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ส่วนที่ ๓

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

“...กระทรวงคมนาคมควรต้องมีการบริหารราชการตามแนวนโยบายรัฐบาลในเรื่องการลดต้นทุน
การขนส่งทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ซึ่งตั้งเป้าหมายลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ๒% ภายในปี ๒๕๖๑
หรื อ คิ ด เป็ น มู ล ค่ า ต้ น ทุ น ที่ ส ามารถประหยั ด ได้ ป ระมาณ ๒ แสนล้ า นบาท โครงการก่ อ สร้ า งรถไฟฟ้ า
โดยใช้การลงทุนแบบ Barter Trade เพื่อช่วยลดงบประมาณของประเทศให้ด�ำเนินการเร่งโครงการรถไฟ
ความเร็ วสู ง จ� ำ นวน ๓ เส้นทาง คือ กรุง เทพฯ-นครราชสีมา กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-หัวหิน
จะเร่งผลักดันโครงการรถไฟทางคู่รวมทั้งเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า Airport Rail Link ...ส่วนแนวทางการบริหาร
จัดการตลาดนัดจตุจักรสั่งให้ดูแลผู้ค้าที่ค้าขายในตลาดนัดจตุจักรให้สิทธิแก่ผู้ค้ารายเดิมก่อน และพิจารณา
ผู้ที่ลงทะเบียนใหม่หาแนวทางลดต้นทุนค่าขนส่ง เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้
ได้ขยายมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนโดยจัดรถโดยสารประจ�ำทางฟรีจากเดิมต่อไปอีก และ
ให้กระทรวงการคลังหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนในระยะยาวต่อไป...”
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นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีตรวจ เยี่ยมและมอบนโยบายกระทรวงคมนาคม ณ อาคารสโมสรกระทรวงคมนาคม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕

(นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
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เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวาระครบรอบ
๑๐๑ ปี ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในสังกัดกระทรวงคมนาคมทุกท่าน
ผมมีความยินดีทไี่ ด้เข้ามาก�ำกับดูแลกระทรวงคมนาคมในครัง้ นี้ ซึง่ ถือเป็นวาระส�ำคัญแห่งการเปลีย่ นแปลง
ของประเทศ กระทรวงคมนาคมในวันนี้มีภารกิจส�ำคัญมากมายที่ต้องเร่งด�ำเนินการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการขนส่ง ตามนโยบายของรัฐบาล ตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๒ ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง
ทางยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศให้สามารถรองรับการพัฒนาและการเติบโต
ของเศรษฐกิจในระยะยาว และเตรียมพร้อมรับการแข่งขันที่จะทวีความรุนแรงในอนาคต เมื่อมีการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี ๒๕๕๘
จากข้อมูลสถาบันนานาชาติ (Global Competitiveness Report) ของ World Economic Forum ได้จัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในปี ๒๐๑๑ อยู่ในอันดับที่ ๓๗ จากทั้งหมด ๑๔๒ ประเทศ โดยอันดับ
การแข่งขันในส่วนโครงสร้างพืน้ ฐานนัน้ ไทยอยูใ่ นอันดับที่ ๔๗ หากเปรียบเทียบกับประเทศในเอเชียด้วยกัน เช่น สิงคโปร์
ฮ่องกง เกาหลี ไต้หวัน และมาเลเซีย แล้ว อันดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของไทยทั้งถนน ระบบการขนส่ง
ทางราง ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ยังอยู่ในอันดับที่ต�่ำกว่าประเทศเหล่านั้นมาก ซึ่งการลงทุนในด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการขนส่งเป็นสิ่งที่จ�ำเป็น เนื่องจากโลกก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว การหยุดอยู่กับที่เท่ากับการถอยหลัง
ในขณะที่ประเทศต่างๆ เช่น จีน ได้ก้าวล�้ำไปข้างหน้า เชื่อมต่อเส้นทางการขนส่งทางรถไฟไปถึงโปแลนด์ จาก
คุนหมิงถึงเวียงจันทน์ สปป.ลาว แม้กระทั่งสิงคโปร์กับมาเลเซียก็จะท�ำรถไฟความเร็วสูงเชื่อมถึงกัน
ดังนัน้ กระทรวงคมนาคมจึงต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทุกด้าน โดยเฉพาะระบบราง โดยจะก่อสร้างทาง
รถไฟรางคูเ่ พิม่ ขึน้ อีก ๓,๐๐๐ กว่ากิโลเมตร เพิม่ รถไฟฟ้าความเร็วสูงอีก ๔ เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯโคราช กรุงเทพฯ-ระยอง และกรุงเทพฯ-หัวหิน รวมทัง้ รถไฟฟ้าอีก ๑๐ สายในกรุงเทพฯ รวมประมาณ ๔๐๐ กว่ากิโลเมตร
นอกจากนี้จะมีการพัฒนาท่าเรืออย่างน้อย ๓ แห่ง คือ ชุมพร สงขลา และสตูล ควบคู่ไปกับการพัฒนาการขนส่งทาง
อากาศและทางถนน ซึ่งการด�ำเนินการต่างๆ นี้ให้ส�ำเร็จได้ต้องอาศัยพลังและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นส�ำคัญ
ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ รวมถึง
พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จงคุ้มครองข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของกระทรวงคมนาคม
ให้มสี ขุ ภาพพลานามัยทีส่ มบูรณ์ แข็งแรง เพือ่ จะได้เป็นพลังร่วมกันในการขับเคลือ่ นงานของกระทรวงให้ประสบผลส�ำเร็จ
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป
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ในโอกาสครบรอบ ๑๐๑ ปี ของการสถาปนากระทรวงคมนาคม ผมขอแสดงความปรารถนาดี
มายังผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานทุกๆ ท่านของกระทรวงคมนาคมทั่วประเทศด้วยความจริงใจ
ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อรัฐสภา ซึ่งมีภารกิจหลายประการ
ที่กระทรวงคมนาคมจะต้องรับมาปฏิบัติและขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการนี้ กระทรวงคมนาคม
จึงได้รวบรวมผลงานที่ส� ำคัญ เพื่อน�ำเสนอต่อสาธารณชนให้ทราบถึงความพยายามและความมุ่งมั่น
ในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งก�ำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดทั้งการขนส่ง
ทางบกและทางอากาศ ผมตระหนักและให้ความส�ำคัญในการท�ำงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงคมนาคมและนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
ทั้งภายในประเทศและภูมิภาค ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ผมขอเน้นย�้ำให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ผมเคยให้ไว้เมื่อเข้ารับ
ต�ำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม โดยเฉพาะในประเด็นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
ด�ำเนินงานตามนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย ทัง้ ในภารกิจหลักและการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด รอบคอบ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความร่วมมือจากข้าราชการ
และลูกจ้างทุกท่าน โดยยึดหลักการท�ำงานแบบบูรณาการด้วยความสามัคคี จริงใจ และค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ของประเทศชาติและประชาชนเป็นส�ำคัญ
ในโอกาสนี้ ขออ�ำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ปกป้องคุ้มครองและเกื้อหนุนให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
และพนักงานทุกๆ ท่านของกระทรวงคมนาคม จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งหน้าที่การงาน
และครอบครัว มีก�ำลังกายก�ำลังใจและสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อความเจริญ
ก้าวหน้าของประเทศชาติสืบไป
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พลเอก

(พฤณท์ สุวรรณทัต)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

(นายประเสริฐ จันทรรวงทอง)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
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ในโอกาสครบรอบ ๑๐๑ ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ นี้
ผมขอแสดงความยินดีและขอส่งความปรารถนาดีมายังผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ
กระทรวงคมนาคมทุกท่าน
กระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ซึ่งเป็น
ส่วนส�ำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญ โดยวางแผน
การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้วยงบประมาณถึง ๒ ล้านล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
สร้างโอกาสด้านการแข่งขันของประเทศ
ในอดี ต ที่ ผ ่ า นมาประเทศไทยได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาการขนส่ ง ทางบกมากกว่ า
การขนส่งทางน�ำ้ ทางอากาศ และทางราง แต่ในปัจจุบนั เนือ่ งจากเหตุผลทางด้านราคาน�ำ้ มันทีเ่ พิม่ สูงขึน้ มาก
ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการค�ำนึงถึงพลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ท�ำให้นานาประเทศต่างหันมาพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานในรูปแบบอืน่ อาทิ การขนส่งระบบรางและการขนส่ง
ทางน�้ำมากขึน้ และในโอกาสทีผ่ มได้เข้ามาก�ำกับดูแลหน่วยงานกลุม่ ภารกิจการขนส่งทางน�้ำก็จะเร่งผลักดัน
ให้มีการพัฒนาการขนส่งทางน�้ำและกิจการพาณิชยนาวี ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มสัดส่วน
การขนส่งทางน�้ำของประเทศโดยก�ำหนดเป็นหมายที่ท้าทายไว้ที่ร้อยละ ๑๘ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศและสามารถรองรับกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
โดยจะไม่เพียงแต่การก่อสร้างทางเรือและการขุดลอกร่องน�้ำภายในประเทศและชายฝั่งทะเลเท่านั้น
แต่ยงั มีการพัฒนาในหลายมิติ ทัง้ ระบบศุลกากร ระบบการบริหารจัดการ ระบบรางเชือ่ มต่อ การเข้าสูท่ า่ เรือ และ
กิจกรรมหลังท่า เป็นต้น
ในวาระอันเป็นมงคลนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
โปรดดลบันดาลให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงคมนาคมทุกท่านเจริญด้วย
จตุรพิธพรชัย มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและมีก�ำลังกาย ก�ำลังใจ ร่วมกันสร้างสรรค์ ผลักดัน
ภารกิจต่างๆ ของกระทรวงคมนาคม ให้ประสบผลส�ำเร็จเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
โดยรวมสืบไป
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สารรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงคมนาคม

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

สารปลัดกระทรวงคมนาคม
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กระทรวงคมนาคมเป็นส่วนราชการที่มีความส�ำคัญต่อประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยภารกิจ
ของกระทรวงคมนาคมจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ซึ่งผมในฐานะปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง จะเร่งผลักดันนโยบายเพื่อพัฒนา
ระบบคมนาคมใน ๒ มิติ คือลดค่าใช้จ่ายของประเทศด้วยการลดต้นทุนโลจิสติกส์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
และการเพิ่มรายได้ของประเทศด้วยการสร้างความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งทางบก ราง น�้ำ อากาศทั้งภายใน
ประเทศและระหว่างประเทศในภูมภิ าค เพือ่ ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการขนส่งผูโ้ ดยสารและสินค้า รวมทัง้ เตรียม
ความพร้อมส�ำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในขณะเดียวกัน กระทรวงคมนาคมจะเร่ง
ด�ำเนินโครงการตามพระราชบัญญัติให้อ�ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของประเทศ พ.ศ. ... รวมมูลค่าการลงทุนกว่า ๒ ล้านล้านบาท โดยโครงการร้อยละ ๘๑.๔ เป็นการลงทุน
ในระบบราง ทั้งโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟที่มีอยู่เดิม โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ โครงการก่อสร้าง
ทางรถไฟสายใหม่ โครงการรถไฟความเร็วสูง และโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมระยะทาง
มากกว่า ๗,๐๐๐ กิโลเมตร ทัง้ นี้ กระทรวงคมนาคมยังคงให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางน�ำ้ บก และอากาศ
ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยโครงการเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน�้ำทั้งทางทะเลและเส้นทางน�้ำภายในประเทศ โครงการ
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและโครงการก่อสร้างทางพิเศษเพื่อพัฒนาโครงข่ายทางถนน โครงการศูนย์
เปลี่ยนถ่ายรูปแบบสินค้าและสถานีขนส่งสินค้า รวมทั้งการพัฒนาท่าอากาศยานและโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบ
บริการการเดินอากาศ เพือ่ ให้เกิดการบูรณาการเป็นโครงข่ายการขนส่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย และสอดคล้อง
กับนโยบายของกระทรวงและแผนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ของประเทศ โดยเมือ่ ด�ำเนินโครงการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
จะสามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP จากปัจจุบันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒
ในด้านการบริหารจัดการองค์กร กระทรวงคมนาคมมุ่งเน้นการด�ำเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ให้มคี วามชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม โดยจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริตของกระทรวงคมนาคม
ซึ่ ง ในระยะแรกจะได้ มี ก ารจั ด ท� ำ ร่ า งข้ อ ตกลงด้ า นคุ ณ ธรรมความร่ ว มมื อ กั บ ภาคเอกชนป้ อ งกั น และต่ อ ต้ า น
การทุจริตจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐเพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสในการด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างของกระทรวงคมนาคม นอกจากนี้
กระทรวงคมนาคมได้ให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการภารกิจของกระทรวงเพื่อลดความซ�้ำซ้อนในการด�ำเนินงาน
และประหยัดค่าใช้จา่ ยของภาครัฐด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ คี วามทันสมัยและเหมาะสม เพือ่ ให้สามารถ
เรียกใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งช่วยส่งเสริมให้การด�ำเนินภารกิจหลักของกระทรวงคมนาคมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในวาระวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ครบรอบ ๑๐๑ ปี ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ผมขอ
ขอบคุณบุคลากรของกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
โปรดดลบันดาลให้ทกุ ท่านประสบความสุข ความส�ำเร็จในหน้าทีก่ ารงาน มีสขุ ภาพแข็งแรง และมีกำ� ลังใจในการปฏิบตั งิ าน
เพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์และความก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติและประชาชนต่อไป

พลต�ำรวจเอก

(วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี)
ปลัดกระทรวงคมนาคม

คณะผู้บริหาร

กระทรวงคมนาคม

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

การเปิดนิทรรศการ Thailand 2020
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นางฐิติมา ฉายแสง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ส�ำรวจการให้บริการและอ�ำนวยความสะดวก
ด้านการคมนาคมส�ำหรับผูพ้ กิ าร เมือ่ วันที่ ๑๔ มกราคม
๒๕๕๖ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
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แถลงข่าวเตรียมแผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ระบบคมนาคมขนส่ง ณ ห้องราชด�ำเนิน กระทรวงคมนาคม

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต รัฐมนตรีช่วย
ว่ า การกระทรวงคมนาคม เป็ น ประธาน
ในพิ ธี เ ปิ ด ด่ า นโดยไม่ เ ก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย ม
ผ่านทางและปล่อยขบวนรถ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกปลอดภั ย ในการเดิ น ทาง
แก่ ป ระชาชนช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ ๒๕๕๖
โดยมี น ายชั ช วาลย์ บุ ญ เจริ ญ กิ จ อธิ บ ดี
กรมทางหลวง พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ ก ารต้ อ นรั บ เมื่ อ วั น ที่
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณด่านเก็บ
ค่าธรรมเนียมผ่านทางลาดกระบัง
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พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม ตรวจราชการ ส�ำนักงานใหญ่ บริษทั วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ทุง่ มหาเมฆ และหอบังคับการบิน
สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี นาวาอากาศตรี
ประจักษ์ สัจจโสภณ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท
วิทยุการบินฯ พร้อมผูบ้ ริหารให้การต้อนรับ และรายงาน
สภาพการจราจรทางอากาศ การบริหารจัดการการจราจร
ทางอากาศ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายชาติชาย ทิพย์สนุ าวี อธิบดีกรมทางหลวง
ชนบท พร้อมคณะ เดินทางตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนกัลปพฤกษ์ ทีป่ จั จุบนั มีปริมาณการจราจร
หนาแน่น โดยกรมทางหลวงชนบทได้ก�ำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเป็น ๒ แนวทาง คือ ปรับปรุงจุดกลับรถและ
จุดเชือ่ มต่อถนนกาญจนาภิเษกและจุดเชือ่ มต่อถนนราชพฤกษ์ (สวนเลียบ) เพือ่ บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและ
อ�ำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ บริเวณโลตัส สาขาย่อย
ถนนกัลปพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร

www.mot.go.th

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

นิทรรศการ Thai land 2020 ก้าวใหม่เชื่ อมไทยสู่โลก

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม
www.mot.go.th

คณะผู้บริหาร

นายวัน อยู่บ�ำรุง

นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานนท์

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม
(พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต)

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม
(นายประเสริฐ จันทรรวงทอง)

นางฐิติมา ฉายแสง

นายมานะ คงวุฒิปัญญา

นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการใน
หน้าที่เลขานุการรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต)

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการใน
หน้าที่เลขานุการรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายประเสริฐ จันทรรวงทอง)

www.mot.go.th

นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

ข้าราชการการเมือง

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

คณะผู้บริหาร
กระทรวงคมนาคม

พลต�ำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
ปลัดกระทรวงคมนาคม

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ

นายชูศักดิ์ เกวี

นายจ�ำรูญ ตั้งไพศาลกิจ

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ

นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ

รองปลัดกระทรวง
(ด้านอ�ำนวยการ)
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

รองปลัดกระทรวง
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง)
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

รองปลัดกระทรวง
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง)
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม
www.mot.go.th

รองปลัดกระทรวง
(หัวหน้ากลุม่ ภารกิจการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านทางหลวง)
ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

รองปลัดกระทรวง
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง)
ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

รองปลัดกระทรวง
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง)
ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖

คณะผู้บริหาร

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายสมชาย จันทร์รอด

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์

นายประเสริฐศิริ สุขะวัฒนกุล

นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล

นายจุฬา สุขมานพ

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

นายพงษ์วรรณ จารุเดชา

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

คณะผู้บริหาร
ที่ปรึกษา

นายสมชาย พิพุธวัฒน์

ทีป่ รึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ

นายประเสริฐศิริ สุขะวัฒนกุล

นางสาวนวพร วิทยานันท์

นางอุบลทิพย์ จางวิบูลย์

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบราชการ

ทีป่ รึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก
ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน�้ำ
ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

คณะผู้บริหาร

ที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวง

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

นายนิติ เพชรคูหา

หัวหน้าส�ำนักงานรัฐมนตรี
ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

www.mot.go.th

คณะผู้บริหาร
ผู้อ�ำนวยการ

นายยงยุทธ มโนชญากร

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

นางสาวหทัยรัตน์ รุง่ ก�ำเนิดวงศ์

นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย

นายกิจจา แก้วปานกัน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอุทธรณ์
เงินค่าทดแทน

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจราชการ

นางปานจิต จินดากุล

ผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส

นางนิ่มนวล ตีรณะธรรม

นางสาวสุวรรณา คล้ายทับทิม

นายศิริวุฒ วัฒนนิรันตร์

ผู้อ�ำนวยการกองสารนิเทศ
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖

ผู้อ�ำนวยการกองคลัง

ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕

ผู้อ�ำนวยการกองกลาง

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕

www.mot.go.th

นางสาวดุจดาว เจริญผล

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ

ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจ�ำกระทรวงคมนาคม
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจ�ำกระทรวงคมนาคม
ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

คณะผู้บริหารเกษียณอายุราชการ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ
ปลัดกระทรวงคมนาคม

www.mot.go.th

นางสาววันทนา โพธิสัตย์

รักษาการในต�ำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านให้ค�ำปรึกษากฎหมาย

นายสัมพันธ์ พงศ์ไทย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

นางส่งศรี สุดโต

ผู้อ�ำนวยการกองสารนิเทศ

คณะผูบร�หาร

หนวยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม

คมนาคมกาวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

คณะผู้บริหาร
กรมเจาท่า

นายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ

นายจ�ารูญ ตั้งไพศาลกิจ

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ

นายณัฐ จับใจ

เรือตรี ปรีชา เพ็ชรวงศ์

นายพงษ์วรรณ จารุเดชา

อธิบดี
ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

รองอธิบดี
ด้านความปลอดภัย
รักษาการรองอธิบดี
ด้านบริหาร

อธิบดี
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

รองอธิบดี
ด้านความปลอดภัย
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

อธิบดี
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

รองอธิบดี
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน�้า
ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖

รายงานประจำาปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม
www.mot.go.th

คณะผู้บริหาร

กรมการขนส่งทางบก

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค
อธิบดี

นายวัฒนา พัทรชนม์ นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
รองอธิบดี
ฝ่ายวิชาการ

รองอธิบดี
ฝ่ายปฏิบัติการ

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

รองอธิบดี
ฝ่ายบริหาร

www.mot.go.th

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร

คมนาคมกาวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

คณะผู้บริหาร

กรมการบินพลเรือน

นายวรเดช หาญประเสริฐ
อธิบดี

นางปาริชาต คชรัตน์
รองอธิบดี
ฝ่ายเศรษฐกิจ

นายจรุณ มีสมบูรณ์
รองอธิบดี
ฝ่ายความปลอดภัย

นายเสรี จิตต์โสภา
รองอธิบดี
ฝ่ายท่าอากาศยาน

รายงานประจำาปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม
www.mot.go.th

คณะผู้บริหาร

กรมทางหลวง

นายวันชัย ภาคลักษณ์

นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ

นายสถิตย์ เลาหเจริญยศ

นายสมชาย เดชภิรัตนมงคล

นายชูศักดิ์ เกวี

นายธานินทร์ สมบูรณ์

อธิบดี
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

รองอธิบดี
ฝ่ายบ�ำรุงทาง
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

รองอธิบดี
ฝ่ายวิชาการ
ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖

รองอธิบดี
ฝ่ายด�ำเนินงาน

www.mot.go.th

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

รองอธิบดี
ฝ่ายบริหาร

อธิบดี
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

คมนาคมกาวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

คณะผู้บริหาร

กรมทางหลวงชนบท

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี
อธิบดี

นายกฤชเทพ สิมลี
รองอธิบดี

นายดรุณ แสงฉาย
รองอธิบดี

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน
รองอธิบดี

รายงานประจำาปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม
www.mot.go.th

คณะผู้บริหาร

สำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์

ผู้อ�ำนวยการ
ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

นายจุฬา สุขมานพ
ผู้อ�ำนวยการ
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

นายประณต สุริยะ

นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

รองผู้อ�ำนวยการ
ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖
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รองผู้อ�ำนวยการ
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

คมนาคมกาวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

คณะผู้บริหาร

การรถไฟแห่งประเทศไทย

นายประภัสร์ จงสงวน
ผู้ว่าการ

นายภากรณ์ ตั้งเจตสกาว
รองผู้ว่าการ
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน

รายงานประจำาปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

นายเทอดชัย เพ่งไพฑูรย์
รองผู้ว่าการ
หน่วยธุรกิจการเดินรถ

นายสิทธิพงษ์ พรมลา

นายกมล ตั้งกิจเจริญชัย

นายวิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์

นายประจักษ์ มโนชัย

นายประเสริฐ อัตตะนันทน์

รองผู้ว่าการ
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ๒

หัวหน้าหน่วยธุรกิจการซ่อมบ�ารุง หัวหน้าหน่วยธุรกิจการเดินรถ

รองผู้ว่าการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และอ�านวยการ

หัวหน้าหน่วยธุรกิจบริหารทรัพย์สิน
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คณะผู้บริหาร

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

เรือตรี วิโรจน์ จงชาณสิทโธ

ผู้อ�ำนวยการ
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรือเอก อิทธิชัย สุพรรณกูล

นางสาวลาวัลย์ อังคีรส

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

นายสุรพงษ์ รงศิริกุล

เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์

เรือเอก สุทธินันท์ หัตถวงษ์

รองผู้อ�ำนวยการ
สายบริหารทรัพยากรบุคคลและ
การเงิน

ผู้อ�ำนวยการ
ท่าเรือแหลมฉบัง

รองผู้อ�ำนวยการ
สายบริหารสินทรัพย์และ
พัฒนาธุรกิจ

ผู้อ�ำนวยการ
ท่าเรือกรุงเทพ

รองผู้อ�ำนวยการ
สายวิศวกรรม

นายเฉลิมเกียรติ สลักค�ำ

ผู้อ�ำนวยการ
ท่าเรือแหลมฉบัง
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

ผู้อ�ำนวยการ
ท่าเรือแหลมฉบัง

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

ผู้อ�ำนวยการ
ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕
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นายเฉลิมชัย มีคุณเอี่ยม

คมนาคมกาวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

คณะผู้บริหาร

การทางพ�เศษแห่งประเทศไทย

นายอัยยณัฐ ถินอภัย
ผู้ว่าการ

นายมณเฑียร กุลธ�ารง

นายสินธพ สิริสิงห

นายชวลิต วัฒนกูล

นายเลิศศักดิ์ จิงหะรานนท์

รองผู้ว่าการ

รายงานประจำาปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

รองผู้ว่าการ

รองผู้ว่าการ

รองผู้ว่าการ

นายณรงค์ เขียดเดช
รองผู้ว่าการ
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คณะผู้บริหาร

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล
ผู้ว่าการ

รองผู้ว่าการ
(กลยุทธ์และแผน)

นางกฤตยา สุมิตนันท์
รองผู้ว่าการ
(บริหาร)

นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล
รองผู้ว่าการ
(วิศวกรรมและก่อสร้าง)

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

รองผู้ว่าการ
(ปฏิบัติการ)

นายชัยสิทธิ์ คุรุรัตน์
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นายรณชิต แย้มสอาด

คมนาคมกาวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

คณะผู้บริหาร

องคการขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นายโอภาส เพชรมุณี
ผู้อ�านวยการ

ว่าที่ พันตรี ฉัตรแก้ว โพธิ์ทองนาค นายสมศักดิ์ บุญช่วย
รองผู้อ�านวยการ
ฝ่ายเดินรถเอกชนร่วมบริการ

รองผู้อ�านวยการ
ฝ่ายบริหาร

นายนเรศ บุญเปยม
รองผู้อ�านวยการ
ฝ่ายการเดินรถองค์การ

รายงานประจำาปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม
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คณะผู้บริหาร

สถาบันการบินพลเรือน

นาวาอากาศเอก จิรพล เกื้อด้วง
ผู้ว่าการ

นาวาอากาศตรี วัฒนา มานนท์
รองผู้ว่าการ
ฝ่ายวิชาการ

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

รองผู้ว่าการ
ฝ่ายบริหาร
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นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย

คมนาคมกาวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

คณะผู้บริหาร
บริษัท ขนส่ง จำากัด

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายพินิจ ค�าปู
รองผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

รายงานประจำาปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

นายสมบัติ นะนุนา
รองผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหาร

นางอรนุช ภู่วัฒนวนิชย์
รองผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหารการเดินรถ

นายบุญช่วย สกุลวิไลเลิศ
รองผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายพัฒนาองค์กร
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คณะผู้บริหาร

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด

นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

นักวิชาการ ระดับรองกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่

นายสมนึก รงค์ทอง

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

นาวาอากาศเอก โชคชัย สภานนท์

นายอภินันท์ วรรณางกูร

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
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นางสาริณี แสงประสิทธิ์

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

คมนาคมกาวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

คณะผู้บริหาร

บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)

นายสรจักร เกษมสุวรรณ
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

นายโชคชัย ปญญายงค์

นายปานฑิต ชนะภัย

เรืออากาศเอก มนตรี จ�าเรียง นางสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
อาวุโส
หน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น
ฝ่ายช่าง
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
(ระดับรองกรรมการผูอ้ �านวยการใหญ่)

รายงานประจำาปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร นายธีรพล โชติชนาภิบาล
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
สนับสนุนการถวายบิน
แก่องค์ประธาน ศูนย์สนับสนุน
การปฏิบัติการ

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า
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นายนิรุฒ มณีพันธ์

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและ
ก�ากับกิจกรรมองค์กร

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี

นายดนุช บุนนาค

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
สายการพาณิชย์

เรืออากาศโท อธิศักดิ์ พัดชื่นใจ
รองกรรมการ
ผู้อ�านวยการใหญ่
สายปฏิบัติการ

คณะผู้บริหาร

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)

ว่าที่ เรืออากาศเอก อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

นางสุภาภรณ์ บุรพกุศลศรี

ว่าที่ เรืออากาศโท ภาสกร สุระพิพิธ

นาวาอากาศโท ประทีป วิจิตรโท
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค

นางสาววิไลวรรณ นัดวิไล
ผู้เชี่ยวชาญ ๑๐ ทอท.
รักษาการรองกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายงานอ�ำนวยการ

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายงานแผนงาน
และการเงิน
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นายสมชัย สวัสดีผล

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง
รักษาการผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

คมนาคมกาวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

คณะผู้บริหาร

บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเช�ย จำากัด (มหาชน)

นายบุรณัชย์ ลิมจิตติ
กรรมการผู้จัดการ

นายธนาธิป ถมังรักษ์สัตว์
ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายการเงิน

รายงานประจำาปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

นายกุลวงศ์ บุนนาค

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและ
ผลิตภัณฑ์

นายสมเกียรติ รุ่งทวีผล
ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายการพาณิชย์

ว่าง

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และบริหารทั่วไป

นางอชราภา ไตลังคะ
ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายบริการลูกค้า
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คณะผู้บริหาร

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำ�กัด

นางสาวกาญจนรัตน์ สหะศักดิ์มนตรี
ผู้จัดการ

คณะผู้บริหาร

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำ�กัด

นายวุฒิไกร วะชังเงิน

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการใหญ่
กลุ่มสายงานปฏิบัติการและ
ซ่อมบ�ำรุง

นายกฤษ อนุรักษ์กมลกุล
รองผู้อ�ำนวยการใหญ่
กลุ่มสายงานปฏิบัติการและ
ซ่อมบ�ำรุง

นางสาวกัลยานี ครองบุญยิ่ง
รองผู้อ�ำนวยการใหญ่
กลุ่มสายงานอ�ำนวยการและ
การเงิน
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

นายภากรณ์ ตั้งเจตสกาว

กรรมการและรักษาการกรรมการผู้อำ� นวยการใหญ่

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

กิจกรรม เพื่อสังคมและชุมชน

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม
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ส่วนที่ ๑
 โครงสร้าง
 อัตราก�ำลัง
 ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานในกระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

ราชการ

รัฐวิสาหกิจ

ส�ำนักงานรัฐมนตรี

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

กรมเจ้าท่า

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กรมการขนส่งทางบก

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

กรมการบินพลเรือน

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

กรมทางหลวง

สถาบันการบินพลเรือน

กรมทางหลวงชนบท

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

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

อัตราก�ำลังส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม
อัตราก�ำลังส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงคมนาคม
ล�ำดับ

หน่วยงาน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

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

ข้าราชการ
๑๙
๒๗๗
๑๑๕๐
๔,๑๒๐
๔๗๒
๗,๒๗๕
๑,๘๑๐
๑๖๘
๑๕,๒๙๑

พนักงาน
ราชการ
๓๙
๖๑๑
๑,๓๙๐
๔๗
๖,๘๐๔
๑,๒๘๕
๔๔
๑๐,๒๒๐

ลูกจ้าง

รวม

๘
๕๙๑
๑,๖๖๘
๘๑๐
๖,๑๒๘
๑,๓๑๓
๓๗
๑๐,๕๕๕

๑๙
๓๒๔
๒๓๕๒
๖,๕๙๐
๑,๓๒๙
๒๐,๒๐๗
๔,๔๐๘
๒๔๙
๓๕,๔๗๘

ลูกจ้าง
๓,๙๘๖

รวม
๑๔,๙๐๘
๓,๕๑๓
๔,๘๘๑
๗๐๖
๑๔,๕๖๖
๒๗๙
๓,๗๒๖
๓
๒,๙๐๐
๓๑,๓๔๔
๖,๙๓๙
๘๑
๗
๔๓๘
๘๔,๒๙๑

พนักงาน
๑๐,๙๒๒
๓,๕๑๓
๔,๔๔๔
๗๐๒
๑๔,๕๖๖
๒๓๒
๓,๗๒๖
๒
๒,๘๕๕
๒๕,๔๔๐
๔,๒๙๘
๗๔
๖
๔๓๘
๗๑,๒๑๘

๔๓๗
๔
๔๗
๑
๔๕
๕,๙๐๔
๖๔๑
๗
๒
๑๑,๐๗๔
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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 เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด
รวม
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ล�ำดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

อัตราก�ำลังส่วนรัฐวิสาหกิจ
สังกัดกระทรวงคมนาคม

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

กระทรวงคมนาคม
วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน”

พันธกิจ

พัฒนาระบบ กลไก และบุคลากร รวมทั้งวางแนวนโยบายการพัฒนา ก�ำกับดูแลและบูรณาการ
การขนส่งและการจราจร ให้มีอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง คุ้มค่า และเป็นธรรม

เป้าประสงค์
๑.
๒.
๓.
๔.

เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งของภูมิภาค
ระบบโลจิสติกส์การขนส่งมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
การเดินทาง การขนส่งและการจราจรมีความปลอดภัย
โครงสร้างพืน้ ฐานและระบบการขนส่งครอบคลุมพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจชุมชนอย่างทัว่ ถึง พอเพียง
และประชาชนสามารถเข้าถึงระบบการขนส่งมวลชนเพิ่มขึ้น
๕. การบริหารจัดการระบบการขนส่งและจราจรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเชื่ อ มโยงโครงข่ า ยระบบขนส่ ง ภายในประเทศและพั ฒ นา
จุดเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางถนน ทางราง ทางน�้ำ และทางอากาศ
ระหว่างพื้นที่เศรษฐกิจเชื่อมโยงแต่ละภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งเขตพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่ง
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและบริการตลอดจนปัจจัยทีช่ กั น�ำก่อให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการขนส่งทางรางและทางน�้ำ
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริม พัฒนาระบบจัดการขนส่งสินค้า (Logistics) ให้เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญ
ส�ำหรับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบขนส่งให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ การปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐาน มาตรฐานยานพาหนะและสภาพแวดล้อม
ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องให้มี ความรู้ความเข้าใจ
จิตส�ำนึก และทักษะเรื่องความปลอดภัยด้านการขนส่ง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการให้บริการระบบขนส่งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อถือได้ เข้าถึงสะดวก และ
มีค่าโดยสารที่เหมาะสม รวมทั้งการปรับปรุงระบบเชื่อมต่อการขนส่ง
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ การส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ ลดปั ญ หาคอขวด เชื่ อ มต่ อ โครงข่ า ย
การเดินทางในเขตเมืองกับพื้นที่ชนบท
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการระบบการขนส่งและการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ บริหารจัดการ ก�ำกับดูแลระบบขนส่งและจราจรให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ ส่งเสริมให้ภาคการขนส่งใช้พลังงานอย่างประหยัดและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
กลยุทธ์ที่ ๕.๓ พัฒนาสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในภาคการขนส่ง
กลยุทธ์ที่ ๕.๔ ยกระดับกระบวนการพัฒนานโยบายแผน และบุคลากร ตลอดจนฐานข้อมูล

ส่วนที่ ๒
 ผลสัมฤทธิข์ องการปฏิบตั ริ าชการ

ตามค�ำรับรองของการปฏิบตั กิ ารราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

๒.๑ สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงคมนาคม รอบ ๑๒ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๕๔-กันยายน ๒๕๕๕)
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

น�้ำหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน
๑

๒

๓

๔

๕

ผลการด�ำเนินงาน ๑๒ เดือน
ผลการ
ค่า
คะแนน
ด�ำเนิน คะแนน
ถ่วง
งาน
ที่ได้ น�้ำหนัก

มิติที่ ๑ มิติภายนอก
ตัวชีว้ ดั ที่ ๑
		
		
		

ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลีย่
ถ่วงน�ำ้ หนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบตั ริ าชการของกระทรวง
และนโยบายส�ำคัญ/พิเศษของรัฐบาล

๒๐

๔.๐๖๒๓

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม
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๑.๑ ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น�้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมายตามแผน
ปฏิบัติราชการของกระทรวง

ระดับ

๑๕

๑

๒

๓

๔

๕

๑.๑.๑ ร้อยละของการประเมินผลลัพธ์
		
โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
		
เป้าหมายของกระทรวงคมนาคม
		
(๑) สาย ชลบุรี-พัทยา ตอน ๓
		
(๒) สาย ปราจีนบุรี-อ.กบินทร์บุรี
			 ตอน ๑
		
(๓) สาย อ.สีคิ้ว-อ.โชคชัย ตอน ๑
			 (ส่วนที่ ๒)
		
(๔) โครงการถนนสายแยก
			 ทางหลวง ๓๔-ซอยอ่อนนุช
			 จ.สมุทรปราการ
		
(๕) โครงการถนนสายแยก
			 ทางหลวง ๓-เคหะบางพลี
			 จ.สมุทรปราการ

ร้อยละ

๕

๖๐

-

๘๐

-

๑๐๐

๑๐๐

๕

๑.๑.๒ ต้นทุนการขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์
		
มวลรวมในประเทศ (GDP)

ร้อยละ

๓

๘.๒

๗.๗

๗.๒

๖.๗

๖.๒

๗.๒

๓

๑.๑.๓ ร้อยละของการขนส่งสินค้าภายใน
		
ประเทศทางน�้ำ และ ระบบราง
		
เปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้า
		
ทั้งหมด
๑.๑.๔ ปริมาณผู้โดยสารทางระบบรถไฟใต้ดิน
		
(แสนคนต่อวัน)
๑.๑.๕ ความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตาม
		
แผนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
		
๑๐ สายทาง

ร้อยละ

๓

๑๕.๐๘ ๑๖.๐๘ ๑๗.๐๘ ๑๘.๐๘ ๑๙.๐๘

๑๗.๑๙

๓.๑๑

แสนคน
ต่อวัน

๒

๑.๙๐

๑.๙๓

๑.๙๖

๑.๙๙

๒.๐๓

๒.๑๘๗

๕

๒

๑

๒

๓

๔

๕

ระดับ

๑

๘๐

๙๐

ร้อยละ

๑

๖๐

๗๐

๑.๒ ระดับความส�ำเร็จในการขับเคลื่อน
นโยบายส�ำคัญ/พิเศษของรัฐบาล

ระดับ

๕

๑

๒

๓

๔

๕

๔.๙๐๘๖

๑.๒.๑ ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ย
		
ถ่วงน�ำ้ หนักในการบรรลุเป้าหมายในการ
		
ด�ำเนินมาตรการ ช่วยเหลือฟื้นฟู
		
เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจาก
		
สถานการณ์อุทกภัย
		
(ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

ระดับ

๕

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐

๔.๙๐๘๖

		
๑.๑.๕.๑
				
				
		
๑.๑.๕.๒
				
				

ระดับความส�ำเร็จของ
การด�ำเนินโครงการที่อยู่
ระหว่างก่อสร้าง
ร้อยละความส�ำเร็จของ
การด�ำเนินโครงการที่อยู่
ระหว่างประกวดราคา

๑๐๐ วัดผลลัพธ์
หรือผล
กระทบ
๘๐
๙๐

ส�ำรวจ
ความ
เชื่อมั่น
๑๐๐

๓.๗๘๐๒

๑.๖๘๖๕
๙๓.๗๓

๒.๓๗๓

๔๐
(๒ สัญญา)

๑

เกณฑ์การให้คะแนน
๑

๒

๓

๔

๕

ผลการด�ำเนินงาน ๑๒ เดือน
ผลการ
ค่า
คะแนน
ด�ำเนิน คะแนน
ถ่วง
งาน
ที่ได้ น�้ำหนัก

		
(๑) กรมเจ้าท่า
			 - ขุดลอกและบ�ำรุงรักษาร่องน�้ำ
				 ในพื้นที่ต่างๆ ๒๙ โครงการ
				 (งปม. ๑,๒๑๕.๔๓๕๐ ล้านบาท)

๑.๒๕

		
(๒) กรมการขนส่งทางบก
			 - สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง
				 จ.ปทุมธานี พื้นที่ ๒๒๕ ไร่
				 (งปม. ๒๖.๑๒๐๗ ล้านบาท)
			 - สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล
				 จ.นครปฐม พื้นที่ ๒๐๗ ไร่
				 (งปม. ๒๓.๐๑๑๕ ล้านบาท)

๑.๒๕

		
(๓) กรมทางหลวง
			 - โครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วน
				 ทางสายหลักและโครงข่าย
				 ส�ำคัญ ๖๕๗ สายทาง
				 (งปม. ๑๐,๒๐๐.๓๖ ล้านบาท)

๑.๒๕

๙๙.๐๙ ๔.๘๑๘๐

		
(๔) กรมทางหลวงชนบท
			 - โครงการฟื้นฟูทางหลวงชนบท
				 อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย
				 ๕๒๙ สายทาง
				 (งปม. ๔,๙๗๑,๒๙๐,๒๐๐ บาท)

๑.๒๕

๙๙.๒๔ ๔.๘๔๘๐

		
๒.๓.๑
				
				
		
๒.๙.๒
				
				
				
				

อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจรทางบกต่อประชากร
แสนคน*
อันดับของประเทศไทยตาม
รายงานผลการวิจัยเรื่อง
Doing Business ของ
ธนาคารโลก
๒.๙.๒.๔ ด้านการช�ำระภาษี

ระดับ

๑๐

อัตรา

๕

๑๗.๖๓ ๑๖.๗๖ ๑๕.๘๙ ๑๕.๐๒ ๑๔.๑๕

อันดับ

๕

อันดับ
สูงกว่า
๑๐๕

รวม

หมายเหตุ : *ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๓๐

๕

๓.๓๘๗๕

๑๐๓
๑๐๕

๑๐๐
๑๐๒

๙๗-๙๙ อันดับ
ต�่ำกว่า
๙๗

ค่าคะแนนที่ได้

๑๕.๑

๓.๙

๒.๘๗๕

๒.๘๗๕

๓.๘๓๗๔

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลีย่
ถ่วงน�ำ้ หนักในการด�ำเนินการตามแผน
ปฏิบตั ริ าชการของกระทรวงทีม่ เี ป้าหมาย
ร่วมกันระหว่างกระทรวง

๑๐๐
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ตัวชี้วัดที่ ๒
		
		
		

๙๙.๘๔๐๘ ๔.๙๖๘๒
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

น�้ำหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

๒.๒ สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
กลุม่ ภารกิจด้านการขนส่ง กระทรวงคมนาคม รอบ ๑๒ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๕)
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

น�้ำหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน
๑

๒

๓

๔

๕

ผลการด�ำเนินงาน ๑๒ เดือน
ผลการ
ค่า คะแนน
ด�ำเนิน คะแนน ถ่วง
งาน
ที่ได้ น�้ำหนัก

มิติที่ ๑ มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติ
ราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ย
			 ถ่วงน�ำ้ หนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
			 แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ
๓.๑ ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ของการด�ำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบ
ขนส่งเชิงพื้นที่ จ�ำนวน ๒ โครงการ

ร้อยละ

๔

๑

๒

๓

๔

๕

๓.๑.๑ ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน
			 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
			 บ้านนาเกลือ จ. ตรัง เปรียบเทียบกับ
			 แผนงานที่วางไว้

ร้อยละ

๒

๘๐

๙๐

๑๐๐

วัด
ผลลัพธ์/
ผลกระทบ
ส�ำเร็จ

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น
๘๐%
ขึ้นไป

๕.๐๐

๕.๐๐๐๐

๓.๑.๒ ร้อยละความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน
			 ขยายทางวิ่ง (Runway Strip and
			 Runway End Safety Area)
			 ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

ร้อยละ

๒

๘๐

๙๐

๑๐๐

วัด
ผลลัพธ์/
ผลกระทบ
ส�ำเร็จ

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น
๘๐%
ขึ้นไป

๕.๐๐

๕.๐๐๐๐

๓.๒ จ�ำนวนที่เกิดอุบัติเหตุต่อปีของระบบขนส่ง
สาธารณะ

๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐

๓

๕.๐๐๐ ๑.๕๐๐๐

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

๓.๒.๑ ทางถนน (คัน)

คัน

๑

๓.๒.๒ ทางน�้ำ (ล�ำ)

ล�ำ

๑

๔๙

๔๕

๔๑

๓๗

๓๔

๑๖

๕.๐๐๐๐

๓.๒.๓ ทางอากาศ (ล�ำ)

ล�ำ

๑

๑

-

-

-

๐

๐

๕.๐๐๐๐

ร้อยละ

๓

๓.๓ ร้อยละของปริมาณการขนส่งผู้โดยสารทาง
ระบบรถไฟและทางอากาศ เทียบกับปริมาณ
การขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศทั้งหมด"
รวม
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หมายเหตุ : ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

๑๐

๒,๓๙๑ ๒,๐๓๙ ๑,๖๘๖ ๑,๓๓๔

๙๘๑ ๙๖๒.๔๐ ๕.๐๐๐๐

๑๓.๕๓ ๑๔.๕๓ ๑๕.๕๓ ๑๖.๕๓ ๑๗.๕๓ ๑๕.๘๖ ๓.๓๓๐๐ ๐.๙๙๙๐

ค่าคะแนนที่ได้

๔.๔๙๙๐
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๒.๓ สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
กลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง กระทรวงคมนาคม รอบ ๑๒ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๕)
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

น�้ำหนัก
หน่วยวัด
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน
๑

๒

๓

๔

๕

๔

๕

ผลการด�ำเนินงาน ๑๒ เดือน
ผลการ
ค่า คะแนน
ด�ำเนิน คะแนน ถ่วง
งาน
ที่ได้ น�้ำหนัก

มิติภายนอก การประเมินประสิทธิผล
(ผลลัพธ์และผลผลิต)
ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ย
			 ถ่วงน�ำ้ หนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
			 แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ
๓.๑ ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
ของการด�ำเนินการก่อสร้างทางหลวง
เปรียบเทียบกับแผนงาน

ระดับ

๓

๑

๒

๓

๑ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๔๑๗
		 (ค้อล่าง)-บรรจบทางหลวงหมายเลข
		 ๔๒๑๓ (บางอิฐ) รวมสะพานข้ามแม่นำ�้ ตาปี

ร้อยละ

๐.๔๗๓๒

๘๐

๙๐

๑๐๐

๒) สายพระประโทน-บรรจบทางหลวง
		 หมายเลข ๓๕ ตอน ๑

ร้อยละ

๐.๓๘๙๓

๘๐

๙๐

๑๐๐

๓) สายอุตรดิตถ์-เด่นชัย ตอน ๒

ร้อยละ

๐.๓๑๔๒

๘๐

๙๐

๑๐๐

๑๐๐

๓

๔) สายเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านเหนือ

ร้อยละ

๐.๒๑๗๒

๘๐

๙๐

๑๐๐

๑๐๐

๓

๕) สาย อ.แก่งคอย-อ.บ้านนา ตอน ๑

ร้อยละ

๐.๒๑๔

๘๐

๙๐

๑๐๐

๑๐๐

๓

๖) ถนนสายเชื่อม ทล.๑๑๒๙-ทล.๑๐๙๘
		 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ร้อยละ

๐.๔๒๘๒

๘๐

๙๐

๑๐๐

๑๑๑.๔

๓

๗) ถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมือง
		 พระนครศรีอยุธยา (ตอน ๑) จ.อยุธยา

ร้อยละ

๐.๓๑๐๓

๘๐

๙๐

๑๐๐

๑๔๙.๕๗

๓

๘) ถนนสายแยก ทล.๗-หนองกระเสริม
		 อ.เมือง จ.ชลบุรี

ร้อยละ

๐.๔๕๔๕

๘๐

๙๐

๑๐๐

วัดผล ความ ๑๐๐.๑๑
ลัพธ์/ผล เชื่อมั่น ความ
กระทบ มากกว่า เชื่อมั่น
๘๐% ๘๖.๒๕%

๓

๙) สะพานข้ามแยกที่ กม.๖+๙๐๐
		 ของถนน สาย ค ผังเมืองรวมเมืองราชบุรี
		 จ.ราชบุรี

ร้อยละ

๐.๑๑๕๖

๘๐

๙๐

๑๐๐

๑๐๐

๓

๑๐) ถนนสาย กส.๔๐๓๕ แยก ทล.๒๐๐๙ 		 บ.หนองสามขา (ตอนที่ ๒) อ.หนองกุงศรี
		 จ.กาฬสินธุ์

ร้อยละ

๐.๐๘๓๕

๘๐

๙๐

๑๐๐

๑๐๒.๕๗

๓

๕.๐๐

๕

๔

๓

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

วัดผล ความ
๑๐๐
ลัพธ์/ผล เชื่อมั่น ความ
กระทบ มากกว่า เชื่อมั่น
๘๐ % ๘๒.๓๗%

๓
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๑๐๐

๒.๐๐๐๐
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๓.๒ ร้อยละของผู้ใช้ถนนที่มีต่อการบริหารเชิง
ประสบการณ์ (Customer Experience
Management) ตั้งแต่ระดับคะแนน ๔ ขึ้นไป

๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ ๑.๕๐๐๐

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการด�ำเนินงาน ๑๒ เดือน
ผลการ
ค่า คะแนน
ด�ำเนิน คะแนน ถ่วง
งาน
ที่ได้ น�้ำหนัก

หน่วยวัด

น�้ำหนัก
(ร้อยละ)

๑

๒

๓

๔

๕

๓.๒.๑ กรมทางหลวง

ร้อยละ

๒

๖๐

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๔.๑๕

๕

๓.๒.๒ กรมทางหลวงชนบท

ร้อยละ

๒

๖๐

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

๕

ครั้ง

๓

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

๓.๓ จ�ำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุในโครงข่ายถนนของ
กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
ต่อ จ�ำนวนเที่ยวเดินทาง (พันล้านคัน-กม.)
รวม

หมายเหตุ : ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

๑๐

๕๖.๖๖ ๕๔.๖๖ ๕๒.๖๖ ๕๐.๖๖ ๔๘.๖๖ ๔๐.๗๙

ค่าคะแนนที่ได้

๕

๕.๐๐๐๐

๑.๕๐๐๐

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม
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ส่วนที่ ๓

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของ
กระทรวงคมนาคม
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

๓.๑ ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงคมนาคม
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะเริ่มด�ำเนินการในปีแรก
(๑.๖) เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และนานา
ประเทศ
*สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมที่ ๑ “การเชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งภายในประเทศและพัฒนา
จุดเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน” โดยมีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้

๑. การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ดา้ นการขนส่งเพือ่ รองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี ๒๕๕๘
		 กระทรวงคมนาคมได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการขนส่งและ
โลจิสติกส์เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก�ำหนดกรอบยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ จัดท�ำแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พิจารณาผลกระทบต่อ
การด�ำเนินงาน เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ก�ำกับ ติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงาน
ตามกรอบยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าหมายหลักของรัฐบาล คือ ส่งเสริมการเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาค
อาเซียนตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN
Connectivity : MPAC) ที่เน้นการเชื่อมโยง ๓ ด้านหลัก ได้แก่ การเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน ทั้งนี้ ในส่วนของการคมนาคม
ขนส่งจะเน้นการเชื่อมโยงตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของอาเซียนหรือ Brunei Action Plan
๒๐๑๑ - ๒๐๑๕ ซึ่งครอบคลุม ๕ ด้าน ได้แก่

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม
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๑.๑ ด้านการขนส่งทางถนน เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางหลวงระหว่าง
ประเทศ ๕ โครงการ ระยะทาง ๑๑๗ กิโลเมตร แล้วเสร็จ ๑ โครงการ ได้แก่ สายอ�ำเภอพิบูลมังสาหารช่องเม็ก ส่วนที่ ๑ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างด�ำเนินการอีก ๔ สาย
ได้แก่ สายคอนสะตอ-วังปะจัน จังหวัดสตูล ระยะทาง ๑๙ กิโลเมตร สายสุไหงโกลก-อ� ำเภอแว้งบ้านบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร สายอ�ำเภอพิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ส่วนที่ ๒
ระยะทาง ๑๘ กิโลเมตร เชิงเขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก พร้อมปรับปรุงทางเดิม สายเมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี
ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงมาตรฐานทางหลวงและป้ายจราจร เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น ก่อสร้างเส้นทางเชื่อมโยงสู่ด่านพรมแดนที่อ� ำเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย พัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งโดยเพิ่มจุดพักรถและสถานีขนส่ง
สินค้า เร่งรัดการจัดท�ำมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนและการควบคุมมลพิษ จัดท�ำระบบขนส่งและ
จราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transportation System: ITS) และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการขนส่ง
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๑.๒ ด้ า นการขนส่ ง ทางรถไฟ เร่ ง พั ฒ นาการเชื่ อ มโยงทางรถไฟสู ่ ป ระเทศ
เพื่อนบ้านใน ๓ สายทาง ได้แก่ เส้นทางเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ในภาคเหนือเชื่อมโยงกับ
เส้นทางการค้า R3E เส้นทางบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ในเส้นทางสายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อมโยงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเส้นทางโครงข่ายช่วงที่ขาด

(Missing link) ช่วงสถานีอรัญประเทศ-คลองลึก เชือ่ มโยง
ประเทศกัมพูชาและเพิ่มสมรรถนะการให้บริการขนส่ง
ทางรถไฟระหว่ า งประเทศ โดยจั ด ท� ำ ความตกลง
การเดินรถไฟระหว่างประเทศและจัดระเบียบผูป้ ระกอบ
การขนส่งทางรถไฟ

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

๑.๕ ด้านการอ�ำนวยความสะดวก
ในการขนส่ง ได้แก่ การเร่งรัดการด�ำเนินการให้กรอบ
ความตกลงด้านการขนส่งของอาเซียน ๓ ฉบับ มีผล
ในทางปฏิบัติ ประกอบด้วย กรอบความตกลงอาเซียน
ว่ า ด้ ว ยการอ� ำ นวยความสะดวกในการขนส่ ง สิ น ค้ า
ผ่านแดนกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ�ำนวย
ความสะดวกในการขนส่งข้ามแดน และกรอบความตกลง
อาเซียนว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ รวมทั้ง
จัดท�ำความตกลงการขนส่งคนโดยสารระหว่างประเทศ

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีตรวจพื้นที่แสดงและจ�ำหน่าย
สินค้า OTOP ในโครงการดัดแปลงรถโบกี้ชั้นสาม (บชส.ป. JR-WEST) เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วทางรถไฟกับสินค้า OTOP ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
(รฟท.) ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวล�ำโพง) โดยมี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก นายชัชชาติ
สิทธิพนั ธุ์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม นายวัน อยูบ่ ำ� รุง ทีป่ รึกษา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ ปลัดกระทรวง
คมนาคม นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ รองปลัดกระทรวงฯ คณะผู้บริหาร รฟท.
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
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๑.๔ ด้านการขนส่งทางอากาศ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางอากาศโดย
การขยายขีดความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระยะที่ ๒ และการเพิม่ ประสิทธิภาพท่าอากาศยานภูเก็ต
ที่ มี ป ริ ม าณการใช้ บ ริ ก ารทางอากาศเต็ ม ขี ด ความ
สามารถ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการเป็ น ศู น ย์ ก ลางการบิ น
ทางอากาศในภูมิภาคอาเซียนและในส่วนของความ
ร่วมมือได้ด�ำเนินการเจรจาท�ำความตกลงด้านการบิน
กับประเทศคูเ่ จรจาของอาเซียน ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ และ
อิ น เดี ย และความร่ ว มมื อ ด้ า นความปลอดภั ย และ
รักษาความปลอดภัย พัฒนามาตรฐานบุคลากรและ
การฝึกซ้อมร่วมกัน

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเริ่มเดินเครื่อง
หัวเจาะอุโมงค์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ ำเงินช่วงหัวล�ำโพง-บางแคและ
ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ
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		 ๑.๓ ด ้ า น ก า ร ข น ส ่ ง ท า ง น�้ ำ
ส่ ง เสริ ม การขนส่ ง สิ น ค้ า ทางล� ำ น�้ ำ โขงเชื่ อ มโยงกลุ ่ ม
ประเทศ (Greater Maekong Sub-Region) โดยเปิดใช้
ท่าเทียบเรือเชียงแสน ๒ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย และบูรณาการ
ให้เกิดมาตรฐานในการขนส่งทางทะเลร่วมอาเซียน ได้แก่
จัดท�ำโครงสร้างอัตราค่าภาระท่าเรืออาเซียน รวมทั้ง
ยกระดับมาตรฐานการควบคุมดูแลด้านความปลอดภัย
และสิ่ ง แวดล้ อ มในการเดิ น เรื อ พั ฒ นามาตรฐาน
บุคลากรร่วมกันโดยการฝึกซ้อมร่วมในการค้นหาและ
ช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (Search and
Rescue Exercise: SAREX) รวมถึงพัฒนาการขนส่ง
ทางล�ำน�้ำ ตลอดจนการเพิ่มและแก้ไขปัญหาคอขวด
ทางถนนเพื่อเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อลดระยะเวลา
ในการขนส่งสินค้าทางน�้ำอย่างยั่งยืน

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

พัฒนาเส้นทางใหม่ในการขนส่งและเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ ตลอดจนการปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งข้ามพรมแดน
		 ทั้งนี้ รัฐบาลได้สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
โดยสนับสนุนกรอบการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ วงเงินการลงทุนรวม ๒.๒๗ ล้านล้านบาท
ซึ่งได้จัดเตรียมกรอบแผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการขนส่ง เพื่อด�ำเนินการระหว่าง
ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๓ วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น ๑.๙๙ ล้านล้านบาท แยกเป็น ด้านการขนส่งทางถนน จ�ำนวน
๐.๔๘ ล้านล้านบาท ด้านการขนส่งทางราง จ�ำนวน ๑.๒๙ ล้านล้านบาท ด้านการขนส่งทางน�้ำ จ�ำนวน
๐.๑๓ ล้านล้านบาท และด้านการขนส่งทางอากาศ จ�ำนวน ๐.๐๙ ล้านล้านบาท ซึง่ มีโครงการส�ำคัญ ได้แก่
การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) การพัฒนารถไฟความเร็วสูง ๔ สายทาง
การพัฒนาทางคู่และทางรถไฟสายใหม่ ๙ สายทาง การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ ๒
และการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยได้ก�ำหนดเป้าหมายหลักที่ส�ำคัญในปี ๒๕๖๓ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

เป้าหมายการพัฒนา
ต้นทุนการขนส่งสินค้ารวมเฉลี่ย
ปริมาณผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะของประเทศ
สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง
สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางล�ำน�้ำ
สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางชายฝั่ง
ปริมาณผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
มูลค่าการประหยัดเวลาในการขนส่ง (VOT)
ลดความสูญเสียจากการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง
เพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าในภาพรวม

ปี ๒๕๖๓
๑.๘๖๖๙ บาท/ตัน-กิโลเมตร
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๑๐.๕
ร้อยละ ๗.๕
๗๗.๓ ล้านคน
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ล้านบาท/ปี
๑๕๕,๐๐๐ ล้านบาท/ปี
๙๐๐ ล้านตันต่อปี

๒. ความร่วมมืออื่นๆ ด้านการขนส่งระหว่างประเทศ
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม
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รัฐบาลได้ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและการขนส่ง
ระหว่างไทยกับต่างประเทศในระดับทวิภาคีและพหุภาคีอื่นๆ โดยส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมระหว่าง
ประเทศที่ส�ำคัญ เช่น การประชุมระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
(GMS) การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ทบทวนด้านเทคนิคส�ำหรับการวางแผนเพือ่ จัดท�ำศูนย์ประสานงาน
ด้านรถไฟของกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (GMS) ขณะเดียวกันผลักดันความร่วมมือ
ทวิภาคีส�ำคัญให้มีความก้าวหน้า เช่น การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านคมนาคมไทย-ลาว และการลงนาม
ความตกลงว่าด้วยการบริการ การบ�ำรุงรักษา และการใช้งานสะพานมิตรภาพ ๓ นครพนม-ค�ำม่วน
การประชุมทวิภาคีไทย-กัมพูชา เพือ่ หารือการเริม่ ใช้บนั ทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลีย่ นสิทธิจราจร
ณ จุดผ่านแดนอรัญประเทศ-ปอยเปต และการประชุมคณะท�ำงานความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน
เป็นต้น นอกจากนี้ ไทยได้เปิดเดินรถโดยสารประจ�ำทางระหว่างไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เพิ่มเติมอีก ๕ เส้นทาง คือ นครพนม-ท่าแขก เชียงใหม่-หลวงพระบาง อุดรธานี-หนองคาย-วังเวียง
กรุงเทพฯ-นครหลวงเวียงจันทน์ และกรุงเทพฯ-ปากเซ โดยปัจจุบันมีการเดินรถร่วมกันถึง ๑๑ เส้นทาง
และได้เปิดเดินรถขนส่งระหว่างไทย-กัมพูชา เมือ่ วันที่ ๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๕๕ ณ จุดผ่านแดนอรัญประเทศปอยเปต ซึ่งถือว่าเป็นก้าวส�ำคัญของการขนส่งข้ามแดนระหว่างทั้งสองประเทศ

นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะเริ่มด�ำเนินการในปีแรก
(๑.๗) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะ
เงินเฟ้อและราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง
*สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมที่ ๔ “การพัฒนาการให้บริการระบบขนส่งเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ”
โดยมีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้

๑. มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง
๑.๑ โครงการรถเมล์ฟรี เพื่อประชาชน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
จัดรถโดยสารธรรมดาให้บริการประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ�ำนวน ๘๐๐ คัน
๘๕ เส้นทาง ปัจจุบันมีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ยวันละ ๓๗๙,๖๔๒ คน
		 ๑.๒ โครงการ “รั ฐ ช่ ว ยคนไทย ขึ้ น รถไฟฟรี ” การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย
ได้จัดบริการเดินรถไฟชั้น ๓ เชิงสังคม และรถเชิงพาณิชย์ จ�ำนวน ๑๗๒ ขบวน ให้บริการประชาชน
โดยไม่ต้องเสียค่าโดยสาร โดยให้บริการในเส้นทางสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือและสายใต้
ปัจจุบันมีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ยวันละ ๘๘,๐๖๐ คน
๒. มาตรการตรึงราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคล
		 กระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ไปเจรจากับผู้บริหาร
ของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (BMCL) เพื่อขอให้ผ่อนผันการปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร
รถไฟฟ้าใต้ดนิ ตามสัญญาสัมปทาน ซึง่ ผลการเจรจาทาง BMCL ยินยอมคงอัตราค่าโดยสารที่ ๑๖-๔๐ บาท
เป็นเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม-๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ในรูปแบบโปรโมชั่น โดยที่รัฐบาล
ไม่ต้องจ่ายชดเชยแต่ประการใด

(๓.๔.๑) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ระบบประปา และระบบไฟฟ้า
ให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพียงพอ รวมทั้งส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดต้นทุน
การขนส่ง เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทัง้ สร้างโอกาส
การกระจายรายได้ กระจายเศรษฐกิจและกระจายการลงทุนสู่ชนบท รวมทั้งก�ำกับดูแลอัตรา
ค่าบริการที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์และการคุ้มครองผู้บริโภค
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นโยบายรัฐบาลที่ ๓.๔ นโยบายโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนา
ระบบรางเพื่อขนส่งมวลชนการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและ
บริการ
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		 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) และรถร่วมบริการตามความสมัครใจได้ปรับลดอัตรา
ค่าโดยสาร เพือ่ บรรเทาภาระค่าครองชีพให้กบั ประชาชนทีใ่ ช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เฉพาะรถโดยสาร
ของ บขส. ในเส้นทางหมวด ๒ และ ๓ ลง กิโลเมตรละ ๒ สตางค์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยมีผู้ประกอบการรถร่วมได้ร่วมการปรับลดค่าโดยสารจ�ำนวน ๑๗ ราย
ใน ๖๕ เส้นทางทั่วประเทศ

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

๓. โครงการปรับลดอัตราค่าโดยสาร

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

(๓.๔.๓) พั ฒ นาสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกด้ า นการขนส่ ง ต่ อ เนื่ อ งหลายรู ป แบบ เพื่ อ
เชื่อมโยงกับฐานการผลิตและฐานการส่งออกของประเทศ รวมทั้งเร่งปรับโครงสร้างการบริหาร
จัดการระบบรางของประเทศให้มีประสิทธิภาพในระยะยาว
(๓.๔.๔) พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง โดยเชือ่ มโยงโครงข่ายและการบริหารจัดการ
ขนส่งผู้โดยสารและสินค้าและบริการที่สะดวกและปลอดภัย ทั้งในพื้นที่ชนบท พื้นที่เมืองและ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการขยายฐานการผลิตตามแนวเส้นทางรถไฟ
๑) พัฒนาระบบรถไฟทางคูเ่ ชือ่ มชานเมืองและหัวเมืองหลักในเส้นทางทีม่ คี วามส�ำคัญ
๒) ศึกษาและพัฒนารถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-นครราชสีมา
กรุงเทพฯ-หัวหิน และเส้นทางอื่น เพื่อเตรียมการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
๓) ศึกษาและพัฒนาขยายทางรถไฟสายแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ต่อจากท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิไปยังชลบุรีและพัทยา
(๓.๔.๕) เร่งรัดโครงการรถไฟฟ้า ๑๐ สายทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้สามารถ
เริ่มก่อสร้างได้ครบใน ๔ ปี โดยเก็บค่าบริการ ๒๐ บาทตลอดสายทั้งระบบ รวมทั้งเร่งพัฒนาระบบ
ตั๋วร่วมบัตรเดียว และพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยให้มีโอกาสได้ที่อยู่อาศัยในราคาและ
ค่าเช่าถูกตามบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้า
(๓.๔.๖) พั ฒ นาการขนส่ ง ทางน�้ ำ และกิ จ การพาณิ ช ยนาวี ข นส่ ง เดิ น เรื อ ชายฝั ่ ง ทะเล
ทั้งฝั่งด้านทะเลอันดามัน และฝั่งด้านทะเลอ่าวไทย โดยพัฒนาท่าเรือน�้ำลึกและสะพานเศรษฐกิจ
เชื่อมสองฝั่งทะเลภาคใต้
(๓.๔.๗) พัฒนาท่าอากาศยานสากล ท่าอากาศยานภูมิภาค และอุตสาหกรรมการบิน
ของไทย รวมทั้งเพิ่มความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้รองรับผู้โดยสารปีละ ๔๕ ล้านคน
เป็นปีละ ๖๕ ล้านคนขึน้ ไป เพือ่ ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน การท่องเทีย่ ว และการขนส่ง
สินค้าทางอากาศชั้นน�ำของเอเชียและโลก

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

รัฐบาลให้ความส�ำคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางบก ทางราง ทางน�้ำ และ
ทางอากาศ ภายใต้กรอบแผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบการขนส่ง วงเงินในช่วงปี ๒๕๕๖๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๑.๙๙ ล้านล้านบาท แยกเป็น ด้านการขนส่งทางถนน จ�ำนวน ๐.๔๘ ล้านล้านบาท
ด้านการขนส่งทางราง จ�ำนวน ๑.๒๙ ล้านล้านบาท ด้านการขนส่งทางน�ำ้ จ�ำนวน ๐.๑๓ ล้านล้านบาท และ
ด้านการขนส่งทางอากาศ จ�ำนวน ๐.๐๙ ล้านล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมขนส่ง
ของประเทศ และสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเชือ่ มโยงระหว่างกันในอาเซียน ซึง่ มีผลการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญ ดังนี้
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๑. การพัฒนาระบบขนส่งทางราง
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมที่ ๑ “การเชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งภายในประเทศ
และพัฒนาจุดเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน”
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ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมที่ ๒ “การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่ง”
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมที  ่ ๓ “การพัฒนาระบบขนส่งให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย”
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมที่ ๔ “การพัฒนาการให้บริการระบบขนส่งเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต”

โดยมีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้
๑.๑ การพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ การก่อสร้างระบบรถไฟทางคู่ช่วงฉะเชิงเทรา-ศรีราชาแหลมฉบัง ระยะทาง ๗๘ กิโลเมตรเสร็จแล้ว การเตรียมความพร้อมของโครงการก่อสร้างระบบรถไฟทางคู่
จ�ำนวน ๖ เส้นทาง ระยะทางรวม ๘๗๓ กิโลเมตร โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม
๒๕๕๕ อนุมัติให้ก่อสร้างช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอยเป็นสายแรก ขณะนี้อยู่ระหว่าง
เตรียมการประกวดราคา ส�ำหรับ ๕ สายทางที่เหลือ ได้แก่ ช่วงลพบุรี-ปากน�้ำโพ ช่วงมาบกะเบาชุ ม ทางถนนจิ ร ะ ช่ ว งนครปฐม-ชุ ม ทางหนองปลาดุ ก -หั ว หิ น ช่ ว งชุ ม ทางถนนจิ ร ะ-ขอนแก่ น
ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร จะด�ำเนินการประกวดราคาระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ และเปิดให้บริการ
ในปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ส่งผลให้ประเทศไทยมีระบบรถไฟทางคู่รวม ๑,๑๒๔ กิโลเมตรหรือคิดเป็น
ร้อยละ ๒๗.๘ ของระบบโครงข่ายรถไฟไทย แก้ไขปัญหาเรื่องความจุของทางและท�ำให้การเดินรถไฟ
เป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วเพราะไม่ต้องรอหลีกในเส้นทางส�ำคัญอีกต่อไป
๑.๒ การพั ฒ นาระบบรถไฟความเร็ ว สู ง การศึ ก ษาและออกแบบรถไฟความเร็ ว สู ง
๓ โครงการ ประกอบด้วย สายกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่ ระยะที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร-พิษณุโลก)
สายกรุงเทพมหานคร-หัวหิน และสายกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา รวมระยะเวลาการศึกษา ๑๔ เดือน
ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจากประเทศที่ประสบ
ความส� ำ เร็ จ ได้ แ ก่ ส าธารณรั ฐ ประชาชนจี น และญี่ ปุ ่ น ซึ่ ง การด� ำ เนิ น โครงการดั ง กล่ า วจะท� ำ ให้
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพิ่มสูงขึ้น ในการที่ประชาชนจะได้รับความสะดวก ประหยัด
ปลอดภัยในการเดินทาง และเพิ่มโอกาสด้านการค้าการลงทุนกระจายยังไปยังจังหวัดภูมิภาคท�ำให้
คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น และในอนาคตจะไปเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงในประเทศอื่นๆ น�ำมา
ซึ่งโอกาสทางเศรษฐกิจอีกมาก

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมที่ ๔ “การพัฒนาการให้บริการระบบขนส่งเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต”
โดยมีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้
๒.๑ โครงการรถไฟฟ้า ๑๐ สาย จะเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการ ระยะทางรวม ๔๑๐ กิโลเมตร
ภายในปี ๒๕๖๒ และด�ำเนินการต่อเนื่องให้ครบ ๔๖๔ กิโลเมตรในระยะต่อไป (ภายในปี ๒๕๗๒) ดังนี้
๑) โครงการที่เปิดให้บริการ ๓ โครงการ ระยะทาง ๘๐ กิโลเมตร ประกอบด้วย
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (BTS) รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลและระบบขนส่ง
ทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)
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ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมที่ ๓ “การพัฒนาระบบขนส่งให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย”
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๒. การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

๑.๓ การจัดหาหัวรถจักรและรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับ
การขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า โดยอยู่ระหว่างด�ำเนินการประกวดราคา จ�ำนวน ๖ โครงการ
ประกอบด้วย โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า (น�้ำหนักกดเพลาสูงสุด ๒๐ ตัน/เพลา) ๒๐ คัน
โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า GE ๕๐ คัน โครงการ Refurbish รถจักร ๕๖ คัน โครงการจัดหา
รถโดยสารรุน่ ใหม่ส�ำหรับบริการเชิงพาณิชย์ ๑๑๕ คัน โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า (น�้ำหนักกดเพลา
สูงสุด ๒๐ ตัน/เพลา) ๗ คัน และโครงการจัดหารถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า ๓๐๘ คัน

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

๒) โครงการอยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง ๕ โครงการ ระยะทาง ๘๓ กิโลเมตร ประกอบด้วย
สายสีแดงอ่อนช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน (ผลการด�ำเนินงานร้อยละ ๙๘) สายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
(ผลการด�ำเนินงานร้อยละ ๔๕) สายสีนำ�้ เงินช่วงบางซือ่ -ท่าพระ และหัวล�ำโพง-บางแค (ผลการด�ำเนินงาน
ร้อยละ ๑๗) สายสีเขียวเข้มช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ (ผลการด�ำเนินงานร้อยละ ๑) และสายสีเขียวอ่อน
ช่วงตากสิน-บางหว้า
๓) โครงการอยู ่ ร ะหว่ า งประกวดราคา สายสี แ ดงช่ ว งบางซื่ อ -รั ง สิ ต ระยะทาง
๒๖ กิโลเมตร ก�ำหนดเปิดให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙
๔) โครงการที่เปิดประกวดราคาในปี ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๔ โครงการ ระยะทาง ๕๔
กิโลเมตร ประกอบด้วย สายสีเขียวเข้มช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ สายสีเขียวเข้มช่วงสะพานใหม่คูคต สายสีแดงอ่อนช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา และ Airport Rail Link ช่วงดอนเมือง-พญาไท (อยู่ระหว่าง
พิจารณาความเหมาะสม ความคุ้มทุนในเชิงธุรกิจ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และปริมาณผู้โดยสาร)
๕) โครงการที่เปิดประกวดราคาในปี ๒๕๕๖ ๖ โครงการ ระยะทาง ๑๐๔.๕ กิโลเมตร
ประกอบด้วย สายสีชมพูช่วงแคราย-มีนบุรี สายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี สายสีเขียวเข้มช่วง
สมุทรปราการ-บางปู สายสีแดงอ่อนช่วงบางซื่อ-มักกะสัน และบางซื่อ-หัวล�ำโพง สายสีแดงอ่อน
ช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน และสายสีแดงเข้มช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
๖) โครงการที่เปิดประกวดราคาในปี ๒๕๕๗ ๔ โครงการ ระยะทาง ๖๒.๗ กิโลเมตร
ประกอบด้ ว ย สายสี ม ่ ว งช่ ว งบางซื่ อ -ราษฎร์ บู ร ณะ/สายสี ส ้ ม ช่ ว งจรั ญ สนิ ท วงศ์ - ศู น ย์ วั ฒ นธรรม
สายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-พัฒนาการและสายสีเหลืองช่วงพัฒนาการ-ส�ำโรง
รัฐบาลจะด�ำเนินโครงการรถไฟฟ้า ๑๐ สายทางให้สามารถเปิดประกวดราคาทุกโครงการ
ให้ได้ภายในปี ๒๕๕๗ และจะเริม่ เปิดให้บริการโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างก่อสร้างและเตรียมการประกวดราคา
ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒ ในระยะแรก ๑๐ สายทาง ระยะทาง ๔๑๐ กิโลเมตร ในระยะแรกและ
จะด�ำเนินการต่อขยายจนครบ ๔๖๔ กิโลเมตรในปี ๒๕๖๕ และจากนโยบายการจัดเก็บอัตราค่าโดยสาร
๒๐ บาทตลอดสายจะมีผลท�ำให้ประชาชนเข้ามาใช้ระบบบริการรถไฟฟ้ามากกว่า ๕ ล้านคน/เที่ยว
ต่อวัน ในปี ๒๕๖๒ เพิ่มสัดส่วนผู้ใช้บริการในระบบรถไฟฟ้าจากร้อยละ ๕ ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
๓๐ ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดได้อย่างยั่งยืนต่อไป
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม
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๒.๒ โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)
ส่วนต่อขยายช่วงพญาไท-ดอนเมือง ระยะทาง ๒๑.๘ กิโลเมตร เป็นโครงสร้างใต้ดินและยกระดับ
เริ่ ม ต้ น จากสถานี พ ญาไทและสิ้ น สุ ด ที่ ส ถานี ด อนเมื อ งบริ เ วณท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง โดย
ให้บริการ ๒ รูปแบบ คือ รถไฟฟ้าด่วน (Express Line) และรถไฟฟ้า (City Line) แผนการด�ำเนินโครงการ
จะด�ำเนินการจ้างทีป่ รึกษาและประกวดราคาระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ - มิถนุ ายน ๒๕๕๖ เริม่ ก่อสร้าง
ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ และเปิดให้ใช้บริการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ขณะนี้ได้ด�ำเนินการศึกษา
ความเหมาะสมออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ และรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
(EIA) ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติแล้ว ส�ำหรับส่วนต่อขยายช่วงสุวรรณภูม-ิ
ชลบุรี-พัทยา-ระยอง ระยะทาง ๑๕๐ กิโลเมตร อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดพร้อมจัดท�ำ
การศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) นอกจากนี้ ได้เริม่ ด�ำเนินการเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ผโู้ ดยสาร
มากขึ้นโดยการด�ำเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการปรับปรุงถนนภายในสถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน ขยาย
ทางเข้าและออกบริเวณถนนรัชดาภิเษก ปรับปรุงทางแยกถนนนิยมมักกะสันและก�ำแพงเพชร ๗ โครงการ
งานก่อสร้างทางยกระดับ (Directional Ramp) จากถนนรัชดาภิเษกเข้าสู่อาคารสถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน
โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk) เพื่อเชื่อมต่อชั้น Concourse ของสถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน
กับสถานีรถไฟฟ้าเพชรบุรีและการจัดหารถไฟฟ้า City Train เพิ่มขึ้น ๗ ขบวน

๒.๓ การพัฒนาระบบตัว๋ ร่วม น�ำระบบตัว๋ ใบเดียวมาใช้กบั ระบบขนส่งสาธารณะทัง้ หมด ทัง้
รถไฟฟ้า รถเมล์ เรือโดยสารสาธารณะ ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบเพื่อขอใช้เงินกู้มา
ด�ำเนินการตามแผนงานการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Program Management Services: PMS)
คาดว่าจะให้บริการได้ในปี ๒๕๕๘ พร้อมกับการเปิดรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ ในอนาคต
๒.๔ โครงการจัดซือ้ รถยนต์โดยสารใช้เชือ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ�ำนวน ๓,๑๘๓ คัน
เพือ่ น�ำมาให้บริการทดแทนรถโดยสารเดิมทีใ่ ช้นำ�้ มันดีเซล (รถโดยสารธรรมดา ๑,๖๕๙ คัน และรถโดยสาร
ปรับอากาศ ๑,๕๒๔ คัน) คาดว่าจะใช้วงเงิน ๑๓,๑๖๒.๒๐ ล้านบาท ซึ่งจะมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ประกอบด้วย e-Ticket GPS GPRS CCTV ระบบเตือนความเร็วและสิ่งอ� ำนวยความสะดวกส�ำหรับ
คนพิการด้วย ขณะนี้คณะกรรมการก�ำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม
๒๕๕๕ เห็นชอบในหลักการแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และการจัดหา
รถโดยสารใช้กา๊ ซธรรมชาติ (NGV) ทัง้ นีค้ ณะรัฐมนตรีจะได้พจิ ารณาต่อไป โดยคาดว่าจะมีรถโดยสารใหม่
ให้บริการประชาชนประมาณปลายปี ๒๕๕๖

๓. การเชือ่ มโยงโครงข่ายถนนในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและ
เมืองหลัก
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมที่ ๒ “การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่ง”
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมที่ ๓ “การพัฒนาระบบขนส่งให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย”

๓.๓ โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เป็น
ทางยกระดับขนาด ๖ ช่องจราจร จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับทางพิเศษสายศรีรัชบริเวณถนนก�ำแพงเพชร
ด้านเหนือของสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต ๒) สิ้นสุดที่ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
(ด้านตะวันตก) กาญจนาภิเษก ระยะทาง ๑๖.๗ กิโลเมตร ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ ๓ ปี คาดว่า
จะเปิดให้บริการได้ในปี ๒๕๕๘
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๓.๒ การเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ การพั ฒ นาโครงข่ า ยถนนในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ปริ ม ณฑลและเมื อ งหลั ก อยู ่ ร ะหว่ า งการเตรี ย มศึ ก ษาโครงการต่ อ ขยายทางคู ่ ข นานลอยฟ้ า
ถนนบรมราชชนนี และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๓๓๘ สายปิ่นเกล้า-นครชัยศรี
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๓.๑ การพัฒนาโครงข่ายถนนในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเมืองหลัก เพือ่ แก้ไข
ปัญหาการจราจร โดยด�ำเนินการโครงการส�ำคัญ ได้แก่ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา
บริเวณถนนนนทบุรี ๑ โครงการก่อสร้างถนนเชือ่ มต่อถนนราชพฤกษ์ -ถนนกาญจนาภิเษก (แนวตะวันออกตะวันตก) โครงการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ ๒ ระยะทาง ๖.๒๖ กิโลเมตร โครงการขยายทาง
สายประธานให้เป็น ๔ ช่องจราจร โดยปัจจุบนั ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๔ โครงการ ส่วนทีเ่ หลืออีก ๓๒ โครงการ
ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอยู่ระหว่างการก่อสร้างตลอดจนได้ด�ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ในขั้นตอนการเสนอโครงการ โดยมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการต่างๆ เตรียมความพร้อม
ของโครงการทั้งในขั้นตอนการประกวดราคา การปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและการ
ขออนุญาตใช้พื้นที่ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็นทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมิให้เกิดความล่าช้า

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

โดยมีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

๔. การเชื่ อ มโยงโครงข่ า ยถนนในการขนส่ ง สิ น ค้ า และบริ ก าร
ระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมที่ ๑ “การเชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งภายในประเทศ
และพัฒนาจุดเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน”
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมที่ ๒ “การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่ง”
โดยมีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้
๔.๑ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำโขง จังหวัดนครพนม ได้ด�ำเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ และเปิดใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๔.๒ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำ�้ โขง อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย อยูร่ ะหว่าง
การก่อสร้างมีผลงานคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๐
๔.๓ โครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า (Intermodal Facilities)
อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อรองรับการเป็นประตูการค้าระหว่างประเทศไทย-ลาว-จีน
เป็นจุดเชื่อมต่อและอ�ำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าผ่านแดนและสนับสนุนการเปิดเสรีภายใต้
กรอบ AEC ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕

๕. การพัฒนาการขนส่งทางน�้ำและโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมที่ ๑ “การเชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งภายในประเทศ
และพัฒนาจุดเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน”
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมที่ ๒ “การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่ง”
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมที่ ๕ “บริหารจัดการระบบขนส่งและการจราจรอย่างมี
ประสิทธิภาพ”
โดยมีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้
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๕.๑ โครงการก่อสร้างท่าเรือน�้ำลึกปากบารา จังหวัดสตูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การขนส่งและโลจิสติกส์ โดยพัฒนาเส้นทางการค้าใหม่สู่ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป ผ่านทาง
ฝั่งทะเลอันดามัน รองรับพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่และการขยายตัวของปริมาณการค้าระหว่างประเทศ
ในระดับโลกและภูมิภาค
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๕.๒ โครงการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมในรายละเอียดและส�ำรวจออกแบบรายละเอียด
โครงการก่ อ สร้ า งเขื่ อ นยกระดั บ ในแม่ น�้ ำ เจ้ า พระยาและน่ า นเพื่ อ การเดิ น เรื อ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถการเดินเรือในแม่น�้ำเจ้าพระยาและแม่น�้ำน่าน โดยให้เรือกินน�้ำลึกประมาณ ๓ เมตร
ใช้งานได้ตลอดปี

๕.๓ โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบ
เรือ A) และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการรองรับตู้สินค้าของท่าเทียบเรือที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและลดต้นทุนการขนส่งสินค้า รวมทั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าด้วยระบบราง
๕.๔ การเตรียมความพร้อมในการให้บริการท่าเทียบเรือเชียงแสน ๒ จังหวัดเชียงราย ได้
เปิดให้บริการในลักษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Servive : OSS) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน
๒๕๕๕ โดยบูรณาการการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ระยะเวลาในการด�ำเนินการ

๖. การพัฒนาการขนส่งทางอากาศ
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมที่ ๑ “การเชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งภายในประเทศ
และพัฒนาจุดเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน”
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมที่ ๒ “การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่ง”
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมที่ ๕ “บริหารจัดการระบบขนส่งและการจราจรอย่างมี
ประสิทธิภาพ”

๖.๓ แผนการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างฝูงบิน เพื่อเพิ่มศักยภาพสายการบินไทยให้เป็น
สายการบินชั้นน�ำของโลก โดยด�ำเนินการจัดหาเครื่องบินตั้งแต่ปี ๒๕๔๘-๒๕๖๕ จ�ำนวน ๖๖ ล�ำ
อยู่ระหว่างทยอยรับมอบเครื่องบิน ส�ำหรับโครงการจัดหาเครื่องบิน ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕ จ�ำนวน ๓๘ ล�ำ
อยู่ระหว่างการทบทวนแผน นอกจากนี้ ได้จัดตั้งหน่วยธุรกิจการบินไทยสมายล์ ซึ่งมีรูปแบบและ
การให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าที่เดินทางในระยะใกล้ โดยได้เปิดท�ำการบินอย่าง
เป็นทางการเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๖.๔ โครงการพั ฒ นาท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและส่ ง เสริ ม กิ จ การ
การขนส่งทางอากาศในการรองรับสายการบินต้นทุนต�่ำ (Low Cost Carriers : LCCs) และ/หรือ
เส้นทางการบินในประเทศและระหว่างประเทศแบบจุดต่อจุด (Point to Point) บนหลักการของ
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๖.๒ แผนการพัฒนาเพื่อรองรับการบริหารจราจรทางอากาศในอนาคต เพื่อสนับสนุน
ผลักดันให้มีการวางแผนและด�ำเนินงานไปสู่ระบบห้วงอากาศไร้พรมแดน (Seamless ASEAN Sky)
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๖.๑ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการรองรับจ�ำนวนผูโ้ ดยสาร จาก ๔๕ ล้านคนต่อปี เป็น ๖๐ ล้านคนต่อปี ประกอบด้วย
งานจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ (Project Management Consultant: PMC) กลุ่มงานอาคาร
เทียบเครื่องบินรองหลังที่ ๑ กลุ่มงาน อาคารผู้โดยสารและงานออกแบบก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
คาดว่าจะด�ำเนินการแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขณะนีไ้ ด้จา้ งกลุม่ บริษทั ทีป่ รึกษาบริหารโครงการ
แล้วเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และในระหว่างนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ใช้ท่าอากาศยาน
ดอนเมืองที่มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ ๑๓ ล้านคนต่อปี ในการบรรเทาความแออัด
ผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

โดยมีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

ความสมัครใจของสายการบิน โดยปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว มีสายการบินที่ให้บริการ ๒ สายการบิน
มีปริมาณผู้โดยสารประมาณ ๓.๕ ล้านคนต่อปี และในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ จะมีสายการบินให้บริการ
เพิ่มอีก ๓ สายการบิน คาดว่าท�ำให้มีปริมาณผู้โดยสารในปี ๒๕๕๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๑๔.๓ ล้านคนต่อปี
และเที่ยวบินเพิ่มขึ้นเป็น ๒๕๕ เที่ยวบินต่อวัน นอกจากนี้ ได้จัดท�ำแผนการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยาน
ในภูมิภาค รวมทั้งแผนการใช้ท่าอากาศยานนครราชสีมาเป็นศูนย์ซ่อมเครื่องบิน
๖.๕ โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้สามารถรองรับ
ผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็น ๑๒.๕ ล้านคนต่อปี ด�ำเนินการระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ขณะนี้
ได้จัดหาบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างและกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๖.๖ โครงการจัดตั้งการบินไทยสมายล์ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้ง
การบินไทยสมายล์เป็นหน่วยธุรกิจใหม่ด้วยการให้บริการที่มีความสดใส ทันสมัย บริการด้วยความ
เป็นมิตรและมีความคุ้มค่า เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) รวมทั้งรองรับการขยาย
ตัวของภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาค โดยท�ำการบินด้วยเครื่องบินแบบ A320-200 ความจุ ๑๗๔ ที่นั่ง
แบ่งเป็น ๒ ชั้นโดยสาร (ชั้นธุรกิจและชั้นประหยัด) ในปี ๒๕๕๕ จะมีเครื่องบินประจ�ำการ ๔ ล�ำ และ
จะขยายฝูงบินอย่างต่อเนื่องเป็นจ�ำนวน ๒๐ ล�ำ ในปี ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ได้เริ่มท�ำการบินปฐมฤกษ์สู่มาเก๊า
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และมีแผนการขยายเที่ยวบินและฝูงบินให้ครอบคลุมจุดบินที่มีศักยภาพ
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศต่อไป
๖.๗ การก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาท่ า อากาศยานภู มิ ภ าค ได้ ด� ำ เนิ น การขยาย
ขีดความสามารถและมาตรฐานความปลอดภัยของท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช น่าน
ล�ำปาง และแพร่ คาดว่าด�ำเนินการแล้วเสร็จประมาณปี ๒๕๕๗

๗. มาตรการยกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณะ
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมที่ ๓ “การพัฒนาระบบขนส่งให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย”
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมที่ ๔ “การพัฒนาการให้บริการระบบขนส่งเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต”
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมที่ ๕ “บริหารจัดการระบบขนส่งและการจราจรอย่างมี
ประสิทธิภาพ”
โดยมีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้
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๗.๑ การให้ บ ริ ก ารและแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน ภายใต้ แ นวทาง
การอ�ำนวยความสะดวก สร้างอาชีพและช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดย
ด�ำเนินการการขยายบริการ Drive Thru for Tax มาสู่ Drive Thru Service แก่ผู้ช�ำระภาษีรถประจ�ำปี
โครงการสร้ า งนั ก ขั บ รถมื อ อาชี พ การปรั บ ปรุ ง ระบบการขนส่ ง สาธารณะและให้ บ ริ ก ารผู ้ โ ดยสาร
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมถึงการแก้ไขปัญหามลภาวะทางเสียงจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ซึ่งได้แสดงเจตนารมณ์ด้านความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
อย่างต่อเนื่อง

๗.๒ การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนทางหลวง กรมทางหลวงได้ด�ำเนินการตามแผนอ�ำนวย
ความปลอดภัย ประกอบด้วย งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
บนทางหลวง งานปรับปรุงทางหลวง และการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย ซึ่งได้ด�ำเนินการแล้ว
เสร็จทั้งหมด
๗.๓ โครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Intercity Motorway) โดยแก้ปัญหา
รถติดหน้าด่านเก็บเงินค่าทางด่วน (ทับช้าง) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ซึ่งมีปริมาณการจราจร
หนาแน่นมากกว่า ๑๖๐,๐๐๐ คันต่อวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณช่องเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง
ส่งผลกระทบต่อการจราจรบริเวณพื้นที่จราจรบริเวณพื้นที่ปริมณฑลด้านตะวันออกและทางเข้าสู่สนาม
บินสุวรรณภูมิ กรมทางหลวงจึงได้ก่อสร้างปรับปรุงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ด่านทับช้าง เพื่อปรับปรุงขยาย
ด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง โดยจะเพิ่มจ�ำนวนช่องเก็บเงินจากเดิม ๒๐ ช่องเป็น ๓๐ ช่อง พร้อม
ทั้งขยายผิวจราจรและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โดยเริ่มด�ำเนินการก่อสร้างบริเวณด่านเก็บเงินเดิม กม.๕๑
ขาเข้า และก่อสร้างด่านเก็บเงินใหม่บริเวณ กม.๔๙ ขาออกไปรามค�ำแหงและถนนเสรีไทย ซึ่งได้
ด�ำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๗.๗ การจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ ได้จัดท�ำมาตรฐานให้บริการเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัย โดยติดตั้ง RFID ตรวจความเร็วรถในเส้นทางส�ำคัญและจุดเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายและ
บนทางด่วน มีผลบังคับตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ก�ำกับดูแลรถตู้โดยสารสาธารณะประจ�ำทางที่ถูก
กฎหมาย เร่งรัดติดตั้งหมายเลขเส้นทางที่ตัวรถและติดตั้งแสดงบัตรประจ�ำตัวผู้ประจ�ำรถและอัตรา
ค่าโดยสาร นอกจากนี้ได้ด�ำเนินการกับรถตู้โดยสารสาธารณะประจ�ำทางที่ผิดกฎหมาย และวางแผน
จัดพื้นที่จอดรถตู้โดยสารสาธารณะประจ�ำทางเพื่อความปลอดภัย สะดวก และไม่กระทบต่อการจราจร
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๗.๖ โครงการต่อทะเบียน ภาษีรถ และใบอนุญาตขับรถ โดยเพิ่มช่องทางในการช�ำระภาษี
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เลือกช�ำระเงินด้วยการหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต การช�ำระทีเ่ คาน์เตอร์เซอร์วสิ
กว่า ๘๐๐ แห่ง และเทสโก้โลตัสกว่า ๗๐๐ สาขาทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนารูปแบบการออกใบอนุญาต
ขับรถให้มคี วามทันสมัยเป็นสากล มีระบบป้องกันการปลอมแปลงและใช้งานใน ๑๐ ประเทศอาเซียนแล้ว
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
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๗.๕ โครงการยกเครื่ อ งแท็ ก ซี่ ไ ทย เพื่ อ จั ด ระเบี ย บรถแท็ ก ซี่ ใ ห้ มี ม าตรฐานที่ ดี แ ละเกิ ด
ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ขับรถ เจ้าของรถรับทราบข้อควรปฏิบัติและข้อกฎหมาย
โทษของการฝ่าฝืนกฎหมาย การกวดขันบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งแก่ตัวผู้ขับรถ
และผู้โดยสาร เช่น อบรมข้อบังคับการขับขี่ บริการท�ำใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะและบัตรประจ�ำตัว
จัดท�ำฐานข้อมูลประวัตผิ ขู้ บั รถ จัดชุดตรวจปฏิบตั กิ ารจับกุม สร้างการมีสว่ นร่วมจากประชาชนและให้รางวัล
ผู้ขับรถแท็กซี่ที่ดี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

๗.๔ การยกเลิกเงินประกันบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) และเพิม่ ช่องทางระบบการเติมเงิน
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการช�ำระค่าผ่านทางได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งส่งผลให้การจราจรติดขัดที่หน้าด่าน
ลดลง สภาพการจราจรคล่องตัวขึน้ ลดอัตราการสิน้ เปลืองของพลังงานและมลพิษได้อกี ทางหนึง่ ด้วย โดย
ได้ดำ� เนินการยกเลิกเงินประกันบัตร Easy Pass จ�ำนวน ๘๐๐ บาท เพือ่ ไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนผูใ้ ช้ทาง
และส่งเสริมให้ประชาชนมาใช้บัตร Easy Pass เพิ่มขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นมา
เป็นผลให้มีผู้มาใช้บริการใช้บัตร Easy Pass มากขึ้นถึงจ�ำนวนกว่า ๔๕๐,๐๐๐ ชุด และเพิ่มมาตรการ
อ�ำนวยความสะดวกให้ส�ำหรับการเติมเงิน Easy Pass โดยผ่านช่องทางเพิ่มเติมด้วยระบบการเติมเงิน
อัตโนมัติแบบหักบัญชีผ่านบัตรเครดิต VISA โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

๗.๘ การอ�ำนวยความสะดวกและตรวจเอกสารเดินทางของ
ผู้โดยสาร ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่อ�ำนวยความสะดวกในการกรอกเอกสาร
เดินทาง เพื่อให้การตรวจประทับตรามีความรวดเร็วยิ่งขึ้น มีการจัดเครื่อง
ตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Auto Chanel) ส�ำหรับบริการผูโ้ ดยสารคนไทย
จ�ำนวน ๑๖ เครื่อง ให้บริการผู้โดยสารขาออก ๘ เครื่อง และขาเข้า ๘ เครื่อง
ส่งผลให้การตรวจประทับตราหนังสือเดินทางของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง
เฉลีย่ คนละ ๔๕-๕๐ วินาทีตอ่ คน ส�ำหรับเครือ่ งอัตโนมัตใิ ห้บริการเฉลีย่ คนละ
๑๐-๒๐ วินาทีต่อคน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) หัวข้อ “บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ
ในการร่วมพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน” และ
กล่าวเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน ในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม รฟม. โดยมี พลต�ำรวจเอก วิเชียร
พจน์โพธิ์ศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้กล่าว
ต้อนรับ

๗.๙ ระบบข้อมูลการตรวจสอบและคัดกรองผูโ้ ดยสารล่วงหน้า
(Advance Passenger Processing System: APPS) ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เตรียมน�ำการท�ำงานระบบ APPS มาให้บริการผู้โดยสาร
ทีท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมใิ นปี ๒๕๕๖ เพือ่ ความปลอดภัยและความสะดวก
แก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยจะท�ำให้ บริการ
ตรวจคนเข้าเมืองมีความรวดเร็วขึ้นทั้งขาเข้า-ขาออก และผ่านประเทศไทย
โดยใช้ เ วลาตรวจสอบเพี ย ง ๑๐ วิ น าที ต ่ อ คน จากปั จ จุ บั น ที่ ต ้ อ งใช้
เวลา ๔๐ วินาทีต่อคน ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการด�ำเนินร่วมกันกับส�ำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปราม
ยาเสพติดและสภาความมั่นคงแห่งชาติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่อง
ความมั่นคงของชาติอีกทางหนึ่งด้วย

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม
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๓.๒ ผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญของส�ำนักงานรัฐมนตรี
และส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๑. ส�ำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม
มีการแบ่งงานตามลักษณะแผนงานเป็นการภายใน ประกอบด้วย

๑. กลุ่มงานประสานการเมือง
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รับเรื่องที่ร้องเรียนต่อรัฐมนตรี ทั้งที่มายื่นโดยตรงด้วยตนเอง หรือโดยตรงกับรัฐมนตรี
หรือยื่นผ่านทางไปรษณีย์ หรือทางอินเทอร์เน็ต หรือยื่นผ่านทางองค์กรหรือหน่วยงานอื่น หรือสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา
พิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะห์ และติดต่อประสานงานหน่วยงานในสังกัด เพื่อ
แก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียนต่อรัฐมนตรี ที่มายื่นเป็นหมู่คณะ ด้วยการชุมนุมบริเวณหน้ากระทรวง
คมนาคมหรือสถานที่อื่น รวมทั้งการด�ำเนินการต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การชุมนุมยุติโดยเร็ว
สถิติผลการปฏิบัติงาน
กลุ่มงานเรื่องราวร้องทุกข์ : ได้รับเรื่องร้องทุกข์เพื่อด�ำเนินการ
ช่วงระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕) ดังนี้
		 ทางบก
๙๗๕ เรื่อง
		 ทางน�้ำ	
๑๐๕ เรื่อง
		 ทางอากาศ
๑๑๕ เรื่อง

www.mot.go.th

๒. กลุ่มงานเรื่องราวร้องทุกข์

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

มีภารกิจในการประสานงานนโยบายระหว่างกระทรวงกับหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงาน
อื่นๆ โดยจะเป็นภารกิจในด้านภารกิจของคณะรัฐมนตรี และภารกิจทางด้านการเมืองซึ่งเป็นงานทาง
ด้านนิติบัญญัติ โดยในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕ มีการปฏิบัติงานในช่วงรัฐบาลที่มิได้มาจากการเลือกตั้ง
และรัฐบาลที่มีจากการเลือกตั้งต่อเนื่องกัน สามารถสรุปผลการปฏิบัติงานได้ ดังนี้
๑.๑ งานด้านคณะรัฐมนตรี
		 - การจัดท�ำสรุปประเด็นวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
๑๔๙ ครั้ง
		 - ประสานงานการชี้แจงประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี
๘๕ เรื่อง
		 - อ�ำนวยการในการประชุมคณะรัฐมนตรีของรัฐมนตรี
๕๑ ครั้ง
		 - ประสานการชี้แจงประกอบร่างพระราชบัญญัติในขั้นรัฐบาล (วิป) ๗ เรื่อง
๑.๒ งานด้านรัฐสภา
		 - สรุปประเด็นวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร, วุฒิสภา
			 และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
๑๒๙ ครั้ง
		 - ประสานงานการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการสภาฯ
๓๘๒ เรื่อง
		 - การด�ำเนินการด้านกระทู้ถาม
๑๗๖ เรื่อง
		 - ประสานงานตอบกระทู้ถาม (ทั่วไป/สด)
๔๕ ครั้ง
		 - อ�ำนวยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานในการประชุมสภาฯ ที่ส�ำคัญ
๘ ครั้ง
		 - ประสานงานการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติ
๑๙ ครั้ง

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

๓. กลุ่มงานช่วยอ�ำนวยการ
ด�ำเนินการกลั่นกรองเรื่อง สรุปเรื่องเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี เสนอความเห็นประกอบการ
วินจิ ฉัยสัง่ การตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดด้านนโยบายและข้อมูล เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ าน
เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรี การประชุมคณะรัฐมนตรี และการประสานงานตรวจราชการ งานนัดหมาย
สรุปวิเคราะห์ข่าว และงานราชการทางการเมืองอื่นๆ

๔. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
ด�ำเนินงานทางด้านวิชาการ งานสนับสนุนโครงการ แผนงาน นโยบายและข้อมูล งานตรวจ
ราชการตามภารกิจของกระทรวงคมนาคม ที่รัฐมนตรีออกติดตาม ตรวจสอบพื้นที่ตามแผนงาน/
โครงการต่าง นอกจากนี้ยังปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
งานที่ได้รับมอบหมาย

๕. งานบริหารทั่วไป
ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ และสนับสนุนงานประชุมของรัฐมนตรี งานสารบรรณ
งานธุรการ งานบริหารบุคคล งานการเงิน งานงบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ งานเอกสาร
และงานอ� ำ นวยความสะดวกในด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ ของรั ฐ มนตรี ใ นการด� ำ เนิ น งาน
ทางการเมืองให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม
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๒. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๑. การปฏิบัติหรือพัฒนาระบบราชการส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ในการพัฒนาระบบราชการทีม่ งุ่ เน้นคุณภาพการบริหารจัดการทุกส่วนราชการต่างคุน้ เคย
กับการน�ำเครื่องมือ PMQA หรือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management
Quality Award) ที่ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ก�ำหนดให้เป็นตัวชี้วัดบังคับมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔ มาใช้พัฒนา
องค์การของตนเองตาม Road Map ของ PMQA อย่างต่อเนื่อง
ในเชิงรูปธรรม การวัดผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหรือ PMQA นี้จะใช้ผล
คะแนนที่ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ก�ำหนด โดยน�ำเกณฑ์ระดับพื้นฐานในการพัฒนาการปรับปรุงองค์การให้
ทุกส่วนราชการด�ำเนินการปีละ ๒ หมวด (ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔) ส�ำหรับส�ำนักงานปลัดกระทรวง
คมนาคมมีผลคะแนนตัวชี้วัด PMQA ดังนี้
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ยกเลิกตัวชี้วัด PMQA แต่ได้มุ่งเน้นการ
รับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยก�ำหนดให้มีการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental Level) การตรวจรับรองฯ ส�ำหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นการตรวจเฉพาะส่วนราชการที่มีผลคะแนนย้อนหลัง ๒ ปี (ปี ๒๕๕๒๒๕๕๓) ตั้งแต่ ๔.๖๕๐๐ ขึ้นไป ซึ่งมีจ�ำนวนทั้งสิ้น ๔๒ ส่วนราชการและจะตรวจส่วนราชการอื่นๆ
ในปีต่อไปจนครบทุกส่วนราชการ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจึงได้รับโอกาสก่อนในการเข้าสู่
การตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) และ
ได้ผ่านเกณฑ์ Certified FL นี้ ด้วยผลคะแนนร้อยละ ๙๙.๗๓ (คะแนนหมวดกระบวนการทั้ง ๖ หมวด
ได้ร้อยละ ๑๐๐ คะแนนหมวดผลลัพธ์ ๑ หมวด ได้ ร้อยละ ๙๘.๖๓) อยู่ในล�ำดับที่ ๕ ของจ�ำนวน
ผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น ๓๖ ส่วนราชการ (ไม่ผ่านเกณฑ์ ๖ ส่วนราชการ) อย่างไรก็ตาม การมุ่งสู่คุณภาพ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการด�ำเนินการหรือกระบวนการบริหารงาน ล้วนเป็น
เส้นทางที่ไม่มีวันสิ้นสุด เนื่องจากคุณภาพจะถูกวัดด้วยความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้รับบริการ ซึ่งเมื่อได้
รับการตอบสนอง ณ จุดหนึ่งแล้วจะขยับความคาดหวังสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ตลอดเวลาท�ำให้การพัฒนา
คุณภาพจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหยุดนิ่ง ต้องวิ่งไล่ตามความคาดหวังของคน องค์การที่ประสบความส�ำเร็จสูง
จะพบว่าผลิตภัณฑ์/บริการจะมาดักหน้าความคาดหวังของผู้ใช้ กล่าวคือ ท�ำให้ผลิตภัณฑ์และบริการ
อยูเ่ หนือ ความคาดหมายและสร้างความประทับใจแก่ผใู้ ช้นนั่ เอง จนวันนี้ ยังไม่มใี ครได้ยนิ ว่า องค์การเหล่านี้
จะหยุดยั้งการพัฒนาได้ ซึ่งการพัฒนาให้เกิดผลทั่วทั้งองค์การนั้น TQA หรือ PMQA จัดเป็นเครื่องมือ
มาตรฐานสากล ในการพัฒนาที่นับว่าท้าทายองค์การและส่วนราชการของประเทศไทยมากที่สุด

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๕.๐๐๐๐ ๔.๘๒๙๕ ๔.๗๖๖๗ ๔.๗๐๘๒ ๔.๙๐๔๖
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ตัวชี้วัด
ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน
ตามขั้นตอน การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม
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ในขณะเดียวกันจะพบว่า ภาครัฐมีการปรับปรุงงานให้บริการมากมาย เช่น การท�ำบัตรประชาชน
การท�ำหนังสือเดินทาง การช�ำระภาษี การต่อทะเบียนรถยนต์ ฯลฯ แต่หลายๆ ส่วนของส่วนราชการ
ยังมีวฒ
ั นธรรมองค์การ และค่านิยมทีเ่ คยชินกับการท�ำงานเชิงรับ เน้นภารกิจประจ�ำ ไม่ตอ้ งการปรับเปลีย่ น
วิธีการท�ำงาน ไม่เข้าใจถึงความจ�ำเป็นในการปรับปรุงกฎ ระเบียบ และมีความยืดหยุ่นน้อย จึงท�ำให้เกิด
การบริ หารภาครั ฐแนวใหม่ขึ้ น ภาครัฐ ในปัจ จุบั นต้ องปรั บ ตัว ในการด� ำ เนิ นการให้ เป็น เชิง รุก เพื่ อ
ให้ ทั น ภาคเอกชน จะเห็ น ได้ ว ่ า ในประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ภาครั ฐ จะน� ำ หน้ า เอกชนส่ ง ผลให้ เ กิ ด
ทัง้ ความสามารถและความได้เปรียบเชิงแข่งขัน เนือ่ งจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ
ของโลกเจริญแบบก้าวกระโดดท�ำให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์มากมาย แต่อีกมุมหนึ่งก็ท�ำให้ปัญหาต่างๆ
ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติ มีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
การท�ำงานเชิงรับของภาครัฐจึงไม่เพียงพอจะรับมือกับสภาพและบริบทโลกในปัจจุบัน ปริมาณงาน
ที่เพิ่มขึ้นตามจ�ำนวนประชากร ความหลากหลายของประชากร การเปลี่ยนแปลงวิถีการด�ำเนินชีวิต เช่น
การเคลื่อนย้ายประชากรเป็นไปอย่างง่ายดาย การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัสและ
การบริโภคสินค้าได้หลากหลายไม่ว่าสินค้านั้นจะผลิตจากแหล่งใดในโลก เป็นต้น ในเวลาเดียวกัน
ก็เกิดการเพิ่มขึ้นของปัญหาต่างๆ ที่ลักษณะงาน กติกากลางและกฎระเบียบเดิมๆ ของภาครัฐไม่อาจ
ตอบสนองได้ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์จึงกลายเป็นเครื่องมือส�ำคัญใน การท�ำงานเชิงรุก อันเป็น
หมวดหนึง่ ของกระบวนการในเครือ่ งมือ PMQA ทีเ่ ชือ่ มโยงถึงการบริหารจัดการทัว่ ทัง้ องค์การ จะเห็นได้วา่
การพัฒนาองค์การจึงเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งส�ำหรับภาครัฐ ด้วยมีภารกิจส�ำคัญ คือ การขับเคลื่อนรัฐนาวา
เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี กินดี รวมถึงการให้บริการต่างๆ ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน
ในที่สุดนี้ จากประสบการณ์การท�ำตัวชี้วัด PMQA ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พบว่า
ความส�ำเร็จมาจากความมุ่งมั่นของผู้บริหารและความร่วมมือร่วมใจของคนในองค์การ แต่ถ้าจะถามว่า
เราได้อะไรจากเครื่องมือนี้ ง่ายๆ เลย ประการแรก ลักษณะส�ำคัญขององค์การ ท�ำให้เรารู้ตัวตน
และสภาพแวดล้อม (เราท�ำภารกิจอะไร มีพันธกิจอย่างไร มีวัฒนธรรม ค่านิยม วิธีการท�ำงานอย่างไร
มีเทคโนโลยี อุปกรณ์สถานที่แค่ไหน อยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอะไรบ้าง) รู้จักมิตร
(ผูก้ ำ� กับดูแล กรรมการธรรมาภิบาลองค์กร หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียคือใคร)
รูจ้ กั คูแ่ ข่ง/คูเ่ ทียบ (Best Practice คือใคร เราอยูล่ �ำดับทีเ่ ท่าไหร่) รูจ้ กั ความท้าทายและความได้เปรียบ
เชิงยุทธศาสตร์ (ทั้งด้านพันธกิจ การปฏิบัติการและด้านทรัพยากรบุคคล) และรู้จักการปรับปรุง  
(เราใช้เครื่องมืออะไรมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการประเมินผลงานอย่างไรและมีการจัดการความรู้
แบบไหน ได้ผลหรือไม่) ประการที่สอง การปรับปรุงกระบวนการ เราเรียนรู้ว่า มีประเด็นที่องค์การ
ต้องมุ่งเน้นภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ คือ การน�ำองค์การ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
การให้ความส�ำคัญแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัด-การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ (๖ หมวด) โดยใช้เครื่องมือ ADLI (A = Approach,
D = Deployment, L = Learning, I = Integration) หมายถึง แนวทางการท�ำงานทีด่ ำ� เนินการในทุกประเด็น
หรือทุกข้อของทั้ง ๖ หมวดกระบวนการ ต้องแสดงให้เห็นถึง การด�ำเนินการตามแนวทาง ADLI กล่าวคือ
ทุกกระบวนการต้องมี (๑) A = Approach แนวทาง หมายถึง การด�ำเนินการทุกอย่างต้องมีแผน
งานที่เขียนให้เห็น Value Chain ของงาน บอกถึง 5W1H (What When Who Where Why How) ได้
และกระบวนการนี้ต้องสามารถท�ำซ�้ำได้ มีมาตรฐาน มีผลผลิต/ผลลัพธ์ที่มีค่าเป้าหมาย ควบคุมได้
(๒) D = Deployment หมายถึง การถ่ายทอดสูก่ ารปฏิบตั ิ การปฏิบตั แิ ละการติดตามผล (๓) L = Learning
หมายถึง การปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น โดยใช้วงจรการประเมินและการปรับปรุง การกระตุ้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดผ่านการสร้างนวัตกรรม การแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการปรับปรุงและ
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๒.๑ งานนโยบาย/แผนงาน/โครงการ
- จัดท�ำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติราชการประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
- จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘
- พิจารณากลั่นกรองแผนวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจ
- พิจารณากลั่นกรองแผนเงินกู้และแผนบริหารหนี้สาธารณะ
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๒. นโยบาย/แผนงาน/โครงการ งบประมาณ การติดตามและประเมินผล
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

การสร้างนวัตกรรมกับหน่วยงานและกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องภายในองค์การ (๔) I = Integration
หมายถึง การประสมกลมกลืนกันของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การตัดสินใจที่เกี่ยวกับทรัพยากร
การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส�ำคัญขององค์การ ซึ่งเครื่องมือ
ADLI นี้เป็นประโยชน์มากในการท�ำงานอย่างมีมาตรฐาน และประการสุดท้าย ผลลัพธ์กระบวนการ
เป็นหมวดทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ เพราะคือเป้าหมายขององค์การ เนือ่ งจากการจัดการทัง้ ๖ หมวดเป็น การพัฒนา
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขององค์การ เป็นการตอบโจทย์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ผลการด�ำเนินการ
ที่คาดหวัง ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้จากการบริหารประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของแผนยุทธศาสตร์ การจัดการข้อมูล การจัดการความรู้ การพัฒนาขีดความสามารถ
ของคนในองค์การ และการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท� ำงาน ซึ่งจะส่งผลให้องค์การเป็นองค์การ
ที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ในก้าวต่อไป ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมมียทุ ธศาสตร์ประการหนึง่ ของการพัฒนาองค์การ
คือ การมุง่ สูเ่ กณฑ์รางวัลต่างๆ ซึง่ มีการคาดหวังว่า เราจะได้รบั รางวัลเกณฑ์คณ
ุ ภาพจะบริหารจัดการภาครัฐ
อย่ า งน้ อ ย ๑ หมวดก่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงฉบั บ นี้ จ ะหมดอายุ ล งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างไรก็ตาม ความมุ่งมั่นตั้งใจและทัศนคติในการท�ำงานจัดเป็นพื้นฐาน
ส�ำคัญที่สุดในการพัฒนาตนเองและองค์การ เครื่องมือบริหารจัดการทั้งหลายจะไม่บรรลุผล หาก
ไม่มีศรัทธาและไม่ลงมือท�ำ แต่การลงมือท�ำที่จะประสบผลต้องพึ่งพาหลักแนวคิดทางพุทธศาสนา คือ
การยึดอิทธิบาทสี่ (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) โดยเฉพาะข้อแรก การรักในงานที่ท�ำจะน�ำไปสู่
การได้ท�ำงานที่เรารัก และจะก่อให้เกิดวิริยะ จิตตะ วิมังสา ตามมาในที่สุด
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๒.๒ งานงบประมาณ
- พิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจ� ำปี รวมทั้ง
การขอใช้งบกลางระหว่างปี
- พิจารณากลั่นกรองงบท�ำการและงบประมาณลงทุนของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการ
ขออนุมัติงบประมาณลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปี
- จัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
- ด�ำเนินการด้านงบประมาณของโครงการเพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจากเงินกู้
ภายใต้พระราชก�ำหนดให้อำ� นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินเพือ่ วางระบบบริหารจัดการน�ำ้ และสร้างอนาคต
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท)
๒.๓ งานติดตามและประเมินผล
- ติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม
- ติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ
๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ของกระทรวงคมนาคม
- ติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ
๒๕๕๕ ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
- รายงานการติดตามประเมินผลการด�ำเนินการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวง
คมนาคม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
- รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
- ติดตามผลการด�ำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโครงการฟื้นฟูเยียวยา เพื่อแก้ไขปัญหา
อุทกภัยภายใต้งบกลางปี ๒๕๕๕ (๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)
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๑. การประชุ ม หารื อ ความร่ ว มมื อ ด้ า นคมนาคมระหว่ า ง
ไทย-ลาว นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทยและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ได้หารือในประเด็นความร่วมมือเกี่ยวกับการตรวจแบบ การลงนามบันทึกการประชุมเรื่องการศึกษาความ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวในแนวเส้นทางตะวันออก-ตะวันตก การอ�ำนวย เป็นไปได้ในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟของไทย
ระหว่างไทย-จีน ซึ่งจะเป็นแนวทางส�ำหรับฝ่ายจีน
ความสะดวกการขนส่งสินค้าผ่านแดนบนเส้นทางหมายเลข ๘ และ ๑๒ ในการด� ำ เนิ น การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ (Preการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำโขงแห่งใหม่เพื่อรองรับการขนส่งทางรถไฟ Feasibility Study) เส้นทางรถไฟ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
การก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำ�้ โขง ระหว่างบึงกาฬ-ปากซัน และการจัดตัง้ พืน้ ที่ และกรุ ง เทพฯ-หนองคาย โดยสถาบั น ส� ำ รวจ
เศรษฐกิจ เส้นทางเชียงใหม่-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ ภายหลังการประชุม และออกแบบรถไฟ แห่งที่ ๓ (TDSI - The Third Railway
Survey and Design Institute) ของจีน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการ
และขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ร่วม ลงนามความตกลงว่าด้วยกรรมสิทธิ์ การใช้
การบริการและการบ�ำรุงรักษาสะพานมิตรภาพ ๓ นครพนม-ค�ำม่วน
๒. พิธีเปิดสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-ค�ำม่วน) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
(๑๑/๑๑/๑๑) ณ จังหวัดนครพนมและแขวงค�ำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธเี ปิดสะพานฯ
ร่วมกับรองประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (นายบุนยัง วอละจิด) โดย
สะพานมิตรภาพ ๓ จะเป็นประตูในการเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิ จ การค้ า และการลงทุ น ของไทยและสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ซึ่ ง จะ
สามารถเชื่อมต่อการขนส่งไปยังเวียดนามและจีนได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น
๓. การประชุมรัฐมนตรีด้านการขนส่งอาเซียน ครั้งที่ ๑๗ และการประชุมรัฐมนตรี
ด้านการขนส่งอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ กรุงพนมเปญ
ราชอาณาจักรกัมพูชา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก) ได้ท�ำหน้าที่
หัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทยเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีดา้ นการขนส่งอาเซียน (ASEAN Transport
Ministers Meeting : ATM) ครัง้ ที่ ๑๗ การประชุมรัฐมนตรีดา้ นการขนส่งอาเซียน-จีน ครัง้ ที่ ๑๐ การประชุม
รัฐมนตรีด้านการขนส่งอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๙ และการประชุมรัฐมนตรีด้านการขนส่งอาเซียนสาธารณรั ฐ เกาหลี ครั้ ง ที่ ๓ ระหว่ า งวั น ที่ ๑๕ - ๑๖ ธั น วาคม ๒๕๕๔ ณ กรุ ง พนมเปญ
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ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งในการประชุม ATM ครั้งนี้ รัฐมนตรีขนส่งอาเซียน
ได้ร ่วมลงนาม/ให้การรับรองความตกลงด้า นการขนส่งที่ ส� ำ คัญ ได้แก่
(๑) การลงนามพิธีสารเพื่ออนุมัติข้อผูกพันชุด ที่ ๗ ของบริการขนส่งทาง
อากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน การเปิดเสรี
บริการดังกล่าวจะก่อให้เกิดการขยายตัวของการให้บริการระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน เป็นผลให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือกมากขึ้น และเป็นโอกาส
ให้นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนธุรกิจให้บริการในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ได้ตามเงือ่ นไขของข้อผูกพัน (๒) การลงนามพิธสี าร ๖ พรมแดนส�ำหรับรถไฟ
และสถานี ชุ ม ทาง ซึ่ ง สาระส� ำ คั ญ ของพิ ธี ส ารดั ง กล่ า วเป็ น เรื่ อ งการ
เชื่อมโยงเครือข่ายการเดินรถไฟและบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟ
ระหว่างประเทศในภูมภิ าคอาเซียนและจะเอือ้ ประโยชน์ในการเดินรถไฟร่วม
กันในอนาคต และประเทศไทยได้ให้สตั ยาบันพิธสี ารดังกล่าวแล้วเป็นประเทศ
แรก เมือ่ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ และ (๓) การให้การรับรองแถลงการณ์เพือ่ ให้
การรับรองกรอบการด�ำเนินงานเพื่อการจัดตั้งตลาดการบินร่วมอาเซียน
รวมถึงแผนงานความร่วมมือด้านเทคนิคและด้านเศรษฐกิจ
๔. การประชุมหารือระดับรัฐมนตรีดา้ นคมนาคมไทย-กัมพูชา
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ กรุงเทพฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม (พล.ต.ท.ชั จ จ์ กุ ล ดิ ล ก) และรั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวง
โยธาธิการและขนส่งกัมพูชาได้หารือเรือ่ งการเชือ่ มโยงเส้นทางรถไฟระหว่าง
ไทย-กัมพูชา ช่วงปอยเปต-อรัญประเทศและการจัดท�ำความตกลงว่าด้วย
การขนส่งข้ามพรมแดน ระหว่างไทย-กัมพูชา
๕. การประชุมคณะท�ำงานด้านการขนส่งของเอเปค ครั้งที่ ๓๕ ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
โดยกระทรวงคมนาคมได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะท�ำงานด้านการขนส่งของเอเปค ครั้งที่ ๓๕
ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจาก ๑๘ เขตเศรษฐกิจเข้าร่วม
การประชุม โดยมีการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญรายสาขา ได้แก่ ด้านการขนส่งทางบก การขนส่งทางน�้ำ
การขนส่งทางอากาศและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการด�ำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้กรอบเอเปค เพื่อให้เกิดการอ�ำนวยความสะดวก
ในด้านการค้าการลงทุน รวมทั้งความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง รวมทั้งการขนส่งที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
๖. กระทรวงคมนาคมได้เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีขององค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (IMO) ครั้งที่ ๑๐๘ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ส�ำนักงานใหญ่ของ IMO
กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นการท�ำหน้าที่ในฐานะที่ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
คณะมนตรีของ IMO ส�ำหรับวาระปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ และได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาประเด็นต่างๆ
เกี่ยวกับการบริหารงานของ IMO อาทิ การวางแผนงานและการปฏิรูปองค์กร การทบทวนข้อก�ำหนด
ด้านการบริหารงานตามตราสารอนุสัญญาของ IMO ฉบับต่างๆ การบริหารทรัพยากรของ IMO
โครงการตรวจสอบประเทศสมาชิก IMO โดยสมัครใจและรับทราบการรายงานผลการด� ำเนินงานของ
คณะกรรมการด้านต่างๆ อาทิ ด้านความปลอดภัยทางทะเล ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล
ด้านกฎหมาย และด้านความร่วมมือทางวิชาการ เป็นต้น ซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของ IMO และประเทศสมาชิก IMO โดยรวม

๔. งานพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
ส�ำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทนมีภารกิจส�ำคัญ คือ ด�ำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์
เงินค่าทดแทนและงานคดีเกี่ยวกับการเวนคืน รวมถึงการด�ำเนินการในเรื่องอื่น ในส่วนที่เกี่ยวกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
รวมทั้งงานนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเวนคืน ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการเวนคืน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคมหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมเจ้าท่า
กรมการขนส่งทางบก กรมการบินพลเรือน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและการท่าเรือแห่งประเทศไทย
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๔.๒ ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๑. พิจารณาอุทธรณ์แล้วเสร็จจ�ำนวน ๖๐๓ ราย
๒. ด�ำเนินงานด้านคดีจ�ำนวน ๕๙ คดี
๓. ด�ำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
รวมทัง้ การประสานการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จ�ำนวน
๑๙๐ เรื่อง
๔. จั ด ท� ำ คู ่ มื อ การก� ำ หนดเงิ น ค่ า ทดแทนตามพระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า ด้ ว ยการเวนคื น
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

๔.๑ หน้าที่และความรับผิดชอบของส�ำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน มีดังนี้
๑. ด�ำเนินการเกีย่ วกับการพิจารณาอุทธรณ์ และงานคดีเกีย่ วกับการเวนคืน รวมทัง้ ด�ำเนิน
การในเรื่องอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการจัดอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. วางหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบตั งิ านด้านการเวนคืน รวมทัง้ ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ
แก่หน่วยงานที่เวนคืน
๓. เสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔. ประสานการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
๕. ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หรือทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

๕.  การตรวจราชการและพิจารณาเรือ่ งราวร้องทุกข์

นายสมชาย จันทร์รอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมเพื่อ
ก� ำ หนดแนวทางและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ติดตามและการรายงานกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติหรือ
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่ง
ที่ อ ยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของกระทรวงคมนาคม
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕
กระทรวงคมนาคม

หัวหน้าผูต้ รวจราชการและผูต้ รวจราชการกระทรวง
คมนาคม พร้อมคณะ ตรวจรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน
เมื่อ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม
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นายพงษ์ ไ ชย เกษมทวี ศั ก ดิ์ ผู ้ ต รวจราชการ
กระทรวงคมนาคมเป็ น ประธานการประชุ ม
มาตรการป้องกันการใช้ป้ายทะเบียน (ป้ายแดง)

๕.๑. งานตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๑.๑ งานตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจ�ำปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ ในงานด้ า นพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบ
บริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ งานป้องกัน แก้ไขปัญหา การฟื้นฟู
เยียวยาเนื่องจากปัญหาอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆ การเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ งานอ�ำนวยความสะดวกและ
การให้บริการประชาชน การกระจายอ�ำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฯลฯ โดยผูต้ รวจราชการกระทรวงคมนาคมได้ตรวจติดตาม ก�ำกับ ดูแล เร่งรัด
แผนงาน/งาน/โครงการ ท� ำ ให้ ไ ด้ รั บ ทราบถึ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรค
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดและได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
กลั่นกรอง ออกมาเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและได้จัดท�ำ
รายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ สั่งการ
และก�ำหนดนโยบายในด้านการบริหารการพัฒนาหรือปรับปรุง นโยบาย
แผนงาน/ งาน/ โครงการ ต่อไป
๑.๒ งานตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วย
คณะผู้บริหารที่ได้เดินทางไปตรวจติดตามผลการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยส�ำนักตรวจราชการได้จัดท�ำสรุปนโยบาย
ข้อสั่งการ ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและ
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบให้หน่วยงานรับไปด�ำเนินการ
เพื่อเร่งรัดและผลักดันให้แผนงาน/โครงการสามารถด�ำเนินการได้ตามแผน
ทีว่ างไว้ รวมทัง้ ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ทีป่ ระชาชนได้รบั ผลกระทบ
จากการด�ำเนินงานด้วย
๑.๓ งานตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
ประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี แ ละ
กระทรวงต่างๆ โดยมีโครงการส�ำคัญที่บูรณาการการตรวจราชการกับ
ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี จ� ำ นวน ๓ โครงการ ประกอบด้ ว ย ๑. กิ จ กรรม
เร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) ๒. โครงการ
พัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ ๓. งานก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์
คลองใหญ่ จ.ตราด จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลและ
ออกตรวจติดตามโครงการดังกล่าว พบว่ามีปัญหาอุปสรรคบางประการ
ที่เป็นความเสี่ยงของโครงการ อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจราชการกระทรวง
คมนาคมได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการรับไปด�ำเนินการ ท�ำให้สามารถแก้ไข
ปัญหาและลดความเสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่ง
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๕.๓ การด�ำเนินการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงคมนาคม
ส�ำนักตรวจราชการ โดยกลุ่มงานเรื่องราวร้องทุกข์ ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการรับเรื่อง
ร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ ข องกระทรวงคมนาคม ซึ่ ง ในปี ง บประมาณ ๒๕๕๕ มี จ� ำ นวนเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
ร้องทุกข์ ร้องขอความเป็นธรรมและร้องขอความอนุเคราะห์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม
ผ่านการพิจารณา จ�ำนวน ๑,๑๐๓ เรือ่ ง โดยมีผลการด�ำเนินงาน ภารกิจ และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ดังนี้
๑. พิจารณา ตรวจสอบ และวิเคราะห์ปญ
ั หาเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียน ร้องทุกข์/การขอความ
อนุเคราะห์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม พร้อมสรุปความเห็นและผลการพิจารณา เพื่อ
น�ำเสนอผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ในการพิจารณาสั่งการ และก�ำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหา
ให้ได้ข้อยุติ
๒. ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการด�ำเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงคมนาคม เพื่อให้ได้ข้อสรุป เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหา
๓. จัดประชุม สืบสวน สอบสวน ลงพื้นที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้ข้อสรุป
และแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงคมนาคม
๔. การเตรียมความพร้อมส�ำหรับศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี ๒๕๕๘
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากความร่วมมือดังกล่าว จะส่ง
ผลกระทบต่อภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ทั้งทางตรงและทางอ้อม น�ำไปสู่การร้องเรียนร้องทุกข์เป็น
จ�ำนวนมากที่มีรูปแบบแตกต่างออกไป ทั้งนี้การเตรียมการ
ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริหาร คค. ใช้เป็นข้อมูลในการก�ำหนด
นโยบายและวางแผนต่ า งๆ ด้ า นการขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ของ กระทรวงคมนาคมต่อไป

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

นายสมชาย พิพุธวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
การขนส่ ง ทางอากาศ กระทรวงคมนาคมร่ ว ม
เป็นเกียรติในพิธิเปิดศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖
โดยมีพล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน เพื่อเตรียมความ
พร้ อ มป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนระหว่ า ง
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง ๒ มกราคม ๒๕๕๖
ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัย ร่วมใจ
ลดอุ บั ติ เ หตุ ” เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ ธั น วาคม ๒๕๕๕
ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวง
มหาดไทย
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๕.๒. งานติดตามประมวลผลการตรวจราชการของผู้บริหาร
กระทรวงคมนาคม
จากการประมวลผลการตรวจราชการของผู้บริหารกระทรวง
คมนาคม การตรวจราชการมิใช่เพียงแค่การตรวจ เร่งรัด ติดตามให้งาน/
โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จเพียงเท่านั้น แต่ยังได้เน้นตรวจติดตามภายหลัง
โครงการก่อสร้างเปิดให้บริการแล้ว ดังเช่น ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ ๒ ที่ได้
เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ผู้บริหารได้มีการตรวจ
ติ ด ตามประสิ ท ธิ ภ าพของการให้ บ ริ ก าร ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภายหลังการเปิดใช้ทา่ เทียบเรือฯ ซึง่ ปัญหาทีต่ รวจพบ คือ โครงข่ายทางถนน
ไม่เพียงพอในการรองรับการขนส่งบริเวณโดยรอบท่าเรือฯ ซึ่งผู้บริหาร
ได้มีการให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อหน่วยงานเร่งรัดด�ำเนินการแล้ว
ซึ่งหากโครงข่ายทางถนนสามารถด�ำเนินการแล้วเสร็จท่าเรือเชียงแสน
แห่งที่ ๒ เป็นจุดเชื่อมโยงการค้ากับมณฑลทางตอนใต้ของประเทศจีน พม่า
ลาว รวมทั้งการขนส่งต่อเนื่องไปยังประเทศต่างๆ โดยผ่านท่าเรือกรุงเทพ
ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือระนอง โดยมีโครงข่ายทางถนนหลายสาย
เชื่ อ มโยงและสนั บ สนุ น การให้ บ ริ ก ารท่ า เที ย บเรื อ ฯเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

๖. ด้านการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงคมนาคม
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๖.๑ ผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจ�ำกระทรวงคมนาคม มีสาระส�ำคัญโดยสรุป ดังนี้
๑. ประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและผู้บริหารส่วนราชการในสังกัด ผู้ตรวจ
ราชการและผู้ตรวจสอบภายใน
๒. สนับสนุนและส่งเสริมให้กระทรวงคมนาคมมีการก�ำกับดูแลที่ดี มีระบบการควบคุม
ภายใน ที่เพียงพอและเหมาะสม และมีระบบตรวจสอบติดตามที่มีประสิทธิภาพและสอบทานรายงาน
ผลการปฏิบัติงานและผลการด�ำเนินงานทางการเงินของกระทรวงคมนาคมและส่วนราชการในสังกัด
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
		 ๒.๑ การตรวจราชการ ของผูต้ รวจราชการกระทรวงคมนาคมและส่วนราชการในสังกัด
		 ๒.๒ การตรวจสอบภายใน ของกระทรวงคมนาคมและส่วนราชการในสังกัด
		 ๒.๓ การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของ
กระทรวงคมนาคมและส่วนราชการในสังกัด
		 ๒.๔ การด�ำเนินงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงคมนาคม กลุ่ม
ภารกิจ และส่วนราชการในสังกัด
		 ๒.๕ การด�ำเนินงานทางการเงินและรายงานการเงินของกระทรวงคมนาคมและ
ส่วนราชการ ในสังกัด
๓. สอบทานโครงการส�ำคัญตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม รวมทัง้
ให้ขอ้ สังเกต และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข การด�ำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก�ำหนด ดังนี้
		 ๓.๑ โครงการก่อสร้างท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด กรมเจ้าท่า
		 ๓.๒ โครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
อุทกภัย โครงการขุดลอกและบ�ำรุงรักษาร่องน�้ำ จ�ำนวน ๓ ลุ่มน�้ำ (ลุ่มน�้ำยม ลุ่มน�้ำน่านและลุ่มน�้ำป่าสัก)
กรมเจ้าท่า
		 ๓.๓ โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย-เกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่
กรมทางหลวงชนบท
๔. เข้าสังเกตการณ์การด�ำเนินงาน
		 โครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ อุทกภัย
โครงการขุดลอกและบ�ำรุงรักษาร่องน�้ำ จ�ำนวน ๓ ลุ่มน�้ำ (ลุ่มน�้ำยม ลุ่มน�้ำน่านและลุ่มน�้ำป่าสัก)
กรมเจ้าท่า
๕. รายงานการสอบทานผลการด�ำเนินงาน ระหว่างปี (รอบ ๖ เดือน) และรายงานการ
สอบทานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวง และคณะ
กรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) เพื่อประมวลเป็นภาพรวมเสนอคณะรัฐมนตรี
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๖.๒ ผลการปฏิบตั งิ านของกลุม่ ตรวจสอบภายใน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มี ดังนี้
กลุ่มตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด�ำเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน
รวมทัง้ ความถูกต้องเชือ่ ถือได้ของข้อมูลทางการเงินตลอดจนการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง

คมนาคมสอบทานโครงการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ฟื ้ น ฟู
เยี ย วยาผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ อุ ท กภั ย
โครงการขุดลอกและบ�ำรุงรักษาร่องน�ำ้ จ�ำนวน ๓ ลุม่ น�ำ้
(ลุ่มน�้ำยม ลุ่มน�้ำน่าน และลุ่มน�้ำป่าสัก) กรมเจ้าท่า
เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
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และมีหน้าทีต่ รวจสอบ การปฏิบตั งิ านส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม ผลการปฏิบตั งิ านทีส่ ำ� คัญ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยสรุปมี ดังนี้
๑. ปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายใน ตามนโยบายและแผนการตรวจสอบภายใน ของ
กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
		 กลุ่มตรวจสอบภายใน ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี (Financial Audit) และ
ตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ (Compliance Audit) ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
จ�ำนวน ๗ เรื่อง ตรวจสอบการด�ำเนินงาน (Performance Audit) ส่วนราชการในสังกัด จ�ำนวน ๒ เรื่อง
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบติดตามผลการด�ำเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ พิสูจน์ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและการด�ำเนินงานเพื่อความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและ ตรวจสอบได้ สอบทานความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสัง่ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและแผนงาน/โครงการ
ที่ก�ำหนด ดังนี้
		 ๑.๑ แผน-ผล ปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง
		 ๑.๒ การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
		 ๑.๓ การเงินและบัญชีเงินกองทุนประชาสัมพันธ์
		 ๑.๔ การเงินและบัญชีเงินกองทุนพระพุทธคมนาคมบพิธ
		 ๑.๕ การเงินและบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการ สปค.
		 ๑.๖ การเงินและบัญชีเงินกองทุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ใกล้เคียง
		 ๑.๗ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
		 ๑.๘ การด�ำเนินงาน : กิจกรรม ก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด
		 ๑.๙ การด�ำเนินงาน : กิจกรรม การด�ำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผูป้ ระจ�ำรถ
๒. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงคมนาคม
		 กลุ ่ ม ตรวจสอบภายใน ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก รรมการ
และเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการตรวจ
สอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงคมนาคม ท�ำหน้าที่อ�ำนวยการ
จั ด ประชุ ม ประสาน ส่ ว นราชการ ในการด� ำ เนิ น การสอบทาน
การด� ำ เนิ น งานของส่ ว นราชการในสั ง กั ด ด้ า นการตรวจราชการ
การตรวจสอบภายใน การประเมิ น ความเพี ย งพอและประสิ ท ธิ ผ ล
ของระบบการควบคุมภายในรวมทัง้ การบริหารความเสีย่ ง การด�ำเนินงาน
ตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ รายงานการเงิน สอบทานโครงการ
ส�ำคัญตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม และ
เข้าสังเกตการณ์ ณ พืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน/โครงการ รวมทัง้ จัดท�ำแผนปฏิบตั งิ าน
ประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวง
และประเมินผลประจ�ำกระทรวงคมนาคม

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

๗. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
๑. การเพิ่ ม ศั ก ยภาพศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารกระทรวงคมนาคมสู ่ ร ะดั บ ภู มิ ภ าค เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหาร นโยบายคมนาคมแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงบูรณาการ
กระทรวงคมนาคม โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม ได้ ด� ำ เนิ น การพั ฒนาศู น ย์ป ฏิ บัติ ก ารคมนาคม (MOT Operation Center : MOTOC)
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือสนับสนุนผูบ้ ริหารระดับสูงในการก�ำหนดนโยบาย
การบริหาร การสั่งการ และการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานในทุกภาคส่วนของกระทรวงคมนาคม
และในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กระทรวงคมนาคมได้มีการขยายผลการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม
ไปสู่ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเชิงบูรณาการ ๒) เพื่อสนับสนุนการ
ประสานงานคมนาคมภายในจังหวัด ๓) เพือ่ สนับสนุนการบริหารงานคมนาคมกับหน่วยงานในส่วนกลาง
๔) เพื่อสนับสนุนการบริหารโครงการส�ำคัญ/นโยบายเร่งด่วน ๕) เพื่อสนับสนุนการบริหารเหตุวิกฤต
และการจัดการคมนาคมช่วงเทศกาลและ ๖) เพื่อสนับสนุนการจัดท�ำรายงานสถิติคมนาคมในภูมิภาค
โดยมีการด�ำเนินงานดังนี้
๑) พัฒนาต้นแบบศูนย์ปฏิบัติการคมนาคมภูมิภาค ภูมิภาคละ ๑ จังหวัด ซึ่งได้มีการ
มอบหมายหน่วยงานต้นแบบในแต่ละจังหวัด ประกอบด้วย
ภาค
เหนือ
ตะวันตก
ตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้

จังหวัด
เชียงใหม่
เพชรบุรี
ชลบุรี
อุบลราชธานี
สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานต้นแบบ
ส�ำนักทางหลวงที่ ๑ จ. เชียงใหม่ (สทล. ๑)
ส�ำนักทางหลวงชนบทที่ ๔ จ. เพชรบุรี (สทช. ๔)
ส�ำนักทางหลวงที่ ๑๒ จ. ชลบุรี (สทล. ๑๒)
ส�ำนักทางหลวงชนบทที่ ๗ จ. อุบลราชธานี (สทช. ๗)
ส�ำนักงานขนส่ง จ. สุราษฎร์ธานี (สขจ. สุราษฎร์ธานี)
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๒) บูรณาการด้านข้อมูลสารสนเทศภายในจังหวัดและวิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อจัด
ท�ำเป็นชุดรายงานเชิงสถานการณ์ (Scenarios) จ�ำนวน ๙ ชุดรายงาน ประกอบด้วย ๑) สถิติพื้นฐาน
ของจังหวัด ๒) ภาพรวมคมนาคม ในจังหวัด ๓) วิเคราะห์ปริมาณการจราจรและขนส่ง ๔) ศักยภาพ
โครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม ๕) บริหารความปลอดภัยคมนาคม ๖) บริหารคมนาคมช่วงเทศกาล
๗) บริหารเหตุวิกฤติ ๘) ประชุมกับส่วนกลาง และ ๙) บริหารโครงการและติดตามงบประมาณ
๓) บูรณาการระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการ
คมนาคมที่ส่วนกลาง
๔) พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานน�ำร่องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลสารสนเทศ
คมนาคมขนส่ง และข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานด้านคมนาคมขนส่งภายใน
จังหวัด

ภาพการน�ำเสนอชุดรายงานเชิงสถานการณ์
(Scenario) ณ ศูนย์ปฏิบัติการคมนาคมภูมิภาค

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคมได้พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการของ
กระทรวงคมนาคมขึ้น เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลโครงการของ
กระทรวงคมนาคมไว้ในฐานข้อมูลกลาง ส�ำหรับผูบ้ ริหารติดตามความ
คืบหน้าของการด�ำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัด โดยมีการน�ำ
เสนอข้อมูลโครงการ กราฟแสดงความคืบหน้าของการด�ำเนินงาน
การเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพประกอบการด�ำเนินงาน และแสดง

81

๓. ระบบบริหารจัดการโครงการของกระทรวงคมนาคม
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม (นายชั ช ชาติ สิ ท ธิ พั น ธุ ์ ) ได้ ด� ำ ริ ใ ห้
กระทรวงคมนาคมพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากลาง
ของกระทรวงคมนาคม เพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล ประวั ติ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ของบุคลากรที่ปรึกษา
ที่ร่วมด�ำเนินงานโครงการต่างๆ ของกระทรวงคมนาคม
ซึง่ สามารถใช้ตรวจสอบความซ�ำ้ ซ้อนของงาน รวมถึงสามารถ
แสดงผลการด�ำเนินงานของบุคลากรที่ปรึกษา
ในการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ร่วมกับหน่วยงาน
ในสังกัดพัฒนาระบบศูนย์ขอ้ มูลทีป่ รึกษากลาง ของกระทรวง
คมนาคม เพื่ อ ให้ หน่ว ยงานในสัง กัด กระทรวงคมนาคม
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกที่ปรึกษา
มาปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ซึ่งจะท�ำให้ได้ที่ปรึกษา
ที่มีความเชี่ยวชาญ มีคุณภาพ ลดความเสี่ยงที่จะท�ำงาน
ไม่ส�ำเร็จ โดยระบบสามารถตรวจสอบผลการด�ำเนินงาน
ของที่ปรึกษา รวมทั้งชั่วโมงการท�ำงานที่ที่ปรึกษารับเป็น
ทีป่ รึกษาให้กบั โครงการต่างๆ ของกระทรวงคมนาคม ท�ำให้
การด�ำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงคมนาคม มีความ
ชัดเจน โปร่งใส เกิดการบริหารจัดการทีด่ ี (Good Governance)
รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกระทรวงคมนาคม

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

๒. ศูนย์ขอ้ มูลทีป่ รึกษากลางของกระทรวงคมนาคม (MOT Consultant Database Center)

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

ต� ำ แหน่ ง ที่ ตั้ ง โครงการบนแผนที่ GIS ทั้ ง นี้ ได้ มี ก ารเผยแพร่ ร ะบบดั ง กล่ า วบนเว็ บ ท่ า คมนาคม
(www.mot.go.th) มาตั้งแต่ มี.ค. ๒๕๕๕ โดยได้น�ำเสนอข้อมูลโครงการการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบด้วย โครงการส�ำหรับการให้ความ
ช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและโครงการส� ำหรับการป้องกัน
และบรรเทาปัญหาอุทกภัย เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าของการด�ำเนินงานโครงการ
ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย

๘. ด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม
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กองสารนิเทศ ได้ดำ� เนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ กิจกรรมและผลการด�ำเนินงาน
ของโครงการต่างๆ ของกระทรวงคมนาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๑๐๐ ปี กระทรวงคมนาคม
๒. การจัดนิทรรศการและสัมมนานานาชาติดา้ นการขนส่ง ครบรอบ ๑๐๐ ปี กระทรวงคมนาคม
๓. การผลิตและเผยแพร่สอื่ เพือ่ การประชาสัมพันธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม
และส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๔. การส่งเสริมและพัฒนาความรู้การคมนาคมและความปลอดภัย
๕. การจัดท�ำข่าวกระทรวงคมนาคม โดยเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตของกระทรวงคมนาคม
๖. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแผนงาน/โครงการและกิจกรรมของกระทรวงคมนาคมผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกระทรวงคมนาคมที่ www.mot.go.th และของรัฐบาลที่ www.thaigov.go.th
๗. การตรวจข่าว บทความ บทวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมจากหนังสือพิมพ์
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกระทรวงคมนาคม
๘. การสรุปประเด็น สาระส�ำคัญจากข่าว บทความ บทวิจารณ์ ข้อร้องเรียนที่น�ำเสนอ
ในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับภารกิจ แผนงาน/โครงการของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัด
น�ำเสนอผู้บริหารพิจารณา มีบัญชาให้หน่วยงานด�ำเนินการตรวจสอบ แก้ไขและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับทราบ
๙. การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการด� ำเนินงานของกระทรวงคมนาคมในภาพรวม เช่น
งานวันข้าราชการพลเรือน งานวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมครบรอบ ๑๐๐ ปี กระทรวงคมนาคมและร่วม
จัดนิทรรศการกับหน่วยงานอื่น เช่น กรมส่งเสริมการส่งออก สมาคมโลจิสติกส์ เป็นต้น
๑๐. การจั ด โครงการ/กิ จ กรรมตามแผนการจั ด นิ ท รรศการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และปลุ ก จิ ต ส� ำ นึ ก
ให้บุคลากรของส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ส�ำนักงานรัฐมนตรี และผู้มาติดต่อราชการมีความรัก
และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในโอกาสส�ำคัญต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ วันจักรี วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา วันรัฐธรรมนูญ เป็นต้น
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๙. ด้านการบริการและเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของกระทรวงคมนาคม
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๙.๒ ด้านบริการข้อมูลของห้องสมุด
ห้องสมุด ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ ดังนี้
๑. การให้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
๒. การให้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
๓. การให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
๔. บริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์และโทรสาร
๕. บริการหนังสือพิมพ์รายวัน /สื่อสิ่งพิมพ์ ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ทุกวันท�ำการ
๖. บริการช่วงพักเที่ยง ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. ของทุกวันท�ำการ
นอกจากนี้ ยังมีบริการข้อมูลทางด้านวิชาการเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงาน
ในสังกัด เช่น รายงานประจ�ำปีของกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลทั่วไป ซึ่งจะให้บริการข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง
ประชาชนและบุ ค คลที่ ส นใจทั่ ว ไป ซึ่ ง สามารถเข้ า ใช้ บ ริ ก ารได้ ที่ ห ้ อ งสมุ ด และศู น ย์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร
กระทรวงคมนาคม ได้ในวันเวลาราชการ ซึ่งตั้งอยู่ เลขที่ ๓๘ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กระทรวงคมนาคม
ถนนราชด�ำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรููพ่าย กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๓-๓๐๗๖
โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๑๑๗๕

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

๙.๑ ด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ
กระทรวงคมนาคมได้จัดส่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมโครงการพัฒนา
หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ จ�ำนวน ๒ หน่วยงาน คือ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและบริษัท การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน) ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้รับคัดเลือกจากส�ำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในส่วนกลาง
ระดับกระทรวง (หนึง่ กระทรวง หนึง่ หน่วยงานต้นแบบ) จึงได้มกี ารลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) การเป็ น เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาศู น ย์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของหน่ ว ยงานรั ฐ ระดั บ
กระทรวงฯ ระหว่างกระทรวงคมนาคมกับส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี โดยนายธีระพงษ์
รอดประเสริฐ รองปลัดกระทรวง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) ขณะนั้นด�ำรงต�ำแหน่งที่ปรึกษา
ด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบกเป็นผูล้ งนาม เมือ่ วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมปริน๊ ซ์บอลรูม ๓ ชัน้ ๑๑ อาคาร ๑ โรงแรมปริน๊ ซ์พาเลซ เขตป้อมปรามศัตรูพา่ ย กรุงเทพฯ
นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมได้รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และรายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม
๒๕๕๕ เกี่ยวกับกรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในภาพรวม ครบทั้ง ๑๗ หน่วยงาน

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

๑๐. ด้านกฎหมาย

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม
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๑๐.๑. ด�ำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายกระทรวงคมนาคม ได้แก่
		 ๑. การพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
จ�ำนวน ๔ ฉบับ ได้แก่
			 - ร่างกฎข้อบังคับส�ำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. ... (จท.)
			 - กฎกระทรวงก� ำ หนดเครื่ อ งแต่ ง กายของผู ้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
เป็นผู้ประจ�ำรถ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ขบ.)
			 - กฎกระทรวงก�ำหนดเครื่องแต่งกาย เครื่องหมาย ประวัติคนขับรถ บัตร
ประจ�ำตัวคนขับรถและการแสดงบัตรประจ�ำตัวคนขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์
บริการทัศนาจร และรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ขบ.)
			 - กฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึง่ ออกตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์บางฉบับ
ที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ขบ.)
		 ๒. โครงการศึ ก ษาพั ฒ นากฎหมายการขนส่ ง สิ น ค้ า อั น ตรายส� ำ หรั บ ทุ ก ภาค
การขนส่งของประเทศซึ่งจ้างสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาด�ำเนินการ
โดยผลการศึกษาสรุปว่า กระทรวงคมนาคม จ�ำเป็นต้องยกร่างกฎหมายขนส่งสินค้าอันตรายส�ำหรับ
ทุกภาคการขนส่งของประเทศขึ้นมาใหม่
		 ๓. โครงการสั ม มนาเรื่ อ งการปฏิ บั ติ ร าชการภายใต้ พ ระราชบั ญ ญติ ว ่ า ด้ ว ย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
		 ๔. การจัดท�ำแผนนิติบัญญัติของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ได้แก่
ร่างพระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. (สปค.) ซึ่งอยู่ระหว่าง
การประกาศใช้เป็นกฎหมาย
		 ๕. กฎหมายในหน่วยงานในสังกัดที่รองปลัดกระทรวงคมนาคมเห็นชอบและ
อนุมัติและหรือน�ำเสนอรัฐมนตรีพิจารณา จ�ำนวน ๒๒ ฉบับ
		 ๖. การด�ำเนินงานคดีแพ่งได้ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด จ�ำนวน ๗ คดี และ
การด�ำเนินงาน คดีปกครองได้ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด จ�ำนวน ๓๒ คดี คดีแรงงาน จ�ำนวน ๑ คดี
		 ๗. งานพิจารณาอุทธรณ์ค�ำสั่งทางปกครองที่ด�ำเนินงานได้ทันภายในเวลาที่ก�ำหนด
จ�ำนวน ๑ เรื่อง
		 ๘. การพัฒนากฎหมายกระทรวงคมนาคม จ�ำนวน ๗ ฉบับ คือ			
			 (๑) กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือครัง้ แรกส�ำหรับเรือประมง
ขนาดไม่เกินยี่สิบตันกรอส พ.ศ. ๒๕๕๕
			 (๒) ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง เจ้ า พนั ก งานออกใบอนุ ญ าต
และนายทะเบียนเรือตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และ
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม
			 (๓) ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนเรือ และผู้รักษาการ
แทนนายทะเบียนเรือ ตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑
		
(๔) กฎข้อบังคับส�ำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๕
		
(๕) ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการควบคุมการเดินเรือในแม่น�้ำโขง เขตอ�ำเภอ
เชียงแสนจังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๕
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			 (๖) ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๓/๒๕๕๕ เรือ่ งการก�ำหนดชัน้ สิง่ ของและสิง่ ของทีอ่ าจ
ท�ำให้เกิดอันตรายได้
			 (๗) ข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการก�ำหนดอัตรา
ค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการก�ำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องช�ำระค่า
โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. ๒๕๕๕
		 ๙. การพัฒนาศูนย์ข้อมูลกฎหมายกระทรวงคมนาคม โดยน�ำข้อมูลค�ำพิพากษา
ค�ำสั่งของศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุด รวมทั้งความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ลงเผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลกฎหมายกระทรวงคมนาคม ดังนี้
			 (๑) ข้ อ มู ล กฎหมายเกี่ ย วกั บ พ.ร.บ.การรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนแห่ ง ประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๓ จ�ำนวน ๑ เรื่อง
			 (๒) ข้ อ มู ล กฎหมายเกี่ ย วกั บ พ.ร.บ. ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ จ�ำนวน ๔๖ เรื่อง
		 (๓) ข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ด�ำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ จ�ำนวน ๒๐ เรื่อง
		 (๔) ข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
จ�ำนวน ๒ เรื่อง
					
๑๐.๒ ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานมี ดังนี้
๑. งานตรวจและพิจารณากฎหมายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
มีกฎหมายที่ส�ำคัญ ได้แก่
		 - ร่างพระราชบัญญัติบริหารการขนส่ง พ.ศ. ..... (สนข.)
๒. การพัฒนาศูนย์ข้อมูลกฎหมายกระทรวงคมนาคม โดยน�ำข้อมูลค�ำพิพากษา
ค�ำสัง่ ของศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุด รวมทัง้ ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
บทความทางวิชาการลงเผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลกฎหมายกระทรวงคมนาคม
๓ งานมอบหมายพิเศษ มีดังนี้
		 - การจัดซื้อจัดจ้าง จ�ำนวน ๕๘ เรื่อง
		 - การพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน จ�ำนวน ๕ เรื่อง
		 - ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ�ำนวยความ
สะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ.
		 - ไปชีแ้ จงรายละเอียดเรือ่ งร่างกระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตและ
อนุญาตให้เข้าท�ำประโยชน์ภายในเขตป่า พ.ศ. ..... ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
		 - จัดท�ำค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของกระทรวงคมนาคม
		 - งานให้ความเห็นทางกฎหมาย จ�ำนวน ๑๗ เรื่อง
		 - งานพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงานราชการ จ�ำนวน ๔ เรื่อง
		 - งานพิจารณาเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานในสังกัด จ� ำนวน
๑๑๐ เรื่อง

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

๓.๓ ผลงานด�ำเนินงานหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ส่วนราชการ
๑. กรมเจ้าท่า (จท.)
ผลการด�ำเนินงาน แผนงาน/โครงการทีส่ ำ� คัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีดงั นี้
กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงคมนาคมมีอำ� นาจหน้าทีห่ ลักในการควบคุม
และบริหารงานด้านการคมนาคมขนส่งทางน�้ำ ได้แก่ การเดินเรือ การจดทะเบียนเรือ การน�ำร่อง การใช้
ยานพาหนะทางน�้ำทุกประเภท เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน รวมทั้งการควบคุมดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางน�้ำให้อยู่ในสภาพดีปราศจากมลภาวะ
นอกจากนี้ กรมเจ้าท่ายังท�ำหน้าที่ส�ำคัญในการพัฒนางานด้านการขนส่งทางน�้ำอื่นๆ ที่ส�ำคัญของ
ประเทศ กล่าวคือ การพัฒนาท่าเรือหรือสถานีขนส่งทางน�ำ้ การพัฒนาร่องน�ำ้ ทางเดินเรือด้วย การขุดลอก
และก่อสร้างเขื่อนกันทรายกันคลื่น เขื่อนป้องกันตลิ่งพัง การวางเครื่องหมายบังคับร่องน�้ำทางเดินเรือ
การจัดท�ำแผนที่ร่องน�้ำต่างๆ การควบคุมและป้องกันการรุกล�้ำล�ำน�้ำและการผลิตบุคลากรประจ�ำเรือ
ทุกระดับชัน้ ให้ได้มาตรฐานสากลและเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕
มีแผนงาน/โครงการที่ส�ำคัญดังนี้
๑. งานก่อสร้างท่าเทียบเรือเชียงแสน แห่งที่ ๒ จ.เชียงราย เพือ่ รองรับการขนส่งสินค้าบริเวณ
ภาคเหนือตอนบนอย่างน้อย ๒๐ ปี เชื่อมโยงการขนส่งมายังภาคกลาง ที่ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือ
ระนอง เพือ่ การส่งออกและเพือ่ เป็นประตูการค้าระหว่างประเทศ เชือ่ มต่อกับการขนส่งกับประเทศต่างๆ
ในบริเวณลุ่มแม่น�้ำโขงตอนบน อันเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุน
ทางการค้าระหว่างประเทศ สอดคล้องกับนโยบายการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย
และการเปิดการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับจีน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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ผลการด�ำเนินงาน กรมเจ้าท่าได้ลงนามในสัญญากับ บริษทั พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชัน่
(พี.เอ.เอ็ม.) จ�ำกัด เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ในวงเงิน ๑,๕๔๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้บริษัทฯ
ได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จ และกรมเจ้าท่า ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๖ - ๗ เมษายน ๒๕๕๕ โดยคณะรัฐมนตรี
มีมติให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นผู้บริหารท่าเรือในลักษณะให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service : OSS) โดยได้เปิดให้บริการแล้วเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๕ และก�ำหนดเปิดอย่าง
เป็นทางการในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

๒. ส� ำ รวจออกแบบรายละเอี ย ด และศึ ก ษาผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มในรายละเอี ย ด
โครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น�้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ (ปี ๒๕๕๕ = ๔๗.๘๐
ล้านบาท ปี ๒๕๕๖ = ๑๖๐.๑๔ ล้านบาท, ปี ๒๕๕๗ = ๓๑.๐๗ ล้านบาท รวม ๒๓๙.๐๑ ล้านบาท)
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการเดินเรือในแม่น�้ำเจ้าพระยาและแม่น�้ำน่าน โดยให้เรือกินน�้ำลึกประมาณ
๓ เมตร ใช้งานได้ตลอดปี ตั้งแต่ปากแม่น�้ำเจ้าพระยาจนถึงนครสวรรค์และต่อเนื่องไปตามล�ำน�้ำน่าน
จนถึงอ�ำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร อีกทั้งยังเป็นแหล่งน�้ำส�ำหรับใช้อุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม
และเกษตรกรรมในพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนการผลิตไฟฟ้าพลังน�้ำ โดยกรมเจ้าท่า ได้ด�ำเนินการคัดเลือก
ทีป่ รึกษาแล้วเสร็จ ปัจจุบนั ได้พจิ ารณาผลแล้วเสร็จ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างส�ำนักงบประมาณพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนด�ำเนินการต่อไป
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

๓. ศึ ก ษาทบทวนและส� ำ รวจออกแบบเพื่ อ ก่ อ สร้ า งท่ า เรื อ น�้ ำ ลึ ก สงขลาแห่ ง ที่ ๒
(ปี ๒๕๕๕ = ๑๐ ล้านบาท ปี ๒๕๕๖ = ๕๙.๕๐ ล้านบาท รวม ๗๐ ล้านบาท) เพื่อรองรับการค้าระหว่าง
ประเทศที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือน�้ำลึกบริเวณชายฝั่งทะเล
อ่าวไทยตอนล่างทดแทนการขยายท่าเรือสงขลาที่มีการใช้งานจนเกินขีดความสามารถให้สามารถ
รองรั บ ความต้ อ งการในการขนส่ ง สิ น ค้ า ได้ ส ะดวกตลอดเวลาและมี เ ส้ น ทางรถไฟเป็ น สะพาน
เศรษฐกิ จ ด้ ว ยการเชื่ อ มโยงกั บ ท่ า เรื อ น�้ ำ ลึ ก ปากบารา จั ง หวั ด สตู ล อั น จะเป็ น การเสริ ม สร้ า ง
ขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยกรมเจ้าท่า ได้ด�ำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาแล้วเสร็จ
ปัจจุบันได้พิจารณาผลแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างส�ำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
ด�ำเนินการต่อไป

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

๒. กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
ผลการด�ำเนินงาน แผนงาน/โครงการทีส่ ำ� คัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีดงั นี้
๑. การประกอบการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ
จากผลของการจัดท�ำความตกลงด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
เพือ่ นบ้าน รวมทัง้ นโยบายของประเทศไทยในการส่งเสริมให้มกี ารใช้ประโยชน์จากการเชือ่ มโยงโครงข่าย
โครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนและสะพานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ท�ำให้ผู้ประกอบการขนส่งของไทย
สามารถน�ำรถบรรทุก/รถโดยสารเข้าไปท�ำการขนส่งระหว่างประเทศได้ ซึง่ ปัจจุบนั มีผปู้ ระกอบการขนส่ง
ระหว่างประเทศที่เป็นไปตามความตกลงฯและได้รับอนุญาตจากประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้
(๑) ผูป้ ระกอบการขนส่งระหว่างไทย-ลาว เป็นการด�ำเนินการภายใต้ความตกลงว่าด้วย
การขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๒ และข้อตกลงก�ำหนดรายละเอียดการขนส่งทางถนนระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๔๔
(๒) ผูป้ ระกอบการขนส่งระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม เป็นการด�ำเนินการภายใต้บนั ทึก
ความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม ว่าด้วยการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) ผูป้ ระกอบการขนส่งระหว่างไทย-กัมพูชา เป็นการด�ำเนินการภายใต้บนั ทึกความ
เข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสิทธิจราจร พ.ศ. ๒๕๕๒
		 ปัจจุบัน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) มีผู้ประกอบการขนส่งและจ� ำนวนรถ
ที่ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ดังนี้
ประเภทการขนส่ง

ระหว่างไทย-ลาว

ระหว่าง ไทยลาว-เวียดนาม

ระหว่าง ไทยมาเลเซีย

ระหว่าง ไทยกัมพูชา

ราย

ราย

ราย

ราย

คัน

คัน

คัน

คัน

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม
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รถบรรทุกไม่ประจ�ำทาง

๖๖๕ ๑๖,๕๔๘

๔

๔๒

๑

๒๐

๑๑

๓๐

รถบรรทุกส่วนบุคคล

๑๕๔

๑,๑๘๙

-

-

-

-

-

-

รถโดยสารประจ�ำทาง

๑

๓๓

-

-

-

-

-

-

๒๘๔

๖๗๘

-

-

-

-

๔

๑๐

๓

๘

-

-

-

-

-

-

๑,๑๐๗ ๑๘,๔๕๖

๔

๔๒

๑

๒๐

๑๕

๔๐

รถโดยสารไม่ประจ�ำทาง
รถโดยสารส่วนบุคคล
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รวม

๒. การด�ำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
กรมการขนส่ ง ทางบกได้ พั ฒ นาสถานี ข นส่ ง ผู ้ โ ดยสารให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการเชื่ อ มต่ อ
การเดินทางที่สะดวกและปลอดภัย แก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว โดยปัจจุบันได้จัดให้มีและจัดตั้งสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร รวมทั้งสิ้น ๑๑๘ แห่ง ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร (สด.)
ตามพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ทีล่ งประกาศในราชกิจจานุเบกษา จ�ำนวน ๖ แห่ง คือ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

สถานีส่งผู้โดยสาร จังหวัดกระบี่
สถานีส่งผู้โดยสาร อ�ำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
สถานีส่งผู้โดยสาร อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แห่งที่ ๒
สถานีส่งผู้โดยสาร จังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๒
สถานีส่งผู้โดยสาร อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานีส่งผู้โดยสารอ�ำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

๓. การใช้เทคโนโลยี RFID ในการตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กรมการขนส่งทางบก ได้ตดิ ตัง้ เครือ่ งตรวจจับความเร็วหรือเครือ่ งอ่าน
(RFID Reader) บริเวณทางเข้าออกกรุงเทพฯ และด�ำเนินการตรวจจับความเร็วแล้ว จ�ำนวนทั้งสิ้น
๑๑ เส้นทาง
ทัง้ นี้ นับแต่มผี ลบังคับใช้ตามกฎหมายเมือ่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
ตรวจพบรถมีความเร็วเกินก�ำหนดสะสมจ�ำนวนทั้งสิ้น ๗,๒๖๘ คัน แยกเป็น ขสมก. จ�ำนวน ๑,๖๒๗ คัน
และบขส. จ�ำนวน ๕,๖๔๑ คัน

โดยเจ้าของรถสามารถน�ำใบคู่มือจดทะเบียนรถ (เฉพาะรถ รย.๑ รย.๒ รย.๓ ที่มีอายุ
การใช้งานไม่เกิน ๗ ปี และ รย.๑๒ ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน ๕ ปี) และหลักฐานการท�ำประกันภัย
คุ ้ ม ครองผู ้ ป ระสบภั ย จากรถไปติ ด ต่ อ ขอช� ำ ระภาษี ร ถประจ� ำ ปี ไ ด้ ที่ จุ ด บริ ก ารเคาน์ เ ตอร์ เ ซอร์ วิ ส
(รวมทั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่น) ประมาณ ๘,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
เป็นต้นมา
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๕. การให้บริการรับช�ำระภาษีรถ ๒๔ ชั่วโมง
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ในโอกาสครบรอบสถาปนาปีที่ ๑๐๐ ของกระทรวงคมนาคม ในปี ๒๕๕๕ กรมการขนส่ง
ทางบกได้จัดท�ำโครงการขันน็อต ๑๐๐ ปีกระทรวงคมนาคม โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
ด้านการขนส่งทางถนน ๓ โครงการ ดังนี้
 โครงการ “รถโดยสารเป็นมิตร”
 โครงการ “ยกเครื่องแท็กซี่ไทย”
 โครงการ “สร้างนักขับรถยนต์สาธารณะ (แท็กซี่) มืออาชีพ”

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

๔. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการขนส่งทางถนน

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

๖. รางวัลด้านการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
รางวัลระดับดีเด่น : จ�ำนวน ๔ รางวัล
รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ จ�ำนวน ๒ รางวัล
รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ จ�ำนวน ๒ รางวัล
รางวัลระดับดี : จ�ำนวน ๒ รางวัล
รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ จ�ำนวน ๑ รางวัล
รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ จ�ำนวน ๑ รางวัล

ป้ายชื่อข้างรถ รถโดยสารประจ�ำทางระหว่างประเทศ
เส้นทาง นครหลวงเวียงจันทน์-อุดรธานี

การติดตั้ง RFID Tag แก่รถตู้โดยสารสาธารณะ
ที่วิ่งบนทางยกระดับ (ดอนเมืองโทลล์เวย์)

การจัดอบรมโครงการ “ยกเครื่องแท็กซี่ไทย”

พิธีเปิดบริการรับช�ำระภาษีรถ ๒๔ ชั่วโมง ผ่านเซเว่นอีเลฟเว่น
และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ

พิธีรับรางวัลด้านการให้บริการประชาชน
จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

รถโดยสารประจ�ำทางระหว่างประเทศ
เส้นทาง เชียงใหม่-หลวงพระบาง
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๓. กรมการบินพลเรือน (บพ.)
ผลการด�ำเนินงาน แผนงาน/โครงการทีส่ ำ� คัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีดงั นี้
๑. โครงการปรับปรุงขยายเขตทางวิ่ง (Runway Strip และ Runway End Safety Area)
ให้ได้มาตรฐานตามที่ ICAO ก�ำหนด ปรับปรุงระบบระบายน�้ำภายในพื้นที่การบิน ก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่
การบิน (Air Side) เพื่อป้องกันคน สัตว์ หรือยานพาหนะที่อาจบุกรุกเข้ามาในพื้นที่การบิน เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยให้เครื่องบินและฝูงบินรบใหม่ของกองทัพอากาศ ท่าอากาศยานสุราษฎ์ธานี

91
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๓. โครงการก่อสร้างอาคารทีพ
่ กั ผูโ้ ดยสารหลังใหม่ ปรับปรุงหอบังคับการบินเดิม ก่อสร้าง
อาคารดับเพลิง และหน่วยกู้ภัย ก่อสร้างอาคารโรงเครื่องยนต์และก�ำเนิดไฟฟ้า ก่อสร้างอาคารศูนย์
เครื่องมือกล ก่อสร้างบ้านพักผู้อ�ำนวยการ ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ ก่อสร้างหอถังน�้ำ ก่อสร้างเสาธง
ก่อสร้างศาลพระภูมิ ก่อสร้างป้ายชือ่ ท่าอากาศยาน ก่อสร้างป้อมยาม ก่อสร้างรัว้ ส�ำเร็จรูป ถนน ก่อสร้าง
อาคารปั๊มน�้ำ ระบบประปาและดับเพลิง ท่าอากาศยานล�ำปาง

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

๒. โครงการก่อสร้างอาคารทีพ
่ กั ผูโ้ ดยสารหลังใหม่ อาคารเก็บเครือ่ งมือกล และอาคาร
ที่ท�ำการดับเพลิง ท่าอากาศยานน่าน

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

๔. กรมทางหลวง (ทล.)
ผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีดังนี้
๑. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำโขงที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ความเป็นมา
ภายใต้ ก รอบความร่ ว มมื อ อนุ ภู มิ ภ าคลุ ่ ม แม่ น�้ ำ โขง (Greater Mekong Subregion
Cooperation) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกประเทศ คือ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า และประเทศจีน
ตอนใต้ (มณฑลยูนาน) ได้มีการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาด้านต่างๆ ส�ำหรับประเทศในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น�้ำโขง จากความช่วยเหลือของธนาคารพัฒนาอาเซียน (Asian Development Bank- ADB)
โดย ADB ได้พิจารณาในส่วนของการพัฒนาด้านคมนาคมทางบกเกี่ยวกับการปรับปรุงด้านทางหลวง
จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๐ สายทาง มีสายทางที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรง ๔ สายทาง คือ
(๑)
(๒)
		
(๓)
(๔)

เส้นทาง R1 โครงการถนนสายกรุงเทพฯ-พนมเปญ-โฮจิมินห์ซิตี้ -วังเตา
เส้นทาง R2 โครงข่ายถนนเชือ่ มโยงแนวตะวันออก-ตะวันตก (East- West Corridor)
ไทย-ลาว-เวียดนาม
เส้นทาง R3 โครงการถนนสายเชียงราย-คุนหมิงผ่านลาวและพม่า
เส้นทาง R10 โครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเล ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

โดยโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำ�้ โขงที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ถือเป็นส่วนหนึง่ ของ
การก่อสร้างเส้นทาง R3 และเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการจัดสรร
งบประมาณส�ำรองฉุกเฉินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จ�ำนวน ๓๕ ล้านบาท ส�ำหรับเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา
ออกแบบรายละเอียดโครงการฯ โดยมอบหมายให้กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมท�ำความตกลง
ในรายละเอียดกับส�ำนักงบประมาณและเป็นผู้ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จตามก�ำหนดเวลาและค่าใช้จ่าย
การก่อสร้าง รัฐบาลไทยและจีนจะออกค่าใช้จ่ายฝ่ายละครึ่งของค่างานโครงการ ไม่รวมค่าจัดกรรมสิทธิ์
ที่ ดิ น และงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง ไทยและลาวจะต้ อ งเป็ น ผู ้ อ อกเอง ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ได้ ศึ ก ษาและออกแบบ
รายละเอียดแล้วเสร็จ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ กรมทางหลวงจึงได้เสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำ�้ โขงที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย และได้รบั อนุมตั งิ บประมาณ
จากส�ำนักงบประมาณในการก่อสร้าง
ผลการด�ำเนินงาน (สถานะปัจจุบันปี ๒๕๕๕)
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะด�ำเนินการแล้วเสร็จประมาณกลางปี ๒๕๕๖
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สะพานข้ามแม่น�้ำโข่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

๒. โครงการต่อขยายทางคู่ขนานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนีและปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๓๓๘ สายปิ่นเกล้า-นครชัยศรี
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ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข ๓๓๘
ตั้งแต่บริเวณจุดเริ่มต้นทางยกระดับที่ กม.
๓+๘๓๖ ถึงบริเวณจุดสิ้นสุดทางยกระดับที่
กม.๑๒+๗๘๐ เป็นถนนที่ได้รับการพัฒนา
เต็มรูปแบบแล้ว (Ultimate Design) โดยเป็น
ถนนขนาด ๑๒ ช่องจราจร และทางยกระดับ
ขนาด ๔ ช่องจราจร แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะ
รองรับปริมาณจราจรที่มีอัตราการเพิ่มขึ้น
เป็นอย่างมาก ปัจจุบันระดับการให้บริการ
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ทางหลวงหมายเลข ๓๓๘ สายปิ่นเกล้า-นครชัยศรี เป็นทางหลวงสายส�ำคัญและมีศักยภาพ
ในการช่วยบรรเทาการจราจรที่มุ่งสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ ผ่านจังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี
อีกทัง้ ยังเป็นเส้นทางท่องเทีย่ วทีม่ คี วามส�ำคัญเส้นทางหนึง่ ในช่วงต่อเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ไปยังภาคต่างๆ โดยเริ่มจากหลัก กม.๓+๘๓๖ บริเวณทางแยกต่างระดับตลิ่งชันซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นทาง
ยกระดั บ ในความรั บ ผิ ด ชอบของกรมทางหลวงถึ ง ทางแยกต่ า งระดั บ นครชั ย ศรี บ ริ เ วณจุ ด บรรจบ
ทางหลวงหมายเลข ๔ ที่ กม.๓๓+๙๘๔ รวมระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร นอกจากนี้ บนทางหลวง
หมายเลข ๓๓๘ ยังมีโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีตั้งแต่จุดเริ่มต้นทางยกระดับ
(กม.๓+๘๓๖) ไปจนถึงจุดสิ้นสุดทางยกระดับคู่ขนานลอยฟ้าในปัจจุบัน (กม.๑๒+๗๘๐) ความยาว
ทั้งสิ้น ๙ กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ส�ำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการต่อขยายทางคู่ขนานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนีและปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๓๓๘ สายปิ่นเกล้า-นครชัยศรี มีรายละเอียดดังนี้

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

ของถนนในช่วงนี้อยู่ที่ระดับ LOS D ซึ่งหากไม่มีการปรับปรุงใดๆ บนทางหลวงหมายเลข ๓๓๘ ก็จะ
ส่งผลให้สภาพการจราจรอยู่ในสภาวะวิกฤตและส่งผลกระทบกับโครงข่ายการจราจรข้างเคียงโดยรอบ
ดังนัน้ กรมทางหลวงจึงได้พจิ ารณาด�ำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม
และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส� ำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการต่อขยายทางคู่ขนานลอยฟ้า
ถนนบรมราชชนนีและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๓๓๘ สายปิ่นเกล้า-นครชัยศรี
เพือ่ ศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาสภาพการจราจรบนโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๓๓๘ ให้เป็นไปอย่าง
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดทัง้ เวลาและค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง อีกทัง้ เพือ่ เตรียมเส้นทางส�ำรอง
ในการเดินทางสู่ภาคใต้และภาคตะวันตก หากเกิดวิกฤตอุทกภัยเช่นในปี ๒๕๕๔

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม
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๕. กรมทางหลวงชนบท (ทช.)
ผลการด�ำเนินงาน แผนงาน/โครงการทีส่ ำ� คัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีดงั นี้
๑. สะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี ๑
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เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาพักผ่อนจ�ำนวนมาก
แต่ ด ้ ว ยเหตุ ที่ มี ส ภาพเป็ น เกาะท� ำ ให้ ก ารเดิ น ทางไม่ ค ่ อ ยสะดวกนั ก
กล่าวคือต้องขึ้นแพขนานยนต์จากฝั่งแผ่นดินข้ามไปยังเกาะลันตาน้อย
แล้ ว ต่ อ แพขนานยนต์ จ ากเกาะลั น ตาน้ อ ยข้ า มไปยั ง เกาะลั น ตาใหญ่
อีกทอดหนึง่ ในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมาจึงได้มกี ารผลักดันให้มกี ารก่อสร้างสะพาน
เชื่อมระหว่างเกาะ จนในที่สุดกรมทางหลวงชนบทได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ด�ำเนินการ ซึ่งต้องใช้เวลาในการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมตลอดจนด�ำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา
หลายปี จึงสามารถเริ่มการก่อสร้างได้เมื่อต้นปี ๒๕๕๕ สะพานแห่งนี้

www.mot.go.th

๒. สะพานเชื่ อ มเกาะลั น ตาน้ อ ย-เกาะลั น ตาใหญ่
อ�ำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

สะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี ๑ เป็นโครงการสะพานข้ามแม่น�้ำ
เจ้าพระยาในเขตอ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เชื่อมพื้นที่ต�ำบลบางกร่างและต�ำบลบางศรีเมือง
(ทางฝั่งตะวันตก) เข้ากับต�ำบลสวนใหญ่และต�ำบลตลาดขวัญ (ทางฝั่งตะวันออก) ซึ่งโครงการนี้
เป็นของกรมทางหลวงชนบท ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้างโดยจะใช้เวลาประมาณ ๓๐ เดือน
และคาดว่าจะเปิดให้ใช้งานได้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ระยะทางประมาณ ๔.๓ กิโลเมตร ค่าก่อสร้าง
ทั้งสิ้น ๓,๗๙๕,๙๖๙,๒๗๘.๖๒ บาท โดยใช้เงินงบประมาณ ๑,๑๔๑,๓๓๓,๕๓๑.๓๕ บาท และ
เงิ น กู ้ ๒,๖๕๔,๖๓๕,๗๔๗.๒๗ บาท โครงการก่ อ สร้ า งสะพานข้ า ม
แม่น�้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี ๑ เริ่มต้นที่ถนนราชพฤกษ์มุ่งหน้า
มาทางทิศตะวันออกเป็นทางยกระดับและสะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา
มาลงบริ เ วณถนนนนทบุ รี ๑ มี ข นาด ๖ ช่ อ งจราจร ตั ว สะพานเป็ น
สะพานคานขึง (extra dosed bridge) ซึ่งมีลักษณะเป็นสะพานคอนกรีต
ผสมกั บ สะพานขึ ง ในประเทศไทยยั ง ไม่ มี ก ารสร้ า งสะพานรู ป แบบนี้
โดยหัวเสาและสถาปัตยกรรมองค์รวมมีลักษณะแบบหม้อน�้ำลายวิจิตร
ซึง่ เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี โครงการนีจ้ ะช่วยอ�ำนวยความสะดวก
ในการเดิ น ทางข้ า มไปมาระหว่ า งพื้ น ที่ ส องฝั ่ ง แม่ น�้ ำ เจ้ า พระยาและ
ช่วยแบ่งเบาการจราจรบนสะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยาเดิม โดยเฉพาะ
สะพานพระนั่ ง เกล้ า และสะพานพระราม ๕ รวมถึ ง การช่ ว ยปรั บ ปรุ ง
โครงข่ า ยเส้ น ทางคมนาคมในเขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครตอนบนและ
จั ง หวั ด นนทบุ รี ใ ห้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น สอดคล้ อ งตามยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้สามารถรองรับกับการขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องของชุมชนในปี พ.ศ. ๒๕๕๕

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

นับเป็นสะพานเชื่อมเกาะแห่งแรกในประเทศไทยความยาวของโครงการ
รวมทั้งสิ้น ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร ประกอบด้วย ตัวสะพานยาว ๖๕๐ เมตร
และถนนเชิงลาดทั้งสองฝั่ง ความยาวรวม ๗๕๐ เมตร ใช้งบประมาณ
ในการก่อสร้างประมาณ ๔๑๕.๙ ล้านบาท โดยเป็นงบผูกพัน ตั้งแต่ปี
๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ ใช้ เ วลาในการก่ อ สร้ า ง ๙๐๐ วั น ซึ่ ง เมื่ อ ก่ อ สร้ า ง
แล้วเสร็จจะท�ำให้เกาะลันตาน้อยและเกาะลันตาใหญ่เชื่อมเสมือนเป็น
แผ่ น ดิ น ผื น เดี ย วกั น ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ คื อ เป็ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการ
เดิ น ทางระหว่ า งเกาะลั น ตาน้ อ ย-เกาะลั น ตาใหญ่ ตลอดจนเป็ น การ
ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วบริ เ วณเกาะลั น ตาซึ่ ง เป็ น สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วที่ มี
ชือ่ เสียงของจังหวัดกระบี่ ท�ำให้ประชาชนและนักท่องเทีย่ วสามารถเดินทาง
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งสามารถใช้สะพาน
ในการอพยพให้ความช่วยเหลือได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในกรณีเกิดเหตุการณ์
จากภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ร้ายแรงได้อีกด้วยคาดว่าสะพานแห่งนี้
จะสามารถเปิดใช้งานได้ประมาณต้นปี ๒๕๕๘

๓. ถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวตะวันออก-ตะวันตก)

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม
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โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวตะวันออกตะวันตก) พร้อมสะพานกลับรถ หนึ่งในกิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาคของ
กรมทางหลวงชนบท มี จุ ด เริ่ ม ต้ น โครงการบนถนนทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๕ (ถนนบางกรวยไทรน้ อ ย) ห่ า งจากทางแยกจุ ด ตั ด กั บ ถนนกาญจนาภิ เ ษกไปทาง
ทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ ๔๕๐ เมตร จากนั้นแนวเส้นทางจะเบน
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ขนาด ๖ ช่องจราจร โดยมีงานก่อสร้าง
สะพานข้ามคลองล�ำโพธิ์ คลองขุดชลประทานและคลองขุนมหาดไทย
แล้วตรงเข้าบรรจบกับถนนชัยพฤกษ์ โดยสร้างทางสะพานแยกต่างระดับ
สาลีโขในบริเวณจุดต่อเชื่อม ๑ แห่ง พร้อมงานก่อสร้างสะพานกลับรถ
๒ แห่ง รวมระยะทางก่อสร้างประมาณ ๔.๖ กิโลเมตร ซึ่งจะใช้ระยะเวลา
ในการก่อสร้าง ๙๐๐ วัน งบประมาณก่อสร้าง ๒,๔๔๔,๗๔๔,๑๓๒ บาท
คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี ๒๕๕๗ โครงการดังกล่าวจะช่วยเสริม
โครงข่ า ยคมนาคมด้ า นฝั ่ ง ตะวั น ตกของแม่ น�้ ำ เจ้ า พระยาให้ มี ค วาม
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สามารถเดินทางจากถนนราชพฤกษ์และถนนชัยพฤกษ์
ไปถนนกาญจนาภิเษกได้อย่างสะดวก ร่นระยะทางและเวลาในการเดินทาง
ได้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ช่ ว ยกระจายปริ ม าณจราจรถนนสายรองต่ า งๆ ในพื้ น ที่
โครงการได้อย่างรวดเร็ว ท�ำให้ช่วยลดผลกระทบด้านการจราจร บริเวณ
พื้ น ที่ ด ้ า นฝั ่ ง ตะวั น ตกของแม่ น�้ ำ เจ้ า พระยาเป็ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ในการพัฒนาพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือฝั่งตะวันตกของแม่น�้ำเจ้าพระยา
ให้เป็นเขตเมืองเพิ่มมากขึ้น

www.mot.go.th

๖. ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
ผลการด�ำเนินงาน แผนงาน/โครงการทีส่ ำ� คัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีดงั นี้
๑. โครงการรถไฟความเร็วสูง
การด�ำเนินงานของรัฐบาลปัจจุบัน
๑) พัฒนาระบบรถทางคู่เชื่อมชานเมืองและหัวเมืองหลักในเส้นทางที่มีความส�ำคัญ
๒) ศึกษาและพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯนครราชสีมา กรุงเทพฯ-หัวหิน และเส้นทางอื่น เพื่อเตรียมการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
๓) ศึกษาและพัฒนาขยายทางรถไฟสายแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ต่อจากท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิไปยังจังหวัดชลบุรีและพัทยา
ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ด�ำเนินการศึกษาจัดท�ำ
แผนพัฒนาระบบรางและรถไฟความเร็วสูง โดยมีผลการศึกษาการพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟ
ความเร็วสูง จ�ำนวน ๔ เส้นทาง รวมระยะทาง ๑,๔๔๗ กิโลเมตร วงเงินลงทุนรวม ๙๘๓,๔๗๒ ล้านบาท
ประกอบด้วย
ผู้โดยสาร ค่าโดยสาร EIRR
(คน/วัน)
(บาท)
(%)

กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

๗๔๕

๓.๗๓

๒๒๙,๘๐๙

๓๔,๘๐๐

๑,๑๙๐ ๑๓.๕๘

กรุงเทพฯ-นครราชสีมา

๒๕๖

๑.๕๙

๙๖,๘๒๖

๒๔,๓๐๐

๔๑๐ ๑๗.๔๔

กรุงเทพฯ-หัวหิน

๒๒๕

๑.๑๕

๘๒,๑๖๖

๑๓,๘๐๐

๓๖๐ ๑๐.๔๗

กรุงเทพฯ-ระยอง

๒๒๑

๑.๑๑

๗๒,๒๖๕

๑๓,๒๐๐

๓๕๐ ๑๓.๐๕

รวม

๑,๔๔๗

๔๘๑,๐๖๖

ความคืบหน้าการด�ำเนินงานของกระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม มีนโยบายเร่งด�ำเนินโครงการระบบรถไฟความเร็วสูง ๔ เส้นทาง
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ดังนี้
๑) ปัจจุบัน - กันยายน ๒๕๕๖ : ด�ำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบ
รถไฟความเร็วสูง ทั้ง ๔ เส้นทาง และเตรียมความพร้อม (๑๐ ขั้นตอน) ตามระเบียบและข้อกฎหมาย
และน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติก่อสร้างโครงการในเดือนกันยายน ๒๕๕๖
๒) ตุลาคม ๒๕๕๖ : เริ่มด�ำเนินการประกวดราคานานาชาติ (ICB) และด�ำเนินการ
ก่อสร้าง ติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
๓) ปลายปี ๒๕๖๑ : เปิดให้บริการ

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

เงินลงทุน
(ล้านบาท)
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เวลา
ระยะทาง
เดินทาง
(กิโลเมตร)
(ชั่วโมง)
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เส้นทาง

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

การด�ำเนินงานของส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้รบั การจัดสรรงบประมาณประจ�ำ
ปี ๒๕๕๕ ผูกพันงบประมาณประจ�ำปี ๒๕๕๖ และ ปี ๒๕๕๗ เพื่อศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง
๓ เส้นทาง ประกอบด้วย
๑) เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ ๑ (กรุงเทพฯ-พิษณุโลก) ระยะทาง ๓๘๒ กิโลเมตร
๒) เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง ๒๕๖ กิโลเมตร
๓) เส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน ระยะทาง ๒๒๕ กิโลเมตร
ปัจจุบนั สนข. อยูร่ ะหว่างการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงทัง้ ๓ เส้นทางดังกล่าว
และได้รบั การจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี ๒๕๕๖ เพือ่ ศึกษาเพิม่ เติมอีก ๒ เส้นทาง ประกอบด้วยเส้นทาง
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ ๒ (พิษณุโลก-เชียงใหม่) ระยะทาง ๓๖๓ กิโลเมตร และเส้นทางสุราษฎร์ธานีพังงา-ภูเก็ต ระยะทาง ๑๕๐ กิโลเมตร

๒. โครงการระบบรถไฟทางคู่
การด�ำเนินการโครงการ
ในคราวประชุมการจัดท�ำแผนแม่บทการขนส่ง
ทางรถไฟทั่วประเทศ ระยะ ๒๐ ปี เมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม
๒๕๕๔ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน
ทีป่ ระชุมมีมติมอบหมายให้ สนข. และ รฟท. พิจารณาการด�ำเนิน
โครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคูร่ ะยะที่ ๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ เรื่อง แผนการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานของ รฟท. ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗
ให้เป็นไปตามแผนงาน รวม ๖ เส้นทาง ระยะทาง ๘๗๓ กิโลเมตร
ประกอบด้วย

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม
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๑)
		
๒)
		
๓)
		
๔)
		
๕)
		
๖)

ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย
ระยะทาง ๑๐๖ กิโลเมตร
ช่วงลพบุรี-ปากน�้ำโพ
ระยะทาง ๑๑๘ กิโลเมตร
ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ
ระยะทาง ๑๓๒ กิโลเมตร
ช่วงนครปฐม-ชุมทางหนองปลาดุก-หัวหิน
ระยะทาง ๑๖๕ กิโลเมตร
ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น
ระยะทาง ๑๘๕ กิโลเมตร
ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร

		

ระยะทาง ๑๖๗ กิโลเมตร

ความคืบหน้าการด�ำเนินการ
กระทรวงคมนาคมโดย สนข.และรฟท. ได้ด�ำเนินการศึกษาโครงการระบบรถไฟทางคู่
ระยะเร่งด่วน (ระยะที่ ๑) จ�ำนวน ๖ เส้นทาง รวมระยะทาง ๘๗๓ กิโลเมตร ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ โดยแบ่งการด�ำเนินงานของโครงการออกเป็น ๓ สถานะ ดังนี้
๑. โครงการที่ศึกษาและออกแบบรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ�ำนวน ๑
โครงการ คือ โครงการระบบรถไฟทางคูช่ ว่ งฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย ระยะทาง ๑๐๖ กิโลเมตร
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ วงเงิน ๑๑,๓๔๘.๓๕ ล้านบาท
โดยให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกูแ้ ละค�ำ้ ประกันเงินกูภ้ ายในประเทศให้ รฟท. ต่อไป โดยปัจจุบนั
รฟท. อยู่ระหว่างพิจารณาจ้างที่ปรึกษา เพื่อทบทวนเอกสารแบบรายละเอียดและเอกสารประกวดราคา
รวมทั้งด�ำเนินการประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้างต่อไป
๒. โครงการทีศ่ กึ ษาความเหมาะสมและออกแบบเบือ้ งต้นเรียบร้อยแล้ว จ�ำนวน ๓
โครงการ ประกอบด้วย
		 (๑) ระบบรถไฟทางคู่ช่วงลพบุรี–ปากน�้ำโพ
ระยะทาง ๑๑๘ กิโลเมตร
		 (๒) ระบบรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง ๑๓๒ กิโลเมตร
		 (๓) ระบบรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม-ชุมทางหนองปลาดุก-หัวหิน
						
ระยะทาง ๑๖๕ กิโลเมตร
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		 (๑) ระบบรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ระยะทาง ๑๘๕ กิโลเมตร
			 ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขรายงานการออกแบบ รายงานฉบับสรุป
ส�ำหรับผู้บริหาร รายงานการศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม ตามความเห็นของ
คณะกรรมการก� ำ กั บ ฯ ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๕ คาดว่ า จะแล้ ว เสร็ จ
ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕
		 (๒) ระบบรถไฟทางคู่ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ระยะทาง ๑๖๗ กิโลเมตร
			 ปัจจุบัน สนข. ศึกษาออกแบบแล้วเสร็จ โดยได้จัดส่งรายงานผลการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับสมบูรณ์ให้ ส� ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่าง สนข. ปรับปรุงแก้ไขรายงาน EIA ตามความเห็นของ
คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)
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๓. โครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ (รายละเอียด)
จ�ำนวน ๒ โครงการ โดย สนข. ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี ๒๕๕๔ และผูกพันปี ๒๕๕๕
ซึ่งอยู่ระหว่างด�ำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด ประกอบด้วย

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

สนข. ได้ดำ� เนินการศึกษาและออกแบบเบือ้ งต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางเลือกโครงการระบบรถไฟทางคู่ เพื่อการขนส่งและ
การจัดการโลจิสติกส์ (ระยะที่ ๑) แนวเส้นทางมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระและแนวเส้นทางนครปฐมชุ ม ทางหนองปลาดุ ก -หั ว หิ น ตามรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเบื้ อ งต้ น (IEE)
ของ สนข. ปัจจุบัน สนข. อยู่ระหว่างปรับปรุงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)
สายเหนือช่วงลพบุร-ี ปากน�ำ้ โพ และ รฟท. ได้รบั การจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี ๒๕๕๕ เพือ่ ด�ำเนินการ
ศึกษาออกแบบรายละเอียดของทั้ง ๓ เส้นทางต่อไป

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

๓. โครงการรถไฟฟ้า ๑๐ สาย
นโยบายรัฐบาล ข้อ ๓.๔ “นโยบายโครงสร้างพืน้ ฐาน การพัฒนาระบบรางเพือ่ ขนส่งมวลชน
และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ ในข้อ ๓.๔.๕ เร่งรัดโครงการรถไฟฟ้า ๑๐ สายทาง
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้สามารถเริม่ งานก่อสร้างได้ครบใน ๔ ปี โดยเก็บค่าบริการ ๒๐ บาท
ตลอดสายทั้งระบบ รวมทั้งเร่งพัฒนาระบบตั๋วร่วมบัตรเดียวและพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย
ให้มีโอกาสได้ที่อยู่อาศัยในราคาและค่าเช่าถูก ตามบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้า”

๔. กระทรวงคมนาคมได้ด�ำเนินการตามนโยบายรัฐบาล
ก�ำหนดกรอบโครงข่ายและแนวทางการด�ำเนินงานการพัฒนารถไฟฟ้า ๑๐ สายทาง
ให้สามารถด�ำเนินการประกวดราคาเสร็จสิ้นในระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗) เพื่อท�ำให้มี
โครงข่ายระบบรถไฟฟ้า ๔๑๐ กิโลเมตร ให้ประชาชนได้ใช้ภายในปี ๒๕๖๒ และด�ำเนินการต่อเนื่อง
ให้ครบ ๔๖๔ กิโลเมตรในระยะต่อไป (หลังปี ๒๕๖๒) ดังนี้
โครงการ
๑. รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม
๒. รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน
๓. Airport Rail Link
๔. รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม
๕. รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน
๖. รถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน
๗. รถไฟฟ้าสายสีม่วง
๘. รถไฟฟ้าสายสีส้ม
๙. รถไฟฟ้าสายสีชมพู
๑๐. รถไฟฟ้าสายสีเหลือง
รวม
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

		

ช่วง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต–มหาชัย
ศาลายา-หัวหมาก
สนามบินดอนเมือง-สนามบินสุวรรณภูมิ
ล�ำลูกกา-บางปู
ยศเส-บางหว้า
บางซื่อ-หัวล�ำโพง-ท่าพระ-พุทธมณฑล สาย ๔
บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ
ตลิ่งชัน-มีนบุรี
ช่วงแคราย-มีนบุรี
ช่วงลาดพร้าว-ส�ำโรง

ระยะทาง หน่วยงาน
๘๐.๘ กม.
รฟท.
๕๔ กม.
รฟท.
๕๐.๓ กม.
รฟท.
๖๖.๕ กม.
รฟม.
๑๕.๕ กม.
กทม.
๕๕ กม.
รฟม.
๔๒.๘ กม.
รฟม.
๓๒.๕ กม.
รฟม.
๓๖ กม.
รฟม.
๓๐.๔ กม.
รฟม.
๔๖๔ กม.
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๔.๑ การเร่งรัดโครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
		 กระทรวงคมนาคมได้เร่งรัดด�ำเนินโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างงานโยธา
ให้เป็นไปตามแผนงาน
โดยมีความคืบหน้าด�ำเนินงาน ดังนี้
งานโยธาแล้วเสร็จ

๑) สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซือ่ -ตลิง่ ชัน ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร ปัจจุบนั ก่อสร้าง

๒) สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ระยะทาง ๒๓ กิโลเมตร มีความคืบหน้า
การก่อสร้างงานโยธา ร้อยละ ๔๗ เปิดบริการภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๓) สายสีน�้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และช่วงหัวล�ำโพง-บางแค ระยะทาง
๒๗ กิโลเมตร มีความคืบหน้าก่อสร้างงานโยธา ร้อยละ ๒๑ เปิดบริการได้ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
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๔.๒ การอนุมัติโครงการและเตรียมลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม
๒๕๕๕ รับทราบสถานะการประกวดราคาในสัญญาที่ ๑-๓ โดย รฟท. อยู่ระหว่างเตรียมลงนาม
ในสัญญาที่ ๑ (งานก่อสร้างงานโยธาสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบ�ำรุง) ก�ำหนดเปิดบริการ พ.ศ.
๒๕๕๙

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

๔) สายสีเขียวเข้ม ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร ซึ่งได้
ลงนามสัญญาก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ และเริ่มก่อสร้างในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ปัจจุบัน
มีความคืบหน้าร้อยละ ๐.๕ เปิดบริการได้ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

๔.๓ เตรียมความพร้อมในการประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าในปี ๒๕๕๕ ระยะทาง
รวม ๔๐.๓ กิโลเมตร จ�ำนวนรวม ๔ โครงการ ได้แก่
		 ๑) สายสีเขียวเข้ม ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ ระยะทาง ๑๑.๔ กิโลเมตรซึ่งมี
ความพร้อมในการประกวดราคา ปัจจุบันรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แผนเปิดบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐
		 ๒) สายสีเขียวเข้มช่วงสะพานใหม่ - คูคต ระยะทาง ๗ กิโลเมตร มีความพร้อมและ
ความจ�ำเป็นในการด�ำเนินการก่อสร้าง เนื่องจากต้องใช้ศูนย์ซ่อมบ�ำรุง (Depot) บริเวณคูคต ร่วมกับ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ แผนเปิดบริการ พ.ศ. ๒๕๖๐
		 ๓) สายสีแดงอ่อนช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา ระยะทาง ๑๔ กิโลเมตร มีความพร้อม
ในการประกวดราคา ปัจจุบันรายงาน EIA อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ แผนเปิดบริการ พ.ศ. ๒๕๕๙
		 ๔) Airport Rail Link ส่วนต่อขยายช่วงพญาไท - บางซือ่ ระยะทาง ๗.๙ กิโลเมตร
มีความพร้อมในการประกวดราคา ปัจจุบันรายงาน EIA อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แผนเปิดบริการ พ.ศ. ๒๕๕๙

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม
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ส่วนรัฐวิสาหกิจ
๑. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
โครงการและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีดังนี้
๑.๑ โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทราศรีราชา-แหลมฉบัง ๔,๑๗๔.๑๓ (ครม.อนุมัติ)
ความเป็นมา
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เห็นชอบในหลักการให้ด�ำเนินการ
โครงการก่อสร้างทางคู่ช่วงฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง รวมระยะทาง ๗๘ กม.
- การรถไฟแห่งประเทศไทย ลงนามในสัญญาจ้างกิจการร่วมค้า ที เอส ซี เป็นผู้รับจ้าง
ก่อสร้างโครงการฯ พร้อมติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณโทรคมนาคม เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑
ระยะเวลาด�ำเนินการ ๒๘ เดือน สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓
การขยายระยะเวลาด�ำเนินงาน
ครัง้ ที่ ๑ จ�ำนวน ๑๘๐ วัน ตามมติ ครม. เมือ่ วันที่ ๑๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๑ เรือ่ ง การพิจารณา
ช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและอาชีพอื่นจึงท�ำให้ก�ำหนดสิ้นสุดสัญญาขยายออกไปเป็น
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๒ จ�ำนวน ๑๓๕ วัน เนื่องจากมีอุปสรรคที่เกิดจากการก่อสร้างสะพานทางหลวง
บริเวณ กม.๑๑๗ และการพังทลายของเหมืองหิน กม.๑๑๐ ท�ำให้ต้องเบี่ยงรางรถไฟที่ กม.๑๑๐
โดยเร่งด่วน (๗ มีนาคม - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔)

- ผลการด�ำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๔ และเปิดการเดินรถแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕
สถานะปัจจุบัน
การก่อสร้างงานเสริมเสถียรภาพของลาดหินบริเวณ กม.๑๑๐
- การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย ลงนามสั ญ ญาว่ า จ้ า งบริ ษั ท เคนเบอร์ จี โ อเทคนิ ค
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด เป็นผู้รับจ้างด�ำเนินการก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ วงเงินค่าจ้าง
๑๗๙,๙๙๖,๒๖๗.๕๖ บาท ก�ำหนดแล้วเสร็จในระยะเวลา ๕๔๐ วัน ที่ปรึกษาฯ เริ่มงานเมื่อวันที่
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ผลการด�ำเนินงานก่อสร้างโดยรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๓
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ครัง้ ที่ ๔ จ�ำนวน ๖๐ วัน กรณีการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ผูป้ ระกอบการก่อสร้าง อันเนือ่ งมาจากสาเหตุอทุ กภัยโดยเริม่ นับ ตัง้ แต่วนั ที่ ๓ กันยายน - ๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๔

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

ครั้งที่ ๓ จ�ำนวน ๔๕ วัน กรณีการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในเขตจังหวัด
ที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔
โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๔

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

๑.๒ โครงการระบบขนส่ ง มวลชนทางรางในพื้ น ที่ กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน (ระยะทาง ๑๕ กม.) ๑๓,๓๓๓.๐๓
ความเป็นมา
- ก่อสร้างทางรถไฟเริม่ จากจุดเริม่ ต้นทางเหนือของสถานีบางซือ่ ๒ ประมาณ ๘๐๐ เมตร
ขนานกั บ แนวทางรถไฟสายใต้ เป็ น ทางยกระดั บ จากบางซื่ อ ไปถึ ง บางบ� ำ หรุ และเริ่ ม ลดระดั บ
ที่ กม.๗+๘๕๐ ลงสู ่ ร ะดั บ พื้ น ดิ น จากสถานี บ างบ� ำ หรุ จนกระทั่ ง สิ้ น สุ ด ปลายทางบริ เ วณจุ ด ตั ด
ถนนสวนผัก เขตตลิ่งชัน
- มติคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ครัง้ พิเศษ/๒๕๕๐ เมือ่ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๐
		 ๑. เห็นชอบให้การรถไฟ แยกด�ำเนินการประกวดราคาเฉพาะงานโยธาและงาน
ระบบราง งานรื้อย้าย และงานก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ (รวมงานถนน งานสะพาน U-Turn
และสะพานลอยคนเดินข้าม) ของโครงการฯ ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชันไปก่อน ส่วนงานระบบเครื่องกลไฟฟ้า
ให้น�ำไปประกวดราคารวมกับโครงการฯ ช่วงบางซื่อ-รังสิต ต่อไป
		 ๒. เห็นชอบให้การรถไฟฯ ด�ำเนินโครงการระบบรถไฟชานเมือง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน
ภายใต้กรอบวงเงิน ๑๓,๑๓๓ ล้านบาท โดยรัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายโครงการทั้งหมด ระยะเวลา
ด�ำเนินการ ๔ ปี (ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓) โดยด�ำเนินการประกวดราคาตามระเบียนของการรถไฟฯ ว่าด้วยการจ้าง
พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ทัง้ นี้ ให้การรถไฟฯ รายงานกระทรวง
คมนาคมพิจารณาเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนด�ำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม การก่อสร้าง
โครงการฯ ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน จะยังไม่สัมฤทธิ์ผลที่สมบูรณ์และไม่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้
หากไม่มีการก่อสร้างโครงการฯ ช่วงบางซื่อ-รังสิตตามมาอย่างต่อเนื่อง
		 ๓. เห็ น ชอบให้ ก ารรถไฟ รายงานขออนุ มั ติ ส� ำ นั ก งบประมาณเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ของโครงการฯ ช่วงบางซื่อ - รังสิต จ�ำนวน ๑,๑๐๒ ล้านบาท
ซึ่งได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมจ่ายปีมาด�ำเนินการในช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน ต่อไป
		 ๔. เห็นชอบให้การรถไฟฯ รายงานเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณามอบให้ สนข.
รับไปด�ำเนินการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

- มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ อนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
		 ๑. ให้การรถไฟฯ ด�ำเนินโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงรังสิต-บางซือ่ -ตลิง่ ชัน
ประกอบด้วย ช่วงบางซื่อ-รังสิต ระยะทางประมาณ ๒๖ กม. ภายใต้กรอบวงเงิน ๕๒,๒๒๐ ล้านบาท
และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ระยะทางประมาณ ๑๕ กม. วงเงิน ๑๓,๑๓๓ ล้านบาท และให้รัฐบาลรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานทั้งสิ้น โดย
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			 ๑.๑ ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน ให้ การรถไฟ ด�ำเนินการประกวดราคางานโยธา
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สะพานลอยคนเดินข้าม) ได้ในทันที
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			 ๑.๒ ช่วงบางซื่อ - รังสิต เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาหาแหล่งเงินกู้
ต่างประเทศของกระทรวงการคลัง และอยู่ระหว่างปรับแบบรายละเอียดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ปรับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแบบรายละเอียด โดยจะน�ำเสนอ ครม.
พิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนประกวดราคาต่อไป
		 ๒. การลงทุนส�ำหรับช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ให้ส�ำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ
ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม และกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้และค�้ำประกันเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ดังนี้ ค่ารื้อย้ายสิ่งกีดขวางและระบบสาธารณูปโภค ๑,๗๕๘ ล้านบาท ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดประกวดราคา
๗ ล้านบาท ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ๒๑๔ ล้านบาท ค่างานโยธาและโครงสร้างทางวิ่ง
๗,๖๗๗ ล้านบาท ค่างานระบบราง ๑,๔๔๓ ล้านบาท ค่างานถนนเลียบทางรถไฟ ๒,๐๗๔ ล้านบาท
โดยรัฐบาลรับภาระค่าใช้จา่ ยโครงการทัง้ หมด ระยะเวลาด�ำเนินการ ๔ ปี (๒๕๕๐ - ๒๕๕๓) โดยด�ำเนินการ
ประกวดราคาตามระเบียบของการรถไฟฯ ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๔ แก้ไขเพิม่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๙
		 ๓. ให้ เ ปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายการค่ า ก่ อ สร้ า งโครงการรถไฟสายสี แ ดง
ช่วงบางซื่อ-รังสิต จ�ำนวน ๑,๑๐๒ ล้านบาท ที่การรถไฟฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
มาด�ำเนินการในโครงการฯ ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน ต่อไป
การว่าจ้างผู้รับเหมาด�ำเนินการ
- การรถไฟฯ ลงนามว่าจ้างกิจการร่วมค้า Unique - Chun Wo Joint Venture เป็นผูด้ ำ� เนินการ
ก่อสร้างฯ ในวงเงิน ๘,๗๔๘,๓๙๙,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑
การก่อสร้างตามสัญญาจ้าง
- กิจการร่วมค้าฯ รับมอบสถานที่เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒ เริ่มก่อสร้างเดือน
มกราคม ๒๕๕๒ สิ้นสุดการก่อสร้างในเดือน มกราคม ๒๕๕๕ ระยะเวลา ๑,๑๐๐ วัน
- เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ การรถไฟฯ ได้รับอนุมัติ ให้ขยายระยะเวลาก่อสร้าง
โครงการฯ ออกไปอีก ๑๘๘ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เนื่องจากเหตุ
อุทกภัยเมื่อปลายปี ๒๕๕๕ และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
การว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน

- การรถไฟฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) ระหว่างการรถไฟฯ และ กฟผ.
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓
- การรถไฟฯ ลงนามสัญญาว่าจ้างบริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์
จ�ำกัด เป็นที่ปรึกษา ส�ำหรับศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียด
การก่อสร้างสถานีบางกรวย โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน รวมเส้นทาง
รถไฟส่วนต่อขยาย จากสถานีตลิ่งชัน-ศาลายา (๑๒ กม.) เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ วงเงิน
๑๗,๘๕๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด�ำเนินงาน ๑๘๐ วัน
สถานะปัจจุบัน
- การด�ำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐
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- การรถไฟฯ รายงานเสนอส� ำ นั ก งบประมาณเพื่ อ ขอแก้ ไ ขปริ ม าณวั ส ดุ ถ มและ
ปรับเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างฯ จาก ๘,๗๔๘,๓๙๙,๐๐๐ บาท เป็น ๙,๐๘๗,๓๙๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่งส�ำนักงบประมาณ ได้มีหนังสือแจ้งเห็นชอบให้การรถไฟฯ เพิ่มวงเงินได้
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

- การรถไฟฯ ลงนามจ้างบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างฯ ในวงเงินค้าจ้าง ๒๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒
และเริ่มงานเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

๒. การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)
โครงการและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีดังนี้
๑. โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓

Basin III
ความกวางของรองน้ํา (ม.)
920
ความยาวของแองจอดเรือ"(ม.) 2,275
ความลึก"(ม.)
-18.50
เขื่อนกันคลื่นยาว"(ม.)
2,400
ขีดความสามารถ"(ลานทีอียู)
7.0

ท่าเรือแหลมฉบังได้กำ� หนดวิสยั สามารถในการรองรับตูส้ นิ ค้า
ของท่าเทียบเรือต่างๆ ในโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒
รวมกันไว้ที่ประมาณ ๑๑ ล้าน ที.อี.ยู.ต่อปี หากคิดตัวเลขที่ระดับ ๗๕%
ของวิสัยสามารถรวม จะมีค่าประมาณ ๘ ล้าน ที.อี.ยู.ต่อปี เมื่อน�ำตัวเลข
การคาดการณ์ปริมาณตู้สินค้ามากระทบยอดกับวิสัยสามารถในการรับ
ตู้สินค้า พบว่าจะเริ่มมีปริมาณตู้สินค้าเกิน ๗๕% ของวิสัยสามารถรวม
ในปี ๒๕๕๙ ดังนั้น ท่าเรือแหลมฉบังจ�ำเป็นต้องเปิดท่าเทียบเรือท่าแรกในโครงการท่าเรือแหลมฉบัง
ระยะที่ ๓ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เนื่องจากการด�ำเนินงานในแต่ละขั้นตอนใช้เวลาค่อนข้างยาวนาน
โดยจะต้องใช้เวลารวมประมาณ ๑๐ ปี จึงจ�ำเป็นต้องเริม่ ขัน้ ตอนการด�ำเนินงานจ้างทีป่ รึกษาฯ ออกแบบ
ก่อสร้างโครงการ ระยะที่ ๓ เพือ่ ท�ำการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม สิง่ แวดล้อม
และออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้าง ซึง่ เมือ่ โครงการแล้วเสร็จท่าเรือแหลมฉบังจะมีความสามารถ
รับตู้สินค้าได้รวมปีละ ๑๘ ล้าน ที.อี.ยู.ต่อปี

โครงการทาเทียบเรือชายฝั่ ง (ทาเทียบเรือ A)

๒. โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)
ที่ท่าเรือแหลมฉบัง

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝัง่ (ท่าเทียบเรือ A) ทีท่ า่ เรือ
แหลมฉบัง บริเวณก้นแอ่งจอดเรือ ที่ ๑ ระหว่างท่าเทียบเรือ A1 และ A0
ท าเทียบเรือ A
ความยาวประมาณ ๑๕๐ เมตร พร้อมพืน้ ทีส่ นับสนุนบนฝัง่ ประมาณ ๔๓ ไร่
จะท�ำการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่งโดยมีขนาดของแอ่งจอดเรือเท่ากับ
๑๑๕ x ๑๒๐ เมตร ความลึก -๑๐ เมตร (MSL) รองรับเรือขนาดระวาง
บรรทุก ๓,๐๐๐ เดทเวทตัน ขนตูส้ นิ ค้าได้คราวละ ๒๐๐ ที.อี.ยู. และขนาด ๑,๐๐๐ เดทเวทตัน ขนตูส้ นิ ค้า
ได้คราวละ ๑๐๐ ที.อี.ยู. ได้อย่างละ ๑ ล�ำ พร้อมกันในเวลาเดียวกัน พร้อมทั้งติดตั้งปั้นจั่นหน้าท่าและ
ปั้นจั่นจัดเรียงตู้สินค้าในลานเพื่อให้รับตู้สินค้าได้ถึง ๓๐๐,๐๐๐ ที.อี.ยู.ต่อปี
รูปแบบการพัฒนาโครงการพัฒนาศูนยการขนสงตูสินคาทางรถไฟ (SRTO)

๓. โครงการพั ฒ นาศู น ย์ ก ารขนส่ ง ตู ้ สิ น ค้ า ทางรถไฟ
(Single Rail Transfer Operator) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง
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การท่ า เรื อ แห่ ง ประเทศไทย (กทท.) จะท� ำ การก่ อ สร้ า ง
ลานขนถ่ายตู้สินค้าทางรถไฟ (Rail Yard) ในพื้นที่ Zone ๔ อยู่ระหว่าง
ท่าเทียบเรือชุด B และชุด C พื้นที่ประมาณ ๖๐๐ ไร่ (ใช้พื้นที่ ๓๗๐ ไร่
และส�ำรอง ๒๓๐ ไร่) โดยลักษณะของ Rail Yard จะติดตั้งรางรถไฟ
ลักษณะเป็นพวงราง จ�ำนวน ๖ ราง แต่ละรางมีความยาวในช่วง ๑,๒๒๔ - ๑,๔๓๔ เมตร สามารถ
จอดขบวนรถไฟ ได้รางละ ๒ ขบวน รวมเป็น ๑๒ ขบวน ในเวลาเดียวกัน โดยติดตัง้ เครือ่ งมือยกขนตูส้ นิ ค้า
ชนิดเดินบนราง (Rail Mounted Gantry Crane : RMG) สามารถท�ำงานคร่อมรางรถไฟได้ทั้ง ๖ ราง
ในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะมีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าได้ ๒.๐ ล้าน ที.อี.ยู.ต่อปี

๔. การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดที่ท่าเรือแหลมฉบัง
ท่าเรือแหลมฉบังได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้

 ด� ำ เนิ น การระงั บ การใช้ ร ะบบ e-Toll ชั่ ว คราว ยกเลิ ก

การชั่งน�้ำหนักตู้สินค้าขาเข้า ย้ายจุดออกใบก�ำกับภาษีไปแห่งใหม่ ก�ำหนด
ระยะเวลารถบรรทุ ก ผ่ า นเข้ า -ออก (Truck Turnaround Time) ภายใน
๓๐ นาทีต่อเที่ยว รวมทั้งก�ำกับดูแลผู้ประกอบการท่าฯ อย่างใกล้ชิด

 ประสานส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จัดเจ้าหน้าที่

ประจ�ำที่ประตูตรวจสอบสินค้าทุกประตูให้เพียงพอและปรับปรุงพิธีการฯ ให้
สะดวกรวดเร็ว ประสานกรมทางหลวงเพื่อขยายถนนเชื่อมโยงถนนของท่าเรือ
แหลมฉบัง

 ออกแบบก่อสร้าง และปรับปรุงถนนขาออกเชือ่ มโยงต่อถนน

ภายนอกท่าเรือแหลมฉบัง (ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๗) โดยขยาย
จากช่องจราจรเป็น ๑๐ ช่องจราจร ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการในขั้นตอนจัดท�ำเงื่อนไขรายละเอียด
(TOR) ของโครงการ แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ และจะด�ำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ

 เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาและก�ำหนดแนวทางการจัดคิวรถบรรทุกสินค้า

เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนในบางช่วงเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า
ให้สะดวก รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานในอนาคตต่อไป

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้เปิดให้บริการท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ และมีพิธีเปิด
อย่างเป็นทางการ โดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายสุรพงษ์ รงศิริกุล นักบริหาร ๑๖ ประจ� ำผู้อ�ำนวยการ เป็นผู้แทนการท่าเรือ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้ารับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจ�ำปี ๒๕๕๕ จากนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธี ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นสาขาพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม ณ ห้อง
มัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก
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๖. กทท. ได้รบั รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นสาขาพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

๕. กทท. จัดพิธีเปิดท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนรองรับการค้าสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
พร้อมก้าวสู่ AEC

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

๓. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
โครงการและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีดังนี้
๑. กิจกรรมเพือ่ สร้างความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้บริการทางพิเศษ
๑.๑ โครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง ครัง้ ที่ ๑ ประจ�ำปี ๒๕๕๕
		
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้น�ำผู้ใช้บริการ
ทางพิเศษและสมาชิก สวพ.๙๑ จ�ำนวน ๗๐คน ไปทัศนศึกษาและร่วมกิจกรรม
บ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมที่จังหวัดระยองในกิจกรรม “ทางด่วนลัดฟ้า
อูล้ นั่ ล้า พาเต่ากลับบ้าน” ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยน�ำชมเส้นทาง
ธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม็ดและปล่อยเต่าทะเล
ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเกาะมันใน ซึ่งเป็นศูนย์อนุรักษ์
เต่าทะเลในพระราชด�ำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ รวมทั้ง
ปลู ก ปะการั ง ด้ ว ยท่ อ พี วี ซี เพื่ อ ฟื ้ น ฟู ช ายฝั ่ ง ทะเลไทยและทดแทนสภาพ
ระบบนิเวศน์ใต้ทะเลที่ถูกท�ำลาย ตลอดจนสร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล
๑.๒ โครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง ครัง้ ที่ ๒ ประจ�ำปี ๒๕๕๕
		
กทพ. น� ำ ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารทางพิ เ ศษและสมาชิ ก จส.๑๐๐
จ�ำนวน ๖๐ คน เดินทางสู่จังหวัดสระแก้ว ในกิจกรรม “ทางด่วนลัดฟ้า ละลุมา
กาสรกสิวิทย์” ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพื่อร่วมกิจกรรม
สันทนาการและบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ตลอดจนบริจาคอุปกรณ์การเรียน
อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์
๑.๓ โครงการ เปลี่ยนเพื่อโลก Act Now

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

		
กทพ. จัดพิธีเปิดโครงการ “เปลี่ยนเพื่อโลก Act Now”
เมือ่ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยมี นายชาญวิทย์
อมตะมาทุชาติ ประธานอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประธานในพิธี
และนายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการ กทพ. พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้ร่วมขี่จักรยาน
ในสวนสาธารณะและเรียนรู้ตามฐานกิจกรรมเกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อน
วิธใี นการลดโลกร้อนเพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๕๐ คน
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๒. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์การของ กทพ.
๒.๑ โครงการ “จักรยานเพือ่ เด็กไทยจากใจ กทพ.” ครัง้ ที่ ๖
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กทพ. จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ “จักรยานเพื่อ
เด็กไทย จากใจ กทพ.” ครั้งที่ ๖ ซึ่งในปีนี้ได้มอบจักรยานรวมทั้งหมด ๗๓๐ คัน
โดยแบ่งออกเป็น ๒ ครั้ง ดังนี้

		 ๒.๑.๑ มู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง โดยมี ห ม่ อ มเจ้ า ภี ศ เดช
รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เป็นองค์ประธานในพิธีมอบจักรยาน
จ�ำนวน ๕๒๐ คัน จาก กทพ. โดยนายสินธพ สิริสิงห รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ
เพื่อส่งต่อให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาของมูลนิธิโครงการหลวง
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ ณ อาคารฝึกอบรม มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัด
เชียงใหม่ และอีก ๑๓๐ คัน น�ำไปมอบให้แก่โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลงั กานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (สาขาห้วยกอก) และโรงเรียน ตชด. เบ็ตติดแู มน อ�ำเภอปง จังหวัดพะเยา พร้อมทัง้
มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ชุดนักเรียน และกระเป๋านักเรียน เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕
		 ๒.๑.๒ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาภู พ าน อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด� ำ ริ จั ก รยานจ� ำ นวน ๕๐ คั น และศู น ย์ พั ฒ นาการเกษตรภู สิ ง ห์
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จักรยานจ�ำนวน ๓๐ คัน เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
แก่ผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ฯ จังหวัดสกลนคร โดยมี
นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผูว้ า่ การการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธฯี
เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
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กทพ. ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานราชการ และบริ ษั ท พั น ธมิ ต ร
ด� ำ เนิ น การจั ด ตั้ ง หน่ ว ยบริ ก ารประชาชนในช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ ๒๕๕๕
ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมโดยการจั ด ท� ำ โครงการอ� ำ นวยความ
สะดวก มั่นคงและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่
๒๕๕๕ ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางนา กม.๖ (ขาออก) ด่านฯ บางขุนเทียน (ขาเข้า) ด่านฯ บางปะอิน
(ขาออก) และด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔-วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕
พร้อมมอบของขวัญปีใหม่โดยยกเว้นค่าผ่านของทางพิเศษบูรพาวิถี ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม
๒๕๕๔-วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๕ และจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๕
ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ด่านฯ ประชาชืน่ (ขาออก) ด่านฯ บางนา กม.๖ (ขาออก) ด่านฯ
บางแก้ว ๑ ด่านฯ บางปะอิน (ทัง้ ขาเข้าและขาออก) และด่านฯ จตุโชติ รวมทัง้ ยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษ
บูรพาวิถีและทางเชื่อมต่อ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อให้บริการตรวจเช็คสภาพ
เครื่องยนต์เบื้องต้น เติมลมยาง น�้ำกลั่น ตรวจเช็คแบตเตอรี่ และเป็นที่พักระหว่างการเดินทางพร้อม
บริการน�้ำดื่ม กาแฟ และผ้าเย็น เป็นต้น

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

๒.๒ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕
และช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๕

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

๔. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
โครงการและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีดังนี้
๑. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
โครงสร้างรถไฟฟ้าแบบยกระดับระยะทาง ๒๓ กม. สถานียกระดับ ๑๖ สถานี โดยมีแนว
เส้ น ทางเริ่ ม จากบริ เ วณแยกเตาปู น ซึ่ ง มี ส ถานี เ ตาปู น เป็ น สถานี ร ่ ว มของรถไฟฟ้ า สายสี น�้ ำ เงิ น
ส่ ว นต่ อ ขยายกั บ โครงการรถไฟฟ้ า สายสี ม ่ ว ง จากนั้ น เส้ น ทางวิ่ ง ไปตามถนนกรุ ง เทพ-นนทบุ รี
ถนนติวานนท์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ข้ามแม่นำ�้ เจ้าพระยา บริเวณสะพานพระนัง่ เกล้า ผ่านแยกท่าอิฐ แยกบางพลู
แยกบางใหญ่ และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนกาญจนาภิเษก สิ้นสุดโครงการที่บริเวณคลองบางไผ่ ซึ่งเป็น
ที่ตั้งสถานีและศูนย์ซ่อมบ�ำรุง
๑.๑ ความก้าวหน้าโครงการ
		

๑.๑.๑ งานก่อสร้างงานโยธา

			
การก่อสร้างโครงการฯ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๕ มีความก้าวหน้ารวม
ร้อยละ ๕๐.๑๔ จากแผนงานร้อยละ ๕๑.๒๘ โดยแยกเป็นความก้าวหน้าในแต่ละสัญญาก่อสร้าง ดังนี้
สัญญาที่ ๑ : โครงสร้างยกระดับส่วนตะวันออก (บางซื่อ-สะพาน
พระนั่งเกล้า) รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกิจการร่วมค้า CKTC เป็น
ผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ในวงเงินค่าจ้าง
๑๔,๒๙๒ ล้ า นบาทและกิ จ การร่ ว มค้ า CKTC ได้ เ ริ่ ม งานตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยการด�ำเนินงานมีความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ ๕๘.๒๑
ซึ่งเป็นไปตามแผนงาน โดยมีงานหลักที่ได้ด�ำเนินการ ได้แก่ งานโครงสร้าง
เสาสถานีและทางวิ่ง งานโครงสร้างรูปตัวอยู่คว�่ำ (Portal Frame) งานติดตั้งคาน
I-Girder ของสถานี งานโครงสร้ า งพื้ น ชั้ น จ� ำ หน่ า ยตั๋ ว และชั้ น ชานชาลา งานติ ด ตั้ ง ชิ้ น ส่ ว นของ
โครงสร้างทางวิ่ง งานโครงสร้างอาคารทางขึ้น-ลง
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สัญญาที่ ๒ : โครงสร้างยกระดับส่วนตะวันตก (สะพานพระนั่งเกล้าบางใหญ่) 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 ๕๑.๒๗
ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ ๒.๖๒ ซึง่ มีงานหลักทีไ่ ด้ดำ� เนินการ ได้แก่ งานก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่น�้ำ งานก่อสร้างฐานราก งานก่อสร้างเสาตอม่อ งานประกอบโครงสร้างหลังคาสถานี
งานก่อสร้างโครงสร้างของทางขึ้น-ลงสถานี งานประกอบโครงสร้างเหล็กของห้องต่างๆ ในสถานี
งานก่ออิฐ ฉาบปูนห้องต่างๆ ในสถานี งานหล่อชิ้นส่วนโครงสร้างทางวิ่งและติดตั้ง งานโครงสร้างรูปตัว
อยู่คว�่ำ (Portal Frame) งานติดตั้งแผ่น Parapet ของโครงสร้างทางวิ่ง
สั ญ ญาที่ ๓ : ศู น ย์ ซ ่ อ มบ� ำ รุ ง รั ก ษาและอาคารจอดแล้ ว จร รฟม.
ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกิจการร่วมค้า PAR เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖
มกราคม ๒๕๕๓ ในวงเงินค่าจ้าง ๕,๐๒๕ ล้านบาท และกิจการร่วมค้า PAR ได้เริ่มงานตั้งแต่
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยการด�ำเนินงานมีความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ ๒๓.๔๕ ล่าช้ากว่าแผนงาน

ร้อยละ ๐.๕๑ ซึ่งมีงานหลักที่ได้ด�ำเนินการ ได้แก่ งานเทคอนกรีตฐานรากและ
เสาของศูนย์ซ่อมบ�ำรุงในแต่ละระดับชั้น งานปรับปรุงการออกแบบที่อาคาร
จอดแล้วจรบริเวณสถานีแยกนนทบุรี ๑ งานตอกเสาเข็มอาคารจอดแล้วจร
บริเวณสถานีสามแยกบางใหญ่
สัญญาที่ ๖ : งานระบบราง รฟม. ได้ด�ำเนินการ
ประกวดราคางานระบบรางรถไฟฟ้า โดยมีบริษทั มายืน่ ประกวดราคา จ�ำนวน ๒ ราย
ได้แก่ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) และกิจการร่วมค้า
Sino-Thai and ASA โดยผู้ยื่นข้อเสนอทั้งสองรายผ่านการประเมินข้อเสนอ
ด้านเทคนิค ซึง่ รฟม. ได้สง่ ผลการประเมินข้อเสนอด้านเทคนิคให้ JICA พิจารณา
โดย JICA พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการประเมินเพียง ๑ ราย
ได้แก่ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) และให้ รฟม.
พิจารณาเปิดซองข้อเสนอด้านราคาต่อไป รฟม. จึงได้เปิดซองข้อเสนอด้านราคา
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
จ�ำกัด (มหาชน) ได้เสนอราคา ๔,๑๔๒ ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการ รฟม.
ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้มีมติอนุมัติผลการประกวดราคาและอนุมัติ
ให้ว่าจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานราง สัญญาที่ ๖
ในวงเงินค่าจ้างก่อสร้าง ๓,๕๘๕ ล้านบาท จากนี้ รฟม.จะได้น�ำเสนอผลการคัดเลือกผู้รับจ้างงาน
ระบบรางให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป
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 ช่วงบางใหญ่-เตาปูน รฟม. ได้ด�ำเนินการคัดเลือกเอกชนลงทันงานระบบ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน โดยมีผู้ยื่นเอกสารข้อเสนอ จ�ำนวน ๒ ราย คือ บริษัท รถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) โดย บริษัท รถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) มีขอ้ เสนอราคาทีผ่ า่ นการตรวจสอบแล้ว จ�ำนวน ๙๓,๗๖๒ ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า
ปัจจุบัน ๓๖,๘๒๓ ล้านบาท และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) มีข้อเสนอราคา
ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว จ�ำนวน ๑๐๙,๒๘๐ ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ๔๒,๗๑๔ ล้านบาท
โดยคณะอนุกรรมการเจรจาต่อรองราคาได้มีการเจรจากับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) แล้ว
และได้ เ สนอผลการเจรจาต่ อ รองให้ ค ณะกรรมการคั ด เลื อ กเอกชนลงทุ น ฯ พิ จ ารณาและมี ม ติ ใ ห้
เปรียบเทียบและวิเคราะห์ราคาในแต่ละรายการระหว่างราคาของกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา BBML ธนาคาร
พัฒนาเอเชีย (ADB) และผูย้ นื่ ข้อเสนอ บริษทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ต่อมาในคราวการประชุม
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนฯ ได้เจรจากับบริษัท รถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) จนได้ข้อยุติ โดยบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ลดราคาข้อเสนอ
ลงเหลือ ๖๖,๓๑๕ ล้านบาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางการเงิน อัตราดอกเบี้ย อัตราก�ำไรและภาษีมูลค่าเพิ่ม)
และหากได้รับสิทธิประโยชน์ตามคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จะลดราคาเพิ่มให้อีก ๓๒๕ ล้านบาท
ซึ่งท�ำให้ราคาข้อเสนอลดลงเหลือ ๖๕,๙๙๐ ล้านบาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางการเงิน อัตราดอกเบี้ย
อัตราก�ำไร และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการนี้เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการคัดเลือกเอกชน
ลงทุนฯ ได้เจรจากับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อต่อรองราคาและปรับแก้ไขร่างสัญญา
และข้ อ ก� ำ หนดในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และคณะกรรมการคั ด เลื อ กเอกชนลงทุ น ฯ
ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบร่างรายงานผลการด�ำเนินการ
คัดเลือก โดยได้ปรับปรุงตามความเห็นของที่ประชุม ก่อนน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป
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๑.๒ งานคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างด�ำเนินกิจการ

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

 ช่ ว งเตาปู น -บางซื่ อ คณะรั ฐ มนตรี ใ นคราวการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ได้มีมติเห็นชอบให้สามารถด�ำเนินการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนฯ ส�ำหรับ
ช่วงบางใหญ่-เตาปูน ๑ ราย โดยให้ รฟม. ด�ำเนินการศึกษาให้ได้ข้อยุติในประเด็นต่างๆ ให้ได้ข้อยุติ
เช่น ประเด็นกฎหมาย และข้อดี-ข้อเสีย ในการด�ำเนินการตามแนวทางต่างๆ
และน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคม (รฟม.)
รั บ ความเห็ น ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติและส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการด�ำเนินโครงการ
รถไฟฟ้ า สายสี ม ่ ว ง ช่ ว งเตาปู น - บางซื่ อ รวมทั้ ง ข้ อ สั ง เกตของกระทรวง
การคลั ง และส� ำ นั ก งบประมาณไปพิ จ ารณาด� ำ เนิ น การด้ ว ย ในการนี้ รฟม.
ได้ ด� ำ เนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ดั ง กล่ า ว โดยได้ ด� ำ เนิ น การศึ ก ษา
เปรี ย บเที ย บแนวทางการคั ด เลื อ กเอกชนเข้ า ร่ ว มลงทุ น แล้ ว เสร็ จ และ
ได้ น� ำ ส่ ง รายงานเปรี ย บเที ย บแนวทางการคั ด เลื อ กเอกชนเข้ า ร่ ว มลงทุ น ฯ
ให้กระทรวงคมนาคม (คค.) พิจารณาก่อนน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอน
ต่อไป ทั้งนี้ คค. ได้สั่งการให้ รฟม. ปรับปรุงรายงานฯ อีกครั้ง ตามความเห็น
ของส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร โดย รฟม. ได้ส่งความเห็น
ดังกล่าวให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา BBML พิจารณาด�ำเนินการแล้ว

๒. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงิน ช่วงหัวล�ำโพง-บางแค และช่วงบางซือ่ -ท่าพระ เป็นโครงการ
ส่วนต่อขยายจากโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เพื่อเชื่อมต่อแนวเส้นทางการเดินรถ
ให้ เ ป็ น แบบวงรอบ (Circular Line) เป็ น โครงสร้ า งรถไฟฟ้ า แบบยกระดั บ ระยะทาง ๒๒ กม.
สถานี ย กระดั บ ๑๗ สถานี และโครงสร้ า งรถไฟฟ้ า แบบใต้ ดิ น ระยะทาง
๕ กม. สถานีใต้ดิน ๔ สถานี มีรายละเอียดแนวเส้นทาง ดังนี้
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ช่วงหัวล�ำโพง-บางแค มีระยะทาง ๑๔ กม. แบ่งเป็นเส้นทางวิ่งใต้ดิน
ในช่วงหัวล�ำโพง-ท่าพระ ระยะทาง ๕ กม. มีสถานีใต้ดินจ�ำนวน ๔ สถานี
และทางวิง่ ยกระดับในช่วงท่าพระ-บางแค ระยะทาง ๙ กม. มีสถานียกระดับจ�ำนวน
๗ สถานี โครงการจะเริ่มต้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหัวล�ำโพง ผ่านถนน
เจริญกรุง วังบูรพา ถนนสนามไชย พระบรมมหาราชวัง ลอดใต้แม้น�้ำเจ้าพระยา
ที่ บ ริ เ วณปากคลองตลาด ผ่ า นคลองบางกอกใหญ่ ถนนอิ ส รภาพ แล้ ว
เปลี่ ย นเป็ น เส้ น ทางยกระดั บ ที่ แ ยกท่ า พระ ซึ่ ง จะมี ส ถานี ร ่ วมกั บโครงการฯ
สายสีนำ�้ เงิน ช่วงบางซือ่ -ท่าพระ โดยทางวิง่ ยกระดับจะมีระยะทางประมาณ ๙ กม.
ประกอบด้วย ๗ สถานี เริ่มจากบริเวณแยกท่าพระไปตามแนวถนนเพชรเกษม
ผ่านบางแค และสิ้นสุดสายทางที่บริเวณวงแหวนรอบนอกถนนกาญจนาภิเษก
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ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ระยะทาง ๑๓ กม. เป็นเส้นทางยกระดับทั้งหมด
มี ๑๐ สถานี โครงการจะเริ่มต้นโดยการต่อเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลบริเวณสถานีบางซื่อ
ผ่านสถานีเตาปูนซึง่ เป็นสถานีรว่ มกับโครงการฯ สายสีมว่ ง ช่วงบางใหญ่-บางซือ่ เข้าสูถ่ นนประชาราษฎร์
สาย ๒ ผ่านสีแ่ ยกบางโพ ข้ามแม่นำ�้ เจ้าพระยา เลีย้ วซ้ายเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณโรงเรียนเทคโนโลยี
พระราม ๖ ผ่านแยกบางพลัด แยกบรมราชชนนี แยกไฟฉาย และสิ้นสุดที่แยกท่าพระ โดยเชื่อมต่อ
กับโครงการฯ สายสีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง-บางแค

๕. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
โครงการและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีดังนี้
๑. โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์รถโดยสารปรับอากาศ
ใช้ก๊าซธรรมชาติ จ�ำนวน ๓๒๓ คัน
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีนโยบายน�ำรถโดยสาร
ปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ ที่มีสภาพดีมาเปลี่ยนเครื่องยนต์ จากใช้น�้ำมันดีเซล
เป็นเครื่องยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติ เพื่อลดปัญหามลพิษ และลดการน�ำเข้าน�้ำมัน
โดยขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน
ขสมก. ได้มีหนังสือที่ ขสมก. ๑๑๗๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม
๒๕๕๕ ยืนยันการขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพือ่ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
และกระทรวงพลังงานมีมติอนุมตั เิ งินกองทุนให้แล้ว ขสมก. จึงได้กำ� หนดเงือ่ นไข
(TOR) การปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ รวมทั้งได้ด�ำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง คือ บริษัท
ฮีโน่มอเตอร์เซลล์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕
และ ขสมก. ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างเปลีย่ นเครือ่ งยนต์รถโดยสารปรับอากาศยูโรทู
ยีห่ อ้ ฮีโน่ จ�ำนวน ๓๒๓ คัน กับบริษทั ฮีโน่มอเตอร์เซลล์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ตามสัญญาเลขที่ ร.๓๓/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ โดยต้องส่งมอบรถโดยสารที่ด�ำเนินการเปลี่ยนเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้ว
ภายใน ๑๐ งวด งวดที่ ๑ ส่งมอบภายใน ๖ เดือน คือ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ งวดที่ ๒ - ๑๐ ส่งมอบทุกเดือน
จนครบจ�ำนวน ท�ำให้ ขสมก. มีรถโดยสารปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติ ให้บริการประชาชนได้เพิ่มขึ้น
ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

รถออกวิ่ง (คัน) เที่ยววิ่ง (เที่ยว) กม.ท�ำการ (กม.) ผู้ใช้บริการ (คน-เที่ยว)
เฉลี่ย/วัน
เฉลี่ย/คัน/วัน

๘๐๐

๖,๐๖๓

๑๕๐,๒๙๓

๙๑๒,๙๑๔

๗.๕๘

๑๘๘

๑,๑๔๑
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ตามที่รัฐบาลได้ก�ำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการกระตุ้นและฟื้นฟู
เศรษฐกิจของประเทศ โดยต้องการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ โดยให้ ขสมก. ด�ำเนินการ
จัดรถโดยสารธรรมดาวิ่งฟรี จ�ำนวน ๘๐๐ คัน ใน ๗๓ เส้นทาง ให้กับประชาชน
เพื่ อ เป็ น การบรรเทาปั ญ หาและช่ ว ยเหลื อ ประชาชน อี ก ทั้ ง การด� ำ เนิ น การ
ตามโครงการดั ง กล่ า ว อาจท� ำ ให้ พ ฤติ ก รรมของผู ้ ใ ช้ ร ถยนต์ ส ่ ว นบุ ค คล เปลี่ ย นมาใช้ ร ถโดยสาร
ประจ�ำทางแทน ซึง่ เป็นการประหยัดน�ำ้ มัน ท�ำให้ประเทศเสียดุลการค้าน้อยลง ส�ำหรับการด�ำเนินโครงการ
ประจ�ำปี ๒๕๕๕ สรุปได้ดังนี้

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

๒. โครงการรถเมล์ ฟ รี จ ากภาษี ป ระชาชน (รถธรรมดา
๘๐๐ คัน)

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

๓. โครงการมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจ�ำทาง
(ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘)
เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการรถโดยสารประจ�ำทางให้สูงขึ้น
ตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการรถโดยสารประจ�ำทางในทุกเส้นทาง ในปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ ขสมก. จึงตัง้ เป้าหมายขอใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001: 2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ เพิ่มขึ้น ๒๓ เส้นทาง
เพือ่ ให้ครบทุกเส้นทาง โดยต้องรักษาระบบทีไ่ ด้รบั ใบรับรองแล้วอีก ๙๐ เส้นทาง
ซึ่งพนักงานทุกคน พร้อมผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ได้ร่วมมือ ร่วมใจ ปฏิบัติงาน
กันเต็มความสามารถ และในวันที่ ๓๑ ส.ค. ๕๕ ขสมก. ได้รับใบรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9011: 2008 ของเขตการเดินรถที่ ๑-๘ จากสถาบัน
รับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ จ�ำนวน ๒๓ เส้นทาง และสามารถรักษาระบบ
ที่ได้รับใบรับรองแล้วอีก ๙๐ เส้นทาง รวมทั้งสิ้น ๑๑๓ เส้นทาง ซึ่งจะต้อง
ท�ำการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพที่ได้รับต่อไปอย่างต่อเนื่อง

๔. โครงการขันน็อต ๑๐๐ ปี กระทรวงคมนาคม (เริ่มวันที่
๑ มีนาคม ๒๕๕๕ จ�ำนวน ๓ โครงการ)
๔.๑ โครงการ “ซ้ายตลอดจอดทุกป้าย สร้างวินัยจราจร” โดย
ให้พนักงานขับรถปฏิบัติงานตามกฎหมายจราจร มุ่งเน้นความปลอดภัยของ
ผู้โดยสาร ด้วยการขับรถในช่องเดินรถโดยสารประจ�ำทาง และหยุดรถ รับ-ส่ง
ผู ้ โ ดยสารบริ เ วณป้ า ยหยุ ด รถประจ� ำ ทาง วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพ
การให้ บ ริ ก าร ลดจ� ำ นวนเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและการกระท� ำ ผิ ด กฎหมายจราจร
ของพนักงานขับรถโดยสาร

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

๔.๒ โครงการ “บริการดี มีนำ�้ ใจ สร้างความพึงพอใจให้ประชาชน”
โดยให้พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร และนายตรวจ ใช้วาจาที่สุภาพ
ในการให้บริการ โดยกล่าวค�ำว่า สวัสดี ขอบคุณ และ ขอโทษ ตามโอกาส
ขณะปฏิบัติหน้าที่ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการและลดจ�ำนวน
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารของพนั ก งานขั บ รถและพนั ก งาน
เก็บค่าโดยสาร
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๔.๓ โครงการ “สายตรวจลดอุบตั เิ หตุ เป็นมิตรกับประชาชน”
โดยให้ทุกเขตการเดินรถก�ำหนดจุดตั้งด่านตรวจร่วมกับสายตรวจพิเศษ ตรวจรถ
สัปดาห์ละ ๓ วัน คือ วันจันทร์, พุธ และศุกร์ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ช่วงเช้า
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ช่วงเย็นเวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. และจัดนายตรวจ
สายตรวจพิ เ ศษ บริ ก ารอ� ำ นวยความสะดวกให้ กั บ ประชาชนตามป้ า ยหยุ ด
รถโดยสารประจ�ำทางที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นเป็นจ�ำนวนมาก วัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ คุณภาพการให้บริการ และลดจ�ำนวนการเกิดอุบตั เิ หตุรถโดยสาร ขสมก.
และการใช้วาจาที่สุภาพในการให้บริการ โดยกล่าวค�ำว่า สวัสดี ขอบคุณ และ
ขอโทษ ขณะปฏิบัติหน้าที่

๖. สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)
โครงการและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีดังนี้
๑. งานด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน

๒.๑ สบพ. ก้าวสู่ระดับโลกด้วยการเป็นสมาชิกโครงการ ICAO TRAINAIR PLUS
			 สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ได้เข้าสู่การเป็นสมาชิกโครงการ ICAO TRAINAIR
ตัง้ แต่ปี ๒๕๓๕ และได้มกี ารพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ STP (Standardized Training Packages) จ�ำนวน ๓
หลักสูตร จนกระทั่ง องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงการ
เป็น TRAINAIR PLUS สบพ. ก็ได้เข้ารับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ICAO ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐
สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่ง สบพ.ก็ประสบความส�ำเร็จในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเข้าเป็นสมาชิกและ
ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรองในการประชุมสัมมนา (The First TRAINAIR PLUS Global
Symposium) เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
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 การด�ำเนินการร่วมกับกรมการบินพลเรือนเพื่อทดสอบภาคปฏิบัติ (Skill Test)
ให้กับผู้ที่สอบผ่านภาคทฤษฎีจากกรมการบินพลเรือน เพื่อขอรับใบอนุญาตนายช่างภาคพื้น (Aircraft
Mechanic License) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๕) สบพ. ได้ท�ำการทดสอบ
ภาคปฏิบัติ (Skill Test) ให้กับผู้ที่สอบผ่านภาคทฤษฎี ทั้งสิ้น จ�ำนวน ๔ รุ่น โดยมีผู้ที่สอบผ่านทั้งสิ้น
จ�ำนวน ๖๐ คน

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

 นักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษา (Graduate) มีจ�ำนวนทั้งสิ้น ๙๐๑ คน เป็น นักศึกษาไทย
จ�ำนวนทั้งสิ้น ๗๙๖ คน เป็นนักศึกษาต่างประเทศจ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๐๕ คน โดยมีรายละเอียดแบ่งตาม
กลุ่มวิชา ดังนี้
		 กลุ่มวิชาการฝึกบิน (Flying Training Group)
จ�ำนวน ๗๔ คน
		 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (General Subject)
จ�ำนวน ๖๐ คน
		 กลุ่มวิชาปฏิบัติการ (Operation Groups)
จ�ำนวน ๒๐๙ คน
		 กลุ่มบริหารการบิน (Aviation Management Group)
จ�ำนวน ๒๓๖ คน
		 กลุ่มวิชาช่างอากาศยาน (Aircraft Maintenance Group)
จ�ำนวน ๑๕๘ คน
		 กลุ่มวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Electronic Group)
จ�ำนวน ๑๔๒ คน
		 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน (Aviation Human Resourse
			
Development Center)		
จ�ำนวน ๒๒ คน
 นักศึกษาที่เข้ารับศึกษา (Recruit) มีจ�ำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๓๙ คน เป็นนักศึกษาไทย
จ�ำนวนทั้งสิ้น ๙๒๐ คน เป็นนักศึกษาต่างประเทศจ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๑๙ คน
		 กลุ่มวิชาการฝึกบิน (Flying Training Group)
จ�ำนวน ๙๑ คน
		 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (General Subject)
จ�ำนวน ๖๔ คน
		 กลุ่มวิชาปฏิบัติการ (Operation Groups)
จ�ำนวน ๑๕๘ คน
		 กลุ่มบริหารการบิน (Aviation Management Group)
จ�ำนวน ๓๗๒ คน
		 กลุ่มวิชาช่างอากาศยาน (Aircraft Maintenance Group)
จ�ำนวน ๑๖๗ คน
		 กลุ่มวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Electronic Group)
จ�ำนวน ๑๖๕ คน
		 ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน (Aviation Human Resourse
			
Development Center)		
จ�ำนวน ๒๒ คน
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร นักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิตและ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจ�ำปี
๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕

พิธมี อบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาภาคพืน้
ประจ�ำปี ๒๕๕๕ ณ สถาบันการบินพลเรือน
กรุงเทพฯ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ
ในการบิน หลักสูตรนักบินผู้ช่วยเครื่องบิน
รุ ่ น ที่ ๒ และรุ ่ น ที่ ๓ ทุ น จาก บริ ษั ท
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) และหลักสูตร
นักบินพาณิชย์ตรี-เครือ่ งบิน รุน่ ที่ ๘๗ ณ ศูนย์
ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม
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พิธปี ระดับเครือ่ งหมายแสดงความสามารถใน
การบิน หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครือ่ งบิน
รุน่ ที่ ๘๐ ถึงรุน่ ที่ ๘๔ หลักสูตรนักบินพาณิชย์
ตรี-เฮลิคอปเตอร์ รุ่นที่ ๓๙ และรุ่นที่ ๔๐ ทุน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และหลักสูตรนักบิน
ส่ ว นบุ ค คล-เครื่ อ งบิ น ณ สถาบั น การบิ น
พลเรือน กรุงเทพฯ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕

โครงการ TRAINAIR PLUS นี้ได้ทบทวนประเด็นส�ำคัญของวิธี
การพัฒนาหลักสูตร การแลกเปลีย่ นข้อมูลในกลุม่ สมาชิก กลไกในการก�ำหนดและ
ควบคุมต้นทุนการใช้จ่ายด้วยตนเอง โครงการ TRAINAIR PLUS จะก�ำหนดให้
สมาชิกด�ำเนินการภายใต้การก�ำกับดูแลจากหน่วยงานกลางขององค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย
และประสิ ท ธิ ภ าพในการขนส่ ง ทางอากาศให้ เ พิ่ ม มากขึ้ น ด้ ว ยกระบวนการ
สร้างการบ�ำรุงรักษาและตรวจสอบ ภายใต้การฝึกอบรมที่มีมาตรฐานระดับสูง
และสมรรถนะของบุคลากรด้านการบินบนพื้นฐานมาตรฐานสากลทั่วโลกและ
ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
๒.๒ โครงการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท
		 สบพ. ได้ดำ� เนินการจัดท�ำหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการบิน ทัง้ นี้ สบพ. ได้ศกึ ษาความสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน หรือกลุม่ เป้าหมายของหลักสูตร โดยการส�ำรวจความต้องการ
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการบิน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓
โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการส�ำรวจมี ๒ กลุ่มใหญ่ๆ คือ นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีของ สบพ. และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบินจาก
หน่วยงานต่างๆ จ�ำนวน ๒๐๙ คน มีผู้สนใจศึกษาต่อจ�ำนวน ๑๕๙ คน
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๘
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการสถาบั น การบิ น พลเรื อ นมี ม ติ เ ห็ น ชอบ
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๕) ตามบันทึกข้อความที่ สบพ ๙๐๑/๑๘๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม
๒๕๕๕ เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการ สบพ. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ และ
มี ม ติ เ ห็ น ชอบแผนการด� ำ เนิ น งานเตรี ย มความพร้ อ มการเปิ ด ด� ำ เนิ น การ
เรียนการสอนหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) สาขาวิชาการ
จัดการการบิน ตามบันทึกข้อความที่ สบพ ๙๐๑/๒๐๙ ลงวันที่ ๔ กันยายน
๒๕๕๕ เรื่อง มติการประชุมคณะกรรมการ สบพ. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ ในส่วน
คณะกรรมการประจ�ำส�ำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การบิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) ตามหนังสือ ที่ ศธ ๕๖๐๒(๑) พ๖๐
ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรการจัดการ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕)
พีธมี อบประกาศนียบัตรผูส้ ำ� เร็จการฝึกอบรม
หลักสูตร A-๓๒๐ Line Maintenance รุ่นที่ ๔
ทุ น จากบริ ษั ท ไทยแอร์ เ อเชี ย จ� ำ กั ด
ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ วันที่
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

๗. บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.)
โครงการและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีดังนี้
๑. การพัฒนาช่องทางจ�ำหน่ายตั๋วโดยสาร
บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ได้นำ� ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มาใช้สนับสนุน
การด�ำเนินธุรกิจในส่วนของการบริการส�ำรองทีน่ งั่ และจ�ำหน่ายตัว๋ โดยสาร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และเพื่อสร้างความประทับใจ มุ่งเน้นถึงความส�ำคัญ
ในการให้บริการในลักษณะแบบครบวงจร (One Stop Service) โดยจัดให้มีการบริการส�ำรองที่นั่งและ
จ�ำหน่ายตั๋วโดยสารผ่านเคาน์เตอร์บริการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
นอกจากนี้แล้วได้มีการเพิ่มช่องทางในการส�ำรองที่นั่งและจ�ำหน่ายตั๋วโดยสาร ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถ
ซื้อตั๋วออนไลน์ได้ ณ ที่ท�ำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ตัวแทนจ�ำหน่ายตั๋วของบริษัท Thai Ticket
Master และ ผ่าน www.transport.co.th
ปัจจุบัน บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ได้มีการพัฒนาช่องทางการจ�ำหน่ายตั๋วโดยสารมาอย่าง
ต่อเนื่อง ในปี ๒๕๕๕ ได้พัฒนาช่องทางการจ�ำหน่ายตั๋วให้สามารถจ�ำหน่ายตั๋วโดยสาร และการช�ำระ
เงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-eleven อีกช่องทางหนึ่ง โดยผู้ใช้บริการสามารถโทรศัพท์จองตั๋ว
ผ่าน Call Center ๑๔๙๐ เพื่อออกรหัสและน�ำไปช�ำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-eleven
ทุกสาขา แล้วน�ำหลักฐานการช�ำระเงินมารับตั๋วโดยสารที่สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ ก่อนขึ้นรถโดยสาร
เพื่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นต้นมา
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บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด มีแผนการเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ ผ่านสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๔ จ�ำนวน ๒ เส้นทาง คือ เส้นทางเชียงใหม่-หลวงพระบาง และเส้นทาง
เชียงราย-บ่อแก้ว เพื่อรองรับเส้นทาง R๓A ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าและการท่องเที่ยว อีกทั้ง รัฐบาลได้
ก�ำหนดให้อำ� เภอเชียงของเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าเกษตร บริษทั ฯ จึงคาดว่าความต้องการในการ
เดินทางของผู้โดยสารมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด จึงจ�ำเป็นต้องเตรียมความพร้อม
รองรับการเปิดเส้นทางดังกล่าว โดยการปรับเปลีย่ นจุดจอดเชียงของให้เป็นสถานีเดินรถอ�ำเภอเชียงของ
และจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ใช้เป็นที่ท�ำการสถานีเดินรถเชียงของ เป็นจุดจ�ำหน่ายตั๋ว
ให้บริการผู้โดยสารได้รับบริการที่ดี มีความสะดวกและปลอดภัย พร้อมทั้งเป็นที่พักพนักงานประจ�ำรถ
พนักงานประจ�ำสถานีและจุดจอดพักรถโดยสาร

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

๒. การจัดหาที่ท�ำการสถานีเดินรถเชียงของ
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บขส. ได้ซอื้ ทีด่ นิ จ�ำนวน ๔ ไร่ ๑ งาน ๗๑ ตารางวา ราคา ๑๔.๘๐๐ ล้านบาท ขณะนีไ้ ด้ออกแบบ
สถานีเดินรถเชียงของเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย อาคารพักรถผูโ้ ดยสาร ส�ำนักงาน อาคารชานชาลา
พื้ น ที่ ข ายอาหาร อาคารพั ก พนั ก งานและอาคารซ่ อ มบ� ำ รุ ง รถโดยสาร ส� ำ หรั บ การก่ อ สร้ า งเริ่ ม
ด�ำเนินการปี ๒๕๕๖

๓. การบริหารคุณภาพและพัฒนาบริการ (รถบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด และรถร่วม)

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัดมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการบริการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้
บริการเดินรถ โดยจัดฝึกอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดท�ำมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจ�ำทาง
ของกรมการขนส่งทางบก ส�ำหรับเส้นทางทีใ่ กล้หมดอายุใบอนุญาตฯ แก่พนักงานบริษทั ฯ ผูป้ ระกอบการ
รถร่วม และพนักงานรถร่วมที่มีความประสงค์ พัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจ�ำทาง
ทั้งรถบริษัทฯ และรถร่วม ประจ�ำปี ๒๕๕๕ รวม ๓๒ เส้นทาง แบ่งเป็นรถบริษัทฯ ๗ เส้นทาง และรถร่วม
๒๕ เส้นทาง คือ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียงแสน กรุงเทพฯ-ขนอม กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึงกาฬ กรุงเทพฯตรัง กรุงเทพฯ (จตุจกั ร)-บ้านฉาง-ระยอง กรุงเทพฯ (จตุจกั ร)-จันทบุรี กรุงเทพฯ-ตราด พิษณุโลก-เพชรบูรณ์
พิษณุโลก-เชียงใหม่ อุดรธานี-หนองคาย อุดรธานี-นครพนม อุดรธานี-บ้านไผ่ ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร
สุ พ รรณบุ รี - โคกส� ำ โรง สุ ร าษฎร์ ธ านี - ภู เ ก็ ต สมุ ท รสาคร-สมุ ท รสงคราม สุ พ รรณบุ รี - นครสวรรค์
สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่ ตรัง-หาดใหญ่ บุรีรัมย์-จันทบุรี กรุงเทพฯ-สุรินทร์-ศรีสะเกษ กรุงเทพฯ-พิมายพนมไพร กรุงเทพฯ-บึงกาฬ กรุงเทพฯ-แม่ฮอ่ งสอน กรุงเทพฯ-เขาค้อ กรุงเทพฯ-สมุทรสงคราม กรุงเทพฯหัวหิน กรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพฯ-ตรัง กรุงเทพฯ-นครปฐม กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ
กรุงเทพฯ (จตุจักร)-ชลบุรี กรุงเทพฯ (จตุจักร)-พัทยา
บขส. และผูป้ ระกอบการรถร่วม ได้พฒ
ั นาการให้บริการให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดมาตรฐาน
คุณภาพบริการรถโดยสารประจ�ำทางของกรมการขนส่งทางบก พร้อมได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในเกีย่ วกับมาตรฐานการบริการบนรถโดยสารและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเรียบร้อยแล้ว จึงได้ยนื่ ขอรับ
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การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจ�ำทางจากกรมการขนส่งทางบก จ�ำนวน ๓๒ เส้นทาง
เมือ่ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นอกจากนี้ บขส. ได้มกี ารจัดอบรมพิเศษ โครงการส่งเสริมผูป้ ระกอบการ
รุ่นใหม่ เรื่อง การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจรถโดยสารสาธารณะ
ไทยอย่างไร มีพนักงานบริษัทฯ และผู้ประกอบการรถร่วมเข้ารับการอบรม รวม ๔๕๐ คน

๔. พั ฒ นาระบบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มของศู น ย์ ซ ่ อ มบ� ำ รุ ง และตรวจสภาพรถ
ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๐๔
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของศูนย์ซ่อมบ�ำรุงและ
ตรวจสภาพรถ โดยการน�ำหลักการของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 มาด�ำเนินการ
ให้เป็นระบบ มุ่งเน้นการควบคุม ป้องกัน และลดมลพิษที่เกิดจากกระบวนการท�ำงาน ด้วยการจัด
ให้มีโครงการคัดแยกและจัดการขยะให้ถูกต้องตามกฎหมาย กิจกรรม ๕ ส โครงการอนุรักษ์และ
จัดการพลังงาน ได้จดั ท�ำเอกสารคูม่ อื การจัดการสิง่ แวดล้อมระเบียบปฏิบตั งิ าน (Procedure) คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน
(Work Instruction) ตามข้อก�ำหนดของระบบมาตรฐาน ISO 14001:2004 พร้อมได้รบั การรับรองมาตรฐาน
ระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม ISO 14001:2004 จาก Moody International (Thailand) Ltd.
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕
นอกจากนี้ บขส.ได้จดั งานวันสิง่ แวดล้อม โดยมีการมอบรางวัล ตามโครงการ ISO 14001:
2004 และจัดกิจกรรม ๕ ส ดังนี้
๑. ตอบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการท�ำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถตอบปัญหาได้ถูกต้องแม่นย�ำ ได้รับรางวัล รวม ๗ คน
๒. การประกวดข้อเสนอแนะในการรักษาสิง่ แวดล้อมการบ�ำรุงรักษาเครือ่ งมือ และการใช้
วัสดุเหลือใช้ พนักงาน ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มสี ว่ นร่วมในการให้ขอ้ เสนอแนะ และส่งเรือ่ งเข้าประกวด
ได้แก่ เรื่อง ถาดรองแบตเตอรี่บ่อดักไขมัน การจัดเก็บสต๊อกยางและถาดรองน็อตล้อ เป็นต้น
๓. การตรวจประเมินกิจกรรม ๕ ส. และ ISO 14001:2004 มีหน่วยงานรวม ๕ หน่วยงาน
ได้รับรางวัล ได้แก่ งานคลังอะไหล่ กองซ่อมบ�ำรุง งานตรวจสภาพรถ กองตรวจสภาพรถ งานบัญชี
กองบริหารซ่อมบ�ำรุงและตรวจสภาพรถและงานบริหารทั่วไป
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๘. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (บวท.)
โครงการและผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีดังนี้
บวท. ด� ำ เนิ น งานตามนโยบายของรั ฐ บาล ภายใต้ ก ารน� ำ ของ
กระทรวงคมนาคม โดยเน้นการสร้างคุณประโยชน์ตอ่ กิจการบินทัง้ ในและระหว่าง
ประเทศ ทั้งมีแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่ส�ำคัญในรอบปีงบประมาณ
๒๕๕๕ ดังนี้

๑. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบบริการการเดินอากาศ
(ระยะการด�ำเนินงานปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘)

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

โครงสร้ า งพื้ น ฐานการขนส่ ง เป็ น หั ว ใจส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ การท่องเทีย่ ว และระบบโลจิสติกส์ของประเทศ โดยมีองค์ประกอบหลัก
๓ ส่ ว น ได้ แ ก่ โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางบก ทางน�้ ำ และทางอากาศ บวท.
ในฐานะผู้ให้บริการการเดินอากาศ จึงจัดท�ำโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบบริการการเดินอากาศขึ้น เพื่อปรับปรุงระบบห้วงอากาศ เส้นทางบิน
เทคโนโลยี และเทคนิคที่ใช้ในการให้บริการ รวมถึงพัฒนาระบบ/อุปกรณ์และ
การบินทดสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบริการการเดินอากาศของประเทศ (The
Nation’s Air Navigation Services) จะสามารถรองรับปริมาณการจราจร
ทางอากาศที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด ซึ่งถือ
เป็นแรงขับเคลือ่ นทีส่ ำ� คัญส่วนหนึง่ ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลาง
การบินและการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคของประเทศไทย
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ
มีระยะเวลาด�ำเนินโครงการ ๔ ปี (๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) ประกอบด้วย ๓ งาน คือ
๑. การจัดตั้งศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ ๒. การเพิ่มขีดความสามารถระบบ/
เทคโนโลยีจราจรทางอากาศ และพัฒนาระบบเชือ่ มต่อโครงข่ายการบริหารจราจร
ทางอากาศทั่วประเทศ ๓. การจัดหาอากาศยานบินทดสอบประสิทธิภาพสูง
ซึ่งในปี ๒๕๕๕ ทั้ง ๓ โครงการอยู่ระหว่างการด�ำเนินการจัดหาอุปกรณ์และ
การจัดซื้อจัดจ้าง

๒. โครงการจัดสร้างหอบังคับการบิน ณ ท่าอากาศยาน
ดอนเมื อ ง (ทดแทนของเดิ ม ) เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
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บวท. จัดสร้างอาคารหอบังคับการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
(ทดแทนของเดิม) เพื่อเป็นสถานที่รองรับการติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ รวมถึง
เทคโนโลยีใหม่ด้านการให้บริการการเดินอากาศที่ทันสมัยในอนาคตทดแทน
อาคารหอบังคับการบินเดิม และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ควบคุมจราจรทางอากาศ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
ความเหมาะสมและปลอดภัย ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐาน
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ส�ำหรับการก่อสร้างอาคาร
หอบังคับการบิน คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๖

๓. การพั ฒ นาแบบแผนการบิ น ส� ำ หรั บ การบิ น ด้ ว ย
Performance-Based Navigation (PBN)
บวท. ได้น�ำเทคโนโลยีการเดินอากาศสมัยใหม่ด้วยสัญญาณ
ดาวเที ย ม ได้ แ ก่ Performance Based Navigation (PBN) และ Global
Navigation Satellite System (GNSS) เข้าใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยในการเดินอากาศ และรองรับการเติบโตของการจราจรทางอากาศ
ทั้ ง นี้ บวท. ได้ ร ่ ว มกั บ กรมการบิ น พลเรื อ น บริ ษั ท การบิ น ไทย จ� ำ กั ด
(มหาชน) บริษทั การบินกรุงเทพ จ�ำกัด บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) และ
สมาคมนักบินไทย ในฐานะของคณะท�ำงานแห่งชาติด้าน PBN และ GNSS
เพื่อร่วมก�ำหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรฐานในการน�ำระบบ PBN และ
GNSS เข้าใช้งาน อันเป็นไปตามแนวทางขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (ICAO) และความต้องการของสายการบินและผู้ใช้ห้วงอากาศ โดย
เมื่อปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาได้มีการประกาศใช้งาน PBN Procedure อย่างเต็ม
รูปแบบเพิ่มเติมอีก ๓ สนามบิน คือ สนามบินอุดรธานี สนามบินล�ำปาง และ
สนามบินเชียงราย จากเดิมที่ประกาศไปแล้ว ๔ สนามบิน
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บวท. จั ด ตั้ ง ศู น ย์ Flight Data Management Center
(FDMC) เพื่อจัดการข้อมูล Flight Plan และ ATS Messages ให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ โดยแก้ปญ
ั หาข้อขัดข้องต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูล Flight Plan
ให้สามารถน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งวางมาตรการเพื่อ
ตรวจสอบและจัดการแผนการบินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความถูกต้อง
และครบถ้วน ก�ำหนดรูปแบบการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อลดความซ�้ำซ้อน
ในการจัดการแผนการบิน และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ปรับปรุงกระบวนการในการจัดส่ง
ข่าวแผนการบิน เพื่อลดความผิดพลาดที่จะเกิดจากปัจจัยมนุษย์และเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน
รวมทั้งปรับปรุงระบบที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ เพื่อรองรับการเปลี่ยนรูปแบบแผนการบินขององค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

๔. โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารข้อมูลการบิน Flight Data
Management Centre (FDMC)
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๙. บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) (บกท.)
โครงการและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีดังนี้
๑. การให้บริการไทยสมายล์

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) (บกท.) ได้จัดตั้งหน่วยธุรกิจ
การบินไทยสมายล์ (THAI Smile) ซึ่งเป็น Sub-Brand และเป็นการบริหารจัดการ
ภายในของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ให้เหมาะสมกับ
กลุม่ ผูใ้ ช้บริการทีม่ คี วามต้องการทีห่ ลากหลาย เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้แก่ภาพลักษณ์และต�ำแหน่งทางการตลาดของการบินไทย โดยหน่วยธุรกิจฯ
ให้บริการรับและส่งต่อผู้โดยสารให้การบินไทยด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
มาตรฐานอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
เครื่องบินแอร์บัส A ๓๒๐-๒๐๐
ด้านต้นทุนในตลาดเส้นทางบินระยะใกล้ในภูมิภาคเอเชีย และตลาดเส้นทางบิน
ของการบินไทยสมายล์
ภายในประเทศบางเส้นทางของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส�ำคัญ
เชิงกลยุทธ์ของการบินไทยในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
หน่ ว ยธุ ร กิ จ การบิ น ไทยสมายล์ มี ต� ำ แหน่ ง ทางการตลาดเป็ น
สายการบินภูมิภาค (Regional Airline) โดยภาพลักษณ์ตราสินค้าของหน่วยธุรกิจ
การบินไทยสมายล์ เน้นความสดใส ทันสมัย (Trendy) ให้บริการด้วยความ
เป็นมิตร พร้อมใส่ใจในรายละเอียด (Friendly) และมีความคุ้มค่า (Worthy) ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายหลักของหน่วยธุรกิจการบินไทยสมายล์ ร้อยละ ๓๐ จะเป็น
ผู้โดยสารที่เดินทางเชื่อมต่อกับเที่ยวบินของการบินไทย ในขณะที่ร้อยละ ๗๐
การให้บริการบนเครื่องบินของ
การบินไทยสมายล์
จะเป็นผู้โดยสารที่เดินทางในเส้นทางบินของการบินไทยสมายล์เพียงอย่างเดียว
และท� ำ การบิ น ด้ ว ยเครื่ อ งบิ น ล� ำ ตั ว แคบแบบแอร์ บั ส A320-200 ความจุ ป ระมาณ
๑๗๔ ที่นั่ง ซึ่งในปี ๒๕๕๕ ได้ให้บริการใน ๕ จุดบิน โดยเป็นเส้นทางบินภูมิภาค ๑ เส้นทางบิน
คือ เส้นทางบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มาเก๊า และเส้นทางบินภายในประเทศ ๔ เส้นทางบิน คือ กระบี่
สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และภูเก็ต ส�ำหรับปี ๒๕๕๖ หน่วยธุรกิจการบินไทยสมายล์ จะขยายเส้นทางบิน
สู่เมืองต่าง ๆ ทั้งเส้นทางบินภายในประเทศและเส้นทางบินในภูมิภาคเอเชีย เพื่อให้สอดคล้องกับ
จ�ำนวนเครื่องบินที่จะทยอยรับมอบในปี ๒๕๕๖
ผู ้ โ ดยสารสามารถส� ำ รองที่ นั่ ง ของการบิ น ไทยสมายล์ ผ ่ า น THAI Contact Center
หมายเลข ๐-๒๓๕๖-๑๑๑๑ หรือเว็บไซต์ www.thaismileair.com นอกจากนี้ สามารถรับข้อมูลข่าวสาร
และกิจกรรมต่าง ๆ ของการบินไทยสมายล์ผ่าน https://www.facebook.com/ThaiSmileFanClu
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๒. การรั บ มอบเครื่ อ งบิ น ใหม่ แอร์ บั ส เอ ๓๘๐-๘๐๐
เข้าฝูงบิน
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เครื่องบินแอร์บัส เอ ๓๘๐-๘๐๐

		 บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) รับมอบเครื่องบินแอร์บัส
เอ ๓๘๐-๘๐๐ ล�ำแรกนามพระราชทาน “ศรีรัตนะ” ทะเบียน HS-TUA ซึ่งเป็น
เครื่องบินพาณิชย์ขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก พร้อมผลิตภัณฑ์ใหม่
ในห้องโดยสาร ติดตั้งจอทีวีส่วนตัว และระบบสาระบันเทิงเต็มรูปแบบทุกที่นั่ง
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างครบครัน
		 เครื่องบินแอร์บัส เอ ๓๘๐-๘๐๐ เป็นเครื่องบินที่มีความทันสมัย
และได้รับการออกแบบให้สามารถควบคุมเสียงรบกวน และมลพิษตามกฎของ

สนามบินหลักทั่วโลก รวมทั้งยังสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้มากกว่าเครื่องบิน
ขนาดใหญ่รุ่นอื่นถึงร้อยละ ๔๐ แต่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเสียง
รบกวนน้อยกว่า จึงสามารถช่วยลดปัญหาความแออัดของสนามบิน อีกทั้ง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย
ทั้งนี้เครื่องบินแอร์บัส เอ ๓๘๐-๘๐๐ ของการบินไทยสามารถ
บรรทุกผู้โดยสารได้ ๕๐๗ ที่นั่ง แบ่งเป็น ๓ ชั้นโดยสาร ได้แก่ ชั้นหนึ่ง รอยัล
เฟิร์สท คลาส (Royal First Class) จ�ำนวน ๑๒ ที่นั่ง ชั้นธุรกิจ รอยัล ซิลค์ คลาส ที่นั่งผู้โดยสารชั้นหนึ่ง (Royal First Class)
(Royal Silk Class) จ�ำนวน ๖๐ ที่นั่ง และชั้นประหยัด จ�ำนวน ๔๓๕ ที่นั่ง
อนึ่ง ในปี ๒๕๕๕ บวท. ได้ท�ำการรับมอบเครื่องบิน แอร์บัส เอ ๓๘๐-๘๐๐ จ�ำนวน ๓ ล�ำ
โดยน� ำ มาท� ำ การบิ น ในเส้ น ทางที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม อาทิ กรุ ง เทพฯ-ฮ่ อ งกง, กรุ ง เทพฯ-นาริ ต ะ,
กรุงเทพฯ-แฟรงค์เฟิร์ตและจะรับมอบจนครบทั้ง ๖ ล�ำ ภายในปี ๒๕๕๖ นี้

๓. โครงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ

จุดให้บริการของบริษัทฯ การบินไทย

หลังการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

ระบบสาระบันเทิงใหม่ทั้งหมด

123

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

ก่อนการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
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บกท. ได้ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
การบริการในทุกจุดให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การบริการก่อนเที่ยวบิน
(Pre-flight Services) การบริการบนเที่ยวบิน (In-flight Services) ไปจนถึง
การให้บริการหลังเที่ยวบิน (Post-flight Services) โดยผสมผสานเอกลักษณ์
ของความเป็นไทยเพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่นและน่าประทับใจ
ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
การปรับปรุงบริการ
ด้ า นการบริ ก ารก่ อ นเที่ ย วบิ น บริ ษั ท ฯ ได้ พั ฒ นาระบบ
การให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ หรือ Electronic and Mobile
Service เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความรวดเร็วให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางได้ง่ายขึ้น อาทิ ข้อมูลการจองบัตรโดยสาร
การตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวบิน ตารางบิน รวมทั้งการเช็คอินผ่าน
SMS การเช็คอินโดยใช้ 2D Barcode และการสั่งพิมพ์บัตรโดยสารขึ้นเครื่องบิน
ตั้งแต่ที่บ้าน (Home Print Boarding Pass)
ด้านการบริการบนเครื่องบิน บวท. ได้มุ่งเน้นพัฒนาการบริการ
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพอาหารและ
การน�ำเสนออาหารบนเครื่องบินให้มีความหลากหลายรูปแบบมากขึ้น
ด้านบริการหลังเที่ยวบิน บวท. ได้ปรับลดเวลาที่ใช้ในการล�ำเลียง
กระเป๋าผู้โดยสารให้สั้นลงเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์
บกท. ได้ ท� ำ การปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ นเครื่ อ งบิ น (Retrofit)
ที่อยู่ในฝูงบินปัจจุบันแล้วเสร็จเพิ่มเติมจ�ำนวน ๙ ล�ำ ประกอบด้วย การติดตั้ง
จอดู ภ าพยนตร์ ส� ำ หรั บ ที่ นั่ ง ในชั้ น ประหยั ด และการติ ด ตั้ ง เก้ า อี้ แ ละระบบ
สาระบันเทิงใหม่ในทุกชัน้ โดยสารบนฝูงบินโบอิง้ ๗๔๗-๔๐๐ จ�ำนวน ๕ ล�ำ ซึง่ คาดว่า
จะด�ำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ๘ ล�ำในปี ๒๕๕๖ และการติดตั้งจอดูภาพยนตร์
ส�ำหรับที่นั่งในชั้นประหยัดบนฝูงบินโบอิ้ง ๗๗๗-๒๐๐ จ�ำนวน ๔ ล�ำ ซึ่งคาดว่า
จะด�ำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ๘ ล�ำในปี ๒๕๕๖

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

โครงการโรงเรียนหนูสู้ภัย

โครงการ THAI’s First A380 Goodwill Flight

โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
พาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ ๑๔

โครงการจ�ำปีเหล็กเพื่อเด็กดอย

นอกจากนี้ ในปี ๒๕๕๕ บริษัทฯ ได้รับมอบเครื่องบินใหม่ซึ่งมีผลิตภัณฑ์เพื่ออ� ำนวย
ความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างครบครัน ได้แก่ แอร์บัส ๓๘๐-๘๐๐ จ�ำนวน ๓ ล�ำ โบอิ้ง 777-300ER
จ�ำนวน ๒ ล�ำ แอร์บัส ๓๓๐-๓๐๐ จ�ำนวน ๓ ล�ำ และแอร์บัส ๓๒๐ ของการบินไทยสมายล์
จ�ำนวน ๔ ล�ำ

๔. โครงการการบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดิน

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม
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โครงการ “การบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดิน” บูรณะฟื้นฟูบริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์
สถานแห่ ง ชาติ เ จ้ า สามพระยา จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากวิ ก ฤตอุ ท กภั ย
โดยได้รับความร่วมมือจากชมรมจักรยานพนักงานการบินไทย ชมรมจักรยานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และกลุ่มจิตอาสาพนักงาน Police Support Unit
ต่อมาในช่วงปลายปี ๒๕๕๕ ได้ดำ� เนินกิจกรรมโครงการ “การบินไทยปลูกชีวติ ให้แผ่นดิน”
อี ก ครั้ ง โดยร่ ว มมื อ กั บ กรมป่ า ไม้ หน่ ว ยงานในพื้ น ที่ นั ก เรี ย นและชาวบ้ า นชุ ม ชนบ้ า นร่ อ งบอน
จ�ำนวนกว่า ๓๐๐ คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ท�ำแนวกันไฟป่า มอบอุปกรณ์ปอ้ งกันไฟป่า และสร้างฝายชะลอน�ำ้
(ฝายผสมผสาน) ในพืน้ ทีก่ ว่า ๓๙๗ ไร่ บริเวณป่าชุมชนบ้านร่องบอน จังหวัดเชียงราย ซึง่ เป็นพืน้ ทีจ่ ดุ บิน
ในภาคเหนือและจุดท่องเที่ยวทัวร์เอื้องหลวงของการบินไทย

www.mot.go.th

๕. โครงการโรงเรียนหนูสู้ภัย

เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๕ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี
และสายการบิ น นกแอร์ จั ด กิ จ กรรมฟื ้ น ฟู สิ่ ง แวดล้ อ มและชุ ม ชนในเขตดอนเมื อ ง ในโครงการ
“โรงเรียนหนูสู้ภัย” เพื่อด�ำเนินการป้องกันและรับมือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างยั่งยืนให้กับ
โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)

โครงการการบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดิน
บ้านร่องบอน เชียงราย

โครงการการบินไทยปลูกชีวิตให้แผ่นดิน
พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา

โครงการ Police Support Unit

๖. THAI’s First A๓๘๐ Goodwill Flight

๘. โครงการจิตอาสาพนักงาน จ�ำปีเหล็กเพื่อเด็กดอย

ครัง้ ที่ ๖ สร้างอาคารเรียน สาธารณูปโภค และมอบสือ่ การเรียนการสอนให้โรงเรียน ๓ แห่ง
ใน อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการจ�ำปีเหล็กเพื่อเด็กดอย ครั้งที่ ๗ สร้างอาคารเรียน และ
หอพักนักเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านสงินใต้ อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

๙. สถานียิ้มแย้ม (Police Support Unit)

โครงการสถานียิ้มแย้มก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือต�ำรวจและนักท่องเที่ยว
ในสวนจตุจักร โดยมีกลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
หมุนเวียนกันมาท�ำหน้าทีไ่ กด์ และล่ามแปลภาษาให้แก่นกั ท่องเทีย่ วต่างชาติ รวมทัง้ ช่วยเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
แปลรายงานในบันทึกประจ�ำวัน และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
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ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมน�้ำหนักสัมภาระเพิ่มใน
เที่ยวบิน เพื่อขนส่งรถวีลแชร์และอุปกรณ์การกีฬาไปใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน
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๗. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ ๑๔

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
จึ ง ได้ ป ระสานมู ล นิ ธิ แ อร์ บั ส (Airbus Foundation) จั ด โครงการ THAI’s First A380 Goodwill
Flight เพือ่ ส่งมอบสิง่ ของบริจาคทีม่ าพร้อมกับเครือ่ งบิน แอร์บสั เอ ๓๘๐-๘๐๐ ล�ำทีส่ องของการบินไทย
นามพระราชทาน “มัญจาคีรี” เลขทะเบียน HS-TUB ซึ่งเป็นครั้งแรกของโลกที่ริเริ่มจัดท�ำโครงการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กับการรับมอบเครื่องบินแอร์บัส A380

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

๑๐. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.)
โครงการและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีดังนี้
๑. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๖๐)
โครงการหลักเพื่อการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๖๐)
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ ๖๐ ล้านคนต่อปี
จากเดิม ๔๕ ล้านคนต่อปี มีประมาณเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น ๖๒,๕๐๓.๒๑๔ ล้านบาท (รวมส�ำรองราคา
และปริมาณงานเปลี่ยนแปลง ๑๐% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้าง ๑,๗๖๑.๖๐๐
ล้านบาท) มีระยะเวลาด�ำเนินการประมาณ ๕๘ เดือน คาดว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกอบด้วย ๔ กลุ่มงาน ดังนี้
๑. กลุ่มงานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ ๑
		 ๑.๑ งานออกแบบและก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ ๑
๑.๒ งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครือ่ งบินรองหลังที่ ๑
๑.๓ งานออกแบบและก่อสร้างส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้และระบบขนส่ง
ผู้โดยสาร (APM)
๒. กลุ่มงานอาคารผู้โดยสาร
		 ๒.๑ งานออกแบบและก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก
		 ๒.๒ งานออกแบบและก่ อ สร้ า งอาคารส� ำ นั ก งานสายการบิ น และที่ จ อดรถ
ด้านทิศตะวันออก (อาคารจอดรถ ๑)
๓. งานออกแบบและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
๔. งานจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ (PMC)

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

ผลการด�ำเนินงานในปัจจุบัน
โครงการดังกล่าว ส�ำนักงานบริหารการก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นผู้บริหาร
แผนการด�ำเนินงาน และแผนเบิกจ่ายเงินลงทุนในโครงการฯ โดย ทอท. ได้ลงนามในสัญญาจ้างกลุ่ม
บริษัท EPM Consortium เป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ปัจจุบัน ทอท. อยู่ระหว่างด�ำเนินการด้านพัสดุ เพื่อจัดหาที่ปรึกษาออกแบบงานในโครงการ
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๒. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗)
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตได้แบ่งกลุ่มงานออกเป็น ๖ กลุ่มงาน มีระยะเวลา
ด�ำเนินการประมาณ ๔๗ เดือน มีประมาณการเงินลงทุน ๕,๗๙๑.๑๒๒ ล้านบาท (วงเงินดังกล่าว
เป็นวงเงินที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี รวมส�ำรองราคาปริมาณงานเปลี่ยนแปลง ๑๐% และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) มีงานด�ำเนินการ ดังนี้
		 ๑. กลุ่มงานออกแบบและก่อสร้างเขตปฏิบัติการการบิน
			 ๑.๑ งานออกแบบและก่อสร้างทางขับ และลานจอดอากาศยาน
			 ๑.๒ งานออกแบบและก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบเติมน�ำ้ มันอากาศยานทางท่อ
		 ๒. กลุ่มงานออกแบบและก่อสร้างอาคารผู้โดยสารและอาคารสนับสนุน
			 ๒.๑ งานออกแบบและก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
๒.๒ งานออกแบบและก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์
๒.๓ งานออกแบบและก่อสร้างอาคารส�ำนักงาน
			 ๒.๔ งานออกแบบ และปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมเป็นอาคารผู้โดยสาร
ภายในประเทศ
		 ๓. กลุ่มงานออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื่อทดแทน
			 ๓.๑ งานออกแบบและก่อสร้างอาคารคลังสินค้า
			 ๓.๒ งานออกแบบและก่อสร้างอาคารบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น
			 ๓.๓ งานออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัย
		 ๔. กลุ่มงานออกแบบและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
		 ๔.๑ งานออกแบบและก่อสร้างระบบถนนภายในท่าอากาศยาน
		 ๔.๒ งานออกแบบและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคท่าอากาศยาน
			 ๔.๓ งานออกแบบและก่ อ สร้ า งอาคารส� ำ นั ก งานส่ ว นบ� ำ รุ ง รั ก ษา และคลั ง
ท่าอากาศยานภูเก็ต
		 ๕. กลุ่มงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

		 ๖. กลุ่มงานจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ (PMC)
ผลการด�ำเนินงาน
โครงการดังกล่าว ฝ่ายวิศวกรรมโครงการเป็นผูบ้ ริหารแผนการด�ำเนินงาน และแผนเบิกจ่าย
เงินลงทุนในโครงการฯ ปัจจุบัน ทอท. ได้เซ็นสัญญาจ้าง บริษัท ชิโน ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยผู้รับจ้างก่อสร้างได้เริ่มงานแล้วในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๕ และมีก�ำหนดการแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

๓. ความพร้ อ มให้ บ ริ ก ารอย่ า งเต็ ม รู ป แบบของท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง
เพื่อรองรับปริมาณการจราจรบางส่วนจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในปี ๒๕๕๕
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ความเห็นชอบบทบาท
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลัก (Hub Airport) รองรับเที่ยวบินแบบเต็มรูปแบบ
(Full Service) และเที่ยวบินที่มีการเชื่อมต่อ (Connecting Flight) เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการบิน
ในภูมิภาค และท่าอากาศยานดอนเมืองรองรับสายการบินต้นทุนต�่ำ (Low Cost Carriers: LCCs) และ/
หรือเส้นทางการบินในประเทศ และระหว่างประเทศแบบจุดต่อจุด (Point to Point) บนหลักการของ
ความสมัครใจของสายการบิน เพื่อเป็นการใช้ท่าอากาศยานทั้งสองแห่งให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้ง
ยังเป็นการลดความหนาแน่นของผู้โดยสารในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ สายการบิน และผู้ประกอบการ ทอท.
ได้เตรียมแผนปฏิบัติการย้ายปริมาณจราจรทางอากาศบางส่วนจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาให้
บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย ทอท. ได้ปรับปรุงพื้นที่และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางกายภาพ
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ อาคารผู้โดยสาร อาคาร ๑ บางส่วนเพิ่มจากที่ใช้งานปัจจุบันอยู่แล้ว รวมทั้ง
ปรับปรุงอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข ๔ Bus Gate และอาคารคลังสินค้า ๑ นอกจากนี้ ทอท.
ได้บริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคาร และภายนอกอาคารผูโ้ ดยสารอย่างเหมาะสมเพือ่ ให้
ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายจากบริการในทุกด้าน อีกทั้ง เป็นการใช้ท่าอากาศยานดอนเมืองให้
เกิดประโยชน์สูงสุดสอดรับกับการขยายเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นการเตรียมการรองรับการเข้าสู่
ยุคของประชาคมอาเซียนต่อไป

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

128
www.mot.go.th

๑๑. บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด (ทอส.)
โครงการและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีดังนี้
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ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
 สามารถสร้างโอกาสอันดีระหว่าง บริษัทฯ กับ สมาคม และสมาชิกในอุตสาหกรรม
		 เดียวกัน ในการได้พบปะกัน เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดี
 มีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์ Brand และ Logo บริษัทฯ ในทางอ้อม
 มี โ อกาสได้ ส ร้ า งความเป็ น ผู ้ น� ำ หนึ่ ง เดี ย วตลอดปี ที่ ผ ่ า นมาของระบบเทคโนโลยี
		 ในการเดินทาง
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วัตถุประสงค์
 เพื่อเป็นแนวทางในการรองรับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการท�ำธุรกิจตั๋วเครื่องบิน
 เพื่อเป็นการร่วมเป็นหนึ่งในการรองรับการก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
		 ประเทศ
 เพื่อเป็นการให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้ประกอบกิจการ
		 เดียวกัน
 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสมาคมและตัวแทนจ�ำหน่าย ทั้งทางตรงและ
		 ทางอ้อม

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

๑. โครงการสัมมนา “ทิศทางอนาคตธุรกิจตั๋วเครื่องบินในประเทศไทย รองรับ AEC”
หลักการและเหตุผล
Int’l Air Ticket Agency Associate (ITA) ในฐานะผู้แทนของ
ตัวแทนจ�ำหน่ายตั๋วเครื่องบินในประเทศไทยท�ำหน้าที่แก้ไขอุปสรรคและ
สนับสนุนการท�ำธุรกิจตั๋วฯ ไทย ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาธุรกิจตั๋วฯ ไทย
ให้เจริญเติบโต เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ รองรับ
การรวมเป็นหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community) ในเร็ว ๆ นี้ ได้
สมาคมฯ ได้มีการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีของ
สมาคมฯ พร้อมกันนี้ จึงได้จัดงานสัมมนา “ทิศทางอนาคตธุรกิจตั๋วฯ ไทย”
เพื่อประชุมเสวนาให้ความรู้แก่สมาชิกและตัวแทนจ�ำหน่ายฯ ที่เป็น BSP ประมาณ 200 คน ในหัวข้อ
“การเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ ก้ า วขึ้ น สู ่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) ปี 2558” ในวั น พุ ธ ที่
16 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ในฐานะสมาชิก
ของสมาคม จึงได้ให้การสนับสนุนในการจัดการประชุมและการสัมมนาดังกล่าว โดยสมาคมฯ ได้เรียนเชิญ
วิทยากรหลายๆ ท่าน ทีเ่ ปีย่ มไปด้วยความรู้ ประสบการณ์ในด้านธุรกิจตัว๋ เครือ่ งบิน อีกทัง้ ด�ำรงต�ำแหน่ง
ส� ำ คั ญ ในส่ ว นการบริ ห ารขององค์ ก รชั้ น น� ำ ที่ มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
และพัฒนาการท�ำธุรกิจตัว๋ ฯ ของประเทศ โดย นายบุรณัชย์ ลิมจิตติ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไทย-อะมาดิอสุ
เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด ได้ตอบรับเพื่อเข้าร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากรในการให้ความรู้ บอกเล่าถึง
ประสบการณ์ฯ ในงานสัมมนาดังกล่าวด้วย

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

๑๒. บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด (รฟฟท.)
โครงการและผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีดังนี้
๑. แผนการแก้ไขปัญหาด้านการให้บริการและการพัฒนาระบบสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ
ที่จะช่วยสนับสนุนให้มีปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารของโครงการเพิ่มขึ้น เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์
ลิฟต์โดยสาร และการจัดพืน้ ทีเ่ พือ่ รองรับการเดินทางเชือ่ มต่อระหว่างโครงการกับระบบขนส่งในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้มีการด�ำเนินการสรุปได้ ดังนี้
๑.๑ งานที่ด�ำเนินการแล้ว
		
๑. การยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ชือ่ โครงการ Smile Service ซึง่ ได้เริม่ ด�ำเนิน
โครงการไปแล้ว และได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้บริการ โดยการประเมินผล ระยะเวลา ๑ เดือน
หลังจากการเริ่มด�ำเนินการ ผลปรากฏว่า มีอัตราการร้องเรียนจากผู้โดยสารในด้านการให้บริการจาก
พนักงานน้อยลง
		
๒. ปรับเพิ่มที่จอดรถยนต์ บริเวณโดยรอบสถานี ๗ สถานี รวม ๙๖๖ คัน
		
๓. การจัดระบบการให้บริการรถ Taxi ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก และ
ปลอดภัยต่อผู้ต้องการใช้บริการ ที่สถานีพญาไท มักกะสัน หัวหมาก และลาดกระบัง
		
๔. การจัดให้มีร้านค้าต่าง ๆ ภายในพื้นที่สถานี เพื่อให้บริการผู้โดยสาร ได้มี
ร้านค้าเริ่มเปิดให้บริการแล้วบางส่วนที่สถานีพญาไท

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
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๑.๒ งานที่ก�ำลังด�ำเนินการ
		
๑. การพัฒนาการจราจร และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ที่สถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน
ประกอบไปด้วย ๕ โครงการ ดังนี้
			  ปรับปรุงถนนภายในสถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน ขยายทางเข้า และออก
บริเวณถนนรัชดาภิเษก และปรับปรุงทางแยกถนนนิคมมักกะสัน และถนนก�ำแพงเพชร ๗ (คาดว่าจะ
ก่อสร้างเสร็จ สิงหาคม ๒๕๕๖)
 ทางยกระดับ (Directional Ramp) จากถนนรัชดาภิเษกเข้าสู่อาคารสถานี
รถไฟฟ้ามักกะสัน (คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
			  ก่อสร้าง Ramp จากถนนจตุรทิศเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน พร้อม
ก่อสร้างถนนระดับพื้นเชื่อมต่อกับถนนภายในสถานี (ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอการเปิดใช้)
			  โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk) เพือ่ เชือ่ มต่อชัน้ Concourse
ของสถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน กับสถานีรถไฟฟ้าเพชรบุรี (รฟม.) (คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จเมษายน ๒๕๕๖)
ผลงานประมาณ ๒๕%
			  ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ จัดท�ำรัว้ และจัดท�ำป้าย โดยรอบสถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน
ด�ำเนินการได้บางส่วน ต้องรอการก่อสร้าง Directional Ramp และ Sky Walk
		
๒. การติดตัง้ บันไดเลือ่ นเพิม่ เติม ช่วงที่ ๑ สถานีพญาไท ราชปรารภ และรามค�ำแหง
		
๓. การปรับปรุงการให้บริการรถไฟฟ้าด่วน โดยบริษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด ติดต่อ
ประสานงานกับการท่าอากาศยานฯ โดยเจาะกลุม่ เป้าหมายไปยังผูโ้ ดยสารชาวต่างประเทศทีเ่ ดินทางเข้า
เมือง และยกระดับการให้บริการไปสู่ Premium Service
		
๔. ด�ำเนินการจัดท�ำสิ่งป้องกัน ประตูกั้นชานชาลา เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถ
น�ำรถเข็นสัมภาระลงมายังชั้นชานชาลา สถานีรถไฟฟ้าสุวรรณภูมิ
		
๕. การจัดหาม้านัง่ ยาว จ�ำนวน ๓๕ ชุด ติดตัง้ บริเวณชัน้ ชานชาลาตามสถานีตา่ ง ๆ

ต่าง ๆ

		

๖. การปรับปรุงป้ายจราจร ภายในสถานี จ�ำนวน ๖๑๗ ป้าย ติดตั้งภายในสถานี

		

๗. การจัดหา และติดตั้งประแจทางหลีกที่สถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน และหัวหมาก

๑.๓ งานที่ด�ำเนินการแล้ว
		
๑. การยกระดั บ มาตรฐานการให้ บ ริ ก าร ชื่ อ โครงการ
Smile Service ซึ่งได้เริ่มด�ำเนินโครงการไปแล้ว และได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี
จากผูใ้ ช้บริการ โดยการประเมินผล ระยะเวลา ๑ เดือน หลังจากการเริม่ ด�ำเนินการ
ผลปรากฏว่า มีอตั ราการร้องเรียนจากผูโ้ ดยสารในด้านการให้บริการจากพนักงาน
น้อยลง
		
๒. ปรับเพิม่ ทีจ่ อดรถยนต์ บริเวณโดยรอบสถานี ด�ำเนินการ
แล้วเสร็จ มีรายละเอียดพื้นที่จอดรถ ดังนี้
		
๓. การจัดระบบการให้บริการรถ Taxi ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะดวก และปลอดภัยต่อผู้ต้องการใช้บริการ
			 จุ ด ให้ บ ริ ก ารรถ Taxi ที่ ส ถานี ร ถไฟฟ้ า มั ก กะสั น
เริ่มด�ำเนินการวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
			 จุ ด ให้ บ ริ ก ารรถ Taxi ที่ ส ถานี ร ถไฟฟ้ า พญาไท
เริ่มด�ำเนินการวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๕ เฉลี่ย ๑๒๐ คน/วัน
			 จุดให้บริการรถ Taxi ที่สถานีรถไฟฟ้าหัวหมาก
			 จุดให้บริการรถ Taxi ที่สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง
		
๔. การจัดให้มีร้านค้าต่าง ๆ ภายในพื้นที่สถานี เพื่อให้
บริการผู้โดยสาร ได้มีร้านค้าเริ่มเปิดให้บริการแล้วบางส่วนที่สถานีพญาไท
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๑.๔ งานที่ก�ำลังด�ำเนินการ
		
๑. การพัฒนาการจราจร และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ที่สถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน
ประกอบไปด้วย ๕ โครงการ (ข้อมูลจาก บฟ. ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๕๕)

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

 ปรับปรุงถนนภายในสถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน ขยายทางเข้า
และออก บริเวณถนนรัชดาภิเษก และปรับปรุงทางแยกถนนนิคมมักกะสัน และ
ถนนก�ำแพงเพชร ๗ (คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จ สิงหาคม ๒๕๕๖)
 ทางยกระดับ (Directional Ramp) จากถนนรัชดาภิเษก
เข้าสูอ่ าคารสถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน (คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
 ก่อสร้าง Ramp จากถนนจตุรทิศเข้าสูส่ ถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน
พร้อมก่อสร้างถนนระดับพื้นเชื่อมต่อกับถนนภายในสถานี (ก่อสร้างแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างรอการเปิดใช้)
 โครงการก่ อ สร้ า งทางเดิ น ยกระดั บ (Sky Walk) เพื่ อ
เชื่อมต่อชั้น Concourse ของสถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน กับสถานีรถไฟฟ้าเพชรบุรี
(รฟม.) (คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จเมษายน ๒๕๕๖) ผลงานประมาณ ๒๕%
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 ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดท�ำรั้วและจัดท�ำป้าย โดยรอบสถานี
รถไฟฟ้ามักกะสัน ด�ำเนินการได้บางส่วน ต้องรอการก่อสร้าง Directional Ramp
และ Sky Walk
๒. การติดตั้งบันไดเลื่อนเพิ่มเติม ช่วงที่ ๑ สถานีพญาไท ราชปรารภ
และรามค�ำแหง (คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จ เมษายน ๒๕๕๖)
๓. การปรับปรุงการให้บริการรถไฟฟ้าด่วน โดยบริษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.
จ�ำกัด ติดต่อประสานงานกับการท่าอากาศยานฯ โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายไปยัง
ผู้โดยสารชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้าเมือง และยกระดับการให้บริการไปสู่
Premium Service
๔. ด�ำเนินการจัดท�ำสิ่งป้องกัน ประตูกั้นชานชาลา เพื่อให้ผู้โดยสาร
สามารถน�ำรถเข็นสัมภาระลงมายังชั้นชานชาลา สถานีรถไฟฟ้าสุวรรณภูมิ
๕. การจัดหาม้านั่งยาว จ�ำนวน ๓๕ ชุด ติดตั้งบริเวณชั้นชานชาลา
ตามสถานีต่าง ๆ
๖. การปรับปรุงป้ายจราจร ภายในสถานี จ�ำนวน ๖๑๗ ป้าย
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๑๓. บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จ�ำกัด
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ส่วนที่ ๔

งบประมาณและผลการใช้จ่าย
เงินงบประมาณ ของกระทรวงคมนาคม
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต
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สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ของ กระทรวงคมนาคม
ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๕
๑. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (งบประมาณ
แผ่นดิน)

พลต�ำรวจเอกวิเชียร  พจน์โพธิ์ศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม และนายจุฬา สุขมานพ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  
ร่วมสัมมนาการมีส่วนร่วมกับประชาชน กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖
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๒. กระทรวงคมนาคมได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ กั น เงิ น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี ง บประมาณ ๒๕๔๙-๒๕๕๔ จ� ำ นวน
๒๔,๙๙๔.๔๓ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ จ�ำนวน ๒๐,๑๒๙.๔๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๘๐.๕๔) คงเหลือ จ�ำนวน
๔,๘๖๕.๐๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๙.๔๖) จ�ำแนกเป็น
๒.๑ เงินกันเหลื่อมปีของปีงบประมาณ ๒๕๔๙-๒๕๕๓ ได้รับอนุมัติให้กันเงินเหลื่อมปี จ�ำนวน
๔,๙๔๐.๘๑ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ จ�ำนวน ๓,๒๘๑.๐๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๖.๔๑) คงเหลือ จ�ำนวน ๑,๖๕๙.๗๖
ล้านบาท (ร้อยละ ๓๗.๕๙)
๒.๒ เงินกันเหลื่อมปีของปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้รับอนุมัติให้กันเงินเหลื่อมปี จ�ำนวน ๒๐,๐๕๓.๖๒
ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ จ�ำนวน ๑๖,๘๔๘.๓๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๘๔.๐๒) คงเหลือ จ�ำนวน ๓,๒๐๕.๒๗
ล้านบาท (ร้อยละ ๑๕.๙๘)

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

๑. กระทรวงคมนาคม (คค.) ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จ�ำนวน
๑๑๙,๙๗๕.๖๘ ล้ า นบาท มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ย ๗๖,๖๒๕.๗๖ ล้ า นบาท (ร้ อ ยละ ๖๓.๘๗) และกั น เงิ น ไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปี จ�ำนวน ๔๐,๒๒๔.๓๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๓.๕๓) รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน ๑๑๖,๘๕๐.๑๑ ล้านบาท
(ร้อยละ ๙๗.๓๙) คงเหลือ จ�ำนวน ๓,๑๒๕.๕๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๒.๖๑) จ�ำแนกเป็น
๑.๑ รายจ่ายประจ�ำ ๓๖,๔๗๘.๐๕ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ๓๒,๕๑๒.๐๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๘๙.๑๑)
และกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือ่ มปี จ�ำนวน ๓,๕๓๖.๙๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๙.๖๙) รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน ๓๖,๐๔๙.๐๘ ล้านบาท
(ร้อยละ ๙๘.๘๐) คงเหลือ จ�ำนวน ๔๓๗.๙๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๑.๒๐)
๑.๒ รายจ่ายลงทุน ๘๓,๔๘๘.๖๓ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ๔๔,๑๑๓.๖๗ ล้านบาท (ร้อยละ
๕๒.๘๔) และกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จ�ำนวน ๓๖,๖๘๗.๓๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๔๓.๙๔) รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน
๘๐,๘๐๑.๐๒ ล้านบาท (ร้อยละ ๙๖.๗๘) คงเหลือ จ�ำนวน ๒,๖๘๗.๖๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๓.๒๒)

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

๒. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ประจ�ำปี ๒๕๕๕
๑. กระทรวงคมนาคมได้รบั จัดสรรงบประมาณรัฐวิสาหกิจ ประจ�ำปี ๒๕๕๔ จ�ำนวน ๔๐๖,๖๑๓.๑๔ ล้านบาท
มีผลการเบิกจ่าย จ�ำนวน ๒๗๖,๑๐๖.๘๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๗.๙๐) จ�ำแนกเป็น
๑.๑ งบท�ำการ จ�ำนวน ๒๖๙,๖๓๐.๔๕ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จ�ำนวน ๒๑๓,๒๒๐.๕๐ ล้านบาท
(ร้อยละ ๗๙.๐๘) คงเหลือ จ�ำนวน ๕๖,๔๐๙.๙๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๐.๙๒)
๑.๒ งบลงทุน จ�ำนวน ๑๓๖,๙๘๒.๖๙ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จ�ำนวน ๖๒,๘๘๖.๓๑ ล้านบาท
(ร้อยละ ๔๕.๙๑) คงเหลือ จ�ำนวน ๗๔,๐๙๖.๓๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๕๔.๐๙)
ตารางที่ ๑
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรัฐวิสาหกิจในภาพรวม ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของกระทรวงคมนาคม
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
หน่วย : ล้านบาท
ภาพรวม

หน่วยงาน

งบประมาณ จ่ายจริง
ทั้งหมด
๗๕,๘๙๓.๔๕ ๒๙,๔๗๑.๘๐

๑. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

ร้อยละ

คงเหลือ

ร้อยละ

๓๘.๘๓

๔๖,๔๒๑.๖๖

๖๑.๑๗

๒. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

๒๖,๙๐๙.๒๐

๒๔,๐๑๖.๙๐

๘๙.๒๕

๒,๘๙๒.๓๐

๑๐.๗๕

๓. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

๗,๘๔๓.๔๙

๖,๓๖๒.๒๗

๘๑.๑๒

๑,๔๘๑.๒๒

๑๘.๘๘

๔. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

๑๕,๒๖๑.๔๑

๑๒,๔๕๖.๐๘

๘๑.๖๒

๒,๘๐๕.๓๔

๑๘.๓๘

๔,๕๓๐.๓๕

๔,๓๘๗.๐๙

๙๖.๘๔

๑๔๓.๒๕

๓.๑๖

๑๐,๓๗๖.๔๖

๘,๖๗๙.๖๘

๘๓.๖๕

๑,๖๙๖.๗๘

๑๖.๓๕

๔๕๕.๑๒

๓๖๓.๖๕

๗๙.๙๐

๙๑.๔๗

๒๐.๑๐

๒๒๙,๗๙๒.๘๐ ๑๕๗,๔๕๒.๑๐

๖๘.๕๒

๗๒,๓๔๐.๗๐

๓๑.๔๘

๒๗,๖๖๙.๓๕ ๒๕,๓๗๕.๗๙

๙๑.๗๑

๒,๒๙๓.๕๖

๘.๒๙

๕. บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.)

๓

๖. การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)
๗. สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)

๑

๘. บริษัท การบินไทย  จ�ำกัด (มหาชน) (บกท.)

๒

๙. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.)

๔

๑๐. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (บวท.)

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

๖,๙๓๕.๘๖

๖,๗๖๔.๖๐

๙๗.๕๓

๑๗๑.๒๖

๒.๔๗

๑๑. บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด (รทส.)

๖๓๔.๒๖

๖๐๔.๒๓

๙๕.๒๖

๓๐.๐๓

๔.๗๔

๑๒. บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด (ทอส.)

๓๑๑.๔๐

๑๗๒.๖๓

๕๕.๔๔

๑๓๘.๗๗

๔๔.๕๖

๖๗.๙๐ ๑๓๐,๕๐๖.๓๔

๓๒.๑๐

รวมงบประมาณ

๒

๔๐๖,๖๑๓.๑๕ ๒๗๖,๑๐๖.๘๑
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๑. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

งบท�ำการ
งบประมาณ

จ่ายจริง

๒๒,๐๔๙.๘๕ ๑๙,๒๙๖.๙๑

ร้อยละ

คงเหลือ

ร้อยละ

๘๗.๕๑

๒,๗๕๒.๙๔

๑๒.๔๙

๒. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

๗,๖๖๓.๖๘

๕,๙๓๗.๔๘

๗๗.๔๘

๑,๗๒๖.๒๐

๒๒.๕๒

๓. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

๕,๖๑๒.๐๐

๔,๕๙๔.๔๒

๘๑.๘๗

๑,๐๑๗.๕๘

๑๘.๑๓

๑๕,๑๓๘.๓๒ ๑๒,๔๒๘.๑๓

๘๒.๑๐

๒,๗๑๐.๒๐

๑๗.๙๐

๔. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
๕. บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.)๓

๔,๔๓๐.๕๓

๔,๒๙๙.๔๕

๙๗.๐๔

๑๓๑.๐๘

๒.๙๖

๖. การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)

๘,๑๑๘.๐๘

๖,๘๙๗.๑๐

๘๔.๙๖

๑,๒๒๐.๙๘

๑๕.๐๔

๓๖๔.๗๙

๓๑๓.๗๐

๘๕.๙๙

๕๑.๐๙

๑๔.๐๑

๗๔.๒๘ ๔๕,๙๗๕.๔๐

๒๕.๗๒

๗. สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)๑
๘. บริษัท การบินไทย  จ�ำกัด (มหาชน) (บกท.)๒
๙. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.)๔
๑๐. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (บวท.)

๑๗๘,๗๗๕.๖๐ ๑๓๒,๘๐๐.๒๐
๒๐,๕๕๐.๐๕ ๑๙,๘๓๖.๒๓

๙๖.๕๓

๖,๐๓๖.๑๙

๖,๐๕๑.๔๙

๑๐๐.๒๕

-๑๕.๓๐

-๐.๒๕

๑๑. บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด (รทส.)

๖๑๔.๒๖

๕๙๔.๒๐

๙๖.๗๓

๒๐.๐๖

๓.๒๗

๑๒. บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด (ทอส.)๒

๒๗๗.๑๐

๑๗๑.๒๐

๖๑.๗๘

๑๐๕.๙๐

๓๘.๒๒

๒๖๙,๖๓๐.๔๕ ๒๑๓,๒๒๐.๕๐

๗๙.๐๘

๕๖,๔๐๙.๙๕

๒๐.๙๒

รวมงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท
งบลงทุน
ร้อยละ

คงเหลือ

ร้อยละ

๑. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

๕๓,๘๔๓.๖๐ ๑๐,๑๗๔.๘๘

๑๘.๙๐ ๔๓,๖๖๘.๗๒

๒. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

๑๙,๒๔๕.๕๒ ๑๘,๐๗๙.๔๒

๙๓.๙๔

๑,๑๖๖.๑๐

๖.๐๖

๘๑.๑๐

๓. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

๒,๒๓๑.๔๙

๑,๗๖๗.๘๕

๗๙.๒๒

๔๖๓.๖๔

๒๐.๗๘

๔. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

๑๒๓.๐๙

๒๗.๙๕

๒๒.๗๑

๙๕.๑๔

๗๗.๒๙

๕. บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.)๓

๙๙.๘๒

๘๗.๖๔

๘๗.๘๐

๑๒.๑๘

๑๒.๒๐

๒,๒๕๘.๓๘ ๑,๗๘๒.๕๘

๗๘.๙๓

๔๗๕.๘๐

๒๑.๐๗

๕๕.๓๐

๔๐.๓๘

๔๔.๗๐

๔๘.๓๒ ๒๖,๓๖๕.๓๐

๕๑.๖๘

๖. การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)
๗. สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)๑
๘. บริษัท การบินไทย  จ�ำกัด (มหาชน) (บกท.)๒

๙๐.๓๓

๔๙.๙๕

๕๑,๐๑๗.๒๐ ๒๔,๖๕๑.๙๐

๙. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.)๔

๗,๑๑๙.๓๐

๕,๕๓๙.๕๖

๗๗.๘๑

๑,๕๗๙.๗๓

๒๒.๑๙

๑๐. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (บวท.)

๘๙๙.๖๗

๗๑๓.๑๑

๗๙.๒๖

๑๘๖.๕๖

๒๐.๗๔

๑๑. บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด (รทส.)

๒๐.๐๐

๑๐.๐๓

๕๐.๑๔

๙.๙๗

๔๙.๘๖

๑๒. บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด (ทอส.)๒

๓๔.๓๐

๑.๔๓

๔.๑๗

๓๒.๘๗

๙๕.๘๓

๔๕.๙๑ ๗๔,๐๙๖.๓๙

๕๔.๐๙

รวมงบประมาณ

๑๓๖,๙๘๒.๗๐ ๖๒,๘๘๖.๓๑

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

จ่ายจริง
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หน่วยงาน

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

ตารางที่ ๑
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ของกระทรวงคมนาคม
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ส่วนราชการ
ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม (สปค.)
กรมเจ้าท่า (จท.)
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
กรมการบินพลเรือน (บพ.)
กรมทางหลวง (ทล.)
กรมทางหลวงชนบท (ทช.)

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

๗. ส�ำนักงานนโยบายและแผน
การขนส่งและจราจร (สนข.)
รวมส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ
๘. การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย (กทพ.)
๙. การรถไฟแห่งประเทศไทย
(รฟท.)
๑๐. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.)
๑๑. สถาบันการบินพลเรือน
(สบพ.)
๑๒. องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.)
รวมรัฐวิสาหกิจ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ภาพรวม
งบประมาณ จ่ายจริง
ทั้งหมด

เงินกัน ร้อยละ
ร้อยละ เหลื
่อมปี

รวม

ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ

๓๕๐.๘๘

๓๑๖.๘๘

๙๐.๓๑

๓๐.๐๘

๘.๕๗

๓๔๖.๙๖

๙๘.๘๘

๓.๙๒

๑.๑๒

๔๕๖๕.๖๗

๒๑๘๗.๙๕

๔๗.๙๒

๒๓๓๒.๘๘

๕๑.๑๐

๔๕๒๐.๘๓

๙๙.๐๒

๔๔.๘๔

๐.๙๘

๒๓๒๐.๙๒

๒๐๕๗.๑๔

๘๘.๖๓

๒๔๔.๑๑

๑๐.๕๒

๒๓๐๑.๒๕

๙๙.๑๕

๑๙.๖๗

๐.๘๕

๑๑๓๑.๘๗

๖๑๙.๖๘

๕๔.๗๕

๔๙๙.๗๘

๔๔.๑๖

๑๑๑๙.๔๖

๙๘.๙๐

๑๒.๔๑

๑.๑๐

๕๐๔๒๒.๑๒ ๒๕๖๘๙.๔๔

๕๐.๙๕ ๒๒๕๓๔.๓๙

๔๔.๖๙ ๔๘๒๒๓.๘๓

๙๕.๖๔ ๒๑๙๘.๒๙

๔.๓๖

๒๙๕๙๗.๐๙ ๑๙๐๘๗.๖๕

๖๔.๔๙

๑๐๕๑๐.๕๖

๓๕.๕๑ ๒๙๕๙๘.๒๑

๑๐๐.๐๐

-๑.๑๓

-๐.๐๐

๙๘.๑๖

๘.๕๒

๑.๘๔

๔๖๔.๑๓

๓๐๖.๘๓

๖๖.๑๑

๑๔๘.๗๘

๓๒.๐๖

๔๕๕.๖๑

๘๘๘๕๒.๖๘

๕๐๒๖๕.๕๗

๕๖.๕๗

๓๖๓๐๐.๕๘

๔๐.๘๕

๘๖๕๖๖.๑๖

๙๗.๔๓ ๒๒๘๖.๕๒

๒.๕๗

๔๔๘๘.๗๘

๔๔๘๘.๗๘

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๔๘๘.๗๘

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๔๑๔๘.๐๗

๑๐๗๑๑.๗๔

๗๕.๗๑

๒๗๔๗.๔๙

๑๙.๔๒ ๑๓๔๕๙.๒๓

๙๕.๑๓ ๖๘๘.๘๔

๔.๘๗

๗๗๑๗.๘๕

๖๕๒๗.๒๘

๘๔.๕๗

๑๑๕๐.๕๗

๑๔.๙๑

๗๖๗๗.๘๕

๙๙.๔๘

๔๐.๐๐

๐.๕๒

๑๙๙.๙๒

๑๖๘.๒๑

๘๔.๑๔

๒๕.๗๐

๑๒.๘๖

๑๙๓.๙๑

๙๖.๙๙

๖.๐๑

๓.๐๑

๔๕๖๘.๓๘

๔๔๖๔.๑๘

๙๗.๗๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๔๖๔.๑๘

๙๗.๗๒ ๑๐๔.๒๐

๒.๒๘

๓๑๑๒๓.๐๐

๒๖๓๖๐.๑๙

๘๔.๗๐

๓๙๒๓.๗๖

๑๒.๖๑

๓๐๒๘๓.๙๕

๙๗.๓๐ ๘๓๙.๐๕

๒.๗๐

๑๑๙๙๗๕.๖๘ ๗๖๖๒๕.๗๖

๖๓.๘๗

๔๐๒๒๔.๓๔

๓๓.๕๓ ๑๑๖๘๕๐.๑๑

๙๗.๓๙ ๓๑๒๕.๕๗

๒.๖๑
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หน่วย : ล้านบาท

๑.๒๑

๘๕๙.๙๓ ๗๙๙.๐๗ ๙๒.๙๒ ๔๒.๗๕ ๔.๙๗ ๘๔๑.๘๒ ๙๗.๘๙ ๑๘.๑๑
๒๐๕๗.๗๒ ๑๙๘๙.๐๐ ๙๖.๖๖ ๔๙.๑๙ ๒.๓๙ ๒๐๓๘.๑๙ ๙๙.๐๕ ๑๙.๕๓
๔๗๐.๕๙ ๔๖๐.๔๙ ๙๗.๘๕ ๑๕.๕๖ ๓.๓๑ ๔๗๖.๐๕ ๑๐๑.๑๖ -๕.๔๖
๓๙๗๒.๗๖ ๓๖๖๗.๙๒ ๙๒.๓๓ ๓๑.๔๗ ๐.๗๙ ๓๖๙๙.๓๙ ๙๓.๑๒ ๒๗๓.๓๗
๑๕๔.๖๖ ๑๓๖.๖๕ ๘๘.๓๖
๗.๕๐ ๔.๘๕ ๑๔๔.๑๕ ๑๔๙.๘๑ ๑๐.๕๑
๔๖๐.๖๕ ๓๐๔.๙๓ ๖๖.๒๐ ๑๔๗.๓๔ ๓๑.๙๙ ๔๕๒.๒๗ ๙๘.๑๘ ๘.๓๘

๒.๑๑
๐.๙๕
-๑.๑๖
๖.๘๘
๖.๗๙
๑.๘๒

๘๓๐๐.๓๖ ๗๖๖๘.๑๒ ๙๒.๓๘ ๓๐๓.๘๘

๓.๖๖ ๗๙๗๒.๐๐ ๙๖.๐๔ ๓๒๘.๓๖

๓.๙๖

๐.๐๐ ๔๔๘๘.๗๘ ๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๙. การรถไฟแห่งประเทศไทย
(รฟท.)

๑๒๙๖๗.๕๔ ๑๐๕๗๒.๖๓ ๘๑.๕๓ ๒๓๙๔.๙๑ ๑๘.๔๗ ๑๒๙๖๗.๕๔ ๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๐. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.)

๖๐๒๙.๘๕ ๕๑๙๑.๖๕ ๘๖.๑๐ ๘๓๘.๒๐ ๑๓.๙๐ ๖๐๒๙.๘๕ ๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

กรมเจ้าท่า (จท.)
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
กรมการบินพลเรือน (บพ.)
กรมทางหลวง (ทล.)
กรมทางหลวงชนบท (ทช.)
ส�ำนักงานนโยบายและแผน
การขนส่งและจราจร (สนข.)

รวมส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ
๘. การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย (กทพ.)

๑๑. สถาบันการบินพลเรือน
(สบพ.)
๑๒. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(ขสมก.)
รวมรัฐวิสาหกิจ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

๓๑๐.๐๖ ๙๕.๖๘

๔๔๘๘.๗๘ ๔๔๘๘.๗๘ ๑๐๐.๐๐

๑๓๒.๑๔

๑๐.๐๗

๐.๐๐

๓.๑๑

ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
๓.๙๒

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

๓๒๔.๐๕

รวม

๓๒๐.๑๓ ๙๘.๗๙

๑๒๖.๗๓ ๙๕.๙๑

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๒๖.๗๓ ๙๕.๙๑

๕.๔๑

๔.๐๙

๔๕๖๘.๓๘ ๔๔๖๔.๑๘ ๙๗.๗๒

๐.๐๐

๐.๐๐ ๔๔๖๔.๑๘ ๙๗.๗๒ ๑๐๔.๒๐

๒.๒๘

๒๘๑๘๖.๖๙ ๒๔๘๔๓.๙๗ ๘๘.๑๔ ๓๒๓๓.๑๑ ๑๑.๔๗ ๒๘๐๗๗.๐๘ ๙๙.๖๑ ๑๐๙.๖๑
๓๖๔๘๗.๐๕ ๓๒๕๑๒.๐๙ ๘๙.๑๑ ๓๕๓๖.๙๙ ๙.๖๙ ๓๖๐๔๙.๐๘ ๙๘.๘๐ ๔๓๗.๙๗

๐.๓๙
๑.๒๐

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

งบประมาณ จ่ายจริง ร้อยละ เงินกัน ร้อยละ
ทั้งหมด
เหลือ่ มปี
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ส่วนราชการ
๑. ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม (สปค.)

รายจ่ายประจ�ำ
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หน่วยงาน

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน
ส่วนราชการ
๑. ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม (สปค.)

รายจ่ายลงทุน
งบประมาณ จ่ายจริง ร้อยละ เงินกัน ร้อยละ
ทั้งหมด
เหลื่อมปี
๒๖.๘๓

๖.๘๓ ๒๕.๔๕

๒๐.๐๐ ๗๔.๕๕

รวม

ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ

๒๖.๘๓ ๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๗๐๕.๗๔ ๑๓๘๘.๘๘ ๓๗.๔๘ ๒๒๙๐.๑๓ ๖๑.๘๐ ๓๖๗๙.๐๑ ๙๙.๒๘ ๒๖.๗๓ ๐.๗๒
กรมเจ้าท่า (จท.)
๒๖๓.๒๐
๖๘.๑๔ ๒๕.๘๙ ๑๙๔.๙๒ ๗๔.๐๖
๒๖๓.๐๖ ๙๙.๙๕
๐.๑๔ ๐.๐๕
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
๖๖๑.๒๘ ๑๕๙.๑๙ ๒๔.๐๗ ๔๘๔.๒๒ ๗๓.๒๒
๖๔๓.๔๑ ๙๗.๓๐ ๑๗.๘๗ ๒.๗๐
กรมการบินพลเรือน (บพ.)
๔๖๔๔๙.๓๖ ๒๒๐๒๑.๕๒ ๔๗.๔๑ ๒๒๕๐๒.๙๒ ๔๘.๔๕ ๔๔๕๒๔.๔๔ ๙๕.๘๖ ๑๙๒๔.๙๒ ๔.๑๔
กรมทางหลวง (ทล.)
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ๒๙๔๔๒.๔๒ ๑๘๙๕๑.๐๐ ๖๔.๓๗ ๑๐๕๐๓.๐๖ ๓๕.๖๗ ๒๙๔๕๔.๐๖ ๑๐๐.๐๔ -๑๑.๖๔ -๐.๐๔
๓.๔๘
๑.๙๐ ๕๔.๖๐
๑.๔๔ ๔๑.๓๘
๓.๓๔ ๙๕.๙๘
๐.๑๔ ๔.๐๒
ส�ำนักงานนโยบายและแผน
การขนส่งและจราจร (สนข.)
รวมส่วนราชการ
๘๐๕๕๒.๓๒ ๔๒๕๙๗.๔๕ ๕๒.๘๘ ๓๕๙๙๖.๗๐ ๔๔.๖๙ ๗๘๕๙๔.๑๕ ๙๗.๕๗ ๑๙๕๘.๑๖ ๒.๔๓
รัฐวิสาหกิจ
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๘. การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย (กทพ.)
๑๑๘๐.๕๓ ๑๓๙.๑๑ ๑๑.๗๘ ๓๕๒.๕๘ ๒๙.๘๗
๔๙๑.๖๙ ๔๑.๖๕ ๖๘๘.๘๔ ๕๘.๓๕
๙. การรถไฟแห่งประเทศไทย
(รฟท.)
๑๖๘๘.๐๐ ๑๓๓๕.๖๓ ๗๙.๑๓ ๓๑๒.๓๗ ๑๘.๕๑
๑๖๔๘.๐๐ ๙๗.๖๓ ๔๐.๐๐ ๒.๓๗
๑๐. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.)
๖๗.๗๘
๔๑.๔๘ ๖๑.๒๐
๒๕.๗๐ ๓๗.๙๒
๖๗.๑๘ ๙๙.๑๑
๐.๖๐ ๐.๘๙
๑๑. สถาบันการบินพลเรือน
(สบพ.)
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๒. องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.)

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

รวมรัฐวิสาหกิจ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

๒๙๓๖.๓๑

๑๕๑๖.๒๒

๘๓๔๘๘.๖๓ ๔๔๑๑๓.๖๗

๕๑.๖๔

๖๙๐.๖๕

๒๓.๕๒

๒๒๐๖.๘๗ ๗๕.๑๖ ๗๒๙.๔๔

๒๔.๘๔

๕๒.๘๔ ๓๖๖๘๗.๓๕

๔๓.๙๔

๘๐๘๐๑.๐๒ ๙๖.๗๘ ๒๖๘๗.๖๐

๓.๒๒

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม
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ร้อยละ

๙๐.๓๑
๓๔.๐๐ ๙.๖๙
๔๗.๙๒ ๒,๓๗๗.๖๘ ๕๒.๐๘
๘๘.๖๓
๒๖๓.๗๘ ๑๑.๓๗
๕๔.๗๕
๕๑๒.๑๙ ๔๕.๒๕
๕๐.๙๕ ๒๔,๗๓๒.๖๘ ๔๙.๐๕
๖๔.๔๙ ๑๐,๕๐๙.๔๔ ๓๕.๕๑
๖๖.๑๑
๑๕๗.๓๐ ๓๓.๘๙
๕๖.๕๗ ๓๘,๕๘๗.๐๖ ๔๓.๔๓
๐.๐๐
๒๔.๒๙
๑๕.๔๓
๑๕.๘๖
๒.๒๘
๑๕.๓๐
๓๖.๑๓

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๗๕.๗๑ ๓,๔๓๖.๓๓
๘๔.๕๗ ๑,๑๙๐.๕๗
๘๔.๑๔
๓๑.๗๑
๙๗.๗๒
๑๐๔.๒๐
๘๔.๗๐ ๔,๗๖๒.๘๑
๖๓.๘๗ ๔๓,๓๔๙.๘๗
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ส่วนราชการ
๑. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.)
๓๕๐.๘๘ ๓๑๖.๘๘
๒. กรมเจ้าท่า (จท.)
๔,๕๖๕.๖๓ ๒,๑๘๗.๙๕
๓. กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
๒,๓๒๐.๙๒ ๒,๐๕๗.๑๔
๔. กรมการบินพลเรือน (บพ.)
๑,๑๓๑.๘๗ ๖๑๙.๖๘
๕. กรมทางหลวง (ทล.)
๕๐,๔๒๒.๑๒ ๒๕,๖๘๙.๔๔
๖. กรมทางหลวงชนบท (ทช.)
๒๙,๕๙๗.๐๙ ๑๙,๐๘๗.๖๕
๔๖๔.๑๓ ๓๐๖.๘๓
๗. ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
รวมส่วนราชการ
๘๘,๘๕๒.๖๔ ๕๐,๒๖๕.๕๗
รัฐวิสาหกิจ
๘. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
๔,๔๘๘.๗๘ ๔,๔๘๘.๗๘
๙. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
๑๔,๑๔๘.๐๗ ๑๐,๗๑๑.๗๔
๑๐. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
๗,๗๑๗.๘๕ ๖,๕๒๗.๒๘
๑๑. สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)
๑๙๙.๙๒
๑๖๘.๒๑
๑๒. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
๔,๕๖๘.๓๘ ๔,๔๖๔.๑๘
รวมรัฐวิสาหกิจ
๓๑,๑๒๓.๐๐ ๒๖,๓๖๐.๑๙
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
๑๑๙,๙๗๕.๖๔ ๗๖,๖๒๕.๗๖

คงเหลือ
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หน่วย : ล้านบาท

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

รายจ่ายประจ�ำ
งบประมาณ จ่ายจริง ร้อยละ คงเหลือ
๓๒๔.๐๕
๓๑๐.๐๖ ๙๕.๖๘
๘๕๙.๙๓ ๗๙๙.๐๗ ๙๒.๙๒
๒,๐๕๗.๗๒ ๑,๙๘๙.๐๐ ๙๖.๖๖
๔๗๐.๕๙
๔๖๐.๔๙ ๙๗.๘๕
๓,๙๗๒.๗๖ ๓,๖๖๗.๙๒ ๙๒.๓๓
๑๕๔.๖๖
๑๓๖.๖๕ ๘๘.๓๖
๔๖๐.๖๕ ๓๐๔.๙๓ ๖๖.๒๐
๘,๓๐๐.๓๖ ๗,๖๖๘.๑๒ ๙๒.๓๘
๔,๔๘๘.๗๘
๑๒,๙๖๗.๕๔
๖,๐๒๙.๘๕
๑๓๒.๑๔
๔,๕๖๘.๓๘
๒๘,๑๘๖.๖๙
๓๖,๔๘๗.๐๕

๔,๔๘๘.๗๘
๑๐,๕๗๒.๖๓
๕,๑๙๑.๖๕
๑๒๖.๗๓
๔,๔๖๔.๑๘
๒๔,๘๔๓.๙๗
๓๒,๕๑๒.๐๙

ร้อยละ

๑๓.๙๙
๖๐.๘๖
๖๘.๗๒
๑๐.๑๐
๓๐๔.๘๔
๑๘.๐๑
๑๕๕.๗๒
๖๓๒.๒๔

๔.๓๒
๗.๐๘
๓.๓๔
๒.๑๕
๗.๖๗
๑๑.๖๔
๓๓.๘๐
๗.๖๒

๑๐๐.๐๐
๐.๐๐
๘๑.๕๓ ๒,๓๙๔.๙๑
๘๖.๑๐
๘๓๘.๒๐
๙๕.๙๑
๕.๔๑
๙๗.๗๒
๑๐๔.๒๐
๘๘.๑๔ ๓,๓๔๒.๗๒
๘๙.๑๑ ๓,๙๗๔.๙๖

๐.๐๐
๑๘.๔๗
๑๓.๙๐
๔.๐๙
๒.๒๘
๑๓.๔๕
๑๐.๘๙

หน่วย : ล้านบาท
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม
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ส่วนราชการ
๑. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.)
๒. กรมเจ้าท่า (จท.)
๓. กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
๔. กรมการบินพลเรือน (บพ.)
๕. กรมทางหลวง (ทล.)
๖. กรมทางหลวงชนบท (ทช.)
๗. ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
รวมส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ
๘. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
๙. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
๑๐. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
๑๑. สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)
๑๒. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
รวมรัฐวิสาหกิจ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รายจ่ายลงทุน
งบประมาณ จ่ายจริง ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ
๒๖.๘๓
๓,๗๐๕.๗๐
๒๖๓.๒๐
๖๖๑.๒๘
๔๖,๔๔๙.๓๖
๒๙,๔๔๒.๔๒
๓.๔๘
๘๐,๕๕๒.๒๘

๖.๘๓
๑,๓๘๘.๘๘
๖๘.๑๔
๑๕๙.๑๙
๒๒,๐๒๑.๕๒
๑๘,๙๕๑.๐๐
๑.๙๐
๔๒,๕๙๗.๔๕

๐.๐๐
๐.๐๐
๑,๑๘๐.๕๓
๑๓๙.๑๑
๑,๖๘๘.๐๐ ๑,๓๓๕.๖๓
๖๗.๗๘
๔๑.๔๘
๐.๐๐
๐.๐๐
๒,๙๓๖.๓๑ ๑,๕๑๖.๒๒
๘๓,๔๘๘.๕๙ ๔๔,๑๑๓.๖๗

๒๕.๔๕
๓๗.๔๘
๖๘.๑๔
๒๔.๐๗
๔๗.๔๑
๖๔.๓๗
๕๔.๖๐
๕๒.๘๘

๒๐.๐๐
๒,๓๑๖.๘๒
๑๙๕.๐๖
๕๐๒.๐๙
๒๔,๔๒๗.๘๔
๑๐,๔๙๑.๔๓
๑.๕๘
๓๗,๙๕๔.๘๒

๗๔.๕๕
๖๒.๕๒
๗๔.๑๑
๗๕.๙๓
๕๒.๕๙
๓๕.๖๓
๔๕.๔๐
๔๗.๑๒

๐.๐๐
๐.๐๐
๑๑.๗๘ ๑,๐๔๑.๔๒
๗๙.๑๓ ๓๕๒.๓๗
๖๑.๒๐
๒๖.๓๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๕๑.๖๔ ๑,๔๒๐.๐๙
๕๒.๘๔ ๓๙,๓๗๔.๙๑

๐.๐๐
๘๘.๒๒
๒๐.๘๘
๓๘.๘๐
๐.๐๐
๔๘.๓๖
๔๗.๑๖

๓๕๐.๘๘

๒. จท.

๔,๕๖๕.๖๗

๓. ขบ.

๒,๓๒๐.๙๒

๔. บพ.

๑,๑๓๑.๘๗

๕. ทล.

๕๐,๔๒๒.๑๒

๖. ทช.

๒๙,๕๙๗.๐๙

๗. สนข.
รวมส่วนราชการ

๔๖๔.๑๓
๘๘,๘๕๒.๖๘

๘. กทพ.

๔,๔๘๘.๗๘

๙. รฟท.

๑๔,๑๔๘.๐๗

๑๐. รฟม.

๗,๗๑๗.๘๕

๑๑. สบพ.

๑๙๙.๙๒

๑๒. ขสมก.
รวมรัฐวิสาหกิจ
รวมทั้งหมด

๔,๕๖๘.๓๘
๓๑,๑๒๓.๐๐
๑๑๙,๙๗๕.๖๘

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

แผน
ส่วนราชการ
๓๕๐.๘๘
๑๐๐.๐๐
๔,๕๖๕.๖๗
๑๐๐.๐๐
๒,๓๒๐.๙๒
๑๐๐.๐๐
๑,๑๓๑.๘๗
๑๐๐.๐๐
๓๗,๘๕๗.๐๗
๗๕.๐๘
๒๙,๕๙๗.๐๙
๑๐๐.๐๐
๔๖๔.๑๓
๑๐๐.๐๐
๗๖,๒๘๗.๖๓
๘๕.๘๖
รัฐวิสาหกิจ
๔,๔๘๘.๗๘
๑๐๐.๐๐
๑๔,๑๔๘.๐๗
๑๐๐.๐๐
๗,๗๑๗.๘๕
๑๐๐.๐๐
๑๙๙.๙๒
๑๐๐.๐๐
๔,๕๖๘.๓๘
๑๐๐.๐๐
๓๑,๑๒๓.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๗,๔๑๐.๖๓
๘๙.๕๓

ผล

คงเหลือ

๓๑๖.๘๘
๓๔.๐๐
๙๐.๓๑
๙.๖๙
๒,๑๘๗.๙๕ ๒,๓๗๗.๗๒
๔๗.๙๒
๕๒.๐๘
๒,๐๕๗.๑๔
๒๖๓.๗๘
๘๘.๖๓
๑๑.๓๗
๖๑๙.๖๘
๕๑๒.๑๙
๕๔.๗๕
๔๕.๒๕
๒๕,๖๘๙.๔๔ ๒๔,๗๓๒.๖๘
๕๐.๙๕
๔๙.๐๕
๑๙,๐๘๗.๖๕ ๑๐,๕๐๙.๔๔
๖๔.๔๙
๓๕.๕๑
๓๐๖.๘๓
๑๕๗.๓๐
๖๖.๑๑
๓๓.๘๙
๕๐,๒๖๕.๕๗ ๓๘,๕๘๗.๑๐
๕๖.๕๗
๔๓.๔๓
๔,๔๘๘.๗๘
๑๐๐.๐๐
๑๐,๗๑๑.๗๔
๗๕.๗๑
๖,๕๒๗.๒๘
๘๔.๕๗
๑๖๘.๒๑
๘๔.๑๔
๔,๔๖๔.๑๘
๙๗.๗๒
๒๖,๓๖๐.๑๙
๘๔.๗๐
๗๖,๖๒๕.๗๖
๖๓.๘๗

๐.๐๐
๐.๐๐
๓,๔๓๖.๓๓
๒๔.๒๙
๑,๑๙๐.๕๗
๑๕.๔๓
๓๑.๗๑
๑๕.๘๖
๑๐๔.๒๐
๒.๒๘
๔,๗๖๒.๘๑
๑๕.๓๐
๔๓,๓๔๙.๙๑
๓๖.๑๓

เร็ว/(ช้า)

๙.๖๙
๕๒.๐๘
๑๑.๓๗
๔๕.๒๕
๓๒.๑๔
๓๕.๕๑
๓๓.๘๙
๓๔.๑๑

๐.๐๐
๒๔.๒๙
๑๕.๔๓
๑๕.๘๖
๒.๒๘
๑๕.๓๐
๒๘.๖๖

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

๑. สปค.

งบประมาณ
ที่ได้รับ
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ตารางที่ ๓
แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ของกระทรวงคมนาคม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรัฐวิสาหกิจ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ณ เดือน กันยายน ๒๕๕๕
เบิกจ่าย

งบประมาณทัง้ หมด ๔๐๖,๖๑๓.๑๕ ล้านบาท
๑๓๐,๕๐๖.๓๔
(๓๒.๑๐%)

คงเหลือ

๒๗๖,๑๐๖.๘๑
(๖๗.๙๐%)

งบท�ำการ ๒๖๙,๖๓๐.๔๕ ล้านบาท
๕๖,๔๐๙.๙๕
(๒๐.๙๒%)

งบลงทุน ๑๓๖,๙๘๒.๗๐ ล้านบาท
๗๔,๐๙๖.๓๙
(๕๔.๐๙%)

๒๑๓,๒๒๐.๕๐
(๗๙.๐๘%)

๖๒,๘๘๖.๓๑
(๔๕.๙๑%)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรัฐวิสาหกิจ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
แยกรายงบประมาณ ณ เดือน กันยายน ๒๕๕๕
งบท�ำการ

งบลงทุน

ร้อยละ
๑๐๐.๐๐
๙๐.๐๐

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

๘๐.๐๐
๗๐.๐๐
๖๐.๐๐
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
๓๐.๐๐
๒๐.๐๐
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งบ ลบ.
ท�ำการ %
งบ ลบ.
ลงทุน %
ลบ.
รวม
%

บวท.
บขส.
๖,๐๕๑.๔๙ ๔,๒๙๙.๔๕
๑๐๐.๒๕
๙๗.๐๔
๗๑๓.๑๑
๘๗.๖๔
๗๙.๒๖
๘๗.๘๐
๖,๗๖๔.๖๐ ๔,๓๘๗.๐๙
๙๗.๕๓
๙๖.๘๔

รทส.
ทอท.
รฟม.
กทท.
ขสมก.
กทพ.
๕๙๔.๒๐ ๑๙,๘๓๖.๒๓ ๕,๙๓๗.๔๘ ๖,๘๙๗.๑๐ ๑๒,๔๒๘.๑๓ ๔,๕๙๔.๔๒
๙๖.๗๓
๙๖.๕๓
๗๗.๔๘
๘๔.๙๖
๘๒.๑๐
๘๑.๘๗
๑๐.๐๓ ๕,๕๓๙.๕๖ ๑๘,๐๗๙.๔๒ ๑,๗๘๒.๕๘
๒๗.๙๕ ๑,๗๖๗.๘๕
๕๐.๑๔
๗๗.๘๑
๙๓.๙๔
๗๘.๙๓
๒๒.๗๑
๗๙.๒๒
๖๐๔.๒๓ ๒๕,๓๗๕.๗๙ ๒๔,๐๑๖.๙๐ ๘,๖๗๙.๖๘ ๑๒,๔๕๖.๐๘ ๖,๓๖๒.๒๗
๙๕.๒๖
๙๑.๗๑
๘๙.๒๕
๘๓.๖๕
๘๑.๖๒
๘๑.๑๒

สบพ.
บกท.
๓๑๓.๗๐ ๑๓๒,๘๐๐.๒๐
๘๕.๙๙
๗๔.๒๘
๔๙.๙๕ ๒๔,๖๕๑.๙๐
๕๕.๓๐
๔๘.๓๒
๓๖๓.๖๕ ๑๕๗,๔๕๒.๑๐
๗๙.๙๐
๖๘.๕๒

ทอส.
รฟท.
๑๗๑.๒๐ ๑๙,๒๙๖.๙๑
๖๑.๗๘
๘๗.๕๑
๑.๔๓ ๑๐,๑๗๔.๘๘
๔.๑๗
๑๘.๙๐
๑๗๒.๖๓ ๒๙,๔๗๑.๘๐
๕๕.๔๔
๓๘.๘๓

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ เดือน กันยายน ๒๕๕๕
คงเหลือ

เบิกจ่าย

ร้อยละ
๑๐๐.๐๐
๙๐.๐๐
๘๐.๐๐
๗๐.๐๐
๖๐.๐๐
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
๓๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๐.๐๐

รฟม.

ลบ. ๑๘,๐๗๙.๔๒
เบิกจ่าย %
๙๓.๙๔
ลบ. ๑,๑๖๖.๑๐
คงเหลือ %
๖.๐๖

บขส.

บวท.

กทพ.

กทท.

ทอท.

๘๗.๖๔ ๗๑๓.๑๑ ๑,๗๖๗.๘๕ ๑,๗๘๒.๕๘ ๕,๕๓๙.๕๖
๘๗.๘๐ ๗๙.๒๖ ๗๙.๒๒ ๗๘.๙๓ ๗๗.๘๑
๑๒.๑๘ ๑๘๖.๕๖ ๔๖๓.๖๔ ๔๗๕.๘๐ ๑,๕๗๙.๗๓
๑๒.๒๐ ๒๐.๗๔ ๒๐.๗๘ ๒๑.๐๗ ๒๒.๑๙

สบพ.

รทส.

๔๙.๙๕
๕๕.๓๐
๔๐.๓๘
๔๔.๗๐

๑๐.๐๓ ๒๔,๖๕๑.๙๐
๕๐.๑๔ ๔๘.๓๒
๙.๙๗ ๒๖,๓๖๕.๓๐
๔๙.๘๖ ๕๑.๖๘

บกท.

ขสมก.

รฟท.

ทอส.

๒๗.๙๕ ๑๐,๑๗๔.๘๘
๒๒.๗๑ ๑๘.๙๐
๙๕.๑๔ ๔๓,๖๖๘.๗๒
๗๗.๒๙ ๘๑.๑๐

๑.๔๓
๔.๑๗
๓๒.๘๗
๙๕.๘๓

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรัฐวิสาหกิจ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ เดือน กันยายน ๒๕๕๕
แผน

ร้อยละ

ผล

๑๐๐.๐๐

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม

๙๐.๐๐
๘๐.๐๐

แผนเบิกจ่าย ๓๑๑,๕๗๘.๑๑ ล้านบาท
(๗๖.๖๓%)
เบิกจ่ายจริง ๒๗๖.๑๐๖.๘๑ ล้านบาท
(๖๗.๙๐%)

๗๐.๐๐
๖๐.๐๐
๕๐.๐๐
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๔๐.๐๐
๓๐.๐๐

๑๐.๐๐
๐.๐๐

ต.ค.

พ.ย.
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ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

www.mot.go.th

๒๐.๐๐

คมนาคมยุคใหม่ก้าวไกลสู่อนาคต

แผนและผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ณ เดือน กันยายน ๒๕๕๕
แผน

เป้าหมาย

ผล

ร้อยละ
๑๐๐.๐๐
๙๐.๐๐
๘๐.๐๐

เป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุน
ปี งบประมาณ ๒๕๕๕
๙๕%

แผนเบิกจ่าย ๘๘,๗๖๔.๓๘ ล้านบาท
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การจัดท�ำรายงานประจ�ำปี ๒๕๕๕
กระทรวงคมนาคม พร้อมซี ดีรอม ๑๐๑ ปี กระทรวงคมนาคม
ที่ปรึกษา
นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ด้านอ�ำนวยการ)
ประธาน
นายศิริวุฒ วัฒนนิรันตร์
ผู้อ�ำนวยการกองกลาง
รองประธาน
นางรสสุคนธ์ พิศาลศิลป์สกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง
ผู ้จัดท�ำและรวบรวมข้อมูล
นางสาวดารุนี จันทร์ผ่อง บรรณารักษ์ ช�ำนาญการ
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