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“นโยบายของรัฐบาลทีจ่ ะด�ำเนินการภายในช่วงระยะ ๔ ปี ....นโยบายเศรษฐกิจ กระจายรายได้ทเี่ ป็นธรรม ปรับ
โครงสร้างภาษีอากรทั้งระบบ มีนโยบายสร้างรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น ๒ เท่าตัวในเวลา ๕ ปี ผลักดัน
ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอาหาร   มีนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ส่วนนโยบายโครงสร้างพืน้ ฐาน จะพัฒนา
ระบบขนส่ง ประปา ไฟฟ้าให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง เพียงพอ ขยายการให้บริการน�้ำสะอาดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
พัฒนาระบบรถไฟทางคูเ่ ชือ่ มชานเมือง หัวเมืองหลัก พัฒนารถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-นครราชสีมา
กรุงเทพฯ - หัวหิน และเส้นทางเชื่อมต่อกับเพื่อนบ้าน ศึกษาและพัฒนาขยายทางรถไฟสายแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ต่อจาก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังชลบุรีและพัฒนา เร่งรัดโครงสร้างรถไฟฟ้า ๑๐ สายทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ให้เริ่มก่อสร้างได้ครบใน ๔ ปี ค่าบริการ ๒๐ บาทตลอดสาย…”

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

ค�ำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
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ผมมีความยินดีอย่างยิง่ ทีไ่ ด้มโี อกาสเข้ามาก�ำกับดูแลกระทรวงคมนาคมซึง่ มีภารกิจหลักในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการให้บริการด้านการคมนาคมขนส่ง อันเป็นพื้นฐานส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงความมั่นคง
ของประเทศ โดยเฉพาะในห้วงเวลาส�ำคัญที่กระทรวงคมนาคม มีอายุครบ ๑๐๐ ปี ในปี ๒๕๕๕ ท�ำให้ต้องยิ่งตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของภารกิจ หน้าที่ ซึง่ จะต้องเร่งรัด ในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินการโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล
เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
นโยบายที่ส�ำคัญได้แก่ การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชนและขนส่งสินค้า การพัฒนาการเชื่อมโยงโครง
ข่ายการคมนาคมให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค โดยให้มีการบูรณาการในทุกด้านทั้งการคมนาคมทางบก น�้ำ  และอากาศ
โดยกระทรวงคมนาคมได้ด�ำเนินโครงการรถไฟฟ้า ๑๐ สาย โครงการรถไฟรางคู่ โครงการรถไฟความเร็วสูง การขยาย
โครงการรถไฟสายแอร์พอร์ตลิงค์ (ARL) โครงการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิระยะที่ ๒ รวมทั้งการพัฒนาขนส่งทางน�้ำ 
เช่น โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ เป็นต้น ซึ่งโครงการต่างๆ เหล่านี้ หากสามารถผลักดันให้เกิดผลส�ำเร็จจะเกิดประโยชน์
นานัปการต่อประเทศชาติ ทัง้ ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้ได้รบั ความสะดวก
สบาย ประหยัดและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยที่กระทรวง
คมนาคมยังมีเป้าหมายส�ำคัญในการลดสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศ ให้ลดลงร้อยละ ๒ อย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ให้สดั ส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยเท่าเทียมกับประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว เพือ่ เป็นการสนับสนุนและรองรับการแข่งขันทาง
การค้าทั้งในระดับภูมิภาคซึ่งจะมีการเปิดการค้าเสรีอาเซียนในปี ๒๕๕๘ และในเวทีการค้าโลกต่อไป
ในวาระอันเป็นมงคลครบรอบ ๑๐๐ ปี กระทรวงคมนาคม ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ผมขออาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และลูกจ้างในสังกัด
กระทรวงคมนาคมทุกท่าน ประสบความสุข ความเจริญในหน้าที่การงาน มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีความส�ำเร็จ
ในการกอปรกิจการงานต่าง ๆ ให้สามารถร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืนสืบไป

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
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การจะพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งของประเทศให้ก้าวหน้าและมีศักยภาพเท่าทันกับความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจการค้าระดับโลก จ�ำเป็นต้องมีการเร่งรัดให้เกิดการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งสินค้าที่มีความสะดวกรวดเร็ว และ
มีมาตรฐานสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งทางบก ทางน�้ำ และทางอากาศได้อย่างบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโอกาส
ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี ๒๕๕๘ กระทรวงคมนาคม ต้องมีการ
เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการปรับปรุง กฎ ระเบียบด้านการขนส่ง ให้มีความทันสมัยสะดวก
รวดเร็ว สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และในด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางถนน และทางรถไฟเพื่อ
เชื่อมต่อการเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในแถบภูมิภาคอินโดจีน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการค้า และการแข่งขันของประเทศ
โครงการรถไฟความเร็วสูงก็เป็นอีกโครงการหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญทีต่ อ้ งเร่งผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพือ่
ให้การเชื่อมโยงโครงข่ายมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสามารถประหยัดพลังงาน และอ�ำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในการ
เดินทาง เป็นการยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน ซึง่ การพัฒนาระบบการคมนาคมดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกฝ่าย ทั้งในส่วนของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ที่จะร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายและแผนให้โครงการ
ต่าง ๆ เกิดผลส�ำเร็จเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อประเทศชาติ และประชาชนต่อไป
ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี กระทรวงคมนาคม ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ นี้ ผมขอส่งความปรารถนาดีมายัง
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจตลอดจนลูกจ้างในสังกัดกระทรวงคมนาคมทุกท่าน พร้อมทั้งขออ�ำนวยพรให้
ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ มีพลังกาย พลังใจ และพลังสติปญ
ั ญา เพือ่ ร่วมกันผลักดันงานต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคม
ให้เจริญก้าวหน้าและประสบผลส�ำเร็จเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ สมตามเจตนารมณ์ทุกประการ

พลต�ำรวจโท

(ชัจจ์  กุลดิลก)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
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นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ก�ำหนดนโยบาย
เศรษฐกิจด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน การพัฒนาระบบรางเพือ่ ขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ
โดยจะด�ำเนินการพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านการขนส่งให้กระจายไปสูภ่ มู ภิ าคอย่างทัว่ ถึงเพียงพอ รวมทัง้ ส่งเสริม
การประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนการขนส่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนา
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกด้านการขนส่งต่อเนือ่ งหลายรูปแบบ เพือ่ เชือ่ มโยงกับฐานการผลิตและฐานการส่งออกของประเทศ
รวมทั้งเร่งปรับโครงสร้างการบริหารจัดการระบบรางของประเทศ ให้มีประสิทธิภาพในระยะยาว พัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งทางราง โดยเชื่อมโยงโครงข่ายและการบริหารจัดการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้าและบริการที่สะดวกและปลอดภัย
ทั้งในพื้นที่ชนบท พื้นที่เมือง และระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการขยายฐานการผลิตตามแนวเส้นทางรถไฟ เร่งรัด
โครงการรถไฟฟ้า ๑๐ สายทาง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้สามารถเริม่ ก่อสร้างได้ครบใน ๔ ปี โดยเก็บค่าบริการ
๒๐ บาท ตลอดสายทั้งระบบ รวมทั้งเร่งพัฒนาระบบตั๋วร่วมบัตรเดียว พัฒนาการขนส่งทางน�้ำและกิจการพาณิชยนาวี
ขนส่งเดินเรือชายฝั่งทะเล โดยพัฒนาท่าเรือน�้ำลึกและสะพานเศรษฐกิจเชื่อมสองฝั่งทะเลภาคใต้ พัฒนาท่าอากาศยาน
สากล ท่าอากาศยานภูมิภาค และอุตสาหกรรมการบินของไทย
กระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานก�ำกับดูแลการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ มีวิสัยทัศน์คือ มุ่งสู่การ
ขนส่งที่ยั่งยืน และมีพันธกิจ คือ พัฒนาระบบ กลไก และบุคลากร รวมทั้งวางแนวนโยบายการพัฒนาก�ำกับดูแล และ
บูรณาการการขนส่งและการจราจร ให้มีอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง คุ้มค่า และเป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบ
สนองนโยบายของรัฐดังกล่าวข้างต้น กระทรวงคมนาคมซึ่งมีจุดแข็ง คือ มีหลายหน่วยงานที่ส�ำคัญอยู่ในสังกัด จึงควรมี
การท�ำงานในแนวนอนมากขึ้น ผนึกก�ำลังกันมากขึ้น ท�ำงานด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใส เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การบริการ ท�ำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี กระทรวงคมนาคม ในวั น ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ นี้ ผมขออาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดดลบันดาลให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ และลูกจ้างในสังกัดกระทรวง
คมนาคม ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ร่วมมือ ร่วมใจกันท�ำงานด้วยความถูกต้อง
เป็นธรรม และโปร่งใส เพื่อประเทศชาติและประชาชนสืบไป
(นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

9

n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

สารปลัดกระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบยุทธศาสตร์ดา้ นการเพิม่ ประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกส์
โดยมีแนวทางและเป้าหมายหลักในการพัฒนาระบบการขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน จึงได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดให้ความส�ำคัญต่อภารกิจด้านความปลอดภัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและให้บริการด้านสาธารณูปโภค เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ ยกระดับมาตรฐานถนนในชนบท
จากผิวทางลูกรังเดิมเป็นถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีต นอกเหนือจากเป็นการพัฒนาการให้บริการที่สร้างความเชื่อมั่น
ให้กบั ผูใ้ ช้บริการและยังท�ำให้สภาพแวดล้อมชุมชนเกิดความสวยงามและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ ยังเป็นการเพิม่ ขีด
ความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศให้กระจายสูภ่ มู ภิ าคหรือชุมชนให้ครอบคลุมพืน้ ทีท่ กุ ภาคของประเทศ
อย่างทั่วถึง นับว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังวิสัยทัศน์กระทรวงที่ว่า “มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน”
นอกจากการพิจารณาด้านความปลอดภัยแล้ว กระทรวงคมนาคมยังมีแนวทางในการเสริมสร้างระบบการ
ขนส่งระบบทางรางที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ส�ำคัญโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ
ด้านการคมนาคมขนส่งอย่างสะดวกและรวดเร็ว ปลอดภัย และมีผลประกอบการจากการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น ช่วยพัฒนา
เพิ่มศักยภาพการจราจรและขนส่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มีความสะดวกปลอดภัยและเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น กระทรวงคมนาคมจึงเร่งสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ใกล้เคียงให้ดียิ่งขึ้น โดยการประสานเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน
ในสังกัด ทัง้ นีค้ วามส�ำเร็จตามภารกิจของกระทรวงคมนาคมจะบรรลุเป้าหมายได้กด็ ว้ ยความร่วมมือปฏิบตั งิ านด้วยความ
ตั้งใจ วิริยะ อุตสาหะของข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดังนั้น
การท�ำงานในปัจจุบันบุคลากรทุกท่านควรมุ่งมั่นการพัฒนาปรับปรุงระบบงานและพัฒนาตนเอง เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท�ำงานให้เกิดผลงานเป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกันเป็นโอกาสที่ดีที่จะฟังความคิดเห็นของประชาชนถึงความต้องการที่แท้
จริงเพื่อปรับเปลี่ยนการท�ำงาน และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
สุดท้ายนี้ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคมครบรอบ ๑๐๐ ปี วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ นี้
ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
ท�ำงานในหน้าที่อย่างดีที่สุด รวมทั้งได้ช่วยกันดูแลผลักดันให้ภารกิจของกระทรวงคมนาคมประสบความส�ำเร็จตามที่ทุก
ฝ่ายตั้งใจและเกิดผลงานเป็นรูปธรรม ผมจึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความส�ำเร็จในสิ่งมุ่งหวังทุกประการ
(นายสุพจน์  ทรัพย์ล้อม)
ปลัดกระทรวงคมนาคม

10

คณะผู้บริหาร
กระทรวงคมนาคม
และ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม

n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๓
(นครพนม-ค�ำม่วน)

12

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเปิดสะพานเทพสุดา (สะพานข้าม
อ่างเก็บน�้ำล�ำปาว)

13

n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

14

15

รายงานประจําป 2554
กระทรวงคมนาคม
n รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม


คณะผูบริหาร
คณะผู้บริหาร

ขาราชการการเมือง
ข้าราชการการเมือง

นายชินวัฒน หาบุญพาด

นายสมบัติ รัตโน

นายวัน อยูบํารุง

ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม
(พลตํารวจโท ชัจจ กุลดิลก)

ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม
(นายชัชชาติ สิทธิพันธุ)

นายสุรเชษฐ ชัยโกศล

นายวิเชียรชนินทร สินธุไพร

นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร

เลขานุการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ปฏิบัติราชการในหนาที่เลขานุการ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม
(พลตํารวจโท ชัจจ กุลดิลก)

นายประภัสร จงสงวน

ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงคมนาคม

ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ปฏิบัติราชการในหนาที่เลขานุการ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม
(นายชัชชาติ สิทธิพันธุ)

นายสถิรพร นาคสุข

ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงคมนาคม

นายสุ
กําพล สุวรรณทัสุตก�ำรัพล
ฐมนตรีสุววารรณทั
การกระทรวงคมนาคม
ขาดํารงตําแหนง ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
๑๗ มกราคม
พลอากาศเอก
ต รัฐมนตรี(วันวที่า่เการกระทรวงคมนาคม
(วันวัทีนพ่เข้นตําารัแหน
บต�งำแหน่
ง ๙ ๒๕๕๕)
สิงหาคม
นายกิตติศักดิ์ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (วันที่เขาดํารงตําแหนง ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ วันพนตําแหนง ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕)

๒๕๕๔

วันพ้นต�ำแหน่ง ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕)
นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (วันที่เข้ารับต�ำแหน่ง ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
วันพ้นต�ำแหน่16
ง ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕)

16

ผลการดําเนินงานกระทรวงคมนาคม

17

n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

ผลการด�ำเนินงานกระทรวงคมนาคม

18

19

n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

20

กระทรวงคมนาคม

คณะผู้บริหาร

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม
ปลัดกระทรวง

นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ
รองปลัดกระทรวง
ด้านอ�ำนวยการ
รักษาราชการแทนปลัดกระทรวง

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ

รองปลัดกระทรวง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง

นายจ�ำรูญ ตั้งไพศาลกิจ

รองปลัดกระทรวง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง

21

n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม

นายสมชาย จันทร์รอด

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

คณะผู้บริหาร (ผู้ตรวจราชการกระทรวง)

นายจุฬา สุขมานพ

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายสัมพันธ์ พงศ์ไทย
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายบัญชา เอกธรรมสุทธิ์

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

นายบัญชา เรือนทิพย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

22

นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ

นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายวรเดช หาญประเสริฐ

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

กระทรวงคมนาคม

คณะผู้บริหาร (ที่ปรึกษา)

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ นายประเสริฐศิริ สุขะวัฒนกุล
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
การขนส่งทางบก

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
การขนส่งทางน�้ำ

นายสมชาย พิพุธวัฒน์

รักษาการในต�ำแหน่งที่ปรึกษา
ด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ
ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

คณะผู้บริหาร (ที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวง)

นายนิติ เพชรคูหา

หัวหน้าส�ำนักงานรัฐมนตรี

นางสาวนวพร วิทยานันท์
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาววนาพร กิตดาการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบราชการ
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
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n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม

นางชุษณา รังสฤษฏ์วิศรุต

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

คณะผู้บริหาร (ผู้อ�ำนวยการ)

นางปาริชาต คชรัตน์

ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย

-ว่าง-

นายกิจจา แก้วปานกัน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอุทธรณ์
เงินค่าทดแทน

นางสาวหทัยรัตน์ รุ่งก�ำเนิดวงศ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจราชการ

นางปานจิต จินดากุล

ผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

คณะผู้บริหาร (ผู้อ�ำนวยการ)

นางส่งศรี สุดโต

ผู้อ�ำนวยการกองสารนิเทศ

24

นางสาวสุวรรณา คล้ายทับทิม
ผู้อ�ำนวยการกองคลัง

นายศิริวุฒ วัฒนนิรันตร์
ผู้อ�ำนวยการกองกลาง

ผู้เชี่ยวชาญ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาววันทนา โพธิสัตย์

กระทรวงคมนาคม

นางปิยะรัตน์ สุวรรณจินดา

รักษาการในต�ำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านให้ค�ำปรึกษากฎหมาย

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

นางสาวดุจดาว เจริญผล

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านนโยบายและแผน

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจ�ำกระทรวงคมนาคม

25

n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

คณะผู้บริหาร

กรมเจ้าท่า (จท.)

นายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ
อธิบดี

เรือตรี ปรีชา เพ็ชรวงศ์
รองอธิบดี
ด้านความปลอดภัย

นายพงษ์วรรณ จารุเดชา
รองอธิบดี
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน�้ำ

นายเฉลิมศักดิ์ ระบิลวงศ์

รองอธิบดี ด้านบริหาร
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

26

นายณัฐ จับใจ

รองอธิบดี ด้านบริหาร
ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการก�ำกับดูแล ส่งเสริม พัฒนาระบบการขนส่งทางน�้ำและพาณิชยนาวีให้มีความปลอดภัย
มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล
				

พันธกิจ และภารกิจ

ก�ำกับดูแล การส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน�้ำและการพาณิชยนาวีให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการ
ขนส่งอื่น ๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว ทัว่ ถึง และปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนภาคการส่งออกให้มคี วามเข้มแข็งโดยมีอำ� นาจหน้าทีด่ งั นี้
๑) ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วย
เรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน�้ำ
๓) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางน�ำ้ และการพาณิชยนาวี
๔) ด�ำเนินการจัดระเบียบการขนส่งทางน�้ำและกิจการพาณิชยนาวี
๕) ร่ ว มมื อ และประสานงานกั บ องค์ ก ารและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง
ในประเทศและต่างประเทศในด้านการขนส่งทางน�้ ำการพาณิชยนาวี และในส่วนที่
เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาให้มีบริการโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน�้ำในเชิงยุทธศาสตร์ในฐานะ
ปัจจัยผลักดันในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งของพืน้ ทีเ่ พือ่ เชือ่ มโยงความต้องการขนส่ง
จากประเทศเพื่อนบ้านและระบบโลจิสติกส์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ รักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพบริการขนส่งทางน�้ำเพื่อบรรเทาปัญหาด้านการ
จราจร และยกระดับคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ มุง่ เน้นมาตรฐานความปลอดภัยในระบบการขนส่งทางน�้ำและพัฒนาการผลิตบุคลากร
ด้านพาณิชยนาวีสู่มาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การมุ่งพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

๑. พัฒนาและบ�ำรุงรักษาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ให้เพียงพอต่อเนือ่ งอย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งระบบอื่น
๒. พัฒนา ปรับปรุง และบ�ำรุงรักษาโครงสร้างพืน้ ฐานให้มคี วามปลอดภัย เพียงพอต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนเชื่อมโยงกับการขนส่งระบบอื่น
๓. เพิ่มขีดความสามารถในการก�ำกับ ดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางน�้ำเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย รวมทั้งก�ำหนดมาตรการสนับสนุนด้านการพาณิชยนาวี
๔. เร่งรัด ผลิต พัฒนาบุคลากรและจัดหาเครือ่ งมืออุปกรณ์ เพือ่ สนับสนุนกิจการขนส่งทางน�้ ำและพาณิชยนาวี
๕. สร้างศักยภาพการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางน�ำ้ และการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ใี ห้มปี ระสิทธิภาพ
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n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

คณะผู้บริหาร

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)

นายเทียนโชติ จงพีร์เพียร

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค

อธิบดี
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
รองอธิบดี ฝ่ายปฏิบัติการ

นายวัฒนา พัทรชนม์

รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ
ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕

นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์

รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร
จนถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕
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อธิบดี
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร

รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร
ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕

นายเฉลิมไท ญาณภิรัต

รองอธิบดี
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน”

พันธกิจ

๑. จัดระเบียบ พัฒนา และส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นธรรม คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น
รวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ
๒. พั ฒ นามาตรฐานและก� ำ กั บ ดู แ ลรถให้ มี ค วามปลอดภั ย เป็ น มิ ต ร
ต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
๓. พัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุ และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง
ทางถนน
๔. ก�ำกับดูแลการขนส่งทางถนนให้เป็นไปตามกฎหมาย
๕. พัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ
๖. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. การพั ฒ นา ส่ ง เสริ ม และก� ำ กั บ ดู แ ลระบบการขนส่ ง ทางถนนให้ มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
๒. การพัฒนา ส่งเสริม และก�ำกับดูแลการขนส่งทางถนนให้มคี วามปลอดภัย
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๓. การพัฒนาการบริหารงานและการบริการสู่ความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์

๑.
๒.
๓.
๔.

ประชาชนได้ใช้ระบบขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะที่มีคุณภาพ
ผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกได้รับการบริการที่มีคุณภาพ
ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางทางถนน
ประชาชนมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นในองค์กร
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

คณะผู้บริหาร

กรมการบินพลเรือน (บพ.)

นายสมชาย จันทร์รอด

นายวรเดช หาญประเสริฐ

อธิบดี
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

นายเสรี จิตต์โสภา

รองอธิบดี ฝ่ายท่าอากาศยาน

นางปาริชาต คชรัตน์

รองอธิบดี ฝ่ายเศรษฐกิจ
ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕

นายสัมพันธ์ พงศ์ไทย

รองอธิบดี ฝ่ายความปลอดภัย
จนถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
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อธิบดี
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

นายจรุณ มีสมบูรณ์

รองอธิบดี ฝ่ายความปลอดภัย
ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕

นายพลวิทย์ หิรัญวัฒน์ศิริ

รองอธิบดี ฝ่ายเศรษฐกิจ
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

“มุ่งส่งเสริมการขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัยด้วยการก�ำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ”
๑. ส่งเสริมพัฒนาและก�ำกับดูแล การขนส่งทางอากาศของประเทศ
๒. จัดให้มี และด�ำเนินกิจการท่าอากาศยาน
๓. ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของบริการขนส่งทางอากาศ

ยุทธศาสตร์

๑. การก่อสร้างพัฒนาท่าอากาศยานและยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยท่าอากาศยานในสังกัดกรมการขนส่งทางอากาศ
๒. การส่งเสริมความร่วมมือด้านการขนส่งทางอากาศเพื่อให้ไทย
เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ (Hub) ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
สนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างสาขา
๓. การพัฒนาองค์กรก�ำกับดูแลกิจการขนส่งทางอากาศตามหลัก
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าหมายของหน่วยงาน

๑. พัฒนาและบ�ำรุงรักษาท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
เพือ่ ส่งเสริมการเชือ่ มโยงการขนส่งทางอากาศ และรองรับการขนส่งกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
๒. เสริ ม สร้ า งให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในระบบขนส่ ง ทางอากาศ
เพื่อประชาชนได้ใช้การขนส่งทางอากาศที่มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
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n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

คณะผู้บริหาร

กรมทางหลวง (ทล.)

นายวันชัย ภาคลักษณ์

นายวีระ เรืองสุขศรีวงศ์

อธิบดี

อธิบดี
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

นายสมชาย เดชภิรัตนมงคล
รองอธิบดี ฝ่ายบ�ำรุงทาง

นายสถิตย์ เลาหเจริญยศ
รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร

นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ

รองอธิบดี ฝ่ายบ�ำรุงทาง
จนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
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นายชูศักดิ์ เกวี

รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ

นายชูชาติ ชื่นมงคลสกุล

รองอธิบดี ฝ่ายด�ำเนินงาน
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

นายธานินทร์ สมบูรณ์
รองอธิบดี ฝ่ายด�ำเนินงาน

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ
และสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง”

พันธกิจ

๑. พัฒนาโครงข่ายทางหลวงในเชิงบูรณาการ เพื่อตอบสนองต่อวาระ
แห่งชาติและยุทธศาสตร์รายพืน้ ที่ โดยการด�ำเนินการร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
๒. รักษาระดับมาตรฐาน ความสามารถในการให้บริการของโครงข่าย
ทางหลวง สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ทางหลวง
๓. สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการวิศวกรรมงานทาง การบริหารและ
ก�ำกับ ดูแลการใช้ทางหลวง เพื่อให้เกิดระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และค�ำนึงถึง
สังคมและสิ่งแวดล้อม
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อพลวัตของการ
เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์

๑. มีทางหลวงเพื่อรองรับและสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
๒. ประชาชนผู้ใช้โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย
๓. ประชาชนผูใ้ ช้โครงข่ายทางหลวงได้รบั ความสะดวกรวดเร็ว สามารถ
เชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมงานทางบนโครงข่ายทางหลวง
๕. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

ทางหลวง
ทางหลวง

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายทางหลวง
การเพิ่มความคล่องตัวในการสัญจรบนโครงข่ายทางหลวง
พัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
พัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงการขนส่งหลายรูปแบบ
การให้ความส�ำคัญต่องานอ�ำนวยความปลอดภัยทางถนนเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนโครงข่าย

๖. การบูรณะบ�ำรุงรักษาทางหลวงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
๗. การเพิม่ ความส�ำคัญของการลดผลกระทบด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากกิจกรรมงานทางบนโครงข่าย

๘. บูรณาการแผนงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด้านสิง่ แวดล้อมเพือ่ เสริมสร้างคุณภาพชีวติ และรักษาสิง่ แวดล้อม
บนโครงข่ายทางหลวง
๙. พัฒนาและปรับปรุงองค์กรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
๑๐. การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการเพิ่มคุณภาพการ
บริหารภาครัฐ
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

คณะผู้บริหาร

กรมทางหลวงชนบท (ทช.)

นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี

อธิบดี
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

นายกฤชเทพ สิมลี
รองอธิบดี

34

นายดรุณ แสงฉาย
รองอธิบดี

อธิบดี
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะศิน
รองอธิบดี

นายอาทร เทียนตระกูล

รองอธิบดี
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

วิสัยทัศน์

“พัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางให้สมบูรณ์ อย่างพอเพียงและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

พันธกิจ

“พัฒนา และยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การพัฒนา
การเมืองอย่างบูรณาการและยัง่ ยืน แก้ไขปัญหาการจราจร โดยการสร้างทางเชือ่ ม (Missing Link) ทางเลีย่ ง (By pass)
ทางลัด (Shortcut) รวมทัง้ สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิน่ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตลอดจน
พัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ แบ่งเป็น
๑. ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานด้านงานทางยังมีความจ�ำเป็นต้องได้รบั การพัฒนา
เพิ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานงานทางและการบริการด้านคมนาคมอย่างมี
บูรณาการ
๓. การบ�ำรุงรักษาโครงข่ายทางอย่างยั่งยืน
๔. ความเข้มแข็งของ อปท. ในการพัฒนาและบ�ำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น

เป้าประสงค์

๑. เพิ่มคุณค่าโครงข่ายทางให้สมบูรณ์อย่างพอเพียง
๒. โครงข่ายทางและสะพานมีการพัฒนา เชื่อมต่อระบบขนส่งอื่นสนองตอบ

โลจิสติกส์
๓. ประชาชนได้ใช้ทางหลวงชนบทอย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและลดค่า
ใช้จ่ายในการเดินทาง
๔. ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากสภาพทางของทางหลวงชนบท
๕. ส่งเสริมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งด้านงานทาง

กลยุทธ์

๑. โครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวงตอบสนองความต้องการของประชาชน
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอย่าง
บูรณาการ
๒. พัฒนาโครงข่ายทางหลวงให้เชือ่ มต่อโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบขนส่งอืน่
๓. บ�ำรุงรักษาโครงข่ายทางหลวงเพือ่ ความปลอดภัยของประชาชน โดยท�ำให้
ถนนไร้หลุมบ่อและลดจุดเสี่ยงอันตราย
๔. พัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการด้านช่างให้ อปท. มีความรู้ เพือ่ พัฒนางานก่อสร้างและบ�ำรุงรักษาทางหลวง
ท้องถิ่น
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

คณะผู้บริหาร

สำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
ผู้อ�ำนวยการ

นายประณต สุริยะ
รองผู้อ�ำนวยการ

36

นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล
รองผู้อ�ำนวยการ

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

“องค์กรน�ำในการก�ำหนดทิศทางการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรของประเทศ”
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เป้าประสงค์

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ก�ำหนดนโยบายและจัดท�ำแผนพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร
ก�ำหนดมาตรการและมาตรฐานด้านการขนส่งและจราจร
ส่งเสริมความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในระบบขนส่งและจราจร
ขับเคลื่อนนโยบายและแผน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
จัดท�ำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ และองค์ความรู้ด้านการขนส่งและจราจร
เพื่อให้มีกรอบการพัฒนาการขนส่งและจราจรของประเทศ
เพื่อให้มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัด
เพื่อให้มีบริการสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรที่สามารถเข้าถึงได้
เพื่อให้มีระบบประสานงาน ติดตาม และประเมินผล แผนงานโครงการ
เพื่อให้มีองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการขนส่งและจราจร

ยุทธศาสตร์

๑. พัฒนานโยบายและวางแผนหลัก แผนแม่บทแผนการลงทุน ด้านการขนส่ง
ที่มีประสิทธิภาพ
๒. ศึกษา วิจยั ด้านการขนส่งและจราจรเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ค�ำนึง
ถึงสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และประหยัดพลังงาน
๓. ส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
กระบวนการท�ำงานทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อประชาชนติดตามและประเมินผล
แผนงานโครงการด้านการขนส่งและจราจรขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
๕. เสริมสร้างพัฒนาจัดการองค์ความรู้ ตอบสนองต่อการพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง
๖. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคล
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

คณะผู้บริหาร
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

นายยุทธนา ทัพเจริญ
ผู้ว่าการ

นายบัญชา คงนคร
รองผู้ว่าการ

นายประเสริฐ อัตตะนันทน์
รองผู้ว่าการ

นายภากรณ์ ตั้งเจตสกาว
รองผู้ว่าการ

38

นายประจักษ์ มโนธัม
รองผู้ว่าการ

นายกริช ศฤงชัยธวัช
รองผู้ว่าการ

นายวิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์
รองผู้ว่าการ

นายกมล ตั้งกิจเจริญชัย
รองผู้ว่าการ

วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการระบบรางที่สะดวก ตรงเวลา และปลอดภัย”

พันธกิจ

๑. การรถไฟฯ มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้
บริการ เพื่อสร้างรายได้และผลก�ำไรให้แก่องค์กร รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
๒. การรถไฟฯ ด�ำเนินการให้บริการในเชิงสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ของประชาชนและประเทศ และตอบสนองนโยบายในการให้บริการขนส่งราคาต�ำ่ และมี
ประสิทธิภาพของภาครัฐ
๓. ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา ขยายและเชื่อมโยงโครงข่าย
การขนส่งผู้โดยสารและสินค้า

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการของการรถไฟฯ ภายใต้สภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
๒. เพือ่ ปรับปรุงผลการด�ำเนินงานของการรถไฟฯ ทัง้ ธุรกิจหลักและธุรกิจรอง รวมทัง้ มีการจัดการต้นทุนอย่าง
มีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรและบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบราง
อันจะน�ำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนของการรถไฟฯ ในระยะยาว
๔. เพื่อให้เกิดบูรณาการการท�ำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ของการรถไฟฯ ในการผลักดันวิสัยทัศน์
การรถไฟฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์

สามารถแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่
๑. กลุม่ ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของการรถไฟฯ (มุง่ สูค่ วามเป็นเลิศในการให้บริการ
ระบบราง) ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
๑.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพย์สิน
๑.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการเงินและการบัญชี
๑.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและบริหารองค์กร
๑.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและบริหารบุคลากร
๑.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒. กลุม่ ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการ (การให้บริการทีส่ ะดวก ตรงต่อเวลา
และปลอดภัย) ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์
๒.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
๒.๒ ยุทธศาสตร์ด้านรถจักรและล้อเลื่อน
๒.๓ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

39

n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

คณะผู้บริหาร
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)

นายเฉลิมชัย มีคุณเอี่ยม
ผู้อ�ำนวยการ

นายสุรพงษ์ รงศิริกุล

รองผู้อ�ำนวยการ
สายบริหารทรัพยากรบุคคล
และการเงิน

เรือตรี วิโรจน์ จงชาณสิทโธ
ผู้อ�ำนวยการท่าเรือกรุงเทพ
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เรือเอก อิทธิชัย สุพรรณกูล
รองผู้อ�ำนวยการ
สายวิศวกรรม

นายเฉลิมเกียรติ สลักค�ำ

ผู้อ�ำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง

นางสาวลาวัลย์ อังคีรส
รองผู้อ�ำนวยการ
สายบริหารสินทรัพย์และ
พัฒนาธุรกิจ

นายศักดา ตั้งปณิธานสุข นายเอกรินทร์ ภู่แสนธนาสาร

รองผู้อ�ำนวยการ
รองผู้อ�ำนวยการ
สายพัฒนาองค์กรและเทคโนโลยี
สายบริหารธุรกิจ
สารสนเทศ
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

วิสัยทัศน์

“การท่าเรือแห่งประเทศไทย มุ่งสู่การเป็นประตูการค้าหลักของประเทศที่
ให้บริการเป็นเลิศ และปลอดภัย เพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล”

พันธกิจ

๑. บริหารและพัฒนาท่าเรือให้เป็นโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
ที่ส�ำคัญให้มีบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ในระดับสากล เพื่อส่งเสริมระบบการ
ขนส่งต่อเนือ่ งหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) และเพือ่ เสริมสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน (Sustainable Competitiveness)
๒. พั ฒ นาระบบการขนส่ ง และการขนถ่ า ยสิ น ค้ า ให้ มี โ ครงข่ า ยเชื่ อ มโยง
(Logistics Chain) การให้บริการระหว่างท่าเรือ (Port Service Networks) และธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่อง
๓. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสินทรัพย์อย่างสมดุลในเชิงธุรกิจเอกชนกับเพื่อ
ประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน

ยุทธศาสตร์

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ก�ำหนดยุทธศาสตร์ให้รองรับประเด็นยุทธศาสตร์
ของกระทรวงคมนาคม และประเด็นยุทธศาสตร์บริหารราชการแผ่นดิน เพื่อสนับสนุน
และเชื่อมโยงระบบการขนส่ง ได้แก่
๑. สร้างมูลค่าเพิม่ และผลตอบแทนในระดับทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้สถานะองค์กร
มั่นคง
๒. ใช้ทรัพยากร สินทรัพย์ และเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานภายใน-ภายนอกให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๓. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจ
ใหม่หรือเกี่ยวเนื่อง
๔. รับผิดชอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ
อนามัยในการให้บริการ
๕. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้วยเทคโนโลยี
๖. บริหารและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับกับสถานการณ์และ
ทิศทางการพัฒนาองค์กร
๗. มุ่งเน้นความโปร่งใสเป็นหลักการส�ำคัญในการพัฒนา
องค์กรอย่างยั่งยืน
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

คณะผู้บริหาร
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

พันโท ทวีสิน รักกตัญญู
ผู้ว่าการ

นายสมชาย จารุเกษมรัตนะ
ที่ปรึกษาพิเศษด้านปฏิบัติการ

นายมณเฑียร กุลธ�ำรง
รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ

นายชวลิต วัฒนกูล

รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้าง
และบ�ำรุงรักษา
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นายสินธพ สิริสิงห

รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ

นายอัยยณัฐ ถินอภัย

รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย
และกรรมสิทธิ์ที่ดิน

นายณรงค์ เขียดเดช
รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

“เป็นองค์การที่เป็นเลิศในธุรกิจทางพิเศษ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”
๑.
๒.
๓.
๔.

จัดให้มี พัฒนา ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย
บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม
บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์การ

ยุทธศาสตร์

การทางพิเศษฯ ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินงาน ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาธุรกิจและบริการเพื่อสร้างรายได้ และเสริมสร้าง
คุณภาพการให้บริการ รวมทั้งแก้ปัญหาจราจร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบ�ำรุงรักษา การควบคุมดูแลรักษา
ความปลอดภัย และคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความสูญเสีย และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีแก่ลูกค้า ประชาชน และสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการบริหารจัดการ และก�ำกับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อควบคุมต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอย่างคุ้มค่า และเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การ และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีแก่พนักงาน

เป้าหมายของหน่วยงาน

๑. ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใช้เต็มประสิทธิภาพและปลอดภัย
๒. บริการมีคุณภาพเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน
๓. ผลประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง มีก�ำไรอย่างเหมาะสม
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

คณะผู้บริหาร
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

นายรณชิต แย้มสะอาด
รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ
รักษาการแทนผู้ว่าการ

นายชัยสิทธิ์ คุรุรัตน์

รองผู้ว่าการ
(วิศวกรรมและก่อสร้าง)
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นายโชติศักดิ์ วิเศษสุรนันท์

รองผู้ว่าการ (บริหาร)
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรน�ำในการจัดให้มีบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”

พันธกิจ

๑. ด� ำ เนิ น กิ จ การรถไฟฟ้ า ในกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล รวมทั้ ง จั ง หวั ด อื่ น ตามที่ ก� ำ หนดโดย
พระราชกฤษฎีกา หรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว
๒. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท�ำโครงการและแผนงานเกีย่ วกับกิจการรถไฟฟ้าเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาให้ทนั สมัย
๓. ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชนในการใช้บริการ
กิจการรถไฟฟ้า

ยุทธศาสตร์

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจและบริการใหม่
ยุทธศาสตร์การบริหารสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบริหารจัดการระบบงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์การรับผิดชอบต่อสังคม
ยุทธศาสตร์การสร้างพันธมิตรธุรกิจ

เป้าประสงค์องค์กร

๑. บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีความครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมากยิ่งขึ้น
๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจการด�ำเนินงานขององค์กร
๓. องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี
๔. มีธุรกิจต่อเนื่องที่หลากหลายและสร้างผลก�ำไร
๕. องค์กรสามารถเลี้ยงตัวเองได้
๖. องค์กรเป็นศูนย์กลางแห่งองค์ความรู้ด้านระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
๗. มีระบบการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ
๘. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
๙. บุคลากรมีศักยภาพในการท�ำงานเทียบเท่าองค์กรชั้นน�ำ
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n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

คณะผู้บริหาร
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

นายโอภาส เพชรมุณี
ผู้อ�ำนวยการ

ว่าที่พันตรี ฉัตรแก้ว โพธิ์ทองนาค
รองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ

นายสมศักดิ์ บุญช่วย

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบริหาร
รักษาการรองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริหาร

นางปราณี ศุกระศร

รองผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบริหาร
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
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นายนเรศ บุญเปี่ยม

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายการเดินรถองค์การ
รักษาการรองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายการเดินรถองค์การ

นายวิรัตน์ โชคคติวัฒน์

รองผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายการเดินรถองค์การ
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

วิสัยทัศน์

“มุ่งพัฒนา ประชาเคียงข้าง เดินทางรวดเร็ว สะดวกสบาย
โครงข่ายครอบคลุม มุมมองกว้างไกล ประหยัดปลอดภัย โปร่งใสเป็นธรรม น�ำด้านบริการ”

พันธกิจ

เป็นผูใ้ ห้บริการขนส่งสาธารณะโดยรถโดยสารประจ�ำทางในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลให้เกิดบูรณาการทางด้านโครงข่ายเส้นทางการให้บริการ พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเดินรถให้ประสานสอดคล้องกับการขนส่งมวลชนระบบอืน่ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์
ของประชาชนผู้ใช้บริการเป็นหลัก ส่งเสริมและสนับสนุนการน�ำพลังงานสะอาดมาใช้
เพื่อลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด

ยุทธศาสตร์

ตามแผนปฏิบัติการ ประจ�ำปี ๒๕๕๔ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
มียุทธศาสตร์หลักที่ส�ำคัญ ๔ ด้าน ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างองค์กร เพือ่ รองรับและเตรียมความพร้อม
ส�ำหรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบ การบริหารจัดการภายหลังรับรถโดยสารปรับอากาศ
ใหม่ ซึง่ มีแผนการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการและอัตราก�ำลัง การเกษียณอายุกอ่ น
ก�ำหนด การพัฒนาบุคลากรเพื่อการสืบทอดต�ำแหน่ง การจัดหาผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา
ด้านสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนาองค์กร
๒. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน เพื่อให้ประชาชน
หันมาใช้บริการสาธารณะมากขึ้น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการน�ำพลังงานสะอาด
มาใช้เพื่อลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม โดยการเชื่อมต่อโครงข่ายเส้นทางกับระบบขนส่ง
มวลชนอื่นอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ท�ำให้ใช้เวลาเดินทาง (Travel Time)
น้อยที่สุด การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถโดยการน�ำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้เพื่อลดต้นทุน การประยุกต์ใช้สัญญา PBC การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
๓. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงการบริหารจัดการด้านการเงิน เพือ่ ท�ำให้สถานะ
ทางการเงินมีความคล่องตัวและเป็นภาระต่อภาครัฐน้อยทีส่ ดุ จึงต้องมีการบริหารจัดการ
ลูกหนี้รถเอกชนร่วมบริการ การบริหารจัดการด้านการเงิน การเร่งรัดติดตามหนี้สินและบังคับคดี การติดตามหนี้สิน
ค้างช�ำระที่หน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบ และการขอรับเงินสนับสนุนจากการให้บริการเชิงสังคม
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การด�ำเนินการ มีการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง การด�ำเนินงานตามกิจกรรมที่ภาครัฐก�ำหนด โดยการพัฒนาและน�ำระบบ E-Ticket, GPS, GPRS
มาใช้ การน�ำระบบ SEPA มาใช้ การพัฒนาระบบประเมินผลรายบุคคล/รายหน่วยงาน การตรวจสอบภายใน การบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน การพัฒนาแผน EVM
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n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

คณะผู้บริหาร
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)

พลอากาศเอก ไพบูลย์ จันทร์หอม
ประธานกรรมการ รักษาการผู้ว่าการ
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

นาวาอากาศตรี วัฒนา มานนท์
รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร
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นาวาอากาศเอก จิรพล เกื้อด้วง

ผู้ว่าการ

วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมการบินของชาติและภูมิภาค”

พันธกิจ

๑. ผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นอุ ต สาหกรรมการบิ น ให้ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากลอย่างพอเพียงต่อความต้องการภายในประเทศและสอดคล้องกับความ
ต้องการของภูมิภาค
๒. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เผยแพร่
ความรู้ ให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันของระบบขนส่งทางอากาศยาน
ของไทยในภูมิภาค
๓. เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
๔. ให้บริการอากาศยานและสร้างบริการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การบิน เพือ่ ฝึกทักษะการปฏิบตั งิ านจริงให้กบั นักศึกษาและให้บริการกับหน่วยงานภายนอก
๕. สนับสนุนกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ในการด�ำเนินงานตาม
นโยบายของภาครัฐให้เป็นไปตามพันธกรณีตามอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ และด�ำเนินการทดสอบบุคลากรด้านการบินเพือ่ ขอรับใบอนุญาตบุคคล ตามทีไ่ ด้
รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
กระบวนการภายใน
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่

๑ การผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพและมีทักษะการปฏิบัติงานสูง
๒ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รและ
๓ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสู่ระดับสากล
๔ การวิจัยและพัฒนาธุรกิจ

เป้าหมาย

สถาบันการบินพลเรือนด�ำเนินภารกิจตามเป้าประสงค์ขององค์กรเพื่อตอบ
สนองนโยบายภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑. พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการบินและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินชั้นน�ำของเอเชีย
๒. เสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศในการเป็นศูนย์กลางการศึกษา ฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนาใน
ระดับภูมิภาค รวมทั้งเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
๓. ด�ำรงรักษาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของบุคลากรด้านการบิน
๔. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินได้เพียงพอต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินของประเทศและ
ภูมิภาค
๕. ผูส้ ำ� เร็จการศึกษา/ฝึกอบรมมีความรูค้ วามสามารถ มีทกั ษะความช�ำนาญตามมาตรฐานสากล เป็นทีต่ อ้ งการ
ของหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบิน
๖. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ
๗. พนักงานมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลา มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๘. สร้างรายได้และควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อลดการพึ่งพางบประมาณภาครัฐในส่วนที่มิใช่งบลงทุน
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n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

คณะผู้บริหาร
บริษัท ขนส่ง จำ�กัด (บขส.)

นายวุฒชิ าติ กัลยาณมิตร
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายพินิจ ค�ำปู่
รองผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

นางสาวอรนุช ภู่วัฒนวนิชย์
รองผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหารการเดินรถ

นายสมบัติ นะนุนา
รองผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายพัฒนาองค์กร
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นางเฉลิมศรี ตั้งธรรม

รองผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหารท�ำหน้าที่ CFO

นายศิริชัย มูนจินดา

รองผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายธุรกิจเดินรถ
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารทางถนนระหว่างเมืองด้วยความเป็นเลิศ”

พันธกิจ

๑. พัฒนาการบริการอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ได้มาตรฐานสากล โดยมุง่ เน้นในด้าน
ความปลอดภัยความสะดวกสบาย ความตรงต่อเวลา และความทันสมัย ทีส่ อดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด ทั้งธุรกิจเดินรถและธุรกิจสถานี
๒. สร้างความประทับใจและตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ จัดบริการ
เดินรถให้มีลักษณะโครงข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศและเชื่อมต่อระหว่างประเทศ พัฒนา
สถานีและศูนย์ซ่อมบ�ำรุงในลักษณะที่ครบวงจร
๓. รักษาสิทธิที่พึงมีของผู้โดยสาร รวมถึงให้การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้โดยสารและบุคคลทีส่ าม โดยยกระดับมาตรฐานในการก�ำกับดูแลทัง้ รถบริษทั ฯ และ
ผู้ประกอบการรถร่วม
๔. บริหารกิจการโดยยึดถือประโยชน์ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการ
จัดระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว เพิ่มศักยภาพบุคลากร
สร้างความได้เปรียบในเชิงต้นทุน และน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อน�ำไปสู่
การบริการที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้

ยุทธศาสตร์

๑. การให้บริการที่ครบวงจร ตลอดจนบริการที่เกื้อหนุนกันในเชิงบูรณาการ
ระหว่างธุรกิจต่างๆ เพื่อให้เกิด Economy of Scope รวมทั้งการยกระดับมาตรฐาน
รถร่วมรายย่อย
๒. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันจากการแข่งขันในรายเส้นทางให้
เป็นการแข่งขันที่ใช้โครงข่าย (Network) เป็นตัวน�ำในการด�ำเนินธุรกิจ
๓. สร้างคุณภาพการบริการระดับมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัย
และความพึงพอใจและผู้รับบริการ
๔. ส่งเสริมและพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดในธุรกิจหลักและธุรกิจสาขาอื่น
๕. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน (IT and HR Driven Organization)
๖. การพัฒนาระบบการบริการจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กรบนพื้นฐาน
การด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๗. การให้ความส�ำคัญระบบการเดินรถ รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
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กระทรวงคมนาคม

คณะผู้บริหาร
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด (บวท.)

พลอากาศเอก สมชาย เธียรอนันท์
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

นายศิริ พิเชียรโสภณ

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ นางสาริณี แสงประสิทธิ์
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

นายด�ำริห์ ม่วงศรี

นักวิชาการ ระดับรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
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รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรแห่งความปลอดภัยในการให้บริการการเดินอากาศ
ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย การก�ำกับดูแลที่ดี และค�ำนึงถึงการลด
ก๊าซคาร์บอนในกิจการบิน”

พันธกิจ

เป็นผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศ ที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ให้บริการด้วยความปลอดภัยเป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ และผลประโยชน์
แห่งชาติ

53

n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

คณะผู้บริหาร
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) (บกท.)

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

นายธีรพล โชติชนาภิบาล

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า

นางสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร เรืออากาศเอก มนตรี จ�ำเรียง
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายปฏิบัติการ
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รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ฝ่ายช่าง

นายปานฑิต ชนะภัย

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายการพาณิชย์

นายโชคชัย ปัญญายงค์

นายสาธก วรศะริน

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคล

นายนิรุจน์ มณีพันธ์

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
ส�ำนักเลขานุการบริษัท

วิสัยทัศน์

“เป็นสายการบินที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ห์ไทย

ภารกิจ
๑. ให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจร ทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ โดยใส่ใจในเรื่องความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และการบริการที่มีคุณภาพ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อลูกค้า
๒. มีการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต
ตามแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ ป็นสากล และมีผลประกอบการทีน่ า่ พอใจ เพือ่ สร้างประโยชน์สงู สุด
ให้แก่ผู้ถือหุ้น
๓. สร้างสิ่งแวดล้อมในการท�ำงานและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อจูงใจ
ให้พนักงานเรียนรู้และท�ำงานอย่างเต็มศักยภาพ และภูมิใจที่เป็นส่วนร่วมในความส�ำเร็จ
ของบริษัทฯ
๔. มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ในฐานะเป็นสายการบินแห่งชาติ

นโยบาย

ด�ำเนินงานในฐานะที่เป็นสายการบินแห่งชาติ เป็นตัวแทนของประเทศไทย
ในการด�ำรงรักษาและเพิ่มพูนสิทธิด้านการบิน ร่วมส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว แสวงหาและเพิ่มพูนรายได้ทั้งในรูปเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ
นอกจากนั้นยังด�ำเนินการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ให้มีทักษะและ
วิชาชีพที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีทุกสาขาที่เกี่ยวข้องในการ
บินพาณิชย์ของโลก ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังมุง่ เผยแพร่วฒ
ั นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
เอกลักษณ์ของประเทศไทย สู่สายตาชาวโลกอย่างต่อเนื่อง
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะเป็นสายการบินแห่งชาติและเป็นสายการบินชั้นน�ำตระหนักใน
ความรับผิดชอบต่อประเทศและสังคมโลกในการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจการบิน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้
๑. บริษัทฯ จะพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เพื่อท�ำให้มั่นใจว่ากิจกรรมและ
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ จะเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
๒. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อลดมลภาวะและผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงานปฏิบัติ และการประเมินผล อย่างชัดเจน
๓. การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ จะค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในประเด็นทีส่ ำ� คัญต่างๆ ทัง้ ในด้านมลภาวะ
จากเครื่องบิน มลภาวะทางเสียง การใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง การปรับปรุงคุณภาพน�้ำทิ้ง การใช้สารเคมี การอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้า การจัดการขยะประเภทต่างๆ การน�ำสิง่ ของมาใช้ซำ�้ หรือการน�ำกลับมาใช้ใหม่เพือ่ เป็นการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๔. รณรงค์สร้างจิตส�ำนึก และฝึกอบรมพนักงานในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ให้การสนับสนุนการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมแก่สงั คมและองค์กรต่างๆ รวมทัง้ ด�ำเนินการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
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กระทรวงคมนาคม

คณะผู้บริหาร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) (ทอท.)

นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค
รักษาการกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

ว่าที่ ร.ท.ภาสกร สุระพิพิธ
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายงานอ�ำนวยการ

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายงานแผนงานและการเงิน

น.ท.ประทีป วิจิตรโท

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค
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ว่าที่ ร.ท.อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์

นายสมชัย สวัสดีผล

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง
รักษาการผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด
จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

วิสัยทัศน์

“ทอท. คือ ผู้น�ำธุรกิจท่าอากาศยานในภูมิภาคเอเชีย :
Asia’s Leading Airport Business”

พันธกิจ

ด�ำเนินธุรกิจท่าอากาศยานด้วยมาตรฐานเหนือระดับ ให้บริการด้วยใจรัก
พร้อมเทคโนโลยีทที่ นั สมัย และส�ำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนเป้าประสงค์
หลักของแผนวิสาหกิจ ทอท. ได้มกี ารทบทวนเป้าประสงค์หลักของแผนวิสาหกิจ ทอท.
เพือ่ รองรับวิสยั ทัศน์ทกี่ ำ� หนดไว้ “ทอท. คือ ผูน้ ำ� ธุรกิจท่าอากาศยานในภูมภิ าคเอเชีย :
Asia’s Leading Airport Business” และเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาพ
แวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน ดังนี้
เป้าประสงค์หลักที่ ๑ : ทอท. ด�ำเนินธุรกิจท่าอากาศยานอย่างมีผลิตภาพ
(Airport of Productivity)
เป้าประสงค์หลักที่ ๒ : มีกระบวนการปฏิบัติการท่าอากาศยานที่เป็นเลิศ
ทัง้ ในด้านบริการ ความปลอดภัยท่าอากาศยาน การรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Operation Excellence)
เป้าประสงค์หลักที่ ๓ : ทอท. เป็ น องค์ ก รแห่ ง การบริ ห ารจั ด การที่ มี
สมรรถนะสูง Toward HPO (High Performance Organization)
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กระทรวงคมนาคม

คณะผู้บริหาร
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำ�กัด (ทอส.)

นายบุรณัชย์ ลิมจิตติ
กรรมการผู้จัดการ

นายธนาธิป ถมังรักษ์สัตว์
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายการเงิน

นายสมเกียรติ รุ่งทวีผล

นางอชราภา ไตลังคะ

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายการพาณิชย์

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบริการลูกค้า

-ว่าง-

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และบริหารทั่วไป
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นายกุลวงศ์ บุนนาค

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี
และผลิตภัณฑ์

วิสัยทัศน์

- เป็นผูใ้ ห้บริการเทคโนโลยีระบบส�ำรองทีน่ งั่ และระบบสนับสนุนธุรกิจเกีย่ ว
กับการส�ำรองที่นั่งการเดินทาง ที่ตัวแทนจ�ำหน่ายบัตรโดยสารเลือกใช้เป็นอันดับแรก
ด้วยระบบที่ทันสมัย
- บริษทั ฯ ได้สรรหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทเี่ อือ้ ประโยชน์ตอ่ การท�ำธุรกิจของ
บริษัทตัวแทนจ�ำหน่าย และเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทตัวแทนจ�ำหน่ายเติบโตอย่างยั่งยืน
และมีคุณภาพ

พันธกิจ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

สนับสนุนกิจการของการบินไทย และสมาชิกอื่นๆ
พัฒนาบริษัทฯ, สายการบิน, ตัวแทนจ�ำหน่าย รองรับการเปลี่ยนแปลง
หาช่องการเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น
ใช้ทรัพยากร เงินทุน ที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ
บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล (เปิดเผย เป็นธรรม โปร่งใส)
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

คณะผู้บริหาร
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำ�กัด (บทด.)

นายจุฬา สุขมานพ
รักษาการผู้อ�ำนวยการ

วิสัยทัศน์

บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จ�ำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการขนส่งทางทะเล
ระหว่างประเทศ ให้บริการด้านคลังสินค้าและท่าเรือ ให้เช่าและเช่าเรือเพื่อประกอบ
กิจการขนส่งทางทะเล ท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทเดินเรือและนายหน้าในกิจการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน�้ำ และยังมีบทบาทในการหารายได้และเงินตรา
ต่างประเทศให้แก่รฐั สงวนเงินตราต่างประเทศ บรรเทาปัญหาการขาดดุลการค้าและแก้ไข
ปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศ ป้องกันมิให้มีการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่าง
ประเทศหยุดชะงักเมื่อเกิดความไม่สงบ (สงคราม) สนับสนุนการขนส่งให้แก่กองทัพ
เพือ่ ความมัง่ คงของชาติ เป็นแกนกลางของสายการเดินเรือไทยในการสนับสนุนนโยบาย
ส่งเสริมพาณิชย์นาวีของรัฐ เป็นตัวเสริมวงจรการน�ำเข้าและส่งออกของประเทศ ฝึกอบรม
คนไทยให้มีความรู้ความสามารถในการเดินเรือยิ่งขึ้น เป็นต้น
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คณะผู้บริหาร
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำ�กัด (รทส.)

นางสาวกาญจนรัตน์ สหะศักดิ์มนตรี

ผู้จัดการ
ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

“มุ่งมั่นพัฒนาให้ รทส. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
โปร่งใส และก�ำกับดูแลผู้รับจ้างบริหารกิจการโรงแรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ใต้ข้อก�ำหนดให้เป็นโรมแรมที่มีมาตรฐานระดับ ๔ ดาว เป็นที่ยอมรับและประทับใจใน
ระดับสากลเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของ รทส. และประเทศ”

พันธกิจ

๑. ปรับปรุงระบบงานของ รทส. ให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
มีระบบงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถควบคุม ติดตามตรวจสอบ ประเมิน
ผลการปฏิบัติงานภายในของ รทส. และกลุ่มผู้รับจ้างบริหารโรงแรมได้ทุกขั้นตอน
๒. มีการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี ให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้
ความสามารถ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้ได้ผลงานที่สามารถบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร
๓. ดูแล รักษา ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
๔. ก�ำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะ กลุ่มผู้รับ
จ้างบริหารโรงแรมให้มีการด�ำเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย และเป็นไปตามข้อก�ำหนด
ของสัญญาจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ให้บรรลุผลประกอบการที่ดีภายใต้
งบประมาณที่ก�ำหนดเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
๕. สร้างมูลค่าให้กบั รทส. อย่างมืออาชีพให้การด�ำเนินการของกลุม่ ผูร้ บั จ้าง
ท�ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระดับองค์กรและเศรษฐกิจระดับชาติ
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

คณะผู้บริหาร
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำ�กัด (รฟฟท.)

นายภากรณ์ ตั้งเจตสกาว
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

นายวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์

รองผู้อ�ำนวยการใหญ่
กลุ่มสายงานปฏิบัติการและซ่อมบ�ำรุง

วิสัยทัศน์

“บริษัทมุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าระดับแนวหน้าในภูมิภาค”

พันธกิจ

บริษัทจะให้บริการด้วยความปลอดภัย ประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และ
ความคุ้มค่า ของการให้บริการโดยสารรถไฟฟ้า

62

ส่วนที่ ๑
โครงสร้าง
อัตรากำ�ลัง
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
วิสัยทัศน์ กระทรวงคมนาคม

n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานในกระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม
ส่วนราชการ

ส่วนรัฐวิสาหกิจ

สำ�นักงานรัฐมนตรี

การรถไฟแห่งประเทศไทย

สำ�นักงานปลัดกระทรวง

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

กรมเจ้าท่า

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กรมการขนส่งทางบก

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

กรมการบินพลเรือน

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

กรมทางหลวง

สถาบันการบินพลเรือน

กรมทางหลวงชนบท

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

สำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำ�กัด
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำ�กัด
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำ�กัด

64

อัตรากำ�ลังส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม
อัตรากำ�ลังส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงคมนาคม
ล�ำดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

หน่วยงาน
ส�ำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม
ส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม
กรมเจ้าท่า
กรมการขนส่งทางบก
กรมการบินพลเรือน
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
รวม

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
รวม
ราชการ
๒๐
๒๐
๒๘๘
๔๑
๖
๓๓๕
๑,๑๕๕
๖๒๑
๕๘๑ ๒,๓๕๗
๔,๑๒๒ ๑,๓๙๐ ๑,๑๒๘ ๖,๖๔๐
๕๔๔
๖๙
๘๔๕ ๑,๔๕๘
๗,๓๘๔ ๖,๘๐๔ ๖,๑๒๘ ๒๐,๓๑๖
๑,๘๒๐ ๑,๒๑๔ ๑,๓๘๔ ๔,๔๑๘
๑๙๒
๕๐
๓๗
๒๗๙
๑๕,๕๒๕ ๑๐,๑๘๙ ๑๐,๑๐๙ ๓๕,๘๒๓

อัตรากำ�ลังส่วนรัฐวิสาหกิจ
สังกัดกระทรวงคมนาคม
ล�ำดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

หน่วยงาน

การรถไฟแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สถาบันการบินพลเรือน
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จ�ำกัด
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเซีย จ�ำกัด
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด
รวม

พนักงาน ลูกจ้าง
รวม
ราชการ
*
*
*
๓,๑๑๗
- ๓,๑๑๗
๔,๒๑๘
๕๒๘ ๔,๗๔๖
๖๔๓
๘
๖๕๑
๑๕,๑๘๗
๑๒ ๑๕,๑๙๙
๒๓๒
๕๔
๒๘๖
๓,๕๙๗
๒๕๘ ๓,๘๕๕
๒
๑
๓
๒,๘๖๑
๔๗ ๒,๙๐๘
๒๕,๘๔๘ ๕,๐๐๐ ๓๐,๘๔๘
๔,๒๕๕
๕๓๒ ๔,๗๘๗
๗๓
๙
๘๒
๑๑
๕๔๒
๕๕๓
๔๔๕
๔๔๕
๗๑,๙๔๑ ๑๐,๙๙๒ ๘๒,๙๓๓
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม
วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน”

พันธกิจ

พัฒนาระบบ กลไก และบุคลากร รวมทั้ง วางแนวนโยบายการพัฒนา
ก�ำกับดูแล และบูรณาการการขนส่งและการจราจร ให้มีอย่างเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึง คุ้มค่า และเป็นธรรม

ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การเชือ่ มโยงโครงข่ายระบบขนส่งภายในประเทศและพัฒนา
จุดเชื่อมต่อกับ ประเทศเพื่อนบ้าน
พัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางถนน ทางราง ทางน�้ำ และทางอากาศ
ระหว่างพื้นที่เศรษฐกิจเชื่อมโยงแต่ละภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งเขตพื้นที่
เศรษฐกิจชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านให้เหมาะสมกับศักยภาพและ
ขีดความสามารถเชิงพื้นที่ สอดคล้องกับความหนาแน่นของปริมาณจราจร
ตามล�ำดับความส�ำคัญ จ�ำเป็น เร่งด่วน ซึ่งผลลัพธ์การขนส่งบนเส้นทางหลัก
เชือ่ มโยงพืน้ ทีศ่ นู ย์กลางเศรษฐกิจกับ เมืองในภูมภิ าค และชนบทให้ได้รบั ความ
สะดวก รวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ เป็นเครื่องมือในการ
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่ง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการตลอดจนปัจจัยที่ชักน�ำก่อให้เกิด
การปรับเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการขนส่งทางรางและทางน�้ำในเส้นทางที่เหมาะ
สมและเป็นไปได้ หรือผลักดันให้การขนส่งทางถนนและทางอากาศเป็นส่วน
สนับสนุนให้การขนส่งต่อเนือ่ งหลายรูปแบบเกิดประสิทธิภาพ และมีบรู ณาการ
มากยิ่งขึ้น และส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดการขนส่งสินค้า (Logistics) ให้
เป็นเครื่องมือส�ำคัญส�ำหรับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
น� ำ ไปสู ่ ก ารเคลื่ อ นย้ า ยและส่ ง มอบสิ น ค้า ตามกรอบระยะเวลาที่ ก� ำ หนด
ตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้บริการระบบขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีต้นทุนที่เหมาะสมและแข่งขันได้
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๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐานยานพาหนะ และสภาพแวดล้อมให้
มีคณ
ุ ภาพและ ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งโดยเฉพาะทีส่ ำ� คัญ
คือ ต้องให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ จิตส�ำนึก และทักษะเรื่องความปลอดภัยด้านการขนส่ง
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คาดว่าจ�ำนวนอุบัติเหตุจากการขนส่งจะลดลง จ�ำนวนผู้ได้รับ
บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการขนส่งจะลดลงเช่นเดียวกัน ส่งผล
ท�ำให้ความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมลดลง เนื่องจากการเดินทางและ
การขนส่งมีความปลอดภัย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการระบบขนส่งเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ
พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อถือได้ เข้าถึงสะดวก และมี
ค่าโดยสารที่เหมาะสม การปรับปรุงระบบการขนส่งเชื่อมโยงกับการขนส่ง
สาธารณะ และการส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
เพื่อทดแทนการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลในการเดินทาง สนับสนุนผลักดันให้
จ�ำนวนผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดย
ระบบขนส่งสาธารณะ ต่อรายได้จะลดลง ส่งผลท�ำให้การเดินทางสะดวกและ
รวดเร็วขึน้ รวมทัง้ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ ลดปัญหาคอขวด
เชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางในเขตเมืองกับพื้นที่ชนบทให้ได้รับความสะดวก
ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ คาดว่าจะสามารถลด
ความสูญเปล่าจากเวลาทีใ่ ช้ในการเดินทางและการขนส่ง ช่วยแก้ไขปัญหาการ
จราจรให้มคี วามคล่องตัวกว่าทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั ส่งผลให้มคี วามแน่นอนและ
ความตรงต่อเวลาในการเดินทางของผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า
๕. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการระบบขนส่งและการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ ก�ำกับดูแลระบบขนส่งและจราจรให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ส่งเสริมให้ ภาคการขนส่งใช้พลังงานอย่างประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม ลดการเดินทางที่ไม่จ�ำเป็น พัฒนาสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกในภาคการขนส่ง และองค์ประกอบต่อเนือ่ งอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทั้ง ยกระดับกระบวนการพัฒนานโยบาย แผน และบุคลากร ตลอดจน
ฐานข้อมูลความรู้พื้นฐานที่จ�ำเป็นเพียงพอส�ำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ให้บรรลุเป้าหมาย
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n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

68

ส่วนที่ ๒
ผลสัมฤทธิข์ องการปฏิบตั ริ าชการ
ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของกระทรวงคมนาคม
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความส�ำเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงและนโยบาย
ส�ำคัญ/พิเศษของรัฐบาล
๑.๑ ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น�้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
๑.๑.๑ ร้อยละของการประเมินผลลัพธ์
โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
เป้าหมายของกระทรวงคมนาคม
(๑) ทางหลวงหมายเลข ๓
(๒) ทางหลวงหมายเลข ๓๓
สาย อ.กบินทร์บุรี-สระแก้ว
(๓) ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑
สายแยกเข้าแหลมฉบังบรรจบทางหลวง
หมายเลข ๓๖
(๔) โครงการสะพานภูมิพล ๑
และ ๒
(๕) โครงการสะพานพระราม ๔
๑.๑.๒ ต้นทุนการขนส่งต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP)
๑.๑.๓ ร้อยละของการขนส่งสินค้าภายใน
ประเทศทางน�้ำและระบบราง
เปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้า
ทั้งหมด
๑.๑.๔ ปริมาณผู้โดยสารทางระบบ
รถไฟใต้ดิน (แสนคนต่อวัน)
๑.๒ ระดับความส�ำเร็จในการขับเคลื่อน
นโยบายส�ำคัญ/พิเศษของรัฐบาล
๑.๒.๑ โครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์
เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านรวม
ทั้งมีสะพานข้ามแม่น�้ำโขงและ
ท่าเทียบเรือเพิ่มขึ้น และโครงการ
ถนนไร้ฝุ่น
(๑) สายสะพานข้ามแม่น�้ำโขง
จ.นครพนม
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หน่วยวัด

น�้ำหนัก
(ร้อยละ)

๑

เกณฑ์การให้คะแนน
๓
๔
๒

ผลการด�ำเนินงาน ๑๒ เดือน

ระดับ

๘

๑

๒

๓

๔

๕

ร้อยละ

๒

๖๐

-

๘๐

-

๑๐๐

๕

ผลการ
ด�ำเนิน
งาน

๒.๘๕๐๐ ๒.๘๕๐๐ ๐.๙๑๒๐

ค่า
คะแนน
คะแนน
ถ่วง
ที่ได้ น�้ำหนัก

๑๐๐

๕

N/A

๑

N/A

๑

ส�ำเร็จ
ส�ำเร็จ
ส�ำเร็จ

ส�ำเร็จ

ร้อยละ

๒

X+๑

X+๐.๕

X

X-๐.๕

ส�ำเร็จ
X-๑

ร้อยละ

๒

X-๒

X-๑

X

X+๑

X+๒

แสนคน
ต่อวัน
ระดับ

๒

๑.๗๖๙

๕

๑

๒

๓

ระดับ

๔

๘๐

๙๐

๑๐๐

๐.๖๘๔๔

๑.๗๘๙ ๑.๘๐๙ ๑.๘๔๙
๔

๒
๕

พึงพอใจ พึงพอใจ
ร้อยละ ร้อยละ
๗๐ ๘๐
๗๗.๙๙ ขึ้นไป

๑.๙๐๙๔๑ ๔.๔๐๐๐
๕

๕

๕

๕

๑๐๐
พึงพอใจ
๘๖.๔๔%

๕

๑

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

(๒) สาย อ.หนองเรือ - อ.ชุมแพ
อ.คอนสารตอน ๒
จ.ขอนแก่น
(๓) สาย ตราด - หาดเล็ก
ตอน ๑ จ.ตราด

น�้ำหนัก
(ร้อยละ)

๑

เกณฑ์การให้คะแนน
๓
๔
๒

ผลการด�ำเนินงาน ๑๒ เดือน
๕

ผลการ
ด�ำเนิน
งาน

๐.๓๙๙๕

๑๐๐

๐.๒๔๓๔

๑๐๐
พึงพอใจ
๘๓.๗๘%

(๔) กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน
ทาง (ถนนไร้ฝุ่น)

๒.๖๗๒๗

๑.๒.๒ ผลส�ำเร็จของการด�ำเนินการไทย
๒
เข้มแข็งปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓
๑.๓ ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
ระดับ
น�้ำหนักในการด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมาย
ร่วมกันระหว่างกระทรวง
๑.๓.๑ อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
อัตรา
จราจรทางบกต่อประชากร
แสนคน**
๑.๓.๒ อันดับความยาก-ง่ายในการ
อันดับ
ประกอบธุรกิจของประเทศไทย
ตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ
ส่วนราชการตามรายงาน
ผลการวิจัยเรื่อง Doing Business
ของธนาคารโลก
- ด้านการช�ำระภาษี
๑.๔ ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนา
ระดับ
ศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการ
ประชาชน
รวม		

๑

ค่า
คะแนน
คะแนน
ถ่วง
ที่ได้ น�้ำหนัก
๕
๕

๑๐

๑๐๐
๕
พึงพอใจ
๘๙%
พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ๘๗%
๕
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
๖๕
๗๐
๗๕
๘๐
๘๕
๒.๓๙๖๗ ๒.๓๙๖๗ ๐.๙๕๘๗

๕

๑๘.๘๔

๑๗.๙๒

๑๗.๐๐ ๑๖.๐๘

๑๕.๑๖

๕

๒

๑

๒

๓

๔

๕

๑๖.๒๗

๓.๗๙๓๕

N/A

๑

๕

๕

๒๕			 ค่าคะแนนที่ได้				

๓.๒๗๐๗

หมายเหตุ คะแนนที่ได้เป็นการประเมินตนเองเบื้องต้น
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๐.๔๐๐๐

n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

๒.๒ ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กลุม่ ภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านทางหลวง
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

น�้ำหนัก
(ร้อยละ)

๑

เกณฑ์การให้คะแนน
๓
๔
๒

๒

๑

๒

๓

๐.๕๘๔๕

๘๐

๙๐

๑๐๐

๐.๓๖๘

๘๐

๙๐

๑๐๐

ร้อยละ

๐.๓๖๕๙

๘๐

๙๐

๑๐๐

๑๐๐
ความ
เชื่อมั่น
ร้อยละ
๘๙.๐๗%
๑๐๐

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

๐.๒๒๙๑
๐.๑๘๒
๐.๐๖๗๔

๘๐
๘๐
๘๐

๙๐
๙๐
๙๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ร้อยละ

๐.๐๒๕๙

๘๐

๙๐

๑๐๐

๑๐๐

ร้อยละ

๐.๐๓๕๑

๘๐

๙๐

๑๐๐

ร้อยละ

๐.๐๖๐๖

๘๐

๙๐

๑๐๐

๑๐๐
ความ
เชื่อมั่น
ร้อยละ
๘๕%
๑๐๐

ร้อยละ

๐.๐๘๑๕

๘๐

๙๐

๑๐๐

๑๐๐

ครั้ง

๔

๕๙.๖๑

หน่วยวัด

มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน�้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่ม
ภารกิจ
๒.๑ ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
ระดับ
น�้ำหนักของการด�ำเนินการก่อสร้าง
ทางหลวง เปรียบเทียบกับแผนงาน
๑) สายตลาดหนองมน - อ.บางละมุง
ร้อยละ
จ.ชลบุรี
๒) สายแยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๗
ร้อยละ
(ค้อล่าง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข
๔๒๑๓ (บางอิฐ) รวมสะพานข้าม
แม่น�้ำตาปี
๓) สายเชียงราย - อ.เชียงของ ตอน ๒
จ.เชียงราย
๔) สายสะพานสารสิน ๒ จ.ภูเก็ต
๕) สายบ้านฉลุง-อ.ละงู ตอน ๓ จ.สตูล
๖) ถนนสายแยก ทล.๔๑๔๕ - แยก
ทล.๔๑๓๕ อ.สะเดา, คลองหอยโข่ง
จ.สงขลา
๗) ถนนสาย นบ.๑๐๐๒ แยก ทล.๙ บ.หนองเพรางาย (ตอนที่ ๒)
อ.บางบัวทอง - ไทรน้อย จ.นนทบุรี
๘) ถนนสาย ค๑ และ ค๙ ผังเมืองรวม
เมืองนครนายก จ.นครนายก

๙) สะพานทางคู่ขนานถนนราชพฤกษ์
ระยะที่ ๑ ช่วง กม.๑๕ + ๖๖๐
ถึง ๑๗ +๘๐๐ (สะพานคู่ขนานข้าม
คลองบางกอกน้อย) จ.นนทบุรี
๑๐) ถนนสาย นบ.๑๐๐๒ แยกทล.๙ บ.หนองเพรางาย อ.บางบัวทอง,
ไทรน้อย จ.นนทบุรี
๒.๒ จ�ำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุในโครงข่ายถนน
ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวง
ชนบท ต่อจ�ำนวนเที่ยวเดินทาง
(พันล้านคัน-กม.)
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๔

ผลการด�ำเนินงาน ๑๒ เดือน
๕

ผลการ
ด�ำเนิน
งาน

ค่า
คะแนน
คะแนน
ถ่วง
ที่ได้ น�้ำหนัก

๕

๕

๕.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐

๑๐๐
วัด
ความ
ผลลัพธ์/ เชื่อมั่น
ผลกระทบ มากกว่า
๘๐%

วัด
ความ
ผลลัพธ์/ เชื่อมั่น
ผลกระทบ มากกว่า
๘๕%

๕๘.๖๑ ๕๗.๖๑ ๕๖.๖๑

๕๕.๖๑

๕๒.๖๖

๕.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

๒.๓ ร้อยละของผู้ใช้บริการที่มีความพึงพอใจ
ถนนในโครงข่ายของกรมทางหลวง และ
กรมทางหลวงชนบท ตั้งแต่ระดับคะแนน
๓ ขึ้นไป
๒.๓.๑ กรมทางหลวง
๒.๓.๒ กรมทางหลวงชนบท

หน่วยวัด

น�้ำหนัก
(ร้อยละ)

๑

เกณฑ์การให้คะแนน
๓
๔
๒

ร้อยละ

๔

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

ร้อยละ
ร้อยละ

๒
๒

๖๕
๖๕

๗๐
๗๐

๗๕
๗๕

๘๐
๘๐

๘๕
๘๕

รวม		

ผลการด�ำเนินงาน ๑๒ เดือน
๕

ผลการ
ด�ำเนิน
งาน

ค่า
คะแนน
คะแนน
ถ่วง
ที่ได้ น�้ำหนัก
๕.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐

๙๘.๑
๙๑

๑๐			 ค่าคะแนนที่ได้				

๕.๐๐๐๐
๕.๐๐๐๐
๕.๐๐๐๐

หมายเหตุ คะแนนที่ได้เป็นการประเมินตนเองเบื้องต้น
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n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน�้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของ
กลุ่มภารกิจ
๒.๑ ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
ร้อยละ
น�้ำหนักของการด�ำเนินงานตามโครงการ
พัฒนาระบบขนส่งเชิงพื้นที่จ�ำนวน ๒
โครงการ
๒.๑.๑ ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนิน ร้อยละ
งานซ่อมแซมและปรับปรุงท่าเทียบ
เรือปากบารา (เดิม) จ.สตูล เป็น
ท่าเรือท่องเที่ยวและอเนกประสงค์
เปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้
๒.๑.๒ ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนิน ร้อยละ
งานขยายทางวิ่ง (Runway Strip
and Runway End Safety Area)
ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
๒.๒ จ�ำนวนที่เกิดอุบัติเหตุต่อปีของระบบขนส่ง
      สาธารณะ
๒.๒.๑ ทางถนน (คัน)
คัน
๒.๒.๒ ทางน�้ำ (ล�ำ)
ล�ำ
๒.๒.๓ ทางอากาศ (ล�ำ)
ล�ำ
๒.๓ ร้อยละของปริมาณการขนส่งผู้โดยสารทาง ร้อยละ
     ระบบรถไฟ และทางอากาศ เทียบกับ
ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศ
ทั้งหมด
         รวม		
หมายเหตุ คะแนนที่ได้เป็นการประเมินตนเองเบื้องต้น
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น�้ำหนัก
(ร้อยละ)

๑

เกณฑ์การให้คะแนน
๓
๔
๒

๓

๑

๒

๓

๔

๒.๒๐๙๔

๘๐

๙๐

๑๐๐

วัด
ผลลัพธ์
ผลกระทบ
ส�ำเร็จ

๐.๗๙๐๖

๘๐

๙๐

ผลการด�ำเนินงาน ๑๒ เดือน
๕

๕

ผลการ
ด�ำเนิน
งาน

๓.๗๓๖๕ ๑.๑๒๑๐

ระดับ ๑๐๐.๐๐
ความ
เชื่อมั่น
๘๐%
ขึ้นไป
๑๐๐
วัด
ระดับ ๙๐.๐๐
ผลลัพธ์ ความ
ผลกระทบ เชื่อมั่น
ส�ำเร็จ ๘๐%
ขึ้นไป

๔
๒
๑
๑
๓

ค่า
คะแนน
คะแนน
ถ่วง
ที่ได้ น�้ำหนัก

๓.๐๐๐๐

๒.๐๐๐๐

๕.๐๐๐ ๒.๐๐๐๐
๕.๐๐๐๐
๓๔.๐๐ ๕.๐๐๐๐
-    ๕.๐๐๐๐
๑๔.๗๗ ๓.๕๗๐๐ ๑.๐๗๑๐  

๒,๓๓๗.๖๔ ๒,๒๗๑.๔๘ ๒,๒๐๕.๓๓ ๒,๑๓๙.๑๗ ๒,๐๗๓.๐๑ ๑,๐๑๕.๖๗

๕๖.๕๒ ๕๑.๔๒ ๔๖.๓๓ ๔๑.๒๓ ๓๖.๑๓
๑
๐
๑๐.๙๒ ๑๒.๔๒ ๑๓.๙๒ ๑๕.๔๒ ๑๖.๙๒

๑๐			 ค่าคะแนนที่ได้				

๕.๐๐๐๐

ส่วนที่ ๓
ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญของ
กระทรวงคมนาคม
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

๓.๑ ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงคมนาคม
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำ�เนินการในปีแรก
(๑.๖) เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ
๑. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำโขง จังหวัดนครพนม เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายถนนใน
การขนส่งสินค้าและบริการระหว่างประเทศทีจ่ ะเชือ่ มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยไปสู่
ภาคกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและถึงท่าเรือน�้ำลึกหวุง่ อ่าว
ของเวียดนาม วงเงิน ๑,๗๒๓.๒๓ ล้านบาท ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ
๒. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำโขงที่ อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
วงเงิน ๑,๕๐๗.๕๗ ล้านบาท เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายถนนในการขนส่งสินค้าและ
บริการระหว่างประเทศเชือ่ มต่อประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวและจีน โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ ขณะนี้มีผลการก่อสร้าง
ร้อยละ ๒๖ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
(๑.๗) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและ
ราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง
๓. มาตรการเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
๓.๑ มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจ�ำทาง โดยจัดรถโดยสารประจ�ำ
ทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจ�ำนวน ๘๐๐ คัน เพื่อให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ ๔๐๘,๓๔๓ คน
๓.๒ มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น ๓ โดยให้ประชาชนใช้บริการรถไฟชั้น
๓ เชิงสังคมและรถเชิงพาณิชย์ รวมเป็น ๑๗๒ ขบวน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ
๙๘,๑๒๒ คน
๔. การปรับลดอัตราค่าโดยสาร
กระทรวงคมนาคมมีนโยบายปรับลดอัตราค่าโดยสาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ผู้ใช้บริการ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยให้บริษัท
ขนส่ง จ�ำกัด และรถร่วมภาคสมัครใจ ปรับลดอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจ�ำทางหมวด ๒ และ
หมวด ๓ ลงกิโลเมตรละ ๒ สตางค์ และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และรถร่วมภาคสมัครใจ
ปรับลดอัตราค่าโดยสารลงส�ำหรับรถโดยสารธรรมดา ๐.๕๐ บาทต่อคนต่อเที่ยว และรถโดยสาร
ปรับอากาศปรับลดอัตราค่าโดยสารลง ๑ บาททุกระยะ

นโยบายเศรษฐกิจ
(๓.๔) นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบราง เพื่อขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการ
ระบบขนส่งสินค้าและบริการ
๑. การพัฒนาระบบทางรถไฟของประเทศ
๑.๑ เร่งรัดการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟทางคู่ สายฉะเชิงเทรา - ศรีราชา - แหลมฉบัง
ระยะทาง ๗๘ กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางส�ำคัญในการขนส่งสินค้าจาก ICD ลาดกระบังไปยังท่าเรือ
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แหลมฉบัง ให้ด�ำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ และขณะนี้สามารถเปิดให้บริการ
เดินรถอย่างไม่เป็นทางการแล้ว
๒. การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
๒.๑ ก�ำหนดกรอบแนวทางการด�ำเนินงานการพัฒนารถไฟฟ้า ๑๐ สายทาง ให้สามารถ
ด�ำเนินการประกวดราคาเสร็จสิน้ ในระยะเวลาปี ๒๕๕๖ และจะท�ำให้มโี ครงข่ายระบบรถไฟฟ้า ๔๑๐
กิโลเมตร ให้ประชาชนได้ใช้ในระยะเวลาปี ๒๕๖๒ (๗ ปี ข้างหน้า)
● ระบบรถไฟฟ้าทีเ
่ ปิดให้บริการในกรุงเทพมหานคร ในปัจจุบนั
ระยะทางรวม ๘๐ กิโลเมตร จากผู้ให้บริการ ๓ ระบบ ประกอบด้วย BTS, รถไฟ
ใต้ดิน และ Airport rail link
● อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๓ โครงการ ระยะทางรวม ๗๐.๓
กิโลเมตร คือ สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
และสายสีน�้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และช่วงหัวล�ำโพง-บางแค
● อยู่ระหว่างประกวดราคาและเตรียมการก่อสร้าง ๒ โครงการ ระยะทางรวม
๓๙.๑ กิโลเมตร คือ สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต และสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
● อยู่ระหว่างเตรียมการประกวดราคาในปี ๒๕๕๕ รวม ๖ โครงการ ระยะทาง
รวม ๑๓๕.๒ กิโลเมตร คือ สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-พญาไทมักกะสัน และช่วงบางซื่อ-หัวล�ำโพง สายสีม่วง ช่วงบางซื่อ-ราษฎร์บูรณะ สายสีชมพู (กรณีที่ไม่มี
การเปลีย่ นแปลงการด�ำเนินงานจาก Monorail เป็น Heavy Rail ซึง่ ได้ให้แนวทางส�ำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยไปทบทวนให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาเมืองในอนาคต) และสายสีสม้ (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วฒ
ั นธรรม-บางกะปิ-มีนบุรี และ
สายสีแดง ช่วงต่อขยายจากรังสิตไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
● ในปี ๒๕๕๖ ได้กำ
� หนดให้มกี ารประกวดราคาในอีก ๗ โครงการ ระยะทาง ๘๖.๒
กิโลเมตร ขณะนี้เกือบทั้งหมดมีความพร้อมในการด�ำเนินงาน และมีบางโครงการที่ต้องทบทวนใหม่
เช่น สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-บางกะปิ ที่ต้องพิจารณาความเหมาะสมว่าจะท�ำเป็น Monorail
หรือ Heavy Rail สายสีเขียว ช่วงบางปิ้ง-บางปูในตอนใต้ และช่วงคูคต-สะพานใหม่ คลอง ๕ ใน
ตอนเหนือ เป็นต้น
ซึ่งการด�ำเนินงานทั้งหมดได้ก�ำหนดให้มีการบูรณาการร่วมกันกับการบริหารจัดการที่
ต้องมีการพัฒนา เพื่อรองรับการด�ำเนินงานที่มีโครงข่ายขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การพัฒนาระบบตั๋วร่วมที่ต้องเร่งด�ำเนินการในปัจจุบันให้มีความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการใน
อนาคตอีกด้วย
๒.๒ การด�ำเนินโครงการจัดเก็บอัตราค่าโดยสารในระบบขนส่งมวลชน ๒๐ บาท
ได้ด�ำเนินการศึกษาปัจจัยและสภาพแวดล้อม ประมาณการ
ผู้โดยสารที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงรายรับรายจ่ายทั้งหมดจากปัจจุบันจนถึงอีก ๒๐ ปี
ข้างหน้าไว้ทั้งหมดแล้ว ซึ่งต้องบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าให้สามารถให้บริการ
อย่างมีคุณภาพ และได้มีการด�ำเนินการศึกษาโดยพิจารณาในหลายทางเลือก ทั้ง
ในส่วนของการเจรจากับผูร้ บั สัมปทานรายเดิมทีใ่ ห้บริการอยูแ่ ละในทางเลือกทีร่ ฐั
คงด�ำเนินการเฉพาะในโครงข่ายของรัฐเอง ซึ่งทั้งสองทางเลือกประชาชนคงได้รับ
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n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

ความสะดวกสบายในการเดินทาง และจะบริหารจัดการโครงข่ายให้ระบบรถเมล์ขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพให้มีโครงข่ายที่เสริมกับระบบรถไฟฟ้า ขณะนี้มีปัจจัยอยู่ ๓ ประการที่จะต้องเตรียม
ความพร้อมก่อนด�ำเนินงาน ได้แก่ ระบบตัว๋ ร่วม การบริหารจัดการโครงข่าย การเตรียมความพร้อม
ด้านการลงทุนในระบบเดินรถและตัวรถไฟฟ้า จากปัจจัยทัง้ หมดข้างต้นจะสามารถเริม่ ด�ำเนินการจัด
เก็บอัตราค่าโดยสาร ๒๐ บาท ในระบบรถไฟฟ้าได้เร็วที่สุดในปี ๒๕๕๘ คือ เมื่อสายสีม่วงฯ เปิดให้
บริการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในทุกภาคส่วน
๒.๓ โครงการจัดหารถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ�ำนวน ๓,๕๐๖ คัน
เพื่อน�ำมาให้บริการทดแทนรถโดยสารคันเดิมที่ใช้น�้ำมันดีเซล จ�ำนวน ๓,๕๐๖ คัน ขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ
กระทรวงคมนาคมได้ให้ความส�ำคัญในการบริหารจัดการรถโดยสารประจ�ำทางใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างต่อเนื่อง โดยด�ำเนินโครงการจัดหารถโดยสารใช้เชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ�ำนวน ๓,๕๐๖ คัน เพื่อน�ำมาให้บริการทดแทนรถโดยสารคันเดิมที่ใช้
น�้ำมันดีเซล จ�ำนวน ๓,๕๐๖ คัน ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อแก้ปัญหาการขนส่งผู้
โดยสารและจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างเป็นระบบ ด้วยการปรับปรุงเส้นทาง
รถโดยสารประจ�ำทางจาก ๒๐๙ เส้นทาง ลดลงเหลือ ๑๕๕ เส้นทาง เพื่อลดความซ�้ำซ้อนของ
เส้นทางในการเดินทางให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถรองรับการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าใน
อนาคต โดยจะจัดซื้อรถโดยสารประจ�ำทางใหม่จ�ำนวน ๓,๑๘๓ คัน ทดแทนรถโดยสารเดิม และ
เปลี่ยนเครื่องยนต์รถโดยสารประจ�ำทางที่ยังมีสภาพดีให้สามารถใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อ
เพลิง จ�ำนวน ๓๒๓ คัน โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓,๗๒๗.๔๕ ล้านบาท ส�ำหรับรถ
โดยสารประจ�ำทางที่จัดหาใหม่จะมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ประกอบด้วย e-Ticket GPS GPRS
CCTV ระบบเตือนความเร็ว และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการ ซึ่งคาดว่าจะน�ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเมื่อผ่าน ครม.แล้ว กระบวนการด�ำเนินการ
รวมทั้งการส่งมอบรถทั้งหมดใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ ปีครึ่ง - ๒ ปี (ประมาณกลางปี ๒๕๕๖)
๒.๔ ระบบตั๋วร่วม
เป็ น การน� ำ ระบบตั๋ ว ใบเดี ย วมาใช้ กั บ ระบบขนส่ ง สาธารณะทั้ ง หมด
ทั้งรถไฟฟ้า รถเมล์ เรือโดยสารสาธารณะ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ ๓ ปี ส�ำหรับ
การด�ำเนินการจัดท�ำระบบ และการจัดระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central
Clearing House) ปัจจุบันมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบเพื่อขอใช้เงินกู้
จากกระทรวงการคลัง ประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท มาด�ำเนินการตามแผนงานการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม (Program Management Services : PMS)
๓. การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางถนน
๓.๑ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสภาพรถ ๑๓ แห่ง วงเงิน ๘๙.๒๙ ล้านบาท
โดยติดตั้งระบบตรวจสภาพแบบ Computerize Fully Automatic Vehicle Inspection System
ที่ส�ำนักงานขนส่งจังหวัด ซึ่งมีความเที่ยงตรงและประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วย เครื่องตรวจสอบ
สภาพรถที่ทดสอบด้านมลพิษและด้านความปลอดภัย ซึ่งได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ บจก.โกลด์เอ็นจิเนีย
ริ่งแอนด์เซอร์วิส วงเงิน ๘๓.๔๐ ล้านบาท
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๓.๒ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำ�้ โขง จังหวัดนครพนม วงเงิน ๑,๗๒๓.๒๓ ล้านบาท
ก�ำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ได้ผลงานก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๘
๓.๓ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำ�้ โขงที่ อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย วงเงิน
๑,๕๐๗.๕๗ ล้านบาท ก�ำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้ผลงานก่อสร้างคิดเป็น
ร้อยละ ๒๖.๐๓
๓.๔ โครงการพัฒนาทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ วงเงิน ๓,๑๓๙.๘๗ ล้านบาท
อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง ๓ โครงการ ระยะทาง ๘๘.๒๘ กิโลเมตร และรอลงนามในสัญญา ๑ โครงการ
ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร
๓.๕ โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาการจราจรในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ปริ ม ณฑล และ
เมืองหลัก วงเงิน ๒,๘๗๔.๗๔ ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑ โครงการ ระยะทาง ๑.๒๓ กิโลเมตร
และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๖ โครงการ ระยะทาง ๑๓.๖๒ กิโลเมตร
๓.๖ โครงการก่อสร้างทางหลวงสนับสนุนการขนส่งแบบต่อเนื่อง วงเงิน ๖,๗๒๔.๙๕
ล้านบาท อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๑๐ โครงการ ระยะทาง ๒๐๙.๑๕ กิโลเมตร
๓.๗ โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก วงเงิน ๔,๙๗๔ ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จ
๖๗ โครงการ ระยะทาง ๔๑๘.๐๗ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๓๒ โครงการ ระยะทาง
๒๓๒.๑๑ กิโลเมตร
๓.๘ โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒)
วงเงิน ๑๗,๘๖๖.๐๕ ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๔ โครงการ ระยะทาง ๕๑.๒๑
กิโลเมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๑๑ โครงการ ระยะทาง ๑๘๖.๑๓ กิโลเมตร อยู่
ระหว่างรอลงนามในสัญญา ๑ โครงการ ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร และขั้นตอนประกวด
ราคา ๘ โครงการ ระยะทาง ๓๙๕.๘๓ กิโลเมตร
๓.๙ โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพทางหลวง วงเงิน ๓,๖๙๓ ล้านบาท ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ๑๘ โครงการ ระยะทาง ๖๖.๑๕ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๔๖
โครงการ ระยะทาง ๑๕๖.๒๔ กิโลเมตร
๓.๑๐ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี ๑ จังหวัด
นนทบุรี วงเงิน ๓,๗๙๖ ล้านบาท ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น เมื่อ
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ ขณะนี้อยู่ระหว่าง JICA พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประกวดราคา
๓.๑๑ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง วงเงิน ๔,๖๕๓.๔๙ ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จ
๓๒๗ โครงการ ระยะทาง ๖๑๑.๖๕ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๓๕ โครงการ ระยะทาง
๑๕๒.๗๖ กิโลเมตร
๓.๑๒ กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายสะพาน วงเงิน ๔,๒๒๒.๖๓ ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จ
๗๒ โครงการ ความยาว ๖,๗๘๗.๕๐ เมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๘๖ โครงการ ความยาว
๙,๕๕๑.๕๐ เมตร
๓.๑๓ กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมภิ าค วงเงิน ๓,๘๕๐.๘๑ ล้านบาท
ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๕ โครงการ ระยะทาง ๑๔.๓๓ กิโลเมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๕ โครงการ
ระยะทาง ๑๓.๐๘ กิโลเมตร และลงนามในสัญญา ๓ โครงการ ระยะทาง ๖.๗๗ กิโลเมตร
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๓.๑๔ กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ ว วงเงิน ๑,๔๖๕.๓๘ ล้านบาท ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ๗ โครงการ ระยะทาง ๕๕.๔๓ กิโลเมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๑๔ โครงการ ระยะทาง
๑๒๗.๖๐ กิโลเมตร และลงนามในสัญญา ๑ โครงการ ระยะทาง ๓ กิโลเมตร
๓.๑๕ กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics วงเงิน ๒,๖๘๖.๓๐ ล้านบาท ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ๔ โครงการ ระยะทาง ๔๙.๗๑ กิโลเมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๓ โครงการ ระยะทาง
๒๙.๒๐ กิโลเมตร และลงนามในสัญญา ๑ โครงการ ระยะทาง ๑๔.๕๕ กิโลเมตร
๓.๑๖ โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เพื่อขยาย
โครงข่ายทางพิเศษในเขต กทม. และปริมณฑลให้ครอบคลุมไปทางทิศตะวันตกของ กทม. โดย
เฉพาะฝั่งธนบุรี วงเงิน ๒๗,๐๒๒ ล้านบาท ซึ่งการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อ
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ อนุมัติและเห็นชอบในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเขต
ที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ เพื่อสร้างทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอก และขณะนี้อยู่
ระหว่างการพิจารณาของส� ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�ำหรับการหาเอกชนร่วมลงทุน
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชนร่วมงานหรือด�ำเนินโครงการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของ
ผู้ยื่นข้อเสนอ ๒ ราย ปรากฏว่า บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนสูงสุด ซึ่ง
คณะกรรมการฯ จะด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�ำเนินการ
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป
๔. การพัฒนาการขนส่งทางน�้ำและโลจิสติกส์
๔.๑ ก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น�้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถการเดินเรือในแม่น�้ำเจ้าพระยาและแม่น�้ำน่าน โดยให้เรือกินน�้ำลึกประมาณ
๓ เมตร ใช้งานได้ตลอดปี ขณะนี้อยู่ระหว่างกระทรวงคมนาคมพิจารณาน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบในการด�ำเนินโครงการ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ได้รับการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณในเบื้องต้น วงเงิน ๒๓๙.๐๑ ล้านบาท ส�ำหรับส�ำรวจออกแบบ
และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่นำ�้ เจ้าพระยาและน่านเพื่อการ
เดินเรือ
๔.๒ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือน�้ำลึกปากบารา จังหวัดสตูล (ระยะที่ ๑) เพือ่ พัฒนา
เป็นประตูการค้าทางทะเลฝัง่ อันดามันเชือ่ มโยงเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และยุโรป ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่าง
กระทรวงคมนาคมพิจารณาน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในการด�ำเนินโครงการ
๔.๓ งานก่อสร้างท่าเทียบเรือน�้ำลึกสงขลาแห่งที่ ๒ จังหวัดสงขลา ในปีงบประมาณ
๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณในเบื้องต้นในวงเงิน ๗๐ ล้านบาท เพื่อด�ำเนินการศึกษา
ทบทวนและส�ำรวจออกแบบ โดยมีขอบเขตครอบคลุมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และประกาศส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
เกีย่ วข้องกับโครงการหรือกิจการทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทัง้ ทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
๕. การพัฒนาการขนส่งทางอากาศ
๕.๑ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๐) วงเงิน
๖๒,๕๐๓.๒๑ ล้านบาท เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการรองรับจ�ำนวนผูโ้ ดยสารจาก ๔๕ ล้านคนต่อปี
เป็น ๖๐ ล้านคนต่อปี ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓
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ปัจจุบนั บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) อยูร่ ะหว่างจัดหาบริษทั ทีป่ รึกษาบริหารจัดการ
โครงการ (Project Management Consultant : PMC)
๕.๒ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต วงเงิน ๕,๗๙๑.๑๒ ล้านบาท เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถของท่าอากาศยานภูเก็ตให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ ๑๒.๕๐ ล้านคนต่อปี
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการแล้วเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ และบริษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้จ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ อยู่
ระหว่างการออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้างโครงการ
๕.๓ โครงการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบบริ ก ารการเดิ น อากาศ ระยะเวลา
ด�ำเนินการ ๔ ปี ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ประกอบด้วย
๑) การจัดตั้งศูนย์บริหารการจราจรทางอากาศ อยู่ระหว่างสรุปรายละเอียดทาง
เทคนิค (Technician Specification) ของระบบ Air Traffic Management (ATM) เพื่อด�ำเนินการ
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๒) การเพิ่มขีดความสามารถระบบ/เทคโนโลยีจราจรทางอากาศและการพัฒนา
ระบบเชื่อมต่อโครงข่ายการบริหารจราจรทางอากาศทั่วประเทศ (CNS/ATM) อยู่ระหว่างสรุป
รายละเอียดทางเทคนิค และเตรียมการเพื่อด�ำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๓) การจัดหาอากาศยานบินทดสอบประสิทธิภาพสูง อยูร่ ะหว่างพิจารณาข้อสรุป
แนวทางด�ำเนินการ และเหตุผลประกอบการก�ำหนดแบบอากาศยาน ก่อนจะเริม่ กระบวนการจัดซือ้
จัดจ้างต่อไป
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๓.๒ สำ�นักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม
๑. กลุ่มงานประสานการเมือง

มีภารกิจในการประสานงานนโยบายระหว่างกระทรวงกับหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานอืน่ ๆ
โดยจะเป็นภารกิจในด้านภารกิจของคณะรัฐมนตรี และภารกิจทางด้านการเมืองซึง่ เป็นงานทางด้าน
นิติบัญญัติ โดยในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีการปฏิบัติงานในช่วงรัฐบาลที่มิได้มาจากการเลือกตั้ง
และรัฐบาลที่มีจากการเลือกตั้งต่อเนื่องกัน สามารถสรุปผลการปฏิบัติงานได้ ดังนี้
๑.๑ งานด้านคณะรัฐมนตรี
● การจัดท�ำสรุปประเด็นวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๑๑๐ ครั้ง
● ประสานงานการชี้แจงประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี
๑๕๖ เรื่อง
● อ�ำนวยการในการประชุมคณะรัฐมนตรีของรัฐมนตรี
๕๐ ครั้ง
● ประสานการชี้แจงประกอบร่างพระราชบัญญัติในขั้นรัฐบาล (วิป)
๙ เรื่อง
๑.๒ งานด้านรัฐสภา
● สรุปประเด็นวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร, วุฒิสภา
และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
๗๖ ครั้ง
● ประสานงานการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการสภาฯ
๓๓๗ เรื่อง
● การด�ำเนินการด้านกระทู้ถาม
๒๑๑ เรื่อง
● ประสานงานตอบกระทู้ถาม (ทั่วไป/สด)
๒๒ ครั้ง
● อ�ำนวยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานในการประชุมสภาฯ ที่ส�ำคัญ
๔ ครั้ง
● ประสานงานการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติ
๘ ครั้ง

๒. กลุ่มงานเรื่องราวร้องทุกข์

- รับเรื่องที่ร้องเรียนต่อรัฐมนตรี ทั้งที่มายื่นโดยตรงด้วยตนเองหรือโดยตรงกับรัฐมนตรีหรือ
ยื่นผ่านทางไปรษณีย์หรือทางอินเทอร์เน็ต หรือยื่นผ่านทางองค์กรหรือหน่วยงานอื่น หรือสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา
- พิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะห์ และติดต่อประสานงานหน่วยงานในสังกัด เพื่อ
แก้ไขปัญหา หรือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ร้องเรียน
- รับเรือ่ งร้องเรียนต่อรัฐมนตรี ทีม่ ายืน่ เป็นหมูค่ ณะ ด้วยการชุมนุมบริเวณหน้ากระทรวงคมนาคม
หรือสถานที่อื่น รวมทั้งการด�ำเนินการต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การชุมนุมยุติโดยเร็ว
สถิติผลการปฏิบัติงาน
กลุ่มงานเรื่องราวร้องทุกข์ : ได้รับเรื่องร้องทุกข์เพื่อด�ำเนินการ
ช่วงระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๔) ดังนี้
ทางบก
๕๑๑ เรื่อง
ทางน�้ำ 
๔๔ เรื่อง
ทางอากาศ
๑๒๖ เรื่อง
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๓. กลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ

ด�ำเนินการกลั่นกรองเรื่อง สรุปเรื่องเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี เสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัย
สั่งการตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดด้านนโยบายและข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรี การประชุมคณะรัฐมนตรี และการประสานงานตรวจราชการ งาน
นัดหมาย สรุปวิเคราะห์ข่าว และงานราชการทางการเมืองอื่นๆ

๔. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

ด�ำเนินงานทางด้านวิชาการ งานสนับสนุนโครงการ แผนงาน นโยบายและข้อมูล งานตรวจ
ราชการตามภารกิจของกระทรวงคมนาคม ที่รัฐมนตรีออกติดตาม ตรวจสอบพื้นที่ตามแผนงาน/
โครงการต่างๆ นอกจากนี้ยังปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
งานที่ได้รับมอบหมาย

๕. งานบริหารทั่วไป

ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ และสนับสนุนงานประชุมของรัฐมนตรี งานสารบรรณ
งานธุรการ งานบริหารบุคคล งานการเงิน งานงบประมาณ พัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ยานพาหนะ งานเอกสาร
และงานอ�ำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีในการด�ำเนินงานทาง
การเมืองให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๑. การปฏิบัติราชการของสำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สู่ขวบปีที่ ๙ ของการจัดท�ำค�ำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
การปฏิรูประบบราชการไทยเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นการ
สร้างราชการไทยยุคใหม่ให้มศี กั ยภาพและสามารถก้าวทันการเปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็วของความเป็นโลกาภิวัตน์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ถือเป็นก้าวแรกของการพัฒนาระบบราชการ
โดยเฉพาะมาตรา ๓/๑ บัญญัตวิ า่ “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพือ่ ประโยชน์สขุ
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต์ อ่ ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ ค่า
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานทีไ่ ม่จำ� เป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ทอ้ งถิน่ การกระจาย
อ�ำนาจตัดสินใจ การอ�ำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้อง
ใช้วธิ กี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ โี ดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้คำ� นึงถึงความรับผิดชอบของผูป้ ฏิบตั ริ าชการ
การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” เป้าหมายของการปฏิรูประบบราชการให้มีขีด
สมรรถนะสูง (High performance) และเกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
คือ “ความกินดีอยู่ดี หรือ ประโยชน์สุขของประชาชน และความมั่นคงของประเทศชาติ”
การขับเคลือ่ นการปฏิรปู ในระยะเวลาต่อมา รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาระบบราชการ
ต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายสุดท้าย คือ “เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” ส่วนราชการจึงต้องสามารถ
ปฏิบตั งิ านให้ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ รัฐบาล
จึงได้ออก พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก�ำหนด
เป็นแบบแผนการบริหารราชการและวิธกี ารปฏิบตั งิ านทีส่ ว่ นราชการต่าง ๆ จะต้องยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบตั ติ อ่ ไป ทัง้ นี้ มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นกลไกขับเคลือ่ นการพัฒนาระบบ
ราชการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
สาระส�ำคัญของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ.
๒๕๔๖ สรุปได้ ดังนี้
● การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จะต้องมีเป้าหมาย คือ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจ�ำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ประชาชน
ได้รับการอ�ำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ
● การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ คือ ส่วนราชการทุกแห่งจะต้อง
จัดท�ำแผนปฏิบัติการเพื่อน�ำนโยบายที่รัฐบาลก�ำหนดไปแปลงสู่ภาคปฏิบัติ และก�ำหนดวิธีด�ำเนินการ
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และผลส�ำเร็จของงานทีม่ ตี วั ชีว้ ดั แสดงได้วา่ เกิดผลสัมฤทธิต์ รงตามเป้าหมาย จึงก�ำหนดมาตรการให้มี
จัดท�ำค�ำรับรองในการปฏิบตั ริ าชการ (Performance agreement) ขึน้ เพือ่ เป็นมาตรการส�ำคัญในการ
ก�ำกับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
● การอ�ำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
เป็นการก�ำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน การจัดระบบสารสนเทศ การรับฟัง
ข้อร้องเรียน และการเปิดเผยข้อมูล
● การประเมินผลการปฏิบต
ั ริ าชการ มีขนึ้ เพือ่ การวัดผลการปฏิบตั ริ าชการว่า
มีผลสัมฤทธิ์ตรง ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดขึ้นไว้หรือไม่ คุณภาพ และความพึงพอใจ
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ รวมทั้งการตรวจสอบ การปฏิบัติราชการภายใน
องค์กร
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดให้มีการจัดท�ำแผนบริหารราชการแผ่นดินร่วม
กับหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องและมีการแปลงแผนราชการแผ่นดินไปสู่แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
ของกระทรวง/กลุม่ จังหวัด รวมถึงการก�ำหนดแนวทางในภาคราชการให้เกิดการพัฒนาระบบราชการ
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้วยการพัฒนาคุณภาพ การให้
บริการประชาชนทีด่ ขี นึ้ ปรับบทบาทภารกิจและขนาดให้มคี วามเหมาะสม ยกระดับขีดความสามารถ
และมาตรฐานการท� ำ งานให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ สากลและตอบสนองต่ อ การบริ ห ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยก�ำหนดให้ทุกส่วนราชการในระดับกรมและจังหวัด
ต้องเข้าสู่ระบบการประเมินผล ด้วยการจัดท�ำข้อเสนอการปฏิบัติราชการหรือค�ำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ
กรอบหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ มี ๔ มิติ คือ (๑) มิตดิ า้ นประสิทธิผล
(๒) มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (๓) มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (๔) มิติ
ด้านการพัฒนาองค์การ ซึ่งกรอบการประเมินผล ๔ มิตินี้จะมีความสัมพันธ์ที่ส่งผลให้เกิดผลส�ำเร็จ
ทัง้ ต่อความคาดหวังของประชาชนผูร้ บั บริการต่อรัฐบาล ผูก้ ำ� หนดนโยบาย รวมทัง้ ความมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพของการบริหารจัดการภายใน ส่วนราชการ โดยเฉพาะตัวชี้วัดในมิติด้านประสิทธิผล
ของส่วนราชการจะมีความเฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์และภารกิจของแต่ละ
ส่วนราชการ เป็นการน�ำตัวชี้วัดซึ่งมาจากแผนปฏิบัติราชการที่เชื่อมโยงระดับกระทรวงและระดับ
กรม ตามนโยบายส�ำคัญของรัฐบาล และตามภารกิจหลักของส่วนราชการมาวัดผลประเมินผลใน
ค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการของทุกส่วนราชการและจังหวัด ทีส่ ว่ นราชการได้มกี ารด�ำเนินการมาตัง้ แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จะเป็นปีที่ ๙
อย่างไรก็ตาม หากจะพิจารณาดูความส�ำเร็จของผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงคมนาคม
ในมิติที่ ๑ ประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการในช่วงเกือบทศวรรษที่ผ่านมา โดยการเปรียบเทียบ
เป้าหมายตามแผนปฏิบตั ริ าชการกับผลการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ด้มกี ารจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการ
พบว่า
(๑) ตัวชี้วัดส�ำคัญตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ ซึ่งต่อเนื่องจากแผนปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑ มี ๗ ตัวชี้วัด ดังนี้
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n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

ตารางที่ ๑ แสดงตัวชี้วัดส�ำคัญ และค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕

๑. โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีขีด ล้านคน/
ความสามารถรองรับปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร ไม่น้อย เที่ยว
กว่าปีละ
๒. โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่ได้รับการบ�ำรุงรักษา ร้อยละ
เชิงเปรียบเทียบกับจ�ำนวนระยะทางหรือแผนการด�ำเนิน
งานที่ก�ำหนดไว้ในแต่ละปีงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ
๓. โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมได้รับการพัฒนาเพื่อให้มี ล้านตัน
ขีดความสามารถรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าภายใน
ประเทศไม่น้อยกว่าปีละ
๔. ปริมาณสินค้าระบบขนส่งทางรางและทางน�้ำเพิ่มขึ้นไม่ ร้อยละ
น้อยกว่าร้อยละ
๕. ต้ น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส์ ด ้ า นขนส่ ง เปรี ย บเที ย บกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร้อยละ
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไม่เกินร้อยละ
๖. ร้อยละของจ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ ทีล่ ดลงต่อปริมาณการเดินทาง ร้อยละ
บนทางหลวง
๗. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระบบขนส่งต่อ ร้อยละ
การด�ำเนินนโยบายบริหารจัดการแผนงาน/โครงการและ
มาตรการส�ำคัญที่จ�ำเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ

๗๕๐

๗๕๐

๗๕๐

๗๕๐

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๕๐๐

๒.๕

๓

๓.๕

๔

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๔

๓

๒.๕

๒

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

ที่มา : แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ กระทรวงคมนาคม
		 http://vigportal.mot.go.th/portal/site/PortalMOT/stat/total_p

จากตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการกระทรวงคมนาคม ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้น�ำไปใช้วัดผลการ
ด�ำเนินงานของกระทรวง กลุ่มภารกิจ และกรมในสังกัดโดยได้คัดเลือกตัวชี้วัดที่ส�ำคัญและแสดงผล
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) มาก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวง ๒ ตัว โดยมีเป้าหมายในการ Shift
Mode และการลดต้นทุนโลจิสติกส์ตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงคมนาคม ดังนี้
๑) ปริมาณสินค้าระบบขนส่งทางรางและทางน�้ำ
๒) ต้นทุนโลจิสติกส์ด้านขนส่งเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
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(๒) รายงานผลการด�ำเนินการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการส�ำหรับมิติประสิทธิผลของ
กระทรวงคมนาคม มีดังนี้
ตารางที่ ๒ แสดงผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดของกระทรวงคมนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓
ตัวชี้วัดที่ ๑

๒๕๔๘

ผลลัพธ์การด�ำเนินการ
๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒

ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ๔.๕๒๒๖ ๔.๐๑๗๑ ๓.๘๐๕๘
ถ่ ว งน�้ ำ หนั ก ในการบรรลุ ต ามเป้ า หมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงและนโยบายส�ำคัญ/พิเศษ
ของรัฐบาล
๑. ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
๕
๔.๕๒
ในการด�ำเนินการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์เปรียบเทียบแผนงาน
๒. ต้นทุนด้านการขนส่งต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
๑.๐๐๐ ๒.๕๐๐
ประเทศ
(๑๒.๗๐) (๗.๙๐)

๒๕๕๓

๓.๕๔๕๕ ๒.๗๐๐๙ ๔.๔๖๖๗

๕

๔.๖๒

๔.๕๕๗๑

ยกเลิก
(๙.๑)

๒.๐๐๐
(๙.๑๐)

๕.๐๐๐
(๘.๓๐)
๕.๐๐๐
(๙.๖๕)

๓. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของอัตราส่วนการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศทางน�้ำและทางรางเปรียบเทียบ
กับการขนส่งสินค้าทั้งหมด
๔. ร้อยละของการขนส่งสินค้าภายในประเทศทาง
น�้ำและทางรางเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้า
ทั้งหมด
๕. ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ ของปริมาณสินค้าภายในประเทศ
ทีข่ นส่งทางน�ำ้ และระบบราง (%การเปลีย่ นแปลง)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑.๐๐๐
(๑๕.๙๓%)

-

-

๖. ปริมาณผูโ้ ดยสารทางระบบรถไฟฟ้าใต้ดนิ (แสนคน
ต่อวัน)

-

-

-

๗. อั ต ราส่ ว นจ� ำ นวนผู ้ เ สี ย ชี วิ ต ต่ อ จ� ำ นวนรถ
จดทะเบียนแสนคัน

-

-

๘. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกต่อ
ประชากรแสนคน

-

๙. ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วม
หรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน
๑๐. ระดับความส�ำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย
ส�ำคัญ/พิเศษรัฐบาล

๕.๐๐๐ ๑.๐๐๐
(๒๑.๙๑%) (๑.๔๓%)

-

-

-

๓.๗๕๐
(๑.๗๓)

๓.๗๕
(๑.๘๑)

-

-

๓.๖๙๙๖
(๔๒.๓๐)

-

-

-

-

๔.๔๓๖๙
(๑๗.๙๙)

-

๕

๕

๕

๕

๕

-

-

-

-

-

๔.๔๙๕๖

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติราชการกระทรวงคมนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

ตารางที่ ๓ แสดงข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด ปริมาณสินค้าภายในประเทศ
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการด�ำเนินงานในอดีต ปี พ.ศ.
๒๕๔๙

๒๕๕๐

๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

ล้านตัน

ปริมาณสินค้าภายในประเทศที่ขนส่ง
- ถนน
- รถไฟ
- น�้ำ
- อากาศ
ปริมาณสินค้าภายในประเทศที่ขนส่งทั้งหมด
น�้ำ+ราง
% น�้ำและรางต่อทั้งหมด
% การเปลี่ยนแปลง

ล้านตัน
ล้านตัน
ร้อยละ
ร้อยละ

๔๒๗.๕๘ ๔๒๘.๑๒ ๔๒๔.๔๖ ๔๒๓.๖๘ ๔๒๐.๓๒
๑๒.๓๕ ๑๒.๔๒ ๑๓.๑๗ ๑๑.๕๒ ๑๑.๒๙
๗๑.๙๑ ๗๘.๔๕ ๗๗.๖๒ ๖๘.๗๘ ๗๗.๖๘
๐.๑๒
๐.๑๓
๐.๑๐
๐.๑๑
๐.๑๒
๕๑๑.๙๖ ๕๑๙.๑๐ ๕๑๕.๓๕ ๕๑๕.๓๕ ๕๐๙.๔๑
๘๔.๒๖ ๙๐.๘๗ ๙๐.๗๙ ๘๐.๓๐ ๘๘.๙๗
๑๖.๔๖ ๑๗.๕๑ ๑๗.๖๒ ๑๕.๙๓ ๑๗.๔๗
-๑.๘๙
๖.๓๖
๐.๖๔ -๙.๕๘
๙.๖๕

ที่มา : บริษัทที่ปรึกษาทริส

ตารางที่ ๔ แสดงสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
๒๕๔๓ ๒๕๔๔ ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓
๑๐.๑
๙.๙
๘.๘ ๘.๔ ๘.๐
๘.๕
๘.๘ ๘.๙ ๙.๑ ๘.๓
๘.๗

ต้นทุนค่าขนส่ง
สินค้าต่อ GDP
ต้นทุนการเก็บรักษา
สินค้าคงคลัง
ต่อ GDP
ต้นทุนการบริหาร
จัดการต่อ GDP
ต้นทุนโลจิสติกส์
ต่อ GDP

๘.๑

๗.๙

๗.๗

๗.๗

๗.๗

๘.๑

๘.๕

๘.๒

๗.๘

๗.๐

๗.๖

๑.๘

๑.๘

๑.๖

๑.๖

๑.๖

๑.๗

๑.๗

๑.๗

๑.๗

๑.๕

๑.๗

๒๐.๐

๑๙.๖

๑๘.๑ ๑๗.๗

๑๗.๓

๑๘.๓

๑๘.๖ ๑๖.๘

๑๗.๙

๑๙.๐ ๑๘.๘

ที่มา : ข้อมูลจาก สศช.

จากข้อมูลด้านปริมาณสินค้าระบบขนส่งทางรางและทางน�้ำเฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๔๙ ๒๕๕๓) ที่ผ่านมาอยู่ที่ ๘๗ ล้านตัน (คิดเป็นร้อยละ ๑๗ ของปริมาณสินค้าในระบบขนส่งทั้งหมด)
และต้นทุนโลจิสติกส์เฉลี่ยย้อนหลัง ๑๐ ปี (๒๕๔๔ - ๒๕๕๓) อยู่ที่ ๘.๗ (คิดเป็นร้อยละประมาณ
๔๙ ของต้นทุนโลจิสติกส์รวม)
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเป้าหมายในแผนปฏิบัติราชการพบว่า ปริมาณสินค้าที่ขนส่งรวม
ทั้งหมดสูงกว่า ๕๐๐ ล้านตันเล็กน้อย จึงสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ๕๐๐ ล้านตัน และค่อนข้าง
อยู่ในระดับคงที่ โดยมีปริมาณสินค้าภายในประเทศที่ขนส่งทางน�้ำและระบบรางมีร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ค่อนข้างผันผวน คือ ปี ๒๕๕๒ มีร้อยละที่ลดลงจากปี ๒๕๕๑ เท่ากับ ๙.๕๘ และปี ๒๕๕๓ มีร้อยละ
ที่เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๒ คือ ๙.๖๕ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ คือ
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ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ๒.๕ ในปี ๒๕๕๒ และร้อยละที่เพิ่มขึ้น ๓ ในปี ๒๕๕๓ พบว่า มีค่าแตกต่างกันมาก
ทั้ง ๒ ปี ไม่ว่าจะเป็นปีที่มีค่าลดลง หรือ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าเป้าหมายในแผนปฏิบัติการก�ำหนดให้มี
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นใน แต่ละปี คือ ปีละ ๐.๕ และเมื่อพิจารณาจากตารางที่ ๓ ปริมาณการขนส่งสินค้า
ทางน�ำ้ และทางรางเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าทัง้ หมดไม่แตกต่างกันมาก คือ อยูใ่ นช่วง ๑๕.๙๓ ๑๗.๖๒ หรือมีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ี่ ๑๖.๙ แสดงถึงปริมาณการขนส่งทางน�้ำและทางรางต่อปริมาณการขนส่ง
ทั้งหมดยังไม่มีปริมาณที่เปลี่ยนแปลงในแนวโน้มต่อเนื่องหรือเพิ่มขึ้นตามค่าเป้าหมายที่ก�ำหนด
ด้านการเปรียบเทียบต้นทุนด้านการขนส่งต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศพบว่า ผลการด�ำเนินงาน
ดีกว่า ค่าเป้าหมายคือ มีต้นทุนค่าขนส่งเฉลี่ยอยู่ที่ ๘.๗ ขณะที่ค่าเป้าหมายก�ำหนดไว้ ๑๐ อย่างไร
ก็ตาม หากเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ คือ การลดต้นทุนโลจิสติกส์/GDP จากประมาณร้อยละ ๑๙ ในปี ๒๕๔๘ ให้
เหลือร้อยละ ๑๖ ในปี ๒๕๕๔ ซึ่งมีสัดส่วนของต้นทุนค่าขนส่งอยู่ร้อยละ ๔๙ นับว่า การผลักดัน
ด้านการขนส่งไปสู่การลดต้นทุน การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานที่รักษาสิ่งแวดล้อมยังไม่
ก้าวหน้าเท่าที่ควร เนื่องจากต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของไทยยังอยู่ที่ประมาณ ๑๗.๙ ในปี ๒๕๕๓
โดยสรุป แม้ว่าตัวชี้วัดข้างต้นของกระทรวงคมนาคมส่วนใหญ่จะสามารถด� ำเนินการอยู่ใน
ค่าเป้าหมาย แต่ส�ำหรับตัวชี้วัดในภาพรวมของประเทศด้านการลดต้นทุนโลจิสติกส์ยังไม่ก่อให้เกิด
ความสามารถเชิงแข่งขัน นอกจากนี้ ธนาคารโลกระบุว่า การพัฒนาโลจิสติกส์ของไทยยังอยู่ในระดับ
ที่ไม่ก้าวหน้า เนื่องจาก ดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย (Logistics
Performance Index: LPI) ของธนาคารโลก ระบุว่า ในปี ๒๕๕๓ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๓๕
ลดลงจากอันดับที่ ๓๑ ในปี ๒๕๕๐
ดังนัน้ กระทรวงคมนาคมโดยท่านรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม (ท่านจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ)
ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการคมนาคมว่ามีบทบาทส�ำคัญต่อวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องประชาชนและ
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก จึงได้ให้นโยบายเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕ ในการประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามค�ำรับรองการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงคมนาคมไว้ ดังนี้
๑. การขับเคลื่อนการบริหารงานและการด�ำเนินโครงการของกระทรวงคมนาคมนั้น ต้องให้การ
สนับสนุนและด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ จ�ำนวน
๕ ด้าน คือ เชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งภายในประเทศ พัฒนาจุดเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่ง การพัฒนาระบบขนส่ง ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย การ
พัฒนาการให้บริการระบบขนส่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และการบริหารจัดการระบบขนส่งและ
การจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการต้องปรับแผนยุทธศาสตร์ให้รองรับการเตรียมพร้อมเข้า
สู่ AEC ด้วย
๒. การด�ำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา ให้ผู้บริหารทุกท่าน
ของกระทรวงคมนาคมให้ความสนใจและเร่งรัดการด�ำเนินโครงการ เช่น โครงการรถไฟฟ้า ๑๐ สาย
การพัฒนารถไฟรางคู่ การขยายโครงการรถไฟฟ้าสายแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ โครงการก่อสร้างท่าเรือ
ปากบารา และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒ โดยต้องวางยุทธศาสตร์ในการ
ด�ำเนินงาน และก�ำหนดตัวชี้วัดของการด�ำเนินงานแต่ละโครงการอย่างชัดเจน
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

๓. การให้ ค วามส� ำ คั ญ การด� ำ เนิ น การเพื่ อ ลดสั ด ส่ ว นต้ น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส์ ข องประเทศไทย
ซึ่งปัจจุบันต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยอยู่ที่ร้อยละ ๑๗.๙ ต่อ GDP โดยมีสัดส่วนของต้นทุนค่าขนส่งอยู่
ร้อยละ ๘.๗ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๙ ของต้นทุนทัง้ หมด ดังนัน้ หากจะลดต้นทุนให้ได้รอ้ ยละ ๒ ภายใน
๔ ปีนี้ ต้องแสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมได้ว่า ทุกโครงการมีส่วนในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้จริง
และลดได้มากน้อยเท่าใด และจะต้องด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สดั ส่วนต้นทุน
โลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศไทยใกล้เคียงกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
๔. การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ให้ด�ำเนินการในมิติใหม่โดย
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร จ�ำลองสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ จริงมาสูก่ ารแก้ไขปัญหา เช่น สถานการณ์อทุ กภัย
น�ำมาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และบูรณาการด้านบุคลากร แผนงาน งบประมาณ การปฏิบัติงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และให้มีการซ้อมแผนการรับมือสถานการณ์
เพื่อน�ำมาใช้ในการสอนงานและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท� ำงาน
สร้างองค์ความรู้ใหม่และเตรียมความพร้อมในการรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการท�ำงาน รวมถึง
การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ด้วย

๒. แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔

๑. ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) ได้รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของ สปค. ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ โดยประมวลจากข้อมูลของหน่วยงานใน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สรุปได้ ดังนี้
๑.๑ งาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีทั้งหมด ๔๗
โครงการ โดยแบ่งออกเป็นงาน/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๙ โครงการ วงเงินรวม
๑๐๕.๑๐๓๖ ล้านบาท และงาน/โครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณจ�ำนวน ๒๘ โครงการ
๑.๒ งาน/โครงการ ทีด่ ำ� เนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ มีจำ� นวน ๒๘ โครงการ โดยส่วนใหญ่
มีผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดที่เป็นไปตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ระบุในแผน
๑.๓ ปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงาน
(๑) การไม่ได้รบั จัดสรรงบประมาณ ท�ำให้บางโครงการไม่สามารถด�ำเนินการได้ ส่งผล
ให้ไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์ของแผนได้
(๒) หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก หรื อ หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น
ขาดความรู้ ความเข้าใจ หรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการด�ำเนินการตามตัวชี้วัด
(๓) การด�ำเนินการตามตัวชี้วัดบางตัวขาดความร่วมมือกัน และการท�ำงานที่เป็น
เอกภาพระหว่างหน่วยงานหลักกับหน่วยงานสนับสนุน โดยบางครั้งหน่วยงานสนับสนุนส่งข้อมูล
มาที่หน่วยงานหลักค่อนข้างล่าช้า และมีข้อผิดพลาดเนื่องจากขาดความเข้าใจที่ตรงกัน
(๔) การพิจารณาด�ำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ส�ำนักตรวจราชการ ต้องได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการในแต่ละเรือ่ ง หน่วยงาน
ต้องใช้เวลาด�ำเนินการหน่วยงานอาจไม่สามารถตอบสนองได้ทันแต่ละไตรมาส
๑.๔ การด�ำเนินการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เมือ่ สิน้ ไตรมาสที่ ๔
ในภาพรวม ยังไม่สามารถด�ำเนินการได้สำ� เร็จตามแผนทีก่ ำ� หนดไว้ได้อย่างครบถ้วน เนือ่ งจากมีปญ
ั หา
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อุปสรรคในการด�ำเนินงาน ซึง่ จะได้ดำ� เนินการปรับปรุงแก้ไขโดยจัดให้มกี ารประชุมหารือท�ำความเข้าใจ
กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการน�ำแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ริ ว่ มกัน และการตัง้ คณะกรรมการติดตามผลการ
ด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีผู้บริหารองค์กรเข้าร่วม

๓. ด้านต่างประเทศ

การด�ำเนินงานของส�ำนักความร่วมมือระหว่างประเทศในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๔
๑. กระทรวงคมนาคมได้เสนอร่างกรอบการเจรจาความร่วมมือด้านการพัฒนากิจการรถไฟ
ระหว่างไทย-จีน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเจรจากับสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้เกิดความตกลง
ในการร่วมมือระหว่างประเทศทัง้ สอง ในการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของประเทศไทยให้มคี วาม
สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศมากขึ้น ซึ่งรัฐสภาได้ให้
ความเห็นชอบกรอบเจรจาฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓
๒. กระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือด้านคมนาคมระหว่าง
ไทย-ลาว ณ จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ โดยปลัดกระทรวง
คมนาคมท�ำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย และปลัดกระทรวงโยธาธิการและ
ขนส่งท�ำหน้าที่หัวหน้าคณะแทนลาว เพื่อติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือ
ด้านการขนส่งทางบก ทางราง ทางน�้ำ และทางอากาศระหว่างสองประเทศ
๓. กระทรวงคมนาคมเป็ น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม หารื อ ระดั บ รั ฐ มนตรี
ด้านคมนาคมระหว่างไทย-จีน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ โดยรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร) ท�ำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย และรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (Mr. Weng Mengyong) ท�ำหน้าที่หัวหน้าคณะ
ผู้แทนจีน ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การเดินเรือในแม่น�้ำ
โขง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำโขงระหว่างเชียงของ-ห้วยทราย และการ
จัดท�ำบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว-จีน ในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการ
อ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ณ จุดผ่านแดน เชียงของห้วยทราย และจุดผ่านแดน บ่อเต็น-โมฮาน
๔. เอกสารความตกลงระหว่างประเทศที่ส�ำคัญที่มีการลงนาม
๔.๑ ความตกลงพหุภาคีอาเซียนว่าด้วยการเปิดเสรีอย่างเต็มที่ของ
บริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ (ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation
of Passenger Air Services) และพิธีสาร ๑ และพิธีสาร ๒ แนบท้ายความตกลง ลงนามเมื่อวันที่
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
๔.๒ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเข้าร่วมกับคู่เจรจาด้านบริการเดินอากาศของอาเซียน
(Mou on ASEAN Air Services Engagement with Dialogue Partners) ลงนามเมื่อวันที่ ๒๔
มกราคม ๒๕๕๔
๔.๓ ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างอาเซียน-จีน (Air Transport
Agreement Between ASEAN and China) และพิธีสาร ๑ แนบท้ายความตกลง ลงนามเมื่อวันที่
๑๓ มกราคม ๒๕๕๔
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๕. กระทรวงคมนาคมได้เข้าร่วมการประชุมร่วมรัฐมนตรีพลังงานกับ
รัฐมนตรีขนส่งเอเปค และการประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค ครัง้ ที่ ๗ ระหว่าง
วันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ณ นครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ซึง่ ที่
ประชุมได้พจิ ารณาเรือ่ งบทบาทของภาคการขนส่งในการใช้พลังงานทีส่ ะอาด
ในอนาคต การขนส่งที่ใช้คาร์บอนต�่ำ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ให้การรับรอง
แถลงการณ์รว่ มรัฐมนตรีขนส่งเอเปคในการส่งเสริมการเติบโตสีเขียว (Green
Growth) และนวัตกรรมการขนส่งที่มุ่งเน้นด้านการขนส่งที่ปลอดภัย มั่นคง
ไร้รอยต่อ และยั่งยืน
๖. กระทรวงคมนาคมได้จดั ท�ำกรอบการเจรจาการบินเพือ่ จัดท�ำความ
ตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ เพื่อใช้เป็นแม่บทในการพิจารณาอนุญาตให้
สายการบินของรัฐภาคีด�ำเนินบริการมายัง/ไปจากอาณาเขตของตน และได้
ด�ำเนินการเพือ่ น�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาให้ความเห็นชอบ และน�ำเสนอ
รัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
๗. กระทรวงคมนาคมได้ดำ� เนินการเพื่อเตรียมการสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกคณะมนตรี (Council) ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
(IMO) ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยลง
สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีของ IMO กลุ่ม C โดยมีการก�ำหนดแผนการหาเสียงในช่วง
ปี ๒๕๕๔ และด�ำเนินการขอเสียง/ขอแลกเสียงไปยังประเทศสมาชิก IMO รวมทั้งมอบหมายให้
กรมเจ้าท่าเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคร่วมกับ IMO โดยมีประเทศต่าง ๆ
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ซึ่งจากผลการด�ำเนินการท�ำให้ประเทศไทย
ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีกลุ่ม C ของ IMO เป็นสมัยที่ ๔ ติดต่อกัน (๑ สมัย = ๒ ปี)

๔. งานพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน

ส�ำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทนมีภารกิจส�ำคัญ คือ ด�ำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ เงิน
ค่าทดแทนและงานคดีเกีย่ วกับการเวนคืน รวมถึงการด�ำเนินการในเรือ่ งอืน่ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้ง
งานนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเวนคืน ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการเวนคืนใน
สังกัดกระทรวงคมนาคมหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมเจ้าท่า
กรมการขนส่งทางบก กรมการบินพลเรือน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และการท่าเรือแห่งประเทศไทย
หน้าที่และความรับผิดชอบของส�ำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน มีดังนี้
๑. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ และงานคดีเกี่ยวกับการเวนคืน รวมทั้งด�ำเนินการ
ในเรื่องอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการจัดอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. วางหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเวนคืน รวมทั้งให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่
หน่วยงานที่เวนคืน
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การลงพื้นที่ตรวจเส้นทางการเวนคืนและการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน

๓. เสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
๔. ประสานการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบ
หมาย
สถิติงานอุทธรณ์เงินค่าทดแทน ประจ�ำปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔
ปี ๒๕๕๐ ปี ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔
จ�ำนวนผู้อุทธรณ์
พิจารณาแล้วเสร็จ

๑,๒๗๓
๑,๑๕๔

๑,๔๔๙
๑,๖๖๐

๑,๒๕๙
๑,๙๒๑

๗๒๒
๑,๒๕๙

๘๓๗
๕๓๐

สถิติงานคดี ประจ�ำปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔
ปี ๒๕๕๐ ปี ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔
จ�ำนวนคดี

๒๓๕

๑๒๔

๑๗๘

๘๖

๘๗

๕. การตรวจราชการและพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์

๕.๑ งานตรวจราชการของผูต้ รวจราชการกระทรวงคมนาคมประจ�ำปีงบประมาณ
๒๕๕๔
๕.๑.๑ งานตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจ�ำปีงบประมาณ
๒๕๕๔ ในงานด้านพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ
โครงการคมนาคมปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ งานอ�ำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน การกระจาย
อ�ำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้
ตรวจติดตาม ก�ำกับ ดูแล เร่งรัด แผนงาน/งาน/ โครงการ ท�ำให้ได้รับทราบถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานในสังกัดและได้รว่ มกันแสดงความคิดเห็น กลัน่ กรอง
ออกมาเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา และได้จัดท�ำรายงานเสนอต่อผู้บังคับ
บัญชาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ สั่งการ และก�ำหนดนโยบายในด้านการบริหาร
การพัฒนาหรือปรับปรุงนโยบาย แผนงาน/งาน/ โครงการ ต่อไป
๕.๑.๒ งานตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารที่ได้เดินทาง
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ไปตรวจติดตามผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยส�ำนักตรวจราชการ
ได้จัดท�ำสรุปนโยบาย ข้อสั่งการ ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบให้หน่วยงานรับไปด�ำเนินการเพื่อเร่งรัด และผลักดัน
ให้แผนงาน/โครงการสามารถด�ำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินงานด้วย
๕.๑.๓ งานตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล ส�ำนัก
ตรวจราชการจะน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการตรวจติดตามมาวิเคราะห์ความเสีย่ งตามหลักธรรมาภิบาล โดย
เปรียบเทียบระหว่างการตรวจราชการรอบที่ ๑ รอบที่ ๒ และรอบที่ ๓ พบว่า (๑) กิจกรรมเร่งรัด
ขยายทางสายประธานให้เป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) ผลการด�ำเนินการมีความก้าวหน้ามากขึ้น
(๒) โครงการก่อสร้างท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ ๒ ผลการด�ำเนินการใกล้แล้วเสร็จ (๓) งานต่อเติมความ
ยาวทางวิ่งท่าอากาศยานนราธิวาสผลด�ำเนินการเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้น ระดับของความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาลของโครงการในภาพรวมจึงน้อยลงและอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
๕.๒ งานติดตามข้อเสนอแนะและข้อสั่งการจากการตรวจราชการของผู้บริหารกระทรวง
คมนาคม
การติดตามข้อเสนอแนะและข้อสั่งการจากการตรวจราชการของผู้บริหารกระทรวง
คมนาคมจะด�ำเนินการติดตามเป็นระยะ ๆ ซึ่งส่วนใหญ่หน่วยงานได้ให้ความส�ำคัญและ
รายงานผลการด�ำเนินการมาให้กระทรวงคมนาคมได้รับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติตามนโยบายและข้อสั่งการในเรื่องต่าง ๆ ดังเช่น นโยบายการรณรงค์เรื่อง
ความปลอดภัยในการเดินทางตามโครงการ “คมนาคมปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข” ซึ่ง
ต่อเนื่องจาก ปี ๒๕๕๓ และจากการประมวลผลการด�ำเนินงานตามข้อสั่งการโครงการ
ดังกล่าวได้รับการถ่ายทอดสู่หน่วยงานต่างๆ ในส่วนภูมิภาคและน�ำไปปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรมและทั่วถึง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส�ำคัญต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ และสงกรานต์ ซึ่ง
เป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางกันเป็นจ�ำนวนมาก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่ง
ทางบก และบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด พร้อมหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีการบูรณาการการท�ำงานร่วม
กันจัดตั้ง “ศูนย์คมนาคมปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข” เพื่อเป็นจุดบริการร่วมของกระทรวงคมนาคม
ในการอ�ำนวยความสะดวก ปลอดภัย และบริการประชาชนระหว่างการเดินทางในภูมิภาคต่าง ๆ
ทั่วประเทศด้วย
๕.๓ การด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์
พิจารณาด�ำเนินการเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอความเป็นธรรม ร้องขอความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือและการชุมนุมประท้วงตามที่ประชาชน องค์กร หรือส่วนราชการต่างๆ ส่งเรื่อง
ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา โดยส�ำนักตรวจราชการจะด�ำเนินการตอบรับเรื่องให้ผู้ร้อง
ทราบก่อนในเบื้องต้นภายในก�ำหนดเวลา ๑ วันท�ำการ และจะพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
จนได้ข้อยุติเพื่อตอบชี้แจงให้ผู้ร้องทราบต่อไป ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ ร้องขอความเป็นธรรม ร้องขอความอนุเคราะห์ชว่ ยเหลือและการชุมนุมประท้วง
รวมทั้งสิ้น ๘๙๖ เรื่อง
ทั้งนี้ ส�ำนักตรวจราชการรับผิดชอบตัวชี้วัดตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
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มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ระดับความส�ำเร็จในการขับเคลื่อนระบบการตรวจ
ราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย ๒ ตัว ดังนี้
ตัวชีว้ ดั ที่ ๓.๓.๑ ร้อยละของจ�ำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ
ที่ได้รับการตอบสนอง และส�ำนักตรวจราชการสามารถด�ำเนินการติดตามข้อเสนอ
แนะและข้อสั่งการจนได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๐
ค่าคะแนนที่ได้ ๕ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓.๒ ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินการตามแผน
ตรวจราชการบูรณาการเพื่อ มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ส�ำนักตรวจราชการสามารถด�ำเนินการได้ครบทุกขั้นตอนตามเกณฑ์ที่ตัวชี้วัดก�ำหนด ค่าคะแนนที่ได้
๕ คะแนน

๖. ด้านการตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงคมนาคม

๖.๑ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงคมนาคม ผลการปฏิบัติงาน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำ
กระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด้วย
๑. นายสถิตย์
ลิ่มพงศ์พันธุ์
ประธานกรรมการ
๒. นายวรภัทร โตธนะเกษม
กรรมการ
๓. นายสุพจน์
ค�ำภีระ
กรรมการ
๔. นายบรรเจิด อภินิเวศ
กรรมการ
๕. นายเอนก
อัมระปาล
กรรมการ
๖. นางสาวนวพร วิทยานันท์
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
๗. นางสาวเพ็ญศรี ลิ้มชนะกุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในช�ำนาญการพิเศษ
๘. นายก้องเกียรติ เกิดศรีพันธุ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในช�ำนาญการพิเศษ
เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลระบบการตรวจสอบและประเมินผลของกระทรวงและส่วนราชการ
ในสังกัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนด และสอบทานติดตามประเมินผล การปรับปรุงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงานราชการ เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทัง้ สอบทานรายงานผลการด�ำเนินงาน
และรายงานสถานะทางการเงินของกระทรวงและส่วนราชการในสังกัด
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจ�ำกระทรวงคมนาคม มีสาระส�ำคัญโดยสรุป ดังนี้
๑. ประชุ ม ร่ ว มกั บ ผู ้ บ ริ ห ารกระทรวงคมนาคมและผู ้ บ ริ ห ารส่ ว นราชการในสั ง กั ด
ผู้ตรวจราชการ และผู้ตรวจสอบภายใน
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n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

๒. สนับสนุนและส่งเสริมให้กระทรวงคมนาคมมีการก�ำกับดูแลที่ดี มีระบบการควบคุม
ภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม และมีระบบตรวจสอบติดตามทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และสอบทานรายงาน
ผลการปฏิบัติงานและผลการด�ำเนินงานทางการเงินของกระทรวงคมนาคมและส่วนราชการในสังกัด
ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
๒.๑ การตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวง
คมนาคมและผู้ตรวจราชการกรม
๒.๒ การตรวจสอบภายใน ของกระทรวงคมนาคมและ
ส่วนราชการในสังกัด
๒.๓ การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายใน ของกระทรวงคมนาคมและส่วนราชการ
ในสังกัด
๒.๔ การด�ำเนินงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงคมนาคม กลุ่มภารกิจ และส่วนราชการในสังกัด
๒.๕ การด�ำเนินงานทางการเงินและรายงานการเงิน
ของกระทรวงคมนาคมและส่วนราชการในสังกัด
๓. สอบทานโครงการส�ำคัญตามนโยบายรัฐบาล และ
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม รวมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแก้ไข การด�ำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของ
ส่วนราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผล
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก�ำหนด ดังนี้
๓.๑ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ ๒
ประจ� ำ กระทรวงคมนาคมร่ ว มกั บ ผู ้ บ ริ ห ารกระทรวง
คมนาคม ผู้บริหารส่วนราชการในสังกัด ผู้ตรวจราชการ อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายของกรมเจ้าท่า
และผูต้ รวจสอบภายใน วันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔
๓.๒ โครงการก่อสร้างทางสายแม่จัน - เชียงแสน
ตอน ๑ และ ๒ ของกรมทางหลวง
๓.๓ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งโครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข
๑๒๓๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๑ (อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๓
(เวียงชัย) อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ของกรมทางหลวง
๓.๔ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำโขง อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ของ
กรมทางหลวง
๓.๕ โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โครงการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข ๔๑๖๙ ตอนรอบเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของกรมทางหลวง
๔. เข้าสังเกตการณ์การด�ำเนินงาน
๔.๑ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ ๒ อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ของกรมเจ้าท่า
๔.๒ โครงการก่อสร้างทางสายแม่จัน - เชียงแสน ตอน ๑ และ ๒ ของกรมทางหลวง
๔.๓ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งโครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข
๑๒๓๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๑ (อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๓
(เวียงชัย) อ�ำเภอเมือง ของกรมทางหลวง
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๔.๔ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำโขง อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ของ
กรมทางหลวง
๕ รายงานการสอบทานผลการด�ำเนินงาน ระหว่างปี (รอบ ๖ เดือน) และรายงานการ
สอบทานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวง และ
คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) เพื่อประมวลเป็นภาพรวมเสนอ
คณะรัฐมนตรี
๖.๒ ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กลุ่มตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิด
ความมัน่ ใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด�ำเนินงาน และความคุม้ ค่าของการใช้จา่ ยเงิน
รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่
เกีย่ วข้อง และมีหน้าทีต่ รวจสอบการปฏิบตั งิ านส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม ผลการปฏิบตั ิ
งานที่ส�ำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยสรุปมี ดังนี้
๖.๒.๑ ปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายใน ตามนโยบาย
และแผนการตรวจสอบภายใน ของกลุ่มตรวจสอบภายในประจ� ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
กลุ ่ ม ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบด้ า นการเงิ น
การบัญชี (Financial Audit) และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบฯ (Compliance Audit) ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
จ�ำนวน ๕ เรื่อง ตรวจสอบการด�ำเนินงาน (Performance Audit)
ส่วนราชการในสังกัด จ�ำนวน ๖ เรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจ
สอบติดตามผลการด�ำเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ พิสูจน์ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางด้านการ
เงินและการด�ำเนินงานเพื่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส
และตรวจสอบได้ สอบทานความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง มติคณะ
รัฐมนตรี นโยบาย และแผนงาน/โครงการ ที่ก�ำหนด ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ น ผลประจ� ำ กระทรวง
๑.๑ แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง
คมนาคมสอบทานโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่ง
๑.๒ การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
๑.๓ การเงินและบัญชีเงินกองทุนประชาสัมพันธ์ ที่ ๒ อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และโครงการก่อสร้าง
ทางสายแม่จัน-เชียงแสน ตอน ๑ และ ๒ โครงการแผน
๑.๔ การเงิ น และบั ญ ชี เ งิ น กองทุ น พระพุ ท ธ ปฏิบัติการไทยเข้มแข็งโครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข
คมนาคมบพิธ
๑๒๓๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๑ (อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย)
๑.๕ การเงินและบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการ สปค. - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๓ (เวียงชัย) อ�ำเภอเมือง
๑.๖ การด�ำเนินงาน : ระบบเพิ่มศักยภาพศูนย์ และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำโขงที่ อ�ำเภอเชียงของ
ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม ระยะที่ ๒ ของส�ำนักงานปลัดกระทรวง จังหวัดเชียงราย เมือ่ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ - ๑ สิงหาคม
๒๕๕๔
คมนาคม
๑.๗ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำโขง อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ของกรมทางหลวง
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๑.๘ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำโขง จังหวัดนครพนม ของกรมทางหลวง
๑.๙ โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางหลวง ของกรมทางหลวง
๑.๑๐ โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โครงการถนนไร้ฝุ่น ของ
กรมทางหลวงชนบท
๑.๑๑ กิจกรรมการปรับปรุง พัฒนา ก่อสร้างท่าอากาศยานและจัดให้มีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกและความปลอดภัยที่ท่าอากาศยาน กรมการบินพลเรือน
๖.๒.๒ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก รรมการและเลขานุ ก าร กรรมการและผู ้ ช ่ ว ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงคมนาคม
กลุม่ ตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการและเลขานุการ กรรมการและผูช้ ว่ ย
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงคมนาคม ท�ำหน้าที่อ�ำนวยการ
จัดประชุมประสานส่วนราชการในการด�ำเนินงานการสอบทาน การด�ำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด
ด้านตรวจราชการ การตรวจสอบภายใน การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทัง้ การบริหารความเสีย่ ง การด�ำเนินงานตามค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการ รายงาน
การเงิน สอบทานโครงการส�ำคัญตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม รวมทั้งเข้า
สังเกตการณ์ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน/โครงการ รวมทั้งจัดท�ำแผนปฏิบัติงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงคมนาคม

๗. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การพัฒนา Transport Single Window e-Logistics เพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ได้ก�ำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลักที่ผลักดันการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับปรุงสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Enhancement)
ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญที่ได้กล่าวถึงการพัฒนาระบบน�ำส่งและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในกระบวนการโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ (e-Logistics) และพัฒนาระบบ Single
Window Entry ให้เป็นศูนย์กลางของระบบส�ำหรับบริหารการส่งออกน�ำเข้า และโลจิสติกส์ ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนา e-Transport และ e-Logistics
ของกระทรวงคมนาคมได้ด�ำเนินการโครงการศึกษาและการพัฒนาระบบ Transport Single
Window e-Logistics (TSWeL) โดยได้มกี ารบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ในการพัฒนาระบบ
e-Logistics ด้านคมนาคม เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ดังนี้
๑) ได้มีการจัดท�ำสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นภาพรวมของระบบในด้านต่างๆ
ส�ำหรับการพัฒนาระบบในระยะ ๓ ปี (แผนการพัฒนาระบบระยะ ๓ ปี)
๒) พัฒนาระบบ ส�ำหรับกระบวนการรับส่งข้อมูลการแจ้งเรือเข้าระหว่างสายเรือ ของกรมเจ้าท่า
และการท่าเรือแห่งประเทศไทย กระบวนการการรับส่งข้อมูลตารางการบินระหว่างสายการบิน
ของกรมการบินพลเรือน
๓) พัฒนาระบบส�ำหรับกระบวนการการจัดการกิจการเดินอากาศ ประกอบด้วย ๕ ระบบย่อย

98

ได้แก่ ระบบใบรับรองผู้ด�ำเนินการเดินอากาศ ระบบทะเบียนอากาศยาน ระบบขอใช้อากาศยาน
ส่วนบุคคล ระบบใบส�ำคัญสมควรเดินอากาศ และระบบใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการ
เดินอากาศ
๔) ผลักดันความร่วมมือเพื่อการขยายผลการใช้งานระบบ TSWeL
๕) ร่วมกับกรมศุลกากร ในการเชื่อมโยงระบบ TSWeL กับ National Single Window ซึ่งมี
แผนการด�ำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงรวม ๑๗ แผน
นอกจากนี้ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมก�ำลังจัดท�ำแผนการพัฒนาระบบการเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านการขนส่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community : AEC) และตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ
บริการของประเทศ (กบส.) มอบหมายให้ศึกษาและจัดท�ำแนวทางการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
ด้านการขนส่ง เช่น e-Freight ส�ำหรับการขนส่งสินค้าทางทะเล การขนส่งสินค้าทางอากาศ และการ
ขนส่งสินค้าผ่านชายแดนของประเทศไทย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้จัดท�ำโครงการศึกษา
แนวทางส่งเสริมและพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์
ระหว่างผู้ประกอบการขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง (e-Freight & Transport) ในการเข้า
สู่ AEC บรรจุในนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม (Ministry Operation Center of MoT : MOC Mot)
กระทรวงคมนาคม โดยส�ำนักงานปลัดกระทรวงได้มีการด�ำเนินการพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติ
การกระทรวงคมนาคม เพื่อใช้ส�ำหรับการก�ำหนดนโยบาย การบริหารสั่งการ การติดตามประเมินผล
การด�ำเนินงานของหน่วยงาน และเพื่อเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) ซึ่งได้มี
การด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ได้มีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ประกอบด้วย
๑) การสร้างห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม ณ อาคารสโมสรและ
หอประชุม ชั้น ๒ เพื่อใช้เป็นห้อง War Room ส�ำหรับการประชุมผู้บริหารของ
กระทรวง ในการก�ำหนดนโยบาย การบริหารสั่งการ การติดตามประเมินผล และ
การแก้ไขปัญหาเหตุวิกฤติต่าง ๆ
๒) การพัฒนาศูนย์บรู ณาการข้อมูลกลางของกระทรวงคมนาคม (MOTDIC)
โดยการพัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางด้านการคมนาคมขนส่ง (MOT Data Warehouse) ซึ่งเป็นการบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานในสังกัด ทั้งใน
ส่วนของงานด้านสารสนเทศ (MIS) และภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารใน
ด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ๑) ด้านบริหารยุทธศาสตร์องค์กร ๒) ด้านบริหารโครงการ ๓) ด้านบริหาร
จัดการงบประมาณ ๔) ด้านบริหารจัดการตัวเลขส�ำคัญทางการเงินรัฐวิสาหกิจ ๕) ด้านบริหาร
จัดการเหตุวิกฤติ ๖) ด้านบริหารจัดการความปลอดภัย ๗) ด้านบริหารจัดการการขนส่งเทศกาล
๘) ด้ า นบริ ห ารจั ด การขนส่ ง สิ น ค้ า ส� ำ คั ญ ๙) ด้ า นบริ ห ารจั ด การโครงสร้ า งพื้ น ฐาน (ถนน)
๑๐) ด้านบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (ราง) ๑๑) ด้านบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (น�้ำ)
๑๒) ด้านบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (อากาศ) ๑๓) ด้านบริหารจัดการงานทะเบียนและ
อนุญาต ๑๔) ด้านบริหารจัดการยานพาหนะจดทะเบียน ๑๕) ด้านบริหารงานอุทธรณ์และ
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ร้องเรียน ๑๖) ด้านบริหารการพัฒนาบุคลากรด้านคมนาคม ๑๗) ด้านบริหารการพัฒนาองค์กร
๑๘) ด้านบริหารจัดการความเสี่ยง
๓) การพัฒนาระบบสารสนเทศส�ำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยการน�ำข้อมูลจากระบบ
คลังข้อมูลกลางด้านการคมนาคมขนส่งมาสร้างเป็นสารสนเทศคมนาคม เพือ่ ใช้สนับสนุนการตัดสินใจ
ของผูบ้ ริหาร ซึง่ ประกอบด้วยระบบสารสนเทศต่างๆ คือ ระบบสารสนเทศการติดตามโครงการส�ำคัญ
และงบประมาณ ระบบสารสนเทศโครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ ระบบสารสนเทศการ
บริหารงานคมนาคมช่วงเทศกาล ระบบสารสนเทศการบริหารเหตุวกิ ฤต ระบบสารสนเทศการประชุม
กับหน่วยงานส่วนกลาง และระบบสารสนเทศการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานในภาพรวมของกระทรวง
คมนาคม
๔) การบูรณาการระบบประชุมทางไกล ได้มกี ารเชือ่ มโยงระบบการประชุมทางไกลกับหน่วยงาน
ในสังกัด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยสามารถจัดประชุมในห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง
ส�ำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จะด�ำเนินการเชื่อมโยงระบบศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม (MOC)
กับระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) และกับศูนย์ปฏิบัติการระดับภูมิภาค โดยจะด�ำเนินการ
เชื่อมโยงระบบกับจังหวัดน�ำร่อง ๕ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ อุบลราชธานี ชลบุรี เพชรบุรี และ
สุราษฎร์ธานี
ศูนย์บูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศคมนาคม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงาน
กลางในการก�ำหนดนโยบายด้านภูมิสารสนเทศของกระทรวงคมนาคม และเป็นหน่วยบูรณาการชุด
ข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านคมนาคม ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดพัฒนา
งานด้านภูมิสารสนเทศมาอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้จัดท�ำ
โครงการพัฒนาศูนย์บรู ณาการข้อมูลภูมสิ ารสนเทศคมนาคมส�ำหรับหน่วย
งานสังกัดกระทรวงคมนาคม (MOT GIS Data Integration Center)
ขึ้น เพื่อให้บริการ แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงานทีเ่ ป็นเอกภาพ สามารถสนับสนุนการด�ำเนินการตามภารกิจของ
ระบบ GIS เพื่อการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูล
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และมีขอ้ มูลภูมสิ ารสนเทศทีส่ ามารถ
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ด้านการขนส่ง
สนับสนุนการก�ำหนดนโยบายและการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร รวมทัง้ สามารถ
ให้บริการงานด้านภูมิสารสนเทศคมนาคมที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. ด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๘.๑ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน/
โครงการ ผลการด�ำเนินงาน และกิจกรรมของกระทรวงคมนาคม และ
ระบบ GIS เพื่อการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูล
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยใช้สอื่ ประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ เช่น สือ่ วิทยุ
โครงการ
สื่อโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น รวมทั้งการจัดนิทรรศการ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ เกิดความศรัทธาในองค์กรและให้ความร่วมมือในการด�ำเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคม อันส่งผลต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการขนส่งของประเทศ
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๘.๒ จัดท�ำโครงการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง และ
ประชาสัมพันธ์ด้านการคมนาคม โดยจัดท�ำสปอตวิทยุ สารคดีวิทยุ สารคดีทาง
โทรทัศน์ และจดหมายข่าวปลอดภัยใกล้ตวั เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์
ให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงผลกระทบตลอดจนความสูญเสียที่เกิดจาก
อุบัติเหตุด้านการคมนาคมขนส่ง และมีจิตส�ำนึกที่ดีและสามารถใช้การคมนาคม
ขนส่งได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งการเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานของ
กระทรวงคมนาคม
๘.๓ จัดท�ำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน จอ LCD
และระบบเสียงตามสาย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์
มาตรการ กฎ ระเบียบ ผลการด�ำเนินงานของกระทรวงคมนาคม และความรู้
อืน่ ๆ รวมทัง้ การแจ้งรายการประชุมและการประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ผ่านจอ LCD
และระบบเสียงตามสายให้ข้าราชการ ลูกจ้าง สื่อมวลชน และผู้มาติดต่อราชการ
ได้รับทราบอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงครอบคลุมพร้อมกันทั้งองค์กร
๘.๔ การติดตามความเคลือ่ นไหวกรณีทมี่ เี หตุการณ์ทอี่ าจส่งผลกระทบต่อการ
ให้บริการด้านคมนาคมขนส่ง และอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ เช่น การ
ประท้วงปิดถนน อุบัติเหตุร้ายแรง หรือนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น เพื่อน�ำเสนอผู้บริหาร
และด�ำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง การแก้ไขปัญหา และความคืบหน้า
ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
๘.๕ การให้บริการแจ้งวาระงาน ภารกิจผู้บริหารของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานใน
สังกัด ให้สื่อมวลชนผ่านทาง SMS และจะได้ขยายการให้บริการไปยังหน่วยงานในสังกัดเพื่อเป็นการ
ประสานงานการปฏิบัติภารกิจของผู้บริหาร
๘.๖ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมของกระทรวงคมนาคมผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกระทรวงคมนาคมที่ www.mot.go.th และของรัฐบาลที่ www.thaigov.go.th
๘.๗ การตรวจข่าว บทความ บทวิจารณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับกระทรวงคมนาคมจากหนังสือพิมพ์ภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกระทรวงคมนาคม
๘.๘ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ด�ำเนินการจัดกิจกรรมและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสต่าง ๆ เพือ่ เผยแพร่โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริดา้ นการคมนาคม พระราชกรณียกิจ
อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และพสกนิกรในด้านต่าง ๆ คือ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
ระหว่างวันที่ ๑ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ลานพระราชวังดุสิต
๘.๙. จัดนิทรรศการและกิจกรรมเผยแพร่ผลงานด�ำเนินการจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลแผนงาน/โครงการ และความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม
ให้ประชาชนได้รับทราบ ดังนี้
๘.๙.๑ นิทรรศการงานวันข้าราชการพลเรือน ประจ�ำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓
เมษายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี
๘.๙.๒ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่
๖ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

๘.๙.๓ กิจกรรมรณรงค์ ๒๕๕๔ ปีแห่งความปลอดภัย
๘.๙.๓.๑ จัดนิทรรศการการจัดประชุม ๕th CANSO Asia Pacific ANSP
Conference และ CANSO Global ATM Summit & ๑๕th Annual General Meeting
(AGM) ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพฯ
๘.๙.๓.๒ การจัดนิทรรศการในงานประชุมนานาชาติ ICPT ๒๐๑๑ ครั้งที่ ๗
ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
นอกจากนี้ยังด�ำเนินการจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้าราชการ
ลูกจ้าง สื่อมวลชน และผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของ
กระทรวงคมนาคม อาทิ นิทรรศการสนับสนุนแผนการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง
การรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาล วันส�ำคัญทางศาสนา เป็นต้น
๘.๑๐ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด�ำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ภาพภารกิจของผู้บริหารและกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคม ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เว็บไซต์ของกระทรวง E-Mail MSN face book
๘.๑๑ จัดกิจกรรมรณรงค์ในโครงการ “คมนาคมรวมใจ ร่วมลดใช้พลังงาน” เพือ่ ปลูกฝังจิตส�ำนึก
ของบุคลากรให้เห็นถึงความส�ำคัญของการจัดการพลังงาน และเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมของบุคลากร
ในการอนุรักษ์พลังงาน

๙. ด้านการบริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงคมนาคม

การด�ำเนินการบริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงคมนาคม ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ มีดังนี้
๙.๑ จัดท�ำโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ถึงสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกระทรวง
คมนาคมตามแนวนโยบายก�ำกับองค์การที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ สิทธิรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของประชาชน เน้นสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มารับบริการ โดยรวบรวมกฎ ระเบียบ
มาตรการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริเวณศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระทรวงคมนาคม และสถานที่ท�ำการของหน่วยงาน จัดท�ำแผนผังขั้นตอนการให้บริการและจัดท�ำ
คู่มือกระบวนการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม เผยแพร่ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กระทรวงคมนาคม สถานที่ต่าง ๆ บริเวณหน่วยงานเว็บไซต์กระทรวงคมนาคม www.mot.go.th
นอกจากนี้ จัดท�ำการส�ำรวจความพึงพอใจในโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สทิ ธิการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีประเด็นที่ส�ำรวจ ๕ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นสิทธิการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร ประเด็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ประเด็นราย
ละเอียดข้อมูลเอกสารทีก่ ระทรวงคมนาคมมีไว้เผยแพร่ ประเด็นข้อมูล
ข่าวสารบนเว็บไซต์เป็นประโยชน์ตรงความต้องการ และประเด็นสุดท้าย
กรณีไม่ได้รับข้อมูลตามต้องการทราบขั้นตอน วิธีด�ำเนินการตามสิทธิ
ที่ควรร้องขอหรือไม่ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของการส�ำรวจ คือ ประชาชน
หน่วยงานภายนอก ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งผลการส�ำรวจ
กระทรวงคมนาคมจะได้สรุปผลและน�ำข้อเสนอแนะมาเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
ต่อไป
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อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน
๒๕๕๔ นางปิยะรัตน์  สุวรรณจินดา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล เป็นประธานน�ำคณะบุคลากรของส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเข้าศึกษา
ดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าว
๙.๒ โครงการส่งเสริมการอ่านเสริมสร้างการเรียนรู้ ประกอบด้วย กิจกรรม
รักฉัน(หนังสือ) จริง ...อย่าทิ้งการอ่าน และกิจกรรม นั่งดูสบาย ๆ ...ผ่อนคลาย
ยามเทีย่ ง และโครงการเพิม่ บุญด้วยการอ่านและร่วมบริจาคทาน เพือ่ สร้างคุณภาพ
การศึกษาทั้งสองโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอ่าน พัฒนาการเรียนรู้
ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านยกระดับคุณภาพบุคลากรและประชาชนที่สนใจ ซึ่ง
ผลการด�ำเนินการมีผสู้ นใจเข้าร่วมโครงการและพึงพอใจในการจัดโครงการดังกล่าว
ร้อยละ ๙๐%

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ที่ปรึกษา
ด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก กระทรวง
คมนาคม เป็นประธานรับมอบหนังสือชุด
ลักษณะไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติ จาก
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) สาขา
สะพานผ่านฟ้า

๑๐. ด้านกฎหมาย

๑๐.๑ ผลการปฏิบัติงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
๑.๑ ด�ำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายกระทรวงคมนาคม จ�ำนวน ๔ ฉบับ
๑.๑.๑ ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดเครื่องแต่งกายของผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้ประจ�ำรถ พ.ศ. .... (ขบ.)
๑.๑.๒ ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดเครือ่ งแต่งกาย เครือ่ งหมาย ประวัตคิ นขับรถบัตรประจ�ำ
ตัวคนขับรถ และการแสดงบัตรประจ�ำตัวคนขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการ
ทัศนาจร และรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ...(ขบ.)
๑.๑.๓ ร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์บาง
ฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ขบ.)
๑.๑.๔ ร่างกฎข้อบังคับส�ำหรับตรวจเรือ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (จท.)
๑.๒ เรื่องจัดท�ำองค์ความรู้การใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการท�ำสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชน
๑๐.๒ ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานมีดังนี้
๑๐.๒.๑ งานตรวจและพิจารณากฎหมายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีกฎหมาย
ที่ส�ำคัญ ได้แก่
๑๐.๑.๑ พระราชบัญญัติ จ�ำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่
- พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการปฏิบตั ติ อ่ อากาศยานทีก่ ระท�ำผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๐.๑.๒ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง จ�ำนวน ๓๓ ฉบับ เช่น
- กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบรับรองแบบอากาศยานหรือ
ใบรับรองแบบส่วนประกอบส�ำคัญของอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๕๓
- กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบ
อนุญาตประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร และการรับจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างแบบพิเศษในเขต
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔
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- กฎกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์การน�ำร่องและอัตราค่าจ้างน�ำร่อง ในเขตท่าเรือศรีราชา
เขตท่าเรือจังหวัดสงขลา และเขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด พ.ศ. ๒๕๕๓
- กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอและการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบ
การขนส่งทางทะเลหรือผู้ประกอบกิจการอู่เรือ พ.ศ. ๒๕๕๔
- กฎข้อบังคับส�ำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๔
- ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการ สายการบิน
ของไทยในเส้นทางบินประจ�ำภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๓
- ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่ อ งยกเว้ น ค่ า บริ ก ารในการขึ้ น ลงของอากาศยาน
และค่าบริการที่เก็บอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๕๔
- กฎกระทรวงก�ำหนดขนาด ลักษณะ และลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดง
แผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๐.๒.๒ การพัฒนาศูนย์ข้อมูลกฎหมายกระทรวงคมนาคม โดยน�ำข้อมูลค�ำพิพากษา ค�ำสั่งของ
ศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุด รวมทั้งความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา ลงเผยแพร่ใน
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกระทรวงคมนาคม ดังนี้
- ข้อมูลกฎหมายเกีย่ วกับพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
จ�ำนวน ๓๐ เรื่อง
- ข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ จ�ำนวน ๒ เรื่อง
- ข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ จ�ำนวน
๒๓ เรื่อง
- ข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๔๓ จ�ำนวน ๔ เรื่อง
๑๐.๒.๓ การพิจารณาอุทธรณ์ค�ำสั่งทางปกครองตามกฎหมาย จ�ำนวน ๘ เรื่อง และการพิจารณา
ความรับผิดทางละเมิด จ�ำนวน ๖ เรื่อง
๑๐.๒.๔ การพิจารณาและด�ำเนินการประสานคดีปกครอง จ�ำนวน ๓๕ คดี และการด�ำเนินงาน
คดีแพ่ง จ�ำนวน ๕ คดี
๑๐.๒.๕ งานให้ความเห็นทางกฎหมาย จ�ำนวน ๙๓ เรื่อง เช่น
- การออกใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
๕๘ จ�ำนวน ๓๐ เรื่อง
- การพิจารณาอนุญาตให้เรือของบุคคลผูท้ มี่ ไิ ด้ถอื กรรมสิทธิเ์ รือไทยท�ำการค้า ในน่านน�ำ้ ไทย
ตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ จ�ำนวน ๘ เรื่อง มีจ�ำนวนเรือทั้งหมด ๑๓ ล�ำ
- การพิจารณาอนุญาตให้เช่าและใช้เรืออืน่ ทีม่ ใิ ช่เรือไทย ในการประกอบการขนส่งทางทะเล
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ จ�ำนวน ๑ เรื่อง
- การให้คำ� ปรึกษาและเสนอแนะเกีย่ วกับการด�ำเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
และค�ำสั่ง ที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของกระทรวงคมนาคม จ�ำนวน ๕๔ เรื่อง
๑๑.๒.๖ งานมอบหมายพิเศษ
- การพิจารณาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัด จ�ำนวน ๑๒๒ เรื่อง
- ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดลักษณะหรือการจัดให้มอี ปุ กรณ์สงิ่ อ�ำนวยความสะดวกและบริการ
ส�ำหรับคนพิการในโครงสร้างพื้นฐาน และในระบบขนส่งสาธารณะ พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๓
กรกฎาคม ๒๕๕๓ อนุมัติหลักการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ตรวจร่างที่ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

104

๓.๓ ผลการดำ�เนินงานเกี่ยวกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ด้านการขนส่งทางบก

๑. การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง

กรมการขนส่งทางบก(ขบ.)มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งพัฒนาการ
ประกอบการขนส่งให้มีมาตรฐานคุณภาพที่ดี จึงได้จัดท�ำระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง และ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งพัฒนาคุณภาพการประกอบการขนส่งให้ได้มาตรฐานตามที่ก�ำหนด
ประกอบด้วยมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก และมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วย
รถโดยสารประจ�ำทาง
๑.๑ มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก
ขบ. ด�ำเนินการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก เพื่อให้ผู้
ประกอบการขนส่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการในภาคการค้าและอุตสาหกรรมต่างๆ ของ
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งและพร้อมรับการเปิดเสรีดา้ นการขนส่งของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยได้เริ่มจากการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจการขนส่งและระบบ
โลจิสติกส์แก่ผู้ประกอบการขนส่ง ต่อมาได้จัดท�ำระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก
ขั้นพื้นฐาน (มาตรฐานคุณภาพทั่วไป) ประกอบด้วยมาตรฐาน ๕ ด้าน คือ
๑) ด้านการจัดการองค์กรและนโยบายด้านการขนส่ง
๒) ด้านปฏิบัติการขนส่ง ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการด้านการติดตามยานพาหนะและ
สินค้า และการป้องกันและจัดการเหตุ
๓) ด้านการจัดการพนักงานขับรถ การอบรม การตรวจสารเสพติด
๔) ด้านการจัดการหมู่ยานพาหนะและการบ�ำรุงรักษารถ
๕) ด้านลูกค้าสัมพันธ์และอื่นๆ
และได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพทั่วไป
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ต่อจากนั้นได้พัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการ
ขนส่งด้วยรถบรรทุกขั้นก้าวหน้า (มาตรฐานเฉพาะด้าน) เพื่อส่งเสริมการเป็น
ผู้ประกอบการขนส่งขั้นมืออาชีพในระดับอาเซียน โดยเริ่มจาก ๔ กลุ่มการขนส่ง
ได้แก่ กลุ่มสินค้าแช่เย็น กลุ่มวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมหนัก กลุ่มสินค้า
เบ็ดเตล็ด และกลุ่มการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ทดสอบร่างข้อก�ำหนดมาตรฐานดังกล่าว
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ขบ. ได้ด�ำเนินโครงการส่งเสริมมาตรฐาน
คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกในส่วนภูมิภาค เพื่อขยายระบบมาตรฐาน
คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกในระดับจังหวัดด้วยการสร้างทีมผูต้ รวจประเมิน
และการส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการขนส่งในส่วนภูมภิ าคมีความรูค้ วามเข้าใจแนวทาง
ปฏิบัติในการได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก โดย การมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการขนส่ง
น�ำร่องใน ๑๕ จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สงขลา สมุทรสาคร ชลบุรี รถบรรทุ ก ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สระบุรี นครสวรรค์ นครราชสีมา คุณภาพหรือเครื่องหมาย “Q”
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นครปฐม เชียงใหม่ และสระแก้ว โดยด�ำเนินการจัดอบรมผูต้ รวจประเมินมาตรฐาน
คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก จ�ำนวน ๓๔๙ คน และจัดสัมมนา “การเตรียม
การจัดตัง้ ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกในระดับจังหวัด” มีผู้
เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานขนส่ง
จังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น ๓๙๑ คน
ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการขนส่งฯ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพหรือเครื่องหมาย “Q” จาก ขบ. รวมทั้งสิ้น ๗๕ ราย (ข้อมูล ณ วันที่
รางวัลมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสาร ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)
๑.๒ มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถโดยสารประจ�ำทาง
ประจ�ำทาง
ขบ. ด�ำเนินการยกระดับมาตรฐานการประกอบการขนส่งประจ�ำทางด้วยรถโดยสารให้มี
คุณภาพเป็นทีย่ อมรับของประชาชน เพือ่ เป็นแนวทางในการส่งเสริมผูป้ ระกอบการขนส่งด้วยรถโดยสาร
ประจ�ำทาง โดยมีเครื่องมือส�ำคัญที่ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสาร
ประจ�ำทาง ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจ�ำทาง ซึ่ง ขบ. ได้ประกาศใช้ “มาตรฐาน
คุณภาพบริการรถโดยสารประจ�ำทาง” เมือ่ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๘ เพือ่ เป็นแนวทางให้ผปู้ ระกอบการ
ขนส่งน�ำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพบริการรถโดยสารประจ�ำทางให้เป็นระบบมีมาตรฐาน ทั้งในด้าน
การบริหารจัดการ และการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ประกอบการขนส่งที่มีความพร้อมด้าน
บริการ ด้านความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม สามารถยื่นขอการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการ
รถโดยสารประจ�ำทางได้
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ แล้วจ�ำนวน ๓ ราย รวม
๑๙ เส้นทาง ดังนี้
- ให้การรับรองในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ จ�ำนวน ๑ ราย คือ บริษัท นครชัยทัวร์
จ�ำกัด จ�ำนวน ๔ เส้นทาง ได้แก่
สายที่ ๖๓๕ เชียงใหม่ - นครราชสีมา
สายที่ ๖๕๑ นครราชสีมา - แม่สาย
สายที่ ๑๒๑ นครสวรรค์ - นครราชสีมา
สายที่ ๘๒๐ นครราชสีมา - มุกดาหาร
- ให้การรับรองในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๒ ราย รวม ๑๕ เส้นทาง ได้แก่
(๑) บริษัท ไทยพัฒนกิจขนส่ง จ�ำกัด จ�ำนวน ๙ เส้นทาง ได้แก่
สายที่ ๑๑๓ เชียงใหม่ - พะเยา - น่าน
สายที่ ๑๖๖ เชียงใหม่ - สามเหลี่ยมทองค�ำ 
สายที่ ๑๖๙ เชียงใหม่ - ทุ่งช้าง
สายที่ ๑๙๘ เชียงใหม่ - พะเยา
สายที่ ๖๑๙ เชียงใหม่ - แม่สาย
สายที่ ๖๗๒ แม่สาย - แม่สอด
สายที่ ๖๗๕ เชียงราย - ฝาง
สภาพภายในรถโดยสารประจ�ำทางที่
สายที่ ๖๗๑ เชียงใหม่ - เชียงของ
ได้รับรางวัลมาตรฐานคุณภาพบริการ
สายที่ ๖๗๖ แม่สาย - ฝาง
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(๒) บริษัท เทพสมบัติ จ�ำกัด จ�ำนวน ๖ เส้นทาง ได้แก่
สายที่ ๑๘  กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
สายที่ ๙๐ กรุงเทพฯ - เชียงราย
สายที่ ๙๐๙ กรุงเทพฯ - เชียงราย
สายที่ ๙๖๒ กรุงเทพฯ - น่าน
สายที่ ๙๖๒ กรุงเทพฯ - เชียงของ
สายที่ ๘๗๑ เชียงใหม่ - หัวหิน

๒. กรอบความร่วมมือทวิภาคี : ไทย-ลาว
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้ลงนามในความ
ตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนน เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๒ และข้อตกลงเพื่อก�ำหนดรายละเอียด
การขนส่งทางถนน เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ ซึ่งความตกลงดังกล่าวทั้ง ๒ ฉบับ ได้ใช้เป็นกรอบ
ความร่วมมือทางด้านการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้มีความก้าวหน้า
ที่ส�ำคัญดังนี้
- คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒
สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้กำ� หนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจ�ำทางระหว่างไทย - ลาว เพิม่ ขึน้
จ�ำนวน ๒ เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ ๗ นครพนม - ท่าแขก มีกำ� หนดการ
เปิดเดินรถวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และเส้นทางที่ ๘ เชียงใหม่ เชียงราย - บ่อแก้ว - หลวงน�้ำทา - อุดมไชย - หลวงพระบาง
มีก�ำหนดการเปิดเดินรถวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕
- การลงนามสัญญาเปิดเดินรถโดยสารประจ�ำทางระหว่าง
รถโดยสารประจ�ำทางระหว่างประเทศ เส้นทาง
ประเทศ จ�ำนวน ๔ เส้นทาง
๑) เส้นทางกรุงเทพฯ - นครหลวงเวียงจันทน์ เมื่อวันที่ มุกดาหาร - สะหวันนะเขต
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
๒) เส้นทางกรุงเทพฯ - อุบลราชธานี - ปากเซ เมื่อวันที่
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
๓) เส้นทางเชียงราย - เชียงของ - บ่อแก้ว เมื่อวันที่ ๒๙
สิงหาคม ๒๕๕๔
(ซ้าย) รถโดยสารประจ�ำทางระหว่างประเทศ เส้นทาง
๔) เส้นทางอุดรธานี - หนองคาย - วังเวียง เมื่อวันที่ ๒๙ เชี ย งใหม่ - หลวงพระบาง (ขวา) ป้ า ยชื่ อ ข้ า งรถ
สิงหาคม ๒๕๕๔
รถโดยสารประจ�ำทางระหว่างประเทศ เส้นทาง เวียงจันทน์ - การส�ำรวจความเป็นไปได้ในการเปิดเส้นทางการเดินรถ อุดรธานี
โดยสารประจ�ำทางระหว่างประเทศเส้นทางพัทยา - ปากเซ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔
- การผลักดันให้เกิดการเปลีย่ นหัวลาก - หางลาก ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทย - ลาว
ซึ่งถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทย - ลาว
- การแก้ไขปัญหาของผูป้ ระกอบการขนส่งของไทยทีจ่ ะต้องถูกจัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียมสินค้า
ผ่านแดนในกรณีที่ใช้เส้นทางหมายเลข ๘ และ ๑๒ ใน สปป.ลาว
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- ความร่วมมือด้านการประกันภัย โดยสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายด�ำเนินการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับบัตรประกันภัยสีฟ้า (Blue Card Sticker) ซึ่งเป็นเอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าเจ้าของได้มี
การซือ้ ประกันภัยภาคบังคับของประเทศทีเ่ ดินทางเข้าไปแล้ว ซึง่ เป็นไปตามบันทึกความเข้าใจระหว่าง
ไทย-ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม ในการท�ำประกันภัยภาคบังคับ ๔ ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒

๓. การก�ำกับควบคุมผู้ขับรถโดยสารสาธารณะด้วยเทคโนโลยี RFID
สืบเนื่องจากในปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากรถตู้โดยสารสาธารณะที่ให้บริการบนทาง
พิเศษ (โทลล์เวย์) ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่ง
สาเหตุหลักที่ส�ำคัญเกิดจาก “พฤติกรรมของผู้ขับรถ” ประกอบกับรัฐบาลก�ำหนดให้ปี ๒๕๕๔ เป็นปี
แห่งความปลอดภัยทางถนน เพื่อเป็นการก้าวเข้าสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade
Action For Road Safety) ขบ. จึงได้น�ำเทคโนโลยี RFID มาเป็นเครื่องมือในการ
ก�ำกับและควบคุมความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ เพือ่ ป้องปรามผูข้ บั รถโดยสาร
สาธารณะไม่ให้ขบั รถเร็ว อันเป็นการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน โดยน�ำเสนอ
นายทะเบียนกลางด�ำเนินการปรับปรุงเงือ่ นไขในใบอนุญาตผูป้ ระกอบการขนส่งเพือ่
ก�ำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด�ำเนินการติด RFID ในเครื่องหมาย
แสดงการเสียภาษี และติด RFID Tag ตามที่นายทะเบียนกลางก�ำหนด
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ขบ. ได้ติดตั้งเครื่องอ่าน RFID บนทางยกระดับ
ดอนเมือง (โทลล์เวย์) ระยะทาง ๒๘ กิโลเมตร จ�ำนวน ๘ จุด (ขาเข้า ๔ จุด และ
ขาออก ๔ จุด ระยะห่างแต่ละจุด ๕ - ๖ กิโลเมตร) รวมทัง้ มีรถตูโ้ ดยสารสาธารณะ
ติด RFID ในเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และ Tag RFID จ�ำนวน ๘๓๓ คัน และ
มีแผนงานทีจ่ ะติดตัง้ เครือ่ งอ่าน RFID เพิม่ เติมตัง้ แต่ปงี บประมาณ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ในเส้นทางต่อไปนี้ คือ ทางด่วนขั้นที่ ๑ (เฉลิมมหานคร) ทางด่วนขั้นที่ ๒ (ศรีรัช)
ทางด่วนบางนา - ชลบุรี (บูรพาวิถี) ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ (มอเตอร์เวย์)
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ (ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก) และ
เส้นทางต่าง ๆ ๕ เส้นทาง ในระยะทางไม่เกิน ๓๐๐ กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร
ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
การติดตัง้ RFID Tag แก้รถตูโ้ ดยสารสาธารณะ ๒ (ถนนมิตรภาพ) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ทางหลวงแผ่น
ที่วิ่งบนทางยกระดับ (ดอนเมืองโทลล์เวย์)
ดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๐ บางบัวทอง สุพรรณบุรี และเส้นทางสายอื่น ๆ ที่เหลือในรัศมี ๓๐๐ กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ จะมีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป โดยจะมี
บทลงโทษต่อผู้ประกอบการขนส่งเมื่อพบว่ามีการใช้ความเร็วเกินก�ำหนด

๔. โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพ
โครงการ “สร้างนักขับรถมืออาชีพ” ด�ำเนินการมาตัง้ แต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๒ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและสร้างนักขับรถที่มีคุณภาพออกสู่ท้องถนน และเป็นการเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้น โดยเปิดสอนขับรถบรรทุก รถโดยสาร รถลากจูง และรถเครื่องมือกล ฟรี
พร้อมมีที่พักและเบี้ยเลี้ยง ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มด�ำเนินการ-สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๔ มีผู้จบหลักสูตรแล้ว
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จ�ำนวน ๗,๑๑๓ คน แบ่งเป็นส่วนกลาง จ�ำนวน ๒,๔๘๒ คน และส่วนภูมิภาค
จ�ำนวน ๔,๖๓๑ คน ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้ด�ำเนินการในส่วนกลางและ
ในส่วนภูมิภาคจ�ำนวน ๗ จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ขอนแก่น เชียงราย
เชียงใหม่ ก�ำแพงเพชร และอุบลราชธานี
ปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบกได้เปิดสอนขับรถ จ�ำนวน ๓ หลักสูตร
ได้แก่
หลักสูตร ๑ เดือน สอนผู้ที่มีความช�ำนาญในการขับรถยนต์และมี ผู้จบหลักสูตร “สร้างนักขับรถมืออาชีพ”
ใบอนุญาตขับรถยนต์แล้ว และต้องการเรียนขับรถบรรทุกหรือรถโดยสารเพิ่มเติม ถ่ายรูปร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
เพื่อไปประกอบอาชีพ ซึ่งผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๕ ปี
หลักสูตร ๒ เดือน สอนผู้ที่ยังขับรถไม่เป็นมาเรียนขับรถขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ โดยรับสมัครผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐ ปี
หลักสูตรขับรถลากจูง โดยผูส้ มัครต้องเป็นผูท้ มี่ อี ายุตงั้ แต่ ๒๒ ปีขนึ้ ไป แต่
ไม่เกิน ๔๕ ปี มีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุกหกล้อ รถสิบล้อ หรือรถโดยสาร
และมีใบอนุญาตขับรถชนิดที่ ๒ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๕. โครงการเร่ ง รั ด ขยายทางสายประธานให้ เ ป็ น ๔ ช่ อ งจราจร
(ระยะที่ ๒)

รถที่ใช้ในการฝึกสอนผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร “สร้างนักขับรถมืออาชีพ”

ผลจากการด�ำเนินการก่อสร้างทางหลวงสายหลักเป็น ๔ ช่องจราจร ระยะที่ ๑ คณะรัฐมนตรี
ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวง ด�ำเนินการจัดท�ำแผนการก่อสร้างทางสายหลัก
เป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) ซึ่งแผนด�ำเนินการดังกล่าวครอบคลุมการก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทาง
สายหลักเป็น ๔ ช่องจราจร ทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศ จากแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก
รวม ๙ โครงข่าย ระยะทางรวม ๔,๓๖๖ กิโลเมตร ค่าก่อสร้างประมาณ ๑๐๓,๓๐๐ ล้านบาท ก�ำหนด
ระยะเวลาด�ำเนินการ ๑๑ ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๙
ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๓๘ อนุมัติแผนดังกล่าวในหลักการ
โดยมีข้อสังเกตให้เพิ่มเติมสายทางอีก รวมทั้งให้ท�ำการศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียด จัดท�ำ
แผนด�ำเนินงานและแผนการเงินเสนออีกครั้ง
กรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาท�ำการศึกษาตามข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี
ข้างต้น โดยได้เพิ่มโครงข่ายสายทางอีก ๒ โครงข่าย
ปัจจุบันการศึกษาข้างต้นได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จเป็นแผนด�ำเนินการก่อสร้างทางสายหลัก
เป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) ระหว่างช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ - แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙
(พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙)
กรมทางหลวงตระหนักถึงความส�ำคัญในการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวง ระยะที่ ๒ จึง
ด�ำเนินการ วางแผน ศึกษา ส�ำรวจ ออกแบบ และด�ำเนินการก่อสร้างตามล�ำดับความส�ำคัญอย่างมี
ระบบเป็นขั้นตอนตามโครงข่าย
ผลการด�ำเนินงาน (สถานะปัจจุบันปี ๒๕๕๔)
● ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ ๒,๗๔๖ กม. (ปี ๒๕๔๒ - ๒๕๕๔)
- อุตรดิตถ์ - อ�ำเภอเด่นชัย ตอน ๒ ส่วนที่ ๓ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑๐.๓๘๙ กม.
- เพชรบูรณ์ - อ�ำเภอหล่มสัก ตอน ๒ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๐.๖๐๐ กม.
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อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา จ�ำนวน ๑๓ สายทาง ได้แก่
(๑) พิษณุโลก - อ�ำเภอหล่มสัก ตอน ๑ จังหวัดพิษณุโลก ๓๐.๐๐๐ กม.
(๒) พิษณุโลก - อ�ำเภอหล่มสัก ตอน ๒A จังหวัดพิษณุโลก ๒๔.๐๐๐ กม.
(๓) พิษณุโลก - อ�ำเภอหล่มสัก ตอน ๒B จังหวัดพิษณุโลก ๑๘.๓๐๐ กม.
(๔) พิษณุโลก - อ�ำเภอหล่มสัก ตอน ๒C จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๗.๗๐๐ กม.
(๕) พิษณุโลก - อ�ำเภอหล่มสัก ตอน ๒C จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๔.๑๒๕ กม.
(๖) พังงา - กระบี่ ตอน ๓ (ทับปุด - อ่าวลึก) จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่
๓๐.๐๐๐ กม.
(๗) แยกทางหลวงหมายเลข ๓๖ - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓ (อ�ำเภอสัตหีบ)
จังหวัดชลบุรี ๒๘.๐๐๐ กม.
(๘) อ�ำเภอสีคิ้ว - ชัยภูมิ ตอน อ�ำเภอสีคิ้ว - บ้านหนองบัวโคก จังหวัดนครราชสีมา
๕๘.๑๔๙ กม.
(๙) อ�ำเภอสีคิ้ว -อุบลราชธานี ตอน อ�ำเภอนางรอง - อ�ำเภอปราสาท จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์ ๖๔.๐๘๑ กม.
(๑๐) นครศรีธรรมราช - สงขลา ตอนระโนด - อ�ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
๓๖.๐๐๐ กม.
(๑๑) อ�ำเภอพนมสารคาม - สระแก้ว ตอน ๑ จังหวัดสระแก้ว ๒๗.๙๐๐ กม.
(๑๒) อ�ำเภอพนมสารคาม - สระแก้ว ตอน ๒ จังหวัดสระแก้ว ๑๗.๑๐๐ กม.
(๑๓) อ�ำเภอพนมสารคาม - สระแก้ว ตอน ๓ จังหวัดสระแก้ว ๒๗.๗๐๐ กม.
● อยู่ระหว่างการก่อสร้างจ�ำนวน ๑๗ สายทาง ได้แก่
(๑) อุตรดิตถ์ - อ�ำเภอเด่นชัย ตอน ๒ ส่วนที่ ๑ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑๐.๐๐๐ กม.
(๒) อุตรดิตถ์ - อ�ำเภอเด่นชัย ตอน ๒ ส่วนที่ ๒ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๖.๐๐๐ กม.
(๓) ปราจีนบุรี - อ�ำเภอกบินทร์บุรี ตอน ๒ จังหวัดปราจีนบุรี ๗.๗๑๕ กม.
(๔) อ�ำเภอหนองเรือ - อ�ำเภอชุมแพ - อ�ำเภอคอนสาร ตอน ๒ (ส่วนที่ ๑)
จังหวัดขอนแก่น ๑๖.๔๓๖ กม.
(๕) อ�ำเภอหนองเรือ - อ�ำเภอชุมแพ - อ�ำเภอคอนสาร ตอน ๒ (ส่วนที่ ๒)
จังหวัดขอนแก่น ๙.๘๐๐ กม.
(๖) แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ - อ�ำเภอบางปะหัน ตอน ๒ ส่วนที่ ๑
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๐.๖๘๖ กม.
(๗) แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ - อ�ำเภอบางปะหัน ตอน ๒ ส่วนที่ ๒
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๗.๕๐๐ กม.
(๘) อ�ำเภอขุขันธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๕ (ไปอ�ำเภอกันทรลักษณ์) ตอน ๑
จังหวัดศรีสะเกษ ๒๐.๐๐๐ กม.
(๙) กระบี่ - อ�ำเภอห้วยยอด ตอน ๓ จังหวัดตรัง ๒๐.๒๑๐ กม.
(๑๐) พังงา - กระบี่ ตอน ๒ ส่วนที่ ๑ จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ ๒๑.๖๙๐ กม.
(๑๑) พัทลุง - ตรัง (ช่วงเขาพับผ้า) จังหวัดตรัง ๑๐.๐๐๐ กม.
(๑๒) อุบลราชธานี - ยโสธร ตอน ๒ (ปรับปรุงทางหลวงบริเวณอ�ำเภอเขื่องใน)
จังหวัดอุบลราชธานี ๕.๐๐๐ กม.
●
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(๑๓) อ�ำเภอพรรณานิคม - สกลนคร ตอน ๒ จังหวัดสกลนคร ๙.๐๐๐ กม.
(๑๔) ยโสธร - อ�ำเภอเขื่องใน ตอน ๑ อุบลราชธานี ๑๖.๐๐๐ กม.
(๑๕) อ�ำเภอร้องกวาง - น่าน จังหวัดน่าน ๒๓.๐๐๐ กม.
(๑๖) สามแยกทุ่งหวัง - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๔๓ จังหวัดสงขลา ๑๒.๑๐๐ กม.
(๑๗) นครศรีธรรมราช - อ�ำเภอสทิงพระ ตอน ๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๕.๐๐๐ กม.

๖. โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและเมืองหลัก
เนื่องจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังเป็นศูนย์กลางในระบบขนส่งของประเทศ
โดยเฉพาะการขนส่งทางด้านถนน ซึง่ ปัจจุบนั ปัญหาการจราจรติดขัด ท�ำให้ประเทศสูญเสียทัง้ เวลาและ
พลังงานในการขับเคลื่อนรถยนต์เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด ดังนั้น จึงมี
ความจ�ำเป็นต้องพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขทางหลวงให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรดังกล่าวให้
มีความสะดวก รวดเร็วในการเดินทางและขนส่ง
คณะรั ฐ มนตรี จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ชอบแผนงาน/โครงการเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการจราจรใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามที่หน่วยงานเสนอ ในส่วนของแผนงานพัฒนาระบบถนนและ
ทางด่วนประกอบด้วย ๔ โครงการของหน่วยงาน คือ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบทและกรุงเทพมหานคร รวม ๕๖ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๑๐๕,๔๔๗
ล้านบาท
ผลการด�ำเนินงาน (สถานะปัจจุบันปี ๒๕๕๔)
● ด�ำเนินการแล้วเสร็จจนถึงปัจจุบน
ั ๓๒ โครงการ ๑๗๓.๓๗๖ กม. สะพาน
๑๓ แห่ง (ปี ๒๕๔๘ - ปัจจุบัน)
● อยู่ระหว่างการก่อสร้างจ�ำนวน ๖ สายทาง ได้แก่
(๑) สะพานลอยที่อนุสาวรีย์หลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
(๒) สะพานลอยที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๓๐๗ กับ ๓๐๖ (แยกสวน
สมเด็จ) จังหวัดปทุมธานี
(๓) บางพลี - บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ๔.๖๙๐ กม.
(๔) แยกทางหลวงหมายเลข ๓๕ - สมุทรสาคร (เอกชัย) ตอน ๑
จังหวัดสมุทรสาคร ๕.๐๒๔ กม.
(๕) แยกทางหลวงหมายเลข ๓๕ - สมุทรสาคร (เอกชัย) ตอน ๒
จังหวัดสมุทรสาคร ๐.๘๙๒ กม.
(๖) แยกทางหลวงหมายเลข ๓ (บางปู)- บ้านคลองกระบือ ตอน ๑
จังหวัดสมุทรปราการ ๓.๐๐๙ กม.

๗. โครงการก่อสร้างทางหลวงสนับสนุนการขนส่งแบบต่อเนื่อง
ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ มีการเปิด
เสรีทางการค้ามากขึ้นทุกประเทศต้องยกระดับ ขีดความสามารถของตนเองให้แข่งขันกับประเทศ
อื่นได้ ดังนั้น ระบบการบริหารจัดการเพื่อขนส่งสินค้า หรือ โลจิสติกส์ จึงมีส่วนส�ำคัญ และเป็น
เป้าหมายของทุกประเทศที่จะต้องจัดการระบบโลจิสติกส์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
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มติ ครม. เมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ ของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับกรมทางหลวง คือ ยุทธศาสตร์การเพิม่ ประสิทธิภาพ
ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ กลยุทธ์หลัก คือ การพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยง
อย่างบูรณาการ ทั้งเครือข่ายภายในและการเชื่อมโยงไปสู่ต่างประเทศ โดยการพัฒนาทางหลวงเพื่อ
สนับสนุนระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ผลการด�ำเนินงาน (สถานะปัจจุบันปี ๒๕๕๔)
● ก่อสร้างแล้วเสร็จจ�ำนวน ๖ สายทาง (ปี ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน)
(๑) ตราด - หาดเล็ก ตอน ๑ (ส่วนที่ ๑) จังหวัดตราด ๑๘.๑๐๐ กม.
(๒) ตราด - หาดเล็ก ตอน ๑ (ส่วนที่ ๒) จังหวัดตราด ๑๔.๖๒๕ กม.
(๓) ตลาดหนองมน - อ�ำเภอบางละมุง ตอน ๑ จังหวัดชลบุรี ๗.๒๐๐ กม.
(๔) ตลาดหนองมน - อ�ำเภอบางละมุง ตอน ๒ จังหวัดชลบุรี ๒.๖๐๐ กม.
(๕) ทางแยกต่างระดับแยกปฐมพร จังหวัดชุมพร สะพาน ๑ แห่ง
(๖) บ้านฉลุง - อ�ำเภอละงู ตอน ๓ ส่วนที่ ๒ จังหวัดสตูล ๒.๐๐๐ กม.
● อยู่ระหว่างการก่อสร้างจ�ำนวน ๑๐ สายทาง ได้แก่
(๑) เชียงราย - อ�ำเภอเชียงของ ตอน ๒ จังหวัดเชียงราย ๑๘.๙๐๐ กม.
(๒) อ�ำเภอแม่จัน - อ�ำเภอเชียงแสน (รวมทางเลี่ยงเมืองเชียงแสน) (ส่วนที่ ๑)
จังหวัดเชียงราย ๑๙.๒๐๐ กม.
(๓) อ�ำเภอแม่จัน - อ�ำเภอเชียงแสน (รวมทางเลี่ยงเมืองเชียงแสน) (ส่วนที่ ๒)
จังหวัดเชียงราย ๑๖.๒๑๒ กม.
(๔) บ้านฉลุง - อ�ำเภอละงู ตอน ๓ ส่วนที่ ๑ จังหวัดสตูล ๑๗.๕๓๙ กม.
(๕) ตลาดหนองมน - อ�ำเภอบางละมุง ตอน ๓ จังหวัดชลบุรี ๖.๗๐๐ กม.
(๖) อ�ำเภอแม่สาย - อ�ำเภอเชียงแสน ส่วนที่ ๑ จังหวัดเชียงราย ๓๐.๔๖๗ กม.
(๗) อ�ำเภอแม่สาย - อ�ำเภอเชียงแสน ส่วนที่ ๒ จังหวัดเชียงราย ๘.๙๐๐ กม.
(๘) ทางเลี่ยงเมืองสตูล จังหวัดสตูล ๑๐.๕๑๗ กม.
(๙) จันทบุรี - สระแก้ว จังหวัดจันทบุรี ตอน ๑ ๒๔.๒๐๐ กม.
(๑๐) ชุมพร - ระนอง ตอน ๑ จังหวัดชุมพร ๑๖.๐๐๐ กม.

๘. โครงการก่อสร้างสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำโขงที่ อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ ำโขง (Greater Mekong Subregion
Cooperation) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกประเทศ คือ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า และ
ประเทศจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) ได้มีการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาด้านต่าง ๆ ส�ำหรับประเทศ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง จากความช่วยเหลือของธนาคารพัฒนาอาเชียน (Asian Development
Bank- ADB) โดย ADB ได้พิจารณาในส่วนของการพัฒนาด้านคมนาคมทางบกเกี่ยวกับการปรับปรุง
ด้านทางหลวง จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๐ สายทาง มีสายทางที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรง
๔ สายทาง คือ
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(๑) เส้นทาง R๑ โครงการถนนสายกรุงเทพฯ - พนมเปญ - โฮจิมินต์ซิตี้ - วังเตา
(๒) เส้นทาง R๒ โครงข่ายถนนเชือ่ มโยงแนวตะวันออก - ตะวันตก (East - West Corridor)
ไทย - ลาว - เวียดนาม
(๓) เส้นทาง R๓ โครงการถนนสายเชียงราย - คุนหมิงผ่านลาวและพม่า
(๔) เส้นทาง R๑๐ โครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเล ไทย - กัมพูชา - เวียดนาม
โดยโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำโขงที่ อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายถือเป็นส่วน
หนึ่งของการก่อสร้างเส้นทาง R๓ และเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลัก
การจัดสรรงบประมาณส�ำรองฉุกเฉินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จ�ำนวน ๓๕ ล้านบาท ส�ำหรับเป็น
ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการฯ โดยมอบหมายให้กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ท�ำความตกลงในรายละเอียดกับส�ำนักงบประมาณ และเป็นผูด้ ำ� เนินการให้แล้วเสร็จตามก�ำหนดเวลา
และค่าใช้จ่ายการก่อสร้าง รัฐบาลไทยและจีนจะออกค่าใช้จ่ายฝ่ายละครึ่งของค่างานโครงการ ไม่รวม
ค่าจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ และงานทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ไทยและลาวจะต้องเป็นผูอ้ อกเอง ซึง่ ปัจจุบนั ได้ศกึ ษาและ
ออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ กรมทางหลวงจึงได้เสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำโขงที่ อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และ
ได้รับอนุมัติงบประมาณจากส�ำนักงบประมาณในการก่อสร้าง
ผลการด�ำเนินงาน (สถานะปัจจุบันปี ๒๕๕๔)
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

๙. โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมระหว่างประเทศ
ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ ำโขง (Greater Mekong Subregion
Cooperation) ประกอบด้วยประเทศสมาชิก คือ ไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนามและ
จีนตอนใต้ (ยูนนาน), ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่าง
กัมพูชา - ลาว - พม่า - ไทย (Ayeyawady - Chao Praya - Mekong Economic Cooperation
Strategy: ACMECS), กรอบความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
(IMT - GT) และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ๒ ฝ่าย ได้แก่ ความร่วมมือไทย - ลาว, ไทย กัมพูชา, ไทย - พม่า, ไทย - มาเลเซีย ซึ่งกรอบความร่วมมือต่างเหล่านี้ล้วนมีวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ความร่วมมือและการลงทุนด้านเกษตรและอุตสาหกรรม ความร่วมมือ
ด้านการท่องเทีย่ ว สนับสนุนการจ้างงานและยกระดับความเป็นอยูข่ องประชาชนในพืน้ ทีใ่ ห้ดขี นึ้ ส่งเสริม
และพัฒนาความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน และการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
ระหว่างกัน ท�ำให้มกี ารก�ำหนดเส้นทางพัฒนาด้านคมนาคมทางบกเกีย่ วกับการปรับปรุงด้านทางหลวง
ระหว่างประเทศเกิดขึ้นมากมาย เช่น เส้นทาง R๑ โครงการถนนสายกรุงเทพฯ-พนมเปญ โฮจิมินต์ซิตี้ - วังเตา, เส้นทาง R๒ โครงข่ายถนนเชื่อมโยงแนวตะวันออก - ตะวันตก (East - West
Corridor) ไทย - ลาว - เวียดนาม โครงการก่อสร้างถนนสายเชียงของ - ห้วยทราย - หลวงน�้ำทา บ่อเต็น, โครงการก่อสร้างถนนสาย ๔๘ ตราด - เกาะกง - สแรอัมเปิล, โครงการก่อสร้างถนนสาย ๖๗
ช่องสะง�ำ  - อันลองเวง - เสียมราฐ, โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำสุไหงโกลก ที่บ้านบูเก๊ะตา
อ�ำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส และเส้นทางสาย นาทวี - บ้านประกอบ - เขตแดนมาเลเซีย - อลอสตาร์
เป็นต้น
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n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

เพื่อเป็นการรองรับประเทศเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่าง
ภูมภิ าค กรมทางหลวงจึงได้เสนอของบประมาณในโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชือ่ มโยงระหว่าง
ประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส�ำนักงบประมาณในการ
ด�ำเนินการก่อสร้าง
ผลการด�ำเนินงาน (สถานะปัจจุบันปี ๒๕๕๔)
● ก่อสร้างแล้วเสร็จ (ปี ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน) จ�ำนวน ๑ สายทาง ได้แก่
(๑) อ�ำเภอพิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ส่วนที่ ๑ จังหวัดอุบลราชธานี ๒๕.๑๔๘ กม.
● เสนอส� ำ นั ก งบประมาณพิจารณาราคาและรอรัฐบาลพม่าอนุมัติการก่อสร้างโครงการ
จ�ำนวน ๑ สายทาง ได้แก่
(๑) เชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก พร้อมปรับปรุงทางเดิม สายเมียวดี - เชิงเขาตะนาวศรี
๓๐.๐๐๐ กม.
● อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ�ำนวน ๓ สายทาง ได้แก่
(๑) อ�ำเภอพิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนที่ ๒
(๒) อ�ำเภอสุไหงโกลก - อ�ำเภอแว้ง - บ้านบูเก๊ะตา
(๓) ควนสะตอ - วังประจัน

๑๐. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ปัจจุบันกรมทางหลวงได้รับงบประมาณในการก่อสร้างบูรณะทางหลวงอย่างจ�ำกัด แต่มี
สายทางที่ต้องได้รับการพัฒนาเป็นจ�ำนวนมาก ประกอบกับปริมาณการจราจรที่มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้นจึงบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และกระจายการ
พัฒนาความเจริญไปสูภ่ มู ภิ าคต่างๆ ให้ทวั่ ถึงและครอบคลุมพืน้ ทีท่ างหลวงทัว่ ประเทศ กรมทางหลวง
จึงได้จัดท�ำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาและก�ำลังงบประมาณทีไ่ ด้รบั ซึง่ ขณะนีไ้ ด้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาทางหลวงตามแผนบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาลปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔
ผลการด�ำเนินงาน (สถานะปัจจุบันปี ๒๕๕๔)
● ก่อสร้างแล้วเสร็จ ระยะทาง ๔๙๔.๒๕๘ กม.
● อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๓๕ โครงการ ระยะทาง ๑๑๖.๗๑๓ กม.

๑๑.

โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก

สืบเนื่องจากกรมทางหลวงได้ด�ำเนินการตามโครงการเร่งรัดขยายสาย
ประธานให้เป็น ๔ ช่องจราจร ระยะที่ ๑ แล้วเสร็จเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และระยะที่ ๒
ด�ำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ - ปัจจุบัน ทางหลวงเหล่านี้รวมถึงโครงข่ายต่อเนื่อง
ส่วนใหญ่มีสภาพช�ำรุดเสียหายอยู่ทั่วไปจากการรองรับการจราจรมาเป็นเวลานาน
ประกอบกับได้รับงบประมาณเพื่อการบ�ำรุงรักษาในแต่ละปีไม่เพียงพอกับปริมาณ
ความช�ำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เส้นทางสายหลักและโครงข่ายต่อเนื่อง
เหล่านี้จ�ำเป็นต้องได้รับการบูรณะอย่างเร่งด่วน เนื่องจากหากด�ำเนินการล่าช้า
จะท� ำ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายเพิ่ ม มากขึ้ น จนถึ ง ขั้ น ต้ อ งท� ำ การก่ อ สร้ า งใหม่
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(Reconstruction) ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นจ�ำนวนมาก ดังนั้น กรมทางหลวง
โดยส�ำนักบริหารบ�ำรุงทางจึงได้เสนอแผนงานโครงการบูรณะทางหลวงสายหลักในแผน
ปฏิบตั ริ าชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕) ต่อส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) จ�ำนวน ๒๕๔ แผนงาน/โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณ ๒๕,๕๐๐
ล้านบาท เพือ่ ด�ำเนินการบูรณะทางหลวงสายหลักและโครงข่ายต่อเนือ่ งให้มคี า่ ความขรุขระ
ของผิวทาง (IRI) เฉลี่ยไม่เกิน ๓.๕ ในปี ๒๕๕๕
ผลการด�ำเนินงาน (สถานะปัจจุบันปี ๒๕๕๔)
● ก่อสร้างแล้วเสร็จ ระยะทาง ๑,๔๕๘๓.๓๙๗ กม.
● อยู่ระหว่างการก่อสร้างจ�ำนวน ๒๐ โครงการ ระยะทาง ๑๒๕.๗๕๖ กม.

๑๒. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔๒๒ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๐ (อ�ำเภอสองพี่น้อง)
ทางหลวงหมายเลข ๓๔๒๒ ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ - บรรจบทางหลวงหมายเลข
๓๒๖๐ (อ�ำเภอสองพี่น้อง) มีจุดเริ่มต้น กม. ๐+๐๐๐.๐๐๐ อยู่ตรงสามแยกไฟแดง บริเวณหน้า
ส�ำนักงานทีว่ า่ การอ�ำเภอสองพีน่ อ้ ง ในเขตเทศบาลเมืองสองพีน่ อ้ ง อ�ำเภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัดสุพรรณบุรี
กรมทางหลวง โดยแขวงการทางสุพรรณบุรีเป็นผู้รับมอบเส้นทางสายนี้ จากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ และ ๒๕๒๖ และได้มอบหมายให้ศูนย์เครื่องมือกลกาญจนบุรี
ด�ำเนินการก่อสร้างจาก กม. ๐+๐๐๐ - กม. ๑๘+๖๐๐ มีรูปแบบของถนน เป็นคันทางกว้าง ๙.๐๐
เมตร ผิว DOUBLE SURFACE TREATMENT ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๒๘ และต่อ
มาปีงบประมาณ ๒๕๒๙ ได้ปรับปรุงมาตรฐานเป็นผิว ASPHALTIC หนา ๔ CM. และในปี ๒๕๒๙
ศูนย์เครือ่ งมือกลกาญจนบุรแี ละกองส�ำรวจออกแบบได้ออกแบบก่อสร้างทางจาก กม. ๑๘+๖๐๐.๐๐๐
ถึงบรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ (กรุงเทพฯ - ชัยนาท) ที่ กม. ๕๒+๖๔๔.๘๓๖ โดยบริษัท แอล.
ซี.ซี. ลิ้มเจริญ เป็นผู้รับจ้างท�ำการก่อสร้าง โดยมีคันทางกว้าง ๙.๐๐ เมตร แล้วเสร็จประมาณเดือน
ธันวาคม ๒๕๓๑
ต่อมาในปี ๒๕๓๗ กองส�ำรวจและออกแบบ ได้ออกแบบ
ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔๒๒ ตลอดสายทางจากกิโลเมตร
๐+๐๐๐.๐๐๐ - กิ โ ลเมตร ๓๒+๓๕๔.๖๒๔ เป็ น ผิ ว ทางแบบ
ASPHALT CONCRETE หนา ๑๐ CM. ด�ำเนินการโดย หจก.
สี่แสงโยธาการ แล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๓๙
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ กรมทางหลวงได้จัดโครงการ
ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔๒๒ เป็นโครงการพัฒนาโครงข่าย
ทางหลวง สายรองเชื่อมระหว่างจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้
เคียงซึง่ ปัจจุบนั ปริมาณจราจรเพิม่ สูงขึน้ ประกอบกับทางหลวงสายนีไ้ ด้รบั ความเสียหายจากอุทกภัย
ในปี ๒๕๔๙ ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมถึงซ่อมแซมเส้นทางที่ได้
รับความเสียหายในคราวเดียวกัน จึงได้มีการออกแบบก่อสร้างขยายทางเดิมให้เป็น ๔ ช่องจราจร
แบ่งการก่อสร้างเป็น ๔ ตอน เริ่มด�ำเนินการก่อสร้างในปี ๒๕๕๒ แล้วเสร็จในปี ๒๕๕๔ ซึ่งท�ำให้การ
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จราจรมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ และเพิม่ ความคล่องตัวให้กบั ผูใ้ ช้เส้น
ทางสามารถเดินทางและขนส่งสินค้าเกษตรกรรมได้รบั ความสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย
ลักษณะโครงการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข
๓๔๒๒ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๐-บรรจบทางหลวง
โครงการก่ อ สร้ า งทางหลวงหมายเลข ๓๔๒๒ (อ� ำ เภอ หมายเลข ๓๒๖๐ (อ�ำเภอสองพี่น้อง) มีจุดเริ่มต้นโครงการฯ
สองพี่น้อง) กม. ๑๐+๐๐๐
กม. ๑+๐๐๐.๐๐๐ และจุดสิ้นสุดโครงการฯ กม. ๓๒+๓๖๗.๐๖๔
ระยะทางประมาณ ๓๑.๓๖๗ กิโลเมตร ก่อสร้างขยายช่องจราจร
จาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร มาตรฐานทางชั้นพิเศษ
ขนาด ๔ ช่องจราจร กว้างช่องละ ๓.๕๐ เมตร ผิวทาง ASPHALT
CONCETE ๒ ชัน้ หนาชัน้ ละ ๕.๐๐ ซม. ไหล่ทางข้างละ ๒.๕๐ เมตร
เกาะกลางกว้าง ๒.๐๐ เมตร เป็น PAINTED MEDIAN (เกาะสี)
โครงการก่ อ สร้ า งทางหลวงหมายเลข ๓๔๒๒ (อ� ำ เภอ รวมงานติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกะพริบบนทางหลวง เพือ่ เพิม
่
สองพี่น้อง) กม. ๑๙+๐๐๐.๐๐๐ และ กม. ๒๒+๐๐๐.๐๐๐
ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง
โครงการฯ ก่อสร้างทางหลวงสายนีไ้ ด้ผา่ นสถานทีต่ า่ งๆ ได้แก่ วัดไผ่โรงวัว หมูบ่ า้ น โรงงาน
อุตสาหกรรม ฯลฯ และจากการที่โครงการฯ ด�ำเนินการขยายถนน จึงท�ำให้ประชาชน ๒ ข้างทางผู้ใช้
เส้นทางสามารถใช้เส้นทางติดต่อเพือ่ เพิม่ ความคล่องตัวและเพิม่ ประสิทธิภาพในการจราจรได้มากขึน้
รวมถึงการขนส่งสินค้าเกษตรกรรมได้รับความสะดวกรวดเร็วขึ้น

๑๓. สะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-ค�ำม่วน)
สะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-ค�ำม่วน) เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง
เอเชียสาย AH๑๕ เชื่อมโยงจังหวัดอุดรธานี สกลนครและนครพนมของไทย ผ่านถนนหมายเลข ๘
หรือถนนหมายเลข ๑๒ ของลาวไปจนถึงเมืองวิงห์ของเวียดนาม ตามกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง
สะพานมิตรภาพแห่งนีม้ คี วามยาว ๑.๔ กิโลเมตร ซึง่ เกิดจากประสานความร่วมมือระหว่าง
สองประเทศโดยรัฐบาลไทยเป็นฝ่ายสนับสนุนงบประมาณและการด�ำเนินการก่อสร้างทัง้ หมดในวงเงิน
ประมาณ ๑,๗๒๓ ล้านบาท ลาวอ�ำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดหาพื้นที่ ให้สิทธิประโยชน์ในการ
ยกเว้นภาษีส�ำหรับเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง และร่วมดูแลโครงการจนกระทั่งแล้วเสร็จ
สะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-ค�ำม่วน) ก�ำหนดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันที่
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ (วันที่ ๑๑ เดือน ๑๑ ค.ศ. ๒๐๑๑ เวลา ๑๑.๑๑ น.)
นับเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภูมิภาคและเป็น
เสมือน “สะพานแห่งอนาคต” ที่พัฒนาขึ้นเสริมบทบาทของ “ประชาคมอาเซียน”
ในเวทีโลกได้เป็นอย่างดี
ลักษณะการก่อสร้างสะพาน
การก่อสร้างสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-ค�ำม่วน) แบ่งการก่อสร้าง
ดังนี้
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สะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม - ค�ำม่วน) เป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง
ความยาว ๗๘๐ เมตร กว้าง ๑๓ เมตร มีจ�ำนวนช่องจราจร ๒ ช่องจราจรไป - กลับ กว้างช่องละ
๓.๕๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๑ เมตร และทางเท้ากว้าง ๑.๐๕ เมตร สะพานบนฝั่งมีความยาวช่วงละ
๓๐ เมตร บนฝั่งไทย ๑๙ ช่วง บนฝั่งลาว ๓ ช่วง ถือเป็นรูปแบบที่เรียบง่าย ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้าง
ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณและเวลา หากแต่มีความแข็งแกร่ง สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม และตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างดี
โครงสร้างฐานรากใช้ตอม่อทีม่ ลี กั ษณะลูน่ ำ�้ ได้ดเี พือ่ ช่วยลดการต้านทานการไหลของกระแสน�ำ้
ใช้เสาเข็มเจาะขนาด ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๘ เมตร เพื่อรับน�้ำหนักปลอดภัย ๘๕๐ ตัน/ต้น และให้มี
จ�ำนวนตอม่อในน�้ำน้อยที่สุดเพียง ๔ ตอม่อ โดยแบ่งเป็น ๕ ช่วง ช่วงกลางแม่น�้ำ ๓ ช่วง มีระยะห่าง
ระหว่างตอม่อช่วงละ ๑๘๐ เมตร ช่วงริมทั้ง ๒ ฝั่ง ยาวช่วงละ ๑๒๐ เมตร มีช่องลอดช่วงกลาง
แม่น�้ำกว้าง ๖๐ เมตร สูง ๑๐ เมตร เหนือระดับน�้ำสูงสุด ๑๐๐ ปี รวม ๒ ช่อง เพื่อมิให้กระทบ
ต่อการสัญจรทางน�้ำ และให้ระยะห่างระหว่างตอม่อกับตลิ่งไม่น้อยกว่าความหนาของตอม่อที่ชิดตลิ่ง
เพื่อให้กระแสน�้ำไหลผ่านได้ตามธรรมชาติ
๒. ถนนต่อเชื่อม
จากฝัง่ ไทย แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ ตอนนครพนม ท่าอุเทนที่ กม. ๘+๔๘๘ บริเวณบ้านห้อม โดยทางหลวงขนาด ๔ ช่องจราจร
ไปทางทิศตะวันตก แล้วเลี้ยวโค้งกลับมาทางทิศตะวันออกบริเวณ กม. ๑+๖๐๐
เข้าด่านพรมแดนฝัง่ ไทย จากนัน้ เดินทางขึน้ ทางยกระดับต่อเชือ่ มสะพานมิตรภาพ ๓
(นครพนม-ค�ำม่วน) ข้ามแม่นำ�้ โขงสูฝ่ ง่ั ลาว เมือ่ ข้ามสูฝ่ ง่ั ลาว เดินทางผ่านจุดเปลีย่ น
ทิศทางการเดินรถ เนื่องจากลาวใช้การเดินรถด้านขวาต่างจากไทย จากนั้นเดินทาง
ผ่านด่านพรมแดนฝัง่ ลาวไปบรรจบถนนหมายเลข ๑๓ บริเวณบ้านเวินใต้ ซึง่ เป็นจุด
สิ้นสุดแนวถนนโครงการ รวมระยะทางทั้งสิ้น ๕.๒ กิโลเมตร
๓. ด่านพรมแดน
อาคารด่ า นพรมแดน เปรี ย บเสมื อ นกระจกสะท้ อ นมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและเป็นดั่งประตูเมืองที่ท�ำ
หน้าที่อ�ำนวยความสะดวกในการเข้าออกระหว่างสองประเทศ จึงพิถีพิถันด้วย
สถาปัตยกรรมที่ควรค่า ควบคู่กับการวางระบบควบคุมที่ทันสมัย อาคารด่าน
พรมแดนของไทยและลาวเป็นรูปสมมาตรกันทั้งซ้ายและขวา ทั้งด้านหน้าและด้าน
หลัง โดยมีซมุ้ ประตูอยูต่ รงกลาง และหลังคาเป็นทรงจัว่ ซ้อนกัน มีชอ่ งระบายอากาศ
ร้อนใต้หลังคา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของช่างบรรพบุรุษในอดีตที่ต้องการให้เกิดภาวะ
น่าสบายของผู้อยู่อาศัย
หน้าจั่วฝั่งไทยแต่ละจุดบอกเล่าเรื่องราวความเป็นอยู่ การท�ำมาหากิน ศาสนา
และความเชื่อต่าง ๆ ของคนในท้องถิ่น และอัญเชิญสัญลักษณ์ของท้องถิ่น คือองค์พระธาตุพนม
มาประดิษฐานไว้ส่วนบนสุดของหลังคา อันมีจุดเริ่มแนวคิดมาจากพระอุโบสถแบบพื้นถิ่นของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนเหนือซึง่ นิยมท�ำรูปทรงของยอดธาตุเป็นรูปบัวเหลีย่ มเพือ่ สะท้อนเอกลักษณ์
พื้นถิ่นซึ่งมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง
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ฝั่งลาวสะท้อนสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างเช่นเดียวกัน หน้าจั่วบอกเล่าถึงการนับถือ
ศาสนาพุทธและวิถีชีวิต ส่วนยอดสุดของอาคารอัญเชิญสัญลักษณ์ยอดเจดีย์พระธาตุศรีโคตรบองซึ่ง
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองท่าแขกของลาวมาประดิษฐาน
ส�ำหรับความปลอดภัยในการใช้ทางนั้น ตลอดแนวเส้นทางบนสะพานและทางหลวง
เชื่อมโยงทั้งสองฝั่ง กรมทางหลวงได้ให้ความส�ำคัญเรื่องความปลอดภัยสูงสุด ตั้งแต่ขั้นตอนการ
ออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และจัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ
ได้แก่ สีตีเส้น ระบบป้ายสัญญาณจราจร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ในต�ำแหน่งที่เหมาะสมและเห็นได้ชัด
โดยเฉพาะบริเวณจุดเสี่ยง จุดเชื่อมต่อกับทางหลวงทั้งสองประเทศ และจุดที่มีการเปลี่ยนทิศทาง
การเดินรถ

๑๔. ทางลอดบริเวณวงเวียนถนนราชพฤกษ์-ถนนนครอินทร์ เพิม่ ประสิทธิภาพโครงข่าย
ทางให้สมบูรณ์
กรมทางหลวงชนบท ได้ ด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า งทางลอดบริ เ วณวงเวี ย นถนน
ราชพฤกษ์ - ถนนนครอิ น ทร์ จั ง หวั ด นนทบุ รี โดยมี ลั ก ษณะเป็ น ทางลอดในแนว
เหนือ-ใต้ ของถนนราชพฤกษ์ ขนาด ๖ ช่องจราจร มีสะพานลอยข้ามแยกในแนว
ตะวันออก-ตะวันตก และวงเวียนยังคงสามารถใช้งานได้ ส�ำหรับรถที่จะเลี้ยวซ้าย
และเลี้ยวขวาเพื่อเปลี่ ย นทิ ศ ทางการเดิ น ทางสามารถรองรั บ ปริ ม าณจราจรได้ ม าก
ขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายสายทางให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ช่วยอ�ำนวยความสะดวก
ปลอดภั ย ให้ แ ก่ ป ระชาชนในการคมนาคมขนส่ ง และลดปั ญ หาการจราจรติ ด ขั ด
รวมถึงลดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี
ทางลอดบริเวณวงเวียนถนนราชพฤกษ์-ถนนนครอินทร์ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง
ชานเมืองสู่มหานคร เป็นที่รวมรูปแบบการจราจรที่หลากหลายไว้ในพื้นที่เดียวกัน
รวมไปถึงความโดดเด่นด้านโครงสร้างของทางลอดที่รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่ทันสมัย เลือกใช้วัสดุที่ดีมาเป็นองค์ประกอบ และเป็นทางลอดที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
ในประเทศ ซึ่งกลายเป็น Landmark แห่งใหม่ของจังหวัดนนทบุรี ที่ผสมผสานระหว่าง
ความคลาสสิกกับความน�ำสมัยไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เป็นอีกหนึ่งความตั้งมั่นของ
กรมทางหลวงชนบททีม่ งุ่ สร้างเส้นทางทีไ่ ม่เพียงน�ำพาผูเ้ ดินทางจากจุดเริม่ ต้นสูจ่ ดุ หมายปลายทางได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว และปลอดภัย แต่ยงั เพิม่ ความรืน่ รมย์ สร้างความสุนทรียใ์ นทัศนียภาพ
ให้แก่ผู้ที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย

๑๕. เปิดประตูสู่เศรษฐกิจอินโดจีน สะพานเทพสุดา จังหวัดกาฬสินธุ์
กรมทางหลวงชนบท ได้ดำ� เนินการก่อสร้างสะพานเทพสุดา (สะพานข้ามอ่างเก็บน�ำ้ ล�ำปาว)
มีจดุ เริม่ ต้นที่ ต�ำบลโนนบุรี อ�ำเภอสหัสขันธ์ มีจดุ สิน้ สุดโครงการที่ ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๒ ช่องจราจร ความยาวสะพาน ๒,๐๔๐ เมตร
ถนนต่อเชื่อมโครงการผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๒.๕๐เมตร ความยาว ๑,๔๓๙
เมตร ซึ่งเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
ใช้เวลาก่อสร้าง ๑,๔๙๒ วัน โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๔๙๘,๘๕๐,๐๐๐ บาท
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เมือ่ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชือ่ สะพานข้ามอ่างเก็บน�ำ้ ล�ำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
ว่า “สะพานเทพสุดา” ซึง่ หมายถึงสะพานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สะพานเทพสุดาเป็นโครงข่ายเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบก
จังหวัดหนองคาย อุดรธานี ผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปยังจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นประตูสู่
อินโดจีน หรืออีสต์เวสต์อโี คโนมิก คอริดอร์ หรือเส้นทางกาฬสินธุ์ - มุกดาหาร - สปป.ลาว
และประเทศเวียดนาม จะช่วยร่นระยะทางได้กว่า ๑๐๐ กิโลเมตร รวมถึงการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรเข้าสู่จังหวัดโดยเฉพาะอ�ำเภอหนองกุงศรี อ�ำเภอท่าคันโท จังหวัด
กาฬสินธุ์ จะร่นระยะทางกว่า ๘๐ กิโลเมตร ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า และหาก
ต้องการเดินทางจากจังหวัดกาฬสินธุ์ไปจังหวัดอุดรธานี จะร่นระยะทางได้ประมาณ ๔๕
กิโลเมตร นอกจากนีส้ ะพานเทพสุดาถือว่าเป็นสะพานข้ามน�ำ้ จืดทีย่ าวทีส่ ดุ ในประเทศไทย
และเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชด�ำเนิน ณ บริเวณเชิงสะพานเทพสุดา อ�ำเภอหนองกุงศี จังหวัด
กาฬสินธุ์ ทรงประกอบพิธีเปิดสะพานเทพสุดา รวมทั้งพระราชทานถ้วยรางวัลส�ำหรับ
ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายสะพานเทพสุดา และทรงทอดพระเนตร
นิทรรศการสะพานเทพสุดา โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง
ชนบทเฝ้าฯ รับเสด็จ

๑๖. โครงการก่อสร้างทางคูใ่ นเส้นทางรถไฟสายชายฝัง่ ทะเลตะวันออก
ช่วงฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความจุของทางและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง
ขบวนรถสินค้าคอนเทนเนอร์
สถานะปัจจุบนั ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ผลการด�ำเนินงานก่อสร้าง
โครงการฯ แล้วเสร็จ ๑๐๐% เปิดท�ำการเดินรถ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕

๑๗ โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑล
ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน
วัตถุประสงค์ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนส่ง
ทางรถไฟในกรุงเทพมหานครเชือ่ มโยงกับระบบขนส่งอืน่ ๆ ให้เป็นโครงข่ายการขนส่ง
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในภาพรวม เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการเดินรถ
รถไฟทางไกลรถไฟชานเมืองรวมทั้งรถไฟฟ้าชานเมืองของการรถไฟฯ ลดปัญหา
การจราจรติดขัดที่บริเวณทางตัดผ่านเสมอระดับ ช่วยประหยัดและลดต้นทุน
ด้านพลังงานของประเทศและส่งเสริมการขนส่งด้วยระบบราง
สถานะปัจจุบนั ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ผลการด�ำเนินงานก่อสร้าง
โครงการฯ แล้วเสร็จ ๘๘.๖๑%
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

๑๘. โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก
(พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
วัตถุประสงค์ ก่อสร้างระบบรถไฟเชื่อมระหว่างพื้นที่ธุรกิจ
ของกรุงเทพฯ กับ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะทางประมาณ
๒๘ กม. เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่จะมาใช้
บริการท่าอากาศยานให้สามารถเดินทางได้ในเวลาอันรวดเร็ว บริการตรงต่อเวลาและเชื่อถือได้
สถานะปัจจุบัน ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ผลการด�ำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ แล้ว
เสร็จ ๑๐๐% เปิดการเดินรถแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓

๑๙. งานปรับปรุงสภาพทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ ในทางแยกสายกันตัง
เนื่องจากปัจจุบันสภาพทางในทางสายแยกกันตัง ระหว่างสถานีชุมทางทุ่งสง - กันตัง
โครงสร้างทางเป็นรางขนาด ๗๕, ๗๔, ๖๐, ๕๐ ปอนด์ หมอนไม้ รางและเครื่องประกอบรางที่ใช้อยู่
มีอายุการใช้งานมานาน ๔๐ - ๕๐ ปี ท�ำให้รางหัก รางร้าวอยู่บ่อยครั้ง
เพื่อความปลอดภัยต่อการเดินรถ ชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสาร
อีกทั้งแรงงานที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะด�ำเนินการได้ จึงด�ำเนินการจ้าง
เหมาห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด อัศวอังกูร ด�ำเนินการจัดหาหมอนคอนกรีต
อัดแรงชนิด Mono Block พร้อมเครือ่ งยึดเหนีย่ วรางแบบสปริงครบชุด
และเปลีย่ นเข้าทางแทนหมอนไม้เดิม เปลีย่ นรางเป็นขนาด ๑๐๐ ปอนด์
เอ เปลี่ยนรางกันในทางผ่านและอื่น ๆ ตั้งแต่ กม. ๗๖๕+๙๘๔ - กม.
๘๕๐+๒๒๕ ระยะทางประมาณ ๘๔,๒๔๑ เมตร ระหว่างสถานีที่วัง
ถึง สถานีกันตัง ผู้รับจ้างรับมอบสถานที่ก่อสร้างไปด�ำเนินการเมื่อ
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ ระยะเวลาด�ำเนินการ ๕๒๐ วันนับถัดจาก
วันรับมอบสถานที่ ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ วงเงินค่าจ้างตามสัญญา เป็น
เงิน ๓๗๙,๗๑๙,๙๐๐ บาท ผลงานถึงปัจจุบัน ๒๐%

๒๐. งานปรับปรุงทางรถไฟและอื่น ๆ ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี
เพื่อความปลอดภัยต่อการเดินรถและผู้โดยสารในทางสายกาญจนบุรี ซึ่งเป็นทางในการ
ท่องเที่ยวที่มีการโดยสารหนาแน่น และเพื่อเสริมความมั่นคงของทาง จึงด�ำเนินการจ้างเหมาบริษัท
สิงห์ศิลาคอนกรีต ด�ำเนินการจัดหาหมอนคอนกรีตอัดแรงชนิด Mono Block พร้อมเครื่องยึดเหนี่ยว
รางแบบสปริง ครบชุดและเปลี่ยนเข้าทางแทนหมอนไม้เดิม ตั้งแต่ กม.๙๕+๑๑๘ - กม.๑๙๔+๔๓๔
ระยะทางประมาณ ๔๗,๗๒๕ เมตร ระหว่างสถานีทา่ เรือน้อย กับ สถานีนำ�้ ตก ผูร้ บั จ้างรับมอบสถานที่
ก่อสร้างไปด�ำเนินการเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ระยะเวลาด�ำเนินการ ๓๖๐ วัน วงเงินค่าจ้าง
ตามสัญญา ๑๔๙.๒๕ ล้านบาท ผลงานถึงปัจจุบัน ๙๐%

๒๑. โครงการปรับปรุงทางรถไฟระยะที่ ๕
เนื่องจากสภาพทางในปัจจุบันที่อยู่ในโครงการปรับปรุงทางระยะที่ ๕ (ชุมทางแก่งคอยแก่งเสือเต้น, สุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่, ชุมทางจิระ-ชุมทางบัวใหญ่) มีสภาพทางรถไฟไม่สมบูรณ์
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ทัง้ ดินพืน้ ทาง, หมอน และสภาพรางพร้อมเครือ่ งยึดเหนีย่ วและเครือ่ งประกอบราง
เสื่อมหมดสภาพ รางประธานที่ใช้ในปัจจุบันเป็นราง ๗๐ ปอนด์/หลา ส่วนหมอน
รองรางที่ใช้เป็นหมอนไม้ ซึ่งไม่สามารถรับน�้ำหนักบรรทุก ๒๐ ตัน/เพลา ได้ ท�ำให้
ทางรถไฟเกิดความเสียหายสะสมเรือ่ ยมา การรถไฟฯ จึงได้พจิ ารณาเสนอโครงการ
ปรับปรุงทางเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว
วัตถุประสงค์
๑. เพิ่ ม ความแข็งแรงของทางรถไฟให้เหมาะสมกั บ สภาพการเดิ น รถใน
ปัจจุบันและอนาคต
๒. ลดค่าใช้จา่ ยในการซ่อมบ�ำรุงทางรถไฟ การซ่อมบ�ำรุงรถจักร และล้อเลือ่ น
๓. เพิม่ ความจุของทางเนือ่ งจากเพิม่ ความเร็วสูงสุดขบวนรถจาก
๙๐ กม./ชม. เป็น ๑๒๐ กม./ชม.
ขอบเขตงาน
๑. เปลี่ยนราง (Rail) เก่าให้เป็นรางมาตรฐานใหม่ขนาด ๑๐๐
ปอนด์/หลา
๒. เปลีย่ นหมอนรองราง (Sleepers) ซึง่ เป็นหมอนไม้ทเี่ สือ่ มสภาพเป็นหมอนคอนกรีตอัดแรง
(Prestressed Concrete) พร้อมเปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวราง (Fastening)
๓. เปลี่ยน/เพิ่มความหนาหินโรยทางใหม่ให้ได้มาตรฐานทางสายใหม่
๔. ปรับปรุงคันทาง (Subgrade) ในส่วนที่จ�ำเป็นเพื่อให้การระบายน�้ำดีขึ้น
๕. เสริมความมั่นคงของไหล่ทางและลาดทางตัดในส่วนที่จ�ำเป็น
๖. เปลี่ยนและเสริมก�ำลังสะพานให้รับน�้ำหนักเพลา ๒๐ ตัน
ความก้าวหน้าโครงการ
ผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ประจ�ำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ผลงานสะสมเป็น ๒๒.๘๔%
เร็วกว่าแผนงาน ๐.๘๘%

๒๒. โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ ๖
รางและหมอนรองรางเป็นส่วนประกอบทีส่ ำ� คัญของโครงสร้างทางรถไฟท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดทิศทาง
การเคลื่อนที่ของขบวนรถไฟและรับน�้ำหนักโดยตรงจากขบวนรถ ซึ่งถ่ายทอดลงสู่ราง หมอนรองราง
หินโรยทางและดินคันทางตามล� ำดับ รางและหมอนรองรางจึงมีความส� ำคัญอย่างยิ่งต่อความ
แข็งแรงของทาง ซึง่ เกีย่ วข้องโดยตรงกับความปลอดภัยในการเดินรถ ดังนัน้ การบ�ำรุงรักษาทางรถไฟ
ให้สามารถรองรับการเดินรถได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลานัน้ รางและหมอนรองรางจะต้องอยูใ่ นสภาพ
ที่แข็งแรงเพียงพอ อีกทั้งมีขนาดและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการเดินรถไฟ
การรถไฟฯ จึงได้ด�ำเนินโครงการปรับปรุงโครงสร้างทางรถไฟโดยเปลี่ยนมาใช้รางที่มีขนาด
ใหญ่ขึ้นและใช้หมอนคอนกรีตแทนหมอนไม้เพื่อให้สอดรับกับจ�ำนวนขบวนรถ น�้ำหนักกดเพลาและ
ความเร็วของขบวนรถที่เพิ่มขึ้น โดยได้ปรับปรุงทางรถไฟ (Track Rehabilitation) ระยะที่ ๑, ๒ และ
๓ ในทางประธานสายเหนือจากลพบุรี - ชุมแสง - พิษณุโลก และสายใต้จากหัวหิน - บ้านกรูด ไชยา - ทุ่งสง รวมระยะทางทั้งสิ้น ๗๙๑ กิโลเมตร ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๔๕
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เพือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการเดินรถขนส่งอย่างต่อเนือ่ ง รฟท. ได้วางแผน
ทีจ่ ะด�ำเนินโครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ ๔, ๕ และ ๖ ต่อไป แต่เนือ่ งจากสถานการณ์
ในการด�ำเนินการขออนุมัติโครงการไม่เป็นไปตามแผน ในขณะที่โครงสร้างทางมีสภาพ
เสือ่ มโทรมลงโดยเฉพาะในทางประธานสายใต้ ช่วง ทุง่ สง - บ้านต้นโดน ดังนัน้ เพือ่ ป้องกัน
อันตรายที่จะเกิดแก่การเดินรถ การรถไฟฯ ได้ด�ำเนินการเปลี่ยนราง เปลี่ยนหมอนภายใต้
ชื่อโครงการเสริมความมั่นคงทางรถไฟ (Track Strengthening) แทนโครงการปรับปรุง
ทางรถไฟ ระยะที่ ๔ ในเส้นทางสายเหนือ ช่วงพิษณุโลก-บ้านด่าน และสายใต้ ช่วงชุมทาง
บางซื่อ-บ้านฉิมพลี และช่วงชุมทางทุ่งสง-บ้านต้นโดน
ส�ำหรับโครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ ๕ ระยะทาง ๓๐๘ กม. และระยะที่
๖ ระยะทาง ๒๗๘ กม. รวมระยะทาง ๕๘๖ กม. ก�ำหนดด�ำเนินการในเส้นทางรถไฟสาย
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นโครงการตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟฯ
ระยะเร่งด่วน (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗) และได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ด�ำเนินการได้
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔
วัตถุประสงค์
- เพิ่มความแข็งแรงของทางรถไฟให้เหมาะสมกับสภาพการเดินรถในปัจจุบันและอนาคต
- หยุดยั้งการเกิดรางหักรางร้าวในทางประธานอันเนื่องมาจากการใช้งานมานาน
- เพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการเดินรถ
- ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ำรุงทางรถไฟ การซ่อมบ�ำรุงรถจักรและล้อเลื่อน
- เพิ่มความจุของทางเนื่องจากสามารถเพิ่มความเร็วสูงสุดขบวนรถจาก ๙๐ กิโลเมตร/
ชั่วโมง เป็น ๑๒๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง
- เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารขณะใช้บริการการเดินรถ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- เพิ่มความปลอดภัยในการเดินรถ ลดอุบัติเหตุจากรางหัก/รางร้าว และขบวนรถตกราง
- ลดปัญหาความล่าช้าของขบวนรถ โดยสามารถรองรับการเพิ่มความเร็วของขบวนรถได้
สูงสุดถึง ๑๒๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง
- สามารถรองรับน�้ำหนักกดเพลาได้สูงขึ้นเป็น ๒๐ ตันต่อเพลา เป็นผลให้สามารถเพิ่ม
น�้ำหนักบรรทุก และสมรรถนะในการบรรทุกสินค้าได้ดีขึ้น รวมถึงสามารถลดการจัดหาจ�ำนวน
ล้อเลื่อนได้ในอนาคต
- ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ำรุงรักษาทางรถไฟ
- ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ำรุงรถจักรและล้อเลื่อนอันเนื่องมาจากสภาพทางรถไฟที่ดีขึ้น
- เพิม่ ความเร็วในการเดินรถเชิงพาณิชย์เป็นผลให้ความจุของทางเพิม่ ขึน้ สามารถเพิม่ การ
เดินขบวนรถได้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการหมุนเวียนรถจักรและล้อเลื่อน
- เพิ่มคุณภาพของการให้บริการและความสะดวก สบายให้แก่ผู้โดยสาร อันจะส่งผลให้
จ�ำนวนผู้โดยสาร หันมาใช้บริการรถไฟมากขึ้น
- สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการขนส่งสินค้าและบริการ (Logistics) ทางรถไฟ
- สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (Modal Shift) มาใช้การขนส่งในระบบราง
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ขอบเขตงานปรับปรุงทาง
การด� ำ เนิ น โครงการปรั บ ปรุ ง ทางรถไฟ ระยะที่ ๖
สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงชุมทางบัวใหญ่ - หนองคาย ระยะทาง
รวมประมาณ ๒๗๘ กิโลเมตร มี ๒๒ สถานี และ ๙ ที่หยุดรถ เป็นงาน
เปลีย่ นวัสดุทางรถไฟใหม่แทนวัสดุเดิมทีเ่ สือ่ มสภาพ ขณะท�ำงานยังคง
ให้รถไฟเดินรถได้ตามปกติ มีขอบเขตงานที่ส�ำคัญ ได้แก่
งานโยธา ประกอบด้วย
- ปรับเปลี่ยนแนวทางโค้งแคบให้มีรัศมีอย่างต�่ำ  ๑,๐๐๐
เมตร
- ปรับปรุงคันทาง และรางระบายน�้ำ  ในส่วนที่จ�ำเป็นเพื่อ
เพิ่มก�ำลังการรับน�้ำหนักและการระบายน�้ำดีขึ้น
- เสริมความมั่นคงไหล่ทางและลาดทางตัดในส่วนที่จ�ำเป็น
- ปรับปรุงชานชาลาสถานี
งานทางรถไฟ ประกอบด้วย
- จัดหา และเปลี่ยนรางขนาดน�ำ้ หนัก ๑๐๐ ปอนด์/หลา
แทนรางเดิมขนาดน�้ำหนัก ๗๐ ปอนด์/หลา
- จัดหา และเปลี่ยนหมอนคอนกรีตอัดแรงพร้อมเครื่องยึด
เหนี่ยวราง แบบสปริงแทน หมอนไม้เดิม
- จัดหา และเปลี่ยนประแจทางหลีกให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้สัมพันธ์กับรางที่เปลี่ยนใหม่
- ท�ำความสะอาดหินโรยทาง (Ballast) และเปลี่ยน/เพิ่มความหนาหินโรยทางใหม่ให้ได้
ตามมาตรฐานทางสายใหม่
- ปรับปรุงทางหลีกในย่านสถานีให้สมั พันธ์กบั รางประธานใหม่ ปรับปรุงทางผ่านเสมอระดับ
ให้ได้ตามมาตรฐานใหม่
- จัดหาเครื่องจักรงานราง ประกอบด้วย รถอัดหิน รถอัดหินประแจ รถเกลี่ยหิน รถสั่นหิน
รถบรรทุกหินโรยทาง และเครื่องตรวจสภาพทาง
งานสะพาน ประกอบด้วย
- ยกระดับสะพานให้เสมอระดับทางใหม่
- เปลี่ยนสะพานคอนกรีต
- เสริมความมั่นคงแข็งแรงสะพานเหล็ก รองรับน�้ำหนักกดเพลา ๒๐ ตันต่อเพลา
ความก้าวหน้าโครงการ
ผลงานความก้าวหน้าการก่อสร้าง ประจ�ำเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ผลงานสะสมเป็น ๒๔.๐๑%
เร็วกว่าแผนงาน ๘.๕๙%

๒๓. โครงการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่
การรถไฟแห่งประเทศไทยมีโครงข่ายเส้นทางรถไฟกระจายสู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
เป็นระยะทางประมาณ ๔,๐๔๔ กม. โดยแต่เดิมมีทางคู่เฉพาะทางช่วงกรุงเทพฯ-ชุมทางบ้านภาชี
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ในทางสายเหนือ ระยะทาง ๙๐ กม. เท่านั้น เพื่อเป็นการเพิ่มความจุของทางให้สามารถรองรับความ
ต้องการด้านการขนส่งที่เพิ่มมากขึ้น อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินรถ
และการขนส่ง การรถไฟฯ ได้ด�ำเนินการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟชานเมืองโดยรอบกรุงเทพฯ
ระยะทาง ๒๔๙ กม. แล้วเสร็จ ๕ เส้นทาง เมื่อปี ๒๕๔๖ ประกอบด้วย
ทางสามช่วงรังสิต - ชุมทางบ้านภาชี (๖๑ กม.)
ทางคู่ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน - นครปฐม (๕๖ กม.)
ทางคู่ช่วงชุมทางบ้านภาชี - ลพบุรี (๔๓ กม.)
ทางคู่ช่วงชุมทางบ้านภาชี - มาบกะเบา (๔๔ กม.)
ทางคู่ช่วงหัวหมาก - ฉะเชิงเทรา (๔๕ กม. โดยสร้างทางใหม่เพิ่ม ๒ ทาง)
จนถึงปัจจุบนั มีโครงข่ายเส้นทางรถไฟทีเ่ ป็นทางคูแ่ ละทางสาม เป็นระยะทางประมาณ ๓๔๐
กม. หรือคิดเป็น ๘.๔% ของโครงข่ายทางรถไฟทั่วประเทศ และเพื่อเป็นการขยายโครงข่ายทางคู่ให้
เพิม่ ขึน้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการเดินรถ การรถไฟฯ มีแผนพัฒนาทางคูท่ กี่ ำ� ลังด�ำเนินการและจะด�ำเนิน
การในอนาคต ดังนี้
โครงการก่อสร้างทางคูใ่ นเส้นทางรถไฟสายชายฝัง่ ทะเลตะวันออกช่วงฉะเชิงเทรา - ศรีราชา แหลมฉบัง
เส้นทางรถไฟสายชายฝัง่ ทะเลตะวันออกช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย (๑๐๖ กม.)
ลักษณะและที่ตั้งโครงการ
ก่อสร้างทางรถไฟใหม่คู่ขนานไปกับทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกในปัจจุบันจาก
ฉะเชิงเทราไปศรีราชาและสุดปลายทางทีส่ ถานีแหลมฉบัง ผ่านสถานีฉะเชิงเทรา ดอนสีนนท์ พานทอง
ชลบุรี บางพระ ศรีราชา และแหลมฉบัง ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรี
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ทางคู่ตอนฉะเชิงเทรา - ศรีราชา - แหลมฉบัง นี้ เป็นโครงการหนึ่งที่บรรจุไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางภาคพืน้ (Surface) เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ซึง่ จะเน้นการขนส่งทางรถไฟเป็นการขนส่งหลัก โดยจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขนส่งสินค้า (Logistic) ในการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ด้วยรถไฟไปยังท่าเรือแหลมฉบัง
เพือ่ การส่งออก อีกทัง้ เป็นเส้นทางหลักทีใ่ ช้ในการขนส่งสินค้าตูค้ อนเทนเนอร์ระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง
กับสถานีรับส่งตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ (ICD) ที่ลาดกระบัง
หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์จากรถบรรทุกมาใช้รถไฟใน
ปริมาณ ๕๐๐,๐๐๐ TEU ต่อปี หรือเท่ากับขนส่งทางรถไฟ ๒๒ ขบวนต่อวัน (๖๐ TEU ต่อขบวน)
จะสามารถประหยัดน�้ำมันได้อย่างน้อยปีละ ๒๐๐ ล้านบาท
ลดความแออัดของการขนส่งทางถนน ก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ลดการน�ำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ และลดอุบัติเหตุทางถนนลงได้อีกทางหนึ่งด้วย

๒๔. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
โครงสร้างรถไฟฟ้าแบบยกระดับระยะทาง ๒๓ กม. สถานียกระดับ ๑๖ สถานี โดยมี
แนวเส้นทางเริ่มจากบริเวณแยกเตาปูน ซึ่งมีสถานีเตาปูนเป็นสถานีร่วมของรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน
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ส่วนต่อขยายกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จากนั้นเส้นทางวิ่งไปตามถนนกรุงเทพ - นนทบุรี
ถนนติวานนท์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระนั่งเกล้า ผ่านแยกท่าอิฐ
แยกบางพลู แยกบางใหญ่ และเลีย้ วขวาเข้าสูถ่ นนกาญจนาภิเษก สิน้ สุดโครงการทีบ่ ริเวณคลองบางไผ่
ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานีและศูนย์ซ่อมบ�ำรุง
ความก้าวหน้าโครงการ
๑. งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
รฟม. ได้จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยมีอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องด�ำเนินการ
ตามแนวสายทางโครงการฯ เป็นทีด่ นิ จ�ำนวน ๙๘๖ แปลง และสิง่ ปลูกสร้างจ�ำนวน
๗๑๑ หลัง ซึ่ง รฟม. ได้ท�ำการส�ำรวจ ประเมินราคา ประกาศราคาเบื้องต้นของ
อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน เบิกจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ถูกเวนคืนและส่ง
มอบพื้นที่แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. งานก่อสร้างงานโยธา
การก่อสร้างโครงการฯ มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ ๓๔.๘๙ (ณ สิ้น
เดือนกันยายน ๒๕๕๔) โดยแยกเป็นความก้าวหน้าในแต่ละสัญญาก่อสร้าง ดังนี้
สัญญาที่ ๑ : โครงสร้างยกระดับส่วนตะวันตก (บางซื่อ - สะพาน
พระนั่งเกล้า)
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกิจการร่วมค้า CKTC
เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ในวงเงิน
ค่าจ้าง ๑๔,๒๙๒ ล้านบาท และกิจการร่วมค้า CKTC ได้เริ่มงานตั้งแต่วันที่ ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยการด�ำเนินงานมีความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ ๔๔.๙๘
จากแผนงานร้อยละ ๕๗.๑๐ ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๑๒.๑๒ ซึ่งมีงานหลักที่ได้ด�ำเนินการ ได้แก่
งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค งานเสาเข็ม งานฐานราก งานโครงสร้างเสา งานติดตั้งคานรองรับ
สถานี (Cross Beam) งานหล่อและติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างทางวิ่ง (Segment) งานติดตั้งคานรูป
ตัวไอ (I-Girder) งานก่อสร้างโครงสร้างรูปตัวยูคว�่ำ  (Portal Frame) บริเวณใกล้แยกเตาปูนและ
บนถนนติวานนท์ งานก่อสร้างโครงสร้างรองรับทางวิ่งเชื่อมต่อโครงสร้างใต้ดินกับโครงสร้างยกระดับ
(Transition Structure) ที่บริเวณบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
สัญญาที่ ๒ : โครงสร้างยกระดับส่วนตะวันตก (สะพานพระนั่งเกล้า - บางใหญ่)
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓
ในวงเงินค่าจ้าง ๑๓,๑๐๐ ล้านบาท และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด
(มหาชน) ได้เริ่มงานตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยการด�ำเนินงานมีความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ
๓๑.๐๘ จากแผนงานร้อยละ ๓๒.๐๖ ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๐.๙๘ ซึ่งมีงานหลักที่ได้ด�ำเนินการ
ได้แก่ งานก่อสร้างและทดสอบเสาเข็ม งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค งานก่อสร้างสะพานลอยคน
เดินข้าม งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำ งานก่อสร้างฐานราก งานก่อสร้างเสาตอม่อ งานติดตั้งคาน
รองรับสถานี (Cross Beam) งานติดตั้งคานเหล็กรูปตัวไอ (Steel I-Girder) และคานคอนกรีตหล่อ
ส�ำเร็จของสถานี (PC-Girder) งานหล่อและติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างทางวิ่ง (Segment) และงาน
ก่อสร้างโครงสร้างรูปตัวยูคว�่ำ (Portal Frame)
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

สัญญาที่ ๓ : ศูนย์ซ่อมบ�ำรุงรักษาและอาคารจอดแล้วจร
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกิจการร่วมค้า PAR เป็นผูร้ บั จ้างงานโยธา
สัญญาที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ ในวงเงินค่าจ้าง ๕,๐๒๕ ล้านบาท และกิจการร่วมค้า
PAR ได้เริม่ งานตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยการด�ำเนินงานมีความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ ๑๕.๒๐
จากแผนงานร้อยละ ๒๐.๓๖ ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๕.๑๖ ซึ่งมีงานหลักที่ได้ด�ำเนินการ ได้แก่
งานออกแบบสะพานกลับรถบริเวณหน้าศูนย์ซอ่ มบ�ำรุงรักษา งานเทคอนกรีตฐานราก งานเทคอนกรีต
เสาชั้ น ล่ า ง งานเทคอนกรี ต คานชั้ น ล่ า ง งานเทคอนกรี ต เสาชั้ น สอง ที่ ศู น ย์ ซ ่ อ มบ� ำ รุ ง รั ก ษา
งานตอกเสาเข็มและงานเทคอนกรีตฐานรากที่อาคารจอดแล้วจร สถานีท่าอิฐ และงานปรับปรุงการ
ออกแบบอาคารจอดแล้วจร สถานีแยกนนทบุรี ๑ เพื่อเพิ่มพื้นที่จอดรถจากเดิมจ�ำนวน ๔ ชั้น เป็น
๑๐ ชั้น
สัญญาที่ ๖ : งานระบบรางรถไฟฟ้า
รฟม. ได้ประกาศประกวดราคางานโยธาสัญญาที่ ๖ งานระบบรางรถไฟฟ้า
โดยประกาศและขายเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ และ
ก�ำหนดให้ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งปรากฏว่ามีบริษัทมายื่นข้อเสนอ จ�ำนวน ๒
ราย คือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) และกิจการร่วมค้า Sino-Thai and
ASA ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการประกวดราคางานโยธาโครงการรถไฟฟ้า
สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ได้พิจารณาเปิดซองคุณสมบัติ ซองที่ ๑ และได้มอบหมายให้ที่
ปรึกษา BBML ตรวจสอบคุณสมบัติ จากนั้นได้จัดส่งให้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของ
ญี่ปุ่น (JICA) ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอน ซึ่ง JICA ได้ให้ความเห็นชอบตามที่ รฟม. เสนอ และ
ต่อมาเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการประกวดราคางานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีมว่ งฯ ได้พจิ ารณาเปิดซองข้อเสนอทางเทคนิค ซองที่ ๒ และ รฟม. ได้น�ำส่งผลการประเมินข้อเสนอ
ซองที่ ๒ เพื่อให้ JICA พิจารณา เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
๓. งานคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างด�ำเนินกิจการ
- เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ ให้สามารถด�ำเนินการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนฯ
ส�ำหรับช่วงบางใหญ่ - เตาปูน ๑ ราย ทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราช
บัญญัตวิ า่ ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�ำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามทีก่ ระทรวง
คมนาคมเสนอ ส่วนการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนฯ ช่วงเตาปูน - บางซือ่ เห็นชอบให้ รฟม. ด�ำเนิน
การศึกษาให้ได้ข้อยุติในประเด็นต่าง ๆ เช่น ประเด็นกฎหมาย และข้อดี - ข้อเสีย ในการด�ำเนินการ
ตามแนวทางต่าง ๆ และน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้
รฟม. รับความเห็นของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการด�ำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - บางซื่อ รวมทั้ง
ข้อสังเกตของกระทรวงการคลังและส�ำนักงบประมาณ ไปพิจารณาด�ำเนินการด้วย
- รฟม. ได้ประกาศเชิญชวนผูย้ นื่ ข้อเสนอขอร่วมลงทุน งานสัญญาที่ ๔ สัมปทานส�ำหรับ
การลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ�ำรุงรักษา (สถานีคลอง
บางไผ่ - สถานีเตาปูน) ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ และก�ำหนดขายเอกสาร
ประกอบการจัดท�ำข้อเสนอ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ปรากฏว่ามีบริษัทต่าง ๆ สนใจ

126

ซื้อเอกสาร จ�ำนวนทั้งสิ้น ๙ ราย โดยเมื่อถึงก�ำหนดวันรับซองเอกสารข้อเสนอ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์
๒๕๕๔ มีผู้ยื่นเอกสารข้อเสนอ จ�ำนวน ๒ บริษัท คือ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
(BMCL) และบริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (BTSC) ภายหลังประเมินข้อเสนอ
ปรากฏว่า BMCL เสนอราคาที่ ๙๓,๗๖๒ ล้านบาท และ BTSC เสนอราคาที่ ๑๐๙,๒๘๙ ล้านบาท

๒๕. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ เป็นโครงการ
ส่วนต่อขยายจากโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เพื่อเชื่อมต่อแนวเส้นทางการเดินรถ
ให้เป็นแบบวงรอบ (Circular Line) เป็นโครงสร้างรถไฟฟ้าแบบยกระดับระยะทาง ๒๒ กม. สถานี
ยกระดับ ๑๗ สถานี และโครงสร้างรถไฟฟ้าแบบใต้ดินระยะทาง ๕ กม. สถานีใต้ดิน ๔ สถานี มีราย
ละเอียดแนวเส้นทาง ดังนี้
ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค มีระยะทาง ๑๔ กม. แบ่งเป็นเส้นทางวิ่งใต้ดินในช่วงหัวล�ำโพง ท่าพระ ระยะทาง ๕ กม. มีสถานีใต้ดินจ�ำนวน ๔ สถานี และทางวิ่งยกระดับในช่วงท่าพระ - บางแค
ระยะทาง ๙ กม. มีสถานียกระดับจ�ำนวน ๗ สถานี โครงการจะเริ่มต้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
หัวล�ำโพง ผ่านถนนเจริญกรุง วังบูรพา ถนนสนามไชย พระบรมมหาราชวัง ลอดใต้แม่น�้ำเจ้าพระยา
ที่บริเวณปากคลองตลาด ผ่านคลองบางกอกใหญ่ ถนนอิสรภาพ แล้วเปลี่ยนเป็นเส้นทางยกระดับที่
แยกท่าพระ ซึ่งจะมีสถานีร่วมกับโครงการฯ สายสีน�้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ โดยทางวิ่งยกระดับ
จะมีระยะทางประมาณ ๙ กม. ประกอบด้วย ๗ สถานี เริ่มจากบริเวณแยกท่าพระไปตามแนวถนน
เพชรเกษม ผ่านบางแค และสิ้นสุดสายทางที่บริเวณวงแหวนรอบนอกถนนกาญจนาภิเษก
ช่วงบางซือ่ - ท่าพระ ระยะทาง ๑๓ กม. เป็นเส้นทางยกระดับทัง้ หมดมี ๑๐ สถานี โครงการ
จะเริ่มต้นโดยการต่อเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลบริเวณสถานีบางซื่อ ผ่านสถานีเตาปูน
ซึ่งเป็นสถานีร่วมกับโครงการฯ สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ เข้าสู่ถนนประชาราษฎร์สาย ๒
ผ่านสี่แยกบางโพ ข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณโรงเรียนเทคโนโลยี
พระราม ๖ ผ่านแยกบางพลัด แยกบรมราชชนนี แยกไฟฉาย และสิ้นสุดที่แยกท่าพระ โดยเชื่อมต่อ
กับโครงการฯ สายสีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค
ความก้าวหน้าโครงการ
๑. งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
รฟม. ได้ด�ำเนินการส�ำรวจ ประเมินราคาก�ำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะ
ต้องเวนคืนแล้วเสร็จทั้งหมด เป็นที่ดินจ�ำนวน ๙๖๐ แปลง และสิ่งปลูกสร้างจ�ำนวน ๗๐๐ หลัง และ
ได้ทำ� ความตกลงกับเจ้าของทรัพย์สนิ เพือ่ เบิกจ่ายเงินค่าทดแทนแล้วเป็นทีด่ นิ จ�ำนวน ๔๘๐ แปลง และ
สิ่งปลูกสร้างจ�ำนวน ๑๗๙ หลัง
๒. งานก่อสร้างงานโยธา
การก่อสร้างโครงการฯ มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ ๔.๙๕ (ณ สิน้ เดือนกันยายน ๒๕๕๔)
โดยแยกเป็นความก้าวหน้าในแต่ละสัญญาก่อสร้าง ดังนี้
สัญญาที่ ๑ : งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน ช่วงหัวล�ำโพง - สนามไชย
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ในวงเงิน
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

ค่าจ้าง ๑๑,๔๔๑ ล้านบาท และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้เริ่มงาน
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ โดยผลการด�ำเนินงานมีความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ ๙.๖๓ จากแผน
งานร้อยละ ๙.๕๕ เร็วกว่าแผนงานร้อยละ ๐.๐๘ ซึ่งมีงานหลักที่ได้ด�ำเนินการ ได้แก่ งานประสาน
งานในการรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง งานเจาะส�ำรวจดิน งานขุดโบราณคดี และงานโครงสร้าง
ใต้ดินที่ก่อสร้างด้วยวิธีขุดแล้วกลบ (Cut & Cover)
สัญญาที่ ๒ : งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน ช่วงสนามไชย - ท่าพระ
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน) เป็น
ผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ในวงเงินค่าจ้าง ๑๐,๖๘๘ ล้านบาท
และบริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน) ได้เริ่มงานเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ โดยผลการด�ำเนิน
งานมีความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ ๖.๘๓ จากแผนงานร้อยละ ๗.๐๙ ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๐.๒๖
ซึ่งมีงานหลักที่ได้ด�ำเนินการ ได้แก่ งานประสานงานในการรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง งานเจาะ
ส�ำรวจ และงานขุดโบราณคดี
สัญญาที่ ๓ : งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงเตาปูน - ท่าพระ
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกิจการร่วมค้า SH-UN เป็นผู้รับจ้างงาน
โยธา สัญญาที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ในวงเงินค่าจ้าง ๑๑,๒๘๕ ล้านบาท และกิจการ
ร่วมค้า SH-UN ได้เริ่มงานเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ โดยผลการด�ำเนินงานมีความก้าวหน้า
เท่ากับร้อยละ ๒.๖๒ จากแผนงานร้อยละ ๒.๒๙ เร็วกว่าแผนงานร้อยละ ๐.๓๓ ซึ่งมีงานหลักที่ได้
ด�ำเนินการ ได้แก่ งานจัดเตรียมส�ำนักงานสนามและจัดหาอุปกรณ์ส�ำนักงานที่เกี่ยวข้อง งานประสาน
งานและงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง งานเจาะส�ำรวจดิน งานรื้อย้ายต้นไม้ งานทดสอบ
เสาเข็มน�ำร่อง งานก่อสร้างสะพานเหล็กชั่วคราวเพื่อเตรียมก่อสร้างโครงสร้างในแม่น�้ ำ  และ
งานขุดเจาะเสาเข็มของสถานี
สัญญาที่ ๔ : งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงท่าพระ - หลักสอง
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ในวงเงินค่าจ้าง ๑๓,๓๓๕ ล้านบาท และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด
(มหาชน) ได้เริ่มงานเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ โดยผลการด�ำเนินงานมีความก้าวหน้าเท่ากับ
ร้อยละ ๑.๖๘ จากแผนงานร้อยละ ๑.๕๙ เร็วกว่าแผนงานร้อยละ ๐.๐๙ ซึ่งมีงานหลักที่ได้
ด�ำเนินการ ได้แก่ งานจัดเตรียมส�ำนักงานสนามและจัดหาอุปกรณ์ส�ำนักงานที่เกี่ยวข้อง งานประสาน
งานในการรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานการจัดจราจร
สัญญาที่ ๕ : งานระบบรางรถไฟฟ้า
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ในวงเงินค่าจ้าง ๔,๙๙๙ ล้าน
บาท และบริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน) ได้เริ่มงานเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ โดยผลการ
ด�ำเนินงานมีความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ ๔.๓๖ จากแผนงานร้อยละ ๔.๑๙ เร็วกว่าแผนงานร้อยละ
๐.๑๘ ซึง่ มีงานหลักทีไ่ ด้ด�ำเนินการ ได้แก่ งานจัดเตรียมส�ำนักงานสนามเสร็จเรียบร้อยแล้วและจัดหา
อุปกรณ์ส�ำนักงานที่เกี่ยวข้องที่เหลือบางส่วน และอยู่ระหว่างขั้นตอนการออกแบบงานระบบรางและ
การออกแบบรูปแบบทางวิ่งในเบื้องต้น
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๓. งานคัดเลือกที่ปรึกษาบริหารโครงการและที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างงานโยธา
คณะกรรมการ รฟม. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบให้ รฟม. ว่าจ้างกลุ่ม
ที่ปรึกษา Index เป็นที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) ในวงเงินค่าจ้าง ๗๒๖ ล้านบาท (เฉพาะส่วน
งานโยธา) และเห็นชอบให้วา่ จ้างกลุม่ บริษทั ทีป่ รึกษา MAA เป็นทีป่ รึกษาควบคุมงานก่อสร้างงานโยธา
(CSC) ในวงเงินค่าจ้าง ๑,๒๑๐ ล้านบาท และเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ รฟม. ได้ลงนาม
สัญญาว่าจ้างกลุม่ บริษทั ทีป่ รึกษา Index และกลุม่ บริษทั ทีป่ รึกษา MAA โดยทีป่ รึกษาได้เริม่ งานตัง้ แต่
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นมา
๔. งานศึกษาวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ด�ำเนินกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบในหลักการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค และช่วงเตาปูน - ท่าพระ ในรูปแบบ PPP
Gross Cost ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยภาครัฐลงทุนค่างานโยธาทั้งหมด และเอกชนลงทุน
ค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า รวมทั้งบริหารการเดินรถและซ่อมบ�ำรุงตามมาตรฐานการ
ให้บริการที่ก�ำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญา โดยรัฐจะมอบให้เอกชนเป็นผู้จัดเก็บรายได้ค่าโดยสารและ
ส่งมอบให้รฐั และรัฐเป็นผูจ้ ดั เก็บรายได้เชิงพาณิชย์จากการใช้ประโยชน์โครงสร้างงานโยธาและรถไฟฟ้า
ทั้งหมด และรัฐจะจ่ายคืนเอกชนในลักษณะค่าจ้างบริหารการเดินรถและซ่อมบ�ำรุง โดยให้กระทรวง
คมนาคม และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ด�ำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�ำเนินกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเคร่งครัดต่อไป
๕. งานคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างด�ำเนินกิจการ
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ รฟม. ได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนงาน
ระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างด�ำเนินกิจการ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค และ
ช่วงเตาปูน - ท่าพระ และ รฟม. ได้มอบหมายให้กลุม่ บริษทั ทีป่ รึกษา BMTC ด�ำเนินการศึกษาเปรียบ
เทียบข้อดีและข้อเสียของรูปแบบเดินรถระหว่างเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล และ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงินฯ ที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้บริการสูงสุด
ตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๒๖. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ และช่วงแบริง่ - สมุทรปราการ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ เป็น
โครงการส่วนต่อขยายที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (BTS)
โครงสร้างรถไฟฟ้าแบบยกระดับระยะทางรวม ๒๕ กม. สถานียกระดับทัง้ หมด ๒๑ สถานี มีรายละเอียด
แนวเส้นทาง ดังนี้
ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ : โครงสร้างรถไฟฟ้าแบบยกระดับตลอดเส้นทางระยะทาง ๑๒
กม. สถานียกระดับ ๑๒ สถานี โดยแนวเส้นทางเริ่มต้นต่อเนื่องจากแนวเส้นทางของโครงการระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร หรือบีทีเอส ที่สถานีหมอชิต ข้ามทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์
บริเวณห้าแยกลาดพร้าว ผ่านแยกรัชโยธิน แยกเกษตร ไปจนถึงบริเวณซอยพหลโยธิน ๕๕ จากนั้น
แนวเส้นทางจะเบี่ยงออกไปเลียบกับแนวถนนฝั่งขวาจนถึงอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญหรือวงเวียน
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หลักสี่ และเบี่ยงกลับมาแนวเกาะกลางถนนที่บริเวณซอยหมู่บ้านราชตฤณมัย แล้วไปสิ้นสุดบริเวณ
สะพานใหม่
ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ : โครงสร้างรถไฟฟ้าแบบยกระดับตลอดเส้นทางระยะทาง ๑๓
กม. สถานียกระดับ ๙ สถานี โดยแนวเส้นทางเริม่ ต้นต่อเนือ่ งจากแนวเส้นทางของโครงการระบบขนส่ง
มวลชนกรุงเทพมหานคร หรือ BTS ส่วนต่อขยายสายสุขมุ วิท ตอนที่ ๑ ช่วงอ่อนนุช - แบริง่ ทีบ่ ริเวณ
ซอยสุขุมวิท ๑๐๗ (ซอยแบริ่ง) ไปตามแนวถนนสุขุมวิท ผ่านแยกเทพารักษ์ แยกปู่เจ้าสมิงพราย
เลี้ยวซ้ายที่แยกศาลากลาง ผ่านแยกการไฟฟ้า จนถึงแยกสายลวดแล้วเลี้ยวซ้ายออกไปทางบางปู
จนสิ้นสุดโครงการที่บริเวณซอยเทศบาล ๕๕ ซึ่งบริเวณสิ้นสุดโครงการจะเป็นที่ตั้งของโรงจอดและ
ซ่อมบ�ำรุง
ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
๑. งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
รฟม. ได้ส�ำรวจ ประเมินราคาและก�ำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้อง
เวนคืนแล้วเสร็จทั้งหมด เป็นที่ดิน จ�ำนวน ๑๐๒ แปลง และสิ่งปลูกสร้าง จ�ำนวน ๓๗ หลัง และ
ได้ท�ำความตกลงกับเจ้าของทรัพย์สินเพื่อเบิกจ่ายเงินทดแทนแล้วเป็นที่ดินจ�ำนวน ๑๙ แปลง และ
สิ่งปลูกสร้างจ�ำนวน ๑๐ หลัง
๒. งานว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างงานโยธา ผู้ลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและ
ผู้ให้บริการเดินรถ และจัดท�ำเอกสารประกวดข้อเสนอเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและ
ผู้ให้บริการเดินรถ
รฟม. ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เทสโก้ เอ็มเอเอ (Tesco MAA Consortium)
ให้เป็นที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างงานโยธา ผู้ลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและผู้ให้บริการเดินรถ
และจัดท�ำเอกสารประกวดข้อเสนอเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและผู้ให้บริการเดินรถ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต และช่วงแบริง่ - สมุทรปราการ โดยได้
ลงนามในสัญญาว่าจ้างทีป่ รึกษาฯ กับกลุม่ บริษทั ทีป่ รึกษา เทสโก้ เอ็มเอเอ เมือ่ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๓
๓. งานคัดเลือกที่ปรึกษาบริหารโครงการ (Project Consultant : PC)
รฟม. ได้ประกาศเชิญชวนให้บริษทั ทีส่ นใจมารับเอกสารเพือ่ จัดท�ำข้อเสนอเป็นทีป่ รึกษาเพือ่
บริหารและควบคุมงานโยธาและงานระบบรถไฟฟ้า ในระหว่างวันที่ ๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ซึ่งมี
ผู้สนใจรับเอกสารทั้งสิ้น ๒๗ ราย โดยเมื่อถึงก�ำหนดเวลาเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ ปรากฏว่ามี
ผู้มายื่นเอกสารข้อเสนอจ�ำนวน ๒ ราย คือ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เทสโก้ (Tesco) และกลุ่มบริษัทที่
ปรึกษา โชติจินดา มูเชล (Chotichinda Mouchel)
คณะกรรมการด�ำเนินการจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ โดยวิธีคัดเลือก ได้ก�ำหนดหลัก
เกณฑ์การประเมินผลข้อเสนอทางเทคนิค เพื่อใช้ประเมินผลการคัดเลือกที่ปรึกษาบริหารโครงการ
และก�ำหนดส่วนงานที่จะเป็นผู้ประเมินผล และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการ
ด�ำเนินการจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการฯ ได้เห็นชอบผลการประเมินข้อเสนอทางเทคนิค โดยกลุ่ม
บริษัทที่ปรึกษา Chotichinda Mouchel ได้คะแนนเป็นล�ำดับที่ ๑ และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา Tesco
ได้คะแนนเป็นล�ำดับที่ ๒ และได้ท�ำการเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของทั้งสองราย โดยจนถึงสิ้น
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาด้านราคากับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาล�ำดับที่ ๑
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ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวจะเป็นผู้ดูแลการประสานงานการ
ออกแบบและก่อสร้างร่วมกันระหว่างงานโยธาและงานระบบอย่างใกล้ชิด ซึ่งรวมถึงการทดสอบ
ระบบร่วม การเตรียมการเพื่อการเดินรถและการทดลองเดินรถ การตรวจสอบความปลอดภัยของ
ระบบรถไฟฟ้าก่อนเปิดให้บริการและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของ รฟม. ในการประสานงานกับ
ผู้รับจ้างงานสัญญาต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด
๔. งานคัดเลือกผู้รับจ้างงานโยธา
รฟม. ได้ประกาศประกวดราคางานโยธา สัญญาที่ ๑ ซึ่งประกอบด้วย งานก่อสร้าง
ทางวิ่งยกระดับและสถานีรถไฟฟ้ายกระดับ งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองส�ำโรง งานก่อสร้าง
ศูนย์ซ่อมบ�ำรุงและงานก่อสร้างอาคารจอดแล้วจร โดยมีผู้สนใจมาซื้อเอกสารประกวดราคาระหว่าง
วันที่ ๑๕ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๗ ราย ทั้งนี้ การจัดหาผู้รับจ้างงานโยธา ได้ด�ำเนินการตาม
ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแนวทางการ
ประกวดราคาแบบนานาชาติ (International Competitive Bidding)
เมื่อครบก�ำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอ
จ�ำนวน ๓ ราย คือ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ได้ด�ำเนินการตามขั้นตอน โดยทั้งสามราย ผ่านการ
พิจารณาคุณสมบัติ ข้อเสนอด้านเทคนิค และคุณสมบัตเิ ฉพาะของผูท้ ผี่ า่ นการประเมินผลข้อเสนอด้าน
เทคนิค จึงได้มีการเปิดซองข้อเสนอด้านราคาเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ปรากฏว่ามีการเสนอ
ราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังนี้
- บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) ๑๔,๓๑๙.๐๐ ล้านบาท
- บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ๑๔,๒๖๙.๐๐ ล้านบาท
จ�ำกัด (มหาชน)
- บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน)
๑๔,๑๓๘.๕๐ ล้านบาท
คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอการประกวดราคาฯ ได้พจิ ารณาตรวจสอบ
และประเมินรายละเอียดข้อเสนอของทุกบริษทั เพือ่ หาข้อเสนอราคาทีป่ ระเมินแล้วราคา
ต�่ำที่สุด (Lowest Evaluated) และเจรจาต่อรองราคา/สรุปผลการคัดเลือก และได้น�ำ
เสนอคณะกรรมการ รฟม. พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการ รฟม. ในคราวการประชุมเมื่อ
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ได้พิจารณาผลการตรวจสอบรายละเอียดผลการประกวด
ราคา และมีมติให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน
โยธาฯ เจรจากับบริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน) อีกครั้ง โดยหากบริษัท ช.การช่าง
จ�ำกัด (มหาชน) ยอมรับราคาในวงเงิน ๑๔,๐๘๘.๖๐ ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ก็เห็นชอบให้บริษัทฯ เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ซึ่งบริษัทฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ กันยายน
๒๕๕๔ แจ้งยอมรับราคาค่าก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ ๑ จ�ำนวน ๑๔,๐๘๘.๖๐ ล้านบาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามวงเงินที่คณะกรรมการ รฟม. ก�ำหนด จากนั้นจะได้น�ำเสนอผลการคัดเลือกให้
คณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป
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๕. งานศึกษาวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ด�ำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕
รฟม. ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัท เทสโก้ เอ็มเอเอ เป็นที่ปรึกษาเพื่อจัดท�ำรายงานการศึกษา
วิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�ำเนินการในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๓๕ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต - ล�ำลูกกา และช่วงแบริง่ สมุทรปราการ - บางปู ซึง่ คณะกรรมการ รฟม. ในคราวการประชุมเมือ่ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ได้มี
มติเห็นชอบรายงานการศึกษาวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังกล่าว และเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ รฟม. ได้น�ำเสนอรายงานการศึกษาฯ
ให้กระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาน�ำเสนอส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติพิจารณาต่อไป

๒๗. ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ อยู่ระหว่างการปรับปรุงประมาณ
การราคาโดยที่ปรึกษาของส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ปรับปรุงแบบรายละเอียดของสถานีวดั พระศรีมหาธาตุ ทัง้ นีย้ งั ไม่มพี ระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเขตทีด่ นิ ที่
จะเวนคืน และปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างน�ำเสนอรายงานการศึกษาวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัตวิ า่
ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือด�ำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ โครงการรถไฟฟ้าสายสี
เขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต - ล�ำลูกกา ให้กระทรวงคมนาคมเพือ่ พิจารณาน�ำเสนอส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาต่อไป พร้อมกับโครงการรถไฟฟ้าสาย
สีเขียวช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ - บางปู

๒๘. โครงการครอบครัวสุขสันต์กับบริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
โครงการครอบครัวสุขสันต์กบั บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
เป็นโครงการหนึ่งในรูปแบบการพัฒนาการให้บริการ โดย ขสมก. จะจัดบริการรถใน
ช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึง่ เป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวและ
ผูท้ ตี่ อ้ งการเดินทางเป็นหมูค่ ณะให้สามารถเดินทางไปด้วยกันได้ นอกจากนีโ้ ครงการฯ
ยังมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ “คมนาคมเพื่อประชาชน” ของกระทรวง
คมนาคม และสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาระบบการขนส่ง
ผูโ้ ดยสารไปสูจ่ ดุ หมายปลายทางด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อีกทัง้ ยังเป็นการ
เพิม่ รายได้ให้แก่ ขสมก. โดยการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ คงทีแ่ ละต้นทุนจมทีม่ อี ยูใ่ ห้
เกิดประโยชน์สูงสุด ส�ำหรับการด�ำเนินโครงการประจ�ำปี ๒๕๕๔ สรุปได้ดังนี้
รวม
เฉลี่ย/คัน/วัน
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รถออกวิ่ง (คัน)
๒,๖๑๐

ผู้ใช้บริการ (คน) รายได้ (บาท)
๘๖,๕๕๐
๓๔,๕๒๘,๔๔๑
๓๓
๑๓,๒๒๙

๒๙. โครงการรถเมล์ฟรีจากภาษีประชาชน (รถธรรมดา ๘๐๐ คัน)
ตามที่ รั ฐ บาลได้ ก�ำ หนดเป็ น นโยบายเร่ ง ด่ ว นในการ
กระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยต้องการลดภาระค่า
ครองชีพของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจ โดยให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ด�ำเนินการ
จัดรถโดยสารธรรมดาวิ่งฟรี จ�ำนวน ๘๐๐ คัน ใน ๗๓ เส้นทาง
ให้ประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาและช่วยเหลือประชาชน
อีกทั้งการด�ำเนินการตามโครงการดังกล่าว อาจท�ำให้พฤติกรรมของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเปลี่ยนมา
ใช้รถโดยสารประจ�ำทางแทน ซึ่งเป็นการประหยัดน�้ำมันท�ำให้ประเทศเสียดุลการค้าน้อยลง ส�ำหรับ
การด�ำเนินโครงการประจ�ำปี ๒๕๕๕ สรุปได้ดังนี้
รถออกวิ่ง (คัน) เที่ยววิ่ง (เที่ยว) กม.ท�ำการ (กม.) ผู้ใช้บริการ (คน-เที่ยว)
เฉลี่ย/วัน
๘๐๐
๖,๒๓๐
๑๕๒,๙๙๙
๙๘๗,๔๘๒
เฉลี่ย/คัน/วัน
๗.๗๙
๑๙๑
๑,๒๓๔

๓๐. โครงการมาตรฐานคุ ณ ภาพบริ ก ารรถโดยสาร
ประจ�ำทาง (ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘)
เพือ่ เป็นการยกระดับการให้บริการรถโดยสารประจ�ำทาง
ให้สงู ขึน้ ตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการรถโดยสารประจ�ำทาง
ในทุกเส้นทาง การเดินรถในปี ๒๕๕๔ องค์การตั้งเป้าหมาย
ขอใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ จาก
สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ เพิ่มขึ้นจ�ำนวน ๖๖ เส้นทาง
และต้องรักษาระบบทีไ่ ด้รบั ใบรับรองแล้วอีก ๒๔ เส้นทาง รวมเป็น
๙๐ เส้นทาง โดยในวันที่ ๑๑ ส.ค.๕๔ องค์การได้รับใบรับรอง
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ ของเขตการเดินรถ
ที่ ๑ - ๘ จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ จ�ำนวน ๖๖
เส้นทาง และสามารถรักษาระบบทีไ่ ด้รบั ใบรับรองแล้ว ๒๔ เส้นทาง
รวมทั้งสิ้น ๙๐ เส้นทาง

๓๑. การเดินรถโดยสารระหว่างประเทศไทย - สปป.ลาว
บริษัทฯ ได้เปิดการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศไทย - สปป.ลาว ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จนถึง
ปัจจุบัน จ�ำนวน ๘ เส้นทาง คือ
เส้นทางสายที่ ๑ หนองคาย - นครหลวงเวียงจันทน์
ใช้รถโดยสารมาตรฐาน ๒ เดินรถฝ่ายละ ๖ เที่ยว/วัน (ไป ๓ กลับ ๓)
เส้นทางสายที่ ๒ อุดรธานี - นครหลวงเวียงจันทน์
ใช้รถโดยสารมาตรฐาน ๒ เดินรถฝ่ายละ ๖ เที่ยว/วัน (ไป ๓ กลับ ๓)
เส้นทางสายที่ ๓ อุบลราชธานี - ปากเซ
ใช้รถโดยสารมาตรฐาน ๑ ข เดินรถฝ่ายละ ๒ เที่ยว/วัน (ไป ๑ กลับ ๑)

133

n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

เส้นทางสายที่ ๔ มุกดาหาร - สะหวันนะเขต
ใช้รถโดยสารมาตรฐาน ๒ เดินรถฝ่ายละ ๑๒ เทีย่ ว/วัน (ไป ๖ กลับ ๖)
เส้นทางสายที่ ๕ ขอนแก่น - นครหลวงเวียงจันทน์
ใช้รถโดยสารมาตรฐาน ๒ เดินรถฝ่ายละ ๒ เทีย่ ว/วัน (ไป ๑ กลับ ๑)
เส้นทางสายที่ ๖ นครราชสีมา - นครหลวงเวียงจันทน์
ใช้รถโดยสารมาตรฐาน ๒ เดินรถฝ่ายละ ๑ เที่ยว/วัน
เส้นทางสายที่ ๗ นครพนม - ค�ำม่วน
ใช้รถมาตรฐาน ๒ เดินรถฝ่ายละ ๘ เที่ยว/วัน (ไป ๔ กลับ ๔)
(มี Shuttle Bus ให้บริการ)
เส้นทางสายที่ ๘ เชียงใหม่ - หลวงพระบาง
ใช้รถมาตรฐาน ๒ เดินรถฝ่ายละ ๑ เที่ยว/วัน
ทั้งนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความครึกครื้นตามนโยบายการ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วของรัฐบาลและกระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศ บริษทั ฯ จึงเตรียม
เปิดเส้นทางรองรับปริมาณผูโ้ ดยสารทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ในอนาคตอีกจ�ำนวน ๓ เส้นทาง และ
ปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถอีก ๑ เส้นทาง คือ
เส้นทางที่ ๖ กรุงเทพฯ - นครหลวงเวียงจันทน์
ปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถจากจังหวัดนครราชสีมา - นครหลวงเวียงจันทน์
ใช้รถมาตรฐาน ๔ ก เดินรถฝ่ายละ ๑ เที่ยว/วัน
เส้นทางที่ ๙ อุดรธานี - วังเวียง
ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
ใช้รถมาตรฐาน ๒ เดินรถฝ่ายละ ๒ เที่ยว/วัน (ไป ๑ กลับ ๑)
เส้นทางที่ ๑๐ กรุงเทพฯ - ปากเซ
ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
ใช้รถมาตรฐาน ๑ พ เดินรถฝ่ายละ ๑ เที่ยว/วัน
เส้นทางที่ ๑๑ เชียงราย - บ่อแก้ว
ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
เปิดเดินรถได้เมื่อสะพานข้ามแม่น�้ำโขงแห่งที่ ๔ สร้างเสร็จในเดือนมกราคม ๒๕๕๖
ใช้รถมาตรฐาน ๒ เดินรถฝ่ายละ ๖ เที่ยว/วัน (ไป ๑ กลับ ๑) (มี Shuttle Bus ให้
บริการ)

๓๒. การพั ฒ นาพื้ น ที่ จุ ด พั ก รถโดยสารสถานี เ ดิ น รถ
เชียงราย
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด มีพื้นที่จ�ำนวน ๔ ไร่ ๑ งาน ๕๒
ตารางวา อยูก่ ลางเมืองจังหวัดเชียงราย เพือ่ เป็นการใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินที่บริษัทฯ มีอยู่ จึงได้ด�ำเนินการก่อสร้างเป็นสถานี
เดินรถเชียงราย ใช้ส�ำหรับเป็นจุดพักรถโดยสาร ที่ท�ำการของสถานีเดินรถ จุดจ�ำหน่ายตั๋ว ที่พัก
พนักงานประจ�ำรถ พนักงานขับรถโดยสาร พนักงานประจ�ำสถานี และรองรับการเดินทางระหว่าง
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ประเทศในเส้นทาง R3A ซึง่ บริษทั ฯ จะเปิดการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว ภายหลัง
การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๔ เชียงของ-ห้วยทราย แล้วเสร็จ โดยก่อสร้างเป็น
อาคาร ๒ หลังติดกัน ประกอบด้วย
๑) อาคารให้บริการผู้โดยสาร : เป็นอาคารชั้นเดียว มีห้องพักผู้โดยสาร VIP ชานชาลา
จอดรถ พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ CCTV อาหาร เครื่องดื่ม และห้องสุขา
๒) อาคารที่ท�ำการสถานีเดินรถเชียงราย : เป็นอาคาร ๓ ชั้น ชั้นที่ ๑ ใช้เป็นพื้นที่ท�ำการ
สถานีเดินรถเชียงรายและเคาน์เตอร์จ�ำหน่ายตั๋ว ชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓ เป็นที่พักของพนักงานประจ�ำ
รถ พนักงานขับรถโดยสาร และพนักงานประจ�ำสถานี
บริษทั ฯ ได้กอ่ สร้างอาคารจุดพักรถโดยสารสถานีเดินรถเชียงราย ซึง่ การก่อสร้างอาคารเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมความพร้อมของพื้นที่ก่อนเปิดใช้บริการ

๓๓. โครงการปรับปรุงรถโดยสารเพื่อน�ำไปใช้ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (จ�ำนวน ๒๘ คัน)
บริษัทฯ ได้พัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องของบริษัทฯ ทั้งการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่
เกีย่ วเนือ่ งไปกับรถโดยสารในเส้นทางทีบ่ ริษทั ฯ ให้บริการอยู่ ซึง่ ไม่มรี ถให้บริการส�ำหรับธุรกิจนีโ้ ดยตรง
และการรับเหมารถโดยไม่ประจ�ำทาง จ�ำนวนรถโดยสารไม่เพียงพอในการให้บริการ บริษัทฯ จึงมี
นโยบายให้น�ำรถโดยสารของบริษัทฯ จ�ำนวน ๒๘ คัน มาปรับปรุงเพื่อให้บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์
การให้บริการเช่าเหมาไม่ประจ�ำทางและให้บริการจ�ำหน่ายตั๋วเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มช่องทางการจ�ำหน่าย
ตั๋วโดยสารอีกทางหนึ่งผ่านรถจ�ำหน่ายตั๋วเคลื่อนที่ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับริษัทฯ ดังนี้
๑. ส�ำหรับใช้ในการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ จ�ำนวน ๖ คัน
๒. ส�ำหรับใช้ในการจ�ำหน่ายตั๋วเคลื่อนที่ (Mobile) จ�ำนวน ๒ คัน
๓. ส�ำหรับใช้เป็นรถโดยสารไม่ประจ�ำทาง (ทะเบียน ๓๐) จ�ำนวน ๒๐ คัน
ส�ำหรับใช้ในการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ จ�ำนวน ๖ คัน และรถจ�ำหน่ายตั๋ว
เคลื่อนที่ จ�ำนวน ๒ คัน
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงตัวถังรถโดยสาร จ�ำนวน ๘ คัน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมได้ท�ำการวิเคราะห์อัตราก�ำลังที่เหมาะสม เพื่อจัดท�ำ
แผนอัตราก�ำลัง ประชุมร่วมกับกองปฏิบัติการเดินรถภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก�ำหนดเส้นทางในการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์เพื่อชี้แจงท�ำความเข้าใจหลักเกณฑ์ และ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
ส�ำหรับใช้เป็นรถโดยสารไม่ประจ�ำทาง (ทะเบียน ๓๐) จ�ำนวน ๒๐ คัน
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดคุณลักษณะรถโดยสาร รายการที่ปรับปรุงและประมาณ
การค่าใช้จา่ ย แล้วด�ำเนินการปรับปรุงรถโดยสารไม่ประจ�ำทาง (ทะเบียน ๓๐) จ�ำนวน
๒๐ คัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมได้ท�ำการวิเคราะห์อัตราก�ำลังที่เหมาะสม เพื่อจัด
ท�ำแผนอัตราก�ำลัง ก�ำหนดแผนการจัดหารายได้ และประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
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๓๔. โครงการปรับปรุงรถโดยสารในเส้นทางเดินรถโดยสาร (จ�ำนวน ๓๐ คัน)
บริษัทฯ มีรถโดยสารของบริษัทฯ จ�ำนวน ๒๖๙ คัน แบ่งเป็น ๒ รุ่น คือ รุ่น OH ๑๖๒๕
(รถแหนบ) จ�ำนวน ๑๑๙ คัน และรุ่น OH ๑๖๒๘ (รถถุงลม) จ�ำนวน ๑๕๐ คัน โดยรุ่น OH ๑๖๒๕
บริษัทฯ มีนโยบายด�ำเนินการปรับปรุงเครื่องยนต์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานในกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรถ
โดยสารรุ่นนี้มีอายุการใช้งานมามากกว่า ๑๐ ปี แล้ว ท�ำให้มีสภาพเก่า อะไหล่ และอุปกรณ์ชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ใกล้หมดอายุการใช้งาน ซึ่งรถโดยสารที่มีสภาพพร้อมใช้งานเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการให้
บริการแก่ผู้ใช้บริการ และอัตราการเกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสียระหว่างทาง รวมถึงการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ในระยะยาว
ดังนั้น บริษัทฯ จึงน�ำรถโดยสารรุ่นดังกล่าว ที่มีกิโลเมตรท�ำการครบ ๑ ล้านกิโลเมตร ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๓๐ คัน มาปรับปรุงระบบเครื่องยนต์ให้มีสภาพสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อย
แล้ว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ และพนักงานประจ�ำรถ รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาและ
รักษาคุณภาพการบริการ

๓๕. การพัฒนาคุณภาพการบริการเดินรถสู่ระดับมาตรฐาน
บริษัทฯ ได้จัดท�ำระบบบริหารคุณภาพภายในการเดินรถโดยสารของบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจ�ำทางของกรมการขนส่งทางบก และขอรับการรับรอง
มาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ถึงปี ๒๕๕๔ รวม ๑๙ เส้นทาง คือ
๑. เส้นทางกรุงเทพฯ-ภูเก็ต (ม๔ก)
๒. เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ (ม๔ก)
๓. เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองบัวล�ำภู (ม๔ข)
๔. เส้นทางกรุงเทพฯ-ตรัง (ม๔ข)
๕. เส้นทางกรุงเทพฯ-แม่สอด (ม๔ก)
๖. เส้นทางกรุงเทพฯ-ตราด (ม๔ข)
๗. เส้นทางกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ (ม๔ก)
๘. เส้นทางกรุงเทพฯ-สตูล (ม๔ข)
๙. เส้นทางกรุงเทพฯ-ทุ่งช้าง (ม๔ก)
๑๐. เส้นทางกรุงเทพฯ-แม่สาย (ม๔ก)
๑๑. เส้นทางกรุงเทพฯ-นครพนม (ม๔ก)
๑๒. เส้นทางกรุงเทพฯ-พิษณุโลก (ม๔ข)
๑๓. เส้นทางกรุงเทพฯ-สกลนคร (ม๔ก)
๑๔. เส้นทางกรุงเทพฯ-กระบี่ (ม๔ก)
๑๕. เส้นทางกรุงเทพฯ-ล�ำพูน (ม๔ก)
๑๖. เส้นทางกรุงเทพฯ-แพร่ (ม๔ก)
๑๗. เส้นทางกรุงเทพฯ-มุกดาหาร (ม๔ก)
๑๘. เส้นทางกรุงเทพฯ-นาวัง (ม๔ข)
๑๙. เส้นทางกรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช (ม๔ก)
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ในปี ๒๕๕๕ บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาคุณภาพการบริการดังกล่าวเพิ่มจากเดิม จ�ำนวน ๓๒
เส้นทาง และยังคงด�ำเนินการต่อไปจนกว่าจะครบทุกเส้นทางที่บริษัทฯ ได้รับสัมปทาน โดยมีนโยบาย
ส่งเสริมผูป้ ระกอบการรถร่วมบริการให้พฒ
ั นาคุณภาพการเดินรถให้ได้มาตรฐาน และได้รบั การรับรอง
มาตรฐานบริการจากกรมการขนส่งทางบก ผ่านการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจตลอดถึงความ
จ�ำเป็นที่จะต้องด�ำเนินการ

๓๗. กิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นผลงานเด่น ๆ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
๑. ทางด่วนรวมใจช่วยภัยน�้ำท่วม
เมือ่ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ผูว้ า่ การการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ท.ทวีสนิ
รักกตัญญูและรองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน นายอัยยณัฐ ถินอภัย ได้มอบถุง
ยังชีพให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลลาดงา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม มูลค่า
๑๐๐,๐๐๐ บาท ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลลาดงา อ�ำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มแด่น้องริมทางด่วน ประจ�ำปี ๒๕๕๔
กทพ. จัดกิจกรรม “แบ่งปันรอยยิ้มแด่น้องริมทางด่วน” เนื่องในโอกาสวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บริเวณ
ปูเ่ จ้าสมิงพราย ซึง่ จัดพิธมี อบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนทีม่ ผี ลการเรียนดี และมอบเครือ่ งออก
ก�ำลังกายกลางแจ้ง พร้อมเปิดศูนย์สุขภาพให้แก่โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก รวมทั้งจัดเลี้ยง
อาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน และในโอกาสเดียวกันยังได้มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาให้
แก่โรงเรียนวัดท้องคุ้ง และโรงเรียนวัดบางหัวเสือ ซึ่งทั้ง ๓ โรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนที่อยู่
ใกล้แนวเขตทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
๓. กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๔
ผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง
กทพ. ร่วมท�ำบุญถวายภัตตาหารเพลและถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๕๔ ณ โรงพยาบาลสงฆ์
๔. โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาเยาวชนไทย
นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน
ในพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหาร ๒ ชั้น พร้อมโต๊ะเก้าอี้ และห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) อ�ำเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จาก กทพ. ตามโครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาเยาวชนไทย (โรงเรียน
ในฝัน) เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ๕๖
พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสนับสนุนโครงการสามทศวรรษ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านทาง
ด้านการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย
๕. กิจกรรมทางด่วนเพื่อเยาวชน ประจ�ำปี ๒๕๕๔
กทพ. จัดพิธมี อบทุนการศึกษาตามกิจกรรม “ทางด่วนเพือ่ เยาวชน” ประจ�ำปี ๒๕๕๔ เมือ่
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ให้แก่ชมุ ชนใกล้แนวเขตทางพิเศษ จ�ำนวน ๓๐ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
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รวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ที่อาศัยอยู่ใกล้ชุมชนในเขตทางพิเศษ และช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ผู้ปกครองของเยาวชน
ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างการทางพิเศษฯ กับชุมชนในบริเวณแนวเขตทางพิเศษ
ซึง่ ได้จดั กิจกรรมอย่างต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปี ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบนั ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ชมุ ชน
ไปแล้วจ�ำนวน ๒๐๙ ทุน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๑๙๕,๐๐๐ บาท
๖. กิจกรรม “กทพ. รวมใจภักดิ์ ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ”
นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธเี ปิดศาลา
เฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรม “กทพ. รวมใจภักดิ์ ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยมีผู้ว่าการการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กทพ. พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้าง
กทพ. ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ บริเวณโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ และ
ร่วมปลูกหญ้าแฝกที่สวนสาธารณะคลองเฉลิมชัยพัฒนา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
๗. กิจกรรม “กทพ. รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่าชายเลน” ครั้งที่ ๔
นายมณเฑียร กุลธ�ำรง รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ รักษาการในต�ำแหน่งผู้ว่าการ
กทพ. เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “กทพ. รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่าชายเลน” ครั้งที่ ๔ เพื่อเทิด
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม โดยมีผู้บริหารระดับสูง พนักงานและลูกจ้าง กทพ. จ�ำนวน ๓๐๐ คน ร่วม
กิจกรรม เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ
๘. โครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ.” ครั้งที่ ๕
การทางพิเศษฯ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษาในโครงการ “จักรยานเพื่อ
เด็กไทย จากใจ กทพ.” ครั้งที่ ๕ ซึ่งได้จัดพิธีมอบจักรยาน จ�ำนวน ๕๐๐ คัน เพื่อส่งต่อให้
นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาของมูลนิธิโครงการหลวง จ�ำนวน ๑๙ โรงเรียน ในวันที่
๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เป็นองค์
ประธานในพิธี ณ อาคารฝึกอบรม มูลนิธิโครงการหลวง อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และใน
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔

๓๘. การด�ำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
๑. พิธีเปิดโครงการจุดพักรถระยะที่ ๒
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็น
ประธานในพิธีเปิดโครงการจุดพักรถ กทพ. กับส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และบริษัท
ปตท.จ�ำกัด (มหาชน) ในการนี้ พล.อ.กิตติพงษ์ เกษโกวิท ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้ว่าการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บริษทั ปตท.จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับซึง่ การเปิดให้บริการจุด
พักรถระยะที่ ๒ นี้จะช่วยอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางพิเศษมากยิ่งขึ้น พร้อมจะช่วยป้องกัน
ปัญหาจราจรและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว
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๒. จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ และช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ๒๕๕๔
การทางพิเศษฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการ และบริษัทพันธมิตร ด�ำเนินการ
จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ ตามโครงการ “๒๕๕๔ ปีแห่งความ
ปลอดภัย” ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๓ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เดินทางปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สู่คุณภาพชีวิตที่ดี” และยุทธศาสตร์ “คมนาคมปลอดภัย สังคมไทยเป็นสุข” โดยการจัดท�ำ
โครงการอ�ำนวยความสะดวก มั่นคง และปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ ๒๕๕๔ ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก ๓ ด่านฯ บางแก้ว ด่านฯ บางขุนเทียน (ขาเข้า)
ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) และด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) ระหว่างวันที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๕๓ - วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ พร้อมมอบของขวัญปีใหม่โดยยกเว้นค่าผ่านทางของ
ทางพิเศษบูรพาวิถี ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ - วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๔ และจัด
ตั้งหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๘ เมษายน
๒๕๕๔ ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอโศก ๓ ด่านฯ บางแก้ว ด่านฯ บางขุนเทียน (ขาเข้า)
ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) และด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) รวมทั้งยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษ
บูรพาวิถี ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ เพื่อให้บริการตรวจเช็กสภาพเครื่องยนต์เบื้องต้น
เติมลมยาง น�้ำกลั่น ตรวจเช็กแบตเตอรี่ และเป็นที่พักระหว่างการเดินทางพร้อมบริการน�้ำดื่ม กาแฟ
ลูกอม และผ้าเย็น เป็นต้น
๓. การจัดกิจกรรมทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง
การทางพิเศษฯ ได้จดั กิจกรรมเพือ่ ประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานของการทางพิเศษฯ และ
เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารของการทางพิเศษฯ กับผู้ใช้บริการทางพิเศษ เพื่อเป็นการ
ขอบคุณ รวมทัง้ รับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ผใู้ ช้บริการทางพิเศษ
โดยร่วมกับสถานีวิทยุจราจร จส. ๑๐๐ และ สวพ. ๙๑ จัดกิจกรรมปีละ ๒ ครั้ง ซึ่งในปีงบประมาณ
๒๕๕๔ มีผลการด�ำเนินงานดังนี้
๓.๑ โครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง ครั้งที่ ๑ ประจ�ำปี ๒๕๕๔
ร่วมกับสถานีวิทยุจราจร สวพ. ๙๑ น�ำผู้ใช้บริการทางพิเศษ และสมาชิก
สวพ.๙๑ จ�ำนวน ๖๕ คน ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดอุทัยธานี ในกิจกรรม “ทางด่วนลัดฟ้า ศึกษา
ธรรมชาติ ปันน�ำ้ ใจให้นอ้ ง” ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพือ่ ร่วมบ�ำเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมโดยการท�ำโป่งสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่าที่อุทยานแห่งชาติห้วยขาแข้ง
พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กีฬา
ต่างๆ แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองแห้ง
๓.๒ โครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง ครั้งที่ ๒ ประจ�ำปี ๒๕๕๔
ร่วมกับสถานีวิทยุจราจร จส. ๑๐๐ น�ำผู้ใช้บริการทางพิเศษ และสมาชิก
จส. ๑๐๐ จ�ำนวน ๘๐ คน ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดจันทบุรี ในกิจกรรม “ทางด่วนลัดฟ้า ปลูก
ป่าเมืองจันท์ ชวนฝันหิ่งห้อย พบพลอยล�้ำค่า” ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารระดับสูง กลุ่มผู้ใช้ทางพิเศษ และสถานีวิทยุเพื่อการจราจร
รวมทั้งร่วมกิจกรรมสันทนาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ กับผู้บริหาร
ระดับสูง

139

n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

ด้านการขนส่งทางน�้ำ
กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงคมนาคมมีอำ� นาจหน้าทีห่ ลักในการควบคุม
และบริหารงานด้านการคมนาคมขนส่งทางน�ำ 
้ ได้แก่ การเดินเรือ การจดทะเบียนเรือ การน�ำร่อง การ
ใช้ยานพาหนะทางน�้ำทุกประเภท เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สิน
ของประชาชน รวมทัง้ การควบคุมดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางน�ำ้ ให้อยูใ่ นสภาพดีปราศจากมลภาวะ
นอกจากนี้กรมเจ้าท่ายังท�ำหน้าที่ส�ำคัญในการพัฒนางานด้านการขนส่งทางน�้ำอื่นๆ ที่ส�ำคัญของ
ประเทศ กล่าวคือ การพัฒนาท่าเรือหรือสถานีขนส่งทางน�้ำ  การพัฒนาร่องน�้ำทางเดินเรือด้วย การ
ขุดลอกและก่อสร้างเขื่อนกันทรายกันคลื่น เขื่อนป้องกันตลิ่งพัง การวางเครื่องหมายบังคับร่องน�้ำ
ทางเดินเรือ การจัดท�ำแผนที่ร่องน�้ำต่างๆ การควบคุมและป้องกันการรุกล�้ำล�ำน�้ำและการ
ผลิตบุคลากรประจ�ำเรือทุกระดับชัน้ ให้ได้มาตรฐานสากลและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประเทศ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีแผนงาน/โครงการที่ส�ำคัญดังนี้

๑. งานก่อสร้างท่าเทียบเรือเชียงแสน แห่งที่ ๒ จ.เชียงราย
เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าบริเวณภาคเหนือตอนบนอย่างน้อย ๒๐ ปี เชื่อมโยง
การขนส่งมายังภาคกลาง ทีท่ า่ เรือแหลมฉบังและท่าเรือระนองเพือ่ การส่งออก และเพือ่ เป็น
ประตูการค้าระหว่างประเทศ เชือ่ มต่อกับการขนส่งกับประเทศต่าง ๆ ในบริเวณลุม่ แม่นำ�้ โขง
ตอนบน อันเป็นการเสริมสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการลงทุนทางการค้า
ระหว่างประเทศ สอดคล้องกับนโยบายการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย
และการเปิดการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับจีน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
ผลการด�ำเนินงาน กรมฯ ได้ด�ำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ ๒
โดยจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ โดยคณะรัฐมนตรีมมี ติ
ให้ กทท. เป็นผู้บริหารท่าเรือ ในลักษณะให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :
OSS) ผลงานร้อยละ ๙๘.๐๓

๒. งานก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด
เพือ่ พัฒนาระบบการขนส่งทางน�ำ้ ชายฝัง่ ทะเลในภาคตะวันออก โดยท�ำการก่อสร้างและขยาย
ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด ส�ำหรับรองรับเรือประมง เรือขนส่งสินค้า เรือท่อง
เที่ยว และเรืออื่นๆ ซึ่งจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเป็นการกระจายรายได้
ไปสู่ภูมิภาค
ผลการด�ำเนินงาน ปัจจุบันที่ปรึกษาฯ ได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ในเบื้องต้น กรมฯ ได้รับ การ
จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ วงเงิน ๑,๒๙๕.๑๐ ล้านบาท (ปี ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๑๙๔.๔๐
ล้านบาท, ปี ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๒๑๕.๘๖๕ ล้านบาท, ปี ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๕๐๖.๐๐ ล้านบาท และ ปี
๒๕๕๗ จ�ำนวน ๓๗๘.๘๓๕ ล้านบาท) เพื่อมาด�ำเนินการก่อสร้างฯ แล้ว ซึ่งกรมฯ ลงนามในสัญญา
กับกิจการร่วมค้าไอทีดี-ยูนิค เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๕๔ วงเงิน ๑,๒๙๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท ก�ำหนดแล้ว
เสร็จวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
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๓. งานก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางล� ำน�้ำเพื่อการประหยัดพลังงานที่
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าทางน�้ำภายในประเทศที่
จะเชื่อมโยงการขนส่งทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มายังท่าเรือต่างๆ ทั้งใน
แม่น�้ำเจ้าพระยาเรื่อยมาจนถึงเขตท่าเรือศรีราชา และท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งจะท�ำให้เกิด
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวม
ถึงเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ผลการด�ำเนินงาน กรมฯ ได้ด�ำเนินการศึกษาฯ แล้วเสร็จ ปัจจุบันก่อสร้างแล้ว
เสร็จ และกรมฯ ตรวจรับเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
จัดหาผู้บริหาร

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้มกี ารพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือ เพือ่ สนับสนุน
การขนส่งทางน�้ำและระบบรางแทนการขนส่งทางถนนตามนโยบายและพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์ของประเทศ และสามารถเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง กับ
กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้าให้ได้รับความสะดวกและประหยัดมากขึ้น โดยด�ำเนินการดังนี้

๑. โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือ
แหลมฉบัง
มีพื้นที่ริมน�้ำบริเวณก้นแอ่งจอดเรือที่ ๑ ระหว่างท่าเทียบเรือ A1 และ A0 ความยาว ๑๕๐
เมตร พื้นที่ ๔๓ ไร่ จะท�ำการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง มีขนาดแอ่งจอดเรือเท่ากับ ๑๑๕ x ๑๒๐
เมตร ความลึก -๑๐ เมตร (MSL) รองรับเรือขนาดระวางบรรทุก ๑,๐๐๐-๓,๐๐๐ DWT ขนตู้สินค้า
ได้คราวละ ๑๐๐ - ๒๐๐ ที.อี.ยู. ได้อย่างละ ๑ ล�ำ พร้อมกันในเวลาเดียวกัน พร้อมทั้งติดตั้งเครื่อง
มือทุ่นแรงเพื่อให้รับตู้สินค้าได้ถึง ๓๐๐,๐๐๐ ที.อี.ยู./ปี
ทั้งนี้โครงการฯ ดังกล่าวได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ซึ่งในขั้นตอนการเสนอส�ำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่ากระทรวงการคลังยังไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของ
กระทรวงคมนาคมที่จะให้ การท่าเรือฯ เป็นผู้ลงทุนในโครงการ ประกอบกับโครงการนี้ยังไม่มีการท�ำ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ เป็นโครงการทีต่ อ้ งด�ำเนินการตามขัน้ ตอนของพระ
ราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�ำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยนายก
รัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบให้กระทรวงคมนาคมรับเรื่องคืนไปพิจารณาทบทวนก่อนเสนอคณะ
รัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการท่าเรือฯ ได้น�ำรายงานผลการศึกษาโครงการฯ ดังกล่าวเสนอกระทรวง
คมนาคม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบของกระทรวงคมนาคมก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

๒. โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (Rail Transfer Terminal) ที่
ท่าเรือแหลมฉบัง
การท่าเรือฯ จะท�ำการก่อสร้างลานขนถ่ายตู้สินค้าทางรถไฟ (Rail Yard) ในพื้นที่ Zone
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๔ อยู่ระหว่างท่าเทียบเรือชุด B และชุด C พื้นที่ ๖๐๐ ไร่ จะติดตั้งรางรถไฟเป็นพวงราง จ�ำนวน
๖ ราง สามารถจอดขบวนรถไฟ ได้รางละ ๒ ขบวน รวมเป็น ๑๒ ขบวนในเวลาเดียวกัน และติดตั้ง
เครื่องมือยกขนตู้สินค้าชนิดเดินบนราง (Rail Mounted Gantry Crane : RMG) มีขีดความสามารถ
ในการรับตู้สินค้าได้ ๒.๐ ล้าน ที.อี.ยู./ปี
ทั้งนี้โครงการฯ ดังกล่าวได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๓
สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยมติคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงคมนาคมแจ้งการท่าเรือฯ ด�ำเนินการตามความ
เห็นของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การท่าเรือฯ ทบทวน
แผนการด�ำเนินงานของโครงการฯ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการด�ำเนินงานของการ
รถไฟฯ ในปัจจุบัน พร้อมทั้งเร่งศึกษาความเหมาะสมของอัตราค่าภาระในการให้บริการและรูปแบบ
การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วม
งานหรือด�ำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ เสนอส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติพิจารณา และรับความเห็นชอบของกระทรวงการคลังรวมทั้งส�ำนักงบประมาณไป
พิจารณาประกอบการด�ำเนินการ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการท่าเรือฯ ได้น�ำรายงาน
ผลการศึกษาโครงการฯ ดังกล่าว เสนอกระทรวงคมนาคม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบของกระทรวงคมนาคมก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

๓. โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ ๓
ท่าเรือแหลมฉบังได้ก�ำหนดวิสัยสามารถในการรองรับตู้สินค้าในโครงการท่าเรือแหลมฉบัง
ขั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒ รวมกันไว้ที่ ๑๑.๑๐ ล้าน ที.อี.ยู./ปี หากคิดตัวเลขที่ระดับ ๗๕% ของวิสัย
สามารถรวม จะมีค่าตัวเลขอยู่ที่ ๘.๓๒๕ ล้าน ที.อี.ยู./ปี จากการคาดการณ์พบว่าจะเริ่มมีปริมาณ
ตู้สินค้าเกิน ๗๕% ของวิสัยสามารถรวม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนั้น ท่าเรือแหลมฉบังจึงจ�ำเป็น
ต้องพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ ๓ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการท่าเทียบเรือท่าแรกใน
โครงการฯ ในปี ๒๕๖๒
การท่าเรือฯ ได้จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
และผลกระทบสิง่ แวดล้อม ส�ำหรับการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขัน้ ที่ ๓ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่าง
ที่ปรึกษาฯ ด�ำเนินการ ผลงานประมาณ ๙๐.๖% และที่ปรึกษาฯ ขอปรับแผนขยายเวลา
ซึ่งการท่าเรือฯ ได้อนุมัติขยายเวลางานจ้าง ๔๑๐ วัน และการรายงานงวดสุดท้าย ๖๑๒
วัน เนื่องจากปัญหาการต่อต้านและร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น ท่าเรือแหลม
ฉบังจึงได้หาแนวทางและแก้ไขโดยประสานกับผูว้ า่ ราชการจังหวัดชลบุรี ตัง้ คณะกรรมการ
ก�ำกับติดตาม การพัฒนาเพือ่ ขยายขีดความสามารถท่าเรือแหลมฉบัง ซึง่ มีผแู้ ทนจากภาค
รัฐ เอกชนและตัวแทนจากกลุ่มชาวบ้านเป็นกรรมการเพื่อรับทราบและแก้ปัญหา รวมทั้ง
ได้ตั้งคณะอนุกรรมการชุดย่อยอีก ๓ ชุด ซึ่งมีผู้แทนจากผู้ได้รับผลกระทบเข้าร่วมด้วย

การพัฒนาเป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Port)
การท่าเรือฯ ได้ด�ำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการด�ำเนินงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ
คล่องตัวยิง่ ขึน้ ลดขัน้ ตอนการให้บริการ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสูก่ ารเป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์
(e-Port) ด้วยการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ซึ่งได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในปี ๒๕๕๓
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เป็นต้นมา ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
พัฒนาและติดตั้งระบบงานด้านการให้บริการและด้านการสนับสนุนต่าง ๆ ได้แก่
- ระบบสนับสนุน (Back Office) วางเครือข่ายสือ่ สารคอมพิวเตอร์เชือ่ มโยงทัง้ องค์กร พร้อม
ทัง้ ติดตัง้ ระบบบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร และระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ระบบส�ำนักงาน
อัตโนมัติ (Office Automation-OA) ระบบศูนย์ปฏิบัติการท่าเรือ (PAT’s Department Operation
Center-DOC) และระบบรายงานผลการด�ำเนินงานโครงการลงทุนโดยได้น�ำมาใช้งานแล้ว
- ระบบให้บริการ (Front Office) พัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาระบบการ
ให้บริการท่าเทียบเรือตู้สินค้า (CTMS) ทดแทนของเดิม พัฒนาระบบการให้บริการด้านเรือ สินค้า
คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่าง ๆ (VCMS) และติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูล
มือถือ (Hand held Terminal) และเครื่องพิมพ์ Barcode ส�ำหรับระบบงานด้านการให้บริการต่างๆ
ติดตั้ง Vehicle Mount Terminal (VMT) ส�ำหรับรถหัวลากตู้สินค้าและเครื่องมือทุ่นแรงยกตู้สินค้า
ติดตั้งระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออกประตูตรวจสอบโดยอัตโนมัติ (e-Toll Collection System และ
e-Gate) ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ได้เริ่มใช้งานแล้ว นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับระบบข้อมูล
e-Custom ของศุลกากรในด้านการสั่งปล่อยสินค้า (e-Import) และด้านข้อมูลการผ่านท่าและน�้ำ
หนักของตู้สินค้าขาออก (e-Export) และร่วมมือกับศุลกากรในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานผ่านระบบ National Single Windows (NSW) โดยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง
(MOU) ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แล้ว โดยใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จะด�ำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลบัญชีสินค้า (Cargo Manifest) ระหว่างกัน เพื่อ
เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการของการท่าเรือฯ และกรมศุลกากร

การพัฒนาการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ท่าเรือกรุงเทพ ได้จัดท�ำแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ของการท่าเรือฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารสินทรัพย์ประเภทที่ดินที่การท่าเรือฯ มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ทั้งในเรื่องการเพิ่มรายได้ให้แก่การท่าเรือฯ และการพัฒนาโครงการที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับกิจการท่าเรือ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการท่าเรือในภาพรวม โดยเลือกพื้นที่ที่มี
ความเป็นไปได้มากที่สุด ๔ พื้นที่เป็นพื้นที่น�ำร่อง แต่เนื่องจากมูลค่าทรัพย์สินรวมทั้ง ๔ โครงการ
เกิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท การท่าเรือฯ จึงได้จ้างที่ปรึกษาฯ ศึกษาและจัดท�ำรายงานตามข้อก�ำหนดและ
ขั้นตอนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�ำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.
๒๕๓๕ เสนอกระทรวงคมนาคม และให้การท่าเรือฯ จัดท�ำผังแม่บทการใช้ประโยชน์พื้นที่ของการท่า
เรือฯ ในภาพรวม เพื่อให้เป็นกรอบในการพัฒนาพื้นที่การท่าเรือฯ ในอนาคตและสอดคล้องเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึง่ มติคณะกรรมการการท่าเรือฯ ให้ความเห็นชอบด�ำเนินการโครงการฯ ต่อ โดยเลือก
พื้นที่ ๑ เป็นพื้นที่น�ำร่องเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมมากที่สุด ทั้งนี้การท่าเรือฯ จะน�ำเสนอ
โครงการฯ ขอความเห็นชอบกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาต่อไป
- ท่าเรือแหลมฉบัง มีการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่แบ่งเป็น ๗ โซน ส่วนใหญ่มีการ
บริหารจัดการและให้เอกชนเช่าพื้นที่แล้ว ส่วนในโซนที่ ๓ และ ๗ ยังเหลือพื้นที่อีกจ�ำนวนเล็กน้อย
จะทยอยให้เอกชนเช่าพัฒนาต่อไป
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การพัฒนาท่าเรือภูมิภาค
- ท่าเรือระนอง การท่าเรือฯ ได้จดั หาเครือ่ งมือยกขนสินค้าเพิม่ เติมเพือ่ ให้บริการสะดวกยิง่ ขึน้
และประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะอย่างยิ่งระบบถนน และรถไฟ
เพือ่ ให้การขนส่งมายังท่าเรือสะดวก และมีตน้ ทุนทีส่ ามารถจูงใจให้เกิดการใช้ทา่ เรือได้มากขึน้ นอกจาก
นี้ ยังให้บริการและสนับสนุนโครงการส�ำรวจขุดเจาะก๊าซธรรมชาติและน�้ำมัน ซึ่งขณะนี้ ปตท.สผ. ใช้
เชื่อมฐานสนับสนุนหลักในการให้บริการแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล
- ท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ ๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ เห็นชอบให้การ
ท่าเรือฯ เป็นผู้บริหารท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ ๒ และให้บริการในลักษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service) มีขีดความสามารถรองรับสินค้าได้ ๖ ล้านตัน/ปี ก�ำหนดเปิดให้บริการวันที่ ๑
เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่ง การท่าเรือฯ ได้จัดเตรียมความพร้อมในการบริหารและประกอบการ เช่น ด้าน
อัตราก�ำลัง แผนการลงทุน และการเข้าบริหารท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ ๒ ในลักษณะแบบเบ็ดเสร็จ

การพัฒนาท่าเรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Port)
การท่าเรือฯ ได้ประกาศใช้นโยบายสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เพื่อมุ่งสู่การ
เป็น Green Portทั้งท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง โดยยึดหลักบริหารประกอบการที่ให้ความ
ส�ำคัญกับการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย มีการก�ำหนดนโยบาย (Green Port Policy)
และแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม (Green Port Programs) ไว้อย่างชัดเจน เช่น ท่าเรือกรุงเทพได้น�ำ
ระบบ PSHE-MS มาใช้ในการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ Green and Clean Port
โดยท�ำการปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ไม่น้อยกว่า ๓๐% ของพื้นที่ เป็นต้น ส่วนที่ท่าเรือแหลมฉบัง
ได้ลงนามในข้อตกลง Green Port ร่วมกับท่าเรือ ๔ แห่ง ประกอบด้วย ท่าเรือทาโคมา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ท่าเรือต้าเหลียนประเทศจีน ท่าเรืออินชอนประเทศเกาหลี และท่าเรือคิตาคิวชูประเทศ
ญี่ปุ่น เพื่อผสานความร่วมมือด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในการด�ำเนินกิจกรรมท่าเรือในฐานะท่าเรือ
หลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นต้น
กิจกรรมที่ส�ำคัญของการท่าเรือ
๑. การท่าเรือฯ ร่วมโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
๒. สนับสนุนพื้นที่พร้อมเครื่องมือทุ่นแรง
การท่าเรือฯ ได้สนับสนุนและอ�ำนวยความสะดวกแก่สมาคมขนส่งสินค้าและ
โลจิ ส ติ ก ส์ ไ ทย โดยได้ จั ด พื้ น ที่ บ ริ เ วณด้ า นข้ า งประตู ท างเข้ า สถานี ต รวจสอบสิ น ค้ า
เขื่อนตะวันตกประมาณ ๑๐ ไร่ ส�ำหรับใช้เป็นสถานีขนส่งชั่วคราวในภาวะวิกฤติอุทกภัย
เนื่องจากสถานีขนส่งและกระจายสินค้าของสมาคมฯ บริเวณถนนบรมราชชนนีเป็นพื้นที่
ประสบอุทกภัย ท�ำให้สินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลน และบริษัทผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
จ�ำนวนมากไม่สามารถให้บริการขนส่งเชื่อมโยงและกระจายสินค้าไปยังภาคต่าง ๆ ได้
๓. การใช้เรือเร่งผลักดันน�้ำเพื่อระบายน�้ำในแม่น�้ำเจ้าพระยา
การท่าเรือฯ ได้ช่วยเหลือด�ำเนินการเร่งผลักดันน�้ำเหนือที่ไหลบ่ามายังแม่น�้ำ
เจ้าพระยาให้ระบายลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนอันเกิดจากปัญหาอุทกภัยน�้ำท่วม โดยระบายน�้ำจากปากน�้ำคลองลัดโพธิ์ด้าน
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เหนือลงสูท่ ะเล ณ บริเวณคลองลัดโพธิด์ า้ นใต้ อ�ำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
๔. สนับสนุนพื้นที่สนามฟุตบอลการท่าเรือฯ ในการจอด
เฮลิคอปเตอร์
การท่าเรือฯ ให้ความร่วมมือสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง
๓ และกองบินต�ำรวจ ในการช่วยเหลือ ผูป้ ระสบอุทกภัย โดยการ
สนับสนุนพื้นที่ ณ สนามฝึกซ้อมฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลการ
ท่าเรือฯ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการขึ้น-ลงของเฮลิคอปเตอร์
ในการสนับสนุนล�ำเลียงสิ่งของต่าง ๆ เครื่องอุปโภค-บริโภค ใน
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
๕. การท่าเรือฯ เปิดโครงการปะการังเทียม “ประภาคาร
ปลาการท่าเรือฯ เฉลิมพระเกียรติ” ณ ท่าเรือแหลมฉบัง
การท่ า เรื อ ฯ ได้ จั ด พิ ธี เ ปิ ด โครงการปะการั ง เที ย ม
“ประภาคารปลาการท่ า เรื อ ฯ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ” เพื่ อ เฉลิ ม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ อีก
ทั้งยังเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR ณ พิพิธภัณฑ์ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยมี
นายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ ประธานกรรมการการท่าเรือฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ

บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จ�ำกัด
ประวัติ
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จ�ำกัด (บทด.) จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อ
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๔๘๓ โดยขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่เกิดสงครามในยุโรประหว่างสัมพันธมิตรกับ
ฝ่ายอักษะและเกิดความต้องการด้านการขนส่งทางทะเลส�ำหรับภูมภิ าคมาก รัฐบาลขณะนัน้ จึงตัดสิน
ใจจัดตัง้ บริษทั โดยมีผเู้ ริม่ ด�ำเนินการก่อตัง้ คือพันเอกพระยาบริภณ
ั ฑ์ยทุ ธกิจ (เภา เพียรเลิศ) พลเรือ
ตรี หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูฑะเตมีย์) หลวงวิจิตร
วาทการ (จิตรรัตนปฤดา) นายวิลาศ โอสถานนท์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร และ
นาวาเอก หลวงธ�ำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ)์ โดยมีรฐั บาลเป็นผูถ้ อื หุน้ ๑๐๐% มีทนุ จดทะเบียน
ครัง้ แรกจ�ำนวน ๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และ พ.ศ. ๒๕๐๘ เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น ๑๑๗,๖๑๒,๐๐๐.๐๐
บาท จนถึงปัจจุบัน
บทด. มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ ให้บริการด้านคลังสินค้าและ
ท่าเรือ ให้เช่าและเช่าเรือเพื่อประกอบกิจการขนส่งทางทะเล ท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทเรือและ
นายหน้าในกิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน�้ำ  และยังมีบทบาทในการหารายได้และเงินตรา
ต่างประเทศให้แก่รัฐ สงวนเงินตราต่างประเทศ บรรเทาปัญหาการขาดดุลการค้าและแก้ไขปัญหาดุล
บัญชีเดินสะพัดของประเทศ ป้องกันมิให้มกี ารขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศหยุดชะงักเมือ่ เกิด
ความไม่สงบ (สงคราม) สนับสนุนการขนส่งให้แก่กองทัพเพือ่ ความมัน่ คงของชาติ เป็นแกนกลางของ
สายการเดินเรือไทยในการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมพาณิชย์นาวีของรัฐ เป็นตัวเสริมวงจรการน�ำเข้า
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

และส่งออกของประเทศ ฝึกอบรมคนไทยให้มีความรู้ความสามารถในการเดินเรือยิ่งขึ้น เป็นต้น
การด�ำเนินงานของ บทด. ระยะแรกมีการจัดซื้อเรือจ�ำนวน ๔ ล�ำ โดยท�ำการเดินเรือแบบเรือ
จรและใช้นายเรือชาวต่างประเทศ ส่วนลูกเรือทั้งหมดเป็นคนไทย ต่อมาเกิดสงครามเอเชียบูรพา เรือ
ทั้งหมดจอดอยู่ ณ ท่าเรือของฝ่ายสัมพันธมิตร เรือจึงถูกยึด เมื่อสงครามสิ้นสุด ฝ่ายสัมพันธมิตรได้
คืนเรือให้เพียง ๑ ล�ำ บทด. จึงใช้เรือล�ำดังกล่าวประกอบการในเส้นทางกรุงเทพฯ-สิงคโปร์เป็นระยะ
เวลาถึง ๖ ปี และได้ขายเป็นเศษเหล็กไปเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ ต่อมาได้ซื้อเรือเข้ามาเพิ่มอีกจ�ำนวน ๓
ล�ำ ใช้เดินเรือระหว่าง กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๑
เมื่อรัฐบาลให้ความสนใจกับกิจการพาณิชย์นาวีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเห็นความส�ำคัญทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมืองและการทหาร จึงเข้ามามีบทบาทสนับสนุนกิจการพาณิชย์นาวีอย่างจริงจังและใช้
เงินลงทุนจากงบประมาณแผ่นดิน เงินกู้จากกระทรวงการคลัง ธนาคารออมสินและธนาคารพาณิชย์
มาด�ำเนินการจัดซื้อเรือ ต่อเรือ เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยกองเรือของบทด. สามารถให้
บริการในเส้นทางต่าง ๆ อาทิ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ไต้หวัน-ญี่ปุ่น
อย่างไรก็ตาม ต่อมา บทด. ประกอบการประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๒๙ บทด. มียอดขาดทุนสะสม ๓๔๔.๑๗๓ ล้านบาท มีหนี้สินจ�ำนวน ๓๐๑.๓๙๒ ล้านบาท
และจึงได้ขายกองเรือทั้งหมดไป นับแต่นั้นมาการด�ำเนินธุรกิจกระท�ำในลักษณะการรับจ้างขนส่งโดย
เช่าระวางเรือของบุคคลอื่นมาด�ำเนินการ โดยอาศัยสิทธิพิเศษบางประการจากมติคณะรัฐมนตรี

การพัฒนากองเรือแห่งชาติ
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ - ๒๕๔๘ ทุกรัฐบาลมีแนวทางที่ต้องการแปรรูป บทด. ให้เป็นสาย
การเดินเรือแห่งชาติโดยมีกองเรือเป็นของตนเอง แต่ไม่สามารถบรรลุผลส�ำเร็จเนือ่ งจากการ
ขาดพันธมิตรในการร่วมด�ำเนินการ ทั้งนี้ เคยมีมติคณะรัฐมนตรี เช่น ในปี ๒๕๔๐, ๒๕๔๒
และ ๒๕๔๕ ให้แนวทางว่าหาก บทด. ไม่สามารถด�ำเนินการแปรรูปได้ส�ำเร็จ ก็ให้ยุบเลิก
การพัฒนากองเรือแห่งชาติเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ให้จัดตั้งกองเรือแห่งชาติ โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง บทด.
กับ กลุ่มบริษัทสมาชิกเจ้าของเรือไทยรวม ๒๓ บริษัท ในสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ ๓๐ :
๗๐ ภายใต้กรอบแนวคิด ดังนี้
● บริษัทร่วมทุนจะประกอบธุรกิจเดินเรือทะเลและพาณิชย์นาวีครบวงจร
● บทด. จะปรับเปลี่ยนฐานะเป็น Holding Company และยุติบทบาทการด�ำเนินงาน
แบบราชการ
● ให้บริษัทร่วมทุนด�ำเนินงานแบบเอกชน เพื่อความเป็นอิสระและคล่องตัวในการ
บริหารงาน
●   ใช้ประโยชน์จากบุคลากรที่มีความรู้ความช�ำนาญในธุรกิจเดินเรือทะเลจากผู้ร่วม
ทุนภาคเอกชน โดยให้บริษัทร่วมทุนมีแผนการด�ำเนินธุรกิจในการขยายกองเรือ อันจะน�ำ
ไปสู่การบรรลุเป้าหมายของรัฐบาลในการจัดตั้งกองเรือแห่งชาติและผลประโยชน์ที่ได้รับต่อ
ประเทศชาติ
● ด�ำเนินการแก้ปัญหาภายในของ บทด. ภายหลังการร่วมลงทุนกับเอกชน
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บริษัทร่วมทุนได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ มีทุนจดทะเบียน ๖๖๖,๐๐๐,๐๐๐
บาท โดย บทด. ลงทุน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และกลุ่มสมาชิกสมาคมเจ้าของเรือไทยรวม ๒๓
บริษัท ลงทุนในส่วนที่เหลือ ๔๖๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้ชื่อบริษัทร่วมทุนว่า บริษัท บทด. จ�ำกัด
เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นบริษัทที่บริษัทไทยเดินเรือทะเล จ�ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นข้างมาก บริษัทร่วมทุนได้
เริ่มเปิดด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙
ปัจจุบัน บริษัทร่วมทุนมีเรือให้บริการ ๓ ล�ำ 
๑. TMN PROGRESS ด�ำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทั่วไป (สินค้าแห้ง) มีขนาด ๘,๗๓๙ DWT
๒. TMN PIONEER ด�ำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าเหลว มีขนาด ๗,๑๒๕ DWT สินค้าส่วนใหญ่เป็น
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
๓. TMN PRIDE ด�ำเนินธุรกิจขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม มีขนาด ๔๘,๖๗๖ DWT

การด�ำเนินการภายหลังการปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนากองเรือแห่งชาติ
ภายหลังจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บทด. ได้ปรับบทบาทการด�ำเนินธุรกิจโดยท�ำหน้าที่เป็น Holding
company ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทร่วมทุน โดยไม่ประกอบการแข่งขันกับบริษัทร่วมทุน
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมา สภากรรมการของ บทด. มีความเห็นว่าการคงบริษัท
ไว้และท�ำหน้าที่เป็นเพียง Holding company จะไม่เกิดประโยชน์แก่การบริหารทรัพย์สินของรัฐและ
มีคา่ ใช้จา่ ยต่อเนือ่ งโดยไม่จ�ำเป็น จึงได้ผลักดันให้มกี ารยกเลิกสิทธิพเิ ศษในการขนส่งสินค้ารัฐบาลเพือ่
ให้ผู้ประกอบการของไทยทุกรายสามารถแข่งขันกันโดยเสรี และน�ำเสนอกระทรวงคมนาคมให้มีการ
พิจารณาความเป็นไปได้ในการยุบเลิกบริษัท และโอนทรัพย์สินทั้งหมดให้กระทรวงการคลัง
กระทรวงคมนาคมได้สนับสนุนแนวความคิดที่จะยุบเลิก บทด. และได้เสนอเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ซึง่ คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีได้มกี ารตัง้ คณะ
อนุกรรมการขึ้นมาพิจารณาในประเด็นดังกล่าวในปี ๒๕๕๑ แต่เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวมีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาล การก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานของ บทด. จึงได้ล่าช้าออกไป จนกระทั่งคณะ
กรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ในการประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ ทีป่ ระชุม
ได้พิจารณาจากผลกระทบในด้านนโยบายของรัฐในภาพรวมจากการยุบเลิกและไม่ยุบเลิก บทด. รวม
ถึงผลกระทบต่อระบบการคมนาคมขนส่งของประเทศ การบริหารงานของกระทรวงคมนาคมและด้าน
บุคลากร และมีมติเห็นชอบในหลักการให้ยุบเลิก บทด. และมอบหมายกระทรวงคมนาคมประสาน
งานกับกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นเพื่อด�ำเนินการยุบเลิกตามกฎหมายต่อไป
หลังจากทีก่ รมเจ้าท่าในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีน�ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพือ่ ทราบมติคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีทเี่ ห็นชอบในหลักการให้ยบุ เลิกบริษทั
ข้างต้น ในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัท (กระทรวงการคลัง) จะมีมติพิเศษให้เลิกบริษัทตาม
บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และแต่งตั้งผู้ช�ำระบัญชี เพื่อด�ำเนินการรวบรวม
ทรัพย์สินและช�ำระหนี้สินแก่เจ้าหนี้ ก่อนส่งมอบให้แก่กระทรวงการคลังต่อไป
เมือ่ บทด. ยุบเลิกไป กระทรวงการคลังจะเข้าเป็นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ร่วมทุนแทน โดยในการบริหาร
งานของบริษทั ร่วมทุน กระทรวงการคลังจะก�ำกับดูแลในฐานะผูถ้ อื หุน้ ส่วนกระทรวงคมนาคมจะก�ำกับ
ดูแลในด้านการบริหารงาน โดยเป็นผูเ้ สนอชือ่ ประธานกรรมการและกรรมการในส่วนของภาครัฐอีก ๒
คน เข้าไปร่วมในคณะกรรมการบริหารของบริษัทร่วมทุน จากจ�ำนวนทั้งหมด ๙ คน
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ด้านการขนส่งทางอากาศ
๑. โครงการต่อเติมความยาวทางวิ่ง ลานกลับล�ำ ลานจอดเครื่องบิน และระบบไฟฟ้าสนาม
บินท่าอากาศยานนราธิวาส เพื่อรองรับเครื่องบินขนาด Airbus ให้สามารถส่งผู้โดยสารไปประกอบ
พิธฮี จั ญ์ในประเทศตะวันออกกลางได้ และเป็นการสนับสนุนกิจการ
การแก้ปญ
ั หา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์อำ� นวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลัง
เดิม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวก สะพานเทียบ
เครื่องบิน ลิฟต์ บันไดเลื่อน สายพานล�ำเลียงสัมภาระ และป้าย
สัญลักษณ์ตา่ งๆ รวมทัง้ ก่อสร้างทางเชือ่ มอาคารหลังเดิมและหลัง
ใหม่ ทีท่ า่ อากาศยานกระบี่ ให้สามารถรองรับผูโ้ ดยสารต่างประเทศ
เนื่องจากจ�ำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการในแต่ละปีเพิ่มมากขึ้น
๓. โครงการก่ อ สร้ า งต่ อ เติ ม ลานจอดเครื่ อ งบิ น ที่ ท ่ า
อากาศยานกระบี่ เพือ่ ให้สามารถรองรับเครือ่ งบินทีม่ จี �ำนวนเทีย่ วบินเพิม่ มากขึน้ สามารถจอดเครือ่ ง
บินขนาด B747 ได้ ๔ ล�ำ และ B777 ได้ ๔ ล�ำ ซึ่งปัจจุบันลานจอดเครื่องบินสามารถจอดเครื่อง
บินแบบ B747 ได้ ๒ ล�ำ และ B777 ได้ ๒ ล�ำ
๔. โครงการปรับปรุงขยายเขตทางวิ่ง (Runway Strip)
ก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง (Runway End Safety) ท่า
อากาศยานสุราษฎร์ธานี ให้ได้มาตรฐานตามที่ ICAO ก�ำหนด
ปรับปรุงระบบระบายน�้ำภายในพื้นที่การบิน ก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่
การบิน (Air Side) เพื่อป้องกันสัตว์ หรือยานพาหนะที่อาจบุกรุก
เข้ามาในพื้นที่การบิน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้เครื่องบินและ
ฝูงบินรบใหม่ของกองทัพอากาศ
๕. โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารขาออก
และพื้นที่ติดตั้งเครื่อง X-ray ก่อนขึ้นเครื่องบิน ปรับปรุงขยาย
พื้นที่ติดตั้งเครื่อง X-ray ก่อนเข้าอาคารและห้องจ�ำหน่ายบัตร
โดยสาร พร้อมติดตัง้ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงขยายพืน้ ที่
ตรวจบัตรโดยสารและส�ำนักงานสายการบินพร้อมติดตัง้ เคาน์เตอร์
ตรวจบั ต รโดยสาร ปรั บ ปรุ ง ขยายพื้ น ที่ ภั ต ตาคาร ปรั บ ปรุ ง
ขยายพื้นที่ประทับรับเสด็จ และติดตั้งลิฟต์ส�ำหรับคนพิการ ท่า
อากาศยานนครศรีธรรมราช
๖. กิจกรรมปลูกป่าโกงกาง บางปู ในโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริฯ ปลูกป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ภายใต้การดูแลและสนับสนุนของกรมพลาธิการกองทัพบก
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๗. กิจกรรมมอบหนังสือให้ห้องสมุดของโรงเรียน ในบริเวณรอบของสนาม
บินสุวรรณภูมิโดยเป็นพื้นที่ตั้งของโรงแรมฯ
๘. กิจกรรมแสดงภาพวาดพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม
๙. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗)
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการรองรับจ�ำนวนผูโ้ ดยสารจาก ๔๕ ล้านคน
ต่อปี เป็น ๖๐ ล้านคนต่อปี วงเงินลงทุนรวม ๖๒,๕๐๓.๒๑๔ ล้านบาท (วงเงิน
ดังกล่าวเป็นวงเงินทีไ่ ด้ผา่ นการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี รวมส�ำรองราคาปริมาณ
งานเปลี่ยนแปลง ๑๐% และภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) ประกอบด้วย ๔ กลุ่มงาน ดังนี้
๑. กลุม่ งานอาคารเทียบเครือ่ งบินรองหลังที่ ๑ ประกอบด้วยงานต่างๆ
ดังนี้
๑.๑ งานออกแบบและก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ ๑
๑.๒ งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครือ่ งบิน
รองหลังที่ ๑
๑.๓ งานออกแบบและก่อสร้างส่วนต่อเชือ่ มอุโมงค์
ด้านทิศใต้ และระบบขนส่งผู้โดยสาร
๒. กลุ่มงานอาคารผู้โดยสาร ประกอบด้วยงานต่างๆ
ดังนี้
๒.๑ งานออกแบบและก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้
โดยสารด้านทิศตะวันออก
๒.๒ งานออกแบบและก่อสร้างอาคารส�ำนักงาน
สายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก (อาคารจอดรถ ๑)
๓. กลุ่มงานระบบสาธารณูปโภค
๔. งานจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ (Project
Management Consultant; PMC)
ผลการด�ำเนินงาน
- โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ
๒๕๕๔-๒๕๖๐) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๕๕๓
ปัจจุบนั ทอท. อยูร่ ะหว่างจัดหาทีป่ รึกษาบริหารจัดการ
โครงการ (PMC)
๑๐. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (ปีงบประมาณ
๒๕๕๓ - ๒๕๕๗)
ทอท. ด�ำเนินการพัฒนาเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถของท่าอากาศยานภูเก็ต ให้สามารถรองรับ
ผู้โดยสารได้ ๑๒.๕ ล้านคนต่อปี มีประมาณการเงินลงทุน ๕,๗๙๑.๑๒๒ ล้านบาท (วงเงินดังกล่าว
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เป็นวงเงินที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี รวมส�ำรองราคาปริมาณงานเปลี่ยนแปลง ๑๐%
และภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) ประกอบด้วย ๖ กลุ่มงาน ดังนี้
๑. กลุ่มงานออกแบบและก่อสร้างเขตปฏิบัติการการบิน
๒. กลุ่มงานออกแบบและก่อสร้างอาคารผู้โดยสารและอาคารสนับสนุน
๓. กลุ่มงานออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อทดแทน
๔. กลุ่มงานออกแบบและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๕. งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๖. งานจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ
ผลการด�ำเนินงาน
- โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗) คณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
- ทอท. ได้ลงนามสัญญาการจัดจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓
ปัจจุบัน ทอท. อยู่ระหว่างการด�ำเนินการออกแบบกลุ่มงานต่างๆ ในโครงการ
๑๑. โครงการนวัตกรรมชุมชน
บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญและการน�ำเทคโนโลยีที่มีไป
ร่วมด�ำเนินโครงการนวัตกรรม ที่เกิดประโยชน์ต่อกิจการบินมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงขยายผล
การสร้างผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนรอบองค์กร โดยจัดโครงการนวัตกรรมชุมชนขึ้น
เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ได้ใช้ความรู้ความสามารถสร้างนวัตกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนตาม
แนวทางชุมชนพอเพียงของรัฐบาล และรักษาความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างชุมชนกับองค์กร ตามนโยบาย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR)
ทัง้ นีศ้ นู ย์ควบคุมการบินและศูนย์ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมจราจรทางอากาศภูมภิ าค ทัง้ ๙ แห่ง
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูป้ ระสานงานกับชุมชนในพืน้ ทีเ่ พือ่ ด�ำเนินโครงการฯ และคัดเลือกผลงานนวัตกรรมเพือ่ ส่ง
เข้าประกวด โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้ก�ำหนดสาขาของผลงานทีส่ ง่ เข้าประกวดจ�ำนวน ๓ สาขา
ได้แก่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการเกษตรชุมชน และสาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ชุมชนทั่วไป ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตัดสินการประกวดเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ และจัดพิธีมอบ
รางวัลเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๔
๑๒. โครงการมูลนิธิเพื่อการศึกษาเด็กพิการ โดยวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ “มูลนิธวิ ทิ ยุการบินแห่งประเทศไทย” ตัง้ แต่ปี ๒๕๔๙ เพือ่ ให้โอกาสทางการ
ศึกษาแก่เด็กพิการทีข่ าดโอกาสทางการศึกษา และเป็นรากฐานทีส่ ำ� คัญในการด�ำเนินชีวติ และประกอบ
อาชีพในอนาคต มูลนิธิวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กพิการระดับประถม
ศึกษา ทุนละ ๕,๕๐๐ บาท โดยในปี ๒๕๕๔ มูลนิธิวิทยุการบินฯ ได้คัดเลือกเด็กพิการจากทั่วประเทศ
เข้ารับทุนการศึกษาจ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๖๔ คน แบ่งเป็น ๕ ประเภท ประกอบด้วย พิการทางร่างกาย
และการเคลื่อนไหว พิการทางการมองเห็น พิการทางการได้ยิน พิการทางสติปัญญา และออทิสติก
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๑๓. การบินไทย จัดโครงการ “รวมใจไทยถวายในหลวง” เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
ที่มาและวัตถุประสงค์
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจ
อันเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ น�ำมาซึ่งความสุข ความเจริญ ทั่วทั้งแผ่นดินไทยและแก่ “โครงการพัฒนา
ศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอชียอาคเนย์” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล ทั้งนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสถาบันว่า “สถาบันการแพทย์สยามิน
ทราธิราช” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระกรุณา
พระราชทานก�ำเนิดโรงพยาบาลศิริราช และการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งสถาบันการแพทย์สยามิน
ทราธิราชก่อสร้างบนพื้นที่สถานีรถไฟธนบุรี บริเวณริมแม่น�้ำเจ้าพระยา
ทั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการจัดหาทุนฯ โดยมีนายอ�ำพน กิตติอ�ำพน
ประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) และนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดหาทุน
บริษัทฯ จึงได้ด�ำเนินการจัดหาทุนส�ำหรับโครงการ “สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยจัดกิจกรรมระดมทุน
จ�ำนวน ๘๔ ล้านบาท เพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช เพื่อส่งผลให้เกิด
การพัฒนาทางการแพทย์ของประเทศไทยที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติทั้งด้านงานวิจัย
การศึกษา และการบริการที่ดีเลิศสู่ประชาชนไทยทั้งประเทศ
การด�ำเนินการ
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมระดมทุนในชื่อ โครงการ “รวมใจไทยถวายในหลวง” โดยจัดกิจกรรม
ในรูปแบบที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ทั้งผู้โดยสาร ลูกค้า ประชาชนทั่วไป และพนักงาน โดยเริ่ม
โครงการตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ - วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ดังนี้
๑. กิจกรรมการหักรายได้จากการจ�ำหน่ายบัตรโดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ที่จ�ำหน่ายในประเทศไทยใบละ ๒๐ บาท
๒. กิจกรรมที่เชิญชวนให้สมาชิกบัตรรอยัล ออร์คิด พลัส บริจาคไมล์สะสม เพื่อที่บริษัทฯ
จะได้น�ำกลับมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคสมทบในโครงการฯ
๓. กิจกรรม “ตลาดนัดเพือ่ สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช” ซึง่ เป็นกิจกรรมให้พนักงาน
และบุคคลภายนอกเช่าพืน้ ทีช่ นั้ ล่าง ของอาคารสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทยเพือ่ จ�ำหน่ายสินค้า
ต่างๆ เดือนละครั้ง ครั้งละ ๓ วัน และรวบรวมค่าเช่าพื้นที่สมทบทุนเข้าโครงการฯ
๔. กิจกรรม “ประมูลบุญ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รับบริจาคสิ่งของต่าง ๆ อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า
รองเท้าของคณะกรรมการบริษทั ฯ ฝ่ายบริหารและพนักงานบริษทั ฯ แล้วน�ำมาให้พนักงานการบินไทย
ร่วมประมูลผ่านเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ และรวบรวมรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุน
เข้าโครงการฯ
๕. กิจกรรมเชิญชวนให้พนักงาน ร่วมบริจาคเงิน ทั้งในแบบเงินสดและแบบหักเงินเดือน
เพื่อให้พนักงานได้เป็นส่วนหนึ่งของการระดมทุน สมทบทุนเข้าโครงการฯ
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

ระยะเวลาด�ำเนินการ
ระหว่างวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ - วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔
ผลที่ได้รับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น�ำนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อม
ด้วยผู้แทนคณะกรรมการและฝ่ายบริหารบริษัทฯ คือ นายอ�ำพน กิตติอ�ำพน ประธานกรรมการ และ
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าฯ
ถวายเงินจ�ำนวน ๘๔ ล้านบาท ของโครงการรวมใจไทยถวายในหลวงเพื่อสถาบันการแพทย์สยามิน
ทราธิราช เมือ่ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
กล่าวได้ว่า บริษัทฯ ประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่างยิ่งจากการจัดกิจกรรมต่างๆ สามารถระดม
ทุนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้คือ จ�ำนวน ๘๔ ล้านบาทสมทบทุนโครงการ “รวมใจไทยถวายในหลวง”
เพื่อสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช ซึ่งสิ่งส�ำคัญคือ การบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติได้มี
ส่วนร่วมกับผู้โดยสารที่เดินทางกับการบินไทย สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ลูกค้า ประชาชนทั่วไป
และพนักงานการบินไทยได้มโี อกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในโอกาสทีท่ รงเจริญ
พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และมีส่วนร่วมในการคืนก�ำไรอันยิ่งใหญ่
สู่สังคมไทย โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสถาบันการแพทย์ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับ
นานาชาติ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ผูป้ ว่ ย และเป็นประโยชน์แก่นกั ศึกษาแพทย์ พยาบาล ตลอดจนบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุขในการศึกษาหาความรู้ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของประเทศชาติต่อไป
๑๔. โครงการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพในการบินอย่างยั่งยืน THAI : Sustainable Aviation
Biofuels Development Project
๑. หลักการและเหตุผล
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มนุษย์ปล่อยออกมาสู่บรรยากาศนั้น ส่วนมากมาจากการ
เผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่อยู่ในกระบวนการผลิตพลังงานและการขนส่งเป็นหลัก โดยที่ภาคการ
ขนส่งทางอากาศนั้นได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศในอัตราร้อยละ ๒ ของปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ทถี่ กู ปล่อยออกมาทัง้ หมด แต่อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลทางสถิตทิ ผี่ า่ นมา พบว่าการ
ขนส่งทางอากาศมีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ ๕ ต่อปี ซึง่ จะส่งผลให้เกิดการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศในอัตราร้อยละ ๓ หรือเท่ากับ ๒๐ ล้านตันต่อปี
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้ นอกจากเกิดจากการเผาไหม้ของเชือ้ เพลิงแล้ว ยัง
เกิดจากทุกกิจกรรมตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การขุดเจาะแหล่งน�้ำมันดิบ การขนส่ง การกลั่น กระทั่ง
การน�ำมาใช้ ล้วนแต่มกี ารปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกออกมาเป็นปริมาณมาก
ดังนัน้ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) จึงก�ำหนดวิสยั ทัศน์ของภาคขนส่งทางอากาศ
ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะหยุดการเพิม่ ขึน้
ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศในปี ๒๐๒๐ และท�ำให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง
จนไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งทางอากาศในปี ๒๐๕๗ โดย IATA ได้เสนอ ๔
แนวทางหลักในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งทางอากาศ ซึ่งประกอบด้วย
๑) เทคโนโลยี ได้แก่การพัฒนาเทคโนโลยีส�ำหรับเครือ่ งบินและเครือ่ งยนต์ เพือ่ ให้มกี าร
เผาไหม้ของเชื้อเพลิงในระดับต�่ำ และการพัฒนาเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพในการบิน (Biofuels)
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๒) Operations ได้แก่การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน (Fuel Management) การลด
น�้ำหนักของอุปกรณ์ที่ใช้บนเครื่องบิน เพื่อให้ใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงน้อยลง
๓) Infrastructure ได้แก่การปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพ สิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ในสนามบินและการบริหารการจราจรทางอากาศด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๔) การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่การลงทุนเพื่อท�ำ Carbon Offset
จากแนวทางหลักที่ได้กล่าวมานั้น พบว่าการพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานให้เป็นเทคโนโลยี
ที่สะอาดมากขึ้น (Cleaner or Greener Technology) และการจัดการจราจรทางอากาศที่มี
ประสิทธิภาพนั้น ท�ำได้เพียงแค่ชะลอการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ไม่สามารถ
ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ดังนัน้ หน่วยงานวิจยั ในภาคอุตสาหกรรมการบิน จึงเริม่ ต้นวิจยั
และพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพส�ำหรับการบินที่ใช้แหล่งวัตถุดิบที่ยั่งยืน (Sustainable Feed Source)
ที่ได้มาจาก พืช สาหร่าย และสารชีวมวลต่างๆ โดยมีเกณฑ์ก�ำหนดว่าพืชเหล่านี้จะต้องไม่เป็นอาหาร
ไม่แย่งแหล่งน�้ำจืด และไม่ท�ำลายพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งตัวอย่างแหล่งวัตถุดิบนี้ได้แก่ สบู่ด�ำ  (Jatropha)
สาหร่ายเซลล์เดียว (Algae) และน�้ำมันพืชใช้แล้ว เป็นต้น
น�้ำมัน Biofuels ที่จะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนั้น เกิดจากการที่
พืชวัตถุดิบเหล่านี้ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก ท�ำให้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศมีปริมาณลดลง และเมือ่ พืชเหล่านีถ้ กู เปลีย่ นเป็นเชือ้ เพลิงและถูกเผา
ไหม้ จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับคืนสู่บรรยากาศอีกครั้ง ท�ำให้โดยภาพรวมแล้ว น�้ำมันเชื้อ
เพลิงชีวภาพ (Biofuels) ที่มีการควบคุมการเพาะปลูก การขนส่ง และการกลั่นอย่างมีประสิทธิภาพ
จะท�ำให้มกี ารปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกสูช่ นั้ บรรยากาศน้อยกว่าเชือ้ เพลิงทีม่ า
จากน�ำ้ มันดิบ (Fossil Fuel) และคาดการณ์วา่ ในปี ๒๐๒๐ หากการขนส่งทางอากาศใช้นำ�้ มัน Biofuels
ในปริมาณร้อยละ ๖ ของน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงเครือ่ งบิน จะท�ำให้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
สู่บรรยากาศลดลงถึงร้อยละ ๕
ทัง้ นี้ ในการวิจยั และทดสอบน�ำ้ มัน Biofuels ทัง้ ในห้องปฏิบตั กิ าร การทดสอบกับเครือ่ งยนต์
รวมทั้งท�ำการบินทดสอบกับสายการบินชั้นน�ำต่างๆ ได้แก่ Air New Zealand, Continental Airline
และ KLM เป็นต้น พบว่าน�้ำมันที่ได้จาก Biofuels ผสมกับน�้ำมัน Jet A-1 ในสัดส่วน ๕๐:๕๐ นั้นมี
คุณสมบัติเท่ากันกับน�้ำมัน Jet A-1 ทุกประการและสามารถทดแทนกันได้ โดยไม่ต้องมีการปรับปรุง
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หรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องบินหรือเครื่องยนต์ ในปัจจุบัน
หน่วยงาน American Society for Testing and Materials (ASTM
International) ซึ่งเป็นองค์กรที่ก�ำหนดและทดสอบมาตรฐานของวัสดุ
ของอเมริกา ได้รับรองมาตรฐานน�้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินที่มีน�้ำมัน
Biofuels ผสมในสัดส่วน ๕๐:๕๐ ว่ามีคุณสมบัติใช้ทดแทนน�้ำมันเครื่อง
บิน Jet A-1 ได้ตามมาตรฐานหมายเลข ASTM D7566 และได้มีการ
ใช้น�้ำมัน Biofuels เป็นเชื้อเพลิงให้แก่อากาศยานในการบินเชิงพาณิชย์
เช่น สายการบิน KLM ในเส้นทางบิน Amsterdam - Paris สายการบิน
Lufthansa ในเส้นทางบิน Hamburg - Frankfurt และสายการบิน Finnair ในเส้นทางบิน
Amsterdam - Helsinki เป็นต้น
นอกจากนั้น บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ปี ๒๕๕๔ ๒๕๖๐ และได้ก�ำหนดแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ “การเดินทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม”
(Travel Green) ตามแผนกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อบริหารจัดการด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท
ดังนั้น บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญในการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพในการบินเพราะเป็น
เชื้อเพลิงสะอาดและสามารถสะท้อนภาพอนาคตในการเดินทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้ด�ำเนิน
“โครงการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพในการบินอย่างยั่งยืน” โดยเป็นการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เช่น บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทโบอิ้ง จ�ำกัด สถาบันวิจัย
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐต่างๆ เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่สังคมเกี่ยวกับ
ศักยภาพในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในการบินและร่วมกันพิจารณาแนวทางในการพัฒนาเชื้อเพลิง
ชีวภาพในการบินอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ แสดงบทบาทของภาคขนส่งทางอากาศทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
โดยเป็นการแสดงความพร้อมทีจ่ ะน�ำเชือ้ เพลิงชีวภาพมาใช้ในการบินเพือ่ รักษาสิง่ แวดล้อมและ ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต
๒. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ในการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในการบิน
๓. เพือ่ แลกเปลีย่ น องค์ความรูเ้ กีย่ วกับแนวทางการพัฒนาเชือ้ เพลิงชีวภาพในการบินจาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ
๔. เพื่อสนับสนุนให้เกิดแนวทางในการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพในการบินอย่างยั่งยืนใน
ประเทศที่ครอบคลุมทั้งภาคเกษตรกรรม และภาคพลังงาน
๕. เพื่อสร้างความตื่นตัวและท�ำให้สาธารณชนมีความมั่นใจในการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพใน
การบิน
๓. แผนการด�ำเนินโครงการ
การด�ำเนินโครงการนี้ได้แบ่งเป็น แผนงานระยะสั้น แผนงานระยะกลาง และแผนงานระยะ
ยาว ดังนี้
๓.๑ แผนงานระยะสั้น
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๓.๑.๑ การปฏิบัติการบินด้วยเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพในเที่ยวบินพาณิชย์เป็นครั้ง
แรกในเอเชีย ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในเส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ “Thai Travel
Green : The First Passenger Biofuels Flight in Asia”
๓.๑.๒ การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารในเรือ่ ง “Thai Aviation and Environmental Workshop” โดยมีวิทยากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
๓.๒ แผนงานระยะกลาง
๓.๒.๑ โครงการท�ำการบินเทีย่ วบินพาณิชย์อย่างต่อเนือ่ งด้วยน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงอากาศยาน
ชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบและกลั่นในประเทศ
๓.๓ แผนงานระยะยาว
๓.๓.๑ การขยายภาคการผลิต ซึ่งต้องอาศัยนโยบายและกลไกของภาครัฐ เพื่อวาง
แนวทางในการพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนต่อไป
๓.๑ แผนงานระยะสั้น : มีรายละเอียดดังนี้
๓.๑.๑ การปฏิบัติการบินเที่ยวบินพาณิชย์ ด้วยเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ เที่ยวบิน
แรกในเอเชีย “Thai Travel Green : THAI First Passenger Biofuels Flight in Asia”
วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ แสดงความพร้อมทีจ่ ะน�ำเชือ้ เพลิงชีวภาพมาใช้ในการบินเพือ่ รักษาสิง่ แวดล้อม
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต
๒. เพือ่ แสดงออกถึงความมุง่ มัน่ ของบริษทั ฯ และพันธมิตรทีเ่ กีย่ วข้องในการลดผลกระ
ทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการบิน
๓. เพื่อสร้างความตื่นตัวและความมั่นใจแก่สาธารณชนในการใช้เชื้อเพลิงอากาศยาน
ชีวภาพในการบิน
๔. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระบิดา แห่ง
การพัฒนาพลังงานของไทย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สาธารณชนมีความเข้าใจ มัน่ ใจและสนับสนุนให้มกี ารใช้เชือ้ เพลิงอากาศยาน ชีวภาพ
ในการบิน
๒. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมีความมัน่ ใจและท�ำการพัฒนาอุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพ
ในการบินในระดับประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคต
๓. เกิดแผนพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพทั้งในภาคเกษตรกรรมและภาคพลังงานจนท�ำให้
สามารถผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในการบินได้ภายในประเทศ
๔. ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความห่วงใย และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
๕. การด้านด�ำเนินกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ในปี ๒๕๕๔
การด�ำเนินโครงการ
การปฏิบตั บิ นิ ในเทีย่ วบินพาณิชย์ (Passenger Flight) ในเส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม่
ด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง ๗๗๗-๒๐๐ โดยใช้เชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพผสมกับน�้ำมัน Jet A-1 ที่มี
สัดส่วนผสม ๕๐:๕๐ ใน ๑ เครื่องยนต์ เพื่อแสดงให้เห็นภาพของการบินด้วยเชื้อเพลิงในอนาคตด้วย
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“การเดินทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม (Travel Green)” โดยโครงการฯ ประกอบด้วย ๒ เที่ยวบิน ดังนี้
เที่ยวบินที่ ๑ : วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. จะมี
การแถลงข่าวรายละเอียดเกีย่ วกับเทีย่ วบินในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ (THAI Travel Green : THAI
First Flight with Biofuels) และเที่ยวบินในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ จะเป็นเที่ยวบินพิเศษ เพื่อสร้างความมั่นใจ
ต่อผู้โดยสาร โดยการน�ำผู้บริหารและสื่อมวลชน ร่วมปฏิบัติการบินด้วยน�้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน
ชีวภาพ ขึ้น-ลงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใช้เวลาประมาณ ๒๐ นาที
เที่ยวบินที่ ๒ : ในวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ จะเป็นเที่ยวบินพาณิชย์ (THAI
Travel Green : THAI First Passenger Biofuels Flight in Asia) ท�ำการบินในเส้นทางบิน
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ โดยรายได้จากการด�ำเนินการในเที่ยวบินนี้ จะน�ำไปใช้ในกิจกรรมด้าน CSR
ของบริษัทฯ หรือองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ ที่ดูแลด้าน CSR (มูลนิธิชัยพัฒนา) เพื่อใช้ประโยชน์ใน
ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป
๓.๑.๒ การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารในเรือ่ ง “Thai Aviation and Environmental Workshop – Biofuels and Efficient Flight Operations”
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของการขนส่งทางอากาศจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ
๒. เพือ่ ให้หน่วยงานในภาคการขนส่งทางอากาศในประเทศไทยได้เผยแพร่ แนวคิดและ
วิธีการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบินเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาเชื้อ
เพลิงชีวภาพในการบินจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ
๓. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการวางแผนการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพในการบิน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. หน่วยงานในภาคขนส่งทางอากาศได้แลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบิน
๒. หน่วยงานในภาคเกษตรกรรมได้แนวทางในการพัฒนาวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิง
ชีวภาพที่ยั่งยืน
๓. หน่วยงานในภาคพลังงานได้แนวทางในการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพในการบิน
๔. สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ ได้รับรู้บทบาทความร่วมมือของภาคการขนส่ง
ทางอากาศ ภาคพลังงาน และภาคเกษตรกรรมของประเทศ ในการพัฒนาเชือ้ เพลิงอากาศยานชีวภาพ
ในการบินเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๕. สาธารณชนตระหนักถึงบทบาทของบริษัทฯ และพันธมิตรในความรับผิดชอบ ต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน และพร้อมให้การสนับสนุน
๖. งานสัมมนานีเ้ ป็นจุดเริม่ ต้นในความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทีจ่ ะท�ำให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพขนาดเล็ก (Micro - Biofuels Industry)
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการวิจัย อุตสาหกรรมการบิน พลังงาน สิ่งแวดล้อม และ
ภาคเกษตรกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน ประมาณ ๒๐๐ คน
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การด�ำเนินโครงการ
การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารฯ ระหว่างในวันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ทีโ่ รงแรมพลาซ่า
แอทธินี รอยัล เมอริเดียน โดยมีบริษัท โบอิ้ง เป็นพันธมิตรหลักในการติดต่อวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ
จากต่างประเทศ และสถาบันวิจัยของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นผู้ติดต่อวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในประเทศ (ก�ำหนดการแนบ)
๑๕. “โครงการ THAI-Amadeus Thailand Top Agent Award”
หลักการและเหตุผล
บริษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของตัวแทนจ�ำหน่ายบัตรโดยสารทีเ่ ลือกใช้ระบบส�ำรองทีน่ งั่
การเดินทางอะมาดิอุส ที่สามารถมีจ�ำนวนยอดการส�ำรองที่นั่งบนระบบฯ เป็นจ�ำนวนมากต่อปี และ
เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าในกลุ่มดังกล่าว บริษัทฯ จึงจัดให้มีโครงการ THAI-Amadeus Thailand
Top Agent Award ขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ จะมีการจัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้าขึ้นเป็นประจ�ำ
ทุกปี โดยแบ่งออกตามเขตภูมภิ าค คือ ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคตะวันออก, ภาคใต้
ตอนบน, ภาคใต้ตอนล่างและเขตกรุงเทพมหานคร และได้รับความสนใจจากตัวแทนจ�ำหน่ายฯ ใน
พื้นที่ต่าง ๆ เข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท�ำให้บริษัทฯได้ตระหนัก
ถึงการจัดกิจกรรมภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมกับองค์กร โดยในปีนี้บริษัทฯ จึงจะจัด
กิจกรรมในรูปแบบให้กลุ่มลูกค้าทั่วประเทศได้มาสร้างสัมพันธ์ พร้อมทั้งท�ำความรู้จักและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันในหมูผ่ ปู้ ระกอบการธุรกิจท่องเทีย่ วของประเทศ และร่วมกันท�ำประโยชน์ให้กบั สังคม
นอกจากกลุม่ ลูกค้าทีก่ ล่าวมาข้างต้นทีจ่ ะมาร่วมงานในครัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เชิญบริษทั สายการ
บินต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวแทนจ�ำหน่าย
กับสายการบิน รวมถึงผูใ้ ห้บริการระบบ อีกทัง้ ยังเป็นการขอบคุณบริษทั สายการบินทีไ่ ด้ให้การสนับสนุน
ระบบส�ำรองที่นั่งอะมาดิอุสมาด้วยดีตลอดในปีนี้
วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการขอบคุณตัวแทนจ�ำหน่ายฯ ที่มียอดการส�ำรองที่นั่งบนระบบอะมาดิอุสเป็น
สูงสุดในแต่ละภูมิภาค
- เพือ่ เป็นการรักษาความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ ลูกค้ากลุม่ เป้าหมายและพันธมิตรหลักขององค์กร
อย่างเช่น สายการบิน
- เพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
- เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ เพราะ
เป็นการเปิดโอกาสให้ผบู้ ริหารตัวแทนการท่องเทีย่ วจากทัว่ ประเทศได้พบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
และความร่วมมือทางการตลาดต่อกัน (Networking)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- บริษัทฯ จะได้รับ Brand Loyalty จากกลุ่มเป้าหมาย
- เป็นโอกาสที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับบริษัทฯ และรักษาสัดส่วนที่ได้มา
- มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น
- บริษัทฯ จะได้การยอมรับจากตัวแทนฯและสายการบิน ว่าเป็นระบบส�ำรองที่นั่งการเดิน
ทางอันดับหนึ่งของประเทศตลอดไป
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- สามารถสร้างโอกาสให้กบั ผูบ้ ริหารสายการบิน และตัวแทนจ�ำหน่าย ในการมีสว่ นร่วมท�ำ
กิจกรรมครัง้ นีใ้ ห้ได้รบั โอกาสในการพบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและความร่วมมือทางการตลาดต่อ
กัน (Networking) อันจะน�ำมาซึ่งประโยชน์ในธุรกิจของบริษัทตัวแทนจ�ำหน่าย
- อุปสรรคและปัญหาของโครงการ
- เนื่องด้วยสถานการณ์น�้ำท่วมในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ตัวแทนฯอาจไม่มาร่วมงาน ตาม
จ�ำนวนที่ได้แจ้งไว้แล้ว
- งบประมาณที่ขอไว้เดิมไม่เพียงพอต่อการด�ำเนินงาน (สาเหตุจัดงานช่วงเทศกาล หรือ
High Season) ท�ำให้ต้องของบประมาณเพิ่มเติม รวมถึงการประสานในองค์กรไม่ราบรื่น เนื่องจาก
ต้องจัดหางบประมาณในหมวดอื่นมาแทนที่

158

ส่วนที่ ๔
งบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
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กระทรวงคมนาคม
งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ
งบประมาณแยกตามงบรายจ่าย
๑. งบบุคลากร
๑.๑ เงินเดือนและค่าจ้างประจ�ำ
๑.๒ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
๒. งบด�ำเนินงาน
๒.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๓. งบลงทุน
๓.๑ ค่าครุภัณฑ์
๔. งบเงินอุดหนุน
๔.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนกองทุน UNDP Trust Fund
๕. งบรายจ่ายอื่น
(๑) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ
(๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันทางทะเลโลก
(๓) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทย
ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
(๔) โครงการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบสถาปัตยกรรม
ระบบบริหารราชการและส�ำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและส�ำนักงานรัฐมนตรี ระยะที่ ๒
(๕) โครงการผลักดันความร่วมมือ เพื่อการขยายผลการใช้งานระบบ
Transport Single Window e-Logistics
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๓๘๓,๖๒๓,๘๐๐
๑๐๖,๒๐๖,๙๐๐
๑๐๕,๒๒๕,๔๐๐
๙๘๑,๕๐๐
๑๗๘,๔๑๔,๙๐๐
๖๑,๗๓๗,๕๐๐
๑๑๖,๖๗๗,๔๐๐
๕๕,๔๕๘,๕๐๐
๕๕,๔๕๘,๕๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๔๓,๒๙๓,๕๐๐
๒๑,๕๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑๓,๓๘๐,๐๐๐ บาท
๕,๑๑๓,๕๐๐ บาท

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ของกระทรวงคมนาคม ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๔

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (งบประมาณแผ่นดิน)
๑. คค.ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๑๑๐,๘๘๒.๖๘
ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จ�ำนวน ๙๐,๙๖๗.๒๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๘๒.๐๔) และก่อหนีผ้ กู พัน จ�ำนวน ๑๖,๒๖๔.๑๕
ล้านบาท (ร้อยละ ๑๔.๖๗) รวมเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน จ�ำนวน ๑๐๗,๒๓๑.๓๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๙๖.๗๑)
คงเหลือ จ�ำนวน ๓,๖๕๑.๒๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๓.๒๙) ๑๙,๙๑๕.๔๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๗.๙๖) จ�ำแนกเป็น
๑.๑ รายจ่ายประจ�ำ จ�ำนวน ๓๒,๘๖๗.๐๑ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จ�ำนวน ๓๑,๑๙๗.๙๘
ล้านบาท (ร้อยละ ๙๔.๙๒) และก่อหนี้ผูกพัน จ�ำนวน ๑,๑๑๗.๒๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๓.๔๐) รวมเบิกจ่ายและ
ก่อหนี้ผูกพัน จ�ำนวน ๓๒,๓๑๕.๒๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๙๘.๓๒) คงเหลือ จ�ำนวน ๕๕๑.๗๔ ล้านบาท
(ร้อยละ ๑.๖๘)
๑.๒ รายจ่ายลงทุน จ�ำนวน ๗๘,๐๑๕.๖๗ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จ�ำนวน ๕๙,๗๖๙.๒๗
ล้านบาท (ร้อยละ ๗๖.๖๑) และก่อหนี้ผูกพัน จ�ำนวน ๑๕,๑๔๖.๘๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๙.๔๒) รวมเบิกจ่าย
และก่อหนี้ผูกพัน จ�ำนวน ๗๔,๙๑๖.๑๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๙๖.๐๓) คงเหลือ จ�ำนวน ๓,๐๙๙.๕๕ ล้านบาท
(ร้อยละ ๓.๙๗)
๒. คค. ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ๒๕๔๗ – ๒๕๕๓ จ�ำนวน ๑๙,๔๒๖.๗๒
ล้ า นบาท สามารถเบิ ก จ่ า ยได้ จ� ำ นวน ๑๔,๑๔๓.๗๓ ล้ า นบาท (ร้ อ ยละ ๗๒.๘๑) คงเหลื อ จ� ำ นวน
๕,๒๘๒.๙๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๗.๑๙) จ�ำแนกเป็น
๒.๑ เงินกันเหลื่อมปีของปีงบประมาณ ๒๕๔๗ – ๒๕๕๒ ได้รับอนุมัติให้กันเงินเหลื่อมปี
จ�ำนวน ๙,๑๘๓.๙๙ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ จ�ำนวน ๕,๓๔๘.๕๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๕๘.๒๔)
คงเหลือ จ�ำนวน ๓,๘๓๕.๔๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๔๑.๗๖)
๒.๒ เงิ น กั น เหลื่ อ มปี ข องปี ง บประมาณ ๒๕๕๓ ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ กั น เงิ น เหลื่ อ มปี
จ�ำนวน ๑๐,๒๔๒.๗๓ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ ๘,๗๙๕.๑๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๘๕.๘๗) คงเหลือ
จ�ำนวน ๑,๔๔๗.๕๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๔.๑๓)
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n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรัฐวิสาหกิจ ประจำ�ปี ๒๕๕๔
๑. กระทรวงคมนาคม ได้รับจัดสรรงบประมาณรัฐวิสาหกิจ ประจ�ำปี๒๕๕๔ จ�ำนวน ๓๓๓,๙๙๔.๘๗
ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จ�ำนวน ๒๕๕,๙๑๙.๗๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๖.๖๒) จ�ำแนกเป็น
๑.๑ งบท�ำการ จ�ำนวน ๒๕๖,๕๔๓.๒๗ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จ�ำนวน ๒๐๙,๕๔๗.๗๘
ล้านบาท (ร้อยละ ๘๑.๖๘) คงเหลือ จ�ำนวน ๔๖,๙๙๕.๔๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๘.๓๒)
๑.๒ งบลงทุน จ�ำนวน ๗๗,๔๕๑.๕๙ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จ�ำนวน ๔๖,๓๗๒.๐๑ ล้านบาท
(ร้อยละ ๕๙.๘๗) คงเหลือ จ�ำนวน ๓๑,๐๗๙.๕๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๔๐.๑๓)
ตารางที่ ๑
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของกระทรวงคมนาคม
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน
ส่วนราชการ
๑. สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.)
๒. กรมเจ้าท่า (จท.)
๓. กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
๔. กรมการบินพลเรือน (บพ.)
๕. กรมทางหลวง (ทล.)
๖. กรมทางหลวงชนบท (ทช.)
๗. สำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.)
รวมส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ
๘. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
๙. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
๑๐. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.)
๑๑. สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)
๑๒. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
รวมรัฐวิสาหกิจ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
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ภาพรวม

งบประมาณ
ทั้งหมด

จ่ายจริง

๓๘๓.๖๒
๔,๐๑๑.๙๐
๒,๑๓๒.๓๑
๑,๓๕๑.๖๐
๔๘,๗๙๙.๕๒
๒๕,๐๗๘.๒๗

๓๓๖.๘๖
๒,๕๙๖.๑๑
๑,๙๕๖.๓๖
๘๙๐.๖๘
๓๗,๓๒๕.๓๖
๒๒,๕๙๓.๒๖

๔๐๘.๔๗

๓๖๙.๔๓

ร้อยละ

ก่อหนี้
ผูกพัน

ร้อยละ

รวม

ร้อยละ

คงเหลือ

ร้อยละ

๘๗.๘๑
๔๕.๐๐
๖๔.๗๑ ๑,๒๘๙.๔๑
๙๑.๗๕ ๑๗๐.๖๔
๖๕.๙๐ ๓๘๓.๕๕
๗๖.๔๙ ๑๐,๖๓๕.๔๔
๙๐.๐๙ ๑,๑๓๔.๕๗

๑๑.๗๓ ๓๘๑.๘๖ ๙๙.๕๔
๑.๗๖
๓๒.๑๔ ๓,๘๘๕.๕๒ ๙๖.๘๕ ๑๒๖.๓๘
๘.๐๐ ๒,๑๒๗.๐๐ ๙๙.๗๕
๕.๓๑
๒๘.๓๘ ๑,๒๗๔.๒๓ ๙๔.๒๘ ๗๗.๓๗
๒๑.๗๙ ๔๗,๙๖๐.๘๐ ๙๘.๒๘ ๘๓๘.๗๒
๔.๕๒ ๒๓,๗๒๗.๘๓ ๙๔.๖๒ ๑,๓๕๐.๔๔

๐.๔๖
๓.๑๕
๐.๒๕
๕.๗๒
๑.๗๒
๕.๓๘

๙๐.๔๔

๗.๐๖

๒.๕๐

๒๘.๘๓

๓๙๘.๒๖

๙๗.๕๐

๑๐.๒๑

๘๒,๑๖๕.๖๙ ๖๖,๐๖๘.๐๖ ๘๐.๔๑ ๑๓,๖๘๗.๔๔ ๑๖.๖๖ ๗๙,๗๕๕.๕๐ ๙๗.๐๗ ๒,๔๑๐.๑๙

๒.๙๓

๘,๑๓๑.๔๒ ๘,๑๒๑.๗๗ ๙๙.๘๘
๑๑,๔๑๐.๐๕ ๙,๐๓๔.๑๐ ๗๙.๑๘

๙.๖๕
๗๙๔.๙๖

๐.๑๒
๖.๙๗

๐.๑๖

๐.๐๐

๗,๖๒๕.๕๖
๒๔๑.๗๖
๑,๓๐๘.๒๐
๒๘,๗๑๖.๙๙
๑๑๐,๘๘๒.๖๘

๖,๖๒๙.๖๘ ๘๖.๙๔
๒๔๑.๗๖
๘๗๑.๘๗
๒๔,๘๙๙.๑๘
๙๐,๙๖๗.๒๔

๐.๐๐
๑,๕๘๐.๙๙
๙๙๕.๗๒

๐.๐๐ ๘,๑๒๑.๗๗ ๙๙.๘๘
๑๓.๘๖ ๑๐,๖๑๕.๐๙ ๙๓.๐๓
๑๓.๐๖

๗,๖๒๕.๔๐ ๑๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๒๔๑.๗๖ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐
๐.๐๐
๖๖.๖๕
๐.๐๐
๐.๐๐
๘๗๑.๘๗ ๖๖.๖๕ ๔๓๖.๓๓ ๓๓.๓๕
๘๖.๗๑ ๒,๕๗๖.๗๑ ๘.๙๗ ๒๗,๔๗๕.๘๙ ๙๕.๖๘ ๑,๒๔๑.๑๐ ๔.๓๒
๘๒.๐๔ ๑๖,๒๖๔.๑๕ ๑๔.๖๗ ๑๐๗,๒๓๑.๓๙ ๙๖.๗๑ ๓,๖๕๑.๒๙ ๓.๒๙

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน
ส่วนราชการ
๑. สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.)
๒. กรมเจ้าท่า (จท.)
๓. กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
๔. กรมการบินพลเรือน (บพ.)
๕. กรมทางหลวง (ทล.)
๖. กรมทางหลวงชนบท (ทช.)
๗. สำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.)
รวมส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ
๘. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
๙. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
๑๐. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.)
๑๑. สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)
๑๒. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
รวมรัฐวิสาหกิจ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รายจ่ายประจำ�
ก่อหนี้
ร้อยละ
ผูกพัน

งบประมาณ
ทั้งหมด

จ่ายจริง

ร้อยละ

๓๒๘.๕๐
๘๔๒.๘๗
๑,๙๙๐.๐๘
๔๔๙.๗๒
๓,๘๔๐.๐๑
๑๗๑.๓๐

๓๐๘.๐๖
๗๔๔.๙๕
๑,๘๘๙.๕๖
๔๒๗.๑๐
๓,๕๖๓.๖๓
๑๔๗.๗๓

๙๓.๗๘
๘๘.๓๘
๙๔.๙๕
๙๔.๙๗
๙๒.๘๐
๘๖.๒๔

๑๘.๖๘
๔๔.๗๙
๙๕.๒๖
๑๐.๖๙
๒๗๖.๓๘
๐.๐๐

๕.๖๙
๕.๓๑
๔.๗๙
๒.๓๘
๗.๒๐
๐.๐๐

๓๘๗.๗๙

๓๔๙.๒๕

๙๐.๐๖

๒๘.๓๓

๗.๓๐

๓๗๗.๕๘

๘,๐๑๐.๒๗

๗,๔๓๐.๒๘

๙๒.๗๖

๔๗๔.๑๓

๕.๙๒

๗,๙๐๔.๔๑

๘,๑๓๑.๔๒
๘,๖๖๑.๕๒

๘,๑๒๑.๗๗
๘,๕๖๗.๓๙

๙๙.๘๘
๙๘.๙๑

๐.๐๐
๙๔.๑๓

๐.๐๐
๑.๐๙

๖,๕๙๖.๗๗

๖,๐๔๗.๗๔

๙๑.๖๘

๕๔๙.๐๓

๑๕๘.๘๓
๑๕๘.๙๓ ๑๐๐.๐๖ ๐.๐๐
๑,๓๐๘.๒๐ ๘๗๑.๘๗ ๖๖.๖๕
๐.๐๐
๒๔,๘๕๖.๗๔ ๒๓,๗๖๗.๗๐ ๙๕.๖๒ ๖๔๓.๑๖
๓๒,๘๖๗.๐๑ ๓๑,๑๙๗.๙๘ ๙๔.๙๒ ๑,๑๑๗.๒๙

รวม

ร้อยละ

คงเหลือ

ร้อยละ

๓๒๖.๗๔ ๙๙.๔๖
๗๘๙.๗๔ ๙๓.๗๐
๑,๙๘๔.๘๒ ๙๙.๗๔
๔๓๗.๗๙ ๙๗.๓๕
๓,๘๔๐.๐๑ ๑๐๐.๐๐
๑๔๗.๗๓
๕.๓๘

๑.๗๖
๕๓.๑๓
๕.๒๖
๑๑.๙๓
๐.๐๐
๒๓.๕๗

๐.๕๔
๖.๓๐
๐.๒๖
๒.๖๕
๐.๐๐
๑๓.๗๖

๙๗.๓๗

๑๐.๒๑

๒.๖๓

๙๘.๖๘

๑๐๕.๘๖

๑.๓๒

๘,๑๒๑.๗๗ ๙๙.๘๘
๘,๖๖๑.๕๒ ๑๐๐.๐๐

๙.๖๕
๐.๐๐

๐.๑๒
๐.๐๐

๘.๓๒

๖,๕๙๖.๗๗ ๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๒.๕๙
๓.๔๐

๑๕๘.๙๓
๘๗๑.๘๗
๒๔,๔๑๐.๘๖
๓๒,๓๑๕.๒๗

๑๐๐.๐๖ -๐.๑๐
๖๖.๖๕ ๔๓๖.๓๓
๙๘.๒๑ ๔๔๕.๘๘
๙๘.๓๒ ๕๕๑.๗๔

-๐.๐๖
๓๓.๓๕
๑.๗๙
๑.๖๘

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน
ส่วนราชการ
๑. สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.)
๒. กรมเจ้าท่า (จท.)
๓. กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
๔. กรมการบินพลเรือน (บพ.)
๕. กรมทางหลวง (ทล.)
๖. กรมทางหลวงชนบท (ทช.)
๗. สำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.)
รวมส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ
๘. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
๙. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
๑๐. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.)
๑๑. สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)
๑๒. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
รวมรัฐวิสาหกิจ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รายจ่ายลงทุน

งบประมาณ
ทั้งหมด

จ่ายจริง

ร้อยละ

ก่อหนี้
ผูกพัน

๕๕.๑๒
๒๘.๘๐ ๕๒.๒๖
๒๖.๓๑
๓,๑๖๙.๐๓ ๑,๘๕๑.๑๖ ๕๘.๔๑ ๑,๒๔๔.๖๒
๑๔๒.๒๓
๖๖.๘๐ ๔๖.๙๗
๗๕.๓๘
๙๐๑.๘๘
๔๖๓.๕๘ ๕๑.๔๐ ๓๗๒.๘๖
๔๔,๙๕๙.๕๑ ๓๓,๗๖๑.๗๓ ๗๕.๐๙ ๑๐,๓๕๙.๐๖
๒๔,๙๐๖.๙๗ ๒๒,๔๔๕.๕๓ ๙๐.๑๒ ๑,๑๓๔.๕๗
๒๐.๖๘

๒๐.๑๘

๙๗.๕๘

๐.๕๐

ร้อยละ

รวม

ร้อยละ

คงเหลือ

ร้อยละ

๔๗.๗๔
๕๕.๑๒ ๑๐๐.๐๐ ๐.๐๐
๓๙.๒๗ ๓,๐๙๕.๗๘ ๙๗.๖๙ ๗๓.๒๕
๕๓.๐๐ ๑๔๒.๑๘ ๙๙.๙๖
๐.๐๕
๔๑.๓๔ ๘๓๖.๔๔ ๙๒.๗๔ ๖๕.๔๔
๒๓.๐๔ ๔๔,๑๒๐.๗๙ ๙๘.๑๓ ๘๓๘.๗๒
๔.๕๖ ๒๓,๕๘๐.๑๐ ๙๔.๖๗ ๑,๓๒๖.๘๗

๐.๐๐
๒.๓๑
๐.๐๔
๗.๒๖
๑.๘๗
๕.๓๓

๒.๔๒

๐.๐๐

๒๐.๖๘

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๗๔,๑๕๕.๔๒ ๕๘,๖๓๗.๗๙ ๗๙.๐๗ ๑๓,๒๑๓.๓๐ ๑๗.๘๒ ๗๑,๘๕๑.๐๙ ๙๖.๘๙ ๒,๓๐๔.๓๓

๓.๑๑

๐.๐๐
๒,๗๔๘.๕๓

๐.๐๐
๔๖๖.๗๑

๐.๐๐
๑๖.๙๘

๐.๐๐
๑,๔๘๖.๘๖

๐.๐๐
๕๔.๑๐

๐.๐๐
๑,๙๕๓.๕๗

๐.๐๐
๗๑.๐๘

๐.๐๐
๗๙๔.๙๖

๐.๐๐
๒๘.๙๒

๑,๐๒๘.๗๙

๕๘๑.๙๔

๕๖.๕๗

๔๔๖.๖๙

๔๓.๔๒

๑,๐๒๘.๖๓

๙๙.๙๘

๐.๑๖

๐.๐๒

๘๒.๙๓
๘๒.๘๓ ๙๙.๘๘
๐.๐๐
๐.๐๐
๘๒.๘๓
๙๙.๘๘
๐.๑๐
๐.๑๒
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๓,๘๖๐.๒๕ ๑,๑๓๑.๔๘ ๒๙.๓๑ ๑,๙๓๓.๕๕ ๕๐.๐๙ ๓,๐๖๕.๐๓ ๗๙.๔๐ ๗๙๕.๒๒ ๒๐.๖๐
๗๘,๐๑๕.๖๗ ๕๙,๗๖๙.๒๗ ๗๖.๖๑ ๑๕,๑๔๖.๘๕ ๑๙.๔๒ ๗๔,๙๑๖.๑๒ ๙๖.๐๓ ๓,๐๙๙.๕๕ ๓.๙๗
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๑,๒๖๑.๐๒

๒๘.๔๐

๑๒.๐๐

๒,๓๑๕.๘๗

๑๑๔.๗๘

๕๕.๓๙

๒. จท.

๓. ขบ.

๔. บพ.

๕. ทล.

๖. ทช.

๗. สนข.

๙,๑๘๓.๙๙

รวมทั้งหมด

๓.๐๐

๑๐. กทพ.

๕,๓๙๖.๕๓

๔,๖๐๑.๘๕

๙. รฟม.

รวมรัฐวิสาหกิจ

๗๙๑.๖๘

๘. รฟท.

รัฐวิสาหกิจ

รวมส่วนราชการ ๓,๗๘๗.๔๖

๐.๐๐

๑. สปค.

ส่วนราชการ

หน่วยงาน

จำ�นวนเงิน
ที่กันไว้

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๑,๒๖๑.๐๒
๘๑๙.๒๘
๔๔๑.๗๓
๑๐๐.๐๐
๖๔.๙๗
๓๕.๐๓
๒๘.๔๐
๒๘.๔๐
๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๑๒.๐๐
๔.๑๔
๗.๘๖
๑๐๐.๐๐
๓๔.๕๐
๖๕.๕๐
๒,๓๑๕.๘๗ ๑,๘๒๗.๕๐
๔๘๘.๓๗
๑๐๐.๐๐
๗๘.๙๑
๒๑.๐๙
๑๑๔.๗๘
๕๘.๒๖
๕๖.๕๒
๑๐๐.๐๐
๕๐.๗๖
๔๙.๒๔
๕๕.๓๙
๒๖.๗๖
๒๘.๖๓
๑๐๐.๐๐
๔๘.๓๑
๕๑.๖๙
๓,๗๘๗.๔๖ ๒,๗๖๔.๓๕ ๑,๐๒๓.๑๒
๑๐๐.๐๐
๗๒.๙๙
๒๗.๐๑

๗๙๑.๖๘
๔๗๙.๖๔
๓๑๒.๐๔
๑๐๐.๐๐
๖๐.๕๙
๓๙.๔๑
๔,๖๐๑.๘๕ ๒,๑๐๒.๘๘ ๒,๔๙๘.๙๗
๑๐๐.๐๐
๔๕.๗๐
๕๔.๓๐
๐.๐๐
๑.๖๘
๑.๓๒
๐.๐๐
๕๖.๐๐
๔๔.๐๐
๕,๓๙๓.๕๓ ๒,๕๘๔.๒๐ ๒,๘๑๒.๓๓
๙๙.๙๔
๔๗.๘๙
๕๒.๑๑
๙,๑๘๐.๙๙ ๕,๓๔๘.๕๕ ๓,๘๓๕.๔๕
๙๙.๙๗
๕๘.๒๔
๔๑.๗๖

ลบ.
%
ลบ.
%
ลบ.
%
ลบ.
%
ลบ.
%
ลบ.
%
ลบ.
%
ลบ.
%

ลบ.
%
ลบ.
%
ลบ.
%
ลบ.
%
ลบ.
%
๔๑.๗๔

๕๒.๐๙

๐

๕๔.๓๐

๓๙.๔๑

๒๗.๐๑

๕๑.๖๙

๔๙.๒๔

๒๑.๐๙

๖๕.๕๐

๓๕.๐๓
๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

การเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ ๔๗ -๕๒
แผน
ผล
คงเหลือ
เร็ว/(ช้า)

๑๐,๒๔๒.๗๓

๒,๐๗๙.๖๒

๐.๐๐

๙๗๙.๑๖

๑,๑๐๐.๔๖

๘,๑๖๓.๑๑

๑๑๙.๖๒

๑,๘๑๘.๘๙

๔,๘๕๙.๒๕

๑๖๕.๑๐

๒๖๘.๙๕

๙๒๐.๑๒

๑๑.๑๘

จำ�นวนเงิน
ที่กันไว้

๓.๒๙
๒๙.๔๖
๑๘๐.๕๒
๑๙.๖๒
๑๓.๗๖
๕.๑๒
๘.๕๗
๕.๑๙
๖๐๐.๕๔
๑๒.๓๖
๒๙.๓๒
๑.๖๑
๒๖.๒๗
๒๑.๙๖
๘๖๒.๒๘
๑๐.๕๖

๑,๑๐๐.๔๖
๘๓๕.๒๗
๒๖๕.๑๙
๑๐๐.๐๐
๗๕.๙๐
๒๔.๑๐
๙๗๙.๑๖
๖๕๙.๐๘
๓๒๐.๐๘
๑๐๐.๐๐
๖๗.๓๑
๓๒.๖๙
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๒,๐๗๙.๖๒ ๑,๔๙๔.๓๕
๕๘๕.๒๗
๑๐๐.๐๐
๗๑.๘๖
๒๘.๑๔
๑๐,๒๔๒.๗๓ ๘,๗๙๕.๑๘ ๑,๔๔๗.๕๕
๑๐๐.๐๐
๘๕.๘๗
๑๔.๑๓

๑๑.๑๘
๗.๘๘
๑๐๐.๐๐
๗๐.๕๔
๙๒๐.๑๒
๗๓๙.๖๐
๑๐๐.๐๐
๘๐.๓๘
๒๖๘.๙๕
๒๕๕.๑๙
๑๐๐.๐๐
๙๔.๘๘
๑๖๕.๑๐
๑๕๖.๕๓
๑๐๐.๐๐
๙๔.๘๑
๔,๘๕๙.๒๕ ๔,๒๕๘.๗๑
๑๐๐.๐๐
๘๗.๖๔
๑,๘๑๘.๘๙ ๑,๗๘๙.๕๗
๑๐๐.๐๐
๙๘.๓๙
๑๑๙.๖๒
๙๓.๓๕
๑๐๐.๐๐
๗๘.๐๔
๘,๑๖๓.๑๑ ๗,๓๐๐.๘๓
๑๐๐.๐๐
๘๙.๔๔

๑๔.๑๓

๒๘.๑๔

๓๒.๖๙
๐.๐๐
๐.๐๐

๒๔.๑๐

๑๐.๕๖

๒๑.๙๖

๑.๖๑

๑๒.๓๖

๕.๑๙

๕.๑๒

๑๙.๖๒

๒๙.๔๖

การเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ ๒๕๕๓
แผน
ผล
คงเหลือ
เร็ว/(ช้า)

๑๙,๔๒๖.๗๒

๗,๔๗๖.๑๕

๓.๐๐

๕,๕๘๑.๐๑

๑,๘๙๒.๑๔

๑๑,๙๕๐.๕๗

๑๗๕.๐๑

๑,๙๓๓.๖๗

๗,๑๗๕.๑๓

๑๗๗.๑๐

๒๙๗.๓๕

๒,๑๘๑.๑๔

๑๑.๑๘

จำ�นวนเงิน
ที่กันไว้

หน่วย : ล้านบาท

๑,๘๙๒.๑๔
๑๐๐.๐๐
๕,๕๘๑.๐๑
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๗,๔๗๓.๑๕
๙๙.๙๖
๑๙,๔๒๓.๗๒
๙๙.๙๘

๑๑.๑๘
๑๐๐.๐๐
๒,๑๘๑.๑๔
๑๐๐.๐๐
๒๙๗.๓๕
๑๐๐.๐๐
๑๗๗.๑๐
๑๐๐.๐๐
๗,๑๗๕.๑๓
๑๐๐.๐๐
๑,๙๓๓.๖๗
๑๐๐.๐๐
๑๗๕.๐๑
๑๐๐.๐๐
๑๑,๙๕๐.๕๗
๑๐๐.๐๐

๑,๓๑๔.๙๑
๕๗๗.๒๓ (๕๗๗.๒๓)
๖๙.๔๙
๓๐.๕๑
๓๐.๕๑
๒,๗๖๑.๙๖ ๒,๘๑๙.๐๕ (๒,๘๑๙.๐๕)
๔๙.๔๙
๕๐.๕๑
๕๐.๕๑
๑.๖๘
๑.๓๒
๐.๐๐
๕๖.๐๐
๔๔.๐๐
๐.๐๐
๔,๐๗๘.๕๕ ๓,๓๙๗.๖๐ (๓,๓๙๗.๖๐)
๕๔.๕๕
๔๕.๔๕
๔๕.๔๒
๑๔,๑๔๓.๗๓ ๕,๒๘๒.๙๙ (๕,๒๘๒.๙๙)
๗๒.๘๑
๒๗.๑๙
๒๗.๑๘

๗.๘๘
๓.๒๙
(๓.๒๙)
๗๐.๕๔
๒๙.๔๖
๒๙.๔๖
๑,๕๕๘.๘๘
๖๒๒.๒๕ (๖๒๒.๒๕)
๗๑.๔๗
๒๘.๕๓
๒๘.๕๓
๒๘๓.๕๙
๑๓.๗๖
(๑๓.๗๖)
๙๕.๓๗
๔.๖๓
๔.๖๓
๑๖๐.๖๗
๑๖.๔๓
(๑๖.๔๓)
๙๐.๗๒
๙.๒๘
๙.๒๘
๖,๐๘๖.๒๑ ๑,๐๘๘.๙๒ (๑,๐๘๘.๙๒)
๘๔.๘๒
๑๕.๑๘
๑๕.๑๘
๑,๘๔๗.๘๓
๘๕.๘๔
(๘๕.๘๔)
๙๕.๕๖
๔.๔๔
๔.๔๔
๑๒๐.๑๑
๕๔.๙๐
(๕๔.๙๐)
๖๘.๖๓
๓๑.๓๗
๓๑.๓๗
๑๐,๐๖๕.๑๘ ๑,๘๘๕.๓๙ (๑,๘๘๕.๓๙)
๘๔.๒๒
๑๕.๗๘
๑๕.๗๘

การเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ ๔๗ - ๕๓
แผน
ผล
คงเหลือ
เร็ว/(ช้า)

ตารางที่ ๒
แผนและผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรัฐวิสาหกิจ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๔
งบประมาณทั้งหมด ๓๓๓,๙๙๔ ล้านบาท
๗๘,๐๗๕.๐๘
(๒๓.๓๘%)

๒๕๕,๙๑๙.๗๙
(๗๖.๖๒%)

เบิกจ่าย
คงเหลือ

งบท�ำการ ๒๕๖,๕๔๓.๒๗ ล้านบาท
๔๖,๙๙๕.๔๙
(๑๘.๓๒%)

งบลงทุน ๗๗,๔๕๑.๕๙ ล้านบาท

๒๐๙,๙๙๕.๔๙
(๑๘.๓๒%)

๓๑,๐๗๙.๕๘
(๔๐.๑๓%)

๔๖,๓๗๒.๕๘
(๕๙.๘๗%)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรัฐวิสาหกิจ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกรายงบประมาณ ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๔
งบทำ�การ

ร้อยละ

๑๐๐.๐๐
๙๐.๐๐
๘๐.๐๐
๗๐.๐๐
๖๐.๐๐
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
๓๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๐.๐๐

บขส. ทอท. กทท. บวท.

ลบ. ๓,๙๗๘.๑๙
งบทำ�การ
% ๙๖.๐๐
ลบ. ๙๓.๗๔
งบลงทุน
% ๙๐.๓๐
ลบ. ๔,๐๗๑.๙๓
รวม
% ๙๕.๘๖

๑๖,๙๙๑.๓๘ ๖,๙๗๖.๑๖ ๕,๔๘๔.๙๕
๙๗.๐๙
๙๙.๑๒
๙๗.๗๓
๔,๐๗๒.๒๕ ๒,๐๙๐.๐๕ ๒๐๑.๒๔
๘๒.๐๐
๗๗.๔๔
๓๘.๓๙
๒๑,๐๖๓.๖๓ ๙,๐๖๖.๒๑ ๕,๖๘๖.๑๙
๙๓.๗๕
๙๓.๑๑
๙๒.๖๖

สบพ. ขสมก. รทส.
๓๑๔.๕๗
๙๐.๗๙
๘๙.๓๐
๘๓.๙๕
๔๐๓.๘๗
๘๙.๑๙

๑๒,๒๔๐.๑๒
๘๓.๗๗
๔๑.๕๑
๘๖.๙๕
๑๒,๒๘๑.๖๓
๘๓.๗๘

งบลงทุน

รฟม. บกท. รฟท. กทพ. ทอส.

๕๔๐.๙๙ ๖,๕๙๗.๓๔ ๑๓๔,๒๖๘.๕๐ ๑๗,๗๑๕.๘๙ ๔,๒๕๗.๐๐
๘๕.๓๔
๘๑.๒๔
๗๘.๐๘
๘๔.๗๓
๗๙.๒๙
๒.๓๒ ๑๗,๙๔๐.๒๘ ๑๑,๖๘๗.๘๐ ๘,๐๒๗.๘๐ ๒,๑๒๒.๒๒
๑๕.๔๓
๗๔.๓๕
๔๓.๗๓
๕๖.๗๐
๕๓.๖๑
๕๔๓.๓๐ ๒๔,๕๓๗.๖๒ ๑๔๕,๙๕๖.๓๐ ๒๕,๗๔๓.๗๐ ๖,๓๗๙.๒๒
๘๓.๗๓
๗๖.๐๘
๗๓.๔๕
๗๓.๔๑
๖๘.๓๙
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๑๘๒.๗๐
๖๔.๔๐
๓.๕๐
๒๘.๙๓
๑๘๖.๒๐
๖๒.๙๕

n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๔
คงเหลือ

ร้อยละ

๑๐๐.๐๐%
๙๐.๐๐%
๘๐.๐๐%
๗๐.๐๐%
๖๐.๐๐%
๕๐.๐๐%
๔๐.๐๐%
๓๐.๐๐%
๒๐.๐๐%
๑๐.๐๐%
๐.๐๐%
เบิกจ่าย
คงเหลือ

บขส. ขสมก. สบพ. ทอท.

ลบ. ๙๓.๗๔
% ๙๐.๓๐
ลบ. ๑๐.๐๗
% ๙.๗๐
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๔๑.๕๑
๘๖.๙๕
๖.๒๓
๑๓.๐๕

๘๙.๓๐
๘๓.๙๕
๑๗.๐๗
๑๖.๐๕

กทท. รฟม. รฟท.

๔,๐๗๒.๒๕ ๒,๐๙๐.๐๕ ๑๗,๙๔๐.๒๘
๘๒.๐๐
๗๗.๔๔
๗๔.๓๕
๘๙๔.๑๒ ๖๐๘.๙๒ ๖,๑๙๐.๗๖
๑๘.๐๐
๒๒.๕๖
๒๕.๖๕

๘,๐๒๗.๘๐
๕๖.๗๐
๖,๑๓๐.๒๙
๔๓.๓๐

เบิกจ่าย

กทพ. บกท. บวท. ทอส.
๒,๑๒๒.๒๒ ๑๑,๖๘๗.๘๐ ๒๐๑.๒๔
๕๓.๖๑
๔๓.๗๓
๓๘.๓๙
๑,๘๓๖.๖๓ ๑๕,๐๔๑.๒๐ ๓๒๓.๐๑
๔๖.๓๙
๕๖.๒๗
๖๑.๖๑

๓.๕๐
๒๘.๙๓
๘.๖๐
๗๑.๐๗

รอส.
๒.๓๒
๑๕.๔๓
๑๒.๖๙
๘๔.๕๗
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๔๘.๙๗

๑๐.๘๑

๖.๘๙
๓๔๖.๔๗

๗,๐๓๗.๙๐

๔,๑๔๔.๐๙

๓๑๔.๕๗

๖,๙๗๖.๑๖

๓,๙๗๘.๑๙

รวม

๖๒.๙๕

๘๓.๗๓

๙๒.๖๖

๑๐๙.๖๐

๑๐๕.๖๐

๔๕๐.๖๘

๑,๔๐๓.๗๒

๓๗.๐๕

๑๖.๒๗

๗.๓๔

๖.๒๕

๒๘๓.๗๐

๖๓๓.๙๐

๕,๖๑๒.๖๒

๑๗,๕๐๐.๙๗

๑๘๒.๗๐

๕๔๐.๙๙

๕,๔๘๔.๙๕

๑๖,๙๙๑.๓๘

๓๓๓,๙๙๔.๘๗ ๒๕๕,๙๑๙.๗๙ ๗๖.๖๒ ๗๘,๐๗๕.๐๘ ๒๓.๓๘ ๒๕๖,๕๔๓.๒๗ ๒๐๙,๕๔๗.๗๘

๑๘๖.๒๐

๕๔๓.๓๐

๕,๖๘๖.๑๙

๒๑,๐๖๓.๖๓ ๙๓.๗๕

๒๙๕.๘๐

๘๙.๑๙

๖๗๐.๖๖

๔.๑๔

๑๒. ทอส.

๔๐๓.๘๗

๙๓.๑๑

๑๗๕.๙๖

๑๒,๒๔๐.๑๒

๔,๒๕๗.๐๐

๖๔๘.๙๐

๔๕๒.๘๔

๗. สบพ.

๙,๐๖๖.๒๑

๙๕.๘๖

๕,๓๖๘.๙๑

๑๖.๒๒ ๑๔,๖๑๑.๑๓

๓๑.๖๑

๖,๕๙๗.๓๔

๑๑. รทส.

๙,๗๓๖.๘๗

๖. กทท.

๔,๐๗๑.๙๓

๒,๓๗๗.๒๕

๒,๙๔๘.๕๔

๘,๑๒๑.๒๑

๖,๑๓๖.๘๗

๔,๒๔๗.๘๙

๕. บขส.

๑๒,๒๘๑.๖๓ ๘๓.๗๘

๖๘.๓๙

๒๓.๙๒

๑๗,๗๑๕.๘๙

จ่ายจริง

๑๐. บวท.

๑๔,๖๕๘.๘๘

๔. ขสมก.

๖,๓๗๙.๒๒

๗,๗๑๔.๖๓

งบประมาณ

๒๖.๕๙ ๒๐,๙๐๘.๗๖

ร้อยละ

๒๒,๔๖๗.๓๔

๙,๓๒๗.๗๖

๓. กทพ.

๒๔,๕๓๗.๖๒ ๗๖.๐๘

๙,๓๒๓.๑๖

คงเหลือ

๙. ทอท.

๓๒,๒๕๒.๒๕

๒. รฟม.

๒๕,๗๔๓.๗๐ ๗๓.๔๑

ร้อยละ

๘๑.๖๘

๖๔.๔๐

๘๕.๓๔

๙๗.๗๓

๙๗.๐๙

๗๘.๐๘

๙๐.๗๙

๙๙.๑๒

๙๖.๐๐

๘๓.๗๗

๗๙.๒๙

๘๑.๒๔

๘๔.๗๓

ร้อยละ

งบท�ำการ

๑๙๘,๗๐๒.๖๐ ๑๔๕,๙๕๖.๓๐ ๗๓.๔๕ ๕๒,๗๔๖.๓๐ ๒๖.๕๕ ๑๗๑,๙๗๓.๖๐ ๑๓๔,๒๖๘.๕๐

๓๕,๐๖๖.๘๖

๑. รฟท.

จ่ายจริง

ภาพรวม

๘. บกท.

งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยงาน
งบประมาณ

๙.๒๑

๐.๘๘

๔.๐๐

๑๖.๒๓

๒๐.๗๑

๑๐๖.๓๗

๒,๖๙๘.๙๗

๑๐๓.๘๐

๔๗.๗๕

๓,๙๕๘.๘๕

๑๘.๗๖ ๒๔,๑๓๑.๐๔

๑๕.๒๗ ๑๔,๑๕๘.๑๐

ร้อยละ

๓๕.๖๐

๑๔.๖๖

๒.๒๗

๒.๙๑

๑๒.๑๐

๑๕.๐๐

๕๒๔.๒๕

๔,๙๖๖.๓๗

๔๖,๙๙๕.๔๙ ๑๘.๓๒ ๗๗,๔๕๑.๕๙

๑๐๑.๐๐

๙๒.๙๒

๑๒๗.๖๗

๕๐๙.๖๐

๓๗,๗๐๕.๑๐ ๒๑.๙๒ ๒๖,๗๒๙.๐๐

๓๑.๙๐

๖๑.๗๔

๑๖๕.๙๐

๒,๓๗๑.๐๒

๑,๑๑๑.๙๑

๑,๕๒๓.๘๗

๓,๑๙๒.๘๗

คงเหลือ
๕๖.๗๐

ร้อยละ

๘๓.๙๕

๗๗.๔๔

๙๐.๓๐

๘๖.๙๕

๕๓.๖๑

๑๗.๐๗

๖๐๘.๙๒

๑๐.๐๗

๖.๒๓

๑,๘๓๖.๖๓

๖,๑๙๐.๗๖

๖,๑๓๐.๒๙

คงเหลือ

๒๘.๙๓

๑๕.๔๓

๓๘.๓๙

๘๒.๐๐

๘.๖๐

๑๒.๖๙

๓๒๓.๐๑

๘๙๔.๑๒

๗๑.๐๗

๘๔.๕๗

๖๑.๖๑

๑๘.๐๐

๔๖,๓๗๒.๐๑ ๕๙.๘๗ ๓๑,๐๗๙.๕๘ ๔๐.๑๓

๓.๕๐

๒.๓๒

๒๐๑.๒๔

๔,๐๗๒.๒๕

๕๖.๒๗

๑๖.๐๕

๒๒.๕๖

๙.๗๐

๑๓.๐๕

๔๖.๓๙

๒๕.๖๕

๔๓.๓๐

ร้อยละ

หน่วย : ล้านบาท

๑๑,๖๘๗.๘๐ ๔๓.๗๓ ๑๕,๐๔๑.๒๐

๘๙.๓๐

๒,๐๙๐.๐๕

๙๓.๗๔

๔๑.๕๑

๒,๑๒๒.๒๒

๑๗,๙๔๐.๒๘ ๗๔.๓๕

๘,๐๒๗.๘๐

จ่ายจริง

งบลงทุน

ตารางที่ ๑
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรัฐวิสาหกิจ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ของกระทรวงคมนาคม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

ตารางที่ ๒
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรัฐวิสาหกิจ (ประเภทงบลงทุน) ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ของกระทรวงคมนาคม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ
ที่ได้รับ

หน่วยงาน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) (บกท.)
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (บวท.)
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด (รทส.)
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด (ทอส.)
รวมงบประมาณ

๑๔,๑๕๘.๑๐
๒,๖๙๘.๙๗
๒๔,๑๓๑.๐๔
๓,๙๕๘.๘๕
๔๗.๗๕
๑๐๖.๓๗
๒๖,๗๒๙.๐๐
๑๐๓.๘๐
๔,๙๖๖.๓๗
๕๒๔.๒๕
๑๕.๐๐
๑๒.๑๐
๗๗,๔๕๑.๕๙

ผลการเบิกจ่าย
จ่ายจริง
๘,๐๒๗.๘๐
๒,๐๙๐.๐๕
๑๗,๙๔๐.๒๘
๒,๑๒๒.๒๒
๔๑.๕๑
๘๙.๓๐
๑๑,๖๘๗.๘๐
๙๓.๗๔
๔,๐๗๒.๒๕
๒๐๑.๒๔
๒.๓๒
๓.๕๐
๔๖,๓๗๒.๐๑

ร้อยละ
๕๖.๗๐
๗๗.๔๔
๗๔.๓๕
๕๓.๖๑
๘๖.๙๕
๘๓.๙๕
๔๓.๗๓
๙๐.๓๐
๘๒.๐๐
๓๘.๓๙
๑๕.๔๓
๒๘.๙๓
๕๙.๘๗

คงเหลือ
๖,๑๓๐.๒๙
๖๐๘.๙๒
๖,๑๙๐.๗๖
๑,๘๓๖.๖๓
๖.๒๓
๑๗.๐๗
๑๕,๐๔๑.๒๐
๑๐.๐๗
๘๙๔.๑๒
๓๒๓.๐๑
๑๒.๖๘๕
๘.๖๐
๓๑,๐๗๙.๕๘

ร้อยละ
๔๓.๓๐
๒๒.๕๖
๒๕.๖๕
๔๖.๓๙
๑๓.๐๕
๑๖.๐๕
๕๖.๒๗
๙.๗๐
๑๘.๐๐
๖๑.๖๑
๘๔.๕๗
๗๑.๐๗
๔๐.๑๓

ผลการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ของกระทรวงคมนาคม ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๔
งบประมาณทั้งหมด ๑๑๐,๘๘๒.๖๘ ล้านบาท
๓,๖๕๑.๒๙ ล้านบาท
(๓.๒๙%)
๑๖,๒๖๔.๑๕ ล้านบาท
(๑๔.๖๗%)

รายจ่ายประจ�ำ ๓๒,๘๖๗.๐๑ ล้านบาท
๕๕๑.๗๔ ล้านบาท
(๑.๖๘%)
๑,๑๑๗.๒๙ ล้านบาท
(๓.๔๐%)

รายจ่ายลงทุน ๗๘,๐๑๕.๖๗ ล้านบาท
๓,๐๙๙.๕๕ ล้านบาท
(๓.๙๗%)
๑๕,๑๔๖.๘๕ ล้านบาท
(๑๙.๔๒%)

๓๑,๑๙๗.๙๘ ล้านบาท
(๙๔.๙๒%)
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๙๐,๙๖๗.๒๔ ล้านบาท
(๘๒.๐๔%)

เบิกจ่าย
ผูกพัน
คงเหลือ

๕๙,๗๖๙.๒๗ ล้านบาท
(๗๖.๖๑%)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกรายหน่วยงานของกระทรวงคมนาคม ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๔
รายจ่ายประจำ�

ร้อยละ

๑๐๐.๐๐
๙๐.๐๐
๘๐.๐๐
๗๐.๐๐
๖๐.๐๐
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
๓๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๐.๐๐

สบพ. กทพ.

รายจ่าย ลบ. ๑๕๘.๙๓
ประจำ� % ๑๐๐.๐๖
รายจ่าย ลบ. ๘๒.๘๓
ลงทุน % ๙๙.๘๘
รวม

ลบ. ๒๔๑.๗๖
% ๑๐๐.๐๐

ขบ.

๘,๑๒๑.๗๗ ๑,๘๘๙.๕๖
๙๙.๘๘
๙๔.๙๕
๐.๐๐
๖๖.๘๐
๐.๐๐
๔๖.๙๗
๘,๑๒๑.๗๗ ๑,๙๕๖.๓๖
๙๙.๘๘
๙๑.๗๕

สนข.
๓๔๙.๒๕
๙๐.๐๖
๒๐.๑๘
๙๗.๕๘
๓๖๙.๔๓
๙๐.๔๔

ทช.

สปค. รฟม.

๑๔๗.๗๓ ๓๐๘.๐๖
๘๖.๒๔
๙๓.๗๘
๒๒,๔๔๕.๕๓ ๒๘.๘๐
๙๐.๑๒
๕๒.๒๖
๒๒,๕๙๓.๒๖ ๓๓๖.๘๖
๙๐.๐๙
๘๗.๘๑

รฟท.

ทล.

รายจ่ายลงทุน

ขสมก. บพ.

๖,๐๔๗.๗๔ ๘,๕๖๗.๓๙ ๓,๕๖๓.๖๓ ๘๗๑.๘๗
๙๑.๖๘
๙๘.๙๑
๙๒.๘๐
๖๖.๖๕
๕๘๑.๙๔ ๔๖๖.๗๑ ๓๓,๗๖๑.๗๓ ๐.๐๐
๕๖.๕๗
๑๖.๙๘
๗๕.๐๙
๐.๐๐
๖,๖๒๙.๖๘ ๙,๐๓๔.๑๐ ๓๗,๓๒๕.๓๖ ๘๗๑.๘๗
๘๖.๙๔
๗๙.๑๘
๗๖.๔๙
๖๖.๖๕

๔๒๗.๑๐
๙๔.๙๗
๔๖๓.๕๘
๕๑.๔๐
๘๙๐.๖๘
๖๕.๙๐

จท.
๗๔๔.๙๕
๘๘.๓๘
๑,๘๕๑.๑๖
๕๘.๔๑
๒,๕๙๖.๑๑
๖๔.๗๑

ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ ๒๕๔๗ - ๒๕๕๓ ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๔
เงินกันเหลื่อมปี ๒๕๔๗ - ๒๕๕๓ จ�ำนวน ๑๙,๔๒๖.๗๒ ล้านบาท
เบิกจ่าย
คงเหลือ

๕,๒๘๒.๙๙ ล้านบาท
(๒๗.๑๙%)
๑๔,๑๔๓.๗๓ ล้านบาท
(๗๒.๘๑%)

เงินกันเหลื่อมปี ๒๕๔๗ - ๒๕๕๒
จ�ำนวน ๙,๑๘๓.๙๙ ล้านบาท (๔๗.๒๘%)
๓,๘๓๕.๔๕ ล้านบาท
(๔๑.๗๖%)

เงินกันเหลื่อมปี ๒๕๔๗ - ๒๕๕๒
จ�ำนวน ๑๐,๒๔๒.๗๓ ล้านบาท (๕๒.๗๒%)
๑,๔๔๗.๕๕ ล้านบาท
(๑๔.๑๓%)

๘,๗๙๕.๑๘ ล้านบาท
(๘๕.๘๗%)

๘,๗๙๕.๑๘ ล้านบาท
(๘๕.๘๗%)
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กระทรวงคมนาคม

ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ ๒๕๔๗ - ๒๕๕๒ ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๔
จำ�แนกรายหน่วยงาน
จ�ำนวน ๙,๑๘๓.๙๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕,๓๔๘.๕๕ ล้านบาท คงเหลือ ๓,๘๓๕.๔๕ ล้านบาท

ร้อยละ

วงเงินรวม ๔๗ - ๕๒

๕,๐๐๐.๐๐
๔,๕๐๐.๐๐
๔,๐๐๐.๐๐
๓,๕๐๐.๐๐
๓,๐๐๐.๐๐
๒,๕๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
๑,๕๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐
๐.๐๐

วงเงิน ๔๗ - ๕๒ ลบ.
ลบ.
เบิกจ่าย
%
ลบ.
คงเหลือ
%

เบิกจ่าย

จท.

ขบ.

บพ.

ทล.

ทช.

สนข.

๑,๒๖๑.๐๒
๘๑๙.๒๘
๖๔.๙๗
๔๔๑.๗๓
๓๕.๐๓

๒๘.๔๐
๒๘.๔๐
๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๑๒.๐๐
๔.๑๔
๓๔.๕๐
๗.๘๖
๖๕.๕๐

๒,๓๑๕.๘๗
๑,๘๒๗.๕๐
๗๘.๙๑
๔๘๘.๓๗
๒๑.๐๙

๑๑๔.๗๘
๕๘.๒๖
๕๐.๗๖
๕๖.๕๒
๔๙.๒๔

๕๕.๓๙
๒๖.๗๖
๔๘.๓๑
๒๘.๖๓
๕๑.๖๙

คงเหลือ

กทพ.

รฟท.

รฟม.

๓.๐๐
๑.๖๘
๕๖.๐๐
๑.๓๒
๔๔.๐๐

๗๙๑.๖๘
๔๗๙.๖๔
๖๐.๕๙
๓๑๒.๐๔
๓๙.๔๑

๔,๖๐๑.๘๕
๒,๑๐๒.๘๘
๔๕.๗๐
๒,๔๙๘.๙๗
๕๔.๓๐

ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ ๒๕๔๗ - ๒๕๕๒ ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๔
จำ�แนกรายหน่วยงาน
จ�ำนวน ๑๐,๒๔๒.๗๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘,๗๙๕.๑๘ ล้านบาท คงเหลือ ๑,๔๔๗.๕๕ ล้านบาท
ร้อยละ

๕,๐๐๐.๐๐
๔,๕๐๐.๐๐
๔,๐๐๐.๐๐
๓,๕๐๐.๐๐
๓,๐๐๐.๐๐
๒,๕๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
๑,๕๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐
๐.๐๐

วงเงิน ๕๓ ลบ.
เบิกจ่าย
คงเหลือ

วงเงินรวม ๕๓

สปค.

จท.

ขบ.

บพ.

๑๑.๑๘
๗.๘๘
๗๐.๕๔
๓.๒๙
๒๙.๔๖

๙๒๐.๑๒
๗๓๙.๖๐
๘๐.๓๘
๑๘๐.๕๒
๑๙.๖๒

๒๖๘.๙๕
๒๕๕.๑๙
๙๔.๙
๑๓.๘
๕.๑

๑๖๕.๑๐
๑๕๖.๕
๙๔.๘๑
๘.๕๗
๕.๑๙

ลบ.
%
ลบ.
%
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ทล.
๔,๘๕๙.๒๕
๔,๒๕๘.๗๑
๘๗.๖๔
๖๐๐.๕๔
๑๒.๓๖

เบิกจ่าย

คงเหลือ

ทช.

สนข.

รฟท.

รฟม.

๑,๘๑๘.๘๙
๑,๗๘๙.๕๗
๙๘.๓๙
๒๙.๓๒
๑.๖๑

๑๑๙.๖๒
๙๓.๓๕
๗๘.๐๔
๒๖.๒๗
๒๑.๙๖

๑,๑๐๐.๔๖
๘๓๕.๒๗
๗๕.๙๐
๒๖๕.๑๙
๒๔.๑๐

๙๗๙.๑๖
๖๕๙.๐๘
๖๗.๓๑
๓๒๐.๐๘
๓๒.๖๙

กรมเจ้าท่า (จท.)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในโครงการต่าง ๆ
รายละเอียดงบประมาณแยกตามแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/ผลผลิต

ปี ๒๕๕๒

ปี ๒๕๕๓

ปี ๒๕๕๔

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนท่าเรือโลจิสติกส์

๔๒๙.๕๗๘๐

๕๑๓.๖๘๐๐

๗๙๑.๙๐๒๙

๒. การพัฒนาและบ�ำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการขนส่งทางน�้ำ
   - ก่อสร้างท่าเรือ
   - ก่อสร้างเขื่อน
   - ขุดลอกร่องน�้ำ

๒,๕๙๘.๔๔๒๙

๒,๒๙๗.๖๒๙๔

๒,๕๓๗.๑๕๔๐

๒๒๕.๕๕๖๗
๑,๐๑๐.๙๒๔๓
๑,๓๖๑.๙๖๑๙

๓๑๓.๕๕๖๘
๖๓๗.๙๗๘๖
๑,๓๔๖.๐๙๔๐

๒๐๐.๖๗๐๑
๖๓๘.๐๒๑๗
๑,๖๙๘.๔๖๒๒

๓. การก�ำกับดูแลขนส่งทางน�้ำและพาณิชยนาวี

๕๒๙.๗๙๗๔

๔๒๑.๘๔๑๕

๕๕๒.๐๘๗๗

๔. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี

๑๗๔.๐๗๑๒

๑๐๖.๐๕๑๗

๑๓๐.๗๕๘๖

๓,๗๓๑.๘๘๙๕

๓,๓๓๙.๒๐๒๖

๔,๐๑๑.๙๐๓๒

ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น
๔,๕๐๐.๐๐
๔,๐๐๐.๐๐
๓,๕๐๐.๐๐
๓,๐๐๐.๐๐
๒,๕๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
๑,๕๐๐.๐๐
๑,๐๐๐.๐๐
๕๐๐.๐๐
๐.๐๐
ปี ๒๕๕๒

๔. ผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านพาณิชยนาวี
๓. การก�ำกับดูแลขนส่งทางน�้ำ
และพาณิชยนาวี
๒. การพัฒนาและบ�ำรุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
ทางน�้ำ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนท่าเรือโลจิสติกส์
ปี ๒๕๕๓

ปี ๒๕๕๔

ปีงบประมาณ

การเปรียบเทียบงบประมาณปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔
๑) กรมเจ้าท่าได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๔,๐๑๑.๙๐๓๒ ล้านบาท
(เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓ จ�ำนวน ๖๗๒.๗๐๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๔)
๒) กรมเจ้าท่าได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี ๒๕๕๓ จ�ำนวน ๓,๓๓๙.๒๐๒๖ ล้านบาท
(ลดลงจากปี ๒๕๕๒ จ�ำนวน ๓๙๒.๖๘๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๒)
๓) กรมเจ้าท่าได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี ๒๕๕๒ จ�ำนวน ๓,๗๓๑.๘๘๙๕ ล้านบาท
(เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๑ จ�ำนวน ๘.๓๙๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๒๕)
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n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
งบประมาณ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ขบ.ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๑๒๐.๖๐๒๔ ล้านบาท
ลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ร้อยละ ๑.๙๙ โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๘๑ รองลงมาเป็นงบด�ำเนินงาน ร้อยละ ๒๕.๔๗ งบลงทุน ร้อยละ ๖.๗๙ และน้อยที่สุด
เป็นงบรายจ่ายอืน่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๙ ของงบประมาณทีไ่ ด้รบั ทัง้ หมด หากพิจารณางบประมาณแยกตามผลผลิต
พบว่า ผลผลิตที่ ๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ ร้อยละ ๔๖.๓๑ รองลงมาเป็นผลผลิตที่ ๒ ร้อยละ
๓๐.๔๖ และผลผลิตที่ ๑ ร้อยละ ๒๒.๔๙
หน่วย : ล้านบาท
ผลผลิต
ประเภท
งบประมาณ
รายจ่าย

ผลผลิตที่ ๑
การพัฒนาระบบการ
ขนส่งทางถนน
ปี ๒๕๕๓

งบบุคลากร

ปี ๒๕๕๔

ผลผลิตที่ ๒
การพัฒนาความปลอดภัย
และก�ำกับดูแลการขนส่ง
ทางถนน

ผลผลิตที่ ๓
การบริการด้านทะเบียนรถ
และใบอนุญาตขับรถและ
ผู้ขับขี่ประจ�ำรถ

ปี ๒๕๕๓

ปี ๒๕๕๓

ปี ๒๕๕๔

ปี ๒๕๕๔

โครงการก่อสร้าง
อาคารส�ำนักงาน
ขนส่งสาขา
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔

๓๔๓.๘๘๙๙ ๓๑๗.๕๔๒๙ ๔๒๒.๕๖๓๘ ๔๗๖.๒๒๓๔ ๖๐๑.๘๗๔๗ ๖๒๓.๑๓๔๙

-

-

งบด�ำเนินงาน ๑๒๘.๙๙๐๓ ๑๔๖.๖๐๔๖ ๑๓๓.๓๗๑๘ ๑๓๑.๙๖๙๐ ๒๖๙.๐๒๕๔ ๒๖๑.๐๖๓๕

-

-

งบลงทุน

๙.๖๐๕๐

-

งบรายจ่ายอื่น ๑๘.๑๕๐๐ ๑๒.๗๕๐๐
รวมทั้งสิ้น

๔๔.๓๖๑๕ ๓๗.๕๔๓๕
-

-

รวมทั้งสิ้น

ปี ๒๕๕๓

ปี ๒๕๕๔

๑,๓๖๘.๓๒๘๔ ๑,๔๑๖.๙๐๑๒
๕๓๑.๓๘๗๕

๕๓๙.๖๓๗๑

๑๑๕.๐๕๗๔

๙๐.๓๔๓๖ ๕๗.๑๐๘๘ ๑๖.๑๒๖๙ ๒๒๖.๑๓๒๗

๑๔๔.๐๑๔๐

๑๙.๖๐๐๑

๗.๓๐๐๑

๒๐.๐๕๐๑

-

-

๓๗.๗๕๐๑

๕๐๐.๖๓๕๒ ๔๗๖.๘๙๗๕ ๖๐๐.๒๙๗๑ ๖๔๕.๗๓๕๙ ๑,๐๐๕.๕๕๗๖ ๙๘๑.๘๔๒๑ ๕๗.๑๐๘๘ ๑๖.๑๒๖๙ ๒,๑๖๓.๕๙๘๗ ๒,๑๒๐.๖๐๒๔

งบประมาณปี ๒๕๕๔
จ�ำแนกตามผลผลิตและโครงการ
๑%

๒๓%
ผลผลิตที่ ๑
ผลผลิตที่ ๒

๔๖%

ผลผลิตที่ ๓
โครงการก่อสร้างสำ�นักงานขนส่งสาขา
๓๐%
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รวม

แผนงานพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบบริหาร
จัดการขนส่ง
สินค้าและบริการ

โครงการ/ผลผลิต

ค่าใช้จ่าย
ผลผลิตที่ ๑
ท่าอากาศยานได้รับการพัฒนา
- การด�ำเนินงานท่าอากาศยาน

รายละเอียด

๑๘๐.๕๘๑๙

๑,๓๕๑.๖๐๗๔ ๘๙๐.๖๘๙๗

๒๒๗.๑๕๙๙

๒๗.๔๖๙๒

๔๖.๐๖๓๔

๒๔.๘๑๕๙

๔๖.๐๖๓๓

๒๖.๑๐๖๓

ค่าใช้จ่าย
ไตรมาส ๒ (ม.ค. - มี.ค.)
ไตรมาส ๓ (เม.ย. - มิ.ย.)
แผน
ผล
แผน
ผล

๔๖.๐๖๓๔

๓๘.๐๑๐๔

ไตรมาส ๔ (ก.ค. - ก.ย.)
แผน
ผล

๗.๒๖๙๖

- การให้บริการข้อมูลการบินและ
บริการข่าวสาร ข้อมูลด้านอื่น ๆ

๕.๔๒๒๓

๑๗.๘๙๕๐

๖.๖๔๕๑

๙.๐๘๕๖

๔๑.๔๖๘๔

๑๐.๒๕๓๑

๘.๐๒๒๖

๓๖.๖๑๖๙

๙.๐๕๓๖

๒๐.๐๕๗๓

๓๒.๖๙๐๒

๑๐.๓๕๐๕

๑๒.๓๙๓๓

๒๐.๑๙๙๑

๖.๓๙๕๕

๒๐.๗๒๐๖

๒๓.๙๔๓๙

๑๘.๔๒๐๕

๑๙.๐๓๐๒

๒๑.๙๙๐๖

๑๖.๙๑๗๘

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๓ ต�ำแหน่ง)

๒๖๔.๕๘๖๘ ๑๖๓.๗๙๐๒ ๓๘๔.๗๓๒๕ ๒๒๘.๒๐๒๙ ๓๔๗.๙๖๔๙ ๒๐๐.๔๓๕๔ ๓๕๔.๓๒๓๑ ๒๙๘.๒๖๑๒

๒๓.๙๙๑๔

๘.๙๐๘๙

๑๗๘.๓๕๓๖ ๑๐๖.๓๕๘๖ ๒๗๗.๘๖๒๑ ๑๔๙.๖๙๓๙ ๒๓๘.๘๐๓๖ ๑๓๕.๓๔๑๓ ๒๔๕.๑๗๔๘ ๒๐๒.๓๑๒๒

๔๖.๐๖๓๓

ไตรมาส ๑ (ต.ค. - ธ.ค.)
แผน
ผล

- การออกใบอนุญาต ใบส�ำคัญ
ใบรั บ รอง ด้ า นการขนส่ ง ทาง
อากาศ

ผลผลิตที่ ๒
การก�ำกั บ ดู แ ล ส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาด้านการขนส่งทางอากาศ
- การค้นหา ช่วยเหลือ สอบสวน
อุ บั ติ เ หตุ อุ บั ติ ก ารณ์ ด้ า นการ
ขนส่งทางอากาศ

๑,๑๒๔.๔๔๗๕ ๗๑๐.๑๐๗๘ - การปรับปรุง พัฒนา  ก่อสร้าง
ท่ า อากาศยาน และจั ด ให้ มี
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยที่ท่าอากาศยาน

งบประมาณ

งบประมาณและค่าใช้จ่ายในปี ๒๕๕๔

กรมการบินพลเรือน (บพ.)

๗๕.๐๐

๕๐.๐๐

๒๕.๐๐

๑๕๐.๐๐

๐.๐๐
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๒๓๘.๘๐๓๖
๒๔๕.๑๗๔๘

๒๗๗.๘๖๒๑

๒๐๒.๓๑๒๒

๒๒๕.๐๐

๗.๒๖๙๖
๕.๔๒๒๓
๙.๐๘๕๖
๘.๐๒๒๖
๒๐.๐๕๗๓
๓๐.๗๒๐๖
๒๐.๗๒๐๖
๑๙.๐๓๐๒

๑๗๕.๐๐

๑๔๙.๖๙๓๙

๒๕๐.๐๐

๑๓๕.๓๔๑๓

๒๐๐.๐๐

๑๗๘.๓๕๓๖

๒๗๕.๐๐

๒๓.๙๙๑๔
๑๗.๘๙๕
๔๑.๔๖๘๔
๓๖.๖๑๖๙
๓๒.๖๙๐๒
๒๐.๑๙๙๑
๒๓.๙๔๓๙
๒๑.๙๙๐๖

๑๒๕.๐๐

๑๐๖.๓๕๘๖

๓๐๐.๐๐

๘.๙๐๘๙
๖.๖๔๕๑
๑๐.๒๕๓๑
๙.๐๕๓๖
๑๐.๓๕๐๕
๖.๓๙๕๕
๑๘.๔๒๐๕
๑๖.๙๑๗๘

๔๖.๐๖๓๓
๒๗.๔๖๙๒
๔๖.๐๖๓๔
๒๔.๘๑๕๙
๔๖.๐๖๓๓
๒๖.๑๐๖๓
๔๖.๐๖๓๔
๓๘.๐๑๐๔

n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

แผนภูมิแสดงงบประมาณและค่าใช้จ่ายในปี ๒๕๕๔

๑๐๐.๐๐

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม ๓ ต�ำแหน่ง)

กรมทางหลวง (ทล.)
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ล�ำดับที่

แผนงาน-ผลผลิต-โครงการ-งบรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
ภายหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง

จ่ายจริง

กันไว้เบิกเหลื่อมปี

คงเหลือ

๔๘,๗๙๙,๕๑๘,๖๐๐ ๓๗,๓๒๕,๓๕๙,๖๓๔ ๑๑,๒๑๕,๖๒๓,๐๒๗

๒๕๘,๕๓๕,๙๓๙

๔๖,๙๙๙,๕๑๘,๖๐๐ ๓๖,๖๘๑,๔๒๓,๓๘๐ ๑๐,๐๕๙,๗๔๗,๘๖๕

๒๕๘,๓๔๗,๓๕๕

๑

แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
บริหารจัดการขนส่งสินค้า และบริการ
ผลผลิตที่ ๑ โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา

๙,๑๔๓,๔๗๘,๔๓๐

๑,๙๘๐,๙๗๒,๕๔๖

๙,๓๗๐,๗๕๐

๒

ผลผลิตที่ ๒ โครงข่ายทางหลวงได้รับการบ�ำรุงรักษา

๑๕,๔๐๓,๕๒๐,๘๒๕ ๑๓,๒๔๔,๗๕๐,๕๙๙

๑,๙๗๑,๓๑๔,๖๗๐

๑๘๗,๔๕๕,๕๕๖

๓

ผลผลิตที่ ๓ โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย

๓,๒๐๙,๐๒๙,๒๐๑

๒,๕๔๗,๕๗๒,๔๗๑

๖๐๐,๙๔๐,๓๒๕

๖๐,๕๑๖,๔๐๕

๔

โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น ๔ ช่องทาง
จราจร (ระยะที่ ๒)

๓,๒๕๙,๗๘๐,๓๐๕

๒,๐๖๐,๖๐๒,๔๕๖

๑,๑๙๘,๙๗๗,๗๘๙

๒๐๐,๐๖๐

๕

โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล
และเมืองหลัก

๘๒๒,๖๙๔,๔๙๒

๕๔๕,๘๔๙,๒๕๑

๒๗๖,๘๔๕,๑๐๔

๑๓๗

๖

โครงการก่อสร้างทางหลวงสนับสนุนการขนส่ง
แบบต่อเนื่อง

๒,๔๓๙,๕๑๓,๐๘๗

๒,๑๐๑,๘๕๓,๗๓๐

๓๓๗,๖๕๙,๓๕๗

-

๗

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำโขง จ.นครพนม

๕๖๖,๙๒๑,๐๘๒

๔๓๕,๙๑๔,๙๒๑

๑๓๑,๐๐๖,๑๖๑

-

๘

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

๓,๖๗๕,๒๔๔,๔๑๓

๑,๕๐๖,๙๙๙,๐๔๖

๒,๑๖๗,๙๔๙,๔๘๐

๒๙๕,๘๘๗

๙
๑๐

โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำโขง อ.เชียงของ
จ.เชียงราย
โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ

๔,๙๐๗,๗๘๑,๑๒๐
๑๐๖,๙๗๗,๘๘๙

๓,๙๓๔,๐๑๔,๑๒๕
๘๖,๙๐๐,๑๒๗

๙๗๓,๕๒๗,๘๖๓
๒๐,๐๗๗,๗๖๒

๒๓๙,๑๓๒
-

๘๕๙,๑๑๐,๑๓๐

๕๘๐,๘๒๔,๑๐๓

๒๗๘,๒๘๖,๐๒๗

-

๑๒
ข.

โครงการก่อสร้าง บูรณะ ปรับปรุง สะพานทั่วประเทศ
แผนงบประมาณ : ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาผลกระทบจาก
ภัยพิบัติ

๖๑๕,๑๒๔,๓๓๐
๑,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๔๙๒,๖๖๔,๑๒๑
๖๔๓,๙๓๖,๒๕๔

๑๒๒,๑๙๐,๗๘๑
๑,๑๕๕,๘๗๕,๑๖๒

๒๖๙,๔๒๘
๑๘๘,๕๘๔

๑

โครงการฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

๑,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๖๔๓,๙๓๖,๒๕๔

๑,๑๕๕,๘๗๕,๑๖๒

๑๘๘,๕๘๔

ก.

๑๑

๑๑,๑๓๓,๘๒๑,๗๒๖
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n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.)
ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

% เบิกจ่าย
๑๐๐.๐๐
๘๐.๐๐

๗๐.๕๖

๖๐.๕๓
๖๘.๖๓
๕๗.๗๐

๖๐.๐๐
๔๕.๓๗

๔๐.๐๐

๓๓.๒๔
๓๓.๒๔

๐.๐๐

๔๕.๓๗

๒๑.๖๗
๒๑.๖๗

๒๐.๐๐
๐.๓๐ ๒.๗๕
๒.๗๕
๐.๓๐

ต.ค.

พ.ย.

เดือน
แผน
เบิกจ่าย ๕๔
ผล
เบิกจ่าย ๕๔

ลบ.
%
ลบ.
%

๑๒.๐๓
๗.๓๒
๕.๕๔
๑๒.๐๓
๗.๓๒
๕.๕๔

ก.พ.

๗๙.๐๒
๗๙.๐๒

๙๐.๐๙
๘๙.๖๔

แผนเบิกจ่าย ๕๔
ผลเบิกจ่าย ๕๔

ธ.ค.

ม.ค.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๗๕.๗๕๖
๐.๓๐
๗๕.๗๕๖
๐.๓๐

๖๘๘.๙๙
๒.๗๕
๖๘๘.๙๙
๒.๗๕

๑,๓๘๘
๕.๕๔
๑,๓๘๘
๕.๕๔

๑,๘๓๖
๗.๓๒
๑,๘๓๖
๗.๓๒

๓,๐๑๖
๑๒.๐๓
๓,๐๑๖
๑๒.๐๓

๕,๔๓๔
๒๑.๖๗
๕,๔๓๔
๒๑.๖๗

๘,๓๓๖
๓๓.๒๔
๘,๓๓๖
๓๓.๒๔

๑๑,๓๗๗
๔๕.๓๗
๑๑,๓๗๗
๔๕.๓๗

๑๔,๔๖๙
๕๗.๗๐
๑๕,๑๘๐
๖๐.๕๓

๑๗,๒๑๐
๖๘.๖๓
๑๗,๖๙๕
๗๐.๕๖

๑๙,๘๑๗
๗๙.๐๒
๒๐,๐๔๓
๗๙.๙๒

๒๒,๔๘๑
๘๙.๖๔
๒๒,๕๙๔
๙๐.๐๙

งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
งบประมาณทั้งสิ้น ๒๕,๐๗๘.๒๗๐๑ ลบ.

งบบุคลากร
๑,๐๓๕.๒๒๙๓ ลบ.

งบดำ�เนินงาน
๑๙๙.๓๙๓๔ ลบ.

งบเงินอุดหนุน
๑.๙๐๐๐ ลบ.

งบรายจ่ายอื่น
๘.๖๐๘๙ ลบ.

งบลงทุน
๒๓,๘๓๓.๑๓๘๕ ลบ.

๔.๓๑%

๐.๘๐%

๐.๐๑%

๐.๐๓%

๙๕.๐๓%
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สำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
เงินงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร

รายการ

เบิก/จ่าย

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

แผนงบประมาณ :
พัฒนาโครงสร้าง

๗๔,๒๒๙,๓๐๐.๐๐
๔๐,๘๑๘,๔๐๐.๐๐
๒๐,๖๘๗,๒๗๕.๐๐
๒๗๒,๗๔๑,๗๒๕.๐๐

๖๖,๖๓๒,๐๖๑.๑๔
๓๑,๒๙๖,๗๘๘.๒๙
๒๐,๑๘๓,๙๓๖.๖๐
๒๕๑,๓๑๕,๐๙๒.๐๐

๗,๕๙๗,๒๓๘.๘๖
๙,๕๒๑,๖๑๑.๗๑
๔๙๙,๕๑๐.๐๐
๒๑,๔๒๖,๔๕๓.๐๐

รวม

๔๐๘,๔๗๖,๗๐๐.๐๐

๓๖๙,๔๒๗,๘๗๘.๐๓

๓๙,๐๔๔,๘๑๓.๕๗

เงินงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร

๒๕๑,๓๑๕,๐๙๒.๐๐

เบิก/จ่าย

งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
๗,๕๙๗,๒๓๘.๘๖
๙,๕๒๑,๖๑๑.๗๑
๔๙๙,๕๑๐.๐๐
๒๑,๔๒๖,๔๕๓.๐๐

๖๖,๖๓๒,๐๖๑.๑๔
๓๑,๒๙๖,๗๘๘.๒๙
๒๐,๑๘๓,๙๓๖.๐๐

๗๔,๒๒๙,๓๐๐.๐๐

๔๐,๘๑๘,๔๐๐.๐๐
๒๐,๖๘๗,๒๗๕.๐๐

ล้านบาท
๓๐๐
๒๘๐
๒๖๐
๒๔๐
๒๒๐
๒๐๐
๑๘๐
๑๖๐
๑๔๐
๑๒๐
๑๐๐
๘๐
๖๐
๔๐
๒๐
๐

๒๗๒,๗๔๑,๗๒๕.๐๐

พื้นฐานและระบบการบริหาร
จัดการ
ขนส่งสินค้าและบริการ
งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
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n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

178

๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ผลการเบิกจ่าย

๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

งบประมาณที่ได้รับ

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

โครงการชำ�ระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหาย
ไปจากการดำ�เนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟ
ชั้น ๓

๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑,๐๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑๐.๐๐

๑.๐๐
ผลผลิตที่ ๑ การให้บริการระบบคมนาคมขนส่งรถไฟ
โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางชายฝั่งทะเลตะวันออกตอน
ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง
โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงบางซื่อ-ตลิ่งซัน
โครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟ
สายตะวันออก (พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
โครงการชำ�ระหนี้เงินกู้สำ�หรับก่อสร้างทางรถไฟ
สายศรีราชา-แหลมฉบัง และสัตหีบ-มาบตาพุด
โครงการชำ�ระหนี้เงินกู้สำ�หรับก่อสร้างทางรถไฟ
สายคลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอย
โครงการชำ�ระหนี้เงินกู้สำ�หรับก่อสร้างทางคู่
โครงการชำ�ระหนี้เงินกู้สำ�หรับก่อสร้างโครงการพัฒนา
ระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก
(พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
โครงการชำ�ระหนี้เงินกู้สำ�หรับก่อสร้างโครงการระบบ
ขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ช่วงบางซื่ิอ-ตลิ่งชัน
โครงการชำ�ระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)
มวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ช่วงบางซื่อ-รังสิต

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๕๔
และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปี ๒๕๕๔ ในโครงการต่าง ๆ
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ (ปิดบัญชีครั้งสุดท้าย)
รายการ
งบประมาณ
๑. งบท�ำการ
๒. งบลงทุน
รวม

งบประมาณ
ที่ได้รับ
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

%

  ๗,๗๕๘.๓๓๕

   ๗,๑๔๙.๕๙๖

๙๒.๑๕๔

-

-   ๗,๑๔๙.๕๙๖

๙๒.๑๕๔

  ๒,๖๙๘.๖๙๗      ๒,๓๓๕.๒๔๑
๑๐,๔๕๗.๐๓๒
๙,๔๙๓.๓๖๓

๘๖.๕๓๒
๙๐.๗๘๔

-

-   ๒,๓๓๕.๒๔๑
- ๙,๔๙๓.๓๖๓

๘๖.๕๓๒
๙๐.๗๘๔

ก่อหนี้ผูกพัน
สัญญาค้างจ่าย

รวม
(ล้านบาท)

%

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำ�ปี ๒๕๕๔
๙,๐๐๐.๐๐๐
๘,๐๐๐.๐๐๐
๗,๐๐๐.๐๐๐
๖,๐๐๐.๐๐๐
๕,๐๐๐.๐๐๐
๔,๐๐๐.๐๐๐
๓,๐๐๐.๐๐๐
๒,๐๐๐.๐๐๐
๑,๐๐๐.๐๐๐
๑. งบทำ�การ

๑. งบลงทุน
งบประมาณ

จ่ายจริง
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%

n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
งบประมาณที่ได้รับในปี ๒๕๕๔ และผลการใช้จ่าย
งบประมาณปี ๒๕๕๔ ในโครงการต่าง ๆ
โครงการ
งบประมาณ

๔,๕๐๐.๐๐๐๐

ผลการเบิกจ่าย

๑,๐๗๓.๒๑๘๐

๑,๐๕๘.๔๓๓๓

๔,๐๒๕.๓๖๓๐
๑,๒๐๘.๐๔๘๓

๓,๙๙๘.๙๘๓๑
๑,๓๐๐.๓๑๔๗

๑,๘๒๔.๗๘๙๐

๑,๗๖๔.๐๓๘๗

๘,๑๓๑.๔๑๘๓

๘,๑๒๑.๗๖๙๘

๓,๙๙๘.๙๘๓๑

๔,๐๒๕.๓๖๓๐

๑. ทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร
๒. ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ)์
๓. ก่อสร้างระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมความ
ปลอดภัย (บางพลี-สุขสวัสดิ์ และทางหลวงสาย ๓๗) และ
ก่อสร้างทางเชือ่ มบูรพาวิถ-ี วงแหวนอุตสาหกรรม
๔. ก่อสร้างทางยกระดับด้านใต้สนามบินสุวรรณภูมเิ ชือ่ ม
ทางพิเศษบูรพาวิถี

หน่วย : ล้านบาท

๔,๐๐๐.๐๐๐๐

๑,๗๖๔.๐๓๘๗

๑,๒๐๘.๐๔๘๓

๑,๕๐๐.๐๐๐๐

๑,๐๕๘.๔๓๓๓

๒,๐๐๐.๐๐๐๐

๑,๐๗๓.๒๑๘๐

๒,๕๐๐.๐๐๐๐

๑,๓๐๐.๓๑๔๗

๓,๐๐๐.๐๐๐๐

๑,๘๒๔.๗๘๙๐

๓,๕๐๐.๐๐๐๐

๑,๐๐๐.๐๐๐๐
๕๐๐.๐๐๐๐

ญจ

กา

ิเศษ

งพ
ก
ภิเษ

นา
อก

บน

รอ

วน
แห

างพ

วง

(บ

รา–
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ก่อ
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สุข
ลี–

ทา

ท
อิน
าม
ยร
สา นคร
ิเศษ หา
งพ พม
ทา รงุ เท
ก

๐

งบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
งบเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
หน่วย : ล้านบาท

วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร

เบิกจ่ายจริง

๑ แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
๑.๑ โครงการช�ำระหนี้เงินกู้ส�ำหรับก่อสร้าง
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
๐ งบรายจ่ายอื่น

๕,๙๗๗.๙๑

๕,๖๖๔.๙๐

๑.๒ โครงการช�ำระหนี้เงินกู้ส�ำหรับรถไฟฟ้า
สายสีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค
๐ งบรายจ่ายอื่น

๒๓๖.๐๒

แผนงาน

รวม (๑)
๒ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ
๒.๑ ผลผลิตการจัดให้มีการคมนาคมขนส่ง
โดยระบบรถไฟฟ้า
๐ งบเงินอุดหนุน
๐ งบลงทุน
๒.๒ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
๐ งบลงทุน
๒.๓ โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่
๐ งบลงทุน
๒.๔ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริง่ - สมุทรปราการ
๐ งบลงทุน

คงเหลือ

หมายเหตุ

๓๑๓.๐๑ - รฟม. ได้ ด�ำเนิ น การช�ำระหนี้ ป ระจ�ำปี
งบประมาณ ๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วและมีเงิน
เหลือจ่าย รฟม. จึงขอกันเงินไว้ เบิกจ่ายเหลือ่ มปี

-    ๒๓๖.๐๒ - รฟม. ได้ด�ำเนินการขอกันเงินไว้เบิกจ่าย
เหลื่อมปีแล้ว

๖,๒๑๓.๙๓

๕,๖๖๔.๙๐

๓๘๒.๘๕
๑๕.๙๔

๓๘๒.๘๕
๑๔.๙๒

-   
๑.๐๒ - รฟม. ได้ด�ำเนินการขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือ่ มปี

๒๐๐.๐๐

๔๘.๘๙

๑๕๑.๑๑ - รฟม. ได้ด�ำเนินการขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือ่ มปี

๑๓๗.๘๔

๕๔๙.๐๓

-    ๑๓๗.๘๔ - รฟม. ได้ด�ำเนินการขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือ่ มปี

๖๗๕.๐๐

๕๑๘.๑๒

๑๕๖.๘๘ - รฟม. ได้ด�ำเนินการขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือ่ มปี

รวม (๒)

๑,๔๑๑.๖๓

๙๖๔.๗๘

๔๔๖.๘๕

รวมทั้งสิ้น (๑) + (๒)

๗,๖๒๕.๕๖

๖,๖๒๙.๖๘

๙๙๕.๘๘

งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ได้รับจัดสรรรวมจ�ำนวน ๗,๖๒๕.๕๖ ล้านบาท
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
๑๘.๕๑%
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
ได้รับจัดสรรจ�ำนวน ๖,๒๑๓.๙๓ ล้านบาท

๙๑.๑๖%

แผนงานพัฒนาโครงสร้างฯ

๘๑.๔๙%

แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการจัดการขนส่งสินค้า
และบริการได้รับจัดสรรจ�ำนวน ๑,๔๑๑.๖๓ ล้านบาท

๖๘.๓๕%

๘.๘๔%

รวมเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๔

๘๖.๙๔%

๑๓.๐๖%

๓๑.๖๕%

เบิกจ่ายจริง

คงเหลือ
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องค์การขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ขสมก.)
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
จ�ำนวน ๑,๓๐๘.๒๐๐ ล้านบาท

เบิกจ่าย ๘๗๑.๘๗๓๐ ล้านบาท
(๖๖.๖%)

คงเหลือ ๔๓๖.๓๒๗ ล้านบาท
(๓๓.๔%)
ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เบิกจ่ายแล้วเป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น ๘๗๑.๘๗๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๖๖.๖ ของวงเงินเบิกจ่าย รายละเอียดดังนี้
๑. โครงการชำ�ระหนี้เงินกู้เพื่อการอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) จำ�นวนเงิน ๔๘๑.๐๓๑๒
ล้านบาท
๒. โครงการชำ�ระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการ จำ�นวนเงิน ๓๙๐.๘๔๑๘ ล้านบาท
ตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓
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สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ�ำปี ๒๕๕๔
สะสม ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๓ - กันยายน ๒๕๕๔)
งบประจำ�
แหล่งเงิน

งบประมาณ
ที่ได้รับ

การเบิกจ่ายและผูกพัน
จ่ายจริง

%

ยอดเบิกจ่ายคงเหลือ

ผูกพัน

%

คงเหลือ

%

เงินรายได้

๑๘๗.๖๔๑ ๑๕๕.๖๓๘

๘๒.๙๔

-

-

๓๒.๐๐

๑๗.๐๖

เงินงบประมาณแผ่นดิน

๑๕๘.๘๒๙ ๑๕๘.๙๓๒

๑๐๐.๐๖

-

-

- ๐.๑๐

- ๐.๐๖

๓๔๖.๔๗๐ ๓๑๔.๕๗๐

๙๐.๗๙

-

-

๓๑.๙๐

๙.๒๑

รวม

งบลงทุน
แหล่งเงิน

งบประมาณ
ที่ได้รับ

การเบิกจ่ายและผูกพัน
จ่ายจริง

%

ยอดเบิกจ่ายคงเหลือ

ผูกพัน

%

คงเหลือ

%

เงินรายได้

๒๓.๔๔๑

๖.๔๖๗

๒๗.๕๙

๐.๐๐๐

๐.๐๐

๑๖.๙๗

๗๒.๔๑

เงินงบประมาณแผ่นดิน

๘๒.๙๓๒

๘๒.๘๒๙

๙๙.๘๘

-

๐.๐๐

๐.๑๐

๐.๑๒

๑๐๖.๓๗๓

๘๙.๒๙๖

๘๓.๙๕

-

๐.๐๐

๑๗.๐๘

๑๖.๐๕

รวม

รวม
แหล่งเงิน

งบประมาณ
ที่ได้รับ

การเบิกจ่ายและผูกพัน
จ่ายจริง

%

ผูกพัน

ยอดเบิกจ่ายคงเหลือ
%

คงเหลือ

%

เงินรายได้

๒๑๑.๐๘๒ ๑๖๒.๑๐๕

๗๖.๘๐

๐.๐๐๐

-

๔๘.๙๘

๒๓.๒๐

เงินงบประมาณแผ่นดิน

๒๔๑.๗๖๑ ๒๔๑.๗๖๑

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐๐

-

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๕๒.๘๔๓ ๔๐๓.๘๖๖

๘๙.๑๘

๐.๐๐๐

-

๔๘.๙๘

๑๐.๘๒

รวม
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บริษัท ขนส่ง จำ�กัด (บขส.)
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ�ำปี ๒๕๕๔
สะสม ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๓ - กันยายน ๒๕๕๔)
หน่วย : ล้านบาท

ล�ำดับที่

รายการ

๑			

งบท�ำการ (เฉพาะรายจ่ายที่เป็นตัวเงิน)

๒

งบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

ผลการ
เบิกจ่ายจริง

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

ยอดเบิกจ่าย
คงเหลือ

เพิ่ม (ลด)
ร้อยละ

๔,๑๔๔.๐๘๘

๓,๙๗๘.๑๘๙

๙๖.๐๐%

๑๖๕.๘๙๙

๔.๐๐%

๑๐๓.๘๐๒

๙๓.๗๓๗

๙๐.๓๐%

๑๐.๐๖๕

๙.๗๐%

๒.๑		

งบลงทุนเพื่อการด�ำเนินงานปกติ (๒.๑.๑+๒.๑.๒)

๒.๑.๑

อนุมัติรายปี

๒๘.๔๔๙

๒๔.๖๐๒

๘๖.๔๘%

๓.๘๔๗

๑๓.๕๒%

๒.๒.๒

แผนระยะยาว

๗๕.๓๕๓

๖๙.๑๓๕

๙๑.๗๕%

๖.๒๑๘

๘.๒๕%

๒.๒		

งบลงทุนที่เป็นโครงการ

-

-

รวม (๒.๑ + ๒.๒)
รวม (๑ + ๒)

-

-

๑๐๓.๘๐๒

๙๓.๗๓๗

๙๐.๓๐%

๑๐.๐๖๕

๙.๗๐%

๔,๒๔๗.๘๙๐

๔,๐๗๑.๙๒๖

๙๕.๘๖%

๑๗๕.๙๖๔

๔.๑๔%

แผนภาพแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ สะสม ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๓ - กันยายน ๒๕๕๔)
เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๔,๕๐๐
๔,๐๐๐

๔,๑๔๔.๐๘๘ ๓,๙๗๘.๑๘๙

๓,๕๐๐
๓,๐๐๐
๒,๕๐๐
๒,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

๑๐๓.๘๐๒
งบทำ�การ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
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-

๙๓.๗๓๗

งบลงทุน
ผลการเบิกจ่ายจริง

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด (บวท.)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี ๒๕๕๔
และผลการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๔
วงเงินที่ได้รับอนุมัติทั้งปี (ล้านบาท)
งบด�ำเนินการ
งบเบิกจ่าย
๖,๓๖๓.๑๕
๖,๓๖๓.๑๕
๑,๓๓๖.๗๒
๕๒๔.๒๕
๗,๖๙๙.๘๗
๖,๘๘๗.๔๐

รายการ
รายจ่ายท�ำการ
งบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ
รวม

จ่ายจริง
๕,๘๕๖.๓๙
๒๐๕.๙๖
๖,๐๖๒.๓๕

๘,๕๐๐
๘,๐๐๐
๗,๕๐๐
๗,๐๐๐
๖,๕๐๐

๖,๓๖๓.๑๕

๖,๓๖๓.๑๕

๖,๐๐๐
๕,๕๐๐
๕,๐๐๐
๔,๕๐๐
๔,๐๐๐
๓,๕๐๐
๓,๐๐๐
๒,๕๐๐
๒,๐๐๐
๑,๕๐๐

๑,๓๓๖.๗๒

๑,๐๐๐
๕๐๐

๕๒๔.๒๕
รายจ่ายทำ�การ

งบลงทุนที่ได้รับ
อนุมัติ

งบดำ�เนินการ

รายจ่ายทำ�การ

งบลงทุนที่ได้รับ
อนุมัติ

งบเบิกจ่าย
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บริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) (บกท.)
งบประมาณประจ�ำปี ๒๕๕๔
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
การจัดหาเครื่องบินใหม่ A๓๓๐-๓๐๐ ๘ ล�ำ

ประมาณจ่ายปี ๒๕๕๔
๒๕๘.๐

การจัดหาเครื่องบินใหม่ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗ จ�ำนวน ๑๕ ล�ำ

๙,๓๗๐.๘

การจัดหาเครื่องบินใหม่ปี ๒๕๕๔-๒๕๖๕ จ�ำนวน ๗๕ ล�ำ

๑,๒๔๗.๐

การจัดหาอุปกรณ์อะไหล่เครื่องบินและเครื่องยนต์

๑,๓๘๒.๓

การปรับปรุงที่นั่งบนเครื่องบิน

๒,๒๑๙.๑

การดัดแปลงเครื่องบิน B747-400 จ�ำนวน ๒ ล�ำ เป็นเครื่องบินขนส่งสินค้า

๙๕๒.๕

การจัดหาเครื่องฝึกบินจ�ำลองแบบ A380

๑๔๓.๖

การจัดหาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์

๑,๗๓๙.๒

การบ�ำรุงรักษาและซ่อมใหญ่เครื่องบิน

๓,๐๙๒.๔

การลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๖๔๖.๘

- เครื่องจักรและอุปกรณ์

๙๑๘.๐

- เครื่องใช้ส�ำนักงาน

๒๕.๓

- ยานพาหนะ

๔๘๓.๔

- การลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน

๗๐๐.๐

- ค่าจัดหาคาร์บอนเครดิตตามระเบียบของ EU

๑๙๗.๐

- อุปกรณ์ครัวการบิน

๘๙.๕

- ทรัพย์สินอื่น ๆ

๑๘๘.๔
รวม
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๒๓,๖๕๓.๓

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) (ทอท.)
รายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี พ.ศ. ๒๕๕๔

รายการ

ผลเบิกจ่าย
งบประมาณ
เพิ่ม (ลด)
รวมเงินที่
ระหว่างปี*** อนุมัติ ปี ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๔

จ�ำนวนเงินที่
อนุมัติต้นปี

คงเหลือ
งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔

งบลงทุนที่ท�ำเป็นโครงการ
๑. โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

๑,๒๗๐.๑๘๕

๒๔๘.๙๙๙

๑,๕๑๙.๑๘๔

๑,๔๖๑.๗๘๙

๕๗.๓๙๕

๗๑๒.๗๐๖

-๖๑๓.๕๓๗

๙๙.๑๖๙

๕๗.๓๓๔

๔๑.๘๓๕

๒๑๕.๐๔๑

-๑๘๙.๓๘๒

๒๕.๖๕๙

-

๒๕.๖๕๙

-

๓๖.๑๘๖

๓๖.๑๘๖

๒๔.๙๗๒

๑๑.๒๑๔

-๕๑๗.๗๓๔ ๑,๖๘๐.๑๙๘ ๑,๕๔๔.๐๙๕

๑๓๖.๑๐๓

๒. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗)
๓. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๖๐)
๔. แผนพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่
และภูเก็ตสู่ความเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค
(ปีงบประมาณ ๒๕๔๗ - ๒๕๕๔)
รวมทั้งสิ้น

๒,๑๙๗.๙๓๒

* ค่างานล�ำดับที่ ๑.๑ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
** ค่างานล�ำดับที่ ๑.๒ - ๑.๔  เป็นค่างานที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
*** ได้รบั อนุมัติผูกพันเพิ่มเติมเมื่อ ๑๘ ส.ค. ๕๔

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เปรียบเทียบกับผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
มูลค่า (ล้านบาท)
๑,๖๐๐

๑,๕๑๙.๑๘๔
๑,๔๖๑.๗๘๙

๑,๔๐๐
๑,๒๐๐
๑,๐๐๐

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๘๐๐

ผลการใช้จ่ายงบประเทศ

๖๐๐
๔๐๐
๒๐๐
๐

๙๙.๑๖๙
๓๗.๓๓๔

โครงการก่อสร้าง
ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

โครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานภูเก็ต

๒๕.๖๕๙
๐.๐๐

โครงการพัฒนา
ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

๓๖.๑๘๖
๒๔.๙๗๒

แผนพัฒนา
ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่และภูเก็ต
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188
๒.๕๕
๐.๒๘
๐.๐๐
๒.๐๐
๐.๒๗
๑๐.๐๗
๑๐.๐๗
๑๒.๖๒
๒๙๖.๗๗

๒. งบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ
๒.๑ งบลงทุนเพื่อการด�ำเนินงานปกติ
(๑) ขออนุมัติรายปี
(๑.๑.๑) หมวดเครื่องใช้ส�ำนักงาน/เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก
(๑.๑.๒) หมวดส�ำรองราคา
(๑.๑.๓) หมวดส�ำรองกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน
(๑.๑.๔) หมวดสิ่งก่อสร้าง
(๒) จัดท�ำเป็นแผนระยะยาว
(๒.๑.๑) แผนจัดซื้ออุปกรณ์ในการให้บริการส�ำรองที่นั่ง
รวม (๒.๑+๒.๒)
รวม (๑+๒)
๒.๕๕
๐.๒๘
๐.๐๐
๒.๐๐
๐.๒๗
๑๐.๐๗
๑๐.๐๗
๑๒.๖๒
๒๙๖.๗๗

๒๘๔.๑๖

เบิกจ่าย
(๒)

๐.๙๘
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๙๘
๐.๐๐
๕.๐๓
๕.๐๓
๖.๐๑
๒๔๒.๗๕

๒๓๖.๗๕

จ�ำนวน
(๓)

๓๘.๒๘%
๐.๐๐%
N/A
๔๘.๘๖%
๐.๐๐%
๔๙.๙๗%
๔๙.๙๗%
๔๗.๖๑%
๘๑.๘๐%

๘๓.๓๒%

%
(๔)

เบิกจ่ายจริง (๑ ม.ค.-๓๑ ธ.ค. ๕๔)

หมายเหตุ
๑. ผลประกอบการเดือน มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔ - สตง.ยังไม่รับรองงบการเงิน
๒. การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจ�ำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑ ของ ทอส. ได้รับการอนุมัติจากสภาพัฒน์วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔
โดยประกอบด้วย งบท�ำการ จ�ำนวน ๐.๖๒ ล้านบาท และงบลงทุน จ�ำนวน ๐.๕๕ ล้านบาท

๒๘๔.๑๖

ด�ำเนินการ
(๑)

๑. งบท�ำการ (เฉพาะรายจ่ายที่เป็นตัวเงิน)

รายการ

วงเงินที่ได้รับอนุมัติทั้งปี

รายงานงบประมาณที่ได้รับในปี ๒๕๕๔ และผลการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๔

บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเซีย จำ�กัด (ทอส.)

๑.๕๘
๐.๒๘
๐.๐๐
๑.๐๒
๐.๒๗
๕.๐๔
๕.๐๔
๖.๖๑
๕๔.๐๒

๔๗.๔๑

ยอดการเบิกจ่ายคงเหลือ
(๕) = (๒) - (๓)

หน่วย : ล้านบาท

n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำ�กัด (บทด.)
-

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำ�กัด (รสท.)

-

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำ�กัด (รฟฟท.)

-
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n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม
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ส่วนที่ ๕
ภาคพิเศษ : ๑๐๐ ปี กระทรวงคมนาคม

n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชดำ�เนินประกอบพระราชพิธีปฐมฤกษ์ เปิดเดินรถไฟ
หลวงสายแรก ระหว่างกรุงเทพฯ-อยุธยา เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
รัชกาลที่ ๘ ขณะทรงพระเยาว์ประทับรถไฟ
พระที่นั่งคราวเสด็จประพาสจังหวัดลพบุรี
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑

นายโยนส์ อีแวนส์ นักบิน นายเฮาส์
ผู้โดยสารชาติอังกฤษ ซึ่งทำ�การบิน
ฐานเอกชนพลเรือนระหว่างฮ่องกงกับ
ประเทศสยาม มาถึงสนามบินดอนเมือง
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๗
ออกบินเดินทางไปฮ่องกง เมือ่ วันที่ ๒๑
สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๗
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นายอะนะ รมยานนท์ ผู้ว่ารถไฟฯ เฝ้าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสเสด็จประพาสภาคใต้เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
การรถไฟฯ ได้นำ�ขบวนรถไฟพระที่นั่งไปสำ�รองเตรียมการเดินเป็นขบวนรถพิเศษพระที่นั่ง
ถวายที่สถานียะลา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอทัง้ สองพระองค์ เสด็จขึน้ ชมภายในขบวนรถพิเศษพระทีน่ งั่ ทีก่ ารรถไฟฯ จัดถวาย
ณ โรงปูนซีเมนต์ที่วัง ในโอกาสเสด็จพระราชดำ�เนินไปภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๑๕

193

n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อม
ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถและ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯ เยี่ยมเจ้า
หน้าที่กรมทางหลวงที่ อำ�เภอทุ่งช้าง จังหวัด
น่าน เนื่องจากเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงถูกซุ่ม
โจมตีจากผู้ก่อการร้ายจนเสียชีวิตและบาดเจ็บ
หลายนาย เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๑๓ และ
๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๓ และ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๔

194

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนินในพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายเรือขจัดคราบน�้ำมัน “เด่นสุทธิ” ณ ศูนย์
ฝึกพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำ�เนิน
ทรงประกอบพิธีเปิดทางคู่ขนานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนี เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑
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n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเจิมเรือ “ชลธารานุรกั ษ์” ณ ศูนย์ฝกึ พาณิชยนาวี
ตำ�บลบางด้วน อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕

พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาทรงเปิดการเดิน
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (หัวลำ�โพง-บางซือ่ )

196

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการเปิดให้
บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
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n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงทำ�การบินในเที่ยวพิเศษมหากุศล “สายใยรักแห่งครอบครัว”
เที่ยวบิน TG 8870 วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๐ เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๐ เส้นทางเชียงใหม่กรุงเทพฯ

สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม ารทรงมี
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ทรงเป็นนักบินที่ ๑ ในเทีย่ วบินพิเศษมหากุศล
ร่วมสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่พระราชทานสู่ชาวไทยทั้งประเทศ

198

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธเี ปิดเดินรถไฟขบวนปฐมฤกษ์
ระหว่างประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
เปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ ๒ จังหวัดมุกดาหาร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การ
ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๓
(นครพนม-คำ�ม่วน) เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒

199

n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินเปิดร้าน “จิตรลดา”
ณ ท่ า อากาศยานกรุ ง เทพ เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๕ และ พลอากาศตรี ปรีดา
โรจนะบุ ร านนท์ รองผู้ ว่ า การท่ า อากาศยานแห่ ง
ประเทศไทย ได้กล่าวถวายต้อนรับ

นายโสภา โรตน์ครินทร์ ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายแบบ ทรงเจิมป้าย ทรงพระสุหร่ายป้ายชื่อร้าน “จิตรลดา”
แผนงานได้ทูลเกล้าฯ ถวายช่อดอกไม้นามของ การ
ท่าอากาศยานฯ

200

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนิน
เปิดงาน “นิทรรศการวิวัฒนาการสื่อสารและการขนส่ง”

201

n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ น�ำคณะนักเรียน
นายร้อย จปร. ทัศนศึกษาที่จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๔๓

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี เสด็ จ ไปทรงเป็ น ประธานเดิ น เทิ ด
พระเกียรติ “๖๐ ปี เฉลิมฉัตรกษัตรา” ณ สะพาน
ข้ามแม่นำ�้ เจ้าพระยาฝัง่ ทิศเหนือของถนนวงแหวน
อุตสาหกรรม

202

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี แทนพระองค์ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลศิริราช ณ พลับพลาพิธี ถนนรถไฟ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๓

203

n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

ย้อนอดีตมองดูปัจจุบัน
เนื่องจากได้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ตั้งกระทรวงคมนาคม
ขึน้ ใหม่ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงคมนาคมใช้ตราพระรามทรงรถของกระทรวงเศรษฐการเดิม
เป็นตราตำ�แหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

204
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n

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม

206

207

การจัดท�ำรายงานประจ�ำปี ๒๕๕๔
กระทรวงคมนาคม พร้อมซีดี ๑๐๐ ปี กระทรวงคมนาคม
ที่ปรึกษา
นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ
รองปลัดกระทรวง ด้านอ�ำนวยการ
รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงคมนาคม

ประธาน
นายศิริวุฒ วัฒนนิรันตร์
ผู้อ�ำนวยการกองกลาง

คณะท�ำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
นางรสสุคนธ์ พิศาลศิลป์สกุล
นางสาวปองพิศ ฤทธิเดช
นางสาววิชญาดา คงหนู
		

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง
เจ้าพนักงานห้องสมุด ช�ำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ช�ำนาญงาน กรมทางหลวง
ปฏิบัติงานส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

คณะท�ำงานและเลขานุการ
นางสาวดารุนี จันทร์ผ่อง

บรรณารักษ์ ช�ำนาญการ

หน่วยงานสนับสนุนข้อมูล
หน่วยงานในส�ำนักงานรัฐมนตรี ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

--------------------๓๘ กระทรวงคมนาคม ถนนราชด�ำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๓๐๗๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๑๗๕ www.mot.go.th
พิมพ์ที่ หจก. อรุณการพิมพ์ โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๓๓-๔

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔ กระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม
๓๘ ถนนราชดำ�เนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๓๐๗๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๑๗๕
http://www.mot.go.th

www.mot.go.th

www.mot.go.th

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ๑ เมษายน ๒๕๕๕

