พระพุทธคมนาคมบพิธ

พระพุ ท ธรู ปประจ�ำกระทรวงคมนาคม

รายงานประจ�ำปี

กระทรวงคมนาคม
คมนาคมก้ า วใหม่ เ ชื่ อ มไทยสู ่ โ ลก

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

สารบัญ

กิจกรรมและผลการด�ำเนินงานของกระทรวง
คมนาคม ประจ�ำปี พ.ศ.2557

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของกระทรวงคมนาคม

- คณะผู้บริหารข้าราชการการเมือง
23
- คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม
และส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
1.1 คณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
		 กรมเจ้าท่า (จท.)		
30
		 กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)		
31
		 กรมการบินพลเรือน (บพ.)		
32
		 กรมทางหลวง (ทล.)		
33
		 กรมทางหลวงชนบท (ทช.)		
34
		ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
		 และจราจร (สนข.)		
35
1.2 โครงสร้าง อัตราก�ำลัง วิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม

สารและผู้บริหาร

สารนายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา		 6
สารรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง		 8
สารรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ		 9
สารปลัดกระทรวงคมนาคม
นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์		 10
พระราชกรณียกิจของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี		12

4

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
กระทรวงคมนาคม www.mot.go.th

ส่วนรัฐวิสาหกิจ

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)		
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)		
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)		
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.)		
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (บวท.)
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) (บกท.)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.)
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด (รสท.)
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด (ทอส.)
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด (รฟฟท.)
บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด (บทม.)

51

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
47
48
49
50

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

ส่วนที่ 2

2.1 ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ
ตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2.2 ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของ
กระทรวงคมนาคม
ประจ�ำปี พ.ศ.2557		

ส่วนที่ 3

 รายงานงบการเงินของกระทรวงคมนาคม
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2557
ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม			

62

64

80

84

ส่วนที่ 4

 ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557		
4.1 ด้านขับเคลื่อนนโยบายแผน
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม
4.2 ด้านการขนส่งทางบก		
4.3 ด้านการขนส่งทางน�้ำ		
4.4 ด้านการขนส่งทางอากาศ 		
4.5 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบราง

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
กระทรวงคมนาคม www.mot.go.th

87
88
147
160
166
195

5

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

สารนายกรัฐมนตรี
“...ตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา ได้พิสูจน์แล้วว่า พวกเรามีสายตาที่มองไกลใน
อนาคตจนถึงวันนี้ และได้วางวิสัยทัศน์ร่วมกันที่จะท�ำให้กลุ่มประเทศที่แม่น�้ำโขงไหลผ่านมีความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ และมีสงั คมทีม่ คี วามสุขร่วมกัน แม่นำ�้ โขงมิใช่เป็นเพียงแต่แม่นำ�้ ธรรมชาติทไี่ หลผ่าน
ประเทศของเราทั้งหลาย แต่แม่น้�ำโขงเป็นสายธารแห่งน�้ำที่ถ่ายทอดวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คน
ที่อาศัยอยู่บนสองฝั่งแม่น�้ำเป็นสายธารของวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์มีความละม้ายคล้ายคลึง
กัน แทบจะแยกออกจากกันไม่ได้และเป็นสายธารของประวัติศาสตร์ที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษของเรา
รุ่นแล้วรุ่นเล่า ที่พวกเราทุกคนจะต้องร่วมมือกันรักษาไว้ส�ำหรับคนรุ่นต่อไป
ผมเชื่อว่า เมื่อยี่สิบปีก่อน คงไม่มีใครเชื่อว่า ประชาชนของเราจะสามารถเดินทางไปมาหาสู่กัน
ได้อย่างสะดวกเช่นทุกวันนี้ ก็เพราะวิสัยทัศน์ของเราที่ร่วมมือกัน ก็เพราะความเพียรพยายาม ก็เพราะ
ความอดทนของเราในยามยากหลายครัง้ หลายหน ก็เพราะการท�ำงานอย่างเป็นขัน้ เป็นตอน ก็เพราะการ
ท�ำงานอย่างมีแบบแผน จึงท�ำให้เราประสบความส�ำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่ง
เพือ่ เชือ่ มโยงประชาชน 32o ล้าน คนเข้าด้วยกัน แม้วา่ GMS จะเป็นเพียงอนุภาคเล็ก ๆ ในภูมภิ าคเอเชีย
อาคเนย์ แต่ก็เป็นผู้ริเริ่มใช้ค�ำว่า “ความเชื่อมโยง (Connectivity)” ก่อนอาเซียน และได้มีส่วนท�ำให้
อาเซียนเห็นความส�ำคัญของการเชือ่ มโยงเส้นทางคมนาคมขนส่ง จนเกิดเป็นแผนแม่บทการเชือ่ มโยงของ
อาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity) ที่ทุกประเทศจะต้องร่วมกันพัฒนาให้ส�ำเร็จภายในปี
2558 ผมเห็นว่า กลุ่มประเทศ GMS มีความได้เปรียบสูงในเชิงแหล่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลาง
ของภูมภิ าคเอเซีย ประเทศไทยเองก็มคี วามภาคภูมใิ จทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของจุดเชือ่ มต่อระหว่างกลุม่ ประเทศ
ลุม่ แม่นำ�้ โขงกับประเทศสมาชิกในกลุม่ อาเซียน และทีผ่ มมีความภูมใิ จเป็น อย่างยิง่ ก็คอื เราสามารถเปิด
ใช้สะพานข้ามแม่น�้ำโขงที่จังหวัดเชียงรายเชื่อมต่อกับเมืองห้วยทรายของ สปป.ลาว และเชื่อมต่อถนน
หมายเลข 3 สู่เมืองคุนหมิงของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ส�ำเร็จ เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ท�ำให้เรา
สามารถเชือ่ มเส้นทางคมนาคมขนส่งเหนือ-ใต้ ได้อย่างสมบูรณ์เป็นทีน่ า่ ยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีท่ างด้านตะวันตก
การก่อสร้างขยายถนนระหว่างเมืองเมียวดีและกอกะเร็กของเมียนมาร์จะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคมปีหน้า
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ผมได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมของไทยเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลสงกรานต์
ทีจ่ ะถึงในปีหน้า เพือ่ เป็นของขวัญให้กบั ประชาชนชาวเมียนมาร์ได้เฉลิมฉลองวันปีใหม่ 2558 ได้ทนั และ
จะท�ำให้การพัฒนาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เสร็จสมบูรณ์ และเชื่อว่าการเดินทาง
จากกรุงย่างกุ้งผ่านอ�ำเภอแม่สอด ไปยังจังหวัดมุกดาหารเข้าสู่เมืองสะหวันนะเขต ของ สปป.ลาวและ
ต่อไปยังเมืองลาวบาวและเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินไปยังเมืองดานังของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้
ผมเชื่อว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ เราจะสามารถพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมประเทศแม่น�้ำโขงได้ส�ำเร็จ
อย่างน้อย 2 เส้นทาง คือ (1) เส้นทางรถไฟเชื่อมอ�ำเภออรัญประเทศและปอยเปตด้วย ความร่วมมือ
ระหว่างไทย-กัมพูชา และ (2) เส้นทางรถไฟเชื่อมต่อจังหวัดหนองคาย-นครหลวง เวียงจันทน์-คุนหมิง
โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ในการพัฒนาเส้นทางรถไฟระบบราง มาตรฐานในช่วงภายใน
ประเทศ ซึ่งผมและท่านนายกรัฐมนตรีจีนได้เป็นสักขีพยานลงนามในบันทึกความเข้าใจเมื่อบ่ายวันนี้
พลังความร่วมมือของพวกเราไม่ได้จำ� กัดอยูเ่ ฉพาะเรือ่ งของการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐาน เท่านัน้ เรายัง
มีงานท้าทายที่ต้องท�ำต่ออีกมากมายและเราต้องการความส�ำเร็จในสิ่งที่เราจะร่วมกันท�ำ ผมเชื่อในจิต
วิญญาณของ GMS ทีม่ ีหลักการว่า เมื่อผูน้ �ำเห็นร่วมกันแล้ว เราก็กลับไปท�ำในส่วนของตน ในส่วนไหนที่
เกินก�ำลังงบประมาณของตัวเอง ก็มีการช่วยเหลือกันตามก�ำลังที่มีอยู่ที่ผมมีความมั่นใจมากเป็นพิเศษก็
คือ เสน่ห์ของแม่น�้ำโขง เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดความสนใจของต่างประเทศที่จะเข้ามาร่วมพัฒนากับเรา
ผมจึงมีความมัน่ ใจว่า เราจะผนึกก�ำลังเป็นพลังร่วมใน การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนเพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน
ของเรา ดังทีผ่ มได้พดู ไว้ตอนต้นว่า แม่นำ�้ โขงมิใช่แม่นำ�้ ธรรมดา ๆ แต่เป็นแม่นำ�้ ทีเ่ ต็มไปด้วยจิตวิญญาณ
และเปีย่ มไปด้วยวัฒนธรรม ประเพณี และประวัตศิ าสตร์ทผี่ คู้ นทีอ่ าศัยอยูบ่ นสองฝัง่ แม่นำ 
�้ จะต้องช่วย
กันรักษา ดังนัน้ ความเชือ่ มโยงทางวัฒนธรรม และความเชือ่ มโยงระหว่างประชาชนกับประชาชนจะเป็น
สะพานแห่งมิตรภาพที่มีความยั่งยืนและวัฒนาถาวร...”
ค�ำกล่าวของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
งานเลี้ยงอาหารค�่ำการประชุมสุดยอดผู้น�ำ GMS ครั้งที่ 5
(The 5 th GMS Summit) ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ
วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 19.45 – 21.15 น.

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
       นายกรัฐมนตรี
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สารรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม
เป็นทีต่ ระหนักกันดีวา่ ภารกิจของกระทรวงคมนาคมในการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ
ถือเป็นรากฐานส�ำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าและมีศักยภาพในการแข่งขันอันจะน�ำไป
สู่ความเจริญมั่งคั่งของประเทศ โดยเฉพาะตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันจะมีผลให้เกิดการแข่งขันและการหลัง่ ไหล แลกเปลีย่ นทัง้ ในด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ระหว่างมวลสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและภูมิภาคอื่น ๆ กระทรวงคมนาคมจึงต้องเร่งรัดด�ำเนินการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในทุกด้าน ทั้งทางบก ทางน�้ำ ทางอากาศ และทางราง เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม
ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง รวมทั้งสร้างโอกาสส�ำหรับการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้ก�ำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของ
ไทย พ.ศ. 2558 - 2565 รวมทั้งแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558
กรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ ารดังกล่าว จะมุง่ เน้นการพัฒนาทีจ่ ะสนับสนุนการปรับเปลีย่ นรูปแบบการ
ขนส่งสินค้าที่พึ่งพาถนนเป็นหลักไปใช้การขนส่งหลักที่เป็นรูปแบบที่มีต้นทุนต่อหน่วยต�่ำกว่าและการเชื่อมต่อการเดิน
ทางและการขนส่งกับประเทศเพือ่ นบ้าน รวมทัง้ การยกระดับความคล่องตัวในการเดินทางและการขนส่งไปสูศ่ นู ย์กลาง
ของภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีแผนงานการพัฒนาที่ส�ำคัญคือ การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง การพัฒนา
โครงข่ายขนส่งสาธารณะเพือ่ แก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การเพิม่ ขีดความสามารถทางหลวง
เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายฐานการผลิตที่ส�ำคัญของประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาโครงข่ายการ
ขนส่งทางน�้ำ และการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศ ซึ่งแผนพัฒนาดังกล่าวนี้เป็นการวาง
รากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวซึ่งต้องอาศัยความมุ่งมั่น ความพยายาม และความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุก
ภาคส่วนจึงจะสามารถด�ำเนินการให้ส�ำเร็จผลได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
เนื่องในวาระอันเป็นมงคล วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคมได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง
ในวันที่ 1 เมษายน 2558 ผมขอแสดงความยินดีและขอส่งความปรารถนาดีมายังผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ตลอดจนลูกจ้างในสังกัดกระทรวงคมนาคมทุกท่าน พร้อมทัง้ ขออ�ำนาจคุณพระศรีรตั นตรัย
และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลายที่ ท ่ า นเคารพนั บ ถื อ ตลอดจนพระบารมี แ ห่ ง องค์ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ทา่ นทัง้ หลาย ประสบแต่ความสุขความเจริญด้วย
จตุรพิธพรชัย มีพลังกาย พลังใจ และมีความสามัคคี ในการร่วมกันสร้างสรรค์และปฏิบตั งิ านในหน้าทีใ่ ห้เกิดสัมฤทธิผล
เป็นคุณประโยชน์ตอ่ บ้านเมืองสืบไป
พลอากาศเอก
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(ประจิน จั่นตอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

สารรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม
ภายใต้นโยบายของรัฐได้วางแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระยะยาว อาทิเช่น การพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนสาธารณะ การพัฒนาโครงข่ายระบบทางหลวงและทางพิเศษให้เชือ่ มโยงและสอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาเมืองและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนการลดปัญหาอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่งทั้งในช่วงเทศกาล
และการเดินทางปกติ รวมถึงการพัฒนาระบบขนส่งทางน�้ำให้เป็นประตูการค้าที่ส�ำคัญของประเทศและอ�ำนวย
ความสะดวกในการขนส่ ง สิ น ค้ า ของภาคเอกชน ซึ่ ง เป็ น พั น ธกิ จ ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ระดั บ ชาติ ใ นความรั บ
ผิดชอบของกระทรวงคมนาคมจะส�ำเร็จลุล่วงไปไม่ได้หากปราศจากความทุ่มเท ร่วมมือ ร่วมใจ จากเจ้าหน้าที่
ของกระทรวงคมนาคมทุกท่าน
ปี 2558 ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญอีกครัง้ ของประเทศทีจ่ ะเป็นการวางรากฐานของ
ประเทศเพือ่ ลูกหลานในอนาคต สร้างเสถียรภาพให้ระบบเศรษฐกิจลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม สนับสนุนการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การลดต้นทุนโลจิสติกส์ ตลอดจนกระจายความเจริญไปสู่
ภูมิภาค และที่ส�ำคัญคือ ปี 2558 จะเป็นที่ 1o ชาติอาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์
ซึ่งบทบาทภารกิจและงานของกระทรวงคมนาคมจะมีความส�ำคัญมากยิ่งขึ้นที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทยให้มีความเข้มแข็งและเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของอาเซียน
เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคมครบรอบ 1o3 ปี ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558
ผมขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย โปรดดลบันดาลให้ผบู้ ริหาร ข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนลูกจ้างในสังกัดกระทรวงคมนาคมทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสขุ ภาพพลานามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง เปีย่ มด้วยพลังกาย พลังใจ ในการปฏิบตั งิ านในหน้าทีใ่ ห้สำ� เร็จลุลว่ ง เพือ่ เป็นกลไกส�ำคัญใน
การพัฒนาประเทศต่อไป

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
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สารปลัดกระทรวงคมนาคม
ในช่วงเวลากว่า 100 ปีทผี่ า่ นมาจวบจนวาระครบรอบ 103 ปี ของกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 1 เมษายน
2558 การด�ำเนินงานภายใต้ภาระหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมมีการพัฒนาขึ้นตามล�ำดับตามยุคสมัยที่
เปลี่ยนผ่านที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีใหม่ๆ ความทันสมัยของระบบ การขนส่ง ฯลฯ
ซึ่งไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร กระทรวงคมนาคมยังคงยึดมั่นในการด�ำเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์
สาธารณะแก่ประชาชน การเข้าถึงหรือใช้ระบบขนส่งที่เป็นไปได้โดยง่าย การยกระดับคุณภาพชีวิต และการ
อ�ำนวยความปลอดภัยในการเดินทาง การน�ำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาจราจร การลด
อุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้น ฯลฯ
ภายใต้การด�ำเนินงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในช่วงทีก่ ระทรวงคมนาคม
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 103 กระทรวงคมนาคมได้วางแผนระยะยาวด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งของประเทศ ระยะ 8 ปี นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป มีเป้าหมายและแผนการด�ำเนินการที่ชัดเจนใน
การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพือ่ แก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล การเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิตที่ส�ำคัญของประเทศเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน�้ำ การเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่ง
ทางอากาศ ซึง่ ผูบ้ ริหารและผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายได้ตงั้ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินการให้ประสบผลส�ำเร็จด้วยความตระหนักใน
หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ต้องด�ำเนินการด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว รอบคอบ และตอบทุกค�ำถามได้ เพื่อ
น�ำไปสู่ความไว้วางใจจากประชาชน ที่จะได้รับประโยชน์จากผลส�ำเร็จของงานที่ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
อย่างมหาศาล และประชาชนอยู่ดี กินดี โดยทั่วกัน
ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์
โปรดดลบันดาลให้ผบู้ ริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ทุกท่านจงมีสติปญ
ั ญา พลานามัยสมบูรณ์ และประสบแต่ความสุข ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานและครอบครัว
ตลอดไป

(นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์)
ปลัดกระทรวงคมนาคม
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พระราชกรณี ย กิ จ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ด าฯสยามบรมราชกุ ม ารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเปิดอาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสารหลัง
ใหม่ ท่าอากาศยานน่านนคร โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม นางสร้อยทิพย์
ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายวรเดช หาญประเสริฐ นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์
รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายสมชาย พิพธุ วัฒน์ อธิบดีกรมการบินพลเรือน ผูบ้ ริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม
และกรมการบินพลเรือน นายอุกริช พึง่ โสภา ผูว้ า่ ราชการจังหวัดน่าน ภาครัฐ และภาคเอกชน เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 19.00 น. และทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ของท่าอากาศยานน่านว่า “ท่าอากาศยานน่านนคร” หมายถึง ท่าอากาศยาน
แห่งจังหวัดน่าน และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน
2558 ประดับที่ป้ายท่าอากาศยานฯ ดังกล่าว
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พิธีเปิดสะพานมิตรภาพ 4 (เชี ย งของ-ห้ วยทราย)
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พิธีเปิดนิทรรศการ สะพานมิ ต รภาพ 4 (เชี ย งของ-ห้ วยทราย)
มิตรภาพข้ า มพรมแดน
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กิจ กรรมและผลการด� ำ เนิ นงาน
ของกระทรวงคมนาคม ที่ ส�ำ คั ญ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธมี อบรางวัลและมอบนโยบายแก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2557
โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนางปาริชาติ คชรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
เข้าร่วมงาน ซึง่ จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายใต้แนวคิด “A Decade of Diamond Hearts : โปร่งใส หัวใจ
คุณธรรม 10 ปีเลิศล�้ำ รางวัลรัฐวิสาหกิจไทย” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 โดยในปีนี้
บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้รบั รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ชมเชยระดับองค์กร

พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์รายสัปดาห์ (Morning Brief)
ของผู้บริหารระดับสูง โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
ปลัดกระทรวงคมนาคม นายวรเดช หาญประเสริฐ นายชาติชาย ทิพย์สนุ าวี และนายพงษ์ไชย เกษมทวีศกั ดิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม
และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เมือ่ วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน
2557 ณ ห้องราชด�ำเนิน ศูนย์ปฏิบตั กิ ารคมนาคม (MOC) อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
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พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษ
เพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดยมี พลต�ำรวจโท
วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงคมนาคม พลอากาศโท บรรจง คลายนสูตร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ นพปฎล สุนทรนนท์ เลขานุการรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงฯ และนางปาริชาติ คชรัตน์ ผูต้ รวจราชการกระทรวงฯ ร่วมพิธี
นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผูว้ า่ การ กทพ. ผูบ้ ริหารและพนักงาน กทพ. ให้การต้อนรับ เมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณด่านเก็บค่าผ่าน
ทางพิเศษบางนา กม. 6 (ขาออก) ทางพิเศษบูรพาวิถี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดเดินเครื่องหัวเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าลอดใต้แม่น�้ำเจ้าพระยาอุโมงค์ที่สอง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงิน สัญญาที่ 2 ช่วงสถานีสนามไชย - ท่าพระ
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พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม เรือ่ ง การก�ำหนดพืน้ ทีท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นเขตท่าอากาศยานควบคุม และแต่งตัง้ ลูกจ้างของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วกับกิจการท่าอากาศยาน
ภายในเขตท่าอากาศยานควบคุม โดยมี นายชาติชาย ทิพย์สนุ าวี รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายเสรี จิตต์โสภา รองอธิบดีกรมการบิน
พลเรือน และผูบ้ ริหารกระทรวงคมนาคมและบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม เมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ
ห้องประชุม 2 กระทรวงคมนาคม

พลอากาศเอกประจิน จัน่ ตอง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม เยีย่ มชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ซึง่ กระทรวงคมนาคม จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพือ่ เทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระอัจริยภาพและพระมหากรุณาธิคณ
ุ รวมทัง้
เป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีม่ ตี อ่ ประชาชนทุกหมูเ่ หล่า ภายใต้ชอื่ “อัครมหาราชา ปิน่ ฟ้า
คมนาคม” เมือ่ วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคม ถนนราชด�ำเนินนอก

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด
ครัง้ ที่ 1/2557เพือ่ ติดตามความคืบหน้างานและโครงการต่างๆ เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงคมนาคม
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
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นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการประชาชนร่วมของ
กรมทางหลวง กรมการขนส่งทางบก ต�ำรวจทางหลวงและสถาบันอาชีวะ บน ทล.35 ธนบุรี- ปากท่อ กม.34 และ กม.42
เมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2558

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจราชการและเป็นประธานเปิดใช้สะพานกลับรถบนทางหลวง
หมายเลข 2 จังหวัดนครราชสีมา เพือ่ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2558 ให้แก่ประชาชน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผูน้ ำ� ประเทศ ครัง้ ที่ 5 (GMS Summit)
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นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “เชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ และ
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศไทย” ในงานสัมมนา “Looking Forward อนาคตไทยปี’58” จัดโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ ณ ห้องบอลรูมศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ เมือ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ทัง้ นี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้ปาฐกถา
ความตอนหนึง่ ว่า" การหลุดพ้นจากประเทศทีม่ รี ายได้ปานกลาง ปัญหาหลักๆ อยูท่ คี่ ณ
ุ ภาพของบุคลากรและเทคโนโลยีของประเทศ
ทีจ่ ะส่งผลในการพัฒนาเศรษฐกิจ ทัง้ นี้ หากเฉลีย่ จากอัตราการเติบโตทีผ่ า่ นมาประเทศไทยน่าจะหลุดพ้นจากประเทศทีม่ รี ายได้ปาน
กลางในปี 2570 โดยต้องพัฒนาปัจจัยอื่นๆ มาช่วยผลักดัน เช่น โครงสร้างราคาพลังงาน ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีทั่วถึง
ทุกคน ระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบขนส่งคมนาคม และการสร้างรายได้ของประเทศ"

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธเี ปิดการสัมมนาโครงการ “Core Environment
Program and Biodiversity Conservation Corridors Initiative in the Greater Mekong Subregion, Phase 2 – Green Freight
Interventions among SMEs” (Project Launch Workshop) และปาฐกถาพิเศษ ซึง่ จัดโดย ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร สถาบันพลังงานเพือ่ อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสนับสนุนโดย ธนาคารเพือ่ การพัฒนาเอเชีย
ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งด้านต่างๆ รวมทั้งการจัดท�ำหลักสูตรการอบรมการขับขี่ยานพาหนะ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการการขนส่งเพื่อประหยัดพลังงานและความรู้ด้านอุปกรณ์พลังงานสาขาการขนส่ง เมื่อวันศุกร์
ที่ 6 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
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นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม รับฟังรายงานเกีย่ วกับโครงการจ้างเหมาขุดลอกร่องน�ำ้ บ้านดอน
ระยะทาง 41.10 กม. และการขุดลอกทีจ่ อดเรือชัว่ คราว เพือ่ แก้ปญ
ั หาการร่องน�ำ้ ตืน้ พัฒนาให้เป็นจุดเชือ่ มโยงการกระจายสินค้า
ภาคใต้ตอนบน ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2558

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางตรวจราชการจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง�ำ และหารือ
ปัญหาเกีย่ วกับการเดินทางขนส่งข้ามแดน ไทย-กัมพูชา กับผูว้ า่ ราชการจังหวัดศรีสะเกษ ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท ขนส่งจังหวัด ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง�ำ จังหวัดศรีสะเกษ เมือ่ วันที่ 10 มกราคม 2558
20
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นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
เดินทางไปตรวจการให้บริการรถแท็กซีแ่ ละตรวจการให้บริการประชาชนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริเวณสถานีขนส่งกรุงเทพ
(หมอชิต) และอูร่ ถ ขสมก. หมอชิต เมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2558

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางตรวจราชการ บริเวณจุดขนส่งสินค้าผ่านแดน ไทย-ลาว
ด่านช่องเม็ก และสถานีขนส่งช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี เมือ่ วันที่ 10 มกราคม 2558
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
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ส่วนที่

1

ข้อมูลภาพรวมของกระทรวงคมนาคม
1.1 คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม

 คณะผู้บริหารข้าราชการการเมือง
 คณะผูบ้ ริหารกระทรวงคมนาคมและส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
 คณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
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คณะผู้บริหาร
ข้าราชการการเมือง

พลอากาศโทบรรจง คลายนสูตร์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม

นายภูมิใจ อัตตะนันทน์

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพปฎล สุนทรนนท์
นายอารักษ์ โพธิทัต
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
คมนาคม
กระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

พลต�ำรวจโท วรศักดิ์ นพสิทธิพร
ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจ�ำกระทรวงคมนาคม
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คณะผู้บริหาร
กระทรวงคมนาคม

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค

ปลัดกระทรวงคมนาคม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 วันที่ 29 มิถุนายน 2557

นายวรเดช หาญประเสริฐ

รองปลัดกระทรวง
(ด้านอ�ำนวยการ)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557- ปัจจุบัน

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์

รองปลัดกระทรวง (ด้านอ�ำนวยการ)
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 วันที่ 29 มิถุนายน 2557
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นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์

ปลัดกระทรวงคมนาคม
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2557- ปัจจุบัน

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี

นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์

รองปลัดกระทรวง
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557- ปัจจุบัน

รองปลัดกระทรวง
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557- ปัจจุบัน

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ

นายชูศักดิ์ เกวี

รองปลัดกระทรวง
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง)
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2555 วันที่ 30 กันยายน 2557

รองปลัดกระทรวง
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง)
ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2556 วันที่ 30 กันยายน 2557

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

คณะผู้บริหาร
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

นายสมชาย จันทร์รอด

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554- ปัจจุบัน

นางปาริชาต คชรัตน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

นายพงษ์ศักด์ สมใจ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2556 - ปัจจุบัน

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน

นายสนิท พรหมวงษ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
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คณะผู้บริหาร
ที่ปรึกษา

นายสมชาย พิพุธวัฒน์

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
การขนส่งทางอากาศ
ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 วันที่ 30 กันยายน 2557

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
การขนส่งทางน�้ำ
ตั้งแต่วันที่20 พฤศจิกายน 2556 ปัจจุบัน

นายสิรภพ จึงสมาน

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
การขนส่งทางบก
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ปัจจุบัน

คณะผู้บริหาร
ที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวง

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์

หัวหน้าส�ำนักงานรัฐมนตรี
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2556 ปัจจุบัน

26
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นางสาวนวพร วิทยานันท์
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
กระทรวงคมนาคม

นางอุบลทิพย์ จางวิบูลย์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

คณะผู้บริหาร
ผู้อ�ำนวยการ

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์

นายปริยะ

เวสสบุตร

นางปานจิต จินดากุล

ผู้อ�ำนวยการกองกลาง
ผู้อ�ำนวยการกองกลาง ผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2556 - ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ 19 สิงหาคม 2557

นางนิ่มนวล ตีรณะธรรม

นางสาวสุวรรณา คล้ายทับทิม
ผู้อ�ำนวยการคลัง

ผู้อ�ำนวยการกองสารนิเทศ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ปัจจุบัน

นายเสน่ห์ ตั้งสถิตย์

นายยงยุทธ มโนชญาการ นางสาวหทัยรัตน์ รุ่งก�ำเนิดวงศ์

นางสาวดุจดาว เจริญผล

นายสุวิทย์ สังข์แก้ว

นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส นายศิริวุฒ วัฒนนิรันตร์

ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจราชการ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอุทธรณ์
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย
เงินค่าทดแทน
ส�ำนักนโยบายและ
สารสนเทศและการสื่อสาร ถึงวันที่ 2 เมษายน 2557
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน
ยุทธศาสตร์
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
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ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจ�ำกระทรวงคมนาคม

นายเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ
ประธานกรรมการคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำ
กระทรวงคมนาคม

คณะผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ
(30 กันยายน 2557)

นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
(ด้านอ�ำนวยการ)
28
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นายประเสริฐศิริ สุขะวัธนกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
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คณะผู้บริหาร
หน่วยงานในสังกัด

กระทรวงคมนาคม
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คณะผู้บริหาร
กรมเจ้าท่า (จท.)

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ
อธิบดี
ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม  2557

นายจุฬา สุขมานพ
อธิบดี
ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล
รองอธิบดี
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน�้ำ

นายณัฐ จับใจ
รองอธิบดี
ด้านความปลอดภัย

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ
รองอธิบดี
ด้านบริหาร
30
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คณะผู้บริหาร
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
อธิบดี
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ
อธิบดี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

นายวัฒนา พัทรชนม์
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ

นายบรรณหาร อินทร์ภิรมย์
รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ

นายสุชาติ กลิ่นสุวรรณ
รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ
ตั้งแต่วันที่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2557 วันที่ 30 กันยายน 2557
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คณะผู้บริหาร
กรมการบินพลเรือน (บพ.)

นายวรเดช หาญประเสริฐ
อธิบดี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - วันที่ 30 กันยายน
2557

นายสมชาย พิพุธวัฒน์
อธิบดี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน

นายจรุณ มีสมบูรณ์
รองอธิบดี
(ฝ่ายความปลอดภัย)

นายเสรี จิตต์โสภา
รองอธิบดี
(ฝ่ายท่าอากาศยาน)

นางอัมพวัน วรรณโก
รองอธิบดี (ฝ่ายเศรษฐกิจ)
ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - ปัจจุบัน
32
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นายยศ เลาหศิลป์สมจิตร์
รองอธิบดี (ฝ่ายเศรษฐกิจ)
ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน วันที่ 30 กันยายน 2557
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คณะผู้บริหาร
กรมทางหลวง (ทล.)

นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ
อธิบดี
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

นายธานินทร์ สมบูรณ์
รองอธิบดีฝ่ายด�ำเนินงาน
และ รักษาราชการแทน
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์
รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงทาง
ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน

นายชูศักดิ์ เกวี
อธิบดี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน

นายสราวุธ ทรงศิวิไล
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
และรักษาราชการแทน
รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงทาง

นายสนิท พรหมวงษ์
รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงทาง
ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

นายกมล หมั่นท�ำ
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน

นายสถิตย์ เลาหเจริญยศ
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
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คณะผู้บริหาร
กรมทางหลวงชนบท (ทช.)

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี
อธิบดี
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2554 30 กันยายน 2558

นายกฤชเทพ สิมลี
รองอธิบดี

นายดรุณ แสงฉาย
อธิบดี
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557- ปัจจุบัน

นายดรุณ แสงฉาย
รองอธิบดี
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 15 ธันวาคม 2557

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน
รองอธิบดี
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 15 ธันวาคม 2557

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค
นายมานพ สุสิงห์
รองอธิบดี
รองอธิบดี
ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน
34
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คณะผู้บริหาร
ส�ำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

นายจุฬา สุขมานพ
ผู้อ�ำนวยการ
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 วันที่ 20  กรกฎาคม 2557

นายชัยวัฒน์ ทองค�ำคูณ
รองผู้อ�ำนวยการ

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
ผู้อ�ำนวยการ
ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน

นางประชิตร ลิ่มเจริญชาติ
รองผู้อ�ำนวยการ
ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน
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คณะผู้บริหาร
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

นายประภัสร์ จงสงวน
ผู้ว่าการ
ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

นายวิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์
รองผู้ว่าการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และอ�ำนวยการ

นายประเสริฐ อัตตะนันทร์
รองผู้ว่าการ
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน 1

นายเทอดศักดิ์ เพ่งไพฑูรย์
หัวหน้าหน่วย
ธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน

36
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นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร
ผู้ว่าการ
ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

นายกมล ตั้งกิจเจริญชัย
รองผู้ว่าการ
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน 2

นายปาณเทพ มาลากุล ณ อยุธยา
หัวหน้าหน่วย
ธุรกิจการเดินรถ

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

คณะผู้บริหาร
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)

เรือตรีทรงธรรม จันทประสิทธิ์
ผู้อ�ำนวยการท่าเรือกรุงเทพ
รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการ

นายสุรพงษ์ รงศิริกุล
รองผู้อ�ำนวยการ
สายบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงิน

เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร
รองผู้อ�ำนวยการ
สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ

นายนิพนธ์ วรรณโกษิตย์
รองผู้อ�ำนวยการ  สายวิศวกรรม

เรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์
ผู้อ�ำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง

นางศิริทัศน์ ประจนปัจจนึก
นักบริหาร 10
ประจ�ำผู้อ�ำนวยการ
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
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คณะผู้บริหาร
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

นายอัยยณัฐ ถินอภัย
ผู้ว่าการ

นายสินธพ สิริสิงห
รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบ�ำรุงรักษา

นายณรงค์ เขียดเดช
รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร

นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย
รักษาการในต�ำแหน่ง
รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
38
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นายเลิศศักดิ์ จิงหะรานนท์
รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ

นายอ�ำนวย ต้านศัตรู
ผู้ช�ำนาญการ (ด้านบริหาร)
รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

คณะผู้บริหาร
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล
ผู้ว่าการ

นายรณชิต แย้มสอาด
รองผู้ว่าการ
(ปฏิบัติการ)

นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล
รองผู้ว่าการ
(วิศวกรรมและก่อสร้าง)

นายชัยสิทธิ์ คุรุรัตน์
รองผู้ว่าการ
(กลยุทธ์และแผน)

นางกฤตยา สุมิตนันท์
รองผู้ว่าการ
(บริหาร)

นายธนสาร สุรวุฒิกุล
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
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คณะผู้บริหาร
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

นางปราณี ศุกระศร
กรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ                                                                             
รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ                                              
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 – ปัจจุบัน

นายนเรศ บุญเปี่ยม
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร

นายวิศิษฎ์ วงศาโรจน์
นายนิพนธ์ เทียวพานิช
รองผู้อ�ำนวยการ
รองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
ฝ่ายการเดินรถองค์การ
ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2558 – ปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2558 – ปัจจุบัน

ว่าที่พันตรี ฉัตรแก้ว โพธิ์ทองนาค
รองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายการเดินรถองค์การ
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
40
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นางจิตตรา ศรีรุ่งเรือง
รองอ�ำนวยการ
ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

คณะผู้บริหาร
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)

นาวาอากาศเอก จิรพล เกื้อด้วง
ผู้ว่าการ

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย
รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร

นาวาอากาศตรี วัฒนา มานนท์
รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ
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คณะผู้บริหาร
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.)

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

นายพินิจ ค�ำปู่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

นายบุญช่วย สกุลวิไลเลิศ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายพัฒนาองค์กร
42

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหารการเดินรถ
รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหารการเดินรถ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

นางสาวดวงพร กลิ่นทอง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหาร
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

นายสมบัติ นะนุนา นางสาวอรนุช กู่วัฒนวนิชย์ นางสุกานดา ธนพานิชกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหารการเดินรถ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารการเดินรถ
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
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คณะผู้บริหาร
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (บวท.)

นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2557

นายอภินันท์ วรรณางกูร
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

นางสาริณี แสงประสิทธิ์
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2557– ปัจจุบัน

นาวาอากาศเอกโชคชัย สภานนท์
นายสมนึก รงค์ทอง
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่                      รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
กระทรวงคมนาคม www.mot.go.th

43

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

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

นายจรัมพร โชติกเสถียร
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

เรืออากาศเอก มนตรี จ�ำเรียง
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน

ร้อยตรี อนุสสรณ์ นาคศรีชุ่ม
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
หน่วยธุรกิจบริการการบิน

นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ วัฒนางกูร
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สนับสนุนการถวายบินแก่องค์ประธาน
ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการ

เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและ
ก�ำกับกิจกรรมองค์กร

นาวาอากาศตรี สถาพร เจริญศิริ
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายปฏิบัติการ
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เรืออากาศโท เฉลิมพล อินทรวงศ์
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ฝ่ายช่าง

เรืออากาศโท สุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายการพาณิชย์

นางชาลิตา ลีลายุทธ
(รักษาการ) รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

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

นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน
กรรมการ รักษาการผู้อ�ำนวยการใหญ่

นาวาอากาศเอก กันต์พัฒน์ มังคละศิริ
นางสาวชนาลัย ฉายากุล
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
(สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) (สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน)

นางพูลศิริ วิโรจนาภา
นายมนตรี มงคลดาว
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
(สายงานทรัพยากรบุคคลและอ�ำนวยการ) (สายงานบัญชีและการเงิน)

นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
(สายงานยุทธศาสตร์)

นายประวิทย์ ฉายสุวรรณ
นายวิชัย บุญยู้
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ผู้เชี่ยวชาญ 10 ทอท.
(สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)
และรักษาการ
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
(สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)
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คณะผู้บริหาร
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.)

นาวาอากาศเอก สมัย จันทร
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
(สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)

นาวาอากาศโท ทรงศักดิ์ ทองแท่ง
ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง

นางมนฤดี เกตุพันธุ์
ผู้เชี่ยวชาญ 10 และรักษาการ
ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

นายเจษฎา เพ็ชรเม็ดใหญ่
ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่

46
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นายประพนธ์ ปัทมกิจสกุล
ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา
ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่

นายอิทธิพล บุญอารีย์
ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

คณะผู้บริหาร
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด (รทส.)

นางกรรัตน์ โกษาคาร
ผู้จัดการ
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557- ปัจจุบัน

นายธวลธรรม บุญยฤทธิ์
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมายและรักษาการผู้จัดการ
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม วันที่ 30 มีนาคม 2557

นางสาวจารุวรรณ จันทิมาพงษ์
อดีตกรรมการและรักษาการผู้จัดการ
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2554 วันที่ 23 มกราคม 2557
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คณะผู้บริหาร
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอส.)

อยู่ระหว่างการสรรหา

…………………………..………

กรรมการผู้จัดการ

นายธนาธิป ถมังรักษ์สัตว์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน

นายสมเกียรติ รุ่งทวีผล
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการพาณิชย์

นางอชราภา ไตลังคะ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า

อยู่ระหว่างการสรรหา

นายกุลวงค์ บุนนาค นางสาวจุฑาทิพย์ วิจิตรธนาพร …………………………………..
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนา
ฝ่ายทรัพยากร
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์
บุคคลและบริหารงานทั่วไป
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……………………………
ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
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คณะผู้บริหาร
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด (ร.ฟ.ฟ.ท.)

นายภากรณ์ ตั้งเจตสกาว
กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

นายกฤษ อนุรักษ์กมลกุล
รักษาการรองผู้อ�ำนวยการใหญ่
กลุ่มสายงานปฏิบัติการและซ่อมบ�ำรุง

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการใหญ่
กลุ่มสายงานอ�ำนวยการและการเงิน

นายปิยะ วิโรจน์โกคา
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการใหญ่
กลุ่มสายงานบริหาร
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คณะผู้บริหาร
บริษัท ไทยสมายล์แอร์แวย์ จ�ำกัด (บทม.)

นายวรเนติ หล้าพระบาง
กรรมการบริษัท
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางชาริตา ลีลายุทธ
ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและบริหารองค์กร

นายเชาวนิตย์ เจียมเจริญวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่
ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ

นายอภิธัช ลิมปิสวัสดิ์
รองประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ

นางเนตรนภางค์ ธีระวาส
รองประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์
และบริการลูกค้า
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ส่วนที่

1

1.2 โครงสร้าง อัตราก�ำลัง วิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
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โครงสร้างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม

ส่วนราชการ

ส่วนรัฐวิสาหกิจ

สำ�นักงานรัฐมนตรี

การรถไฟแห่งประเทศไทย

สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

กรมเจ้าท่า

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

กรมการขนส่งทางบก

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กรมการบินพลเรือน

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

กรมทางหลวง

สถาบันการบินพลเรือน

กรมทางหลวงชนบท

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)

สำ�นักงานนโยบายและแผน
การขนส่งและจราจร

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำ�กัด
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเซีย จำ�กัด
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำ�กัด
บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำ�กัด
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อัตราก�ำลังส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กรอบอัตราก�ำลังส่วนราชการสังกัดกระทรวงคมนาคม
ลำ�ดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

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

พนักงาน
ราชการ
(อัตรา)

ข้าราชการ
(อัตรา)
19
305
1,164
4,116
503
6,263
1,796
161
14,327

กรอบอัตราก�ำลังรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม
ลำ�ดับ
ที่

หน่วยงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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 โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำ�กัด
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำ�กัด
บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำ�กัด
รวม

พนักงาน
(อัตรา)
10,655
3,713
4,635
872
13,491
273
3,343
2,950
24,014
4,557
73
7
946
18
69,546

ลูกจ้างประจำ�

รวม

(อัตรา)

(อัตรา)

11
715
1,507
79
3,540
1,720
44
7,616

3
38
523
1,042
904
5,036
1,173
33
8,756

ลูกจ้าง
(อัตรา)

22
355
2,406
6,665
1,486
14,839
4,689
238
30,699

รวม
(อัตรา)
3,275
607
8
193
33
913
1
465
5,495
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3,713
5,242
872
13,491
281
3,535
2,983
24,014
5,470
73
8
946
483
75,041
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
วิสัยทัศน์

		
“มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน”

พันธกิจ

“พัฒนาระบบ กลไก และบุคลากร รวมทั้ง วางแนวนโยบายการพัฒนา ก�ำกับดูแลและ
บูรณาการ การขนส่งและการจราจร ให้มอี ย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ทัว่ ถึง คุม้ ค่า และ
เป็นธรรม”

เป้าประสงค์

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

ภาคีเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ ของชาติ เข้าพบ นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม
เพือ่ แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม และเพือ่ ปรึกษาหารือเกีย่ วกับการต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชัน่ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ณ ห้องประชุม 5 กระทรวงคมนาคม เมือ่ วันที่ 4 สิงหาคม 2557
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แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมฯ ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การเชือ่ มต่อโครงข่ายระบบขนส่งภายในประเทศเพือ่ เชือ่ มต่อประเทศ
เพื่อนบ้าน
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางถนน ทางราง ทางน�้ำ และทางอากาศเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการให้บริการของประตูการค้า โดยพัฒนาขีดความสามารถของประตูการค้า เช่น ท่าเรือ
ท่าอากาศยาน ศูนย์รวบรวมกระจายสินค้าทางบก เชือ่ มต่อการขนส่งและการเดินทาง เสริมสร้างขีดความ
สามารถด้านคุณภาพและบริการของผูป้ ระกอบการด้านการขนส่งให้สามารถแข่งขันได้ พัฒนาและปรับปรุง
กฎหมาย และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง และการ
เดินทางกับประเทศเพื่อนบ้าน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่ง
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและบริการ และระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้า (Logistics)

ให้มปี ระสิทธิภาพ สามารถเคลือ่ นย้ายสินค้าได้ตรงเวลาและประหยัดต้นทุน โดยปรับปรุงและพัฒนาการ
ขนส่งทางรางให้มีบริการที่ดี ตรงต่อเวลา และน่าเชื่อถือ  การขนส่งทางน�้ำทั้งทางล�ำน�้ำ ชายฝั่ง และ
บริการเกีย่ วเนือ่ งให้มปี ระสิทธิภาพ ลดขัน้ ตอน และกระบวนการทีท่ ำ� ให้เกิดความล่าช้า และต้นทุนในการ
ด�ำเนินการ  รวมทั้งเชื่อมโยงการขนส่งทางรางและทางน�้ำกับการขนส่งรูปแบบอื่น (ทางถนนและทาง
อากาศ)  ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าเพือ่ ให้การขนส่งสินค้ามีความสะดวก รวดเร็ว
และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาระบบการขนส่งให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ประหยัด
พลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐาน มาตรฐานยานพาหนะ และสภาพแวดล้อมให้มคี ณุ ภาพ

และความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง  โดยปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน  สิง่ อ�ำนวย
ความสะดวก  และตรวจสอบมาตรฐานยานพาหนะและสภาพแวดล้อมให้มคี ณ
ุ ภาพ และความปลอดภัย
ในการเดินทางและการขนส่ง รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการขนส่งที่ปลอดภัย
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พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการภายใต้บนั ทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทย (คบร.) ร่วมประชุมกับ นายหู จู่ฉาย รองผู้อ�ำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและ
ปฏิรปู แห่งชาติ หัวหน้าคณะผูแ้ ทนรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพือ่ ความร่วมมือการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางรถไฟ
ของประเทศไทย ระหว่าง ไทย – จีน โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วนิ ยั รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รองประธาน
คบร. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม และประธานคณะอนุกรรมการด้านการเงินและรูปแบบ
การลงทุน นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้าส�ำนักงานบริหารโครงการภายใต้บนั ทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทาง
รถไฟของประเทศไทย (สบร.) นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี นายวรเดช หาญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายพีระพล
ถาวรสุภเจริญ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายประเสริฐ อัตตะนันทน์ รองผูว้ า่ การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558

กลยุทธ์ที่ 3.2 ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ จิตส�ำนึก และ

ทักษะเรื่องความปลอดภัยด้านการขนส่งและจราจร โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  สร้างการมีส่วน
ร่วมการประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกและทักษะเรื่องความปลอดภัยด้านการขนส่งแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งบังคับใช้และก�ำกับดูแลกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการขนส่งทีป่ ระหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยการวิจยั และ

พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้มีการใช้พลังงานและยานพาหนะที่สะอาด สนับสนุนการใช้จักรยานและยาน
พาหนะไฟฟ้า ส่งเสริมการขับขี่ที่ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง และบริหารจัดการการใช้พลังงานด้านการ
ขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลยุทธ์ท่ี 3.4 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ ลดปัญหาและเพิม่ ความคล่องตัวในการเดิน

ทาง โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เชือ่ มต่อโครงข่ายการเดินทางการบริหารจัดการจราจร
และการใช้เทคโนโลยีเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการเข้าถึง ลดเวลาและเพิม่ คล่องตัวในการเดินทาง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบการขนส่งให้ครอบคลุมทุกพืน้ ที่
เศรษฐกิจ ชุมชุม อย่างทัว่ ถึง พอเพียง และประชาชนสามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะเพิม่ ขึน้
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและเชือ่ มโยงโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ   โดยเฉพาะ

ระบบขนส่งมวลชน ให้ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเมืองและพื้นที่ชนบท เพื่อให้ระบบขนส่งสาธารณะมีความ
คล่องตัว เชื่อถือได้ เข้าถึงสะดวก และราคาที่เหมาะสม โดยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งสาธารณะในทุกสาขาการขนส่งให้มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้
อย่างปลอดภัย เข้าถึงการบริการได้สะดวก รวมถึงเชือ่ มต่อกับระบบขนส่งสาธารณะต่างรูปแบบ (Public
Transport Interchange) ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อด้วยโครงสร้างพื้นฐานหรือการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ระบบตั๋วโดยสาร (ระบบตั๋วต่อตั๋วร่วม) เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  

กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน โดยก�ำหนดมาตรการจูงใจให้ประชาชน

มาใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการระบบขนส่งและการจราจร
กลยุทธ์ที่ 5.1 ก�ำหนดบทบาทและโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานด้านการขนส่ง โดยแบ่งแยก

บทบาทการด�ำเนินงานของหน่วยงานในฐานะ Policymaker, Operator, Regulator อย่างชัดเจน เพือ่ ให้
สามารถก�ำหนดโครงสร้างองค์กรรองรับการด�ำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 5.2 เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการขนส่งของประเทศให้

สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของประเทศ ภูมิภาค และโลก

กลยุทธ์ที่ 5.3 บูรณาการด�ำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

ในทุกระดับ โดยก�ำหนดแนวทางการบูรณาการแผนงาน/ โครงการ/ งานของกระทรวงคมนาคม และ
สร้างเครือข่ายการประสานการท�ำงานร่วมกันในทุกระดับ
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กลยุทธ์ที่ 5.4 น�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่ง และระบบบริการ

เพื่อการขนส่ง รวมทั้งบูรณาการระบบการขนส่งของประเทศ โดยพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การบูรณาการและการบริหารจัดการระบบการขนส่งและจราจรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาการ

ขนส่งให้เท่าทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม บรรยายพิเศษ เรื่อง ความส�ำคัญของการพัฒนาการขนส่งระบบรางต่อ
การพัฒนาประเทศ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 3 : ธรรมาภิบาลเพื่อ
การจัดท�ำและการบริหารโครงการสาธารณะขนาดใหญ่  เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน
กรุงเทพฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงทีย่ ดึ มัน่ ในหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี
กลยุทธ์ที่ 6.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความโปร่งใส

ไม่ทจุ ริต และสามารถตรวจสอบได้ โดยพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบตั ริ าชการและการบริหารจัดการ
งาน  น�ำระบบสากลเพือ่ พัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลในการปฏิบตั ริ าชการ  ยกระดับมาตรฐานความ
โปร่งใสเพือ่ สร้างการยอมรับและความเชือ่ มัน่ และพัฒนาระบบงานหรือกลไกเพือ่ สร้างความโปร่งใสและ
ป้องกันทุจริตอย่างจริงจัง  รวมทัง้ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนเพือ่ สร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการและป้องกันการทุจริตและเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบได้

58

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
กระทรวงคมนาคม www.mot.go.th

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

นายวรเดช หาญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพือ่ รับฟังความคิดเห็น ครัง้ ที่ 2 การศึกษา
พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ เชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐานการผลิตหลักของประเทศ
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับผลการ
วิเคราะห์ฐานการผลิตหลักของประเทศ การเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ (Hub) เมืองเศรษฐกิจคู่ขนาน (Sub-Hub)
และประตูการค้าชายแดน (Gateway) รวมทัง้ การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งของ
ประเทศ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูมซี โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มคี วามทันสมัย ถูกต้อง บูรณาการเชือ่ มโยงระหว่างหน่วย

งานในกระทรวงคมนาคมเพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจการปฏิบตั งิ านและการพัฒนางานด้านต่างๆ  ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาฐานข้อมูลให้มคี วามถูกต้อง ทันสมัย ครอบคลุมการใช้งาน เน้นการบูรณาการ
โครงข่ายและการเข้าถึงข้อมูล

กลยุทธ์ที่ 6.3 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีความเป็นผู้น�ำ สามารถปฏิบัติงานบนฐานความรู้

ทีห่ ลากหลายเชีย่ วชาญเชิงลึก และสามารถปรับตัวรับกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรด้วยรูปแบบที่หลากหลายและมุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ส่งเสริมค่านิยมไม่ทุจริต และพัฒนาหน่วยงานให้เป็นสังคมคนดีมีคุณธรรม

กลยุทธ์ที่ 6.4 สร้างวัฒนธรรมการท�ำงานที่ความหลากหลายและสามารถท�ำงานข้ามหน่วยงาน

หรือสายงานได้ พัฒนาคุณภาพของบุคลากรชีวิตและสังคมการท�ำงานที่มีความสุข โดยพัฒนาระบบ
หมุนเวียนงานเพือ่ ส่งเสริมให้บคุ ลากรได้เรียนรูง้ านทีห่ ลากหลาย และพัฒนาคุณภาพชีวติ และความสมดุล
ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่และชีวิตครอบครัวของบุคลากร
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ส่วนที่

2

ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ
ตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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2.1 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกระทรวงคมนาคม
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 1 มิติภายนอก
1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์
ประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัดที่มี
เป้าหมายร่วมกัน
1.1 ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของ
การประเมินผลลัพธ์โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ตามเป้าหมายกระทรวงคมนาคม
1.1.1 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่
ประเมินผลลัพธ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ทางราง
1.1.2 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่
ประเมินผลลัพธ์ในปีงบประมาณ 2557
1.2 ปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน�้ำและ
ระบบราง
1.2.1 ปริมาณขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน�้ำ
1.2.2 ปริมาณขนส่งสินค้าภายในประเทศระบบ
ราง
1.3 จ�ำนวนที่เกิดอุบัติเหตุต่อปีของระบบขนส่ง
สาธารณะ
(1) ทางบก (คัน)
(2) ทางน�้ำ (ล�ำ)
(3) ทางอากาศ (ล�ำ)
1.4 ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตาม
แผนการพัฒนาโครงการไฟฟ้า 10 สายทางที่อยู่ระหว่าง
ก่อสร้าง
1.5 ปริมาณผู้โดยสารทางระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน
(แสนคนต่อวัน)
2. คุณภาพการให้บริการ
มิติภายใน
3.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
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น�้ำหนัก
หน่วยวัด (ร้อย
ละ)
70
60

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

ผลการด�ำเนินงาน 12 เดือน
ผลการ ค่าคะแนนที่ได้
ด�ำเนินงาน
4.0093
4.0109

ระดับ

20

1

2

3

4

5

ร้อยละ

10

1

2

3

4

5

5

5.000

ร้อยละ

10

1

2

3

4

5

4.63

4.6300

ร้อยละ

10

ร้อยละ
ระดับ

5
5

ระดับ

10

แสนคน/
วัน

3.0000
82.39 82.94 83.49 84.04
11.87 11.94 12.01 12.08

84.60
12.15

92.00
11.02

5.0000
1.0000

2

3

4

5

-

4.2000

4
4
2

1027 971
33 32
1
-

915
31
-

859
30
-

803
29
0

643
26
3

5.0000
5.0000
1.0000

10

80% 90% 100% วัดผล ส�ำรวจ
ลัพธ์ผล ความ
กระทบ เชือ่ มั่น
2.32 2.47 2.64 2.82
3

5

5.0000

2.51

2.2353

10
10
30

ร้อยละ

4.8150

5

1

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

4.0000
3.5965
-

1.1364
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
3.1 ร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน
3.2 ร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม
4. การประหยัดพลังงาน
5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ
6.1 ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำรายงานลักษณะ
ส�ำคัญขององค์การ
6.2 ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนาองค์การ
7. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
7.1 ระดับความส�ำเร็จในการจัดท�ำแผนสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
7.2 ระดับความส�ำเร็จในการด�ำเนินการตามแผน
การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
7.3 ผลการส�ำรวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
รวม

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

2.5

70

73

76

79

82

53.07

1.2729

ร้อยละ

2.5

87

89

91

93

95

71.87

1.0000

ระดับ
ระดับ
ระดับ

5
10
5
1

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

-

3

-

5

3.9571
4.8714
3.8571
5.0000

3.9571
4.8714
3.8571
5.0000

4
5

1
-

2
-

3
-

4
-

5
-

3.5714
2.8857

3.5714
2.8857

1.5

1

2

3

4

5

5.0000

5.0000

1.5

1

2

3

4

5

4.67

4.6667

2

1

2

3

4

5

N/A

1.0000

น�้ำหนัก
หน่วยวัด (ร้อย
ละ)
ร้อยละ

ระดับ

100

ผลการด�ำเนินงาน 12 เดือน
ผลการ ค่าคะแนนที่ได้
ด�ำเนินงาน

3.8855

หมายเหตุ ข้อมูลจากการประเมินตนเอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม2557
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2.2 ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของกระทรวงคมนาคม
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ผลการด�ำเนินงานของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. โครงการด้านการขนส่งทางถนน
(1) โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) (ทล.) เพื่อพัฒนาระบบ
ทางหลวงปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น และกระจายความเจริญไปสู่
ภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาค จ�ำนวน 36 โครงการ
ระยะทางรวม 692 กิโลเมตร วงเงิน 20,796 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จ 4 โครงการ และส่วนใหญ่
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 32 โครงการ
(2) โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในพืน้ ที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก (ทล.) เพือ่ พัฒนาระบบ
ทางหลวงในการลดปัญหาการจราจรติดขัดและลดอุบตั เิ หตุบริเวณทางร่วมทางแยกและเพิม่ ศักยภาพการจราจร
และขนส่ ง ในพื้ น ที่ กทม. ปริ ม ณฑล และเมื อ งหลั ก จ� ำ นวน 6 โครงการ ระยะทางรวม 27 กิ โ ลเมตร
รวมสะพาน 1 แห่ง วงเงิน 3,650 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 โครงการ และอยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง 5 โครงการ

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่าน
เก็บค่าผ่านทางพิเศษ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน “สาทรน�ำร่อง จราจรคล่องตัว”
พร้อมปล่อยรถโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเพื่อออกเดินทางส่งนักเรียน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
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(3) โครงการก่อสร้างทางหลวงสนับสนุนการขนส่งแบบต่อเนื่อง (ทล.) เพื่อให้การขนส่งสินค้าได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว และทันเวลา และการเชือ่ มต่อระบบโครงข่ายทางหลวงให้สมบูรณ์ ณ จุดพืน้ ทีก่ ารขนส่ง
สินค้าเข้า-ออกที่ส�ำคัญ จ�ำนวน 14 โครงการ ระยะทาง 216 กิโลเมตร วงเงินค่าก่อสร้าง 6,676 ล้านบาท
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 โครงการ และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 12 โครงการ

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลโครงการทางหลวง
สัมปทาน ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 ถนนวิภาวดีรงั สิต ตอน ดินแดง - ดอนเมือง และทางหลวงสัมปทานตอนต่อขยาย
ทางด้านทิศเหนือ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 4 กระทรวงคมนาคม

(4) โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ (ทล.) เพื่อรองรับให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค จ�ำนวน 2 โครงการ ระยะทางรวม 71.446 กิโลเมตร วงเงิน
1,840.334 ล้านบาท อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ หนองคาย – อ.โพนพิสัย และ สายเชิงเขาตะนาวศรี
– กอกะเร็ก พร้อมปรับปรุงทางเดิมสายเมียวดี – เชิงเขาตะนาวศรี
(5) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำ�้ โขงที่ อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (ทล.) เพือ่ เชือ่ มโยงโครง
ข่ายถนนในการขนส่งสินค้าและบริการระหว่างประเทศทีจ่ ะเชือ่ มต่อ อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและจีน วงเงิน 1,487 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จ
(6) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง (ทช.) โดยก่อสร้างถนนลูกรังเป็นถนนลาดยาง เพือ่ ให้ประชาชนได้
ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน เดินทางด้วยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย มีผลการด�ำเนินงาน ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ระยะทาง 63.090 กิโลเมตร
(7) กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายสะพาน (ทช.) เพือ่ ให้ประชาชนได้ใช้ถนนทีม่ มี าตรฐานเดินทาง ด้วยความ
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย มีผลการด�ำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จความยาว 1,807 เมตร
(8) การแก้ไขปัญหาการจราจรในพืน้ ที่ กทม. ปริมณฑล และภูมภิ าค (ทช.) เปิดให้ประชาชน ใช้บริการ
แล้ว จ�ำนวน 3 โครงการ คือ สะพานภูมพิ ล 1 และภูมพิ ล 2 สะพานพระราม 4 และอุโมงค์ลอดบริเวณวงเวียน
ราชพฤกษ์ – ถนนนครอินทร์
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นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางไปตรวจโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12
สายพิษณุโลก - หล่มสัก ณ ส�ำนักงานควบคุมโครงการฯ ตอน 2B เมือ่ วันที่ 2 มกราคม 2558โดยโครงการดังกล่าวอยูร่ ะหว่าง
กม. 17 892.997 ถึง 122 125.000 รวมระยะทางประมาณ 104.526 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางคมนาคมที่ส�ำคัญที่
เชื่อมระหว่างภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางยุทธศาสตร์สายเศรษฐกิจตะวันออก –
ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ถนนสายเอเชีย (AH16)

(9) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี (ทช.)
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชื่อมโยงพื้นที่ตะวันออกและตะวันตกของแม่น�้ำเจ้าพระยา และบรรเทาปริมาณการ
จราจรบนสะพานพระนั่งเกล้าและสะพานพระราม 5 วงเงิน 3,795.96 ล้านบาท [เงินกู้ จ�ำนวน 2,654.63
ล้านบาท และเงินงบประมาณ จ�ำนวน 1,141.33 ล้านบาท (ส�ำหรับเงินกู้ ได้ลงนามในสัญญาระหว่างรัฐบาลไทย
กับรัฐบาลญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553)] ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่า จะแล้วเสร็จต้นปี 2558

พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการ “เปิดให้ประชาชนใช้งานสะพานข้ามแม่นำ�้
เจ้าพระยา บริเวณถนนนนทบุรี 1 อย่างไม่เป็นทางการ เมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ สะพานข้ามแม่นำ�้ เจ้าพระยา บริเวณถนน
นนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน พร้อมปล่อยขบวนรถอ�ำนวยความปลอดภัยเทศกาลปีใหม่
โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม
นายชูศกั ดิ์ เกวี อธิบดีกรมทางหลวง นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท และผูบ้ ริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้า
ร่วมในพิธี โดยสะพานแห่งนีจ้ ะเปิดให้บริการประชาชนใช้เป็นเส้นทางสาธารณะตัง้ แต่วนั ที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น.
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นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย

(10) โครงการก่ อ สร้ า งถนนเชื่ อ มต่ อ ถนนราชพฤกษ์ – ถนนกาญจนาภิ เ ษก (แนวตะวั น ออก –
ตะวันตก) (ทช.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายถนนในเขตพื้นที่ กทม. ตอนบนเขต จังหวัดนนทบุรี และ
จังหวัดปทุมธานี ให้มีความสมบูรณ์ขึ้น วงเงิน 2,444.74 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดใช้ถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ ถนนกาญจนาภิเษก (แนวตะวันออก - ตะวันตก) พร้อมสะพานกลับรถ ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ สะพาน
ข้ามทางแยกต่างระดับสาลีโข จังหวัดนนทบุรีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ด�ำเนินโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อแนวถนน
ราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวตะวันออกตะวันตก) เพื่อเพิ่มโครงข่ายการสัญจรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเชื่อมโยงกับถนน
กาญจนาภิเษก โดยก่อสร้างเป็นถนน 6 ช่องจราจรไป-กลับ ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร เริ่มต้นโครงการที่จุดตัดถนนชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์ และไปสิ้นสุดบริเวณถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงและเปิดให้บริการประชาชนไป
แล้วตัง้ แต่เดือน พ.ย. 2557 ทัง้ นี้ เมือ่ โครงการแล้วเสร็จจะช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน และลดปัญหา
การจราจรแออัดในพืน้ ที่ จ.นนทบุรี นอกจากนีย้ งั เป็นเส้นทางในการระบายรถทีใ่ ช้ถนนแจ้งวัฒนะเพือ่ ออกนอกพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
ในช่วงเวลาเร่งด่วนได้ดยี งิ่ ขึน้ ส่วนประชาชนทีใ่ ช้สะพานพระราม 4 ก็สามารถวิง่ ทะลุไปถึงถนนกาญจนาภิเษกได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ ง
ผ่านจุดที่มีการจราจรหนาแน่น
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(11) กิจกรรมสนับ สนุนยุทธศาสตร์ก ารท่ องเที่ ยว (ทช.) เพื่ อก่ อสร้ า งถนนเข้ า แหล่ ง ท่ องเที่ ยว
มีผลการด�ำเนินงาน ก่อสร้างแล้วเสร็จ 186.141 กิโลเมตร โครงการที่ส�ำคัญ ได้แก่ การก่อสร้างถนนเลียบ
ชายฝัง่ ทะเลด้านตะวันออก ระยอง จันทบุรี ตราด การก่อสร้างถนนเลียบชายฝัง่ ทะเลด้านตะวันตก สมุทรสาคร
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และการก่อสร้างถนนท่องเที่ยวบนเกาะพงัน

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รับมอบเสื้อชูชีพ จาก นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็น
ประธานการประชุมหารือเพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับ
การประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
กับรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา โดย
มีนายวรเดช หาญประเสริฐ นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี
และนายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ รองปลัดกระทรวง
คมนาคม และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการ
ประชุม เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ อาคารสโมสร
และหอประชุม กระทรวงคมนาคม
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(12) กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics (ทช.) เพื่อเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานของระบบขนส่ง
มีผลการด�ำเนินงาน ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนใช้บริการแล้ว จ�ำนวน 4 โครงการ ระยะทาง 27.643
กิโลเมตร โครงการที่ส�ำคัญ เช่น ก่อสร้างถนนสายแยก ทล. 7 – บ้านหนองกระเสริม อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี และก่อสร้างถนนสาย ทช.อย. 4021 แยก ทล. 3470 – ศาลาลอย อ�ำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยอยูร่ ะหว่างด�ำเนินโครงการ จ�ำนวน 7 โครงการ โครงการทีส่ ำ� คัญ เช่น ก่อสร้างถนนสายเชือ่ ม จ3 – วงแหวน
ตะวันตก (ตอนที่ 1) อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมือง บ้านทุ่งเสี้ยว – บ้าน
สันป่าตอง – บ้านหางดง (ตอนที่ 2) อ�ำเภอหางดง, สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวการต่ออายุมาตรการลดค่าครองชีพในการเดินทางของประชาชน
และการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย

(13) โครงการทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอก กทม. (กทพ.) วงเงินรวม 42,380 ล้านบาท
[รัฐอุดหนุนค่าจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ 9,564 ล้านบาท ค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน (ภาคเอกชน) 24,417 ล้านบาท
และค่าจัดการให้บริการและบ�ำรุงรักษา (ภาคเอกชน) 8,399 ล้านบาท] ได้มีการออก พ.ร.ฎ. ก�ำหนดเขตที่ดิน
บริเวณที่ที่จะเวนคืน โดย กทพ. ได้จัดท�ำแผนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน รวม 24 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม
2555 ได้ผลงานร้อยละ 98.60 ส�ำหรับงานก่อสร้างได้ลงนามในสัญญากับบริษทั ทางด่วนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
(BECL) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
2. โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
(1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ (รฟม.) วงเงินรวม 63,674.38 ล้านบาท
เป็นระบบรถไฟฟ้าแบบ Heavy rail ยกระดับตลอดสาย ระยะทาง 23 กิโลเมตร เริม่ ก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน
2552
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นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะท�ำงาน ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการผู้สูงอายุในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

(2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ (รฟม.) วงเงิน
83,176.65 ล้านบาท เป็นระบบรถไฟฟ้าแบบ Heavy rail โดยช่วงหัวล�ำโพง-บางแค มีทั้งยกระดับ และใต้ดิน
ส่วนช่วงบางซือ่ – ท่าพระ เป็นทางยกระดับตลอดสาย ระยะทาง 27 กิโลเมตร เริม่ ก่อสร้างเดือนเมษายน 2554
- งานก่อสร้างงานโยธา อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
- งานระบบเดินรถ อยูร่ ะหว่างขัน้ ตอนการพิจารณาคัดเลือกเอกชนร่วมทุนของคณะกรรมการตามมาตรา
13 ของพระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม รถไฟฟ้าสายสีชมพู
ณ ห้องประชุม 4 กระทรวงคมนาคม วันที่ 5 มกราคม 2558

(3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่-คูคต (รฟม.) ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายของ
รถไฟฟ้า บีทีเอส โดยช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต เป็นระบบรถไฟฟ้าแบบ Heavy rail ยกระดับตลอด
สาย ระยะทาง 19 กิโลเมตร จ�ำนวน 16 สถานี ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกวดราคางานโยธา
(4) โครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงแบริง่ – สมุทรปราการ (รฟม.) ซึง่ เป็นส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้า
บีทเี อส โดยช่วงแบริง่ – สมุทรปราการ เป็นระบบรถไฟฟ้าแบบ Heavy rail ยกระดับตลอดสาย ระยะทาง 13
กิโลเมตร จ�ำนวน 10 สถานี คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2560
- งานก่อสร้างงานโยธา อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยสัญญาที่ 1 เป็นงานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ และ
สัญญาที่ 2 ระบบราง
(5) โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ – รังสิต
(รฟท.) ซึ่งเป็นการก่อสร้างทางรถไฟตามแนวเส้นทางรถไฟสายเหนือปัจจุบัน ระยะทาง 26.3 กิโลเมตร

70

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
กระทรวงคมนาคม www.mot.go.th

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พลต�ำรวจโท วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำ
กระทรวงคมนาคม พลอากาศโท บรรจง คลายนสูตร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายนพปฎล สุนทรนนท์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ปลัดกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี
รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายสมชาย จันทร์รอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร โดยสารขบวนรถไฟโดยสารจากสถานีกรุงเทพ (หัวล�ำโพง)
ไปสถานีบางซื่อ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557

3. โครงการด้านการขนส่งทางราง
(1) โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5 (รฟท.) เส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 308
กิโลเมตร ช่วงชุมทางแก่งคอย – แก่งเสือเต้น ช่วงสุรนารายณ์ – ชุมทางบัวใหญ่ และช่วงชุมทางถนนจิระ
–ชุมทางบัวใหญ่ ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
(2) โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 (รฟท.) เส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงชุมทาง
บัวใหญ่ – หนองคาย ระยะทาง 278 กิโลเมตร ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
(3) โครงการก่อสร้างทางคู่ เส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า
– แก่งคอย (รฟท.) อยู่ระหว่างประกวดราคา
(4) งานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening) (สถานีชุมทางคลองสิบเก้า –
สุดสะพานคลองลึก) (รฟท.) อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
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พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีฉลองความส�ำเร็จหัวเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้า
ลอดแม่น�้ำเจ้าพระยา โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ส่วนต่อขยายสัญญา 2 ช่วงสถานีสนามไชย – สถานีท่าพระ ของการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ณ สถานทีก่ อ่ สร้างสถานีสนามไชย โดยมี นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวง
คมนาคม พลเอก ดร.ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการ รฟม. นายชูศกั ดิ์ เกวี อธิบดีกรมทางหลวง และคณะผูบ้ ริหาร
รฟม. ให้การต้อนรับ และน�ำคณะเยีย่ มชมความก้าวหน้าการก่อสร้างสถานีสนามไชย เมือ่ วันที่ 15 กันยายน 2557 ทัง้ นี้ โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ส่วนต่อขยายสัญญา 2 การก่อสร้างมีความก้าวหน้า (ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2557) ร้อยละ 68.09
ซึง่ เร็วกว่าแผนร้อยละ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2559 และ รฟม. ได้กำ� หนดเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าทัง้ ระบบในเดือนเมษายน
2562

4. โครงการด้านการขนส่งทางน�้ำ (จท.)
(1) งานพัฒนาท่าเรือโลจิสติกส์ ได้แก่ งานก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด
อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง งานศึกษาเพือ่ ก่อสร้างท่าเทียบเรือน�ำ้ ลึกอ�ำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยูร่ ะหว่าง
คัดเลือกที่ปรึกษา เป็นต้น
สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย (TLSP - Federation) เข้าพบ
นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เพื่อแสดงความยินดี
ในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมหารือและขอรับ
ทราบนโยบายเกี่ยวกับแผนงานโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565
เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์
ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 5 กระทรวงคมนาคม

(2) งานพัฒนาท่าเรือ ได้แก่ งานก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ จังหวัดตรัง งานซ่อมแซม
และปรับปรุงโป๊ะในแม่นำ�้ เจ้าพระยา ปี 2557 จ�ำนวน 7 แห่ง และงานก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือบริเวณสะพานพระราม 8
– บริเวณวัดนิมมานรดี
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นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เดินทางตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)

(3) เขื่อนกันทรายและคลื่น ได้แก่ งานก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน�้ำปัตตานี
จังหวัดปัตตานี งานก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่องน�้ำคลองท่าเสม็ด จังหวัดชุมพร
(4) เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ได้แก่ งานก่อสร้างเสริมระดับเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ
ที่แม่น�้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรปราการ งานก่อสร้างซ่อมแซมเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณเกาะแต้ว
จังหวัดสงขลา

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการพัฒนาท่าเรือชายฝั่ง
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม โดยมีหน่วยงานในสังกัด

(5) เขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ได้แก่ บริเวณแม่น�้ำเจ้าพระยาบริเวณ จังหวัดนครสวรรค์ บริเวณแม่น�้ำลี้
ต�ำบลเหล่ายาว และต�ำบลศรีเตีย้ อ�ำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�ำพูน และบริเวณแม่นำ�้ ป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธเี ปิดสถานีตรวจสอบสินค้า 3 ท่าเรือกรุงเทพ
ถนนอาจณรงค์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริการขนส่งสินค้าและการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เสริมสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามนโยบายของรัฐบาล
ในการ “คืนความสุขให้แก่ประชาชน” เมือ่ วันที่ 28 มกราคม 2558 ณ สถานีตรวจสอบสินค้า 3 ท่าเรือกรุงเทพ ถนนอาจณรงค์

(6) งานบ�ำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งทางน�้ำ
		 - งานขุดลอกและบ�ำรุงรักษาร่องน�้ำ ได้แก่
			 • กิจกรรมขุดลอกร่องน�้ำภายในประเทศ (ด�ำเนินการเอง) จ�ำนวน 46 ร่องน�้ำ เนื้อดินประมาณ
4.1420 ล้าน ลบ.ม.
			 • กิจกรรมขุดลอกร่องน�้ำภายในประเทศ (จ้างเหมา) จ�ำนวน 5 ร่องน�้ำ
			 • กิจกรรมขุดลอกร่องน�้ำชายฝั่งทะเล (ด�ำเนินการเอง) จ�ำนวน 56 ร่องน�้ำ เนื้อดินประมาณ
4.5013 ล้าน ลบ.ม.
			 • กิจกรรมขุดลอกร่องน�้ำชายฝั่งทะเล (จ้างเหมา) จ�ำนวน 8 ร่องน�้ำ
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นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ และนายพงษ์ศักดิ์ สมใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รองประธานคณะท�ำงานเพื่อด�ำเนิน
การตรวจ ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงคมนาคม น�ำคณะท�ำงานพร้อมด้วยผูร้ ว่ ม
สั ง เกตการณ์ ต รวจติ ด ตามผลสั ม ฤทธิ์ ข องโครงการสถานี ข นส่ ง สิ น ค้ า ทางล� ำ น�้ ำ เพื่ อ การประหยั ด พลั ง งานที่ อ.ท่ า เรื อ
จ.พระนครศรีอยุธยา เมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 โดยมี นางวิลาวรรณ ศิรงิ ามเพ็ญ ผอ.ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมภิ าคที่ 2 และนาย
วิเชียร เปมานุกรรักษ์ ผอ.ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาอยุธยา ให้การต้อนรับ

5. โครงการด้านการขนส่งทางอากาศ
(1) งานก่อสร้างทางและขยายลานจอดเครื่องบิน ที่ท่าอากาศยานตรัง (บพ.)
(2) งานก่อสร้างอาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสารหลังเดิม พร้อมติดตัง้ สะพานเทียบเครือ่ งบิน 1 ชุด ท่าอากาศยาน
อุดรธานี (บพ.)
(3) งานก่อสร้างต่อเติมทางขับ ลานจอดเครื่องบิน ลานจอดรถยนต์ พร้อมระบบไฟฟ้า ท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช (บพ.) อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเตรียมงานก่อสร้าง
6. โครงการด้านนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการขนส่ง
(1) จัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565
(สนข.)
(2) จัดท�ำร่างพระราชบัญญัติบริหารการขนส่ง พ.ศ. .... (สนข.)
(3) จัดท�ำรายงานการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) (สนข.)
(4) ศึกษารายละเอียดการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าหลักของประเทศ (สนข.)
(5) ศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว เส้นทางสุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต (สนข.)
(6) งานด้านต่างประเทศ (สปค.)
- กรอบความร่วมมือในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง (GMS) เข้าร่วมการประชุมทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การประชุม
คณะท�ำงานสาขาคมนาคมขนส่งภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง การประชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโส
NTFC การประชุมกรอบความร่วมมือข้อริเริ่มลุ่มแม่น�้ำโขงตอนล่างกับสหรัฐอเมริกา
- กรอบความร่วมมืออาเซียน เข้าร่วมการประชุมคณะท�ำงานของอาเซียนด้านการขนส่งทางบก
ทางน�้ำ ทางอากาศ และการอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่ง
- กรอบความร่วมมือเอเปค เข้าร่วมการประชุมคณะท�ำงานด้านการขนส่งของเอเปค ครัง้ ที่ 39 ระหว่าง
วันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2557 ณ ประเทศนิวซีแลนด์
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- การเจรจาการบินระหว่างประเทศ โดยจัดให้มกี ารเจรจาทวิภาคีดา้ นการบินกับรัฐบาลต่างประเทศ
รวม 5 ครั้ง กับประเทศยูเครน ลาว อินโดนีเซีย รัสเชีย และ ฮ่องกง
(7) งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (สปค.)
		 - การพัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพแบบบูรณาการ
		 - การพัฒนาแผนที่โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์
		 - การจัดท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2557 – 2561)
(8) งานด้านประชาสัมพันธ์ (สปค.) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด�ำเนินงานและความก้าวหน้าของ
แผนงาน/โครงการที่ส�ำคัญต่างๆ ของกระทรวงคมนาคม ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม

นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ห่มม่วง โฆษกกระทรวงคมนาคม แถลงข่าว
แนวทางการพิจารณาลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางของประชาชน (มาตรการรถไฟ รถเมล์ฟรี) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงฯ ซึง่ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ 27 มกราคม 2558 ให้ขยายมาตรการดังกล่าวออกไปอีก 6 เดือน
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 โดยได้มอบให้กระทรวงฯ พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมาก
ที่สุด กระทรวงฯ ได้ท�ำการศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนมาตรการช่วยเหลือดังกล่าว โดยก�ำหนดเงื่อนไข เช่น กลุ่มที่ใช้บริการฟรี
(ผู้สูงอายุ พระภิกษุ สามเณร แม่ชี และทหารผ่านศึก) ส�ำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ว่างงานจะได้รับส่วนลดค่าโดยสารแทนซึ่ง
จะช่วยประหยัดงบประมาณจากที่รัฐบาลให้การสนับสนุนปีละกว่า 3,660 ล้านบาท เหลือเพียงปีละ 1,071 ล้านบาท ทั้งนี้
จะต้องก�ำหนดรายละเอียดวิธีการแยกกลุ่มประชาชนให้ชัดเจน โดยกระทรวงฯ จะทบทวนผลการศึกษาพร้อมเชิญหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติเพือ่ หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือให้แล้วเสร็จเพือ่
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนถึงก�ำหนดสิ้นสุดมาตรการฯ
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พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม แถลงข่าวความร่วมมือระบบราง ระหว่างกระทรวงทีด่ นิ โครงสร้างพืน้ ฐาน การขนส่ง และการท่องเทีย่ วแห่ง
ญี่ปุ่น กับกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และผลการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟ ระหว่าง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชัน้ 3 กระทรวง
คมนาคม

(6) งานด้านการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน (สปค.) จากค่าเวนคืนทีด่ นิ ให้กบั ประชาชนทีไ่ ด้รบั ความ
เดือดร้อน แล้วเสร็จ จ�ำนวน 689 ราย และได้ด�ำเนินการแก้ต่างคดีเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
จ�ำนวน 69 คดี

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไข ปัญหาเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัยและ
ทีด่ นิ ท�ำกินของชุมชนตลาดบ่อบัว จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี นายชาติชาย ทิพย์สนุ าวี รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผูแ้ ทนการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย และตัวแทนชุมชนตลาดบ่อบัวเข้าร่วมประชุม เมือ่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
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ส่วนที่

3

รายงานงบการเงิน

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ 2557
ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม

78
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กระทรวงคมนาคม
งบการเงินรวมระดับกระทรวง
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
(ยังไม่ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
เรียกข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2557
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กระทรวงคมนาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
หมายเหตุ

80

(หน่วย:บาท)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ
เงินลงทุนระยะสั้น
3
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		

14,78,4212,040.12
2,339,255,693.90
116,772,282.78
8,084,523.03
573,054,096.92
8,323,877.50
17,829,702,514.25

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว
4
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
5
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
6
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
7
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน		
รวมสินทรัพย์		

2,483,285.54
229,287,000.00
177,594,080,203.80
227,063,732,937.86
52,303,841.14
67,204,846.39
405,009,092,114.73
422,838,794,628.98
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กระทรวงคมนาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
หมายเหตุ
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น        
ค่าใช้จ่ายค่าจ้าง
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
เงินรับฝากระยะสั้น
8
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังเพื่อการด�ำเนินงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
รวมหนี้สิน		
สินทรัพย์สุทธิ		

(หน่วย:บาท)

11,530,137,489.44
270,043,544.83
7,610,640.17
3,573,956,427.02
1,230,960,562.87
16,612,708,664.33
1,304,778,613.07
31,271,600.00
54,679,404.46
1,390,729,617.53
18,003,438,281.86
404,835,356,347.12

สินทรัพย์สุทธิ						
ทุน
61,976,332,698.57
รายได้ (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
342,859,023,648.55
รวมสินทรัพย์สุทธิ		
404,835,356,347.12
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กระทรวงคมนาคม
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
หมายเหตุ

(หน่วย:บาท)

รายได้จากการด�ำเนินงาน
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากงบประมาณ (สุทธิ)       
9   
105,848,388,372,.83
รายได้อื่น                                   
7,561,542,213.38
รวมรายได้จากรัฐบาล                                       113,409,930,586.21
รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  
138,114,348.55
รายได้จากการช่วยเหลือ และการบริจาค  
144,297,198.32
รายได้อื่น         
320,992,770.24
รวมรายได้จากแหล่งอื่น                
603,404,317.11
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน                                             
114,013,334,903.32
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
10      
10,416,295,860.70
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ                               
2,742,435,594.72
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม                        
137,752,249.41
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง                                 
733,254,007.54
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย                          11    
45,605,381,436.28
ค่าสารณูปโภค
12     
706,844,525.86
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย  
13   
28,343,586,863.46
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                  
289,965,823.29
ค่าใช้จ่ายอื่น                                    
84,911,864.89
		 รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน               
89,060,428,225.52
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน                            
24,952,906,677.80
หมายเหตุ  ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

82

รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
กระทรวงคมนาคม www.mot.go.th

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

กระทรวงคมนาคม
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557
หมายเหตุ

(หน่วย:บาท)

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน
ก�ำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์                                347,972,486.04
รายการอื่นๆที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน                                                 0.00
รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด�ำเนินงาน
347,972,486.04
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ
24,604,934,191.76
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
24,604,934,191.76
หมายเหตุ    ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้       

หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน		

					
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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สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ 2557 ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
คมนาคม/งบประมาณแผ่นดินในสังกัดกระทรวงคมนาคม/การเบิกจ่ายงบประมาณรัฐวิสาหกิจของหน่วย
งานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

1. งบประมาณแผ่นดินในสังกัดกระทรวงคมนาคม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คค. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557จ�ำนวน 133,015.13 ล้านบาท
แบ่งเป็นรายจ่ายประจ�ำ จ�ำนวน 38,522.10 ล้านบาท (ร้อยละ 28.96) และรายจ่ายลงทุน จ�ำนวน 94,493.03
ล้านบาท (ร้อยละ 71.04) (เอกสารแนบ 2) โดยมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้
- ผลการเบิกจ่ายภาพรวม จ�ำนวน 101,220.96 ล้านบาท (ร้อยละ 76.10) และ ก่อหนีผ้ กู พัน 24,734.60
ล้านบาท (ร้อยละ 18.60) รวมเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน 125,955.57 ล้านบาท (ร้อยละ 94.69) คงเหลือ
จ�ำนวน 7,059.56 ล้านบาท (ร้อยละ 5.31)
- รายจ่ายประจ�ำ มีผลการเบิกจ่าย จ�ำนวน 35,238.20 ล้านบาท (ร้อยละ 91.48) และก่อหนี้ผูกพัน
2,688.66 ล้านบาท (ร้อยละ 6.98) รวมเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน 37,926.85 ล้านบาท (ร้อยละ 98.45)
คงเหลือ 595.25 ล้านบาท (ร้อยละ 1.55)
- รายจ่ายลงทุน มีผลการเบิกจ่าย จ�ำนวน 65,982.77 ล้านบาท (ร้อยละ 69.83) และ ก่อหนี้ผูกพัน
22,045.95 ล้านบาท (ร้อยละ 23.33) รวมเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน 88,028.72 ล้านบาท (ร้อยละ 93.16)
คงเหลือ 6,464.32 ล้านบาท (ร้อยละ 6.84)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเภทรายจาย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
งบประมาณทั้งหมด 387,466.03 ล้านบาท
90,469.57
ลบ.
(23.35%)

เบิกจ่าย

งบทําการ 299,718.39
งบทาการ
299 718 39 ลานบาท
ล้านบาท
65,197.80
ลบ.
(21.75%)

เบิกจ่าย

234,520.60
ลบ.
(78 25%)
(78.25%)

คงเหลือ

296,996.46
ลบ.
(76.65%)

คงเหลือ

งบลงทุน 87,747.63
4 6 ล้า้ นบาท
25,271.77
ลบ
ลบ.
(28.80%)

เบิกจ่าย

62,475.87
ลบ.
(71.20%)

คงเหลือ

ณ เดือนกันยายน 2557
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2. การเบิกจ่ายงบประมาณรัฐวิสาหกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
		 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รัฐวิสาหกิจของ คค. ได้รับอนุมัติงบประมาณประจ�ำปี 2557 จ�ำนวน 387,466.03 ล้านบาท แบ่งเป็น    
งบท�ำการ จ�ำนวน 299,718.39 ล้านบาท และงบลงทุน จ�ำนวน 87,747.63 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่าย
ภาพรวมจ�ำนวน 296,996.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.65 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (งบท�ำการ
จ� ำ นวน 234,520.60 ล้ า นบาท (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 78.25) และงบลงทุ น จ� ำ นวน 62,475.87 ล้ า นบาท
(คิดเป็นร้อยละ 71.20))
ผลการเบิ
กจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเภทรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2557
งบประมาณทั้งหมด 133,015.13 ล้านบาท
24,734.60 ลบ.
(18.60%)

7,059.56 ลบ.
(5.31%)
101,220.96 ลบ.
(76.10%)

ผลการเบิกจ่าย

รรายจ่
ยจายประจํ
ยปร จา 38,5
38,522.10
. 0 ลล้านบาท
นบ
2,688.66 ลบ.
(6.98%)

595.25 ลบ.
(1.55%)

ก่อหนี้ผูกพัน

งบประมาณคงเหลือ

รายจ่ายลงทนน 94,493.03
รายจายลงทุ
94 493 03 ลานบาท
ล้านบาท
22,045.95 ลบ.
(23.33%)

6,464.32 ลบ.
(6.84%)
65,982.77 ลบ.
(69.83%)

35,238.20 ลบ.
(91.48%)
(91 48%)

ผลการเบิกจ่าย

ก่อหนี้ผูกพัน

งบประมาณคงเหลือ

ผลการเบิกจ่าย

ก่อหนี้ผูกพัน

งบประมาณคงเหลือ

ณ เดือนกันยายน พ.ศ.2557

หมายเหตุ :   * บกท.  และ ทอส. เป็นรัฐวิสาหกิจทีจ่ ดั ท�ำแผนการด�ำเนินงานและผลการด�ำเนินงานตามปีปฏิทนิ
(เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2557)
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การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม : รัฐวิสาหกิจในสังกัด คค. มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม
จ�ำนวน 332,069.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.70 ของวงเงินงบประมาณปี 2557 สามารถเบิกจ่ายได้ 296,996.46
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 76.65 ของวงเงินงบประมาณปี 2557 เบิกจ่ายได้ล่าช้ากว่าแผน จ�ำนวน 35,072.56
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.56
การเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม : รัฐวิสาหกิจในสังกัด คค. มีแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม จ�ำนวน 83,096.13
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.70 ของวงเงินงบลงทุนปี 2557 สามารถเบิกจ่ายได้ 62,475.87 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 71.20 ของวงเงินงบลงทุนปี 2557 เบิกจ่ายได้ล่าช้ากว่าแผน จ�ำนวน 20,620.26 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 24.81

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการด�ำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม ครั้ง ที่ 2/ 2557 และนางสร้อยทิพย์  ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการด�ำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงคมนาคม
ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม
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ส่วนที่

4

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
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4.1 ด้านขับเคลื่อนนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีดังนี้
ส�ำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และส�ำนักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร

1. ส�ำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของส�ำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม ในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 มีดังนี้
ส�ำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคมมีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
รัฐมนตรี ประสานนโยบายภายในกระทรวง รวมถึงการประสานงานระหว่างกระทรวงต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยงาน
ที่ต้องปฏิบัติงานเชื่อมโยงกัน การปฏิบัติงานของส�ำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม ในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมาได้ด�ำเนินงานเพื่อสนับสนุนภารกิจในด้านราชการทางการเมืองของรัฐมนตรี รวมถึงการ
ประสานงานในระดับต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นลักษณะงานได้ดังนี้

1. งานเกี่ยวกับด้านการบริหารและงานสนับสนุนด้านวิชาการ

1.1 งานการประชุมคณะรัฐมนตรี
ประกอบด้วยการตรวจสอบเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีการจัดท�ำสรุปวิเคราะห์และมีข้อสังเกต
เมื่อมีความจ�ำเป็น การประสานงาน การบรรจุเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อการชี้แจง การเสนอ
ความเห็น การสั่งการตามมติคณะรัฐมนตรี การน�ำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี การจัดท�ำข้อมูลในการพิจารณา
ในขัน้ ตอนต่าง ๆ เป็นไปด้วยความราบรืน่ ขจัดปัญหาและอุปสรรคให้เรือ่ งของกระทรวงคมนาคมสามารถด�ำเนิน
งานไปได้ด้วยความราบรื่น ทั้งนี้ การปฏิบัติงานดังกล่าวจะมีทั้งในการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ที่ท�ำการปกติ
และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ด้วย การด�ำเนินงานจึงเป็นส่วนที่อ�ำนวยการและ
สนับสนุนการด�ำเนินโครงการของกระทรวงคมนาคมได้บรรลุผลตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างดี
1.2 งานการจัดประชุมสรุปสถานการณ์รายสัปดาห์ (Morning Brief)
เกิดขึ้นจากด�ำริของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง)
ในการจัดให้มีการประชุมระหว่างผู้บริการระดับสูงของกระทรวงคมนาคมในส่วนกลางประชุมร่วมกับหัวหน้า
หน่วยงานระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม ในทุกวันศุกร์เวลา
07.45 น. ณ ห้องราชด�ำเนิน โดยมีวตั ถุประสงค์ในการติดตามสถานการณ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง
และหน่วยปฏิบตั ิ โดยจะมีการถ่ายทอดนโยบายที่ได้รบั จากคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
คมนาคม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รวมถึงการรายงานการปฏิบัติราชการจากปลัดกระทรวง
คมนาคมและรองปลัดกระทรวงคมนาคมในแต่ละด้าน ตลอดจนการรับฟังการด�ำเนินการ และให้ค�ำแนะน�ำต่อ
หน่วยงานปฏิบัติในสังกัดในการแก้ ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน โดยส�ำนักงานรัฐมนตรีได้รับมอบหมายและ
ได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบการจัดการประชุม และท�ำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการการประชุม
1.3 งานด้านการวิเคราะห์กลั่นกรองงานที่น�ำเสนอรัฐมนตรี
ส�ำนักงานรัฐมนตรีได้ท�ำหน้าที่ในการวิเคราะห์เรื่องที่ส�ำนักงานปลัดกระทรวง หน่วยราชการ
และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม น�ำเสนอรัฐมนตรีว่าการฯ และรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ โดยได้ท�ำหน้าที่
ในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การตรวจสอบการน�ำเสนองานตามอ�ำนาจหน้าที่และระเบียบ
ข้อกฎหมาย ข้อสัง่ การให้เกิดความถูกต้อง โดยในปีทผี่ า่ นมามีเรือ่ งทีเ่ ข้าสูก่ ารพิจารณากลัน่ กรองของส�ำนักงาน
รัฐมนตรีมากกว่า 20,000 เรื่อง จากเรื่องที่น�ำเสนอกระทรวงจ�ำนวน 30,000 เรื่องในปี 2557
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2. งานเกี่ยวกับด้านนิติบัญญัติและการควบคุมการบริหารของฝ่ายนิติบัญญัติ

2.1 งานการเสนอร่างพระราชบัญญัติและการขอความเห็นชอบจากรัฐสภา
ภารกิจของกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะต้องมี
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หรือก�ำหนดภาระในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งต้องเสนอร่าง พระราชบัญญัติ
ต่อรัฐสภา ซึ่งรวมถึงการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจ�ำปีด้วย และงานทางด้านการต่างประเทศที่
ต้องท�ำความตกลงกับประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะต้องน�ำเสนอต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ ไม่ว่าจะในขั้นตอนการ
ขอความเห็นชอบกรอบการเจรจา หรือในขัน้ ตอนการท�ำความตกลง ซึง่ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 190 และธรรมนูญการปกครองประเทศพุทธศักราช 2557 โดยการเสนอร่างพระ
ราชบัญญัติดังกล่าวจะต้องด�ำเนินการจัดท�ำค�ำกล่าวน�ำเสนอร่างพระราชบัญญัติและจัดท�ำขั้นตอนของการน�ำ
เสนอการตั้งกรรมาธิการวิสามัญ พร้อมประสานงานในขั้นตอนต่าง ๆ ในส่วนของการขอความเห็นชอบในเรื่อง
ความตกลงระหว่างประเทศ ก็จะด�ำเนินการเพือ่ จัดท�ำค�ำเสนอทีจ่ ะต้องอธิบายประกอบการพิจารณาของรัฐสภา
โดยในขัน้ ตอนต่าง ๆ จะมีงานในด้านการประสานงานกับหน่วยงานในสังกัด สภาผูแ้ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภาด้วย
นอกจากนั้น ก่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ส�ำคัญ ๆ เช่น ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. 2557 และ ปี พ.ศ. 2558 ส�ำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม จะต้องด�ำเนินการ
ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานของกระทรวงคมนาคมด้วย
2.2 งานกระทู้ถาม
เนือ่ งจากกระทรวงคมนาคม มีภารกิจส�ำคัญ มีโครงการทีจ่ ะต้องใช้เงินงบประมาณจ�ำนวนมาก
โดยโครงการต่าง ๆ จะมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน และส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจะให้ความสนใจการด�ำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคม และเมือ่ มีประเด็นปัญหาหรือมีความไม่ชดั เจนหรือความต้องการความคืบหน้าของการด�ำเนินงานของ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภาจะตัง้ กระทูถ้ ามเพือ่ ให้รฐั มนตรีตอบชีแ้ จง ซึง่ กระทูถ้ ามเป็นหนึง่ ใน
มาตรการของฝ่ายนิติบัญญัติที่ ใช้ ในการควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 อยู่ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง
2.3 งานคณะกรรมาธิการเชิญประชุมชี้แจง
เนือ่ งจากปัจจุบนั มีพระราชบัญญัตคิ �ำสัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ้ ทน ราษฎรและ
วุฒสิ ภา พ.ศ. 2554 ใช้บงั คับโดยหากไม่ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว บุคคลทีถ่ กู เชิญให้ชแี้ จงอาจมีความ
ผิดและถูกด�ำเนินคดีได้ ส�ำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคมได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงานกรณีการ
เชิญประชุมของคณะกรรมาธิการ เพือ่ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ซึง่ หากไม่ดำ� เนินการให้ถกู ต้องตาม
ความจ�ำเป็นจะเป็นความเสี่ยงที่จะถูกด�ำเนินการในความผิดอาญาได้ ซึ่งการด�ำเนินงานด้านนี้ของส�ำนักงาน
รัฐมนตรี เป็นส่วนหนึ่งที่จะป้องกันมิให้เกิดปัญหาในทางคดีอาญาด้วยส่วนหนึ่ง

3. งานเรื่องราวร้องทุกข์

ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเป็นการบริการที่ให้กบั ประชาชน ซึง่ การด�ำเนินงาน
หรือด�ำเนินการโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ประชาชนอาจจะไม่ได้รับความพึงพอใจ หรือได้รับผลกระทบ จึงได้มี
หนังสือร้องเรียน ร้องทุกข์ต่อรัฐมนตรี โดยส่วนใหญ่จะเป็นการร้องขอบริการ และการร้องขอให้ลดผลกระทบ
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หรือยกเลิกการก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อประชาชน ส�ำนักงานรัฐมนตรี ได้ด�ำเนินการส�ำหรับกรณีต่าง ๆ
ที่ประชาชนได้ร้องเรียนร้องทุกข์ โดยได้ส่งเรื่องราวร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการและให้หน่วยงาน
ด�ำเนินการและได้ตอบชี้แจงผลการด�ำเนินการให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ เป็นผลให้ปัญหาของประชาชนคลี่คลาย และ
ได้รับการแก้ ไข ไม่ลุกลามไปสู่การชุมนุม ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงคมนาคมในภาพรวม ซึ่งส�ำนักงาน
รัฐมนตรีได้ด�ำเนินการวิเคราะห์ กลั่นกรอง และน�ำเสนอรัฐมนตรีฯ เพื่อสั่งราชการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตลอดจนแจ้งความก้าวหน้าต่อผูร้ อ้ ง ทัง้ นี้ ได้ตดิ ตามผลการสัง่ ราชการดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ ง โดยค�ำนึงถึงความ
สุขของประชาชนเป็นที่ตั้งในการปฏิบัติราชการ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์รายสัปดาห์
(Morning Brief) ของผู้บริหารระดับสูง โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย
นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ณ ห้องราชด�ำเนิน ศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม (MOC) อาคารสโมสรและ
หอประชุม กระทรวงคมนาคม
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พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมการด�ำเนินงานโครงการรถไฟฟ้า จ�ำนวน
3 เส้นทาง ได้แก่ สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-พัฒนาการ-ส�ำโรง และสายสีส้ม ช่วงศูนย์
วัฒนธรรม-มีนบุรี และการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้า โดยมีนางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวง
คมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารจากส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 2 กระทรวง
คมนาคม

พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน
“กรมขนส่งทางรางเพือ่ การขนส่งในอนาคต” โดยมี นายนพปฎล สุนทรนนท์ เลขารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม นางสร้อย
ทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวง นายวรเดช หาญประเสริฐ รองปลัดกระทรวง นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
นายสมศักดิ์ ห่มม่วง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน�้ำ  นายสิรภพ จึงสมาน ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก
และนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เข้าร่วมการสัมมนา เพื่อน�ำ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนาไปประกอบการศึกษาเพือ่ จัดตัง้ กรมการขนส่งทางราง เมือ่ วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ ห้องโลตัส
1 – 4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
กระทรวงคมนาคม www.mot.go.th

91

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
คมนาคม นายสมศักดิ์ ห่มม่วง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน�้ำและโฆษกกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม
การเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ของ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) โดยมี
นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปแผนรองรับ
การเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ของ บขส. และเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย (GPS) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม
2557 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการ “เปิดให้ประชาชนใช้งานสะพาน
ข้ามแม่นำ�้ เจ้าพระยา บริเวณถนนนนทบุรี 1 อย่างไม่เป็นทางการ เมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ สะพานข้ามแม่นำ�้ เจ้าพระยา บริเวณ
ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี เพือ่ เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน พร้อมปล่อยขบวนรถอ�ำนวยความปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ โดยมี
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายชูศกั ดิ์
เกวี อธิบดีกรมทางหลวงนายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท และผูบ้ ริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมในพิธี โดย
สะพานแห่งนีจ้ ะเปิดให้บริการประชาชนใช้เป็นเส้นทางสาธารณะตัง้ แต่วนั ที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวก บรรเทาปัญหาจราจรแก่ประชาชน และเชือ่ มโยงโครงข่ายการเดินทางในพืน้ ทีต่ อนเหนือของกรุงเทพฯ ให้สมบูรณ์
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นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท หลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ำกัด น�ำนักลงทุนเข้าพบนายอาคม เติมพิทยา
ไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อรับทราบนโยบายการพัฒนาและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของไทย ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟทางคู่ และการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2 โดยมี
นายภูมิใจ อัตตะนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง นายอารักษ์ โพธิทัต ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
และนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรร่วมเข้าพบ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
2557 ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ตรวจความก้าวหน้า
การพัฒนาภายในท่าเรือ และการแก้ ไขปัญหาจราจรบริเวณภายนอกท่าเรือ โดยมี ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จ�ำเนียร รองผู้อ�ำนวยการ
ท่าเรือแหลมฉบัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และรายงานความก้าวหน้า เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ท่าเรือ
แหลมฉบัง อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบังจะมี 4 โครงการหลัก ประกอบด้วย โครงการพัฒนาศูนย์กลาง
ขนส่งสินค้าทางรถไฟ (Single Rail Transfer Operator : SRTO) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะ ที่ 3 โครงการพัฒนา
ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายในท่าเรือ ที่จะผลักดันและขับเคลื่อนให้
เกิดขึน้ ภายในปี 2558 เป็นต้นไป เพือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั ท่าเรือแหลมฉบัง ส�ำหรับการแก้ปญ
ั หาการจราจรภายนอก
ท่าเรือนั้น กรมทางหลวงมี โครงการขยายพื้นผิวจราจร ทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 เพื่อเชื่อมเข้าสู่ท่าเรือ
โดยจะทยอยเปิดถนนบริเวณดังกล่าวประมาณปลายปี 2558 ส่วนกรมทางหลวงชนบทจะมีสว่ นสนับสนุนในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากนิคมอุตสาหกรรมต่างๆในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยองสู่
ท่าเรือแหลมฉบังให้รวดเร็วขึ้น ซึ่งจะเร่งรัดให้เกิดขึ้นภายในปลายปี 2558 หรือต้นปี 2559 นี้
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นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมงานแถลงข่าวการประชุมสุดยอดผู้น�ำแผนงานความ
ร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ ่ ม แม่ น�้ ำ โขง 6 ประเทศ ครั้ ง ที่ 5 (The 5th GMS Summit) โดยมี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานการแถลงข่าว จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้สัมภาษณ์รายการ
จับประเด็นข่าวร้อนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ภายหลังงานแถลงข่าว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม
แชงกรี-ลา ทั้งนี้ผู้น�ำ GMS ทั้ง 6 ประเทศเห็นด้วยกับแผนความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากการประชุมในทุกสาขา ทั้งด้านคมนาคม
พลังงาน เทคโนโลยีการอ�ำนวยความสะดวกด้านการค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งเเวดล้อม พร้อมกันนี้ ยังเห็นชอบ
แผนการลงทุนระยะเร่งด่วน 5 ปี วงเงิน 3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และแผนระยะยาว 10 ปี วงเงิน 5 หมื่นล้านเหรียญ โดยแหล่ง
ทุนจะมาจาก 3 ส่วน คือ เงินกู้เพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เงินจากกองทุนซีโรฟันของจีน ที่มีให้กับกลุ่ม GMS ปีละ
3 พันล้านหยวน และจากงบประมาณความร่วมมือทางวิชาการของกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวถือว่าได้
รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกประเทศ รวมไปถึงธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ ADB ที่พร้อมให้การสนับสนุนในแผนการ
ลงทุนของกลุม่ GMS โดยผูน้ ำ� ส่วนใหญ่ตา่ งเห็นด้วยถึงความยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักในความร่วมมือต่าง ๆ ส�ำหรับ
ประเทศไทยจะเร่งผลักดันให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 ชายแดน เพื่อดึงการค้าการลงทุน และรัฐบาลจะเร่งผลักดันการปฏิรูป
รวมไปถึงการแก้ ไขปัญหาความขัดแย้ง เพื่อให้ประเทศไทยมีเสถียรภาพและมีสันติเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการลงทุน
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2. ส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม
2.1 การพัฒนาระบบราชการ โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายสิรภพ จึงสมาน ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินโครงการคมนาคม
ร่ ว มเครื อ ข่ า ยชุ ม ชน สร้ า งถนนปลอดภั ย เมื่ อ วั น ที่ 11 พฤศจิ ก ายน 2557 ณ ห้ อ งราชด� ำ เนิ น กระทรวงคมนาคม
โดยกระทรวงคมนาคมได้กำ� หนดให้ความปลอดภัยเป็นยุทธศาสตร์หนึง่ ในการยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้ ได้รบั ความ
สะดวกและปลอดภั
		 ยในการเดินทาง และเปิดโอกาสให้ประชานได้มีส่วนร่วมในการแก้ ไขปัญหาอุบัติเหตุในชุมชนของตน
โดยด�ำเนินการบนทางหลวงหมายเลข 35 บริเวณ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ระหว่าง
เดือนมกราคม – สิงหาคม 2557 จ�ำนวน 475 ครั้ง

1.การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของกระทรวงคมนาคม
1.1) ความจ�ำเป็นในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร

โลกทุกวันนีเ้ ปลีย่ นแปลงตามความเร็วของอินเตอร์เน็ต ไร้ขดี จ�ำกัดในการแลกเปลีย่ นข้อมูลและ
การสื่อสาร กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบให้เกิดความจ�ำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใน
การบริหาร จากเดิมที่มุ่งโครงสร้างองค์กรแบบตายตัวไปสู่การปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
เช่น จากการรวมศูนย์อ�ำนาจไปสู่ การกระจายอ�ำนาจ จากแนวคิดมุ่งการแข่งขันไปเป็นการมุ่งแสวงหาความ
ร่วมมือ จากที่เคยให้ความส�ำคัญของทรัพยากรวัตถุไปเป็นการยึดความส�ำคัญ/ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของคน
จากการเน้นองค์กรขนาดใหญ่กลายเป็นลดขนาดลง ให้จิ๋วแต่แจ๋ว (Small but Smart) ลดความซับซ้อนและเพิ่ม
ความชัดเจนในภารกิจด้านใดด้านหนึ่ง และเน้นความเหมือนไปสู่ความต่างที่หลากหลาย เป็นต้น องค์กรใน
ทุกวันนี้จึงมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เช่น จัดโครงสร้างให้มีลักษณะ
เป็นแนวนอนมากขึ้น เน้นทีมงาน และองค์การแบบไร้พรมแดน ประกอบด้วยคนท�ำงาน ต่างวัฒนธรรมมากขึ้น
เกิดจริยธรรมใหม่ของการท�ำงาน เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านค่านิยมในการท�ำงานมากขึ้นเกิดองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดเวลา รู้จักใช้เทคโนโลยีอันทรงประสิทธิภาพ เน้นเรื่องความยืดหยุ่น และต้อง
พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (Fast-paced Change) และคาดการณ์ล่วงหน้าได้ยาก
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1.2) ประเภทหน่วยงานของรัฐ

		
องค์กรภาครัฐมีขนาดใหญ่และมีล�ำดับขั้นการบังคับบัญชามาก ปัจจุบันรัฐได้ค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นที่
ต้องมี การทบทวนการจัดโครงสร้างองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการแบ่งแยกภารกิจให้ชัดเจนใน
บทบาทนโยบาย การก�ำกับดูแล และการให้บริการสาธารณะ โดยหน่วยงานที่พิจารณาเห็นว่าโครงสร้างองค์กรไม่
เหมาะสมจะต้องวิเคราะห์บทบาทภารกิจของหน่วยงานที่จะจัดตั้งขึ้น และก�ำหนดรูปแบบโครงสร้างองค์กรให้
เหมาะสมกับการด�ำเนินภารกิจนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์การจ�ำแนกหน่วยงาน
ของรัฐในก�ำกับของฝ่ายบริหารตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 แจ้งตามหนังสือส�ำนักงาน
ก.พ.ร.ที่ นร 1200/ว 1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2553 เห็นชอบหลักการการปรับปรุงหลักการจ�ำแนกประเภทหน่วย
งานของรัฐในก�ำกับของฝ่ายบริหารให้จำ� แนกประเภทหน่วยงานของรัฐในก�ำกับของฝ่ายบริหารได้ 4 ประเภท ดังนี้
1. ส่วนราชการ 2. รัฐวิสาหกิจ 3. องค์การมหาชน 4. หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ โดยแต่ละประเภทมีหลักการ
สรุปได้ดังนี้
ลำ�ดับ ประเภทหน่วยงาน
1 ส่วนราชการ
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ลักษณะของภารกิจและโครงสร้างการบริหารจัดการ
กระทรวง ทบวง กรม รับผิดชอบภารกิจหลัก ภารกิจพื้นฐานของรัฐที่เป็นการ
ควบคุม กำ�กับดูแล และอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมาย รวมทั้งงานนโยบาย
ต่างๆ ควรมีบทบาทภารกิจหลัก (Core Function) รวม 3 ประการ ประกอบด้วย
(1) บทบาทภารกิจในการกำ�หนดนโยบาย
(2) บทบาทภารกิจในการวางระเบียบ หลักเกณฑ์และตรวจสอบ
(3) บทบาทภารกิจในการสนับสนุนส่งเสริม

2

รัฐวิสาหกิจ

เป็นหน่วยงานที่รัฐเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รับผิดชอบ
ภารกิจของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
• ภารกิจของรัฐเชิงพาณิชย์ทมี่ ลี กั ษณะเป็นการให้บริการสาธารณะ ไม่มงุ่ กำ�ไร
สูงสุดแต่ต้องเลี้ยงตัวเองได้
• งานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่
• งานของรัฐที่มีความสำ�คัญต่อความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ
• กิจกรรมมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของประชาชนทีร่ ฐั ยังจำ�เป็นต้องควบคุม
และดำ�เนินการแต่ผู้เดียว
• งานที่ภาคเอกชนยังไม่พร้อมที่จะลงทุนดำ�เนินการ
• กิจการที่รัฐจำ�เป็นต้องแทรกแซงตลาดเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม

3

องค์การมหาชน

หน่วยงานบริหารทีแ่ ยกส่วนออกไปจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีกลไกการ
บริหารงานของตนเอง
• รับผิดชอบงานบริการสาธารณะ
• มี ค วามมุ่ ง หมายให้ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรและบุ ค คลให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
• ต้องไม่เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำ�ไรเป็นหลัก
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ลำ�ดับ ประเภทหน่วยงาน
ลักษณะของภารกิจและโครงสร้างการบริหารจัดการ
4 หน่วยงานของรัฐรูป เป็นหน่วยงานที่เน้นการให้บริการแก่หน่วยงานแม่ต้นสังกัดเป็นหลัก
แบบใหม่
• หน่วยงานของส่วนราชการที่มีขีดความสามารถสูงกว่าภารกิจที่มีอยู่ที่อาจ
ให้บริการแก่หน่วยงานอื่นรวมทั้งประชาชน
• เน้นการมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า มีความคล่องตัวในการทำ�งาน รวม
ถึงลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ

1.3) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของกระทรวงคมนาคมในปัจจุบัน

นโยบายของรัฐบาลระยะเร่งด่วนข้อ 6.13 ก�ำหนดให้ “แยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานระดับ
นโยบาย หน่วยงานก�ำกับดูแล และหน่วยปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน และจัดตัง้ หน่วยงานก�ำกับดูแลระบบราง เพือ่ ท�ำหน้าที่
ก�ำหนดมาตรฐานการให้บริการ และความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรมการลงทุนการบ�ำรุง
รักษาและการบริหารจัดการซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ” เพื่อให้
ระบบขนส่งทางรางเป็นระบบขนส่งหลักที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาประเทศ กล่าวคือ การพัฒนาเส้นทาง
รถไฟให้ครอบคลุมพืน้ ทีท่ ปี่ ระชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสมจะเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืน้ ที่
อย่างคุม้ ค่า น�ำไปสูก่ ารตัง้ ถิน่ ฐานอย่างเป็นระบบ ยกระดับคุณภาพชีวติ ประชาชน ประหยัดพลังงาน และมีความ
ปลอดภัยสูง ประการส�ำคัญคือ เป็นการปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงกับระบบ
ขนส่งอืน่ ๆ และประเทศต่างๆ ในภูมภิ าค รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน และลดต้นทุนค่าใช้จา่ ยในการขนส่ง
อันจะส่งผลให้ประเทศมีขดี ความสามารถเชิงแข่งขันเพิม่ ขึน้ ขณะนีก้ ระทรวงคมนาคมอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการ
จัดตัง้ กรมการขนส่งทางราง อันเป็นอนาคตทีส่ ำ� คัญของภาคการคมนาคมไทย เนือ่ งจากในปัจจุบนั ยังไม่มหี น่วยงาน
ภาครัฐและกฎหมายที่ก�ำกับดูแลการบริการ ด้านการขนส่งทางรางให้มีมาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการ
ให้บริการ และมาตรฐานด้านการประกอบการขนส่งทางราง ในรูปแบบมาตรฐานเดียวกันที่สากลยอมรับ
ในระยะต่อไป กระทรวงคมนาคมจะได้เสนอให้มีการปรับโครงสร้างของกรมการบินพลเรือน เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในบทบาทภารกิจ การป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน และการก้าวให้ทนั กับภาคอุตสาหกรรม
การบินที่เจริญก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ในการปรับโครงสร้างองค์กรภาครัฐต้องมีการออกกฎหมาย
หรือแก้กฎหมาย ที่มีหลายขั้นตอนในการด�ำเนินการ ท�ำให้ใช้เวลามากพอสมควร ดังนั้นการพิจารณาการปรับ
โครงสร้างองค์กร จึงต้องพิจารณาลงลึกในรายละเอียดให้สามารถรองรับภารกิจในอนาคตที่จะเพิ่มขึ้นหรืออาจ
ลดลงได้ตามวิถีการเปลี่ยนแปลงของบริบทสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ อันจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพขององค์กรและการขับเคลื่อนประเทศต่อไป
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พลอากาศเอกประจิน จั๋นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
มอบนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม
โดยมีนางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายวรเดช หาญประเสริฐ และนายพงษ์ ไชย เกษมทวีศักดิ์
รองปลัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558
ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม

2.2 ด้านนโยบาย/แผนงาน/โครงการ

โดยส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านนโยบาย/โครงการงบประมาณ การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2.2.1 งานนโยบาย/แผนงาน/โครงการ

- การพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
				- การพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปี พ.ศ. 2555-2558
- พิจารณากลั่นกรองแผนเงินกู้และแผนบริหารหนี้สาธารณะ

		2.2.2 งานงบประมาณ
ใช้งบกลางระหว่างปี

- พิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจ�ำปี รวมทั้งการขอ

-พิจารณากลั่นกรองงบท�ำการและงบประมาณลงทุนของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการขออนุมัติ
งบประมาณลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปี
- จัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการจัดท�ำงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมการประชุม
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงคมนาคม

2.3 งานติดตามและประเมินผล
คมนาคม

- ติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

- ติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555-2558 ของกระทรวงคมนาคม
- ติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ 2557
ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
- รายงานการติดตามประเมินผลการด�ำเนินการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงคมนาคม
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
- ติดตามผลการด�ำเนินงานและการเบิกจ่ายโครงการเพื่อป้องกันและแก้ ไขปัญหาอุทกภัย
(ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท) จากเงินกูภ้ ายใต้พระราชก�ำหนดให้อำ� นาจกระทรวงการคลังกูเ้ งิน
เพื่อวางระบบบริหารจัดการน�้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 (350,000 ล้านบาท)
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พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมการตรวจสอบการก�ำกับดูแลความ
ปลอดภัยสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดยมี นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม
นายวรเดช หาญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงฯ นายสมชาย พิพธุ วัฒน์ อธิบดีกรมการบินพลเรือน นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) นางสาริณี แสงประสิทธิ์ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด นาวาอากาศเอก จิรพล เกื้อด้วง ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน รักษาการ
กรรมการ ผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) ผู้แทนกองทัพอากาศ ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยาและ
ผูบ้ ริหารกรมการบินพลเรือน (บพ.) เข้าร่วมการประชุม เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมชัน้ 10 กรมการบินพลเรือน

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย พลอากาศโท บรรจง คลายนสูตร์ ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม และคณะ เดินทางตรวจราชการโครงการก่อสร้างระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซือ่
- รังสิต, ความคืบหน้าของการก่อสร้างสถานีกลาง ทางวิ่ง จุดตัดการก่อสร้างสายสีแดง บางซื่อ - รังสิต และทางด่วนศรีรัช
- วงแหวนรอบนอก โดยมี นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สนุ าวี รองปลัดกระทรวงคมนาคม
ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจราชการโครงการฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่
13 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างสถานีบางซื่อ
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2.3 ด้านต่างประเทศ

โดยส�ำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ
1. การประชุมคณะมนตรีและคณะกรรมการต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
เพื่อร่วมก�ำหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ด้านความปลอดภัย การรักษาสิ่งแวดล้อมและการอ�ำนวยความ
สะดวกในการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ และการประชุมขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเพื่อ
ติดตามมาตรการต่าง ๆ ขององค์การ และน�ำมาใช้ปรับปรุงการบินของไทยให้ ได้มาตรฐานตามทีอ่ งค์การก�ำหนด
เพื่อให้อุตสาหกรรมการบินระหว่างประเทศของไทยเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

นายชิเกะกะซุ ซะโตะ (Mr. Shigekazu Sato) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�ำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจ�ำประเทศไทย เข้าพบ
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อเยี่ยมคาราวะและหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศไทย โดยมีพลอากาศโท บรรจง คลายนสูตร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย
ทิพย์สุนาวี รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายสมศักดิ์ ห่มม่วง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน�้ำ ผู้แทนจากส�ำนักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และผู้แทนส�ำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมร่วม
เข้าพบเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม

2. การประชุมความร่วมมือด้านการขนส่งในกรอบต่าง ๆ ได้แก่ ACMECS, BIMSTEC, IMT-GT และ
APEC เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาคนี้
3. การประชุมระดับทวิภาคี เช่น การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ
และการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทย กับต่างประเทศ และการเข้าร่วมการประชุมกรอบพหุภาคีที่ส�ำคัญ ได้แก่ ASEM และ ACD
เพื่อรักษาบทบาทผู้น�ำของประเทศไทยในเวทีโลก
4. การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (GMS) ได้แก่ (1) การประชุม
คณะท�ำงานสาขาการขนส่ง เพื่อพิจารณาจัดล�ำดับความส�ำคัญของโครงการความร่วมมือเพื่อให้มีการเชื่อมโยง
โครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างกัน (2) การประชุมเพื่อพิจารณาการจัดตั้งสมาคมการรถไฟของประเทศลุ่ม
น�ำ้ โขง เพือ่ ส่งเสริมการเชือ่ มโยงเส้นทางรถไฟระหว่างกัน (3) การประชุมระดับเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสและระดับรัฐมนตรี
6 ประเทศลุ่มน�้ำโขง
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พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม และ นางปาริชาต คชรัตน์ ผูต้ รวจราชการกระทรวงคมนาคม ร่วมงานเลีย้ งอาหารค�ำ่ การประชุมสุดยอดผูน้ ำ 
�
GMS ครั้งที่ 5 (The 5th GMS Summit) โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวต้อนรับผู้น�ำทั้ง 6 ประเทศและ
แขกผู้มีเกียรติ ซึ่งประกอบด้วย สมเด็จมหาอัครเสนาบดี ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา นายหลี เค่อ เฉียง
นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นายทองสิง ท�ำมะวง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นายเต็ง เส่ง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นายเหวียนเติ้นสุง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม รัฐมนตรีของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น�้ำโขง GMS นายทาเคฮิโกะ นากาโอะ ประธานธนาคารพัฒนาเอเชียและประธานสภา
ธุรกิจของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น�้ำโขง GMS เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมแชงกรี - ลา

5. การประชุมหารือด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพือ่ นบ้านทัง้ ในระดับทวิภาคี
และพหุภาคี เพื่อช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและการเดินทางของประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเทีย่ ว และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน
6. การประชุมภายใต้กรอบอาเซียนด้านการขนส่ง ซึง่ ประกอบด้วย การประชุมระดับรัฐมนตรีและระดับ
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งอาเซียน และการประชุมคณะท�ำงานด้านการขนส่งสาขาต่าง ๆ ของอาเซียน
เพือ่ เตรียมความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 รวมทัง้ การประชุมระหว่างอาเซียน
กับประเทศคู่เจรจา เพื่อพิจารณาการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทั้งการขนส่งทางบก ทางน�้ำ  ทางอากาศ
รวมทัง้ การจัดท�ำความตกลงด้านการขนส่งเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกการขนส่งเชือ่ มโยงภูมภิ าคอาเซียน และความ
ร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ยังมีการประชุมเจรจาเปิดตลาดบริการด้านการขนส่งภายใต้อาเซียน เพือ่ เป็นการเปิดโอกาส
ให้นกั ลงทุนอาเซียนเข้าไปใช้บริการระหว่างกันได้อย่างเสรี ซึง่ จะท�ำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าและ
การลงทุน รวมทั้งสนับสนุนให้ ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาค
7. การเจรจาการบินระหว่างประเทศ เพือ่ เจรจาแก้ ไขปรับปรุงความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศ
ระหว่างไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ เพื่อให้สายการบินสามารถเพิ่มเที่ยวบินและขยายเส้นทางบินได้ตามความ
ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศใน
ภูมิภาค
8. การประชุมระดับคณะท�ำงานด้านการขนส่งเอเปค ครั้งที่ 39 ณ ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นการประชุม
ที่มีเป้าหมายเพื่อเปิดเสรีด้านการค้าและอ�ำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบขนส่งคนและสินค้าที่ปลอดภัย มั่นคงและยั่งยืนในระดับภูมิภาค
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นางปาริชาต คชรัตน์ ผูต้ รวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การ
ทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) โดยผู้แทนไทยได้ร่วมเสนอความเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นที่ส�ำคัญๆ ได้แก่ การทบทวน
ยุทธศาสตร์ การวางแผน การปฏิรูปองค์กรการให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ส�ำคัญ และกล่าว
ชื่นชมเลขาธิการ IMO ที่จะหมดวาระในเดือนธันวาคม 2558 ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2557 ณ ส�ำนักงานใหญ่ IMO
กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

9. การจัดงานวันทางทะเลโลก องค์การทางทะเลระหว่างประเทศขอให้ประเทศสมาชิกร่วมจัดงานวัน
ทางทะเลโลก ในช่วงสัปดาห์สดุ ท้ายของเดือนกันยายนของทุกปี เพือ่ เป็นการรณรงค์สง่ เสริมความปลอดภัยและ
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ

ด๊อกเตอร์เปเตอร์ ยาค็อบ (Dr. Peter Jakab) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�ำนาจเต็มแห่งฮังการีประจ�ำประเทศไทย เข้าพบ
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อเยี่ยมคาราวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ โดยมีพลอากาศ
โท บรรจง คลายนสูตร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายวรเดช หาญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม และ
ผู้แทนส�ำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมร่วมเข้าพบ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
และการพัฒนาระหว่างประเทศของฝรั่งเศสเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงคมนาคม
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 5 กระทรวงคมนาคม
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Mr. Arun Mishra ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) เข้าพบ พล อ. อ. ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อแสดง
ความยินดีในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่งใหม่ และขอทราบนโยบายของกระทรวงคมนาคมด้านการบินพลเรือน โดยมีนายพงษ์ ไชย
เกษมทวีศักดิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายสมชาย พิพุธวัฒน์ อธิบดีกรมการบินพลเรือน และผู้แทนจากส�ำนักความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมร่วมเข้าพบ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม

2.4 ด้านงานพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
โดยส�ำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน

		
1. งานพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน

ส�ำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทนมีภารกิจส�ำคัญ คือ ด�ำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ เงินค่า
ทดแทนและงานคดีเกี่ยวกับการเวนคืน รวมถึงการด�ำเนินการในเรื่องอื่น ในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งงานนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการเวนคืน ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการเวนคืนในสังกัดกระทรวงคมนาคม
หลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมการบิน
พลเรือน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
และการท่าเรือแห่งประเทศไทย

		
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของส�ำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน มีดังนี้

2.1. ด�ำเนินการเกีย่ วกับการพิจารณาอุทธรณ์ และงานคดีเกีย่ วกับการเวนคืน รวมทัง้ ด�ำเนินการ
ในเรือ่ งอืน่ ๆ ตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการจัดหา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2. วางหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเวนคืน รวมทั้งให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่
หน่วยงานที่เวนคืน
2.3. เสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงแก้ ไขกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.4. ประสานการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
2.5. ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หรือที่ได้รบั มอบหมาย
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3. ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในรอบปีงบประมาณ 2557

3.1 พิจารณาอุทธรณ์แล้วเสร็จจ�ำนวน 775 ราย
3.2 ด�ำเนินงานด้านคดีจ�ำนวน 95 คดี
3.3 ด�ำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ การ
ประสานการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จ�ำนวน 102 เรื่อง

โครงการเวนคืนที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

โครงการเวนคืนที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
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1.2.5 ด้านตรวจราชการและพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์
โดยส�ำนักตรวจราชการ

ผลการด�ำเนินงานของส�ำนักตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีดังนี้

1.1) ภารกิจสนับสนุนการตรวจราชการของคณะผูบ้ ริหารกระทรวงคมนาคม ได้แก่ ปลัดกระทรวง
คมนาคม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นหัวหน้าคณะ
เดินทางไปตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงคมนาคม และตามแผนการตรวจราชการประจ�ำ
ปีงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ 2557 คณะผู้บริหารได้เดินทางไปในพื้นที่เขตตรวจราชการ จ�ำนวน 19 ครั้ง
เพื่อติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินโครงการต่างๆของหน่วยงานในสังกัดพร้อมทั้ง ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอ
แนะให้หน่วยงานรับไปพิจารณาด�ำเนินการ เพื่อแก้ ไขปัญหาเร่งรัดการด�ำเนินการ หรือสนับสนุนให้เกิด
ประสิทธิภาพการด�ำเนินโครงการยิ่งขึ้น

นายสมชาย จันทร์รอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม (ประธานคณะท�ำงานเพื่อด�ำเนินการตรวจติดตาม
ประเมินผลการด�ำเนินการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงคมนาคม) พร้อมด้วยคณะท�ำงานฯ เดินทางไปตรวจติดตาม
โครงการจัดระเบียบชายหาด จ.ภูเก็ต และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต การจัดระบบโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวใน
จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2557 ณ จ.ภูเก็ต เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และติดตามผลกระทบของโครงการ
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งติดตามการบูรณาการการด�ำเนินงานของหน่วยงานสังกัด ได้แก่ จท. ขบ. ทล. ทช. บวท และ ทอท.

นายสมชาย จันทร์รอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ได้เดินทางไปตรวจพินิจงานของสถานีรถไฟจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และนครสวรรค์

1.2ภารกิจติด ตามหน่วยรายงานผลการด� ำ เนิ น การตามข้ อสั่ ง การจากการตรวจราชการ
ในปีงบประมาณ 2557 ซึ่งได้มีการด�ำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การติดตาม เร่งรัด และสรุปผลการด�ำเนิน
การของหน่วยงานตามข้อสั่งการดังกล่าวข้าวต้นน�ำเสนอผู้บริหารพิจารณาทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี
ก่อนประมวลผลและจัดท�ำเป็นหนังสือ“ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประจ�ำปีงบประมาณ 2557”
ต่อไป ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2557 หน่วยงานในสังกัดได้รายงานผลการด�ำเนินการตามข้อสั่งการจากการตรวจ
ราชการซึ่งส�ำนักตรวจราชการ(สต.) ได้สรุปเสนอผู้บริหาร จ�ำนวน 101 เรื่อง นอกจากนี้ ได้มีการด�ำเนินการ
เร่งรัดกรณีที่หน่วยงานไม่รายงานผลภายในระยะเวลา โดยได้ท�ำหนังสือเตือนไปยังหน่วยงาน จ�ำนวน 36 เรื่อง
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นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด�ำเนินโครงการติดตาม
ผลสัมฤทธิ์การถ่ายโอนถนนของกรมทางหลวงชนบทให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2557 โดยมี
นายธีระกุล เอี่ยมอ�ำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดนครนายก
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิชาการ และด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นอนุกรรมการ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรม
รอยัลฮิลล์ จังหวัดนครนายก

นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รองประธานคณะท�ำงาน เพื่อด�ำเนินการตรวจ ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงคมนาคม
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1.3) ภารกิจสนับสนุนคณะท�ำงานเพือ่ ด�ำเนินการตรวจ ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการตามแผน
งาน/โครงการของ คค. โดยมี หน.ตรค.เป็นประธาน ตรค.ทัง้ 5 ท่านเป็นรองประธาน และสต. เป็นฝ่ายเลขานุการ
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2557 คณะท�ำงานได้ก�ำหนดแผนการตรวจ ติดตามประเมินผลการด�ำเนินการตามแผน
งาน/โครงการของ คค. ประจ�ำปีงบประมาณ 2557 เพื่อมุ่งเน้นการตรวจ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่
ด�ำเนินการแล้วเสร็จ โครงการทีม่ คี วามทับซ้อนเชือ่ มโยงกันหลายหน่วยงาน โครงการทีส่ นับสนุนโลจิสติกส์ของ
ประเทศ ประกอบด้วย 7 โครงการ ซึ่งคณะท�ำงานสามารถตรวจติดตามได้ครบทั้ง 7 โครงการตามแผน ท�ำให้
ได้รบั ทราบผลการด�ำเนินงาน และสภาพปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินงานของแต่ละโครงการ การตรวจ
ติดตามของคณะท�ำงานจึงมีความส�ำคัญในแง่ของการรับทราบสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว สามารถ
ให้ค�ำแนะน�ำเพื่อช่วยให้หน่วยรับตรวจสามารถแก้ ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ส่งผลให้การด�ำเนินงานโครงการ
และผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งบางโครงการยังได้มีการติดตามผลการ
ด�ำเนินการตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะของคณะท�ำงาน โดยการลงพื้นที่โครงการเป็นรอบที่ 2 เพื่อเร่งรัดการ
ติดตามให้เห็นผลอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

นางปาริชาต คชรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง
เนื่องในโอกาสวันชาติออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558
ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

นางปาริชาต คชรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมร่วมกล่าวเปิดการประชุม 2015
(China International Economic and Trade Regionalization Development Summit)
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นางปาริชาต คชรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะ
ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อ�ำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ

1.4) ภารกิจสนับสนุนคณะกรรมการด�ำเนินโครงการติดตามผลสัมฤทธิ์และบริการที่เกี่ยวเนื่องของ
กระทรวงคมนาคม จากการก่อสร้างสะพานแม่นำ�้ โขง (อ.เชียงของ) และโครงการติดตามผลสัมฤทธิก์ ารถ่ายโอน
ถนนของ ทช. ให้ อปท. (จ.นครนายก) โดยมี รปค. คพ.เป็นประธาน สต. เป็นฝ่ายเลขนุการ

นายสนิท พรหมวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้ก�ำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร
และรับเรื่องร้องเรียน 1584 และศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะและรถบรรทุกวัตถุอันตราย ณ กรมการขนส่งทางบก และ
ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ศูนย์ความปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 1146 ณ กรมทางหลวงชนบท เมื่อวันที่ 1
มกราคม 2558
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
กระทรวงคมนาคม www.mot.go.th

109

คมนาคมก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

นายสนิท พรหมวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่และให้ก�ำลังใจเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ 1193
ต�ำรวจทางหลวง ศูนย์บริหารงานอุบัติภัย 1586 กรมทางหลวง และศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และ
เรือที่ประสบภัย กรมการบินพลเรือน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558

ทั้งนี้ แนวทางการปฏิบัติในการด�ำเนินการรายละเอียด เป็นไปในรูปแบบของคณะอนุกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตัง้ จ�ำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการด�ำเนินโครงการติดตามผลสัมฤทธิแ์ ละบริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งจาก
การก่อสร้างสะพานแม่น�้ำโขง อ.เชียงของ และคณะอนุกรรมการด�ำเนินโครงการติดตาม ผลสัมฤทธิ์การ
ถ่ายโอนถนนของกรมทางหลวงชนบทให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.นครนายก) ซึ่งเป็นการด�ำเนินการใน
รูปแบบคณะกรรมการร่วมภาคประชาชน โดยมี หัวหน้าผูต้ รวจราชการกระทรวงคมนาคม (นายสมชาย จันทร์รอด)
และ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม (นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ) เป็นประธานแต่ละคณะตามล�ำดับ และ
สต. เป็นฝ่ายเลขานุการทัง้ 2 คณะ การด�ำเนินการในภาพรวมของทัง้ 2 คณะเป็นการด�ำเนินการในพืน้ ที่โครงการ
ได้แก่ การประชุม การรับฟังความคิดเห็น ทั้งจากคณะอนุกรรมการ ผู้เกี่ยวข้อง ในด้านต่างๆ ทั้งหน่วยงานใน
สังกัดที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นที่ และผู้ใช้บริการ
จากนั้นได้ประมวลความพึงพอใจและปัญหาอุปสรรค ก่อนคณะอนุกรรมการประมวลและวิเคราะห์เป็นบทสรุป
พร้อมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารกระทรวงคมนาคมใช้เป็นข้อมูลเชิงนโยบายต่อไป
1.5. ภารกิจสนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือ
ของรัฐ ที่ ได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
โดยกระทรวงคมนาคมได้รับค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานดังกล่าว จ�ำนวน 6 คณะ โดยแต่ละคณะมี ตรค.
เป็นประธาน สต. เป็นเลขานุการคณะ และได้เดินทางไปปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีต่ ามความรับผิดชอบของแต่ละคณะๆ
ละ 4 ครั้ง จ�ำนวนรวม 24 ครั้ง
1.6. ภารกิจด�ำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ในปีงบประมาณ 2557 สต. ได้พิจารณาด�ำเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ตามขั้นตอนกระบวนงาน เพื่อบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการด�ำเนินงาน การอ�ำนวยความสะดวก การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ไม่วา่ จะเป็นด้านการอ�ำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และการให้บริการ รวมทัง้ เรือ่ งขอความอนุเคราะห์และ
เรื่องเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ รวมจ�ำนวน 544 เรื่อง
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นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ตรวจราชการจังหวัดสระแก้ว

2.6 ด้านการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงคมนาคม

โดยกลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวงคมนาคม
		
1. ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ในปีงบประมาณ 2557 ของคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลประจ�ำกระทรวงคมนาคม มีสาระส�ำคัญโดยสรุป ดังนี้

1.1 ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารกระทรวงคมนาคมและผูบ้ ริหารส่วนราชการในสังกัด ผูต้ รวจราชการ
และผู้ตรวจสอบภายใน
1.2. สนับสนุนและส่งเสริมให้กระทรวงคมนาคมมีการก�ำกับดูแลที่ดี มีระบบการควบคุมภายใน
ทีเ่ พียงพอและเหมาะสม มีระบบตรวจสอบติดตามทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สอบทานรายงานผลการปฏิบตั งิ านและผลการ
ด�ำเนินงานทางการเงินของกระทรวงคมนาคมและส่วนราชการในสังกัด ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
• การตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและส่วนราชการในสังกัด
• การตรวจสอบภายใน ของกระทรวงคมนาคมและส่วนราชการในสังกัด
• การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ของกระทรวงคมนาคม
และส่วนราชการในสังกัด
• การด�ำเนินงานตามค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการของกระทรวงคมนาคม กลุม่ ภารกิจ และส่วน
ราชการในสังกัด
• การด�ำเนินงานทางการเงินและรายงานการเงิน ของกระทรวงคมนาคมและส่วนราชการ
ในสังกัด
1.3. สอบทานโครงการส�ำคัญตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม รวมทั้ง
ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ ไข การด�ำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการ ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก�ำหนด ดังนี้
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1.3.1 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ อ�ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ของกรมเจ้าท่า
1.3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับการเปิดเสรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ของกรมการขนส่งทางบก
1.3.3 ตรวจติดตามโครงการพัฒนาเส้นทางเดินรถโดยสารประจ�ำทางระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อน
บ้านเส้นทางกรุงเทพ-เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
1.3.4 ตรวจติดตามแผนปฏิบตั กิ ารก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางถนนให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว (Action Plan)
และ โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการยกระดับความปลอดภัยทางน�้ำ พัทยาโมเดล ของ กรมเจ้าท่า

การตรวจติดตามโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ
อ�ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ของกรมเจ้าท่า

ประชุมและตรวจติดตามแผนปฏิบัติการก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางถนนให้แก่นักท่องเที่ยว
(Action Plan) และ โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการยกระดับความปลอดภัยทางน�้ำ
พัทยาโมเดล ของกรมเจ้าท่า ณ จังหวัด ชลบุรี ร่วมกับส่วนราชการในสังกัด
ประกอบด้วย ขบ. ทล. ทช. จท. ต�ำรวจท่องเที่ยว ต�ำรวจน�้ำ และหน่วยงานท้องถิ่น

2. ผลการด�ำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กลุ่มตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด�ำเนินงาน และความคุม้ ค่าของการใช้จา่ ยเงิน รวมทัง้ ความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม ผลการปฏิบัติงานที่ส�ำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โดยสรุปมี ดังนี้
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2.1 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี พ.ศ. 2557 ตรวจสอบ
ด้านการเงินการบัญชี (Financial Audit) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ (Compliance Audit)
และตรวจสอบการด�ำเนินงาน (Performance Audit) และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนาการ
ด�ำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส จ�ำนวน 10
เรื่อง ดังนี้
2.1.1 แผน – ผล ปฏิบัติการจัดซื้อ / จัดจ้าง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
2.1.2 การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
2.1.3 การเงินและบัญชีเงินกองทุนประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
2.1.4 การเงินและบัญชีเงินกองทุนพระพุทธคมนาคมบพิธ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
2.1.5 การเงินและบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
2.1.6 การเงินและบัญชีเงินกองทุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่ได้รบั บาด
เจ็บหรือเสียชีวติ จากเหตุการณ์ ไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพืน้ ที่ใกล้เคียง ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
2.1.7 การใช้จา่ ยเงินงบประมาณ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมความมัน่ คงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
2.1.8 การด�ำเนินงาน : การจัดซื้อ/จัดจ้าง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
2.1.9 การด�ำเนินงาน : การปรับปรุง บ�ำรุงรักษา ก่อสร้างท่าอากาศยานและจัดให้มสี งิ่ อ�ำนวย
ความสะดวกและความปลอดภัยที่ท่าอากาศยาน กรมการบินพลเรือน
2.2.การปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวง
คมนาคม
กลุ่มตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำ
กระทรวงคมนาคม จัดประชุม ประสานงาน และสอบทานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด กรณีปกติ
5 ด้าน ได้แก่ ด้านการตรวจราชการ ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายในรวมทัง้ การบริหารความเสีย่ ง ด้านการด�ำเนินงานตามค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการ
และด้านรายงานการเงิน สอบทานกรณีพิเศษโครงการส�ำคัญตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์กระทรวง
คมนาคม สังเกตการณ์การด�ำเนินงาน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน/โครงการ พร้อมทั้งจัดท�ำร่างรายงานการสอบทาน
ผลการด�ำเนินงานระหว่างปี (รอบ 6 เดือน) และรายงานการสอบทานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีนายเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ เป็นประธาน ได้ประชุม
ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ ศทท. (สปค.คค.) ขบ. จท. บพ. ทอท. และ กทท. เรื่อง Thailand National Single Window
ณ ห้องราชด�ำเนิน อาคารสโมสร ชั้น 2 กระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
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2.7 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		
1. ศูนย์บูรณาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแห่งชาติ (National Multimodal Transport Integration Center : NMTIC)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ร่วมกับ บริษัท
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ท�ำการศึกษา ออกแบบสถาปัตยกรรมศูนย์บูรณาการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบแห่งชาติ (National Multimodal Transport Integration Center : NMTIC)ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 ซึ่งมีเป้าหมายของการด�ำเนินงาน คือ การพัฒนาศูนย์ NMTIC ให้เป็นศูนย์บูรณา
การการบริหารจัดการ/การควบคุม/การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลในทุกโหมดการขนส่ง ทั้งในด้านความ
ปลอดภัยและด้านการจราจร (Safety & Traffic Controlling Planning and Monitoring) และด้านโลจิสติกส์
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Logistics Fleet and Supply Chain Management)
โดยได้มีการออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมของศูนย์ NMTIC ประกอบด้วย กระบวนการ
ปฏิบตั งิ าน กระบวนการด้านวิศวกรรม การศึกษาองค์ประกอบของศูนย์ยอ่ ย การบริหารจัดการเดินรถสาธารณะ
ด้วยระบบ GPS หน้าที่บทบาทภายในศูนย์ รูปแบบการด�ำเนินการ การออกแบบอาคารปฏิบัติการ รวมถึงการ
ด�ำเนินการด้านการตลาดและโมเดลทางธุรกิจ ซึ่งองค์ประกอบส�ำคัญของศูนย์ ประกอบด้วย 3 Tiers คือ
- Tier-1 : เจ้าของข้อมูล เป็นหน่วยงานที่มีการใช้ระบบติดตามยานพาหนะ ระบบควบคุมการ
จราจร และระบบอื่นๆ ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรบนโครงข่ายทั้งทางถนน ทางราง ทางน�้ำ  และทางอากาศ
อาทิ กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด กองบังคับการต�ำรวจจราจร และ
กรุงเทพมหานคร เป็นต้น
- Tier-2 : หน่วยรวบรวมและบูรณาการข้อมูล เป็นหน่วยงานกลางทีม่ หี น้าที่ในการรวบรวมข้อมูล
จากหน่วยงานใน Tier-1 เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ในระบบฐานข้อมูลกลาง การก�ำหนดรูปแบบและ
วางมาตรฐานในการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้บริการข้อมูลส�ำหรับการประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆ
- Tier-3 : ผู้ ใช้บริการข้อมูล เป็นหน่วยงานที่ประยุกต์ ใช้ข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงาน
รวมทัง้ ประชาชนทัว่ ไป ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐทีท่ ำ� หน้าทีก่ ำ� กับดูแล ภาคเอกชนและผูป้ ระกอบการขนส่ง
ประชาชน และผู้บริหารระดับสูง
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2. การจัดท�ำแผนที่ Thailand’s Connectivity Mapซึ่งแสดงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ตามแผน
ปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 และเชื่อมโยงชุดข้อมูล Transport FGDS ของส�ำนักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม
ภายในปี พ.ศ. 2558 อาเซียนมีพันธกิจในการรวมตัวกันเพื่อสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean
Economic Community : AEC) เพื่อร่วมมือกันทางเศรษฐกิจของประเทศในเขตอาเซียน และเพื่อประโยชน์
ในการต่อรองทางเศรษฐกิจ การส่งออก และการน�ำเข้าของสินค้า อันจะเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเพิ่มโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนให้กับไทย
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หลายหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แล้ว รวมถึงกระทรวงคมนาคม ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน โดยที่
ภารกิจหลักของกระทรวงคมนาคม คือ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม
ขนส่งของประเทศ ในอันทีจ่ ะส่งเสริมให้ประเทศไทยมีขดี ความสามารถในการแข่งขัน และเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของไทย ซึง่ กระทรวงได้มกี ารพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งในทาง
กายภาพ ให้รองรับทั้งด้านการเดินทาง ด้านการขนส่งสินค้า และด้านโลจิสติกส์ รวมถึงการพัฒนาให้รองรับ
การเชื่อมต่อกับภูมิภาคในอาเซียน และโดยที่ เพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ทางกายภาพดังกล่าว สามารถอ้างอิงในเชิงพื้นที่ได้บนแผนที่แบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เห็นภาพรวมของการ
พัฒนาได้ครบถ้วนทั่วประเทศ รวมถึงการเห็นภาพพื้นที่ที่ยังเป็น Missing Link ของการเชื่อมโยงโครงสร้าง
พื้นฐานกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะท�ำให้การวางแผนการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง/
เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง ดังนั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม จึงได้จัดท�ำ Thailand’s Connectivity Map ซึ่งแสดงโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ และสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกด้านการขนส่ง รวมถึง พื้นที่ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เขตการปกครอง สถานที่ส�ำคัญ สถานที่
ท่องเที่ยว และเพื่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมมากยิ่งขึ้น ยังได้มีการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ และการเชื่อมโยง
ชุดข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านเส้นทางคมนาคม (Transport FGDS) ที่เชื่อมโยงกับ Thailand’s Connectivity
Map ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้เรียกใช้ตามความเหมาะสม ได้แก่
- ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ใช้ในการวางแผน/การตัดสินใจด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์
- ผู้ประกอบการขนส่ง ใช้ ในการวางแผนการขนส่งสินค้าและด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
ทั้งในประเทศและกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการวางแผนการลงทุนกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ในภารกิจของหน่วยงาน เช่น เส้นทางท่องเที่ยว การโซนนิ่งภาคการเกษตร
การใช้ประโยชน์ในการเชื่อมโยง/ติดต่อกับภูมิภาคอาเซียน
- ประชาชน ใช้ ใ นการวางแผนการเดิ น ทาง ทั้ ง ในประเทศและประเทศในภู มิ ภ าคอาเซี ย น
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2.8 ด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
โดยกองสารนิเทศ

การแถลงข่าว

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม แถลงข่าวความร่วมมือระบบราง ระหว่างกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว
แห่งญี่ปุ่น กับกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และผลการประชุม คณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟ
ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3
กระทรวงคมนาคม

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม บันทึกเทปการสัมภาษณ์ในรายการ ประเด็นดังหลังข่าว เมือ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์
2558 โดยจะออกอากาศในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 - 13.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย
(ช่อง 11)

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม สัมภาษณ์พิเศษการจัดแสดงละครเพลงและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
“ไกลกังวล มิวสิคัล ออน เดอะ บีช” โดยกระทรวงคมนาคมก�ำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557
ณ สวนหลวงราชินี อ.หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Thai Global Network ซึ่งแพร่ภาพ 126
ประเทศทั่วโลก เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ณ อาคารออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 และนางสร้อยทิพย์
ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์พิเศษ การจัดแสดงละครเพลงและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ไกลกังวล
มิวสิคลั ออน เดอะ บีช” เพือ่ ออกอากาศในรายการ ทัว่ ฟ้าคมนาคมไทย 2015 ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 24 วันเสาร์ที่ 24 มกราคม
2558 เวลา 10.00 น.
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พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังพิธีเปิดการประชุมสุดยอด
ผูน้ ำ� แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง 6 ประเทศ ครัง้ ที่ 5(The 5th GMS Summit) อย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา ว่าผู้น�ำทั้ง 6 ประเทศ เห็นพ้องให้มีการจัดตั้งสมาคมรถไฟ GMS ขึ้น

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้สมั ภาษณ์สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบเี อส ณ บริเวณสถานทีจ่ ดั งานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 บริเวณหน้ากระทรวง
คมนาคม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เรื่อง การปรับราคาค่าโดยสารรถแท็กซี่สาธารณะ

พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม ให้สมั ภาษณ์ภายหลังการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง แนวทาง
แก้ ไขปัญหาด้านการขนส่งทางอากาศจะสรุปแนวทางการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2
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นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์กองบรรณาธิการวารสารราชรถในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางและ
นโยบายในการบริหารงานราชการ การผลักดันการด�ำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งทั้งทางบก น�้ำ  ราง และอากาศให้เป็นรูปธรรมตลอดจนแนวคิดในการปฏิบัติราชการและการด�ำเนินชีวิตของบุคลากร
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัด ณ ห้องท�ำงานกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคมให้สมั ภาษณ์เกีย่ วกับกรณีเกิดเหตุบนรถไฟขบวนที่ 174 สุราษณ์ธานี – กรุงเทพฯ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องท�ำงานกระทรวงคมนาคม

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์รายการ"ตีโจทย์ ประเทศไทย" ทาง Smart SME ในประเด็นด้าน
การขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน ณ กระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 โดยรายการดังกล่าวจะออกอากาศทุกวัน
พฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 20.00น.-21.00น. ทางทรูวิชั่นระบบ SD ช่อง 49 HD 570 และ PSI True TV ช่อง 49, Sunbox 101,
Big4 เลขช่อง 158, GMMz เลขช่อง 205, กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ PSI กับ Dynasat เลขช่อง 229, และเคเบิลท้องถิ่นทุก หรือ
ทางเว็บไซด์ www.smartsme.tv
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ด้านการจัดนิทรรศการ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชมการแสดงละครเพลงและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
“ไกลกังวล มิวสิคัล ออน เดอะ บีช” พร้อมด้วย นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม
ร่วมชมการแสดง ซึ่งกระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลเมือง
หัวหิน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดขึ้น เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ณ สวนหลวงราชินี อ�ำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จัดการแสดงไปถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรม ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณ
รวมทั้ ง เป็ น การถวายความจงรั ก ภั ก ดี แ ละน้ อ มร� ำ ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณาธิ คุ ณ ที่ มี ต ่ อ ประชาชนทุ ก หมู ่ เ หล่ า ภายใต้ ชื่ อ
“อัครมหาราชา ปิ่นฟ้าคมนาคม” เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณหน้ากระทรวงคมนาคม ถนนราชด�ำเนินนอก
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พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและลงนามถวายพระพร พร้อมเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนิทรรศการ
“อัครมหาราชา ปิ่นฟ้าคมนาคม” โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นางสร้อยทิพย์
ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัด ข้าราชการ และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคม

พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธมี อบรางวัลการประกวดแนวคิดการออกแบบ
ภายในสถานีรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ระยะที่ 2 พิษณุโลก – เชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ “อัตลักษณ์สร้างคุณค่า”
(Identity Creates Value) พร้อมเปิดนิทรรศการแสดงผลงานการประกวดฯ โดยมี พลต�ำรวจโท วรศักดิ์ นพสิทธิพร
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม และนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม
ยงยุทธ สาระสมบัติ ชั้น 5 ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
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นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เยี่ยมชมนิทรรศการและมอบของที่ระลึกให้แก่ประชาชนที่ร่วมกิจกรรม
ภายในบูธนิทรรศการของกระทรวงคมนาคม ในงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” เมื่อวันที่ 26
กรกฎาคม 2557 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

2.9 ด้านการบริหารทัว่ ไป การจัดการเอกสาร บริการและเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม
โดย กองกลาง

ผลการด�ำเนินงานของกองกลางที่ส�ำคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีดังนี้

2.1 ด้านบริหารทั่วไป
2.1.1. ปรับปรุงโครงสร้างภายในกองกลาง ซึง่ จากเดิมกองกลางมีหน่วยงานภายในระดับฝ่าย จ�ำนวน
2 หน่วยงาน ได้แก่ 1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานรับ-ส่ง งานเอกสารและ
ข้อมูล และงานห้องสมุด 2) ฝ่ายช่วยอ�ำนวยการและประสานราชการ ประกอบด้วย งานช่วยอ�ำนวยการและ
งานเลขานุการ ต่อมากองกลางได้เสนอขอปรับปรุงโครงสร้างภายในและการปรับปรุงการก�ำหนดต�ำแหน่ง
เพื่อให้กองการเจ้าหน้าที่เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงคมนาคม พิจารณา ผล อ.ก.พ. กระทรวงคมนาคม มีมติอนุมัติ
โครงสร้างการแบ่งงานภายในกองกลางในการประชุมครัง้ ที่ 5/2557 เมือ่ วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ท�ำให้โครงสร้าง
กองกลางที่ปรับปรุงใหม่ มี 1 ฝ่าย 3 กลุ่มงาน ได้แก่ 1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย งานสารบรรณกลาง
และงานบริหารทั่วไป 2) กลุ่มแผนและประสานราชการ ประกอบด้วย งานวิชาการและยุทธศาสตร์ และงาน
ประสานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)และภารกิจพิเศษ 3) กลุม่ ช่วยอ�ำนวยการและเลขานุการ ประกอบด้วย
งานช่วยอ�ำนวยการและงานเลขานุการ 4) กลุ่มบริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ประกอบด้วย งานบริการ
ข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน งานเอกสารและข้อมูล และงานห้องสมุด
2.1.2 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรัฐพิธี งานศาสนกิจ งานการกุศล และงานเฉลิมพระเกียรติใน
โอกาสต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

นางปาริชาต คชรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ “กัณฑ์หิมพานต์” กระทรวง
คมนาคมเป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานคร โดยมีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง
กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดร่วมฟังเทศน์มหาชาติเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557ณ พุทธมณฑล เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา
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นายสิรภพ จึงสมาน ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก เป็นประธานรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิม
พระเกียรติฯ เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจ�ำปี 2557 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม
2557 ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (ท่าพระจันทร์) เขตพระนคร กรุงเทพฯ กระทรวงคมนาคมรับเป็น
เจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกกัณฑ์ที่ 4 กัณฑ์วนประเวศน์ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมท�ำบุญและ
รับฟังเทศน์ฯ ในครั้งนี้ด้วย

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหาร
ระดับสูง และประชาชน ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคม ถนนราชด�ำเนินนอก

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผูบ้ ริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม บันทึกเทปถวายพระพรเนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
12 สิงหาคม 2557 ณ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรงั สิต กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
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นายสมศักดิ์ ห่มม่วง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน�้ำเป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคมร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่ม
ถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาส
มหามงคลเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม ณ มณฑล พิธีท้องสนามหลวง

2.1.3 การสร้างความสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของกองกลางและ
เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดยกองกลางร่วม
กับกองการเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แก้วสารพัดนึก ให้แก่ข้าราชการลูกจ้าง
กองกลาง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมัน ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม
2557 อ�ำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ�ำนวน 41 คน ผลความส�ำเร็จของโครงการ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
ได้รับความพึงพอใจร้อยละ 95

2.1.4 การปฏิบัติงานด้านการช่วยอ�ำนวยการให้แก่ผู้บริหารระดับสูงในการจัดประชุม ต้อนรับ
คณะบุคคลส�ำคัญ เช่น กรรมาธิการชุดต่างๆ คณะวิทยาลัยป้องการราชอาณาจักรและการรับมอบนโยบายต่างๆ
อวยพรและจัดงานวันปีใหม่ วันเกษียณอายุราชการ
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พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ไพศาล สีตบุตร ประธาน
คณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ นายวันชัย ศารทูลทัต พลเรือเอก ยุทธนา ฟ้าผลงาม พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์
เกิดสุข รองประธานฯ และคณะกรรมาธิการฯ และได้รว่ มประชุมหารือ เพือ่ รับทราบนโยบายและแนวทางการด�ำเนินงานในภาพ
รวมของกระทรวงคมนาคม ปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงาน ตลอดจนเรือ่ งทีเ่ ห็นสมควรให้คณะกรรมาธิการฯ ช่วยสนับสนุนผลัก
ดัน โดยมี นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สนุ าวี รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผูบ้ ริหาร
ระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม เมือ่ วันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นหัวหน้าคณะพร้อมด้วย นายชาติชาย ทิพย์สนุ าวี รองปลัดกระทรวงคมนาคม
นายศรศักดิ์ แสนสมบัตผิ ตู้ รวจราชการกระทรวงคมนาคม และผูบ้ ริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับพลตรี
ยุทธนาสินธุ์ ศรีนรุ ตั น์เดชา รองผูอ้ ำ� นวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.) ซึง่ น�ำคณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วปอ. รุน่ ที่ 57 จ�ำนวน 160 คน เมือ่ วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวง
คมนาคม

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธมี อบโล่ทรี่ ะลึกแก่ผเู้ กษียณอายุราชการของกระทรวงคมนาคม
ประจ�ำปีงบประมาณ 2557 โดยมีผบู้ ริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานทีเ่ กษียณอายุราชการ เมือ่ วันที่ 25 กันยายน 2557 ณ อาคาร
สโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม
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นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม น�ำคณะผูบ้ ริหารหัวหน้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
คมนาคม เข้าอวยพรและขอพรจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเนือ่ งในโอกาสขึน้ ปีใหม่ 2558 เมือ่ วันที่ 30 ธันวาคม
2557 ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล โดยขอความร่วมมือทุกคนช่วยกันพัฒนาประเทศให้บา้ นเมืองพ้นจากความขัดแย้ง และ
สร้างความสุขให้คนไทย

2.1.5 ปฏิบัติงานด้านการประสานงานในเรื่องการตรวจสอบภายในของส�ำนักงานปลัดกระทรวง
คมนาคมให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
พ.ศ.2546

2.2 ด้านการจัดการเอกสาร

2.2.1. การบริหารจัดการเอกสาร เกี่ยวกับงานสารบรรณ เพื่อจัดส่งเรื่องที่รับเข้าและส่งออก
ทั้งหน่วยงานภายในส�ำนักงานปลัดกระทรวง ส�ำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม หน่วยงานในสังกัดและ
หน่วยงานภายนอก
2.2.2 จัดเวียนมติคณะรัฐมนตรีให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ส�ำนักงานรัฐมนตรี
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงคมนาคม
2.2.3 ค้นหาเอกสารย้อนหลัง เช่น มติคณะรัฐมนตรี ประวัติบุคคล ระเบียบข้อบังคับและค�ำสั่ง
กระทรวงคมนาคม ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานภายนอกร้องขอ

2.3 ด้านการบริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงคมนาคม

2.3.1 ด�ำเนินการจัดส่งตัวแทนของส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมโครงการทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ
ประจ�ำปี 2556 ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี จ�ำนวน 1 คน นางเครือวัลย์ รักอาชีพ
นิติกร ช�ำนาญการพิเศษ
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2.3.2 ด�ำเนินการแจ้งการขอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงคมนาคมให้แก่ประชาชน ในจังหวัดล�ำปางและ
จังหวัดแพร่ จ�ำนวน 2 ราย
2.3.3 การจัดท�ำรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และประสานงานตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ
ระดับกระทรวง ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระหว่างส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีกับกระทรวงคมนาคม โดย
หน่วยงานต้นแบบระดับกระทรวง ได้แก่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2.3.4 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม จัดประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคม เพือ่ ซักซ้อมและวางแผนการด�ำเนินงานตามแนวทางการปฏิบตั ติ ามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
เรื่อง การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐระดับกระทรวง
ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540

2.10 ด้านกฎหมาย

โดยส�ำนักกฎหมาย
1. กฎหมายส�ำคัญที่มีผลบังคับใช้แล้ว
1.1 กฎหมายทางบก ได้แก่
1.1.1 กฎกระทรวงก�ำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2527
1.1.2 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถจากการควบรวมกิจการของ
สถาบันการเงินตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 พ.ศ. 2557
1.1.3 กฎกระทรวงก�ำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยทีผ่ ู้โดยสารต้องปฏิบตั ิ
ในระหว่างการโดยสาร พ.ศ. 2557
			 1.2 กฎหมายทางน�้ำและทางราง ได้แก่
1.2.1 ข้อบังคับกรมเจ้าท่า เกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ท�ำการในเรือ พ.ศ. 2557
			 1.3 กฎหมายทางอากาศ ได้แก่
1.3.1 ระเบียบกระทรวงคมนาคม ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการทดสอบความรู้ของผู้จัดการ
สนามบินสาธารณะ พ.ศ. 2556
1.3.2 ระเบียบกระทรวงคมนาคม ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการทดสอบความสามารถของภาษา
ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางวิทยุของผู้ถือใบอนุญาตผู้ประจ�ำหน้าที่ พ.ศ. 2556
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2. ผลการปฏิบัติงานที่ได้ด�ำเนินการ รวม 959 เรื่อง
2.1 งานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในอ�ำนาจของกระทรวง จ�ำนวน 128 เรื่อง
2.2 นิติกรรมและสัญญา เช่น จัดซื้อ จัดจ้าง การพิจารณาผู้ทิ้งงาน เป็นต้น จ�ำนวน 91 เรื่อง
2.3 งานความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของ
กระทรวงยกเว้นงานคดีอุทธรณ์เงินค่าทดแทน จ�ำนวน 203 เรื่อง
		
2.4 งานให้ค�ำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการด�ำเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและ
ค�ำสั่ง ที่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของกระทรวง จ�ำนวน 535 เรื่อง
2.5 งานเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายของกระทรวงคมนาคม จ�ำนวน 2 เรื่อง
3. การพัฒนาศูนย์ข้อมูลกฎหมายของกระทรวงคมนาคม
โดยได้น�ำข้อมูลด�ำเนินการ ค�ำสั่งของศาลแพ่ง และศาลปกครอง รวมทั้งความเห็นทางกฎหมาย
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา และบทความทางวิชาการลงเผยแพร่ในศูนย์ขอ้ มูลกฎหมายของกระทรวงคมนาคม
4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การพัฒนากฎหมายกับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน (AC) เป็นโครงการ
สัมมนาที่ให้ความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายกระทรวงคมนาคมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี
พ.ศ. 2558 โดยมุง่ เน้นให้ทราบถึงผลกระทบทางกฎหมายทัง้ ในระดับระหว่างประเทศและภายในของประเทศไทย

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการป้องกัน/ปราบปรามปัญหาการบรรทุก
น�้ำหนักเกินกว่ากฎหมายก�ำหนด โดยมี นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนส�ำนักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กองบังคับการต�ำรวจทางหลวง เข้าร่วม
ประชุม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 4 กระทรวงคมนาคม
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นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟัง
ความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. บริหารการขนส่ง พ.ศ. ... เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวคิด เจตนารมณ์ และการรับรู้ รวมทั้ง
ประมวลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพือ่ น�ำไปปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ฯ และเผยแพร่ขอ้ มูล สร้างความสนใจให้เกิดการรับรู้ โดย
มีนางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ รองปลัดกระทรวง ด้านอ�ำนวยการ นายพงษ์ ไชย เกษมทวีศกั ดิ์ ผูต้ รวจราชการกระทรวง นายสมชาย
พิพุธวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ นายสิรภพ จึงสมาน ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก
นายสมศักดิ์ ห่มม่วง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน�้ำ นายจุฬา สุขมานพ ผู้อ�ำนวยการ สนข. ผู้แทนจากหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมการสัมมนา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557
ณ ห้องประชุมยงยุทธ สาระสมบัติ ชั้น 5 อาคาร ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

2.11 ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โดย กองการเจ้าหน้าที่

ประธานสภาองค์การเพื่อศรัทธา หรือ MARA เยื่ยมคารวะและศึกษาดูงานในหน่วยงานกระทรวงคมนาคม ณ กรมการขนส่ง
ทางบก เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
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นายสมศักดิ์ ห่มม่วง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน�้ำ  เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการขนส่งแห่งชาติ
ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมบรรยายในการสัมมนาเรื่อง การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐกับการพัฒนาประเทศ หัวข้อ “นโยบายของภาครัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ”และ “มุมมองของ
ภาคเอกชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศ” ร่วมด้วยนายไพบูลย์ นลินทรางกูร กรรมการทีป่ รึกษาคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม และประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557
ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้ผู้ร่วมสัมมนาในประเด็นด้านนโยบาย
ของภาครัฐ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและความเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศไทย โดยใช้การให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการภาครัฐเป็นเครื่องมือทางเลือก

2.12 ด้านความโปร่งใส คุณธรรมและจริยธรรม

โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคมร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
จัดโครงการ “พัฒนาความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” กระทรวง
คมนาคมร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดโครงการ
“พัฒนาความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” เมือ่ วันที่ 11 มิถนุ ายน 2557
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และบรรยายเรื่อง “นโยบายและทิศทางการแก้ ไขปัญหาการทุจริตของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.” ในการนี้ นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้แทนหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงคมนาคมร่วมบรรยายเรื่อง “แนวนโยบายการด�ำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของกระทรวงคมนาคม” โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากส�ำนักงาน ป.ป.ช. และกระทรวงคมนาคม
จ�ำนวน 100 คน
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นายสมชาย จันทร์รอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหารือร่วมระหว่างกระทรวงการคลัง
โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหากิจ และกระทรวงคมนาคม โดย รฟท. รฟฟท. สปค. เพื่อพิจารณากรณี
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้บริหาร รฟฟท. เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงคมนาคม
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3. ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบ
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ. 2558-2565) ประกอบด้วย
5 แผนงาน เพื่อให้หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาในการจัดท�ำ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการต่อไป โดยมีเป้าหมายการพัฒนาและแผนงานการพัฒนาภายใต้ยทุ ธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 สรุปดังนี้

1.1 เป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในอนาคต

จากสภาพความเป็นมาในอดีต สถานะปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต ทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของประเทศ โดยจะใช้เป็นกรอบการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ในระยะ 8 ปี
(พ.ศ. 2558 - 2565) ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้
1) เสริมสร้างรากฐานความมัน่ คงทางสังคม ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนอย่างทัว่ ถึง
			2) เสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยลดต้นทุนการขนส่ง เพิ่มความเร็วใน
การเดินทาง และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในภาคการผลิตและด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
			3) เสริมสร้างความมัน่ คง ความปลอดภัย ในการเดินทางและการขนส่งและเกิดการพัฒนาทีเ่ ป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน
			4) สร้างโอกาสส�ำหรับการแข่งขันและให้ประเทศได้ประโยชน์สงู สุดจากการเป็นประชาคมอาเซียน
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1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565

กระทรวงคมนาคมได้บูรณาการความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย
เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง รวมทั้งสร้าง
โอกาสส�ำหรับการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นประชาคมอาเซียน ตามเป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รวมทั้ง มุ่งเน้นประเด็นท้าทายของการพัฒนาที่จะสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าที่พึ่งพา
ทางถนนเป็นหลักไปใช้การขนส่งหลักที่เป็นรูปแบบที่มีต้นทุนต่อหน่วยต�่ำกว่า และการเชื่อมต่อการเดินทางและ
การขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการยกระดับความคล่องตัวในการเดินทางและการขนส่งไปสู่ศูนย์กลาง
ของภูมิภาคทั่วประเทศ โดยแผนงานการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 สรุปดังนี้
1) แผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง
จะด�ำเนินการปรับปรุงระบบอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางราง และพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ที่มี
ความพร้อมด�ำเนินการ 6 สายแรก และเร่งผลักดันให้สามารถด�ำเนินการก่อสร้างทางคู่ขนาดรางมาตรฐาน
(Standard Gauge) เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีนตอนใต้) เพื่อให้รถไฟเป็น
ทางเลือกใหม่ของการเดินทาง และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ
2) แผนงานการพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพือ่ แก้ ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร
		
และปริมณฑล โดยจะเร่งรัดขยายเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อให้บริการประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง เปลี่ยนรถโดยสารประจ�ำทางให้ประชาชนได้ใช้รถที่ได้มาตรฐาน ลดมลพิษในเขตเมือง ปรับปรุง
ถนนและสะพาน เพือ่ ลดความแออัดของปริมาณจราจรในพืน้ ทีต่ า่ งๆ รวมทัง้ การพิจารณาความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาถนน เลียบแม่น�้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานคร
3) แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิตที่ส�ำคัญของ
		
ประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยปรับปรุงถนนเชื่อมโยงแหล่งเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว
รวมถึงการปรับปรุงโครงข่ายถนนระหว่างเมืองหลักและเชื่อมเมืองหลักกับด่านพรมแดนให้เป็น 4 ช่องจราจร
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านศุลกากร การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในเส้นทางที่มีความจ�ำเป็น
ตลอดจนผลักดันการพัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านการขนส่งทางถนน เช่น จุดพักรถบรรทุก สถานีขนส่ง
สินค้า ศูนย์เปลี่ยนถ่ายระหว่างการขนส่งทางรางกับทางถนน เพื่อให้เกิดระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
สามารถรองรับการค้า การลงทุนที่จะสูงขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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4) แผนงานการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน�้ำ

โดยการพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือล�ำน�ำ้ และท่าเรือชายฝัง่ ทะเลด้านอ่าวไทยและ
ทะเลอันดามัน เพือ่ ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าทัง้ ภายในและระหว่างประเทศ และเป็นการเปิดประตูการขนส่ง
ด้านฝั่งทะเลอันดามันที่สามารถเชื่อมโยงเป็นสะพานเศรษฐกิจกับท่าเรือฝั่งอ่าวไทย รวมทั้งเป็นทางเลือกในการ
ขนส่งที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใหม่

5) แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศ

โดยการเร่งผลักดันการพัฒนาท่าอากาศยานหลักทีเ่ ป็นประตูการขนส่งของประเทศ ให้ ได้มาตรฐาน
สากล สามารถรองรับความต้องการของประชาชนผูเ้ ดินทางไปอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ท่าอากาศยานในภูมภิ าคให้มบี ทบาทมากขึน้ ในกิจกรรมด้านการบินและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง รวมทัง้ การส่งเสริม
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศ และการพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาห้วงอากาศของ
ไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม

1.3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในระยะเร่งด่วน
1) การพัฒนาระบบเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม		

			1.1) การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงกับประตูการค้า
การพัฒนาประตูการค้าหลักและประตูการค้าชายแดนของประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบ
ถนนเชือ่ มโยงประตูการค้าดังกล่าว ให้สามารถรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้ากับประเทศเพือ่ นบ้านได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดและแผนงาน/โครงการพัฒนา ดังนี้
(1) ประตูการค้าระหว่างประเทศที่ส�ำคัญ ประตูการค้าระหว่างประเทศที่ส�ำคัญ ได้แก่
ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่
และท่าอากาศยานอู่ตะเภา (ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ) ซึ่งในปี 2557 และ ปี 2558 มีแผนงานพัฒนา
ประตูการค้าระหว่างประเทศ เช่น โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 โครงการพัฒนาท่า
อากาศยานดอนเมือง และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นต้น
(2) ประตูการค้าชายแดน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระดับประเทศ
และระดับพืน้ ที่ในพืน้ ทีช่ ายแดนของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กำ� หนด
พื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ�ำนวน 12 แห่ง ซึ่งในปี 2557 และ ปี 2558 มีพื้นที่ที่จะเร่งรัด
พัฒนา ประกอบด้วย 4 พื้นที่ 6 ด่านการค้า ได้แก่ 1) พื้นที่ภาคเหนือ (ด่านแม่สอด จ.ตาก) 2) พื้นที่ภาคกลาง
และภาคตะวันออก (ด่านบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และด่านคลองใหญ่ จ.ตราด) 3) พื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ(ด่านมุกดาหาร จ.มุกดาหาร) และ 4) พืน้ ทีภ่ าคใต้ (ด่านปาดังเบซาร์ ด่านสะเดา จ.สงขลา)
(3) ระบบถนนเชื่อมโยงประตูการค้าของประเทศ ระบบถนนเชื่อมโยงประตูการค้าของ
ประเทศ เป็นการพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพโครงข่ายระบบถนนให้สามารถรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้า
ทางถนนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี 2557 และ ปี 2558
มีแผนงาน/โครงการ ทีส่ ำ� คัญ เช่น การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชือ่ มโยงระหว่างประเทศ การก่อสร้างทางหลวง
ชนบทเชื่อมต่อประตูการค้า เป็นต้น
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1.2) การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงกับเมืองหลักในภูมิภาค
กระทรวงคมนาคมได้ก�ำหนดเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ประตูการค้าชายแดน
(Gateway) และเมืองเศรษฐกิจคู่ขนานที่อยู่ ในพื้นที่อิทธิพลของเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และก�ำหนด
แผนงาน/โครงการให้สามารถเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายคมนาคมขนส่งหลักของประเทศ โดยมีแผนงาน/โครงการ
ส�ำคัญในปี 2557 และ ปี 2558 เช่น โครงการพัฒนาทางหลวง 4 ช่องจราจร โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก
ระหว่างภาค โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โครงการพัฒนาทางหลวงชนบทสนับสนุนการเกษตร
และแหล่งท่องเที่ยว และโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า เป็นต้น
		
1.3) การแก้ ไขปัญหาการจราจรจากเมืองหลักในภูมภิ าคสูป่ ริมณฑลและกรุงเทพมหานครด้วยระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสามารถแก้ ไขปัญหาการจราจรในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยพัฒนาให้มคี วามครอบคลุมพืน้ ทีบ่ ริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้สามารถท�ำ
หน้าที่เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากนี้ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจะต้องมีการพัฒนาการให้บริการรถโดยสาร
ประจ�ำทางให้เป็นระบบสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางให้สามารถ
เชือ่ มโยงกันเป็นโครงข่ายทางเลือกในการเดินทาง เช่น การพัฒนาระบบการเชือ่ มต่อบริเวณสถานีรถไฟฟ้า ท่าเรือ
เพือ่ รองรับการเดินทางของประชาชนให้สามารถเดินทางจากต้นทางไปยังปลายทางได้อย่างต่อเนือ่ งสะดวกสบาย
และปลอดภัย
2) การพัฒนารถไฟทางคู่
		
จากสภาพปัญหาและอุปสรรคของการขนส่งทางรถไฟ กล่าวคือ (1) รถไฟตกรางบ่อยครั้ง ท�ำให้
ประชาชนมีความเสีย่ งในการเดินทาง (2) ไม่สามารถท�ำความเร็วได้ตามมาตรฐานเนือ่ งจากหัวรถจักรเก่า มีอายุ
การใช้งานมากกว่า 30 ปี (3) เสียเวลาในการรอสับหลีก (4) ระบบการควบคุมการเดินรถยังเป็นระบบควบคุม
ด้วยแรงงานคน (Manual) ท�ำให้การเดินรถไม่มปี ระสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมทัง้ (5) ปัญหาความสะอาด
และการให้บริการทีด่ ตี อ่ ประชาชน จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ประเทศไทยเสียโอกาสในการแข่งขัน
ด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ จึงเห็นสมควรให้มีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางราง โดยด�ำเนินการในช่วงระยะเวลาเร่งด่วนปี 2557 และปี 2558 ดังนี้
2.1) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรถไฟทางคู่ในเส้นทางรถไฟเดิม ในช่วงที่มีปัญหาความคับคั่งของ
การเดินรถ เพื่อใช้ ในการขนส่งสินค้า และส�ำหรับขบวนรถไฟท้องถิ่น คือ (1) ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น
(185 กม.) (2) ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร (167 กม.) (3) นครปฐม-หัวหิน (165 กม.) (4) มาบกะเบา-นครราชสีมา
(132 กม.) (5) ลพบุรี-ปากน�้ำโพ (148 กม.) (6) หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ (90 กม.)
2.2) วางมาตรฐานใหม่สำ� หรับอนาคต โดยการสร้างทางรถไฟทางคูข่ นาดทางมาตรฐาน 1.435 เมตร
(Standard Gauge) จ�ำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางหนองคาย-นครราชสีมา-ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะทาง 737
กิโลเมตร และเส้นทางเชียงของ-เด่นชัย-บ้านภาชี ระยะทาง 655 กิโลเมตร เพื่อเป็นโครงการน�ำร่องเชื่อมโยง
โครงข่ายทางรถไฟทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อความเป็นบูรณภาพทางเศรษฐกิจ และสร้าง
มาตรฐานใหม่ ความปลอดภัย รวดเร็ว รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางให้กับประชาชน
ทัง้ นี้ กระทรวงคมนาคมได้พจิ ารณาทบทวนความเหมาะสมของการพัฒนารถไฟทางคูข่ นาดทางมาตรฐาน
1.435 เมตร แล้วเห็นว่า เส้นทางทีม่ คี วามเหมาะสมในการพัฒนาระยะแรก คือ เส้นทางหนองคาย-นครราชสีมาแก่ ง คอย-ฉะเชิ ง เทรา-ศรี ร าชา-แหลมฉบั ง -มาบตาพุ ด และแก่ ง คอย-บ้ า นภาชี - ชุ ม ทางบางซื่ อ
ส่วนระยะต่อไปที่จะพัฒนา คือ เส้นทางบางซื่อ-นครปฐม-ประจวบคีรีขันธ์-สุราษฎร์ธานี-ปาดังเบซาร์
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แนวเส้นทางรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐานขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานไฟฟ้า
1. เส้นทางหนองคาย-นครราชสีมา-แก่งคอย-ฉะเชิงเทราศรีราชา-แหลมฉบัง-มาบตาพุด และแก่งคอย-บ้านภาชีชุมทางบางซื่อ
2. เส้ น ทางบางซื่ อ -นครปฐม-ประจวบคี รี ขั น ธ์ -        
สุราษฎร์ธานี-ปาดังเบซาร์

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การจัดท�ำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับการวางแผนงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของประเทศในระยะยาว (10 ปี)
กระทรวงคมนาคมจึงได้พิจารณาปรับปรุงกรอบระยะเวลา เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. 2559-2568 ซึ่งจะได้น�ำเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

2. การพัฒนาระบบราง

2.1 ด้านการพัฒนาโครงข่ายทางคู่ทั่วประเทศ
กระทรวงคมนาคม โดยส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และการรถไฟ
แห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้มีการเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของ
ไทย พ.ศ. 2558 – 2565 ซึ่งประกอบด้วยโครงการรถไฟทางคู่ 6 เส้นทาง ระยะทาง 887 กิ โลเมตร
ต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบใน
หลักการของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 ได้แก่
การพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ ดังนี้
1. ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น
ระยะทาง 185 กิโลเมตร
2. ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ
ระยะทาง 132 กิโลเมตร
3. ช่วงลพบุรี-ปากน�้ำโพ
ระยะทาง 148 กิโลเมตร
4. ช่วงนครปฐม-ชุมทางหนองปลาดุก-หัวหิน ระยะทาง 165 กิโลเมตร
5. ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร
ระยะทาง 167 กิโลเมตร
6. ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์
ระยะทาง 90 กิโลเมตร
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สถานะความก้าวหน้าการด�ำเนินโครงการรถไฟทางคู่ในปี พ.ศ. 2557 ซึง่ สนข. เป็นผูด้ ำ� เนินการศึกษา
และได้ รั บ มอบอ� ำ นาจจาก รฟท. ให้ น� ำ เสนอรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม (EIA)
ต่อส�ำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีทั้งหมด 6 โครงการ ดังนี้
โครงการรถไฟทางคู่
1. ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น

2. ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ

สถานะปัจจุบัน (30 กันยายน 2557)
การศึกษาและออกแบบรายละเอียด เอกสารประกวดราคาแล้วเสร็จ
และรายงาน EIA ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (กก.วล.) แล้ว ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างเสนอกระทรวงคมนาคมขอ
อนุมัติการก่อสร้าง

การศึกษาและออกแบบรายละเอียด/เอกสารประกวดราคา และ
รายงานEIA แล้วเสร็จ โดย รายงาน EIA อยู่ระหว่างรอการพิจารณา
3. ช่วงลพบุรี-ปากน�้ำโพ
ของคณะกรรมการผู้ชำ� นาญการฯ (คชก.) ก่อนน�ำเสนอต่อ กก.วล.
4. ช่วงนครปฐม-ชุมทางหนองปลา พิจารณาตามล�ำดับต่อไป
ดุก-หัวหิน
5. ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร
รฟท. ด�ำเนินการของบประมาณปี 2558 ศึกษาและออกแบบพร้อมจัด
6. ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์
ท�ำเอกสารประกวดราคา และรายงาน EIA
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ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) ได้รบั งบประมาณปี 2557 ในการด�ำเนินการศึกษา
และออกแบบโครงการทางคู่ 2 โครงการ คือ
1. โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่
2. โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอี ยด (Definitive Design) รถไฟทางคู ่ ข นาดมาตรฐาน
ช่วงนครราชสีมา-แหลมฉบัง-มาบตาพุด และช่วงแก่งคอย-บ้านภาชี-บางซื่อ
1.2 ด้านการพัฒนาระบบรถไฟด่วน/รถไฟความเร็วสูง ขนาดรางมาตรฐาน (Standard Gauge)
ด�ำเนินการศึกษาและออกแบบระบบรถไฟขนาดรางมาตรฐาน (ในรูปแบบการให้บริการรถไฟความเร็วสูง หรือรถไฟ
ที่มีความเร็วมากกว่า 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนสายทางที่สร้างขึ้นใหม่) ดังนี้
1. ระบบรถไฟความเร็วสูงสายเหนือ เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
1.1) ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก) การด�ำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2557
1.2) ระยะที่ 2 (ช่วงพิษณุโลก-เชียงใหม่) ได้รับงบประมาณด�ำเนินการในปี 2557
2. ระบบรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
2.1) ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา) การด�ำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2557
2.2) ระยะที่ 2 (ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) ได้รับงบประมาณด�ำเนินการในปี 2557
3. ระบบรถไฟความเร็วสูงสายใต้ เส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน : การด�ำเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 2557
1.3 ด้านการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สนข. ได้ร่วมกับ รฟท. และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในการผลักดัน
และเร่งรัดการด�ำเนินการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางรางตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือที่เรียกว่า “M-MAP” ซึ่งได้มีการบรรจุแผนการพัฒนาโครงข่ายเส้นทาง
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2553-2572) มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 12 เส้นทาง ระยะทางรวม 495
กิโลเมตร เป็นโครงข่ายสายหลัก 8 เส้นทาง และโครงข่ายสายรอง 4 เส้นทาง

(1) สายหลักจ�ำนวน 8 เส้นทาง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ โครงข่ายรถไฟชานเมือง (Commuter
Train: CT) จ�ำนวน 2 เส้นทาง ร่วมกับระบบรถไฟฟ้าสายแอร์พอร์ตลิงค์ 1 เส้นทาง และโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน (Mass Rapid Transit : MRT) ประกอบด้วย 5 เส้นทาง ระยะทาง 397.6 กิโลเมตร ดังนี้
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โครงการ
1. สายสีแดง
2. สายสีแดงอ่อน
3. Airport Rail Link
4. สายสีเขียวเข้ม
5. สายสีเขียวอ่อน
6. สายสีน�้ำเงิน
7. สายสีม่วง
8. สายสีส้ม
รวม

ช่วง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต – มหาชัย
ศาลายา – หัวหมาก
สนามบินดอนเมือง – สนามบินสุวรรณภูมิ
ล�ำลูกกา – บางปู
ช่วงยศเส – บางหว้า
ช่วงบางซื่อ – หัวล�ำโพง – ท่าพระ – พุทธมณฑล สาย 4
ช่วงบางใหญ่ – ราษฎร์บูรณะ
ช่วงจรัญสนิทวงศ์ – มีนบุรี

ระยะทาง (กม.)
80.8
54
50.3
66.5
15.5
55
42.8
32.5
102

(2) โครงข่ายสายรองจ�ำนวน 4 เส้นทาง ดังนี้
โครงการ
ช่วง
1. สายสีชมพู
ช่วงแคราย – มีนบุรี
2. สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส�ำโรง
3. สายสีเทา*
ช่วงวัชรพล – สะพานพระราม 9
4. สายสีฟ้า*
ช่วงดินแดง – สาทร
รวม
หมายเหตุ * โครงการภายใต้ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
ภาพรวมการด�ำเนินโครงการตามนโยบายด้านการขนส่งทางรางปัจจุบัน
(1) โครงการที่เปิดบริการ จ�ำนวน 4 โครงการ ระยะทาง 100 กิโลเมตร
โครงการ
ช่วง
หมอชิต – อ่อนนุช
1. ระบบขนส่ง
สนามกีฬาแห่งชาติ – สะพานตากสิน
มวลชน
กรุงเทพมหานคร สะพานตากสิน – บางหว้า
(BTS)
อ่อนนุช – แบริ่ง
2. รถไฟฟ้ามหานคร
บางซื่อ – หัวล�ำโพง
สายเฉลิมรัชมงคล
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36
30.4
26
9.5
102

ระยะทาง (กม.)
16.5
7
7.5
5.5
20
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โครงการ

ช่วง

ระยะทาง (กม.)

3. รถไฟเชื่อมท่า
อากาศยาน
พญาไท – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
(Airport Rail Link)

28.5

4. สายสีแดงอ่อน บางซื่อ – ตลิ่งชัน

15

(2) โครงการที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง จ�ำนวน 4 โครงการ ระยะทาง 88.8 กิโลเมตร
โครงการ
1. สายสีม่วง

บางใหญ่ – บางซื่อ
บางซื่อ – ท่าพระ
2. สายสีน�้ำเงิน
หัวล�ำโพง – บางแค
3. สายสีเขียวเข้ม แบริ่ง – สมุทรปราการ
4. สายสีแดงเข้ม บางซื่อ – รังสิต

ช่วง

ระยะทาง (กม.)
23
13
14
12.8
26

ผลการด�ำเนินงาน : พิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอขออนุมัติการด�ำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
ตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพิ่มเติมจ�ำนวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี
2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส�ำโรง
3. โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และ
สายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-หัวล�ำโพง
1.4 การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง (Department of Rail Transportation) ตามแผนยุทธศาสตร์
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-2558 (ฉบับปรับปรุง) ด้านระบบบริหารการจัดการการขนส่งและการจราจรที่มี
ประสิทธิภาพ
กระทรวงคมนาคม ได้มอบหมาย สนข. ร่วมกับส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม (สนย.สปค.) ด�ำเนินการจัดท�ำข้อเสนอการจัดตั้ง “กรมการขนส่งทางราง” เพื่อส่งเสริมและผลักดัน
การพัฒนาระบบการขนส่งและการเดินทางทางราง โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ แบ่งแยกบทบาทหน้าทีด่ า้ นการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Investment) และการก�ำกับดูแล (Regulation) ออกจากการประกอบ
การหรือการให้บริการ (Operation) จากเดิมที่ รฟท. รับผิดชอบทั้งหมด โดยกรมการขนส่งทางรางจะเข้ามามี
บทบาทและอ�ำนาจหน้าที่ในการลงทุนและบ�ำรุงรักษาโครงสร้างพืน้ ฐาน รวมทัง้ การก�ำกับดูแลด้านความปลอดภัย
(Safety Regulation) และการก� ำ กั บ ดู แ ลทางเศรษฐกิ จ (Economic Regulation) ส่ ว น รฟท.
จะมีบทบาทหลักในการเป็นผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า
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บทบาทและอ�ำนาจหน้าทีข่ องกรมการขนส่งทางรางทีส่ ำ� คัญ จะประกอบด้วยการด�ำเนินโครงการลงทุน
เพื่อพัฒนาทางคู่ ทางรถไฟสายใหม่ ตลอดจนรถไฟขนาดทางมาตรฐาน และรถไฟความเร็วสูงและโครงสร้าง
พื้นฐานส�ำหรับการขนส่งทางราง และบ�ำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนั้นจะท�ำหน้าที่ก�ำหนดมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยและด้านการประกอบกิจการ และก�ำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน แบ่งกรอบอ�ำนาจหน้าทีห่ ลัก
ใน 4 ด้าน คือ
(1) ด้านงานนโยบาย : เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางร่วม
กับกระทรวงคมนาคมและ สนข.
(2) ด้านงานก�ำกับดูแล : จ�ำแนกเป็น 2 กลุ่มคือ
• ก�ำหนดมาตรฐานและระเบียบ ประกอบด้วย (1) การก�ำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยส�ำหรับ
โครงสร้างพื้นฐาน ยานพาหนะทางราง การเดินรถทางราง และด้านบุคลากร (เช่น ใบอนุญาตขับรถไฟ ช่าง
เทคนิค ผู้ตรวจสอบ เป็นต้น) (2) การก�ำหนดกลไกการเข้าสู่ตลาดการให้บริการขนส่งทางราง มาตรฐานการให้
บริการ (Level of Service) อัตราค่าบริการ การคุ้มครองผู้ใช้บริการ และมาตรการในการส่งเสริมการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการและคุ้มครองผู้ใช้บริการ
• ก�ำกับให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบที่ก�ำหนดขึ้น (Compliance and Enforcement)
(3) ด้านงานพัฒนาและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางราง : ด�ำเนินการลงทุนและก่อสร้าง
โครงข่ายระบบขนส่งทางรถไฟ (Network Development) เช่น การก่อสร้างทางคู่ การต่อขยายเส้นทางใหม่และ
รถไฟ ขนาดทางมาตรฐาน
(4) ด้านงานบ�ำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางราง : ด�ำเนินการปรับปรุงทาง การบ�ำรุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานและการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณในโครงข่าย
ผลการด�ำเนินงาน : จัดท�ำเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper) เสนอกระทรวงคมนาคม
โดยกระทรวงคมนาคมได้ ให้ ความเห็นชอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการพิจารณา
รายละเอียด Check List ประกอบการขอจัดตั้งส่วนราชการ และหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�ำเป็นในการ
ตราพระราชบัญญัติต่อไป

3. ศักยภาพและการเตรียมความพร้อมของชายแดนไทยเพื่อเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน

อนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ได้มีการประชุมโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา จ�ำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 และ วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ขอรายงาน
ผลการด�ำเนินงานงานให้ทราบ ด้งนี้
1) แนวคิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร เนื่องจากการก�ำหนดเขตพื้นที่และกิจกรรม
ทีจ่ ะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษยังไม่มคี วามชัดเจนในขณะนี้ จ�ำเป็นต้องมีผลการพิจารณาอนุกรรมการด้านสิทธิ
ประโยชน์ ขอบเขตพืน้ ที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน อนุกรรมการด้านโครงสร้างพืน้ ฐานฯ จึงก�ำหนด
แนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยให้พื้นที่ด่านศุลกากร/จุดผ่านแดนเป็นตัวแทนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่
จะพัฒนาไปก่อน เนื่องจากเป็นประตูการค้าส�ำคัญตามนโยบาย กนพ. ที่จะต้องเชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคม
หลักของประเทศ
2) ภาพรวมการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด่านศุลกากร และนิคมอุตสาหกรรม โดยมีเป้าประสงค์
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและบริเวณใกล้เคียงให้มีคุณภาพดี สามารถ
เชื่อมต่อกับโครงข่ายหลักของประเทศ ประกอบด้วย
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โครงการ
โครงสร้างพื้นฐานคมนาคม
42 (ระยะเร่งด่วน 19 โครงการ)
โครงสร้างพื้นฐานด่านศุลกากร 13 โครงการ
โครงสร้างพืน้ ฐานนิคมอุตสาหกรรม 5 โครงการ
รวม
60 โครงการ

ลงทุน (ล้านบาท)
123,011.93
5,229.18
11,103.00
139,344.11

3) แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
อนุกรรมการฯ ได้จัดล�ำดับความส�ำคัญของแผนงานด้านโครงสร้างคมนาคมที่จ�ำเป็นรวม 42
โครงการ วงเงินลงทุน 123,011.93 ล้านบาท ประกอบด้วย
3.1) แผนงานหลัก (ระยะเร่งด่วน) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สนับสนุนกิจกรรมขนส่งหลักในพื้นที่
เพือ่ แก้ปญ
ั หาคอขวดและเติมโครงข่ายให้มคี วามสมบูรณ์ (Missing Link) 2) เชือ่ มโยงประตูการค้าหลักและโครง
ข่ายหลักของประเทศ 3) สอดคล้องตามกิจกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ สศช. ศึกษาไว้เบื้องต้น และ 4) โครงการ
มีความพร้อมหรือมีความจ�ำเป็นเร่งด่วน (เต็มขีดความสามารถโครงข่าย) รวม 21 โครงการ วงเงิน 39,298.45
ล้านบาท
3.2) แผนงานรอง (ระยะต่อไป) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สนับสนุนแนวเส้นทางหลัก และ 2)
โครงการขาดความพร้อมแต่มีความจ�ำเป็น อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม/ออกแบบรายละเอียด/ศึกษา
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวม 21 โครงการ วงเงิน 83,713.48 ล้านบาท
พื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

แผนหลัก (ระยะเร่งด่วน) แผนรอง (ระยะต่อไป)

รวม

น
วงเงิน โครงการ วงเงิน
โครงการ (ล้วงเงิ
โครงการ
านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

ชายแดนจังหวัดตาก

6

8,963.52

9

1,535.41

15

10,498.9

ชายแดนจังหวัดสระแก้ว

4

6,365.83

2

1,426.02

6

7,791.85

ชายแดนจังหวัดตราด

3

3,595.10

2

571.85

5

4,166.95

ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร

6

6,324.02

3

2,033.44

8

8,357.46

ชายแดน อ.สะเดา จ.สงขลา
ชายแดน อ.ปาดังเบซาร์
จ.สงขลา
รวม

1

14,009.98

3

42,602.16

4

56,612.59

1

40

2

48,844.15

2

35,584.15

21

39,298.45

21

83,713.48

42

123,011.93

หมายเหตุ : เป็นการประมาณวงเงินเบือ้ งต้น โครงการบางส่วนอยูร่ ะหว่างการศึกษาความเหมาะสม และยังไม่มี
การศึกษาความเหมาะสม
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4) แผนปรับปรุงด่านศุลกากร/จุดผ่านแดน
4.1) โครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรและจุดผ่านแดน รวม 13 โครงการ 5,229.18 ล้านบาท
พื้นที่พัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

โครงการ

ปีดำาเนิน
การ

โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอด แห่ง
57-61
ที่ 2
ชายแดนจังหวัดตาก โครงการปรับปรุงพืน้ ทีห่ น้าท่าอากาศยาน 58 (งบ
แม่สอด เป็นลานตรวจปล่อยสินค้า
กลางปี)
ศุลกากร
โครงการก่อสร้างด่านอรัญประเทศ
ชายแดนจังหวัดสระแก้ว
57-61
แห่งที่ 2
โครงการก่อสร้างด่านพรมแดน
58
คลองใหญ่ (จุดผ่านแดนบ้านหาดเล็ก)
โครงการขยายพืน้ ทีล่ านตรวจ
59
ชายแดนจังหวัดตราด
คอนเทนเนอร์สินค้า
โครงการก่อสร้างอาคารสำานักงาน และสร้าง
59
บ้านพักอาศัยเจ้าหน้าที่ ตม.
ชายแดนจังหวัด
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
58-60
มุกดาหาร
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
โครงการปรับปรุงด่านพรมแดนสะเดา
56-58
ชายแดน อ.สะเดา
(เดิม)
โครงการปรับปรุงด่านพรมแดนสะเดาแห่ง
จังหวัดสงขลา
ใหม่

ชายแดน อ.ปาดังเบซาร์
จังหวัดสงขลา
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วงเงิน
(ล้านบาท)

สถานะโครงการ

820.00

เตรียมจ้างศึกษา

26.00

พร้อมดำาเนินงาน
เมื่อมีงบประมาณ

1,320.00

เตรียมจ้างศึกษา

50.00

สำารวจออกแบบ

40.00

-

36.31

มีแบบรายละเอียด

72.00

มีแบบรายละเอียด

117.00

อยู่ระหว่างปรับปรุง

2,605.87

เจรจากับประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบ
ออกแบบราย
ละเอียด

โครงการปรับปรุงอาคารทีท่ าำ การ (ระยะที1่ )

58

30.00

โครงการปรับปรุงด่านอาคารทีท่ าำ การ
(เพิม่ เติม)

58(งบ
กลางปี)

20.00

โครงการปรับปรุงอาคารทีท่ าำ การ (ระยะที่ 2)

59

50.00

มีแบบรายละเอียด

โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
รวมวงเงิน

59-60

42.00
5229.18

มีแบบรายละเอียด
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4.2)  การบริหารจัดการบริการภายในด่านศุลกากรและจุดผ่านแดน โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนงาน
ด้านบุคลากรจัดสรรอัตราก�ำลัง เพื่อด�ำเนินการจัดท�ำจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)
และขยายเวลาเปิดด่านพรมแดนเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 119 อัตรา วงเงิน 19.278 ล้านบาทต่อปี
4.3) การเพิม่ ประสิทธิภาพงานตรวจคนเข้าเมือง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การอ�ำนวยความสะดวกแรงงาน
ผ่านแดนและประโยชน์ติดตามข้อมูลด้านความมั่นคง จึงเห็นชอบในหลักการที่จะพัฒนาระบบใบผ่านแดน
ทางอิเล็คทรอนิกส์ในรูปแบบ Smart card ซึ่งจะบรรเทาปัญหาการแรงงานอพยพและแรงงานตามฤดูกาลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
    5.1) แผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ และประมาณการความ
ต้องการใช้น�้ำ และไฟฟ้า ดังนี้
พื้นที่พัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

กิจกรรม

ขนาดพื้นที่ (ไร่)

ความต้องการ ความต้องการ วงเงินลงทุน
น้ำาประปา
ไฟฟ้า (KVA) (ล้านลบ.ม./ปี) (ล้านบาท)

กลุ่มอุตสาหกรรม
แรงงานเข้มข้น เช่น
สิ่งทอ เกษตรกรรม
ชายแดนจังหวัดตาก
เฟอร์นิเจอร์ ศูนย์
กระจายสินค้า
และ SME Complex

5,603
(แบ่งการลงทุนเป็น
3 ระยะ)

280,150

8.18 - 14.32

5,603

ชายแดนจังหวัด
สระแก้ว

ศูนย์กระจายสินค้า
และโลจิสติกส์

1,500
(แบ่งการลงทุนเป็น
2 ระยะ)

30,000

2.19-3.83

1,500

ชายแดนจังหวัด
ตราด

นิคมอุตสาหกรรมท่อง
เที่ยวบริการ และ
โลจิสติกส์
(มีข้อจำากัดเรื่องความ
มั่นคง)

1,500
(แบ่งการลงทุนเป็น
2 ระยะ)

30,000

2.19-5.11

1,500

ชายแดนจังหวัด
มุกดาหาร

ศูนย์กระจายสินค้า
และโลจิสติกส์
และ SME Complex

2,000
(แบ่งการลงทุนเป็น
2 ระยะ)

100,000

2.92 - 5.11

2,000

ชายแดนจังหวัด
จังหวัดสงขลา

ศูนย์กระจายสินค้า
และโลจิสติกส์
และ SME Complex
(มีการพัฒนาที่
อ.หาดใหญ่ แล้ว)

500

25,000

0.73 - 1.27

500

รวม

11,103
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โครงการปรับปรุงอาคารทีท่ าำ การ (ระยะที่ 2)

59

50.00

มีแบบรายละเอียด

โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
รวมวงเงิน

59-60

42.00
5229.18

มีแบบรายละเอียด
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5.2) แผนการด�ำเนินงานพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
ต.ค.–ธ.ค. 57 ม.ค.-ก.พ. 58 มี.ค.–พ.ค. 58
ศึกษาความ
เสนอคณะ
เสนอ ครม.
เหมาะสม กรรมการ กนผ.
อนุมัติโครงการ
เบื้องต้น
อนุมัติ

มิ.ย.58–พ.ค. 58

มิ.ย. 59–ธ.ค. 60

ม.ค. 61

FS ออกแบบราย
ละเอียด EIA

ก่อสร้าง

เปิดให้บริการ

6) ประเด็นส�ำคัญอื่นๆ ที่จะต้องสร้างความชัดเจน
6.1) พืน้ ทีต่ งั้ สะพานข้ามแม่นำ�้ เมยแห่งที่ 2 จังหวัดตาก กระทรวงคมนาคมได้มกี ารศึกษาความเหมาะ
สมและออกแบบก่อสร้างสะพานดังกล่าวร่วมกับฝ่ายเมียนมาร์โดยมีความคืบหน้าในระดับหนึง่ คาดว่าจะออกแบบ
แล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2557 ดังนั้น เพื่อสามารถเริ่มต้นงานก่อสร้างได้ภายในปี พ.ศ. 2559 ตามแผนงาน
และความต้องการของภาคเอกชน ควรมอบหมายกระทรวงการต่างประเทศเริ่มกระบวนการเจรจากับ
ฝ่ายเมียนมาร์อย่างเป็นทางการได้โดยเร็ว
6.2) พื้นที่ตั้งด่านถาวรแห่งใหม่ จังหวัดสระแก้ว กรณีการพัฒนาจุดผ่านแดนหนองเอี่ยน-สตึงบท
ให้เป็นด่านถาวรแห่งใหม่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-กัมพูชา (Joint Committee : JC) ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทยได้ให้ความเห็นชอบปี พ.ศ. 2553 โดยนายกรัฐมนตรี
ไทยในคราวประชุมยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ได้แจ้งยืนยันกับ
ฝ่ายกัมพูชาไว้แล้ว ประกอบกับมีการแต่งตั้งคณะท�ำงานร่วมไทย-กัมพูชา
โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าฝ่ายไทย และรัฐมนตรีอาวุโสเป็นผูแ้ ทนฝ่ายกัมพูชา ซึง่
ได้มีการก�ำหนดต�ำแหน่งและส�ำรวจพื้นที่ร่วมกัน (JC survey) ในปี พ.ศ. 2555 และ ส�ำนักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (สพพ. หรือ NEDA) ได้ให้ความช่วยเหลือรัฐบาลกัมพูชาในการศึกษาและ
ออกแบบด่านชายแดนฝั่งกัมพูชา ซึ่งมีความก้าวหน้าของงานไปมากแล้ว
ในขณะที่ปัจจุบันพบว่า พื้นที่หนองเอี่ยนเป็นพื้นที่แอ่งลุ่มน�้ำ  ดังนั้นในช่วงฤดูฝนอ่างเก็บน�้ำของ
กรมชลประทานจะสามารถรองรับน�้ำไว้ ได้เพียงร้อยละ 25 เท่านั้น ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ไม่สามารถควบคุม
น�้ำได้ โดยจะท่วมพื้นที่สูงประมาณ 1.50 เมตร ซึ่งเป็นความเสี่ยงส�ำคัญในการพัฒนาด่านถาวรแห่งใหม่ และ
เขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย ทั้งนี้ ฝ่ายไทยควรจะก�ำหนดท่าทีเรื่องพื้นที่พัฒนาด่านถาวรให้ชัดเจนด้วย หากมีการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ควรจะได้เร่งน�ำเสนอนายกรัฐมนตรีเป็นข้อมูลประกอบการเยี่ยมผู้น�ำประเทศเพื่อนบ้านใน
โอกาสแรกภายหลังเข้ารับต�ำแหน่งด้วย
6.3) พื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี ความส�ำเร็จของงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมีความเสี่ยง
เรือ่ งการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมบนพืน้ ทีป่ า่ ซึง่ ตามข้อกฎหมายพืน้ ทีป่ า่ ไม่สามารถพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม
หรือให้เช่าช่วงได้ โดยเฉพาะกรณีพื้นที่อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตราด ซึ่งคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 19
ตุลาคม 2551 อนุมตั หิ ลักการแนวทางจัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด โดยให้กระทรวงพาณิชย์ หารือผูเ้ กีย่ วข้อง
เร่งรัดเรื่องการใช้ประโยชน์พื้นที่เกี่ยวกับป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ส�ำหรับใช้ประโยชน์ในการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนในปัจจุบัน
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7) การแก้ ไขปัญหาระยะเร่งด่วน
ปัจจุบนั ด่านชายแดนแม่สอดมีสภาพแออัดมาก เนือ่ งจากมีปริมาณจราจรหนาแน่น ทัง้ ในส่วนการค้า
บริเวณตลาดริมเมย รถบรรทุกและรถโดยสารรอคิวตรวจปล่อยที่ด่านศุลกากร เพื่อเป็นการแก้ปัญหาใน
ระยะ สั้น อนุกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบให้ใช้พื้นที่บริเวณด้านหน้าท่าอากาศยานแม่สอด จ�ำนวน 10 ไร่
ซึง่ ปัจจุบนั ยังไม่มกี ารใช้ประโยชน์ ปรับปรุงเป็นลานตรวจปล่อยบรรทุกสินค้า เพือ่ ลดปริมาณจราจรหน้าด่านใน
ระยะสั้น โดยกรมศุลกากรขอรับการสนับสนุนงบประมาณกลางปี พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 26.00 ล้านบาท โดยคาด
ว่าจะสามารถด�ำเนินงานให้แล้วเสร็จได้ภายใน 8 เดือนภายหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการเสวนาเรื่อง ท่าอากาศยานในอนาคตกับ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมี นายสมชาย พิพุธวัฒน์ อธิบดีกรมการบิน
พลเรือน นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.) รักษาการ ผู้อ�ำนวยการใหญ่
ทอท. และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเสวนาฯ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ ห้องสุวรรณภูมิบอลรูม
โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายTram Iv Tek รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงโยธาธิการและ
การขนส่งกัมพูชา ได้รว่ มลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชือ่ มต่อเส้นทางรถไฟไทย-กัมพูชา เมือ่ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 โดย
มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทยและ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกมั พูชา ร่วมเป็น
สักขีพยาน ในโอกาสการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2557
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นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะท�ำงานติดตามการด�ำเนินโครงการรถไฟฟ้า 10 สาย
ตามนโยบายรัฐบาล ครัง้ ที่ 1/2557 โดยมี นายชูศกั ดิ์ เกวี รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายพงษ์ ไชย เกษมทวีศกั ดิ์ ผูต้ รวจราชการ
กระทรวงคมนาคม นายสิรภพ จึงสมาน ทีป่ รึกษาด้านเศรษฐกิจการ ขนส่งทางบก ผูแ้ ทนส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และ
จราจร ผูแ้ ทนการรถไฟแห่งประเทศไทย ผูแ้ ทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และผูแ้ ทนบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงคมนาคม เมือ่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557

พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมการด�ำเนินงานโครงการรถไฟฟ้า จ�ำนวน
3 เส้นทาง ได้แก่ สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-พัฒนาการ-ส�ำโรง และสายสีสม้ ช่วงศูนย์วฒ
ั นธรรมมีนบุรี และการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้า โดยมีนางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม
นายชาติชาย ทิพย์สนุ าวี รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผูบ้ ริหารจากส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม เมือ่ วันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงคมนาคม
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4.2 ด้านการขนส่งทางบก

     โดยกรมการขนส่งทางบก

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีดังนี้
1. การพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมการขนส่งทางบกมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการขนส่ง องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทย ได้ศึกษาเรียนรู้ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจการ
ขนส่งสินค้าในประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งในเรื่องเส้นทางการขนส่ง ลักษณะการเดินรถ
ระบบการจราจร กฎระเบียบข้อบังคับ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการสำ�รวจสภาพเส้นทาง การประชุม
เพือ่ พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องด้านการขนส่งระหว่างประเทศในกลุม่ ภูมภิ าค
อาเซียนและจัดสัมมนาระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งของแต่ละประเทศ รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์
เครื่ อ งหมายคุ ณ ภาพบริ ก ารขนส่ ง ด้ ว ยรถบรรทุ ก (Branding Q) ให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น
โดยในปีงบประมาณ 2555 ได้ดำ�เนินการในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ปีงบประมาณ 2556 ดำ�เนินการในสหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา
และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สำ�หรับในปีงบประมาณ 2557 อยูร่ ะหว่างการดำ�เนินโครงการโดยจะดำ�เนิน
การในราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐอินเดีย รวมทั้งศึกษาพัฒนาการด้าน
การเปิดเสรีการขนส่งของสหภาพยุโรป โดยจัดทำ�เป็นคู่มือ “เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทย
สูอ่ าเซียน” ของแต่ละประเทศ เพือ่ ใช้ในการประกอบธุรกิจการขนส่งในประเทศเพือ่ นบ้านซึง่ มีสาระด้านกฎหมาย
วิธีกำ�กับดูแลของภาครัฐ ข้อจำ�กัดด้านลักษณะและขนาดรถ น้ำ�หนักบรรทุก ประเภทสินค้า ใบอนุญาตขับรถ
ฯลฯ ทีแ่ ตกต่างกันในด้านกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการขนส่งไทยสามารถ
ประกอบธุรกิจการขนส่งสินค้าในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ หน่วยงานภาค
รัฐและองค์กรต่างๆ ของไทย สามารถสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อ
การเพิม่ ศักยภาพเชิงการแข่งขันของประเทศและรองรับการเจริญเติบโตของทางเศรษฐกิจการค้าของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันได้จัดทำ�คู่มือ “เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งไทยสู่อาเซียน”
เสร็จแล้ว 4 ประเทศ ได้แก่ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ www.thaitruckcenter.com
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2. การจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในปีงบประมาณ 2557 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา คสช. ได้มีนโยบายการแก้ ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน เกี่ยวกับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ (รถตู้โดยสาร รถแท็กซี่
และรถจักรยานยนต์สาธารณะ) เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีความสะดวก ปลอดภัย และเป็นธรรม
ซึ่งผลจากการดำ�เนินงานตามนโยบายดังกล่าว ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 สรุปได้ดังนี้
1) การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ ดำ�เนินการรับลงทะเบียนทำ�บัตรประจำ�ตัวและกำ�หนด
หมายเลขเสื้อวินรถจักรยานยนต์สาธารณะ จำ�นวน 35,829 ราย
2) การจัดระเบียบรถแท็กซี่ ดำ�เนินการตรวจสอบการกระทำ�ผิดของรถแท็กซี่บริเวณแหล่งชุมชน
จำ�นวน 1,080 ราย
3) ดำ�เนินการตรวจสอบรถตู้ป้ายดำ�บริเวณแหล่งชุมชน พบผู้กระทำ�ผิด จำ�นวน 573 ราย
4) จัดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร จำ�นวน 7,910 ราย
ปัจจุบัน การจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะยังดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
4.1) รถจักรยานยนต์สาธารณะ : จัดทำ�โครงการ “จักรยานยนต์สาธารณะปลอดภัย เป็นมิตร”
4.2) รถแท็กซี่ : ยกระดับคุณภาพแท็กซี่ก่อนปรับค่าโดยสาร ตามโครงการ “เพิ่มคุณภาพแท็กซี่
ไทย มั่นใจบริการ”
4.3) รถตู้โดยสารสาธารณะ (รถตู้หมวด 1 และ หมวด 2) : จัดทำ�แผนการกำ�กับดูแลรถที่จด
ทะเบียนเป็นป้ายเหลืองแล้ว ให้เดินรถเป็นไปตามเงือ่ นไข เพือ่ ไม่ให้มรี ถตูผ้ ดิ กฎหมายเกิดขึน้ อีก รวมทัง้ การออก
ระเบียบเข้มงวดในเรือ่ งการจดทะเบียนรถตู้โดยสารส่วนบุคคล และดำ�เนินโครงการ “รถตู้โดยสาร ใส่ใจบริการ”

3. การปรับเกณฑ์การผ่านทดสอบภาคทฤษฎีเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์
      
จากสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน พบว่า สาเหตุสำ�คัญของอุบตั เิ หตุทางถนนยังคงเกิดจากการ
ขาดวินยั และสำ�นึกทีด่ ีในการขับขี่ รวมถึงการขาดความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน และความรอบรู้ในการขับ
รถอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้พัฒนาหลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตขับรถยนต์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการขับขี่ที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง โดยมีการปรับปรุงเนื้อหา
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หลักสูตรให้ครอบคลุมถึงการขับรถอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ ข้อควรระวังและจุดบกพร่องที่ผู้ขับขี่
อาจละเลยหรือมองข้าม พร้อมเพิ่มจำ�นวนข้อสอบเป็น 50 ข้อ โดยผู้ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีต้องผ่านเกณฑ์
การสอบร้อยละ 90 จากเดิมกำ�หนดข้อสอบไว้ 30 ข้อ เกณฑ์ผ่านเพียงร้อยละ 75 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน
ความรู้ ความเข้าใจของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ทั้งนี้ จะได้นำ�ข้อสอบที่ใช้หมุนเวียนในการทดสอบภาค
ทฤษฎีจำ�นวนทัง้ หมด 1,000 ข้อ ออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.dlt.go.th เพือ่ ให้ประชาชนและผูท้ จี่ ะเข้าทดสอบ
ได้ศึกษาด้วย โดยแนวทางการอบรมและทดสอบด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน
2557 เป็นต้นมา     

4. บริการหลักของกรมการขนส่งทางบก
		
การบริการด้านทะเบียนและภาษีรถ
กรมการขนส่งทางบกเปิดให้บริการรับชำ�ระภาษีรถประจำ�ปีในช่องทางต่างๆ นอกเหนือจากการรับ
ชำ�ระภาษี ณ สำ�นักงานสำ�หรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
(รย.2) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) รถจักรยานยนต์ (รย.12) {รย.1 รย.2 รย.3 ต้องมีอายุไม่เกิน 7 ปี และ
รย.12 ต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี} เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษี ดังนี้
		
1) การให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
เป็นการให้บริการรับชำ�ระภาษีด้วยวิธีการทำ�รายการผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ สามารถเลือก
ชำ�ระเงินโดยหักบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต (E-Payment) หรือพิมพ์ Bill Payment แล้วนำ�ไปชำ�ระเงิน ณ จุดรับ
ชำ�ระต่างๆ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการจำ�นวน 10 แห่ง เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำ�นวนกว่า 8,000 แห่ง
ทั่วประเทศ เทสโก้โลตัส จำ�นวนกว่า 700 สาขาทั่วประเทศ และทรู มันนี่ เอ็กซ์เพรส / ทรู มันนี่ เซอร์วิส/
โทรศัพท์มือถือของ ทรู มันนี่ ด้วยการเข้าใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.dlte-serv.in.th
หรือ www.dlt.go.th โดยหลังจากได้รับค่าภาษีรถเรียบร้อยแล้ว กรมฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินและเครื่องหมาย
การเสียภาษีประจำ�ปี(ป้ายวงกลม) ให้แก่เจ้าของรถตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 3 วัน
ทำ�การ
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2) การให้บริการ “เลื่อนล้อต่อภาษี” (Drive Thru for Tax) ด้วยการขับรถเข้าช่องให้บริการเพื่อชำ�ระ
ภาษีรถแล้วขับผ่านออกไปโดยไม่ต้องลงจากรถ เปิดให้บริการ ณ กรมการขนส่งทางบก สำ�นักงานขนส่งพื้นที่
1-4 และสำ�นักงานขนส่งจังหวัด 12 แห่ง (เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา นนทบุรี ราชบุรี ชลบุรี
สงขลา สุราษฎร์ธานี ระยอง ตราด และ สระบุรี)

3) การให้บริการ “ช็อปให้พอ แล้วต่อภาษี (Shop Thru for Tax) เปิดให้บริการรับชำ�ระภาษี
ณ ห้างสรรพสินค้าบิก๊ ซี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำ�นวน 14 แห่ง ได้แก่ สาขาลาดพร้าว รามอินทรา
รัชดาภิเษก บางปะกอก เพชรเกษม อ่อนนุช สุขาภิบาล 3 บางบอน สุวินทวงศ์ แจ้งวัฒนะ บางใหญ่ สำ�โรง
ศรีนครินทร์ บางนา (เปิดให้บริการเดือนตุลาคม 2557) และเปิดให้บริการ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
สาขารามอินทรา และ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค รวมทั้งห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการในส่วนภูมิภาค
อีก 50 แห่ง
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4) การให้บริการรับชำ�ระภาษีรถ 24 ชั่วโมง ณ จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยกรมการขนส่งทางบก
ร่วมกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส ให้บริการรับชำ�ระภาษีรถประจำ�ปีผ่านระบบ Internet โดยการเชื่อมต่อข้อมูล
สารสนเทศของกรมการขนส่งทางบกและเคาน์เตอร์เซอร์วิส บนระบบ Centralize Processing System
โดยเจ้าของรถสามารถนำ�ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (เฉพาะรถ รย.1 รย.2 รย.3 ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี และ
รย.12 ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี) และหลักฐานการทำ�ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไปติดต่อขอ
ชำ�ระภาษีรถประจำ�ปีได้ทจี่ ดุ บริการเคาน์เตอร์เซอร์วสิ (รวมทัง้ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น) ประมาณ 8,000 แห่งทัว่ ประเทศ
ทั้งนี้ เจ้าของรถจะต้องชำ�ระเงินค่าไปรษณีย์และค่าบริการของเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำ�นวน 60 บาท หลังจากนั้น
กรมฯ จึงจัดส่งใบเสร็จรับเงินและเครื่องหมายการเสียภาษีประจำ�ปี(ป้ายวงกลม) ให้แก่เจ้าของรถทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 3 วันทำ�การ  

5) การรับชำ�ระภาษีรถประจำ�ปีผา่ นโทรศัพท์เคลือ่ นที่ เป็นการเพิม่ ช่องทางการรับชำ�ระภาษีรถประจำ�ปี
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รวมถึงเป็นการนำ�เทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตอบสนอง
การใช้ชีวิต (Lifestyle) ของคนรุ่นใหม่ให้ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และลดระยะเวลาการเดินทางติดต่อกับ
หน่วยงานราชการ  กรมการขนส่งทางบก ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับชำ�ระค่าภาษีรถประจำ�ปีตามกฎหมาย
ว่าด้วยรถยนต์กับผู้ให้บริการระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ ดังนี้
- AIS  :  เจ้าของรถสามารถชำ�ระภาษีรถประจำ�ปีผ่าน Application “ชำ�ระภาษีรถ” บนโทรศัพท์
มือถือเครือข่าย AIS 3G 2100 ด้วยบริการเอ็มเปย์ ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง รวมทัง้ ยังสามารถชำ�ระภาษีผา่ นเคาน์เตอร์
ชำ�ระเงินที่มีสัญลักษณ์ mPAY STATION กว่า 3,500 แห่งทั่วประเทศ
    
- TRUE : เจ้าของรถสามารถชำ�ระภาษีรถประจำ�ปีผ่าน Application “Truemoney vallet”
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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- DTAC  :  เจ้าของรถสามารถชำ�ระภาษีรถประจำ�ปีด้วยการตัดบัตรเครดิต (Mobile Credit Card)
ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ และผ่านเคาน์เตอร์รับชาระค่าสินค้าและบริการในร้านดีแทค และร้านตัวแทนขอ
งดีแทค ทั่วประเทศ โดยเจ้าของรถสามารถชำ�ระภาษีรถประจำ�ปีผ่าน Application พิมพ์คำ�ว่า “Mobile Credit
Card”
     สำ�หรับรถที่จะชำ�ระภาษีประจำ�ปีบนมือถือ ได้แก่ รถเก๋ง รถปิคอัพ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี
และไม่ใช้กา๊ ซ CNG หรือ LPG เป็นเชือ้ เพลิง และรถจักรยานยนต์ทมี่ อี ายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี โดยต้องมีกรมธรรม์
ประกันภัยจากรถหรือสามารถสั่งซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านระบบนั้นได้ ทั้งนี้ ได้เปิดให้บริการตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีดังนี้
1. การเปิดสถานีเดินรถเชียงของ
การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี พ.ศ. 2558 นั้น จะทำ�ให้เกิดการ
เคลือ่ นย้ายสินค้า บริการ แรงงาน เงินทุน การลงทุนภายในภูมภิ าคอาเซียน การเดินทาง รวมถึงการจัดส่งสินค้า
และบริการภายในและระหว่างประทศสมาชิกอาเซียนมีความสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็ง
เห็นถึงความจำ�เป็นที่จะต้องพัฒนาธุรกิจ และบริการเดินรถโดยสารประจำ�ทางระหว่างจังหวัด และระหว่าง
ประเทศเพื่อเตรียมพร้อมรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้จัดการเดินรถในเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงของ
ซึ่งเป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ และยังได้
จัดให้มีการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศโดยผ่านอำ�เภอเชียงของอีก
						
2 เส้นทางคือ เส้นทางเชียงใหม่-เชียงราย-เชียงของ-หลวงพระบาง และ
เส้นทางเชียงราย-เชียงของ-บ่อแก้วและเพือ่ เป็นการยกระดับการให้บริการ
รองรับผู้โดยสารที่จะเดิน ทางเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้ก่อสร้างสถานี
เดินรถเชียงของขึ้นบนเนื้อที่ 4 ไร่1 งาน 71 ตารางวา โดยมีพื้นที่ใช้สอย
ภายในอาคาร ได้แก่ ห้องจำ�หน่ายตั๋ว ที่พักผู้โดยสาร ศูนย์อาหาร ร้านค้า
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สะดวกซือ้ สุขาสำ�หรับผู้โดยสาร พืน้ ทีอ่ ำ�นวยความสะดวกสำ�หรับคนพิการ ทีร่ บั ฝากพัสดุภณ
ั ฑ์ สถานีเดินรถเชียงของ
แห่งใหม่นี้ สามารถรองรับรถโดยสารประจำ�ทางที่เข้ามาใช้บริการสถานีทั้งรถบริษั ทฯ และรถร่วมได้มากกว่า
46เที่ยวต่อวัน ดังนี้
- เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงของ เดินรถไป-กลับ วันละ 40 เที่ยวให้บริการด้วยรถโดยสาร มาตรฐาน 1 ข
มาตรฐาน 4 ข มาตรฐาน 2 และมาตรฐาน 4 ค
- เส้นทางเชียงใหม่-เชียงของ-หลวงพระบาง เดินรถไป-กลับวันละ 2 เที่ยว ให้บริการด้วยรถโดยสาร
มาตรฐาน 1 ข
- เส้นทางเชียงราย-เชียงของ-บ่อแก้ว เดินรถไป-กลับ วันละ 4 เที่ยว ให้บริการด้วยรถโดยสารมาตรฐาน 2

2. การพัฒนาศูนย์ซ่อมบำ�รุงและตรวจสภาพรถให้มีรูปแบบการบริหารงานในเชิงธุรกิจ

บริษัทขนส่ง จำ�กัด ได้พัฒนาศูนย์ซ่อมบำ�รุงและตรวจสภาพรถให้มีรูปแบบการบริหารงานในเชิงธุรกิจ
โดยเปิดให้บริการตรวจสภาพรถโดยสารรับชำ�ระภาษี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550และเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ได้
เปิดให้บริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อเพิ่มเติม ณ สำ�นักซ่อมบำ�รุงและตรวจสภาพรถ (รังสิต) ซึ่งเป็นสถานตรวจสภาพรถ
เอกชน( ตรอ.) แห่งแรกที่ให้บริการตรวจสภาพรถทุกประเภท รวมถึงรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง (NGV)
โดยมีวิศวกรประจำ�ศูนย์ซ่อมบำ�รุงฯ เป็นผู้ตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบและการติดตั้งเครื่อง
อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง (NGV)ตามระยะเวลาที่กำ�หนดโดยมีบุคลากรที่
มีความรู้ ความชำ�นาญ คอยให้บริการด้วยเครื่องตรวจสภาพที่ทันสมัย มาตรฐานเทียบเท่ากรมการขนส่งทาง
บก ให้บริการครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้บริการทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลรถยนต์ขนาดใหญ่ เช่นถบรรทุก รถยนต์โดยสาร
รวมถึงรถจักรยานยนต์ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น.
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3. บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์

บริษัทขนส่ง จำ�กัด  ได้เปิดให้บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ (ส่งของทั่วไทย รับได้ในวันเดียว : 1 Day 1
Night) ซึ่งเป็นอีกธุรกิจที่ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ ที่ครบวงจร มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 มีบริการ
รับ - ส่งพัสดุภัณฑ์ไปกับรถรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ และรถโดยสารในเส้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้ โดยมีจุดให้บริการ 4 แห่ง ดังนี้
- สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)
- สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(ถนนบรมราชชนนี)
- สถานีเดินรถรังสิต (บริเวณขาออก)
- ศูนย์กระจายสินค้าขาเข้า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
- จากจำ�นวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น ในปี 2556 บริษัทฯ จึงได้ก่อสร้างอาคารบริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์
เพิม่ ขึน้ อีก 1 หลัง เพือ่ ขยายพืน้ ทีก่ ารให้บริการรับฝากและจัดเก็บพัสดุภณ
ั ฑ์ และเพือ่ ป้องกันพัสดุภณ
ั ฑ์สญ
ู หาย
ระหว่างรอนำ�ขึน้ รถรับ-ส่งพัสดุภณ
ั ฑ์และรถโดยสารในเส้นทาง และจากการขยายตัวของธุรกิจรับ-ส่งพัสดุภณ
ั ฑ์
อย่างรวดเร็วนี้เอง ในปี 2557 บริษัทฯ จึงเปิดสถานที่ให้บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง ในส่วน
ภูมิภาค คือ สถานีเดินรถเชียงราย และสถานีเดินรถ
หาดใหญ่ ซึ่ ง มี ส ถานที่ ใ นการรั บ ฝากและจั ด เก็ บ
พัสดุภัณฑ์ที่ปลอดภัย กว้างขวาง มีความทันสมัย และ
ให้บริการที่รวดเร็วแก่ผู้ ใช้บริการที่อยู่ละแวกใกล้เคียง
นอกจากนี้ยังได้เพิ่มมาตรการด้านปลอดภัยในการรับส่งพัสดุภัณฑ์ โดยจัดซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์สัมภาระแบบ
สายพาน ติดตั้ง ณ จุดให้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร
กรุงเทพ (จตุจกั ร) เพือ่ ใช้ตรวจสอบพัสดุภณ
ั ฑ์ทบี่ รรจุใน
กล่องทึบ หรือภาชนะที่ไม่สามารถมองเห็นภายในได้ และ
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วยการจัดซื้อระบบ
เครื่องเก็บเงินและเครื่องออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ
แบบเคลื่ อ นที่ ซึ่ ง สามารถให้ บ ริ ก ารได้ ร วดเร็ ว และ
มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
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4. ระบบกำ�หนดพิกัดตำ�แหน่งบนโลก (GPS)

บริษั ท ขนส่ง จำ�กัด มีนโยบายพัฒนาคุณภาพการ
บริการและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ โดยมีการดำ�เนินการ
อย่างต่อเนือ่ ง ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้กำ�หนดมาตรการด้าน
ความปลอดภัยในการติดตามรถโดยสารโดยนำ�ระบบกำ�หนด
ตำ�แหน่ง บนโลก (Global Positioning System : GPS) มาใช้กับ
รถโดยสารของบริษั ทขนส่ง จำ�กัด เพื่อใช้ตรวจจับความเร็ว
พฤติกรรมการขับขี่ตรวจสอบเส้นทางการเดินรถตามที่กำ�หนด
ใช้วางแผนเกีย่ วกับเส้นทางการเดินรถ/ลดความขัดแย้งเรือ่ งการ
ทับซ้อนเส้นทางการเดินรถ ควบคุมไม่ให้ผู้มีใบขับขี่ที่ไม่ตรงกับ
ประเภทรถขึ้นขับรถ ตรวจสอบชั่วโมงการทำ�งานของพนักงาน
ขับรถ ตรวจสอบการเดินรถที่ไม่เป็นไปตามเงือ่ นไขทีก่ ำ�หนด และ
สามารถเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุได้จากการนำ�ระบบ GPS
มาใช้ทำ�ให้พฤติกรรมพนักงานขับรถโดยสารมีการเพิ่มความ
ระมัดระวังในการขับขี่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีการจำ�กัดความเร็ว
อยู่ทื่ 90 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง

ส่งผลให้สถิติในการเกิดอุบตั เิ หตุลดลง และผู้ใช้บริการมัน่ ใจ
ในความปลอดภั ย มากยิ่ ง ขึ้ น จากการดำ�เนิ น การพั ฒ นา
คุณภาพการบริการมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษั ทขนส่ง
จำ�กัดได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำ�ปี 2557
ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการทีเ่ ป็นเลิศ ระดับดี ในด้าน
การพัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัย ของ
รถโดยสาร (GPS) ซึง่ จัดโดย สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราขการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557
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โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีดังนี้
1. ด้านแผนงาน

การพัฒนาและจัดหาอู่จอดรถ สถานีก๊าซ ท่าปล่อยรถ และสิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับผู้โดยสาร
ปี พ.ศ. 2557 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำ�นวน 221.525 ล้านบาทเพื่อดำ�เนินการก่อสร้างอู่จอดรถ
6 อู่ ได้แก่ อู่พระประแดง (พร้อมสถานีเติมก๊าซ) อู่พระประแดงใต้ทางด่วน อู่นครอินทร์ อู่ปู่เจ้าสมิงพราย
อู่กัลปพฤกษ์ (พร้อมสถานีเติมก๊าซ) และอู่บรมราชชนนี (พร้อมสถานีเติมก๊าซ) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำ�เนินการ
ก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอู่จอดรถ สถานีก๊าซ ท่าปล่อยรถ และสิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับผู้โดยสาร
เขตการเดินรถที่ 1
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2. การปรับปรุงและเปลี่ยนเครื่องยนต์รถโดยสาร
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ว่าจ้างบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ดำ�เนินการเปลี่ยนเครื่องยนต์รถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ จำ�นวน 323 คัน โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน  จำ�นวน 565.250  ล้านบาท ปัจจุบันโครงการได้
ดำ�เนินการสิ้นสุดแล้ว สามารถประหยัดค่าเชื้อเพลิงเฉลี่ย 1,985 บาท/คัน/วัน หรือ 234,021,575 บาท /
รถ 323 คัน/ปี

การปรับปรุงและเปลี่ยนเครื่องยนต์รถโดยสาร เขตการเดินรถที่ 1
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3. การดำ�เนินงาน โครงการ “รถเมล์ฟรีจากภาษีประชาชน”
องค์การได้ดำ�เนินโครงการรถเมล์ฟรีจากภาษีประชาชนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 - 2557
โดยจัดเดินรถเมล์ฟรีให้บริการประชาชน วันละ 800 คัน จำ�นวน 75 เส้นทาง และเพิ่มการให้บริการจำ�นวน
12 เส้นทาง ผู้ ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 672,996 คน (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม
2557) โดยฝ่ายการเดินรถองค์การได้ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างสม่ำ�เสมอ คณะรัฐมนตรี (ครม.)
เห็นชอบให้ต่ออายุรถเมล์ฟรีอีก 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2558 และให้กระทรวง
คมนาคมไปพิจารณาหาแนวทางใหม่ เพื่อช่วยเหลือได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ก่อนเริ่มใช้แนวทางลดค่าครองชีพ
ด้านค่าโดยสารใหม่ วันที่ 1 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป
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4. โครงการครอบครัวสุขสันต์กับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก)

โครงการครอบครัวสุขสันต์กบั ขสมก.นำ�ประชาชนเดินทางไปไหว้พระ 9 วัด ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางแบบเช้าไปเย็นกลับ ในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ยังคงเป็นที่นิยมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดรถออกวิ่งให้บริการเฉลี่ย 191 คันต่อเดือน มีผู้ใช้บริการ
เฉลี่ย จำ�นวน 5,939 คนต่อเดือนสามารถทำ�รายได้ให้กับองค์การเฉลี่ย 2,499,515 บาทต่อเดือน

โครงการครอบครัวสุขสันต์ ไหว้พระ 9 วัด กับ ขสมก.
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4.3. ด้านการขนส่งทางน�้ำ
โดยกรมเจ้าท่า

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีดังนี้
1. ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด
		
จังหวัดตราดเป็นจังหวัดชายฝัง่ ทะเลทางด้านตะวันออกของประเทศทีม่ ชี ายแดนติดกับประเทศเพือ่ นบ้าน
ทั้งทางบกและทางทะเล โดยจังหวัดตราดมีพื้นที่
ชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 165 กิ โลเมตร หาก
พิจารณาศึกษาภาพของจังหวัดตราดโดยเฉพาะ
อ�ำเภอคลองใหญ่ ในการพัฒนาการขนส่งทางน�้ำ
เพื่ อ การขนส่ ง สิ น ค้ า ไปประเทศเพื่ อ นบ้ า นและ
ใกล้เคียง ได้แก่ ประเทศกัมพูชาและเวียดนามตอน
ใต้ ซึ่งในปีหนึ่งๆ มีมูลค่าสินค้าส่งออกมีปริมาณ
มากกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี โดยการขนส่งสินค้า
ในปั จ จุ บั น นิ ย มใช้ ก ารขนส่ ง ทางน�้ ำ โดยใช้ เ รื อ
ประมงดัดแปลงมาขนส่งสินค้าเป็นเรือขนาดกลาง
รับน�้ำหนักบรรทุกได้ประมาณ 500 ตันกรอส แต่
ท่าเทียบเรือเดิมไม่มีมาตรฐานและขาดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า รวมถึงด่านศุลกากรและ
ด่านตรวจคนเข้าเมือง
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งทางน�้ำชายฝั่งทะเลในภาคตะวันออก โดยท�ำการก่อสร้างและขยายท่าเทียบ
เรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด ส�ำหรับรองรับเรือประมง เรือขนส่งสินค้า เรือท่องเที่ยว และเรืออื่นๆ
ซึ่งจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเป็นการกระจายรายได้ ไปสู่ภูมิภาค
องค์ประกอบโครงการ
ด�ำเนินการก่อสร้างท่าเทียบอเนกประสงค์
ประกอบด้วย สะพานท่าเรือขนาด 15x2,000 ม.,
ท่าเรือสินค้าและท่าเรือท่องเทีย่ วขนาด 120x60 ม.
ร่องน�้ำลึก 5.5 ม. ระดับน�้ำทะเลปานกลาง(รทก.)
รองรับเรือสินค้าขนาด 450 ตันกรอส 8 ล�ำ  และ
เรือท่องเทีย่ ว/เรือตรวจการณ์อย่างละ 1 ล�ำ, ท่าเรือ
ประมงขนาด 25x50 ม. ร่องน�้ำลึก 5 ม. รทก.
รองรับเรือประมงขนาด 300 ตันกรอส 4 ล�ำ พร้อม
โรงคัดปลา ร่องน�้ำลึก 3.50 ม. รทก. เขื่อนกัน
คลื่ น ยาว 1,000 ม. และอาคารส� ำ นั ก งาน
ห้องควบคุม อาคารประตูทางเข้าออก อาคารป้อม
ยาม อาคารซ่อมบ�ำรุง โกดังสินค้า โรงอาคาร
พร้อมระบบสาธารณูปโภค
ประมาณการค่าใช้จ่าย งบประมาณปี 2554 – 2558 รวมทั้งสิ้น 1,295,100,000 บาท
ระยะเวลาด�ำเนินการ ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 30 เดือน (ปีงบประมาณ 2554-2558)
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ผลการด�ำเนินงาน
กรมเจ้าท่า ได้รบั การจัดสรรงบประมาณปี 2554-2557 วงเงิน 1,296.00 ล้านบาท (ปี 2554 จ�ำนวน 194.40
ล้านบาท ปี 2555 จ�ำนวน 295.865 ล้านบาท ปี 2556 จ�ำนวน 506.00 ล้านบาท และปี 2557 จ�ำนวน 298.835
ล้านบาท) เพื่อมาด�ำเนินการก่อสร้างฯ ซึ่งกรมเจ้าท่า ลงนามในสัญญากับกิจการร่วมค้าไอทีดี-ยูนิค เมื่อวันที่ 3
พฤษภาคม 2554 วงเงิน 1,295,100,000 บาท ก�ำหนดแล้วเสร็จวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานร้อยละ 21.15 (ณ.เดือนธันวาคม 2557 ผลงานร้อยละ 72.57)
2. ท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ จ.ตรัง
ท่าเรือกันตัง จ.ตรัง กรมเจ้าท่าก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2514 และได้ขยายท่าเรือเมื่อปี 2517 โดยท่าเรือเดิม
เป็น คสล. รูปตัวที กว้าง 14.8 ม. ยาว 144 ม. พร้อม
อาคารสำ�นักงานซึ่งสามารถรองรับเรือขนาด 1,000 ตัน
กรอส จอดได้ครั้งละ 2 ลำ� สำ�หรับส่วนที่ขยายหน้าท่า
ยาว 90 ม. กว้าง 24.5 ม. มีทางเข้า 2 ทาง ยื่นจากฝั่ง
51 ม. พร้อมลานกองสินค้าและซ่อมแซมสำ�นักงาน
ท่าเรือเดิม ต่อมาได้ศึกษาเพื่อพัฒนาท่าเรือชายฝั่ง
ผลการศึกษาเห็นควรขยายพืน้ ทีห่ ลังท่าเพือ่ เป็นศูนย์รวม
และกระจายสินค้า อันเป็นการเพิม่ ขีดความสามารถของ
ท่าเรือ แต่เนื่องจากท่าเรือเดิมมีพื้นที่จ�ำกัดไม่สามารถพัฒนาพื้นที่หลังท่าได้ กรมเจ้าท่า ได้จ้างที่ปรึกษาฯ
ด�ำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมเมื่อปี 2548 และส�ำรวจออกแบบ
รายละเอียด เมื่อปี 2553
วัตถุประสงค์
ก่ อ สร้ า งท่ า เที ย บเรื อ บ้ า นนาเกลื อ จ.ตรั ง เพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการในการขนส่ ง สิ น ค้ า บริ เ วณ
ชายฝั่งทะเล อันดามัน
เป้าหมาย
ด�ำเนินการก่อสร้างท่าเรือที่บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านนาเกลือเหนือ ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง ลักษณะท่าเรือ
เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนเสาเข็ม สามารถรองรับเรือบรรทุกสินค้าเทกองขนาด 4,000 ตันกรอส
ได้ 3 ล�ำ ดังนี้
1. ท่าเทียบเรือขนาด ขนาด 29x185 เมตร 1 ท่า
2. อาคารส�ำนักงาน (Office Building) 1 หลัง
3. ส�ำนักงานรักษาความปลอดภัย(Guard House)
   1 หลัง
4. อาคารห้องเครื่อง/ถังน�้ำใต้ดิน 1 หลัง
5. อาคารซ่อมบ�ำรุง (Workshop) 1 หลัง
6. โกดังเก็บของ (Ware House) 1 หลัง
7. อาคารด่านตรวจ 1 หลัง
8. รั้วรอบพื้นที่โครงการ
9. คันกันตลิ่งบริเวณหน้าท่า
ประมาณการค่าใช้จ่าย งบประมาณปี 2554-2558 รวมทั้งสิ้น 406,945,000 บาท
ระยะเวลาด�ำเนินการ ก่อสร้าง 720 วัน (ปี 2554-2558)
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ผลการด�ำเนินงาน
กรมเจ้าท่า ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2554-2557 วงเงิน 406.6450 ล้านบาท (ปี 2554 จ�ำนวน 58.3500
ล้านบาท ปี 2555 จ�ำนวน 10.0000 ล้านบาท ปี 2556 จ�ำนวน 220.3500 ล้านบาท ปี 2557 จ�ำนวน 118.2450
ล้านบาท) และกรมเจ้าท่า ลงนามในสัญญากับบริษัท พร้อมมิตร เอส.เอ.เอฟ.ที จ�ำกัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2555 ในวงเงิน 406,945,000 บาท ก�ำหนดแล้วเสร็จวันที่ 16 กันยายน 2557 ขณะนี้อยู่ระหว่างการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ ผลงานร้อยละ 87.24 (ด�ำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557)
3.โครงการส�ำรวจออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมในรายละเอียดโครงการก่อสร้าง
เขื่อนยกระดับในแม่น�้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ
คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 13 กันยายน
2536 ให้กระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่า ท�ำการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิง่ แวดล้อม
เพื่อก่อสร้างเขื่อนยกระดับเพื่อการเดินเรือในแม่น�้ำเจ้าพระยาและน่าน ซึ่งส�ำนักงบประมาณได้พิจารณาจัดสรร
งบประมาณปี 2537- 2539 ให้ด�ำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
ก่อนด�ำเนินการออกแบบรายละเอียดและก่อสร้างต่อไป กรมฯ จึงได้ลงนามกับบริษัท เซ้าท์อสี๊ ท์เอเซียเทคโนโลยี
จ�ำกัด ร่วมกับบริษัท Netherlands Engineering Consult BV. (NEDECO) จ�ำกัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2537
เพื่อด�ำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างเขื่อนยกระดับ
เพื่อการเดินเรือในแม่น�้ำเจ้าพระยาและน่าน โดยคณะกรรมการก�ำกับการศึกษาตามโครงการนี้ประกอบด้วย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง)
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส�ำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
เข้าร่วมเป็นกรรมการก�ำกับการศึกษาตามโครงการนี้ด้วย   ซึ่งบริษัทฯ ได้ศึกษาฯ แล้วเสร็จเมื่อปี 2540 โดย
ได้เสนอแนะให้ดำ� เนินการก่อสร้างเขือ่ นและสิง่ ก่อสร้างประกอบและทีป่ รึกษาได้เสนอแนะให้ดำ� เนินการก่อสร้าง
เขือ่ นยกระดับน�ำ้ ที่ กม. 205 ต.พระงาม  อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บรุ ี และ กม. 345 ต.น�ำ้ ทรง อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์
พร้อมประตูระบายน�้ำ บันไดปลา โรงผลิตไฟฟ้าพลังน�้ำ ผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 145.75 ล้านหน่วยต่อปี และท�ำนบดิน
ปิดกั้นล�ำน�้ำ  ทั้งนี้ผลการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ จะมีสินค้าที่ส�ำคัญ เพื่อการส่งออกได้แก่  ยิปซั่ม ทราย ข้าว
น�ำ้ ตาล กากน�ำ้ ตาล ปุย๋ แร่สงั กะสี และหินแกรนิต  โดยสินค้าเหล่านีจ้ ะมีตน้ ทุนการขนส่งลดลงหากมีการพัฒนา
ตามโครงการนี้ และกรมเจ้าท่า ได้น�ำเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาผลการศึกษาเมื่อ  ปี 2540 แต่เห็นควร
ชะลอไว้ก่อน เนื่องจากเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไม่เอื้ออ�ำนวย ประกอบกับ
ได้ส่งรายงานไปให้ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาแล้ว สผ.
มีความเห็นว่าเหตุผลความจ�ำเป็นของโครงการตลอดจนผลตอบแทนไม่คุ้มค่า และมีปัญหาการระบายน�้ำของ
พื้นที่ริมตลิ่งเป็นต้น จึงขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาทบทวน อย่างไรก็ตามการก่อสร้างเขื่อนฯไม่อยู่ในข่ายต้องท�ำ
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอ สผ. ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ.2535 กรมฯ ได้วา่ จ้างกลุม่ บริษัททีป่ รึกษาบริษัทแอสดีคอนคอร์ปอร์เรชัน่ จ�ำกัด ,บริษัทเอทีที คอนซัลแตนท์
จ�ำกัด, บริษัทเซ้าท์อสี ท์เอเชียเทคโนโลยี จ�ำกัด และบริษัทปัญญา คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด เพือ่ ด�ำเนินการศึกษาทบทวน
ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิง่ แวดล้อม เมือ่ วันที่ 14 กรกฎาคม 2547 ก�ำหนดแล้วเสร็จเดือน
พฤศจิกายน 2548 ปัจจุบนั ได้ดำ� เนินการแล้วเสร็จ
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วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มขีดความสามารถในการเดินเรือในแม่น�้ำเจ้าพระยาและน่าน โดยให้เรือกิน
น�้ำลึก ไม่น้อยกว่า 3 เมตร ใช้เดินเรือได้ตลอดปี ตั้งแต่ปากแม่น�้ำเจ้าพระยาจนถึงจังหวัดนครสวรรค์และ
ต่อเนื่องไปตามล�ำน�้ำน่านจนถึงอ�ำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร รวมทั้งเป็นแหล่งน�้ำส�ำหรับอุป โภคบริ โภค
อุตสาหกรรมเกษตรกรรม และกิจกรรมอื่นๆ ในพื้นที่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ ตลอดจนการผลิต
ไฟฟ้าพลังน�้ำ
เป้าหมาย
ส�ำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด ก่อนด�ำเนินการก่อสร้าง
เขื่อนยกระดับน�้ำ ในแม่น�้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือตามผลการศึกษาฯ ต่อไป
ประมาณการค่าใช้จ่าย
งบประมาณปี 2555-2558 รวมทั้งสิ้น 239,010,000 บาท
ระยะเวลาด�ำเนินการ ประมาณ 540 วัน (ปีงบประมาณ 2555 – 2558)
ผลการด�ำเนินงาน
กรมเจ้าท่า ได้ลงนามในสัญญากับ กลุม่ ทีป่ รึกษา บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด, บริษัท แอสดีคอน
คอร์ ป อเรชั่ น จ� ำ กั ด , บริ ษั ท ปั ญ ญา คอนซั ล แตนท์ จ� ำ กั ด บริ ษั ท ซี ค อนซั ล ท์ เอนจิ เ นี ย ริ่ ง จ� ำ กั ด
บริษัทเซ้าอีส๊ ท์เอเชีย เทคโนโลยี จ�ำกัด และบริษัท แอ็ดว้านซ์ แทรคกิง้ เซอร์วสิ ซ์ จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม
2556 วงเงิน 231,760,000 บาท ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างบริษัทฯ ด�ำเนินการ (ณ.เดือนธันวาคม 2557 ผลงานร้อยละ 40)
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การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีดังนี้

1. โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3

ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 1 และระยะที่ 2 เปิดให้บริการท่าเรือจำ�นวนทั้งสิ้น 15 ท่า และ
อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้างเพิ่มเติมให้เสร็จสมบูรณ์อีกจำ�นวน 3 ท่า ซึ่งหากเปิดให้บริการได้ครบทุกท่าแล้ว
ท่าเรือแหลมฉบังจะมีวิสัยสามารถในการรองรับตู้สินค้าประมาณ 10 – 11 ล้าน ที.อี.ยู.ต่อปี และรองรับ
การนำ�เข้า – ส่งออกรถยนต์ ได้ประมาณ 2 ล้านคันต่อปี ซึง่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้คาดการณ์การเติบโต
ของปริมาณตูส้ นิ ค้าทีท่ า่ เรือแหลมฉบังในอนาคตตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ โดยเมือ่
มีปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบังประมาณ 80 % ของวิสัยความสามารถสูงสุดของท่าเรือแหลมฉบัง
ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ดังนั้น จึงจำ�เป็นต้องพัฒนาโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของปริมาณการขนส่งสินค้าทางทะเลดังกล่าว โดยจะทำ�การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือและ
สิ่งอำ�นวยความสะดวกอื่นๆ ตลอดจนโครงข่ายและระบบการขนส่งต่อเนื่องที่จำ�เป็นต่างๆ ในเขตพื้นที่ท่าเรือ
แหลมฉบังทีจ่ ะเชือ่ มต่อกับภายนอกให้เพียงพอและพร้อมทีจ่ ะรองรับการขยายตัวของปริมาณเรือสินค้าประเภท
ต่างๆ ให้ทันท่วงทีเพื่อมิให้ประสบปัญหาความแออัดและเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจส่วนรวมและ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งเมื่อโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 แล้วเสร็จและ
เปิดให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วท่าเรือแหลมฉบังจะมีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าผ่านท่าได้
รวมปีละ18 ล้านที.อี.ยู.ต่อปี

2. โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง

การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะทำ�การก่อสร้างลานขนถ่ายตูส้ นิ ค้าทางรถไฟ (Rail Yard) ในพืน้ ที่ Zone
4 อยู่ระหว่าง ท่าเทียบเรือชุด B และชุด C ของท่าเรือแหลมฉบัง พื้นที่ประมาณ 600 ไร่ (ใช้พื้นที่ 370 และสำ�รอง
230 ไร่) โดยลักษณะของ Rail Yard จะติดตั้งรางรถไฟลักษณะเป็นพวงราง จำ�นวน 6 ราง แต่ละรางมีความยาว
ในช่วง 1,224 – 1,434 เมตร สามารถจอดขบวนรถไฟได้รางละ 2 ขบวน รวมเป็น 12 ขบวน ในเวลาเดียวกัน
โดยติดตั้งเครื่องมือยกขนตู้สินค้าชนิดเดิน บนราง (Rail Mounted Gantry Crane : RMG) สามารถทำ�งานคร่อม
รางรถไฟได้ทั้ง 6 ราง ในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะมีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าได้ 2.0 ล้านที.อี.ยู.ต่อปี
สำ�หรับรูปแบบของโครงการพัฒนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย จะเป็นผู้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด
รวมทั้งการบริหารและประกอบการ ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอ ครม. เพื่อให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนา
ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง
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3. โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง

การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะทำ�การพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง
บริเวณก้นแอ่งจอดเรือ ที่ 1 ระหว่างท่าเทียบเรือ A1 และ A0 ความยาวประมาณ 150 เมตร พร้อมพืน้ ทีส่ นับสนุน
บนฝัง่ ประมาณ 43 ไร่ จะทำ�การก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝัง่ โดยมีขนาดของแอ่งจอดเรือเท่ากับ 115 x 120 เมตร
ความลึก – 10 เมตร (MSL) รองรับเรือขนาดระวางบรรทุก 3,000 เดทเวทตัน ขนตู้สินค้าได้คราวละ
200ที.อี.ยู. และขนาด 1,000 เดทเวทตัน ขนตู้สินค้าได้คราวละ 100 ที.อี.ยู. ได้อย่างละ 1 ลำ� ในเวลาเดียวกัน
พร้อมทั้งติดตั้งปั้นจั่นหน้าท่าและปั้นจั่นจัดเรียงตู้สินค้าในลานเพื่อให้รับตู้สินค้าได้ถึง 3000,000 ที.อี.ยู.ต่อปี
สำ�หรับรูปแบบของโครงการพัฒนาการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด
รวมทัง้ บริหารและประกอบการ ซึง่ อยูร่ ะหว่างการเสนอ ครม. เพือ่ ให้ความเห็นชอบโครงการการพัฒนาท่าเทียบ
เรือชายฝั่ง(ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง

รูปแบบการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A ) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง
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4.4 ด้ า นการขนส่ ง ทางอากาศ
โดยกรมการบิ น พลเรื อ น

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีดังนี้
1. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานน่าน
ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ที่ท่าอากาศยานน่าน
หลักการ/เหตุผล
เนื่องจากอาคารที่พักผู้โดยสารปัจจุบันที่ใช้งานอยู่ ตั้งอยู่ในเขต ปลอดภัยการบิน มีสภาพที่คับแคบ
จึงเห็นควรก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ให้ตั้งอยู่ ในเขตที่มีความปลอดภัยถูกต้องตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยการบิน และสามารถรองรับการบริการผู้โดยสารให้ ได้รับความสะดวกและปลอดภัย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ท่าอากาศยานมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่สามารถ
รองรับการบริการได้อย่างสะดวก
เป้าหมาย
1. ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร จ�ำนวน 1 หลัง พร้อมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า
และสื่อสาร พื้นที่ใช้สอยอาคารประมาณ 5,750 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 300 คน ในชั่วโมง
คับคั่ง
2. ก่อสร้างอาคารดับเพลิงและโรงเก็บเครื่องมือกล จ�ำนวน 1 หลัง ขนาด 12 x 60 เมตร พร้อมลานจอด
รถยนต์ อาคารดับเพลิง จอดรถยนต์ ได้ จ�ำนวน 6 คัน ส่วนโรงเก็บเครื่องมือกลจอดรถยนต์ ได้ 3 คัน
3. ก่อสร้างโรงเครือ่ งยนต์กำ� เนิดไฟฟ้า จ�ำนวน 1 หลัง ขนาด 7 x 12 เมตร
แผนงาน/งบประมาณ
งบประมาณปี 2555
วงเงิน 27.0000 ล้านบาท
งบประมาณปี 2556
วงเงิน 60.7500 ล้านบาท
งบประมาณปี 2557
วงเงิน 53.3416 ล้านบาท
งบประมาณปี 2558
วงเงิน 27.5684 ล้านบาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
169.0600 ล้านบาท
		
ผลการด�ำเนินงาน
สัญญาเลขที่ 8/2556 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 สัญญาสิ้นสุด วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ระยะเวลา
ด�ำเนินการ 720 วัน ผู้รับจ้างคือ บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็น.) จ�ำกัด ก่อสร้างแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ผลงานร้อยละ 100 เริ่มเปิดใช้อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม
2557 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงรับเชิญเสด็จพระราชด�ำเนินทรงเปิดอาคาร
ที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ทรงพระราชทานชื่อ ท่าอากาศยานน่านว่า “ท่าอากาศยานน่านนคร” หมายถึง ท่าอากาศยานน่านแห่ง
จังหวัดน่าน ตามหนังสือส�ำนักราชเลขาธิการ สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ ที่ รล 0010/10979 ลงวันที่ 30 ธันวาคม
2557 เรื่องพระราชทานชื่อท่าอากาศยาน จังหวัดน่าน

อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานน่าน              อาคารที่ท�ำการดับเพลิงและโรงเก็บเครื่องมือกล

					

      โรงเก็บเครื่องยนต์ก�ำเนิดไฟฟ้า

2. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
ชื่อโครงการ งานก่อสร้างต่อเติมทางขับ ลานจอดเครื่องบิน ลานจอดรถยนต์ พร้อมระบบไฟฟ้า
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
หลักการ/เหตุผล
เนื่องจากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช มีจ�ำนวนเที่ยวบินและ ผู้ โดยสารเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก
จึงจ�ำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพในด้านการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของสายการบิน
วัตถุประสงค์
เพื่อรองรับและเพิ่มขีดความสารถในการให้บริการอากาศยานและผู้โดยสาร		
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เป้าหมาย
1. ก่อสร้างต่อเติมทางขับ ขนาด 23 x 307.5 เมตร
2. ก่อสร้างลานจอดเครือ่ งบิน ขนาด 85 x 200 เมตร สามารถจอดเครือ่ งบิน ขนาด 737 ได้ จ�ำนวน 6 ล�ำ
3. ก่อสร้างลานจอดรถยนต์พร้อมระบบไฟฟ้า
แผนงาน/งบประมาณ
งบประมาณปี 2557
งบประมาณปี 2558
ผูกพันงบประมาณปี 2559
ผูกพันงบประมาณปี 2560
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

วงเงิน
วงเงิน

วงเงิน
วงเงิน

33.0000 ล้านบาท
69.0315 ล้านบาท
103.6575 ล้านบาท
13.8210  ล้านบาท
219.5100 ล้านบาท

ผลการด�ำเนินงาน
สัญญาเลขที่ 90/2557 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2557 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ระยะเวลา
ด�ำเนินการ 840 วัน ผู้รับจ้างคือ บริษัท พีระมิดคอนกรีต จ�ำกัด ผลงานถึงสิ้นเดือนธันวาคม ร้อยละ 12.23

                                             การก่อสร้างขยายลานจอดเครื่องบิน

3. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหิน

ชื่อโครงการ		
งานก่อสร้างเขตปลายทางวิ่ง (Runway Strip และ Runway End Safety Area) ที่ท่าอากาศยานหัวหิน

หลักการ/เหตุผล
ท่าอากาศยานหัวหินมีเที่ยวบินฝึกบินเป็นจ�ำนวนมาก และยังมีเที่ยวบินโดยสารไม่ประจ�ำ  และเที่ยวบิน
ของทางราชการอยูส่ ม�ำ่ เสมอ ปัจจุบนั ท่าอากาศยานหัวหินมีพนื้ ทีเ่ ขตทางวิง่ (Runway Strip) บางส่วนแคบเพียง
30 เมตร และพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง (Runway End Safety Area) ยาวเพียง 75 เมตร จึงจ�ำเป็นต้องขยาย
พื้นที่ดังกล่าว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อก่อสร้างพื้นที่เขตทางวิ่ง (Runway Strip) และพื้นที่ปลอดภัย ปลายทางวิ่ง (Runway End Safety
Area) ให้ ได้มาตรฐานเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครื่องบินที่มาใช้บริการ
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เป้าหมาย
1. ก่อสร้างขยายเขตทางวิ่ง (Runway Strips) จากเดิม 30 เป็น 60 เมตร
2. ก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง (Runway End Safety Area) ขนาด 90 x 150 เมตร
3. ก่อสร้างถนนชดเชยกองทัพอากาศ
4. ก่อสร้างระบบระบายน�้ำ และงานอื่น ๆ
แผนงาน/งบประมาณ
งบประมาณปี 2556
งบประมาณปี 2557
งบประมาณปี 2558
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

วงเงิน 15.0000 ล้านบาท
วงเงิน 26.0000 ล้านบาท
วงเงิน 33.8800 ล้านบาท
74.8800 ล้านบาท

ผลการด�ำเนินงาน
สัญญาเลขที่ 103/2556 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2556 สัญญาสิ้นสุด วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ระยะเวลา
ด�ำเนินการ 600 วัน ผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด โชคสุชินคอนสตรัคชั่น ผลงานถึงสิ้นเดือนธันวาคมร้อยละ
99.65

                       Runway Strip                            ถนนชดเชยให้กองทัพอากาศเพื่อขยาย Runway Strip

            รางระบายน�้ำข้าง Runway End Safety Area                        ลาดดินข้าง Runway End Safety Area
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   ก�ำแพงกันดินบริเวณด้านข้าง Runway End Safety Area           ก่อสร้างแนวรั้วบริเวณ Runway Strip

4. การตรวจติดตามมาตรฐานสนามบินและการอ�ำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ จ�ำนวน 9 แห่ง
ประกอบด้วย สนามบินสุโขทัย สนามบินดอนเมือง สนามบินตราด สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบิน
แม่ฟ้าหลวงเชียงราย สนามบินเชียงใหม่ สนามบินภูเก็ต สนามบินหาดใหญ่และสนามบินสมุย
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ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ประจ�ำปีงบประมาณ 2557
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 นายวรเดช หาญประเสริฐ อธิบดีกรมการบินพลเรือน พร้อมด้วยคณะ
ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีก่ รมการบินพลเรือน ให้การต้อนรับ Mr. Arun Mishra ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานสาขาองค์การ
การบิน พลเรือนระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค (ICAO) ภายหลังการขอเข้าเยี่ยม (ครั้งที่ 2)
เพือ่ ขอบคุณประเทศไทยในการให้ความช่วยเหลือการปรับปรุงอาคาร ICAO ทัง้ นี้ ประเทศไทยพร้อมต้อนรับและ
ยินดีร่วมปฏิบัติงานกับ ICAO อย่างเต็มความสามารถเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐานสากล
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการหารือดังกล่าว

นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการบินพลเรือน (ฝ่ายความปลอดภัย) ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา
Asia Pacific Aviation Safety Seminar 2014 (APASS 2014) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด�ำเนินการและการพัฒนาเกี่ยวกับการบินทั้งทางด้านเทคนิคและด้านการพาณิชย์ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารและการ
พัฒนาความปลอดภัยของสายการบินในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
รายงานประจ�ำปี ๒๕๕๗
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นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบกรมการบินพลเรือน (ฝ่ายความปลอดภัย) ร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
ที่ประสบภัย ประจ�ำปี 2557 ครั้งที่ 34 (SAREX 2014) ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2557 ณ ท่าอากาศยานหัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภายในงานมีการฝึกอบรมทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการ การตั้งแสดงอากาศยาน พร้อมสาธิต
การช่วยเหลือเมื่อเครื่องบินขนาดใหญ่เกิดอุบัติเหตุ และทดสอบข่ายการติดต่อสื่อสาร (Communication Check) และการ
ทดสอบภาคทฤษฎี (Paper Exercise)
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กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทีมงานสู่ความส�ำเร็จ รุ่นที่ 3” ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2557 ณ หน่วย
บัญชาการนาวิกโยธิน อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี เกิดบรรยากาศที่ดีในการท�ำงานร่วมกัน
และสร้างความผูกพันต่อองค์กร
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นายวรเดช หาญประเสริฐ อธิบดีกรมการบินพลเรือน เป็นประธานการประชุมความร่วมมือด้านการบินพลเรือนกับกรมการบิน
พลเรือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้หารือเรื่องของ
ความร่วมมือด้านความปลอดภัยการบินที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด้านการบินจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ได้มีโอกาสมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านต่างๆ ทางการบิน อาทิเช่น การตรวจสอบ วิศวกรรมและ
ความส�ำคัญสมควรเดินอากาศในราชอาณาจักรไทย ความร่วมมือด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย
รวมถึงการปรับปรุงความตกลงเจรจาด้านสิทธิการบินระหว่างไทย-ลาว (จากภาษาไทยและภาษาลาว ให้เป็นภาษาอังกฤษ)
ซึ่งจะมีการพิจารณาปรับปรุงความตกลงอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2557
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สถาบั น การบิ น พลเรื อ น

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีดังนี้
1. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและส�ำนักงาน สบพ. เพื่อรองรับการขยายการเปิดหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC
สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค และ
ทางกระทรวงคมนาคมก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรทางด้านการบินร่วมกัน โดยมอบหมายให้สถาบัน
การบินพลเรือน (สบพ.) เป็นหน่วยงานกลางให้การอบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านการบิน โดยจัดตั้งศูนย์อบรม
และวิจัยบุคลากรทางด้านการบินนั้น เพื่อให้การด�ำเนินการของ สบพ. สอดคล้องต่อภารกิจและนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตร์ดงั กล่าว สบพ. ต้องเตรียมความพร้อมทีจ่ ะรองรับการบริหารจัดการการศึกษาในอนาคต
และจัดท�ำแผนวิสาหกิจให้ สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าว รวมถึงการจัดท�ำโครงการ
ก่อสร้างอาคารของ สบพ. ในพืน้ ทีป่ จั จุบนั ณ สบพ. กรุงเทพฯ ประกอบด้วยการจัดสร้างอาคารส�ำนักงานบริหาร
อาคารเรียนที่ได้มาตรฐานใหม่ รวมถึงการปรับปรุงอาคารเดิมให้มีความเหมาะสมเพียงพอ จากนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งมีความจ�ำเป็นเร่งด่วน ประกอบกับ สบพ. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ในทุกสาขา ที่จะปฏิบัติงานในการจัดท�ำผังแม่บทการออกแบบโครงการขนาดใหญ่ การออกแบบอาคาร
สิง่ ปลูกสร้าง รวมถึงการใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่ เพือ่ ประกอบการด�ำเนินการในการจัดท�ำรายละเอียด เพือ่ ประกอบ
การของบประมาณส�ำหรับก่อสร้างอาคารส�ำนักงานแห่งใหม่ สบพ. การด�ำเนินการประกอบด้วย
 การจ้างที่ปรึกษาในการศึกษา ส�ำรวจ และจัดท�ำผังแม่บทและออกแบบเบื้องต้น โครงการก่อสร้าง
อาคารเรียนและส�ำนักบริหาร สบพ. ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการก�ำกับการท�ำงานและตรวจรับงานของที่
ปรึกษา ตรวจรับงานเสร็จสิ้นตามสัญญาแล้ว เมื่อวัน 18 กุมภาพันธ์ 2556
 การจ้างทีป่ รึกษาออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง เพือ่ เป็นข้อมูลในการของบประมาณการก่อสร้าง
ในปีงบประมาณ 2558 ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการก�ำกับการท�ำงานและตรวจรับงานของที่ปรึกษา ตรวจรับ
งานเสร็จสิ้นตามสัญญาแล้ว เมื่อวัน 16 ตุลาคม 2557
 การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสม (Feasibility Study) และการวิเคราะห์
ความเสี่ยงตามหลักธรรมภิบาล โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่าย
อ�ำนวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สบพ. กรุงเทพฯ ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการก�ำกับการท�ำงานและตรวจ
รับงานของที่ปรึกษา ตรวจรับรายงานการศึกษาวิเคราะห์โครงการฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เสร็จสิ้นแล้ว
เมื่อวัน 26 สิงหาคม 2557

ผังแม่บทและออกแบบเบื้องต้น โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและส�ำนักบริหารสถาบันการบินพลเรือน
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2 งานด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน

Q ในปีงบประมาณ 2557 สถาบันการบินพลเรือนมีผสู้ ำ� เร็จการศึกษา/ฝึกอบรมโดยแยกตามรายกลุม่ หลักสูตร 7 กลุม่
หลักสูตร 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)

76
250
289

116
211
514

258

250

73

188

65

65

1,011

1,344

Q โครงการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท
		
สถาบันการบินพลเรือนได้ดำ� เนินการจัดท�ำหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน ทัง้ นี้ สบพ.
ได้ศึกษาความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน หรือกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร โดยการส�ำรวจความต้องการ
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการบิน ในปีงบประมาณ 2557 สบพ. ได้เปิดหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต รุน่ ที่ 2
จ�ำนวน 40 คน
Q การด�ำเนินการร่วมกับกรมการบินพลเรือนเพื่อทดสอบภาคปฏิบัติ (Skill Test) ให้กับผู้ที่สอบผ่านภาคทฤษฎีจาก
กรมการบินพลเรือน เพื่อขอรับใบอนุญาตนายช่างภาคพื้น (Aircraft Mechanic License) ในปีงบประมาณ 2556 สถาบันการบิน
พลเรือนได้ทำ� การทดสอบภาคปฏิบตั ิ (Skill Test) ให้กบั ผูท้ สี่ อบผ่านภาคทฤษฎี ทัง้ สิน้ จ�ำนวน 4 รุน่ โดยมีผทู้ สี่ อบผ่านทัง้ สิน้
จ�ำนวน 169 คน
Q ศูนย์ทดสอบด้านภาษาส�ำหรับผูถ้ อื ใบอนุญาตผูป้ ระจ�ำ (Language Proficiency Testing Center) กรมการบินพลเรือน
(บพ.) ได้แต่งตั้งให้สถาบันการบินพลเรือน เป็นศูนย์ทดสอบภาษาผู้ถือใบอนุญาตผู้ประจ�ำหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2554
โดยในปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556 - 30กันยายน 2557) สถาบันการบินพลเรือนได้ด�ำเนินการให้บริการทดสอบและมี
ผู้ผ่านการทดสอบรวมทั้งหมด 547 คน
Q โครงการผลิตบุคลากรด้านการบินเพื่อรองรับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานและศูนย์ซ่อมอากาศยาน
สบพ. มีการจัดท�ำโครงการเพิ่มจ�ำนวนนักศึกษา/ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรช่างอากาศยาน ตามโครงการผลิตบุคลากร
ด้านการบินเพือ่ รองรับการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมอากาศยานและศูนย์ซอ่ มอากาศยาน โดยกองวิชาอากาศยานและเครือ่ งยนต์
(กอค.) ได้จัดท�ำโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านช่างซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน เพื่อรองรับ
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การเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน ซึ่ง กอค. สามารถผลิต ช่างซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน ได้ปีละ 96 คน จากเดิมที่ผลิตได้ปีละ 64
คน เท่ากับสามารถผลิตได้เพิ่มขึ้น 32 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ�ำนวนช่างซ่อมบ�ำรุงอากาศยานที่ผลิตได้ในแต่ละปี โดย
กอค. จะเริ่มเปิดฝึกอบรมตามโครงการฯ นี้ ในปีการศึกษา 1/2558 ซึ่งคณะกรรมการ สถาบันการบินพลเรือน มีมติ เห็นชอบ
โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและพัฒนาบุคลากร ด้านช่างซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน ในคราวประชุมคณะกรรมการ
สถาบันการบินพลเรือน ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557

3. โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS

   สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ได้เข้าสู่การเป็นสมาชิกโครงการ
ICAO TRAINAIR ตัง้ แต่ปี 2535 และได้มกี ารพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ
STP (Standardized Training Packages) จนกระทั่ง องค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงการเป็น
TRAINAIR PLUS   โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพในการขนส่งทางอากาศให้เพิ่มมากขึ้นด้วยกระบวนการ
สร้างการบ�ำรุงรักษาและตรวจสอบ ภายใต้การฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน
ระดับสูงและสมรรถนะของบุคลากรด้านการบินบนพื้นฐานมาตรฐาน
สากลทั่วโลก และความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่ง สบพ. ได้เข้า
รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ICAO และประสบความส�ำเร็จในการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไข ได้เข้าเป็นสมาชิก ICAO TRAINAIR PLUS ประเภท Associate Member อย่างเป็นทางการ มีผลตั้งแต่วันที่
17 September 2012 และ สบพ. ได้ยื่นเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตร STP/179/xyz/COM OPS/AIR PRO ตั้งแต่เดือนมกราคม
2556 ภายใต้การก�ำกับดูแลของผู้เชี่ยวชาญขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ส�ำนักงานใหญ่ (ICAO Headquarter)
ประเทศแคนาดา เพื่อให้สถาบันการบินพลเรือนเป็นสมาชิกแบบ Full Member ตามข้อก�ำหนดของ ICAO
สถาบันการบินพลเรือน ได้จัดฝึกอบรบหลักสูตร Training Developers Course (TDC) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 22
พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมอิมพีเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือน ประจ�ำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
หลักสูตรด้านการบิน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ
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พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจ�ำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 57
ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีดงั นี้
1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบบริการการเดินอากาศ (ระยะเวลาด�ำเนินการ ปี2555-2558) โครงการ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบบริการการเดินอากาศของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด   ได้รบั ความ
เห็นชอบในหลักการตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ในวงเงินลงทุนรวมทัง้ สิน้ 4,460.31 ล้านบาท
โดยมีวตั ถุประสงค์ของโครงการและการด�ำเนินงานเพือ่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำหรับการให้บริการการเดินอากาศ
ของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลระบบใหม่และมีศกั ยภาพเพียงพอทีจ่ ะรองรับปริมาณการขนส่งทางอากาศ
ทีก่ ำ� ลังเพิม่ มากขึน้ และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยการจัดหาและติดตัง้ ระบบเทคโนโลยีและอุปกรณ์ตาม
ข้อก�ำหนดของระบบการบริหารจราจรทางอากาศสากล (Global Air Traffic Management System) เข้าใช้งาน
ประกอบด้วยโครงการย่อย ดังนี้
(1) จัดตัง้ ศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management Centre (ATMC) Establishment)
(2) การเพิม่ ขีดความสามารถระบบเทคโนโลยีจราจรทางอากาศและการพัฒนาระบบเชือ่ มต่อโครงข่ายการ
บริหารจราจรทางอากาศทัว่ ประเทศ (CNS Systems Enhancement and ATM Network Integration) (3) จัดหา
อากาศยานบินทดสอบประสิทธิภาพ
2. โครงการการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ Seamless ASEAN Sky และมติของ Air Transport Working Group
(ATWG) และ Air Transport Technical Cooperation Sub-Working Group (ATTC) และโครงการปฏิบตั กิ ารเพือ่
สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการบริหารจราจรทางอากาศภายใต้แผนจัดตัง้ ตลาดการบินร่วมอาเซียนและแนวคิด
ห้วงอากาศอาเซียนไร้รอยต่อภายใต้แผนงาน ASAM ATTC Work Plan 2555-2556 ด้าน ATM ด้วยการมีแผนจัดตัง้
ตลาดการบินร่วมอาเซียน (ASEAN Single Aviation Market : ASAM) และการจัดแบ่งให้มกี ารด�ำเนินงานด้าน
Air Traffic Management (ATM) เป็นหนึง่ ในสามงานส�ำคัญล�ำดับต้นในด้านเทคนิคซึง่ บริษัทฯได้เข้าร่วมประชุมคณะ
ท�ำงานขนส่งทางอากาศของอาเซียน (ASEAN Air Transport Working Group : ATWG)ตัง้ แต่ปี 2552 เรือ่ ยมาในฐานะ
ผูส้ นับสนุนคณะผูแ้ ทนของประเทศไทยและมีบทบาทส�ำคัญในการพิจารณา/น�ำเสนอ/ร่วมด�ำเนินงานในเวทีอาเซียน
มาโดยตลอดเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานตามแผน ASAM Roadmapทีม่ เี ป้าหมายเบือ้ งต้นในการจัดท�ำแผนแม่บท
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ระบบบริหารจราจรทางอากาศทีส่ อดคล้องกันของอาเซียน (ASEAN Air Traffic Management Harmonization
Master Plan) นอกจากนีจ้ ะมีการด�ำเนินงานส�ำคัญภายใต้โครงการความร่วมมืออาเซียน-ยุโรป (ASEAN Air Transport Integration Project : AATIP) ทีม่ ที มี ทีป่ รึกษาจากยุโรปมาสนับสนุนการด�ำเนินงานซึง่ บริษัทฯได้เข้ามีสว่ นใน
การริเริม่ การพัฒนาความคล่องตัวบริหารจราจรทางอากาศ ในส่วนของAirspace Simulation and Modeling Workshop และการออกแบบโครงสร้างและแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในอาเซียน ซึง่ จะมีพฒ
ั นาการในแนวทางความ
ร่วมมือร่วมกันในอาเซียนอย่างครอบคลุมทุกด้านส�ำคัญต่อไป
3. โครงการจัดสร้างหอบังคับการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดแทนของเดิม) เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (ระยะเวลา
ด�ำเนินการปี2554 – 2557)
จากนโยบายการให้บริการทีท่ า่ อากาศยานดอนเมืองอย่างเต็มรูปแบบอีกครัง้ ท�ำให้มสี ายการบินต้นทุน
ต�ำ่ มาใช้บริการทีท่ า่ อากาศยานดอนเมืองเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ปริมาณจราจรทางอากาศมีการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง
บริษัทฯ จึงได้กอ่ สร้างหอบังคับการบินใหม่ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดแทนของเดิม) พร้อมจัดหาและติดตัง้
ระบบ/อุปกรณ์บริการจราจรทางอากาศชุดใหม่ทมี่ เี ทคโนโลยีทนั สมัย สามารถให้ขอ้ มูลเพือ่ ใช้ในการควบคุมจราจร
ทางอากาศ รวมถึงการติดตามอากาศยานและยานพาหนะในท่าอากาศยาน เพือ่ เพิม่ ระดับความปลอดภัยภาคพืน้
ในท่าอากาศยาน และเชื่อมโยงข้อมูลแบบอัตโนมัติและท�ำงานร่วมกันได้ทั้งกับหอบังคับการบินสุวรรณภูมิ
ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบินกรุงเทพและเส้นทางบินได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยบริษัทฯ
ยังคงใช้งานอาคารหอบังคับการบินเดิมและอุปกรณ์ทมี่ อี ยู่ในปัจจุบนั ต่อไปควบคูก่ บั หอบังคับการบินใหม่ เพือ่ เสริม
ศักยภาพในการควบคุมจราจรทางอากาศ และท�ำหน้าทีเ่ ป็นหอบังคับการบินส�ำรองต่างพืน้ ที่ (Offsite Backup)
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นในบริเวณอาคารเทียบอากาศยานด้านทิศเหนือด้วย
โดยการก่อสร้างอาคารหอบังคับการบินแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์2557 ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างจัดหาระบบ/อุปกรณ์
บริการจราจรทางอากาศชุดใหม่ตดิ ตัง้ ใช้งานและเชือ่ มโยงกับระบบใหม่ทวั่ ประเทศภายใต้โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานระบบบริการการเดินอากาศ
4. การพัฒนาองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   (ระยะเวลาด�ำเนินการปี2556 – 2557)
บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ด�ำเนินการตาม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารโดยมีเป้าหมายใน
การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมาประยุกต์ใช้เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการขององค์กรและ
เพือ่ สนับสนุนภารกิจหลักและสังคมโดยรวมตามหลักธรรมาภิบาล
โดยในปีงบประมาณ 2557บริษัทฯ ได้ทำ� การพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศตามแผนที่วางไว้โดยมีโครงการส�ำคัญที่เสร็จสิ้นและ
จะเริม่ ใช้งานในปี2558 ดังนี้
(1) พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานด้านระบคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายสือ่ สารข้อมูลระยะที่ 1 (ระบบคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายอินทราเน็ต/อินเตอร์เน็ตอุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่าย
สุวรรณภูม)ิ เพือ่ ปรับปรุงระบบ/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตอ่ พ่วงระบบ
IP Backbone Infrastructuresทีส่ นับสนุนงาน ICT ระบบเทคโนโลยีสำ� หรับสนับสนุนการปฏิบตั งิ านด้านอ�ำนวยการ
(2) พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศส�ำหรับงานบริหารจราจรทางอากาศเพือ่ น�ำระบบสารสนเทศสนับสนุน
การจัดพนักงานเข้าเวรส�ำหรับศูนย์บริหารเครือข่ายการปฏิบตั กิ ารจราจรทางอากาศการจัดท�ำระบบรายงานพิกดั
ของพืน้ ทีท่ มี่ กี ารจุดบัง้ ไฟปล่อยโคมลอย และสถานทีต่ งั้ ของวิทยุชมุ ชนซึง่ ส่งผลกระทบต่อเส้นทางบินในรูปแบบของ
ข้อมูลเชิงแผนที่
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บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีดงั นี้
1. การบินไทยน�ำเครื่องบินโบอิ้ง 787 Dreamliner เข้าประจ�ำการในฝูงบิน
		
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) น�ำเครื่องบินแบบโบอิ้ง 787-8 ดรีมไลเนอร์ มาให้บริการแก่
ผู้โดยสารในเส้นทางต่างๆ รวมทั้งสิ้น 6 ล�ำ เครื่องบินโบอิ้ง 787-8 ดรีมไลเนอร์ เป็นเครื่องบินขนาดกลางที่ทรง
ประสิทธิภาพ ได้รบั การออกแบบเป็นพิเศษ ประกอบกับโครงสร้างที่มีน�้ำหนักเบามาใช้ในการประกอบล�ำตัวและ
ปีกเครื่องบิน พร้อมด้วยเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพ ท�ำให้ประหยัดน�้ำมันมากขึ้น และท�ำให้ปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์น้อยลง ถึงร้อยละ 20 ถือเป็นเครือ่ งบินรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทัง้ ลดมลภาวะทางเสียงบริเวณ
รอบเขตสนามบินและชุมชนรอบสนามบิน รวมถึงผู้โดยสารบนเครือ่ งบินจะไม่ได้ยนิ เสียงรบกวนในห้องโดยสาร
นอกจากนี้ ยั ง ใช้เทคโนโลยีก ารกรองอากาศในการท� ำ ความสะอาดอากาศภายในห้ องโดยสารเครื่ องบิ น
เพื่อช่วยลดความแห้งกร้านระหว่างเที่ยวบิน และสร้างความชื้นภายในห้องโดยสารมากขึ้นเพื่อให้ผู้โดยสาร
ได้รบั ความสบายมากทีส่ ดุ อีกทัง้ ยังมีการตรวจสอบแรงกดอากาศภายในห้องโดยสารให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม
เพื่อให้เป็นเที่ยวบินที่ผู้โดยสารสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ตลอดการเดินทาง โบอิ้ง 787-8 ดรีมไลเนอร์
แบ่งทีน่ งั่ เป็นชัน้ ธุรกิจ 24 ทีน่ งั่ และชัน้ ประหยัด 240 ทีน่ งั่ เพือ่ ความสะดวกสบายแก่ผ้โู ดยสารตลอดการเดินทาง
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การบินไทยรับมอบใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย
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		บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับมอบใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)
จาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อย่างเป็น
ทางการในโลกยุคดิจติ อลท�ำให้ปจั จุบนั นีเ้ ทคโนโลยีการสือ่ สารในรูปแบบออนไลน์ ได้รบั ความนิยมอย่างสูง ความ
ต้องการในการติดต่อสื่อสารออนไลน์จึงมีความจ�ำเป็นอย่างมาก ไม่เว้นแม้แต่ขณะเดินทางบนเครื่องบิน
เพือ่ เป็นการรองรับความต้องการของผู้โดยสารในการติดต่อสือ่ สารได้อย่างสะดวกสบาย และไม่พลาดการติดต่อ
สื่อสารแม้ขณะเดินทางบนเครื่องบิน การบินไทยจึงเพิ่มบริการใหม่ “THAI Sky Connect” การให้บริการ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย หรือ Wi-Fi บนเครื่องบิน โดยผู้โดยสารสามารถใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ
สมาร์ทโฟนต่างๆ เชื่อมต่อเพื่อเข้าใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น (Application) บนอินเทอร์เน็ต เช่น Virtual Private
Network (VPN), e-mail, Instant messenger และ Web browser โดยขั้นตอนการเข้าใช้ Wi-Fi บนเครื่องบิน
สะดวกง่ายดาย ส่วนค่าบริการสามารถช�ำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในเครื่องบินนี้ เป็นการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียม กับโครงข่ายภาคพื้น
โดยในอนาคตการบินไทยมีแผนทีจ่ ะขยายการให้บริการระบบสือ่ สารภายในห้องผู้โดยสารต่อไป โดยเฉพาะระบบ
ไร้สาย (GSM) ซึ่งขณะนี้อยู่ ในขั้นตอนการพิจารณาของ กสทช. และคาดว่าจะสามารถขยายการบริการให้
ครอบคลุมฝูงบินหลักต่อไป
2.การบินไทยเปิดตัวห้องโดยสารใหม่ภายใต้แนวคิดแบบไทยร่วมสมัย หรือ Thai Contemporary Concept
บริ ษั ท การบิ นไทย จ� ำ กั ด (มหาชน) มุ ่ ง มั่ น พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการบริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้โดยสาร นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย สะดวก
สบาย และการบริการที่มีเอกลักษณ์แบบไทยแล้ว บรรยากาศภายในห้องโดยสารก็มีส่วนส�ำคัญอย่างมากที่จะ
สร้างความประทับใจในการเดินทาง บริษัทการบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) จึงได้มีการพัฒนาโดยออกแบบและ
ตกแต่งห้องโดยสาร ภายใต้แนวคิดความเป็นไทยร่วมสมัยเต็มรูปแบบ หรือ Thai Contemporary Concept เพื่อ
ให้ผู้โดยสารได้สมั ผัสประสบการณ์ใหม่พร้อมทัง้ เทคโนโลยีทที่ นั สมัยใหม่ลา่ สุด ภายในห้องโดยสารทีต่ กแต่งใหม่
มีความสวยงามตามเอกลักษณ์ ไทยร่วมกับความทันสมัยแบบสากลมากขึน้ ในรูปแบบความเป็นไทยร่วมสมัยไว้อย่าง
ครบถ้วน (Thai Contemporary Concept) ซึ่งมีจุดเด่นในการใช้วัสดุพื้นผิวสัมผัสที่เป็นลวดลายไม้ โดยใช้ตกแต่ง
เป็นลักษณะไม้ระแนง.เมื่อผู้โดยสารก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารจะสามารถสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและผ่อนคลาย
ตกแต่งผนังห้องโดยสารบางส่วนด้วยลวดลายผ้าไหมแพรวา ลวดลายกนก ปรับสีเบาะที่นั่งในชั้นธุรกิจเป็นโทน
สีม่วงที่ ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย อีกทั้งตัวเก้าอี้ออกแบบให้มีความรู้สึกโล่งสบายแต่ยังคงความเป็นส่วนตัว
ส่วนเบาะที่นั่งในชั้นประหยัดให้ความรู้สึกที่มีสีสันมากขึ้นโดยใช้โทนสีม่วงผสมผสานกับสีส้ม พร้อมติดตั้ง
ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยให้ความสะดวกสบายกับผู้โดยสาร อาทิ ขยายที่วางเท้าในชั้นธุรกิจ พร้อมทั้งติดตั้งปุ่มปรับ
เก้าอี้แบบใหม่ในชั้นธุรกิจ (Seat Function Control Unit) ที่ออกแบบพิเศษให้สามารถมองเห็นปุ่มปรับได้ชัดเจน
ในทุกมุมมอง ขยายอ่างล้างหน้าและติดตั้งก๊อกน�ำ้ ระบบสัมผัสในห้องน�ำ้ ชัน้ ธุรกิจ ติดตั้งระบบสาระบันเทิงที่ทนั
สมัย eX2 เพื่อสนองความต้องการและรองรับรสนิยมในการเลือกชมภาพยนตร์และฟังเพลงของผู้โดยสาร
นานาชาติ อาทิ ภาพยนตร์ ไทย ฝรั่ง จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และอินเดีย ทั้งหมดนี้มาจากการออกแบบที่ค�ำนึงถึง
ความต้องการและความสะดวกสบายในการใช้งานของผู้โดยสารเป็นปัจจัยส�ำคัญ
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ห้องโดยสารใหม่ภายใต้แนวคิดแบบไทยร่วมสมัย หรือ Thai Contemporary Concept

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีดังนี้
ข้อมูลแผนงาน / โครงการ และกิจกรรมที่ส�ำคัญของหน่วยงานที่เป็นรูปธรรม โดยต้องเป็นโครงการ
เด่นๆ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จ�ำนวน 2-3 โครงการ พร้อมภาพประกอบโดยมีค�ำบรรยาย

1. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ด�ำเนินการตามมติคณะกรรมการ ทอท.โดย
ได้ดำ� เนินการทบทวนโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ ทอท.ได้เสนอขออนุมตั ิโครงการฯ ต่อกระทรวง
คมนาคมและ สศช. เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2552 แล้วนัน้   ซึง่ เป็นการปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย
ของบริษัทท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) โดย ทอท.ได้จัดท�ำเป็นโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 60 ล้านคนต่อปี โดยโครงการ
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความแออัดในอาคารผู้โดยสารหลัก และเป็นการเพิ่มระดับการให้บริการ
ผู้โดยสารในอาคารผู้โดยสารมากขึ้น โดยมีระยะเวลาด�ำเนินการประมาณ 6 ปี
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2. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ 2556-2557)

ท่าอากาศยานดอนเมือง มีผู้โดยสารมาใช้บริการประมาณ 17 ล้านคน และในปี 2560 ท่าอากาศยาน
ดอนเมืองจะมีผู้ โดยสารมาใช้บริการประมาณ 23.5 ล้านคน ดังนั้นการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง
ระยะที่ 2 เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานดอนเมือง ให้สามารถรองรับผู้โดยสารจาก 18.5 ล้าน
คนต่อปี ประกอบด้วย
- การปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหมายเลข 2
- การปรับปรุง South Corridor และ Pier หมายเลข 5
- การปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น
ปัจจุบัน ท่าอากาศยานดอนเมืองอยู่ระหว่างด�ำเนินการปรับปรุงโดยใช้งบประมาณประจ�ำปี 2556
และ 2557 เมื่อแล้วเสร็จ ท่าอากาศยานดอนเมืองจะเปิดการใช้งาน ดังนี้ อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 รองรับ
ผู้โดยสารระหว่างประเทศ และภายในประเทศ อาคารผู้โดยสารอาคาร 2 รองรับผู้โดยสารภายในประเทศ
อาคารเทียบเครื่องบิน North Corridor, Pier 2  รองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคารเทียบเครื่องบิน Pier 3
4 และ 5 รองรับผู้โดยสารภายในประเทศ
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การพัฒนา ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 2 (2556 -2557)

3. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต

เมื่อโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (ปีงบประมาณ 2553-2557) แล้วเสร็จ ท่าอากาศยานภูเก็ต
จะมีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 12.5 ล้านคนต่อปี แบ่งเป็นจ�ำนวนผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ 5 ล้านคนต่อปี และผู้โดยสารภายในประเทศ 7.5 ล้านคนต่อปี
การพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตในระยะสั้น หรือโครงการการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2  
เป็นการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตให้เต็มศักยภาพของพื้นที่ และให้เกิดความสมดุลระหว่างระบบทางวิ่ง ทาง
ขับลานจอด และอาคารผู้โดยสาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศให้สามารถ
รองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจาก 5 ล้านคนต่อปี เป็น 10.5 ล้านคนต่อปี ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วอาคาร
ผู้โดยสารของท่าอากาศยานภูเก็ตจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้รวม 18 ล้านคนต่อปี โดยแบ่งเป็นผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศ 10.5 ล้านคนต่อปี และผู้โดยสารภายในประเทศ 7.5 ล้านคนต่อปี ซึ่งจะเป็นการสมดุลของ
ระบบทางวิ่ง ทางขับที่รองรับเที่ยวบินได้ 25 เที่ยวบินต่อชั่วโมง คิดเป็นการรองรับปริมาณผู้ โดยสารได้
18 ล้านคน สามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศ และปริมาณผู้โดยสารได้จนถึงปี 2563 ซึ่งเป็นการพัฒนา
เต็มศักยภาพในพื้นที่ของท่าอากาศยานภูเก็ต
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บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีดังนี้
1. ด้านห้องพัก ห้องพักทั้งหมด จ�ำนวน 612 ห้องมีรูปแบบห้องพัก 4  แบบประกอบด้วย ดังนี้
1.1 ห้องพักแบบเตียงเดี่ยว
จ�ำนวน 300  ห้อง
1.2 ห้องพักแบบเตียงคู่
จ�ำนวน 278  ห้อง
1.3 ห้องพักแบบจูเนียร์สวีท
จ�ำนวน     23  ห้อง
1.4 ห้องพักแบบเอ็กเซ็คคิวทีฟสวีท
จ�ำนวน    7  ห้อง
1.5 ห้องพักแบบคนพิเศษ
จ�ำนวน    4  ห้อง
2.การบริการด้าน อาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วยดังนี้
2.1 ห้องอาหารญี่ปุ่นคินเซน
(รองรับ   44  ที่นั่ง)
2.2 ภัตตาคารจีนโกลเด้น วิลเลจ
(รองรับ  184  ที่นั่ง)
2.3 ค้อฟฟี่ช้อป เดอะ สแควร์
(รองรับ  120  ที่นั่ง)
2.4 ห้องอาหารศาลาไทย
(รองรับ   80  ที่นั่ง)
2.5 เดอะเอเทรียม เทอเรส ล๊อบบี้เล้าจน์ (รองรับ   82  ที่นั่ง)
3.สิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนภายในโรงแรม ประกอบด้วยดังนี้
2.1 สระว่ายน�้ำ ห้องออกก�ำลังกาย สปา
2.2 บริการนวดตัว ร้านเสริมความงาม
2.3 บริการด้านธุรกิจครบวงจร บริการดูแลเด็ก
2.4 ร้านค้าต่าง ๆ
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4.บริการห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยง ประกอบด้วยดังนี้

4.1. ห้องประชุมสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรูม พื้นที่รวม 814  ตารางเมตร โดยแบ่งเป็น A, B และ C
รองรับได้มากสุด จ�ำนวน 1,000 คน
4.2  ห้องประชุมเชียงตุง พื้นที่รวม 70 ตารางเมตร รองรับได้มากสุด จ�ำนวน 50 คน
4.3  ห้องประชุมเชียงรุ้ง พื้นที่รวม 70 ตารางเมตร รองรับได้มากสุด จ�ำนวน 50 คน
4.4  ห้องประชุมเชียงทอง พื้นที่รวม 70 ตารางเมตร รองรับได้มากสุด จ�ำนวน 50 คน
4.5  ห้องประชุมเชียงเงิน พื้นที่รวม 70 ตารางเมตร รองรับได้มากสุด จ�ำนวน 50 คน
4.6  ห้องประชุมเชียงชื่น  พื้นที่รวม 63 ตารางเมตร รองรับได้มากสุด จ�ำนวน 12 คน
4.7  ห้องประชุมศรีวิชัย   พื้นที่รวม 79 ตารางเมตร รองรับได้มากสุด จ�ำนวน 50 คน
4.8  ห้องประชุมล้านนา   พื้นที่รวม 94 ตารางเมตร รองรับได้มากสุด จ�ำนวน 50 คน
4.9  ห้องประชุมพุกาม    พื้นที่รวม 70 ตารางเมตร รองรับได้มากสุด จ�ำนวน 50 คน
4.10.ห้องประชุมจามปา   พื้นที่รวม 35 ตารางเมตร รองรับได้มากสุด จ�ำนวน 15 คน
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บริษัท ไทย-อะมาดิอุสเซาอีสต์เอเชีย จ�ำกัด

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีดังนี้
บริษั ท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด ได้จัดกิจกรรม Amadeus @ The Movie Return
และ กิจกรรม Amadeus Day ในวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 เพื่อขอบคุณตัวแทนจ�ำหน่ายในเขตกรุงเทพฯ
และ ปริมณฑล โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกของกิจกรรม การละเล่นเกมต่าง ๆ และการรับประทาน
อาหาร กลางวัน (Cocktail) ปิดท้ายด้วยการชมภาพยนตร์ เรื่อง ต�ำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 5
ตอนยุทธหัตถี ณ โรงภาพยนตร์ SF WORLD CINEMA (Central World ชั้น 7)
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บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด จัดงานสัมมนาให้กับตัวแทนจ�ำหน่ายในประเทศลาว ในวันศุกร์
ที่ 10 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมลาวพลาซ่า เวียงจันทน์ โดยอะมาดิอุสได้น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของ
บริษัท อาทิ SECO, Light Ticketing, Amadeus Issuing E-mail นอกจากนีย้ งั ได้รบั ความร่วมมือจากสายการบินไทย
(TG) สายการบินบางกอก แอร์เวย์ส (PG) และ สายการบินลาว แอร์ ไลน์ (QV) ในการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่
และแจ้งโปรโมชั่นในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ให้กับตัวแทนจ�ำหน่ายได้รับทราบ การจัดสัมมนาครั้งนี้ได้รับ
ความร่วมมือจากตัวแทนจ�ำหน่ายในประเทศลาวทั้งแขวงเวียงจันทน์และแขวงหลวงพระบางเป็นอย่างดี
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บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีดังนี้

1. โครงการ “ไทยสมายล์แจกจ่ายรอยยิ้ม  (Forever Smile)”  

สายการบินไทยสมายล์จัดโครงการ “ไทยสมายล์แจกจ่ายรอยยิ้ม” ช่วยพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทะเลบัวแดงหนองหานกุมภวาปี จัดมอบศาลาทีพ่ กั นักท่องเทีย่ ว ลานเอนกประสงค์และส่งมอบ
อาคารเรียนโรงเรียนบ้านเดียมที่จัดให้มีการทาสีใหม่ด้วยสีของดอกบัวแดง เพิ่มสีสันสร้างบรรยากาศการท่อง
เที่ยวทะเลบัวแดง บึงหนองหาน  อ.กุมภวาปี  จ.อุดรธานี   แหล่งท่องเที่ยวที่ CNN ระบุเป็นพื้นที่สุดแปลก 1
ใน 15 แห่งของโลก  โดยบริษัทไทยสมายแอร์เวย์ จ�ำกัด ได้ท�ำพิธีมอบศาลาลานอเนกประสงค์แก่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานี และท�ำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเดียมเมือ่ วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557

2. การขยายฐานบริการเพิ่มเติมที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 8 สิงหาคม 2557 สายการบินไทยสมายล์เพิ่มการให้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมือง
ในเส้นทางบินระหว่าง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เชียงใหม่/ ขอนแก่น/ ภูเก็ต  เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้โดยสาร  
ซึ่งผู้โดยสารสามารถใช้บริการ Check-in ได้ที่ Row 5 และมีจุดบริการลูกค้า/ จ�ำหน่ายบัตรโดยสารที่บริเวณ
ชั้น 4 เปิดบริการตั้งแต่เวลา 05.00 – 20.00 น.
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3. ข้อมูลแนะน�ำหน่วยงาน หรือบริการของหน่วยงาน

บริษั ท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556
ให้ดำ� เนินโครงการลงทุนจัดตัง้ สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์  ด้วยทุนจดทะเบียน 1,800  ล้านบาท  โดยบริษัท
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100  บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   เมื่อวันที่ 17   ตุลาคม 2556 ได้รับใบรับรองผู้ด�ำเนินการเดินอากาศ
(Airline Operating Certificate)  เมื่อวันที่  31 มีนาคม 2557  และเปิดให้บริการในเส้นทางบินต่างประเทศ
ด้วยรหัสเที่ยวบินของตนเอง (IATA 2 Letter code “WE”) โดยยังคงท�ำการบินด้วยเที่ยวบินรหัสร่วมกับบริษัท
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10  เมษายน  2557  สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ให้บริการขนส่ง
ผู้โดยสารและสินค้าพัสดุภณ
ั ฑ์และไปรษณียภัณฑ์ดว้ ยเครือ่ งบินแบบ A320-200  จำ� นวน  10 ล�ำ (ณ 30 กันยายน
2557) ในเส้นทางบินภายในประเทศและต่างประเทศ    ซึ่งฐานปฏิบัติการบินของสายการบินไทยสมายล์ที่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้บริการแก่ผู้โดยสารในเส้นทางบินภายในประเทศได้แก่   อุบลราชธานี   อุดรธานี  
กระบี่   หาดใหญ่   สุราษฎร์ธานี   และเชียงราย  ส�ำหรับเส้นทางบินต่างประเทศให้บริการในเส้นทาง มาเก๊า  
ส�ำหรับท่าอากาศยานดอนเมืองให้บริการในเส้นทางบินเชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น
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นอกจากนี้ สายการบินไทยสมายล์ยังด�ำเนินการบินด้วยเที่ยวบินรหัสร่วม (Code Share) กับสาย
การบินไทยซึ่งผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้ ในเส้นทางที่มีข้อตกลงร่วมกัน สายการบินไทยสมายล์ ให้บริการ
ลูกค้าในหลายช่องทาง  เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการติดต่อขอรับบริการต่างๆ  ได้แก่
1.  Smile Call Center เป็นการให้บริการลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ โดยให้บริการจ�ำหน่ายบัตรโดยสาร  
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทาง การสอบถามข้อมูลและบริการอื่นๆ โดยลูกค้าสามารถติดต่อได้ตลอด
24 ชั่วโมง ให้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทาง หมายเลข 02-118-8888
2. Smile Service Center เป็นการให้บริการลูกค้าที่สนามบิน โดยให้บริการจ�ำหน่ายบัตรโดยสาร
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทาง การสอบถามข้อมูลและบริการอื่นๆ ปัจจุบันเปิดให้บริการที่
 สนามบินดอนเมือง เปิดให้บริการเวลา 05.00 - 21.00 น.
 สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้บริการเวลา 05.00 - 21.00 น.
 สนามบินเชียงใหม่ เปิดให้บริการเวลา 05.00 - 21.00 น.
 สนามบินอุบลราชธานี เปิดให้บริการเวลา 07.00 – 19.00 น.
 สนามบินขอนแก่น เปิดให้บริการเวลา 07.00 – 17.30 น.
 สนามบินภูเก็ต เปิดให้บริการเวลา 09.00 – 22.00 น.
3. THAI Smile Website เป็นการให้บริการลูกค้าทาง online โดยให้บริการจ�ำหน่ายบัตรโดยสาร
การเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล การเดิ น ทาง การสอบถามข้ อ มู ล การ Check-in และบริ ก ารอื่ น ๆ ผ่ า นทาง
WWW.thaismileair.com
4. THAI Smile Application เป็นการให้บริการลูกค้าทาง online โดยให้บริการจ�ำหน่ายบัตรโดยสาร
การเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล การเดิ น ทาง การสอบถามข้ อ มู ล การ check in และบริ ก ารอื่ น ๆ ผ่ า นทาง
THAI Smile Application
ส�ำหรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ นั้น ผู้โดยสารที่ถือบัตรรอยัล ออร์คิดพลัส ของสายการบินไทยจะได้รับ
สิทธิประโยชน์เมื่อเดินทางกับสายการบินไทยสมายล์อีกด้วย
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4.5 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบราง
      โดยกรมทางหลวง

       ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีดังนี้
กรมทางหลวงได้ด�ำเนินการศึกษาและจัดท�ำแผนพัฒนาทางหลวงทั้งในแผนระยะสั้นและระยะยาว
ตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล โดยค�ำนึงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง และขนส่งสินค้าที่
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในรอบ
ปีงบประมาณ 2557 กรมทางหลวงได้ดำ� เนินการในแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมทีส่ ำ� คัญ ทัง้ โครงการก่อสร้าง
ถนน สะพาน และการพัฒนาระบบงานทางหลวง เพื่อที่จะสามารถด�ำเนินการและจัดเตรียมความพร้อมในการ
ด�ำเนินงานด้านงบประมาณและด้านการก่อสร้างทางหลวง อันน�ำมาซึง่ ประโยชน์ตอ่ ผู้ใช้ทางหลวงและประโยชน์
ต่อการคมนาคมขนส่งทางถนนของประเทศต่อไป อันประกอบด้วยโครงการ ดังนี้

1. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา

		
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา เป็นเส้นทางมอเตอร์เวย์ขนาด 4 – 6
ช่องจราจร เชื่อมต่อระหว่างการเดินทางบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร และภาคกลางไปยังพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ เพือ่ เพิม่ ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและลดปัญหาการจราจรติดขัด บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
2 โครงการเริ่มต้นจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อ�ำเภอบางปะอิน) เชื่อมต่อไปยังจังหวัดสระบุรีและจังหวัด
นครราชสีมา ระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ 196 กิ โลเมตร ใช้วงเงินลงทุนประมาณ 84,600 ล้านบาท
ซึ่งในปัจจุบันมีความพร้อมในการด�ำเนินโครงการสูง การศึกษาความเหมาะสมฯ การประเมินผลกระทบด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ ม (EIA) การส� ำ รวจและออกแบบรายละเอี ย ด และการออกพระราชกฤษฎี ก าเวนคื น ที่ ดิ น
แล้วเสร็จสิ้นทั้งหมด ปัจจุบันกรมทางหลวงอยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบการด�ำเนินงานและการจัดหาแหล่ง
เงินทุนเพื่อด�ำเนินการต่อไป

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา
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2. การศึกษาจัดท�ำแผนพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ
		
โดยทัว่ ไปแนวคิดหลักในการวางแผนพัฒนาโครงการทางหลวงทีผ่ า่ นมามุง่ เน้นการเพิม่ ประสิทธิภาพ
โครงข่าย เพื่อรองรับความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมืองและ
ภูมิภาค แต่อย่างไรก็ตาม การพัฒนาในลักษณะดังกล่าวยังขาดการวิเคราะห์ในมิติการรับมือกับภัยพิบัติที่ทวี
ความรุนแรงมากขึ้น มหาอุทกภัยในช่วงปลายปี พ.ศ.2554 ในพื้นที่ภาคกลางลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยา เป็นตัวอย่าง
เหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของภัยพิบัติที่มีต่อประสิทธิภาพและการให้บริการของระบบโครงข่าย
ทางหลวง ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นอย่างมาก กรมทางหลวงได้ตระหนัก
ถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดเตรียมโครงการแผนพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติที่อาจ
จะเกิดขึ้นกับทางหลวงในอนาคต การท�ำแผนดังกล่าวมุ่งเน้นการวิเคราะห์หาจุดอ่อนโครงข่ายทางหลวง
(Vulnerability of Road Network) ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยาและ
เป็นพืน้ ทีท่ ปี่ ระสบปัญหาอุทกภัยบ่อยครัง้ ซึง่ ความเสีย่ งในทีน่ พี้ จิ ารณาจากองค์ประกอบ 2 ส่วนหลัก คือ โอกาส
ในการเกิดอุทกภัยบนทางหลวง(Probability) และผลกระทบ (Consequence) ที่เกิดขึ้นหากเกิดอุทกภัยขึ้นบน
ทางหลวงสายนั้นๆ ในด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นหากเส้นทางดังกล่าวถูกน�้ำท่วมจนไม่สามารถใช้เดินทางสัญจรได้
นอกจากนั้นโครงการนี้ยังได้พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ที่ชื่อว่า" DOH-Decision Support System
(DOH-DSS) " ซึ่งเป็นซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเลือกแผนพัฒนาทางหลวง
เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติแบบทันการณ์ (Quick Response) สามารถท�ำงานได้ด้วยตัวเอง
(Stand Alone Software)โดยได้บูรณาการ ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่อยู่ในรูปแผนที่ GIS เช่น แผนที่น�้ำท่วม
ซ�้ำซาก สภาพเศรษฐกิจและสังคม การใช้ประโยชน์ที่ดิน เส้นทางหลวง สถานที่ส�ำคัญ แบบจ�ำลองการเดินทาง
และสภาพการจราจร (Demand and Traffic Assignment Model) และแผนที่ โอกาสการเกิดอุทกภัย
(Flood Probability Map) เข้าไว้ด้วยกัน

แผนที่ความเสี่ยง (Risk map) ของทางหลวงในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง
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โปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนรองรับภัยพิบัติ (DOH-DSS)

3. โครงการสะพานข้ามแม่น�้ำโขง แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน)

โครงการสะพานข้ามแม่น้ำ�โขง แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน) พร้อมโครงข่าย เป็นการพัฒนา
โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยาแม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ระหว่างประเทศ
เพือ่ นบ้านกัมพูชา-สปป.ลาว-สหภาพเมียนมาร์-ไทย-เวียดนาม ซึง่ เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในกลุ่มอนุภาคตอนบน และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ
และจังหวัดใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ การเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมและขนส่งระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว สำ�หรับรองรับปริมาณการเดินทางและขนส่งสินค้าทีเ่ พิม่ ขึน้
โดยแนวเส้นทางประกอบด้วยโครงข่ายทางหลวงทั้งในฝั่งประเทศไทยและ สปป.ลาว พื้นที่ครอบคลุมเขตการ
ปกครองของตำ�บลไคสี ตำ�บลวิศษิ ฐ์ และตำ�บลบึงกาฬซึง่ อยู่ในฝัง่ ประเทศไทย และครอบคลุมพืน้ ทีบ่ ริเวณเมือง
ปากซัน แขวงบริคำ�ไซ ในฝั่ง สปป.ลาว โดยสะพานข้ามแม่นำ�้ โขงและโครงข่ายถนนเชื่อมโยงได้เชื่อมโยงกับ
ทางหลวงหมายเลข 212 ไปจังหวัดหนองคาย และจังหวัดนครพนม และทางหลวงหมายเลข 222 เพื่อไปจังหวัด
สกลนคร ซึ่งจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้างสอดคล้องกับแผนพัฒนาทางหลวงของ สปป.ลาว ซึ่งมีแผนที่จะดำ�เนิน
การก่อสร้างถนน เลี่ยงเมืองปากซัน ด้านตะวันออกบนทางหลวงหมายเลข 13 และสอดคล้องกับโครงข่ายการ
คมนาคมเชือ่ มโยงกับประเทศเวียดนาม ปัจจุบนั มีความพร้อมในการดำ�เนินโครงการ การศึกษาความเหมาะสมฯ
การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) การสำ�รวจและออกแบบรายละเอียด แล้วเสร็จทั้งหมด ปัจจุบัน
กรมทางหลวงอยู่ระหว่างดำ�เนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อความพร้อมในการดำ�เนินการต่อไป อันนำ�มาซึ่ง
ประโยชน์ต่อผู้ใช้ทางหลวงและการเชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียนต่อไป
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ลักษณะโครงการและต�ำแหน่งสะพานข้ามแม่นํ้าโขงแห่งที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน)
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กรมทางหลวงชนบท

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีดังนี้

1. สะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้รบั มอบหมายให้ดำ� เนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำ้� เจ้าพระยา บริเวณ
ถนนนนทบุรี 1 อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพือ่ เชือ่ มต่อถนนนนทบุรี 1 สายเลีย่ งเมืองนนทบุรกี บั ถนนราชพฤกษ์
รวมระยะทางทัง้ โครงการประมาณ 4.3 กิโลเมตร ต�ำแหน่งก่อสร้างสะพานตามแนวแม่นำ�้ เจ้าพระยาจะอยูร่ ะหว่าง
สะพานพระนัง่ เกล้า กับ สะพานพระราม 5 โดยสะพานข้ามแม่นำ�้ เจ้าพระยาแห่งใหม่ที่ ทช.ได้ดำ� เนินการก่อสร้าง
มีรูปแบบโครงสร้างเป็นลักษณะสะพานคานขึง (Extradosed Prestressed Concrete Bridge) จ�ำนวน 6 ช่อง
จราจร ความยาว รวม 460 เมตร เริ่มด�ำเนินการก่อสร้างสะพานแห่งนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 มีก�ำหนด
แล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2558 โดยเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้สะพานดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557
เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ปีพุทธศักราช 2558 ให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม โดยสะพานข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 สามารถเปิดใช้งานได้เร็วกว่าก�ำหนด
ประมาณ 3 เดือน ปัจจุบนั สะพานแห่งนีอ้ ยูร่ ะหว่างการขอพระราชทานชือ่ สะพาน โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง
3,795 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ของ JICA ร้อยละ 70 และเป็นเงินงบประมาณร้อยละ 30
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2. ถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตองหางดง (ตอนที่ 2) อ�ำเภอหางดงและอ�ำเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่

		
ที่ผ่านมา กรมทางหลวงชนบทได้ด�ำเนินการก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองฯ (ตอนที่ 1) แล้วเสร็จ
เมื่อปี 2551 ประกอบด้วยถนนสายหลัก มีจุดเริ่มต้นจากบ้านน�้ำบ่อหลวง อ�ำเภอสันป่าตอง-บ้านร้อยจันทร์
อ�ำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 14.035 กิโลเมตร และถนนสายรองเริ่มต้นจากบ้านน�้ำบ่อหลวง–แยก
ทางหลวงหมายเลข 108 บ้านสันป่าตอง อ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 6 กิ โลเมตร ทั้งนี้ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 108 ช่วงผ่านเขต เมืองหางดง
สันป่าตอง และชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยวให้มากยิ่งขึ้น กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จึงได้ด�ำเนินการก่อสร้างถนน
สายเลี่ยงเมือง (ตอนที่ 2) ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 108 บริเวณบ้านท่าวังพร้าว ไปสิ้นสุดที่
บ้านน�้ำบ่อหลวง อ�ำเภอสันป่าตอง โดยก่อสร้างเป็นถนนสายหลักขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจรแบบ
แอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมเกาะกลาง และไหล่ทาง ทางส�ำหรับจักรยานก่อสร้างสะพานข้ามล�ำน�้ำรวม
17 แห่ง และทางลอด 1 แห่ง รวมระยะทาง 13.757 กิ โลเมตรใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 990 ล้านบาท
ซึ่งเปิดให้ประชาชนได้ ใช้สัญจร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558
ถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตองหางดง (ตอนที่ 2) อ�ำเภอหางดงและอ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในทางหลวงหมายเลข 108 ช่วงผ่านเขตชุมชน หางดง สันป่าตองและ
ทุง่ เสีย้ ว ซึง่ มีลกั ษณะผิวจราจรในเขตชุมชนแคบเป็นคอขวด โดยผูท้ ี่ไม่มกี จิ ธุระในเขตชุมชนสามารถใช้ถนนเลีย่ ง
เมืองฯ เพือ่ ผ่านไปยังด้านใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ในเขตอ�ำเภอจอมทอง อ�ำเภอฮอด และต่อเนือ่ งไป อ�ำเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอ�ำเภอป่าซาง จังหวัดล�ำพูน ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มากมายในเขตอุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้สะดวก สบาย รวดเร็วและปลอดภัย
ส�ำหรับการด�ำเนินงานของถนนสายเลี่ยงเมืองฯ (ตอนที่ 3) นั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเวนคืนที่ดิน
โดยมีจุดเริ่มต้นจากบ้านน�้ำบ่อหลวง – บ้านร้อยจันทร์ (เชื่อมทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณแยกสะเมิง)
ซึ่งจะก่อสร้างเป็นถนนสายหลักเฉพาะด้านซ้ายทางของตอนที่ 1 ขนาดความกว้าง 2 ช่องจราจร ระยะทางรวม
14.035 กิโลเมตร
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3. ถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวตะวันออก - ตะวันตก)

		
ถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวตะวันออก-ตะวันตก) พร้อมสะพานกลับรถ
ช่วยบรรเทาและระบายปริมาณการจราจรบนถนนราชพฤกษ์และถนนชัยพฤกษ์ซึ่งปัจจุบันปริมาณการจราจร
บนถนนชัยพฤกษ์มีประมาณ 50,000 คันต่อวัน ส่วนถนนราชพฤกษ์มีปริมาณจราจรประมาณ 150,000 คันต่อ
วัน ซึ่งถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวตะวันออก-ตะวันตก) นั้นจะเป็นโครงการที่ช่วย
เสริมโครงข่ายคมนาคมด้านฝัง่ ตะวันตกของแม่นำ�้ เจ้าพระยาให้มคี วามสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ สามารถเดินทางจาก
ถนนราชพฤกษ์และถนนชัยพฤกษ์ ไปถนนกาญจนาภิเษกได้อย่างสะดวก   ร่นระยะทางและเวลาในการเดินทาง
ได้มากยิ่งขึ้น ช่วยกระจายปริมาณจราจรถนนสายรองต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการได้อย่างรวดเร็ว ท�ำให้ช่วยลดผล
กระทบด้านการจราจร บริเวณพื้นที่ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น�้ำเจ้าพระยา เป็นการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนา
พื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือฝั่งตะวันตกของแม่น�้ำเจ้าพระยาให้เป็นเขตเมืองเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังพัฒนาความเจริญ
ของพื้นที่ปิดล้อมในเขตจังหวัดนนทบุรี
ส�ำหรับโครงการดังกล่าวนั้นมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางหลวงหมายเลข 3215 (ถนนบางกรวย
-ไทรน้อย) ห่างจากทางแยกจุดตัดกับถนนกาญจนาภิเษกไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 450 เมตร
จากนั้นแนวเส้นทางจะเบนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีต ขนาด 6 ช่องจราจร
รวมทั้งมีงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองล�ำโพ คลองขุดชลประทาน และคลองขุนมหาดไทย แล้วตรงเข้าบรรจบ
กับถนนชัยพฤกษ์ โดยก่อสร้างทางแยกต่างระดับสาลีโขในบริเวณจุดต่อเชือ่ ม 1 แห่ง พร้อมงานก่อสร้างสะพาน
กลับรถ 2 แห่ง รวมระยะทางก่อสร้างประมาณ 4.6 กิโลเมตร ใช้งบประมาณก่อสร้าง 2,444.744 ล้านบาท
โดยเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558
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การรถไฟแห่งประเทศไทย

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีดังนี้
1. นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์
“เดินทางสุขใจ บนรถไฟงดเหล้า” เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำ�โพง) เพื่อกระตุ้น
ให้ผู้โดยสารและผู้ประกอบการ งดขายงดดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟและสถานีรถไฟ ที่สถานีรถไฟ
กรุงเทพ
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นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ประธานกรรมการรถไฟฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ว่าการรถไฟอาเซียน ครั้งที่ 35
(35 th ASEAN Railways CEO’s Conference) พร้อมร่วมประชุมกับคณะผู้ว่าการรถไฟอาเซียนและคณะผู้ติดตาม
เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเดินรถไฟ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556

2. นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในปีนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดประชุม ซึ่งจะมีการจัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีการสลับสับเปลี่ยนเป็น
เจ้าภาพเรียงลำ�ดับตามตัวอักษร ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยทำ�หน้าที่เจ้าภาพจัดการประชุม ในการประชุมครั้งนี้
มีประเทศทีเ่ ข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผูแ้ ทนจากการรถไฟประเทศกัมพูชา มาเลเซีย พม่า ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย
และไทย นอกจากนี้ยังมีผ้แู ทนจากกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานราชการอื่นๆ ตลอดจนผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมระบบราง ประมาณ 150 คน ทั้งนี้ นาย พงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าการรถไฟการจังหวัดเชียงราย
ได้ในเกียรติร่วมในพิธีเปิดด้วย
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เมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ทีผ่ า่ นมา ได้มกี ารจัดประชุม the 16th Working Group Meeting on the
Singapore - Kunming Rail Link (SKRL) ทีอ่ ำ�เภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยในครัง้ นีก้ ารรถไฟแห่งประเทศไทย
ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศมาเลเซีย โดยมีตวั แทนจากการรถไฟ และกระทรวงคมนาคมของประเทศต่าง ๆ
ในกลุม่ รถไฟอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย ไทย กัมพูชา เวียดนาม สปป.ลาว พม่า และอินโดนีเซีย เข้าร่วมหารือใน
ครัง้ นี้ สำ�หรับทางรถไฟสาย SKRL ด้านตะวันออก (East Corridor) นี้ ได้ผา่ นประเทศสิงคโปร์ - มาเลเซีย - ไทย
(กรุงเทพ - สระแก้ว) - กัมพูชา - เวียดนาม และ จีน (คุนหมิง) ซึง่ จะเป็นทางรถไฟสายหลักด้านตะวันออกของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นการเชื่อมต่อทางรถไฟพื้นฐาน ขนาดความกว้างทาง 1 เมตร เข้าด้วยกัน
ซึง่ จากทัง้ หมด 3 เส้นทางของ SKRL นัน้ เส้นทางสายนีม้ ชี ว่ งทางทีข่ าด (Missing Link) น้อยทีส่ ดุ คือ
1. อรัญประเทศ - คลองลึก (ชายแดนไทย-กัมพูชา) ระยะทาง 6 กม. ซึ่งในอดีตเคยมีการเดินรถ
ไปถึง และได้หยุดการเดินรถไปกว่า 30 ปี
2. ปอยเปต ศรีโสภณ ระยะทาง 46 กม. โดยทางกัมพูชาได้สร้างทางรถไฟมาถึง กม.42 ก่อนเข้า
ปอยเปตแล้ว
3. พนมเปญ - โฮจิมินห์ ระยะทาง 260 กม.
ทัง้ นี้ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 คณะผูเ้ ข้าประชุมได้พนิ จิ งานโครงการปรับปรุงทาง (Track Strengthening) ชุมทางคลองสิบเก้า - สุดสะพานคลองลึก ซึง่ เป็นการปรับโครงสร้างของทางรถไฟ จากรางขนาด 60 ปอนด์/
หลา หมอนไม้ เป็นรางขนาด 100ปอนด์/หลา หมอนคอนกรีต เพื่อพร้อมสำ�หรับเป็นเส้นทางส่วนหนึ่งของ SKRL
และข้ามแดนไปยังประเทศกัมพูชา เพื่อพินิจงานที่ กม.42 อันเป็นจุดที่ทางรถไฟจากศรีโสภณ ได้ดำ�เนินการ
สร้างมาถึง ก่อนจะเดินทางไปชมสถานีรถไฟปอยเปต ซึ่งอยู่ในสภาพทิ้งร้าง และสะพานคลองลึก (ชายแดน
ไทย-กัมพูชา) ซึ่งอยู่ระหว่างการรื้อถอนสะพานเก่า เพื่อติดตั้งสะพานใหม่ โดย บ.อิตาเลียนไทยฯ
ทัง้ นี้ ทางรถไฟส่วนทีข่ าดหาย (Missing Link) ของฝัง่ ประเทศไทย จากอรัญประเทศ - สถานีคลองลึก สะพานคลองลึก ได้ดำ�เนินการแล้ว มีกำ�หนดเสร็จสิ้นต้นปี 2558 และทางรถไฟจากสะพานคลองลึก ปอยเปต จะเริม่ ดำ�เนินการต้นปี 2558
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การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีดังนี้
1.โครงการทางพิเศษที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
1) โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ขยายขอบข่ายการให้บริการจากทางพิเศษศรีรชั บริเวณบางซือ่ ไปทางทิศตะวัน
ตกเฉี ย งเหนื อ ของกรุ ง เทพมหานคร โดยข้ า มแม่ น้ำ� เจ้ า พระยาและไปสิ้ น สุ ด ที่ ถ นนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก ระยะทาง 16.7 กิโลเมตร
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2. โครงการก่อสร้างทางพิเศษในอนาคต
1) โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N1 N2 N3 : ระยะทาง 40.9 กิโลเมตร
มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านทิศเหนือ ระยะทาง
รวม 40.90 กิโลเมตร ประกอบด้วย
- ตอน N1 เริ่มจากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก บริเวณบางใหญ่
ไปตามถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนงามวงศ์วาน สิ้นสุดบริเวณแยกเกษตรศาสตร์
- ตอน N2 เริ่มจากสี่แยกเกษตรศาสตร์ แนวสายทางทับซ้อนบนเกาะกลางถนนประเสริฐมนูกิจ
(ถนนเกษตร-นวมินทร์) ถึงถนนนวมินทร์
- ตอน N3 เริ่มจากถนนนวมินทร์ ตัดผ่านถนนเสรีไทย และถนนรามค�ำแหง สิ้นสุดโดยเชื่อมต่อ
ทางพิเศษศรีรัช ส่วนดี และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 บริเวณถนนศรีนครินทร์
2) โครงการทางพิเศษสายดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก : ระยะทาง
9.0 กิโลเมตร
วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายทางพิเศษรองรับการเดินทางระหว่างพื้นที่ชั้นในและชั้น
นอกของกรุงเทพมหานครด้านทิศใต้ และเชื่อมต่อทางพิเศษกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้าน
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ รวมทั้งช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระรามที่ 2 แนวสายทางเป็นทาง
ยกระดับ ขนาด 6 ช่องจราจรมีจุดเริ่มต้นที่ กม. 10+700 ของถนนพระรามที่ 2 ประมาณ 1.5 กิ โลเมตร ก่อน
ถึงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน บริเวณถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก แนวสายทาง
สะพานพระราม 6 สิ้นสุดโครงการบริเวณย่านบางซื่อซึ่งเชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัช บริเวณด้านเหนือของ
สถานีขนส่งหมอชิต 2 ซึ่งสามารถลงสู่ระดับพื้นดินที่บริเวณถนนก�ำแพงเพชร 2
3) โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-ดาวคะนอง ระยะทาง 7.923 กิโลเมตร
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยระบายการจราจรบนถนนพระรามที่ 2 ที่ต้องการเดินทาง ข้ามแม่น�้ำ
เจ้าพระยาเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครและช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรของทางพิเศษ
เฉลิมมหานคร ช่วงดาวคะนอง-สะพานพระราม 9 ซึ่งปัจจุบันมีทิศทางละ 2 ช่องจราจร แนวสายทาง เป็นทาง
ยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร เริ่มต้นที่ กม. 1+700 ของถนนพระรามที่ 2 บริเวณดาวคะนอง โดยแนวสายทาง
ซ้อนทับบนทางพิเศษเฉลิมมหานครจนถึงจุดสิ้นสุดโครงการ เมื่อข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยาจะก่อสร้างเป็นสะพาน
ตัวใหม่ขนานกับสะพานพระราม 9 สิ้นสุดสายทางบริเวณถนนพระรามที่ 3 ใกล้กับทางแยกต่างระดับ บางโคล่
โดยเชื่อมต่อกับทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัช
4) โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต : ระยะทาง 3.75 กิโลเมตร
วัตถุประสงค์เพือ่ เชือ่ มโยงการเดินทางจากต�ำบลกะทู้ไปยังหาดป่าตอง และแก้ ไขปัญหาการจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 4029 พร้อมทั้งอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างอ�ำเภอกะทู้กับหาดป่าตองให้
แก่คนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต จุดเริ่มต้นของโครงการเชื่อมกับ
ถนนผังเมืองรวมสาย ก ในพื้นที่ต�ำบลป่าตอง อ�ำเภอกะทู้ เป็นทางยกระดับข้าม ถนนพิศิษฐ์กรณีย์ ระยะทาง
ประมาณ 895 เมตร หลังจากนั้น จึงเป็นอุโมงค์ลอดป่า-เขานาคเกิด ระยะทางประมาณ 1,550 เมตร
เมื่อผ่านช่วงภูเขาแล้วจะเป็นด่านเก็บค่าผ่านทางระยะทางประมาณ 625 เมตร ไปเชื่อมบริเวณ กม. 0+850 ของ
ทางหลวงหมายเลข 4029 ในพื้นที่ต�ำบลกะทู้ อ�ำเภอกะทู้ ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของโครงการ
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5) โครงการทางพิเศษสายบูรพาวิถี-พัทยา : ระยะทาง 61 กิโลเมตร
วัตถุประสงค์เพือ่ เชือ่ มโยงโครงข่ายทางพิเศษบูรพาวิถีไปยังภาคตะวันออก เชือ่ มต่อการเดินทาง
ไปยังนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือแหลมฉบัง รวมทัง้ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีช่ ายฝัง่
ทะเลภาคตะวันออกในอนาคต แนวสายทางเบือ้ งต้นเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ต่อเชือ่ มกับทางพิเศษ
บูรพาวิถที บี่ ริเวณด่านชลบุรี มุง่ ไปทางทิศใต้ ตามทางเลีย่ งเมืองจังหวัดชลบุรจี ากนัน้ แนวเส้นทางจะขนานไปกับ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 7 โดยจะมีทางเชือ่ มต่อเข้าไปยังนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และท่าเรือ
แหลมฉบัง หลังจากนั้นแนวสายทางมุ่งไปทางทิศใต้ จุดสิ้นสุดโครงการบรรจบกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข 7 ที่เมืองพัทยา อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
6) โครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา-พระนครศรีอยุธยา : ระยะทาง 35 กิโลเมตร
วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายทางพิเศษอุดรรัถยาไปยังภาคกลาง และมีเส้นทางเชื่อมต่อ
ไปยังศูนย์ศลิ ปาชีพบางไทรแนวสายทางเบือ้ งต้นเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร โดยต่อเชือ่ มกับทางพิเศษ
อุดรรัถยา ที่บริเวณด่านบางปะอิน อ�ำเภอบางปะอิน ผ่านอ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา และไปสิ้นสุดที่อ�ำเภอ
บางปะหัน บริเวณจุดตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32
7) โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-สระบุรี : ระยะทาง 63 กิโลเมตร
			วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายทางพิเศษฉลองรัชไปยังจังหวัดสระบุรี และ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ แนวสายทางเบื้องต้นเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร โดยต่อเชื่อมจากทางพิเศษฉลองรัช
ที่บริเวณด่านจตุโชติ บริเวณถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก แนวสายทางมุ่งไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนรังสิต-นครนายก (ทางหลวง-แผ่นดินหมายเลข 305) อ�ำเภอหนองแค
อ�ำเภอวิหารแดง ไปสิ้นสุดโครงการที่จังหวัดสระบุรี
8) โครงการทางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่
มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�ำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของโครงการทางพิเศษแต่ละโครงการส�ำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการแก้ ไขปัญหาการจราจรในจังหวัด
เชียงใหม่ต่อไป
9) โครงการทางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น
มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�ำแผนแม่บททางพิเศษในจังหวัดขอนแก่น พร้อมจัดล�ำดับความส�ำคัญ
ของโครงการทางพิเศษแต่ละโครงการส�ำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการแก้ ไขปัญหาการจราจรในจังหวัด
ขอนแก่นต่อไป

3 โครงการทางพิเศษเพื่อรองรับ AEC

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในปี 2558 โดยมีแผนที่จะด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ดังนี้
1) โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) อยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ ในการใช้
ประโยชน์ฐานราก ทางพิเศษบนถนนประดิษฐ์มนูกิจเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าขนาดเบา (Monorail) สายสีน�้ำตาล
แคราย-บึงกุม่ ของส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นการศึกษาแนวสายทางทดแทน
โครงการระบบทางด่วนขัน้ ที่ 3 สายเหนือ ตอน N1, N2, N3 และ E-W Corridor ของ กทพ. ตามนโยบายรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมรวมถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมการ เพือ่ พิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปัญหาฯ แล้ว
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2) โครงการทางพิเศษสายบูรพาวิถี-พัทยา
วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายทางพิเศษบูรพาวิถีไปยังภาคตะวันออก เชื่อมต่อการเดินทางไป
ยังนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวันออกในอนาคต แนวสายทางเบื้องต้นเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร แนวเส้นทางโครงการ
มีจุดเริ่มต้นต่อจากทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณต�ำบลคลองต�ำหรุ อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ยกระดับไปตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) จนถึงทางเลี่ยงเมืองชลบุรี หลังจากนั้นแนวสายทางจะยกระดับไป
ตามแนวแกะกลางของทางเลี่ยงเมืองชลบุรีไปจนถึงทางแยกต่างระดับข้ามทางรถไฟที่ กม.15 จากนั้น ยกระดับ
ขนานไปในแนวด้านซ้ายของทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-ชลบุรี) ผ่านต�ำบลหนองข้าง
คอก ต�ำบลบางพระ และต�ำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ผ่านทางเข้าสวนเสือศรีราชา แนวสายทางจะเบีย่ งข้ามทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-ชลบุรี) บริเวณแยกหนองยายบู่ โดยใช้แนวด้านขวาของทางหลวง
พิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-ชลบุรี) และมีทางเชื่อมเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบัง แนวสายทางช่วงต่อไป
จะอยู่ระหว่างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-ชลบุรี) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3
(ถนนสุขมุ วิท) จากนัน้ แนวสายทางตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 และไปสิน้ สุดแนวสายทางโดยบรรจบ
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-ชลบุรี) ก่อนที่จะเข้าสู่เมืองพัทยา รวมระยะทางประมาณ
68 กิโลเมตร

4. โครงการเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ก�ำหนดกลยุทธ์ในการน�ำทางพิเศษไปสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ใน
ภูมภิ าคและประเทศใกล้เคียงโดยการสร้างทางพิเศษระหว่างเมืองเพือ่ เป็นสะพานเศรษฐกิจ (Land Bridge) และ
สนับสนุนการเปิดประชาคมอาเซียนในอนาคต โดยวางแผนพัฒนาพืน้ ทีเ่ ป็นจุดผ่านแดนและพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยสร้างทางพิเศษเชื่อมระหว่างประเทศเพื่อนบ้านรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี โดยตั้งคณะท�ำงานศึกษาความเป็นไปได้ ส�ำรวจ และออกแบบเบื้องต้นแนว
เส้นทางชายแดนต่างๆ เช่น ทิศเหนือ ไทย-จีน ทิศตะวันออก ไทย-เวียดนาม-ลาว- กัมพูชา และทิศใต้ ไทยมาเลเซีย และมีแผนการศึกษาพื้นที่ชายแดน 4 จุด ที่มีความน่าสนใจที่สุด ดังนี้ ด่านศุลกากรสะเดา จ.สงขลา
ด่านศุลกากรหนองคาย จ.หนองคาย ด่านศุลกากรแม่สอด จ.ตาก และด่านศุลกากรเชียงของ จ.เชียงราย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปีงบประมาณ 2556-2557 โดย
การศึกษาทบทวนและประเมินระดับความพร้อมการด�ำเนินงานของ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกทั้งก�ำหนดแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้มี
ศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากลทัง้ ในด้านการพัฒนาบุคลากรการวิจยั และพัฒนา การจัดท�ำโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการ และการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ วางต�ำแหน่งองค์กรอย่างมีกลยุทธ์ (Corporate Positioning
Strategy) ในเวทีอาเซียน โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะมีแผนแม่บท (Master Plan) และแผนปฏิบตั กิ าร
(Action Plan) การพัฒนาและบริหารองค์กรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป
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การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีดังนี้

1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ)

แนวเส้นทางของโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง (ช่วงบางใหญ่-บางซือ่ ) มีระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร
เป็นทางวิ่งยกระดับทั้งหมด รวม 16 สถานี เริ่มจากบริเวณคลองบางไผ่ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ซ่อมบ�ำรุงรถไฟฟ้า
ถนนวงแหวนรอบนอก (ตะวันตก) กาญจนาภิเษก เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนรัตนาธิเบศร์ ข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยาใกล้
สะพานพระนัง่ เกล้า ก่อนถึงสีแ่ ยกแครายจะเลีย้ วขวาไปตามถนนติวานนท์ เลีย้ วซ้ายเข้าสูถ่ นนกรุงเทพ-นนทบุรี
ถึงบริเวณแยกเตาปูน มีสถานีเตาปูนเป็นสถานีเชือ่ มต่อกับสถานีบางซือ่ ของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
(รถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT) และในอนาคตจะเชือ่ มต่อกับรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงิน (ช่วงบางซือ่ -ท่าพระ) และรถไฟฟ้าสาย
สีม่วง (ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ)

กิจกรรมส�ำคัญของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
แถลงข่าวเปิดตัวรถไฟฟ้าต้นแบบและความคืบหน้างานระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ

นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกลุ ผูว้ า่ การ รฟม. เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวเปิดตัวรถไฟฟ้าต้นแบบโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ โดยมี ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท รถไฟฟ้า
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมบรรยายความคืบหน้างานระบบรถไฟฟ้าฯ จากนั้นได้น�ำคณะสื่อมวลชนเข้า
เยี่ยมชมขบวนรถไฟฟ้าต้นแบบ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ อาคารเก็บรถไฟฟ้าต้นแบบ ส�ำนักงานโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ สัญญาที่ 4
ส�ำหรับความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)
ความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ 94.52 จากแผนงานร้อยละ 95.29 ช้ากว่าแผนร้อยละ 0.67
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2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ส่วนต่อขยาย (ช่วงหัวล�ำโพง-บางแค และ ช่วงบางซื่อท่าพระ)
		
2.1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วงหัวล�ำโพง-บางแค มีระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร

เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดินมีลักษณะทางวิ่งอุโมงค์คู่รางเดี่ยว ในช่วงหัวล�ำโพง – ท่าพระ ระยะทาง 5 กิโลเมตร
มีสถานีใต้ดินจ�ำนวน 4 สถานี และทางวิ่งยกระดับในช่วงท่าพระ- บางแค ระยะทาง 9 กิโลเมตร มีสถานียกระดับ
จ�ำนวน 7 สถานี โดยเส้นทางเริ่มจากสถานีหัวล�ำโพง เป็นเส้นทางใต้ดินตามแนวถนนพระรามที่ 4 เข้าสู่ถนน
เจริญกรุงผ่านวัดมังกรกมลาวาส ผ่านวังบูรพา เลีย้ วซ้ายเข้าถนนสนามไชย ลอดใต้แม่นำ�้ เจ้าพระยาทีป่ ากคลอง
ตลาด ลอดใต้คลองบางกอกใหญ่ เข้าสู่ถนนอิสรภาพ แล้วเปลี่ยนเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ มีลักษณะเป็น
ทางวิ่งรางคู่บนเสาตอม่อบริเวณบนเกาะกลางถนนเข้าสู่สี่แยกท่าพระ ซึ่งจะมีสถานีร่วมกับโครการรถไฟฟ้าสาย
สีน�้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ แล้ววิ่งไปตามถนนเพชรเกษม ผ่านบางไผ่ บางหว้า ภาษีเจริญ บางแค สิ้นสุดที่
วงแหวนรอบนอกถนนกาญจนาภิเษก
2.2  โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน (ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) มีระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร
เป็นโครงสร้างทางวิ่งแบบยกระดับทั้งหมด มีลักษณะเป็นทางวิ่งรางคู่บนเสาตอม่อบริเวณเกาะกลางถนน
มี 8 สถานี โดยเริม่ ต้นจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ บางซือ่ ของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ผ่านแยกเตาปูน
ซึ่งเป็นสถานีร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสาย สีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อเข้าถนนประชาราษฎร์ สาย 2 ผ่านสี่แยก
บางโพ ข้ามแม่น�้ำเจ้าพระยา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณโรงเรียนเทคโนโลยีพระราม 6 ผ่านแยก
บางพลัด แยกบรมราชชนนี แยกไฟฉายและสิ้นสุดที่แยกท่าพระโดยเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน
ช่วงหัวล�ำโพง - บางแค

กิจกรรมส�ำคัญของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน (ส่วนต่อขยาย) ช่วงหัวล�ำโพง-บางแค และช่วง
บางซื่อ - ท่าพระ

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และท�ำบุญหัวเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้า
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน สัญญา 2 ช่วงสถานีสนามไชย - สถานีท่าพระ

พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม และคณะ เดินทางมาร่วมพิธบี วงสรวง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์และท�ำบุญหัวเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน สัญญา 2 ช่วงสถานีสนามไชยสถานีท่าพระ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 ณ สถานที่ก่อสร้างสถานีอิสรภาพ โดยมีปลัดกระทรวงคมนาคม
ประธานกรรมการ รฟม. กรรมการ รฟม. ผู้ว่าการ รฟม. และประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ และน�ำเยีย่ มชมหัวขุดเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าทีป่ ล่องระบาย
อากาศ บริเวณวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
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ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงิน (ส่วนต่อขยาย) ช่วงหัวล�ำโพง-บางแค และช่วง บางซือ่ ท่าพระ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2557) ความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ 55.06 จากแผนงานร้อยละ 54.50
เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.46

3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

แนวเส้นทางโครงการของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริง่ -สมุทรปราการ มีโครงสร้างรถไฟฟ้า
แบบยกระดับตลอดเส้นทาง ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นระบบรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Heavy Rail Transit System) แนวเส้นทางเริม่ ต้นต่อเนือ่ งจากแนวเส้นทางของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (BTS)
ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ตอนที่ 1 ช่วงอ่อนนุช-แบริ่ง บริเวณซอยสุขุมวิท 107 (แบริ่ง) ไปตามแนวเกาะกลาง
ของถนนสุขุมวิท ผ่านคลองส�ำโรง ผ่านแยกเทพารักษ์ แยกเจ้าปู่สมิงพราย เมื่อถึงบริเวณจุดตัดกับโครงการ
ถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้ แนวจะเบี่ยงจากเกาะกลางไปทางด้านทิศตะวันตกของถนนสุขุมวิท เพื่อข้ามทาง
ต่างระดับสุขมุ วิท จากนัน้ จึงเบีย่ งกลับแนวเกาะกลางถนนสุขมุ วิท ผ่านแยกศาลากลาง แยกการไฟฟ้า แยกแพรกษา
แยกสายลวด จนถึงจุดสิน้ สุดโครงการบริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าย่อยบางปิง้ โดยแนวเส้นทางจะเบีย่ งออกทางด้าน
ทิศตะวันตกและลดระดับเพื่อเข้าสู่ศูนย์ซ่อมบ�ำรุง

กิจกรรมส�ำคัญของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นำ�คณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมความก้าวหน้าการดำ�เนินงานการก่อสร้าง

4. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นำ�คณะสื่อมวลชน
เยี่ยมชมความก้าวหน้าการดำ�เนินงานการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ อาคารสำ�นักงานสนาม รฟม. ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดย
สือ่ มวลชนได้รบั ฟังบรรยายสรุปภาพรวมของโครงการฯ และลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มชมงานก่อสร้างศูนย์ซอ่ มบำ�รุง บริเวณ
ซอยเทศบาลบางปู 56 และรวมถึงเยี่ยมชมงานก่อสร้างตามแนวสายทางจากสถานี โรงเรียนนายเรือสถานี
สมุทรปราการ สถานีศรีนครินทร์ สถานีแพรกษา สถานีสายลวด สถานีเคหะสมุทรปราการ และศูนย์ซ่อมบำ�รุง
โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ จะสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณปี 2563 ความ
ก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริง่ -สมุทรปราการ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2557) ความก้าวหน้าเท่ากับ
ร้อยละ 39.66 จากแผนงานร้อยละ 36.46 เร็วกว่าแผนร้อยละ 3.20
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บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีดังนี้
1. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)
บริษัทท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) (ทอท.)ได้ดำ�เนินการตามมติคณะกรรมการ ทอท. โดย
ได้ดำ�เนินการทบทวนโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ ทอท. ได้เสนอขออนุมตั ิโครงการฯ ต่อกระทรวง
คมนาคมและ สศช. เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2552 แล้วนัน้ ซึง่ เป็นการปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย
ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) โดย ทอท. ได้จดั ทำ�เป็นโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 60 ล้านคนต่อปี โดยโครงการ
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความแออัดในอาคารผู้โดยสารหลัก และเป็นการเพิ่มระดับการให้บริการ
ผู้โดยสารในอาคารผู้โดยสารมากขึ้น โดยมีระยะเวลาดำ�เนินการประมาณ 6 ปี

2. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ 2556-2557)
ท่าอากาศยานดอนเมือง มีผู้โดยสารมาใช้บริการประมาณ 17 ล้านคน และในปี 2560 ท่าอากาศยาน
ดอนเมืองจะมีผู้ โดยสารมาใช้บริการประมาณ 23.5 ล้านคน ดังนั้น การพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง
ระยะที่ 2 เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานดอนเมือง ให้สามารถรองรับผู้โดยสารจาก 18.5
ล้านคนต่อปี ประกอบด้วย
- การปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหมายเลข 2
- การปรับปรุง South Corridor และ Pier หมายเลข 5
- การปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น
ปัจจุบนั ท่าอากาศยานดอนเมืองอยูร่ ะหว่างดำ�เนินการปรับปรุงโดยใช้งบประมาณประจำ�ปี 2556 และ
2557 เมื่อแล้วเสร็จ ท่าอากาศยานดอนเมืองจะเปิดการใช้งานดังนี้ อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 รองรับผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศ และภายในประเทศ อาคารผู้โดยสารอาคาร 2 รองรับผู้โดยสารภายในประเทศ อาคารเทียบ
เครื่องบิน North Corridor, Pier 2 รองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคารเทียบเครื่องบิน Pier 3 4 และ 5
รองรับผู้โดยสารภายในประเทศ
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การพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 2 (2556 - 2557)

3. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต
เมื่อโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (ปีงบประมาณ 2553-2557) แล้วเสร็จ ท่าอากาศยานภูเก็ต
จะมีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 12.5 ล้านคนต่อปี แบ่งเป็นจำ�นวนผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ 5 ล้านคนต่อปี และผู้โดยสารภายในประเทศ 7.5 ล้านคนต่อปี
การพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตในระยะสั้น หรือโครงการการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2
เป็นการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตให้เต็มศักยภาพของพืน้ ที่ และให้เกิดความสมดุลระหว่างระบบทางวิง่ ทางขับ
ลานจอด และอาคารผู้โดยสาร เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศให้สามารถรองรับ
ผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจาก 5 ล้านคนต่อปี เป็น 10.5 ล้านคนต่อปี ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วอาคารผู้โดยสาร
ของท่าอากาศยานภูเก็ตจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้รวม 18 ล้านคนต่อปี โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ 10.5 ล้านคนต่อปี และผู้โดยสารภายในประเทศ 7.5 ล้านคนต่อปี ซึ่งจะเป็นการสมดุลของระบบทางวิ่ง
ทางขับ ที่รองรับเที่ยวบินได้ 25 เที่ยวบินต่อชั่วโมง คิดเป็นการรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ 18 ล้านคน สามารถ
รองรับปริมาณจราจรทางอากาศ และปริมาณผู้โดยสารได้จนถึงปี 2563 ซึ่งเป็นการพัฒนาเต็มศักยภาพในพื้นที่
ของท่าอากาศยานภูเก็ต
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บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำ�กัด

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีดังนี้
1. โครงการเพิ่มสิ่งอำ�นวยความสะดวกผู้โดยสาร ติดตั้งลิฟท์ บันไดเลื่อนและกันสาดกันฝนทุกสถานี
ติดตัง้ ลิฟท์ บันไดเลือ่ นระหว่างชัน้ จำ�หน่ายตัว๋ และชัน้ ชานชาลา ครบทุกสถานี เพือ่ รองรับการใช้บริการผู้โดยสาร
ที่มีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี และเป็นการระบายความหนาแน่นของจำ�นวนผู้ โดยสารบนชั้นชานชาลา
เมือ่ รถไฟเข้าจอดทีส่ ถานี รวมถึงการติดตัง้ กันสาดกันฝนในสถานีทเี่ ป็นพืน้ ทีเ่ ปิด เพือ่ เพิม่ การอำ�นวยความสะดวก
ในการใช้บริการระบบรถไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน
โครงการเพิ่มสิ่งอำ�นวยความสะดวกผู้โดยสาร การติดตั้งบันไดเลื่อน

โครงการเพิ่มสิ่งอำ�นวยความสะดวกผู้โดยสาร การติดตั้งกันสาดกันฝน
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โครงการเพิ่มสิ่งอำ�นวยความสะดวกผู้โดยสาร การติดตั้งลิฟท์

2. กิจกรรมตรวจหาความเสี่ยงเบาหวานให้กับผู้โดยสาร Fit Fun Fair Free ช่วงเดือนสิงหาคม ปี 2557
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำ�กัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จัดกิจกรรมตรวจหาความเสี่ยง
เบาหวานให้กับผู้โดยสารที่ใช้บริการ ภายใต้ชื่อ Fit Fun Fair Free เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวาระครบ 82 ชันษาและฉลองเนื่องในวันแม่แห่งชาติ วัตถุประสงค์ของ
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของสุขภาพผู้โดยสาร ส่งเสริมให้ผู้โดยสารมีสุขภาพแข็งแรง
และตระหนักถึงปัญหาทางสุขภาพ จึงจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางด้าน
กิจกรรมตรวจหาความเสี่ยงเบาหวานให้กับผู้โดยสาร Fit Fun Fair Free)
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3. การจัดงานเทศกาล a day BIKE FEST 2014 รวมพลคนชอบจักรยาน
   บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำ�กัด ผู้ร่วมจัดงานนักปั่นจักรยาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้จักรยานของ
คนไทยทัว่ ประเทศ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธเี ปิด ณ รถไฟฟ้า
แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมกั กะสัน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นการส่งเสริมการใช้จกั รยานของคนไทยทัว่ ประเทศ
ผ่านการจัดกิจกรรมตลอดปี ร่วมกับพันธมิตรองค์กรด้านจักรยาน โดยภายในงานแบ่งเป็น Zone เช่น รวม
ร้านขายจักรยาน และสินค้ากับจักรยานกว่า 200 ร้าน พื้นที่แสดงรถสุดสวยและหายากกว่า 30 คัน คอนเสิร์ต
ศิลปินชั้นนำ� 
การจัดงานเทศกาล a day BIKE FEST 2014

การจัดท�ำหนังสือรายงานประจ�ำปี 2557 กระทรวงคมนาคม
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ครบรอบ 103 ปี วันที่ 1 เมษายน 2558
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