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สารรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม
งานของกระทรวงคมนาคม เป็นงานที่ส�ำคัญ และ มีผลต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนใน
ทุกภาคส่วน รวมถึงยังเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ภาระหน้าทีข่ องกระทรวงคมนาคม นอกเหนือจากการก่อสร้างพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานแล้ว
ยังมีหน้าที่ที่ส�ำคัญอีกด้านคือ การให้บริการ การก�ำกับดูแล การอ�ำนวยความสะดวก และการดูแลด้าน
ความปลอดภัย ในการเดินทางของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ดังนั้นเราต้องท�ำงานทั้งด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการไปควบคู่กัน จะละเลยด้านใดด้านหนึ่งไปไม่ได้
สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ทีพ่ วกเราชาวกระทรวงคมนาคมต้องยึดเป็นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีค่ อื “ซือ่ สัตย์
โปร่งใส ยุติธรรม” เราต้องมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ของเราในทุกด้าน ใช้ก�ำลังความสามารถที่มี
ในการท�ำงาน สามารถอธิบาย เปิดเผยข้อมูลได้โดยไม่มีการปิดบัง และต้องมีความยุติธรรมต่อผู้ที่มีส่วน
เกีย่ วข้องทัง้ หมด ถ้าเราท�ำได้ตามนี้ ผมมัน่ ใจว่าเราจะสามารถเดินหน้าโครงการต่าง ๆ ได้อย่างไม่มอี ปุ สรรค
และก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศสูงสุด
เนื่ อ งในโอกาสวั น คล้ า ยวั น สถาปนากระทรวงคมนาคม 1 เมษายน 2557 ผมขออาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีความสุข ความเจริญ และขอขอบพระคุณทุกท่านทีม่ งุ่ มัน่ ทุม่ เท ในการท�ำงาน
และให้ความร่วมมือด้วยดี โดยตลอด เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไป

(นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

คมนาคมก้าวใหม่เชื่ อมไทยสู่โลก

สารรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม
เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ครบรอบ 102 ปี ในวันที่ 1 เมษายน 2557 ผมขอ
ส่งความรัก และความปรารถนาดีมายังคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคมทุกท่าน
กระทรวงคมนาคมมีบทบาทสำ�คัญ ในการขับเคลือ่ นการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ที่จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีวิต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน รวมถึงเป็นส่วนสำ�คัญในการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าโลก
ส่งผลให้การเชื่อมโยง และใช้ประโยชน์โครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
ในรอบปีที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคมได้ดำ�เนินการปรับปรุง พัฒนาโครงข่ายขนส่งมวลชนที่มีอยู่
ในปัจจุบัน ให้ทันสมัย ครอบคลุมพื้นที่บริการเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับการขยายตัวของเมือง รวมทั้งให้
ความสำ�คัญกับการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์กับประเทศเพื่อนบ้าน ตาม
ภารกิจของกระทรวงคมนาคมอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
ในโอกาสอั น เป็ น มงคลนี้ ผมขออาราธนาคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลาย
ในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมทุกท่าน และครอบครัว
ประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์ด้วยพลังกาย พลังใจ พลังสติปัญญา และสัมฤทธิ์ผล
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
พลเอก

(พฤณท์ สุวรรณทัต)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
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สารรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม
ผมขอแสดงความยินดีในโอกาสทีว่ นั คล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึง่
ในวันที่ 1 เมษายน 2557 นี้
ในช่วงปีที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมซึ่งมีภารกิจหลักในการปรับปรุง ปรับเปลี่ยน และพัฒนาระบบโครงสร้าง
พืน้ ฐานในด้านการคมนาคมขนส่งอันเป็นรากฐานส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยมุง่ มัน่ ทีจ่ ะบูรณาการเชือ่ มโยงโครงข่าย
ระบบคมนาคมขนส่งมวลชนภายในประเทศให้เข้าถึงศูนย์กลางผูใ้ ช้บริการทุกพืน้ ทีแ่ ละเชือ่ มโยงฐานการผลิตสินค้าทีต่ งั้ อยู่
ในทุกส่วนของประเทศ ทั้งสามารถเชื่องโยงโครงข่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพ
ด้านโลจิสติกส์
ในโอกาสทีผ่ มได้รบั มอบหมายให้เข้ามาก�ำกับดูแลหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมเจ้าท่า กรมทางหลวงชนบท บริษทั
ขนส่ง จ�ำกัด การท่าเรือแห่งประเทศไทย สถาบันการบินพลเรือน และบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จ�ำกัด ผมได้มอบนโยบาย
เร่งรัดและสนับสนุนให้ทกุ หน่วยงานด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานและยุทธศาสตร์ทวี่ างไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน โดยได้เน้นให้ผู้รับผิดชอบค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ให้ประชาชนร่วมให้ค�ำปรึกษาแก้ไขหรือ
ป้องกันปัญหาทีเ่ กิดจากโครงการและน�ำข้อคิดเหล่านัน้ มาหาทางแก้ไขบนพืน้ ฐานของความเท่าเทียมกัน ความโปร่งใส และ
ความเป็นธรรม
ในด้านการคมนาคมขนส่งภาคมวลชนการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง นอกจากจะสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ของผูป้ ระสบอุบตั เิ หตุโดยตรงแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วในภาพรวมของ
ประเทศอีกด้วย ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานตระหนักในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังและร่วมกันวางมาตรการการป้องกัน
ติดตามวิเคราะห์ และแก้ไขอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจความมั่นใจต่อระบบการขนส่งมวลชน
และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ใช้บริการให้ดีกว่าที่เป็นอยู่เดิม
ในวาระอันเป็นมงคลนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย โปรดดลบันดาลให้ผบู้ ริหาร
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนลูกจ้างในสังกัดกระทรวงคมนาคม ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ
มีสขุ ภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เปีย่ มด้วยพลังกาย พลังใจ ในการปฏิบตั งิ านในหน้าทีใ่ ห้สำ� เร็จลุลว่ ง เพือ่ ช่วยกันสรรค์
สร้างความเจริญมาสู่ประเทศชาติ ต่อไป

(นายพ้อง ชีวานันท์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

คมนาคมก้าวใหม่เชื่ อมไทยสู่โลก

สาร
ปลัดกระทรวงคมนาคม
ด้วยในโอกาสทีค่ รบรอบการสถาปนากระทรวงคมนาคมในโอกาสปีที่ 102 เวียนบรรจบอีกวาระหนึง่
กระทรวงคมนาคมมีภารกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการเดินทางและเป็นส่วนสำ�คัญในการสนับสนุน และสร้างเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศอันนำ�มาซึ่งความสุขอย่างยั่งยืนของคนไทย ผมจึงขอให้ข้าราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมมือร่วมใจการทำ�งานใน 2 มิติ
ได้แก่
1) มิติของการอำ�นวยความสะดวกในการเดินทาง ขอให้ร่วมมือร่วมใจกันอำ�นวยความสะดวก
ด้านงานบริการให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวเกิดความสุขกายสบายใจในการเดินทางในระบบการขนส่ง
สาธารณะในทุกภาคส่วน โดยให้นึกถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นลำ�ดับแรก และขอให้ใส่ใจด้าน
สุขอนามัยและมารยาทในการอำ�นวยความสะดวกเป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญ โดยขอให้ร่วมมือกันพัฒนา
และยกระดับคุณภาพการให้บริการในทุกสาขาการขนส่ง
2) มิติด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยขอให้หน่วยงานในสังกัดดำ�เนินการ ร่วมกันพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นสำ�คัญ ให้ถือว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใด ๆ ของ
กระทรวงคมนาคมจะต้องสนองต่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนและเสริมสร้างสมรรถภาพและเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น ในการลดต้ น ทุ น ด้ า นการขนส่ ง ในภาพรวมของประเทศอั น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของการลดต้นทุน Logistics Cost ต่อ GDP โดยขอให้การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานจะต้องมีระบบ
ตรวจสอบ และควบคุมงานทีเ่ ปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมและต้องมีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
กระทรวงคมนาคม โดยสำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจะทำ�หน้าทีใ่ นการบูรณาการและเสริมสร้าง
ตลอดจนสนับสนุนการทำ�งานของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ ทั้งนี้ เพื่อให้
เกิดความสามัคคีรว่ มแรง ร่วมมือและร่วมใจกันปฏิบตั งิ านเพือ่ ประโยชน์ของประเทศและคนไทยอย่างยัง่ ยืน
ต่อไป
(นายสมชัย ศิริวัฒนโชค)
ปลัดกระทรวงคมนาคม
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พิธีเปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 จังหวัดเชียงราย

คมนาคมก้าวใหม่เชื่ อมไทยสู่โลก

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในรอบปีที่ผ่านมา

โครงการทางพิเศษสายศรีรัชถนนวงแหวนรอบนอกตะวันตก

การติดตั้ง Precast Box Segment ถนน Main Line
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โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน สีม่วงและสีเขียว

สะพานพระนั่งเกล้า

งานสถานีสนามไชย

บางโพ ข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา

ภาพมุมสูงหัวล�ำโพง

ศูนย์ซ่อมบ�ำรุง

คมนาคมก้าวใหม่เชื่ อมไทยสู่โลก

โครงการเปลี่ยนเครื่องยนต์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการ
ในโครงการน�ำร่อง (Pilot Project)
ณ ท่าเทียบเรือสาทร  กรมเจ้าท่า
วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556
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คมนาคมก้าวใหม่เชื่ อมไทยสู่โลก

คณะผู้บริหาร
กระทรวงคมนาคม

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค

ปลัดกระทรวงคมนาคม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
รองปลัดกระทรวง
(ด้านอ�ำนวยการ)

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ

รองปลัดกระทรวง
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง)

นายชูศักดิ์ เกวี

รองปลัดกระทรวง
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง)
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คณะผู้บริหาร
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายสมชาย จันทร์รอด

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายประเสริฐศิริ สุขะวัธนกุล

นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

นางปาริชาติ คชรัตน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

คมนาคมก้าวใหม่เชื่ อมไทยสู่โลก

คณะผู้บริหาร
ที่ปรึกษา

นายสมชาย พิพุธวัฒน์
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
การขนส่งทางอากาศ

นายสิรภพ จึงสมาน

รักษาการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
การขนส่งทางบก

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง

รักษาการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
การขนส่งทางน�้ำ

คณะผู้บริหาร
ที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวง

นายสิทธิพงษ์ ส่งศรี

รักษาการหัวหน้าส�ำนักงานรัฐมนตรี
กระทรวงคมนาคม

นางสาวนวพร วิทยานันท์
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นางอุบลทิพย์ จางวิบูลย์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบราชการ
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คมนาคมก้าวใหม่เชื่ อมไทยสู่โลก

ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

นายเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ

ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจ�ำกระทรวงคมนาคม

คณะผู้บริหารเกษียณอายุราชการ
(30 กันยายน 2556)

พลต�ำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
ปลัดกระทรวงคมนาคม

นายพงษ์วรรณ จารุเดชา
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคม

นายกิจจา แก้วปานกัน
ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
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คณะผู้บริหาร
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม

คมนาคมก้าวใหม่เชื่ อมไทยสู่โลก

คณะผู้บริหาร
กรมเจ้าท่า (จท.)

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ
อธิบดี

นายณัฐ จับใจ

รองอธิบดี
ด้านความปลอดภัย

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล
รองอธิบดี
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน�้ำ

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ

รองอธิบดี
ด้านบริหาร
ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2556
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คณะผู้บริหาร
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค
อธิบดี
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร
รองอธิบดี
ฝ่ายบริหาร

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
อธิบดี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556

นายวัฒนา พัทรชนม์
รองอธิบดี
ฝ่ายวิชาการ

นายบรรณหาร อินทร์ภิรมย์
รองอธิบดี
ฝ่ายปฏิบัติการ
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2557

คมนาคมก้าวใหม่เชื่ อมไทยสู่โลก

คณะผู้บริหาร
กรมการบินพลเรือน (บพ.)

นายวรเดช หาญประเสริฐ
อธิบดี

นายเสรี จิตต์โสภา
รองอธิบดี
ฝ่ายท่าอากาศยาน

นายยศ เลาหศิลป์สมจิตร์
รองอธิบดี
ฝ่ายเศรษฐกิจ
ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2557

นายจรุณ มีสมบูรณ์
รองอธิบดี
ฝ่ายความปลอดภัย

นางปาริชาติ คชรัตน์

รองอธิบดี
ฝ่ายเศรษฐกิจ
ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
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คณะผู้บริหาร
กรมทางหลวง (ทล.)

นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ
อธิบดี

นายสถิตย์ เลาหเจริญยศ

นายธานินทร์ สมบูรณ์

นายสนิท พรหมวงษ์

นายสราวุธ ทรงศิวิไล

รองอธิบดี
ฝ่ายบริหาร

รองอธิบดี ฝ่ายบ�ำรุงทาง
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556

รองอธิบดี
ฝ่ายด�ำเนินงาน

รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556

คมนาคมก้าวใหม่เชื่ อมไทยสู่โลก

คณะผู้บริหาร
กรมทางหลวงชนบท (ทช.)

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี
อธิบดี

นายกฤชเทพ สิมลี
รองอธิบดี

นายดรุณ แสงฉาย
รองอธิบดี

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน
รองอธิบดี
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คณะผู้บริหาร
ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

นายจุฬา สุขมานพ
ผู้อ�ำนวยการ

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
รองผู้อ�ำนวยการ

นายชัยวัฒน์ ทองค�ำคูณ
รองผู้อ�ำนวยการ

คมนาคมก้าวใหม่เชื่ อมไทยสู่โลก

คณะผู้บริหาร
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

นายประภัสร์ จงสงวน
ผู้ว่าการ

นายวิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์
รองผู้ว่าการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และอำ�นวยการ

นายสิทธิพงษ์ พรมลา
รองผู้ว่าการ

นายภากรณ์ ตั้งเจตสกาว
รองผู้ว่าการ
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน 1

นายกมล ตั้งกิจเจริญชัย
รองผู้ว่าการ
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน 2

นายเทอดชัย เพ่งไพฑูรย์
หัวหน้าหน่วยธุรกิจการเดินรถ

นายประเสริฐ อัตตนันทน์
รองผู้ว่าการ

นายประจักษ์ มโนธัม

หัวหน้าหน่วยธุรกิจการเดินรถ
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
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คณะผู้บริหาร
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)

เรือตรี วิโรจน์ จงชาญสิทโธ
ผู้อำ�นวยการ

เรือเอก อิทธิชัย สุพรรณกูล

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

นางสาวลาวัลย์ อังคีรส

เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์

เรือเอก สุทธินันท์ หัตถวงษ์

นายสุรพงษ์ รงศิริกุล

รองผู้อำ�นวยการ
สายบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงิน

ผู้อำ�นวยการท่าเรือกรุงเทพ

รองผู้อำ�นวยการ
สายวิศวกรรม

ผู้อำ�นวยการท่าเรือแหลมฉบัง

รองผู้อำ�นวยการ
สายบริหารสินทรัพย์
และพัฒนาธุรกิจ

นักบริหาร 16 ประจำ�ผู้อำ�นวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย

คมนาคมก้าวใหม่เชื่ อมไทยสู่โลก

คณะผู้บริหาร
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

นายอัยยณัฐ ถินอภัย
ผู้ว่าการ

นายสินธพ สิริสิงห
รองผู้ว่าการ
ฝ่ายปฏิบัติการ

นายณรงค์ เขียดเดช
รองผู้ว่าการ
ฝ่ายบริหาร

นายชวลิต วัฒกูล

รองผู้ว่าการ ฝ่ายก่อสร้างและบำ�รุงรักษา
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

นายเลิศศักดิ์ จิงหะรานนท์
รองผู้ว่าการ
ฝ่ายวิชาการ
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คณะผู้บริหาร
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล
ผู้ว่าการ

นายรณชิต แย้มสอาด

นายชัยสิทธิ์ คุรุรัตน์

รองผู้ว่าการ
(ปฏิบัติการ)

รองผู้ว่าการ
(กลยุทธ์และแผน)

นางกฤตยา สุมิตนันท์
รองผู้ว่าการ
(บริการ)

นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล
รองผู้ว่าการ
(วิศกรรมและก่อสร้าง)

นายธนสาร สุรวุฒิกุล
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ด้านการเงิน

คมนาคมก้าวใหม่เชื่ อมไทยสู่โลก

คณะผู้บริหาร
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

นายโอภาส เพชรมุณี
ผู้อ�ำนวยการ
ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2556

นายนเรศ บุญเปี่ยม

รักษาการในต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการ
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2556

นายสมศักดิ์ บุญช่วย

รองผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบริหาร
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

ว่าที่พันตรี ฉัตรแก้ว โพธิ์ทองนาค
รองผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายการเดินรถองค์การ
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2556
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คณะผู้บริหาร
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)

นาวาอากาศเอก จิรพล เกื้อด้วง
ผู้ว่าการ

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย
รองผู้ว่าการ
ฝ่ายบริหาร

นาวาอากาศตรี วัฒนา มานนท์
รองผู้ว่าการ
ฝ่ายวิชาการ

คมนาคมก้าวใหม่เชื่ อมไทยสู่โลก

คณะผู้บริหาร
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.)

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายสมบัติ นะนุนา

นางอรนุช ภู่วัฒนวนิชย์

นายพินิจ ค�ำปู่

นายบุญช่วย สกุลวิไลเลิศ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหารการเดินรถ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายพัฒนาองค์กร
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คณะผู้บริหาร
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (บวท.)

นาวาอากาศตรีประจักษ์ สัจจโสภณ
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2557

นายสมนึก รงค์ทอง

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

นางสาริณี แสงประสิทธิ์

นายอภินันท์ วรรณางกูร
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2557

นาวาอากาศเอกโชคชัย สภานนท์

นักวิชาการระดับรองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

คมนาคมก้าวใหม่เชื่ อมไทยสู่โลก

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

นายสรจักร เกษมสุวรรณ
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

นายโชคชัย ปัญญายงค์

นายปานฑิต ชนะภัย

เรืออากาศเอก มนตรี จำ�เรียง

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่อาวุโส
สายการพาณิชย์

กรรมการผู้จัดการ
หน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น
(ระดับรองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่)

นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร

นายธีรพล โชติชนาภิบาล
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า

นายนิรุฒ มณีพันธ์

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์

เรืออากาศโท อธิศักดิ์ พัดชื่นใจ

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
สนับสนุนการถวายบินแก่องค์ประธาน
ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการ

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและกำ�กับกิจกรรมองค์กร

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
ฝ่ายช่าง

นายดนุช บุนนาค

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
สายปฏิบัติการ

35

36

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๖
กระทรวงคมนาคม www.mot.go.th

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

นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์

นายมนตรี มงคลดาว

นางพูลศิริ วิโรจนาภา

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
(สายงานยุทธศาสตร์)

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
(สายงานทรัพยากรบุคคลและอ�ำนวยการ)

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
(สายงานบัญชีและการเงิน)

นางสาววิไลวรรณ นัดวิไล

ว่าที่เรืออากาศโท ภาสกร สุระพิพิธ

นายเชาวลิต ภคอริยะ

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
(สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
(สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน)

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
(สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)

คมนาคมก้าวใหม่เชื่ อมไทยสู่โลก

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

นายบุรณัชย์ ลิมจิตติ
กรรมการผู้จัดการ

นายธนาธิป ถมังรักษ์สัตว์
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายการเงิน

นายสมเกียรติ รุ่งทวีผล
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายการพาณิชย์

นางอชราภา ไตลังคะ
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายบริการลูกค้า
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คณะผู้บริหาร
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด (รสท.)

นายธวลธรรม บุญยฤทธิ์

ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายและรักษาการผู้จัดการ

คณะผู้บริหาร
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด (รฟฟท.)

นายภากรณ์ ตั้งเจตสกาว

รักษาการกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555

นายกฤษ อนุรักษ์กมลกุล

รองผู้อำ�นวยการใหญ่
กลุ่มสายงานปฏิบัติการและซ่อมบำ�รุง

นายพีรกันต์ แก้ววงส์วัฒนา
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556

นายวุฒิไกร วะชังเงิน

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการใหญ่
กลุ่มสายงานปฏิบัติการและซ่อมบ�ำรุง

1
ส่วนที่

โครงสร้าง อัตราก�ำลัง
วิสัยทัศน์ กระทรวงคมนาคม
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โครงสร้างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม

ส่วนราชการ

ส่วนรัฐวิสาหกิจ

สำ�นักงานรัฐมนตรี

การรถไฟแห่งประเทศไทย

สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

กรมเจ้าท่า

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กรมการขนส่งทางบก

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

กรมการบินพลเรือน

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

กรมทางหลวง

สถาบันการบินพลเรือน

กรมทางหลวงชนบท

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

สำ�นักงานนโยบายและแผน
การขนส่งและจราจร

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อิสต์เอเซีย จำ�กัด
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำ�กัด
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำ�กัด
บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำ�กัด

คมนาคมก้าวใหม่เชื่ อมไทยสู่โลก

41

อัตรากำ�ลังส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กรอบอัตรากำ�ลังส่วนราชการสังกัดกระทรวงคมนาคม
ลำ�ดับที่

ส่วนราชการ

1
2
3
4
5
6
7
8

สำ�นักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม
สำ�นักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม
กรมเจ้าท่า
กรมการขนส่งทางบก
กรมการบินพลเรือน
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
สำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
รวม

ข้าราชการ พนักงานราชการ
(อัตรา)
(อัตรา)
23
307
22
1,165
668
3,976
1,365
563
83
7,170
5,099
1,797
1,712
192
51
15,193
9,000

ลูกจ้างประจำ�
(อัตรา)
38
582
471
390
3,187
1,172
34
5,874

รวม
(อัตรา)
23
367
2,415
5,812
1,036
15,456
4,681
277
30,067

กรอบอัตรากำ�ลังรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม
ลำ�ดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ส่วนราชการ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สถาบันการบินพลเรือน
บริษัท ขนส่ง จำ�กัด
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด
บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อิสต์ เอเซีย จำ�กัด
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำ�กัด
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำ�กัด
บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำ�กัด
รวม

พนักงาน
ลูกจ้าง
(อัตรา)
(อัตรา)
10,375
3,853
3,637
291
4,573
564
800
13,970
42
268
6
3,342
193
2,865
37
พนักงานรวมลูกจ้าง
4,526
948
71
8
1

44,435

5,935

รวม
(อัตรา)
14,228
3,928
5,137
800
14,012
274
3,535
2,902
23,931
5,474
71
9

74,301
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วิสัยทัศน์ กระทรวงคมนาคม
วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน”

พันธกิจ

“พัฒนาระบบ กลไก และบุคลากร รวมทั้ง วางแนวนโยบายการพัฒนา ก�ำกับดูแล
และบูรณาการ การขนส่งและการจราจร ให้มีอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพทั่วถึง
คุ้มค่า และเป็นธรรม”

เป้าประสงค์

1. เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งของภูมิภาค
2. ระบบโลจิสติกส์การขนส่งมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. การเดินทาง การขนส่ง และการจราจรมีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4. การพัฒนาการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการขนส่งและการจราจรที่มีประสิทธิภาพ
6. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งให้ความส�ำคัญ
กับการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ

2
ส่วนที่

ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ
ตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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2.1 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงคมนาคม รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556)
เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 1 มิติภายนอก
1. นโยบายส�ำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและ
ภารกิจหลัก
1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการบรรลุต่อ
		 นโยบายส�ำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและ
		 ภารกิจหลักของกระทรวง
1.1.1 การพัฒนาระบบการให้บริการ
		 ขนส่งมวลชนทางราง
1.1.1.1. ปริมาณผู้โดยสารทางระบบ
		
รถไฟใต้ดิน
1.1.1.2 ร้อยละความส�ำเร็จในการ
		
ด�ำเนินงานที่เกี่ยวกับการ
		
ผลักดันส่งเสริมให้มีจ�ำนวน
		
ผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น เช่น
		
รถโดยสารขนส่งต่อเนื่อง
		
(Feeder) /การจัดโปรโมชั่น
		
บัตรโดยสาร
1.1.2 ต้นทุนการขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์
		 มวลรวมในประเทศ (GDP)
1.1.3 ร้อยละของการขนส่งสินค้าภายใน
		 ประเทศทางน�้ำ และ ระบบราง
		 เปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าทั้งหมด
1.1.4 ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ย
		 ถ่วงน�้ำหนักของการประเมินผลลัพธ์
		 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ตาม
		 เป้าหมายของกระทรวงคมนาคม
1.1.5 ความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน
		 ตามแผนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า
		 10 สายทาง
1.1.5.1 ระดับความส�ำเร็จของการ
		
ด�ำเนินโครงการที่อยู่
		
ระหว่างก่อสร้าง

ผลการด�ำเนินงาน 12 เดือน

หน่วยวัด

น�้ำหนัก
(ร้อยละ)

1

2

3

4

5

ผลการ
ค่า
คะแนน
ด�ำเนินงาน คะแนน ถ่วงน�้ำหนัก
ที่ได้

ระดับ

30

1

2

3

4

5

3.5120

ร้อยละ

5

แสนคน
ต่อวัน
ร้อยละ

3
2

-

-

ร้อยละ

5

7.6

7.4

ร้อยละ

5

ร้อยละ

5

60

ระดับ

5

1

2

3

ระดับ

2.5

80

90

100

5.000
2.01 2.13 2.19

0.8333

2.24

2.28

2.32

5.000

จัดท�ำ
แผนฯ
เสนอ
ปกค.
อนุมัติ

ด�ำเนิน
การตาม
แผนได้
ร้อยละ
75

ด�ำเนิน
การตาม
แผนได้
ร้อยละ
100

100

5.000

7.2

7

6.8

na

1.0000 *

0.1667

19.23

na

1.0000 *

0.1667

100

100

5.000

0.8333

4.454

0.7423

17.23 17.13 18.23 18.73

80

4

5

วัดผล ส�ำรวจ
ลัพธ์หรือ ความ
ผลกระ เชือ่ มั่น
ทบ

3.908

3.908

คมนาคมก้าวใหม่เชื่ อมไทยสู่โลก

เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

1.1.5.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการ
ร้อยละ
		
ด�ำเนินโครงการที่อยู่ระหว่าง
		
ประกวดราคา
1.1.6 ความสามารถ/ศักยภาพในการรองรับ ระดับ
		 เที่ยวบินและสนามบิน
1.1.6.1 ร้อยละของปริมาณโดยสารต่อ ร้อยละ
		
ศักยภาพสนามบินในการ
		
รองรับผู้โดยสารของปี
		
พ.ศ. 2556
(1) สนามบินเชียงใหม่
(2) สนามบินอุดรธานี
(3) สนามบินกระบี่
1.1.6.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณ ร้อยละ
		
ผู้โดยสารใน 3 สนามบินเมื่อ
		
เปรียบเทียบกับปี 2555
(1) สนามบินเชียงใหม่
(2) สนามบินอุดรธานี
(3) สนามบินกระบี่
1.1.6.3 ระดับมาตรฐานการให้บริการ
		
และความปลอดภัยของ
		
สนามบิน ณ ท่าอากาศยาน
		
สุวรรณภูมิ
รวม

ระดับ

45

ผลการด�ำเนินงาน 12 เดือน

น�้ำหนัก
(ร้อยละ)

1

2

3

4

5

2.5

60

70

80

90

100

ผลการ
ค่า
คะแนน
ด�ำเนินงาน คะแนน ถ่วงน�้ำหนัก
ที่ได้
100
5.000

5

1

2

3

4

5

4.6181

1.5

1.5

2

30

0.7697

4.7500

44
39
29
-15

96

49
44
34
-7.5

97

54
49
39
ผล
คงเดิม
เท่ากับ
ปี 55

98

59
54
44
+7.5

99

64
59
49
+15

100

ค่าคะแนนที่ได้

หมายเหตุ 1.รายงาน ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2556
2.* คือยังไม่ทราบผลการด�ำเนินการ ต้องรอผลคะแนนจริงจากการประเมินของส�ำนักงาน ก.พ.ร.

64.66
55.25
51.96

5.0000
4.2500
5.0000
4.8632

19.34
11.92
33.44
4.335

5.0000
4.5907
5.0000
4.3353

3.5120
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รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๖
กระทรวงคมนาคม www.mot.go.th

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็พระราชด�ำเนิน
ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ บริเวณ
ผาเสด็จ อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

3
ส่วนที่

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของกระทรวงคมนาคม
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

48

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
กระทรวงคมนาคม www.mot.go.th

3.1 ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงคมนาคม
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด�ำเนินการในปีแรก
1.6 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ

		
กระทรวงคมนาคม ได้จัดท�ำแผนงาน/โครงการ ตลอดจนกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านคมนาคม
ขนส่งเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้าน
เศรษฐกิจ ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า และการให้บริการ รวมถึงท�ำให้การเดินทาง และการขนส่งสินค้ามีความสะดวก รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น โดยมีโครงการที่ส�ำคัญต่าง ๆ ประกอบด้วย
		 1.6.1 การเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทางน�้ำ โดยกรมเจ้าท่า (จท.) จ�ำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย
			
1. การด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า งท่ า เที ย บเรื อ เชี ย งแสน
แห่งที่ 2 จังหวัดเชียงราย วงเงิน 1546.40 ล้านบาท โดย จท. ได้ด�ำเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2555 เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าบริเวณ
ภาคเหนือตอนบนอย่างน้อย 20 ปี เชือ่ มโยงการขนส่งมายังภาคกลาง ทีท่ า่ เรือ
แหลมฉบังและท่าเรือระนองเพือ่ การส่งออกและเพือ่ เป็นประตูการค้าระหว่าง
ประเทศเชื่อมต่อการขนส่งกับประเทศต่าง ๆ ในบริเวณลุ่มแม่น�้ำโขงตอนบน
อันเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการลงทุนทาง
การค้าระหว่างประเทศ สอดคล้องกับนโยบายการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนจังหวัดเชียงราย และการเปิดการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับจีน
ท่าเทียบเรือเชียงแสน แห่งที่ 2
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
จังหวัดเชียงราย
			
2. การด�ำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์
คลองใหญ่ จังหวัดตราด วงเงินงบประมาณ 1,295.10 ล้านบาท เพื่อพัฒนา
ระบบการขนส่งทางน�ำ้ ชายฝัง่ ทะเลในภาคตะวันออก ส�ำหรับรองรับเรือประมง
เรือขนส่งสินค้า เรือท่องเที่ยวและเรืออื่น ๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ
การให้บริการด้านการขนส่งให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมี
ต้นทุนต�ำ่ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอืน่ ๆ และเสริมฐานะการแข่งขัน
ของประเทศให้คงไว้ซึ่งอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้างโดยมีคืบหน้าร้อยละ 27.34
			
3. โครงการศึกษาทบทวนและส�ำรวจออกแบบ เพื่อ
ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่
ก่อสร้างท่าเทียบเรือน�ำ้ ลึกสงขลา แห่งที่ 2 วงเงินงบประมาณ 69.98 ล้านบาท
จังหวัดตราด
เพื่ อ รองรั บ การค้ า ระหว่ า งประเทศที่ มี แ นวโน้ ม ขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น และ
เพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือน�้ำลึกบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
ทดแทนการขยายท่าเรือสงขลาที่มีการใช้งานจนเกินขีดความสามารถ ท�ำให้
สามารถรองรับความต้องการในการขนส่งสินค้าได้สะดวกตลอดเวลาและ
มี เ ส้ น ทางรถไฟเป็ น สะพานเศรษฐกิ จ ด้ ว ยการเชื่ อ มโยงกั บ ท่ า เรื อ น�้ ำ ลึ ก
ปากบารา จังหวัดสตูล ซึง่ จะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับต่างประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปรึกษาฯ ด�ำเนินการ โดยมีความคืบหน้า
แบบการก่อสร้างท่าเทียบเรือน�้ำลึกสงขลา
ร้อยละ 15
แห่งที่ 2

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

1.6.2 การเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ โดยกรมทางหลวง (ทล.) ประกอบด้วย
การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ และการก่อสร้างสะพาน ดังนี้
		
1. การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชือ่ มโยงระหว่างประเทศ เพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางด้าน
การค้า และการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค วงเงินงบประมาณ 3,831.74 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย
แผนงาน/โครงการ ดังนี้
				 1) สายอ�ำเภอพิบลู มังสาหาร - ช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 43.678 กม. (ด�ำเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556)
					 2) สายอ�ำเภอสุไหงโกลก - อ�ำเภอแว้ง - บูเก๊ะตา ตอน 1 จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 25.000 กม.
(ด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2555)
				 3) สายเชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก ระยะทาง 28.204 กม. พร้อมปรับปรุงทางเดิมสายเมียวดี เชิงเขาตะนาวศรี ระยะทาง 17.242 กม. (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีผลการด�ำเนินงานร้อยละ 33.78)
				 4) สายหนองคาย - อ�ำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 26.000 กม. อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง มีผลการด�ำเนินงานร้อยละ 9.74
2. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำโขงที่อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย วงเงินงบประมาณ
1,626.50 ล้านบาท เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายถนนในการขนส่งสินค้าและบริการระหว่างประเทศ ท�ำให้การเดินทางและ
การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยเชื่อมต่ออ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายกับเมืองห้วยทราย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน ขณะนี้ด�ำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว เมื่อวันที่
11 ธันวาคม 2556
1.6.3 การเชือ่ มโยงระบบคมนาคมขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
อยู่ระหว่างด�ำเนินการเชื่อมโยงโครงข่ายทางรถไฟระหว่างประเทศ ในฝั่งด้านทิศตะวันออก สายคลอง 19 อรัญประเทศ
เชือ่ มโยงกับโครงข่ายทางรถไฟของประเทศกัมพูชา เมืองปอยเปต - ศรีโสภน ซึง่ มีระยะทางการก่อสร้างในเบือ้ งต้นประมาณ
6 ก.ม. (ในจุดเดิม) อย่างไรก็ดี ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างท�ำการเจรจากับกัมพูชาในการเปลีย่ นแนวเส้นทางเชือ่ มโยง อันเนือ่ งมาจาก
การลดปัญหา การขยายตัวของเมืองในปัจจุบัน นอกจากนี้ในฝั่งด้านทิศตะวันตกการรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่าง
การศึกษาโครงข่ายทางรถไฟสายกาญจนบุรี เชือ่ มโยงไปบ้านพุนำ�้ ร้อน เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการขนส่งแนวตะวันออก - ตะวันตก
(East – West Corridor) เพื่อรองรับการค้าการลงทุนในอนาคต
		 1.6.4 การเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม โดยกรมการบินพลเรือน (บพ.)
ได้ดำ� เนินการเจรจาการบินเพือ่ จัดท�ำความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศแบบทวิภาคี โดยในปีงบประมาณ 2555 กรมการบิน
พลเรือน ได้เจรจาการบินกับรัฐภาคีจำ� นวน 3 ประเทศ ประกอบด้วย ลาว เกาหลีใต้ และอียปิ ต์ และในปีงบประมาณ 2556
จ�ำนวน 7 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น คาซัคสถาน ภูฏาน เกาหลีใต้ และสาธารณรัฐโมซัมบิก
		 1.6.5 การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับทวิภาคีและกรอบความร่วมมือต่าง ๆ กระทรวง
คมนาคมได้มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีการผลักดันการเปิดและยกระดับ
จุดผ่านแดนที่มีศักยภาพทางการค้าและคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า มาเลเซีย นอกจากนี้
ยังได้มกี ารสร้างความร่วมมือทางเทคนิคทางด้านการพัฒนากิจการรถไฟความเร็วสูงร่วมกับประเทศ จีน ญีป่ นุ่ และเกาหลีใต้
อันน�ำมาซึ่งการให้ความช่วยเหลือในการจัดฝึกอบรมให้บุคลากรของรัฐเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนากิจการ
ระบบรางของไทย
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1.7 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและ
ราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง
		 1.7.4 แก้ไขปัญหาค่าครองชีพโดยการดูแลราคาสินค้าและการมีรายได้เพื่อเพิ่มก�ำลังซื้อสุทธิของ
ประชาชนโดยป้องกันและแก้ไขการผูกขาดทั้งทางตรงและทางอ้อม
			
กระทรวงคมนาคม ได้ด�ำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง โดย
แบ่งเป็นมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจ�ำทางด�ำเนินการผ่านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.)
โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถโดยสารประจ�ำทางธรรมดาจ�ำนวน 800 คันต่อวัน จ�ำนวน 73 เส้นทาง ให้บริการกับ
ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีผู้ได้รับผลประโยชน์เฉลี่ย 11.65 ล้านคน/เดือน และ มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทาง
โดยรถไฟชั้น 3 ด�ำเนินการผ่านการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถไฟชั้น 3 เชิงสังคม
จ�ำนวน 164 ขบวนต่อวัน และรถไฟชัน้ 3 ระยะทางไกลในขบวนรถเชิงพาณิชย์จ�ำนวน 8 ขบวนต่อวัน ให้บริการกับประชาชน
โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย มีผไู้ ด้รบั ประโยชน์เฉลีย่ 2.82 ล้านคน/เดือน โดยมติคณะรัฐมนตรีครัง้ ล่าสุดเมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
เห็นชอบการขยายระยะเวลาด�ำเนินการตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 เพือ่ ช่วยลดภาระค่าครองชีพ
ให้ประชาชนต่อเนื่อง

นโยบายที่ 3 : นโยบายเศรษฐกิจ
3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
		
3.1.6 ปรับปรุงโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหารทรัพย์สิน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเร่งฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน รวมทั้งปฏิรูประบบการก�ำกับดูแลการลงทุน
และการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนเพื่อให้รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกที่
สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการลงทุนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลง
			 ในปีงบประมาณ 2556 กระทรวงคมนาคม โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ด�ำเนิน
การพัฒนาพื้นที่เพื่อประโยชน์สาธารณะตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จ�ำนวน 5 บริเวณ คือ 1) บริเวณ
หลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษคลองประปา 1 2) บริเวณสวนสันติสขุ 3) บริเวณริมคลองพลับพลา 4) บริเวณหน้าด่านเก็บ
ค่าผ่านทางพิเศษหัวล�ำโพง 5) บริเวณทางต่างระดับบางโคล่ และต่อเนื่องปีงบประมาณ 2557 กทพ. ได้สนับสนุนพื้นที่
ใต้โครงสร้างทางพิเศษบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพหลโยธิน 1 และด่าน ฯ พหลโยธิน 2 เพือ่ จัดระเบียบรถตูโ้ ดยสาร
สาธารณะบริเวณโดยรอบอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ โดยให้บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.)
เป็นผูด้ ำ� เนินการ ทัง้ นี้ การด�ำเนินโครงการดังกล่าวการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ได้นำ� พืน้ ทีใ่ นเขตทางพิเศษไปพัฒนาเพือ่ สาธารณประโยขน์ ควบคูไ่ ปกับการพัฒนา
พื้นที่ในเขตทางพิเศษเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะสามารถน�ำรายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลบริหารจัดการโครงการ โดยค�ำนึงถึงการจัดระบบการใช้ประโยชน์พนื้ ทีบ่ ริเวณ
ใต้ทางด่วนต่าง ๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพืน้ ที่ และเกิดประโยชน์สงู สุด
บริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ในด้านสาธารณะและในเชิงพาณิชย์
คลองประปา 1

บริเวณสวนสันติสุข

บริเวณริมคลองพลับพลา

บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
หัวลำ�โพง

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

3.4 นโยบายโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชนและการบริหารจัดการ
ระบบขนส่งสินค้าและบริการ
		 3.4.1 การสร้างความเชื่อมั่นและสร้างอนาคตของประเทศ
			
รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมได้วางกรอบการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ชัดเจน โดยก�ำหนด
กรอบแนวทางการลงทุนภายใต้ร่างพระราชบัญญัติให้อ�ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. 2556 – 2563 (ร่างพระราชบัญญัติสร้างอนาคตไทย พ.ศ. 2020) เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการธุรกิจ องค์กร ภาคเอกชน นักลงทุนต่างประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์จากแผนงาน/โครงการ
ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว เป็นเครื่องมือในการลงทุนในปัจจุบันและอนาคต โดยจะมีการลงทุนใน 6 ส่วน
ประกอบด้วย
			
1. การพัฒนาระบบการขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รถไฟฟ้า 10
สายทาง) โดยแบ่งเป็นการด�ำเนินการของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(รฟม.) ดังนี้
				 1.1 การด�ำเนินการของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน วงเงินงบประมาณ 6,153.12
ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2561
2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต วงเงินงบประมาณ 75,548.00
ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2560
					 3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงรังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศนู ย์รงั สิต วงเงิน
งบประมาณ 5,447.51 ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2560
4) โครงการรถไฟสายสีแดงช่วงบางซื่อ – พญาไท – มักกะสัน – หัวหมาก วงเงิน
งบประมาณ 28,440.72 ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2562
				 1.2 การด�ำเนินการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
					 1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ วงเงินงบประมาณ 61,616.46
ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการปี พ.ศ. 2553 – 2558
					 2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ
วงเงินงบประมาณ 82,369.14 ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการปี พ.ศ. 2554 – 2560
					 3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริง่ - สมุทรปราการ วงเงินงบประมาณ 27,882.87
ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการปี พ.ศ. 2555 – 2561
					 4) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต วงเงินงบประมาณ
58,878.40 ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการปี พ.ศ. 2557 – 2561
					 5) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี วงเงินงบประมาณ 56,725.15 ล้านบาท
ระยะเวลาด�ำเนินการปี พ.ศ. 2557 – 2562
6) โครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ ช่วงตลิง่ ชัน - มีนบุรี วงเงินงบประมาณ 110,326.87 ล้านบาท
ระยะเวลาด�ำเนินการปี พ.ศ. 2557 – 2562
					 7) โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บรู ณะ วงเงินงบประมาณ 116,000.00
ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการปี พ.ศ. 2559 – 2563
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8) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส�ำโรง วงเงินงบประมาณ 48,743.83 ล้านบาท ระยะ
เวลาด�ำเนินการปี พ.ศ. 2558 – 2562

แนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้า 10 เส้นทาง

			
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรถไฟไทย (การปรับปรุงทางราง หมอน จุดตัด
ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณและโทรคมนาคม ติดตัง้ รัว้ สองข้างทาง และการก่อสร้างทางคู่ 2,859 กิโลเมตร การก่อสร้างทางสายใหม่
เพือ่ ขยายโครงข่ายทางรถไฟจาก 47 จังหวัดเป็น 53 จังหวัด) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และส�ำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ประกอบด้วยโครงการส�ำคัญต่าง ๆ ดังนี้
				 2.1 การด�ำเนินการของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
1) โครงการปรับปรุงทางรถไฟทีไ่ ม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ วงเงินงบประมาณ 23,670.75
ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556 – 2558 ปัจจุบนั มีผลการด�ำเนินงานร้อยละ 87.20 โดยในส่วนทีเ่ หลือ
ได้รับบรรจุอยู่ในร่างพระราชบัญญัติให้อ�ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง
ของประเทศ พ.ศ ....
					 2) โครงการปรับปรุงสะพานจ�ำนวน 1,434 แห่ง วงเงินงบประมาณ 10,747.98 ล้านบาท
ระยะเวลาด�ำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2560 งบประมาณปี 2554 ความคืบหน้าโครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.76
งบประมาณปี 2555 ความคืบหน้าโครงการ คิดเป็นร้อยละ 45 โดยในส่วนที่เหลือได้รับบรรจุอยู่ในร่างพระราชบัญญัติใน
อ�ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ….
					 3) โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ จ�ำนวน 224 แห่ง ของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) วงเงินงบประมาณ 3,564.86 ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2554 – 2560
					 4) โครงการจัดหาและติดตัง้ ระบบโครงข่ายโทรคมนาคมทัว่ ประเทศ วงเงินงบประมาณ
2,064.63 ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556 – 2557 ปัจจุบนั ทีป่ รึกษาฯ ได้สง่ มอบงานส�ำรวจ ออกแบบ
รายละเอียดแล้ว

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

					 5) โครงการติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ระยะทาง 1,649 กิโลเมตร
วงเงินงบประมาณ 4,736.55 ระยะเวลาด�ำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2558 ล้านบาท ขณะนี้มีผลการด�ำเนินงาน
ร้อยละ 87.20
					 6) โครงการติด ตั้ง เครื่ องกั้ น ถนนเสมอระดั บและปรั บปรุ ง เครื่ องกั้ น ถนน วงเงิน
งบประมาณ 5,456.20 ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2554 – 2560 ทัง้ นี้ รฟท. ได้รบั อนุมตั ดิ ำ� เนินการแล้ว
จ�ำนวน 200 แห่ง โดยในส่วนที่เหลือได้รับบรรจุอยู่ในร่างพระราชบัญญัติให้อ�ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ….
					 7) โครงการก่อสร้างทางคูใ่ นเส้นทางรถไฟสายชายฝัง่ ทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา
– คลองสิบเก้า – แก่งคอย วงเงินงบประมาณ 11,348.36 ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2559
ซึง่ รฟท. ได้ลงนามบันทึกการตรวจสอบแนวเขตทีด่ นิ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เข้าท�ำประโยชน์ในเขตพืน้ ทีป่ า่ ไม้รว่ มกับส�ำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา
ร่างขอบเขตงานฯ (TOR)
					 8) โครงการก่อสร้างทางคู่ สายลพบุรี – ปากน�้ำโพ วงเงินงบประมาณ 16,215.10
ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA)
					 9) โครงการก่อสร้างทางคู่ สายมาบกระเบา – ชุมทางถนนจิระ วงเงินงบประมาณ
29,855.08 ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแผนที่แนบท้าย
ร่างพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน โดย รฟท. และกระทรวงคมนาคมด�ำเนินการพิจารณาน�ำเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อขอ
อนุมัติโครงการ
					 10) โครงการก่อสร้างทางคู่ สายนครปฐม – หัวหิน วงเงินงบประมาณ 20,038.43 ล้านบาท
ระยะเวลาด�ำเนินการตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557 – 2561 ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการปรับแผนทีแ่ นบท้าย ร่างพระราชกฤษฎีกาเวนคืน
ทีด่ นิ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยและกระทรวงคมนาคมด�ำเนินการพิจารณาน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ ขออนุมตั โิ ครงการ
					 11) โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ วงเงินงบประมาณ
77,485.64 ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 – 2563 โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ลงนามจ้าง
ทีป่ รึกษาด�ำเนินการศึกษาและออกแบบฯ การก่อสร้าง ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการแก้ไขเพิม่ เติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม (EIA) ตามทีค่ ณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการ (คชก.) ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ให้ด�ำเนินการ
					 12) โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ – นครพนม วงเงินงบประมาณ 42,419.93
ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557 – 2563 โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยลงนามจ้างทีป่ รึกษาด�ำเนินการ
ศึกษาและออกแบบฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�ำเนินการของที่ปรึกษา
2.2 โครงการศึกษาของส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่ง
และการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ (ระยะเร่ ง ด่ ว น ช่ ว งชุ ม ทางจิ ร ะ – ขอนแก่ น ) วงเงิ น งบประมาณ 145.54 ล้ า นบาท
ระยะเวลาด�ำเนินการปี พ.ศ. 2554 – 2555 โดยส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้นำ� ส่งรายงานการศึกษา
ความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว และได้ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม (EIA) ให้สำ� นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (สผ.) พิจารณา เมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม
2555 ซึ่งคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการ ฯ ให้น�ำรายงาน EIA ส่งให้ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิง่ แวดล้อมน�ำเสนอคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) พิจารณาด�ำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่าง
ที่ปรึกษาจัดท�ำรายงาน EIA เพื่อให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา
					 2) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและ
การจัดการโลจิสติกส์ (ระยะเร่งด่วน ช่วงประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร) วงเงินงบประมาณ 159.30 ล้านบาท ระยะเวลา
ด�ำเนินการปี พ.ศ. 2554 – 2555 โดยส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้น�ำส่งรายงานศึกษาความเหมาะสม
ออกแบบรายละเอียดและจัดท�ำเอกสารประกวดราคาให้การรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว และคณะกรรมการผูช้ �ำนาญการฯ
ได้มมี ติให้สำ� นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรด�ำเนินการปรับปรุงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
(EIA) เพิ่มเติม ปัจจุบันอยู่ระหว่างที่ปรึกษาฯ จัดท�ำรายงาน EIA เพื่อน�ำเสนอส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจรพิจารณาก่อนน�ำส่งส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเพือ่ ด�ำเนินการตามขัน้ ตอนต่อไป
					 3) โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟสายใหม่เพือ่ การท่องเทีย่ วเส้นทางสุราษฎร์ธานี พังงา - ภูเก็ต วงเงินงบประมาณ 118.71 ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการปี พ.ศ. 2556 – 2557 โดยกลุ่มที่ปรึกษาฯ ได้
ด�ำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดพังงา ภูเก็ต
และสุราษฎร์ธานี ขณะนี้ที่ปรึกษาฯ ได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้า (Progress Report ) ให้ สนข. แล้ว
3. การพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
และส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ประกอบด้วยโครงการส�ำคัญต่างๆ ดังนี้
				 3.1 โครงการศึกษาของส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
1) โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ระยะที่ 1
กรุงเทพฯ – พิษณุโลก วงเงินงบประมาณ 244.40 ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการปี พ.ศ. 2555 – 2556 โดย สนข. ได้
ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ระยะเวลาด�ำเนินงาน 14 เดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการก�ำกับฯ เพื่อพิจารณาแบบกรอบรายละเอียด (Detailed Definitive Design) แบบแปลนแสดง
แนวเขตทางและค่าพิกัดที่ดินที่ถูกเขตทาง ทรัพย์สินที่อยู่ในเขตทาง และบัญชีรายการแปลงที่ดินที่อยู่ในเขตทาง เอกสาร
ประกวดราคา รายงานการศึกษาความเหมาะสม และรายงานสรุปแนวทางการด�ำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง
					 2) โครงการศึกษาและออกแบบระบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ – เชียงใหม่
ระยะที่ 2 พิษณุโลก - เชียงใหม่ วงเงินงบประมาณ 304.63 ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการปี พ.ศ. 2556 – 2558 โดย
ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ระยะเวลา
ด�ำเนินงาน 14 เดือน ก�ำหนดเริม่ ปฏิบตั งิ านวันที่ 23 กันยายน 2556 ปัจจุบนั คณะกรรมการก�ำกับฯ ได้มมี ติเห็นชอบรายงาน
เบื้องต้น (Inception Report) แล้ว อยู่ระหว่างส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรด�ำเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการก�ำกับฯ เพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ต่อไป
					 3) โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ – นครราชสีมา วงเงิน
งบประมาณ 145.30 ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการปี พ.ศ. 2555 – 2557 โดย สนข. ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา
เมือ่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ระยะเวลาด�ำเนินงาน 14 เดือน ปัจจุบนั คณะกรรมการก�ำกับฯ ได้พจิ ารณาร่างแบบแปลน
แสดงแนวเขตทางและค่าพิกัด ที่ดินที่ถูกเขตทาง ทรัพย์สินที่อยู่ในเขตทาง ร่างบัญชีรายการแปลงที่ดินที่อยู่ในเขตทาง
ร่างแบบกรอบรายละเอียด (Draft Definitive Drawings) รายงานการศึกษาความเหมาะสม รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) และรายงานสรุปแนวทางการด�ำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงแล้ว โดยมอบหมายให้ทปี่ รึกษา
ปรับปรุงเพิ่มเติมก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการก�ำกับฯ ต่อไป
					 4) โครงการศึ ก ษาและออกแบบรถไฟความเร็ ว สู ง กรุ ง เทพฯ – หั ว หิ น วงเงิ น
งบประมาณ 137 ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการปี พ.ศ. 2555 – 2557 โดย สนข. ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ระยะเวลาด�ำเนินงาน 14 เดือน ปัจจุบัน คณะกรรมการก�ำกับฯ ได้พิจารณารายงาน
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การศึกษาความเหมาะสม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) รายงานสรุปแนวทางการด�ำเนินโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงแล้ว โดยมอบหมายให้ที่ปรึกษาปรับปรุงเพิ่มเติมก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการก�ำกับฯ ต่อไป
3.2 การด�ำเนินการของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โครงการศึกษาและพัฒนารถไฟ
ความเร็วสูง กรุงเทพฯ – ระยอง วงเงินงบประมาณ 255.00 ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557 – 2562 โดย
รฟท. ได้ลงนามจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ศึกษาความเหมาะสม ส�ำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการฯ เมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม
2556 พร้อมให้ด�ำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. การพัฒนาโครงข่ายทางหลวง และทางหลวงชนบท (การก่อสร้างโครงข่ายทางหลวง 4 ช่อง
จราจรเพิ่มเติม 1,864 กิโลเมตร บูรณะทางหลวงสายหลัก 11 เส้นทาง 2,162 กิโลเมตร ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองเพิม่ เติม 3 เส้นทาง 326 กิโลเมตร ทางหลวงแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพ 159 กิโลเมตร ทางหลวงเชือ่ มโยงระหว่าง
ประเทศ 292 กิโลเมตร ก่อสร้างและพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเชื่อมต่อด้านการค้า การลงทุน และการขนส่ง และ
ก่อสร้างถนนเชือ่ มต่อการท่องเทีย่ ว 328 กิโลเมตร) ของกรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ประกอบด้วย
โครงการส�ำคัญต่าง ๆ ดังนี้
				 4.1 การด�ำเนินการของกรมทางหลวง (ทล.)
1) โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธาน
ให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ระยะเวลาด�ำเนินการ ปี พ.ศ. 2554 - 2558
ซึ่งโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการที่ส�ำคัญต่าง ๆ อาทิ
1.1) สายพิษณุโลก - หล่มสัก ตอน 1
จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 30.000 กม. วงเงินงบประมาณ 617.80 ล้านบาท
ระยะเวลาด�ำเนินการ ปี พ.ศ. 2555 – 2558
						 1.2) สายสามแยกทุ่งหวัง - บรรจบ
ทางหลวงหมายเลข 43 ส่วนที่ 1 จังหวัดสงขลา ระยะทาง 12.100 กม.
วงเงินงบประมาณ 269.63 ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการ ปี พ.ศ. 2554 –
2557
						 1.3) สาย กระบี่ - อ� ำ เภอห้ ว ยยอด
ตอน 3 จังหวัดตรัง ระยะทาง 20.210 กม. วงเงินงบประมาณ 509.67 ล้านบาท
ระยะเวลาด�ำเนินการ ปี พ.ศ. 2554 – 2557
						 1.4) สาย อ� ำ เภอร้ อ งกวาง - น่ า น
ตอน 1 จังหวัดน่าน ระยะทาง 32.624 กม. วงเงินงบประมาณ 597.10 ล้านบาท
ระยะเวลาด�ำเนินการ ปี พ.ศ. 2554 – 2558
2) โครงการก่ อ สร้ า งทางหลวงพิ เ ศษ
ระหว่างเมือง วงเงินงบประมาณ 237,620 ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2563 ประกอบด้วย 5 สายทาง (3 ใน 5 เส้นทางได้รับ
การบรรจุอยู่ในร่างพระราชบัญญัติให้อ�ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ....) ดังนี้
						 2.1) สายบางปะอิ น - สระบุ รี นครราชสีมา ระยะทาง 196 กม. วงเงินงบประมาณ 84,600.00 ล้านบาท
ระยะเวลาด�ำเนินการปี พ.ศ. 2558 - 2560 โดยเป็นการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธาน
ให้เป็น 4 ช่องจราจร
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แนวใหม่ขนาด 4 - 6 ช่องจราจร เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถควบคุม
การเข้าออกอย่างสมบูรณ์ ขณะนี้ได้ศึกษาความเหมาะสมฯ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว รวมถึงได้ออกแบบรายละเอียดโครงการแล้วเสร็จ และพระราชกฤษฎีการเวนคืน
ทีด่ นิ ประกาศใช้เมือ่ เดือนเมษายน 2556 โดยโครงการดังกล่าวได้บรรจุอยูใ่ นร่างพระราชบัญญัตใิ ห้อำ� นาจกระทรวงการคลัง
กูเ้ งินเพือ่ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ.... ทัง้ ในส่วนของค่าก่อสร้างทางและค่าเวนคืนทีด่ นิ
						 2.2) สายบางใหญ่ - นครปฐม - กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กม. วงเงินงบประมาณ
55,620.00 ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการปี พ.ศ. 2558 - 2560 โดยเป็นการก่อสร้างทางหลวงพิเศษแนวใหม่ขนาด 4 - 6
ช่องจราจร เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับภาคตะวันตก สามารถควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์ ขณะนี้ได้ศึกษา
ความเหมาะสม ฯ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
รวมถึงได้ออกแบบรายละเอียดโครงการแล้วเสร็จ และพระราชกฤษฎีกาเวนคืนทีด่ นิ ประกาศใช้เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2556
รวมทั้งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบให้ว่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมและให้ค�ำปรึกษาใน
การคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการฯ เมื่อเดือนตุลาคม
2.3) สายชลบุรี - พัทยา - มาบตาพุด ระยะทาง 89 กม. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ปี พ.ศ. 2558 - 2560 วงเงินงบประมาณ 16,000.00 ล้านบาท โดยเป็นการก่อสร้างทางหลวงพิเศษแนวใหม่ขนาด 4 - 6
ช่องจราจร เชือ่ มต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับภาคตะวันออก สามารถควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์ ขณะนีไ้ ด้ศกึ ษา
ความเหมาะสมฯ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว โดยช่วง ชลบุรี - พัทยา ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ขณะทีช่ ว่ ง พัทยา - มาบตาพุด อยูร่ ะหว่างการพิจารณาผลกระทบสิง่ แวดล้อมของส�ำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ทล. ได้ด� ำเนินการส�ำรวจและออกแบบโครงการแล้วเสร็จ และ
พระราชกฤษฎีกา เวนคืนที่ดินประกาศใช้เมื่อเดือนตุลาคม 2556
				
2.4) สายนครปฐม - สมุทรสงคราม - ชะอ�ำ ระยะทาง 118 กม. วงเงินงบประมาณ
44,100.00 ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการปี พ.ศ. 2559 - 2561 โดยเป็นการก่อสร้างทางหลวงพิเศษแนวใหม่ขนาด
4 - 6 ช่องจราจร เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับภาคใต้ สามารถควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์ ขณะนี้ได้ศึกษา
ความเหมาะสมฯ และผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติแล้ว และ
อยูร่ ะหว่างการส�ำรวจและออกแบบรายละเอียด ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2557 และเตรียมการขอออกพระราชกฤษฎีกา
เวนคืนที่ดินต่อไป
						 2.5) สายบางปะอิน - นครสวรรค์ ระยะทาง 206 กม. วงเงินงบประมาณ 37,300.00
ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการปี พ.ศ. 2561 - 2563 โดยเป็นการก่อสร้างทางหลวงพิเศษแนวใหม่ขนาด 4 - 6 ช่องจราจร
เชือ่ มต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับภาคเหนือ สามารถควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์ ขณะนีไ้ ด้ศกึ ษาความเหมาะสม ฯ
และผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
3) โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเมืองหลัก
วงเงินงบประมาณ 3,831.74 ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการ ปี พ.ศ. 2548 – 2559 เพือ่ พัฒนาระบบทางหลวงในการลด
ปัญหาการจราจรติดขัด ลดอุบัติเหตุบริเวณทางร่วมและทางแยก และเพิ่มศักยภาพการจราจรและการขนส่ง ซึ่งโครงการ
ดังกล่าว ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการที่ส�ำคัญต่าง ๆ อาทิ
						3.1 สายพุทธมณฑลสาย 5 (รวมสะพานข้ามทางหลวงหมายเลข 338) จังหวัด
นครปฐม ระยะทาง 11.00 กม. วงเงินงบประมาณ 797.02 ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการปี 2555 - 2558
						 3.2 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางปู) - บ้านคลองกระบือ ตอน 2 จังหวัด
สมุทรปราการ ระยะทาง 2.20 กม. วงเงินงบประมาณ 567.68 ล้านบาท ระยะเวลาด�ำเนินการปี 2555 - 2558

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

					 4) การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชือ่ มโยงระหว่างประเทศ เพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการค้า และการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค วงเงินงบประมาณ 3,831.74 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าว ประกอบ
ด้วย แผนงาน/โครงการ ดังนี้
					
4.1) สาย อ�ำเภอพิบลู มังสาหาร - ช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 43.678 กม.
(ด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556)
						
4.2) สาย อ�ำเภอสุไหงโกลก - อ�ำเภอแว้ง - บูเก๊ะตา ตอน 1 จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง
25.000 กม. (ด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2555)
						 4.3) สายเชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก ระยะทาง 28.204 กม. พร้อมปรับปรุงทางเดิม
สายเมียวดี - เชิงเขาตะนาวศรี ระยะทาง 17.242 กม. (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีผลการด�ำเนินงานร้อยละ 33.78)
					
4.4) สายหนองคาย - อ�ำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 26.000 กม.
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีผลการด�ำเนินงานร้อยละ 9.74
4.2 การด�ำเนินการของกรมทางหลวงชนบท (ทช.)
1) โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเชื่อมต่อด้านการค้า การลงทุน และ
การขนส่ง ประกอบด้วยโครงการย่อยได้แก่
1.1 โครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาอุบัติเหตุจราจร โดยการก่อสร้าง
สะพานและอุโมงค์ขา้ มทางรถไฟ จ�ำนวน 25 แห่ง วงเงิน 5771.25 ล้านบาท เพือ่ ลดความสูญเสียจากอุบตั เิ หตุรถไฟตกราง
และอุบัติเหตุรถไฟชนยานพาหนะบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนเสมอระดับ
1.2 ด�ำเนินการก่อสร้างถนนสนับสนุนท่าอากาศยานสุวรรณภูม  ิ จ�ำนวน 3 โครงการ
ประกอบด้วย 1) ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 – ลาดกระบัง ระยะทาง 20.390 กิโลเมตร วงเงิน 3969.23 ล้านบาท
ถนนสายเชื่อมถนนวัดกิ่งแก้ว – สาย A6 (A11) จ.สมุทรปราการ ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร วงเงิน 3451.55 ล้านบาท
ถนนสายต่อเชือ่ มถนนกิง่ แก้ว – ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี (ช่วงที่ 2) ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร วงเงิน 6,239.85 ล้านบาท
1.3 ด�ำเนินการก่อสร้างถนนสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือแหลมฉบัง
จ�ำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 1) ถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331 – ทล.3191 ระยะทาง 17.312 กิโลเมตร วงเงิน
964.56 ล้านบาท 2) ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม. ที่ 107+200) – ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะทาง 9.900 กิโลเมตร
วงเงิน 1996.07 ล้านบาท
1.4 ด�ำเนินการก่อสร้างถนนสนับสนุนท่าเทียบเรือเชียงแสน จ.เชียงราย จ�ำนวน
3 โครงการ ประกอบด้วย 1) ถนนสายเชือ่ ม จ3 – วงแหวนตะวันตก (ตอนที่ 2) ระยะทาง 2.264 กิโลเมตร วงเงิน 176.05
ล้านบาท 2) ถนนสาย ชร.4049 แยก ทล.1129 – บ.ดอนงาม ระยะทาง 17.404 กิโลเมตร วงเงิน 808.68 ล้านบาท
3) ถนนสายแยก ทล.1098 – แยก ทล.1 ระยะทาง 26.075 กิโลเมตร วงเงิน 1788.40 ล้านบาท
1.5 การแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ปริมณฑลและเมืองใหญ่ในภูมิภาค จ�ำนวน
3 โครงการ ประกอบด้วย 1) ก่อสร้างถนน และทางแยกต่างระดับสายเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์ – ถนนกาญจนาภิเษก
แนวเหนือ – ใต้ วงเงิน 2500.00 ล้านบาท 2) ก่อสร้างถนนสาย นย.3001 แยก ทล.305 – บ.บางน�้ำเปรี้ยว จ.นครนายก
ระยะทาง 33.050 กิโลเมตร วงเงิน 1796.29 ล้านบาท 3) ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
วงเงิน 655.05 ล้านบาท
					 2) โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเชือ่ มต่อด้านการท่องเทีย่ ว (Royal Coast) เพือ่
พัฒนาเป็นโครงข่ายเส้นทางท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญในระดับนานาชาติแถบชายฝัง่ ทะเลภาคกลางตอนล่างต่อเนือ่ งภาคใต้ตอนบน
ครอบคลุม 4 จังหวัด ประกอบด้วย จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ และ จ.ชุมพร ระยะทาง 328.000 กม.
วงเงิน 4,192.06 ล้านบาท

57

58

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
กระทรวงคมนาคม www.mot.go.th

5. การก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้า (15 แห่งในเมืองหลักและชายแดน) วงเงิน 11,856.88 ล้านบาท
โดยเป็นการเตรียมพร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตาม
แผนหลักคมนาคมรองรับการก้าวสู่ AEC ประกอบด้วยการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าในเมืองหลัก 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่
พิษณุโลก นครสวรรค์ ขอนแก่น นครราชสีมา ปราจีนบุรี สุราษฎ์ธานี และสงขลา และการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้า
ทีจ่ งั หวัดชายแดน 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย หนองคาย ตาก มุกดาหาร อุบลราชธานี สระแก้ว และนราธิวาส และโครงการ
ก่อสร้างศูนย์เปลีย่ นถ่ายสินค้าเชียงของจังหวัดเชียงราย วงเงิน 2236.20 ล้านบาท เพือ่ ให้สนิ ค้าทีข่ นส่งทางถนนมาจาก
ประเทศจีนบนเส้นทาง R3A ผ่านเข้ามาในประเทศไทยทางสะพานเชียงของ สามารถมาเปลี่ยนมาใช้ระบบการขนส่ง
ทางถนนภายในประเทศ หรือเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งเป็นการขนส่งทางรถไฟ ณ สถานที่ดังกล่าว

โครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย และสถานีขนส่งสินค้า 15 แห่ง

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

6. การพัฒนาระบบการขนส่งทางน�้ำ ของกรมเจ้าท่า (จท.) ประกอบด้วย 1) โครงการก่อสร้าง
ท่าเรือที่จังหวัดชุมพร 2) โครงการก่อสร้างท่าเรือน�้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 3) โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางน�้ำเพื่อ
การประหยัดพลังงานที่จังหวัดอ่างทอง 4) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือน�้ำลึกปากบารา จ.สตูล (ระยะที่ 1) 5) โครงการ
พัฒนาแม่น�้ำป่าสัก (ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง)
		 3.4.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศ
			
กระทรวงคมนาคมได้ดำ� เนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ของประเทศ ให้เกิดการเชื่อมโยงหัวเมืองหลักไปสู่เมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพียงพอ รวมถึงส่งเสริมการประหยัด
พลังงานและลดต้นทุนการคมนาคมขนส่งเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมี แผนงาน/
โครงการที่ส�ำคัญ ได้แก่ โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) โครงการแก้ไขปัญหา
การจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเมืองหลัก โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยาบริเวณถนน
นนทบุรี 1 โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางล�ำน�ำ้ เพือ่ การประหยัดพลังงานทีอ่ ำ� เภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ช่วงบางซื่อ – รังสิต โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ สายสีน�้ำเงิน
ช่วงหัวล�ำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ งานก่อสร้างอาคารที่พัก
ผูโ้ ดยสารท่าอากาศยานน่านและล�ำปาง โครงการจัดหาเครือ่ งบินปี 2554 – 2565 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(ปี 2554 – 2560) เป็นต้น

นโยบายที่ 4 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม

		 กระทรวงคมนาคม โดยส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) ได้ด�ำเนินโครงการจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในโครงสร้างพื้นฐาน
และในระบบขนส่งมวลชนของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วยการจัดสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกส�ำหรับคนพิการในโครงสร้างพื้นฐานและในระบบขนส่งมวลชนใน
ความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมตลอดจนการก�ำหนดอัตราค่าโดยสาร
ส�ำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
1) การจั ด สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกส� ำ หรั บ คนพิ ก ารและ
ผูส้ งู อายุในโครงสร้างพืน้ ฐานและในระบบขนส่งมวลชนของกระทรวงคมนาคม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้จัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับ
คนพิการและผูส้ งู อายุในด้านการขนส่งทางบกและราง โครงสร้างพืน้ ฐาน ทางน�้ำ
และทางอากาศ ได้แก่ ทีจ่ อดรถคนพิการ ทางลาด ห้องน�ำ้ คนพิการ ลิฟต์คนพิการ
ป้ายแสดงข้อมูลข่าวสาร และป้ายแสดงสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เป็นต้น รวมทั้ง
จัดให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในอาคารส�ำนักงาน
ของหน่วยงานในสังกัดด้วย
		 2) การลดหย่อนค่าโดยสารแก่คนพิการและผูส้ งู อายุ หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้ลดหย่อนหรือยกเว้นค่าโดยสารการให้บริการ
ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะแก่คนพิการและผู้สูงอายุ ประกอบด้วย รถโดยสาร
ประจ� ำ ทางหมวด 1 และหมวด 4 ขององค์ ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพฯ

ทางเข้าส�ำหรับคนพิการภายในสถานีรถไฟฟ้า

ที่จอดรถส�ำหรับคนพิการที่สถานีรถไฟ
หัวล�ำโพง

ช่องทางเข้าจุดตรวจค้นที่ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง
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รถโดยสารประจ�ำทางหมวด 2 และหมวด 3 ของบริษทั ขนส่ง จ�ำกัด รถไฟโดยสาร
ทุ ก ชั้ น ตลอดทางทุ ก สายของการรถไฟแห่ ง ประเทศไทย รถไฟฟ้ า มหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรือโดยสาร
ประจ�ำทางในแม่นำ�้ เจ้าพระยา ของกรมเจ้าท่า รถไฟเชือ่ มท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด และค่าบัตรเครื่องบินโดยสาร ของบริษัท
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

รถโดยสารเพื่อคนพิการ

นโยบายที่ 7 : นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
7.1 เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านโดยส่งเสริมความร่วมมือทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความใกล้ชิดระหว่างกัน
อันจะน�ำไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว
การขยายการคมนาคมขนส่ง และความร่วมมือด้านอื่น ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคเพื่อ
ส่งเสริมความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน

		 กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง ได้ดำ� เนินโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชือ่ มโยง ระหว่างประเทศ
เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า และการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค โดยมีระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. 2552 –
2558 วงเงินงบประมาณ 3,831.74 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ ดังนี้
1) สายอ�ำเภอพิบลู มังสาหาร - ช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 43.678 กม. (ด�ำเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556)
2) สายอ�ำเภอสุไหงโกลก - อ�ำเภอแว้ง - บูเก๊ะตา ตอน 1 จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 25.000 กม.
(ด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2555)
3) สายเชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก ระยะทาง 28.204 กม. พร้อมปรับปรุงทางเดิมสายเมียวดี - เชิงเขา
ตะนาวศรี ระยะทาง 17.242 กม. (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีผลการด�ำเนินงานร้อยละ 33.78)
4) สายหนองคาย - อ�ำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 26.000 กม. อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
มีผลการด�ำเนินงานร้อยละ 9.74

7.4 กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทส�ำคัญของโลก เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทย พร้อม
กับการสร้างภูมิคุ้มกันและขีดความสามารถในการแข่งขันให้เศรษฐกิจไทย

		
กระทรวงคมนาคมได้จัดการประชุมคณะท�ำงานการขนส่งเอเปค ครั้งที่ 35 ซึ่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพ
ระหว่างวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจาก 18 เขตเศรษฐกิจ
ของเอเปคเข้าร่วมประชุม ซึ่งการจัดการประชุมดังกล่าว กระทรวงคมนาคมได้แต่งตั้งคณะท�ำงานเตรียมการส�ำหรับ
การจัดประชุมฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมครั้งนี้ประสบผลส�ำเร็จอย่างดียิ่งและ
ด�ำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

นโยบายที่ 8 : นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8.1 ประสิทธิภาพการบริหารแผ่นดิน
8.1.1 พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติอย่างมีวิสัยทัศน์และ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท�ำให้บทบาทและ
ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐมีความกระชับ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งการดูแลพื้นที่
การปฏิบตั ริ าชการตามอ�ำนาจหน้าทีป่ กติ และการปฏิบตั ริ าชการตามระเบียบวาระงานพิเศษ พร้อมรับการเปลีย่ นแปลง
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับการบริการประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
		
กระทรวงคมนาคมได้มกี ารผลักดันการด�ำเนินงานโดยการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์
ใช้อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการเชือ่ มโยงแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคเพือ่ สนับสนุน
การตัดสินใจของผูบ้ ริหาร และมีการเตรียมการรองรับการเป็นศูนย์กลางองค์ความรูด้ า้ นคมนาคมขนส่งให้กบั ทุกภาคส่วนของ
ประเทศไทยและประเทศเพือ่ นบ้าน ผ่านโครงการของส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) ประกอบด้วย 1) โครงการ
เพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคมสู่ระดับภูมิภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายคมนาคมแบบ
มุง่ เน้นผลสัมฤทธิ์ (Flagship) ซึง่ สปค. ได้พฒ
ั นาต้นแบบ (Model) ศูนย์ปฏิบตั กิ ารคมนาคมภูมภิ าค เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การตัดสินใจของผู้บริหารส่วนกลางกับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค น�ำร่อง 5 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 1 จังหวัด โดยมีการน�ำเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ส�ำหรับแต่ละจังหวัดน�ำร่อง อาทิ ภาพรวมคมนาคมในจังหวัด ปริมาณการขนส่งสินค้าเข้า-ออก
จังหวัด การบริหารระบบขนส่งมวลชน/เชิงพาณิชย์ เป็นต้น 2) โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศและองค์ความรูเ้ ชิงบูรณาการ
ด้านคมนาคมเพือ่ สนับสนุน AEC (Transport Information and Knowledge Center for AEC) โดยมีการศึกษาแนวทาง
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่งของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านไว้ในศูนย์ดังกล่าว
		 8.1.9 ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชน โดยเฉพาะระบบการตรวจสอบกิจการ
ที่โปร่งใส และสนับสนุนให้ภาคเอกชนยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
รวมทัง้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สงั คม โดยการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค เพือ่
สร้างความเป็นธรรม ตลอดจนป้องกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางอ้อม
			
กระทรวงคมนาคมโดย บริษัทท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ด�ำเนินโครงการ
แก้ปญ
ั หามลภาวะด้านเสียงจากโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ระยะที่ 1) ซึง่ ด�ำเนินการตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2549
– 2557 โดย ทอท. ได้จ่ายค่าชดเชยผลกระทบด้านเสียง รวมถึงสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาให้สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไปแล้วจ�ำนวนทัง้ สิน้ 4,211.521 ล้านบาท นับตัง้ แต่เริม่ เปิดด�ำเนินการท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิจนถึงเดือนธันวาคม 2556 ซึ่งที่ผ่านมา ทอท. ได้ด�ำเนินการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่นและจังหวัด ได้แก่ การให้ความรู้ความเข้าใจในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบตามแนวเส้นเสียง และวิธีการจ่ายเงินชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการด�ำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตลอดจนประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศ และค�ำพิพากษาของศาลในคดีฟ้องร้อง
เกี่ยวกับผลกระทบด้านเสียง เป็นต้น

61

62

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
กระทรวงคมนาคม www.mot.go.th

3.2 ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของส�ำนักงานรัฐมนตรีและส�ำนักงาน		
ปลัดกระทรวงคมนาคม
3.2.1 ส�ำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม
ส�ำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกีย่ วกับราชการทางการเมือง เพือ่ สนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี
ประสานนโยบายภายในกระทรวง รวมถึงการประสานงานระหว่างกระทรวงต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติงาน
เชื่อมโยงกัน
การปฏิบตั งิ านของส�ำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ทีผ่ า่ นมาได้ดำ� เนินงาน
เพือ่ สนับสนุนภารกิจในด้านราชการทางการเมืองของรัฐมนตรี รวมถึงการประสานงานในระดับต่าง ๆ โดยแบ่งลักษณะงาน
ได้ดังนี้

1. งานเกี่ยวกับด้านการบริหาร
1.1 งานการประชุมคณะรัฐมนตรี

			 รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมของประเทศ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวก ความปลอดภัย ในการเดินทางและการขนส่งของประเทศ ให้ประเทศมีระบบการคมนาคมขนส่งที่ทันสมัย
มีต้นทุนการขนส่งที่ต�่ำลงเพื่อให้สามารถแข่งขันในด้านราคาสินค้ากับต่างประเทศได้ดีขึ้น ตลอดจนประเทศมีโครงข่าย
การขนส่งที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาคเอเชียได้รอบด้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กระทรวง
คมนาคมจึงมีภารกิจในการด�ำเนินโครงการในขัน้ ตอนต่าง ๆ หลายโครงการ โดยแต่ละโครงการต้องด�ำเนินการตามขัน้ ตอน
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่วนใหญ่อ�ำนาจในการพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน หรืออนุมัติโครงการจะเป็นอ�ำนาจของ
คณะรัฐมนตรีก่อนที่กระทรวงคมนาคมจะน�ำโครงการไปด�ำเนินการตามขั้นตอนต่อไป การน�ำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาจึงเป็นงานที่มีความส�ำคัญทีส่ ุด โครงการที่ส�ำคัญ ๆ เช่น โครงการก่อสร้างระบบขนส่งทางราง คือการสร้างระบบ
รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการถไฟรางคู่ การขนส่งทางถนนซึ่งประกอบด้วยงานของ
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยของการขนส่งทางบก ทางน�้ำ และทางอากาศ เป็นต้น
			 การด�ำเนินงานของส�ำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับงานด้านการประชุมคณะรัฐมนตรี
ประกอบด้วยการตรวจสอบเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี การจัดท�ำสรุปวิเคราะห์และมีขอ้ สังเกตเมือ่ มีความจ�ำเป็น การประสานงาน
การบรรจุเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อการชี้แจง การเสนอความเห็นการสั่งการตามมติคณะรัฐมนตรี
ซึ่งการปฏิบัติงานสามารถท�ำให้ขั้นตอนในการด�ำเนินงานของโครงการ การน�ำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี การจัดท�ำข้อมูล
แก่รฐั มนตรี เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการน�ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดสามารถด�ำเนินการ
ให้การพิจารณาในขั้นตอนต่างๆ เป็นไปด้วยความราบรื่น ขจัดปัญหาและอุปสรรคให้เรื่องของกระทรวงคมนาคมสามารถ
ด�ำเนินงานไปได้ด้วยดีตามความจ�ำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานดังกล่าวจะมีทั้งในการประชุม
คณะรัฐมนตรี ณ ทีท่ ำ� การปกติและการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานทีด่ ว้ ย การด�ำเนินงานจึงเป็นส่วน
ที่อ�ำนวยการและสนับสนุนการด�ำเนินโครงการของกระทรวงคมนาคมได้บรรลุผลตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างดี

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

2. งานเกีย่ วกับด้านนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละการควบคุมการบริหารของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ
2.1 งานการเสนอร่างพระราชบัญญัติและการขอความเห็นชอบจากรัฐสภา

			 ภารกิจของกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะต้องมี
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หรือก�ำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งต้องเสนอร่าง พ.ร.บ. ต่อรัฐสภา ซึ่งรวมถึง
การเสนอร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณประจ�ำปีด้วย และงานทางด้านการต่างประเทศที่ต้องท�ำความตกลงกับประเทศ
ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องน�ำเสนอต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ ไม่ว่าจะในขั้นตอนการขอความเห็นชอบกรอบการเจรจา หรือ
ในขั้นตอนการท�ำความตกลง ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 190
			 ส�ำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม มีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติในงานข้างต้น โดยการเสนอร่าง
พระราชบัญญัติของกระทรวงคมนาคมจะต้องด�ำเนินการจัดท�ำค�ำกล่าวน�ำเสนอร่างพระราชบัญญัติและจัดท�ำขั้นตอนของ
การน�ำเสนอการตัง้ กรรมาธิการวิสามัญ พร้อมประสานงานในขัน้ ตอนต่าง ๆ ในส่วนของการขอความเห็นชอบในเรือ่ งความ
ตกลงระหว่างประเทศ ก็จะด�ำเนินการเพือ่ จัดท�ำค�ำเสนอทีจ่ ะต้องอธิบายประกอบการพิจารณาของรัฐสภา โดยในขัน้ ตอน
ต่าง ๆ จะมีงานในด้านการประสานงานกับหน่วยงานในสังกัด สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาด้วย
			 นอกจากนัน้ ก่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ทีส่ ำ� คัญ ๆ เช่น ร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี พ.ศ. 2557 หรือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ให้อ�ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ซึง่ มีการจัดตัง้ ศูนย์ประสานงาน ส�ำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม จะต้องด�ำเนินการ
ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานของกระทรวงคมนาคมด้วย

2.2 งานกระทู้ถาม

			 เนื่องจากกระทรวงคมนาคม มีภารกิจที่ส�ำคัญ มีโครงการที่จะต้องใช้เงินงบประมาณจ�ำนวนมาก โดย
โครงการต่าง ๆ จะมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจะให้ความสนใจการด�ำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และเมื่อมีประเด็น
ปัญหาหรือมีความไม่ชดั เจนหรือต้องการความคืบหน้าของการด�ำเนินงานสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภาจะตัง้
กระทูถ้ ามเพือ่ ให้รฐั มนตรีตอบชีแ้ จง ซึง่ กระทูถ้ ามเป็นหนึง่ ในมาตรการของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตทิ ใี่ ช้ในการควบคุมการบริหารงาน
ของฝ่ายบริหาร โดยในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจ�ำนวนมาก
			 ส�ำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบจัดท�ำค�ำตอบกระทูถ้ ามโดยน�ำข้อมูล
รายละเอียดจากหน่วยงานในสังกัดที่เสนอร่างค�ำตอบมาให้จัดท�ำเป็นค�ำตอบ ซึ่งจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของรูป
แบบลักษณะของค�ำตอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเมือง หรือพรรคการเมืองที่ผู้ถามสังกัด และน�ำเสนอรัฐมนตรี
ที่รับผิดชอบเพื่อให้ตอบในสภาและลงในราชกิจจานุเบกษา
			 การปฏิบตั งิ านด้านกระทูถ้ ามซึง่ เป็นงานทางการเมืองของรัฐมนตรีทตี่ อ้ งด�ำเนินการต่อมาตรการควบคุม
การบริหารงานของรัฐบาลโดยฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตทิ ำ� ให้งานด้านนีข้ องรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความราบรืน่ ไม่ตดิ ขัดแม้วา่ งานลักษณะ
ดังกล่าวจะมีความเร่งด่วนต้องตัดสินใจในปัญหาเฉพาะหน้าในหลาย ๆ กรณี ท�ำให้งานด้านรัฐสภาของรัฐมนตรีเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
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2.3 งานคณะกรรมาธิการเชิญประชุมชี้แจง

			 เนื่องจากปัจจุบันมีพระราชบัญญัติค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
พ.ศ. 2554 ใช้บงั คับโดยหากไม่ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว บุคคลทีถ่ กู เชิญให้ชแี้ จงอาจมีความผิดและถูกด�ำเนินคดีได้
ส�ำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม ได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบตั งิ านกรณีการเชิญประชุมของคณะกรรมาธิการ เพือ่
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ซึง่ หากไม่ดำ� เนินการให้ถกู ต้องตามความจ�ำเป็นจะเป็นความเสีย่ งทีจ่ ะถูกด�ำเนินการ
ในความผิดทางอาญาได้ ซึ่งการด�ำเนินงานด้านนี้ของส�ำนักงานรัฐมนตรีเป็นส่วนหนึ่งที่จะป้องกันมิให้เกิดปัญหาในทาง
คดีอาญาด้วยส่วนหนึ่ง

3. งานเรื่องราวร้องทุกข์

		 ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเป็นบริการทีใ่ ห้กบั ประชาชน การก่อสร้างในโครงการต่าง ๆ
จะมีผลกระทบต่อประชาชนในหลายด้าน ประชาชนจึงได้มีหนังสือร้องเรียน ร้องทุกข์ต่อรัฐมนตรีเป็นจ�ำนวนมาก โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นการร้องขอบริการ และการร้องขอให้ลดผลกระทบหรือยกเลิกการก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อประชาชน
ส�ำนักงานรัฐมนตรีได้ด�ำเนินการส�ำหรับกรณีต่างๆที่ประชาชนได้ร้องเรียน ร้องทุกข์จ�ำนวนมาก โดยได้ส่งเรื่องราวร้อง
ทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการและให้หน่วยงานด�ำเนินการและได้ตอบชี้แจงผลการด�ำเนินการให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ
เป็นผลให้ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไข ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงคมนาคมในภาพรวม ทั้งนี้นอกจาก
ประชาชนได้ร้องทุกข์โดยตรงกับกระทรวงคมนาคมแล้วยังมีการร้องทุกข์โดยผ่านทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาด้วย
		

กระทรวงคมนาคมจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
พร้อมมอบทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมให้กับโรงเรียนวัดปรินายก วัดโสมนัส วัดอินทรวิหาร และวัดสมณานัมบริหาร
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

3.2.2 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
1. การพัฒนาระบบราชการ

		 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 ก�ำหนดเครือ่ งมือ
ส�ำคัญที่ใช้ในการพัฒนาระบบบริหาร ดังนี้

1.1 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Vision Management)
			การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Vision Management) เป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารใช้ศึกษาทบทวน

สถานการณ์ภายนอกและภายในองค์การ เพื่อก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินงานขององค์การให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ “คนน้อย เงินน้อย แต่งานมาก” โดยพระราชกฤษฎีกานี้ก�ำหนดให้
ส่วนราชการทบทวนภารกิจของตนว่า ภารกิจใดมีความจ�ำเป็น และถ่ายโอนภารกิจทีไ่ ม่จำ� เป็นให้ทอ้ งถิน่ และเอกชนด�ำเนิน
การ โดยให้สอดคล้องเหมาะสมกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายคณะรัฐมนตรี งบประมาณของประเทศ ความ
คุม้ ค่าของภารกิจและสภาพแวดล้อมอืน่ ๆ ประกอบกัน ประการส�ำคัญคือ ให้ทกุ ส่วนราชการจัดท�ำแผนปฏิบตั ริ าชการของ
ส่วนราชการให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อก�ำหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ของ ส่วนราชการและเป้าหมายยุทธศาสตร์ของประเทศภายใต้งบประมาณและอัตราก�ำลังที่จ�ำกัด

1.2 การจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-based Management)

			 การจัดการโดยมุง่ ผลสัมฤทธิ์ (Result-based Management) เป็นการปรับเปลีย่ นการบริหารราชการ
ให้มามุ่งเน้นที่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ โดยให้มีการก�ำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ (Key Performance Indicators)
และเป้าหมาย และให้จัดสรรงบประมาณตามเป้าหมายนั้น โดยให้อิสระแก่ส่วนราชการในการเลือกวิธีการปฏิบัติ แต่จะ
ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งระบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
นัน้ ในพระราชกฤษฎีกานี้ ก�ำหนดให้สว่ นราชการต้องจัดท�ำแผนปฏิบตั ริ าชการโดยให้มรี ายละเอียดของ ขัน้ ตอน ระยะเวลา
และงบประมาณที่จะต้องใช้ เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส�ำเร็จของภารกิจ และ
ส่วนราชการต้องจัดให้มกี ารติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบตั ริ าชการ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานทีส่ ำ� นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก�ำหนด

1.3 การปรับปรุงกระบวนงาน (Business Process Reengineering)

			การปรับปรุงกระบวนงาน (Business Process Reengineering) หมายถึง การรือ้ ปรับปรุงกระบวนงาน
ขั้นตอนการท�ำงานแบบเดิมออก แล้วออกแบบกระบวนงานขั้นตอนใหม่โดยน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ
ลดระยะเวลา และต้นทุนอย่างเห็นผลได้ชัด ซึ่งในพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ส่วนราชการกระจายอ�ำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ ให้แก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด�ำเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง
เพื่อท�ำให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว และลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ในการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมถึง
การร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วม
เพียงแห่งเดียว

1.4 การจัดการต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing)

			 การจัดการต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing) เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการบริหารต้นทุน
ค่าใช้จา่ ยในกิจกรรมต่างๆ และในการก�ำหนดค่าใช้จา่ ยต่อหน่วยผลผลิต เพือ่ น�ำไปใช้ในการจัดท�ำค�ำของบประมาณในระบบ
งบประมาณแบบมุง่ เน้นผลงาน โดยการจัดการต้นทุนฐานกิจกรรม ในพระราชกฤษฎีกานี้ ก�ำหนดให้สว่ นราชการจัดท�ำบัญชี
ต้นทุนในงานบริการแต่ละประเภทขึน้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ รมบัญชีกลางก�ำหนด และให้คำ� นวณรายจ่ายต่อหน่วย
ของงานบริการที่อยู่ในความรับผิดชอบ และรายงานให้ส�ำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการทราบ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
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1.5 การบริหารรอบเวลางาน (Cycletime Management)

			 การบริหารรอบเวลางาน (Cycle-time
Management) ซึ่งเป็นการจัดการกับระยะเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบตั งิ านต่าง ๆ ให้สามารถควบคุมระยะเวลาแล้วเสร็จ
หรือในการด�ำเนินงานขัน้ ตอนต่าง ๆ อย่างรวดเร็วทันกาล ซึง่
พระราชกฤษฎีกานี้ ก�ำหนดให้สว่ นราชการก�ำหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและ
ข้าราชการทราบเป็นการทัว่ ไป หากส่วนราชการพิจารณาเห็นว่า งานนัน้ สามารถก�ำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้เร็วกว่าเดิม
ได้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องตรวจสอบให้ข้าราชการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามก�ำหนดเวลา เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น

1.6 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Management)  

			 การบริหารคุณภาพทัว่ ทัง้ องค์การ (Total Quality Management) เป็นการจัดให้มกี ารบริหารคุณภาพ
และประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานในทุก ๆ ส่วนขององค์การ เพื่อให้สามารถสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลกู ค้าทัง้ ภายนอกและภายในองค์การให้ได้มากทีส่ ดุ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 2546 ได้กำ� หนดให้มคี ณะผูป้ ระเมินอิสระ
ด�ำเนินการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของส่วนราชการเกีย่ วกับผลสัมฤทธิข์ องภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ นอกจากนี้ ส�ำนักงาน (ก.พ.ร.) ยังได้น�ำเครื่องมือ PMQA (Public Sector
Management Quality Award – การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) ที่พัฒนามาจากเกณฑ์ TQA (Thailand
Quality Award) มาใช้เพื่อให้สว่ นราชการต้องมีการทบทวนปรับปรุงการด�ำเนินงานของตนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการอยู่เสมอ และมีระบบการบริหารจัดการที่เทียบเท่ามาตรฐานสากล

1.7 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management)

			 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management) เป็นเครื่องมือส�ำคัญ
ในการด�ำเนินงานขององค์การสมัยใหม่ที่ต้องปรับกระบวนงานให้ทันสมัย มีรอบของระยะเวลาการปฏิบัติงานสั้น และมี
ต้นทุนในกิจกรรมต่าง ๆ ลดลง และสื่อสารได้รวดเร็ว ทั่วถึง ถูกต้อง แม่นย�ำ ในพระราชกฤษฎีกานี้ ก�ำหนดให้ส่วนราชการ
จัดให้มรี ะบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทีจ่ ะสามารถติดต่อสอบถามหรือ
ขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รับค�ำร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ และมีข้อมูล และสารสนเทศตามสมควร ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคม
ได้นำ� เครือ่ งมือดังกล่าวมาใช้พฒ
ั นาในทุกส่วนราชการ ผูบ้ ริหารและ CCO (Chief Change Manager) ของทุกส่วนราชการ
ในกระทรวงคมนาคมได้ร่วมกันพัฒนา เปลี่ยนแปลงระบบการปฏิบัติราชการ มีการน�ำเครื่องมือในการบริหารมาใช้อย่าง
เป็นระบบเชื่อมโยงกัน ซึ่งความส�ำเร็จเหล่านี้ เกิดจากการมีส่วนร่วมคือ ความร่วมมือ ร่วมใจ และความรู้ ความเข้าใจของ
ทุกคน ในการผลักดันการพัฒนาระบบราชการและพร้อมที่จะปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังจะเห็นได้
จากผลลัพธ์ของตัวชี้วัดมิติด้านคุณภาพการให้บริการของส่วนราชการในกระทรวงคมนาคม มีผลการด�ำเนินการเป็นที่น่า
พอใจ ซึ่งในปี 2556 ทุกส่วนราชการมีผลความพึงพอใจเกินร้อยละ 80 ทั้งสิ้น โดยเฉพาะหน่วยงานบริการประชาชน เช่น
กรมการขนส่งทางบก กรมเจ้าท่า กรมการบินพลเรือน มีผลความพึงพอใจ สูงเกินร้อยละ 85

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

			 อย่ า งไรก็ ต าม มิ ติ ห นึ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ของ
คุณภาพ คือการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากผูร้ บั
บริการจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงตลอด
เวลา เพื่อรักษาคุณภาพการพัฒนาระบบราชการ และการ
สร้างสรรค์ภาพลักษณ์ส�ำคัญขององค์การในการสร้างความ
เชือ่ ถือ การท�ำงานเชิงรุกเป็นสิง่ ทีท่ กุ หน่วยงานไม่อาจปฏิเสธ
ได้ กระทรวงคมนาคมจึงมุ่งมั่นเสมอในการพัฒนาคุณภาพ
ของการปฏิบัติราชการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป
			 ทั้งนี้ การชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินผล
ทาง GES และอืน่ ๆ โดยมี นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ รองปลัด
กระทรวงคมนาคม ผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วม รับฟัง ณ
อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่
20 พฤศจิกายน 2556
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นายสมชัย ศิรวิ ฒ
ั นโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธถี วายผ้า
พระกฐินพระราชทาน โดยมีผบู้ ริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคม และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธี ซึ่ง
มียอดบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธาในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
กระทรวงคมนาคมในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 2,545,870.50 บาท เมื่อวันที่
1 พฤศจิกายน 2556 ณ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในโครงการประชุม “เรื่องเล่าเช้าวันพุธ (Wednesday Talk)” พร้อมกับร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และสื่อสารเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลและเรื่องอื่น ๆ โดยผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการฝึกอบรมและ
การเป็นสมาชิกกองทุนบ�ำเหน็ญบ�ำนาญข้าราชการ ของข้าราชการส�ำนักงานปลัดกระทรวง ส�ำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม

ตารางแสดงคุณภาพการให้บริการของส่วนราชการในกระทรวงคมนาคม ปี 2548 -2556

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
กรมการขนส่งทางบก
กรมเจ้าท่า
กรมการบินพลเรือน
สำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

2552

ผลลัพธ์การดำ�เนินการ
2553
2554
2555

2556

78.87
80.57
86.11
80.29
81.18
78.27
82.31

79.83
81.50
86.53
83.09
79.81
78.99
82.16

81.97
81.80
89.99
86.28
85.44
82.12
82.59

80.65
81.30
86.54
83.09
85.09
77.54
81.99

82.68
80.82
88.28
82.21
79.58
79.98
83.14
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นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่หัวหน้าหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556

2. ด้านนโยบาย/โครงการงบประมาณ การติดตามและประเมินผล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
2.1 งานนโยบาย/แผนงาน/โครงการ

			 - จัดท�ำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.
2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
			 - จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ของส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ปี พ.ศ. 2555-2558
			 - พิ จ ารณากลั่ น กรองแผนเงิ น กู ้ แ ละ
แผนบริหารหนี้สาธารณะ

2.2 งานงบประมาณ

กระทรวงคมนาคมจัดพิธีส่งมอบหน้าที่ปลัดกระทรวงคมนาคม ระหว่าง
พลต�ำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม และ
นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมีผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัด ข้าราชการส�ำนักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม และสื่ อ มวลชนเข้ า ร่ ว มเป็ น เกี ย รติ ใ นพิ ธี แ ละให้
การต้อนรับ เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงคมนาคม

		 - พิจารณากลัน่ กรองงบประมาณรายจ่าย
และประมาณการรายได้ประจ�ำปี รวมทั้งการขอใช้งบกลาง
ระหว่างปี
			 - พิ จ ารณากลั่ น กรองงบท� ำ การและ
งบประมาณลงทุนของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการขออนุมัติ
งบประมาณลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปี
			 - จัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานแถลงข่าว
การอ� ำ นวยความสะดวกประชาชนจากเหตุ ก ารณ์ ร ถไฟฟ้ า BTS
ขัดข้อง ไม่สามารถให้บริการได้เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 24 ธันวาคม 2556
ณ ห้องประชุม 1 กรมการขนส่งทางบก

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม
เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบ กรณีกลุ่มผู้ชุมนุมปิดพื้นที่กรุงเทพฯ
โดยมี นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ และนายชูศกั ดิ์ เกวี
รองปลัดกระทรวง ผูต้ รวจราชการกระทรวงคมนาคม และผูแ้ ทนหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการประชุม เมือ่ วันที่ 6 มกราคม 2557
ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก

2.3 งานติดตามและประเมินผล

คมนาคม

		

- ติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

		 - ติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555-2558 ของกระทรวงคมนาคม
			 - ติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ 2556 ของ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
			 - รายงานการติดตามประเมินผลการด�ำเนินการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงคมนาคม ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
			 - รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะ
รัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
			 - ติดตามผลการด�ำเนินงานและการเบิก
จ่ายเงินโครงการฟืน้ ฟูเยียวยา เพือ่ แก้ไขปัญหาอุทกภัยภายใต้
งบกลางปี 2555 (120,000 ล้านบาท)
		 - ติดตามผลการด�ำเนินงานและการเบิก
จ่ายโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจากเงินกู้
ภายใต้พระราชก�ำหนดให้อ�ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
พลต�ำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิศ์ รี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการ
วางระบบบริหารจัดการน�้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ประชุมและฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมในการรับ – ส่ง ผูแ้ สวงบุญเพือ่
ไปประกอบพิธีฮัจญ์ โดยมี นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
2555 (350,000 ล้านบาท)
นราธิวาส น.ต.ประจักษ์ สัจจโสภณ กรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ บริษทั วิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด นายอับดุลเลาะ หะยีสะบูดงิ ผูอ้ ำ� นวยการ
ท่าอากาศยานนราธิวาส ผูแ้ ทนบริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) หัวหน้า
ส่วนราชการกระทรวงคมนาคมในจังหวัด และคณะท�ำงาน เข้าร่วมประชุม
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส
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พลต�ำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน
ในพิ ธี บ รรจุ แ ผ่ น จารึ ก พระราชทานและอั ญ เชิ ญ องค์ พ ระบรมรู ป
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯ ขึ้ น ประดิ ษ ฐานบนพระแท่ น โดยมี
นายธวัชชัย ทวีศรี อดี ต เอกอั ค รราชทู ต ไทย ณ กรุ งนิ วเดลี ผู ้ ได้รับ
พระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระบรมรูปฯ นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี
อธิ บ ดี ก รมทางหลวงชนบท พร้ อ มด้ ว ยผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ
กรมทางหลวงชนบท ร่วมพิธแี ละให้การต้อนรับ เมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม 2556
ณ บริเวณสวนสุขภาพลัดโพธิ์ สะพานภูมิพล 1, 2 อ�ำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ

3. ด้านต่างประเทศ
3.1 ความร่วมมือด้านระบบรางระหว่างไทยกับต่างประเทศ

				 การพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่บคุ ลากรของกระทรวงคมนาคมในด้านระบบราง
โดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ต่างประเทศมีความเชี่ยวชาญจ�ำเป็นที่กระทรวงคมนาคมจะต้องมี
ความร่วมมือด้านวิชาการกับต่างประเทศในด้านระบบราง เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับโครงการพัฒนาระบบราง
ของประเทศไทยในอนาคต โดยกระทรวงคมนาคมได้มีการจัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวกับประเทศ
ต่าง ๆ ดังนี้
				 1. บันทึกแสดงเจตจ�ำนงว่าด้วยความร่วมมือระบบราง ซึง่ รวมถึงระบบรถไฟความเร็วสูงและระบบราง
ในเขตเมืองระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงทีด่ นิ โครงสร้างพืน้ ฐานการขนส่งและการท่องเทีย่ ว
แห่งญี่ปุ่น ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่ากระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและ
การท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ณ กรุงเทพมหานคร
				 2. กระทรวงลงนามบันทึกเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย
กับทีด่ นิ การขนส่งและกิจการทางทะเลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ลงนามโดยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมและเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐเกาหลีประจ�ำประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่
				 3. อนุสญั ญาว่าด้วยความร่วมมือระบบรางระหว่างไทย-ฝรัง่ เศส ลงนามโดยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนิเวศวิทยา การพัฒนาที่ยั่งยืนและพลังงาน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

3.2 การประชุมคณะท�ำงานด้านคมนาคมขนส่ง ครัง้ ที่ 16 (STF-16) ภายใต้โครงการความร่วมมือ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง

			 การประชุมคณะท�ำงานด้านคมนาคมขนส่ง ครัง้ ที่ 16 (STF-16) ภายใต้โครงการความร่วมมือในอนุภมู ภิ าค
ลุ่มแม่น�้ำโขง ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2555 ณ กรุงเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีสาระส�ำคัญ คือ
ประเทศสมาชิกน�ำเสนอสถานะล่าสุดของโครงการด้านการขนส่ง GMS :ซึง่ บรรจุอยูใ่ นแผนปฏิบตั กิ ารเวียงจันทน์ (Vientiane

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

Plan of Action : VPOA) การน�ำเสนอความเป็นมาวัตถุประสงค์และหลักการของกรอบการลงทุนด้านการขนส่งใน
อนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง (GMS Regional Investment Framework : RIF) การเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคม
การถไฟของประเทศลุ่มน�้ำโขง (GMS Railway Association : GMRA)

3.3 การประชุมหารือกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรื่องการขนส่งทางเรือ
และแพขนานยนต์ข้ามแม่น�้ำโขงระหว่างไทย-ลาว

				 การประชุมหารือกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรือ่ งการขนส่งทางเรือและแพขนานยนต์ขา้ ม
แม่นำ�้ โขงระหว่างไทย - ลาว เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ จังหวัดนครพนม ทัง้ สองฝ่ายได้รบั ทราบปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเดินเรือ
ในแม่น�้ำโขงระหว่างกัน ทั้งนี้ ได้มnีการพิจารณากรอบและแนวทางความร่วมมือเกี่ยวกับการขนส่งทางเรือข้ามแม่น�้ำโขง
ยกระดับมาตรฐานให้บริการท่าเรือ การเดินเรือ และกฎระเบียบการเดินเรือ ให้มีความเป็นเอกภาพเท่าเทียมกัน รวมถึง
การแลกเปลี่ยนความรู้และให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ

3.4 การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านคมนาคมไทย เวียดนาม ลาว  ครั้งที่ 1

				 การประชุมระดับรัฐมนตรีดา้ นคมนาคมไทย เวียดนาม ลาว ครัง้ ที่ 1 เมือ่ เดือนมกราคม 2556 ณ เมืองปากเซ
สาธารณรั ฐ ลาว และครั้ ง ที่ 2 เมื่ อ วั น ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 ณ กรุ ง ฮานอย สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงนามบทเพิ่มเติมของบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้
ความตกลงว่าด้วยการอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ณ จุดผ่านแดน แดนสะหวัน - ลาวบาว และ
จุดผ่านแดน สะหวันนะเขต - มุกดาหาร (Addendum to the MOU on IICBTA at Lao Bao, the Socialist Republic
of Viet Nam, and Dansavanh, the Lao People’s Democratic Republic, and at Savannakhet, the Lao
People’s Democratic Republic, and Mukdahan, the Kingdom of Thailand) ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
โยธาธิการและขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงขนส่งเวียดนาม บทเพิ่มเติม
ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อประเทศภาคีให้สัตยาบันภาคผนวก 6, 8 และ 14 แนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่ง
ข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (GMS CBTA) ครบทุกประเทศ

3.5 พระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดน

				 พระราชบัญญัตกิ ารอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดน เพือ่ รองรับการด�ำเนินการตามภาคผนวก 4
การอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับการขนส่งข้ามแดน ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง
(GMS CBTA) และความตกลงระหว่างประเทศอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้รบั ความเห็นชอบร่างฯ ในการประชุมวุฒสิ ภา ครัง้ ที่ 6
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 130
ตอนที่ 30 ก เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556

3.6 การประชุมเพือ่ ขับเคลือ่ นตามข้อสัง่ การของผูน้ ำ 
� แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (The Sixth Post Summit Planning Meeting of the IMT-GT : PSPM)  
		

				 การประชุมเพือ่ ขับเคลือ่ นตามข้อสัง่ การของผูน้ ำ� แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซียมาเลเซีย-ไทย (The Sixth Post Summit Planning Meeting of the IMT-GT : PSPM) ระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม
2556 รัฐปีนงั ประเทศมาเลเซีย ทีป่ ระชุมได้รบั ทราบความคืบหน้าโครงการภายใต้กรอบ (IMT-GT) ครัง้ ที่ 6 ตามข้อสัง่ การ
ของผลการประชุมผู้น�ำ (The Sixth Post Summit Planning Meeting of the IMT-GT : PSPM) และได้ข้อสรุป
ด้านการหมุนเวียนการท�ำหน้าทีป่ ระธานคณะท�ำงาน 6 สาขา ในช่วงปี 2556-2559 ซึง่ ในส่วนของไทยจะท�ำหน้าทีป่ ระธาน
คณะท�ำงานสาขาการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและการคมนาคมขนส่ง กระทรวงคมนาคม และคณะท�ำงานสาขาการพัฒนา
ด้านการค้าและการลงทุน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างปี 2556-2559
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		 3.7 การประชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสคณะกรรมการอ�ำนวยความสะดวกการขนส่งแห่งชาติ (NTFC)
				 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสคณะกรรมการอ�ำนวยความสะดวกการขนส่งแห่งชาติ (NTFC) ระหว่าง
วันที่ 4-5 กันยายน 2556 ณ กรุงเนปิดอร์ เมียนมาร์ เพื่อติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกด้านการขนส่งและการค้าซึง่ ได้รบั การรับรองจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการร่วม (Joint Committee Meeting : JCM)
ครัง้ ที่ 3 เมือ่ เดือนมิถนุ ายน 2553 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเตรียมการส�ำหรับ
การประชุม JCM ครั้งที่ 4 ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ณ กรุงเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

3.8 การประชุมคณะท�ำงานอาเซียนว่าด้วยการขนส่งทางน�้ำ ครั้งที่ 24

				การประชุมคณะท�ำงานอาเซียนว่าด้วยการขนส่งทางน�้ำ ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 17-19 ตุลาคม 2555
ณ เมืองย่างกุง้ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทีป่ ระชุมได้รบั ทราบความคืบหน้าการด�ำเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารด้าน
การขนส่งทางน�ำ้ ในอาเซียน (Roadmap towards an Integrated and Competitive Maritime Transport in ASEAN)
และมาตรการด้านการขนส่งทางน�้ำที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Blueprint)
แผนแม่บทว่าด้วยความเชือ่ มโยงระหว่างกันในอาเซียน (MPAC) และแผนปฏิบตั กิ ารบรูไน (BAP) รวมถึงข้อเสนอแนะจาก
ผลการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอาเซียนด้านการค้นหาและกู้ภัย (SAREX)

3.9 การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครัง้ ที่ 18 การประชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสด้านการขนส่ง
ของอาเซียน ครั้งที่ 34 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
				วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2555 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และการประชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโส

ด้านการขนส่งอาเซียน ครัง้ ที่ 35  เมือ่ วันที่ 28-30 พฤษภาคา 2556 ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีสาระส�ำคัญได้แก่ การให้การรับรองรายงานการประชุมคณะท�ำงานด้านการขนส่งทางบก ทางน�ำ้ ทางอากาศ
และการอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่ง ซึ่งจัดขึ้นในปี 2555 และครึ่งปีแรกของปี 2556 โดยมุ่งเน้นการจัดตั้งตลาด
การบินร่วมอาเซียน การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์วา่ ด้วยความปลอดภัยทางถนนในภูมภิ าคอาเซียน ปี 2555-2563 การเชือ่ มโยง
เส้นทางรถไฟสายสิงค์โปร์-คุนหมิง โครงการโครงข่ายทางหลวงอาเซียน การท�ำการศึกษาเพื่อการจัดท�ำกลยุทธ์ส�ำหรับ
การรวมตัวเป็นตลาดการขนส่งทางทะเลร่วมอาเซียน การศึกษาเพื่อจัดท�ำแผนแม่บทและการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การก�ำหนดโครงข่ายการเดินเรือ RO/RO การจัด MOU ว่าด้วยการยอมรับใบรับรองเขตการเดินเรือใกล้ชายฝั่งอาเซียน
การด�ำเนินการเพื่อน�ำกรอบความตกลงด้านการอ�ำนวยความสะดวกของอาเซียนฉบับต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติให้เร็วขึ้น
การจัดท�ำกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารทางบกข้ามพรมแดน และ
ความร่วมมือด้านการขนส่งกับจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี

3.10 การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน-จีน สมัยพิเศษว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกัน
		
					เมือ่ กันยายน 2556 ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีสาระส�ำคัญคือ การจัดตัง้ Financing
Platform เพือ่ แก้ปญ
ั หาการขาดแคลนแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของทัง้ สองภูมภิ าค การส่งเสริมโครงข่าย
การเชื่อมโยงทางน�้ำและท่าเรือ ความมั่นคงของโครงข่ายการขนส่งทางอากาศ
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นายลู่ ดองฟู (Mr.Lu Dongfu) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้ว่าการรถไฟแห่งชาติจีน เข้าร่วมการประชุมเพื่อ
พิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-จีน โดยมีนายจุลพงษ์ โนนศรีชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงการต่างประเทศ นายสมชัย ศิริวัฒนโชค
ปลัดกระทรวงคมนาคม นายชูศักดิ์ เกวี รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายจุฬา สุขมานพ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร
ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2556
ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม

การเจรจาการบิน

		 กระทรวงคมนาคมได้จัดให้มีการเจรจาการบินกับรัฐบาลต่างประเทศรวม 7 ครั้ง กับประเทศออสเตรเลีย
ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น คาซัคสถาน ภูฏาน เกาหลีใต้ และโมซัมบิก เพื่อเป็นการแก้ไขปรับปรุงสิทธิการท�ำการบินให้สอดคล้อง
กับแผนท�ำการบินของสายการบินและความต้องการของตลาด รวมทั้งได้จัดท�ำความตกลงฉบับใหม่กับประเทศโมซัมบิก
รวมความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศที่ประเทศไทยจัดท�ำกับประเทศต่างๆ รวม 100 ฉบับ กับ 97 ประเทศ และ
3 เขตเศรษฐกิจ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นหัวหน้า
คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีคมนาคมเอเชีย ครั้งที่ 2
(2nd Session of the Forum of Asia Ministers of Transport) ระหว่าง
วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับ
เจ้าหน้าที่อาวุโสส�ำหรับการประชุมรัฐมนตรีคมนาคมเอเชีย ครั้งที่ 2 (2nd Session of the Forum of Asia Ministers of Transport)
ระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ
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Mr. Kiminori Iwama อัครราชทูตญีป่ นุ่ ประจ�ำประเทศไทย เข้าเยีย่ มคารวะ
นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม
และหารือประเด็นความร่วมมือระบบรางระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่
21 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม

นายชัชชาติ สิทธิพนั ธุ์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายลู่
ดองฟู (Mr.Lu Dongfu) รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และผู้ว่าการรถไฟแห่งชาติจีน เข้าร่วมการประชุมเพื่อ
พิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-จีน เมือ่ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม
2556 ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับ
H.E. Mr. Abbas AHMAD AKHONDI รัฐมนตรีว่าการกระทรวงถนน
และการพัฒนาเมืองของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประชุมหารือเกีย่ วกับ
ความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนและทางรถไฟ
ระหว่างไทย – อิหร่าน โดยมี นายจุฬา สุขมานพ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และผู้แทนจากกรมทางหลวง
เข้าร่วมประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมส�ำนัก
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายสมชาย จันทร์รอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมงาน โดยมีนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ผู้บริหารและข้าราชการกรมทางหลวงชนบท
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ
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นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม มอบทุนเพือ่ สนับสนุน
กิจกรรมให้กบั โรงเรียนในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกระทรวงคมนาคม ให้แก่โรงเรียน
ราชวินิต และโรงเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม ในโอกาสเข้าชมนิทรรศการ
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ
วิดีทัศน์ละครเพลงเฉลิมพระเกียรติ “ไกลกังวล มิวสิคัล ออน เดอะ บีช”
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ อาคารสโมสรและหอประชุม
กระทรวงคมนาคม

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธาน
คณะกรรมการแห่งชาติ ใ นการค้ น หาและช่ วยเหลื ออากาศยานและ
เรือที่ประสบภัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อติดตาม
ความคืบหน้าการจัดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
ที่ประสบภัย ประจ�ำปี 2556 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ณ ห้องประชุม 2
กระทรวงคมนาคม

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน
การประชุม Policy Dialogue and Workshop on Logistics between
Thailand and Japanจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรม
Grand Millennium Sukhumvit กรุงเทพฯ
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4. ด้านการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
		 ส�ำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทนมีภารกิจส�ำคัญ คือ ด�ำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
และงานคดีเกี่ยวกับการเวนคืน รวมถึงการด�ำเนินการในเรื่องอื่น ในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ใน
ฐานะผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งงานนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเวนคืน ซึ่งปัจจุบันมี
หน่วยงานทีม่ ภี ารกิจเกีย่ วข้องกับการเวนคืนในสังกัดกระทรวงคมนาคมหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวง
ชนบท กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมการบินพลเรือน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและการท่าเรือแห่งประเทศไทย

4.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของส�ำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน มีดังนี้

			 4.1.1 ด�ำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ และงานคดีเกี่ยวกับการเวนคืน รวมทั้งด�ำเนินการใน
เรือ่ งอืน่ ๆ ตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการจัดอสังหาริมทรัพย์
เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
			 4.1.2 วางหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเวนคืน รวมทั้งให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่
หน่วยงานที่เวนคืน
			 4.1.3 เสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และกฎหมายอืน่
ที่เกี่ยวข้อง
4.1.4 ประสานการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
4.1.5 ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

4.2 ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในรอบปีงบประมาณ 2556 มีดังนี้

4.2.1 พิจารณาอุทธรณ์แล้วเสร็จจ�ำนวน 738 ราย
4.2.2 ด�ำเนินงานด้านคดีจ�ำนวน 82 คดี
4.2.3 ด�ำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
การประสานการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จ�ำนวน 237 เรื่อง
4.2.4 จัดท�ำคู่มือการก�ำหนดเงินค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคือสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. 2530 แล้วเสร็จ และเผยแพร่ไปยังหน่วยงานเวนคืนในสังกัดรวมถึงผูเ้ กีย่ วข้องเพือ่ น�ำไปใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนด
ค่าทดแทนให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคมต่อไป

5. การตรวจราชการและพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์       
   

5.1 งานตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

			 1) งานตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ เป็นการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
กรณีปกติ ประจ�ำปีงบประมาณ 2556 อันประกอบด้วยโครงการตามนโยบายรัฐบาล โครงการตามนโยบายกระทรวง
คมนาคม โครงการส�ำคัญ ๆ ที่ได้รับวงเงินงบประมาณ และ/หรือโครงการที่เป็นที่สนใจ ได้แก่ งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้าและบริการ โครงการงานป้องกันแก้ไขปัญหา การฟื้นฟูเยียวยา เนื่องจากปัญหา
อุทกภัยหรือภัยพิบัติต่าง ๆ การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ 2556 งานอ�ำนวยความสะดวกและ
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การให้บริการประชาชน การบูรณาการการปฏิบัติงานร่วม
กันของหน่วยงานในสังกัด การจัดระเบียบการจราจรใน
เขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในตัวเมืองขนาดใหญ่
การกระจายอ�ำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ฯลฯ โดย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้ตรวจติดตาม ก�ำกับ
ดูแล เร่งรัด แผนงาน/งาน/โครงการ ท�ำให้ได้รับทราบถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานในสังกัด
และได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น กลั่นกรองออกมาเป็น
ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา และได้จดั ท�ำรายงาน
เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
สั่งการและก�ำหนดนโยบายในด้านการบริหารการพัฒนา
หรือปรับปรุงนโยบาย แผนงาน/งาน/โครงการ ต่อไป
			 2) งานตรวจราชการแบบบูรณาการ
ร่ ว มกั บ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงคมนาคม รั ฐ มนตรี
ช่ ว ยว่ า การกระทรวงคมนาคม และคณะผู ้ บ ริ ห ารที่ ไ ด้
เดิ น ทางได้ จั ด ท� ำ สรุ ป นโยบาย ข้ อ สั่ ง การ ข้ อ คิ ด เห็ น
ข้ อ เสนอแนะที่ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงคมนาคมและ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบให้หน่วยงาน
รับไปด�ำเนินการเพือ่ เร่งรัดและผลักดันให้แผนงาน/โครงการ
สามารถด�ำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งช่วยแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนที่ประชาชนได้รับผลกระทบจาก
การด�ำเนินงานด้วย
			 3) งานตรวจราชการแบบบูรณาการ
ของผู ้ ต รวจราชการ ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี แ ละ
กระทรวงต่างๆ มีโครงการส�ำคัญที่บูรณาการการตรวจ
ราชการกับส�ำนักนายกรัฐมนตรี จ�ำนวน 2 โครงการ ได้แก่
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (บริษทั ท่าอากาศยานไทย
จ�ำกัด (มหาชน)) และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำ�้ โขง
แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ซึ่งจากการตรวจติดตาม
โครงการดังกล่าวพบว่า มีปัญหา อุปสรรคบางประการ
ที่เป็นความเสี่ยงของโครงการ
				 อย่ า งไรก็ ต ามผู ้ ต รวจราชการ
กระทรวงคมนาคมได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้ง
ให้ ข ้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของ
โครงการรับไปด�ำเนินการ ท�ำให้สามารถแก้ไขปัญหาและ
ลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง

การตรวจเยีย่ มติดตามการท�ำงาน ศูนย์ควบคุมการเดินรถด้วยระบบ GPS
และระบบ RFID เพื่อใช้ในการก�ำกับดูแลความปลอดภัยของรถโดยสาร
สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดี
กรมการขนส่งทางบก รายงานผลการด�ำเนินงาน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2556 ณ อาคาร 3 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธริ ฐั บุรษุ พลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกรทรวงมหาดไทย พลต�ำรวจโทเรืองศักดิ์
จริตเอก ผู้ช่วยผู้บัญชาการส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ นายแพทย์แท้จริง
ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมพิธีแถลงข่าว โครงการ “ปีใหม่
ตายเป็นศูนย์” พร้อมด้วยผูแ้ ทนภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบตั เิ หตุ ภาครัฐ
ภาคเอกชน ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม2557 ณ มูลนิธิรัฐบุรุษ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
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5.2 งานติดตามประมวลผลการตรวจราชการของผู้บริหารกระทรวงคมนาคม

จากการประมวลผลการตรวจราชการ
ของผู้บริหารกระทรวงคมนาคม การตรวจราชการมิใช่เพียง
แต่ตรวจเร่งรัด ติดตามให้งาน/โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เท่ า นั้ น แต่ ยั ง เน้ น การตรวจราชการในเชิ ง รุ ก การให้
ข้ อ เสนอแนะอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และผลสั ม ฤทธิ์ ข อง
โครงการ โดยน�ำแนวทางหรือนโยบายของกระทรวงคมนาคม
ในการติ ด ตามเร่ ง รั ด การด� ำ เนิ น การแผนงาน/โครงการ
ไปแนะน�ำชีแ้ จงให้หน่วยงานรับตรวจในส่วนภูมภิ าคได้รบั ทราบ
เพื่ อ เป็ น การกระตุ ้ น ให้ ห น่ ว ยงานในส่ ว นภู มิ ภ าคได้ มี
การเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ รองรั บ การด� ำ เนิ น การตาม นายชาญชัย สุวสิ ทุ ธะกุล ผูต้ รวจราชการกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นเกียรติ
แผนงาน/โครงการทีเ่ ป็นนโยบายของรัฐบาล รวมถึงรับทราบ ในพิธีปิดศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2557 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 ณ กรมป้องกันและบรรเทา
แนวทาง ข้ อ คิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ ปั ญ หาอุ ป สรรคจาก สาธารณภัย
หน่วยงานในภูมภิ าค เพือ่ เป็นข้อมูลส�ำหรับแจ้งให้หน่วยงาน
ในส่วนกลางได้รับทราบซึ่งเป็นประโยชน์ในการหาแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหาล่วงหน้าก่อนเริ่มโครงการ โดย
โครงการส�ำคัญทีด่ ำ� เนินการตรวจติดตาม เช่น โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด โครงการ
ก่อสร้างทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 โครงการ
พัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต โครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ- ห้วยทราย) โครงการรถไฟความเร็วสูง
นอกจากนี้ยังเน้นการตรวจติดตามภายหลังโครงการก่อสร้างเปิดให้บริการแล้ว เช่น ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 ผู้บริหาร
กระทรวงคมนาคม ได้ตรวจ ติดตามประสิทธิภาพ ปัญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังการเปิดใช้ทา่ เทียบเรือฯ ซึง่ ผูบ้ ริหาร
กระทรวงคมนาคมได้ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อให้หน่วยงานเร่งรัดด�ำเนินการแล้ว ทั้งนี้ การติดตามข้อเสนอแนะและ
ข้อสัง่ การจากการตรวจราชการของผูบ้ ริหารกระทรวงคมนาคมจะด�ำเนินการติดตามเป็นระยะ ซึง่ ส่วนใหญ่หน่วยงานได้ให้
ความส�ำคัญและรายงานผลการด�ำเนินการตามข้อสั่งการมาให้กระทรวงคมนาคมทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
ตามนโยบาย ข้อสั่งการในเรื่องต่าง ๆ

		
5.3 การด�ำเนินการพิจารณาเกี่ยวกับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงคมนาคม

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อม
ด้วยนายสมชาย จันทร์รอด หัวหน้าผูต้ รวจราชการกระทรวงคมนาคมและ
คณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาลุ่มน�้ำป่าสักและการขุดลอก
ร่องน�้ำแม่น�้ำป่าสัก เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณต�ำบลพุเตย
อ�ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

		
ส�ำนักตรวจราชการ โดยกลุม่ งานเรือ่ งราว
ร้องทุกข์ ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ของกระทรวงคมนาคม ในปีงบประมาณ 2556 มี
จ�ำนวนเรือ่ งร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอรับการอนุเคราะห์สนับสนุน
และข้ อ เสนอแนะในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกระทรวงคมนาคม
จ�ำนวน 928 เรื่อง ด�ำเนินการแล้วเสร็จจ�ำนวน 654 เรื่อง
ส่วนอีก 274 เรื่อง อยู่ระหว่างด�ำเนินการตามขั้นตอน/
กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ที่ก�ำหนดไว้เป็นมาตรฐาน
การปฏิบตั งิ าน พร้อมทัง้ ได้ดำ� เนินการแจ้งหน่วยงานในสังกัด
คค.ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ เร่งรัดรายงานผลการพิจารณา
ให้ คค.ทราบเพื่อจะได้ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จ และสามารถ

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

แจ้งผลการพิจารณาให้ผรู้ อ้ งทราบ เพือ่ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบและขัน้ ตอนทีเ่ กีย่ วข้อง สามารถแก้ไข บรรเทา และ/หรือ
คลี่คลายปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป
		 ในปีงบประมาณ 2555 มีเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงคมนาคม จ�ำนวน 1,103 เรื่อง และปีงบประมาณ
2556 (ถึงกรกฎาคม 2556) จ�ำนวน 682 เรื่อง โดยมีผลการด�ำเนินงาน ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
		 1. พิจารณา ตรวจสอบ และวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์/การขอความอนุเคราะห์ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม พร้อมสรุปความเห็นและผลการพิจารณา เพื่อเสนอผู้บริหารกระทรวงคมนาคมใน
การพิจารณาสั่งการและก�ำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติ
		 2. ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการด�ำเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมเพื่อให้
ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหา
		 3. จัดประชุม สืบสวน สอบสวน ลงพื้นที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้ข้อสรุปและแนวทางแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงคมนาคม
		 4. การเตรียมความพร้อมส�ำหรับศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ด้านการขนส่งและ
โลจิสติกส์ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากความร่วมมือ
ดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมน�ำไปสู่การร้องเรียน
ร้องทุกข์เป็นจ�ำนวนมากที่มีรูปแบบแตกต่างออกไป ทั้งนี้ การเตรียมการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริหารกระทรวงคมนาคมใช้
เป็นข้อมูลในการก�ำหนดนโยบายและวางแผนต่าง ๆ ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของกระทรวงคมนาคมต่อไป

6. ด้านการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงคมนาคม
		
6.1 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงคมนาคมผลการปฏิบัติงาน

ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

			 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวง
คมนาคม เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย
1. นายเทิดศักดิ์
เศรษฐมานพ
2. ศาสตราจารย์วรภัทร โตธนะเกษม
3. นายสุพจน์
ค�ำภีระ
4. นายบรรเจิด
อภินิเวศ
5. นายเอนก
อัมระปาล
6. นางสาวนวพร
วิทยานันท์
			
7. นายก้องเกียรติ
เกิดศรีพันธุ์
			
8. นางดวงใจ
อนุสรณ์ชัย
			

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในช�ำนาญการพิเศษ

			 เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลระบบการตรวจสอบและประเมินผลของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการก�ำหนด สอบทานติดตาม และประเมินผล
การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทัง้ สอบทานรายงานผล
การด�ำเนินงานและรายงานสถานะทางการเงินของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด
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ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ในปีงบประมาณ 2556 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจ�ำกระทรวงคมนาคม มีสาระส�ำคัญโดยสรุป ดังนี้
			 1. ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารกระทรวงคมนาคมและผูบ้ ริหารส่วนราชการในสังกัด ผูต้ รวจราชการและ
ผู้ตรวจสอบภายใน
			 2. สนับสนุนและส่งเสริมให้กระทรวงคมนาคมมีการก�ำกับดูแลทีด่ ี มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ
และเหมาะสม และมีระบบตรวจสอบติดตามทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และสอบทานรายงานผลการปฏิบตั งิ านและผลการด�ำเนินงาน
ทางการเงินของกระทรวงคมนาคมและส่วนราชการในสังกัด ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
				 2.1 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและส่วนราชการในสังกัด
				 2.2 การตรวจสอบภายในของกระทรวงคมนาคมและส่วนราชการในสังกัด
				 2.3 การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ของกระทรวง
คมนาคมและส่วนราชการในสังกัด
				 2.4 การด�ำเนินงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงคมนาคม กลุ่มภารกิจ และ
ส่วนราชการในสังกัด
				 2.5 การด�ำเนินงานทางการเงินและรายงานการเงินของกระทรวงคมนาคมและส่วนราชการ
ในสังกัด
			 3. สอบทานโครงการส�ำคัญตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม รวมทั้งให้
ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข การด�ำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก�ำหนด ดังนี้
				 3.1 โครงการโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อการท่องเที่ยวของกรมทางหลวงชนบท
				 3.2 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำ�้ โขงทีอ่ ำ� เภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (โครงการก่อสร้าง
สะพานมิตรภาพ 4 เชียงของ – ห้วยทราย) ของกรมทางหลวง
			 4. เข้ า สั ง เกตการณ์ ก ารด� ำ เนิ น งานโครงการโครงข่ า ยทางหลวงชนบทเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วของ
กรมทางหลวงชนบท และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำโขงที่อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (โครงการก่อสร้าง
สะพานมิตรภาพ 4 เชียงของ – ห้วยทราย) ของกรมทางหลวง
			 5. รายงานการสอบทานผลการด�ำเนินงาน ระหว่างปี (รอบ 6 เดือน) และรายงานการสอบทาน
ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) เพื่อประมวลเป็นภาพรวมเสนอคณะรัฐมนตรี

6.2 ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

			 กลุม่ ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ให้บริการต่อฝ่ายบริหาร เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจต่อ
ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด�ำเนินงาน และความคุม้ ค่าของการใช้จา่ ยเงิน รวมทัง้ ความถูกต้องเชือ่ ถือได้ของ
ข้อมูลทางการเงินตลอดจนการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และมีหน้าทีต่ รวจสอบ การปฏิบตั งิ านส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ผลการปฏิบัติงานที่ส�ำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยสรุปมี ดังนี้
			 6.2.1 ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามนโยบายและแผนการตรวจสอบภายใน ของ กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กลุ่มตรวจสอบภายใน ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี (Financial Audit) และ
ตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ (Compliance Audit) ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จ�ำนวน 7 เรื่อง
ตรวจสอบการด�ำเนินงาน (Performance Audit) ส่วนราชการในสังกัด จ�ำนวน 3 เรื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบ
ติดตามผลการด�ำเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ พิสูจน์ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

ทางการเงินและการด�ำเนินงานเพื่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและ ตรวจสอบได้ สอบทานความเหมาะสม
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย และ
แผนงาน/โครงการ ที่ก�ำหนด ดังนี้
				
1) แผน – ผล ปฏิบัติการจัดซื้อ / จัดจ้าง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
				
2) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
			
3) การเงินและบัญชีเงินกองทุนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
			
4) การเงินและบัญชีเงินกองทุนพระพุทธคมนาคมบพิธ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
				
5) การเงินและบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
				
6) การเงินและบัญชีเงินกองทุนช่วยเหลือเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดกระทรวงคมนาคม ทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บ
					 หรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ใกล้เคียง
					 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
			
7) การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
				
8) การด�ำเนินงาน : โครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อการท่องเที่ยว กรมทางหลวงชนบท
				
9) การด�ำเนินงาน : โครงการก่อสร้างทางหลวงสนับสนุนการขนส่งแบบต่อเนือ่ ง กรมทางหลวง
			
10) การด�ำเนินงาน : การจัดซื้อ/จัดจ้าง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
			 6.2.2 ปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการและเลขานุการ กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจ�ำกระทรวงคมนาคม กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงคมนาคม ท�ำหน้าที่อ�ำนวยการจัดประชุม
ประสาน ส่วนราชการ ในการด�ำเนินการสอบทานการด�ำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด ด้านการตรวจราชการ การตรวจสอบ
ภายใน การประเมิ น ความเพี ย งพอและประสิ ท ธิ ผ ลของระบบการควบคุ ม ภายใน รวมทั้ ง การบริ ห ารความเสี่ ย ง
การด�ำเนินงานตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ รายงานการเงิน สอบทานโครงการส�ำคัญตามนโยบายรัฐบาล และ
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม และเข้าสังเกตการณ์ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน/โครงการ รวมทั้งจัดท�ำแผนปฏิบัติงานประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงคมนาคม
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7. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7.1 ระบบวิเคราะห์ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็นของประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ
กระทรวงคมนาคม
			กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานหลักที่ให้

บริการด้านการขนส่งสาธารณะและโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ในทุกระบบ แก่ประชาชน ได้ให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มคุณภาพ ทั้งใน
ส่วนของการให้บริการและความปลอดภัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สิทธิพนั ธุ)์ ได้มดี ำ� ริ
ให้สำ� นักงานปลัดกระทรวงคมนาคมพัฒนาระบบวิเคราะห์ขอ้ ร้องเรียน/
ข้อคิดเห็นของประชาชน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของกระทรวงคมนาคม
เพือ่ รวบรวมข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็นของประชาชนจากสือ่ สังคมออนไลน์
น�ำมาวิเคราะห์และปรับปรุง/แก้ไขการด�ำเนินงาน รวมถึงการตอบ
ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น ของกระทรวงคมนาคม สู่ประชาชน
			 ในการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส�ำนักตรวจราชการ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และส�ำนักงาน
รัฐมนตรี ได้รว่ มกับหน่วยงานในสังกัด พัฒนาระบบวิเคราะห์ขอ้ ร้องเรียน/
ข้อคิดเห็นของประชาชน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของกระทรวงคมนาคม
โดยได้มีประชาชนส่งข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่ง
ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็นดังกล่าว เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการน�ำมา
ปรับปรุง/แก้ไข คุณภาพการให้บริการ ของกระทรวงคมนาคม รวมถึง
การแจ้งกลับให้ประชาชนรับทราบและสร้างความเข้าใจทีด่ แี ก่ประชาชน
			 จากการด�ำเนินงานเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
ความคิดเห็น เพื่อประกอบการตัดสินใจของกระทรวงคมนาคม ท�ำให้การด�ำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงคมนาคม มี
ความชัดเจน โปร่งใส เกิดการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวง
คมนาคม

7.2 งานพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศคมนาคมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

			 กระทรวงคมนาคม มีแผนการขยายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทั่วประเทศ
ทั้งทางบก ทางน�้ำ ทางอากาศ และทางราง เพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็ว และรองรับปริมาณการขนส่งระหว่างประเทศ
กับประเทศเพื่อนบ้าน ที่จะมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นจากการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558
ซึง่ การพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานดังกล่าวจะช่วยเสริมโอกาสในการขยายตลาดของธุรกิจไทย รวมทัง้ กระตุน้ การลงทุน
ในพื้นที่ที่มีเส้นทางคมนาคมตัดผ่าน อีกทั้งเป็นการผลักดันบทบาทในการเป็นศูนย์กลาง (Hub) ด้านโลจิสติกส์ในอาเซียน
			 การสนับสนุนการตัดสินใจการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งดังกล่าว ระบบภูมสิ ารสนเทศ
จะเป็นระบบหนึ่งที่มีบทบาทส�ำคัญในการน�ำเสนอระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในภาพรวมทั่วประเทศ รวมถึง
จุดเชื่อมต่อ/เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน เพื่อท�ำให้การตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง อันจะท�ำให้
การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

			 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานกลาง
บูรณาการและจัดท�ำชุดข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านเส้นทางคมนาคม (Transport Fundamental Geographic Data Set
: Transport FGDS) ได้จัดท�ำระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ ที่แสดงการเชื่อมต่อ/
เชื่อมโยง เส้นทางคมนาคมทั่วประเทศไว้แล้ว ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 กระทรวงคมนาคม โดยคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (คณะกรรมการ CIO) ของกระทรวงคมนาคม ได้ก�ำหนดนโยบายในการพัฒนา Thailand’s
Connectivity Map ที่แสดงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ที่เชื่อมโยงโครงข่ายด้านคมนาคมขนส่ง
ของประเทศไทยกับประเทศอาเซียน โดยมีเป้าหมาย คือ
			 1) เพื่อส่งเสริมศักยภาพของประเทศไทยในการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน โดยให้การตัดสินใจการลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อ/
เชื่อมโยงกับประเทศอาเซียน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) ด้านโลจิสติกส์
ในอาเซียน
			 2) เพื่อให้สามารถน�ำเสนอพื้นที่ของประเทศอาเซียน ที่ยังต้องการการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่ง ซึง่ จะเป็นโอกาสของประเทศไทยในการลงทุนทัง้ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์
และด้านอื่นๆ ในอาเซียน
			 3) เพื่อให้การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
			 4) ส่งเสริมศักยภาพของประเทศในการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศ
อาเซียนเพือ่ ให้บริการแผนที่ Thailand’s Connectivity Map แก่หน่วยงานส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
คมนาคม ตลอดจนหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

7.3 การบริหารจัดการ ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ของกระทรวงคมนาคม
		
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม (MOTOC)

			 กระทรวงคมนาคม ได้ยกระดับ การบริ หารงานการติด ตามและเร่ง รัดการเบิ กจ่า ยงบประมาณ
ของกระทรวงคมนาคม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการน�ำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้สามารถน�ำเสนอข้อมูลเชิงลึก
ในรูปแบบของการเตือน และการแสดงผลในเชิงวิเคราะห์/เปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้บริหารของกระทรวงคมนาคม ใช้ใน
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ผ่านศูนย์ปฏิบัติการคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการผลักดัน
การด�ำเนินงานตามโครงการต่างๆ ส�ำเร็จได้ตามเป้าหมาย

7.4 การพัฒนาระบบสถิติสาขาการขนส่งและโลจิสติกส์

			 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมกับส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ ภายใต้คณะอนุกรรมการสถิติสาขาการขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งมีปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน
รองปลัดกระทรวง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ประจ�ำ
กระทรวงคมนาคม เป็นรองประธาน และ CIO ของทุกหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็น
อนุกรรมการ ได้จดั ท�ำแผนพัฒนาสถิตสิ าขาการขนส่งและโลจิสติกส์ ขึน้ โดยได้เริม่ ด�ำเนินการมาตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2555
และในปีงบประมาณ 2556 ได้จัดท�ำแล้วเสร็จสมบูรณ์
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			 การด�ำเนินงานจัดท�ำแผน ได้ประเมินและวิเคราะห์จากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ นโยบายรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนในระดับชาติทเี่ กีย่ วข้อง และความต้องการใช้ขอ้ มูลสถิตทิ งั้ ในระดับหน่วยงาน
ระดับกระทรวง และระดับประเทศ ซึ่งแผนดังกล่าวจะใช้เป็นกรอบการพัฒนาระบบสถิติสาขาการขนส่งและโลจิสติกส์
ที่เชื่อมโยงกับระบบสถิติในสาขาอื่นๆ อีก 20 สาขา ในการให้ผู้บริหารระดับกระทรวง และระดับประเทศใช้ในการอ้างอิง
เพื่อการก�ำหนดนโยบายและการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง อันจะน�ำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป

7.5 การจัดท�ำสถิติอาเซียน ร่วมกับ กลุ่มประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น

			 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้เป็นผูแ้ ทนของประเทศไทย เข้าร่วมเป็นผูแ้ ทนในคณะท�ำงาน ASEAN-JAPAN Experts Group Meeting on Information
Platform for Transport Statistics เพื่อจัดท�ำข้อมูลสถิติด้านการขนส่งของกลุ่มประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น ส�ำหรับให้
ผูบ้ ริหารและนักวิชาการด้านการขนส่ง ของประเทศอาเซียนและญีป่ นุ่ ได้ใช้ขอ้ มูลสถิตดิ า้ นการขนส่งดังกล่าว ในการก�ำหนด
นโยบายด้านการขนส่ง และใช้ในการตรวจสอบความก้าวหน้าในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558
โดยมีผลการด�ำเนินงาน ตามล�ำดับ ดังนี้
		
ปี พ.ศ. 2551 : การข้อมูลสถิติด้านการขนส่งทั้ง 4 ภาค คือ
ทางบก ทางน�้ำ ทางอากาศ และทางราง และค�ำนิยาม ระหว่างประเทศอาเซียน
และญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2552 : ร่วมพิจารณาก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการ
ในการปรับปรุงข้อมูลสถิติด้านการขนส่งให้มีความน่าเชื่อถือ การเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น
ปี  พ.ศ. 2553 – 2554 : พิจารณาปรับปรุงข้อมูล เสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงข้อมูล ซึ่งพบว่าประเทศที่ยังต้องการความช่วยเหลือ
ด้านการจัดเก็บข้อมูลสถิตดิ า้ นการขนส่ง ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และ เวียดนาม
ปี พ.ศ. 2555 : ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ได้มาศึกษา
ระบบการจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการขนส่งของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นต้นแบบ
และให้ความช่วยเหลือทางวิชาการกับประเทศในอาเซียนที่ยังไม่มีความพร้อม
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ได้เป็นผู้น�ำในการจัดการศึกษาระบบการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ณ กรมเจ้าท่า
กรมการขนส่งทางบก กรมการบินพลเรือน กรมทางหลวง การรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศทั้ง 4 ข้างต้น ที่จะน�ำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล
สถิติด้านการขนส่ง ต่อไป เพื่อให้ข้อมูลสถิติด้านการขนส่งของประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ปี พ.ศ. 2556 : ได้มีการจัดท�ำข้อมูลสถิติด้านการขนส่งของประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น เพื่อเผยแพร่
เป็นรูปเล่มสมบูรณ์ ส�ำหรับใช้ในการอ้างอิงและการพัฒนาข้อมูลสถิติด้านการขนส่งของอาเซียนต่อไป

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

8. ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
8.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมและความปลอดภัย

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรูด้ า้ นการคมนาคม
และความปลอดภัย โดยการผลิตและออกอากาศสารคดี สปอต วิทยุ
และโทรทัศน์ เพือ่ ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ
แก่ประชาชนเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง การด�ำเนินงานของกระทรวง
คมนาคม การด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันด้านการคมนาคมขนส่งทีถ่ กู ต้องและ
ปลอดภัย เพือ่ ปลุกจิตส�ำนึกให้ตระหนักถึงความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ จากการ
เกิดอุบตั เิ หตุ จากการจราจร การขนส่ง รวมถึงกระตุน้ เตือนและแนะน�ำ
การปฏิบัติที่ถูกต้องในการจราจรและการขนส่ง

8.2 โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์

โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ และส�ำนักงานปลัด
กระทรวง โดยการผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมและส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม เช่น การจัดท�ำแผ่นพับเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของกระทรวงคมนาคม
วารสารกระทรวงคมนาคม รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลงานของกระทรวงคมนาคมผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์

8.3 การจัดท�ำโครงการละครเพลงและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ไกลกังวล มิวสิคัล
ออน เดอะ บีช”

การจัดท�ำโครงการละครเพลงและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ไกลกังวล มิวสิคัล ออน เดอะ บีช”
ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สวนหลวงราชินี อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ถวายความจงรักภักดี และน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชจักรีวงศ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการคมนาคมขนส่งอันใหญ่หลวง รวมทั้งการ
ด�ำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแนวพระราชด�ำริเพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า พัฒนาพื้นที่
ในชนบทให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสกระทรวงคมนาคมได้ก่อตั้งครบรอบ 100 ปี
ในวันที่ 1 เมษายน 2555

8.4 การจัดโครงการนิทรรศการแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง

การจั ด โครงการนิ ท รรศการแผนลงทุ น พั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2556 - 2563 ภายใต้
ชือ่ งาน “Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชือ่ มไทยสูโ่ ลก” ระหว่างวันที่ 8 - 20
มี น าคม 2556 ณ ศู นย์ ราชการ ถนนแจ้ ง วั ฒ นะ กรุ ง เทพมหานคร
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการลงทุนที่ส�ำคัญภายใต้แผนลงทุนฯ
ของกระทรวงคมนาคม และการพัฒนาทางหลวงเชือ่ มโยงภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ ส�ำหรับรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558

8.5 โครงการประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างการรับรูแ้ ละร่วมรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชน
ต่อแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง

โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และร่วมรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนต่อแผนลงทุน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2556-2563 (8 จังหวัด) ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี เชียงใหม่ ภูเก็ต
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นครศรีธรรมราช ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น และพิษณุโลก จังหวัดหนองคาย นครราชสีมา และพิษณุโลก เพื่อเผย
แพร่ขอ้ มูลข่าวสาร สร้างความเข้าใจและการรับรูแ้ ก่สาธารณชน รวมทัง้ รับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนลงทุน
โครงสร้างพืน้ ฐานฯ จากหน่วยงานภาครัฐ ผูป้ ระกอบการเอกชน สือ่ มวลชน นักวิชาการ และประชาชนผูส้ นใจ เพือ่ น�ำมาใช้
พิจารณาปรับปรุงโครงการภายใต้แผนลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานฯ ให้มคี วามชัดเจนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ

8.6 การจัดท�ำข่าวกระทรวงคมนาคม

การจัดท�ำข่าวกระทรวงคมนาคม การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมของกระทรวงคมนาคมผ่านเครือ
ข่ายอินเทอร์เน็ตของกระทรวงคมนาคม
ที่ www.mot.go.th และของรัฐบาลที่ www.thaigov.go.th

8.7 การจัดท�ำวารสารราชรถ รายเดือน
8.8 การติดตามความเคลื่อนไหว

การติดตามความเคลื่อนไหว กรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านคมนาคมขนส่ง และอาจส่งผลต่อภาพ
ลักษณ์ของประเทศ เช่น การประท้วงปิดถนน อุบตั เิ หตุรา้ ยแรง หรือนักท่อง
เทีย่ วประสบอุบตั เิ หตุ เป็นต้น เพือ่ น�ำเสนอผูบ้ ริหารและด�ำเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง การแก้ไขปัญหา และความคืบหน้า
ให้ประชาชน ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

8.9 การสรุปประเด็น

การสรุปประเด็น สาระส�ำคัญจากข่าว บทความ บทวิจารณ์ ข้อร้องเรียนที่น�ำเสนอในหนังสือพิมพ์
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับภารกิจ แผนงาน/โครงการของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดน�ำเสนอ
ผู้บริหารพิจารณา มีบัญชาให้หน่วยงานด�ำเนินการตรวจสอบ แก้ไขและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รับทราบ
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกระทรวงคมนาคม

8.10 การให้บริการแจ้งวาระงาน
ผ่านทาง SMS

		 การให้บริการแจ้งวาระงาน ภารกิจผูบ้ ริหารของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัด ให้สอื่ มวลชน

8.11 การเพิ่มช่องทางการสื่อสาร

		 การเพิม่ ช่องทางการสือ่ สารระหว่างโฆษกกระทรวงคมนาคม ผูบ้ ริหารกระทรวงคมนาคม กับสือ่ มวลชน
โดยเปิด Line “สือ่ มวลชนคมนาคม” เพือ่ ให้การประสานงานกับสือ่ มวลชน ทัง้ ด้านการแจ้งวาระงาน การส่งข้อมูลข่าวสาร
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

8.12 การจัดนิทรรศการและกิจกรรมเพือ่ เผยแพร่แผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

		 การจัดนิทรรศการและกิจกรรมเพือ่ เผยแพร่แผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านการคมนาคม
ขนส่ง พ.ศ. 2556-2563 “นิทรรศการ Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชือ่ มไทยสูโ่ ลก การลงทุนของประชาชน เพือ่ ประชาชน”
		 - กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8-20 มีนาคม 2556 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
		 - จังหวัดหนองคาย
ระหว่างวันที่ 18 - 20 เมษายน 2556
		 - จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2556
		 - จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2556

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก
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9. การจัดการทั่วไปและการบริการข้อมูลข่าวสาร
		
กองกลาง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมด�ำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเอกสาร ได้แก่ ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ บริหารจัดการทั่วไป การจัดเก็บเอกสารและการบริการข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการประสานงาน
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดซึ่งมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้

สรุปสถิติผลการด�ำเนินงานของกองกลางในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2556
(เรื่อง)

ล�ำดับ

กิจกรรมที่ด�ำเนินการ

1.

ภารกิจและการปฏิบัติงาน มีดังนี้
งานบริหารทั่วไป งานเอกสารและข้อมูล งานช่วยอ�ำนวยการ มีกิจกรรมย่อย 14 รายการ
ได้แก่ กรรมาธิการ การประชุม แผนงาน/โครงการ งานน�ำเสนอความเห็น งานรัฐพิธี
การเวียนติคณะรัฐมนตรี ค�ำสั่ง ประกาศต่าง ๆ

7,722

2.

งานสารบรรณ ประกอบด้วยการรับ-ส่ง หนังสือด้วยสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
เรื่องที่รับเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการ

27,000

3.

งานเลขานุการ ด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเอกสารหน้าห้องผู้บริหารระดับสูง ได้แก่
ปลัดกระทรวงและรองปลัดกระทรวงคมนาคม จ�ำนวน 4 ท่าน

21,000

4.

งานห้องสมุด (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม) ประกอบด้วย
- งานที่ปฏิบัติราชการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปี 2556
- งานบริการข้อมูลข่าวสาร (ห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม)
- ปฏิบัติงานเพื่อน�ำเข้าข้อมูลระบบการจัดการเอกสาร
รวม

212

167,650

		
อย่างไรก็ตาม กองกลางยังด�ำเนินการในเรื่องเร่งด่วนที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารราชการและนโยบาย
ของกระทรวงคมนาคมอยู่หลายกรณี ได้แก่
		 1) สรุปประมวลเรือ่ งของคณะกรรมาธิการคณะต่าง ๆ ทีผ่ บู้ ริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม และหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมประชุม/ชีแ้ จงต่อคณะกรรมาธิการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมาธิการคมนาคม คณะกรรมาธิการ
ทั้งจากวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน คณะกรรมาธิการทรัพย์สินทางปัญญา คณะ
กรรมาธิการสตรีและเด็ก คณะกรรมาธิการการเงินการคลัง และต้องมีการชี้แจงอยู่บ่อยครั้ง และต้องรายงานให้ทราบ
ทุกครั้งท�ำให้มีภารกิจที่เพิ่มขึ้น เสนอผู้บริหารที่ก�ำกับหน่วยงานนั้นและเสนอยังรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในสายงานนั้น ๆ
		 2) ด�ำเนินการเกี่ยวกับวางแผนงาน/โครงการและแผนปฏิบัติราชการหรือร่วมการท�ำงานตามแผนงาน/
โครงการของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอก เพื่อก�ำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับแผนที่ก�ำหนดไว้ได้แก่
แผนพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555-2559) แผนงาน/โครงการการด�ำเนินการของกระทรวงคมนาคม
ด้านผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส แผนงานสิทธิมนุษยชนภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนของ
กรมคุ้มครองสิทธิ เป็นต้น
		 3) นอกจากนี้ ยังต้องด�ำเนินการตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เป็นต้น
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10. ด้านกฎหมาย
10.1 กฎหมายส�ำคัญที่มีผลใช้บังคับแล้ว มีดังนี้

1) กฎหมายทางบก ได้แก่
				 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ำ� หนดค่าธรรมเนียม
การใช้การยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497
				 - กฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่น� ำเข้ามาจาก
ต่างประเทศ พ.ศ. 2556
2) กฎหมายทางน�้ำและระบบราง ได้แก่
		 - กฎข้อบังคับส�ำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 41) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2556
		 - ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่ ง งดเว้นไม่เก็บค่าธรรมเนียมการตรวจเรือส�ำหรับเรือประมง
ขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอส ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2556
		
3) กฎหมายทางอากาศ ได้แก่
		 - กฎกระทรวงการขออนุมัติเรียกเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออก พ.ศ. 2556
		 - กฎกระทรวงการขอให้พนักงานของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตอากาศยานเป็นผู้ออกใบส�ำคัญ
สมควรเดินอากาศ พ.ศ. 2555
		 - ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบิน
เช่าเหมาล�ำ พ.ศ. 2556
		 - ระเบียบกระทรวงคมนาคม ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการทดสอบความรู้ของผู้จัดการสนามบิน
สาธารณะ พ.ศ. 2556
- ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 87 ว่าด้วยการอ�ำนวยความสะดวกเพื่อ
ตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า
4) กฎหมายอื่น ๆ ได้แก่
		 - กฎกระทรวงก�ำหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกหรือบริการใน
อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่งเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556

10.2 ร่างกฎหมายส�ำคัญที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการ
		
กฤษฎีกา มีดังนี้

1) กฎหมายทางบก ได้แก่
		 - ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. .... (รวมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เข้าด้วยกัน)
		 - ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
และร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของสถาบันการเงิน ระยะที่ 2
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
		
2) กฎหมายทางอากาศ ได้แก่
			 - ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ....
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10.3 ผลการปฏิบัติงานที่ได้ด�ำเนินการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีดังนี้

			

1) งานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของกระทรวง จ�ำนวน 234 เรื่อง
2) นิติกรรมและสัญญา เช่น จัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาผู้ทิ้งงาน จ�ำนวน 173 เรื่อง
		
3) งานความรั บ ผิ ด ทางแพ่ ง อาญา งานคดี ป กครอง และงานคดี อื่ น ที่ อ ยู ่ ใ นอ� ำ นาจหน้ า ที่
ของกระทรวง เว้นแต่งานคดีอุทธรณ์เงินค่าทดแทน จ�ำนวน 831 คดี
		
4) งานให้ค�ำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
และค�ำสั่ง ที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของกระทรวง จ�ำนวน 522 เรื่อง
		
5) งานเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายของกระทรวงคมนาคม จ�ำนวน 3 เรื่อง

10.4 การพัฒนาศูนย์ข้อมูลกฎหมายกระทรวงคมนาคม

โดยน�ำข้อมูลค�ำพิพากษา ค�ำสัง่ ของศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุด รวมทัง้ ความเห็นทางกฎหมาย
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาและบทความทางวิชาการลงเผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลกฎหมายกระทรวงคมนาคม

10.5 โครงการหรือแผนงาน

1) ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยส�ำนักกฎหมายลงนามในสัญญาจ้างสถาบันการขนส่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาด�ำเนินโครงการร่างกฎหมายการขนส่งสินค้าอันตรายส�ำหรับทุกภาคการขนส่งของ
ประเทศ ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ซึ่งมีระยะเวลาด�ำเนินการ 10 เดือน นับแต่วันที่ลงนามใน
สัญญา
2) โครงการสัมมนา เรื่อง การร่างกฎหมาย

10.6 บทความทางวิชาการ

บทความเกีย่ วกับกฎกระทรวงก�ำหนดลักษณะหรือการจัดให้มอี ปุ กรณ์ สิง่ อ�ำนวยความสะดวกหรือ
บริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556
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3.3 ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงคมนาคม
3.3.1 ส่วนราชการ
1. กรมเจ้าท่า
		
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของกรมเจ้าท่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีดังนี้

1. โครงการน�ำร่องท่าเรือเพื่อคนพิการ

กรมเจ้าท่าได้สนองนโยบายกระทรวงคมนาคม ในด้านการให้บริการจัดสิง่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผูพ้ กิ าร
ทีใ่ ช้บริการคมนาคมทางน�ำ้ ภายใต้แนวคิด “สะดวก ปลอดภัย คมนาคมยุคใหม่ ใส่ใจคนพิการ” โดยได้ดำ� เนินการปรับปรุง
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก เพื่อให้คนพิการสามารถเดินทางได้เท่าเทียมกับคนปกติ อาทิ ทางลาด พื้นที่ส�ำหรับจอดรถเข็น
คนพิการ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ใช้วีลแชร์ โดยกรมเจ้าท่าได้ปรับปรุงทางลาดเดิมบริเวณพื้นต่างระดับก่อนถึง
ศาลาพักผูโ้ ดยสารให้มคี วามลาดเอียงมากขึน้ และปูพนื้ ผิว ด้วยวัสดุกนั ลืน่ เช่น แผ่นกระเบือ้ งกันลืน่ หรือผิวทรายล้าง พร้อม
ราวจับ ท่อสแตนเลส ยาวตามทางลาด ทัง้ 2 ด้าน ท�ำทางลาดบริเวณรอยต่อพืน้ ศาลาพักกับสะพานปรับระดับด้วยแผ่นเหล็ก,
ท�ำทางลาดบริเวณรอยต่อ สะพานปรับระดับกับพื้นโป๊ะด้วยแผ่นเหล็ก,ตีเส้นแนวด้วยเส้นทึบบนศาลาพักผู้โดยสาร พร้อม
ตัวอักษรบนพื้น “ส�ำหรับผู้พิการรถเข็น”และทาสีบนม้านั่งยาว 2 เมตร พร้อมตัวอักษร “ที่นั่งส�ำรองส�ำหรับผู้พิการ”
ประสาน TOT ในการปรับโทรศัพท์ให้เป็นไปตามมาตรฐานส�ำหรับคนพิการ ประสานผู้ให้บริการเรือโดยสารในการปรับ
ระดับเคาเตอร์ จัดให้มปี า้ ยบอกรายละเอียดการเดินทางและสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ ตามความเหมาะสม การปรับปรุงท่าเทียบเรือ
ในครั้งนี้ เป็นท่าเรือต้นแบบในการปรับปรุงท่าเทียบเรืออื่น ๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการให้ได้รับประโยชน์ใน
การใช้บริการคมนาคมทางน�ำ้ เปิดโอกาสให้ผพู้ กิ ารสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างบุคคลทัว่ ไป และเป็นอีกหนึง่ ทางเลือก
ส�ำหรับผู้พิการในการใช้บริการคมนาคมทางน�้ำให้มีการเชื่อมโยงกับการขนส่งสาธารณะต่อเนื่องหลายรูปแบบต่อไป โดย
กรมเจ้าท่าได้ก�ำหนดจัดพิธีเปิดโครงการฯ ณ ท่าเรือสาทร เชิงสะพานสาทรฝั่งพระนคร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

2. โครงการเยาวชนรักษ์น�้ำ

กรมเจ้าท่าได้เล็งเห็น ถึงพลังที่ส�ำคัญ ของเยาวชน
ในการดู แ ลรั ก ษาแม่ น�้ ำ ล� ำ คลอง จึ ง ได้ จั ด “โครงการเยาวชน
รักษ์น�้ำ” ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเยาวชนในท้องถิ่น
ได้ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ และตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของทรั พ ยากรน�้ ำ
และร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางน�้ำให้คงสภาพที่ดี
ตลอดไปซึ่งโครงการเยาวชนรักษ์น�้ำ ได้เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบนั ได้จดั โครงการเยาวชนรักษ์นำ�้ ไปแล้ว 28 รุน่
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และรุ่นพิเศษอีก 11 รุ่น และในปี 2557 กรมเจ้าท่าได้ก�ำหนดจัดโครงการเยาวชนรักษ์น�้ำ จ�ำนวน 4 รุ่น ส�ำหรับรุ่นที่ 28
ได้จัดขึ้นที่แม่น�้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางทางน�้ำ
เรี ย นรู ้ ด ้ า นการอนุ รั ก ษ์ ร ะบบนิ เวศ เพื่ อ การรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ ท างน�้ ำ และสาธิ ต การใช้ อุ ป กรณ์ ช ่ ว ยชี วิ ต
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปัจจุบันมีเครือข่ายเยาวชนรักษ์น�้ำจากทั่วทุกภูมิภาคกว่า 5,000 คนที่จะช่วยสอดส่องดูแลด้าน
สิ่งแวดล้อมทางน�้ำให้มีสภาพสมบรูณ์อย่างยั่งยืน และมีแผนที่จะจัดที่แม่น�้ำมูล จังหวัดนครราชสีมา ต่อไป กรมเจ้าท่า
ขอเป็นหน่วยงานหนึง่ ของสังคมไทยทีม่ งุ่ พัฒนาและสร้างเครือข่ายการอนุรกั ษ์ทรัพยากรน�ำ้ ให้มคี วามสมบรูณ์ เพือ่ เก็บรักษา
ไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป

3. โครงการอาสาวารี

ประชาชน หรือองค์กรต่างๆ สูแ่ นวทางทีเ่ ปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กรต่าง ๆ เข้ามามีสว่ นร่วมกับกรมเจ้าท่า
ตามกรอบอ�ำนาจหน้าที่ที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันกับภารกิจที่จะมอบหมายให้เป็นเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรต่าง ๆ
โดยเครือข่ายเริ่มต้นจากส่วนกลาง (พนักงานราชการรุ่นแรกจ�ำนวน 150 คนเป็นอาสาวารีต้นแบบ) และขยายออกไป
ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบทุกส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค โดยมีเป้าหมายเครือข่ายอาสาวารีทั่วประเทศ จ�ำนวน 10,000 คน
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 – 2558 เครือข่ายอาสาวารีเป็นกลุ่มประชาชน หรือกลุ่มองค์กรที่อยู่ประจ�ำถิ่นเข้ามาเป็น
เครือข่ายกับกรมเจ้าท่า เพื่อประสานการท�ำงานร่วมกันในการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติภัยอันอาจเกิดจากการใช้เรือและ
ท่าเทียบเรือ และการสัญจรทางน�้ำโดยทั่วไปการแจ้งเหตุเกี่ยวกับมลภาวะทางน�้ำ การกระท�ำสิ่งล่วงล�้ำล�ำน�้ำ ผู้ละเมิด
กฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือ กรมเจ้าท่าจึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วม การร่วมแรงร่วมใจและเสียสละของกลุ่มประชาชน
อันเป็นพื้นฐานของงานเครือข่ายอาสาวารี

4. การฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้ำเนื่องจากน�้ำมันแห่งชาติ

		
น�้ำมันเป็นวัตถุดิบด้านพลังงานที่มีบทบาทและมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจและชีวิตมนุษย์ เนื่องจาก
น�้ำมันมีอยู่ในเฉพาะบางแห่งและบางพื้นที่ของโลก ดังนั้นการผลิต การบริโภคน�้ำมันของมนุษย์จึงจ�ำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับ
การขนส่ง น�้ำมันจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับเรือที่ต้องใช้ปฏิบัติงาน กากหรือของเหลือจากน�้ำมันที่ใช้ ซึ่งเก็บสะสมอยู่ในเรือ
อาจรั่วไหลหรือถูกถ่ายเทออกจากเรืออย่างไม่เหมาะสม และการรั่วไหลของน�้ำมันที่บรรทุกเป็นสินค้าเนื่องจากอุบัติเหตุ
เป็นสาเหตุส�ำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมทางน�้ำ และส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศได้ จึงจ�ำเป็นต้องมีการด�ำเนินการขจัด
คราบน�้ำมัน เพื่อบรรเทาปัญหาหรือลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดย
เฉพาะการขจัดคราบน�้ำมันที่รั่วไหลเป็นปริมาณมาก ๆ จ�ำเป็นต้องใช้
อุปกรณ์ ก�ำลังคนและทรัพยากรจ�ำนวนมาก ซึง่ หน่วยงานเพียงหน่วยงาน
เดียวไม่สามารถด�ำเนินการได้โดยล�ำพัง รัฐบาลจึงจัดตั้งองค์กรร่วม
จากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบปัญหานี้ ประเทศไทยมีประกาศ
ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และขจั ด มลพิ ษ ทางน�้ ำ
เนื่องจากน�้ำมัน พ.ศ. 2538 ข้อ 11 (6) ก�ำหนดให้กรมเจ้าท่า ในฐานะ
ศูนย์ประสานงานการป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้ำเนื่องจากน�้ำมัน
จัดให้มีการฝึกซ้อมการปฏิบัติการ ซักซ้อมความพร้อมเพรียง ในการให้
ความร่วมมือของฝ่ายต่าง ๆ ส�ำหรับการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัด
มลพิษทางน�ำ้ เนือ่ งจากน�ำ้ มันแห่งชาติ ด�ำเนินการจัดขึน้ ทุก ๆ 3 ปี โดยจัด
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มาแล้ว 6 ครั้ง และในปี 2556 นี้ ก�ำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดระยอง กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะศูนย์ประสานงาน
การป้องกันและขจัดมลพิษทางน�ำ้ เนือ่ งจากน�ำ้ มัน ได้รว่ มกับหน่วยปฏิบตั กิ ารหลักภายใต้แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน�ำ้
เนื่องจากน�้ำมันแห่งชาติ ประกอบด้วย ทัพเรือภาคที่ 1 กรมควบคุมมลพิษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองบังคับการต�ำรวจน�้ำ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน�้ำมัน
ก�ำหนดให้มกี ารฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน�ำ้ เนือ่ งจากน�ำ้ มันแห่งชาติ ครัง้ ที่ 7 ในวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม
2556 บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง จังหวัดระยอง

5. กิจกรรมท�ำความสะอาดท่าเรือเพื่อผู้ใช้บริการ...

การก�ำกับดูแลความปลอดภัยในการเดินเรือทัง้ ในทะเลและแม่นำ�้ ล�ำคลอง การปรับปรุงท่าเทียบเรือ การดูแล
รักษาสิง่ แวดล้อมทางน�้ำ และการให้บริการประชาชนทีส่ ญ
ั จรทางน�้ำให้ได้รบั ความสะดวก ปลอดภัย เป็นภารกิจส�ำคัญของ
กรมเจ้าท่า ซึง่ มีนโยบายในการส่งเสริมและฟืน้ ฟูการคมนาคมทางน�ำ้ ด�ำเนินการพัฒนาศักยภาพ ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐาน
และเพิม่ บทบาทการคมนาคมทางน�ำ้ ให้สามารถเชือ่ มต่อระบบขนส่งสาธารณะในรูปแบบต่างๆ ให้เดินทางได้สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย ส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเทีย่ วทางน�ำ้ และสร้างจิตส�ำนึกในด้านการรักษามาตรฐานความปลอดภัยทางน�ำ้
ส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหันมาใช้การคมนาคมทางน�้ำมากขึ้น กรมเจ้าท่าได้จัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกัน
อุบัติทางน�้ำให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในทุกพื้นที่ของประเทศ (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ในรูปแบบโครงการ “ท่าเรือ
ปลอดภัย เรือปลอดภัย คนปลอดภัย”ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่เคยด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน การรณรงค์
ด้านความปลอดภัยจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการอยูต่ ลอดเวลา เพือ่ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการกรมเจ้าท่า
จึงได้จัดกิจกรรมท�ำความสะอาดท่าเทียบเรือเพื่อผู้ใช้บริการขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์ร่วมกันท�ำความสะอาดท่าเรือ
โป๊ะเทียบเรือให้มีความสะอาดตาและปลอดภัย โดยเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรม ผู้ประกอบการ สมาคม มูลนิธิ
และจิตอาสา ได้ร่วมท�ำความสะอาดบริเวณท่าเรือ โป๊ะเรือ ริมสองฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยาและท�ำความสะอาดกรมเจ้าท่า
ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยในปีนไี้ ด้กำ� หนดในวันเสาร์ที่ 29 มิถนุ ายน 2556 บริเวณท่าเรือสาธารณะ
ตลอดแม่น�้ำเจ้าพระยา ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งสิ้นกว่า 40 ท่าเรือ

6. โครงการสนับสนุนการต่อเรือในประเทศเพื่อพัฒนากองเรือขนส่งน�้ำมันชายฝั่งของไทย

		 เรือบรรทุกน�้ำมันเดินเรือน่านน�้ำในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นเรือที่มีอายุมากมีเปลือกเรือชั้นเดียว (single
hull) หากเกิดอุบัติเหตุในระหว่างเดินเรืออาจท�ำให้น�้ำมันที่บรรทุกรั่วไหลลงสู่ทะเลเป็นจ�ำนวนมหาศาล อันส่งผลเสียหาย
ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมถึงเศรษฐกิจของประเทศได้ เพื่อปรับเปลี่ยนเรือเก่าที่เดินเรือน่านน�้ำในประเทศให้เป็น
เรือที่มีเปลือกเรือสองชั้น (double hull) ซึ่งมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จึงได้ร่วม
หารือกับกระทรวงคมนาคมแห่งประเทศญีป่ นุ่ ท�ำความตกลงร่วมกันทีจ่ ะด�ำเนินการโครงการส่งเสริมให้มกี ารต่อเรือสองชัน้
(double hull) โดยโครงการนีจ้ ะน�ำเทคโนโลยีการต่อเรือของประเทศญีป่ นุ่ อันได้แก่เทคโนโลยีดา้ นการออกแบบการต่อเรือ
การเดินเรือในน่านน�้ำภายในประเทศ เพื่อน�ำมาเป็นต้นแบบในการต่อเรือ และการเดินเรือในประเทศไทย ซึ่งเป็น
การยกระดับการเดินเรือในประเทศไทยให้มีความทันสมัย และยังเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมการต่อเรือในประเทศไทย
ให้มีศักยภาพ การสัมมนาในครั้งนี้มีหัวข้อในการบรรยายที่ส�ำคัญ อาทิ เรื่องการออกแบบการต่อเรือขนาด 3,000 DWT
การใช้เทคโนโลยีเครือ่ งยนต์เรือ การติดตัง้ เครือ่ งจักรในเรือ โดยในปีนี้ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้รว่ มกับกระทรวง
คมนาคมแห่งประเทศญีป่ นุ่ จัดสัมมนาเรือ่ ง “โครงการสนับสนุนการต่อเรือในประเทศเพือ่ พัฒนากองเรือขนส่งน�ำ้ มันชายฝัง่
ของไทย” (Thailand-Japan Cooperation Project for modernization of Thai coastal tanker fleet) ในวันที่
18 กันยายน 2556 ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

7. โครงการความร่วมมือมาตรการความปลอดภัยทางน�้ำ (พัทยาโมเดล)

จากนโยบายรัฐบาลในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว จ�ำนวน 2 ล้านล้านบาท ภายในปี พ.ศ. 2558
กรมเจ้าท่าในฐานะหน่วยงานสนับสนุนต่อนโยบายดังกล่าว จึงให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินการด้านความปลอดภัย
การส่งเสริมการคมนาคมและท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในการด�ำเนินยุทธศาสตร์ด้าน
ความปลอดภัย ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของกรมเจ้าท่า โดยก�ำหนดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่น�ำร่อง (Pilot Area)
โดยกรมเจ้าท่าได้ทำ� การเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ พิจารณาถึงมาตรการลดความเสีย่ ง และพิจารณาถึงมาตรการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยเดิม รวมทัง้ รูปแบบการจราจรทางน�ำ้ ของเรือในอ่าวพัทยา-เกาะล้าน ปริมาณจราจรทางน�ำ้ อุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้
และได้น�ำมาประมวลเพื่อปรับปรุงมาตรการเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางน�้ำ ภายใต้แผนความปลอดภัยการคมนาคม
ทางน�้ำ บริเวณอ่าวพัทยา-เกาะล้าน ซึ่งมีสาระส�ำคัญดังต่อไปนี้ 1. จัดระเบียบพื้นที่ทางน�้ำ โดยก�ำหนดขอบเขตการใช้พื้นที่
ให้ชัดเจน ได้แก่ การวางทุ่นเพื่อก�ำหนดเขตว่ายน�้ำหรือเขตเล่นกีฬาทางน�้ำและการวางทุ่นเครื่องหมายจ�ำกัดความเร็วเรือ
2. ก�ำกับดูแลและควบคุมการจราจรทางน�้ำที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น มีศูนย์ควบคุมการจราจร ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) เพิม่ เติม ติดตัง้ อุปกรณ์ GPS ส�ำหรับเรือโดยสารสาธารณะ เพือ่ ช่วยควบคุมความเร็วในการเดินเรือมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 3. บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางน�้ำอย่าง
เป็นรูปธรรม 4. สร้างจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยแก่ผู้ควบคุมเรือ พร้อมมีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคม และ
5.ปฏิรูปกฎหมายให้สอดคล้องกับการพัฒนา ทั้งในเรื่องมาตรฐานเรือ อุปกรณ์ประจ�ำเรือ มาตรฐานความรู้ความสามารถ
ผู้ท�ำการในเรือโดยสาร และการพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยทางน�้ำ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวบริเวณ
อ่าวพัทยา–เกาะล้าน ให้เป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวทางน�้ำอย่างปลอดภัยต่อไป โดยในเบื้องต้นกรมเจ้าท่าจัดโครงการ
ความร่วมมือมาตรการความปลอดภัยทางน�้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มอบหมายอ�ำนาจ “เจ้าท่า” ตามกฎหมาย
การเดินเรือในน่านน�้ำไทยระหว่างกรมเจ้าท่า จังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา ในวันที่ 23 กันยายน 2556 ณ โรงแรมพัทยา
ดิสคอฟเวอร์รี่ บีช จังหวัดชลบุรี ร่วมการบูรณาการในการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยและช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวทางน�้ำในจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาต่อไป

8. กิจกรรมวันทางทะเลโลก

วันทางทะเลโลกนับเป็นวันส�ำคัญของผูป้ ระกอบการขนส่งทางน�ำ้ และพาณิชยนาวี ซึง่ องค์การทะเลระหว่าง
ประเทศได้ก�ำหนดให้มีการเฉลิมฉลองมาเป็นประจ�ำทุกปี โดยก�ำหนดให้จัดในช่วงเดือนกันยายน เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
เผยแพร่กิจกรรมการขนส่งทางน�้ำให้ประชาชนโลกได้รับทราบ และตระหนักถึงความส�ำคัญ ส�ำหรับปีนี้ได้ก�ำหนดหัวข้อ
การจัดงานว่า “Sustainable Development : IMO’s contribution beyond RIO+20” ซึ่งสืบเนื่องมาจาก
การประชุมขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อปี 2012
ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 20 ปีก่อน
ซึ่งผลจากการประชุมดังกล่าวประเทศภาคีสมาชิกของ IMO เห็นชอบให้มีการด�ำเนินการพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน(Sustainable Development Goals) โดยเฉพาะด้านการขนส่งทางทะเล เลขาธิการ IMO เห็นว่า
ระบบการขนส่งทางทะเล (Maritime transportation System) มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน 3 เสาหลัก คือ
ด้านสังคม (Social) สิง่ แวดล้อม (environmental) และเศรษฐกิจ (economic) ทัง้ นีจ้ ะต้องมีการก�ำหนดเรือ่ งทีเ่ ป็นปัจจัย
สนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น ด้าน
ความปลอดภัย (safety) การคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม (environmental protection) การด�ำเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ (efficient
operation) การรักษาความปลอดภัย (security) และการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (resource conservation) กรมเจ้าท่า
กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดงานวันทางทะเลโลก ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ด้านสิ่งแวดล้อมทางน�้ำที่อาจได้รับผลกระทบจากการขนส่งทางน�้ำ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
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ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษาด้านพาณิชยนาวี ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวันที่ 26 กันยายน
2556 ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพ โดยมีกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การบรรยาย ความส�ำคัญและ
ที่มาของ “RIO+20 Sustainable Development in Transport sector” “ภารกิจของ IMO ที่สอดคล้อง Sustainable
Development” และการเสวนาเรือ่ ง“อนุสญ
ั ญา IMO : การจัดการน�ำ้ อับเฉา และมาตรการป้องกันมลพิษทางน�ำ้ เนือ่ งจาก
น�้ำมันของภาคการขนส่ง”

9. การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

		
จากสถานการณ์น�้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.
2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานเรือท้องแบนพร้อมเครือ่ งยนต์ จ�ำนวน 27 ล�ำ ให้กรมเจ้าท่าน�ำไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ โดยมีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมเจ้าท่าเป็นผู้เก็บ
รักษาดูแลเรือพระราชทานฯ และเตรียมพร้อมชุดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในการน�ำเรือ
พระราชทานฯ ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ และ
ในปี พ.ศ.2556 เพือ่ สนองพระราชด�ำริ กรมเจ้าท่าได้นำ� เรือพระราชทานพร้อมเจ้าหน้าที่
ออกช่วยเหลือประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอ่างทอง จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้ประสบปัญหาอุทกภัย
อย่างหนัก และได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรมเจ้าท่า โดยมีอธิบดี
กรมเจ้าท่า เป็นผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ฯ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเจ้าท่าภูมภิ าคที่ 1- 7 และ
สาขา และผูอ้ ำ� นวยการศูนย์พฒ
ั นาและบ�ำรุงรักษาทางน�ำ้ ที่ 1- 8 เป็นหน่วยปฏิบตั กิ าร
ศู น ย์ ช ่ ว ยเหลื อ ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ดู แ ล รั ก ษาเรื อ พระราชทาน และเตรี ย มพร้ อ ม
ชุดเจ้าหน้าที่ ในการน�ำเรือพระราชทาน ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือราษฎรที่ประสบ
อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการขนย้ายผู้ประสบอุทกภัย ผู้ป่วย
ผูพ้ กิ าร สัตว์ สิง่ ของ น�ำส่งเครือ่ งบรรเทาทุกข์ของหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ในพืน้ ที่
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
นอกจากการน�ำเรือพระราชทานออกปฏิบตั งิ านให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย ในการนี้ กรมเจ้าท่ายังได้รบั พระ
มหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถุงยังชีพไปมอบให้ประชาชนที่
ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ต�ำบลบางพลวง อ�ำเภอบ้านสร้าง ปราจีนบุรี โดยเรือพระราชทาน ในวันที่ 11 ตุลาคม
2556 พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานฯให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยมี นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า
เป็นผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า และประชาชน ร่วมในพิธี ณ โรงเรียน
วัดพิกุลวนาราม ต�ำบลบางพลวง อ�ำเภอบ้านสร้าง ปราจีนบุรี

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

2. กรมการขนส่งทางบก
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของกรมการขนส่งทางบก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีดังนี้
1. โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย

		 โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ
เป็นการพัฒนาระบบการขนส่งเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าจากจีนตะวันตก
ทีท่ ำ� การขนส่งมาทางถนนสาย R3A หรือ R3E ผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเข้ามาในประเทศไทยโดยข้ามสะพานข้ามแม่น�้ำโขงแห่งที่
4 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งไป
สู่ศูนย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
(Connectivity) ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการสะพานข้ามแม่น�้ำโขงแห่งที่ 4 ที่
ด่านชายแดนเชียงของซึ่งแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2556 รวมถึงรัฐบาลมีแผนการ
ก่อสร้างรางรถไฟทางคู่สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ไปยังพื้นที่ดังกล่าว
อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จึงเป็นประตูการค้าที่ส�ำคัญที่จะสามารถ
เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าจากจีนตะวันตก ผ่านทางท่าเรือน�้ำลึกปากบารา
หรือท่าเรือแห่งอืน่ ๆ ทางฝัง่ ตะวันตกของไทยไปยังตะวันออกกลาง แอฟริกา
และสหภาพยุโรป ซึ่งเส้นทางดังกล่าวจะเป็นเส้นทางลัดส�ำหรับจีนจากเดิม
ที่จีนต้องเดินเรือผ่านทะเลจีนใต้ มหาสมุทรแปซิฟิก และช่องแคบมะละกา ดังนั้นศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบเชียงของจึงเป็น
โครงการที่ส�ำคัญในการดึงดูดสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มาค้าขายผ่านประเทศไทย
		 ลักษณะโครงการจะเป็นการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ประกอบด้วยการเวนคืน และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จ�ำนวน 280 ไร่ 2 งาน 86.6 ตารางวา และก่อสร้างอาคารปฏิบัติงาน ซึ่ง
ประกอบด้วย
		 1) พื้นที่บริหารส่วนกลาง รองรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ
		 2) พื้นที่ปฏิบัติงาน เช่นอาคารปฏิบัติงาน (Operation Office) อาคารเปลี่ยนถ่ายและบรรจุสินค้า
(Container Freight Station: CFS) และพื้นที่ขนาดใหญ่ส�ำหรับเป็นลานกองเก็บตู้สินค้า (Container Stacking Yard)
เป็นต้น
		 ในปี 2556 กรมการขนส่งทางบกได้เตรียมการจัดหาทีด่ นิ บริเวณทีจ่ ะมีการก่อสร้างศูนย์เปลีย่ นถ่ายรูปแบบ
การขนส่งสินค้าเชียงของ โดยได้ด�ำเนินการจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ส�ำรวจอสังหาริมทรัพย์ และจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ในบริเวณดังกล่าว
เพือ่ ค�ำนวณเงิน และจ่ายค่าชดเชยในการเวนคืนทีด่ นิ ก่อนทีจ่ ะด�ำเนินการก่อสร้างต่อไป ซึง่ ได้มกี ารลงนามในสัญญาจ้างกับ
บริษัท เอพซิลอน จ�ำกัด และ บริษัท นูแมพ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
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2. โครงการศึกษาแนวทางและมาตรการในการน�ำเทคโนโลยีระบบการก�ำหนดต�ำแหน่งบนโลก
(Global Positioning System : GPS) มาติดตั้งในรถสาธารณะ

เป็นการด�ำเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 28
ธันวาคม 2553 โดยกระทรวงคมนาคม (คค.) มอบหมายให้กรมการขนส่ง
ทางบกด�ำเนินการศึกษาแนวทางและก�ำหนดมาตรการในการน�ำเทคโนโลยี
ระบบการก�ำหนดต�ำแหน่งบนโลก (Global Positioning System : GPS)
มาติดตั้งในรถสาธารณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม รวมทั้ง
เป็นการตรวจสอบและยกระดับความปลอดภัยทางถนน
โดยปีงบประมาณ 2555 กรมฯ ว่าจ้างศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด�ำเนินการ
ศึกษาแนวทางและก�ำหนดมาตรการในการน�ำเทคโนโลยีระบบการก�ำหนด
ต�ำแหน่งบนโลก (Global Positioning System : GPS) มาติดตั้งในรถ
สาธารณะ และในปีงบประมาณ 2556 น�ำผลการศึกษามาต่อยอดโดย
จัดท�ำโครงการติดตั้งศูนย์บริหารการจัดการเดินรถด้วยระบบก�ำหนด
ต�ำแหน่งบนโลก (Global Positioning System : GPS) เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือ
ในการก�ำกับดูแลความปลอดภัยส�ำหรับรถสาธารณะ โดยสามารถตรวจจับ
การใช้ความเร็วเกินก�ำหนด ตรวจสอบเส้นทางการเดินรถ ตรวจจับพฤติกรรมการขับรถหวาดเสี่ยว และสามารถเก็บสถิติ
การเกิดอุบตั เิ หตุได้ เป็นต้น และปัจจุบนั ขบ. อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการติดตัง้ ระบบดังกล่าว ส�ำหรับรถโดยสารประจ�ำทางเส้นทาง
หมวด 2 ของบริษัท ขนส่ง จ�ำกัดและรถร่วมทั้งหมด จ�ำนวน 12,849 คัน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2557

3. กรอบความร่วมมือทวิภาคี : ไทย-ลาว

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในปี 2556 มีดังนี้
		 3.1 การพัฒนาเส้นทางการเดินรถโดยสารประจ�ำทาง
ระหว่างประเทศไทย-ลาว โดยการส�ำรวจเส้นทางการเดินรถที่มีศักยภาพ
เพื่อเตรียมการส�ำหรับการเปิดการเดินรถในอนาคตได้แก่ เส้นทางเลยไซยะบุลี-หลวงพระบาง เมื่อเดือนกันยายน 2556
		 3.2 การผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษี/
ค่าธรรมเนียมสินค้าผ่านแดน ที่ใช้เส้นทางหมายเลข 8 และ 12 โดยให้
ฝ่ายลาวพิจารณาปรับปรุงการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้เส้นทางดังกล่าว
ให้ได้มาตรฐานและสมเหตุสมผล ซึ่งฝ่ายลาวรับที่จะไปหารือกับภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปัญหาดังกล่าว
3.3 การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและอ�ำนวยความสะดวก
ในด้านการประกันภัยแก่กนั และกัน ซึง่ ทัง้ สองเห็นชอบร่วมกันในการจัดตัง้
จุดบริการและจัดวางระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับการขาย Blue Card
Sticker ให้ครบทั้ง 8 จุด ภายในปี 2557 และเคร่งครัดในการออกเครื่องหมาย Blue Card Sticker ให้รถเดินทางผ่านแดน
ระหว่างสองประเทศ รวมทัง้ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านประกันภัยผ่านแดนระหว่าง 2 ประเทศ ให้ประชาชนได้รบั ทราบ

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

3. กรมการบินพลเรือน
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของกรมการบินพลเรือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีดังนี้
1. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พัก
ผู้โดยสารหลังเดิมพร้อมติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบิน
ณ ท่าอากาศยานอุดรธานี เพือ่ ให้สามารถรองรับจ�ำนวนเทีย่ ว

บินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มีจ�ำนวนมากขึ้น อีกทั้ง
สามารถรองรับจ�ำนวนผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เพิ่ม
มากขึ้น

2. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงขยายเขตทางวิง่
(Runway Strip) และพื้ น ที่ ป ลอดภั ย ปลายทางวิ่ ง
(Runway End Safety Area) ณ ท่าอากาศยานหัวหิน

ให้ใกล้เคียงมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(International Civil Aviation Organization – ICAO)
ก�ำหนดไว้

3. กิจกรรมส�ำคัญ/ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ 2556

นายวรเดช หาญประเสริฐ อธิบดีกรมการบินพลเรือน หัวหน้าคณะผู้แทนไทย
ร่วมเจรจาลงนามในความตกลงด้านการบินระหว่างประเทศไทย - ประเทศออสเตรเลีย
ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2555 ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย

นายวรเดช หาญประเสริฐ อธิบดีกรมการบินพลเรือน หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมเจรจรการบิน
พร้อมลงนามในความตกลงด้านการบินระหว่างประเทศไทย - ประเทศฟิลิปปินส์
ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กรมการบินพลเรือน
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นายวรเดช หาญประเสริฐ อธิบดีกรมการบินพลเรือน เป็น
ประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะท�ำงานด้านการขนส่งทางอากาศของ
อาเซียน ครัง้ ที่ 27 (27th ASEAN Air Transport Working Group กรมการบิน
พลเรือน กระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับอธิบดีกรมการ
บินพลเรือนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ครั้งที่ 50 : The 50th Conference
of Directors General of Civil Aviation, Asia and Pacific Regions :
DGCA/50 ในระหว่างวันที่ 1-4 ก.ค. 56 ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน
กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการประชุมในระดับกรมการบินพลเรือนของรัฐภาคีแห่ง
อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิครวม 38 ประเทศ พร้อมด้วยองค์กรระหว่างประเทศด้านการบินที่
ส�ำคัญจากทั่วโลก 10 องค์กร โดยประเด็นส�ำคัญของการประชุมในครั้งนี้
มุ่งเน้นนวัตกรรมและเป้าหมายส�ำหรับยกระดับนิรภัยการบิน การรักษา
ความปลอดภัยการบินและความยัง่ ยืนของกิจกรรมการบินในภูมภิ าคเอเชีย
และแปซิฟิค Meeting – 27th ASEAN ATWG) ระหว่างวันที่ 29 เมษายน
- 3 พฤษภาคม 2556 ณ มาริไทม์ ปาร์คแอนด์สปารีสอร์ท จ.กระบี่ และ
การประชุมคณะท�ำงานด้านการขนส่งทางอากาศของอาเซียนครั้งที่ 28
(28th ASEAN Air Transport Working Group Meeting – 28th ASEAN
ATWG) ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2556 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
กรุงเทพฯ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะท�ำงานฯ (ครั้งที่
25-28) ในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2556 ปีละ 2 ครั้ง ในการประชุมครั้งนี้มี
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อุตสาหกรรมการบินทีเ่ กีย่ วข้อง จ� ำนวนประเทศ
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดตัง้ ตลาดการบินร่วมอาเซียน (ASEAN Single Aviation Market ASAM) ขึน้ เพือ่ รองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 อันจะเป็นการอ�ำนวยความสะดวกในการเคลือ่ นย้าย
คนและสินค้าอย่างเสรีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและมั่นคงภายในอาเซียนเองและมุ่งสู่ภายนอกอาเซียนต่อไป

กิจกรรมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานทีป่ ระสบภัย ประจ�ำปี 2556 (SAREX
2013) ระหว่ า งวั น ที่ 7-9 กั น ยายน 2556
ณ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี ภายในงานมี
การฝึกอบรมทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการ
การตั้ ง แสดงอากาศยาน พร้ อ มการสาธิ ต
การช่ ว ยเหลื อ เมื่ อ เครื่ อ งบิ น ขนาดใหญ่ เ กิ ด
อุบัติเหตุบริเวณสนามบิน

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

4. กรมทางหลวง
ผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญของกรมทางหลวง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีดงั นี้
1. การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

		 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 เห็นชอบใน
หลักการในการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Inter-City Motorway)
จ�ำนวน 13 เส้นทาง เป็นระยะทาง 4,150 กิโลเมตร ระยะเวลาด�ำเนินการ
20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ถึง 2559 แต่ด้วยการก่อสร้างแต่ละเส้นทางต้องใช้
งบประมาณลงทุ น สู ง ประกอบกั บ ภาวะเศรษฐกิ จ ตกต�่ ำ หลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ
การอนุมตั แิ ผนดังกล่าวในปีเดียวกัน ส่งผลให้การด�ำเนินการไม่เป็นไปตามแผน
โดยปัจจุบันมีทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่เปิดให้บริการแล้วเพียง 2 เส้นทาง
ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกรุงเทพฯ – ชลบุรี ระยะทาง 82 กิโลเมตร
และ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ด้านตะวันออก (ช่วงบางปะอิน – บางพลี) ระยะทาง 64 กิโลเมตร
		 ปัจจุบนั กรมทางหลวงมีแผนการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองในระยะเร่งด่วน 5 เส้นทาง เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมประสิทธิภาพสูง
เชื่อมโยงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปยังภูมิภาคต่าง ๆ โดยสามารถสรุปผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา และสถานะ
ความพร้อมในปัจจุบัน (ณ สิ้นปีงบประมาณ 2556) ดังนี้
1.1 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา ได้ผ่านกระบวนการศึกษา
ความเหมาะสม และส�ำรวจออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ ตลอดจนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
ได้ผ่านความเห็นชอบ รวมถึงพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินได้ผ่านความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
26 เมษายน 2556 ปัจจุบนั มีแผนการก่อสร้างในปี 2558 – 2560 โดยงบประมาณค่าก่อสร้างและค่าจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ได้รบั
การบรรจุอยูใ่ นแผนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งของร่าง พ.ร.บ. เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท
1.2 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ได้ผ่านกระบวนการศึกษา
ความเหมาะสมและส�ำรวจออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ ตลอดจนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
ได้ผ่านความเห็นชอบ รวมถึงพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินได้ผ่านความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
10 กันยายน 2556 ปัจจุบนั มีแผนการก่อสร้างในปี 2558 – 2560 โดยงบประมาณค่าจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ อยูใ่ นร่างพระราชบัญญัติ
เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ส�ำหรับงบประมาณค่าก่อสร้างและแนวทางการลงทุน อยูร่ ะหว่างการพิจารณาแนวทางการให้เอกชน
ร่วมลงทุน
1.3 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา – มาบตาพุด ได้ผ่านกระบวนการศึกษา
ความเหมาะสมและส�ำรวจออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ ส่วนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ยังอยู่ใน
ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการฯ ส�ำหรับร่างพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
เห็นชอบในหลักการแล้ว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ปัจจุบันมีแผนการก่อสร้างในปี 2558 – 2560 โดยกรมทางหลวงมี
แผนทีจ่ ะน�ำเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางทีจ่ ดั เก็บของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทีเ่ ปิดให้บริการแล้วมาใช้เป็นงบประมาณ
ส�ำหรับค่าก่อสร้างโครงการนี้ ส่วนงบประมาณค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินอยู่ใน ร่างพระราชบัญญัติเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท
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1.4 โครงการทางหลวงพิ เ ศษระหว่ า งเมื อ ง สายนครปฐม – ชะอ� ำ ได้ ผ ่ า นกระบวนการศึ ก ษา
ความเหมาะสม ตลอดจนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) ได้ผา่ นความเห็นชอบแล้ว ปัจจุบนั อยูใ่ นขัน้ ตอน
การส�ำรวจออกแบบรายละเอียด ซึ่งกรมทางหลวงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาให้เริ่มด�ำเนินงานแล้วในปีงบประมาณ 2556
		
1.5 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครสวรรค์ ได้ผา่ นกระบวนการศึกษาความ
เหมาะสมเป็นที่เรียบร้อย โดยปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของ
คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการฯ
			 นอกจากนั้น กรมทางหลวงยังมีโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเส้นทางอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงปีงบประมาณ 2556 ได้แก่
    
1.5.1 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
เพื่อพัฒนาถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกในปัจจุบัน ให้มีการควบคุมทางเข้า - ออกโดยสมบูรณ์
                      1.5.2 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต –
บางปะอิน เพื่อช่วยบรรเทาสภาพการจราจรบนถนนพหลโยธิน โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น และเพิ่มโครงข่าย
ถนนสายหลักตอนบนของกรุงเทพมหานครกับจังหวัดใกล้เคียง รองรับการจราจรทีเ่ ดินทางระหว่างภาค (ภาคกลาง ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มายังกรุงเทพมหานคร
                      1.5.3 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก
– ราชบุรี (ปากท่อ) โดยพิจารณารูปแบบการก่อสร้างทางยกระดับ
บนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) เพือ่ แบ่งเบาปัญหาการจราจร
บนถนนพระราม 2 และเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
และโลจิสติกส์เชื่อมต่อกรุงเทพมหานครกับจังหวัดในภาคใต้
                    1.5.4 โครงการทางหลวงพิ เ ศษระหว่ า งเมื อ ง
สายชลบุรี – หนองคาย ตอนชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) – ปราจีนบุรี
(ทางหลวงหมายเลข 359) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายโลจิสติกส์
ของประเทศ รองรั บ ปริ ม าณการขนส่ ง จากโรงงานอุ ต สาหกรรมและ
นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามแนวเส้นทางเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบัง
                    1.5.5 โครงการทางหลวงพิ เ ศษระหว่ า งเมื อ ง
สายกาญจนบุรี - ชายแดนไทย/เมียนมาร์ (บ.พุน�้ำร้อน) เพื่อรองรับ
ความต้องการเดินทางและการคมนาคมขนส่งสินค้าในอนาคตที่จะเกิดขึ้น
จากโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน�้ำลึกทวาย
1.5.6 โครงการทางหลวงพิ เ ศษระหว่ า งเมื อ ง
สายหาดใหญ่ – ชายแดนไทยมาเลเซีย โดยเป็นการศึกษาทบทวนความ
เหมาะสมของโครงการฯ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุ
บนถนนเพชรเกษมที่เชื่อมโยงไปยังด่านชายแดนไทย - มาเลเซียในปัจจุบัน
และเสริมสร้างความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคภายใต้กรอบความร่วมมือ
การพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT)
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2. โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 7

		 ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือ มอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ – ชลบุรี เปิดให้บริการตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2541 เป็นทางหลวงพิเศษทีม่ กี ารควบคุมทางเข้า – ออก แบบสมบูรณ์ (Full Control of Access) โดยกัน้ รัว้ ถาวรตลอด
แนวเขตทาง มีด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบเปิด (Opened System) เป็นการชั่วคราวแบบ Barrier Type
จ�ำนวน 2 ด่าน ได้แก่ ด่านลาดกระบัง และด่านพานทอง ซึ่งในแต่ละด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางด้วยระบบตัว๋
ในอัตราคงที่ คือ รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท รถยนต์ 6 ล้อ 50 บาทและรถยนต์มากกว่า 6 ล้อ 70 บาท
		 เพื่อเพิ่มคุณภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้เส้นทาง และเพื่อให้มีการเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม กรมทางหลวงจึงได้ด�ำเนินโครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ช่วง กม. 20+700 ถึง กม. 68+000 โดยน�ำเทคโนโลยีระบบจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง
ทีท่ นั สมัยมาติดตัง้ ในระบบปิด (Closed System) ซึง่ คิดเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางตามระยะทางทีใ่ ช้จริง (Distance-based
Toll Charge) และน�ำเอาระบบควบคุมการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Intelligence Transportation System: ITS)
มาใช้งานด้านระบบอ�ำนวยความปลอดภัยด้านการจราจร เพื่อยกระดับระบบการบริหารจัดการเส้นทางอย่างเต็มรูปแบบ
โดยข้อมูลการสือ่ สารและระบบควบคุมการสัง่ สารทัง้ หมดภายในโครงการนีจ้ ะถูกเชือ่ มโยงต่อเป็นระบบเครือข่ายสายใยแก้ว
น�ำแสงตลอดสายทาง โดยมีศูนย์ควบคุมกลางที่บริเวณทางแยกต่างระดับลาดกระบังเป็นศูนย์บัญชาการในการดูแล
ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
รายละเอียดของการด�ำเนินการก่อสร้าง ประกอบด้วย
		
2.1 งานโยธาและงานก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมในพื้นที่ก่อสร้างหลัก 6 แห่ง ได้แก่ บริเวณทางแยก
ต่างระดับลาดกระบัง บริเวณด่านลาดกระบังเดิม บริเวณบางบ่อ (แยกเข้ามาจาก ถ.บางนา – ตราด) บริเวณทางแยก
ต่างระดับบางปะกง บริเวณทางแยกต่างระดับพานทอง และบริเวณด่านพานทองเดิม
		 2.2 งานระบบจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง ประกอบด้วย 2 ระบบหลัก ได้แก่
			 1 ระบบเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางด้วยบัตร Smart Card โดยผู้ใช้เส้นทางรับบัตร Smart Card
ที่บริเวณด่านขาเข้า และจ่ายเงินค่าผ่านทางตามอัตราที่ก�ำหนดที่บริเวณด่านขาออก
			 2 ระบบเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection System หรือ ETC) โดย
ผู้ใช้เส้นทางต้องติดเครื่องรับสัญญาณไว้ที่กระจกหน้ารถ เมื่อรถวิ่งผ่านด่านฯ อุปกรณ์ที่ช่องทางจะส่งสัญญาณติดต่อกับ
เครือ่ งรับสัญญาณ และระบบจะหักค่าผ่านทางในบัตร พร้อมแสดงอัตราค่าผ่านทางและยอดเงินคงเหลือให้ทราบ ซึง่ ระบบนี้
จะช่วยแก้ไขปัญหารถติดบริเวณหน้าด่านได้เป็นอย่างดี
2.3 งานระบบอ�ำนวยความปลอดภัยด้านการจราจร  ประกอบด้วยงานหลัก ดังนี้
			 1 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือ CCTV ติดตัง้ ทุก ๆ 1 กิโลเมตรจ�ำนวน 54 จุด ตลอดเส้นทางเพื่อ
ตรวจสอบสภาพการจราจรและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนทางหลวงพิเศษตลอดเวลา
			 2 ระบบป้ายสัญญาณปรับได้ (Matrix Sign) ติดตั้งทุก ๆ 2 กิโลเมตร จ�ำนวน 44 ป้าย ตลอดเส้นทาง
เพื่อแสดงสัญลักษณ์ในการควบคุมการใช้ความเร็วและแจ้งเตือนในช่องทางจราจร
			 3 ป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (Variable Message Sign System) จ�ำนวน 4 จุด เพื่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล รายงานสภาพการจราจร แจ้งเตือนอุบัติเหตุ แจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ใช้ทางหลวงพิเศษ
			 4 โทรศัพท์ฉุกเฉิน (Emergency Telephone) ติดตั้งทุก ๆ 1 กิโลเมตรทั้งขาเข้าและขาออก จ�ำนวน
8 จุด ตลอดเส้นทาง เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสามารถติดต่อกับศูนย์อ�ำนวยความปลอดภัยด้านการจราจร หากเกิดเหตุฉุกเฉิน
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			 5 ระบบตรวจนับจ�ำนวนยานพาหนะและวัดความเร็ว (Image Processing Detector System–IDS)
จ�ำนวน 8 จุด เพือ่ ตรวจนับจ�ำนวนและวัดความเร็วของยานพาหนะ ส�ำหรับวิเคราะห์การจราจรและแจ้งเตือนเจ้าหน้าทีเ่ มือ่
เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ
			 6 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ส�ำหรับผู้ใช้เส้นทาง (Call Center) เพื่อรับแจ้งปัญหาหรือสอบถามการใช้
เส้นทางตลอด 24 ชั่วโมง

โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7

3. โครงการเร่งรัดก่อสร้างทางหลวงสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2)

		 ผลจากการด�ำเนินการก่อสร้างทางหลวงสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร ระยะที่ 1 คณะรัฐมนตรีได้มอบหมาย
ให้กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวง ด�ำเนินการจัดท�ำแผนการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ซึ่ง
แผนด�ำเนินการดังกล่าวครอบคลุมการก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
จากแนวเหนือ - ใต้ และแนวตะวันออก - ตะวันตก รวม 9 โครงข่าย ระยะทางรวม 4,366 กิโลเมตร ค่าก่อสร้างประมาณ
103,300 ล้านบาท ก�ำหนดระยะเวลาด�ำเนินการ 11 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 – 2549
		 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2538 อนุมัติแผนดังกล่าวในหลักการโดยมีข้อสังเกตให้
เพิม่ เติมสายทางอีก รวมทัง้ ให้ทำ� การศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียด จัดท�ำแผนด�ำเนินงานและแผนการเงินเสนออีกครัง้
กรมทางหลวงจึงได้วา่ จ้างบริษทั ทีป่ รึกษาท�ำการศึกษาตามข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีขา้ งต้น โดยได้เพิม่ โครงข่ายสายทาง
อีก 2 โครงข่าย รวมทั้งสิ้นเป็น 11 โครงข่ายเส้นทาง ระยะทางรวมประมาณ 5,400 กิโลเมตร ปัจจุบันการศึกษาข้างต้นได้
ด�ำเนินการแล้วเสร็จ เป็นแผนด�ำเนินการก่อสร้างทางสายหลัก เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ระหว่างช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 8 – แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549)
		 กรมทางหลวงตระหนักถึงความส�ำคัญในการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงระยะที่ 2 จึงด�ำเนินการวางแผน
ศึกษา ส�ำรวจ ออกแบบ และด�ำเนินการก่อสร้างตามล�ำดับความส�ำคัญอย่างมีระบบเป็นขัน้ ตอนตามโครงข่าย จนถึงปัจจุบนั
มีผลการด�ำเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2556 ดังนี้
		 - ก่อสร้างแล้วเสร็จ
2,999.39 กิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 55.52
		 - อยู่ระหว่างก่อสร้าง
820.32 กิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 15.19
		 - ยังไม่ได้รับงบประมาณ 1,582.44 กิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 29.29
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4. การพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

		 ในปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการสื่อสาร รับส่ง วิเคราะห์ข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ประกอบกับจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี 2554 ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความจ�ำเป็นใน
การรายงานและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันสมัยในภาวะฉุกเฉินแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
ในการรับมือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมทางหลวงจึงได้พัฒนา “ระบบบริหารงานภัยพิบัติและ
สถานการณ์ฉุกเฉิน” (Emergency Management System: EMS) เพื่อเป็นระบบสารสนเทศส�ำหรับการติดตามแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ ที่ครอบคลุมรวมไปถึงสาธารณภัย ภัยด้านความมั่นคง สถานการณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ รวมทั้งการบริหาร
จัดการงานจราจรจัดการงานในช่วงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์
		 โดยเจ้าหน้าทีข่ องกรมทางหลวงสามารถรายงานข้อมูลสถานการณ์จราจรและภัยพิบตั ทิ เี่ กิดขึน้ บนทางหลวง
เข้าสูร่ ะบบฯ แบบเรียลไทม์ (Real Time) โดยใช้คอมพิวเตอร์ผา่ นระบบเว็บแอปพลิเคชัน่ (Web application) หรือรายงาน
จากจุดเกิดเหตุผ่านทางโทรศัพท์มือถือแบบ Smart phone
หรือ Tablet ด้วยโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile application)
โดยข้อมูลทีเ่ จ้าหน้าทีร่ ายงานจะถูกเผยแพร่แบบ Real time ใน
ระบบฯ บนแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้มี
ส่วนเกีย่ วข้องและประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลสถานการณ์
ล่าสุดที่เกิดขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์ http://bmm.doh.go.th/
ems/ และ ผ่านทาง Mobile application “DOH EMS” รวมถึง
เทคโนโลยี RSS Feed เพือ่ ให้การเผยแพร่ขอ้ มูลสูป่ ระชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินของกรมทางหลวง
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5. การพัฒนาระบบบริการข้อมูลจราจรแบบ Real-Time

		 ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา กรมทางหลวงได้ปรับปรุงและพัฒนางานส�ำรวจข้อมูลด้านการจราจร โดย
น�ำวิทยาการด้านเทคโนโลยีตรวจนับสมัยใหม่และระบบเครือข่ายสือ่ สารมาใช้ ซึง่ ข้อมูลเหล่านีไ้ ม่เพียงแต่จะมีความส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินภารกิจต่าง ๆ ของกรมทางหลวง แต่ยังเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ส�ำหรับ
ผูใ้ ช้เส้นทางทีต่ อ้ งการทราบสภาพการจราจรในช่วงเวลานัน้ ๆ เพือ่ ใช้ในการวางแผน
การเดินทางได้ ดังนั้น กรมทางหลวงจึงได้พัฒนาระบบบริการข้อมูลจราจรแบบ
Real-Time ผ่านเว็บไซต์ของส�ำนักอ�ำนวยความปลอดภัย http://bhs.doh.go.th
และ ผ่าน Mobile Application “Thailand Highway Traffic” รองรับระบบ
ปฏิบัติการ Andriod และ iOS ตลอดจน Mobile Web m.highwaytraffic.
go.th ส�ำหรับผูใ้ ช้งานสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบตั กิ ารอืน่ โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ปี 2556 ที่ผ่านมา Mobile Application “Thailand Highway Traffic” เป็น Free
Application ในหมวดท่องเที่ยว (Travel) ที่มียอด download สูงสุดเป็นอันดับ 1
ใน App Store ประเทศไทย

เว็บไซต์ และ Mobile Application “Thailand Highway Traffic” บริการข้อมูลจราจรแบบ Real-Time

6. การศึกษาจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

		 ด้วยประเทศไทยก�ำลังเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community : AEC) ในปี พ.ศ. 2558 กรมทางหลวงซึง่ เป็นหน่วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบการพัฒนาและดูแลรักษาทางหลวง
ของประเทศ จึงได้ด�ำเนินการศึกษาจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เพือ่ ใช้เป็นกรอบการด�ำเนินงานและจัดสรรงบประมาณในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน การบริหาร
จัดการทางหลวง โครงสร้าง บทบาทและภารกิจของหน่วยงาน และความพร้อมของบุคลากร เพือ่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และแนวทางการด�ำเนินงานของกระทรวงคมนาคม และเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอันใกล้ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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5. กรมทางหลวงชนบท
ผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญของทางหลวงชนบท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีดงั นี้
1. โครงการก่อสร้างถนนสายทางเข้าวัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงรับโครงการจัดสร้าง
พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ณ วัดทิพย์สคุ นธาราม
ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งมีก�ำหนดแล้วเสร็จในเดือน ธันวาคม 2557 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลทีเ่ จริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ส�ำหรับ
ให้ประชาชนไปประกอบพิธที างศาสนา เป็นการทะนุบำ� รุงพระศาสนาและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนเชิงพุทธอุทยาน ตลอดจนเป็นการสนับสนุนนโยบาย
ยุทธศาสตร์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด กาญจนบุรี
ทั้งนี้ กรมทางหวงชนบท ได้มอบหมายให้ด�ำเนินการก่อสร้าง
ถนนสายทางเข้าวัดทิพย์สคุ นธาราม ต�ำบลดอนแสลบ อ�ำเภอห้วยกระเจา จังหวัด
กาญจนบุรี และบริเวณโดยรอบพุทธอุทยาน เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนและพระภิกษุสงฆ์ โดยก่อสร้างเป็นถนนลาดยาง ขนาด 2 ช่องทาง
จราจร ระยะทางรวม 3.544 กิโลเมตร มีผลงานความก้าวหน้า ณ เดือนมกราคม
2557 ประมาณร้อยละ 70 คาดว่าจะด�ำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ ประมาณ
เดือนมิถุนายน 2557 (ก่อสร้างเร็วกว่าแผนงาน 3 เดือน) โดยใช้งบประมาณใน
การก่อสร้างถนน 99.950 ล้านบาท

2. สะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1

กรมทางหลวงชนบท ด�ำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำ�้
เจ้าพระยา บริเวณถนนนนทบุรี 1 เป็นหนึ่งในการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่
สองฝั่งน�้ำ เชื่อมพื้นที่ต�ำบลบางกร่างและต�ำบลบางศรีเมือง (ทางฝั่งตะวันตก)
เข้ากับพืน้ ทีต่ ำ� บลสวนใหญ่และต�ำบลตลาดขวัญ (ทางฝัง่ ตะวันออก) เป็นเส้นทาง
การเดินทางที่จะอ�ำนวยความสะดวกต่อประชาชนในจังหวัดนนทบุรีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยแบ่งเบาการจราจรบนสะพานข้ามแม่นำ�้ เจ้าพระยาเดิม โดยเฉพาะ
สะพานพระราม 5 ซึง่ มีปริมาณการจราจรกว่า 90,000 คันต่อวัน สะพานพระนัง่ เกล้า
(เก่า) มีปริมาณการจราจรกว่า 51,000 คันต่อวัน และสะพานพระนั่งเกล้า (ใหม่)
มีปริมาณการจราจรกว่า 134,000 คันต่อวัน อีกทั้งยังอ�ำนวยความสะดวกต่อ
ประชาชนในการเดินทางในจังหวัดนนทบุรีสองฝากฝั่งตะวันออกและตะวันตก
ของแม่น�้ำเจ้า พระยา ตลอดจนสามารถใช้ เ ป็ น เส้ น ทางเลื อ กเพื่ อ หลี ก เลี่ ย ง
การจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนงามวงศ์วาน และถนนติวานนท์ได้อีก
ด้วย รวมระยะทางประมาณ 4.3 กิโลเมตร งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น
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3,795.969 ล้านบาท โดยแยกเป็นเงินงบประมาณ 1,141.333 ล้านบาท และเงินกู้ (JICA) 2,654.635 ล้านบาท ปัจจุบัน
มีผลงานความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 60 เร็วกว่าแผนร้อยละ 2 (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2556) โดยคาดว่าจะสามารถเปิด
ใช้งานได้ประมาณปลายปี 2557

3. โครงการก่อสร้างขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 1) จากคลองมหาสวัสดิ์ - ถนน
รัตนาธิเบศร์

		 กรมทางหลวงชนบท ด�ำเนินการโครงการก่อสร้างขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 1) จากคลองมหาสวัสดิ์ ถนนรัตนาธิเบศร์ โดยขยายช่องจราจรบนถนนราชพฤกษ์จาก 6 ช่องจราจร เป็น 10 ช่องจราจร เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
จะสามารถช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนนราชพฤกษ์โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน ซึง่ มีปริมาณจราจรประมาณ 46,000 คัน
ต่อวันได้ อีกทั้งเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งนี้ยังเป็นการเสริมศักยภาพโครงข่ายถนนในแนวเหนือ-ใต้ของพื้นที่
ฝั่งตะวันตกของแม่น�้ำเจ้าพระยาในเขต จังหวัดนนทบุรี
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาพืน้ ทีต่ ลอด
สองข้างทาง ปัจจุบันมีผลงานความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ
24.26 (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2556) รวมระยะทาง 6.260
กิโลเมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 599.46 ล้านบาท คาดว่า
จะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2558

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

6. ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญของส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีดังนี้
1. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. 2556-2563

1.1 ความเป็นมา
       นโยบายรัฐบาล รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 โดยสาระส�ำคัญ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง คือ นโยบายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบราง
เพื่อขนส่งมวลชน การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ
			 1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนการขนส่ง
			 2) พัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อเชื่อมโยงกับฐานการผลิต
และฐานการส่งออกของประเทศ รวมทั้งเร่งปรับโครงสร้างการบริหารจัดการระบบรางของประเทศ
			 3) พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง เช่น ระบบรถไฟทางคูเ่ ชือ่ มชานเมืองและหัวเมืองหลัก ระบบ
รถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ-เชียงใหม่ กรุงเทพ-นครราชสีมา กรุงเทพ-หัวหิน และพัฒนาขยายทางรถไฟสายแอร์พอร์ต
เรล ลิงค์ ต่อจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังชลบุรีและพัทยา
			 4) เร่งรัดโครงการรถไฟฟ้า 10 สายทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
			 5) พัฒนาการขนส่งทางน�ำ้ และกิจการพาณิชยนาวีขนส่งเดินเรือชายฝัง่ ทะเล ทัง้ ฝัง่ ด้านทะเลอันดามัน
และฝั่งด้านทะเลอ่าวไทย โดยพัฒนาท่าเรือน�้ำลึกและสะพานเศรษฐกิจเชื่อมสองฝั่งทะเลภาคใต้
			 6) พัฒนาท่าอากาศยานสากล ท่าอากาศยานภูมิภาค และอุตสาหกรรมการบินของไทย
1.2 ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
		
รัฐบาลได้กำ� หนดยุทธศาสตร์ประเทศเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้ประชาชน
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยการสร้างรายได้จากการพัฒนา เพือ่ ให้เกิดความสมดุลและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่
1) ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Growth & Competitiveness)  
		
เป้าหมายส�ำคัญ คือ เศรษฐกิจขยายตัวและรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น โดยยกระดับห่วงโซ่มูลค่า
ภาคอุ ต สาหกรรมสู ่ ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ชั้ น สู ง เพื่ อ รั ก ษาฐานอุ ต สาหกรรมเดิ ม และมุ ่ ง พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมอนาคต
ที่สร้างรายได้ใหม่ สร้างมูลค่าให้กับภาคเกษตร ภาคบริการ และการท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ อาทิเช่น มีบริการโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ทเี่ พียงพอกับความต้องการ
และมีคุณภาพระดับสากล เป็นต้น
			 2) ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (Inclusive Growth)
				 เป้าหมายส�ำคัญ คือ การลดความเหลื่อมล�้ำของสังคมเมืองและสังคมชนบท โดยสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ สร้างอาชีพและรายได้ทมี่ นั่ คง รวมถึงการเข้าถึงบริการทางสังคม บริการ
สาธารณูปโภค และบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด�ำรงชีวิต เป็นต้น
3) ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth)
				 เป้าหมายส�ำคัญ คือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
ลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง และภาคครัวเรือน และการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน เป็นต้น
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			 4) ยุทธศาสตร์ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
				 เป้าหมายส�ำคัญ คือ การจัดสวัสดิการและการดูแลประชาชนตลอดชีวิต โดยการบริหารภาครัฐ
ที่สมดุลและมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น บูรณาการแนวทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่
เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างทั่วถึงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1.3 สถานการณ์ปัจจัยแวดล้อม
			 ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมีการขนส่งสินค้าและบริการเฉลี่ยปีละประมาณ 500 ล้านตัน โดย
เป็นสัดส่วนการขนส่งทางถนนถึงร้อยละ 82 การขนส่งทางรถไฟเพียงร้อยละ 2 การขนส่งทางน�ำ้ ในประเทศ ประมาณร้อยละ 9
การขนส่งทางน�้ำชายฝั่งทะเล ร้อยละ 6 และการขนส่งทางอากาศ เพียงประมาณ ร้อยละ 1 ซึ่งมีผลท�ำให้ต้นทุนโลจิสติกส์
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ยังคงมีตน้ ทุนอยูใ่ นระดับร้อยละ 15.2 (ในจ�ำนวนนี้
เป็นต้นทุนด้านการขนส่งประมาณร้อยละ 7.2 ของ GDP) ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย
มีต้นทุนโลจิสติกส์ อยู่ในระดับร้อยละ 8 และ 13 เป็นล�ำดับ

			 จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ธนาคารโลกได้จัดอันดับดัชนีความสามารถด้านโลจิสติกส์ ในปี พ.ศ. 2555
พบว่าดัชนีของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 38 ต�่ำกว่าประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย ที่อยู่ในอันดับที่ 1
และ 29 ตามล�ำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานรายสาขา จะพบว่าคุณภาพของถนน
ประเทศไทยอยูใ่ นล�ำดับที่ 36 ในขณะทีป่ ระเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย อยูใ่ นล�ำดับที่ 1 และ 21 ตามล�ำดับ ส�ำหรับคุณภาพ
ของโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟประเทศไทย ถูกจัดล�ำดับที่ 57 โดยประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียมีคุณภาพเป็นล�ำดับที่ 1
และ 20 ตามล�ำดับ ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางน�้ำมีล�ำดับที่ 43 และโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
ทางอากาศ มีล�ำดับที่ 28
1.4 ปัจจัยในการก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ
1.4.1 แหล่งผลิตเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ การก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ได้พิจารณาถึงความต้องการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งของ
ประเทศ จากแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ส�ำคัญในปัจจุบัน อาทิ ข้าว มันส�ำปะหลัง อ้อย เป็นต้น รวมทั้งการพิจารณาแหล่ง
อุตสาหกรรมของประเทศ (นิคมอุตสาหกรรม) รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

1.4.2 การพิจารณาคัด เลือ กเมืองศู น ย์ ก ลาง
ทางเศรษฐกิ จ ในภูมิ ภ าคผลการพิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์และ
คัดเลือกเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค ประตูการค้าชายแดน
(Gateway) และเมืองเศรษฐกิจคู่ขนานที่อยู่ในพื้นที่อิทธิพลของเมือง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ สรุปดังนี้
1) การก�ำหนดหลักเกณฑ์ และคัดเลือก
เมื อ งศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคประตู ก ารค้ า ชายแดน
(Gateway) และเมืองเศรษฐกิจคู่ขนานที่อยู่ในพื้นที่อิทธิพลของ
เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
					 การก�ำหนดหลักเกณฑ์และคัดเลือก
เมื อ งศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคประตู ก ารค้ า ชายแดน
(Gateway) และเมืองเศรษฐกิจคู่ขนานที่อยู่ในพื้นที่อิทธิพลของเมือง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วิเคราะห์จากรายได้ต่อหัวของประชากร
(GPP Per Capita) จ�ำนวนประชากร จ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว และปริมาณ
การจราจร สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1.1) เมื อ งศู น ย์ ก ลางปั จ จุ บั น
14 แห่ง ประกอบด้วย ภาคเหนือ 3 แห่ง คือ เชียงใหม่ นครสวรรค์
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำ�คัญของไทย
และพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แห่ง คือ ขอนแก่น อุดรธานี
หนองคาย นครราชสีมา และอุบลราชธานี ภาคกลาง คือ กรุงเทพมหานครและเมืองปริมณฑล ภาคตะวันตก 1 แห่ง
คือ กลุ่มจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี ภาคตะวันออก 1 แห่ง กลุ่มจังหวัดชลบุรีและระยอง และภาคใต้ 3 แห่ง
คือ กลุ่มจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี และสงขลา
					 1.2) ป ร ะ ตู ก า ร ค ้ า ช า ย แ ด น
(Gateway) 7 แห่ง ประกอบด้วย ภาคเหนือ 2 แห่ง คือ เชียงราย
ตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แห่ง คือ มุกดาหาร และนครพนม
ภาคตะวันตก 1 แห่ง คือ กาญจนบุรี ภาคตะวันออก 1 แห่ง คือ
สระแก้ว และภาคใต้ 1 แห่ง คือ สงขลา
					 1.3) เมืองเศรษฐกิจคู่ขนานของ
เมืองศูนย์กลางปัจจุบนั และประตูการค้าชายแดน 24 แห่ง ประกอบ
ด้วย ภาคเหนือ 7 แห่ง คือ ล�ำปาง แม่ฮ่องสอน ล�ำพูน ก�ำแพงเพชร
สุโขทัย พิจิตร และเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 แห่ง
คือ เลย กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ภาคกลาง
2 แห่ง คือ สระบุรี และลพบุรี ภาคตะวันตก 2 แห่ง คือ ราชบุรี และ
สมุทรสงคราม ภาคตะวันออก 3 แห่ง คือ ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และ
ปราจีนบุรี และภาคใต้ 4 แห่ง คือ ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช
และตรัง
เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ประตูการค้าชายแดน
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1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ
			คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของ
ประเทศ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ส�ำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติให้อ�ำนาจกระทรวง
การคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1.5.1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่มีต้นทุนต�่ำกว่า (Modal Shift
& Multimodal) เพื่อมุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน โดยลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศในภาพรวม และให้ความส�ำคัญ
กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่การขนส่งทางน�้ำและทางรางที่มีต้นทุนการขนส่งต�่ำกว่า (Growth and
Competitiveness) โดยมีแนวทางในการด�ำเนินการ ดังนี้
1) พัฒนา/ปรับปรุงโครงข่ายทางรถไฟ
ที่ มี อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บั น ให้ เ ป็ น โครงข่ า ยการขนส่ ง หลั ก ของประเทศ
ที่สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายและการบริหารจัดการขนส่งสินค้าได้
อย่างสะดวกปลอดภัย และสามารถลดต้นทุนการขนส่งของประเทศได้
ในภาพรวม เช่น การพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ไปยังพื้นที่อุตสาหกรรม
หรือพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขนส่งสินค้าโดยตู้คอนเทนเนอร์ รวมทั้ง
สามารถสนับสนุนการขยายฐานการผลิตตามแนวเส้นทางรถไฟ ประกอบ
ด้วย ระยะเร่งด่วน 5 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางลพบุรี - ปากน�ำ้ โพ มาบกะเบา
- ชุมทางถนนจิระ ถนนจิระ - ขอนแก่น นครปฐม - หนองปลาดุก - หัวหิน
และประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร และระยะต่อไป ได้แก่ เส้นทางหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร - สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี - ปาดังเบซาร์
ปากน�ำ้ โพ - เด่นชัย ขอนแก่น - หนองคาย และถนนจิระ - อุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ
ตลอดจนการปรับปรุงทาง ราง หมอน สะพาน ติดตัง้ รัว้ เครือ่ งกัน้ ระบบ
อาณัตสิ ญ
ั ญาณไฟสี และระบบโครงข่ายโทรคมนาคมทัว่ ประเทศ เป็นต้น
               2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนให้มีการขนส่งสินค้าทางล�ำน�้ำและชายฝั่ง
ภายในประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งสินค้าภายในประเทศ และเชื่อมโยงกับท่าเรือในภูมิภาค โดย
การพัฒนาท่าเรือล�ำน�้ำและท่าเรือชายฝั่งทั้งด้านฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน เพื่อให้สามารถใช้เป็นท่าเรือชายฝั่งภายใน
ประเทศและท่าเรือระหว่างประเทศ อาทิเช่น การก่อสร้างท่าเรือ จ.ชุมพร ท่าเรือน�้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2 ท่าเรือล�ำน�้ำ
เพื่อการประหยัดพลังงาน จ.อ่างทอง และท่าเรือน�้ำลึกปากบารา จ.สตูล รวมทั้งการพัฒนาร่องน�้ำในแม่น�้ำที่มีศักยภาพ
เพื่อให้การขนส่งสินค้าในแม่น�้ำป่าสักสามารถเข้าถึงต้นทางหรือปลายทางของสินค้ามากยิ่งขึ้น
                3) พัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อเชื่อมโยงกับ
ฐานการผลิตและฐานการส่งออกของประเทศทีส่ ำ� คัญของประเทศ โดยสนับสนุนให้เอกชนเข้ามีสว่ นร่วมในการลงทุนพัฒนา
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างโรงรถจักรแก่งคอย เป็นต้น
1.5.2 พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกในการเดิ น ทางและขนส่ ง ไปสู ่
เมืองศูนย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน (Connectivity)  เพื่อรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและการย้ายฐานการผลิตทีค่ าดว่าเพิม่ ขึน้ จากการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ โดยมีแนวทางในการด�ำเนินการ ดังนี้
          1) พัฒนาประตูการค้าหลักและประตูการค้าชายแดน (Gateway) โดยพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพโครงข่ายระบบถนนและจุดข้ามแดนตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่น�้ ำโขง
(GMS CBTA) โดยเฉพาะในแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก (East - West Economic Corridor : EWEC)
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เพือ่ ให้สามารถรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพือ่ นบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชือ่ มโยงระหว่างประเทศ โครงการสนับสนุนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการสนับสนุน
นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือแหลมฉบัง โครงการสนับสนุนท่าเทียบเรือเชียงแสน จ.เชียงราย และโครงการสนับสนุน
สะพานข้ามแม่น�้ำโขงแห่งที่ 4 จ.เชียงราย รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ประตูการค้า
ให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดความแออัด และสามารถรองรับปริมาณการขนส่งสินค้า
ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต เช่น การสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่าย รูปแบบการขนส่งสินค้า สถานีขนส่งสินค้า เพื่อเป็นจุดเปลี่ยน
ถ่าย (Interface) ระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศกับการขนส่งภายในประเทศ ตลอดจนการพัฒนาด่านการค้าชายแดน
เป็นต้น
		            2) พัฒนาโครงข่ายเชื่อมต่อภูมิภาค (Regional Connectivity) โดยพัฒนาระบบรถไฟ
ความเร็วสูง ในเส้นทางต่าง ๆ ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพ - เชียงใหม่ กรุงเทพ-นครราชสีมา กรุงเทพ - หัวหิน และเส้นทาง
ต่อขยาย Airport Rail Link พัทยา - ระยอง เชือ่ มโยงโครงข่ายและการบริหารจัดการขนส่งผูโ้ ดยสารและสินค้า ตลอดจน
บริการทีส่ ะดวก ปลอดภัยในพืน้ ทีช่ นบท พืน้ ทีเ่ มือง และระหว่างประเทศ เพือ่ กระจายความเจริญไปสูเ่ มืองต่าง ๆ ในภูมภิ าค
รวมทัง้ สนับสนุนการขยายฐานเศรษฐกิจตามแนวโครงข่ายเส้นทางรถไฟ รวมทัง้ พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชือ่ มโยงกับพืน้ ที่
เศรษฐกิจที่ส�ำคัญของประเทศ เพื่อสร้างโอกาสส�ำหรับการปรับโครงสร้างของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคของประเทศ เช่น
การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายทางต่าง ๆ ได้แก่ สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา สายบางใหญ่
- บ้านโป่ง - กาญจนบุรี และสายพัทยา - มาบตาพุด เป็นต้น และการพัฒนาเส้นทางรถไฟเข้าสู่ท่าเรือในเขต อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ ยังจ�ำเป็นต้องพัฒนาโครงข่ายเส้นทางรถไฟเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้
ความส�ำคัญกับการพัฒนารถไฟสายใหม่ ที่อยู่ตามแนวโครงข่ายเส้นทางภายใต้กรอบ GSM เป็นล�ำดับแรก ได้แก่
สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ และสายบ้านไผ่ - นครพนม เป็นต้น
1.5.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่ง เพื่อยกระดับความคล่องตัว (Mobility) เพิ่มทางเลือกใน
การเดินทางยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตให้แก่ประชาชน โดยมีแนวทางในการด�ำเนินการ ดังนี้
			 1) พัฒนาระบบขนส่งในเขตเมือง (Urban) โดยขยายโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางราง
ให้มีความครอบคลุมพื้นที่บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้สามารถท�ำหน้าที่เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซือ่ - มักกะสัน - หัวหมาก และ
ช่วงบางซือ่ - หัวล�ำโพง สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซือ่ - ตลิง่ ชัน - ศาลายา สายสีแดงอ่อน ช่วงตลิง่ ชัน - ศิรริ าช สายสีแดงเข้ม
ช่วงรังสิต - มธ.ศูนย์รังสิต ส่วนต่อขยายช่วงดอนเมือง - พญาไท สายสีน�้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ และช่วงหัวล�ำโพง บางแค สายสีเขียวเข้ม ช่วงแบริง่ - สมุทรปราการ ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต ช่วงสมุทรปราการ - บางปู สายสีชมพู
ช่วงแคราย - มีนบุรี สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - บางกะปิ - มีนบุรี สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ และสายสีเหลือง
ช่วงลาดพร้าว - ส�ำโรง ตลอดจนพัฒนาโครงข่ายเชือ่ มต่อการเดินทางและระบบบริหารจัดการ เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวใน
การเดินทาง เช่น โครงการทางพิเศษและสะพานข้ามทางรถไฟและอุโมงค์ข้ามทางรถไฟ เป็นต้น
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2) พัฒนาโครงข่ายขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภายในประเทศ (Intercity) โดย
พัฒนาโครงข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ปริมณฑลและเมืองใหญ่ในภูมิภาค ประกอบด้วย การก่อสร้างถนนเชื่อมต่อ
ราชพฤกษ์ - กาญจนาภิเษก - แนวเหนือ - ใต้ และถนนสาย นย.3001 แยก ทล.305 - บ.บางน�้ำเปรี้ยว อ.องครักษ์
จ.นครนายก รวมทั้งการพัฒนาเส้นทางสู่พื้นที่เศรษฐกิจหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร และบูรณะทางหลวงสายหลัก รองรับ
AEC ตลอดจนการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว (Royal Coast) เป็นต้น
1.6 ร่างพระราชบัญญัตใิ ห้อำ� นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินเพือ่ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของประเทศ พ.ศ. ....
       1.6.1 ความจ�ำเป็นในการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติให้อ�ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ  
		
		 ประเทศไทยมีความจ�ำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อรองรับ
การขยายตัวของเมืองและการเพิม่ ขึน้ ของประชากรทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว และรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจการค้าและ
การลงทุน ทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพือ่ การเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน รัฐบาลจึงก�ำหนดให้มยี ทุ ธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศทีต่ อบสนองเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศ ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับนโยบายทีร่ ฐั บาลแถลงต่อรัฐสภาและยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ อันจะเป็นการอ�ำนวยความสะดวกด้านคมนาคมแก่ประชาชนทั้งในพื้นที่ชนบท พื้นที่เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ทีส่ ำ� คัญ รวมทัง้ เป็นการเชือ่ มโยงฐานการผลิตกับฐานการส่งออกระหว่างภูมภิ าคต่าง ๆ ของประเทศและประเทศเพือ่ นบ้าน
เพือ่ ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งและเป็นฐานการเชือ่ มโยงการขนส่งและเครือข่ายในระดับภูมภิ าค
ซึง่ จะเป็นการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ลดต้นทุนค่าใช้จา่ ยการบริหารจัดการระบบการขนส่ง ตลอด
จนอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
					 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศขนาดใหญ่จ�ำเป็นต้อง
ด�ำเนินการให้มีความเชื่อมโยงกันและต้องด�ำเนินการติดต่อกันหลายปีจนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศโดยเฉพาะโครงสร้างพืน้ ฐานขนาดใหญ่แล้วเสร็จตามเป้าหมายและทันต่อ
การพัฒนาประเทศ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การด�ำเนินการจึงต้องใช้จ่ายเงินจ�ำนวนมากและมีแหล่งเงินแน่นอน
ที่จะน�ำมาใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยมีการวางแผนการเงินระยะยาวที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึ่งจะช่วย
ในการวางแผนในการหาแหล่งเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความมัน่ ใจของภาคเอกชนทีจ่ ะสามารถเข้าถึง
ข้อมูลการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลที่ขัดเจนและต่อเนื่อง ซึ่งจะท�ำให้สามารถเตรียมพร้อมและจัดท�ำแผน
การลงทุนของตนเองควบคูไ่ ปกับแนวทางการลงทุนของรัฐบาลได้อย่างเหมาะสม รัฐบาลจึงจ�ำเป็นจะต้องให้อำ� นาจกระทรวง
การคลังกูเ้ งินเพือ่ เป็นแหล่งเงินส�ำหรับน�ำมาใช้จา่ ยในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ จึงจ�ำเป็น
ต้องตราพระราชบัญญัตใิ ห้อำ� นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งิน เพือ่ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ
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1.7 กรอบวงเงินลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ
1.7.1 กรอบวงเงินลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ รวมจ�ำนวน
2 ล้านล้านบาท (ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตใิ ห้อำ� นาจกระทรวงการคลัง
กูเ้ งินเพือ่ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... สภาผูแ้ ทนราษฎร) จ�ำแนกตามยุทธศาสตร์
ได้ดังนี้
ล�ำดับ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

วงเงิน (ล้านบาท)

1.

ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่มี
ต้นทุนต�่ำกว่า

357,709.51

1.1

แผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายทางรถไฟที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นโครง
ข่ายการขนส่งหลักของประเทศ

313,337.95

1.2

แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางล�ำน�้ำ
และชายฝั่ง

29,580.65

1.3

แผนงานพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
เพื่อเชื่อมโยงกับฐานการผลิตและฐานการส่งออกที่ส�ำคัญของประเทศ

14,790.91

2.

ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการ
เดินทางและขนส่งไปสู่ศูนย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศและเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

1,043,224.14

2.1

แผนงานพัฒนาประตูการค้าหลักและประตูการค้าชายแดน

2.2

แผนงานพัฒนาโครงข่ายเชื่อมต่อภูมิภาค

995,278.30

3.

ยุทธศาสตร์พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อยกระดับความคล่องตัว

578,015.65

3.1

แผนงานพัฒนาระบบขนส่งในเขตเมือง

456,662.25

3.2

แผนงานพัฒนาระบบขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภายในประเทศ

121,353.40

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1-3
แผนงานการส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ 1,2 และ 3
รวมทั้งสิ้น

47,945.84

1,978,949.30
21,050.70
2,000,000.00
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		1.7.2 เป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนา
			 จากข้อเท็จจริงของสภาพการณ์โครงสร้างพื้นฐานในแต่ละด้าน ซึ่งกระทรวงคมนาคม จ�ำเป็น
ต้องเร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายระบบการขนส่งมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีและน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้วางเป้าหมายของการพัฒนาในปี พ.ศ. 2565 ดังนี้
			 1) ต้นทุนโลจิสติกส์ ต่อ GDP ของประเทศลดลงจากปัจจุบัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 (ปัจจุบัน
ต้นทุนโลจิสติกส์ ต่อ GDP ประมาณร้อยละ 15.2)
			 2) สัดส่วนผู้เดินทางระหว่างจังหวัดโดยรถยนต์ส่วนบุคคลลดลงจากร้อยละ 59 เหลือ
ร้อยละ 40
			 3) ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟขนส่งสินค้า เพิ่มขึ้นจาก 39 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็น 60 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง และขบวนรถโดยสาร เพิ่มขึ้นจาก 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็น 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
			 4) สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.5 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
			 5) สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน�้ำเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 19
			 6) ลดความสูญเสียจากการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาท ต่อปี
		 7) สัดส่วนการเดินทางในระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 เป็น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
			 8) ปริ ม าณการขนส่ ง สิ น ค้ า ผ่ า นเข้ า -ออก ณ ด่ า นการค้ า ชายแดนที่ ส� ำ คั ญ ซึ่ ง เชื่ อ มต่ อ
โครงข่ายกับทางหลวงอาเซียนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยรวมเฉลี่ยต่อปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
			 9) ปริมาณผู้โดยสารทางรถไฟเพิ่มขึ้นจาก 45 ล้านคนเที่ยวต่อปี เป็น 75 ล้านเที่ยวต่อปี
			 10) ลดระยะเวลาการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังเมืองภูมภิ าค ตามแนวสายทางรถไฟ
ความเร็วสูงภายในรัศมี 300 กิโลเมตรรอบกรุงเทพมหานคร ในระยะเวลาไม่เกิน 90 นาที จากเดิมที่ใช้ระยะเวลาเฉลี่ย
ประมาณ 3 ชั่วโมง
1.7.3 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากการลงทุนพัฒนา
        
1) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาค : การด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งเชิงเศรษฐกิจทัง้ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเทีย่ ว
และการจ้างงาน รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมกับประเทศในภูมิภาคเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี 2558 นอกจากนี้ การเชื่อมโยงโครงข่ายด้านคมนาคมของประเทศยังเป็นการกระจายความมั่งคั่งสู่ชุมชน
ทั่วทั้งประเทศด้วย ทั้งนี้ คาดว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ จะส่งผลให้
		
			 1.1) ระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริง (Real GDP) จะขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก
กรณีที่ไม่มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว เฉลี่ยในช่วงปี 2556-2563 ร้อยละ 1.0 ต่อปี
		
			 1.2) การจ้างงานรวมของประเทศจะเพิม่ ขึน้ จากการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานดังกล่าว
ประมาณ 5 แสนต�ำแหน่ง
		
			 1.3) ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลจากการน�ำเข้าสินค้าทุน ซึ่งถือว่าเป็นการขาดดุลที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจ โดยดุลบัญชีเดินสะพัดจะขาดดุลเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 1.0 ต่อ GDP ในช่วงทีม่ กี ารลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐาน อย่างไรก็ดี การลงทุนดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดการน�ำเข้าพลังงาน อันเป็นผลบวกต่อการส่งออก
และดุลบัญชีเดินสะพัดในระยะยาว
		
			 1.4) การลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐาน จะส่งผลให้อตั ราเงินเฟ้อเพิม่ ขึน้ จากกรณีฐานเฉลีย่
เพียงร้อยละ 0.16 ในช่วงที่มีการลงทุน อย่างไรก็ดี การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว จะช่วยลดต้นทุนการผลิตอันลด
แรงกดดันด้านเงินเฟ้อในระยะยาว

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

           2) ผลกระทบต่อระดับหนี้สาธารณะ : การด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ คาดว่าจะส่งผลให้ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP เพิ่มสูงขึ้น โดยระดับหนี้สาธารณะ
ต่อ GDP ในระหว่างปี 2556-2563 จะเพิ่มสูงขึ้นสูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 ต่อ GDP ซึ่งท�ำให้ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP
ยังคงอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง

2. การแก้ไขปัญหาจราจร

		 2.1 การแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
		
ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจราจรเร่งด่วน
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 257 จุด โดยแบ่งตามลักษณะของปัญหาเป็น 4 ลักษณะ คือ จุดหรือต�ำแหน่งที่มีปัญหา
ที่ทางแยก จ�ำนวน 83 จุดปัญหาที่คอขวด จ�ำนวน 90 จุด ปัญหาที่จุดกลับรถ จ�ำนวน 41 จุด และปัญหาที่ป้ายรถโดยสาร
ประจ�ำทาง จ�ำนวน 43 จุด และได้น�ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครดังกล่าว
			 จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้ศึกษาและ
จัดท�ำแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรเร่งด่วนพร้อมจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีมติมอบหมาย
หน่วยงานรับไปด�ำเนินการ ตัวอย่างเช่น
			 1) การแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
			 2) การแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณป้ายหยุดรถโดยสารประจ�ำทาง
			 3) การแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนสีหบุรานุกิจบริเวณตลาดมีนบุรี
			 4) การจัดการจราจรบริเวณที่จอดรถสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต
			 5) การแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนก�ำแพงเพชรบริเวณแยกโรงปูน
2.2 การแก้ไขปัญหาการจราจรในเมืองภูมิภาค
		
1) การแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองบึงกาฬ
			 2) การแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองสระบุรี
2.3 การพัฒนาโครงข่ายถนน
คจร. ได้ศกึ ษาจัดท�ำแผนแม่บทดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยแผนแม่บทสะพานข้ามแม่นำ�้ เจ้าพระยา
ในช่วง 20 ปี ข้างหน้า โครงการส่วนใหญ่จะถูกบรรจุอยูใ่ นแผนการด�ำเนินงานในระยะ 10 ปี เนือ่ งจากมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้อง
ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่เพิ่มเติม เพื่อรองรับความต้องการในการเดินทางข้าม 2 ฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยา
ในปี พ.ศ. 2564 ที่คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการเดินทางข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยาโดยรถยนต์เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอีก
4.5 แสน คน-เที่ยว/วัน ดังนี้
			 1) แผนด�ำเนินงานระยะ 10 ปี แรก (ปัจจุบนั -พ.ศ. 2564) จ�ำนวน 9 โครงการ ได้แก่ สะพานเกียกกาย
สะพานพระราม 2 สะพานสมุทรปราการ สะพานปทุมธานี 3 สะพานลาดหญ้า-มหาพฤฒาราม สะพานสามโคก สะพาน
ท่าน�้ำนนท์ สะพานถนนจันทน์-เจริญนคร และสะพานราชวงศ์-ท่าดินแดง
			 2) แผนด�ำเนินงานระยะ 10 ปี หลัง (พ.ศ. 2565-2574) จ�ำนวน 1 โครงการ ได้แก่ สะพานสนามบินน�ำ้
2.4 ด้านการบริหารจัดการจราจร
			 1) การพิจารณาทบทวนข้อบังคับการห้ามจอดรถในกรุงเทพมหานคร
			 2) การปรับปรุงข้อกฎหมายเพื่อใช้ในการบ�ำรุงรักษาและติดตั้งอุปกรณ์ด้านการจราจร
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2.5 ด้านการติดตามสภาพการจราจร
			 ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้ติดตามสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี โดยปี พ.ศ. 2555 ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้ด�ำเนินการในช่วงระหว่าง
เดือนกรกฎาคม - กันยายน ผลการส�ำรวจพบว่า อัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลบนถนนสายหลักต่าง ๆ ไม่รวม
บนถนนวงแหวนชั้นใน ในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2555 ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าประมาณ 16.5 กิโลเมตร/ชั่วโมง ขณะที่
ความเร็วเฉลี่ยฯ ในช่วงเวลาเร่งด่วนเย็นประมาณ 23.9 กิโลเมตร/ชั่วโมง

3. โครงการรถไฟความเร็วสูง

		
รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม 2554 โดยมีนโยบายเกีย่ วกับการพัฒนาระบบรถไฟ
ความเร็วสูงในนโยบายข้อ 3.4.4 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง โดยเชื่อมโยงโครงข่ายและการบริหารจัดการขนส่ง
ผูโ้ ดยสาร และสินค้าและบริการทีส่ ะดวกและปลอดภัย ทัง้ ในพืน้ ทีช่ นบท พืน้ ทีเ่ มือง และระหว่างประเทศ รวมทัง้ สนับสนุน
การขยายฐานการผลิตตามแนวเส้นทางรถไฟ ในข้อย่อย 2) ศึกษาและพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่
กรุงเทพฯ-นครราชสีมากรุงเทพฯ-หัวหิน และเส้นทางอื่น เพื่อเตรียมการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน และ 3) ศึกษาและ
พัฒนาขยายทางรถไฟสายแอร์พอร์ต เรลลิงค์ ต่อจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังจังหวัดชลบุรี และพัทยา
3.1 ความคืบหน้าการด�ำเนินงานของกระทรวงคมนาคม
			 กระทรวงคมนาคม มีนโยบายเร่งด�ำเนินโครงการระบบรถไฟความเร็วสูงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
ดังนี้
		
1) ปัจจุบนั -มกราคม 2557 : ด�ำเนินงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ และเตรียมความพร้อม
ของโครงการตามระเบียบและข้อกฎหมาย เพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติก่อสร้างในช่วงต้นปี 2557
2) ไตรมาสแรกของปี 2557 : เริ่มด�ำเนินการประกวดราคาแบบนานาชาติ และด�ำเนินการก่อสร้าง
ติดตั้งระบบอาณัติสัญญาและโทรคมนาคม และจัดซื้อขบวนรถ
		
3) ปี 2562 : เปิดให้บริการ
3.2 การด�ำเนินงาน
			 ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี 2555 ผูกพัน
งบประมาณประจ�ำปี 2556 และปี 2557 เพื่อศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง 3 เส้นทาง ประกอบด้วย
		
1) เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 (กรุงเทพฯ-พิษณุโลก) ระยะทาง 382 กิโลเมตร
		
2) เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 256 กิโลเมตร
		
3) เส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน ระยะทาง 225 กิโลเมตร

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

117

		
ปัจจุบัน ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรอยู่ระหว่างการศึกษาและออกแบบรถไฟ
ความเร็วสูงทั้ง 3 เส้นทางดังกล่าว ซึ่งมีผลการศึกษาในเบื้องต้น ดังนี้
เส้นทาง
1. กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

ระยะทาง (กม.)

ตำ�แหน่งสถานี

ระยะเวลา (ชม.)

ค่าโดยสาร
(บาท)

668

11

3:11

1,336

1.1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก

385

6

1:45

770

1.2 พิษณุโลก-เชียงใหม่

283

5

1.66

566

601

7

3:52

1,202

2.1 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา

256

3

1:12

512

2.2 นครราชสีมา-หนองคาย

357

4

2:40

714

3. กรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร์

975

15

5:45

1,950

3.1 กรุงเทพฯ-หัวหิน

218

4

1:05

450

3.2 หัวหิน-ปาดังเบซาร์

757

11

4:40

1,514

2. กรุงเทพฯ-หนองคาย

หมายเหตุ : 1. ความเร็วสูงสุด 300 กม./ชม. (กรุงเทพฯ-หัวหิน ความเร็วสูงสุด 250 กม./ชม.)
		 2. อัตราค่าโดยสาร 2 บาท/กม. (ยังไม่รวมค่าแรกเข้า)
		 3. จ�ำนวนสถานีไม่นับรวมสถานีบางซื่อ
นอกจากนี้ ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรยังได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี 2556
ผูกพันงบประมาณประจ�ำปี 2557 และปี 2558 และงบประมาณประจ�ำปี 2557 ผูกพันงบประมาณประจ�ำปี 2558
เพื่อด�ำเนินงานศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงเพิ่มเติมอีก 2 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่
ระยะที่ 2 (พิษณุโลก-เชียงใหม่) ระยะทาง 363 กิโลเมตร และเส้นทางนครราชสีมา-หนองคาย ระยะทาง 359 กิโลเมตร
ส่วนเส้นทางหัวหิน-ปาดังเบซาร์ ได้บรรจุวงเงินงบประมาณเพื่อการศึกษาและออกแบบไว้ในร่างพระราชบัญญัติให้อ�ำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ... ในการด�ำเนินโครงการ
ในระยะต่อไป
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3.3.2 ส่วนรัฐวิสาหกิจ
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 มีดังนี้
1. นโยบายรถไฟฟรี

		
1.1 กลุ่มเป้าหมาย และผู้ได้รับผลประโยชน์
			 ครอบคลุมการเดินทางของประชาชนผู้มีรายได้น้อยของ นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้าง
ภาคเอกชน ตลอดจนพ่อค้าแม่คา้ ต่าง ๆ ฯลฯ ทัง้ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมถึงประชาชนในพืน้ ทีส่ ว่ นภูมภิ าค
ให้ได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวต่อไป
1.2 ระยะเวลาการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
		 การด�ำเนินงานของการรถไฟฯ ใช้กบั ประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ย ตามนโยบายรัฐบาล “ 6 มาตรการ 6 เดือน
ฝ่าวิกฤต เพื่อคนไทยทุกคน ”เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 เป็นต้นมา โดยมีมติคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ดังนี้
ระยะที่

มติ ครม.
ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่

เริ่มวันที่  - สิ้นสุดวันที่

ระยะเวลา
(เดือน)

1

15 กรกฎาคม 2551

1 สิงหาคม 2551 – 31 มกราคม 2552

6

2

20 มกราคม 2552

1 กุมภาพันธ์ 2552 – 31 กรกฎาคม 2552

6

3

14 กรกฎาคม 2552

1 สิงหาคม 2552 – 31 ธันวาคม 2552

5

4

15 ธันวาคม 2552

1 มกราคม 2553 – 31 มีนาคม 2553

3

5

23 กุมภาพันธ์ 2553

1 เมษายน 2553 – 30 มิถุนายน 2553

3

6

29 มิถุนายน 2553

1 กรกฎาคม 2553 – 31 ธันวาคม 2553

6

7

21 ธันวาคม 2553

1 มกราคม 2554 – 28 กุมภาพันธ์ 2554

2

8

22 กุมภาพันธ์ 2554

1 มีนาคม 2554 – 30 มิถุนายน 2554

4

9

4 ตุลาคม 2554

1 กรกฎาคม 2554 – 15 มกราคม 2555

6 เดือน 15 วัน

10

10 มกราคม 2555

16 มกราคม 2555 – 30 เมษายน 2555

3 เดือน 16 วัน

11

1 พฤษภาคม 2555

1 พฤษภาคม 2555 – 30 กันยายน 2555

5

12

2 ตุลาคม 2555

1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556

6

13*

31 มีนาคม 2556

1 เมษายน 2556 – 30 กันยายน 2556

6

14

1 ตุลาคม 2556

1 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

6
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1.3 ความหมาย และขอบเขตของขบวนรถบริการเชิงสังคม และเชิงพาณิชย์
			 1.3.1 บริการเชิงสังคม (Public Service Obligation) หมายถึง บริการซึง่ เป็นพันธะกรณีทกี่ ารรถไฟฯ
ถูกก�ำหนดให้ด�ำเนินการโดยรัฐบาล และมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้ออ�ำนวยประโยชน์ให้แก่สาธารณชน โดยในฐานะผู้ประกอบ
การเชิงธุรกิจ การรถไฟฯ ไม่ประสงค์จะจัดเดินขบวนรถดังกล่าว เนื่องจากปัญหาการขาดทุนหรือการใช้ทรัพยากรไม่มี
ประสิทธิภาพ
			 1.3.2 บริการเชิงพาณิชย์ (Commercial) หมายถึง การบริการในเส้นทางที่สามารถท�ำก�ำไรได้ เช่น
การเดินขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว และรถอื่น ๆ ที่มิได้กล่าวไว้ในบริการเชิงสังคม
1.4 ขอบเขตของขบวนรถบริการเชิงสังคม เป็นบริการด้านการโดยสาร ซึ่งได้แก่ ขบวนรถ ดังนี้
			 1.4.1 ขบวนรถรวม (Mixed Train) ได้แก่ ขบวนรถที่มีทั้งผู้โดยสาร และตู้รถสินค้า ส�ำหรับขนส่ง
ผู้โดยสารและสินค้าต่าง ๆ โดยหยุดรับ-ส่งทุกสถานี
			 1.4.2 ขบวนรถชานเมือง (Bangkok Commuter Train) ได้แก่ ขบวนรถโดยสารทีจ่ ดั ไว้ส�ำหรับรับ - ส่ง
ผูโ้ ดยสารระหว่างกรุงเทพมหานคร (กทม.) และสถานีปลายทาง ทีม่ รี ะยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ซึง่ รวมถึงรถโดยสาร
สายแม่กลอง ตอนวงเวียนใหญ่ – มหาชัย ด้วย
			 1.4.3 ขบวนรถท้องถิ่น (Local Commuter Train) ได้แก่ ขบวนรถโดยสารที่จัดไว้ส�ำหรับรับ - ส่ง
ผูโ้ ดยสารระหว่างสถานีตา่ ง ๆ ทีไ่ ม่ใช่กรุงเทพมหานคร (กทม.) นอกจากนี้ ยังรวมถึงรถโดยสารสายแม่กลอง ตอนบ้านแหลม
– แม่กลอง ด้วย
			 1.4.4 ขบวนรถธรรมดา (Ordinary Train) ได้แก่ ขบวนรถโดยสารที่จัดไว้ส�ำหรับรับ-ส่งผู้โดยสาร
ระหว่างกรุงเทพมหานคร (กทม.) และสถานีปลายทางที่มีระยะทางมากกว่า 150 กิโลเมตร และหยุดเกือบทุกสถานี
		
1.5 ขอบเขตของขบวนรถเชิงพาณิชย์ เป็นบริการด้านการโดยสาร และสินค้า ซึง่ บริการด้านการโดยสาร
ได้แก่ ขบวนรถ ดังนี้
			 1.5.1 ขบวนรถด่วนพิเศษ (Special Express Train) ได้แก่ ขบวนรถโดยสารที่จัดไว้ส�ำหรับรับ - ส่ง
ผู้โดยสารระยะทางไกล และหยุดสถานีน้อยแห่ง
			 1.5.2 ขบวนรถด่วน (Express Train)ได้แก่ ขบวนรถโดยสารทีจ่ ดั ไว้สำ� หรับรับ - ส่งผูโ้ ดยสารระยะทางไกล
และหยุดสถานีมากแห่งกว่าขบวนรถด่วนพิเศษ
			 1.5.3 ขบวนรถเร็ว (Rapid Train) ได้แก่ ขบวนรถโดยสารทีจ่ ดั ไว้สำ� หรับรับ - ส่งผูโ้ ดยสารระยะทางไกล
และหยุดสถานีมากแห่งกว่าขบวนรถเวน
			 1.5.4 ขบวนรถวิ่งระหว่างเมืองใหญ่ (Inter City Train) ได้แก่ ขบวนรถโดยสารประเภทรถนั่งล้วน
ที่จัดไว้ส�ำหรับการโดยสารในระยะกลาง และรับ - ส่งผู้โดยสารระหว่างเมืองใหญ่ ๆ ปัจจุบันใช่รถดีเซลรางที่มีความเร็วสูง
ในการให้บริการ
			 1.5.5 ขบวนรถพิเศษ (Special Train) ได้แก่ ขบวนรถโดยสารที่ให้เช่าเหมาขบวนเป็นเฉพาะกรณี
			 1.5.6 ขบวนรถท่องเที่ยว (Excursion Train) ได้แก่ขบวนรถโดยสารซึ่งให้บริการท่องเที่ยว
1.6 ปัญหา และอุปสรรค
		
1.6.1. ผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางกับขบวนรถบริการเชิงสังคม จ�ำนวน 164 ขบวน เช่น ขบวนรถธรรมดา ขบวนรถ
ชานเมือง ขบวนรถท้องถิน่ และขบวนรถรวม จะมีผโู้ ดยสารหนาแน่นในบางช่วงตอน โดยเฉพาะในชัว่ โมงเร่งด่วน (เช้า/เย็น)
เช่น สายเหนือ/สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงระหว่างสถานีรงั สิตถึงสถานีกรุงเทพ สายใต้ ช่วงระหว่างสถานีนครปฐมถึงสถานี
ธนบุร/ี กรุงเทพ สายตะวันออก ช่วงระหว่างสถานีฉะเชิงเทราถึงสถานีกรุงเทพ สายสมุทรสาคร ช่วงระหว่างสถานีมหาชัยถึง
สถานีวงเวียนใหญ่ และช่วงระหว่างสถานีบา้ นแหลมถึงสถานีแม่กลอง เป็นต้น ท�ำให้ไม่สามารถพ่วงรถโดยสารเพิม่ ได้ เพราะ
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เป็นการขึน้ /ลงช่วงสถานีสนั้ ๆ หรือใกล้ ๆ กัน และอาจท�ำให้ตน้ ทุนค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานสูงขึน้ ตามไปด้วย ประกอบกับ
การพ่วงรถโดยสารเพิม่ ในแต่ละขบวนต้องค�ำนึงถึงก�ำลังหรือหน่วยลากจูงของรถจักรทีท่ ำ� ขบวนเป็นหลัก ว่าสามารถพ่วงเพิม่
ได้มากน้อยเพียงไร เพือ่ ความปลอดภัยของผูโ้ ดยสารโดยการเดินทางของผูโ้ ดยสารส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางในระยะทางสัน้ ๆ
มีการขึน้ และลงเป็นระยะ ๆ ซึง่ เป็นการเดินทางในลักษณะของการไปปฏิบตั งิ าน / ไปสถานศึกษา / ค้าขาย ฯลฯ เป็นต้น
		 1.6.2 ขบวนรถเชิงพาณิชย์ (ขบวนรถเร็ว) จ�ำนวน 8 ขบวน เฉพาะรถไฟชัน้ 3 ฟรีเท่านัน้ มีผโ้ ู ดยสารหนาแน่น
เฉลี่ยเกินกว่า 100 % ทุกขบวน เนื่องจากผู้โดยสารที่จะเดินทางในระยะไกล ๆ โดยไม่ต้องต่อขบวนรถหลาย ๆ ขบวน
ภายในวันเดียวกัน ส่วนใหญ่สามารถประหยัดค่าใช้จา่ ยในการเดินทางได้สว่ นหนึง่ เนือ่ งจากเป็นขบวนรถไฟฟรีตามนโยบาย
รัฐบาล แต่การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่สามารถพ่วงตูร้ ถโดยสารเพิม่ ได้อกี เนือ่ งจากขบวนรถได้มกี ารพ่วงรถโดยสารประกอบ
ด้วย รถนัง่ ชัน้ ที่ 2 ปรับอากาศ รถนัง่ และนอนชัน้ ที่ 2 ธรรมดาและปรับอากาศในขบวนด้วย ท�ำให้เต็มหน่วยลากจูงของขบวนรถ
หรือก�ำลังลากของรถจักร การพ่วงรถโดยสารเกินกว่าหน่วยลากจูงของรถจักร อาจส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยใน
การเดินขบวนรถได้

นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมลงนามสัญญาจ้างผู้รับเหมาโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) บางซื่อ - รังสิต (สัญญา 2)

นายประภัสร์ จงสงวน ลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) (I)สัญญา 2 : งานโยธาส�ำหรับทางรถไฟบางซื่อ - รังสิต
กับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พลต�ำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
ปลัดกระทรวงคมนาคม และนางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นสักขีพยาน
ในพิธี ในวันที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม ถนนราชด�ำเนิน

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

นายประภัสร์ จงสงวน ผูว้ า่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการเปิดเส้นทางเดินรถสายเหนือเทีย่ วปฐมฤกษ์ กรุงเทพ-เชียงใหม่ ณ สถานีรถไฟ
หัวล�ำโพง หลังปิดปรับปรุงเส้นทางรถไฟช่วงสถานีศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ถึง สถานีเชียงใหม่รวมระยะทาง 263.90 กิโลเมตร เป็นเวลานานกว่า
75 วัน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556

นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามสัญญาจ้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) สัญญา 1 ช่วง บางซื่อ รังสิต โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนาม ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม
ถนนราชด�ำเนิน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556
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2. โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ

2.1 ระยะเวลาด�ำเนินการ จากปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2563
		
2.2 งบประมาณ 77,485.64 ล้านบาท (ทศนิยม 2 ต�ำแหน่ง)
		
2.3 ผลการด�ำเนินงาน การรถไฟแห่งประเทศไทยลงนามจ้างที่ปรึกษาด�ำเนินการศึกษาและออกแบบฯ
การก่อสร้าง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยที่ปรึกษาฯ
ตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการ (คชก.)
2.4 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข โครงการนีบ้ รรจุอยูใ่ นร่างพระราชบัญญัตใิ ห้อำ� นาจกระทรวง
การคลังกูเ้ งินเพือ่ การลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ พ.ศ. .... (ซึง่ ยังไม่ชดั เจนและเกิดความล่าช้าในการด�ำเนินงาน
แนวทางการแก้ไขอาจเปลี่ยนไปใช้งบประมาณแผ่นดิน)
		
2.5 ข้อตกลงและพันธกรณีตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่คณะรัฐมนตรีต้องด�ำเนินการ

3. โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ – นครพนม

		
3.1 ระยะเวลาด�ำเนินการ จากปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2563
		
3.2 งบประมาณ 42,419.93 ล้านบาท (ทศนิยม 2 ต�ำแหน่ง)
		
3.3 ผลการด�ำเนินงาน การรถไฟแห่งประเทศไทยลงนามจ้างที่ปรึกษาด�ำเนินการศึกษาและออกแบบฯ
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�ำเนินการของที่ปรึกษา
3.4 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข โครงการนีบ้ รรจุอยูใ่ นร่างพระราชบัญญัตใิ ห้อำ� นาจกระทรวง
การคลังกูเ้ งินเพือ่ การลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ พ.ศ. .... (ซึง่ ยังไม่ชดั เจนและเกิดความล่าช้าในการด�ำเนินงาน
แนวทางการแก้ไขอาจเปลี่ยนไปใช้งบประมาณแผ่นดิน)
		
3.5 ข้อตกลงและพันธกรณีตามข้อตกลงระหว่างประเทศคณะรัฐมนตรีต้องด�ำเนินการ

4. โครงการก่อสร้างสถานีบรรจุและแยกกล่อง (ICD) แห่งที่ 2

		
4.1 ระยะเวลาด�ำเนินการ จากปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2560
		
4.2 งบประมาณ 6,066.00 ล้านบาท (ทศนิยม 2 ต�ำแหน่ง)
		
4.3 ผลการด� ำ เนิ น งาน การรถไฟแห่ ง ประเทศไทยให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานขั้ น สุ ด ท้ า ยการศึ ก ษา
ความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างสถานีบรรจุและแยกกล่อง (ICD) แห่งที่ 2 เมือ่ วันที่ 9 มกราคม 2556 และสรุปรายงาน
เสนอกระทรวงคมนาคม และ สนข. แล้ว อย่างไรก็ตาม เพือ่ ให้การศึกษามีความชัดเจนและสะท้อนสถานการณ์ในปัจจุบนั
จึงมีความเห็นให้ศกึ ษาทบทวนใหม่อกี ครัง้ อยูร่ ะหว่างเสนอการรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาอนุมตั เิ จียดจ่ายจากงบท�ำการ
วงเงิน 20 ล้านบาทเพื่อทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดดังกล่าว
4.4 ข้อตกลงและพันธกรณีตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่คณะรัฐมนตรีต้องด�ำเนินการ

5. โครงการจัดหาและติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศ

		
5.1 ระยะเวลาด�ำเนินการ จากปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2557
		
5.2 งบประมาณ 2,064.63 ล้านบาท (ทศนิยม 2 ต�ำแหน่ง)
		
5.3 ผลการด�ำเนินงาน ที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานส�ำรวจ ออกแบบรายละเอียดแล้ว
		
5.4 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข โครงการนีบ้ รรจุอยูใ่ นร่างพระราชบัญญัตใิ ห้อำ� นาจกระทรวง
การคลังกูเ้ งินเพือ่ การลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ พ.ศ. .... (ซึง่ ยังไม่ชดั เจนและเกิดความล่าช้าในการด�ำเนินงาน
แนวทางการแก้ไขอาจเปลี่ยนไปใช้งบประมาณแผ่นดิน)
		
5.5 ข้อตกลงและพันธกรณีตามข้อตกลงระหว่างประเทศคณะรัฐมนตรีต้องด�ำเนินการ

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

6. โครงการติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ระยะทาง 1,649 กิโลเมตร

6.1 ระยะเวลาด�ำเนินการ จากปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2558
		 6.2 งบประมาณ 4,736.55 ล้านบาท (ทศนิยม 2 ต�ำแหน่ง)
6.3 ผลการด�ำเนินงาน ความคืบหน้าโครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.20
		 6.4 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข การด� ำเนินงานส่วนที่เหลือถูกบรรจุเป็นโครงการไว้ใน
ร่างพระราชบัญญัติให้อ�ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ของประเทศ
พ.ศ. .... (ซึ่งยังไม่ชัดเจนและเกิดความล่าช้าในการด�ำเนินงาน แนวทางการแก้ไขอาจเปลี่ยนไปใช้งบประมาณแผ่นดิน)
		 6.5 ข้อตกลงและพันธกรณีตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่คณะรัฐมนตรีต้องด�ำเนินการ

7. โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ

7.1 ระยะเวลาด�ำเนินการ จากปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2558
7.2 งบประมาณ 23,670.75 ล้านบาท (ทศนิยม 2 ต�ำแหน่ง)
7.3 ผลการด�ำเนินงาน ความคืบหน้าโครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.20
7.4 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข การด�ำเนินงานส่วนที่เหลือถูกบรรจุเป็นโครงการไว้ใน
ร่างพระราชบัญญัติให้อ�ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ
พ.ศ. .... (ซึ่งยังไม่ชัดเจนและเกิดความล่าช้าในการด�ำเนินงาน แนวทางการแก้ไขอาจเปลี่ยนไปใช้งบประมาณแผ่นดิน)
7.5 ข้อตกลงและพันธกรณีตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่คณะรัฐมนตรีต้องด�ำเนินการ
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2. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 มีดังนี้
1. โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

		
ท่ า เรื อ แหลมฉบั ง ได้ ก� ำ หนดวิ สั ย สามารถในการ
รองรับตูส้ นิ ค้าของท่าเทียบเรือต่าง ๆ ในโครงการท่าเรือแหลมฉบัง
ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 รวมกันไว้ที่ประมาณ 11 ล้าน ที.อี.ยู.
ต่อปี หากคิดตัวเลขที่ระดับ 75% ของวิสัยสามารถรวมจะมีค่า
ประมาณ 8 ล้าน ที.อี.ยู.ต่อปีเมื่อน�ำตัวเลขการคาดการณ์ปริมาณ
ตูส้ นิ ค้ามากระทบยอดกับวิสยั สามารถในการรับตูส้ นิ ค้า พบว่าจะ
เริ่มมีปริมาณตู้สินค้าเกิน 75% ของวิสัยสามารถรวมในอนาคต
ดังนั้น ท่าเรือแหลมฉบังจึงได้วางแผนพัฒนาโครงการก่อสร้าง
ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณ
การขนส่งสินค้าทางทะเลดังกล่าว แต่เนื่องจากการด�ำเนินงาน
ในแต่ละขั้นตอนใช้เวลาค่อนข้างยาวนาน จึงจ�ำเป็นต้องเริ่มขั้น
ตอนการด�ำเนินงานจ้างทีป่ รึกษาฯ เพือ่ ออกแบบก่อสร้างโครงการ
ระยะที่ 3 ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จท่าเรือแหลมฉบังจะมีความ
สามารถรับตู้สินค้าได้รวมปีละ 18 ล้าน ที.อี.ยู.ต่อปี

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

-???? A
 

2. โครงการพั ฒ นาท่ า เที ย บเรื อ ชายฝั ่ ง
(ท่าเทียบเรือA) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง

		
โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง(ท่าเรือเทียบA)
ทีท่ า่ เรือแหลมฉบังบริเวณก้นแอ่งจอดเรือที่ 1 ระหว่างท่าเทียบเรือ
A1 และ A0 ความยาวประมาณ 150 เมตร พร้อมพื้นที่สนับสนุน
บนฝั่งประมาณ 43 ไร่ จะท�ำการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่งโดย
มีขนาดของแอ่งจอดเรือเท่ากับ 115 × 120 เมตร ความลึก –10
เมตร (MSL) รองรับเรือขนาดระวางบรรทุก 3,000 เดทเวทตัน ขน
ตู้สินค้าได้คราวละ 200 ที.อี.ยู. และขนาด 1,000 เดทเวทตันขน
ตู้สินค้าได้คราวละ 100 ที.อี.ยู. ได้อย่างละ 1 ล�ำพร้อมกันในเวลา
เดียวกัน พร้อมทั้งติดตั้งปั้นจั่นหน้าท่าและปั้นจั่นจัดเรียงตู้สินค้า
ในลานเพื่อให้รับตู้สินค้าได้ถึง 300,000 ที.อี.ยู.ต่อปี

???? A
   

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

3. โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (Single Rail Transfer Operator) ที่
ท่าเรือแหลมฉบัง
รูปแบบการพัฒนาโครงการพัฒนาศูนยการขนสงตูสินคาทางรถไฟ (SRTO)

		 การท่ า เรื อ แห่ ง ประเทศไทยจะท� ำ การก่ อ สร้ า ง
ลานขนถ่ายตูส้ นิ ค้าทางรถไฟ (RailYard) ในพืน้ ที่ Zone 4 อยูร่ ะหว่าง
ท่าเทียบเรือชุด B และชุด C พื้นที่ประมาณ 600 ไร่ (ใช้พื้นที่ 370
ไร่ และส�ำรอง 230 ไร่) โดยลักษณะของ Rail Yard จะติดตั้งราง
รถไฟลั ก ษณะเป็ น พวงราง จ�ำนวน 6 ราง แต่ละรางมี ค วามยาว
ในช่วง 1,224 – 1,434 เมตร สามารถจอดขบวนรถไฟได้รางละ 2
ขบวน รวมเป็น 12 ขบวนในเวลาเดียวกัน โดยติดตั้งเครื่องมือยก
ขนตูส้ นิ ค้าชนิดเดินบนราง (Rail Mounted Gantry Crane : RMG)
สามารถท�ำงานคร่อมรางรถไฟได้ทงั้ 6 รางในเวลาเดียวกันซึง่ จะมีขดี
ความสามารถในการรองรับตู้สินค้าได้ 2.0 ล้าน ที.อี.ยู.ต่อปี

รูปแบบโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ

4. การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดที่ท่าเรือแหลมฉบัง

		
4.1 ท่าเรือแหลมฉบังได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้
			 - ด�ำเนินการระงับการใช้ระบบ e-Toll ชัว่ คราว ยกเลิกการชัง่ น�ำ้ หนักตูส้ นิ ค้าขาเข้า ย้ายจุดออกใบก�ำกับ
ภาษีไปแห่งใหม่ ก�ำหนดระยะเวลารถบรรทุกผ่านเข้า-ออก (Truck Turnaround Time) ภายใน 30 นาที ต่อเที่ยว รวมทั้ง
ก�ำกับดูแลผู้ประกอบการท่าอย่างใกล้ชิด
			 - ประสานส�ำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จัดเจ้าหน้าที่ประจ�ำที่ประตูตรวจสอบสินค้าทุกประตู
ให้เพียงพอและปรับปรุงพิธกี ารฯ ให้สะดวกรวดเร็ว ประสานกรมทางหลวงเพือ่ ขยายและเชือ่ มโยงถนนของท่าเรือแหลมฉบัง
			 - ออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงถนนขาออกเชื่อมโยงต่อถนนภายนอกท่าเรือแหลมฉบัง (ทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7) โดยขยายจากช่องจราจรเป็น 10 ช่องจราจร ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการในขั้นตอนจัด
ท�ำเงื่อนไขรายละเอียด (TOR) ของโครงการ แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2555 และจะด�ำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
			 - เชิญผูท้ เี่ กีย่ วข้องร่วมพิจารณาและก�ำหนดแนวทางการจัดคิวรถบรรทุกสินค้า เพือ่ ลดปัญหาการจราจร
ติดขัดบนถนนในบางช่วงเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าให้สะดวก รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานในอนาคต
ต่อไป

ส่วนที่ 1 การปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในท่าเรือแหลมฉบัง

ส่วนที่ 2 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนขาออก
เชื่อมโยงต่อถนนภายนอกท่าเรือแหลมฉบัง
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4.2 ซื้อพร้อมติดตั้งระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop e-Port Service)
			 การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้นำ� ระบบสารสนเทศและการสือ่ สาร (Information and Communication
Technology : ICT) มาใช้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินกิจการเป็นจ�ำนวนมาก โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้
			 - ส่วนสนับสนุนการบริหารจัดการ (Back Office) ได้แก่ ระบบส�ำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation
: OA) ระบบศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศการท่าเรือฯ (Department Operation Center : DOC) ระบบบริหารจัดการการ
รักษาพยาบาลของส�ำนักแพทย์และอนามัย ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)
			 - ส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการ (Operation and Service) ได้แก่ ระบบบริการเรือ
ระบบบริการสินค้า ระบบบริการคลังสินค้า ระบบบริการเครือ่ งมือทุน่ แรง ระบบบริหารจัดการตูส้ นิ ค้าระบบการแจ้งข้อมูล
เรืออัตโนมัติ ระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออกประตูตรวจสอบโดยอัตโนมัติ (e-Gate) และระบบจัดเก็บค่ายานพาหนะผ่าน
ท่าของท่าเรือแหลมฉบัง (e-Toll) เป็นต้น
			 ทั้งนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกปลอดภัยและ
เหมาะสมจากหน้าต่าง การให้บริการเฉพาะบุคคล ผู้ใช้งานสามารถยืนยันตัวตนเพียงครั้งเดียวในการเข้าใช้บริการต่าง ๆ
ทีก่ ำ� หนดไว้ และเป็นโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญ เพือ่ รองรับมาตรการรักษาความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารตามมาตรฐาน ISO 27001 โดยเริ่มด�ำเนินการปีงบประมาณ 2556 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ
2558
4.3 พัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการบริการแบบบูรณาการโดยใช้สถาปัตยกรรม Service –
Oriented Architecture (SOA)
			 ปัจจุบันการท่าเรือแห่งประเทศไทย มีการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับด้าน IT อยู่หลายระบบงาน
โดยแต่ละระบบงานมีการท�ำงานอยู่บนระบบคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน ซึ่งการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างของ
แต่ละระบบงานดังกล่าว รวมทั้งการด�ำเนินการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องมีความยุ่งยาก
ซ�้ำซ้อน ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในด้านการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ จึงมี
ความจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการพัฒนาปรับปรุงการเชือ่ มโยงแลกเปลีย่ นและรูปแบบข้อมูลทีเ่ ป็นมาตรฐานโดยใช้สถาปัตยกรรม
Service-Oriented Architecture (SOA) เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบงาน
ที่ด�ำเนินการอยู่ เพื่อลดความซ�้ำซ้อนของการป้อนข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นโครงสร้างที่รองรับการให้บริการ
ข้อมูลในการบริหารแบบหลายมิติ และการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) แบบเบ็ดเสร็จกับผู้ใช้บริการ หน่วยงาน
ภายในและภายนอกด้วย โดยเริ่มด�ำเนินการปีงบประมาณ 2556 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

3. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 มีดังนี้
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมยังคงมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ภิ ารกิจเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การให้บริการทางพิเศษอย่างมีคณ
ุ ภาพโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บนรากฐาน
การบริหารจัดการที่ดี มีศักยภาพเชิงธุรกิจ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริการทางพิเศษรวม 7 สายทาง 3 ทางเชื่อมต่อ รวมระยะทาง 207.9 กิโลเมตร ประกอบด้วย
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ระยะทาง 27.1 กิโลเมตร ทางพิเศษศรีรัช ระยะทาง 38.4 กิโลเมตร ทางพิเศษฉลองรัช (ทางด่วน
สายรามอินทรา-อาจณรงค์ และทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) ระยะทาง 28.2 กิโลเมตร
ทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะทาง 55.0 กิโลเมตร ทางพิเศษอุดรรัถยา ระยะทาง 32.0 กิโลเมตร ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์
ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ระยะทาง 22.5 กิโลเมตร รวมทั้งทางยกระดับ
ด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมเิ ชือ่ มทางพิเศษบูรพาวิถี ทางเชือ่ มต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ)์ กับทางพิเศษ
บูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อเฉลิมราชด�ำริ 84 พรรษา (ทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับ
ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม)

1. โครงการทางพิเศษที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

		
1.1 โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
			 มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายขอบข่ายการให้บริการจากทางพิเศษศรีรัช บริเวณบางซื่อไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร โดยข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยาและไปสิ้นสุดที่ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้าน
ตะวันตก ระยะทาง 16.7 กิโลเมตร

1.2 โครงการปรั บ ปรุ ง ทางขึ้ น -ลง ทางพิ เ ศษ
เฉลิ ม มหานครกั บ ถนนทางรถไฟสายเก่ า บริ เวณทางแยก
ต่างระดับอาจณรงค์
			 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เพิ่ ม ความสะดวกให้ กั บ
ประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และเป็นการปรับปรุง
โครงข่ายการจราจรให้สมบูรณ์ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการให้
บริการของทางพิเศษเฉลิมมหานครให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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2. โครงการก่อสร้างทางพิเศษในอนาคต

            2.1 โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ
ตอน N1 N2 N3  
		 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ แก้ ไขปั ญ หาการจราจร
ด้ า นทิ ศ เหนื อ ของกรุ ง เทพมหานคร โดยเพิ่ ม เส้ น ทางจราจร
ระหว่ า งจั ง หวั ด นนทบุ รี กั บ เขตบึ ง กุ ่ ม และเขตบางกะปิ ข อง
กรุงเทพมหานครแนวสายทางตอน N1 เริ่มต้นจากถนนวงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกมาตามถนนรัตนาธิเบศร์
ผ่านแยกแครายมาตามถนนงามวงศ์วานถึงแยกเกษตรศาสตร์
ตอน N2 เริ่มที่ แยกเกษตรศาสตร์ แนวสายทางซ้อนทับบน
เกาะกลางถนนเกษตร-นวมินทร์ ของกรมทางหลวง ถึงถนน
นวมินทร์ตอน N3 จากถนนนวมินทร์ ตัดผ่านถนนเสรีไทยและ
ถนนรามค�ำแหง สิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
กรุงเทพฯ-ชลบุรีสายใหม่ (Motorway) บริเวณถนนศรีนครินทร์
ระยะทาง 39.70 กิโลเมตร
		 2.2 โครงการทางพิเศษสายดาวคะนอง-วงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
			 มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายทางพิเศษรองรับการเดินทางระหว่างพื้นที่ชั้นในและชั้นนอก
ของกรุงเทพมหานครด้านทิศใต้และเชื่อมต่อทางพิเศษกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้
รวมทั้งช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระรามที่ 2 แนวสายทางเป็นทางยกระดับ ขนาด 6 ช่องจราจร
มีจุดเริ่มต้นที่ กม.10+700 ของถนนพระรามที่ 2 ประมาณ 1.50 กิโลเมตรก่อนถึงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนบริเวณ
ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก แนวสายทางยกระดับไปตามแนวเกาะกลางถนนพระรามที่ 2 สิน้ สุด
โครงการที่ กม. 1+700 ของถนนพระรามที่ 2 บริเวณดาวคะนอง ระยะทาง 9.0 กิโลเมตร
              2.3 โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-ดาวคะนอง  
			 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยระบายการจราจรบนถนนพระรามที่ 2 ที่ต้องการเดินทางข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา
เข้าสู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรของทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วง
ดาวคะนอง-สะพานพระราม 9 ซึ่งปัจจุบันมีทิศทางละ 2 ช่องจราจร แนวสายทางเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร
เริ่มต้นที่ กม. 1+700 ของถนนพระรามที่ 2 บริเวณดาวคะนอง โดยแนวสายทางซ้อนทับบนทางพิเศษเฉลิมมหานครจนถึง
จุดสิน้ สุดโครงการ เมือ่ ข้ามแม่นำ�้ เจ้าพระยาจะก่อสร้างเป็นสะพานตัวใหม่ขนานกับสะพานพระราม 9 สิน้ สุดสายทางบริเวณ
ถนนพระรามที่ 3 ใกล้กบั ทางแยกต่างระดับบางโคล่ โดยเชือ่ มต่อกับทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรชั ระยะทาง
7.92 กิโลเมตร
               2.4 โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต   
มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางจากต�ำบลกะทู้ไปยังหาดป่าตองและแก้ไขปัญหาการจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 4029 อ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างอ�ำเภอกะทู้กับหาดป่าตอง ให้กับคนในพื้นที่และ
นักท่องเทีย่ ว รวมทัง้ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วในจังหวัดภูเก็ต รูปแบบโครงการเป็นทางยกระดับและอุโมงค์ขนาด 6 ช่องจราจร
โดยเป็นช่องจราจรส�ำหรับรถยนต์ 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง และช่องจราจรส�ำหรับรถจักรยานยนต์ 1 ช่องจราจรต่อทิศทาง
จุดเริ่มต้นของโครงการเชื่อมกับถนนผังเมืองรวมสาย ก ในพื้นที่ต� ำบลป่าตอง อ�ำเภอกะทู้ เป็นทางยกระดับข้ามถนน
พิศิษฐ์กรณีย์ แล้วจึงเป็นอุโมงค์ลอดป่าเขานาคเกิด หลังจากผ่านช่วงภูเขาแล้วจะเป็นด่านเก็บค่าผ่านทาง และเป็นทาง
ยกระดับไปเชื่อมบริเวณ กม. 0+850 ของทางหลวงหมายเลข 4029 ในพื้นที่ต�ำบลกะทู้ อ�ำเภอกะทู้ ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของ
โครงการ ระยะทาง 3.90 กิโลเมตร

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

      
2.5 โครงการทางพิเศษสายบูรพาวิถี-พัทยา
			 มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายทางพิเศษบูรพาวิถีไปยังภาคตะวันออก เชื่อมต่อการเดินทาง
ไปยังนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ภาคตะวันออในอนาคต แนวสายทางเบือ้ งต้นเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ต่อเชือ่ มกับทางพิเศษบูรพาวิถที บี่ ริเวณ
ด่านฯ ชลบุรี มุ่งไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ผ่านอ�ำเภอเมืองชลบุรี อ�ำเภอศรีราชา
แหลมฉบัง โดยจะมีทางเชื่อมต่อเข้าไปยังนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและท่าเรือแหลมฉบัง หลังจากนั้นแนวสายทางมุ่ง
ไปทางทิศใต้ผ่านอ�ำเภอบางละมุง จุดสิ้นสุดโครงการบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) บริเวณถนน
พัทยาใต้ ระยะทาง 57 กิโลเมตร
     
2.6 โครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา-พระนครศรีอยุธยา  
			 มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายทางพิเศษอุดรรัถยาไปยังภาคกลาง และมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยัง
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร แนวสายทางเบื้องต้นเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร โดยต่อเชื่อมกับทางพิเศษอุดรรัถยา
ที่บริเวณด่านฯ บางปะอิน อ�ำเภอบางปะอิน ผ่านอ�ำเภอพระนครศรีอยุธยาและไปสิ้นสุดที่อ�ำเภอบางปะหัน บริเวณจุดตัด
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ระยะทาง 35 กิโลเมตร
2.7 โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-สระบุรี
			 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เชือ่ มโยงโครงข่ายทางพิเศษฉลองรัชไปยังจังหวัดสระบุรแี ละภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แนวสายทางเบื้องต้นเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร โดยต่อเชื่อมจากทางพิเศษฉลองรัชที่บริเวณด่านฯ จตุโชติ
บริเวณถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก แนวสายทางมุ่งไปทางทิศตะวันออก-เฉียงเหนือ ผ่านถนน
รังสิต-นครนายก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305) อ�ำเภอหนองแค อ�ำเภอวิหารแดง ไปสิ้นสุดโครงการที่จังหวัดสระบุรี
ระยะทาง 63 กิโลเมตร

3. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการทางพิเศษ

		
3.1 โครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง ครั้งที่ 1 ประจ�ำปี 2556
			 การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับสถานีวิทยุเพื่อการจราจร สวพ.91 จัดกิจกรรม “ทางด่วนลัดฟ้า
โพกผ้าขาวม้า พาปลาคืนถิ่นล�ำน�้ำมูล” ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2555 โดยน�ำผู้ใช้บริการทางพิเศษ ร่วมกันปล่อย
พันธุ์ปลาท้องถิ่นใกล้สูญพันธุ์ อาทิ ปลาดุกนา ปลาบ้า ปลากาด�ำ จ�ำนวน 100,000 ตัว ลงสู่อ่างเก็บน�้ำซับประดู่ และ
ร่วมปลูกป่าบริเวณวัดใหม่สันติ จังหวัดนครราชสีมา
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3.2 โครงการทางด่วนลัดฟ้าข้ามกรุง ครั้งที่ 2 ประจ�ำปี 2556
			 การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับสถานีวิทยุเพื่อการจราจร จส. 100 จัดกิจกรรม “ทางด่วนลัดฟ้า
อนุรักษ์ป่าแหลมใหญ่” ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2556 โดยน�ำผู้ใช้บริการทางพิเศษฯ ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ
ด้วยการปลูกป่าชายเลน เพื่อสร้างก�ำแพงธรรมชาติป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่งทะเล บริเวณป่าชายเลนอ่าวแม่กลอง
พื้นที่รับผิดชอบของ อบต. แหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม

4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์การของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

4.1 โครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ.” ครั้งที่ 7
			 การทางพิ เ ศษแห่ ง ประเทศไทยจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมใน
โครงการ “จักรยานเพื่อเด็กไทย จากใจ กทพ.” ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 3 กันยายน
2556 โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เป็น
องค์ประธานในพิธีรับมอบจักรยาน จ�ำนวน 555 คัน ณ อาคารฝึกอบรมมูลนิธิ
โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ และในวันที่ 4 กันยายน 2556 ได้เดินทางไป
มอบจักรยาน จ�ำนวน 95 คัน พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และ
ชุดกีฬา ให้แก่โรงเรียนบ้านสุขฤทัย อ�ำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงหมอกจ๋าม และกลุ่มปันน�้ำใจสู่สังคม เพื่อน�ำไปใช้ในกิจกรรม
โครงการจักรยานยืมเรียน
4.2 จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 และ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556
			 กทพ. ร่วมกับหน่วยงานราชการ และบริษัทพันธมิตร ด�ำเนินการ
จัดตั้งหน่วยบริการ ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ตามแผนอ�ำนวย
ความสะดวก มั่นคง และปลอดภัย เพื่อให้บริการและอ�ำนวยความสะดวกใน
การเดินทางแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2555-2 มกราคม
2556 พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ โดยยกเว้นค่าผ่านของทางพิเศษบูรพาวิถี และ
ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิ เชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและ
ทางเชือ่ มต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ)์ กับทางพิเศษบูรพาวิถี
ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2555-3 มกราคม 2556

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

			 นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ปี 2556 ระหว่างวันที่ 10-17 เมษายน 2556 รวมทั้ง
ยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถีและทางยกระดับด้านทิศใต้
สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษ
กาญจนาภิ เ ษกกั บ ทางพิ เ ศษบู ร พาวิ ถี และทางเชื่ อ มต่ อ ทางพิ เ ศษ
กาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี ระหว่างวันที่
10-16 เมษายน 2556 เพือ่ ให้บริการฟรีในการตรวจสอบสภาพเครือ่ งยนต์
เบื้องต้น เติมลมยาง น�้ำกลั่น ตรวจสอบแบตเตอรี่ และเป็นที่พักระหว่าง
การเดินทางพร้อมบริการน�้ำดื่ม กาแฟ และ ผ้าเย็น เป็นต้น

5. กิจกรรมของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

  
5.1 กิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน ประจ�ำปี 2556
			 กทพ. จัดกิจกรรม “แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน” เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2556
โดยมีนายอัยยณัฐ ถินอภัย ผูว้ า่ การ กทพ. เป็นประธานในพิธมี อบทุนการศึกษา และอุปกรณ์เครือ่ งเสียง ตลอดจน จัดเลีย้ ง
อาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556
5.2 กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจ�ำปี 2556
			 นายอั ย ยณั ฐ ถิ น อภั ย ผู ้ ว ่ า การการทางพิ เ ศษ
แห่งประเทศไทย พร้อมคณะผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้าง การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย ร่วมท�ำบุญถวายภัตตาหารเพลและถวายจตุปัจจัย
แด่พระสงฆ์ที่อาพาธ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ�ำปี 2556
ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556
		 5.3 กิจกรรมทางด่วนเพื่อเยาวชน ประจ�ำปี 2556
			 การทางพิ เ ศษแห่ ง ประเทศไทยจั ด พิ ธี ม อบทุ น
การศึกษาตามกิจกรรม “ทางด่วนเพื่อเยาวชน” ประจ�ำปี 2556 เมื่อ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ให้แก่เยาวชนที่อยู่ในเขตทางพิเศษและ
ขาดทุนทรัพย์ที่ได้รับคัดเลือก จ�ำนวน 29 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน ตลอดจนสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กับชุมชน
ในบริเวณแนวเขตทางพิเศษ

131

132

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
กระทรวงคมนาคม www.mot.go.th

5.4 โครงการ “ทางพิเศษคู่ใจ สู้ภัยหนาว”
			 นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผูบ้ ริหารระดับสูง เดินทาง
ไปมอบผ้าห่ม ทีจ่ ดั ซือ้ และได้รบั บริจาค ตามโครงการ “ทาง
พิเศษคูใ่ จ สูภ้ ยั หนาว” ให้แก่ประชาชนผูป้ ระสบภัยหนาวใน
อ�ำเภอภูเวียง และอ�ำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น เมือ่ วันที่
18 ธันวาคม 2555
5.5 โครงการ “กล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก”
			 การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับ
บริษทั อ�ำพลฟูด้ ส์ โพรเซสซิง่ จ�ำกัด และสถานีวทิ ยุ จส.100
ได้จัดโครงการ “กล่องวิเศษ ทางพิเศษรักษ์โลก” เมื่อ
วันพุธที่ 11 กันยายน 2556 โดยมอบโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
ที่ได้จากการรีไซเคิลกล่องยูเอชทีที่ล้าง แกะ เก็บแล้ว จาก
ผู้ใช้บริการทางพิเศษ พนักงานและลูกจ้าง การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถ
รวบรวมกล่องยูเอชทีส่งให้ บริษัท อ�ำพลฟู้ดส์ฯ จ�ำนวน
4,040 กิโลกรัม น�ำไปรีไซเคิลเป็นโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนและ
มอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดเพชรบุรี รวม
จ�ำนวน 200 ชุด
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5.6 โครงการ “เยาวชน กทพ. รักษ์สิ่งแวดล้อม”
			 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 มีนักเรียนในโรงเรียนรอบเขตทางพิเศษ จ�ำนวน 9 แห่ง
เข้าร่วมโครงการ โดยมีกจิ กรรมสัมมนาและระดมสมองเรือ่ งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และกิจกรรมนอกสถานที่
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม “นักสืบ CO2” เป็นกิจกรรมการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กิจกรรมทัศนศึกษา
ณ สยามโอเชี่ยนเวิร์ล และ กิจกรรม “มอบออกซิเจน” ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยการมอบกล้าไม้ให้แก่ผู้ที่
สนใจน�ำกลับไปปลูก

5.7 โครงการการจัดท�ำข้อมูลรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. ประจ�ำปีงบประมาณ 2555
(CSR Report) ตามกรอบรายงาน GRI
			 การทางพิ เ ศษแห่ ง ประเทศไทยได้ ด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ รายงานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประจ�ำปีงบประมาณ 2555 เป็นปีแรก เพื่อเป็นการรายงานผลการด� ำเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมสูส่ าธารณชน และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดยรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 2555 ได้รบั รางวัล
ดีเด่นจากโครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award) ประจ�ำปี 2556 จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) CSR Club สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย และสถาบันไทยพัฒน์
ซึ่งร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและยกระดับการจัดท�ำรายงานความยั่งยืนของบริษัท
ทั้งในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์
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4. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีดังนี้
ปัจจุบันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ก้าวสู่ปีที่ 22 ซึ่งในขณะนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทยก�ำลังเร่งด�ำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย

1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (เหนือ) ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ

1.1 งานก่อสร้างงานโยธา
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (เหนือ) ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2556
มีความก้าวหน้ารวม ร้อยละ 74.72 โดยแยกเป็นความก้าวหน้าในแต่ละสัญญาก่อสร้างดังนี้
สัญญาที่ 1 : โครงสร้างยกระดับส่วนตะวันออก (บางซื่อ – สะพานพระนั่งเกล้า)
		 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้
ลงนามในสัญญาว่าจ้างกิจการร่วมค้า CKTC เป็นผู้รับจ้าง
งานโยธา สัญญาที่ 1 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552 ในวงเงิน
ค่าจ้าง 14,292 ล้านบาท และกิจการร่วมค้า CKTC ได้เริม่ งาน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 โดยการด�ำเนินงาน
มีความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ 85.70 จากแผนงานร้อยละ
88.16 ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ 2.46 โดยมีงานหลักที่ได้
ด� ำ เนิ น การ ได้ แ ก่ งานติด ตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องกลและ
งานสถาปัตยกรรมภายในสถานี งานก่อสร้างบริเวณทาง
ขึ้น-ลง สถานี งานติดตั้ง Parapet และ Cable Trench
งาน E&M ที่ชั้น Concourse
สัญญาที่ 2 : โครงสร้างยกระดับส่วนตะวันตก (สะพานพระนั่งเกล้า – บางใหญ่)
		 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรั ค ชั่ น จ� ำ กั ด (มหาชน) เป็ น ผู ้ รั บ จ้ า งงานโยธา
สัญญาที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 ในวงเงินค่าจ้าง
13,100 ล้านบาท และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ได้เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 1
มีนาคม 2553 โดยการด�ำเนินงานมีความก้าวหน้าเท่ากับ
ร้อยละ 78.50 เร็วกว่าแผนงานร้อยละ 1.03 ซึ่งมีงานหลัก
ที่ได้ด�ำเนินการ ได้แก่ งานติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องกลและ
งานสถาปัตยกรรมภายในสถานี งานติดตั้งโครงสร้างหลังคา
สถานี งานมุงหลังคา Metal Sheet งานติดตั้งฝ้าเพดาน
งานก่อสร้างทางขึ้น - ลง สถานี และงานติดตั้ง Parapet
ของโครงสร้างทางวิ่ง
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สัญญาที่ 3 : ศูนย์ซ่อมบ�ำรุงรักษาและอาคารจอดแล้วจร
		 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้
ลงนามในสัญญาว่าจ้างกิจการร่วมค้า PAR เป็นผู้รับจ้างงาน
โยธา สัญญาที่ 3 เมือ่ วันที่ 26 มกราคม 2553 ในวงเงินค่าจ้าง
5,025 ล้านบาท และกิจการร่วมค้า PAR ได้เริ่มงานตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม 2553 โดยการด�ำเนินงานมีความก้าวหน้า
เท่ากับร้อยละ 52.96 ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ 1.38 ซึ่ง
มีงานหลักที่ได้ด�ำเนินการ ได้แก่ บริเวณศูนย์ซ่อมบ�ำรุงซึ่ง
เป็นงานหล่อเสา คานและพื้น อาคารจอดแล้วจรสามแยก
บางใหญ่อยู่ระหว่างการท�ำงานฐานราก อาคารจอดแล้วจร
ท่าอิฐอยู่ระหว่างงานเทคอนกรีตพื้นและเสาชั้น 1 อาคาร
จอดแล้วจรแยกนนทบุรี 1 อยู่ระหว่างการท�ำงานฐานราก
		 สัญญาที่ 6 : งานระบบราง
		 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้
ลงนามในสัญญาว่าจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานราง สัญญาที่ 6 เมื่อวันที่ 4
ตุลาคม 2555 ในวงเงินค่าจ้างก่อสร้าง 3,585 ล้านบาท และ
บริษัท อิตาเลียนไทยฯ ได้เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน
2555 โดยการด�ำเนินงานมีความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ
45.58 ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ 4.35 ซึ่งมีงานหลักที่ได้
ด�ำเนินการ ได้แก่ งานติดตั้งรางชั่วคราว (Mock-up) เพื่อ
ก� ำ หนดต� ำ แหน่ ง ของ Track Plinth และด� ำ เนิ น การ
เทคอนกรีต Track Plinth ดังกล่าว บนทางยกระดับ และ
ผู้รับจ้างได้เข้าด�ำเนินการก่อสร้าง Track Plinth ในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบ�ำรุงได้บางส่วน

2. งานคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างด�ำเนินกิจการ

		 สัญญาที่ 4 : ช่วงบางใหญ่ – เตาปูน
		 คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมือ่ วันที่ 3 กันยายน 2556 ได้ให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนลงทุนงาน
ระบบรถไฟฟ้าและด�ำเนินกิจการงานสัญญาที่ 4 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่ สถานีเตาปูน) ร่างสัญญาที่ได้มีการปรับตามข้อสังเกตของส�ำนักงานอัยการสูงสุด และ รฟม. ตามนัยมาตรา 21 แห่ง
พ.ร.บ. ร่วมทุน พ.ศ. 2535 ตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอ ทั้งนี้ รฟม. ได้ลงนามสัญญากับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 แล้ว
		 สัญญาที่ 5 : ช่วงเตาปูน – บางซื่อ
		 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้จดั ท�ำรายงานเปรียบเทียบแนวทางการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วม
ลงทุนแล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงคมนาคม อย่างไรก็ตามคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่
8 มกราคม 2556 ได้มีมติให้กระทรวงคมนาคม และ รฟม. เร่งพิจารณาเสนอรูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนส�ำหรับ
การเดินรถ ช่วงบางซือ่ - เตาปูน ทีเ่ หมาะสมระหว่าง PPP Gross Cost และ PPP Net Cost เพือ่ ประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีดว้ ย ในการนีท้ ปี่ ระชุมกระทรวงคมนาคมได้มมี ติให้ รฟม. ทบทวนรายงานผลการศึกษาเพิม่ เติมโดยพิจารณา
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ความเหมาะสมระหว่างรูปแบบ PPP Gross Cost และ PPP Net Cost ตามมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าว โดยกลุม่ บริษทั ทีป่ รึกษา
BBML ได้ดำ� เนินการทบทวนรายงานผลการศึกษาฯ แล้วเสร็จ และได้เสนอคณะกรรมการ รฟม. พิจารณา ซึง่ คณะกรรมการ
รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อการคัดเลือกเอกชน
ลงทุนฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (เหนือ) ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สัญญาที่ 5) (ฉบับปรับปรุง) ซึ่ง รฟม. ได้มีหนังสือ
ลงวันที่ 10 เมษายน 2556 เสนอรายงานผลการศึกษาเพิม่ เติมดังกล่าวแก่ คค. ก่อนน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีตามขัน้ ตอนต่อไป
		 คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมือ่ วันที่ 3 กันยายน 2556 ได้มมี ติตามคณะกรรมการกลัน่ กรองฯ โดยเห็นชอบ
ให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในงานสัญญาที่ 5 และให้คณะกรรมการตามมาตรา 13 เริม่ กระบวนการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมงานฯ
(งานสัญญาที่ 5) ตามขั้นตอนที่กฎหมายก�ำหนด โดยเริ่มจากรูปแบบ PPP Net Cost ซึ่งหากรูปแบบดังกล่าวไม่ประสบ
ผลส�ำเร็จให้คณะกรรมการตามมาตรา 13 พิจารณารูปแบบการลงทุน PPP Gross Cost หรือรูปแบบอืน่ ๆ ทีม่ คี วามเหมาะสม
และเกิดประโยชน์ต่อภาครัฐ ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการตามมาตรา 13 ด�ำเนินงานตามมติดังกล่าว

3. การด�ำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงินช่วงหัวล�ำโพง - บางแค และช่วงบางซือ่ -ท่าพระ

3.1 งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ส�ำรวจ ประเมินราคาและก�ำหนดราคาเบื้องต้นของ
อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนแล้วเสร็จทั้งหมด และได้ท�ำความตกลงกับเจ้าของทรัพย์สินเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าทดแทน
ส�ำหรับที่ดินจ�ำนวน 942 แปลง จากจ�ำนวนรวม 960 แปลง และสิ่งปลูกสร้างจ�ำนวน 683 หลัง จากจ�ำนวนรวม 700 หลัง
คิดเป็นเงินค่าทดแทนรวมจ�ำนวน 4,848.27 ล้านบาท และได้ด�ำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายวัสดุออกจาก
แนวเขตทาง จ�ำนวน 637 หลัง การด�ำเนินงานมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 98.64 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 1.36
3.2 งานก่อสร้างงานโยธา
		 การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงินช่วงหัวล�ำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ -ท่าพระ ณ สิ้นเดือน
กันยายน 2556 มีความก้าวหน้ารวม ร้อยละ 42.62 โดยแยกเป็นความก้าวหน้าในแต่ละสัญญาก่อสร้าง ดังนี้
สัญญาที่ 1 : งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน ช่วงหัวล�ำโพง – สนามไชย
		 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 1 เมื่อวันที่
17 กุมภาพันธ์ 2554 ในวงเงินค่าจ้าง 11,441 ล้านบาท และ
บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้เริม่ งาน
เมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2554 โดยผลการด�ำเนินงาน ณ สิน้ เดือน
กันยายน 2556 มีความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ 46.96
จากแผนงานร้อยละ 46.34 เร็วกว่าแผนงานร้อยละ 0.62
โดยมีงานก่อสร้างที่ส�ำคัญ ได้แก่ งานปรับปรุงคุณภาพดิน
งานสาธารณูปโภค งานหล่อชิ้นส่วนอุโมงค์ งานขุดเจาะ
และติ ด ตั้ ง ชิ้ น ส่ ว นอุ โ มงค์ งานรื้ อ ย้ า ยสาธารณู ป โภค
งานจัดการจราจร งานก่อสร้าง Guide Wall ทีส่ ถานีวดั มังกร
และ D – Wall ที่สถานีวังบูรพาและสถานีวัดมังกร งาน Jet
Grouting และงานขุดดินชั้น Plant 1 บริเวณด้านหน้า –
ท้ายสถานีวัดมังกร ก่อสร้าง Capping Beam เพื่อเตรียม
การก่อสร้าง Pipe Roof งาน Temporary Decking สถานี
วังบูรพา งาน Underpinning สะพานด�ำรงสถิตย์
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		 สัญญาที่ 2 : งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน
ช่วงสนามไชย – ท่าพระ
		 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2554 ในวงเงินค่าจ้าง 10,688 ล้านบาท และบริษทั ช.การช่าง
จ�ำกัด (มหาชน) ได้เริ่มงานเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 โดย
ผลการด�ำเนินงาน ณ สิน้ เดือนกันยายน 2556 มีความก้าวหน้า
เท่ากับร้อยละ53.82 จากแผนงานร้อยละ 52.92 เร็วกว่า
แผนงานร้อยละ 0.90 โดยมีงานหลักที่ได้ด�ำเนินการ ได้แก่
งานหล่อชิ้นส่วนอุโมงค์ และงานขุดเจาะอุโมงค์ งานขุดดิน
สถานีอสิ รภาพ สถานีสนามไชย และปล่องระบายอากาศที่ 3
งานติดตั้ง Temporary Decking สถานีอิสรภาพและสถานี
สนามไชย งานพัฒนาคุณสมบัติดิน สถานีสนามไชย งาน
ก่อสร้างสะพานข้ามคลองคูเมืองเดิมบริเวณ Entrance D
สถานีสนามไชย ก่อสร้างโครงสร้างคาน Skeleton สถานี
มหาไชย สถานีอิสรภาพ
		 สัญญาที่ 3 : งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ
ช่วงเตาปูน – ท่าพระ
		 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกิจการร่วมค้า SH-UN เป็นผูร้ บั จ้าง
งานโยธา สัญญาที่ 3 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ใน
วงเงินค่าจ้าง 11,285 ล้านบาท และกิจการร่วมค้า SH-UN
ได้เริ่มงานเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 โดยผลการด�ำเนินงาน
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2556 มีความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ
36.36จากแผนงานร้อยละ 36.54 ล่าช้ากว่าแผนงานร้อยละ
0.18 โดยมีงานหลักทีไ่ ด้ดำ� เนินการ ได้แก่ การก่อสร้างบ่อพัก
และท่ อ ร้ อ ยสายไฟ งานวางท่ อ ประปาและโทรศั พ ท์
งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา งานก่อสร้างเสา
ของสะพานข้ามคลองบางกอกน้อย งานก่อสร้างฐานราก
ของสถานีสิรินธรและงานก่อสร้างเสาของ Balance ที่แยก
บรมราชชนนี งานก่อสร้างฐานรากและเสารับสถานีของ
สถานีบางโพ, สถานีบางขุนนนท์ งานติดตั้ง Cross Beam
ของสถานีบางโพ, สถานีบางพลัด, สถานี บางขุนนนท์และ
สถานีจรัญสนิทวงศ์ 13 งานติดตั้ง Segment ช่วงทางวิ่ง
สถานีเตาปูน – สถานีบางโพ, สถานีบางอ้อ – สถานีบางพลัด และสถานีบางพลัด งานก่อสร้างเสาทางวิง่ บนถนนจรัญสนิทวงศ์
และถนนประชาราษฎร์ สาย 2
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สัญญาที่ 4 : งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงท่าพระ – หลักสอง
		 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้
ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผูร้ บั จ้างงานโยธา สัญญาที่ 4
เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ในวงเงินค่าจ้าง 13,335 ล้านบาท
และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
จ�ำกัด (มหาชน) ได้เริ่มงานเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 โดย
ผลการด�ำเนินงาน ณ สิน้ เดือนกันยายน 2556 มีความก้าวหน้า
เท่ากับร้อยละ 26.78 จากแผนงานร้อยละ 26.78 เป็นไป
ตามแผนงาน โดยมีงานหลักทีไ่ ด้ดำ� เนินการ ได้แก่ งานรือ้ ย้าย
สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง งานก่อสร้างฐานรากทางวิ่งและ
สถานี งานติดตัง้ ชิน้ ส่วนคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องส�ำเร็จรูปบริเวณ Transition ถึงสถานีทา่ พระ บริเวณหน้าเทคโนโลยี
สยามถึงสถานีท่าพระ แยกพุทธมณฑลสาย 1 – เพชรเกษมถึงสถานีภาษีเจริญ และระหว่างแยกราชพฤกษ์ – เพชรเกษม
ถึงสถานีบางไผ่และบริเวณพาดผ่านถนนกาญจนาภิเษก งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งยกระดับโครงสร้างคานยื่นสมดุลย์
(Balance Cantilever) บริเวณสถานีบางหว้า และบริเวณแยกพุทธมณฑลสาย 1 – เพชรเกษม งานก่อสร้างเสาทางวิง่ และ
สถานี งานก่อสร้างโครงสร้างชั้น 2 ของอาคารจอดแล้วจร 1 งานก่อสร้างฐานรากอาคารจอดแล้วจร 2 งานก่อสร้าง
คลองผันน�ำ้ ในศูนย์ซอ่ มบ�ำรุงรักษา งานเสาเข็มตอก Spun Pile พืน้ ที่ Platform ของศูนย์ซอ่ มบ�ำรุงรักษา และงานก่อสร้าง
พื้นบริเวณ Platform ของศูนย์ซ่อมบ�ำรุง งานก่อสร้างโครงสร้างฐานรากกลุ่มอาคาร Administration & OCC Building
เป็นต้น
		 สัญญาที่ 5 : งานระบบรางรถไฟฟ้า
		 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 5 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ในวงเงินค่าจ้าง 4,999 ล้านบาท และบริษัท ช.การช่าง
จ�ำกัด (มหาชน) ได้เริ่มงานเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 โดยผลการด�ำเนินงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2556 มีความก้าวหน้า
เท่ากับร้อยละ 62.71 จากแผนงานร้อยละ 62.44 เร็วว่าแผนงานร้อยละ 0.27 โดยมีงานหลักที่ได้ด�ำเนินการ ได้แก่ อยู่ใน
ระหว่างขั้นตอนการออกแบบงานระบบราง และการออกแบบ Manufacture and Installation Reference Drawing
(MIRD) รวมถึงการขออนุมัติวัสดุที่คาดว่าจะใช้ในโครงการ อยู่ระหว่างการผลิต Concrete Sleeper Steel Bracket
Rail Expansion Joint และประกอบ Crossover & Turnouts และการจัดเตรียมส�ำนักงานสนามของผู้รับจ้างส�ำหรับ
ติดตั้งรางแล้วเสร็จ

4. งานคัดเลือกที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานระบบรถไฟฟ้า

		 คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ได้มมี ติเห็นชอบกรอบวงเงินค่าจ้างทีป่ รึกษาบริหาร
และควบคุมงานระบบรถไฟฟ้า ประกอบด้วย ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ จ�ำนวน 265.399 ล้านบาท และค่าจ้าง
ที่ปรึกษาควบคุมงานระบบรถไฟฟ้า จ�ำนวน 400.043 ล้านบาท ทั้งนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้จัดท�ำ
ร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อว่าจ้างที่ปรึกษา MESC เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการขออนุมัติรายงานการขอจ้างที่ปรึกษา
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5. งานคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างด�ำเนินกิจการ

		
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 เห็นชอบในหลักการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน โดยคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างด�ำเนินกิจการโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงิน ช่วงหัวล�ำโพง-บางแค และช่วงเตาปูน-ท่าพระ ได้พจิ ารณาแนวทาง การด�ำเนินงานตามรูปแบบ PPP
Gross Cost ที่เหมาะสมส�ำหรับรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงินฯ ส่วนต่อขยาย โดยน�ำบทเรียนจากการด�ำเนินงานคัดเลือกเอกชน
ร่วมลงทุน งานสัญญาที่ 4 โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ งฯ มาประกอบการพิจารณา ต่อมาคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนลงทุนฯ
ในคราวประชุมเมือ่ วันที่ 15 และ 30 มกราคม 2556 ได้ตงั้ คณะท�ำงานเพือ่ พิจารณารายละเอียดของร่างประกาศคัดเลือก
คุณสมบัตเิ บือ้ งต้น ร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมงานร่างขอบเขตของโครงการและเงือ่ นไขส�ำคัญทีจ่ ะต้องมีในสัญญา
		 คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556
ได้มีมติให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจัดท�ำรายงานเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย และผลกระทบต่อการเงิน
ต่อภาระการลงทุนของภาครัฐและเอกชนของแต่ละแนวทางการคัดเลือกเอกชนร่วมทุน ทั้งในรูปแบบรวมการลงทุนและ
ให้บริการเดินรถโดยเอกชนเป็นสัญญาเดียว และการแยกการลงทุนและการให้บริการเดินรถโดยเอกชนออกจากกันเป็น
หลายสัญญา โดย รฟม.ได้เสนอรายงานเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียฯ ให้คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่
21 มีนาคม 2556 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยไปศึกษาข้อมูลเพื่อหาแนวทางให้เกิด
การแข่งขันมากขึน้ อาทิ การก�ำหนด TOR ให้เปิดกว้าง การจัดท�ำแผนพลิกฟืน้ รูปแบบการบริหารจัดการเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาในภาพรวมโครงการรถไฟฟ้าในอนาคต ทัง้ นี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ประกาศคัดเลือกผูย้ นื่
ข้อเสนอเบื้องต้นส�ำหรับงานระบบรถไฟฟ้า เพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลระบบรถไฟฟ้า รายชื่อผู้ผลิตและกรอบราคางานระบบ
รถไฟฟ้า ส�ำหรับใช้ในการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ต่อมา รฟม. ได้เลื่อนการขายเอกสาร
ประกวดราคาออกไปอย่างไม่มีก�ำหนด

6. การด�ำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ใต้) ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ

6.1 งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
			 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ส�ำ รวจประเมินราคาและก�ำหนดราคาเบื้องต้นของ
อสังหาริมทรัพย์ทจี่ ะต้องเวนคืนแล้วเสร็จทัง้ หมด ได้ทำ� ความตกลงกับเจ้าของทรัพย์สนิ เพือ่ เบิกจ่ายเงินค่าทดแทนแล้ว เป็น
ที่ดินจ�ำนวน 100 แปลง จากจ�ำนวนรวม 102 แปลง สิ่งปลูกสร้างจ�ำนวน 35 หลัง จากจ�ำนวนรวม 37 หลัง คิดเป็นเงิน
ค่าทดแทนจ�ำนวนทัง้ สิน้ 1,112.26 ล้านบาท และได้ดำ� เนินการรือ้ ถอนสิง่ ปลูกสร้าง และขนย้ายวัสดุออกจากแนวเขตทาง
จ�ำนวน 35 หลัง การด�ำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ 99.42 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 0.58
6.2 งานก่อสร้างงานโยธา
การก่อสร้างโครงการฯ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2556 มีความก้าวหน้ารวม ร้อยละ 14.92 จากแผนงาน
ร้อยละ 15.55 โดยแยกเป็นความก้าวหน้าในแต่ละสัญญาก่อสร้าง ดังนี้
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สัญญาที่ 1 : งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ
		 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน) เป็น
ผู้รับจ้างงานโยธาสัญญาที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ในวงเงินค่าจ้าง 14,088.6 ล้านบาท โดยเริ่มงานเมื่อวันที่
1 มีนาคม 2555 การด�ำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ 16.57 จากแผนงานร้อยละ 17.36 ช้ากว่าแผนร้อยละ 0.79 โดยมี
งานก่อสร้างที่ส�ำคัญ ได้แก่ การติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม งานเสาเข็มเจาะ/เสาเข็ม Barrette งานฐานราก
และงานหล่อคอนกรีตเสาโครงสร้างทางรถไฟฟ้าและโครงสร้างอาคารในศูนย์ซ่อมบ�ำรุง การรื้อย้ายสาธารณูปโภค
งานประชาสัมพันธ์โครงการฯ เป็นต้น

สัญญาที่ 2 : งานระบบราง
		 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธา สัญญาที่ 2 (งานระบบราง)
กับบริษัท ช. การช่าง จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 และได้มีหนังสือให้ผู้รับจ้างเริ่มงาน (Notice To
Commence) ตัง้ แต่วนั ที่ 26 เมษายน 2556 ในวงเงินค่าจ้าง 2,400 ล้านบาทและผูร้ บั จ้าง บริษทั ช. การช่าง จ�ำกัด (มหาชน)
ได้ด�ำเนินงานก่อสร้างโดยมีความก้าวหน้าของงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2556 เท่ากับร้อยละ 4.05 จากแผนงานร้อยละ
3.64 เร็วกว่าแผนงานร้อยละ 0.41 มีงานก่อสร้างที่ส�ำคัญ ได้แก่ งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง Stockyard ส�ำหรับกองเก็บวัสดุ
จัดเตรียม PII (Professional Indemnity Insurance) และCAR (Contractor’s All Risks Insurance) จัดส่งเอกสาร
ขออนุมัติต่าง ๆ

		 นอกจากนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยยังอยู่ในระหว่างการด�ำเนินโครงการรถไฟฟ้า
อีก 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง(ใต้)
ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บรู ณะ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต โครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้
ช่วงตลิ่งชัน - มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส�ำโรง

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

5. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 มีดังนี้
1. โครงการ “รถเมล์ฟรีจากภาษีประชาชน”

		 ในปี 2556 องค์การจัดเดินรถเมล์ฟรี 75 เส้นทางและได้จดั เพิม่ อีก 10 เส้นทางจัดรถให้บริการจ�ำนวน 800 คัน/วัน
มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อวันจ�ำนวน 730,462 คน และรัฐบาลได้มีนโยบายให้องค์การฯ จัดเดินรถเมล์ฟรีอย่างต่อเนื่องจนถึง
วันที่ 30 กันยายน 2556 และรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาที่จะให้เดินรถเมล์ฟรีต่อไปหรือไม่ และจะมีนโยบายปรับปรุงวิธี
การด�ำเนินการให้ดีขึ้นต่อไป

2. โครงการครอบครัวสุขสันต์กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

		 ผลการด�ำเนินงานโครงการครอบครัวสุขสันต์กับบริการ ขสมก.น�ำประชาชนไปไหว้พระท�ำบุญในเขต
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง แบบเช้าไปเย็นกลับ ซึ่งยังคงเป็นที่นิยมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ฝ่ายการเดินรถองค์การได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานที่ไหว้พระให้มีความหลากหลาย ท�ำให้ในปีงบประมาณ 2556
ตัง้ แต่ ตุลาคม พ.ศ.2555 – กรกฎาคม พ.ศ. 2556 มีผใู้ ช้บริการเฉลีย่ เดือนละ 7,264 คน มีรายได้ในการให้บริการเฉลีย่ /เดือน
จ�ำนวน 3,221,881.40 บาท

3. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขยายผลการด� ำเนินการ “โครงการน�ำร่องเพิ่มคุณภาพ
การให้บริการและความปลอดภัยของประชาชน” เพิ่มอีก จ�ำนวน 17 เส้นทาง

		 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(รวค.) เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการน�ำร่องเพิ่มคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยของประชาชน” โดยมี
พลเอกพฤณท์ สุวรรณทัต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (รชค.) ให้เกียรติมาร่วมงาน มีนายโอภาส เพชรมุณี
ผู้อ�ำนวยการขนส่งมวลชนกรุงเทพ พร้อมผู้บริหารและพนักงานองค์การให้การต้อนรับ ณ เขตการเดินรถที่ 1 อู่บางเขน
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		 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ด�ำเนินการ “เพิ่มคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยของประชาชน” ใน 6 หัวข้อ คือ
		
		
		
		
		
		

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประกันเวลาของรถไม่เกิน 20 นาที (ช่วงเวลาเร่งด่วน)
มารยาทของพนักงานเก็บค่าโดยสาร
จอดรถเข้าป้ายเลนซ้ายทุกป้าย “ซ้ายตลอดจอดทุกป้าย”
เพิ่มค�ำชม ลดการร้องเรียนด้านการให้บริการให้เหลือ “ศูนย์”
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องการชมเชยและติชมเช่นติดป้าย “1348” บนตัวรถ
การแต่งกายของพนักงาน (เสื้อผ้า หน้า ผม) ต้องสะอาดเรียบร้อย

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

		 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้สานรับนโยบายโดยเริ่มโครงการน�ำร่องฯ เมื่ อ วั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน
2556 จ�ำนวน 16 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทาง สาย 129 510 26 71 145 511 1 77 20 37 84 (ปรับอากาศ) 84
(รถธรรมดา) 515 134 516 16 191 โดยการติ ด ตั้ ง กล่ อ งรั บ ความคิ ด เห็ น “สี ส ้ ม ” บนรถโดยสารบริ เวณบั น ได
ทางขึน้ -ลง ให้ผโู้ ดยสารหย่อนตัว๋ ทีร่ บั จากกระบอกตัว๋ ของพนักงานเก็บค่าโดยสาร ลงในกล่องทีม่ ีอยู่ 3 ช่อง ได้แก่ “แย่มาก”
“พอใช้” “ดีมาก ”ซึง่ ในแต่ละวันมีประชาชนใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. เฉลีย่ วันละ 1,570,406 คน ขสมก. จึงได้ขยาย
ผลการด�ำเนินการติดตัง้ กล่องรับความคิดเห็นบนรถโดยสารองค์การ เพิม่ อีกจ�ำนวน 17 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางสาย 7 15
25 29 36 47 53 80 82 95 142 166 168 204 205 514 และรถเอกชนร่วมบริการ สาย 8 อีก 1 สาย รวมทั้งสิ้น
33 เส้นทาง ซึ่งเริ่มขยายผลเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 56 โดยในแต่ละวัน “นายท่ารถ” จะเป็นผู้ตรวจนับยอดตั๋วในแต่ละคัน
และรวบรวมคะแนนส่งให้ผู้เกี่ยวข้องน�ำไปประเมินคุณภาพการให้บริการ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นและ
จะด�ำเนินการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นให้ครอบคลุมทุกเส้นทางต่อไป

4. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพห่วงใยใส่ใจคนพิการ

ตามนโยบายกระทรวงคมนาคมภายใต้แนวคิด “สะดวก
ปลอดภัย คมนาคมยุคใหม่ ใส่ใจคนพิการ” ให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม จัดการบริการด้านการคมนาคมขนส่งส�ำหรับคน
พิการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพในฐานะ เป็นหน่วยงานหนึ่งใน
6 หน่วยงานที่ต้องด�ำเนินการโครงการน�ำร่อง (Pilot Project) จึงได้
ปรับปรุงและจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการส�ำหรับคนพิการ
บนรถโดยสารประจ�ำทาง ได้แก่ ปรับปรุงให้มีประตูขึ้น-ลง ส�ำหรับ
รถวีลแชร์ ติดตั้งจอ LCD พร้อมสัญญาณเสียง ส�ำหรับบอกเส้นทาง
คนพิการทางหูและทางสายตา และปรับปรุงสถานที่อู่บางเขน เขต
การเดินรถที่ 1 ส� ำหรับคนพิการ เช่น ทางลาด ห้องน�้ ำ รวมทั้ง
จัดโครงการอบรมพนักงานประจ�ำรถที่เกี่ยวกับการให้บริการส�ำหรับ
คนพิการบนรถโดยสารประจ�ำทาง เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงการบริการของ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้อย่างมั่นใจ
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		 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 น. ณ อู่บางเขน เขต
การเดินรถที่ 1 พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน�ำร่อง (Pilot Project)
การจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและบริการส�ำหรับคนพิการบนรถโดยสาร
ประจ�ำทาง ขสมก. โดยมี นางฐิติมา ฉายแสง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม คณะคนพิการ เข้าร่วมงาน
ซึ่งนายโอภาส เพชรมุณี ผอก.ขสมก.และผู้บริหาร ขสมก. ให้การต้อนรับ

		 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงความสามารถของคนพิการ
จากมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ วีดิทัศน์การด�ำเนินการจัดสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการในรถโดยสารองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (Before – After) การสาธิตการให้บริการคนพิการของพนักงาน
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและนิทรรศการการจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
บนรถโดยสาร ผลการด�ำเนินการต่าง ๆ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
หลังจากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้ร่วมงาน คณะคนพิการ
และสื่อมวลชน ร่วมตรวจและทดลองใช้รถโดยสารประจ�ำทางองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพซึง่ ปรับปรุงไว้สำ� หรับคนพิการ พร้อมน�ำคณะคนพิการเดินทาง
ไปไหว้พระเจดีย์ศรีมหาธาตุ ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

6. สถาบันการบินพลเรือน
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของสถาบันการบินพลเรือน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 มีดังนี้
1. งานด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน

• ในปีงบประมาณ 2556 สถาบันการบินพลเรือนมีผู้ส�ำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม โดยแยกตามรายกลุ่ม
หลักสูตร 7 กลุ่มหลักสูตร ดังนี้

กลุ่มหลักสูตร
กลุ่มวิชาการฝึกบิน (Flying Training Group)
กลุ่มวิชาปฏิบัติการ (Operation Groups)
กลุ่มบริหารการบิน (Aviation Management
Group)
กลุ่มวิชาช่างอากาศยาน
(Aircraft Maintenance Group)
กลุ่มวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน
(Electronics Group)
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน (Aviation
Human Resourse Development Center)
รวม

จำ�นวนนักศึกษา/ผู้เข้าฝึกอบรม (คน)
(1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
สำ�เร็จการศึกษา/ฝึกอบรม
(Graduate)

รับเข้าศึกษา/ฝึกอบรม
(Recruit)

74
157
289

96
142
467

311

241

110

220

107

107

1,048

1,273

• การด�ำเนินการร่วมกับกรมการบินพลเรือนเพื่อทดสอบภาคปฏิบัติ (Skill Test) ให้กับผู้ที่สอบผ่าน
ภาคทฤษฎีจากกรมการบินพลเรือน เพือ่ ขอรับใบอนุญาตนายช่างภาคพืน้ (Aircraft Mechanic License) ในปีงบประมาณ
2556 สถาบันการบินพลเรือนได้ท�ำการทดสอบภาคปฏิบัติ (Skill Test) ให้กับผู้ที่สอบผ่านภาคทฤษฎี ทั้งสิ้น จ�ำนวน 4 รุ่น
โดยมีผู้ที่สอบผ่านทั้งสิ้น จ�ำนวน 154 คน
		 • ศูนย์ทดสอบด้านภาษาส�ำหรับผู้ถือใบอนุญาตผู้ประจ�ำ (Language Proficiency Testing Center)
กรมการบินพลเรือน (บพ.) ได้แต่งตัง้ ให้สถาบันการบินพลเรือน เป็นศูนย์ทดสอบภาษาผูถ้ อื ใบอนุญาตผูป้ ระจ� ำหน้าที่ ตัง้ แต่
วันที่ 8 เมษายน 2554 โดยในปีงบประมาณ 2556 สถาบันการบินพลเรือนได้ด�ำเนินการให้บริการทดสอบและมีผู้ผ่าน
การทดสอบรวมทั้งหมด 148 คน
		 • โครงการผลิตบุคลากรด้านการบินเพื่อรองรับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานและศูนย์
ซ่อมอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ตามค�ำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมและศูนย์ซ่อมอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา ที่ 3/2556 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แต่งตั้ง
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คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและศูนย์ซ่อมอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา ลงนาม
โดยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สุทธิพนั ธ์)ุ มีคำ� สัง่ แต่งตัง้ สถาบันการบินพลเรือนเป็นคณะอนุกรรมการ
จัดท�ำแผนด้านการผลิตและพัฒนา/ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมอากาศยานและศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
โดยมีผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ฯ และรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการเป็นรองประธาน
คณะอนุกรรมการฯ
		 ความคืบหน้าในการร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดท�ำแผนด้านการผลิตและพัฒนา/ส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากรในอุตสาหกรรมอากาศยานและศูนย์ซ่อมบ�ำรุงรักษาอากาศยาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบเค้าโครงแผน
แม่บทด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินฯ โดยขอให้น�ำข้อสรุปแผนธุรกิจจากคณะกรรมการศึกษาแผน
ธุรกิจอุตสาหกรรมอากาศยานและโครงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยาน มาประกอบการจัดท�ำ(ร่าง)ข้อก�ำหนดขอบเขต
การศึกษา(TOR) ก่อนว่าจ้างทีป่ รึกษาต่อไป และให้สถาบันการบินพลเรือน เป็นหน่วยงานหลักในการติดต่อประสานข้อมูล
ต่าง ๆ ร่วมกับผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อประกอบการจัดท�ำ Road Map แผนการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านการบินในเบื้องต้น

2. งานพัฒนาด้านวิชาการ

• สถาบั น การบิ น พลเรื อ นก้ า วสู ่ ร ะดั บ โลก
ด้ ว ยการเป็ น สมาชิ ก โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS
ตั้งแต่ปี 2535 และได้มีการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ STP
(Standardized Training Packages) จ�ำนวน 3 หลักสูตร
จนกระทั่งองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงการเป็น TRAINAIR PLUS สบพ.
ก็ได้เข้ารับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ICAO ระหว่างวันที่
27 - 30 สิงหาคม 2555 ซึ่ง สบพ.ก็ประสบความส�ำเร็จในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเข้าเป็นสมาชิกและได้มีพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรรับรองในการประชุมสัมมนา The First TRAINAIR PLUS Global Symposium ในเดือนกันยายน 2555
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในเดือนมกราคม 2556 สบพ. ได้ด�ำเนินการยื่นเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตร Communication
Procedures for Airside Operations : STP/179/xyz/COM OPS/AIR PRO ภายใต้การก�ำกับดูแลของคุณ Mr.Fernando
Marrero de Armas, ICAO Expert เพือ่ ให้สถาบันการบินพลเรือนเป็นสมาชิกแบบ Full Member ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายใน 1 ปี ตามข้อก�ำหนดของ ICAO
• โครงการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท
สถาบันการบินพลเรือนได้ด�ำเนินการจัดท�ำหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
ทั้งนี้ สบพ. ได้ศึกษาความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน หรือกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร โดยการส�ำรวจ
ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการบิน ในปีงบประมาณ 2556 สถาบันการบินพลเรือนได้เปิด
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1 จ�ำนวน 40 คน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2556
• โครงการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
			 สถาบั น การบิ น พลเรื อ นได้ ด� ำ เนิ น พั น ธกิ จ ด้ า นการวิ จั ย เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผล
การด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ประจ�ำปี 2556
ในกรอบที่ 2 ผลการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตัวชี้วัดในหัวข้อคุณภาพการศึกษา ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 สถาบัน
การบินพลเรือน มีผลงานวิจัยจ�ำนวน 6 เรื่อง ดังนี้

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

			 1. งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่เน้นกระบวนการ
กลุม่ นักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ ชัน้ ปีที่ 4 สถาบันการบินพลเรือน”
โดย นางพิชญ์นรี แม้นสงวน กองวิชาบริการการบิน
			 2. งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบสื่อเสมือนจริงการจัดการสินค้าอันตรายทางอากาศ” โดย
ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว กองวิชาบริหารการบิน
			 3. งานวิจัยเรื่อง “การออกแบบวงจรกรองความถี่ไบควอดราติกหลายฟังก์ชันโหมดแรงดันโดยใช้วงจร
โอทีเอ” โดย ดร.อุสาห์ ต่อเทียนชัย กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
			 4. งานวิ จั ย เรื่ อ ง “การออกแบบวงจรคู ณ และหารโหมดกระแสโดยใช้ ว งจรขยายกระแส” โดย
ดร.อุสาห์ ต่อเทียนชัย กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
5. งานวิจยั เรือ่ ง “สมรรถนะของบัณฑิตด้านการบินของสถาบันการบินพลเรือน” โดย นายเจน หน่อท้าว
กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์
6. งานวิจยั เรือ่ ง “การศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาช่างเครือ่ งวัดประกอบการบิน สถาบัน
การบินพลเรือน” โดย นายอาทิตย์ หิมารัตน์ กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์
		 • โครงการศูนย์บริการและซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน (SERVICE CENTER)
			 วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการซ่อมบ�ำรุงรักษาอากาศยานซึ่งปัจจุบัน สถาบัน
การบินพลเรือนมีขีดความสามารถในการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน โดยได้รับใบรับรองหน่วยซ่อมบ�ำรุง Repair Station ให้มี
ขีดความสามารถ ดังนี้ Airframe Powerplant ccessory Specialized Service และขณะนี้ สถาบันการบินพลเรือนก�ำลัง
เพิ่มขีดความสามารถในการซ่อมบ�ำรุงเครื่องบินของบริษัทผู้ผลิต DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES GMBH แบบ DA
40 TDI และ DA 42 TDI ทั้งการซ่อมบ�ำรุงเครื่องบิน, เครื่องยนต์ THIELERT และโครงสร้างล�ำตัวเครื่องบิน (COMPOSITE
AIRFRAME)

3. ความร่วมมือด้านวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ

		 • การลงนามบันทึกความตกลงระหว่างสถาบันการบินพลเรือน กับบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันการบินพลเรือน กับบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ณ อาคาร
สโมสร กระทรวงคมนาคม วันที่ 26 มิถุนายน 2556 โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนาม
		 • การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการบินพลเรือน (CATC) กับบริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิง่ จ�ำกัด
(TFT) เพื่อก�ำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขส�ำหรับความร่วมมือในการฝึกอบรมหลักสูตรการบินทุกหลักสูตรที่กี่ยวข้องกัน
ระหว่าง CATC และ TFT ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการฝึกอบรมด้านการบินพาณิชย์ของประเทศไทย ณ บริษัท ไทยไฟลท์
เทรนนิ่ง จ�ำกัด วันที่ 15 มีนาคม 2556
		 • การลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการบินระหว่างสถาบันการบิน
พลเรือน กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) ณ อาคารสโมสร กระทรวงคมนาคม วันที่ 19 กันยายน 2555
		 • การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการบินพลเรือน กับมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อร่วมกัน
ผลิตบุคลากรด้านการบินที่มีคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 23 กันยายน 2556
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งานพัฒนาด้านวิชาการ

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

7. บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีดังนี้
1. บริการส�ำรองที่นั่งและจ�ำหน่ายตั๋วโดยสาร

บริษัทฯ ได้น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้
สนับสนุนการด� ำเนินธุรกิจ ในส่วนของการบริการส� ำรองที่นั่ง และจ� ำหน่าย
ตั๋วโดยสาร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นถึงความส�ำคัญในการให้บริการในลักษณะแบบ
ครบวงจร (One Stop Service) โดยได้มีการให้บริการส�ำรองที่นั่งและจ�ำหน่าย
ตัว๋ โดยสารผ่านเคาน์เตอร์บริการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ทัง้ ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค นอกจากนี้แล้ว ได้มีการเพิ่มช่องทางในการส�ำรองที่นั่งและจ�ำหน่าย
ตั๋วโดยสาร ผ่านเว็บไซต์ www.transport.co.th ศูนย์ส�ำรอง ที่นั่ง 02-872-1777
Call Center 1490 Thai Ticket Major การช�ำระเงินที่ Counter Service
7-eleven ทุกสาขา การช�ำระเงินที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ หรือผ่าน
ตัวแทนจ�ำหน่ายตั๋ว เช่น TESCO Lotus และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด เป็นต้น
นอกจากบริการส�ำรองที่นั่งและจ�ำหน่ายตั๋วโดยสารผ่านช่องทาง
ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายตั๋วโดยสารอีกช่องทางหนึ่ง โดย
ท�ำความร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติ สอดคล้องกับแผนการใช้ทรัพยากรและ
ความร่วมมือระหว่างกันของรัฐวิสาหกิจ โดยการน�ำรถจ�ำหน่ายตัว๋ โดยสารเคลือ่ นที่
(Mobile Ticketing Bus) ไปให้บริการจ�ำหน่ายตั๋วโดยสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ออนไลน์แก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนการเคหะแห่งชาติ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ
สงกรานต์ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชน เป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการในการเดินทางไปซื้อตั๋วโดยสารที่สถานีขนส่งฯ ทั้งนี้ ในปี
2556 ได้ลงพืน้ ทีไ่ ปให้บริการจ�ำหน่ายตัว๋ แล้ว จ�ำนวน 15 แห่ง ได้แก่ บ้านเอือ้ อาทรเพชรเกษม 81 กระทุม่ แบน (สวนหลวง)
ร่มเกล้า 2 คู้บอนรามอินทรา บึงกุ่ม พหลโยธิน (คุณพระ) บางเขนคลองถนนติวานนท์ วัดกู้ (นนทบุรี) สมุทรปราการ
1 สมุทรปราการ (บางโฉลง) สมุทรปราการ (บางพลี) ปทุมธานี (เสมาฟ้าคราม) ปทุมธานี (พหลโยธิน 44) และอยุธยา
(เชียงรากน้อย)
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2. บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ (ส่งของทั่วไทย รับได้ในวันเดียว : 1 Day 1 Night)

		 บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ได้เปิดให้บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ (ส่งของทั่วไทย รับได้ในวันเดียว : 1 Day 1 Night)
ซึง่ เป็นอีกธุรกิจหนึง่ ทีย่ กระดับมาตรฐานการให้บริการของบริษทั ฯ ทีค่ รบวงจร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2554 – 2558 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่ง โดยตระหนักถึงความปลอดภัยในการขนส่ง การจัดเก็บ การกระจาย
สินค้าพัสดุภัณฑ์ การให้บริการที่สะดวกรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ ติดตามสินค้าพัสดุภัณฑ์ และตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการได้ทุกพื้นที่
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด มีบริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ (ส่งของทั่วไทย รับได้ในวันเดียว : 1 Day 1 Night) ไปกับ
รถรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ และรถโดยสารในเส้นทางภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยมีจุดให้บริการ
อยู่ 3 แห่ง คือ
		 - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 04.30 น. - 22.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
		 - สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้)
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 20.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
		 - สถานีเดินรถรังสิต (บริเวณทางออก) เปิด
ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 23.30 น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีศูนย์กระจายสินค้า (ขาเข้า)
อีก 1 แห่ง ตัง้ อยูบ่ นถนนก�ำแพงเพชร 2 ฝัง่ ขาเข้าสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร
กรุ ง เทพฯ (จตุ จัก ร) โดยก่อสร้างเป็น อาคารชั้น เดียว เพื่ อ เป็ น
ศูนย์กลางในการจัดเก็บ รักษา รวบรวมพัสดุภณ
ั ฑ์ทมี่ าจากปลายทาง
รอจ่ายแก่ผมู้ ารับ ณ ศูนย์กระจายสินค้า (ขาเข้า) จุดเดียว เป็นการเพิม่
ความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปรับพัสดุภัณฑ์
ตามจุดต่าง ๆ ซึ่งอาจท�ำให้ผู้มาใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกหรือ
ต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปรับพัสดุภณ
ั ฑ์ ณ จุดทีร่ ถจอด อีกทัง้
ยังเป็นการป้องกันไม่ให้พัสดุภัณฑ์สูญหายหรือ สลับสับเปลี่ยนกัน
ศูนย์กระจายสินค้า (ขาเข้า) เปิดให้บริการทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 03.00 น. 21.00 น.
ในปี 2556 บริษัทฯ มีการก่อสร้างอาคารบริการรับ
ฝากพัสดุภัณฑ์เพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจรับ - ส่ง
พัสดุภัณฑ์ รวมทั้งขยายพื้นที่บริการรับฝากและจัดเก็บ พัสดุภัณฑ์
และเพื่อป้องกันพัสดุภัณฑ์สูญหายระหว่างรอน�ำขึ้นรถรับ - ส่ง
พัสดุภัณฑ์และรถโดยสารในเส้นทาง

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

3. การพัฒนาคุณภาพการบริการ

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด มีนโยบายพัฒนาคุณภาพ
การบริการ และยกระดับมาตรฐานการให้บริการ โดยมี
การด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปี 2556 มีการด�ำเนินการ
ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ได้ก�ำหนดมาตรการ
ด้านความปลอดภัยในการติดตามรถโดยสาร โดยน�ำระบบ
ก�ำหนดต�ำแหน่งบนโลก (Global Positioning System :
GPS) มาใช้กับรถโดยสารของบริษัทฯ จ�ำนวน 796 คัน
เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินพฤติกรรมการขับรถโดยสาร อันจะน�ำมาซึ่งความ
ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้บริการและผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจในการ
ใช้บริการ และภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
2. บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด ด�ำเนินการ “ติดตัง้ จอทีวสี ว่ นตัวบนรถโดยสารปรับอากาศ” ด้วยระบบ Video on
Demand (VOD) เพือ่ ให้บริการด้านความบันเทิงแก่ผโู้ ดยสารเป็นรายบุคคลผ่านจอทีวสี ว่ นตัวทุกทีน่ งั่ และระบบจอทีวรี วม
ผู้โดยสารจะได้รับความเพลิดเพลินผ่อนคลายด้วยความบันเทิงชั้นน�ำ ประกอบด้วย ช่อง Free Channel ซึ่งมีการน�ำเสนอ
เนื้อหาด้านความบันเทิงตลอด 12 ชั่วโมง รายการภาพยนตร์ ท่องเที่ยว สุขภาพ อาหาร การสร้างสรรค์สังคม สรุปข้อมูล
ข่าวสารประจ�ำวัน ภาพยนตร์ไทย ภาพยนตร์ต่างประเทศ ภาพยนตร์ส�ำหรับเด็ก ตลอดจนช่องบริการเพลง และเกมส์ ซึ่ง
ผูโ้ ดยสารสามารถเลือกดูรายการต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ นอกจากนีส้ ามารถประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์
ในระหว่างการเดินทางบนรถบริษัทฯ ได้อีกด้วย ทั้งนี้ จะด�ำเนินการติดตั้งกับรถโดยสารของบริษัทฯ ทั้งหมด 854 คัน โดย
ติดตั้งจอทีวีส่วนตัวบน รถโดยสารจ�ำนวน 159 คัน ส่วนที่เหลือเป็นจอทีวีรวม
3. บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด มีนโยบายพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจ�ำทาง เพื่อยกระดับ
คุณภาพการขนส่งให้มมี าตรฐานบริการทีด่ ี มีประสิทธิภาพ รวมทัง้ เพือ่ สนับสนุนนโยบายด้านความปลอดภัยของกระทรวง
คมนาคม โดยในปี 2556 ได้มีนโยบายให้ผู้ประกอบการรถโดยสารประจ�ำทาง (รถบริษัทฯ และรถร่วม) จัดท�ำมาตรฐาน
คุณภาพการบริการ ด้านการให้บริการ ด้านความปลอดภัย และด้านสิง่ แวดล้อม ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพ
บริการรถโดยสารประจ�ำทางของกรมการขนส่งทางบก จ�ำนวน 35 เส้นทาง แบ่งเป็นรถบริษัทฯ 15 เส้นทาง และรถร่วม
20 เส้นทาง ซึ่งได้ยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจ�ำทางจากกรมการขนส่งทางบกไปแล้ว
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556
นอกจากนี้ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
ได้ มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบเบาะนวดไฟฟ้ า บน
รถโดยสารมาตรฐาน 4 (ก) จ�ำนวน 23 คัน และ
มาตรฐาน 4 (ข) จ�ำนวน 86 คัน รวม 109 คัน
และมีแผนติดตัง้ ระบบเบาะนวดไฟฟ้าส�ำหรับ
รถโดยสารเช่าชุดใหม่ เพือ่ เป็นการผ่อนคลาย
ระหว่างการเดินทางของผู้โดยสาร

151

152

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
กระทรวงคมนาคม www.mot.go.th

4. การพัฒนาองค์กรตามกรอบแนวคิดของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA)

ในปี 2557 ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.) ก� ำ หนดให้ บริ ษั ท ขนส่ ง จ� ำ กั ด
รัฐวิสาหกิจกลุ่ม BB เข้าสู่การประเมินตามระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) อย่างเต็มรูปแบบ โดยระบบ
การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ หรือ ระบบ SEPA (State Enterprise Performance Appraisal) คือ กระบวนการ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจรูปแบบใหม่ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีนโยบายให้รัฐวิสาหกิจน�ำไปใช้
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึง่ เป็นการประยุกต์รปู แบบระบบการประเมินตนเอง (Self-Assessment) และเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เข้ากับระบบประเมินผลฯ เพื่อมาใช้ประเมินผลการด�ำเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย
ระบบ SEPA แบ่งองค์ประกอบในการพิจารณา
ออกเป็น 7 หมวด ได้แก่ หมวด 1 การน�ำองค์กร หมวด 2
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การมุง่ เน้นลูกค้า หมวด 4
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5
การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และ
หมวด 7 ผลลัพธ์
ในปีที่ผ่านมา บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการ คณะท�ำงาน และคณะผู้ตรวจประเมินภายใน
เพื่อรับผิดชอบการด�ำเนินงาน ตามระบบประเมินคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (SEPA) และได้ด�ำเนินการเตรียมความพร้อมเข้า
สู่ระบบฯ ดังนี้
1. จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับเกณฑ์ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA Criteria)
ฝึกเขียนรายงานผลการด�ำเนินงานองค์กร (Organizational Performance Report: OPR) รายงานผลการประเมินองค์กร
ด้วยตนเอง (Organizational Self Assessment Report: SAR) และแผนพัฒนาและปรับปรุง (Opportunities for
Improvement Roadmap: OFIs Roadmap)
2. จัดส่งคณะกรรมการ คณะท�ำงาน และคณะผู้ตรวจประเมินภายใน เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่ สคร.
ก�ำหนด เพื่อเป็นการฝึกอบรมเกณฑ์ในเบื้องต้น และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างรัฐวิสาหกิจอื่น
3. จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ส่ง สคร. เมือ่ เดือนสิงหาคม
2556 ประกอบด้วย
- รายงานผลการด�ำเนินงานองค์กร (Organizational Performance Report: OPR)
- รายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Organizational Self Assessment Report: SAR) พร้อม
จุดแข็งและโอกาสที่ควรปรับปรุง (Strength and Opportunities for Improvement)
- แผนพัฒนาและปรับปรุง (Opportunities for Improvement Roadmap: OFIs Roadmap)

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

8. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีดังนี้
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการ
การเดินอากาศ

1.1 การจัดตัง้ ศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ เพือ่ ใช้เป็น
ศูนย์ปฏิบัติการในการควบคุมจราจรทางอากาศของประเทศ รวมทั้ง
บริหารจัดการห้วงอากาศของประเทศให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด ทัง้ ส�ำหรับ
การบินในประเทศและเข้า–ออกประเทศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
สะดวก รวดเร็วประหยัดแก่สายการบิน/ผู้ใช้บริการห้วงอากาศ ซึ่ง
ศูนย์บริหารจราจรทางอากาศจะเป็นส่วนส�ำคัญของการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานส�ำหรับบริการการเดินอากาศของประเทศ
			 ปัจจุบัน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ได้เตรียมการในด้านความพร้อมในการปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายการเปิด
ใช้งานศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management Centre
: ATMC) ในภาพรวมอย่างครบถ้วนทุกประเด็น โดยได้ลงนามสัญญา
กับบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด เป็นผู้จัดหาและติดตั้งระบบบริหารจราจรทางอากาศ (TMCS) ซึ่งระบบใหม่บริหาร
จราจรทางอากาศใหม่ที่จะน�ำมาใช้คือระบบ TOPSKY ซึ่งเป็นระบบเรดาร์ของบริษัทฯ THALES ของประเทศฝรั่งเศส
1.2 การเพิม่ ขีดความสามารถระบบ/เทคโนโลยีจราจรทางอากาศและการพัฒนาระบบเชือ่ มต่อโครงข่าย
การบริหารจราจรทางอากาศทั่วประเทศ (Communications, Navigation, Surveillance/Air Traffic
Management : CNS/ATM) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีการจราจรทางอากาศให้มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและรองรับการด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดของแผนการเดินอากาศระบบใหม่ทงั้ หมด ประกอบด้วย เทคโนโลยี
การสื่อสาร เทคโนโลยีช่วยการเดินอากาศ (ระบบน�ำร่องและน�ำร่อน) และระบบติดตามอากาศยาน พร้อมทั้งพัฒนา
การเชื่อมต่อโครงข่ายข้อมูล และการบริหารจราจรทางอากาศของประเทศระหว่างส่วนกลางกับภูมิภาคให้เป็นระบบเดียว
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงพร้อมกันทัง้ ประเทศ เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำหรับบริการการเดินอากาศของประเทศให้เกิดความ
ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ต่อประชาชนและสายการบิน/ผู้ใช้บริการห้วงอากาศ
1.3 การจัดหาอากาศยานบินทดสอบประสิทธิภาพสูงใช้ส�ำหรับงานบินทดสอบเพื่อรักษามาตรฐานของ
ระบบ/อุปกรณ์น�ำร่อง/น�ำร่อนและเครื่องอ�ำนวยความสะดวกในการบินที่เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานการเดินอากาศของ
ประเทศ (CNS Infrastructure) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่จะเริ่มมีปัญหาขาดแคลนอากาศยานที่มีขีดความสามารถในการบิน
ทดสอบส�ำหรับเทคโนโลยีการเดินอากาศระบบใหม่ของประเทศในอนาคต ส�ำหรับการจัดหาอากาศยานบินทดสอบ
ประสิทธิภาพสูงนัน้ นอกจากจะพิจารณาเพือ่ น�ำมาใช้ในภารกิจหลักของบริษทั ฯ แล้ว ยังพิจารณาถึงการน�ำไปใช้ประโยชน์
ส่วนเพิ่มในช่วงเวลานอกเหนือจากการปฏิบัติงานประจ�ำ ในการช่วยเพิ่มรายได้ในภาคบริการทดสอบของประเทศต่าง ๆ
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก อาทิ กัมพูชา เวียดนาม ลาว บรูไน เมียนมาร์ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เนปาล ศรีลังกา บังกลาเทศ
มองโกเลีย ภูฏาน ไต้หวัน เป็นต้น
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2. แนวทางในการพัฒนาและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยกับการเป็น
ศูนย์กลางด้านการบินและการขนส่งทางอากาศ

มีการศึกษาภาพรวมธุรกิจการบินของประเทศไทยในปี 2556
– 2558 ว่า จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยที่ก�ำลังจะก้าวเข้าสู่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และจากการขยายตัวของธุรกิจ
สายการบินต้นทุนต�ำ่ ทัง้ ในประเทศและในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ ดังนัน้ บริษทั
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด จึงได้จดั ท�ำโครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ระบบบริการการเดินอากาศ เพือ่ สนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลเพือ่ ให้ประเทศ
แข่งขันได้และสอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน ตลอดจน
สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและวิธีปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งโลก โครงการดังกล่าวต้องใช้เงิน
ลงทุนรวม 4,460.31 ล้านบาท เป็นการเปลีย่ นถ่ายเทคโนโลยีครัง้ ส�ำคัญ เพือ่ ให้การบริการการเดินอากาศของไทยสามารถ
เชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคได้ และเป็นระบบมาตรฐานเดียวกันกับทั่วโลก โดยรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ เป็น
ผูล้ งทุนในระบบโครงสร้างพืน้ ฐานดังกล่าวให้กบั หน่วยงานผูใ้ ห้บริการไปจ�ำนวนมากแล้ว เนือ่ งจากพิจารณาว่า เป็นการเพิม่
ศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมของประเทศ และหากให้หน่วยงานทยอยลงทุนตามศักยภาพทางการเงิน
จะท�ำให้ประเทศสูญเสียโอกาสในการแข่งขัน โดยประโยชน์ที่จะได้รับประโยชน์จะครอบคลุมประโยชน์ต่อประเทศใน
การส่งเสริมเศรษฐกิจ ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการจากประสิทธิภาพในการบินที่เพิ่มมากขึ้น ประโยชน์ต่อประชาชน และ
ประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมในความ สามารถตอบสนองการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนตามเป้าหมายและการผลักดัน
ของ ICAO
		 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ ประกอบด้วย
1. การจัดตั้งศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management Center – ATMC)
		 2. การเพิ่มขีดความสามารถระบบ / เทคโนโลยีจราจรทางอากาศและการพัฒนาระบบเชื่อมต่อโครงข่าย
การบริหารจราจรทางอากาศทั่วประเทศ (CNS systems enhancement & ATM network integration)
		 3. การจัดหาอากาศยานบินทดสอบประสิทธิภาพสูง
		 นอกจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบบริการการเดินอากาศซึง่ มีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ แล้วนัน้ บริษทั
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ยังได้ให้ความส�ำคัญในเรื่องการวางแผนพัฒนาระบบบริการการเดินอากาศระยะยาว
ในการก้าวสูก่ ารเดินอากาศยุคใหม่ เพือ่ แก้ไขข้อบกพร่องและปัญหาของระบบการเดินอากาศให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ ซึง่ ICAO
ให้ความส�ำคัญกับการวางแผนเพื่อพัฒนาความสอดคล้องและประสิทธิภาพของระบบการเดินอากาศ โดยมุ่งหวังให้มี
การเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีและวิธีปฏิบัติไปสู่ระบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาช่วยจัดการจราจรทางอากาศ ระบบ
เทคโนโลยีทจี่ ะน�ำมาใช้ตอ้ งมีความสอดคล้องกันทัง้ ภายในประเทศ ในภูมภิ าค จนเกิดความสอดคล้องเป็นหนึง่ เดียวกันทัง้ โลก
โดยได้ควบรวมหลักการ/แนวคิดและวิวัฒนาการต่าง ๆ แปลงมาเป็นกรอบการพัฒนาที่มีความชัดเจน ต่อเนื่อง และเป็น
ล�ำดับขั้นตอนมากยิ่งขึ้น ในรูปแบบของแผนขั้นตอนเชิงกลยุทธ์ 15 ปีภายใต้ชื่อว่า Aviation System Block Upgrades
(ASBUs) เพือ่ ใช้เป็นแนวทางให้รฐั ภาคีและอุตสาหกรรมการบินต่างพัฒนาไปสูร่ ะบบการเดินอากาศสากลระบบใหม่รว่ มกัน
ตามแนววิสยั ทัศน์และความคาดหวังตัง้ ต้นเดิมต่อไป โดยจะมีจดุ เริม่ ต้นความพร้อมพืน้ ฐานในการพัฒนานับจากปี ค.ศ. 2013
(ตามเกณฑ์เป้าหมาย Block 0) และมีขั้นตอนต่อเนื่องในการพัฒนาในแต่ละ 4 กลุ่มเรื่องพัฒนา (Performance
Improvement Area : PIA ได้แก่ 1. Airport Operations คือ การปฏิบตั กิ ารในเขตสนามบิน 2. Globally Interoperable
Systems and Data – through
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		 Globally Interoperable SWIM คือ การท�ำงานร่วมกันได้ระหว่างระบบอุปกรณ์และข้อมูล 3. Optimum
Capacity and Flexible Flights – through Global Collaborative ATM คือ ความสามารถการรองรับสูงสุดและเทีย่ วบิน
ที่มีความยืดหยุ่น/คล่องตัว และ 4) Efficient Flight Path – through Trajectory Based Operations คือ วิถีเส้นทางบิน
ที่มีประสิทธิภาพ) ในล�ำดับต่อไปในอีก 5 ปี (คือปี ค.ศ. 2018) ตามเกณฑ์ Block 1 ซึ่งวิทยุการบินฯ จัดได้ว่ามีความพร้อม
หรือได้มีการด�ำเนินการตามแผน Block 0 อยู่แล้ว
		 จากปริมาณเที่ยวบินของภูมิภ าค รวมทั้ ง ประเทศไทยที่ เ ติ บโตแบบก้ า วกระโดด นั่ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ความต้องการใช้ห้วงอากาศและปริมาณการขนส่งทางอากาศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความแออัดคับคั่งในการใช้เส้นทางบิน
เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อห้วงอากาศมีพื้นที่เท่าเดิม แต่ต้องรองรับเที่ยวบินที่มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา หากไม่ได้มี
การบริหารจัดการ และการก�ำหนดแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจนแล้ว แน่นอนว่า ปัญหาความล่าช้าของเที่ยวบินอาจเกิดขึ้น
รวมถึงปัญหาการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
		 ถึงแม้ประเทศไทยจะมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบอยู่ในต�ำแหน่งที่เป็นจุดเชื่อมโยงการขนส่งทั้งภายใน
และระหว่างภูมิภาค เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมล�ำดับต้น ๆ แต่หากไม่มีการจัดการหรือเตรียมพร้อมรองรับผลพวงจาก
ปริมาณเทีย่ วบินทีเ่ พิม่ ขึน้ จากความได้เปรียบนี้ อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ความล่าช้าของเทีย่ วบิน และสิน้ เปลือง
ค่าใช้จ่ายมากขึ้น จากปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน และในอนาคต บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด จึงได้สร้างและพัฒนาเส้นทางบินให้เชือ่ มโยงไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมภิ าค โดยได้สร้างเส้นทางบิน
ไปยัง พม่า กัวลาลัมเปอร์ สิงคโปร์ ฮานอย เป็นต้น
		 ส�ำหรับหน่วยงานอย่างบริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ทีม่ หี น้าทีใ่ ห้บริการการเดินอากาศ เป้าหมาย
ในเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งท้าทายที่ส�ำคัญ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องตระหนักเพื่อสร้างโอกาสในการอยู่รอดและการเติบโต
ของธุรกิจการบิน โดยการน�ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการขับเคลื่อนระบบการขนส่งทางอากาศของประเทศ ประเทศไทย
จ�ำเป็นต้องพัฒนาสู่ระบบการเดินอากาศสากลระบบใหม่ ต้องเตรียมวางแผนพัฒนาแบบต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่เป้าหมาย
การเป็นศูนย์กลางด้านการบินและการคมนาคมขนส่งทางอากาศของภูมภิ าค ซึง่ ทุกหน่วยงานการบินภายใต้การก�ำกับดูแล
ของกระทรวงคมนาคมต่างตระหนักในบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตน และให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งการผนึกก�ำลัง
และความร่วมมือในการพัฒนาภาคขนส่งทางอากาศ ทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค

3. บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด กับความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ ยกระดับ
การพัฒนาระบบการเดินอากาศของไทย

ด้วยเหตุที่การขนส่งทางอากาศเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานส�ำคัญของการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน และมี
อิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ เห็นได้จากปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา และมีแนวโน้ม
จะเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัว ภายในไม่เกิน 15 ปีข้างหน้า
นั่นแสดงให้เห็นว่า ความต้องการใช้ห้วงอากาศและปริมาณการขนส่งทางอากาศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ความแออัดคับคัง่ ในการใช้เส้นทางบินย่อมเกิดขึน้ เมือ่ ห้วงอากาศมีพนื้ ทีเ่ ท่าเดิม แต่ตอ้ งรองรับเทีย่ วบินทีม่ แี ต่จะเพิม่ มากขึน้
ตลอดเวลา หากไม่ได้มีการบริหารจัดการ และการก�ำหนดแนวทางการแก้ไข ที่ชัดเจนแล้ว แน่นอนว่าปัญหาความล่าช้า
ของเที่ยวบินอาจเกิดขึ้น รวมถึงปัญหาการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา ดังนั้น ประเทศไทย
ตลอดจนหน่วยงานหลักด้านการบินของไทย จะมีความเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงจ�ำเป็นต้องเตรียมการรับมือ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต การท�ำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หากร่วมกันพัฒนา
จะท�ำให้อุตสาหกรรมการบินของประเทศก้าวไปสู่ระดับสากลและทัดเทียมกับนานาประเทศ จะมีส่วนพัฒนาศักยภาพ
ระบบการเดินอากาศไทยได้อย่างแน่นอน
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3.1 ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งบริ ษั ท วิ ท ยุ ก ารบิ น
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด กับ กรมการบินพลเรือน (บพ.)
			 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด กับ
กรมการบินพลเรือน เป็นหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
ในฐานะที่ บพ. เป็ น หน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ล และบริ ษั ท ฯ เป็ น
หน่ ว ยงานให้ บ ริ ก ารการเดิ น อากาศ ซึ่ ง เมื่ อ วั น ที่ 25 มิ ถุ น ายน
ที่ผ่านมา ได้มีการลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่าง กรมการบินพลเรือน กับบริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด มีสาระส�ำคัญในการมุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานของทั้ง 2 หน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐาน
ความรับผิดชอบ ความร่วมมือ การสนับสนุน และความเข้าใจร่วมกัน โดยตกลงให้มีความร่วมมือและสนับสนุน
ในด้ า นต่ า ง ๆ ทั้ ง ในด้ า นภารกิ จ หน้ า ที่ ข องแต่ ล ะหน่ ว ยงานให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้านวิชาการ จะเป็นการสนับสนุนทรัพยากร การแลกเปลี่ยนบุคลากรในการปฏิบัติงานร่วมกัน
เพื่อผลักดัน กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านการเดินอากาศให้มีความเป็นมาตรฐาน
สากลและเป็นปัจจุบัน ด้านการปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในสังกัดกรมการบินพลเรือน เป็นความร่วมมือใน
การประสานงานกันอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาแนวทางในการปฏิบตั งิ าน รวมถึงการบริหารการใช้พนื้ ทีแ่ ละทรัพย์สนิ
ภายในเขตท่าอากาศยาน ด้านความปลอดภัยในการเดินอากาศของประเทศ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานและเรือประสบภัย ฯลฯ ซึ่งได้มีผลบังคับใช้นับจากวันที่ 25 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป
3.2 ความร่วมมือระหว่างบริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด กับ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)
		 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้ลงนามบันทึกความตกลงร่วมกับ สถาบันการบินพลเรือน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ก�ำหนดขอบเขตของความร่วมมือและความเข้าใจในการปฏิบตั งิ านร่วมกันของทัง้ 2 หน่วยงาน โดยจะ
วางแผนการพัฒนาอย่างมีบรู ณาการ รวมไปถึงความร่วมมือทางด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และการปฏิบตั งิ านในเขต
สนามบิน เพือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านการบินให้มคี วามพร้อม
ตามมาตรฐานสากลตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมการบิน โดยตกลงให้มีความร่วมมือและสนับสนุนในด้านต่าง ๆ
ทัง้ ในด้านความร่วมมือในการวางแผนและพัฒนาระบบการเดินอากาศของประเทศ ความร่วมมือด้านวิชาการ ในการศึกษา
ค้นคว้า วิจยั การจัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ ทุกหน่วยงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน
ของประเทศ นอกจากนี้ยังร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตร ตกลงให้มีการบริการทางวิชาการ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ทักษะ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยังตกลงให้ บวท. มีส่วนร่วมในการพิจารณาก�ำหนดคุณสมบัติในการคัดเลือก
และทดสอบมาตรฐาน
			 นักศึกษาของสถาบันการบินพลเรือน เพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการของระบบงานบริการจราจร
ทางอากาศ อีกทั้งมีการร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร ความร่วมมือด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ การปฏิบัติการบิน
ในเขตสนามบิน ระหว่าง ศูนย์ฝึกบินของสถาบันการบินพลเรือน และ ศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาคของบริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ 25 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป
3.3 ความร่วมมือระหว่างบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด กับ กองทัพอากาศ (ทอ.)
			 บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารประสานความร่ ว มมื อ กั บ กองทั พ อากาศ เพื่ อ ขยายเวลาปฏิ บั ติ ก ารบิ น ส� ำ หรั บ
เส้นทางบิน Conditional Route (CDR) จ�ำนวน 7 เส้นทางบิน ซึ่งใช้ได้ในช่วงเสาร์ – อาทิตย์ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการอากาศวิถี และได้ประกาศใช้งานแล้ว จ�ำนวน 7 เส้นทางบิน ได้แก่

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

			 - เส้นทางบิน “Y1” เชื่อมการเดินทางระหว่าง อุดรธานี – กรุงเทพฯ
			 - เส้นทางบิน “Y2” เชื่อมการเดินทางระหว่าง ขอนแก่น – กรุงเทพฯ
			 - เส้นทางบิน “Y3” เชื่อมการเดินทางระหว่าง กรุงเทพฯ – ภูเก็ต/กระบี่/สุราษฎร์ธานี
			 - เส้นทางบิน “Y4” เชื่อมการเดินทางระหว่าง ภูเก็ต/กระบี่/สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ
			 - เส้นทางบิน “Y5” เชื่อมการเดินทางระหว่าง ภูเก็ต – กรุงเทพฯ
			 - เส้นทางบิน “Y6” เชื่อมการเดินทางระหว่าง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
			 - เส้นทางบิน “Y7” เชื่อมการเดินทางระหว่าง เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
			 โดยบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้ขยายเวลาในการใช้งานเส้นทางบินทั้งหมด โดยจะ
มีการหารือกับทางกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (คปอ.) เกี่ยวกับการขอใช้เส้นทางดังกล่าวทุกวันที่ทางทหารไม่ได้ใช้
พืน้ ทีแ่ ล้ว หากสามารถขอใช้พนื้ ทีไ่ ด้หลังจากทีไ่ ม่มกี ารฝึกจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจราจรทางอากาศได้มากขึน้
ซึ่งบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้มีการจัดตั้งคณะท�ำงานร่วมกับกองทัพอากาศ โดยมีการประชุมร่วมกัน
เกี่ยวกับ Flexible Use of Airspace และ Civil/Military Air Traffic Management : CMAC
			 นอกจากนี้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้มีการเสนอขอปรับพื้นที่ VTD16 และ VTD
17 ของกองทัพอากาศ เนื่องจากพื้นที่ VTD16–Area1 ความสูงจาก พื้นดิน ถึง FL120 ซึ่งเป็นพื้นที่ฝึกบินของกองทัพ
อากาศ(ก�ำแพงแสน) และตัง้ อยูท่ างฝัง่ ตะวันตก ห่างจากสนามบินดอนเมือง ประมาณ 24 NM ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากเส้นทางเข้า-ออก
ของสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองอยู่ในเขตพื้นที่ 24 NM ดังกล่าว จึงเกิดเป็นเส้นทางบินที่ทับซ้อนกัน และส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการควบคุมจราจรทางอากาศ บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด มีความจ�ำเป็น
ต้องขอใช้พื้นที่ VTD16-Area1 ที่ระยะสูงตั้งแต่ 9,000 ฟุตขึ้นไป จากกองทัพอากาศ ซึ่งกองทัพอากาศได้ให้ความร่วมมือ
อีกทั้งได้ผ่อนคลายการใช้พื้นที่ห้วงอากาศไปยังภาคเหนือและภาคใต้ด้วย
3.4 ความร่วมมือระหว่างบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด กับ กองทัพเรือ (ทร.)
			 จากปริ ม าณการจราจรทางอากาศที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ในปั จ จุ บั น และในอนาคตบริ ษั ท วิ ท ยุ ก ารบิ น
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด จึงได้ริเริ่มที่จะเร่งพัฒนาเส้นทางบินทางด้านทิศใต้ โดยเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 ได้มีการหารือ
ร่วมกับ กองทัพเรือ เพื่อเสนอโครงสร้างเส้นทางบินใหม่ทางภาคใต้ ซึ่งผลการหารือ กองทัพเรือเห็นชอบในหลักการสร้าง
เส้นทางบินดังกล่าว โดยจะปรับเส้นทางให้เป็น Trunk Route 3 เส้นทาง ซึง่ ในแต่ละ Trunk จะมีเส้นทางบินทัง้ ไปและกลับ
แยกกัน ประกอบด้วย 1. กรุงเทพ – ภูเก็ต - กระบี่ – หาดใหญ่ 2. กรุงเทพ – กัวลาลัมเปอร์ 3.กรุงเทพ – สิงคโปร์
			 โดยจะช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้กับสายการบิน และเพิ่มปริมาณการรองรับ โดย บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด จะได้ตดิ ตามและประสานงานร่วมกับกองทัพเรือ ในการสร้างเส้นทางบินดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ต่อไป
			 ส�ำหรับเส้นทางทางภาคเหนือ ซึ่งในขณะนี้เป็นเส้นทางคร่าวๆ จะมีอยู่ 4 คู่ คือ 1.กรุงเทพ – เชียงใหม่
2.กรุงเทพ – เชียงราย – จีน 3. กรุงเทพ – อุดรธานี – เวียงจันทร์ – ฮานอย และ 4. กรุงเทพ – ฮ่องกง – เอเชียตะวันออก

4. Slot Coordinator

การบริหารจัดการเรื่อง Slot เป็นการท�ำงานร่วมกันของ 4 หน่วยงาน คือ กรมการบินพลเรือน บริษัท
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ในการบริหารพื้นที่ขึ้น - ลงของอากาศยานในสนามบินที่มีการจราจรคับคั่ง ซึ่งเป็นสาเหตุของความล่าช้าของเที่ยวบิน
โดยเดิมจะมีเพียง 3 หน่วยงาน คือ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) และ
กรมการบินพลเรือน ส�ำหรับบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ในการจัดท�ำโปรแกรมและจัดสรรเวลาให้แต่ละสายการบิน
ส่วนบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) จะดูแลในส่วนของสนามบินส�ำหรับการขึ้น - ลง และ กรมการบินพลเรือน
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อนุ มั ติ ต ารางการบิน ในแต่ละฤดูก าล ซึ่งเห็น ควรให้ บริ ษั ท วิ ท ยุ ก ารบิ น
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด เข้าร่วมในการบริหาร Slot ด้วย โดยจะท�ำหน้าทีเ่ ป็น
ผูร้ บั ผิดชอบเรือ่ งตารางเวลาในการท�ำการบิน ซึง่ ทัง้ 4 หน่วยงานควรทีจ่ ะร่วม
กันพิจารณาและแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ โดยบริษทั ฯ ได้นำ� เสนอเรือ่ งการจัดสรร
เวลาเทีย่ วบิน (Time Slot) โดยสนามบินทีม่ กี ารจัดสรร Time Slot ประกอบ
ด้วย สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต หาดใหญ่ เชียงใหม่ และอู่ตะเภา
เพื่อช่วยลดปัญหาความคับคั่งในการจราจรทางอากาศ และสามารถจัดสรร
เที่ยวบินส�ำหรับ ขึ้น – ลง ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
		 ปัจจัยที่ท�ำให้ต้องมีการจัดสรรเวลาเที่ยวบิน
1. สมรรถนะของท่าอากาศยานที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด ทั้งทางวิ่ง
อาคารผู้โดยสาร หลุมจอด
		 2. สายการบินต้องการท�ำการบินในช่วงเวลา Peak Hours
		 3. การเพิ่มปริมาณจราจรของผู้โดยสาร
		 4. สายการบินถูกปรับเวลามาจากท่าอากาศยานอื่น
		 ปัจจัยที่ก่อให้เกิด Peak Hours เนื่องจากประเทศไทยเป็น Tourist Destination แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้
1. ช่วงเช้า
		 - เที่ยวบินขาเข้า เพื่อให้ผู้โดยสารไม่ต้องเสียค่าที่พักเพิ่ม
		 - สายการบินภายในประเทศที่จัดตารางการบินออกในช่วงเช้า
2. ช่วงบ่าย
		 - เที่ยวบินขาเข้าจากยุโรปบางส่วนจ�ำเป็นต้องออกเดินทางในช่วงบ่าย เพราะที่ท่าอากาศยานปลายทาง
มี Night Curfew
3. ช่วงดึก
		 - เที่ยวบินขาออกเพื่อไปถึงปลายทางเวลาเช้า เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน และประเทศในยุโรป ซึ่งบริษัทฯ
ได้มีการน�ำเสนอขั้นตอนในการจัดสรร Time Slot และคุณสมบัติของ Slot Coordinator พร้อมทั้งน�ำเสนอแนวทาง
ปรับปรุง Slot Management ให้มีประสิทธิภาพ
		
สิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้การบริหารจัดการเรื่อง Slot เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยการท�ำงานแบบมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ซึ่งในส่วนของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้พยายาม
หาทางทีจ่ ะท�ำให้ Capacity ในห้วงอากาศสามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศทีม่ ปี ริมาณเพิม่ ขึน้ ได้ ปัญหาในส่วน
ของ Slot คือ การกระจุกตัวของเที่ยวบินทั้งในช่วง Winter และ Summer และช่วงเทศกาลส�ำคัญ เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน
สงกรานต์ อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่มีการปิดซ่อมทางวิ่งที่สนามบินสุวรรณภูมิที่ผ่านมาบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด ได้แสดงให้เห็นว่า สามารถบริหารจัดการ Slot ได้เป็นอย่างดี ได้รับค�ำชมเชยและการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยขณะนี้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหาร Slot ส�ำหรับ
ช่วง Winter Schedule ซึ่งการได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ การท�ำ Capacity Assessment และมี
การทบทวนก่อนที่จะเริ่มกระบวนการในการออก Slot รวมถึงการวางแผนล่วงหน้าที่ดี การบริหารและจัดสรรตารางเวลา
การบินทีเ่ หมาะสม จะมีสว่ นช่วยให้การบริหารจราจรทางอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความคับคัง่ ของปริมาณ
จราจรทางอากาศได้อย่างแน่นอน

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

5. การพัฒนาระบบบริหารข้อมูลด้าน Collaborative Decision-Making (CDM)

		 Collaborative Decision-Making หรือ CDM เป็นกระบวนการที่ท�ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
การบินมีความตระหนักถึงสภาพการจราจรทางอากาศ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการบริหารจราจรทางอากาศ
ผ่านการแลกเปลีย่ นและบริหารจัดการข้อมูลสถานภาพการจราจรทางอากาศ เป็นการสร้างสมดุลระหว่างปริมาณเทีย่ วบิน
กับความสามารถในการรองรับเทีย่ วบิน โดยการบริหารสภาพคล่องการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management:
ATFM) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนการ CDM นี้ ช่วยให้การคาดการณ์สภาพ
การจราจรทางอากาศ เช่น เวลาทีเ่ ครือ่ งบินจะท�ำการบินลง ณ ท่าอากาศยาน ทีม่ สี ภาพจราจรคับคัง่ เป็นไปได้อย่างแม่นย�ำ
และรวดเร็ว ส่งผลให้การตัดสินใจในการปฏิบัติงานเป็นไปโดยเหมาะสมยิ่งขึ้นในทุกสถานการณ์ แม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เช่น การปิดซ่อมทางวิง่ หรือสภาพอากาศปิด เป็นต้น รวมทัง้ การจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ และการบริหารจัดการ
เวลา ซึ่งมีความส�ำคัญที่สุดต่อการปฏิบัติการบิน
บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด มีบทบาทส�ำคัญในการมีสว่ นร่วมพัฒนาระบบบริหารข้อมูลจราจร
ทางอากาศ ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และระดับภูมิภาคอาเซียน โดยส่งเสริมให้มีการร่วมกันน�ำ
กระบวนการ CDM มาใช้บริหารสภาพคล่องการจราจรทางอากาศมาใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมในภูมิภาค โดยมีแผนที่จะ
แลกเปลีย่ นข้อมูลสภาพการจราจรทางอากาศระหว่าง ฮ่องกง สิงคโปร์ และไทย รวมทัง้ จะท�ำการประเมินผลประโยชน์จาก
การน�ำกระบวนการ CDM มาใช้งานทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการน�ำมาประยุกต์ใช้ส�ำหรับ
เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ และเส้นทางบินอื่น ๆ
นอกจากนี้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ยังได้พัฒนาระบบสนับสนุนข้อมูลและกระบวนการ
CDM โดยมีแผนที่จะเชื่อมต่อระบบดังกล่าวกับระบบอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อสามารถน�ำกระบวนการ
CDM มาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ท�ำให้น่านฟ้าสามารถรองรับปริมาณเที่ยวบินที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ในปัจจุบัน และจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต การน�ำกระบวนการ CDM มาใช้งาน ไม่เพียงเกิดประโยชน์ต่อประเทศ
เท่านั้น แต่ยังเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการด้านการบินของนานาประเทศอีกด้วย

6. บริษัทฯ ได้รับการประเมินปรับอันดับเครดิตเป็น AA+ จากทริสเรทติ้ง

		 จากการที่ บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด (ทริสเรทติ้ง) ได้ทบทวนการจัดอันดับเครดิตของบริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด และได้สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด เมื่อวันที่ 3
มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ทริสเรทติ้งได้วิเคราะห์ ประเมินผล และได้ก�ำหนดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด เพิม่ ขึน้ จากเดิมทีร่ ะดับ “AA” (Double A Straight) เป็น “AA+” (Double A Plus) ส่วนแนวโน้ม
อันดับเครดิตได้ก�ำหนดที่ระดับ “Stable” หรือ “คงที่”
		 ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2543 – 2555 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้รับการจัดอันดับเครดิต “AA”
(Double A Straight) หมายถึง องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต�่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช�ำระ
ดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
อื่น ๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
ส�ำหรับในปี 2556 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้รับการจัดอันดับเครดิตระดับ “AA+” ซึ่ง
ถือเป็นเกียรติประวัติด้านการจัดอันดับเครดิตที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด เคยได้รับมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี
2538 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งมีแนวโน้มอันดับเครดิตที่ระดับ “Stable” หรือ “คงที่” คืออันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง
รวมถึงได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นอีก 1 ระดับ เป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ในกลุ่ม 1
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9. บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีดังนี้
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องผสมผสาน
ไปกับเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เพื่อสร้างประสบการณ์การเดิน
ทางทีป่ ระทับใจและสะดวกสบายให้กบั ลูกค้าเปรียบเสมือนเป็นประตู
สู่ประเทศไทย

2. การบินไทย น�ำครัวไทยสู่ครัวโลก

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายครัว
การบินไทย ได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอาหารไทย จ�ำนวน 14
รายการ เพื่อให้คงรสชาติไทยแบบดั้งเดิม ประกอบด้วย แกงเผ็ด
ไก่ใส่ฟัก แกงมัสมั่นเนื้อ/ไก่ แกงเขียวหวานเนื้อ/ไก่ ผัดกระเพราไก่
พะแนงคอหมู กุ้งทอดกระเทียม ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกุ้ง ข้าวมันส้มต�ำ
ข้าวหมูแดง ข้าวมันไก่ ต้มย�ำกุ้ง และต้มข่าไก่ โดยอาหารไทยชุดนี้
ได้หมุนเวียนให้บริการแก่ผโู้ ดยสารทุกชัน้ เดินทางในทุกเทีย่ วบินของบริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ทีอ่ อกจากกรุงเทพฯ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป นอกจากนี้ บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ยังส่งเสริม และสนับสนุน โครงการ
“ครัวไทย สูค่ รัวโลก” ของรัฐบาลให้เป็นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวางมากยิง่ ขึน้ ด้วย นอกจากนีก้ รมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้การรับรองโดยมอบตราสัญลักษณ์ Thai Select เพื่อรับรองคุณภาพและรสชาติอาหารไทยแก่
ฝ่ายครัวการบินไทย ของบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ด้วย

3. การบินไทย เปิดห้องรับรอง รอยัล ออร์คิด พลัส แห่งใหม่

เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก สบายให้กบั สมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คดิ พลัส ของบริษทั การบินไทย
จ�ำกัด (มหาชน) ได้จัดห้องรับรองสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส แห่งใหม่ ที่มีพื้นที่กว้างขวาง สะดวกสบายส�ำหรับสมาชิก
ในการติดต่อ เพื่อใช้บริการต่าง ๆ ของ โปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส ณ ชั้น 1 อาคาร 2 ส�ำนักงานใหญ่บริษัท
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต

4. การบินไทย เปิดส�ำนักงานจ�ำหน่ายบัตรโดยสารแห่งใหม่ประจ�ำศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกสบายด้านบริการบัตรโดยสาร
ให้กบั ลูกค้าและผูโ้ ดยสารในสถานทีร่ าชการ บริษทั การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน) จึงเปิดส�ำนักงานจ�ำหน่ายบัตรโดยสารแห่งใหม่ ประจ�ำศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ ณ ส�ำนักงานจ�ำหน่ายบัตรโดยสาร ชั้น 1
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ (อาคาร เอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

ปัจจุบัน บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) มีส�ำนักงานจ�ำหน่ายบัตรโดยสารในกรุงเทพฯ รวม 5 แห่ง
ได้แก่ ส�ำนักขายบัตรโดยสารส�ำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดี หลานหลวง สีลม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และศูนย์ราชการ
แจ้งวัฒนะ

5. การบินไทย ร่วมกับแอร์บัส ศึกษาการฝึกอบรมช่างอากาศยานภูมิภาคเอเชีย        

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท แอร์บัส จัดท�ำโครงการ ความร่วมมือศึกษาความเป็น
ไปได้ในการฝึกอบรมช่างอากาศยาน เพือ่ พัฒนาให้การบินไทยมีศนู ย์ฝกึ อบรมช่างอากาศยานทีไ่ ด้รบั รองคุณภาพมาตรฐาน
ยุโรป สามารถผลิตบุคลากรช่างอากาศยานในสาขาต่างๆ เพือ่ รับการขยายตัวของธุรกิจการบินในภูมภิ าคเอเชีย ความร่วมมือ
ครัง้ นี้ จะช่วยยกระดับมาตรฐานของฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรช่างอากาศยานของการบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ภาย
ใต้ความร่วมมือกับ บริษัท แอร์บัส เพื่อให้ได้การรับรองจากส�ำนักควบคุมความปลอดภัยทางอากาศแห่งสหภาพยุโรป หรือ
The European Aviation Safety Agency (EASA) part 147 และร่วมสร้างเสริมความก้าวหน้าในอาชีพให้กบั บุคลากรทางการ
บิน ซึ่งนอกจากจะพัฒนาบุคลากรฝ่ายช่างการบินไทยแล้ว โครงการนี้ ยังมุ่งเน้นการรับฝึกอบรมบุคลากรในตลาดเอเชีย
และยุโรปด้วย ซึง่ จะช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมของสายการบิน ทัง้ ในเรือ่ งค่าครองชีพ ทีพ่ กั ปัจจุบนั ฝ่ายฝึกอบรมช่าง
การบินไทยด�ำเนินการสอนมาแล้วกว่า 250 หลักสูตรต่อปี มีผู้สอนที่เชี่ยวชาญอากาศยานเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ถือเป็น
ผู้น�ำในการบ�ำรุงรักษาเครื่องบินแอร์บัส ในภูมิภาคโดยผู้สอน

6. การบินไทย ฉลอง รอยัล ออร์คิด พลัส ครอบรอบ 20 ปี มอบสิทธิประโยชน์พิเศษ
ตลอดปี 2556       

		
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ให้บริการรายการสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส (ROP) เพื่อตอบแทน
ลูกค้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา ซึ่งในปี 2556 รอยัล ออร์คิด พลัส มีอายุ ครบ 20 ปี มีสมาชิกทั่วโลก กว่า 2.4 ล้านคน
ในโอกาสพิเศษนี้ รายการสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส ได้จัดกิจกรรมมอบสิทธิพิเศษมากมาย สมนาคุณให้กับสมาชิก
ROP ทั้งในงานรักคุณเท่าฟ้า ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอนและกิจกรรม
พิเศษครบรอบ 20 ปี ในเดือนกรกฎาคม ส�ำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถสมัครสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ได้โดยง่ายและ
ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย โดยสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ www.thaiairways.com/rop หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ THAI Contact
Center หมายเลข 0 2536 1111 หรือเว็บไซต์ www.thaiairways.com และ www.facebook.com/ThaiAirways
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

7. การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษฮัจญ์จากนราธิวาสสู่เจดดาห์

บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) จัดเทีย่ วบินพิเศษ เส้นทาง นราธิวาส - เจดดาห์ เพือ่ ให้บริการผูแ้ สวงบุญ
ชาวไทยมุสลิมทางภาคใต้ เดินทางไปประกอบพิธฮี จั ญ์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดอิ าระเบีย โดยปี 2556 บริษทั การบินไทย
จ�ำกัด (มหาชน) ได้จดั เทีย่ วบินพิเศษฮัจญ์ ไป - กลับ ระหว่างวันที่ 7 กันยายน - 30 ตุลาคม 2556 โดยออกเดินทางจากท่าอากาศยาน
หาดใหญ่และท่าอากาศยานนราธิวาส ไปยังท่าอากาศยานเจดดาห์ ตามที่กรมการบินพลเรือนของประเทศซาอุดิอาระเบีย
อนุญาตให้ทำ� การบิน รวมจ�ำนวนเทีย่ วบินพิเศษทัง้ หมด 9 เทีย่ วบินไป/กลับ ด้วยเครือ่ งบินแอร์บสั เอ 330-300 ความจุ 295 ทีน่ งั่
สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 2,655 คน พร้อมบริการอาหารที่ผลิตโดยครัวฮาลาล ของฝ่ายครัวการบินไทย ซึ่งมีขั้นตอน
การประกอบอาหารเป็นไปตามหลักของศาสนาอิสลาม และได้การรับรองมาตรฐานฮาลาล HAL-Q บนทุกเที่ยวบินพิเศษ
ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดเที่ยวบินพิเศษให้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ�ำนวน 7 เที่ยวบิน และ
ท่าอากาศยานนราธิวาส จ�ำนวน 2 เที่ยวบิน เพื่อท�ำการบินไปยังท่าอากาศยานเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

161

162

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
กระทรวงคมนาคม www.mot.go.th

8. การบินไทยจัดท�ำแอปพลิเคชัน LINE camera ตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน
ยุคสังคมออนไลน์  

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) จัดท�ำ แอปพลิเคชัน LINE camera เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าในยุคสังคมออนไลน์ และรองรับเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญใน
การเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด รวมทั้งเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารและการบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้ครอบคลุม
ทุกช่องทางและให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น โดย LINE camera ของ การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้มีการสร้างสรรค์
สติก๊ เกอร์รปู การ์ตนู นักบิน พนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบิน และอุปกรณ์ในการตกแต่งภาพ โดยให้ลกู ค้าสามารถดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน LINE camera ของการบินไทย ได้ตงั้ แต่เมือ่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ทีผ่ า่ นมา ซึง่ ได้รบั ผลตอบรับจากลูกค้า
และผู้โดยสารเป็นอย่างดี ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ทั้งสิ้นกว่า 4 ล้านคน ทั้งนี้ ลูกค้าและสมาชิกสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร
การตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่การบินไทยจะน�ำเสนอให้ลูกค้าและสมาชิกได้ร่วมสนุกและ
ลุน้ รับของรางวัลอย่างต่อเนือ่ งผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ โดยติดตามความเคลือ่ นไหวผ่าน LINE : Thai Airways Official Account
และผ่านสื่อออนไลน์ได้ทีwww.facebook.com/ThaiAirways, Twitter : ThaiAirways, Instagram : ThaiAirways

9. รอยัล ออร์คิด พลัส  การบินไทยร่วมกับ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ เปิดตัวแคมเปญ “บัตรเดียว
ที่ให้คุณได้บินเร็วกว่า”

บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) โดยโปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คดิ พลัส ร่วมกับ บัตรเครดิต ธนาคาร
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ เปิดตัว โครงการ “บัตรเดียวทีใ่ ห้คณ
ุ ได้บนิ เร็วกว่า” มอบสิทธิพเิ ศษด้านการเดินทางให้ลกู ค้าสามารถ
ใช้คะแนนพิเศษแลกเป็นไมล์สะสมของการบินไทยในการแลกบัตรโดยสารทั้งเส้นทางการบินภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ ณ ห้อง Social Room ชั้น 2 โรงแรม W Hotel ถนนสาธรเหนือ

10. ผลงานการด�ำเนินงานด้านส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม ปี 2556
10.1 กิจกรรมแพทย์นักบินและนางฟ้าพยาบาล
			 บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “แพทย์นักบินและนางฟ้าพยาบาล” ประจ�ำปี 2556
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 โดยน�ำ
คณะแพทย์และพยาบาลซึ่งเป็นนักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และพนักงานจิตอาสาของบริษัท การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน) ออกหน่วยแพทย์ท�ำการตรวจรักษาให้แก่ นักเรียนโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน บ้านถ�้ำหิน อ�ำเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งห่างไกลจากการได้รับบริการด้านสาธารณสุขพื้นฐาน
10.2 กิจกรรมพาน้องท่องฟ้า
		 ในปี 2556 บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
จัดกิจกรรมน�ำเด็กด้อยโอกาสจากพื้นที่ต่าง ๆ มาร่วมสร้างเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน และสร้างแรงบันดาลใจใน
แนวทางประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต ภายใต้ชื่อ โครงการ “พา
น้องท่องฟ้า” จ�ำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 บริษัท การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน) ได้นำ� เยาวชนจากสถานสงเคราะห์และโรงเรียนในพืน้ ทีโ่ ดย
รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวม 300 คน เดินทางไปกับเที่ยวบิน
พิเศษ ทีจ.ี 8974 ท�ำการบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยเครือ่ ง
บินแบบโบอิ้ง 747-400 ชมทัศนียภาพบริเวณรอบกรุงเทพฯ และ
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อ่าวไทย และครั้งที่ 2 น�ำเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความ
ไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
และพืน้ ทีบ่ างส่วนของจังหวัดสงขลา จ�ำนวน 200 คน เดินทางโดย
เที่ยวบินพิเศษ ทีจี 8976 ท�ำการบินจากท่าอากาศยานหาดใหญ่
ด้วยเครื่องบินแอร์บัส เอ 330-300 ชมทัศนียภาพบริเวณอ่าวไทย
และจังหวัดสงขลา
10.3 THAI’s A380 Goodwill Flight ครั้งที่ 2
			 บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิแอร์บัส (Airbus Foundation) และองค์กรการบิน
ไร้พรมแดน (Aviation Sans Frontieres : ASF) จัดท�ำโครงการ “THAI’s A380 Goodwill Flight” ครั้งที่ 2 มอบสิ่งของ
บริจาคให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) โดยสิ่งของที่บริจาคในครั้งนี้ เป็นสิ่งของที่เดินทาง
มาพร้อมกับเครื่องบินแอร์บัส A380-800 ล�ำที่ 4 ของบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) จากเมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศส
โดยบริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)ได้ประสานงานกับมูลนิธแิ อร์บสั และองค์กรการบินไร้พรมแดน จัดหาสิง่ ของส�ำหรับ
ผู้ป่วยเด็ก อาทิ รถเข็นผู้ป่วยเด็ก (Wheelchair) ทั้งแบบธรรมดา และไฟฟ้า (Electric Wheelchair) ที่ฝึกเดินส�ำหรับเด็ก
(Walker) จักรยานฟืน้ ฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation Bike) เก้าอีน้ งั่ ส�ำหรับเด็ก (Highchair) เสือ้ ผ้าเด็ก และของเล่นต่าง ๆ
ฯลฯ มอบให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) เพื่อให้เด็ก ๆ ที่มารับการรักษา ณ สถานที่แห่งนี้
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กที่เป็นโรครักษายาก และบิดามารดาขาดแคลนทุนทรัพย์ และเดินทางมาจากชนบทตามต่างจังหวัด
ทั่วประเทศ ได้น�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
10.4 กิจกรรม “ปันรักจากชาวการบินไทยสู่ชายแดนใต้” ปีที่ 2
บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ปันรักจากชาวการบินไทยสูช่ มุ ชน ชายแดนใต้” ต่อเนือ่ ง
เป็นปีที่ 2 เพื่อมอบเงินสนับสนุน เครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์การเรียนที่รวบรวมจากพนักงานการบินไทย และ
ผู้มีจิตศรัทธาพร้อมทั้งกระเป๋าเป้บรรจุอุปกรณ์การเรียนจากบริษัท โบอิ้ง
ให้แก่นักเรียน ครู ทหาร และพลเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน
กองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งในปีนี้ บริษัท การบินไทย
จ�ำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินจ�ำนวน 200,000 บาท เพื่อน�ำไปใช้ปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์อบรมจริยธรรมประจ�ำมัสยิด “ตาดีกา” จ�ำนวน 2 แห่งด้วย
10.5 เที่ยวบินพิเศษการบินไทยรับคนไทยในอียิปต์กลับ
ถึงประเทศไทย
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) รัฐบาลโดย
กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) จัด
เที่ยวบินพิเศษ น�ำคนไทยเดินทางกลับจากประเทศ อียิปต์ เนื่องจากเกิด
เหตุความไม่สงบทางการเมือง โดย บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้
รับมอบหมายให้จัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับคนไทยจ�ำนวนทั้งสิ้น 368 คน ที่
ต้องการอพยพออกจากประเทศอียปิ ต์ เดินทางมา ณ จุดรับ-ส่ง ทีเ่ มืองดูไบ
กลับสู่ประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 และเมื่อเหตุการณ์ทางการเมืองประเทศ อียิปต์
กลับเข้าสูภ่ าวะปกติ รัฐบาลได้มอบหมายให้ บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) จัดเทีย่ วบินพิเศษ น�ำคนไทยและนักศึกษา
ไทย จ�ำนวน 268 คน เดินทางกลับไปยังประเทศอียิปต์ ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา

163

164

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
กระทรวงคมนาคม www.mot.go.th

10.6 การสนั บ สนุ น บั ต รโดยสารส� ำ หรั บ นั ก กี ฬ าเยาวชนโรงเรี ย นแบดมิ น ตั น บ้ า นทองหยอด
เพื่อการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
		 บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนแบดมินตัน
บ้านทองหยอด เพื่อสนับสนุนบัตรโดยสารส�ำหรับนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนไทย เดินทางไปแข่งขันทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศโดยการสนับสนุนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ต้องการส่งเสริมนักกีฬาแบดมินตันระดับเยาวชนของไทยที่มี
ศักยภาพ ได้ก้าวสู่การเป็นนักแบดมินตันอาชีพที่ประสบความส�ำเร็จในระดับสากล และน�ำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
เช่นเดียวกับ “น้องเมย์ รัชนก อินทนนท์” ซึ่งเป็นนักแบดมินตันหญิงไทย มือวางอันดับโลก ที่ผ่านการสรรหาและฝึกฝน
โดยโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด ทัง้ นี้ บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) จะร่วมเป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะอ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่นักแบดมินตันเยาวชนไทยที่มีขีดความสามารถด้านกีฬาแบดมินตันได้มีโอกาสเดินทางไปแข่งขันในรายการต่าง ๆ
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
10.7 โครงการสนามบินแห่งการเรียนรู้
		 บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) กรมการบิน
พลเรือน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด และสถาบันการบินพลเรือน ร่วมกันด�ำเนินการโครงการ “สนามบิน
แห่งการเรียนรู้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านกิจการขนส่งทางอากาศแก่นักเรียนชั้นมัธยมปลาย 9 โรงเรียนใน
พื้นที่ใกล้เคียงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยด�ำเนินการในรูปแบบการจัดการเสวนา และการจัดนิทรรศการเพื่อน�ำเสนอ
ข้อมูลหน่วยงานด้วยกิจกรรมต่างๆ
10.8 การสนับสนุนบัตรโดยสารแก่คณะผูแ้ ทนประเทศไทย เดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจ�ำปี 2556
			 บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) มอบบัตรโดยสารเครือ่ งบินแก่คณะนักเรียนไทยและเจ้าหน้าที่ ซึง่ ได้
รับการคัดเลือกเป็นผูแ้ ทนประเทศไทย ในโครงการของ สสวท. เดินทางไปร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ
ประจ�ำปี 2556 ใน 7 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และ
ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ใน 7 ประเทศ
		 10.9 กิจกรรมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม
			 บริ ษั ท การบิ น ไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) จั ด กิ จ กรรม
“รักคุณเท่าฟ้า จิตอาสาช่วยภัยน�ำ้ ท่วม” เพือ่ มอบถุงยังชีพบรรจุเครือ่ งอุปโภค
บริโภค ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย พร้อมด้วยสุขาลอยน�้ำ เพื่อเป็น
การบรรเทาความเดือดร้อนในเบือ้ งต้น ในเขตพืน้ ทีป่ ระสบภัยน�้ำท่วมหมูท่ ี่ 1-3
ต�ำบลตาลเอน อ�ำเภอบางปะหัน จังหวัดอยุธยา และพื้นที่ต�ำบลสาวชะโงก
อ�ำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
10.10 บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนใน
ฟิลิปปินส์
			 บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ประเทศ
ฟิลิปปินส์ โดยการสนับสนุนการขนส่งสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ประมาณ 4,000 – 6,000 กิโลกรัมต่อวัน พร้อมทั้งให้
การสนับสนุนการเดินทางของเจ้าหน้าทีจ่ ากประเทศไทย ทัง้ ส่วนราชการและองค์กรต่างๆ โดยผ่านทางสถานเอกอัครราชทูต
ฟิลิปปินส์ ประจ�ำประเทศไทย
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10. บริษัท การท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด(มหาชน)
ผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญของบริษทั การท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีดังนี้
1. ผลการด�ำเนินงานด้านการให้บริการ

		 บริษัท การท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (อากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่
(ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.)
ในปีงบประมาณ 2556 ให้บริการสายการบินแบบประจ�ำรวม 124 สายการบิน เป็นสายการบินขนส่งผู้โดยสารผสมสินค้า
จ�ำนวน 112 สายการบิน และขนส่งสินค้าอย่างเดียวจ�ำนวน 12 สายการบิน
		 ปริมาณการขึน้ ลงของอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานของบริษทั การท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) 6 แห่ง
รวม 559,423 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16.47 ประกอบด้วย จ�ำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศ 316,519 เที่ยวบิน
และภายในประเทศ 242,904 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 17.85 และ 14.71 ตามล�ำดับ ให้บริการผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น
86,134,962 คน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20.43 เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศจ�ำนวน 54,264,577 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ
22.44 และผู้โดยสารภายในประเทศ 31,870,385 คน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 17.16 มีปริมาณการขนส่งสินค้าและพัสดุ
ไปรษณียภัณฑ์เข้าออกจ�ำนวน 1,321,161 ตัน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 7.94 โดยเป็นการขนส่งระหว่างประเทศจ�ำนวน
1,209,528 ตัน และในประเทศจ�ำนวน 111,633 ตัน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 7.90 และ 8.41 ตามล�ำดับ
		 ปริมาณการจราจรทางอากาศโดยรวมของ บริษัท การท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) ในปีงบประมาณ
2556 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จากปัจจัยบวกทั้งด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่อง
เที่ยว อย่างไรก็ตาม การขนถ่ายสินค้าฯ ทั้งระหว่างประเทศและภายในประเทศมีปริมาณลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ในปีก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและของโลกที่ลดลงเช่นกัน
											
: ปีงบประมาณ
•

การขึ้น-ลงของอากาศยาน
พาณิชย์ (เที่ยวบิน)
2555 2556 %

ทสภ+ทดม 364,111 423,992 16.45%
ทสภ.
326,970 288,004 -11.92%
ทดม.
37,141 135,988 266.14%
ทชม.
35,571 41,295 16.09%
ทหญ.
14,573 17,056 17.04%
ทภก.
59,406 70,198 18.17%
ทชร.
6,674 6,882 3.12%
รวม 6 แห่ง 480,335 559,423 16.47%

•

จำ�นวนผู้โดยสารรวม
(คน)
2555
2556
55,086,125 66,463,450
52,368,712 50,900,697
2,717,413 15,562,753
4,334,608 5,172,742
2,013,243 2,465,370
9,161,005 10,979,537
926,323 1,053,863
71,521,304 86,134,962

•
%
20.65%
-2.80%
472.70%
19.34%
22.46%
19.85%
13.77%
20.43%

ปริมาณสินค้าและพัสดุ
ไปรษณียภัณฑ์ เข้า-ออก (ตัน)
2555
2556 %
1,360,879 1,249,340 -8.20%
1,357,167 1,232,002 -9.22%
3,712 17,338 367.08%
21,480 18,451 -14.10%
16,201 14,773 -8.81%
31,731 34,032 7.25%
4,893
4,565 -6.70%
1,435,184 1,321,161 -7.94%
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1.1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ในปีงบประมาณ 2556 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมแิ ละดอนเมือง ให้บริการเทีย่ วบินขึน้ ลงรวม 423,992
เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2555 ร้อยละ 16.45 รวมมีผู้โดยสารทั้งสิ้น 66,463,450 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.65 มี
ปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออก จ�ำนวน 1,249,340 ตัน ลดลงร้อยละ 8.20
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภายหลังจากกลุ่มสายการบิน Air Asia ซึ่งประกอบด้วย Air Asia, Thai Air
Asia และ Indonesia Air Asia ย้ายฐานการบินไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2555 เป็นต้น
มา ท�ำให้ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีสายการบินให้บริการแบบประจ�ำรวม 107 สายการบิน เป็นเที่ยวบินขนส่งผู้
โดยสารผสมสินค้า 95 สายการบิน และเที่ยวบินขนส่งสินค้าอย่างเดียว 12 สายการบินในปีงบประมาณ 2556 มีเที่ยวบิน
พาณิชย์ขึ้น-ลงรวม 228,004 เที่ยวบิน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.92 โดยเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 228,468 เที่ยวบิน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.16 และเทีย่ วบินภายในประเทศ 59,536 เทีย่ วบิน ลดลงร้อยละ 39.78 รองรับผูโ้ ดยสารรวม 50,900,697
คน ลดลงร้อยละ 2.80 เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศจ�ำนวน 42,095,312 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.81 และภายในประเทศ
จ�ำนวน 8,805,385 คน ลดลงร้อยละ 35.64 ปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออกจ�ำนวน 1,232,002 ตัน ลด
ลงร้อยละ 9.22 เป็นการขนส่งระหว่างประเทศจ�ำนวน 1,184,312 ตัน ลดลงร้อยละ 8.90 และการขนส่งภายในประเทศ
จ�ำนวน 47,690 ตัน ลดลงร้อยละ 16.48
แม้ว่าจะมีการย้ายฐานการบินของกลุ่ม Air Asia ไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองแล้วก็ตาม เป็นผลให้
สายการบินเดิมที่ปฏิบัติการอยู่สามารถเพิ่มเที่ยวบินได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้สายการบินใหม่ที่ใช้อากาศยานขนาดใหญ่
เข้ามาท�ำการบินได้ ท�ำให้เที่ยวบินระหว่างประเทศไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก และผู้โดยสารระหว่างประเทศมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า
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1.2 ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานดอนเมือง ให้บริการสายการบินแบบประจ�ำรวม 7 สายการบิน โดยภายหลังจากวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ.2555 กลุ่มสายการบิน Air Asia ซึ่งประกอบด้วย Air Asia, Thai Air Asia และ Indonesia Air Asia
ย้ายฐานปฏิบัติการมาจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท�ำให้ปริมาณจราจรทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ในปีงบประมาณ 2556 มีเที่ยวบินพาณิชย์ขึ้น - ลงรวม 135,988 เที่ยวบิน เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 39,745 เที่ยวบิน
และเที่ยวบินภายในประเทศจ�ำนวน 96,243 เที่ยวบิน รองรับผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 15,562,753 คน เป็นผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศจ�ำนวน 5,059,378 คน และผู้โดยสารภายในประเทศจ�ำนวน 10,503,375 คน มีปริมาณสินค้าและ
พัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้า - ออกจ�ำนวน 17,338 ตัน เป็นการขนถ่ายระหว่างประเทศจ�ำนวน 8,474 ตัน และการขนถ่าย
สินค้าภายในประเทศจ�ำนวน 8,864 ตัน

    1.3 ท่าอากาศยานเชียงใหม่
		
ในปีงบประมาณ 2556 ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ ให้บริการสายการบินแบบประจ�ำรวม 18 สาย
การบิน มีเที่ยวบินขึ้นลงรวม 41,295 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 16.09 จากจ�ำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศจ�ำนวน
7,368 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 55.25 ส่วนเที่ยว
บินภายในประเทศมีจ�ำนวน 33,927 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 10.06 รองรับจ�ำนวนผู้โดยสารรวม 5,172,742
คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.34 เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ
726,128 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.29 ผู้โดยสารภายใน
ประเทศ 4,446,614 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.65 มีปริมาณ
สินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้า - ออกจ�ำนวน 18,451 ตัน
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 14.10 เป็นการขนถ่ายระหว่างประเทศ
จ�ำนวน 185 ตัน และการขนถ่ายสินค้าภายในประเทศ
18,266 ตัน ลดลงร้อยละ 27.17 และ 13.95 ตามล�ำดับ
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1.4 ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ในปีงบประมาณ 2556 ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ มีจ�ำนวนเที่ยวบินขึ้น-ลงรวม 17,056 เที่ยวบิน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.04 ให้บริการสายการบินประจ�ำรวม
7 สายการบิน ประกอบด้วยเทีย่ วบินระหว่างประเทศ 1,762
เที่ยวบิน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.32 และเที่ยวบินภายใน
ประเทศ 15,294 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20.31
ให้บริการผู้โดยสารรวม 2,465,370 คน เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้ อ ยละ 22.46 เป็ น ผู ้ โ ดยสารระหว่ า งประเทศจ� ำ นวน
226,821 คน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.93 ส่วนผู้โดยสารภายในประเทศมีจ�ำนวน 2,238,549 คน เพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ
24.57 มีปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้าออกจ�ำนวน 14,773 ตัน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 8.81 โดยทั้งหมดเป็นการ
ขนส่งภายในประเทศ
1.5 ท่าอากาศยานภูเก็ต
		 ปีงบประมาณ 2556 ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้บริการสายการบินแบบประจ�ำรวม 41 สายการบิน
มีจ�ำนวนเที่ยวบินขึ้น – ลงรวม 70,198 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 18.17 เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศจ�ำนวน
38,814 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 24.68 จากทั้งเที่ยวบินแบบประจ�ำและเที่ยวบินแบบเช่าเหมาล�ำ ส่วนเที่ยวบิน
ภายในประเทศมีจ�ำนวน 31,384 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10.99 ให้บริการผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 10,979,537 คน
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 19.85 ประกอบด้วยผู้โดยสารระหว่างประเทศจ�ำนวน 6,144,912 คน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 27.57
ส่วนผู้โดยสารภายในประเทศมีจ�ำนวน 4,834,625 คน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 11.29 จากจ�ำนวนผู้โดยสารนักท่องเที่ยว
ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ส่วนปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์เข้า-ออกรวมทั้งสิ้น 34,032 ตัน เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 7.25 ประกอบด้วยการขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศจ�ำนวน 16,557 ตัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 28.16 และการขนถ่ายสินค้า
ในประเทศจ�ำนวน 17,475 ตัน ลดลงร้อยละ 7.11
   1.6 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ให้บริการสายการบินแบบประจ�ำภายในประเทศรวม 5
สายการบิน ในปีงบประมาณ 2556 มีเที่ยวบินขึ้น-ลง
รวม 6,882 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.12 มีเที่ยวบิน
ระหว่างประเทศ362 เที่ยวบิน และเที่ยวบินในประเทศ
6,520 เที่ ย วบิ น เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 50.21 และ 1.35
ตามล� ำ ดั บ ให้ บ ริ ก ารผู ้ โ ดยสารรวม 1,053,863 คน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.77 ประกอบด้วยผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ 12,026 คน และผู้โดยสารภายในประเทศ 1,041,837 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 137.90 และ 13.09 ตามล�ำดับ
ปริมาณการขนส่งสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์ เข้า-ออก ทั้งหมดเป็นการขนส่งสินค้าภายในประเทศรวม 4,565 ตัน
ลดลงร้อยละ 6.70

4
ส่วนที่
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กระทรวงคมนาคม
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
หมายเหตุ

(หน่วย:บาท)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ
เงินลงทุนระยะสั้น
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2

3

4
5
6
7

12,279,291,525.36
2,770,793,578.88
188,154,394.92
8,110,553.97
518,572,222.24
18,605.01
15,764,940,880.38

2,647,393.41
229,287,000.00
166,158,487,082.56
210,458,014,631.60
64,846,597.28
63,576,985.84
376,976,859,690.69
392,741,800,571.07
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กระทรวงคมนาคม
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
หมายเหตุ
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังเพื่อการด�ำเนินงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ
ทุน
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย:บาท)

9,164,051,330.29
275,907,294.76
8

26,798,403.09
5,611,847,116.00
524,428,594.48
15,603,032,738.62

1,027,332,136.79
27,771,600.00
41,658,963.69
1,096,762,700.48
16,699,795,439.10
376,042,005,131.97

61,361,179,225.03
314,680,825,906.94
376,042,005,131.97
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กระทรวงคมนาคม งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
หมายเหตุ
รายได้จากการด�ำเนินงาน
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากงบประมาณ (สุทธิ)
รายได้อื่น
รวมรายได้จากรัฐบาล

9

รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการช่วยเหลือ และการบริจาค
รายได้อื่น
รวมรายได้จากแหล่งอื่น
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย:บาท)

111,404,512,901.11
10,284,834,634.55
121,689,347,535.66

125,319,094.97
218,527,062.30
318,826,588.34
662,672,745.61
122,352,020,281.27

10

11
12
13

9,941,126,314.41
2,652,579,256.21
144,877,768.03
708,536,997.59
52,680,944,773.42
700,140,444.09
24,974,622,289.65
367,891,996.44
102,955,059.78
92,273,674,899.62
30,078,345,381.65

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

กระทรวงคมนาคม งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
หมายเหตุ
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน
ก�ำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
รายการอื่นๆ ที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน
รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน

(หน่วย:บาท)
1,455,822,738.78
39,446,985.60
1,495,269,724.38

รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ

28,583,075,657.27

รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

28,583,075,657.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

		

			
1 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
3 เงินลงทุนระยะสั้น
4 เงินลงทุนระยะยาว
5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
6 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
8 เงินรับฝากระยะสั้น
9 รายได้จากเงินงบประมาณ
10 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
11 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
12 ค่าสาธารณูปโภค
13 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
14 รายงานรายได้แผ่นดิน
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กระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
หมายเหตุที่ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินระดับกระทรวงนี้จัดท�ำขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง โดยเป็นไปตามข้อก�ำหนดในหลักการและ
นโยบายบัญชี ส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546
การจัดรูปแบบและการแสดงรายการในงบการเงินจัดท�ำขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลาง
ก�ำหนดส�ำหรับการจัดท�ำงบการเงินรวมระดับกระทรวง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 0423.2/ว 259
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552
รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีปัจจุบัน ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีถัดไป
1.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน
งบการเงินรวมนี้เป็นการแสดงภาพรวมในระดับกระทรวง ซึ่งรวมรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้น
ในส่วนราชการระดับกรมภายใต้สังกัดกระทรวง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า
กรมการขนส่งทางบก กรมการบินพลเรือน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร
1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน
รายการทีป่ รากฎในงบการเงิน รวมถึงรายการทีเ่ กิดจากเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณที่
กรมใช้ในการด�ำเนินงาน ซึง่ เป็นรายการทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ทีห่ น่วยงานในส่วนกลาง และหน่วยงานในส่วนภูมภิ าคภายใต้สงั กัดกรม
รายการที่เกิดขึ้นระหว่างกรมภายใต้สังกัดกระทรวงซึ่งเป็นรายการที่มีสาระส�ำคัญ ได้น�ำมาตัดรายการออกในการจัดท�ำ
งบการเงินรวม
1.4 การรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่าย
รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อมีการเบิกเงินจากคลัง
รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้
รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน และแยกแสดงเป็นรายการต่างหาก
- เงินที่ได้รับไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์รับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�ำนวน
- เงินที่ได้รับระบุวัตถุประสงค์ทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จา่ ยรับรูเ้ มือ่ เกิดค่าใช้จา่ ยตามเกณฑ์ซงึ่ ไม่รวมเงินกันไว้เบิกเหลือ่ มปีทยี่ งั ไม่มกี ารอนุมตั กิ ารเบิกจ่าย
1.5 ลูกหนี้เงินยืมระยะสั้น
รับรู้ตั้งแต่วันที่บันทึกรายการขอเบิกเงินตามจ�ำนวนเงินในสัญญาการยืมเงินไม่ว่าจะจ่ายให้ยืม
จากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ
1.6 วัสดุคงเหลือ
แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
1.7 เงินลงทุนระยะสั้น
แสดงราคาทุน ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
1.8 เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจแสดงตามวิธสี ว่ นได้เสีย ส่วนใหญ่เป็นเงินทีร่ ฐั บาลน�ำไปลงทุนในรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งรัฐบาลสามารถมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญเหนือรัฐวิสาหกิจนั้น เงินลงทุนระยะยาวแสดงในราคาทุน

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

1.9 อาคาร และอุปกรณ์
- อาคาร แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
- อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณ์ทไี่ ด้มาก่อนปี 2540 ไม่นำ� มาบันทึกบัญชี แต่บนั ทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์อปุ กรณ์ทไี่ ด้มา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540-2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปอุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ
2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
1.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
1.11 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์โครงสร้าง
พื้นฐาน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
8 - 40 ปี
ครุภัณฑ์
2 - 20 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2 - 15 ปี
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
1- 50 ปี
1.12 เจ้าหนี้
รับรู้เมื่อตรวจรับสินค้าหรือบริการจากผู้ขายหรือคู่สัญญาแล้ว
1.13 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รับรู้เมื่อเกิดค่าใช้จ่าย โดยประมาณค่าตามระยะเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้น
1.14 รายได้รอการรับรู้
รายได้รอการรับรู้ รับรู้เมื่อได้รับบริจาคหรือได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินหรือสินทรัพย์และได้รับ
อนุญาตให้เก็บไว้เพื่อการด�ำเนินงาน
เงินที่ได้รับไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์หรือสินทรัพย์ที่ได้รับที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนราชการภายใน
รอบระยะเวลาบัญชี ให้บันทึกเป็นรายได้ทั้งจ�ำนวน
เงินที่ได้รับระบุวัตถุประสงค์หรือสินทรัพย์ที่ได้รับที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนราชการมากกว่า
หนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ให้บันทึกเป็นหนี้สิน และทยอยรับรู้เป็นรายได้อย่างสมเหตุสมผลตลอดเวลาเพื่อจับคู่รายได้
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
1.15 รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับหรือจัดเก็บแทนรัฐบาล และมีภาระผูกพัน
จะต้องน�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน รับรู้เมื่อปิดบัญชีรายได้แผ่นดิน และบัญชีรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง ณ วันที่จัดท�ำ
รายงาน
1.16 ทุน
รับรู้เมื่อเริ่มปฏิบัติตามบัญชีเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน
หมายเหตุที่ 2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดในมือ
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากคลัง
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

104,244,418.35
2,510,293,611.53
9,664,753,495.48
12,279,291,525.36
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หมายเหตุที่ 3 เงินลงทุนระยะสั้น
เงินฝากประจ�ำ
รวม เงินลงทุนระยะสั้น
หมายเหตุที่ 4 เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินลงทุนในตราสารทุน
รวมเงินลงทุนระยะยาว
หมายเหตุที่ 5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์
รวม ที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface & ไม่ระบุรายละเอียด
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface & ไม่ระบุ
รายละเอียด
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)
อุปกรณ์
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์
อุปกรณ์ Interface & ไม่ระบุรายละเอียด
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ Interface & ไม่ระบุรายละเอียด
อุปกรณ์ (สุทธิ)
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
หมายเหตุที่ 6 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
ถนน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ถนน
ถนน (สุทธิ)

8,110,553.97
8,110,553.97
87,000.00
229,200,000.00
229,287,000.00
9,192,962,235.87
9,192,962,235.87
19,256,564,758.79
(11,073,605,647.09)
5,686,288,793.39
(2,839,634,729.54)
11,029,613,175.55
10,675,993,913.46
(7,168,944,072.68)
4,852,050,029.15
(4,179,213,067.91)
4,179,886,802.02
141,756,024,869.12
166,158,487,082.56
258,138,586,831.62
(100,630,032,804.76)
157,508,554,026.86

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น (สุทธิ)

23,868,319,526.44
(6,319,074,799.00)
17,549,244,727.44

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน Interface & ไม่ระบุรายละเอียด

57,835,578,439.66
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หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน Interface & ไม่ระบุ
รายละเอียด
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน Interface & ไม่ระบุรายละเอียด (สุทธิ)

(22,435,362,562.36)
35,400,215,877.30

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)

210,458,014,631.60

หมายเหตุที่ 7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
หมายเหตุที่ 8 เงินรับฝากระยะสั้น
เงินรับฝาก
เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน
รวม เงินรับฝากระยะสั้น
หมายเหตุที่ 9 รายได้จากเงินงบประมาณ
รายได้จากงบบุคลากร
รายได้จากงบด�ำเนินงาน
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบอุดหนุน
รายได้จากงบกลาง
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
รวม รายได้จากเงินงบประมาณ
หมายเหตุที่ 10 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
เงินเดือน
เงินประจ�ำต�ำแหน่ง
ค่าจ้าง
เงินรางวัลประจ�ำปี
เงินช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษา
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร

379,743,592.07
(314,896,994.79)
64,846,597.28
64,846,597.28
2,012,842,627.74
3,599,004,488.26
5,611,847,116.00
8,092,513,514.88
2,524,872,561.48
90,873,224,857.87
41,623,676.66
9,014,909,101.58
907,363,353.25
(49,994,164.61)
111,404,512,901.11
6,306,939,734.67
3,791,504.28
2,450,023,396.86
59,176,826.39
654,706,341.16
84,604,052.00
381,884,459.05
9,941,126,314.41
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หมายเหตุที่ 11 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
ค่าแก็สและน�้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าตอบแทน
ค่าวัสดุและค่าใช้สอยอื่น
รวม ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
หมายเหตุที่ 12 ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าน�้ำประปา
ค่าสาธารณูปโภคอื่น
รวม ค่าสาธารณูปโภค
หมายเหตุที่ 13 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อุปกรณ์
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

1,558,153,894.87
40,624,896,489.04
1,033,876,973.56
6,720,098,186.05
190,329,669.43
2,553,589,560.47
52,680,944,773.42
395,024,657.18
36,295,075.38
268,820,711.53
700,140,444.09
1,147,136,652.78
921,162,575.40
22,867,045,920.83
39,277,140.64
24,974,622,289.65

หมายเหตุที่ 14 รายงานรายได้แผ่นดิน
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน - ภาษี
รายได้ภาษีทางอ้อม
รายได้ภาษีอื่น
รวมรายได้ภาษี
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้นอกจากภาษี

1,324,988,085.76
940,247,144.45
2,265,235,230.21

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง
รายได้แผ่นดินสุทธิจากยอดถอนคืนและจัดสรรตามกฏหมาย

2,262,546,802.30
(3,491,915.39)
2,259,054,886.91

รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
ปรับปรุงรายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
สุทธิ

(2,689,327.91)
900.00
(2,688,427.91)

(2,267,608,201.48)
(8,553,314.57)
(6,492,960.11)
(15,046,274.68)
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โครงการที่ส�ำคัญของกระทรวงคมนาคม รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ก.โครงการที่ส�ำคัญด้านการขนส่งทางบก
1. การก� ำ หนดให้ ร ถบรรทุ ก วั ต ถุ อั น ตราย
ต้ อ งติ ด ตั้ ง เครื่ อ งบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การเดิ น ทางของรถ
(GPS Tracking)

ด้ ว ยอุ บั ติ เ หตุ เ กี่ ย วกั บ รถบรรทุ ก วั ต ถุ อั น ตราย
โดยส่วนใหญ่มสี าเหตุมาจากพฤติกรรมผูข้ บั รถทีม่ กี ารใช้ความเร็ว
และระยะเวลาการขับรถเกินกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนด กรมการขนส่ง
ทางบกจึงพิจารณามาตรการก�ำหนดให้รถบรรทุกวัตถุอนั ตรายต้อง
ติดตัง้ เครือ่ งบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS Tracking) โดยได้
ออกประกาศ (เมือ่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555) ก�ำหนดคุณลักษณะ
และระบบการท�ำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
โดยเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถจะต้องมีอุปกรณ์บ่งชี้
ผู้ขับรถ (Driver Identification) ซึ่งจะใช้ใบอนุญาตขับรถชนิด
แถบแม่เหล็กในการระบุตวั ผูข้ บั รถ และอุปกรณ์ทงั้ หมดต้องได้รบั
การรับรองจากกรมการขนส่งทางบกก่อนท�ำการติดตัง้ โดยประกาศ
ฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ดังนี้
		 1.1 รถบรรทุกลักษณะ 4 (รถบรรทุกวัตถุอนั ตราย)
และ รถบรรทุกลักษณะ 9 (รถลากจูง) ทีใ่ ช้ในการลากจูงรถกึง่ พ่วง
ที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย
		 1.2 รถที่จดทะเบียนใหม่หรือรถที่ได้แจ้งเลิกใช้
ตามมาตรา 79 แล้วน�ำมาจดทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2556 ต้องติดตั้ง GPS แบบที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง
		 1.3 รถที่จดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556
และยังไม่ได้ติดตั้ง GPS ต้องติดตั้ง GPS แบบที่กรมการขนส่ง
ทางบกรับรองภายในวันที่ 1 มกราคม 2557
		 1.4 รถที่จดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556
และได้ติดตั้ง GPS ไว้แล้ว ให้ด�ำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตาม
ประกาศกรมการขนส่งทางบก ภายในวันที่ 1 มกราคม 2558
		 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 มีรถบรรทุกวัตถุ
อันตราย จ�ำนวน 930 คัน และรถลากจูง จ�ำนวน 895 คัน ได้รับ
การติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง		
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ข.โครงการที่ส�ำคัญด้านการขนส่งทางพิเศษ
1. โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อขยายโครงข่ายทางพิเศษไปทางด้านทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวก และรวดเร็วในการเดินทางระหว่างพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งบรรเทาปัญหาการ
จราจรบนโครงข่ายถนนในพื้นที่
1.2 แนวสายทาง แนวสายทางเริ่มต้นที่ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกบริเวณ
โรงกรองน�้ ำมหาสวัสดิ์จากนั้นแนวสายทางจะไปทางทิศตะวันออกโดยขนานไปกับถนนบรมราชชนนี โดยใช้พื้นที่
เขตทางรถไฟ สายตะวันตก (สายใต้เดิม) ข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม 6 จากนั้นแนวสายทางยังคง
ไปตามเขตทางรถไฟโดยมีจุดเชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัชบริเวณด้านเหนือของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)
ดังแสดงในรูปที่ 1
1.3 สถานะปัจจุบัน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 การทางพิเศษฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างบริษัท ทางด่วน
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ให้เป็นเอกชนร่วมลงทุนโครงการ มีระยะเวลาสัมปทาน 30 ปี ใช้ระยะเวลาออกแบบและก่อสร้าง
48 เดือน โดยการทางพิเศษฯ แจ้งเริ่มงานตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2555 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีก�ำหนด
ก่อสร้างแล้วเสร็จและคาดว่าจะเปิดให้บริการเดือนธันวาคม 2559
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ค.โครงสร้างที่ส�ำคัญด้านการขนส่งมวลชน
1. โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์รถโดยสารปรับอากาศยูโรทู จ�ำนวน 323 คัน
1.1 หลักการและเหตุผล/ความจ�ำเป็น
			 องค์ ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ (ขสมก.)พิ จ ารณาเห็ น ว่ า
รถโดยสารทีอ่ งค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีอยูซ่ งึ่ มีอายุการใช้งานมากกว่า 11–14 ปี
ทีม่ สี ภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดี และสามารถน�ำมาเปลีย่ นเครือ่ งยนต์จากน�ำ้ มันดีเซล
เป็นเครื่องยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติได้ เพราะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเคยน�ำรถ
โดยสารมาทดสอบเปลีย่ นเครือ่ งยนต์ใช้กา๊ ซธรรมชาติ และรถทีส่ ามารถใช้งานได้ดี
จนถึงปัจจุบัน คือรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ จึงมีนโยบายที่จะเปลี่ยน
เครือ่ งยนต์จากใช้นำ�้ มันดีเซลเป็นก๊าซธรรมชาติกบั รถโดยสารปรับอากาศยีห่ อ้ ฮีโน่
ที่มีอยู่จ�ำนวน 323 คัน โดยว่าจ้างเอกชนด�ำเนินการ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้าน
เชือ้ เพลิง ตอบสนองนโยบายภาครัฐในการใช้พลังงานทางเลือกทีป่ ระหยัดและเป็น
มิตรกับสิง่ แวดล้อม และประหยัดเงินตราต่างประเทศทีล่ ดลงเนือ่ งจากการน�ำเข้า
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ซึง่ มีระยะเวลาด�ำเนินการตามโครงการ 1 ปี 8 เดือน งบประมาณที่
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนตลอดโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 565.250 ล้านบาท
			 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้จดั ท�ำสัญญาจ้าง บริษทั ฮีโน่
มอเตอร์สเซลล์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ด�ำเนินการเปลี่ยนเครื่องยนต์รถโดยสาร
ปรับอากาศยูโรทู ยีห่ อ้ ฮีโน่ จ�ำนวน 323 คัน ตามสัญญาเลขที่ ร.33 /2555 เมือ่ วันที่
26 กันยายน 2555 ในวงเงิน 565.250 ล้านบาท บริษัทฯ จะต้องด�ำเนินการ
เปลีย่ นเครือ่ งยนต์รถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยีห่ อ้ ฮีโน่ จ�ำนวน 323 คัน ซึง่ บริษทั
ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้ส่งมอบรถครบจ�ำนวน 323 คันแล้ว
โดยได้รับมอบรถงวดสุดท้าย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556
การเปลี่ยนเครื่องยนต์
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ง.โครงการที่ส�ำคัญด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางหลวงชนบท
1. โครงการก่อสร้างถนนสายทางเข้าวัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับโครงการจัดสร้าง
พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ณ วัดทิพย์สคุ นธาราม ไว้ใน
พระบรมราชินปู ถัมภ์ ซึง่ มีกำ� หนดแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2557 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และเพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา
80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555
ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบท จึงได้ด�ำเนินการก่อสร้างถนนสายทาง
เข้าวัดทิพย์สุคนธาราม ต�ำบลดอนแสลบ อ�ำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
โดยก่อสร้างเป็นถนนลาดยางขนาด 2 ช่องจราจร ซึ่งแบ่งการก่อสร้างเป็น 4 สาย
ทาง ระยะทางรวม 3.544 กิโลเมตร เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จถนนสายทางเข้าวัดทิพย์
สุคนธารามนีจ้ ะอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ประชาชนในการเดินทางมาประกอบพิธที าง
ศาสนา เป็นการทะนุบำ� รุงศาสนาและพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วพักผ่อนเชิง “พุทธอุทยาน”
ตลอดจนเป็นการสนับสนุนนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วของจังหวัด
กาญจนบุรอี กี ด้วย ปัจจุบนั มีผลงานความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 69.47 (ข้อมูล ณ เดือน
มกราคม 2557) คาดว่าจะด�ำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ทงั้ หมดประมาณเดือนกันยายน
2557 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 99.950 ล้านบาท

2. สะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1
		 กรมทางหลวงชนบท ด�ำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำ
เจ้าพระยา บริเวณถนนนนทบุรี 1 เป็นหนึ่งในการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่
สองฝั่งน�้ำ เชื่อมพื้นที่ต�ำบลบางกร่างและต�ำบลบางศรีเมือง (ทางฝั่งตะวันตก)
เข้ากับพืน้ ทีต่ ำ� บลสวนใหญ่และต�ำบลตลาดขวัญ (ทางฝัง่ ตะวันออก) เป็นเส้นทาง
การเดินทางที่จะอ�ำนวยความสะดวกต่อประชาชนในจังหวัดนนทบุรีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยแบ่งเบาการจราจรบนสะพานข้ามแม่นำ�้ เจ้าพระยาเดิม โดยเฉพาะ
สะพานพระราม 5 ซึง่ มีปริมาณการจราจรกว่า 90,000 คันต่อวัน สะพานพระนัง่ เกล้า
(เก่า) มีปริมาณการจราจรกว่า 51,000 คันต่อวัน และสะพานพระนั่งเกล้า (ใหม่)
มีปริมาณการจราจรกว่า 134,000 คันต่อวัน อีกทั้งยังอ�ำนวยความสะดวกต่อประชาชนในการเดินทางในจังหวัดนนทบุรี
สองฝากฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น�้ำเจ้าพระยา ตลอดจนสามารถใช้เป็นเส้นทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจร
บนถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนงามวงศ์วาน และถนนติวานนท์ได้อีกด้วย รวมระยะทางประมาณ 4.3 กิโลเมตร งบประมาณ
ในการก่อสร้างทัง้ สิน้ 3,795.969 ล้านบาท โดยแยกเป็นเงินงบประมาณ 1,141.333 ล้านบาท และเงินกู้ (JICA) 2,654.635
ล้านบาท ปัจจุบนั มีผลงานความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 60 เร็วกว่าแผนร้อยละ 2 (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2556) โดยคาดว่า
จะสามารถเปิดใช้งานได้ประมาณปลายปี 2557
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3. โครงการก่ อ สร้ า งขยายถนน
ราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 1) จากคลอง
มหาสวัสดิ์ ถนนรัตนาธิเบศร์

		 กรมทางหลวงชนบท ด�ำเนินการโครงการ
ก่อสร้างขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 1) จาก
คลองมหาสวัสดิ-์ ถนนรัตนาธิเบศร์ โดยขยายช่องจราจร
บนถนนราชพฤกษ์จาก 6 ช่องจราจร เป็น 10 ช่อง
จราจร เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถช่วยแบ่งเบา
การจราจรบนถนนราชพฤกษ์โดยเฉพาะในช่วงเวลา
เร่งด่วน ซึ่งมีปริมาณจราจรประมาณ 46,000 คัน
ต่อวันได้ อีกทั้งเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
ทั้งนี้ยังเป็นการเสริมศักยภาพโครงข่ายถนนในแนว
เหนือ-ใต้ของพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น�้ำเจ้าพระยา
ในเขต จ.นนทบุรี รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนาพื้นที่ตลอดสองข้างทาง ปัจจุบันมีผลงาน
ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 24.26 (ข้อมูล ณ เดือน
ธั น วาคม 2556) รวมระยะทาง 6.260 กิโลเมตร
งบประมาณในการก่อสร้าง 599.46 ล้านบาท คาดว่า
จะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2558
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จ.โครงการส�ำคัญด้านทางหลวง
1. โครงการสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)
		
1.1 ความเป็นมา
			 สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) เป็นโครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่นำ�้ โขงทีเ่ ชือ่ มโยงจังหวัดเชียงราย-แขวงบ่อแก้ว-คุนหมิง โดยเป็นส่วน
หนึ่งของทางหลวงเอเชีย/อาเซียนหมายเลข 3 (AH3) และเส้นทาง R3A เชื่อมโยง
ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจีนตอนใต้ (มณฑลยูนานและเขต
ปกครองตนเองกว่างสี) ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง (Greater Mekong Subregion:
GMS) โดยมุ่งเน้นการอ�ำนวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมขนส่ง เอื้อประโยชน์ในการขยายโอกาสทางการค้าและ
การลงทุนก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างตลาดขนาดใหญ่ด้วยประชากร 1,400 ล้านคนในจีน เข้ากับตลาดอาเซียน ซึ่งมี
ประชากรกว่า 600 ล้านคน
1.2 ลักษณะโครงการ
			 สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) มีความยาวของถนนและสะพานรวม 11.6 กิโลเมตร
ค่าก่อสร้าง 1,486.5 ล้านบาท แบ่งเป็นประเทศไทย 770.8 ล้านบาท (รวม VAT) และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 715.7 ล้านบาท (ไม่รวม VAT ซึ่งจีนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) โดยมี
ลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน ได้แก่
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			 ส่วนที่ 1 ถนนพื้นที่โครงการ ถนนฝั่งไทย เริ่มต้น (กม.0+000) ที่บริเวณบ้านทุ่งงิ้วเหนือ ต�ำบลสถาน
อ�ำเภอเชียงของ บริเวณทางหลวงหมายเลข 1020 ถึง บริเวณด่านศุลกากรฝั่งไทย (กม.3.+000) เป็นถนนลาดยางขนาด
4 ช่องจราจร ไป-กลับ ช่องจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร มีสะพานขนาดเล็ก 1 แห่ง (กม.0+800)
และถนนขนาด 2 ช่องจราจร จากอาคารด่านพรมแดน (กม.3+600 ถึง กม.4+825) รวมจุดเปลี่ยนทิศทางจราจร
(กม.4+146) ถนนฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เริ่มจากบริเวณคอสะพานข้ามแม่น�้ ำโขง (กม.5+450) ถึง
บริเวณด่านศุลกากรฝัง่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (กม.6+100) และจากบริเวณด่านศุลกากร (กม.6+600) ถึง
จุดสิ้นสุดโครงการ (กม.11+624) เป็นถนนลาดยางขนาด 2 ช่องจราจร ไป - กลับ ช่องจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง
5 กิโลเมตร มีสะพานขนาดเล็ก 2 แห่ง (กม.9+190 และ กม. 11+425)
			 ส่วนที่ 2 สะพานข้ามแม่นำ�้ โขง สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) เป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง
ความกว้างสะพานรวม 14.70 เมตร ยาว 480 เมตร และมีสะพานต่อเนื่องเป็นทางลาดในฝั่งไทยยาว 150 เมตร
รวมความยาวทัง้ สิน้ 630 เมตร จ�ำนวนช่องจราจรมี 2 ช่องจราจร มีความกว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
2.00 เมตร และมีทางเดินเท้าข้างละ 1.25 เมตร
			 ส่วนที่ 3 อาคารด่านพรมแดน ภายในโครงการสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) เป็นทีต่ งั้ ของ
อาคารด่านพรมแดนของแต่ละประเทศเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ผ่านแดนและเจ้าหน้าที่

อาคารด่านพรมแดนฝั่งไทย

อาคารด่านพรมแดนฝั่ง สปป.ลาว

			 ส่วนที่ 4 จุดสลับทิศทางจราจร เนื่องจากตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มีการขับรถโดยใช้พวงมาลัยซ้ายซึ่งเป็นลักษณะการขับรถที่แตกต่างจากชาวไทย ดังนั้นบริเวณด่านพรมแดนในช่วงก่อน
ข้ามสะพานไปยังฝั่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงออกแบบให้มีจุดสลับ ทิศทางการจราจรเพื่อสลับทิศทาง
การขับรถที่บริเวณ กม.4+146.438 เป็นถนนขนาด 1 ช่องจราจรผิวทางลาดยางกว้าง 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง
2.50 เมตร ด้านขวากว้าง 1.00 เมตร ความกว้างรวมเท่ากับ 7.00 เมตร
		 1.3 สถานะปัจจุบัน
			 สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) มีระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2553
ถึงวันที่ 6 มกราคม 2557 ขณะนี้ ก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เวลา
10.00 น. โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเป็นประธานร่วมกับ ฯพณฯ บุนยัง วอละจิต
รองประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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		 1.4 ประโยชน์ที่จะได้รับ
			 1) โครงข่ายทางหลวงเอเชีย/อาเซียนหมายเลข 3 (AH3) และเส้นทาง R3A ภายใต้กรอบความร่วมมือ
GMS เชื่อมต่อกันได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในด้านคมนาคมขนส่งทั้งสินค้าและบริการ
		 2) สามารถลดระยะเวลาในการเดินทางจากคุนหมิงถึงกรุงเทพฯ ในการเชือ่ มโยงทางบกระหว่างไทย
จีนตอนใต้และจีนตะวันตก รวมระยะทาง 1,887 กิโลเมตร เหลือเพียง 20 ชั่วโมง
			 3) ช่วยลดอุปสรรคและขยายโอกาสด้านการค้า การลงทุน ตลอดจนการสร้างฐานการผลิตเพิ่มขึ้น
บริเวณสองฟากฝั่งสะพานและตลอดแนวเส้นทางที่เชื่อมต่อภายในประเทศของทั้งสองประเทศ
			 4) ช่วยลดความแออัดบริเวณท่าเรือเชียงของ ท่าเรือข้ามฟากและแพขนานยนต์
			 5) เปิดโอกาสให้จนี ได้สง่ ออกสินค้าและบริการเข้ามายัง ASEAN และส่งต่อไปยังเอเชียใต้ และในทาง
กลับกัน ประเทศสมาชิก ASEAN ตลอดแนวเส้นทางก็ล้วนแล้วแต่จะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในรูปแบบ
ทวิภาคีและพหุภาคี ภายใต้กรอบความร่วมมือเขตการค้าเสรี ASEAN-จีน
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ฉ.โครงการที่ส�ำคัญด้านการขนส่งทางน�้ำ
กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงคมนาคมมีอ�ำนาจหน้าที่หลักในการควบคุมและบริหารงาน
ด้านการคมนาคมขนส่งทางน�ำ้ ได้แก่ การเดินเรือ การจดทะเบียนเรือ การน�ำร่อง การใช้ยานพาหนะทางน�ำ้ ทุกประเภท เพือ่
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน รวมทัง้ การควบคุมดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
ทางน�้ำให้อยู่ในสภาพดีปราศจากมลภาวะ นอกจากนี้กรมเจ้าท่ายังท�ำหน้าที่ส�ำคัญในการพัฒนางานด้านการขนส่งทางน�้ำ
อื่น ๆ ที่ส�ำคัญของประเทศ กล่าวคือ การพัฒนาท่าเรือหรือสถานีขนส่งทางน�้ำ การพัฒนาร่องน�้ำทางเดินเรือด้วย การขุด
ลอกและก่อสร้างเขือ่ นกันทรายกันคลืน่ เขือ่ นป้องกันตลิง่ พัง การวางเครือ่ งหมายบังคับร่องน�ำ้ ทางเดินเรือ การจัดท�ำแผนที่
ร่องน�ำ้ ต่าง ๆ การควบคุมและป้องกันการรุกล�ำ้ ล�ำน�ำ้ และการผลิตบุคลากรประจ�ำเรือทุกระดับชัน้ ให้ได้มาตรฐานสากลและ
เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2555 มีแผนงาน/โครงการที่ส�ำคัญ ดังนี้

1. งานก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด (ปี 2554 = 194.400 ล้านบาท

ปี พ.ศ. 2555 = 215.865 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2556 = 506.000 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2557 = 378.835ล้านบาท. รวม = 1,295.100
ล้านบาท)
		 กรมเจ้ า ท่ า ลงนามในสั ญ ญากั บ กิ จ การร่ ว มค้ า ไอที ดี - ยู นิ ค เมื่ อ วั น ที่ 3 พฤษภาคม 2554 วงเงิ น
1,295,100,000 บาท ก�ำหนดแล้วเสร็จวันที่ 17 มกราคม 2557 และได้มีการขยายสัญญาเป็นวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
และต่อมาได้อนุมตั ใิ ห้ผรู้ บั จ้างหยุดงานตัง้ แต่วนั ที่ 4 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป เนือ่ งจากพืน้ ทีท่ กี่ อ่ สร้างสะพานท่าเทียบเรือ
บางส่วนอยูใ่ นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึง่ ต้องด�ำเนินการขออนุมตั จิ ากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการขอใช้พนื้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ
และผ่อนผันมติ ครม. เมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม 2543 เรือ่ งการแก้ไขปัญหาการจัดการพืน้ ทีป่ า่ ชายเลน โดยในส่วนของป่าสงวน
แห่งชาติ กรมป่าไม้ไม่ขัดข้องในการด�ำเนินโครงการฯ กระทรวงคมนาคม (คค.) ได้น�ำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอ
ผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม 2543 ดังกล่าว ซึง่ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้วเมือ่ วันที่ 29 มกราคม 2556
และกรมเจ้าท่าได้สั่งการให้บริษัทฯ ได้เข้าด�ำเนินงานเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
ของบริษัทฯ ผลงานร้อยละ 27.34

2. ส�ำรวจออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียดโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น�้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ (ปี 2555 = 47.80 ล้านบาท ปี 2556 =

160.14 ล้านบาท ปี 2557 = 31.07 ล้านบาท รวม 239.01 ล้านบาท.)
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		 กรมเจ้าท่าได้ลงนามในสัญญากับกลุ่มที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด บริษัท
แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด บริษัท ซีคอนซัลท์เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด บริษัท เซ้าท์อี๊สท์
เอเชีย เทคโนโลยี จ�ำกัด และบริษทั แอ็ดวานซ์ แทรคกิง้ เซอร์วสิ ซ์ จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2556 วงเงิน 231,760,000 บาท
ก�ำหนดแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่างบริษัทฯ ด�ำเนินการ ผลงานร้อยละ 15

เขื่อนตัวบน ที่ กม.345

เขื่อนตัวล่าง ที่ กม.205

3. ศึกษาทบทวนและส�ำรวจออกแบบเพือ่ ก่อสร้างท่าเรือน�ำ้ ลึกสงขลาแห่งที่ 2 (ปี 2555 = 10 ล้านบาท.

ปี 2556 = 59.50 ล้านบาท.รวม 70 ล้านบาท..)
		 กรมเจ้าท่า ได้ลงนามในสัญญาจ้างกับบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด และ บริษัท เอ็นริช
คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 วงเงิน 69,978,000 บาท ก�ำหนดแล้วเสร็จ 12 มีนาคม 2558 ขณะนี้อยู่
ระหว่างการปรับแก้รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 ผลงานร้อยละ 15

4. งานศึกษาทบทวนความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและส�ำรวจออกแบบราย
ละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด เพื่อก่อสร้างท่าเรือที่จังหวัดชุมพร (ปี 2556 =

11.780 ล้านบาท.ปี 2557 = 47.120 ล้านบาท.รวมทั้งสิ้น = 58.900 ล้านบาท..)

		 ด�ำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ แล้วเสร็จ โดยบริษัท เอเชี่ยนเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จ�ำกัด บริษัท
นิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด และบริษทั เทสโก้ จ�ำกัดได้รบั การคัดเลือก โดยส�ำนักงบประมาณได้พจิ ารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
ในวงเงิน 56,735,800 บาท ปัจจุบัน ณ มกราคม 2557 กระทรวงคมนาคมได้ให้ความเห็นชอบแล้วและกรมเจ้าท่า
อยู่ระหว่างการเตรียมลงนามในสัญญาต่อไป
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ช.โครงการที่ส�ำคัญด้านการขนส่งทางอากาศ
1. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

		 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี เพื่อบรรเทาความแออัดของผู้โดยสาร และเที่ยวบิน
ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้วงเงินลงทุน 62,503.214 ล้านบาท (รวมส�ำรองราคาและปริมาณงานเปลี่ยนแปลง 10%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้าง 1,761.600 ล้านบาท) ระยะเวลาด�ำเนินการ 6 ปี ประกอบด้วย
4 กลุ่มงาน ดังนี้
		
1.1 กลุ่มงานจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ (Project Management Consultant : PMC)
เพือ่ ท�ำหน้าทีบ่ ริหารจัดการโครงการ วงเงินตามสัญญาจ้าง 809.99 ล้านบาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%) ระยะเวลาด�ำเนินการ
70 เดือน เริ่มด�ำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555
		 1.2 กลุ่มงานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ประกอบด้วย
			 1.2.1 งานออกแบบและก่อสร้างอาคารเทียบเครือ่ งบินรองหลังที่ 1 (Midfield Satellite) พร้อมติดตัง้
อุปกรณ์สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านกิจกรรมการบินอย่างครบถ้วน รวมทั้ง สะพาน
เทียบเครื่องบิน ระบบ Docking Guidance, Gate Assignment, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ Baggage
Handling ซึง่ เชือ่ มต่อระหว่างอาคารผูโ้ ดยสารหลัก และอาคารเทียบเครือ่ งบินรอง ลักษณะเป็นอาคาร 4 ชัน้ พืน้ ทีท่ งั้ หมด
ประมาณ 216,000 ตารางเมตร มีจ�ำนวนประตูทางออกที่เชื่อมต่อกับหลุมจอดประชิดอาคาร 28 หลุมจอด สามารถจอด
อากาศยานขนาด A - 380 (Code F) ได้ 8 หลุมจอด และอากาศยาน B - 747 (Code E) ได้ 20 หลุมจอด งบประมาณ
27,864.653 ล้านบาท
			 1.2.2 งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 เพื่อรองรับหลุม
จอดอากาศยาน จ�ำนวน 28 หลุมจอด ซึ่งทั้งหมดเป็นหลุมจอดประชิดอาคารส�ำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศส�ำหรับ
รองรับอากาศยานขนาด A – 380 (Code F) จ�ำนวน 8 หลุมจอด และส�ำหรับรองรับอากาศยานขนาด B - 747 (Code E)
จ�ำนวน 20 หลุมจอด พร้อมก่อสร้างระบบทางขับเพือ่ เข้าสูล่ านจอด รวมทัง้ อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและระบบ
น�้ำมันทางท่อ (ซึ่งจะด�ำเนินการโดยผู้ประกอบการรายอื่น) รวมพื้นที่ลานจอดอากาศยาน ประมาณ 960,000 ตารางเมตร
งบประมาณ 4,907.342 ล้านบาท
			 1.2.3 งานออกแบบและก่อสร้างส่วนต่อเชือ่ มอุโมงค์ดา้ นทิศใต้ และระบบขนส่งผูโ้ ดยสาร (Automated
People Mover : APM) โดยก่อสร้างอุโมงค์ส�ำหรับส่วนต่อเชื่อมระหว่างอุโมงค์ด้านที่ได้ท�ำการก่อสร้างในระยะที่ 1
มายังอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และสร้างต่อโดยลอดลานจอดอากาศยานและทางขับด้านทิศใต้ของอาคารเทียบ
เครื่องบินรองหลังที่ 1 ที่จะสร้างขึ้นในการพัฒนาระยะที่ 2 รวมเป็นความยาวของอุโมงค์ส่วนที่จะสร้างต่อเติมทั้งสิ้น
ประมาณ 700 เมตร พร้อมทั้งติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสาร (Automated People Mover : APM) เชื่อมต่อระหว่างอาคาร
ผู้โดยสารระหว่างประเทศ และอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อรองรับผู้โดยสารที่จะ
ใช้บริการ อาคารเทียบเครื่องบินรองให้เพียงพอกับความต้องการ งบประมาณ 7,973.072 ล้านบาท
		 1.3 กลุ่มงานอาคารผู้โดยสาร ประกอบด้วย
		 1.3.1 งานออกแบบและก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก ส�ำหรับรองรับ
ผู้โดยสารระหว่างประเทศ บนพื้นที่ประมาณ 14,580 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถให้อาคารผู้โดยสารหลัก งบประมาณ 6,780.190 ล้านบาท
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			 1.3.2 งานออกแบบและก่อสร้างอาคารส�ำนักงานสายการบิน และทีจ่ อดรถด้านทิศตะวันออก (อาคาร
จอดรถ 1) โดยสร้างเป็นอาคาร 2 ส่วน ด้านหน้าเป็นอาคารส�ำนักงานสูง 4 ชั้น พื้นที่ประมาณ 35,000 ตารางเมตร โดยจัด
เตรียมพืน้ ทีแ่ ละสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในส่วนของพืน้ ทีเ่ ช่าจัดให้เฉพาะระบบสาธารณูปโภคทีจ่ ำ� เป็น โดยให้ผเู้ ช่ามาตกแต่ง
ส�ำนักงานเอง ส่วนด้านหลังเป็นอาคารทีจ่ อดรถ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 5 ชัน้ และดาดฟ้าอีก 1 ชัน้ พืน้ ทีป่ ระมาณ
32,000 ตารางเมตร สามารถจอดรถได้ ประมาณ 1,000 คัน พร้อมสร้างทางเดินรถเชือ่ มต่อกับอาคารจอดรถยนต์ที่อยู่ขา้ ง
เคียง และสร้างทางเดินเท้าเชื่อมต่อกับชานชาลา ด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร งบประมาณ 625.673 ล้านบาท
1.4 งานออกแบบและก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
		 วางระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบประปา ระบบน�ำ้ เย็นส�ำหรับเครือ่ งปรับอากาศ
เชือ่ มเข้าสูอ่ าคารเทียบเครือ่ งบินรองหลังที่ 1 ระบบขนส่งผูโ้ ดยสาร (APM) และทางวิง่ เส้นที่ 3 ในอนาคตของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ โดยก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 kV. ต่อเชื่อมระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้านครหลวงด้านทิศใต้
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้าสถานีไฟฟ้าย่อย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2 ซึ่งจะก่อสร้างใหม่ และก่อสร้างระบบจ่าย
ไฟฟ้าระยะที่สอง โดยติดตั้งสวิตช์เกียร์ ขนาด 24 kV. หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบควบคุมและสั่งการ SCADA มาที่อาคาร
เทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ระบบขนส่งผู้โดยสาร (APM) และทางวิ่งเส้นที่ 3 ในอนาคต รวมถึงก่อสร้างท่อเมนประปา
จากการประปานครหลวง ด้านทิศใต้ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้าสถานีสูบน�้ำประปาและถังเก็บที่ก่อสร้างใหม่มาที่
อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 พร้อมทั้งก่อสร้างระบบ ท่อส่งน�้ำเสีย เชื่อมต่อกับระบบเดิม งบประมาณ 2,693.219
ล้านบาท

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

2. การเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยด้านการขนส่งทางอากาศ
		 2.1 โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS
			 สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ได้เข้าสู่การเป็นสมาชิกโครงการ ICAO TRAINAIR ตั้งแต่ปี 2535
และได้มีการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ STP (Standardized Training Packages) จนกระทั่ง องค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (ICAO) ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงการเป็น
TRAINAIR PLUS โดยมีเป้าหมายเพือ่ ส่งเสริมความปลอดภัย
และประสิทธิภาพในการขนส่งทางอากาศให้เพิม่ มากขึน้ ด้วย
กระบวนการสร้างการบ�ำรุงรักษาและตรวจสอบ ภายใต้การ
ฝึกอบรมที่มีมาตรฐานระดับสูงและสมรรถนะของบุคลากร
ด้านการบินบนพืน้ ฐานมาตรฐานสากลทัว่ โลก และความคุม้ ค่า
ของค่ า ใช้ จ ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง สถาบั น การบิ น พลเรื อ น ได้
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เข้ารับการประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญ ICAO และประสบความส�ำเร็จในการปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไข ได้เข้าเป็นสมาชิก ICAO TRAINAIR PLUS ประเภท Associate
Member อย่างเป็นทางการ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 September 2012 และ
สถาบันการบินพลเรือน ได้ยื่นเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตร STP/179/xyz/
COM OPS/AIR PRO ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ภายใต้การก�ำกับดูแลของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ส�ำนักงานใหญ่ (ICAO
Headquarter) ประเทศแคนาดา เพื่อให้สถาบันการบินพลเรือนเป็นสมาชิก
แบบ Full Member ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 ปี ตามข้อก�ำหนดของ
ICAO
2.2 โครงการประสานความร่วมมือด้านวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ
			 - การลงนามบันทึกความตกลงระหว่างสถาบันการบิน
พลเรือน กับบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการบินพลเรือนกับบริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม วันที่ 26 มิถนุ ายน 2556
โดยได้รบั เกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพนั ธุ์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
เป็นประธานในพิธีลงนาม
			 - การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการบิน
พลเรือน (CATC) กับบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ�ำกัด (TFT) เพื่อก�ำหนดข้อ
ตกลงและเงื่อนไขส�ำหรับความร่วมมือในการฝึกอบรมหลักสูตรการบินทุก
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกัน ระหว่าง CATC และ TFT ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การฝึกอบรมด้านการบินพาณิชย์ของประเทศไทย ณ บริษทั ไทยไฟลท์เทรนนิง่
จ�ำกัด วันที่ 15 มีนาคม 2556
			 - การลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการบินระหว่างสถาบัน
การบินพลเรือน กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม วันที่
19 กันยายน 2555
			 - การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการบินพลเรือน กับมหาวิทยาลัยรังสิต เพือ่ ร่วม
กันผลิตบุคลากรด้านการบินที่มีคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 23 กันยายน 2556
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ซ.โครงการที่ส�ำคัญการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระบบราง
1. โครงการรถไฟความเร็วสูง

		
รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม 2554 โดยมีนโยบายเกีย่ วกับการพัฒนาระบบรถไฟ
ความเร็วสูงในนโยบายข้อ 3.4.4 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง โดยเชื่อมโยงโครงข่ายและการบริหารจัดการขนส่ง
ผูโ้ ดยสาร และสินค้าและบริการทีส่ ะดวกและปลอดภัย ทัง้ ในพืน้ ทีช่ นบท พืน้ ทีเ่ มือง และระหว่างประเทศ รวมทัง้ สนับสนุน
การขยายฐานการผลิตตามแนวเส้นทางรถไฟ ในข้อย่อย 2) ศึกษาและพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ เชียงใหม่ กรุงเทพฯ - นครราชสีมา กรุงเทพฯ - หัวหิน และเส้นทางอืน่ เพือ่ เตรียมการเชือ่ มต่อกับประเทศเพือ่ นบ้าน และ
3) ศึกษาและพัฒนาขยายทางรถไฟสายแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ ต่อจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมไิ ปยังจังหวัดชลบุรี และพัทยา
1.1 ความคืบหน้าการด�ำเนินงานของกระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม มีนโยบายเร่งด�ำเนินโครงการระบบรถไฟความเร็วสูงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ดังนี้
1) ปัจจุบนั -มกราคม 2557 : ด�ำเนินงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ และเตรียมความพร้อม
ของโครงการตามระเบียบและข้อกฎหมาย เพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติก่อสร้างในช่วงต้นปี 2557
2) ไตรมาสแรกของปี 2557 : เริ่มด�ำเนินการประกวดราคาแบบนานาชาติ และด�ำเนินการก่อสร้าง
ติดตั้งระบบอาณัติสัญญาและโทรคมนาคม และจัดซื้อขบวนรถ
3) ปี 2562 : เปิดให้บริการ
		 1.2 การด�ำเนินงาน
ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี 2555 ผูกพัน
งบประมาณประจ�ำปี 2556 และปี 2557 เพื่อศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง 3 เส้นทาง ประกอบด้วย
1) เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 (กรุงเทพฯ-พิษณุโลก) ระยะทาง 382 กิโลเมตร
2) เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 256 กิโลเมตร
3) เส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน ระยะทาง 225 กิโลเมตร
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงทั้ง 3 เส้นทางดังกล่าว ซึ่งมีผลการศึกษา
ในเบื้องต้น ดังนี้
เส้นทาง
1. กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
1.1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก
1.2 พิษณุโลก-เชียงใหม่
2. กรุงเทพฯ-หนองคาย
2.1 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา
2.2 นครราชสีมา-หนองคาย
3. กรุงเทพฯ-ปาดังเบซาร์
3.1 กรุงเทพฯ-หัวหิน
3.2 หัวหิน-ปาดังเบซาร์

ระยะทาง (กม.)
668
385
283
601
256
357
975
218
757

ตำ�แหน่งสถานี
11
6
5
7
3
4
15
4
11

ระยะเวลา (ชม.)
3:11
1:45
1.66
3:52
1:12
2:40
5:45
1:05
4:40

หมายเหตุ : 1. ความเร็วสูงสุด 300 กม./ชม. (กรุงเทพฯ-หัวหิน ความเร็วสูงสุด 250 กม./ชม.)
		 2. อัตราค่าโดยสาร 2 บาท/กม. (ยังไม่รวมค่าแรกเข้า)
		 3. จ�ำนวนสถานีไม่นับรวมสถานีบางซื่อ

ค่าโดยสาร (บาท)
1,336
770
566
1,202
512
714
1,950
450
1,514
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นอกจากนี้ ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรยังได้รบั การจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี 2556 ผูกพัน
งบประมาณประจ�ำปี 2557 และปี 2558 และงบประมาณประจ�ำปี 2557 ผูกพันงบประมาณประจ�ำปี 2558 เพือ่ ด�ำเนินงาน
ศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงเพิ่มเติมอีก 2 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ระยะที่ 2
(พิษณุโลก-เชียงใหม่) ระยะทาง 363 กิโลเมตร และเส้นทางนครราชสีมา-หนองคาย ระยะทาง 359 กิโลเมตร ส่วนเส้นทาง
หัวหิน-ปาดังเบซาร์ ได้บรรจุวงเงินงบประมาณเพื่อการศึกษาและออกแบบไว้ในร่างพระราชบัญญัติให้อ�ำนาจกระทรวง
การคลังกูเ้ งินเพือ่ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ... ในการด�ำเนินโครงการในระยะต่อไป

2. โครงการระบบรถไฟทางคู่

		 2.1 การด�ำเนินงานของรัฐบาลปัจจุบัน
			 รั ฐ บาลได้ แ ถลงนโยบายต่ อ รั ฐ สภาเมื่ อ วั น ที่
23 สิงหาคม 2554 โดยมีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรถไฟ
ความเร็วสูงในนโยบายข้อ 3.4.4 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง
โดยเชือ่ มโยงโครงข่ายและการบริหารจัดการขนส่งผูโ้ ดยสาร และสินค้า
และบริการที่สะดวกและปลอดภัย ทั้งในพื้นที่ชนบท พื้นที่เมือง และ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการขยายฐานการผลิตตามแนว
เส้นทางรถไฟ ในข้อย่อย 1) พัฒนาระบบรถทางคูเ่ ชือ่ มชานเมืองและ
หัวเมืองหลักในเส้นทางที่มีความส�ำคัญ
2.2 การด�ำเนินการโครงการ
			 ในคราวประชุมการจัดท� ำแผนแม่บทการขนส่ง
ทางรถไฟทั่วประเทศ ระยะ 20 ปี เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554 โดย
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ที่ประชุมมีมติมอบ
หมายให้สำ� นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรและการรถไฟ
แห่งประเทศไทย (รฟท.) พิจารณาการด�ำเนินโครงการพัฒนาระบบ
รถไฟทางคู่ระยะที่ 1 ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 เมษายน 2553
เรื่อง แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2553 - 2557 ให้เป็นไปตามแผนงาน รวม 6 เส้นทาง
ระยะทาง 873 กิโลเมตร ประกอบด้วย
1) ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย
ระยะทาง 106 กิโลเมตร
2) ช่วงลพบุรี–ปากน�้ำโพ			
ระยะทาง 118 กิโลเมตร
3) ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ		
ระยะทาง 132 กิโลเมตร
4) ช่วงนครปฐม-ชุมทางหนองปลาดุก-หัวหิน ระยะทาง 165 กิโลเมตร
5) ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น		
ระยะทาง 185 กิโลเมตร
6) ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร		
ระยะทาง 167 กิโลเมตร
2.3 ความคืบหน้าการด�ำเนินการ
กระทรวงคมนาคมโดยส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรและการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้
ด�ำเนินการศึกษาโครงการระบบรถไฟทางคู่ ระยะเร่งด่วน (ระยะที่ 1) จ�ำนวน 6 เส้นทาง รวมระยะทาง 873 กิโลเมตร
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 โดยแบ่งการด�ำเนินงานของโครงการออกเป็น 3 สถานะ ดังนี้
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		 1) โครงการทีศ่ กึ ษาและออกแบบรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ�ำนวน 1 โครงการ คือ โครงการ
ระบบรถไฟทางคู่ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย ระยะทาง 106 กิโลเมตร ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการ
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 วงเงิน 11,348.35 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้และค�้ำประกันเงินกู้
ภายในประเทศให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต่อไป ซึง่ กระทรวงคมนาคมให้การรถไฟแห่งประเทศไทยถือปฏิบตั ติ ามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ที่ให้ด�ำเนินการแยกสัญญาก่อสร้างโครงการออกเป็น 2 สัญญาตามเดิม ปัจจุบัน
การรถไฟแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างเตรียมการประกวดราคา
2) โครงการที่ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว จ�ำนวน 3 โครงการ
ประกอบด้วย
		
		 (1) ระบบรถไฟทางคู่ช่วงลพบุรี–ปากน�้ำโพ ระยะทาง 118 กิโลเมตร
		
		 (2) ระบบรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระระยะทาง 132 กิโลเมตร
		
		 (3) ระบบรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม-ชุมทางหนองปลาดุก-หัวหิน ระยะทาง 165 กิโลเมตร
			ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้ดำ� เนินการศึกษาและออกแบบเบือ้ งต้นเสร็จเรียบร้อย
แล้ว โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)
โครงการระบบรถไฟทางคู่ เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ (ระยะที่ 1) ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ และช่วง
นครปฐม-ชุมทาง หนองปลาดุก-หัวหิน โดยรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้น (IEE) ช่วงลพบุรี - ปากน�ำ้ โพ
สนข.อยู่ระหว่างน�ำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาต่อไป ปัจจุบัน สนข. ได้น�ำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ และช่วงนครปฐม-ชุมทางหนองปลาดุก-หัวหิน เสนอต่อคณะ
กรรมการผูช้ ำ� นาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมด้านคมนาคมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
โครงการร่วมกับเอกชน (คชก.) ซึ่ง คชก. ได้มีมติให้ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลในรายงานดังกล่าวปัจจุบันการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยได้ส�ำรวจออกแบบรายละเอียดของทั้ง 3 โครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3) โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ(รายละเอียด) จ�ำนวน 2 โครงการ
โดยส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปี 2554 และผูกพันปี 2555 เพื่อ
ด�ำเนินงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด ประกอบด้วย
		
		 3.1 ระบบรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ระยะทาง 185 กิโลเมตร ด�ำเนินการโดยได้
ส�ำรวจออกแบบรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยส่งมอบรายงานการศึกษาความเหมาะสมแบบรายละเอียด และเอกสาร
ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบนั ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรอยูร่ ะหว่างจัดส่งรายงาน
การวิเคราะห์ ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) ฉบับปรับปรุงแก้ไขส่งให้ สผ.เพือ่ ด�ำเนินการเสนอคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
ให้ความเห็นประกอบการน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
		
		 3.2 ระบบรถไฟทางคู่ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ระยะทาง 167 กิโลเมตร ด�ำเนินการโดยได้
ส�ำรวจออกแบบรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งมอบรายงานการศึกษาความเหมาะสม แบบรายละเอียด และเอกสาร
ให้ รฟท. เรียบร้อยแล้ว ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรจัดส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เสนอ คชก. เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 เพื่อพิจารณาต่อไป
			 ทัง้ นี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เสนอกระทรวงคมนาคมเมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เพือ่ ขออนุมตั ิ
ด�ำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในระยะเร่งด่วน 5 เส้นทาง ประกอบด้วย ช่วงลพบุรี-ปากน�้ำโพ ช่วงมาบกะเบา-ชุม
ทางถนนจิระ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ช่วงนครปฐม-หัวหิน และช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร เพื่อพิจารณาน�ำเสนอ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งกระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรขอยกเว้นเรื่องการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2554 ที่ก�ำหนดให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยอนุมัติให้ด�ำเนิน

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

โครงการไปก่อน และก�ำหนดเงื่อนไขก่อนการลงนามในสัญญาจ้างตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเสนอ เนื่องจากระยะ
เวลาและขั้นตอนตามกฎหมายไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
และเป็นโครงการทีอ่ ยูใ่ นแผนงานพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายทางรถไฟทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ให้เป็นโครงข่ายการขนส่งหลักของ
ประเทศ ยุทธศาสตร์ปรับเปลีย่ นรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสูก่ ารขนส่งทีม่ ตี น้ ทุนต�ำ่ กว่าซึง่ ถูกบรรจุอยูใ่ นร่างพระราช
บัญญัตใิ ห้อำ� นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินเพือ่ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... ทีจ่ ะต้อง
ด�ำเนินการตามขั้นตอนที่ได้บัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมได้อนุมัติหลักการร่าง
พระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ทั้ง 5 โครงการแล้ว

รายละเอียดโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมที่ส�ำคัญ

3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง(เหนือ) ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ
มีระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับทั้งหมด มี 16 สถานี โดยเริ่ม จากบริเวณ
คลองบางไผ่ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ซ่อมบ�ำรุงระบบรถไฟฟ้าถนนวงแหวนรอบนอก (ตะวันตก) กาญจนาภิเษก เลี้ยวซ้ายเข้าสู่
ถนนรัตนาธิเบศร์ ข้ามสะพานพระนัง่ เกล้า ก่อนถึงสีแ่ ยกแครายเลีย้ วขวาไปตามถนนติวานนท์ เลีย้ วซ้ายเข้าสูถ่ นนกรุงเทพฯนนทบุรี ถึงบริเวณแยกเตาปูน ซึ่งสถานีเตาปูนเป็นสถานีเชื่อมต่อกับสถานีบางซื่อของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล
และในอนาคตจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน–ราษฎร์บูรณะ
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4. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ใต้) ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ

มีระยะทางรวมประมาณ 21กิโลเมตรเป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.2 กิโลเมตร และเป็นโครงสร้างทาง
วิ่งยกระดับ 7.8 กิโลเมตร มี 16 สถานี (สถานีใต้ดิน 10 สถานี สถานียกระดับ 6 สถานี) เริ่มต้นจากจุดเชื่อมต่อโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วงเหนือ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ที่บริเวณเตาปูน เปลี่ยนเป็นเส้นทางใต้ดิน เข้าสู่ถนนสามเสนบริเวณคลอง
บางซื่อ ผ่านรัฐสภาแห่งใหม่ โรงเรียนราชินีบน กรมชลประทาน โรงพยาบาลวชิระ หอสมุดแห่งชาติ คลองบางล�ำพู เลี้ยว
ซ้ายเข้าถนนพระสุเมรุ ผ่านวัดบวรนิเวศวรวิหาร แยกผ่านฟ้า ถนนราชด�ำเนินกลาง เข้าสู่ถนนมหาไชย ผ่านวัดราชนัดดา
เข้าสู่ถนนจักรเพชรลอดใต้แม่น�้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปกเกล้า เข้าสู่ถนนประชาธิปกผ่านสี่แยกบ้านแขก ลอดใต้
วงเวียนใหญ่ เข้าสู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินลอดแยกมไหสวรรย์เข้าสู่ถนนสุขสวัสดิ์จากนั้นเปลี่ยนเป็นเส้นทางยกระดับ
ผ่านแยกจอมทอง ข้ามทางด่วนเฉลิมมหานคร เข้าสู่ราษฎร์บูรณะ สิ้นสุดเส้นทางบริเวณพระประแดง

5. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน (ตะวันตก)

5.1 ช่วงหัวล�ำโพง-บางแค มีระยะทาง 14 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดินในช่วงหัวล�ำโพง - ท่าพระ
ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร มีลักษณะทางวิ่งอุโมงค์คู่รางเดี่ยว มีสถานีใต้ดิน 4 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ
ใน ช่วงท่าพระ - บางแค ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร มีสถานียกระดับ 7 สถานี เริ่มต้นจากเส้นทางเชื่อมต่อกับสถานี
หัวล�ำโพงของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เป็นเส้นทางใต้ดินตามแนวถนนพระรามที่ 4 เข้าสู่ถนนเจริญกรุง ผ่าน
วัดมังกรกมลาวาส ผ่านวังบูรพา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสนามไชย ลอดใต้แม่น�้ำเจ้าพระยา ที่บริเวณปากคลองตลาด ลอดใต้
คลองบางกอกใหญ่ เข้าสู่ถนนอิสรภาพ แล้วเปลี่ยนเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับเข้าสู่สี่แยกท่าพระ ซึ่งเป็นสถานีร่วมกับ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ แล้ววิ่งไปตามแนวถนนเพชรเกษม ผ่านบางไผ่ บางหว้า ภาษีเจริญ
บางแค และสิ้นสุดที่ถนนกาญจนาภิเษก
		 5.2 ช่วงบางซือ่ -ท่าพระ มีระยะทาง 13 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิง่ ยกระดับทัง้ หมด มีลกั ษณะเป็นทางวิง่
รางคู่บนเสาตอม่อบริเวณเกาะกลางถนนมี 8 สถานี โดยเริ่มต้นจากสถานีบางซื่อของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล
ผ่านแยกเตาปูนซึ่งเป็นสถานีเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ เข้าสู่ถนนประชาราษฎร์
สาย 2 ผ่านสี่แยกบางโพ ข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์ บริเวณโรงเรียนเทคโนโลยีพระราม 6
ผ่านแยกบางพลัด แยกบรมราชชนนี แยกไฟฉาย และสิ้นสุดที่แยก ท่าพระ โดยเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน
ช่วงหัวล�ำโพง–บางแค

6. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ใต้) ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ

มีระยะทาง 13 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับตลอดเส้นทาง มี 9 สถานี เริ่มต้นต่อเนื่องจาก
แนวเส้นทางของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (BTS) ส่วนต่อขยายสายสุขมุ วิท ตอนที่ 1 ช่วงอ่อนนุช - แบริง่
ที่บริเวณซอยสุขุมวิท 107 (ซอยแบริ่ง) ไปตามแนวถนนสุขุมวิท ผ่านคลองส�ำโรง ผ่านแยกเทพารักษ์ แยกปู่เจ้าสมิงพราย
เมื่อถึงบริเวณจุดตัดกับโครงการถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้ แนวจะเบี่ยงเลี้ยวซ้ายที่แยกศาลากลาง ผ่านแยกการไฟฟ้า
จนถึงแยกสายลวดแล้วเลีย้ วซ้ายออกไปทางบางปูจนสิน้ สุดโครงการทีบ่ ริเวณซอยเทศบาล 55 ซึง่ บริเวณสิน้ สุดโครงการจะ
เป็นที่ตั้งของศูนย์ซ่อมบ�ำรุง

คมนาคม ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

7. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต

มีระยะทาง 19 กิโลเมตร เป็นทางวิ่งยกระดับทั้งหมด มี 16 สถานี แนวเส้นทางเริ่มต้นต่อเนื่องจากแนว
เส้นทางของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (BTS) ทีส่ ถานีหมอชิต ข้ามทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์บริเวณ
ห้าแยกลาดพร้าว ผ่านแยกรัชโยธิน แยกเกษตร ไปจนถึงบริเวณซอยพหลโยธิน 55 จากนั้นแนวเส้นทางจะเบี่ยงออกไป
เลียบกับแนวถนนฝั่งขวาจนถึงอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญหรือวงเวียนหลักสี่ และเบี่ยงกลับมาแนวเกาะกลางถนนที่
บริเวณซอยหมู่บ้านราชตฤณมัย ไปจนถึงบริเวณสะพานใหม่ หน้าตลาดยิ่งเจริญ โดยเมื่อถึงประมาณกิโลเมตรที่ 25 ของ
ถนนพหลโยธินแนวเส้นทางจะเบีย่ งไปทางด้านทิศตะวันออก (ด้านเหนือของพืน้ ทีป่ ระตูกรุงเทพ) ข้ามคลองสอง ผ่านบริเวณ
ด้านข้างของสถานีต�ำรวจภูธรคูคต เข้าสู่บริเวณเกาะกลางของถนนล�ำลูกกา และสิ้นสุดที่บริเวณคลองสอง

8. โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

มีระยะทางรวม 34.5 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิง่ ยกระดับตลอดเส้นทาง มี 30 สถานี เริม่ ต้นจากบริเวณ
ข้างศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ไปตามถนน
ติวานนท์ ห้าแยกปากเกร็ด เลีย้ วเข้าถนนแจ้งวัฒนะ ผ่านเมืองทองธานี ศูนย์ราชการแห่งใหม่ เชือ่ มต่อกับโครงการรถไฟฟ้า
สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิตที่แยกหลักสี่ และเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ บริเวณ
วงเวียนอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ วิ่งไปบนถนนรามอินทราเข้าสู่มีนบุรี ปลายทางที่บริเวณใกล้แยกร่มเกล้า ส� ำหรับ
เปลี่ยนเส้นทางระหว่างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-มีนบุรี คาดว่าจะแล้วเสร็จ
และเปิดให้บริการประมาณปี 2560

9. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - มีนบุรี

มีระยะทาง 39.2 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิง่ ใต้ดนิ 30.2 กิโลเมตร และเป็นโครงสร้างยกระดับ 9 กิโลเมตร
มี 29 สถานี (สถานีใต้ดิน 22 สถานี สถานียกระดับ 7 สถานี) เริ่มต้นจากสถานีตลิ่งชัน จากนั้นจะวิ่งไปตามแนวเขตรถไฟ
สายบางกอกน้อย ผ่านโรงพยาบาลศิริราช ลอดใต้แม่น�้ำเจ้าพระยาบริเวณเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ผ่านใต้ถนนราชด�ำเนิน
เบี่ยงเข้าถนนหลานหลวง ผ่านยมราช แล้วเข้าสู่แนวถนนเพชรบุรี เลี้ยวเข้าถนนราชปรารภถึงดินแดง แล้วเลี้ยวไปตาม
ถนนวิภาวดีรังสิต เลี้ยวขวาผ่านศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เชื่อมกับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลที่สถานีศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แล้วเบี่ยงเข้าแนวเข้าถนนพระราม 9 ตัดผ่านถนนประดิษฐ์มนูธรรม เลี้ยวซ้ายเข้ารามค�ำแหง
ผ่านแยกล�ำสาลี ตัดผ่านถนนกาญจนาภิเษก สิ้นสุดที่จุดตัดกับถนนสุวินทวงศ์บริเวณมีนบุรี

10. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส�ำโรง

มีระยะทางรวม 30.4 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับตลอดเส้นทาง มี 23 สถานี เริ่มต้นที่จุดเชื่อมต่อกับ
รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ที่แยกรัชดา - ลาดพร้าว ไปตามถนนลาดพร้าวจนถึงทางแยกบางกะปิ จากนั้นจะเบน
ไปทางทิศใต้ตามถนนศรีนครินทร์ เชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มที่แยกล�ำสาลี ผ่านทางแยกต่างระดับพระราม 9
มาเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ ผ่านแยกพัฒนาการ แยกศรีนุช จนถึงแยกศรีเทพา จากนั้นจะเบนไปตาม
แนวถนนเทพารักษ์ ผ่านจุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ที่สถานีส�ำโรง และสิ้นสุด
เส้นทางบริเวณแนวถนนปู่เจ้าสมิงพราย
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ค�ำสั่งกระทรวงคมนาคม
ที่ 341/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�ำหนังสือรายงานประจ�ำปี กระทรวงคมนาคม
และรายงานประจ�ำปี ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ด้วยกระทรวงคมนาคมจะจัดท�ำหนังสือรายงานประจ�ำปี กระทรวงคมนาคม และรายงานประจ�ำปี ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานต่อส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน สถาบัน
การศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ
เพื่อให้การจัดท�ำหนังสือ รายงานประจ�ำปี กระทรวงคมนาคม และรายงานประจ�ำปี ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
คมนาคมให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 แจ้งตามหนังสือที่ นร 0504/ว205 ลงวันที่
28 พฤศจิกายน 2548 เรือ่ ง ความก้าวหน้าการจัดท�ำแนวทางการจัดท�ำรายงานการด�ำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี เพือ่
ให้การจัดท�ำหนังสือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเนือ้ หาครบถ้วนสมบูรณ์ จึงแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดท�ำหนังสือรายงานประจ�ำ
ปี กระทรวงคมนาคม และรายงานประจ�ำปี ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมีองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. องค์ประกอบ
1.1 รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ด้านอ�ำนวยการ)
ประธานกรรมการ
1.2 ผู้แทนกรมเจ้าท่า
กรรมการ
1.3 ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก
กรรมการ
1.4 ผู้แทนกรมการบินพลเรือน
กรรมการ
1.5 ผู้แทนกรมทางหลวง
กรรมการ
1.6 ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท
กรรมการ
1.7 ผู้แทนส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรรมการ
1.8 ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย
กรรมการ
1.9 ผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย
กรรมการ
1.10 ผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กรรมการ
1.11 ผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
กรรมการ
1.12 ผู้แทนองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
กรรมการ
1.13 ผู้แทนสถาบันการบินพลเรือน
กรรมการ
1.14 ผู้แทนบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
กรรมการ
1.15 ผู้แทนบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
กรรมการ
1.16 ผู้แทนบริษัท การบินไทย จ�ำกัด(มหาชน)
กรรมการ
/1.19 ผู้แทน...
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1.17 ผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด(มหาชน)
กรรมการ
1.18 ผู้แทนบริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด
กรรมการ
1.19 ผู้แทนบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด
กรรมการ
1.20 ผู้แทนบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด
กรรมการ
1.21 ผู้แทนส�ำนักงานรัฐมนตรี
กรรมการ
1.22 ผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่
กรรมการ
1.23 ผู้แทนกองคลัง
กรรมการ
1.24 ผู้แทนกองสารนิเทศ
กรรมการ
1.25 ผู้แทนส�ำนักกฎหมาย
กรรมการ
1.26 ผู้แทนส�ำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรรมการ
1.27 ผู้แทนส�ำนักตรวจราชการ
กรรมการ
1.28 ผู้แทนส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
กรรมการ
1.29 ผู้แทนส�ำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
กรรมการ
1.30 ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
1.31 ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรรมการ
1.32 ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน
กรรมการ
1.33 ผู้อ�ำนวยการกองกลาง
กรรมการและเลขานุการ
1.34 หัวหน้างานห้องสมุด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.35 หัวหน้างานเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.36 นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.37 นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. ให้คณะกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
2.1 จัดท�ำหนังสือรายงานประจ�ำปี กระทรวงคมนาคมและรายงานประจ�ำปี ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
คมนาคมพร้อมซีดีรอม โดยให้มีเนื้อหาตามแนวทางที่ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก�ำหนด
2.2 ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดท�ำรายละเอียดข้อมูลผลการด�ำเนิงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคมในรอบปีทผี่ า่ นมาเพือ่ น�ำมาลงในหนังสือรายงานประจ�ำปี กระทรวงคมนาคมและรายงานประจ�ำปี ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม
2.3 รายงานผลการด�ำเนินงานให้ปลัดกระทรวงคมนาคมเพื่อทราบ
2.4 ด�ำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

(นายสมชัย ศิริวัฒนโชค)
ปลัดกระทรวงคมนาคม
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38 ถนนราชด�ำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 0-2283-3076 โทรสาร : 0-2281-1175
http://www.mot.go.th
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