท่ี 12 พ.ย. 2561 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่ง

และจราจร  
 
 
 
 
 

 



๙๕ 
  

นโยบายรัฐบาล 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องท่ีรายงาน ผลการด าเนินการ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

วันที่ สาระส าคัญ 

- ขณะนี้  รฟท. ได้พิจารณาข้อเสนอของเอกชนแล้วเสร็จ                 
โดยเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 62 ได้เริ่มขั้นตอนการเจรจากับกลุ่มกิจการร่วม
ค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง (ผู้เสนอราคาต่ าสุดในโครงการฯ) หาก
ได้ข้อยุติก็จะเสนอให้คณะกรรมการ EEC และ ครม. อนุมัติ คาดว่า               
จะลงนามในสัญญาภายใน มี.ค. 62 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


