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สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง
คมนาคม ได้เวียนมาบรรจบครบรอบ 105 ปี
ในวันที่ 1 เมษายน 2560 นี้ ผมมีความยินดีและขอส่ง
ความปรารถนาดีมายังผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตลอดจนบุ ค ลากรในสั ง กั ด กระทรวง
คมนาคมทุกท่านอย่างจริงใจ
กระทรวงคมนาคมมีภารกิจส�ำคัญในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านคมนาคมขนส่งของ
ประเทศ โดยให้ความส�ำคัญกับการยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชน ส่งเสริมการคมนาคมขนส่งทีป่ ลอดภัย
ในทุกรูปแบบ สร้างโครงข่ายการเชื่อมโยงระบบคมนาคม
ขนส่งให้มปี ระสิทธิภาพ ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
ในปี 2559 กระทรวงคมนาคม ได้ดำ� เนินการเร่งรัด
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานคมนาคมในทุกด้านทัง้ ทางบก น�ำ้
ราง และอากาศ โดยมีโครงการทีส่ ามารถด�ำเนินการได้แล้ว
เสร็จสามารถเปิดบริการประชาชนได้ อาทิ โครงการ
รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (บางใหญ่-เตาปูน) โครงการทาง
พิเศษสายศรีรชั -วงแหวนรอบนอก ท�ำให้สามารถเชือ่ มโยง
โครงข่ า ยทางพิ เ ศษให้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ก รุ ง เทพฯ และ
ปริมณฑล เกิดความคล่องตัวในการสัญจรบนพื้นราบและ
บนโครงข่ายทางพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนลด
ความแออัดของปริมาณการจราจรในเขตเมือง ส�ำหรับปี
2560 นี้ กระทรวงคมนาคมจะได้เร่งขับเคลื่อนการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้เป็นไปตามแผน
ปฏิบตั กิ ารด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ.2560 โดย
มีโครงการที่มีความพร้อมในการด�ำเนินการและต้องเร่ง
ผลักดัน จ�ำนวน 36 โครงการ เช่น โครงการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วร่วม โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงต่างๆ และ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน และสีเขียวเข้ม เป็นต้น

ภายใต้นโยบาย One Transport ที่ทุกระบบการเดินทาง
สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายได้อย่างสะดวกปลอดภัย
นอกจากนี้ สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้
ประกาศทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนและเรียกร้อง
ให้ประเทศสมาชิกให้ความส�ำคัญและผลักดันเรื่องความ
ปลอดภัย กระทรวงคมนาคมจึงได้ก�ำหนดให้ปี 2560
เป็นปีแห่งความปลอดภัยคมนาคม โดยก�ำหนดแผน
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการ
เดินทางของประชาชนทุกเทศกาล เช่น การให้บริการ
ขนส่งต้องเพียงพอไม่มีประชาชนตกค้าง มาตรการรถ
พร้อมคนพร้อมก่อนออกเดินทาง สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
มีความพร้อมและปลอดภัย สถานีขนส่ง ชานชาลาและ
พื้นที่จอดรถส�ำรองเพียงพอ รวมถึงการติดตามมาตรการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และด�ำเนินการลงโทษขั้น
สูงสุดทุกกรณีความผิดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เพื่อ
ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของ
ระบบขนส่งสาธารณะและอ�ำนวยความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน
ในวาระอันเป็นมงคลนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรี
รัตนตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ที่ า่ นทัง้ หลายเคารพนับถือโปรด
ดลบันดาลให้ทกุ ท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธ
พรชัย มีพลังกาย พลังใจ ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ
พร้อมผนึกก�ำลังเป็นหนึ่งเดียว เดินไปข้างหน้าโดยไม่ทิ้ง
ใครไว้ข้างหลัง ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประเทศชาติโดยรวมสืบไป

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม
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ผ

มมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาส
เข้ า มาก� ำ กั บ ดู แ ลหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นกระทรวงที่มีภารกิจหลักใน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของ
ประเทศไทย ประกอบด้วยกรมขนส่งทางบก กรมเจ้าท่า
การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.
จ�ำกัด บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) และการท่าเรือแห่งประเทศไทย
การลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้ า นคมนาคมขนส่ ง เป็ น งานที่ มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า ง
เร่งด่วน ภายใต้แผนปฏิบัติการลงทุนด้านคมนาคม
ขนส่ง พ.ศ. 2560 (Action Plan) ของกระทรวงคมนาคม
จ�ำนวน 36 โครงการล้วนเป็นการวางรากฐานด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในระยะยาวโดยเฉพาะ
การลงทุ น ในระบบราง เพื่ อ ลดต้ น ทุ น การขนส่ ง
โครงการรถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะเปิดให้เอกชนร่วม
ลงทุนก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ตามแนว
โครงข่ า ยรถไฟเพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม บริ เ วณ
โดยรอบสถานี รวมทั้งการขยายขีดความสามารถของ
ท่ า เรื อ ชายฝั ่ ง ตะวั น ออกตามนโยบายการพั ฒ นา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล
หากการพัฒนาส�ำเร็จตามแผนทีว่ างไว้จะช่วยให้หว่ งโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรมเชื่อมโยงกันได้มากขึ้นด้วย
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การขนส่งต่อเนือ่ งหลายรูปแบบ นอกจากนีย้ งั สามารถ
เชื่ อ มต่ อ กั บ กรุ ง เทพมหานครที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการ
บริโภคและศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศด้วยรถไฟ
ความเร็วสูงเกิดการพัฒนาเมือง เพื่อรองรับจ�ำนวน
แรงงานทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ รวมไปถึงรายได้จากการท่องเทีย่ ว
ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย
ในโอกาสครบรอบ 105 ปี กระทรวงคมนาคม
ในวันที่ 1 เมษายน 2560 นี้ ผมขอส่งก�ำลังใจและความ
ปรารถนาดี ม ายั ง ผู ้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการ พนั ก งาน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตลอดจนบุ ค ลากรในสั ง กั ด กระทรวง
คมนาคมทุกท่าน พร้อมทั้งขออาราธนาคุณพระศรี
รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดดลบันดาล
ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ พลานามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง มีพลังกาย พลังใจ ในการฝ่าฟัน
อุปสรรคต่าง ๆ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบความ
ส�ำเร็จอย่างที่มุ่งหวัง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
และเพื่อความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศชาติ
สืบไป

(นายพิชิต อัคราทิตย์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

ค�ำกล่าวปลัดกระทรวงคมนาคม

ก

ระทรวงคมนาคมให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
การพัฒนาเชือ่ มโยงโครงข่ายการเดินทาง
และขนส่งให้เพียงพอ ทัว่ ถึง คุม้ ค่า และมีประสิทธิภาพ
ทั้งทางถนน ทางราง ทางน�้ำ และทางอากาศ ซึ่งการ
พัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เป็นหนึง่
ในแผนงานส�ำคัญตามกรอบยุทธศาสตร์ของกระทรวง
คมนาคม ปัจจุบันได้เปิดใช้ทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองแล้ว 2 สายทาง ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 และอยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง 3 สายทาง ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองพัทยา – มาบตาพุด สายบางปะอิน – นครราชสีมา
และสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี เพื่อช่วยบรรเทา
ปัญหาการจราจรบริเวณถนนเพชรเกษม ซึ่งปัจจุบัน
เส้นทางหลักสายเดียวที่เชื่อมการเดินทางสู่ภาคใต้
ช่วยเชื่อมโยงฐานการผลิตที่ส�ำคัญ ทั้งภาคตะวันตก
และภาคใต้ เ ป็ น รากฐานส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นา
เศรษฐกิจชาติให้มั่นคง และยั่งยืน ตลอดจนช่วย
ส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษและกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือใน
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN – Economic
Community : AEC) และกรอบความร่วมมืออื่น ๆ

“

นอกจากนี้ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายบางปะอิน – นครราชสีมา และสายบางใหญ่ –
กาญจนบุรี เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ภายใต้
มาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ (PPP Fast Track) เพือ่ เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
มี ส ่ ว นร่ ว มลงทุ น และด� ำ เนิ น งานในกิ จ การของรั ฐ
(Public Private Partnerships) รวมทั้งการเร่งรัด
ขับเคลือ่ นการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคม
ขนส่ ง ของประเทศไทย เนื่ อ งจากเป็ น เส้ น ทาง
สายหลักที่มีความส�ำคัญด้านเศรษฐกิจเชื่อมต่อ
การเดินทาง และการคมนาคมขนส่งจากกรุงเทพฯ
ไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก
ของประเทศ ซึง่ เป็นแหล่งทรัพยากร ทัง้ ด้านวัตถุดบิ
และแรงงานที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ตลอดจนส่ ง เสริ ม
การท่องเทีย่ วให้มคี วามสะดวก และความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น...

ค�ำกล่าวเนื่องในโอกาสการเปิดการสัมมนาประเมินความสนใจของเอกชน แนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนและ
บริหารจัดการที่พักริมทาง โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา และสายบางใหญ่
– กาญจนบุรี และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างหมายเลข 8 สายนครปฐม – ชะอ�ำ เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน เมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2559 และ เมือ่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมอนันตราสยาม กรุงเทพฯ

”

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม
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โครงสร้าง
หน่วยงานในสั งกัดกระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
ส่วนราชการ

ส่วนรัฐวิสาหกิจ

ส�ำนักงานรัฐมนตรี

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

กรมเจ้าท่า
กรมการขนส่งทางบก
กรมท่าอากาศยาน

องค์กรอิสระตามกฏหมาย

ส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สถาบันการบินพลเรือน

กรมทางหลวง
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
กรมทางหลวงชนบท
ส�ำนักนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร

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

12
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โครงสร้างสำ�นักงานปลั ด กระทรวงคมนาคม
ปลัดกระทรวงคมนาคม
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
(ด้านอ�ำนวยการ)

รองปลัดกระทรวงคมนาคม
(ด้านการขนส่ง)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
การขนส่งทางบก

ผู้ช่วยปลัดกระทรวง 1

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
การขนส่งทางน�้ำ

ผู้ช่วยปลัดกระทรวง 2

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
การขนส่งทางอากาศ

กลุ่มงานที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวง

รองปลัดกระทรวงคมนาคม
(ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านให้คำ� ปรึกษากฎหมาย

กองกลาง

1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2. กลุ่มตรวจสอบภายใน
3. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
4. กลุ่มค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย
5. กลุ่มนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ

กองการเจ้าหน้าที่
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

กองคลัง

กองสารนิเทศ

ส�ำนักกฎหมาย

ส�ำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

ส�ำนักตรวจราชการ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
ส�ำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม
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กรอบอัตรากำ�ลังส่วนราชการสังกัดกระทรวงคมนาคม
ลำ�ดับ
ที่

หน่วยงาน

ข้าราชการ
(อัตรา)

1
2
3
4
5
6
7
8

สำ�นักงานรัฐมนตรี
สำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมเจ้าท่า
กรมการขนส่งทางบก
กรมท่าอากาศยาน
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
สำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร

รวม

ลูกจ้าง
ประจำ�
(อัตรา)

พนักงาน
ราชการ
(อัตรา)

ลูกจ้าง
ชั่วคราว
(อัตรา)

รวม
(อัตรา)

24
339
1,185
4,096
361
7,084
1,816
163

34
472
448
360
4,231
1,015
32

1
31
730
1,493
75
3,650
1,869
48

716
706
-

25
404
2,387
6,753
1,502
14,965
4,700
243

15,068

6,592

7,897

1,422

30,979

กรอบอัตรากำ�ลังรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม
ลำ�ดับที่

หน่วยงาน

ลูกจ้าง
(อัตรา)

รวม
(อัตรา)

1

การรถไฟแห่งประเทศไทย

18,015

4,056

2,2071

2

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

4,544

-

4,544

3

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

4,827

556

5,383

4

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

984

-

984

5

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

12,845

32

12,877

6

สถาบันการบินพลเรือน

363

2

365

7

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

2,852

441

3,293

8

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด

2,973

35

3,008

9

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)

21,976

22

21,998

10

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)

5,253

1,557

6,810

11

บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำ�กัด

65

-

65

12

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำ�กัด

7

1

8

13

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำ�กัด

482

-

482

14

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำ�กัด

709

-

709

15

สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

514

-

514

76,409

6,702

83,111

รวม

14

พนักงาน
(อัตรา)

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม
วิสัยทัศน์: มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน
พันธกิจ: พัฒนาระบบ กลไก และบุคลากร รวมทัง้ วางแนวนโยบายการพัฒนา ก�ำกับดูแลและบูรณาการ
การขนส่งและการจราจร ให้มีอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง คุ้มค่า และเป็นธรรม
เป้าประสงค์:
1. เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งของภูมิภาค
2. ระบบโลจิสติกส์ การขนส่งมีประสิทธิภาพเพื่ิอเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. การเดินทาง การขนส่ง และการจราจรมีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อ
		 สิ่งแวดล้อม
4. การพัฒนาการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
5. ระบบบริหารการจัดการขนส่งและการจราจรที่มีประสิทธิภาพ
6. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งให้ความส�ำคัญกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม
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ท�ำเนียบผู้บริหารของ
กระทรวงคมนาคม
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คณะผู้บริหาร (ข้าราชการการเมือง)

1

2

3

 นายออมสิน ชีวะพฤกษ์
 นายภูมิใจ อัตตะนันทน์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559
 นายเจริญรัฐ ฉิมสำ�ราญ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม
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คณะผู้บริหาร (ข้าราชการการเมือง)

1

 นายอารักษ์ โพธิทัต
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

2

3

 นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงคมนาคม

 นายสุพจน์ มัฆวิบูลย์
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
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คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม
(ปลัดกระทรวง/รองปลัดกระทรวง)

1

2

3

 นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี
ปลัดกระทรวงคมนาคม

 นายสมศักดิ์ ห่มม่วง
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง

 นายกฤชเทพ สิมลี
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
ด้านอำ�นวยการ

 นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง

4
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หัวหน้า/ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

1

 นายวรเดช หาญประเสริฐ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคม
 นายชูศักดิ์ เกวี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

20

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม

2

3

 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ

1

 นายวิทยา ยาม่วง
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ�

2

3

 นางสาวดุจดาว เจริญผล
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก

 นางสาวกอบกุล โมทนา
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม

21

คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม

(ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวง/
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง)

1

 นายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจำ�กระทรวง
คมนาคม
 นางปานจิต จินดากุล
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม

22

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม

2

3

 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม

คณะผู้บริหารส�ำนักงานรัฐมนตรี/ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
รายงานตรงต่อปลัดกระทรวง

1

 นายกฤชเทพ สิมลี
รองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านอำ�นวยการ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

2

3

 นายชยุตพล ลีนิวา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านให้คำ�ปรึกษา
กฎหมาย

 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์
หัวหน้าสำ�นักงานรัฐมนตรี
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม

23

คณะผู้บริหารส�ำนักงานปลัดกระทรวง/
รายงานตรงต่อปลัดกระทรวง

1

24

2

3

4

 นายก้องเกียรติ เกิดศรีพันธุ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำ�นาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง

 นายพัลลภ สังข์ศิลป์เลิศ
นักวิชาการขนส่ง ชำ�นาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มค้นหาและ
ช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย

 นางอุบลทิพย์ จางวิบูลย์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 นางสาววีณา นุสดิน
หัวหน้ากลุ่มงานนิรภัยการบินและ
สอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม

คณะผู้บริหาร/ผู้อ�ำนวยการกอง

1

2

3

4

 นายปริยะ เวสสบุตร
ผู้อำ�นวยการกองกลาง

 นางนิ่มนวล ตีรณะธรรม
ผู้อำ�นวยการกองสารนิเทศ

 นายไพโรจน์ งามจรัส
ผู้อำ�นวยการกองการเจ้าหน้าที่

 นางสาวเพ็ญศรี ลิ้มชนะกุล
ผู้อำ�นวยการกองคลัง

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม

25

คณะผู้บริหาร/ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก

1

 นายเสน่ห์ ตั้งสถิตย์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักกฎหมาย

 นางจตุพร วงษ์ตา
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักความร่วมมือระหว่างประเทศ

26

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม

2

3

 นายสถาพร อังคณาวรกุล
ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจราชการ

คณะผู้บริหาร/ผู้อำ� นวยการส�ำนัก/ศูนย์

1

 นางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย์
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์

2

3

 นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส
ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 นางสาววันทนา เสาวดี
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม

27

คณะผู้บริหารเกษียณอายุราชการ
(30 กันยายน 2559)

1

 นายพงษ์ศักดิ์ สมใจ
รองปลัดกระทรวงคมนาคม

28

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม

2

 นางสาวสุวรรณา คล้ายทับทิม
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม

คณะผู้บริหาร
หน่วยงานในสังกัด

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม

29

กรมเจ้าท่า

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ

อธิบดี
วันที่ 29 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน

นายณัฐ จับใจ

รองอธิบดี
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ�

30

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล

รองอธิบดี
ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ�

นางจิราภรณ์ จันทรศิริ

รองอธิบดี
ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ�

กรมการขนส่งทางบก

นายสนิท พรหมวงษ์

อธิบดี

นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

นายกมล บูรณพงศ์

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ

นายณันทพงศ์ เชิดชู

รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม

31

กรมท่าอากาศยาน

นายดรุณ แสงฉาย

อธิบดี
ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน

นายจรุณ มีสมบูรณ์

รองอธิบดี

32

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม

นางอัมพวัน วรรณโก

รองอธิบดี

นายสมเกียรติ มณีสถิตย์

รองอธิบดี
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน

กรมทางหลวง

นายธานินทร์ สมบูรณ์

อธิบดี
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน

นายสราวุธ ทรงศิวิไล

รองอธิบดีฝ่ายบำ�รุงทาง

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ

นายกมล หมั่นทำ�

รองอธิบดีฝ่ายดำ�เนินงาน

นายทวี เกศิสำ�อาง

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2559 - ปัจจุบัน

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม

33

กรมทางหลวงชนบท

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน

อธิบดี

นายมานพ สุสิงห์
รองอธิบดี

34

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค
รองอธิบดี

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม

นายสมัย โชติสกุล
รองอธิบดี

นายกฤชเทพ สิมลี
รองอธิบดี
จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

นายชัยวัฒน์ ทองคำ�คูณ

ผู้อำ�นวยการ
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบัน

นายชยธรรม์ พรหมศร

รองผู้อำ�นวยการ
ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2559 – ปัจจุบัน

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์

รองผู้อำ�นวยการ
ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2559 – ปัจจุบัน

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม

35

ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

นายจุฬา สุขมานพ

ผู้อำ�นวยการ

นายปรีดา ยังสุขสถาพร

รองผู้อำ�นวยการ

36

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม

นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์

รองผู้อำ�นวยการ

การรถไฟแห่งประเทศไทย

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร

ผู้ว่าการ

นายคำ�นวน ทองนาค

รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์

นายวรวุฒิ มาลา

รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อม
บำ�รุงรถจักรและล้อเลื่อน

นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ

รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ

นายประเสริฐ อัตตะนันทน์

รองผู้ว่าการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน

นายเอก สิทธิเวคิน

รองผู้ว่าการกลุ่มอำ�นวยการ

นางสิริมา หิรัญเจริญเวช

รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจ
การบริหารทรัพย์สิน

นายจเร รุ่งฐานีย

รองผู้ว่าการกลุ่มบริหารรถไฟฟ้า

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม

37

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

เรือเอก สุทธินันท์ หัตถวงษ์

ผู้อำ�นวยการ
ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน

หม่อมหลวงพรพรหม เทวกุล

รองผู้อำ�นวยการ
สายบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงิน

38

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร

รองผู้อำ�นวยการ
สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ

เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์

รองผู้อำ�นวยการ
สายวิศวกรรม

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

นายณรงค์ เขียดเดช

ผู้ว่าการ
ตั้งแต่ 13 มกราคม 2559 - ปัจจุบัน

นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ

รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน

นายดำ�เกิง ปานขำ�

รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ

นายวิชาญ เอกรินทรากุล

รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ

นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์

รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและ
บำ�รุงรักษา

นางอุรวดี ชูศรี

รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร
ตั้งแต่ 14 มกราคม 2559
จนถึง 30 กันยายน 2559

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม

39

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล

ผู้ว่าการ

นายรณชิต แย้มสอาด

ที่ปรึกษา

40

นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล

รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน)

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม

นายฤทธิกา สุภารัตน์

รองผู้ว่าการ (บริหาร)

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ

รองผู้ว่าการ
(วิศวกรรมและก่อสร้าง)

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล

ผู้อำ�นวยการ

นายยุกต์ จารุภูมิ

รองผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร

นายประยูร ช่วยแก้ว

รองผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายการเดินรถองค์การ

นายคมสัน โชติประดิษฐ์

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2559

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม

41

สถาบันการบินพลเรือน

นาวาเอก ปิยะ อาจมุงคุณ

ผู้ว่าการ

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย

รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร

42

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม

ดร.กนก สารสิทธิธรรม

รองผู้ว่าการ ฝ่ายวิชาการ

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

พลตำ�รวจเอก อำ�นาจ อันอาตม์งาม

กรรมการบริษัทฯ รักษาการแทน
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหารการเดินรถ ระดับ 11

นายบุญช่วย สกุลวิไลเลิศ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายพัฒนาองค์กร ระดับ 11

นายมาโนช สายชูโต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายธุรกิจเดินรถ ระดับ 11

นายอนุช สุวรรณสทิศกร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหาร ระดับ 11

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม

43

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

นางสาริณี อังศุสิงห์

กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

นายสมนึก รงค์ทอง

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

44

นางอรอุไร โกเมน

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
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นายทินกร ชูวงศ์

รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

นายสุทธิพงษ์ คงพูล

นักวิชาการระดับรองกรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)

นายจรัมพร โชติกเสถียร

กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

เรืออากาศเอก มนตรี จําเรียง
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
สายกลยุทธ์องค์กรและ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว

รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
หน่วยธุรกิจบริการการบิน

นายธีรพล โชติชนาภิบาล

รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
สายการพาณิชย์

เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก
รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและกํากับ
กิจกรรมองค์กร

นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ เรืออากาศโท สมบุญ ลิ้มวัฒนพงศ์ เรืออากาศเอก วีระศักดิ์ วิรุฬห์เพชร

รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ฝ่ายช่าง รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่
สายการเงินและการบัญชี
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559
สายปฏิบัติการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม
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บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

นางสาวชนาลัย ฉายากุล
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
(สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท)
และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

นางพูลศิริ วิโรจนาภา
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
(สายงานบัญชีและการเงิน)
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นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
(สายงานยุทธศาสตร์)

นายมนตรี มงคลดาว
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
(สายงานทรัพยากรบุคคลและ
อำ�นวยการ)

นายวิชัย บุญยู้
นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
(สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)
(สายงานมาตรฐาน
ท่าอากาศยานและการบิน)

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม

นาวาอากาศเอก สมัย จันทร
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
(สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด

นางกรรัตน์ โกษาคาร

ผู้จัดการ

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม
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บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด

กรรมการผู้จัดการ

(อยู่ระหว่างการสรรหา)

นายธนาธิป ถมังรักษ์สัตว์

ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน

นางอชราภา ไตลังคะ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริการลูกค้า
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นายสมเกียรติ รุ่งทวีผล

ผู้อำ�นวยการฝ่ายพาณิชย์

นายกุลวงค์ บุนนาค

ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี
และผลิตภัณฑ์

นางสาวจุฑาทิพย์ วิจิตระนาพร

ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด

นายประเสริฐ อัตตะนันทน์

กรรมการและรักษาการกรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ 1
และรักษาการรองกรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่

นายปิยะ วิโรจน์โภคา

ผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร และ
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ 3

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม
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บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด

นายวรเนติ หล้าพระบาง

กรรมการบริษัท
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่

นางชาริตา ลีลายุทธ

ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
และบริหารองค์กร
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นายเชาวนิตย์ เจียมเจริญวุฒิ

ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่
ประธานเจ้าหน้าที่
สายปฏิบัติการ
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นายอภิธัช ลิมปิสวัสดิ์

รองประธานเจ้าหน้าที่
สายปฏิบัติการ

นางเนตรนภางค์ ธีระวาส

รองประธานเจ้าหน้าที่
สายการพาณิชย์และบริการลูกค้า

สรุปผลการปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงคมนาคม
ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญของกระทรวงคมนาคม
ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญของสำ�นักงานรัฐมนตรีและสำ�นักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม
ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญของหน่วยงานในสังกัด
ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ
องค์กรอิสระตามกฎหมาย

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม
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กิจกรรมที่ส�ำคัญ

• ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน

นายอาคม เติ ม พิ ท ยาไพสิ ฐ รั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน
การประชุ ม หั ว หน้ า หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงคมนาคม โดยมี นายออมสิน
ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย
ทิ พ ย์ สุ น าวี ปลั ด กระทรวงคมนาคม
ผูบ้ ริหารกระทรวงฯ และหัวหน้าหน่วยงาน
ในสั ง กั ด กระทรวงคมนาคม ร่ ว มการ
ประชุ ม เพื่ อ ติ ด ตามการด� ำ เนิ น งาน
โครงการทีส่ ำ� คัญของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม ณ ห้ อ งประชุ ม
กระทรวงคมนาคม
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• เร่งรัด และติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินงาน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ติดตามเร่งรัดการด�ำเนินโครงการส�ำคัญต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคม
และมอบนโยบายให้กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัด เร่งรัดการด�ำเนินโครงการส�ำคัญของกระทรวงคมนาคม
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแล้วให้เป็นไปตามแผนงานที่ก�ำหนด และให้ด�ำเนินการจัดท�ำแผน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคาร
สโมสรและหอประชุม

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อติดตามเร่งรัดการด� ำเนินโครงการที่
ส�ำคัญต่าง ๆ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และกรม
ทางหลวง (ทล.) เมือ่ วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชัน้ 9 อาคารส�ำนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อเร่งรัดการด� ำเนินการพัฒนาพื้นที่ตลอด
โครงข่ายทางรถไฟ โดยมี นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
กรรมการผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี นายชาติชาย ทิพย์สนุ าวี ปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้าหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนการเคหะแห่งชาติ และกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมประชุม
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม
รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม
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การตรวจเยีย่ มชมการด�ำเนินการและติดตามความคืบหน้าโครงการจัดซือ้ รถโดยสารเพือ่ น�ำมาทดแทนรถเก่าตามแผน
ฟื้นฟูกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพโดยตรวจความก้าวหน้าของรถโดยสารต้นแบบที่ปรับปรุงสภาพจาก
รถเก่าเป็นรถใหม่ จ�ำนวน 3 คัน (รถร้อน 2 คัน รถแอร์ 1 คัน) ซึ่งได้ปรับปรุงเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ ซ่อมแซมตัวถังรถ
พร้อมทั้งติดตั้งระบบ GPS และกล้อง CCTV เพิ่มเติม และจะติดตั้งระบบตั๋วร่วม E-Ticket เพื่อทดลองใช้ต่อไป
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ อู่พระราม 9 เขตการเดินรถที่ 4

การตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย จ ผังเมืองรวมเมืองชุมพร เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณ
พื้นที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ความคืบหน้าแนวทางการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน และการสนับสนุนแนวทางต่างๆ ของ ICAO เช่น มาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อม การเตรียมการรองรับการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัย (USAP) และการเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญามอนทรีออล เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ณ ส�ำนักงานใหญ่ ICAO เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา
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การประชุมติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559
ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

การตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่ถนน สายบ้านห้วยหลัว-บ้านป่ายาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
2559 ส�ำหรับถนนสายดังกล่าวกรมทางหลวงชนบท ได้โอนภารกิจในการดูแลรักษาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 - 2547 เป็นถนนลาดยางผิวเคพซีล ความยาวรวม 14.743 กม. และได้ขึ้นทะเบียนเป็นทางหลวง
ท้องถิ่น ชย.ถ.1-076 เมื่อ 23 พฤษภาคม 2555

การเดินทางตรวจติดตามบริเวณก่อสร้างสะพานข้ามคลองพรมโหดโครงข่ายทางเชื่อมโยงจุดผ่านแดน บ้านหนองเอี่ยน สตึงบท เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559
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นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ท�ำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี
ด้านการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ 3 เมื่อ
วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย

การประชุมพิจารณาอัตราค่าจ้างบรรทุกคน
โดยสารไม่ เ กิ น 7 คน (TAXI METER) ที่
จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น จั ง ห วั ด อื่ น น อ ก จ า ก
กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงเรือกรมชลประทานตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวทางน�ำ้ (คลองรังสิตประยูรศักดิ์ฯ) บริเวณคลอง 1 ถึงคลอง 6 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
2559

การตรวจเยี่ยมพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือนานาชาติคลองแสนแสบตรวจสอบกรณีผู้โดยสารพลัดตกจากเรือ เมื่อวันที่
10 พฤศจิกายน 2559
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กระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมจุดบริการอ�ำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางร่วมถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ จุดรับรองประชาชนของกระทรวงคมนาคม บริเวณหน้า
มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559
รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม
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• การเดินทางของประชาชนตามเส้นทางต่างๆ

กระทรวงคมนาคมตรวจเตรียมความพร้อมการอ�ำนวยความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชนเพื่อร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชในเส้ น ทางการเดิ น เรื อ ในแม่ น�้ ำ
เจ้าพระยา ระหว่างท่าเรือสาทร - ท่าเรือสะพานพระปิ่นเกล้า และ
ท่าเรือสะพานพระปิน่ เกล้า –ท่าเรือท่าช้าง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ป้ายรถเมล์ และสถานีรถไฟหัวล�ำโพง จุดจอดรถ Shuttle Bus เส้นทาง
หมอชิต 2 – สนามหลวงและสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ
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• อ�ำนวยความสะดวกในการเดินทาง

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดเดินขบวนรถ
โดยสารรุ ่ น ใหม่ ข องการรถไฟแห่ ง ประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เที่ ย วปฐมฤกษ์
จากสถานีกรุงเทพ - นครปฐม ณ สถานีกรุงเทพ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559

• พิธีเปิดงานต่าง ๆ

พิธีเปิดโครงการอ�ำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพร้อมมอบน�้ำดื่ม ผ้าเย็น และขนมขบเคี้ยวให้กับผู้ใช้บริการทางพิเศษ เมื่อวันที่
28 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว 1 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน THAILAND Friendly
Design EXPO 2016 “อารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อคนทั้งมวล” ครั้งที่ 1 มอบป้ายอารยสถาปัตย์ให้แก่
หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมเยี่ยมชมสินค้า
ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม อุตสาหกรรมธุรกิจบริการ การออกแบบ การจัดแสดงนิทรรศการตัวอย่าง
Friendly Design ด้านระบบขนส่งมวลชน และด้านต่างๆ
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การประชุมหัวหน้าคณะผู้แทน อย่างไม่เป็นทางการ และร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชา ICAO สมัยสามัญ ครั้งที่ 39
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ ส�ำนักงานใหญ่ ICAO เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา

พิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน Highways Bike on Route 12 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ณ บริเวณหน้าโรงเรียน
แคมป์สนวิทยาคม อ�ำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

• แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในโอกาสต่าง ๆ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม แถลงข่าวความคืบหน้าการตรวจสอบกรณี
การจัดซือ้ เครือ่ งยนต์ โรลส์-รอยซ์ เมือ่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์
2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม
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• ลงนาม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงนามความตกลงว่าด้วยการต่ออายุบันทึก
ความร่วมมือระบบราง ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทีด่ นิ โครงสร้างพืน้ ฐาน และ
การขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลี กับนายโน กวัง อิล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ�ำประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ภายหลังการประชุมทวิภาคีระหว่าง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กับนายฮวาง คโย-อัน (Mr. Hwang Kyo-ahn) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมคณะ ประกอบด้วย
นาย Lim Sungnam ปลั ด กระทรวงการต่ า งประเทศ นาย Lee Young ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และ
นาย Shim Otaeg เลขาธิการส�ำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ท�ำเนียบรัฐบาล

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม
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• ความร่วมมือด้านต่าง ๆ และการต้อนรับ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับ นายญาน ทุน รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา และคณะ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ให้การต้อนรับคณะผูบ้ ริหารส�ำนักงานส่งเสริม
การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ (สสปน.) และขอ
ความอนุเคราะห์กระทรวงฯ ให้การสนับสนุนการจัด
นิ ท รรศการแสดงสิ น ค้ า เครื่ อ งมื อ และเทคโนโลยี
เกีย่ วกับการด�ำเนินการด้านโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ะจัดขึน้
ในประเทศไทย และในกลุม่ ประเทศอาเซียน เมือ่ วันที่ 2
พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Wang Xiaotao รอง
ผู้อ�ำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ
จีน และคณะ โดยมี นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัด
กระทรวงคมนาคม นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัด
กระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองค�ำคูณ ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และ
นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม
รอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ให้การต้อนรับ Mr. Akihiko Uchikawa อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจ
ญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิด
เห็นเกี่ยวกับข้อริเริ่มความเชื่อมโยงภายใต้กรอบความร่วมมือ
ลุ่มน�้ำโขง - ญี่ปุ่น (Mekong-Japan Connectivity Initiative) โดยมี
นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวง
คมนาคม ผู ้ แ ทนกรมทางหลวง การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย
ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และส�ำนักความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมหารือฯ เมื่อ
วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม
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รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ นางออง ซาน ซูจี
ทีป่ รึกษาแห่งรัฐ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และคณะ ในโอกาสเยีย่ มชมและศึกษาดูงานหมูบ่ า้ นตัวอย่างตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวอ่าว ต�ำบลบางช้าง อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี นายอาคม
เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม นายดอน ปรมัตถ์วนิ ยั รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
และ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทย ณ นครย่างกุง้ ประเทศเมียนมา ร่วมต้อนรับ เมือ่ วันที่ 25 มิถนุ ายน
2559

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศ
ประจ�ำที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมต้อนรับ นางออง ซาน ซูจี
ที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่าง
เป็นทางการ ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2559
รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม
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นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคมให้เกียรติกล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 7/2559 โดยมี นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงคมนาคม เป็น
ประธานการประชุม ผู้ช่วยรัฐมนตรีทุกกระทรวง และผู้บริหารกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 25
กรกฎาคม 2559 ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ให้การต้อนรับ Mr. Takuya Kurita อธิบดีกรม
เมือง (Director – General of City Bureau) กระทรวง
ทีด่ นิ โครงสร้างพืน้ ฐาน การขนส่งและการท่องเทีย่ วของ
ญี่ปุ่น และคณะ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ให้การต้อนรับ Mr. Masafumi SHUKURI
ประธานสมาคมรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศของ
ญี่ปุ่น (International High-Speed Rail Association:
IHRA) และคณะ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้อง
รับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับ H.E. Ms. Saida Muna Tasneem
เอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจ�ำประเทศไทย และร่วมหารือประเด็นความเชือ่ มโยงด้านการเดินเรือตามแนวชายฝัง่
ทะเล ระหว่างท่าเรือระนองของประเทศไทย และท่าเรือจิตตะกองของบังกลาเทศ และความร่วมมือระดับทวิภาคี
ด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ กระทรวงคมนาคม
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นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับ Mr. Akihiko UCHIKAWA อัครราชทูต
ญี่ปุ่นฝ่ายเศรษฐกิจประจ�ำประเทศไทย โดยมี นายเจริญรัฐ ฉิมส�ำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม นายสุพจน์ มัฆวิบูลย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสุรชัย เอี่ยมวชิรสกุล
ผู้อ�ำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบายและแผน
การขนส่งและจราจร นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย
ร่วมต้อนรับ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม
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1. ผลการด�ำเนินงานที่สำ� คัญของกระทรวงคมนาคม
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลการด�ำเนินงานโครงการด้านโครงสร้าง
• ก่อสร้างแล้วเสร็จที่ส�ำคัญ เช่น สะพาน
พื้นฐาน
ลอยข้ามทางหลวงหมายเลข 338 ด้านขวาทาง
1. โครงการด้านการขนส่งทางถนน
(พุทธมณฑล สาย 5) จ.นครปฐม แยกทางหลวง
1.1 โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธาน
ให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) (ทล.) เพือ่ พัฒนา
ระบบทางหลวงปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพในการ
รองรับปริมาณการจราจรทีเ่ พิม่ มากขึน้ และกระจาย
ความเจริญไปสู่ภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาค
• ก่อสร้างแล้วเสร็จ เส้นทางที่ส�ำคัญ เช่น
สาย อ.ร้องกวาง – น่าน ตอน 2 แยกทางหลวง
หมายเลข 340 - อ.บางปะหั น ตอน 3
จ.พระนครศรีอยุธยา สาย อ.พังโคน - อ.พรรณานิคม
จ.สกลนคร สาย อ.สีคิ้ว - อุบลราชธานี ตอน
อ.นางรอง - อ.ปราสาท ตอนที่ 1 จ. บุรีรัมย์
จ.สุรินทร์
• อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง เส้นทาง
ที่ส�ำคัญ เช่น สาย อ.สีคิ้ว - อุบลราชธานี (อ.นางรอง –
อ.ปราสาท) ตอนที่ 2 – 3 จ.บุรรี มั ย์ จ. สุรนิ ทร์ สาย
อ. หนองหาน – อ. สว่างแดนดิน สาย อ.ชุมพร –
ระนอง ตอน 3 (ตอนชุมพร – อนุสาวรีย์ จปร.)
จ.ระยอง แยกทางหลวงหมายเลข 36
(พนมสารคาม) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 3
(อ.สัตหีบ) สายตาก – อ.แม่สอด ตอน 3 และ
สาย อ.กบินทร์บุรี – อ.วังน�้ำเขียว ตอน 3
1.2 โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในพืน้ ที่
กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก (ทล.) เพือ่ พัฒนา
ระบบทางหลวงในการลดปัญหาการจราจรติดขัด
และลดอุบัติเหตุบริเวณทางร่วมทางแยกและเพิ่ม
ศั ก ยภาพการจราจรและขนส่ ง ในพื้ น ที่ กทม.
ปริมณฑล และเมืองหลัก
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หมายเลข 3 (บางปู) - บ้านคลองกระบือ ตอน 2
จ.สมุทรปราการ และพุทธมณฑล สาย 5 (รวม
สะพานข้ามทางหลวงหมายเลข 338) จ.นครปฐม
• อยู ่ ร ะหว่ า งด� ำ เนิ น การที่ ส� ำ คั ญ เช่ น
สะพานลอยข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข
3256 กับทางหลวงหมายเลข 3268 (รวมสะพาน
ลอยข้ามคลองส�ำโรง) จ.สมุทรปราการทางแยกต่าง
ระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 9 (ถนนวงแหวน
รอบนอกด้านตะวันตก) กับทางหลวงหมายเลข 345
จ.นนทบุรี สะพานลอยข้ามแยกจุดตัดทางหลวง
หมายเลข 304 บริเวณ กม. 12 กทม. และทางหลวง
หมายเลข 306 ปากเกร็ ด – สะพานนวลฉวี
จ. นนทบุรี
1.3 โครงการก่อสร้างทางหลวงสนับสนุนการ
ขนส่งแบบต่อเนือ่ ง (ทล.)เพือ่ ให้การขนส่งสินค้าได้
รับความสะดวก รวดเร็ว และทันเวลา และการเชือ่ ม
ต่อระบบโครงข่ายทางหลวงให้สมบูรณ์ ณ จุดพื้นที่
การขนส่งสินค้าเข้า-ออกที่สำ� คัญ
• ก่อสร้างแล้วเสร็จได้แก่สาย อ.แปลงยาว –
บรรจบทางหลวงหมายเลข 304 ตอน 2
จ.ฉะเชิงเทรา
• อยู่ระหว่างการก่อสร้างเส้นทางที่ส�ำคัญ
เช่น สายตราด – อ.หาดเล็ก ตอน 2 สายชุมพร –
ระนอง ตอน 2 จ.ชุมพร จ.ระนอง สายบ้านบึง –
บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 – อ.บ้านค่าย
ตอน 3 และทางเลี่ยงเมืองสตูล สายจันทบุรี –
สระแก้ว ตอน 2

1.4 โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชือ่ ม
โยงระหว่ า งประเทศ (ทล.) เพื่ อ รองรั บ ให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยว
ระหว่างภูมิภาค อยู่ระหว่างการก่อสร้างเส้นทาง
ที่ส�ำคัญ เช่น สาย อ.โพนพิสัย – บึงกาฬ ตอน 1
จ.หนองคาย สาย อ.ปราสาท - ช่องจอม ตอน 1
จ.สุรินทร์ สาย อ.นาทวี – ด่านประกอบ จ.สงขลา
และแยกทางหลวงหมายเลข 317 (โป่งน�้ำร้อน) ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.แหลม) จ.จันทบุรี
1.5 โครงการบู ร ณะโครงข่ า ยสายหลั ก
ระหว่างภาค (ทล.) เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ระบบ
ขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยมีการ
บูรณะโครงข่ายถนนในการขนส่งสินค้าและบริการ
ระหว่างภาคให้คงอยู่ในสภาพที่ดี ได้มาตรฐาน อยู่
ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง เส้นทางที่ส�ำคัญ เช่น
สาย อ. ปราณบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ ตอนที่ 1 สาย
ตาก – พะเยา ตอน 1 (ตาก – บ้านตาก) จ. ตาก
สายนครสวรรค์ – ตาก ตอน 1 (นครสวรรค์ –
ก�ำแพงเพชร) และตอน 2 (ก�ำแพงเพชร – ตาก)
สายประจวบคี รี ขั น ธ์ – แยกปฐมพร ตอน 1
(ประจวบคีรีขันธ์ – บางสะพาน) สายท่าโรงช้าง –
ท่าชี – ถ�้ำพรรณรา – ทุ่งสง ตอน 1 สายแยก
ทางหลวงหมายเลข 7 (บ. เนินสุข) – บรรจบทางหลวง
หมายเลข 331 (มาบเอียง) ตอน 1 และ ตอน 2

		 2) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย
บางปะอิ น – สระบุ รี – นครราชสี ม า: เป็ น
ทางหลวงพิเศษ ขนาด 4 - 6 ช่องจราจร ระยะทาง
196 กม. เชื่อมต่อการเดินทางระหว่าง กทม. และ
ภาคกลางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและลดปัญหา
การจราจรติดขัด โดยอยู่ในขั้นตอนการประกวด
ราคา
		 3) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย
บางใหญ่ – บ้านโป่ง – กาญจนบุรี: เป็นทางหลวง
พิเศษ ขนาด 4 - 6 ช่องจราจร ระยะทาง 96 กม.
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจราจรระหว่าง กทม. และ
ปริมณฑล ไปยังพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศ และ
เตรียมการรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่าง
ประเทศ ไปยังท่าเรือน�ำ้ ลึกทวายในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาโดยอยูใ่ นขัน้ ตอนการประกวดราคา

1.7 โครงการก่อสร้างทางหลวงรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และด่านการค้าชายแดน (ทล.
และ ทช.) โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้างเส้นทางที่
ส�ำคัญ เช่น สาย ตาก-แม่สอด ตอน 4 จ.ตาก สาย
ทางหลวงหมายเลข 12 กาฬสินธุ์ - บรรจบทางหลวง
หมายเลข 12 (บ.นาไคร้ ) ตอน 2 (แนวใหม่ )
จ.กาฬสินธุ์ และสายตราด – อ.หาดเล็ก ตอน 2 ถนน
สายแยก ทล. 33 – ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก
อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว ทางต่างระดับบนถนน
1.6 โครงการก่ อ สร้ า งทางหลวงพิ เ ศษ สายแยก ทล. 33 – ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก
อ. อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และถนนสาย ง2 และ
ระหว่างเมือง จ�ำนวน 3 เส้นทาง (ทล.)
		 1) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
พัทยา – มาบตาพุด : เป็นช่วงหนึง่ ของมอเตอร์เวย์
สายกรุงเทพฯ – ระยอง (มาบตาพุด) รองรับการ
1.8 การบ�ำรุงรักษาถนนในโครงข่ายทางหลวง
เดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่ กทม. และ (ทล.) ระยะทาง 67,131 กม. โดยเส้นทางหลวงสาย
ภาคตะวั น ออกไปยั ง ท่ า เรื อ ส� ำ คั ญ เช่ น ท่ า เรื อ หลั ก ที่ บ� ำ รุ ง รั ก ษาที่ ส� ำ คั ญ เช่ น สายทางหลวง
แหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด โดยเป็นทางหลวงพิเศษ หมายเลข 42 ตอน ปูต๊ะ- สุไหงโกลก จ.นราธิวาส
ขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทาง 30 กม. ลงนาม สายทางหลวงหมายเลข 304 ตอนวังน�้ำเขียว –
ในสัญญาแล้ว 13 ตอน
ดอนขวาง จ.นครราชสี ม า และสายทางหลวง
หมายเลข 208 ตอนท่ า พระ – หนองสะพั ง
จ. ขอนแก่น
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69

1.9 ด�ำเนินการบ�ำรุงรักษาถนนในโครงข่าย
ทางหลวงชนบท (ทช.) ระยะทาง 46,796 กม. และ
การยกระดับมาตรฐานทาง โดยก่อสร้างถนนลูกรัง
เป็นถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนที่มี
มาตรฐาน เดินทางด้วยความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย ก่อสร้างแล้วเสร็จ ระยะทาง 133.639
กม. อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง ระยะทาง 121.727 กม.
รวมทั้งก่อสร้างสะพานในภูมิภาค เพื่อเชื่อมโยง
ชุมชน 2 ฝั่งล�ำน�้ำ ให้ประชาชนเดินทางด้วยความ
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ความยาว 6,145 เมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ระยะทาง 3,454 เมตร
1.10 การแก้ไขปัญหาการจราจรในปริมณฑล
และภูมิภาค (ทช.)
		 • ก่อสร้างแล้วเสร็จ เส้นทางที่ส�ำคัญ
เช่น ถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 ถนนสาย ก (ตอนที่
2) ผังเมืองก�ำแพงเพชร จ. ก�ำแพงเพชร ทางต่าง
ระดับจุดตัดผ่านทางรถไฟ สาย ฉช. 4029 แยก ทล.
3200 – คันคลองชลประทาน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ทางต่างระดับจุดตัดผ่านทางรถไฟ สาย อด. 1005
แยก ทล. 2 – บ.พรประจักษ์ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
		 • อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง เส้น
ทางทีส่ ำ� คัญเช่นถนนเชือ่ มต่อถนนราชพฤกษ์ – ถนน
กาญจนาภิ เ ษก (แนวเหนื อ – ใต้ ) ขยายถนน
ราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ซ.จรัญสนิทวงศ์ – คลองมหา
สวั ส ดิ์ ) ทางแยกต่ า งระดั บ บริ เ วณจุ ด ตั ด ถนน
ราชพฤกษ์ กับถนนกัลปพฤกษ์ สะพานข้ามแม่น�้ำ
เจ้าพระยาตามแนวถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมือง
พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า ( ต อ น ที่ 2 ) อ . เ มื อ ง
จ.พระนครศรีอยุธยา ทางลดระดับบริเวณแยกถนน
สุขุมวิท – ถนนพัทยากลาง จ.ชลบุรี และถนนสาย
ผั ง เมื อ ง ฉ ผั ง เมื อ งรวมเมื อ งนครราชสี ม า
จ. นครราชสีมา

		 • ก่อสร้างแล้วเสร็จ เส้นทางทีส่ ำ� คัญ เช่น
ถนนสาย นม 3052 แยก ทล 304 – บ.ท่ามะปรางค์
อ.วังน�้ำเขียว ปากช่อง จ. นครราชสีมา ถนนเลียบ
ชายหาดบานชื่น อ.คลองใหญ่ จ. ตราด ถนนสาย
บ้านใต้ - ท้องนายปาน อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี
ถนนสายแยกน�้ ำ ตกธารเสด็ จ อ.เกาะพงั น
จ.สุราษฎร์ธานีถนนเลียบชายฝั่งทะเล จ.ระยอง
จั น ทบุ รี ตราด บ้ า นเขาช่ อ งโกรน ต.หนองซิ่ ม
อ.แหลมสิงห์ - บ.น�ำ้ แดง ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
แ ล ะ ถ น น ส า ย ท า ง เข ้ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย พุ ท ธ
เศรษฐศาสตร์ อ.เมือง จ.เชียงราย
		 • อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง เส้นทาง
ทีส่ ำ� คัญเช่นถนนสาย สฎ. 3062 แยก ทล. 401 เขือ่ น
รัชชประภา อ. บ้านตาขุน จ. สุราษฎร์ธานี และถนน
สายทางเข้าน�ำ้ ตกบกกราย อ. กระบุรี จ.ระนองถนน
สายท้องศาลา - วังตะเคียน - โฉลกหล�ำ (ตอนที่ 1)
อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี และถนนสาย บ.คลอง
โคน -บ.บางตะบู น อ.เมื อ ง อ.บ้ า นแหลม
จ.สมุทรสงคราม และ จ.เพชรบุรี

1.12 การสนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics
(ทช.) เพื่อเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
ขนส่ง
		 • ก่อสร้างแล้วเสร็จเส้นทางที่ส�ำคัญ
เช่น ถนนเชื่อม จ3 – วงแหวนตะวันตก (ตอนที่ 1)
อ.เมือง จ.เชียงราย สะพานข้ามทางรถไฟบนถนน
สายแยก ทล.7 - บ.หนองกระเสริม อ.เมือง จ.ชลบุรี
และทางต่างระดับบนถนนสายแยก ทล.7 - บ.หนอง
กระเสริม อ.เมือง จ.ชลบุรี
		 • อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง เส้นทาง
ที่ส�ำคัญเช่นถนนสายแยก ทล.34 (กม. ที่ 26) เชื่อม
กับทางหลวงชนบท สาย ฉช.3001 (ตอนที่ 1)
จ.สมุทรปราการถนนสาย ปท.3010 แยก ทล.305 บ.คลองห้า จ.ปทุมธานีถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.
314-ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ
1.11 การก่ อ สร้ า งถนนเพื่ อ สนั บ สนุ น ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม. ที่
ยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ ว (ทช.) เพือ่ ก่อสร้างถนน 107+200) – ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เข้าแหล่งท่องเที่ยว
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และถนนสาย นย.3001 แยก ทล.305 - ของรัฐ พ.ศ. 2559 ต่อกระทรวงคมนาคม และ
บ.บางน�้ำเปรี้ยว จ.นครนายก และฉะเชิงเทรา
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามขัน้ ตอน
1.13 โครงการทางพิเศษสายศรีรชั – วงแหวน
รอบนอก กทม. (กทพ.) เป็นการขยายโครงข่ายของ
ทางพิเศษในเขต กทม. และปริมณฑลในทางทิศ
ตะวันตก เพื่อแบ่งเบาปริมาณจราจรระดับดินและ
ระบายการจราจรทางด้านทิศตะวันตก ระหว่าง
กทม. และจังหวัดใกล้เคียงให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
เปิดให้บริการแล้วเมื่อ 22 ส.ค. 2559
1.14 การก่ อ สร้ า งสถานี ข นส่ ง ผู ้ โ ดยสาร
จ.สงขลาและการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี (ขบ.) แล้วเสร็จ และอยู่
ระหว่างด�ำเนินโครงการก่อสร้างอาคารส�ำนักงาน
ขนส่ ง จ.ปทุ ม ธานี พร้ อ มสิ่ ง ก่ อ สร้ า งประกอบ
โครงการก่ อ สร้ า งอาคารส� ำ นั ก งานขนส่ ง
จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมสิง่ ก่อสร้างประกอบ (ทดแทน)
โครงการก่อสร้างอาคารส�ำนักงานขนส่ง จ.ชลบุรี
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ทดแทน)
1.15 การก่อสร้างชานชาลาขนถ่ายสินค้า
และอาคารคลังสินค้าภายในสถานีขนส่งสินค้า
พุทธมณฑล อ. สามพราน จ. นครปฐม (ขบ.) อยู่
ระหว่างด�ำเนินการ
1.16 การก่ อ สร้ า งศู น ย์ ท ดสอบยานยนต์
พร้อมระบบตรวจสภาพ อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี
ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
1.17 โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการ
ขนส่ ง สิ น ค้ า เชี ย งของ จ.เชี ย งราย (ขบ.) อยู ่
ระหว่างด�ำเนินการจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์
ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ถูกเวนคืน
โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม
(ขบ.)เตรี ยมเสนอผลการศึกษาและรายงานการ
วิเคราะห์การให้เอกขนร่วมทุนในกิจการของรัฐโครง
การฯ ตาม พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมทุนในกิจการ

1.18 โครงการอู่จอดรถโดยสารขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ด�ำเนินการพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง ก่ อ สร้ า งอู ่ จ อดรถโดยสาร แล้ ว เสร็ จ
จ�ำนวน 6 อู่ ได้แก่ อู่พระประแดง อู่พระประแดง
ใต้ทางด่วน อูน่ ครอินทร์อบู่ างบัวทอง อูป่ เู่ จ้าสมิงพราย
และอู ่ ใ ต้ ท างด่ ว นรามอิ น ทรา และอยู ่ ร ะหว่ า ง
ด�ำเนินการ 4 อู่ ได้แก่ อู่ก�ำแพงเพชร 2 อู่บางพลี
อู่บรมราชชนนี และอู่กัลปพฤกษ์

2. โครงการด้านการขนส่งทางราง

2.1 รถไฟฟ้า
		 1) โครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม
(สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ) (รฟม.) เป็น
ระบบรถไฟฟ้าแบบ Heavy rail ยกระดับตลอดสาย
ระยะทาง 23 กิโลเมตร เปิดให้บริการเมื่อ 6 ส.ค.
2559
		 2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วง
หั ว ล� ำ โพง-บางแค และช่ ว งบางซื่ อ -ท่ า พระ
(รฟม.) เป็นระบบรถไฟฟ้าแบบ Heavy rail โดยช่วง
หัวล�ำโพง-บางแคมีทั้งยกระดับและใต้ดิน ส่วนช่วง
บางซื่อ – ท่าพระ ส่วนบางซื่อ – ท่าพระ เป็นทาง
ยกระดับตลอดสาย ระยะทาง 27 กิโลเมตร (14
สถานี และใต้ดิน 7 สถานี) เริ่มก่อสร้าง พ.ศ. 2554
อยู่ระหว่างก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 67.05
		 3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วง
หมอชิต – สะพานใหม่ - คูคต (รฟม.) เป็นส่วน
ต่อขยายของรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยช่วงหมอชิต สะพานใหม่ - คูคต โดยเป็นระบบรถไฟฟ้าแบบ
Heavy rail ยกระดั บ ตลอดสายระยะทาง 19
กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2558 อยู่
ระหว่างก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 0.87
		 4) โครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วง
แบริ่ง – สมุทรปราการ (รฟม.) เป็นส่วนต่อขยาย
ของรถไฟฟ้า บีทีเอสโดยช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ
โดยเป็นระบบรถไฟฟ้าแบบ Heavy rail ยกระดับ
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		 • สัญญาที่ 1 ช่วงฉะเชิงเทรา – คลอง
สิบเก้า – วิหารแดง และช่วงบุใหญ่ – แก่งคอย
พร้อมทางคู่เลี่ยงเมือง ระยะทาง 97 กม. มีบริษัท
ชิโน – ไทย เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด เป็นผู้รับเหมาได้
ผลงานร้อยละ 1.71
		 • สัญญาที่ 2 ช่วงวิหารแดง - บุใหญ่
พร้ อ มอุ โ มงค์ ร ถไฟ ระยะทาง 9 กม. มี บ ริ ษั ท
ไร้ทท์ ลั เน็ลลิง่ จ�ำกัด เป็นผูร้ บั เหมาได้ผลงานร้อยละ 3.01
		 2) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุม
ทางถนนจิระ – ขอนแก่น (รฟท.)ระยะทาง 187
กม. คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ด�ำเนินโครงการฯ เมื่อ
7 พ.ค. 2558 มีบริษัทกิจการร่วมค้า ซีเคซีเอช เป็น
ผู้รับจ้าง เริ่มด�ำเนินการเมื่อ 19 ก.พ. 2559 อยู่
ระหว่างการก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ 10.12
		 3) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ (รฟท.)
ช่วงประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร ระยะทาง 167
กม.คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ด�ำเนินโครงการ เมื่อ 26
เม.ย. 2559 อยู่ระหว่างเตรียมการประกวดราคา
		 4) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ (รฟท.)
ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 132
กม. คณะรัฐมนตรีอนุมตั ใิ ห้ดำ� เนินโครงการ เมือ่ 27
ก.ย. 2559 อยู่ระหว่างเตรียมการประกวดราคา
		 5) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ (รฟท.)
ช่วงลพบุรี – ปากน�้ำโพ ระยะทาง 148 กม. ช่วง
นครปฐม –หัวหินระยะทาง 165 กม. และ ช่วง
หัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 90 กม. อยู่
ระหว่างคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาอนุมตั ใิ ห้ด�ำเนินโครงการ
6) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ (ระยะที่
2) ช่วงปากน�ำ้ โพ – เด่นชัยระยะทาง 285 กม. ช่วง
ชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี ระยะทาง 309 กม.
ช่วงขอนแก่น – หนองคายระยะทาง 174 กม.ช่วง
ชุมพร – สุราษฎร์ธานีระยะทาง 167 กม.และช่วง
สุราษฎร์ธานี– หาดใหญ่ – สงขลา ระยะทาง
2.2 รถไฟ
		 1) โครงการก่ อ สร้ า งทางคู ่ เส้ น ทาง 324 กม. อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและ
รถไฟสายชายฝัง่ ทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา ออกแบบรายละเอี ย ดส� ำ หรั บ ช่ ว งเด่ น ชั ย –
–คลองสิบเก้า – แก่งคอย (รฟท.) ระยะทาง 106 เชียงใหม่ ระยะทาง189 กม.และช่วงหาดใหญ่ –
กม. อยู่ระหว่างก่อสร้าง
ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 45 กม. ออกแบบราย
ละเอียดแล้วเสร็จ

ตลอดสายระยะทาง 13 กิโลเมตร เริม่ ก่อสร้างเดือน
มีนาคม 2555 อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง ได้ผลงานร้อยละ
65.88
		 5) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วง
แคราย – มีนบุรี (รฟม.) และ โครงการรถไฟฟ้า
สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส�ำโรง (รฟม.) อยู่
ในขั้นตอนประกวดราคา โดยได้ประกาศเชิญชวน
เอกชนมาร่วมลงทุนโครงการฯ และได้จ�ำหน่าย
เอกสารร่างข้อเสนอ ระหว่างวันที่ 6 ก.ค. – 5 ส.ค.
2559 แล้ว โดยก�ำหนดให้เอกชนยื่นข้อเสนอวันที่ 7
พ.ย. 2559 คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้เดือน มี.ค.
2560 และก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ. 2563
		 6) โครงการรถไฟฟ้ า สายสี ส ้ ม ช่ ว ง
ศูนย์วัฒนธรรมฯ – มีนบุรี (รฟม.) คณะรัฐมนตรี
อนุมตั ใิ ห้ดำ� เนินโครงการฯเมือ่ 19 ธันวาคม 2559อยู่
ระหว่ า งจั ด ท� ำ รายงานการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์
โครงการตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ
		 7) โครงการรถไฟฟ้ า สายสี ส ้ ม ช่ ว ง
ตลิ่งชัน – ศูนย์วัฒนธรรมฯ (รฟม.) อยู่ระหว่าง
ทบทวน/ปรับปรุงข้อมูลแนวเส้นทางตามแผนแม่บท
		 8) โครงการรถไฟฟ้ า สายสี ม ่ ว ง ช่ ว ง
เตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (รฟม.) อยู่ระหว่างรอ
ความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอ ครม.
อนุมัติให้ด�ำเนินโครงการ
		 9) โครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สาย
สีแดงอ่อน ช่วงบางซือ่ – พญาไท –หัวหมาก และ
สายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ – หัวล�ำโพง (รฟท.)
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้ดำ� เนินโครงการฯ เมื่อ 26
ก.ค. 2559 อยู่ระหว่างเตรียมการประกวดราคา
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7) โครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ (รฟท.)
สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ และสาย
บ้านไผ่ – นครพนม ระยะทาง 355 กม. อยูร่ ะหว่าง
เตรียมเสนอคณะกรรมการ รฟท.
8) โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ช่วง
กทม.– หัวหิน และช่วง กทม. – ระยอง (รฟท.)
อยู่ระหว่างพิจารณารายงานผลการศึกษาและการ
วิเคราะห์โครงการฯ ตาม พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
9) โครงการความร่วมมือก่อสร้างทางรถไฟ
ไทย – จีน ระยะที่ 1 (สนข./ รฟท.) ประกอบด้วย
4 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 กรุงเทพฯ – แก่งคอย ช่วงที่ 2
แก่ ง คอย – มาบตาพุ ด ช่ ว งที่ 3 แก่ ง คอย –
นครราชสีมา และช่วงที่ 4 นครราชสีมา – หนองคาย
อยู่ระหว่างด�ำเนินการก�ำหนดการเริ่มต้นโครงการฯ
ระยะแรก ช่วงที่ 1 (กรุงเทพฯ – แก่งคอย) และช่วงที่
3 (แก่งคอย – นครราชสีมา) ภายในสิ้นปี 2559
10) โครงการความร่วมมือก่อสร้างทางรถไฟ
ไทย – ญี่ปุ่น (สนข./ รฟท.) ประกอบด้วย 3 เส้นทาง
คื อ เส้ น ทางกรุ ง เทพฯ – เชี ย งใหม่ เส้ น ทาง
แม่สอด – นครสวรรค์ – บ้านไผ่ – มุกดาหาร และ
เส้นทางกาญจนบุรี – กรุงเทพฯ – แหลมฉบัง –
อรัญประเทศ อยู่ระหว่างด�ำเนินการศึกษา
11) ปรับปรุงทางทีไ่ ม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ
(รฟท.) อยู่ระหว่างด�ำเนินการสายธนบุรี – ตลิ่งชัน
และ สายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย
12) ติ ด ตั้ ง รั้ ว สองข้ า งทางตามแนวเขต
ทางรถไฟ ระยะทาง 1,469 กม. (รฟท.) เพื่อหยุด
ยั้ ง การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ร ะหว่ า งทางตั ด ผ่ า นเสมอ
ทางรถไฟ โดยเฉพาะทางลั ด ผ่ า นเสมอระดั บ
ทางรถไฟ จัดหาผู้รับจ้างแล้ว 26 แห่ง และอยู่
ระหว่ า งขออนุ มั ติ ร ่ า ง TOR 18 แห่ ง และการ
ปรับปรุงสะพาน จ�ำนวน 1,434 แห่ง (รฟท.) เพื่อ
เสริมความมัน่ คงแข็งแรงของโครงสร้างสะพาน และ
เพือ่ ความปลอดภัยในการให้บริการเดินรถ ลดความ
เสีย่ งจากขบวนรถไฟตกราง จัดหาผูร้ บั จ้างแล้ว 284
แห่ง และอยู่ระหว่างขออนุมัติร่าง TOR 410 แห่ง

13) จัดหารถโดยสารรุ่นใหม่ ส�ำหรับบริการ
เชิงพาณิชย์ จ�ำนวน 115 คัน (รฟท.) ลงนามใน
สัญญาซื้อขายรถโดยสารรุ่นใหม่ฯ เมื่อ 17 ต.ค.
2557 ส่งมอบแล้ว จ�ำนวน 36 คัน เมื่อ 26 มิ.ย.
2559 จะทยอยส่งมอบครบภายในเดือน ก.ย. 2559

3. โครงการด้านการขนส่งทางน�ำ้

3.1 งานพัฒนาท่าเรือโลจิสติกส์ ได้แก่
		 1) งานก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์
คลองใหญ่ จังหวัดตราด ด�ำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อ
6 มิ.ย. 2559
2) งานศึกษาทบทวนความเหมาะสมทาง
ด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และส�ำรวจออกแบบราย
ละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในราย
ละเอี ย ดเพื่ อ ก่ อ สร้ า งท่ า เรื อ ที่ จั ง หวั ด ชุ ม พร อยู ่
ระหว่างด�ำเนินการมีผลงานร้อยละ 30
3) งานส�ำรวจออกแบบรายละเอียดและ
ศึ ก ษาผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มในรายละเอี ย ด
โครงการก่อสร้างเขือ่ นยกระดับในแม่นำ�้ เจ้าพระยา
และน่านเพื่อการเดินเรือ อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
มีผลงานร้อยละ 62
4) งานศึกษาความเหมาะสมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุน
ด่านชายแดนสิงขรเชื่อมโยงระบบการส่งสินค้าและ
การท่องเที่ยวเส้นทาง EAST-WEST Ferry อยู่
ระหว่างด�ำเนินการ มีผลงานร้อยละ 23.50
		 5) งานศึกษาออกแบบรายละเอียดและ
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเพิ่มศักยภาพ
การขนส่งทางน�้ำเชื่อมจากแม่น�้ำป่าสักผ่านแม่น�้ำ
เจ้าพระยาออกสู่ทะเล อยู่ระหว่างด�ำเนินการ มี
ผลงานร้อยละ 45.67
6) งานศึกษาทบทวนและส�ำรวจออกแบบ
รายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
รายละเอียด (EHIA) เพือ่ ก่อสร้างท่าเรือน�ำ้ ลึกจังหวัด
สตูล (ปากบารา) อยู่ระหว่างด�ำเนินการมีผลงาน
ร้อยละ 10.20
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7) โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งสินค้า
ทางรถไฟทีท่ า่ เรือแหลมฉบัง อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
มีผลงานร้อยละ 13.56
		 8) โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง
(ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง อยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการ มีผลงานร้อยละ 42.38
3.2 งานพั ฒ นาท่ า เรื อ อยู ่ ร ะหว่ า ง
การปรั บ ปรุ ง ท่ า เรื อ โดยสารในแม่ น�้ ำ เจ้ า พระยา
ด�ำเนินการ แล้วเสร็จ 17 ท่า ได้แก่ ท่าเรือสมุทรปราการ
ท่าเรือบางหัวเสือ ท่าเรือบางกะเจ้านอก ท่าเรือ
สาธร ท่าเรือสี่พระยา ท่าเรือกรมเจ้าท่า ท่าเรือ
ดินแดง ท่าเรือราชวงศ์ ท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรือ
ราชินี ท่าเรือท่าเตียน ท่าเรือท่าช้าง ท่าเรือพรานนก
ท่าเรือเทเวศน์ ท่าเรือเกียกกาย ท่าเรือเขียวไข่กา
และท่าเรือพระราม 5 และอยู่ระหว่างปรับปรุงท่า
เทียบเรืออ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต การก่อสร้างขยาย
ท่ า เรื อ โดยสารเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วเกาะพยาม
จ.ระนอง รวมทั้งอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม
และส�ำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
ส� ำ ราญขนาดใหญ่ (Cruise) ที่ จ.กระบี่ และ
อ.เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี และการศึกษาความ
เหมาะสมและส�ำรวจออกแบบ ท่าเทียบเรือโดยสาร
เพื่อการท่องเที่ยวบริเวณสนามบินภูเก็ต
3.3 งานบ�ำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคมขนส่งทางน�้ำ
		1) ขุดลอกบ�ำรุงรักษาร่องน�ำ้ เพือ่ สนับสนุน
ระบบโลจิสติกส์ จ�ำนวน 5 ร่องน�้ำ ได้แก่ ร่องน�้ำ
ปัตตานี ร่องน�้ำบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี ร่องน�้ำ
ทางเข้ า ท่ า เรื อ กรุ ง เทพฯ ร่ อ งน�้ ำ ที่ 2 อ.เมื อ ง
จ. สมุทรปราการ ร่องน�้ำสงขลา (ร่องนอก) และ
แม่ น�้ ำ โขงบริ เ วณสามเหลี่ ย มทองค� ำ ถึ ง ท่ า เรื อ
เชียงแสน แห่งที่ 2
		 2) ขุ ด ลอกร่ อ งน�้ ำ ภายในประเทศ เช่ น
แ ม ่ น�้ ำ ท ่ า จี น จ . สุ พ ร ร ณ บุ รี แ ม ่ น�้ ำ น ้ อ ย
จ.พระนครศรีอยุธยา แม่น�้ำลาว จ.เชียงราย แม่น�้ำ
ยม จ.สุโขทัย แม่วัง จ.ล�ำปาง แม่น�้ำมูล จ.สุรินทร์
และแม่น�้ำเมย จ.เลย
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		 3) ขุดลอกและบ�ำรุงรักษาร่องน�้ำชายฝั่ง
ทะเล เช่ น ร่ อ งน�้ ำ ปู ล าวาจิ ร ่ อ งน�้ ำ ปู ล ากาป๊ ะ
จ.นราธิวาส ร่องน�้ำปากนคร จ.นครศรีธรรมราช
ร่องน�ำ้ ตากใบ จ.นราธิวาส และร่องน�ำ้ ทะเลสาบสงขลา
3.4 การพัฒนาเขือ่ นกันทรายและคลืน่ ได้แก่
การปรับปรุงเขื่อนกันคลื่นท่าเทียบเรือส�ำราญกีฬา
อ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต งานศึกษาความเหมาะสมและ
ส� ำ รวจออกแบบเขื่ อ นกั น ทรายและคลื่ น บริ เวณ
ปากร่องน�้ำ ห้วยขวาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ งาน
ก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่องน�้ำ
เขาตะเกียบ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และงานก่อสร้าง
เขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน�้ำตะโก จ.ชุมพร
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยการก่อสร้างเขือ่ นป้องกัน
ตลิ่งพัง เช่น บริเวณแม่น�้ำอิง จ.เชียงรายแม่น�้ำน่าน
อ.เมื อ ง จ.พิ ษ ณุ โ ลกแม่ น�้ ำ มู ล อ.สิ ริ น ธร
จ.อุ บ ลราชธานี แ ละคลองกลาย อ.ท่ า ศาลา
จ.นครศรีธรรมราช

4. โครงการด้านการขนส่งทางอากาศ

4.1 งานก่อสร้างต่อเติมทางขับ ลานจอด
เครือ่ งบิน ลานจอดรถยนต์ พร้อมระบบไฟฟ้าท่า
อากาศยานนครศรีธรรมราช (ทย.) เพือ่ ขยายลาน
จอดเครื่องบินให้สามารถจอดเครื่องบิน B737 และ
A300 อยู่ระหว่างด�ำเนินการ ได้ผลงานร้อยละ
99.93
4.2 งานก่อสร้างขยายลานจอดเครื่องบิน
ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี (ทย.) ด�ำเนินการ
แล้วเสร็จ
4.3 งานก่อสร้างทางขับ ลานจอดเครื่องบิน
และเสริมผิวทางวิ่งเดิม ท่าอากาศยานแม่สอด
เพื่ อ รองรั บ เครื่ อ งบิ น B737 ขนาด 180 ที่ นั่ ง
อยู่ระหว่างด�ำเนินการ ได้ผลงานร้อยละ 1.09
4.4 งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่
พร้อมอาคารประกอบ ท่าอากาศยานแม่สอด
ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารขนาด 7,000 ตร.ม.

รองรับผู้โดยสารได้ 600 คนต่อชั่วโมง อยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการ ได้ผลงานร้อยละ 3.98
4.5 งานก่อสร้างต่อเติมลานจอดเครื่องบิน
และลานจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานอุดรธานี
ก่ อ สร้ า งต่ อ เติ ม ลานจอดเครื่ อ งบิ น ให้ ส ามารถ
รองรับเครื่องบิน B737 เพิ่มจากเดิมอีก 4 ล�ำ อยู่
ระหว่างด�ำเนินการ ได้ผลงานร้อยละ 5.30
4.6 งานก่อสร้างทางขับและลานจอดเครือ่ ง
บิน ท่าอากาศยานล�ำปาง ก่อสร้างเพื่อขยายพื้นที่
ลานจอดเครือ่ งบินมาเชือ่ มกับอาคารทีพ่ กั ผูโ้ ดยสาร
หลั ง ใหม่ และขยั บ จุ ด จอดเครื่ อ งบิ น เข้ า มาใกล้
อาคารและให้หา่ งจากทางวิง่ ให้ได้มาตรฐานองค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และขยาย
พื้นที่เพิ่มหลุมจอดเครื่องบินพร้อมก่อสร้างทางขับ
อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
4.7 งานก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด
เครื่องบินและอื่นๆ ท่าอากาศยานเบตง โดย
ก่อสร้างสนามบินพาณิชย์ ขนาดทางวิ่ง 30x1,800
เมตร สามารถรองรับเครื่องบินขนาด 50-70 ที่นั่ง
เช่น ATR 72 จอดได้ 3 ล�ำ ลงนามในสัญญาเมื่อ
วันที่ 28 ต.ค. 2559
4.8 โครงการปรับปรุงอาคารท่าอากาศยาน
ดอนเมือง(ทอท.) ด�ำเนินการแล้วเสร็จ เปิดให้
บริการเมื่อ 8 มี.ค. 2559
4.9 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ท ่ า อ า ก า ศ ย า น
สุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) (ทอท.)
ลงนาม ในสัญญาแล้วบางส่วน อยู่ระหว่างเตรียม
พื้นที่ก่อสร้างและงานบางส่วนอยู่ระหว่างเตรียม
แบบก่อสร้างและทบทวนเอกสารประกวดราคา
4.10 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต
(ปีงบประมาณ 2553 – 2557) (ทอท.) อยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการ ได้ผลงานร้อยละ 94.85
4.11 โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบ
บริการเดินอากาศ(บวท.) อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
		 1) จัดตั้งศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ
(Air Traffic Management Center : ATMC) โดยได้
ติ ด ตั้ ง และทดสอบระบบ/อุ ป กรณ์ ทั้ ง ส่ ว นกลาง

ภูมิภาค และหอบังคับการบินลูกข่ายแล้วเสร็จ รวม
ทั้ ง ได้ ท ดสอบบู ร ณาการระบบทั่ ว ประเทศและ
ทดสอบระบบอย่างต่อเนื่อง อยู่ระหว่างเตรียมการ
เชื่ อ มต่ อ สั ญ ญาณ ข้ อ มู ล จากระบบ อุ ป กรณ์
ภายนอกเข้ากับระบบ TMCS
		 2) เพิม่ ขีดความสามารถระบบ/ เทคโนโลยี
จราจรทางอากาศและการพัฒนาระบบเชื่อมต่อ
โครงข่ายการบริหารจราจรทางอากาศทั่วประเทศ
4.12 ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน
รวมทั้งการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์องค์ประกอบที่
เกีย่ วข้องต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตบุคลากร
ด้านการบินของประเทศ (สบพ.)

5. โครงการด้านนโยบาย แผนงาน และ
มาตรการด้านการขนส่ง

5.1 งานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่
ส�ำคัญ ได้แก่
		 1) จัดท�ำยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2560 -2564 และยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 – 2564
		 2) จั ด ท� ำ แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นคมนาคม
ขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560 เพื่อขับเคลื่อนการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
		 3) จัดท�ำข้อเสนอแนะนโยบายและแผน
ด้านการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร
		 4) ศึกษาแผนการพัฒนามาตรฐานระบบ
รางของไทย
		 5) ศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่าย
ทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่อง
เที่ยว และการพัฒนาพื้นที่
		 6) ศึ ก ษ า เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ ก า ร พั ฒ น า
ประสิทธิภาพระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้าชายฝัง่
ของไทย
		 7) ศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : EIA) ส�ำหรับ
การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลใต้
		 8) ศึกษาจัดท�ำแผนจัดการขนส่งที่ยั่งยืน
รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม
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ส�ำหรับเมืองทีเ่ ป็นจุดเชือ่ มต่อเส้นทางอาเซียนไฮเวย์
เพื่ อ เป็ น เมื อ งต้ น แบบในการพั ฒ นาและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคคมนาคม
		 9) ศึกษาจัดท�ำแผนหลักด้านความมั่นคง
ในภาคการขนส่ง ระยะที่ 1
5.2 การพัฒนาระบบขนส่งและแก้ไขปัญหา
จราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
		 1) ศึกษาด�ำเนินงานบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม (PMS) และจัดท�ำระบบศูนย์บริหารจัดการ
รายได้กลาง (CCH)
		 2) ศึ ก ษาออกแบบรายละเอี ย ดศู น ย์
คมนาคมพหลโยธินและการพัฒนาต้นแบบ การ
พัฒนาพื้นที่โดยรอบศูนย์กลางคมนาคม
		 3) ศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และสิง่
แวดล้อมและออกแบบรายละเอียดโครงข่ายทาง
เชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษ
ศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
		 4) ศึ ก ษาและออกแบบโครงการระบบ
รถไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับรถไฟฟ้าทางไกลเชื่อมต่อ
ระบบขนส่งมวลชนในเขต กทม. และปริมณฑล
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		 5) ศึกษาระบบบริการจัดการความต้องการ
การเดินทาง (Traffic Demand Management : TDM)
5.3 การพัฒนาระบบการขนส่งและจราจรใน
เมืองภูมิภาค
		 1) จัดท�ำแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะในเมืองภูมิภาคของประเทศ
		 2) ศึกษาจัดท�ำแผนพัฒนามาตรฐานด้าน
การจัดระบบจราจรในเมืองภูมิภาค
		 3) แก้ไขปัญหาจราจรและขนส่งในภูมภิ าค
ผ่านคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
จังหวัด (อจร. จังหวัด) ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น
		 4) ศึกษาและออกแบบทางรถไฟทางคู่
ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่
		 5) ศึกษาและออกแบบรถไฟทางคูข่ บั เคลือ่ น
ด้วยพลังงานไฟฟ้า ช่วงหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์
		 6) ศึกษาและออกแบบรายละเอียดรถไฟ
ทางคู่ ขนาดรางมาตรฐาน ช่วงนครราชสีมา –
แหลมฉบัง – มาบตาพุด – และช่วงแก่งคอย –
บ้านภาชี – บางซื่อ

2. ผลการด�ำเนินงานที่สำ� คัญของส�ำนักงานรัฐมนตรี
กระทรวงคมนาคมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ส� ำ นั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงคมนาคม
มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมืองเพื่อสนับสนุน
ภารกิ จ ของรั ฐ มนตรี โดยด� ำ เนิ น การประสานงาน
ภายในกระทรวง รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ระหว่างกระทรวงตลอดจนหน่วยงานที่ต้องมี
การปฏิบัติเชื่อมโยงกัน การปฏิบัติงานในรอบปีที่งบ
ประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาได้สนับสนุนภารกิจ
ทางการเมือง ภารกิจทางด้านการบริหารราชการ การ
ด�ำเนินนโยบายขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจทางด้าน
การขนส่งคมนาคม ด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้การพัฒนา
ประเทศด�ำเนินการไปตามนโยบายของรัฐบาล ทีอ่ ยูใ่ น
ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
และด�ำเนินการประสานงานในระดับต่าง ๆ โดยแบ่ง
ลักษณะงานได้ดังนี้

1. งานเกี่ยวกับด้านบริหารและงาน
สนับสนุนด้านวิชาการ
		 1.1 งานการประชุมคณะรัฐมนตรี
			 ด�ำเนินการตรวจสอบ กลั่นกรองเรื่อง
ที่นำ� เสนอคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เป็นเรื่องที่กระทรวง
คมนาคมมีความจ�ำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณา ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบ

ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเสนอเรื่ อ งต่ อ คณะ
รั ฐ มนตรี จั ด ท� ำ สรุ ป วิ เ คราะห์ ข ้ อ เสนอแนะและ
ข้อสังเกต ประสานงานเกี่ยวกับการบรรจุเรื่องเข้า
สู ่ ว าระการพิ จ ารณาของคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ การ
ชี้ แ จง เสนอความเห็ น การสั่ ง การตามมติ ค ณะ
รัฐมนตรี การน�ำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี การ
จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล ในการพิ จ ารณาในขั้ น ตอนต่ า ง ๆ
เป็ น ไปด้ ว ยความราบรื่ น ขจั ด ปั ญ หาอุ ป สรรคที่
อาจเกิ ด ขึ้ น โดยเฉพาะในเรื่ อ งที่ เ ป็ น ของกระทรวง
คมนาคมสามารถชี้ แ จงต่ อ ค� ำ ถามข้ อ สงสั ย ที่
อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ในเรื่องที่กระทรวงคมนาคม
เกีย่ วข้องสามารถน�ำเสนอความเห็นได้ถกู ต้องตรงตาม
ระยะเวลาทีก่ ำ� หนด หน่วยงานทีเ่ สนอเรือ่ งจะได้นำ� ข้อ
สังเกต ความเห็นของกระทรวงคมนาคมเอาไปปฏิบัติ
ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติออกมา
		 1.2 งานจัดการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน
ประจ�ำรายสัปดาห์
			 ภายหลั ง การประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี
ประจ� ำ รายสั ป ดาห์ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
คมนาคมมี น โยบายให้ มี ก ารจั ด ประชุ ม หั ว หน้ า
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด เป็ น ประจ� ำ ทุ ก สั ป ดาห์ เพื่ อ
ท� ำ การชี้ แจงมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ค� ำ สั่ ง นายกรั ฐ มนตรี
ข้ อ สั ง เกตและข้ อ สั่ ง การต่ า ง ๆ ในที่ ป ระชุ ม คณะ
รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม
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รั ฐ มนตรี ติ ด ตามแผนการปฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยงาน
การใช้ จ ่ า ยงบประมาณ ตลอดจนเหตุ ก ารณ์ ที่
เกิ ด ขึ้ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า นการคมนาคมขนส่ ง
รับฟังการชี้แจงการด�ำเนินการการแก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึน้ ในการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานในสังกัด ส�ำนักงาน
รัฐมนตรีรับเป็นผู้ประสานในการจัดการประชุมและ
แจ้งประเด็นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมประชุมชี้แจงในประเด็นเหล่านั้น
		 1.3 งานด้านการวิเคราะห์กลั่นกรอง
งานที่น�ำเสนอรัฐมนตรี
		 ส�ำนักงานรัฐมนตรีท�ำหน้าที่ในการตรวจ
สอบกลั่นกรองเรื่องที่หน่วยงานในสังกัดทั้งหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ น�ำเสนอ
รัฐมนตรีที่รับผิดชอบ โดยท�ำหน้าที่ตรวจสอบการน�ำ
เสนอตามขั้นตอน กฎหมาย ระเบียบเพื่อให้เกิดความ
ถูกต้องชัดเจนว่าเพื่อให้รัฐมนตรีมีข้อวินิจฉัยสั่งการ
ที่ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย ในช่วงระยะของ
ปีที่ผ่านมามีเรื่องที่ได้รับเข้าสู่กระบวนการมีมากกว่า
25,000 เรื่องที่ได้รับการตรวจสอบและท�ำความเห็น
ประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การเสนอโครงการที่สำ� คัญ เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟ
ทางคู่ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ (สีสม้ สาย
สีชมพู สายสีเขียว สีเหลือง ฯ) โครงการก่อสร้างทาง
พิเศษสายบางปะอิน-นครราชสีมา ชลบุรี-พัทยา และ
บางใหญ่-กาญจนบุรี การด�ำเนินการโครงการรถไฟ
ความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา กรุงเทพฯ
พิษณุโลก-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-หัวหิน โครงการทาง
พิเศษสายพระราม 3 –ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
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กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก การตรวจสอบการ
ติดตามการรายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการ
ตาม พ.ร.บ. ให้เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 ใน
โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ตลอดจนการตรวจ
สอบการขออนุมัติงบประมาณในโครงการต่าง ๆ การ
ขออนุญาตในการด�ำเนินการทีเ่ ป็นอ�ำนาจของรัฐมนตรี
เพื่อให้มีข้อวินิจฉัยสั่งการต่อไป
2. งานเกี่ยวกับด้านนิติบัญญัติและ
การควบคุมการบริหารของฝ่ายนิตบ
ิ ญ
ั ญัติ
2.1 งานการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
และการขอความเห็นชอบจากรัฐสภา
			 กระทรวงคมนาคมด�ำเนินการเกีย่ วกับ
การบริ ห ารจั ด การทางด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
การขนส่ ง เพื่ อ สนองความต้ อ งการของประชาชน
ให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทาง การขนส่ง
ทั้งทางด้านทางบก ทางน�้ำ ทางรางและทางอากาศ
ในแต่ละปีจะมีการตรากฎหมายหรือมีการปรับปรุง
กฎหมายที่ ใ ช้ อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บั น ให้ ทั น สมั ย กั บ การ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ซึ่งกฎหมายบางส่วนที่เป็นกฎหมายหลักที่จะ
ด�ำเนินการแก้ไขหรือออกใหม่กต็ อ้ งน�ำเสนอให้รฐั สภา

เห็นชอบก่อนที่จะน�ำมาบังคับใช้ เช่น พ.ร.บ.รถยนต์
พ.ร.บ.การขนส่ ง ทางบก พ.ร.บ.การเดิ น อากาศ
ไทย พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน�้ำไทย พ.ร.บ.การ
เวนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นบริ เวณที่ เ ฉพาะบริ เวณ
และกฎหมายอื่ น ๆ ที่ อ ยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบและ
เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม นอกจากนี้ในแต่ละ
ปีงบประมาณรัฐบาลจะมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณประจ�ำปี เพือ่ น�ำเงินงบประมาณมาใช้จา่ ย
ในการบริหารงาน พัฒนาประเทศทางด้านต่าง ๆ
การด�ำเนินการของส�ำนักงานรัฐมนตรีจะเป็น
ผู้ด�ำเนินการด้านการประสานติดตาม ตรวจสอบขั้น
ตอนการน�ำเสนอพร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูล ค�ำชี้แจง ตอบข้อ
ซักถามของสมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการพิจารณา
รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ พร้ อ มทั้ ง ด� ำ เนิ น การจั ด ตั้ ง
ศูนย์ประสานงานในกรณีที่มีการน�ำเสนอกฎหมายที่
ส�ำคัญ เช่น ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจ�ำปี
		 2.2 งานกระทู้ถาม
			 ตามภารกิจของกระทรวงคมนาคม
ที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการด�ำเนินการจัดการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน บริการทางด้านการขนส่งทั้งทางบก ทาง
น�้ ำ ทางอากาศ ควบคุ ม ดู แ ลให้ ผู ้ ป ระกอบการ
ด� ำ เนิ น การอย่ า งมี คุ ณ ภาพ สนองความต้ อ งการ
ของภาคธุรกิจและประชาชนในการเดินทาง ขนส่ง
ด้ ว ยความสะดวก รวดเร็ ว เกิ ด ความปลอดภั ย
เพี ย งพอ ในยามปกติ แ ละเมื่ อ มี เ หตุ ก ารณ์ ที่ มิ ไ ด้

คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเกิดขึ้น เช่นกรณี
เกิดอุทกภัย วาตภัย หรือเหตุการณ์
ทางการเมื อ ง ส่ ง ผลต่ อ เศรษฐกิ จ
ของประเทศซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่ในความ
สนใจของสมาชิ ก รั ฐ สภาในกรณี ที่
เกิดปัญหาขึ้นหรือกรณีที่ขาดความ
เข้าใจ ความชัดเจนในรายละเอียด
ของเรื่ อ งต่ า ง ๆ หรื อ ต้ อ งการ
ทราบความคื บ หน้ า การด� ำ เนิ น
การของหน่ ว ยงานในการควบคุ ม ดู แ ล และภาค
เอกชนที่ได้รับสัมปทาน สมาชิกรัฐสภาก็จะตั้งกระทู้
ถามเพื่ อ ให้ รั ฐ มนตรี ที่ รั บ ผิ ด ชอบตอบชี้ แจง ทั้ ง ให้
ตอบในวาระการประชุมรัฐสภาหรือตอบชี้แจงเป็น
ลายลักษณ์อักษร ซึ่งการถามกระทู้ถามเป็นมาตรการ
หนึ่งในการควบคุมการบริหารของฝ่ายบริหาร ในช่วง
ระยะเวลาปี 2559 ซึง่ เป็นช่วงทีอ่ ยูใ่ นภาวะทีเ่ กิดวิกฤติ
ทางการเมืองจึงท�ำให้จ�ำนวนกระทู้ถามมีปริมาณที่
ไม่มาก
		 2.3 งานคณะกรรมาธิการเชิญประชุม
ชี้แจง
			 แม้ในช่วงปัจจุบนั มีการใช้รฐั ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2557 (ฉบับชั่วคราว)
การด�ำเนินการของรัฐสภาก็ยงั ใช้กฎหมายทีม่ อี ยูอ่ ย่าง

พระราชบัญญัติค�ำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554 ใช้บังคับ
สามารถเรียกเชิญบุคคลให้ชี้แจง หากไม่ปฏิบัติตาม
อาจมีความผิดและถูกด�ำเนินคดีได้ ส�ำนักงานรัฐมนตรี
ได้ด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบในการที่
รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม
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คณะกรรมาธิการชุดต่าง ๆ เชิญบุคคลที่เป็นหัวหน้า
หน่ ว ยงานหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า ชี้ แจงราย
ละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
ด้ ว ยความรอบคอบให้ ถู ก ต้ อ งตามขั้ น ตอนตาม
ความจ� ำ เป็ น ที่ จ ะสุ ่ ม เสี่ ย งที่ อ าจมี ค วามผิ ด และถู ก
ด�ำเนินการในความผิดทางอาญาได้
3. งานเรื่องราวร้องทุกข์
		 งานการให้บริการประชาชนของกระทรวง
คมนาคมไม่ว่าจะเป็นงานด้านการสร้างสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐาน งานบริการด้าน
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การขนส่งทางบก การขนส่งทางน�้ำ การขนส่งทาง
อากาศ โดยการด�ำเนินการในโครงการต่าง ๆ อาจ
มีเหตุท�ำให้ประชาชนที่เกิดความไม่พอใจ หรือได้รับ
ผลกระทบจากการด�ำเนินการของหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นการเวนคืนทีด่ นิ การบริหารจัดการด้านการบริการ
การจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อน เกิดผลกระทบหรือมองแล้วไม่เกิด
ความเป็นธรรมในการด�ำเนินการของเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
ก็จะมีการน�ำเสนอเรือ่ งราวข้องร้องเรียนเกีย่ วกับความ
ทุกข์ที่ได้รับน�ำเสนอต่อผู้บริหารระดับกระทรวงใน
ช่องทางต่าง ๆ ทีส่ ามารถกระท�ำได้ ไม่วา่ ทางจดหมาย
ส่งถึงรัฐมนตรี สื่อโซเชียลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารได้รับรู้
และด�ำเนินการสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค ส�ำนักงานรัฐมนตรีได้มกี ารด�ำเนินการ
เมือ่ มีเรือ่ งส่งมาถึงรัฐมนตรีโดยการน�ำเสนอผูบ้ ริหารให้
มีการสั่งการ ติดตามผลการด�ำเนินการการแก้ปัญหา
ชี้แจงให้กับผู้เดือดร้อนได้รับรู้และสร้างความรู้ความ
เข้าใจในประเด็นที่เกิดความสงสัย ไม่ลุกลามไปในทาง
ที่อาจให้เกิดการชุมนุมประท้วง การด�ำเนินการต่าง ๆ
ก็เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกระทรวงคมนาคม

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
วิสัยทัศน์:

เป็นศูนย์กลางการบริหารนโยบายการคมนาคมอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ:

1) เสนอแนะและก�ำกับดูแลนโยบายและยุทธศาสตร์เพือ่ น�ำกระทรวงคมนาคมสู่
ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าประสงค์สูงสุดที่กำ� หนดไว้
2) จัดระบบการท�ำงาน/ระบบข้อมูลสารสนเทศ สร้างองค์ความรู้/ความสามารถ
บุคลากร ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ค่านิยม:

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาบทบาทการเป็นผูน้ ำ� ในการบริหารจัดการนโยบาย
และยุทธศาสตร์คมนาคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ขับเคลือ่ น ติดตามประเมินผล และให้ขอ้ เสนอแนะการ
ด�ำเนินงานเชิงรุก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเป็นองค์การสมรรถนะสูงทีย่ ดึ มัน่ ในหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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3. ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของส�ำนักงานปลัด
กระทรวงคมนาคมประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ส�ำ

นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดย ส�ำนัก
นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ได้ จั ด ท� ำ แผน
ยุทธศาสตร์ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ.
2555 - 2558 และต่อมาปลัดกระทรวงคมนาคม ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายกรอบเวลาของ
แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับดังกล่าว ให้ครอบคลุมถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นกรอบทิศทางใน
การด� ำ เนิ น งานตามภารกิ จ ของส� ำ นั ก งานปลั ด
กระทรวงคมนาคม สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
สภาวการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป และเชื่ อ มโยง
ยุทธศาสตร์แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และ
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดยส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ เพื่ อ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตลอดระยะเวลา
ตามกรอบของแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งในปีงบประมาณ
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2559 หน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ค ม น า ค ม มี ผ ล ก า ร ด� ำ เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น
ยุทธศาสตร์ฯ ในระดับ 4.51 คะแนนจากคะแนนเต็ม
5 คะแนน (เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ที่ได้ในระดับ 4.44 คะแนน) ซึ่งการด�ำเนินงานใน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมมีหน่วยงานปฏิบัติ
ภารกิจตามกฎหมายที่สำ� คัญในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านพัฒนาระบบบริหาร ด�ำเนินการ กระทรวงคมนาคมได้ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตาม

ปรับปรุงโครงสร้างองค์การของกระทรวงคมนาคม โดย
การจั ด ตั้ ง กรมการขนส่ ง ทางราง การปรั บ ปรุ ง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส�ำนักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม เช่น การจัดตั้งส�ำนักงานคณะกรรมการ
สอบสวนอุบตั เิ หตุและอุบตั กิ ารณ์ของอากาศยาน และ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการค้ น หาและช่ ว ยเหลื อ
อากาศยานและเรื อ ประสบภั ย และได้ จั ด ท� ำ แผน

มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่ว
ประเทศของกระทรวงคมนาคมและเข้าสังเกตการณ์
การด�ำเนินงาน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน/โครงการ

3. ด้านการปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุ จ ริ ต จัดท�ำโครงการรณรงค์เผยแพร่ประมวล

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจ�ำปี 2559 และ
โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “Anti-Corruption
Retreat” โดยจัดท�ำนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และพิธีมอบ
รางวัล “คนต้นแบบคมนาคม” ประจ�ำปี 2559

ติดตามการจัดท�ำและปรับปรุงคู่มือส�ำหรับประชาชน
ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงาน
ในกระทรวงคมนาคม เพื่อให้เป็นไปข้อบังคับของ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอ� ำ นวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  

2. ด้ า นการตรวจสอบภายใน
กระทรวงคมนาคม วิเคราะห์และประมวล

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ของส�ำนักงานปลัด
กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัด ตรวจสอบ
ด้ า นการเงิ น บั ญ ชี (Financial Audit) ตรวจสอบ

การด�ำเนินงาน (Performance Audit) ตรวจสอบการ • นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคมเปิด
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบฯ ติดตาม ตรวจสอบ และ โครงการรณรงค์เผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ น ผลประจ� ำ ประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559
รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม
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• ลงนามถวายพระพร สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2560

4. ด้านบริหารจัดการเรื่องทั่วไปและงานสารบรรณกลาง กองกลาง ส�ำนักงานปลัด

กระทรวงคมนาคม ด�ำเนินการบริหารจัดการเรื่องทั่วไป งานบริการ ระบบสารบรรณกลางของกระทรวงคมนาคม
รวมทัง้ สนับสนุนการให้ขอ้ มูลแก่ผบู้ ริหารเพือ่ ใช้ประกอบการตัดสินใจของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัด
พร้อมสนับสนุนอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริการ/กิจกรรมส�ำคัญในโอกาส
ต่าง ๆ ได้แก่ ตลาดนัดคลองผดุง ศูนย์อำ� นวยการความสะดวกในการเดินทางของประชาชน จัดเตรียมบุคคลเข้าร่วม
ในกิจกรรมเกี่ยวกับงานรัฐพิธี งานพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น ถวายพวงมาลา งานวางพานพุ่ม จัดเวรเข้าเฝ้าและร่วมพิธีสวด
พระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บูรณาการแผนต่างๆ ระหว่างกระทรวง
คมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ รวมทั้งการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) และ
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานแก่ประชาชนและหน่วยงานที่ร้องขอ โดยมีการประชุมคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม จ�ำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว
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• การอำ�นวยความสะดวกการเดินทางในแม่น้ำ�เจ้าพระยาของประชาชน
เพื่อร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

• นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าตรวจเยี่ยมชมกลุ่มบริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม กองกลาง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและมอบนโยบาย เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

5. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ด�ำเนินการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน อัตราก�ำลัง

บรรจุแต่งตั้งต�ำแหน่ง ก�ำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน จัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร ฝึกอบรมสัมมนา
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น นักบริหารระดับสูง นักบริหารระดับกลางแนวทางการลงโทษทางวินัย และการรับและ
ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
“นักบริหารการคมนาคมระดับสูง (นบส.คค.)” รุ่นที่ 1
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6. ด้านการคลัง พัสดุ และยานพาหนะ

จัดท�ำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของ
กระทรวงคมนาคมและส�ำนักงานปลัดกระทรวง รายงานค่า
สาธารณูปโภค รายงานความคืบหน้าการจัดหาสถานที่ตั้ง
กระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ มีการพัฒนาปรับปรุงและให้
บริการระบบบริหารงานพัสดุ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
ราชการ ด�ำเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน การป้องกัน
อัคคีภัย อ�ำนวยความสะดวกเรื่องอาคาร สถานที่ วัสดุ และ
ยานพาหนะเพื่อสนับสนุน
งานของกระทรวงคมนาคม
ในเรื่ อ งต่ า ง ๆ ตามแต่
โอกาส และด�ำเนินการใน
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. ด้านสารนิเทศ ด�ำเนินการจัดท�ำเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการด�ำเนินงานของ

กระทรวงคมนาคม และส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมในรูปของข่าวออนไลน์ ข่าวกระทรวง วารสารราชรถ
จัดแถลงข่าวประจ�ำทุกสัปดาห์ จัดเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี PMOC สนับสนุนข้อมูลให้
ผู ้ บ ริ ห ารในการเป็ น โฆษกกระทรวง ติ ด ตามผู ้ บ ริ ห ารลงพื้ น ที่ จั ด ท� ำ ข่ า วและถ่ า ยภาพกิ จ กรรมที่ ส� ำ คั ญ
จัดนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ น�ำผู้บริหารเข้าบันทึกรายการเทปโทรทัศน์ จัดท�ำข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์
เช่น เฟชบุ๊ค ไลน์ อินเทอร์เน็ต รวมทั้งด�ำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอาคม
เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายออมสิน ชีวะพฤกษ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมการ
จัดแสดงรถโดยสารประจำ�ทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
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8. ส� ำ นั ก กฎหมาย ด�ำเนินการตรวจ

พิจารณาการปรับปรุงกฎหมายด้านการบิน พิจารณา
ร่างกฎข้อบังคับส�ำหรับการตรวจเรือหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื่อนไขในการออกใบส�ำคัญ รับรองการตรวจเรือ
ส�ำหรับเรือประมง พ.ศ. .... ร่างข้อบังคับกรมเจ้าท่า
เกี่ยวกับการสอบความรู้ของผู้ท�ำการในเรือประมง
พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่ ง งดเว้น
ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการตรวจเรือส�ำหรับเรือประมง
ขนาดต�ำ่ กว่า 10 ตันกรอส ด�ำเนินการแก้ไขกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
คมนาคม เช่น การบังคับใช้เสื้อชูชีพที่ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย และการคุม้ ครองผูโ้ ดยสารในกรณีเกิด
อุบตั เิ หตุอนั เนือ่ งมาจากการใช้เรือส�ำหรับโดยสารของ
กรมเจ้าท่า (จท.) การก�ำหนดให้รถเอกชนร่วมบริการ
ต้องปฏิบัติตามระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ว่าด้วยการบริการจัดการและก� ำกับดูแลรถโดยสาร
เอกชนร่ ว มบริ ก าร และมาตรฐานการให้ บ ริ ก าร
ประชาชนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
มาตรการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย (IUU
Fishing) ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ฝง่ั อ่าวไทย และจัดท�ำ พิจารณา
ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายทั้งทางบก ทางน�ำ 
้ ทางอากาศ
และรางตามที่หน่วยงานเสนอให้พิจารณา

• นายอาคม เติ ม พิ ท ยาไพสิ ฐ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
คมนาคม เป็นประธานการประชุมติดตามการแก้กฎหมาย
ด้านการบินครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559

• นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็น
ประธานการประชุมคณะทำ�งานตรวจพิจารณาการปรับปรุง
กฎหมายด้านการบินครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม
2559

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม
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9. ส� ำ นั ก ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ประเทศ จัดท�ำบันทึกความร่วมมือระบบรางฯ

จะก�ำหนดความร่วมมือเพื่อพัฒนารถไฟความเร็วสูง
ความร่วมมือด้านระบบรางระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ความ
ร่วมมือด้านรถไฟไทย-จีน  ร่วมให้การรับรองเอกสาร
ส�ำคัญ 3 ฉบับ จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมส�ำหรับ
ความตกลงว่ า ด้ ว ยการขนส่ ง ข้ า มพรมแดนใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงระดับรัฐมนตรี อย่างไม่เป็น
ทางการ การประชุมคณะมนตรีและคณะกรรมการ
ต่ า งๆ ที่ ส� ำ คั ญ เพื่ อ ร่ ว มก� ำ หนดนโยบายและ
มาตรการต่าง ๆ ด้านความปลอดภัย การรักษา
สิง่ แวดล้อม และการอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่ง
ทางทะเลระหว่างประเทศ การจัดงานวันทางทะเล
โลก การประชุมขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (ICAO) เพื่อติดตามมาตรการต่าง ๆ การ
เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ
จัดตั้งกองการเจรจาการบินระหว่างประเทศไทยกับ
ต่างประเทศ เพื่อเจรจาแก้ไขปรับปรุงความตกลง
ว่าด้วยการบริการเดินอากาศระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ
ทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องจาก
มลพิษน�้ำมัน ค.ศ. 1992 และร่างพระราชบัญญัติการ
เรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้
ความเสียหายจากมลพิษน�้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ....

• นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ร่วมหารือกับ Mr. Hiroo Tanaka ผู้แทนองค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของญีป่ นุ่ ประจ�ำประเทศไทย (JICA) และคณะ เมือ่
วันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

• นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม เป็น
ผู้แทนฝ่ายไทย และ นายหวัง เสี่ยวเทา (H.E. Mr. Wang Xiaotao)
รองผูอ้ ำ� นวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรปู แห่งชาติ ผูแ้ ทนฝ่าย
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประชุมคณะกรรมการร่วมเพือ่ ความร่วมมือ
ด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 11

10. ด้านการวางแผน
นโยบาย ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ พิจารณากลั่นกรอง

งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณ
แ ผ น เ งิ น กู ้ แ ล ะ แ ผ น บ ริ ห า ร ห นี้
สาธารณะ อนุมัติงบประมาณลงทุน
เพิ่ ม เติ ม ระหว่ า งปี ติ ด ตามและ
รายงานผลการด�ำเนินงานและเบิก
จ่ายงบประมาณ แผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบตั ิ รายงานผลการด�ำเนิน
งานของคณะรัฐมนตรี ตามนโยบาย
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• นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวง
คมนาคม ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง
ยุทธศาสตร์ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560
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ของรัฐบาล การเบิกจ่ายโครงการเพื่อ
การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การ
ทรั พ ยากรน�้ ำ  และระบบขนส่ ง ทาง
ถนนระยะเร่ ง ด่ ว น การจั ด ท� ำ
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ.
2560 – 2564 และยุ ท ธศาสตร์
ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2560 – 2564 เสนอขยายระยะ
เวลาด�ำเนินมาตรการลดภาระค่าครอง
ชี พ ของประชาชนด้ า นการเดิ น ทาง
และขั บ เคลื่ อ นแผนงานโครงการที่
ส�ำคัญของกระทรวงคมนาคม

• นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการด�ำเนินงานและ
การเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงคมนาคม (งบประมาณแผ่นดิน: เฉพาะส่วนราชการ) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน 2559

11. ด้านการตรวจราชการและรับเรือ่ งราวร้องทุกข์ ด�ำเนินภารกิจสนับสนุนการตรวจ

ราชการของคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ติดตามหน่วยรายงานผลการด�ำเนินการตามข้อสั่งการจากการ
ตรวจราชการ สรุปผลการด�ำเนินการของหน่วยงานตามข้อสั่งการ สนับสนุนคณะท�ำงานเพื่อด�ำเนินการตรวจ
ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงคมนาคม ด�ำเนินการเรือ่ งราวร้องทุกข์
ในปีงบประมาณ 2559 ส�ำนักตรวจราชการได้พิจารณาด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ตาม
ขั้นตอนกระบวนงาน เพื่อบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินงาน
การอ�ำนวยความสะดวก การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จ�ำนวน 582 เรื่อง

• นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง
คมนาคม ตรวจเยีย่ มการปฏิบตั งิ านและให้กำ� ลังใจเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS และศูนย์คมุ้ ครองผูโ้ ดยสาร
และรับเรื่องร้องเรียน 1584 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2560 ณ กรมการขนส่งทางบก
รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม
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12. ด้านอุทธรณ์เงินค่าทดแทน ในสังกัดกระทรวงคมนาคม รวม 8 หน่วยงาน และ

ส�ำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทนมีภารกิจที่รับผิดชอบ
หลายด้านครอบคลุมตั้งแต่การเสนอร่างพระราช
กฤษฎี ก าเวนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ การพิ จ ารณา
อุทธรณ์ไปจนกระทัง่ ถึงการแก้ตา่ งคดี ส�ำนักอุทธรณ์
เงินค่าทดแทนจึงมีบทบาทส�ำคัญในการสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
ในขณะเดียวกันก็มีบทบาทในการเยียวยาให้ผู้ถูก
เวนคืนได้รับค่าทดแทนที่เป็นธรรมเหมาะสมและ

เพียงพอ เพื่อเป็นการชดเชยความเสียหายที่ผู้ถูก
เวนคืนได้รับ โดยค�ำนึงถึงความเป็นธรรมทั้งฝ่ายรัฐ
และประชาชน ด�ำเนินการทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ ด�ำเนินการ
พิจารณาอุทธรณ์แล้วเสร็จ จ�ำนวน 1159 ราย ด�ำเนินงาน
ด้านคดี จ�ำนวน 55 คดี ด�ำเนินงานตามพระราช
บัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.
2530 จ�ำนวน 222 เรื่อง ด�ำเนินงานประสานการใช้
ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม โดยมี ห นั ง สื อ ประสานไปยั ง
อธิ บ ดี ก รมธนารั ก ษ์ และผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด
สมุทรปราการ เพือ่ ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงาน
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ด�ำเนินงานนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเวนคืน โดย
เสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมตั หิ ลักการและวิธกี ารจ่าย
เงินช่วยเหลือเกีย่ วกับทีด่ นิ ให้แก่ราษฎรผูค้ รอบครอง
ทีด่ นิ ของรัฐโดยชอบด้วยกฎหมายทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากการก่อสร้างทางหลวง

13. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร ด�ำเนินการการจัดท�ำแผน

พัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ของกระทรวง
คมนาคม (พ.ศ. 2560 - 2564) การด�ำเนินงานศูนย์
บริการร่วมคมนาคม ตามนโยบายศูนย์ราชการ
สะดวก (Government Easy Contact Center :
GECC)  กระทรวงคมนาคม ได้เปิดศูนย์บริการร่วม
ภายใต้ชื่อ “ศูนย์บริการร่วมคมนาคม” โดยศูนย์

บริการร่วมคมนาคมเป็นหนึง่ ในหน่วยงานทีผ่ า่ นการ
รับรองมาตรฐาน และได้รับมอบโล่และตรารับรอง
ในพิธมี อบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการ
ของศู น ย์ ร าชการสะดวก (GECC) ประจ� ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และการให้บริการข้อมูล
การเดินทางแบบบูรณาการ (Thailand Transport
Journey Planner) ได้เปิดให้บริการในส่วนของ
แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารพกพา มาตั้งแต่
เดือนมกราคม 2559 โดยในปี 2559 พัฒนาระบบ
การให้บริการเพิม่ เติมเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั
ประชาชนในการเดินทางมากขึ้น มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลจราจรที่มีการแสดงข้อมูลสภาพจราจรจาก
กล้อง CCTV การเชื่อมโยงข้อมูลท่องเที่ยว ที่พัก
สถานที่ ส� ำ คั ญ และการรั บ ข้ อ มู ล จาก Social
Network

14. ด้ า นการค้ น หาและช่ ว ยเหลื อ
อากาศยาน และเรือประสบภัย ด�ำเนินการจัดการ
ประชุมระหว่างประเทศ 4th South-west Pacific Data
Distribution Region (SWPDDR4) และฝึกซ้อมการค้นหา
และช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจ�ำปี
2559 (SAREX 2016)  ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม
2559 ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี  

15. ด้านนิรภัยการบินและ
สอบสวนอากาศยานประสบ
อุบัติเหตุ การสอบสวนอุบัติเหตุของ

อากาศยานในราชอาณาจั ก ร ส่ ง ผู ้ แ ทน
เข้าร่วมการประชุมเชิงอภิปราย International Accident Investigation Forum (IAI
Forum) ระหว่างวันที่ 19 - 21 เมษายน
2559 ณ Singapore Aviation Academy
(SAA) สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์ ส ่ ง ผู ้ แ ทน
เข้ า ร่ ว มรั บ การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร
Rolls-Royce Large Gas Turbine
Familiarisation and Investigation Training
Course ระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤษภาคม
๒๕๕๙ ณ Seletar Airport สาธารณรัฐ
สิงคโปร์ และส่งผู้แทนเข้าร่วมรับการฝึก
อบรมหลักสูตร European Coordination
Centre for Accident and Incident
Reporting System (ECCAIRS) Technical Course ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2559 และ End User
Course ระหว่างวันที่ 13 – 16 มิถุนายน 2559 ณ กรมท่าอากาศยาน
รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม
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นอกจากนีย้ งั ด�ำเนินการกิจกรรมทีส่ ำ� คัญๆ ได้แก่ เบิกจ่ายได้ 36,285.41 ล้านบาท จากวงเงินที่ได้รับ
1. การประชุ ม คณะกรรมการ จัดสรร 44,963.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.37
เร่งรัดติดตามการด�ำเนินงานและการ และกรมทางหลวง เบิกจ่ายได้ 65,144.70 ล้านบาท
จากวงเงินที่ได้รับจัดสรร 76,173.98 ล้านบาท คิด
เบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงคมนาคม เป็นร้อยละ 85.52 ซึ่งปลัดกระทรวงฯ ได้ก�ำชับให้
(งบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 5/2559 เร่งรัดการเบิก หน่วยงานในสังกัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้
จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนทีร่ ฐั บาลก�ำหนด ได้ร้อยละ 90.00 ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้
และการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการ
ด� ำ เนิ น งานและการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณของ
2. การประชุ ม เพื่ อ เร่ ง รั ด การ
กระทรวงคมนาคม (งบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่
6/2559 กระทรวงคมนาคมได้รบั จัดสรรงบประมาณ ด�ำเนินการพัฒนาพื้นที่ตลอดโครงข่าย
รายจ่ า ยประจ� ำ ปี 2559 จ� ำ นวน 183,875.52 ทางรถไฟ เพือ่ ให้ภาคเอกชนใช้เป็นหลักเกณฑ์ใน
ล้านบาท แบ่งออกเป็น รายจ่ายประจ�ำ 54,240.96 การพิจารณาเข้าร่วมลงทุนพัฒนาพื้นที่ โดยมีภาค
ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 129,634.55 ล้านบาท รัฐก�ำกับดูแล เพือ่ ให้ประเทศชาติได้ประโยชน์สงู สุด
ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 9 กันยายน และใช้งบประมาณส�ำหรับการก่อสร้างโครงการน้อย
ที่สุด โดยมอบแนวทางการด�ำเนินงานให้กระทรวง
คมนาคมเร่งด�ำเนินการ เช่น โครงการรถไฟความเร็ว
สูง เส้นทางกรุงเทพฯ – นครราชสีมา ต้องระบุได้ว่า
มีจ�ำนวนสถานีเท่าไร แต่ละสถานีตั้งอยู่บริเวณใด
ของแนวเส้นทาง และบริเวณโดยรอบสถานีสามารถ
พั ฒ นาพื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า งไรบ้ า ง และให้ ก ระทรวง
คมนาคมเร่งจัดท�ำแผนการพัฒนาพื้นที่ตลอดโครง
ข่ายทางรถไฟให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 เดือน
เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา

2559 จ�ำนวน 156,503.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
85.11 โดยในส่วนของหน่วยงานราชการ กรมการ
ขนส่งทางบก สามารถเบิกจ่ายได้สูงสุด 3,381.73
ล้านบาท จากวงเงินที่ได้รับจัดสรร 3,757.36 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 90.00 กรมทางหลวงชนบท
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3. การประชุมติดตามและเร่งรัด
4. การประชุมคณะกรรมการเร่งรัด
ก า ร ด� ำ เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ล ง ทุ น ด ้ า น ติดตามการด�ำเนินงานและการเบิกจ่ายงบ
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ประมาณรัฐวิสาหกิจของกระทรวงคมนาคม
ได้เร่งรัดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยด�ำเนินการ
ประกวดราคาโครงการระบบรถไฟชานเมือง สาย
สีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มักกะสัน หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซือ่ - หัวล�ำโพง
ตามที่ ร ะบุ ไว้ ใ นแผน คาดว่ า จะเสนอให้ ครม.
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ไ ด้ ภ ายในเดื อ นเมษายน และ
ประกาศประกวดราคาได้ในเดือนกรกฎาคม 2559
ส�ำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมื อ ง สายพั ท ยา - มาบตาพุ ด ได้ ม อบให้
กรมทางหลวงเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ
ล่วงหน้าให้ได้ร้อยละ 15

• นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
การประชุ ม เพื่ อ เร่ ง รั ด การดำ�เนิ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ ต ลอด
โครงข่ายทางรถไฟ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

• นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าแนวคิดการพัฒนาพื้นที่
ตามแนวเส้ น ทางโครงการรถไฟความเร็ ว สู ง ของกระทรวง
คมนาคม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมกระทรวง
คมนาคม

5. ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร เ ร ่ ง รั ด
นโยบายเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
คลัสเตอร์อากาศยานและชิ้นส่วน
6. กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุ รี เป็นที่ปรึกษาด�ำเนินโครงการฯ ศึกษา

ทบทวนแบบตรวจสอบ มาตรฐานการออกแบบ
ส�ำรวจประเมินแนวทางการปรับปรุง จัดท�ำหลัก
เกณฑ์และแบบมาตรฐาน ตลอดจนการพัฒนาการ
ถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ
โ ค ร ง ส ร ้ า ง พื้ น ฐ า น ก า ร ข น ส ่ ง ส า ธ า ร ณ ะ
สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกเพื่ อ คนพิ ก าร เด็ ก และ
ผู้สูงอายุส�ำรวจ ติดตาม และตรวจสอบการด�ำเนิน
งานการจัดสิง่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับรองรับการ
ใช้บริการของคนพิการ และผู้สูงอายุให้สามารถเข้า
ถึงและใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะเป็นทางเลือก
ในการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม ทีม่ งุ่ เน้นมีระบบ
ขนส่งให้มีประสิทธิภาพ เสมอภาค และเท่าเทียม
โดยส่งเสริมให้มีการออกแบบระบบการบริการภาค
การขนส่งตามหลัก Universal Design และ Service
รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม
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Design เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ
และผู้สูงอายุ และรองรับการขยายตัว และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่ก�ำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
และการประชุมคณะกรรมการก�ำกับการท�ำงาน และ
ตรวจรับงานของทีป่ รึกษาโครงการจ้างศึกษา ส�ำรวจ
เพือ่ การประเมินและให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุง
และออกแบบโครงสร้างพืน้ ฐานการขนส่งสาธารณะ
เพื่ อ คนพิ ก าร เด็ ก และผู ้ สู ง อายุ ข องกระทรวง
คมนาคม ระยะที่ 2 ครั้งที่ 4/2559 ที่ประชุมได้รับ
ทราบความก้าวหน้าของโครงการ ครัง้ ที่ 2 (Progress
Report 2) ได้ส�ำรวจโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง

• นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการก�ำกับการท�ำงาน และตรวจรับงาน
ของที่ปรึกษาโครงการจ้างศึกษา ส�ำรวจเพื่อการประเมินและ
ให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพืน้ ฐาน
งสาธารณะ เพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุของ
สาธารณะของกระทรวงคมนาคม ทัง้ ทางบก ทางน�ำ 
้ การขนส่
กระทรวงคมนาคม ระยะที่ 2

ทางอากาศ และทางราง ได้แก่ สถานีขนส่งสาธารณะ
ท่าเรือ ท่าอากาศยาน และสถานีรถไฟ เพื่อจัด
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการ เด็กและ
ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ภาคใต้ และ
ภาคตะวันตก
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7. พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
การบินพลเรือน พ.ศ. .... ซึ่งส�ำนักงานการบิน
พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย (กพท.) ได้ จั ด ท� ำ ขึ้ น
โดยใช้แนวทาง Model Law ตามแบบขององค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

• นายอาคม เติ ม พิ ท ยาไพสิ ฐ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
คมนาคม ตรวจเยีย่ มให้กำ� ลังใจการปฏิบตั งิ านเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม (ศปภ.คค) พร้อมรับฟังสรุปสถานการณ์
ด้านคมนาคมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 เมื่อวันที่ 15
เมษายน 2559 ณ กระทรวงคมนาคม ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม
กระทรวงคมนาคม

• นายชาติชาย ทิพย์สนุ าวี ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน
ประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลและติดตามผลการจัดตั้งศูนย์
บริการร่วมกระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 17
มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม
• นายอาคม เติ ม พิ ท ยาไพสิ ฐ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
คมนาคม เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อหามาตรการเรื่อง
การให้สทิ ธิการบินระหว่างประเทศและแนวทางทีจ่ ะสร้างความ
แข็งแกร่งให้กบั สายการบินของไทย เมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

ถนนเลียบริมคลองพระยาบรรลือ ต�ำบลสิงหนาท
อ� ำ เภอลาดบั ว หลวง จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ตรวจเยีย่ มศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS
ตามโครงการ “มั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS” ของกรม
การขนส่งทางบก เพือ่ ติดตามและควบคุมพฤติกรรม
การขับขี่ของพนักงานขับรถแบบเรียลไทม์

8. ค ณ ะ ผู ้ บ ริ ห า ร ต ร ว จ เ ยี่ ย ม
9. คณะผูบ้ ริหารกระทรวงคมนาคม
การปฏิ บั ติ ง านของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร
กระทรวงคมนาคม และให้กำ� ลังใจเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงของ
ศูนย์ปลอดภัยกระทรวงคมนาคม 1356 เรื อ โดยสาร ณ ท่ า เรื อ สาธารณะบริ เวณ
ตรวจเยี่ ย มให้ ก� ำ ลั ง ใจแก่ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
อ�ำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน ช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 2559 และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดต่างๆ
ทั่วประเทศ และตรวจจุดบริเวณถนนทรุดตัวซึ่งเป็น

สามเหลี่ยมทองค�ำ  (แม่น�้ำโขง) จังหวัดเชียงราย
ส� ำ หรั บ เรื อ โดยสารที่ ใ ห้ บ ริ ก ารบริ เ วณท่ า เรื อ
เชียงแสน มีจ�ำนวนทั้งหมด 100 ล�ำ  แบ่งเป็นเรือ
ขนาดใหญ่ จ�ำนวน 40 ล�ำ  ซึ่งใช้น�้ำมันดีเซลเป็น
เชือ้ เพลิงทัง้ หมด ในส่วนเรือขนาดเล็กจ�ำนวน 60 ล�ำ 
รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม
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11. การประชุ ม คณะท� ำ งาน
ตรวจพิจารณาการปรับปรุงกฎหมาย
ด้านการบิน ครั้งที่ 4/2559 พิจารณาร่าง

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร บิ น พ ล เรื อ น พ . ศ . . . . .
ซึ่ ง ส� ำ นั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย
(กพท.) ได้จดั ท�ำขึน้ โดยใช้แนวทาง Model Law ตาม
แบบขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(ICAO) ซึ่งที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติฯ หากมีข้อ
เสนอแนะให้ แจ้ ง ส� ำ นั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง
ประเทศไทย รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ จั ด ท� ำ ประชา
มีบางส่วนทีใ่ ช้แก๊สเป็นเชือ้ เพลิง และก�ำลังเร่งด�ำเนิน พิจารณ์ต่อไป
การเปลี่ยนมาใช้น�้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงให้แล้ว
เสร็จทัง้ หมด ก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ และรณรงค์
ให้ผู้โดยสารสวมใส่เสื้อชูชีพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน นักท่องเที่ยว
ชาวไทยและต่างประเทศทีใ่ ช้บริการคมนาคมทางน�ำ้

10. การประชุมสัมมนาเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ภายใต้การศึกษา

12. คณะกรรมการจัดระเบียบ
และแก้ไขปัญหารถตู้โดยสารสาธารณะ
วิ เ คราะห์ ค วามเหมาะสม เพื่ อ ก� ำ หนดรู ป แบบ
ลักษณะการลงทุนและกรอบการอุดหนุนโครงการ พร้อมคณะท�ำงาน ลงพื้นที่สถานีขนส่ง
ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานและบริ ก ารระบบขนส่ ง ผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เพื่อตรวจ

ส�ำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครอง ความพร้ อ มของการจั ด ระเบี ย บรถตู ้ โ ดยสาร
สาธารณะตามนโยบายของ คสช. ณ สถานีขนส่ง
ส่วนท้องถิ่น
ผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

• นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาก�ำหนดแนวทาง
การด�ำเนินโครงการลงทุนบริหาร และประกอบการท่าเทียบ
เรือ C0 และท่าเทียบเรือสินค้ากอง A5 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม
กระทรวงคมนาคม
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4. ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของหน่วยงานในสังกัด

• ส่วนราชการ
กรมเจ้าท่า
1. งานพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์

1.1 งานศึกษาความเหมาะสมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุน
ด่านชายแดนสิงขร เชื่อมโยงระบบการส่งสินค้า
และการท่องเทีย่ วเส้นทาง EAST-WEST FERRY
กรมเจ้าท่าได้ลงนามกับกลุม่ บริษทั ที่
ปรึกษา บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเชียเทคโนโลยี จ�ำกัด
บริษัท ร้อจ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด บริษัท ไทย
พลัสเทคโนโลยีพลัส จ�ำกัด บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส
จ�ำกัด และสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 วงเงิน 30,000,000
บาท ก�ำหนดแล้วเสร็จวันที่ 21 ธันวาคม 2559
ผลการด�ำเนินงาน
- ระยะสั้น
1) การเดิ น เรื อ Ferry เฉพาะส� ำ หรั บ
ผู้โดยสาร โดยกรมฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้เอกชน
ที่สนใจเข้ามาเดินเรือ โดยออกประกาศกรมเจ้าท่า
ที่ 157/2559 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องให้
ผูป้ ระสงค์จะขออนุญาตให้เรือกลเดินประจ�ำทางใน
การขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้ายื่นค�ำขออนุญาตให้
เรื อ กลเดิ น ประจ� ำ ทางในเส้ น ทางฝั ่ ง ตะวั น ออก
(พัทยา-สัตหีบ)-ฝัง่ ตะวันตก (ชะอ�ำ-หัวหิน-ปราณบุร)ี
2) มีผู้สนใจจ�ำนวน 1 ราย คือบริษัท
รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จ�ำกัด ซึง่ จท. พิจารณา
แล้ ว เห็ น ควรเสนอให้ บ ริ ษั ท รอยั ล พาสเสนเจอร์
ไลเนอร์ จ�ำกัด เป็นผู้สมควรได้รับใบอนุญาตเรือกล
เดินประจ�ำทางตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ 157/2559
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
3) กรมเจ้าท่าได้อนุมตั เิ มือ่ วันที่ 30 กันยายน
2559 ให้บริษัท รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จ�ำกัด

เป็นผูส้ มควรได้รบั ใบอนุญาตเรือกลเดินประจ�ำทางฯ
และได้มีประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 190/2559 เรื่อง ผล
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้เรือกลเดิน
ประจ�ำทาง ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 แล้ว
4) กรมเจ้าท่าแจ้งผลการพิจารณาให้บริษัท
รอยัล พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จ�ำกัด รับทราบและให้
ด� ำ เนิ น การยื่ น เอกสารหลั ก ฐานเพื่ อ ขอออกใบ
อนุญาตส�ำหรับเรือประจ�ำทางต่อคณะกรรมการเพือ่
พิจารณาเกีย่ วกับเรือเดินประจ�ำทาง ตามค�ำสัง่ กรม
เจ้าท่าที่ 571/2558 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ภายใน
3 เดือน หลังจากประกาศผลการคัดเลือกฯ ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้เสนอแผนที่จะเริ่มให้บริการได้ในเดือน
มกราคม 2560 โดยเส้นทางแรกที่จะให้บริการ คือ
เส้นทางระหว่างพัทยา-หัวหิน ขณะนี้บริษัท รอยัล
พาสเสนเจอร์ ไลเนอร์ จ�ำกัด ได้ยื่นขออนุญาตเพื่อ
เดินเรือประจ�ำทางแล้ว
5) ในส่ ว นของกรมเจ้ า ท่ า จะด� ำ เนิ น การ
ควบคุมก�ำกับดูแลด้านความปลอดภัยและการให้
บริการ ในการเดินเรือดังกล่าวต่อไป
- ระยะยาว			
การเดินเรือ Ferry เต็มรูปแบบที่สามารถน�ำ
รถลงไปในเรือได้ดว้ ย (ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการศึกษา
ความเหมาะสมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพท่าเทียบเรือขนส่ง
สินค้า เพื่อสนับสนุนด่านชายแดนสิงขร เชื่อมโยง
ระบบการส่งสินค้าและการท่องเทีย่ วเส้นทาง EASTWEST FERRY โดยกรมฯ ได้ลงนามกับกลุ่มบริษัท
ที่ปรึกษา บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเชียเทคโนโลยี จ�ำกัด
บริษัท ร้อจ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด บริษัท
ไทยพลัสเทคโนโลยีพลัส จ�ำกัด บริษัท ไอเอ็มเอ็ม
เอส จ�ำกัด และสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ วั น ที่ 30 มิ . ย.2558 วงเงิ น
30,000,000 บาท ก� ำ หนดแล้ ว เสร็ จ วั น ที่ 21
ธันวาคม 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการ ซึ่ง
แบ่งเป็น 2 โครงการย่อย ได้แก่
รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม
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1) การศึ ก ษาความเหมาะสมและส� ำ รวจ
ออกแบบ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า
เพื่อสนับสนุนด่านชายแดนสิงขร ปัจจุบันที่ปรึกษา
ได้เสนอเล่มรายงาน Pre Feasibility Study ให้ จท.
พิจารณาแล้ว (เบือ้ งต้นทีป่ รึกษาพบว่าโครงการไม่มี
ความเหมาะสม)
2)   การศึ ก ษาความเหมาะสมเส้ น ทาง
EAST-WEST FERRY เชื่อมโยงระบบการส่งสินค้า
และการท่องเทีย่ ว  (จะด�ำเนินการวิเคราะห์อปุ สงค์/
อุปทานเรือเฟอร์รี่ การยอมรับของชุมชน ความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้ของโครงการรวมถึง
ออกแบบท่าเรือและงบประมาณในเบื้องต้น ซึ่ง
สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการ
เชื่ อ มโยงระบบการขนส่ ง ชายฝั ่ ง ทะเลและการ
ท่องเทีย่ วในพืน้ ทีอ่ า่ วไทยตอนบนฝัง่ ตะวันออกและ
ตะวันตก) ปัจจุบันอยู่ระหว่างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ
ด� ำ เนิ น การศึ ก ษาในขั้ น รายงานความก้ า วหน้ า
ครั้งที่ 2 ผลงานคิดเป็นร้อยละ 23.5 ทั้งนี้ จท. จะได้
พิจารณาให้มีการออกแบบและศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม EIA ต่อไป
นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2561-2562  
กรมเจ้าท่าได้ขอตัง้ งบประมาณจ�ำนวน 28 ล้านบาท  
(ปี 2561 = 5.6000 ลบ. ปี 2562 = 22.4000 ลบ.)
เพื่อศึกษาค่าความเหมาะสม ส�ำรวจออกแบบ และ
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อก่อสร้างท่าเรือ
RO-RO Ferry ขนส่งสินค้าและผู้โดยสารเส้นทาง
ท่ า เรื อ จุ ก เสม็ ด จ.ชลบุ รี - ร่ อ งน�้ ำ ปราณบุ รี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยแล้ว
2) งานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง
เขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น�้ำป่าสัก ระยะที่ 1
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(ตอนที่ 1 ช่วง กม.4+000 ถึง กม.23+000, ตอน
ที่ 2 ช่วง กม.30+000 ถึง กม.35+500 และตอนที่
3 ช่วง กม.36+000 ถึง กม.42+000 ระยะทางรวม
ประมาณ 9,200 ม.) ขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการ

2. กรมการขนส่งทางบก

2.1 โครงการ “มัน่ ใจทัว่ ไทย รถใช้ GPS”
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จัดท�ำโครงการ
“มัน่ ใจทัว่ ไทย รถใช้ GPS” เพือ่ สร้างความมัน่ ใจในการ
เดินทางของประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนให้ได้รับ
ความปลอดภัยมากยิง่ ขึน้ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครือ่ ง
มือทางการบริหารเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้ประชาชน
ได้รบั บริการด้านการขนส่งทางบกทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพและ
ปลอดภัย โดย ขบ. เป็นศูนย์กลางในการบริหาร
จัดการข้อมูลของระบบบริการรถสาธารณะ และ
เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการใช้
ข้อมูล เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุและใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการเดินรถ การบริหารต้นทุน
การขนส่ง รวมทั้งเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านยานยนต์ให้สงู ขึน้ โดยรถโดยสารสาธารณะทุก
ประเภทและรถตู้ (ยกเว้น รถสองแถว รถหมวด 4
และรถหมวด 1 ภูมิภาค) รถลากจูง และรถบรรทุก
ขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) ที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่
วันที่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ต้องติดตั้ง GPS
ที่มีคุณลักษณะและระบบการท�ำงานตามประกาศ
จท. ทุกคัน ในส่วนของรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนวัน
ดังกล่าวต้องด�ำเนินการติดตั้ง เชื่อมโยงข้อมูล หรือ
แก้ไขเครือ่ งบันทึกข้อมูลตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนด จึง
จะสามารถด�ำเนินการต่ออายุทะเบียนรถได้ โดย ณ
วันที่ 30 กันยายน 2559 มีผู้ให้บริการ GPS ที่ได้รับ
การรับรอง จ�ำนวน 64 ราย  รุ่น GPS ที่ได้รับการ
รับรอง มีจำ� นวน 125 รุ่น จ�ำนวนรถที่ติดตั้ง GPS
และเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมฯ มีทั้งสิ้น 82,995 คัน
และเชื่อมต่อฐานข้อมูลในระบบศูนย์ GPS กับรถ
พยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข จ�ำนวน 539 คัน
ทัง้ นี้ รถสาธารณะทุกประเภทติดตั้งอุปกรณ์ GPS
ครบทุกคันในปี 2562
2.2 โครงการ Taxi OK / Taxi VIP
ขบ. ด�ำเนินการเพือ่ ยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพบริการรถแท็กซี่ เพื่อพัฒนาระบบการให้
บริ ก ารแท็ ก ซี่อ ย่างยั่ง ยืน เพิ่มความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทางให้ผู้ใช้บริการรถแท็กซี่และ
ผูข้ บั รถแท็กซี  
่ ด้วยการใช้เครื่องมือทางการบริหาร

และอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้
ประชาชนในการได้รับบริการที่ดี โดยในส่วนของ
Taxi OK จะติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง
ของรถ (GPS) พร้อมอุปกรณ์แสดงตัวผูข้ บั ติดตัง้ กล้อง
CCTV ติดตัง้ ปุม่ ฉุกเฉิน (ส่งข้อมูลมาที่ ขบ. ทันที)
แอพพลิเคชัน่ ส�ำหรับเรียกรถ ส�ำหรับ Taxi VIP ก�ำหนด
ให้เป็นทางเลือกของประชาชนในการใช้บริการ มี
อุปกรณ์ทกุ อย่างเหมือนกับ Taxi OK แต่เป็นรถที่
มี ข นาดใหญ่ ขึ้ น และต้ อ งขอรั บ ใบอนุ ญ าต
ประกอบการขนส่ง ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
ในขัน้ ตอนการแก้ไขกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง คาดว่า
จะเปิดตัวต่อสาธารณะในช่วงต้นปี 2560
2.3 โครงการจัดระบบ รถจัดระเบียบ
เป็นการด�ำเนินการส่วนหนึ่งของการจัด
ระเบียบรถสาธารณะตามนโยบายคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ซึง่ อยูใ่ นระยะที่ 3 เป็นการแก้ไข
ปัญหาอย่างยัง่ ยืน เพือ่ ควบคุม ก�ำกับ ดูแล การให้
บริการรถสาธารณะ ให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย
ไม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความเดื อ ดร้ อ นหรื อ สร้ า งความ
ร�ำคาญต่อประชาชน และสร้างความปลอดภัยให้
กับผู้ใช้บริการ ด้วยการด�ำเนินมาตรการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มข้น จริงจังและต่อเนื่อง ทั้งนี้
กรมฯ ร่วมกับ ทหาร ต�ำรวจ และกรุงเทพมหานคร
ออกตรวจสอบรถตู ้ โ ดยสารสาธารณะและรถ
จักรยานยนต์สาธารณะอย่างเข้มงวดเป็นประจ�ำ
ทุกวัน และออกตรวจสอบรถแท็กซีใ่ นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
และย่านชุมชน เช่น ราชประสงค์ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั้งใน
จังหวัดพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว ประกอบด้วย เชียงใหม่ ภูเก็ต
กระบี่ ชลบุรี (พัทยา) และสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย)  
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- ผลการจั บ กุ ม รถสาธารณะที่ ก ระท� ำ ผิ ด
กฎหมายระว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 – 30
กันยายน 2559  มีดังนี้
* รถจักรยานยนต์สาธารณะในส่วนกลาง
จ�ำนวน 4,230 ราย * รถตู้โดยสารสาธารณะในส่วน
กลาง จ�ำนวน 7,332 ราย   
* รถแท็กซี่ในส่วนกลาง จ�ำนวน 27,052 ราย
* รถแท็กซี่ในจังหวัดท่องเที่ยว [เชียงใหม่
ภู เ ก็ ต กระบี่ ชลบุ รี (พั ท ยา) และสุ ร าษฎร์ ธ านี
(เกาะสมุย)]
(3 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2559)   จ�ำนวน
330 ราย
2.4 โครงการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการ
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E Form / I Found)

จั ด ท� ำ โครงการเผยแพร่ ข ้ อ มู ล การให้
บริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E Form / I
Found) เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ความสะดวกในการ
ติดต่อราชการกับกรมฯ โดยสามารถเรียกดูขอ้ มูลและ
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ดาวน์โหลดเอกสารค�ำขอต่างๆ เกี่ยวกับงานด้าน
บริการของกรมฯ ผ่านโทรศัพท์มอื ถือ Smart Phone
ได้ตลอดเวลา โดยน�ำระบบ QR Code (บาร์โค้ดสอง
มิติ) มาประยุกต์ใช้ในการจัดท�ำ Application ส�ำหรับ
ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ได้
จัดท�ำ  Application ด้านทะเบียนและภาษีรถเสร็จ
เรียบร้อย และเปิดใช้บริการตัง้ แต่เดือนธันวาคม
2558 ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการจัดท�ำ  Application ด้าน

ทะเบียนรถขนส่ง ด้านใบอนุญาตขับรถ ด้านประกอบ
การ ด้านสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร ด้านโรงเรียนสอนขับรถ
เอกชน ด้านสถานตรวจสภาพรถเอกชน และด้านอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง  
2.5 โครงการศู น ย์ ร าชการสะดวก
(Government Easy Contact Center GECC)
  ขบ. ด�ำเนินการจัดตัง้ ศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC) ตาม
นโยบายรัฐบาลที่ให้หน่วยงานบริการประชาชนจัด
สถานที่ให้ประชาชนเป็นจุดแรกพบเพื่อให้ข้อมูล
ข่าวสารเบื้องต้น โดย ขบ. จัดตั้งศู น ย์ ร าชการ
สะดวกในส่วนกลางจ�ำนวน 2 จุด ณ อาคาร 2 และ
อาคาร 4 และในส่วนภูมิภาคจัดตั้ง ณ ส� ำ นั ก งาน

ขนส่ ง จั ง หวั ด ทุ ก แห่ ง ทั่ ว ประเทศ ทั้งนี้  ขบ. ได้ รั บ
ผลการด�ำเนินงาน ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ
การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เดือนตุลาคม 2559
ภาคกลาง ประจ� ำ ปี พ.ศ. 2559   และเข้ า ร่ ว มพิ ธี
ผลที่ได้รับ สามารถรองรับอากาศยานได้
รับมอบโล่และตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐาน เมื่อ เพิ่มขึ้น ลดผลกระทบของปัญหาการจราจรทาง
วันที่ 28 กันยายน 2559  
อากาศ และมีพื้นที่ในการปฏิบัติภารกิจอื่นๆ เช่น
กรณีรับเสด็จ
กรมท่าอากาศยาน
1. โครงการก่อสร้างต่อเติมทางขับ ลาน
จอดเครื่ อ งบิ น ลานจอดรถยนต์ พ ร้ อ มระบบ
ไฟฟ้า ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
หลักการ/เหตุผล เนื่องจากท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช มี จ�ำนวนผูโ้ ดยสารและเทีย่ วบินที่
มากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ลานจอดเครื่องบิน
เดิมจึงไม่เพียงพอที่จะรองรับ จ�ำนวนเที่ยวบินใน
อนาคต 20 ปี ได้จึงจ�ำเป็นที่จะต้องก่อสร้างขยาย
ลานจอดเครื่ อ งบิ น ให้ รั บ รองปริ ม าณเที่ ย วบิ น
ดังกล่าว เพื่ออ�ำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ
วัตถุประสงค์ เพื่อขยายลานจอดเครื่องบิน
ใ ห ้ ส า ม า ร ถ รั บ ร อ ง อ า ก า ศ ย า น ไ ด ้ ม า ก ขึ้ น
เพิ่มประสิทธิภาพของท่าอากาศยาน
เป้าหมาย ก่อสร้างขยายลานจอดเครื่องบิน
ขนาด 85 x 400 เมตร และสามารถรองรั บ
อากาศยาน Code 4c ได้ 9 ล�ำ 
แผนงาน/งบประมาณ
- งบประมาณปี 2557 วงเงิน 33.0000
ล้านบาท
- งบประมาณปี 2558 วงเงิน 69.0315
ล้านบาท
- งบประมาณปี 2559 วงเงิน 103.6575   
ล้านบาท
- งบประมาณปี 2560 วงเงิน 13.8210   
ล้านบาท
รวมงบประมาณทัง้ สิน้ 219.8100 ล้านบาท
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2. โครงการงานจ้างติดตั้งสะพานเทียบ
เครื่องบินพร้อมระบบน�ำจอด ที่ท่าอากาศยาน
ขอนแก่น
หลักการ/เหตุผล ปัจจุบันท่าอากาศยาน
ขอนแก่นมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างมากของเที่ยวบิน
และผูโ้ ดยสารทัง้ โดยดูจากสถิตกิ ารบินและผูโ้ ดยสาร
และมีการใช้งานสะพานเทียบเครื่องบินซึ่งปัจจุบัน
มี เ พี ย ง 1 ชุ ด อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ ไ ม่ เ พี ย งพอ
โดยเฉพาะในช่ ว งเวลาที่ มี เ ที่ ย วบิ น ซ้ อ นทั บ กั น
กรมท่าอากาศยานจึงมีความจ�ำเป็นในการติดตั้ง
สะพานเทียบเครื่องบินพร้อมระบบน�ำจอดเพิ่มอีก
1 ชุด ให้สามารถรองรับและอ�ำนวยความสะดวก
ให้ผู้โดยสารได้
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง อาคารที่ พั ก
ผู้โดยสาร เป็นจุดติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบินตาม
ที่กรมท่าอากาศยานก�ำหนด
เป้าหมาย เพื่อรองรับผู้โดยสารและอ�ำนวย
ความสะดวก พร้อมติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบิน  
จ�ำนวน 1 ชุด
แผนงาน/งบประมาณ งบประมาณปี 2559
วงเงิน  19.7955  ล้านบาท
ผลการด�ำเนินงาน ก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ เมื่ อ
เดือนพฤศจิกายน 2559
ผลที่ ไ ด้ รั บ สามารถรองรั บ และอ� ำ นวย
ความสะดวกให้ผู้โดยสารได้

102 รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม

3. โครงการก่อสร้างต่อเติมทางขับ ลาน
จอดเครื่ อ งบิ น ลานจอดรถยนต์ พ ร้ อ มระบบ
ไฟฟ้า ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
หลักการ/เหตุผล เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การรองรับอากาศยานในอนาคต
วัตถุประสงค์   เพือ่ ก่อสร้างต่อเติมทางขับ
ลานจอดเครือ่ งบิน และระบบไฟฟ้า และก่อสร้างลาน
จอดรถยนต์เพิ่มเติม และเพื่อรองรับการขยายตัว
ด้านการบิน
เป้าหมาย เพือ่ ขยายลานจอดเครือ่ งบินจาก
3 หลุมจอดเป็น 5 หลุมจอด
แผนงาน/งบประมาณ งบประมาณปี   2558   
วงเงิน 8.400 ล้านบาท
งบประมาณปี 2559 วงเงิน 32.340 ล้านบาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  40.740  ล้านบาท
ผลการด�ำเนินงาน ก่ อ สร้ า งแล้ ว เสร็ จ เมื่ อ
เดือนพฤษภาคม 2559
ผลที่ได้รับ สามารถรองรับอากาศยานได้
เพิ่มมากขึ้นและเพิ่มความสะดวกสบายในการเดิน
อากาศยาน

กรมทางหลวง
1. งานวางแผนพัฒนาทางหลวง
งานวางแผนพัฒนาทางหลวง เป็นภารกิจ
หลักที่ส�ำคัญของกรมทางหลวง ประกอบด้วยการ
ก�ำหนดและวิเคราะห์ยทุ ธศาสตร์ และเป้าหมายของ
การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงพิเศษ
ระหว่ า งเมื อ ง การศึ ก ษาและวางแผนพั ฒ นา
ทางหลวง ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เพื่อ
ใช้เป็นกรอบในการพิจารณาคัดเลือกและจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญโครงการ การศึกษาความเหมาะสม
ด้ า นวิ ศ วกรรม เศรษฐศาสตร์ และผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจพิจารณาลงทุนโครงการ การศึกษา
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ความต้องการระบบโครงข่าย
ทางหลวง ตลอดจนการจั ด การข้ อ มู ล ระบบ
ทางหลวง ประเภททางหลวง ระบบหมายเลข
ทางหลวง และระยะทางควบคุ ม การศึ ก ษา
วิ เ คราะห์ ก ารลงทุ น ด้ า นทางหลวง ทั้ ง เงิ น
งบประมาณ เงินกู้ และแหล่งเงินอื่นๆ รวมถึงการ
ให้เอกชน มีส่วนร่วมในการลงทุน เพื่อก�ำหนดแผน
กลยุทธ์การลงทุน โครงการต่างๆ การวิเคราะห์และ
จัดท�ำแผนการด�ำเนินงานโครงการ และงบประมาณ
ของกรมทางหลวง ตลอดจนการติดตามผลการ
ด� ำ เนิ น งานและการประเมิ น ผลโครงการเมื่ อ
การก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์และ
ความคุม้ ค่าทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินโครงการตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินการที่ผ่านมาและ
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต เพือ่ น�ำมาปรับปรุงและ
แก้ไขต่อไป
โดยในปีงบประมาณ 2559 กรมทางหลวงได้
ด�ำเนินกิจกรรมส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน
พัฒนาทางหลวงที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. การผลักดันโครงการก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองระยะเร่งด่วน 3 สายทาง
		 1.1 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายบางปะอิน – นครราชสีมา เป็นการก่อสร้าง

ทางหลวงพิเศษขนาด 4 – 6 ช่องจราจร เชื่อมต่อ
การเดินทางบริเวณพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร และภาค
กลางไปยังพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกรวดเร็ ว ในการเดิ น ทาง และลด
ปัญหาการจราจรติดขัดบนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 โครงการเริ่ ม ต้ น จากจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา (อ�ำเภอบางปะอิน) เชื่อมต่อ
ไปยังจังหวัดสระบุรี และสิน้ สุดทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา
ระยะทางรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 196 กิโลเมตร ปัจจุบนั
โครงการอยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้างงานโยธา
โดยแบ่งสัญญาก่อสร้างออกเป็น 40 สัญญา เพื่อ
เร่งรัดงานให้แล้วเสร็จในปี 2562 และสามารถเปิด
ให้บริการได้ในปี 2563
1.2 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี
โครงการทางหลวงพิ เ ศษระหว่ า ง
เมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี เป็นการก่อสร้าง
ทางหลวงพิเศษขนาด 4 – 6 ช่องจราจร ระยะทาง
ประมาณ 96 กิโลเมตร วงเงินลงทุนรวมประมาณ
55,620 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไข
ปั ญ หาจราจรระหว่ า งกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล ไปยังพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งยัง
เป็นการเตรียมการรองรับการเชือ่ มโยงโครงข่าย
ระหว่างประเทศ ที่จะต่อออกไปยังท่าเรือน�้ำลึก
ทวายในสหภาพพม่า ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่าง
ด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า งงานโยธา โดยแบ่ ง สั ญ ญา
ก่อสร้างออกเป็น 25 สัญญา เพื่อเร่งรัดงานให้แล้ว
เสร็จในปี 2562 และสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2563
		 1.3 โครงการก่ อ สร้ า งทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา – มาบตาพุด
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง สายพัทยา – มาบตาพุด เป็นส่วนต่อขยาย
ของมอเตอร์เวย์ สายกรุงเทพฯ – ชลบุรี เชื่อมต่อ
การเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัด
ระยอง (บริเวณมาบตาพุด) รองรับการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่กรุงเทพมหานคร กับภาค
รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม
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ตะวันออก ไปยังท่าเรือส�ำคัญต่างๆ เช่น ท่าเรือ
แหลมฉบัง และท่าเรือมาบตาพุด โดยโครงการเป็น
ทางหลวงพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทาง 32
กิโลเมตร ใช้วงเงินลงทุนประมาณ 20,200 ล้านบาท
ปัจจุบนั โครงการอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการก่อสร้างงาน
โยธา โดยแบ่งสัญญาก่อสร้างออกเป็น 13 สัญญา
เพื่อเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จในปี 2562 และสามารถ
เปิดให้บริการได้ในปี 2563
2. การผลักดันนโยบายการให้เอกชน
ด� ำ เนิ น งานและบ� ำ รุ ง รั ก ษา (O&M) โครงการ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน –
สระบุรี – นครราชสีมา และสายบางใหญ่ –
กาญจนบุรี
จากมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 8 มีนาคม
2559 ซึ่งก�ำหนดให้กรมทางหลวงด�ำเนินการเปิดให้
เอกชนร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา และ
สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ส�ำหรับการก่อสร้างงาน
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ระบบ การบริหารจัดการและการบ�ำ รุงรัก ษาทั้ง
โครงการ ตลอดจนการลงทุนและบริหารจัดการทีพ่ กั
ริมทาง ปัจจุบันโครงการได้รับการบรรจุเป็นหนึ่งใน
โครงการตามมาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วม
ทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) โดยกรม
ทางหลวงได้ ด� ำ เนิ น การเร่ ง รั ด การศึ ก ษาและ
วิเคราะห์ความเหมาะสมแนวทางการให้เอกชน
ด�ำเนินงานและบ�ำรุงรักษา (O&M) ตลอดจนการ
จั ด ท� ำ รายงานผลการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์
โครงการแล้วเสร็จ โดยการศึกษาครอบคลุม
การวิ เ คราะห์ รู ป แบบการร่ ว มทุ น ที่ เ หมาะสม
การประเมินความสนใจของภาคเอกชน การจัดท�ำ
ร่า งประกาศเชิญชวน ร่างขอบเขตสัญญา และ
เงื่อนไข รวมถึงแนวทางการก�ำกับดูแล และการ
บริหารจัดการผลตอบแทนของภาครัฐ ซึ่งขณะนี้
โครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาของส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป   

กรมทางหลวงชนบท
1. โครงการก่อสร้างถนนสายเชื่อม จ3วงแหวนตะวันตก อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
รองรับการจราจรเข้าสูส่ นามบิน/ท่าเรือเชียงแสน
กรมทางหลวงชนบท ได้ก�ำหนดแผนพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองเชียงราย
พร้อมรองรับการจราจรการขนส่งและท่องเทีย่ วจาก
ด้านเหนือสุด ท่าเรือเชียงแสน 2 เชื่อมโยงโดยผ่าน
ทางเลี่ยงเมืองด้านตะวันออก ผ่านท่าอากาศยาน
นานาชาติแม่ฟา้ หลวงเชียงราย ส่งการจราจรสูต่ อน
ใต้ของเมืองเชียงราย โดยไม่ผ่านตัวเมือง บรรเทา
ปั ญ หาการจราจรติ ด ขั ด ในเขตเมื อ ง ซึ่ ง ได้ รั บ
งบประมาณด�ำเนินการก่อสร้างถนนเชือ่ มโยงระหว่าง
ถนนตามผังเมืองรวมสาย จ3 (ทางหลวงชนบทสาย
ชร.5023) กับถนนเชียงราย-เชียงแสน (ทางหลวง
ชนบทสาย ชร.1063) ซึ่งถนนสายดังกล่าวนั้น ช่วย
รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในด้านเศรษฐกิจ
สังคม การท่องเทีย่ ว และเปิดพืน้ ทีข่ องการพัฒนา
เมืองด้านตะวันออก เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์
การขนส่ ง ระหว่ า งท่ า เรื อ เชี ย งแสน 2 สู ่ ท ่ า
อากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายลงสู่ภาคเหนือ
ตอนล่าง ทัง้ ยังบรรเทาปัญหาการจราจรคับคัง่ ใน
เขตตัวเมืองเชียงรายในถนนพหลโยธิน เชือ่ มโยง
โครงข่ายถนนเลีย่ งเมืองฝัง่ ตะวันออกเข้าด้วยกัน
ส่งผลให้ระบบโครงข่ายคมนาคมด้านตะวันออก
ของเมืองเชียงรายสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

โครงการก่อสร้างดังกล่าว มีจุดเริ่มต้นจาก
แยกศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย แนวถนนผ่านหน้า
สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (กิโลเมตร
ที่ 3+131) สิ้นสุดที่ทางหมายเลข 1209 (ถนนบ้าน
เด่น-ท่าข้าวเปลือก) ระยะทางรวม 9.181 กิโลเมตร
เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม
2559 ที่ ผ ่ า นมา ใช้ ง บประมาณในการก่ อ สร้ า ง
722.952 ล้านบาท โดยลักษณะงานก่อสร้างแยก
ออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. งานก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรแอสฟัลติก
คอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร
2. งานก่ อ สร้ า งทางลอด (Underpass)
ความยาวรวม 513 เมตร ทางลอดขนาด 4 ช่องจราจร
พร้อมทัง้ ติดตัง้ ระบบกล้อง CCTV จ�ำนวน 26
แห่ง ระบบสูบน�ำ้ อัตโนมัติ เครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าส�ำรอง
กรณีไฟฟ้าดับ ระบบไม้ปิดกั้นอัตโนมัติในกรณีที่
น�้ำท่วมทางลอด ไฟสัญญาณเพื่อบริหารการจราจร
เข้า-ออก ทางลอดในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ตลอดจนระบบไฟฟ้าแสงสว่างอัตโนมัติในทางลอด
ทั้งนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เป็นประธานในพิธเี ปิด
ทางลอดหน้าสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง ตาม
แนวถนนเชือ่ มถนนผังเมืองรวมสาย จ3 อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม 2559

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม

105

2. สะพานสิรลิ นั ตา จ.กระบี่ สะพานเชือ่ ม
ระหว่างเกาะแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้รับมอบหมาย
ให้ด�ำเนินการก่อสร้างสะพานสิริลันตา เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากแพขนานยนต์
มีจ�ำนวนจ�ำกัดและให้บริการในช่วงเวลา 06.00 22.00 น. เท่านัน้ ประชาชนต้องใช้ระยะเวลาในการ
รอขึน้ แพขนานยนต์นาน ส่งผลให้การเดินทางเป็นไป
อย่างล่าช้า โดยเฉพาะการเดินทางในช่วงฤดูทอ่ งเทีย่ ว
และในเวลาเร่งด่วน ช่วงเวลาเช้าและเย็น ท�ำให้เกิด
ปัญหาการส่งต่อการรักษาพยาบาล นักท่องเที่ยว
เดินทางขึ้นเครื่องบินไม่ทัน รวมถึงปัญหามลภาวะ
ทางน�้ำจากคราบน�้ำมันที่แพขนานยนต์ปล่อยลงสู่
แหล่ ง น�้ ำ  และมลภาวะอากาศจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงของแพขนานยนต์
ทช.ด�ำเนินการก่อสร้างสะพานสิรลิ นั ตา ใน
แนวท่าเทียบแพขนานยนต์ระหว่างบ้านศาลาด่าน
ฝั่งเกาะลันตาใหญ่และบ้านหลังสอดฝั่งเกาะลันตา
น้อย พร้อมปรับภูมทิ ศั น์บริเวณใต้สะพานเป็นจุดชม
วิ ว โดยงานก่ อ สร้ า งประกอบด้ ว ยสะพาน
ความยาว 650 เมตร ถนนต่อเชื่อม ความยาวรวม
750 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 415
ล้านบาท
สะพานสิ ริ ลั น ตาจะช่ ว ยเพิ่ ม ศั ก ยภาพใน
การเดินทาง ซึง่ ประชาชนจะได้รบั ความสะดวกสบาย
รวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากขึ้น ลดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางและขนส่ง รวมทั้งช่วยลดปัญหา
มลภาวะทางน�้ำจากคราบน�้ำมันและมลภาวะทาง
อากาศที่เกิดจากการใช้แพขนานยนต์ สามารถใช้
เป็นเส้นทางอพยพและให้ความช่วยเหลือได้ตลอด
24 ชั่วโมง ในกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ และ
กรณีเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ทั้งนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เป็นประธานในพิธเี ปิด
สะพานสิริลันตา เชื่อมเกาะลันตาน้อย-เกาะลันตา
ใหญ่ อ�ำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ อย่างเป็น
ทางการ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559
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3. ทางหลวงชนบท แก้ไขปัญหาจราจร
รองรับการท่องเที่ยวภูเก็ต สร้างถนนยกระดับ
สายคลองเกาะผี (สะพานเทพศรีสนิ ธุ)์
ถนนยกระดับสายคลองเกาะผี ต� ำ บลวิ ชิ ต
ตลาดเหนือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นจุด
เชือ่ มโยงเส้นทางในพืน้ ทีด่ า้ นใต้ของเมืองภูเก็ต ช่วย
คลี่คลายสภาพปัญหาการจราจรในตัวเมืองภูเก็ต
ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดแบบคอขวดบริเวณ
สามแยกของถนนเจ้าฟ้าและถนนบางกอก ตลอดจน
รองรับการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวหลักของ
เกาะภูเก็ตได้เป็นอย่างดี
ถนนยกระดับสายคลองเกาะผี มีลักษณะ
โครงการเป็นสะพานข้ามพืน้ ทีป่ า่ ชายเลน (ป่าสงวน
แห่งชาติป่าเลนคลองเกาะผี) เชื่อมโยงถนนของ
เทศบาลนครภูเก็ตทัง้ สองฝัง่ ให้ตอ่ เชือ่ มกันเป็นโครง
ข่ายสายทางทีส่ มบูรณ์ มีจดุ เริม่ ต้นโครงการ ตัง้ อยูใ่ น
ต�ำบลวิชิต ต่อเชื่อมกับถนนศักดิเดชน์ จุดสิ้นสุด
โครงการตั้งอยู่ในต�ำบลตลาดเหนือต่อเชือ่ มกับถนน
รัตนโกสินทร์ 200 ปี ระยะทางรวม 620 เมตร ประกอบ
ด้วยสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร
จ� ำ นวน 2 สะพานคู ่ ข นานกั น แบบแยกทิ ศ ทาง

สนข. จัดประชุมคณะกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่
15 มี น าคม 2559 โดยมี ร องนายกรั ฐ มนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์) เป็ น ประธาน รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
คมนาคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
คมนาคม ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงบประมาณ เลขาธิการ
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่ ง ชาติ ผู ้ ว ่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร เป็ น
กรรมการ และกรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น คจร.
จ�ำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การวางแผนจราจร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมจราจร
ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม ผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านเศรษฐศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ
การคลั ง โดยมี ผอ.สนข. เป็ น กรรมการและ
เลขานุการ พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน
16 หน่วยงาน โดยที่ประชุมได้มีมติในเรื่องที่ส�ำคัญ เช่น
1) การปรั บ ปรุ ง คณะอนุ ก รรมการ
ภายใต้ คจร.
2) ความคืบหน้าการด�ำเนินงานบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม
3) รายงานผลการด� ำ เนิ น โครงการ
รถไฟฟ้าตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
4) การแก้ ไขกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การจราจรทางบก  
5) การขอขยายแนวเส้นทางโครงการ
รถไฟฟ้ า สายสี ม ่ ว ง ช่ ว งเตาปู น -ราษฎร์ บู ร ณะ
(วงแหวนกาญจนาภิเษก)
ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
6) โครงการรถไฟฟ้ า สายสี เขี ย วอ่ อ น
ส่วนต่อขยาย ช่วงบางหว้า-ตลิ่งชัน
และจราจร
7) โครงการระบบขนส่งมวลชนระบบ
1. แผนการพัฒนาด้านการจัดระบบจราจร
รองของกรุงเทพมหานคร : โครงการรถไฟฟ้าสาย
ทางบก
1.1 การประชุ ม คณะกรรมการจั ด สีเทา โครงการรถไฟฟ้าสายบางนา-ท่าอากาศยาน
ระบบการจราจรทางบก (คจร.) ครั้งที่ 1/2559 สุวรรณภูมิ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง
การจราจร ความยาว 495 เมตร พร้อมถนนเชิงลาด
คอสะพานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม
สองฝั่ง 125 เมตร พร้อมมีสะพานทางแยกเข้า
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
ภู เ ก็ ต ความยาว 46 เมตร โดยใช้ง บประมาณ
ก่อสร้างค่าทัง้ สิน้ 176.3 ล้านบาท
ทั้งนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เป็นประธานในพิธเี ปิด
ถนนยกระดับสายคลองเกาะผี (สะพานเทพศรีสนิ ธุ)์
ต�ำบลวิชิต,ต�ำบลตลาดเหนือ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต เมือ่ วันที่ 6 เมษายน 2559
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2.4 การบริหารจัดการความต้องการใน
การเดินทาง (Traffic Demand Management, TDM)
2.5 การแก้ ไขกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การจราจรทางบก ได้แ ก่ ปัญหาผู้ขับ ขี่ไม่ได้รับ
อนุ ญ าตขั บ รถหรื อ ไม่ พ กพาใบอนุ ญ าตขั บ รถ
การควบคุมก�ำกับดูแลผูข้ บั ขีร่ ถแท็กซี่ และรถโดยสาร
ประจ�ำทาง และการควบคุมอายุการใช้งานรถแท็กซี่
และรถโดยสารประจ�ำทาง
2.6 ความก้าวหน้าโครงการสะพานข้าม
แม่น�้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย
2.7 การใช้ พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของกรม
ทางหลวงตามแนวถนนสาธารณะ เพื่อด�ำเนินการ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิตสะพานใหม่-คูคต
2.8 การแก้ไขปัญหารถจักรยานยนต์ขึ้น
ไปใช้เส้นทางบนสะพานภูมิพล 1 และ 2
2.9 การจั ด ท� ำ แผนการเชื่ อ มต่ อ การ
8) มาตรฐานป้ายสัญลักษณ์ในระบบ
เดินทาง ระหว่างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานี
ขนส่งสาธารณะ
เตาปูนกับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
9) การจ�ำกัดความสูงของรถพ่วงและ
สถานีบางซื่อ
การใช้รถบรรทุกทีจ่ ดทะเบียนเป็นรถยนต์สว่ นบุคคล
10) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อ
ขยาย ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริง่ สมุทรปราการ
2. การด�ำเนินการของคณะอนุกรรมการ
ประสานการแก้ไขปัญหาจราจรและขนส่งระยะ
เร่งด่วน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สรุปได้ดังนี้
2.1 การทบทวนข้อบังคับการห้ามจอด
รถบนถนนสายหลักในเขตกรุงเทพมหานคร
2.2 สรุ ป ผลการส� ำ รวจอั ต ราความเร็ ว
เฉลีย่ ของรถยนต์สว่ นบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี 2558
2.3 การบริหารสัญญาณไฟจราจร และ
การกั้นเครื่องกั้นรถไฟ บริเวณจุดตัดทางรถไฟ
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2.10 ความก้าวหน้าโครงการสะพานข้าม
แม่น�้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย
การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการประสาน
การฯ ครัง้ ที่ 2/2559 จัดประชุมเมือ่ วันที่ 2 กันยายน
2559 โดยที่ประชุมได้มีมติในเรื่องที่ส�ำคัญ สรุปได้
ดังนี้
1. โครงการคมนาคมอย่ า งยั่ ง ยื น 2.0
(Sustainable Mobility Project 2.0) สาทรโมเดล
2. การแก้ ไ ขปั ญ หาจราจรบริ เ วณแยก
พระราม 9 – ประดิษฐ์มนูธรรม
3. การแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณแยกผ่าน
พิภพลีลา
4. การจั ด ท� ำ ที่ จ อดรถใต้ ดิ น บริ เวณถนน
ราชด�ำเนิน
3) การจัดท�ำแผนพัฒนามาตรฐานด้าน
การจัดระบบการจราจรในเมืองภูมิภาค
สนข. จึงด�ำเนินการศึกษาโครงการจัดท�ำแผน
พัฒนามาตรฐานด้านการจัดระบบการจราจรใน
เมืองภูมิภาค ระยะเวลาด�ำเนินการศึกษา 10 เดือน
เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 และเสร็จสิ้นวันที่
3 พฤศจิกายน 2559 โดย สนข. ได้จดั ท�ำคูม่ อื จ�ำนวน
4 เล่ม ได้แก่ 1) คู่มือการส�ำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการจราจร 2) คู่มือการจัดระบบจราจร 3) คู่มือ
การติดตามและประเมินโครง การ และ 4) แนวทาง/
คู่มือในการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดท�ำ
ทางจักรยานในเขตเมือง เพื่อมอบให้กับหน่วยงาน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การศึกษาได้จัดฝึกอบรม
การประยุกต์ใช้คมู่ อื ดังกล่าวกับเมืองต้นแบบจ�ำนวน
6 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดภูเก็ต
และจังหวัดชลบุรี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมประมาณ 240 คน ซึ่งจะ
ท�ำให้บคุ ลากรของหน่วยงานต่างๆ ทีร่ บั ผิดชอบการ
จราจรมีมาตรฐาน องค์ความรู้ พัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพรวมทัง้ ประสิทธิผลงานด้านการจราจร
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

3. แผนการพัฒนาระบบการขนส่งและ
จราจร
		 3.1 การพัฒนาสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ในภาคการขนส่งส�ำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และ
คนทุกกลุ่ม
จากข้อมูลส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สภาวะสังคมผู้สูงอายุ และ
จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้าง
หน้า โดยปัจจุบันมีจำ� นวนผู้สูงอายุหรือประชากรที่
มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 13 ของ
ประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าในปี 2567 - 2572
จะมีจ�ำนวนผู้สูงอายุของประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น
ร้ อ ยละ 25 ของประชากรทั้ ง หมด ในขณะที่
ประสิทธิภาพมาตรฐานด้านการบริการภาคขนส่ง
และการจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทาง
เพือ่ รองรับสังคมผูส้ งู อายุของประเทศยังพบปัญหา
และยังไม่สัมฤทธิผล ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2559 สนข.
จึงขับเคลือ่ น 3 แผนงานการพัฒนา  สิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ก ารในภาค
ขนส่งส�ำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ให้เกิดผลเป็น
รู ป ธรรม ด้ ว ยหลั ก การออกแบบเพื่ อ คนทั้ ง มวล
(Universal Design) เพือ่ ให้ทกุ คนสามารถเดินทางได้
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ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ นการจั ด
อย่างสะดวกและปลอดภัย (Accessibility for All) โดย
ให้ความส�ำคัญกับการยกระดับมาตรฐาน/บริการ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ                         
ภาคการขนส่ ง ให้ ส ามารถรองรั บ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ และคนทุกกลุม่ ทีม่ งุ่ สูก่ ารเพิม่ ประสิทธิภาพภาคการ
ให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ขนส่งอย่างเป็นรูปธรรม สะดวก ปลอดภัย และยัง่ ยืน
(Inclusive Transport) และยกระดับคุณภาพชีวิต
คนพิการอย่างยั่งยืน ดังนี้
1) บรรจุยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกในภาคการขนส่งส�ำหรับคนพิการและ
ผู้สูงอายุ เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งระยะ 20 ปี
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –
2579) และบรรจุ ไว้ ใ นแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
คนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560 – 2564)
รวมทั้งแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 –
2564) โดยมุ ่ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การก� ำ หนด
นโยบายและกฎหมายให้เอือ้ ต่อการส่งเสริมและ
พัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกฯ การปรับปรุง
โครงสร้างทางกายภาพ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
และยานพาหนะส�ำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
การพั ฒ นาและอบรมบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู ้
ความเข้าใจในการออกแบบและให้บริการฯ และ
การน� ำ เทคโนโลยี ห รื อ นวั ต กรรมมาใช้ อ� ำ นวย
ความสะดวก
2) จัดท�ำและประสานความร่วมมือกับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนสถานที่ต้นแบบให้
บริการภาคขนส่งที่มีการจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ส�ำหรับคนทุกกลุ่ม จ�ำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ป้ายหยุด
รถโดยสารประจ�ำทางบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี)
ท่าเรือพระนัง่ เกล้า สถานีรถไฟความเร็วสูงนครปฐม
และท่าอากาศยานดอนเมือง
3) เผยแพร่คู่มือให้ความช่วยเหลือคนพิการ
แต่ละประเภทและผูส้ งู อายุและคูม่ อื แปลภาษาหรือ
ป้ายสัญลักษณ์ภาษาส�ำหรับหน่วยงานที่ให้บริการ
ภาคขนส่ ง ที่ เ ป็ น มาตรฐานในการให้ บ ริ ก ารแก่
คนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อรองรับปริมาณผู้สูงอายุ
ที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
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3.2 โครงการศึกษาความเหมาะสมด้าน
วิ ศ วกรรม เศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ออกแบบรายละเอียดโครงข่ายทางเชือ่ มระหว่าง
ทางยกระดับอุตราภิมุข และทางพิเศษศรีรัชวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันการเดินทางในระดับพื้นราบและบน
โครงข่ายทางพิเศษในเขตเมืองของกรุงเทพมหานครมี
สภาพปริมาณการจราจรที่หนาแน่นในช่วงชั่วโมง
เร่งด่วนทัง้ เช้าและเย็น และมีโครงข่ายทีย่ งั ไม่เชือ่ มโยง
การเดิ น ทางอย่ า งเป็ น ระบบ ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น
การบรรเทาปัญหาการจราจรของพืน้ ทีเ่ ขตเมืองใน
กรุงเทพมหานครทีจ่ ะท�ำให้โครงข่ายถนนและทาง
พิเศษสามารถเชื่อมโยงได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้ง
ยังเป็นการเสริมโครงข่ายให้สามารถสอดรับกับ
ความต้องการการเดินทางได้อย่างสะดวก ลดความ
แออัด และคับคัง่ ของปริมาณจราจรในเขตเมือง ซึง่
กระทรวงคมนาคมได้พจิ ารณาและเห็นว่าการเชือ่ มโยง
โครงข่ายทางยกระดับอุตราภิมุข และทางพิเศษ
ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครจะเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนที่จะมีทางเลือกและได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง ท�ำให้ประหยัดค่าใช้จา่ ยและ
เวลาในการเดินทาง อย่างไรก็ตามการด�ำเนินโครงข่าย
ทางเชื่อมดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบต่อสัญญา
สัมปทานเดิม  และเข้าข่ายการด�ำเนินการตามพระราช
บัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556  ซึง่ มีประเด็นทีจ่ ะต้องพิจารณาเพือ่ ให้เกิด
ความชั ด เจน มี ข ้ อ มู ล ครบถ้ ว นและเพี ย งพอต่ อ
การตัดสินใจในการด�ำเนินการขัน้ ต่อไป โดยมอบให้

ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
(สนข.)ด�ำเนินการศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม  
เศรษฐกิจ  และสิง่ แวดล้อมและออกแบบรายละเอียด
โครงข่ายทางเชือ่ มระหว่างทางยกระดับอุตราภิมขุ และ
ทางพิเศษศรีรชั -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
4. แผนการพัฒนางานบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม
ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) จัดงานแถลงข่าวการเปิดใช้งานและพิธี
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพือ่ เชือ่ มต่อ
ระบบบัตร Easy Pass และบัตร M-Pass ภายใต้ระบบ
เก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection
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System: ETCS) โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ซึง่
การลงนามครัง้ นีร้ ว่ มกัน ระหว่าง การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย (กทพ.) และกรมทางหลวง (ทล.) พร้อม
คณะผูบ้ ริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม คณะผูบ้ ริหาร
และเจ้าหน้าที่จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กรมทางหลวง ธนาคารกรุงไทย ผูแ้ ทนจากหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ นายชัยวัฒน์ ทองค�ำคูณ ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
คณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ สนข. และสือ่ มวลชน เข้าร่วม
ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ อาคาร
สโมสร กระทรวงคมนาคม
5. แผนการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง
		 5.1 โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
การบินของประเทศไทย
ผลการศึกษาสามารถสรุปได้วา่ กิจกรรมที่
มีความเหมาะสมทีจ่ ะพัฒนาส�ำหรับประเทศไทย คือ
กิจกรรมซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน(Maintenance, Repair
and Overhaul: MRO) ซึง่ จ�ำเป็นต้องอยูใ่ นพืน้ ทีข่ อง
ท่าอากาศยาน และกิจกรรมผลิตชิน้ ส่วนอากาศยาน
(Original Equipment Manufacturing:OEM)
ที่ ส ามารถพั ฒ นาในพื้ น ที่ นิคมอุตสาหกรรมทีม่ อี ยู่
ได้ และผลการจัดประชุมสัมมนาทดสอบตลาด (Market
Sounding) ปรากฏว่า ท่าอากาศยานทีม่ คี วามเหมาะสม
เป็นอันดับแรก คือ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ซึ่งเป็น
พืน้ ทีใ่ นความรับผิดชอบของกองทัพเรือ และมีศนู ย์
ซ่อมบ�ำรุงอากาศยานของบริษัท การบินไทย จ�ำกัด
(มหาชน) (บกท.) ตัง้ อยูด่ ว้ ย ส่วนพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนอากาศยาน คือ
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมชายฝั่งตะวันออก ดังนั้น
จึงได้คัดเลือกท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นโครงการ
น�ำร่อง เพือ่ ออกแบบเบือ้ งต้น ศึกษาความเหมาะสม
ในการลงทุน และผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบือ้ งต้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการฯ นั้น
นอกจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
แล้ ว ยั ง คาดว่ า จะก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาด้ า น
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบ�ำรุงและผลิต
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ชิ้นส่วนอากาศยานที่มีคุณภาพ และการส่งเสริม
การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ ยกระดั บ เทคโนโลยี
ในกิจกรรมดังกล่าวให้ได้รับมาตรฐานสากล
5.2 โครงการศึกษาเพือ่ ยกระดับการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้า
ชายฝัง่ ของไทย
ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) จึงได้ด�ำเนินการศึกษาเพื่อยกระดับ
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบโครงข่ายการขนส่ง
สินค้าชายฝั่งของไทย เพือ่ จัดท�ำแผนพัฒนาระบบ
ขนส่งสินค้าชายฝัง่ ทีส่ ามารถใช้เป็นกลไกขับเคลือ่ น
ตอบสนองความต้องการขนส่งสินค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบสาระส�ำคัญอย่าง
สมบูรณ์ ครอบคลุมถึงการปรับปรุงโครงข่ายเชือ่ ม
โยงการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ อี ยู่
และ/หรือค�ำนึงถึงความเหมาะสมจ�ำเป็นทีจ่ ะต้อง
พัฒนาในอนาคต พร้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวกหรือ
องค์ประกอบต่อเนือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และจัดท�ำ
ระบบฐานข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นและเพียงพอส�ำหรับใช้
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย รวมทั้งใช้
ประโยชน์ในกระบวนการวางแผนให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ผลการ
ศึกษาคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนเมษายน 2560
ความคืบหน้าการด�ำเนินงาน
5.2.1 โครงการไทย-จีน ที่ด�ำเนินการอยู่นี้
มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ เ คราะห์ ด ้ า นเทคนิ ค
ค่อนข้างมาก ซึง่ ปัจจุบนั ทัง้ สองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกัน
ในหลายประเด็นหลักแล้ว
5.2.2 รฟท. อยูร่ ะหว่างการจ้างทีป่ รึกษาเพือ่
ด�ำเนินการยกร่างสัญญา ก่อนส่งให้ฝา่ ยจีนพิจารณา
โดยท�ำงานควบคูไ่ ปกับผูแ้ ทนส�ำนักงานอัยการสูงสุด
และได้มีการหารือในรายละเอียดของร่างสัญญา
2.1 การออกแบบรายละเอียดและร่างสัญญา 2.2
ที่ ป รึ ก ษาควบคุ ม งานก่ อ สร้ า ง โดยคณะท� ำ งาน
ทั้ ง สองฝ่ า ยอยู ่ ร ะหว่ า งเจรจาเพื่ อ ได้ ข ้ อ สรุ ป ใน
ทุกประเด็นร่างสัญญา 2.1 และ 2.2 ก่อนการประชุม
คณะกรรมการร่วมฯ ครั้งต่อไป

5.2.3 รฟท. อยูร่ ะหว่างการน�ำเสนอโครงการ
ความร่ ว มมื อ ด้ า นรถไฟระหว่ า ง ไทย-จี น ต่ อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา
5.2.4 คค. อยู่ระหว่างยกร่างระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาโครงการความ
ร่ ว มมื อ ด้ า นรถไฟระหว่ า งไทย-จี น เพื่ อ จั ด ตั้ ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการ
ความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ให้การ
บริหารงานโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง
ไทย-จีน สามารถด�ำเนินการได้อย่างเหมาะสมเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ
5.3 โครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทาง
กรุ ง เทพฯ-เชี ย งใหม่ (ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ
การพัฒนาระบบรางระหว่างไทย-ญี่ปุ่น)
กระทรวงคมนาคม (คค.) และกระทรวงทีด่ นิ
โครงสร้างพืน้ ฐาน การขนส่งและการท่องเทีย่ วญีป่ นุ่
(Ministry of Land, Infrastructure Transport and
Tourism, MLIT) ได้ลงนามบันทึกแสดงเจตจ�ำนง
(MOI) ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบราง
เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ กรุงโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่น โดยสาระส�ำคัญคือ ญี่ปุ่นมีความสนใจที่จะ
ร่วมมือในการพัฒนาการขนส่งระบบรางของ
ประเทศ
ความคืบหน้าการด�ำเนินงาน
1) ได้มีการลงนามบันทึกแสดงเจตจ�ำนง
(Memorandum of Intent) ระหว่ า งกระทรวง
คมนาคมของไทย และกระทรวงที่ดิน โครงสร้าง
พื้ น ฐานการขนส่ ง และการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ญี่ ปุ ่ น
(MLIT)  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
2)   JICA ได้รับมอบหมายจาก MLIT ให้
ด�ำเนินการศึกษาความเหมาะสมโครงการฯ เบือ้ งต้น
เพือ่ เสนอแนะรูปแบบการลงทุน โดยมีแผนด�ำเนินงาน
ระยะที่ 1 ระหว่ า งเดื อ นมกราคม - มิ ถุ น ายน
2559 ซึง่ ฝ่ายญีป่ นุ่ ได้นำ� เสนอสรุปผลการศึกษาเบือ้ ง
ต้น พบว่า โครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทาง
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ จะเป็นการพัฒนารถไฟทางคู่
ขนาดทางมาตรฐานกว้าง 1.435 เมตร โดยใช้ระบบ

รถไฟความเร็ ว สู ง ของญี่ ปุ ่ น (Shinkansen) ซึ่ ง
การพัฒนาจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรกจะพัฒนา
ในเส้นทาง กรุงเทพฯ-พิษณุโลก และในระยะที่สอง
จะพัฒนาต่อเนื่องในเส้นทาง พิษณุโลก-เชียงใหม่
3)  ได้ลงนามใน MOC ส�ำหรับการด�ำเนินงาน
ความร่ ว มมื อ ด้ า นระบบรางในระยะที่ 2 แล้ ว
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559
4)   ฝ่ายญี่ปุ่นจะส่งรายงานผลการศึกษา
ความเหมาะสมของโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ ขัน้
สุดท้ายให้ฝา่ ยไทยภายในเดือนมิถนุ ายน 2560 และ
การออกแบบรายละเอียดโครงการฯ จะด�ำเนินการ
หลังจากทีท่ งั้ สองฝ่ายเห็นชอบต่อรายงานการศึกษา
ความเหมาะสมของโครงการฯ แล้ว         
ระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมเบื้องต้น
2 ระบบ ดังนี้
โดยทั้งสองระบบมีลักษณะเป็นยานพาหนะ
ลักษณะพื้นสูง (High Floor) เพื่อป้องกันปัญหา
น�ำ้ ท่วมขังทีจ่ ะมีขนึ้ ตามลักษณะสภาพปัญหาของเมือง
ซึ่งเป็นทางผ่านของน�้ำ  แต่ทั้งนี้ข้อสรุปว่า ระบบที่

รถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT)

รถไฟฟ้ารางเบา (LRT)
รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม

113

เหมาะสมที่ สุ ด ส� ำ หรั บ เมื อ งนครราชสี ม าจะเป็ น
ระบบใด อยู่ระหว่างด�ำเนินการศึกษา
นอกจากนี้ในส่วนของการจัดท�ำแผนแม่บท
การจัดระบบการจราจรฯ ได้ด�ำเนินการควบคู่กับ
การจัดท�ำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะฯ
เพื่อรองรับการเดินทางประจ�ำวันของประชาชน
ลดปัญหาการจราจร ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
และลดการใช้พลังงาน โดยส่งเสริมให้เกิดการใช้
ระบบขนส่ ง สาธารณะให้ ม ากขึ้ น มุ ่ ง เน้ น ที่ ก าร
จั ด การจราจรในพื้ น ที่ โ ดยรอบสถานี ข นส่ ง
สาธารณะ (สถานี ร ถไฟ หรื อ สถานี ร ถโดยสาร)
รวมถึงการออกแบบการจัดล�ำดับชั้นของถนน (Road
Functional Hierachy Classification) โดยด�ำเนิน
การวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดระบบการจราจร
ในโครงข่ า ยถนนในเขตเมื อ งและพื้ น ที่ ต ่ อ เนื่ อ ง

พร้อมทั้งทดสอบการจัดระบบการจราจรเพื่อเสนอ
แนวทางการจัดระบบการจราจรทัง้ บริเวณทางแยก/
ช่วงถนน การปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของถนน
และการจัดระบบสัญญาณไฟจราจร (กรณีทางแยก
เดีย่ วและทางแยกต่อเนือ่ ง) ก่อนจะน�ำไปสูท่ างเลือก
กลยุทธ์และการจัดท�ำแผนแม่บทการจัดระบบการ
จราจรในเขตเมืองนครราชสีมาและพื้นที่ต่อเนื่องที่
มีความต้องการเดินทาง โดยได้มีการประยุกต์ใช้
ล�ำดับชั้นของถนนส�ำหรับเมืองนครราชสีมา พบว่า
แนวคิดการจัดล�ำดับชั้นของถนนไม่ได้มีการน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมืองนครราชสีมาอย่างมี
ประสิทธิผล จ�ำเป็นต้องมีการออกแบบโครงข่าย
ถนนใหม่ให้สอดคล้องกับล�ำดับชั้นของถนนให้มี
การรองรับระบบถนนหลัก ถนนรองและถนนย่อย

ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
สืบเนื่ององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้เข้ามาตรวจการท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล
มาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนของประเทศไทย ตามด้วยการประกาศลดอันดับความน่า
เชื่อถือด้านความปลอดภัยการบิน โดยการติด “ธงแดง” ประเทศไทยเมือ่ วันที่ 18 มิถนุ ายน 2558 ทีผ่ า่ นมา
จากปัญหาการติดธงแดงดังกล่าวส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จึงพิจารณาด�ำเนินการ
ตรวจประเมิ น การออกใบรั บ รองผู ้ ด� ำ เนิ น การเดิ น อากาศใหม่ (AOC Recertification :
Re-AOC) โดยได้วา่ จ้างบริษทั CAA International Limited สหราชอาณาจักร (CAAi) มาเป็นทีป่ รึกษาโครงการ
ตรวจสอบและประเมินเพื่อออกใบรับรองผู้ด�ำเนินการเดินอากาศใหม่ จ�ำนวนทั้งสิ้น 25 สายการบิน โดย
เป็นสายการบินที่ท�ำการบินในเส้นทางบินระหว่างประเทศ แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1-2 เป็นการ
ยื่ น แสดงเจ ต จ� ำ น ง
ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ
ของสายการบินต่างๆ
และได้ด�ำเนินการแล้ว
เสร็จ เมือวันที่ 12-23
กันยายน 2559

ขั้ น ตอนที่ 3 ตรวจ
ประเมินคูม่ อื ปฏิบตั กิ าร
ของสายการบิ น ต่ า งๆ
และได้ด�ำเนินการแล้ว
เสร็จจ�ำนวน   6 สาย
การบิน และอยู่ระหว่าง
ด� ำ เนิ น การ 3 สาย
การบิน
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ขั้นตอนที่ 4 คือการ
ตรวจประเมิ น ระดั บ
ความปลอดภัยในการ
ป ฏิ บั ติ ก า ร บิ น โ ด ย
ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น จ า ก
การปฏิบัติงานจริง อยู่
ระหว่างด�ำเนินการ 3
สายการบิน

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อเสร็จสิ้นทั้ง 4 ขั้น
ตอนและสายการบินต่างๆ ได้ทำ� การ
แก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมดจนเป็นที่
ยอมรับของ กพท. แล้ว กพท. จะ
ด�ำเนินการออกใบรับรองผูด้ ำ� เนินการ
เดินอากาศใหม่ โดยตามแผนคาดว่า
จะสามารถออกใบรับรองผู้ด�ำเนินการ
เดินอากาศใหม่ได้ จ�ำนวน 9 สาย
การบินภายในเดือนมิถุนายน 2560
และคาดว่ า จะสามารถด� ำ เนิ น การ
เสร็จสิ้นทั้ง 25 สายการบินภายใน
ไตรมาสที่ 2 ของปี 2561

• ส่วนรัฐวิสาหกิจ
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทาง
ถนนจิระ-ขอนแก่น
ลักษณะงานโครงการ
1. งานก่อสร้างทางรถไฟเพิ่ม 1 ทาง ด้าน
ขวาทาง ระยะห่างจากทางเดิม 6.0 เมตร รวม 187
กม.
1.1 ทางวิ่งระดับพื้น ระยะทาง 181.6
กิโลเมตร
1.2 ทางรถไฟยกระดับ ระยะทาง 5.4
กิ โ ลเมตรพร้ อ มงานก่ อ สร้ า งสะพานรถไฟ 84
สะพาน
2. งานก่อสร้างโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุด
ตัดทางรถไฟ โดยแยกเป็น
2.1 สะพานข้ามทางรถไฟ (Overpass) 8
แห่ง

2.2 สะพานข้ามทางรถไฟรูปตัวยู (UTurn Bridge) 26 แห่ง
2.3 ทางลอดรูปแบบท่อเหลี่ยม (Box
Under pass) 76 แห่ง
2.4 ทางรถไฟยกระดั บ 1 แห่ ง ที่
ขอนแก่น  (และอยูร่ ะหว่างขออนุมตั เิ พิม่ เติม 1 แห่ง
ที่ อ.บ้านไผ่)
3. งานก่ อ สร้ า งสถานี ร ถไฟระดั บ พื้ น 18
สถานี สถานี ร ถไฟยกระดั บ    1 สถานี (สถานี
ขอนแก่น) และป้ายหยุดรถ 7 แห่ง
4. งานก่ อ สร้ า งย่ า นเก็ บ กองและขนถ่ า ย
ตู้สินค้า (CY) 3 แห่ง ที่สถานีบ้านกระโดน สถานีชุม
ทางบัวใหญ่ และสถานีท่าพระ
5. งานออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบ
อาณั ติ สั ญ ญาณด้ ว ย ระบบ Automatic Train
Protection และสื่อสารโทรคมนาคมตลอดแนวเส้น
ทางรถไฟ
6. งานก่อสร้างโยธาและอื่นๆ ของโครงการ
เช่น งานระบบระบายน�้ำ  สะพานลอยคนเดินข้าม
งานรั้วกั้นตามแนวที่จ�ำเป็น

งานจัดหารางรถไฟ

งานหล่อหมอนคอนกรีต

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม

115

งานหล่อหมอนคอนกรีต

งานผลิตประแจสับหลีก

งานจัดหาเครื่องยึดเหนี่ยวรางรถไฟ

โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา คลองสิบเก้า - แก่งคอย
โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสาย
ชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบ
เก้า - แก่งคอย ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝัง่ ทะเลตะวันออก เป็น
แผนการลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของท่าเรือ
แหลมฉบัง และขยายขีดความสามารถของเส้นทาง
ขนส่งหลักในภูมภิ าคทีม่ คี วามส�ำคัญในการเชือ่ มโยง
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การคาดการณณ์ปรริมาณสรินคผู้าในปปีอนาคต
ชช่วง คลองสริบเกผู้า - ฉะเชริงเทรา
เสผู้นทาง
คลองสสิบเกก้า - ฉะเชสิงเทรา

ผลประโยชน์ของโครงการ
• เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของ
การขนส่งระบบราง ลดระยะเวลาการเดินทาง
ประหยั ด พลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง ที่ ใช้ ใ นขนส่ ง ของ
ประเทศและลดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
• เพิ่มทางเลือกและจูงใจให้ผู้ประกอบ
การในการขนส่งสินค้าในระบบรางมากขึ้น
• เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การพั ฒ นาและ
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ทั้งด้านศรษฐกิจ
การขนส่ง และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
• เชื่อมโยงโครงข่ายการบริหารจัดการ
ระบบการขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ ทั้งใน
พืน้ ทีใ่ นเมือง ชนบท  ระหว่างประเทศเข้าด้วยกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ช่ ว ยแบ่ ง เบาปริ ม าณการจราจรบน
ถนนสายต่างๆ ทีเ่ ชือ่ มภาคตะวันออกกับภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลดอุบัติเหตุ และ
ลดการสูญเสียต่างๆ บนท้องถนน

โครงการก่อสร้างทางคูใ่ นเส้นทางรถไฟสาย
ชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบ
เก้า - แก่งคอย เป็นงานก่อสร้างทางรถไฟทางคูเ่ พิม่
1 ทาง ที่มีความกว้างของขนาดทางรถไฟ 1 เมตร
ขนานกับเส้นทางรถไฟเดิม โดยเส้นทางของรถไฟ
ทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย จะ
เริ่มต้นจากสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา ผ่านพื้นที่ 3
จังหวัด คือ จังหวัด ฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก
และสิน้ สุดแนวเส้นทางทีจ่ งั หวัดสระบุรี ตัง้ แต่จดุ เริม่
ต้นถึงจุดสิน้ สุดโครงการ รวมระยะทางประมาณ 97
กิโลเมตร

ประเภทสรินคผู้า

ปรริมาณการขนสส่งสรินคผู้า (ลผู้านตตัน/ปป)
2554

2559

2564

2569

คอนเทนเนอรร

1.16

6.98

10.48

13.65

แอลพรีจรี แกก๊ส

0.73

0.93

1.18

1.51

ซสิเมนตรผง

0.21

0.42

0.52

0.64

นนาน มมันดสิบ

0.65

0.70

0.75

0.80

นนาน มมันทมัวทั่ ไป

0.35

0.41

0.49

0.58

สสินคก้าออน
ทั่ ๆ

0.0002

0.0006

0.0008

0.0011

รวม

3.10

9.44

13.42

17.18

ททมที่ า: ททที่ปรรึกษา

การคาดการณณ์ปรริมาณสรินคผู้าในปปีอนาคต
ชช่วง แกช่งคอย - คลองสริบเกผู้า
เสผู้นทาง

แกก่งคอย - คลองสสิบเกก้า

การค้า การขนส่งระบบรางกับกลุ่มประเทศเพื่อน
บ้านในภูมิภาค จากภาคเหนือและตะวันออกเฉียง
เหนือ ไปยังพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่ท่าเรือ
แหลมฉบั ง สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาลใน
การพั ฒ นาระบบการขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ อ ย่ า ง
บู ร ณาการ   เพื่ อ ให้ เ กิ ด การประหยั ด ทรั พ ยากร
พลังงานและลดมลพิษ โดยมีวตั ถุประสงค์ทสี่ ำ� คัญใน
การช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่งและโลจิสติกส์รองรับ
การขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวัน
ออกและท่าเรือแหลมฉบังกับพื้นที่บริเวณภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น น�้ำมันก๊าซ LPG
ปูนซีเมนต์ สินค้าบรรจุคอนเทนเนอร์ รวมถึงสนับสนุน
ให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่ง (Modal Shift)
ไปสูร่ ะบบรางและสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการกระจายสินค้าให้
มีประสิทธิภาพ เพิม่ ความจุสงู สุดของทางในระบบท�ำให้
ขนส่งสินค้าได้มากขึ้น ในขณะที่ค่าขนส่งลดต�ำ่ ลง

ประเภทสรินคผู้า

ปรริมาณการขนสส่งสรินคผู้า (ลผู้านตตัน/ปป)
2554

2559

2564

2569

คอนเทนเนอรร

1.15

6.96

10.45

13.61

แอลพรีจรี แกก๊ส

0.73

0.93

1.18

1.51

ซสิเมนตรผง

0.21

0.42

0.52

0.64

นนาน มมันดสิบ

0.65

0.70

0.75

0.80

นนาน มมันทมัวทั่ ไป

0.35

0.41

0.49

0.58

สสินคก้าออน
ทั่ ๆ

0.0003

0.0008

0.0012

0.0015

รวม

3.09

9.42

13.39

17.14

ททมที่ า: ททที่ปรรึกษา
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การคาดการณณ์ปรริมาณผผผู้โดยสารในปปีอนาคต
ปรริมาณผผโผู้ ดยสาร (ลผู้านคน / ปป)
เสผู้นทาง
2554

2559

2564

2569

แกก่งคอย - คลองสสิบเกก้า

0.13

0.16

0.19

0.27

คลองสสิบเกก้า - ฉะเชสิงเทรา

2.40

3.41

5.10

6.90

ฉะเชสิงเทรา - ศรรีราชา

0.85

1.00

1.14

1.54

ททที่มา: ททที่ปรรึกษา

• ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง
• สามารถช่วยลดการเกิดอุบตั เิ หตุใน
การเดิ น ทางบนท้ อ งถนนและผู ้ สั ญ จรใกล้
เส้นทางรถไฟ

การคาดการณณ์ปรริมาณสรินคผู้าในปปีอนาคต
ชช่วง ฉะเชริงเทรา - ศรทราชา

ฉะเชสิงเทรา - ศรรีราชา

เสผู้นทาง

ประเภทสรินคผู้า

ปรริมาณการขนสส่งสรินคผู้า (ลผู้านตตัน/ปป)
2554

2559

2564

2569

คอนเทนเนอรร

10.15

16.95

25.19

32.81

แอลพรีจรี แกก๊ส

0.73

0.93

1.18

1.51

ซสิเมนตรผง

0.00

0.004

0.006

0.007

นนาน มมันดสิบ

0.65

0.70

0.75

0.80

นนาน มมันทมัวทั่ ไป

0.35

0.41

0.49

0.58

สสินคก้าออน
ทั่ ๆ

0.10

0.15

0.22

0.28

รวม

12.33

19.14

27.83

35.98

ททมที่ า: ททที่ปรรึกษา

3. การรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนแห่ ง และสัญญางานระบบรถไฟฟ้าและการเดินรถ โดย
ใช้รปู แบบให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน (PPP Gross Cost)
ประเทศไทย
3.1 โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลอง
รัชธรรม (สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ)
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ด�ำเนินโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ เมื่อ
วันที่ 2 ตุลาคม 2550 และเห็นชอบแนวทางให้
เอกชนเข้าร่วมทุนในรูปแบบ PPP Gross Cost โดย
ให้กระทรวงคมนาคม และ รฟม. พิจารณาทางเลือก
รูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนที่เหมาะสมและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้บริการก่อน
น�ำเสนอตามขั้นตอนของ พระราชบัญญัติว่าด้วย
การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด�ำเนินการในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2535
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ –
บางซื่อ แบ่งการด�ำเนินงานโครงการออกเป็น 6
สัญญา ได้แก่ สัญญาการก่อสร้างงานโยธา 4 สัญญา
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จ�ำนวน 2 สัญญา ดังนี้
• สัญญาที่ 1 การก่อสร้างโครงสร้างยก
ระดับ ช่วงบางซือ่ – สะพานพระนัง่ เกล้า ระยะทาง
12 กิโลเมตร 8 สถานี มีกิจการร่วมค้าซีเคทีซี เป็น
ผู้รับเหมาก่อสร้างในวงเงินค่าจ้าง 14,556,049,543.36
บาท เริ่มงานวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
• สัญญาที่ 2 การก่อสร้างโครงสร้าง
ยกระดับ ช่วงสะพานพระนั่งเกล้า – บางใหญ่
ระยะทาง 11 กิโลเมตร 8 สถานี มีบริษัท ซิโน-ไทย
เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
เ ป ็ น ผู ้ รั บ เ ห ม า ก ่ อ ส ร ้ า ง ใ น ว ง เ งิ น ค ่ า จ ้ า ง
13,341,579,662.60 บาท เริ่มงานวันที่ 1 มีนาคม
2553
• สัญญาที่ 3 การก่อสร้างศูนย์ซอ่ มบ�ำรุง
รักษาและอาคารจอดแล้วจร มีกิจการร่วมค้าพีเอ
อาร์ เป็ น ผู ้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งในวงเงิ น ค่ า จ้ า ง

5,172,632,475.31 บาท เริ่มงานวันที่ 1 มีนาคม
2553
• สัญญาที่ 4 งานจัดหาระบบรถไฟฟ้า
การให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบ�ำรุงรักษา
ช่วงสถานีคลองบางไผ่ - สถานีเตาปูน ด�ำเนินการ
ภายใต้สัญญาสัมปทานระหว่าง รฟม. และ BEM
ในวงเงิน 82,624,752,719 บาท เริ่มงานวันที่ 4
กันยายน 2556
• สัญญาที่ 5 งานจัดหาระบบรถไฟฟ้า
การให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบ�ำรุงรักษา
ช่วงสถานีเตาปูน – สถานีบางซื่อ
• สั ญ ญาที่ 6 งานระบบราง มี บ ริ ษั ท
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็น
ผู้รับจ้าง ในวงเงินค่าจ้าง 3,601,025,865.73 บาท
เริ่มงานวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลอง
รัชธรรม เริ่มด�ำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2552
เป็นโครงสร้างทางวิง่ ยกระดับตลอดสาย ใช้แนวทาง
วิ่ ง ใหญ่ อ ยู ่ ก ลางถนน มี ร ะยะทางประมาณ 23
กิโลเมตร  ตลอดทั้งสายมีสถานีรถไฟฟ้าจ�ำนวน 16
สถานี และด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2558
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟฟ้าสาย
สีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ว่า “ฉลองรัชธรรม”
ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Chalong Ratchadham” ซึ่งมี
ความหมายว่า “เฉลิมฉลองพระราชาที่ปกครอง
โดยธรรม” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559
ต่อมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2559
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ได้เปิดให้
บริการแก่ประชาชน โดยได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ
ล้นเกล้าฯ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น มาทรงเปิ ด
การเดินรถอย่างเป็นทางการ
การให้ บ ริ ก ารเดิ น รถของรถไฟฟ้ า
มหานคร สายฉลองรัชธรรม มีรถไฟฟ้าที่ให้
บริการในวันธรรมดาจ�ำนวนสูงสุด 12 ขบวน

ในวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ จ�ำนวนสูงสุด 8
ขบวน และในระหว่ า งการเปิ ด ให้ บ ริ ก ารของ
ปีงบประมาณ 2559 (6 สิงหาคม – 30 กันยายน
2559) มีจำ� นวนผู้โดยสารรวม 1.15 ล้านคน-เที่ยว
หรือเฉลี่ย 0.21 แสนคน-เที่ยวต่อวัน โดยจัดเก็บ
รายได้จากค่าโดยสารรถไฟฟ้าได้จ�ำนวน 28.85
ล้านบาท หรือเฉลี่ย 0.52 ล้านบาทต่อวัน

3.2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้ำเงิน ช่วง
หัวล�ำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ
• สัญญาที่ 1: งานก่อสร้างโครงสร้าง
ใต้ดิน ช่วงหัวล�ำโพง - สนามไชย
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็น
ผูร้ บั จ้างงานโยธา สัญญาที่ 1 เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์
2554 ในวงเงินค่าจ้าง 11,441 ล้านบาท และบริษัท
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้เริม่
งานเมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2554 โดยผลการด�ำเนินงาน
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 มีความก้าวหน้าเท่ากับ
ร้อยละ 90.12 จากแผนงานร้อยละ 90.85 ล่าช้ากว่า
แผนร้อยละ 0.73 โดยมีงานก่อสร้างที่ส�ำคัญ ได้แก่
งานขุดเจาะและติดตั้งชิ้นส่วนอุโมงค์ฝั่งตะวันออก
- ตะวันตก (East - West Bound) แล้วเสร็จถึงสถานี
รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม
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สนามไชย สถานี วั ด มั ง กรก� ำ ลั ง ด� ำ เนิ น การงาน
เทคอนกรีตผนังโครงสร้างอาคารส่วนเหนือดิน (Above
Ground – Entrance A&B, Vent Building 3) งาน
สถาปัตยกรรม และงานระบบ ได้แก่ งานพื้น งาน
ผนัง งานฝ้าเพดาน งานลิฟท์-บันไดเลือ่ น งานติดตัง้
ท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้า งานติดตั้งท่อระบบ
เครื่องกล ประปา ปรับอากาศและอัคคีภัย ปล่อย
ระบายอากาศ (IVS1) ด�ำเนินการงานสถาปัตยกรรม
ภาพแสดงความก้าวหน้างานก่อสร้างสถานีวดั มังกร
และงานระบบ ได้แก่ งานผนัง งานฝ้าเพดาน งาน
ติดตั้งท่อ งานระบบไฟฟ้า เครื่องกลและประปา (สัญญาที่ 1)
สถานีวังบูรพา ก�ำลังด�ำเนินการงานขุดดินและงาน
เทคอนกรีตโครงสร้างพืน้ ชัน้ สถานี (Base Slab) และ
ก�ำลังด�ำเนินการงานเทคอนกรีตพืน้ ชานชาลาสถานี
ชั้นบนและชั้นล่าง (Upper & Lower Platform) งาน
ผนังคอนกรีต งานระบบไฟฟ้า ประปา ปรับอากาศ
ปล่องระบายอากาศ (IVS2) ด�ำเนินการเทคอนกรีต
งานผนังชัน้ B4 ถึง B6 และด�ำเนินการส่วนเชือ่ มต่อ
ระหว่างปล่องระบายอากาศกับอุโมงค์ (Mine Adit)

ภาพแสดงความก้าวหน้างานก่อสร้างปล่องระบาย
อากาศ 1 (สัญญาที่ 1)

ภาพแสดงความก้าวหน้างานก่อสร้างสถานีสามยอด (สัญญาที่ 1)
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• สัญญาที่ ๒ : งานก่อสร้างโครงสร้าง
ใต้ดิน ช่วงสนามไชย – ท่าพระ
รฟม. ได้ ล งนามในสั ญ ญาว่ า จ้ า งบริ ษั ท
ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานโยธา
สัญญาที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ในวงเงิน
ค่าจ้าง 10,688 ล้านบาท และบริษัท ช.การช่าง
จ�ำกัด (มหาชน) ได้เริม่ งานเมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2554

โดยผลการด�ำเนินงาน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559
มี ค วามก้ า วหน้ า เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 100.00 จาก
แผนงานร้อยละ 100.00 เป็นไปตามแผนงาน ซึง่ อยู่
ระหว่างการตรวจรับงานและมีงานบางส่วนต้องรอ
ทดสอบระบบร่วมกับงานผลิต ติดตั้งระบบไฟฟ้า
และทดลองเดินรถ (สัญญาที่ 6)

ภาพแสดงความก้าวหน้างานก่อสร้างสถานีสนามไชย
(สัญญาที่ 2)

ภาพแสดงความก้าวหน้างานก่อสร้างอุโมงค์ (สัญญาที่ 2)

ภาพแสดงความก้าวหน้างานก่อสร้างสถานีอิสรภาพ (สัญญาที่ 2)
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• สัญญาที่ 3 : งานก่อสร้างโครงสร้าง
ยกระดับ ช่วงเตาปูน – ท่าพระ
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกิจการร่วมค้า
SH-UN เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 3 เมื่อ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ในวงเงินค่าจ้าง 11,284
ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) ได้เริ่มงาน
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 โดยผลการด�ำเนินงาน
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559 มีความก้าวหน้าเท่ากับ
ร้อยละ 63.47 จากแผนงานร้อยละ 63.44 เร็วกว่า

แผนร้อยละ 0.03 โดยมีงานก่อสร้างทีส่ ำ� คัญ ได้แก่
งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิง่ รถไฟฟ้ายกระดับ จาก
ถนนประชาราษฎร์สาย 2 ถึงสถานีจรัญสนิทวงศ์ 13
ความยาวประมาณ 11.04 กม. งานก่อสร้างสถานี
จ�ำนวน 8 สถานี ได้แก่ สถานีบางโพ สถานีบางอ้อ
สถานีบางพลัด สถานีสริ นิ ธร สถานีบางยีข่ นั สถานี
บางขุนนนท์ สถานีไฟฉาย และสถานีจรัญสนิทวงศ์ 13

ภาพแสดงความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารสถานีบางโพ

ภาพแสดงความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารสถานีบางอ้อ

ภาพแสดงความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารสถานีบางพลัด

ภาพแสดงความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารสถานีสิรินธร

ภาพแสดงความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารสถานี
บางยี่ขัน

ภาพแสดงความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารสถานี
บางขุนนนท์
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ภาพแสดงความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารสถานีไฟฉาย

ภาพแสดงความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารสถานี
บางขุนนนท์

• สัญญาที่ 4 : งานก่อสร้างโครงสร้างยก
ระดับ ช่วงท่าพระ – หลักสอง
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท ซิโนไทย เอ็ น จี เนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัค ชั่น จ�ำกัด
(มหาชน) เป็นผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 4 เมื่อวัน
ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ในวงเงินค่าจ้าง 13,335 ล้าน
บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) ได้เริ่มงานเมื่อ
วันที่ 4 เมษายน 2554 โดยผลการด�ำเนินงาน ณ
สิ้นเดือนกันยายน 2559 มีความก้าวหน้าเท่ากับ
ร้อยละ 85.64 จากแผนงานร้อยละ 84.44 เร็วกว่า
แผนร้อยละ 1.20 โดยมีงานก่อสร้างทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ งาน
ก่อสร้างโครงสร้างทางวิง่ รถไฟฟ้ายกระดับ จากสถานี
ท่าพระ ถึงสถานีหลักสองความยาวประมาณ 10.5 กม.
งานก่อสร้างสถานีจำ� นวน 7 สถานี ได้แก่ สถานีทา่ พระ
สถานีบางไผ่ สถานีบางหว้า สถานีเพชรเกษม 48 สถานี
ภาษีเจริญ สถานีบางแค และสถานีหลักสอง งาน
ก่อสร้างอาคารที่ศูนย์ซ่อมบ�ำรุง (Depot) และงาน
ก่อสร้างอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride 1, 2)

• สัญญาที่ 5 : งานระบบรางรถไฟฟ้า
รฟม. ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษทั ช.การ
ช่าง จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผูร้ บั จ้างงานโยธา สัญญาที่ 5
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ในวงเงินค่าจ้าง
4,999 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) และ
บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน) ได้เริ่มงานเมื่อ
วันที่ 4 เมษายน 2554 โดยผลการด�ำเนินงาน ณ
สิ้นเดือนกันยายน 2559 มีความก้าวหน้าเท่ากับ
ร้อยละ 78.09 จากแผนงานร้อยละ 75.45 เร็วกว่าแผน
ร้อยละ 2.64 งานก่อสร้างอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการติดตัง้
รางภายในศูนย์ซอ่ มบ�ำรุงรักษา (Depot) และงานติดตัง้
ระบบรางบนสายทางหลัก (Main Line) จากสถานี
หลักสอง (BS20) จนถึงสถานีเพชรเกษม 48 (BS17)

ภาพความก้าวหน้างานวางรางภายในศูนย์ซ่อมบ�ำรุง (Depot)

ภาพแสดงความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารสถานี
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3.3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ
• ข้อมูลโครงการ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ สัญญาที่ 1 งานโยธา เป็นงานก่อสร้าง
โครงสร้างยกระดับ ประกอบด้วยงานก่อสร้างสถานี 9 สถานี อาคารศูนย์ซ่อมบ�ำรุง 1 แห่ง อาคารจอด
แล้วจร 1 แห่ง และงานขยายสะพานข้ามคลองส�ำโรง 1 แห่ง สัญญาที่ 2 งานระบบราง เป็นงานออกแบบ
ควบคูง่ านติดตัง้ ระบบราง บนทางวิง่ รถไฟฟ้า ระยะทางประมาณ 12.6 กิโลเมตร และบริเวณพืน้ ทีศ่ นู ย์ซอ่ มบ�ำรุง
พร้อมการทดสอบระบบราง งานแก้ไขข้อบกพร่อง และงานบ�ำรุงรักษาในช่วงทดสอบการเดินรถ
งานโยธาสัญญาที่ 1
ลงนามสัญญา
ผูร้ บั จ้าง
เริม่ งานก่อสร้าง
กำ�หนดแล้วเสร็จ
ระยะเวลาก่อสร้าง

วันที่ 23 ธันวาคม 2554
บริษทั ช. การช่าง จำ�กัด (มหาชน)
วันที่ 1 มีนาคม ๒๕๕๕
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
1,710 วัน

• ความก้าวหน้างาน
ผู้รับจ้างงานโยธา สัญญาที่ 1 หรือ บริษทั ช.
การช่าง จ�ำกัด (มหาชน) ได้ด�ำเนินงานก่อสร้างโดยมี
ความก้ า วหน้ า ของงานก่ อ สร้ า ง ณ สิ้ น เดื อ น
กันยายน 2559 เท่ากับร้อยละ 98.21 (แผนงาน
เท่ากับร้อยละ 97.55) เร็วกว่าแผนงานร้อยละ 0.66
ซึง่ ผูร้ บั จ้างฯ ได้ดำ� เนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างมี
สาระส�ำคัญ (Substantial Completion) ตามสัญญา
จ้างฯ แล้ว เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 และ
ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการส่งมอบงาน และการตรวจรับงาน
ร่วมกันระหว่าง รฟม. ทีป่ รึกษา GBSC และผูร้ บั จ้างฯ
ต่อไป
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งานโยธาสัญญาที่ 2
ลงนามสัญญา
ผูร้ บั จ้าง
เริม่ งานก่อสร้าง
กำ�หนดแล้วเสร็จ
ระยะเวลาก่อสร้าง

วันที่ 11 เมษายน 2556
บริษทั ช. การช่าง จำ�กัด (มหาชน)
วันที่ 26 เมษายน 2556
วันที่ 4 มกราคม 2560
1,350 วัน

ผูร้ บั จ้างงานโยธา สัญญาที่ 2 (งานระบบราง)
หรือ บริษทั ช. การช่าง จ�ำกัด (มหาชน) ได้ด�ำเนินงาน
ก่อสร้างโดยมีความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ณ สิน้
เดือนกันยายน 2559 เท่ากับร้อยละ 95.01 (แผน
งานเท่ากับร้อยละ ๘๙.๒๒) เร็วกว่าแผนงานร้อยละ
๕.๗๙ ซึง่ ผูร้ บั จ้างฯ ได้ดำ� เนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
อย่างมีสาระส�ำคัญ (Substantial Completion) แล้ว
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 หรือก่อสร้างแล้วเสร็จ
ก่อนก�ำหนดสิ้นสุดสัญญา 19 วัน ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่าง
การส่งมอบงาน และการตรวจรับงานร่วมกันระหว่าง
รฟม. ทีป่ รึกษา GBSC และผูร้ บั จ้างฯ ต่อไป
3.4 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ
ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต
• ข้อมูลโครงการ
โครงการมี ร ะยะทางประมาณ 19
กิโลเมตร เป็นทางวิ่งยกระดับทั้งหมด มี 16 สถานี
แนวเส้นทางเริ่มต้นต่อเนื่องจากแนวเส้นทางของ
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (BTS)
ที่ ส ถานี ห มอชิ ต ข้ า มทางยกระดั บ ดอนเมื อ ง
โทลล์เวย์บริเวณห้าแยกลาดพร้าวผ่านแยกรัชโยธิน
แยกเกษตร แยกหลักสี่ ไปจนถึงบริเวณสะพานใหม่
หน้าตลาดยิ่งเจริญ
• ผลงานการท�ำบันทึกข้อตกลงระหว่าง
รฟม. กับ กฟน. เรื่องการก่อสร้างบ่อพักและท่อ
ร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ –
คูคต
หลังจากลงนามบันทึกข้อตกลงแล้วทั้งสอง

หน่วยงานได้จัดตั้งคณะท�ำงาน (Steering Committee) โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ กฟน. และ
รฟม. เป็นคณะท�ำงานเพือ่ ควบคุม ติดตามความคืบ
หน้า และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นต่องานก่อสร้าง
พักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพาน
ใหม่ – คูคต และได้มกี ารประชุมร่วมกันมาเป็นล�ำดับ
ซึ่งที่ผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหาและด�ำเนินงาน
ร่วมกันได้เป็นอย่างดี

3.5 โครงการรถไฟฟ้ า สายสี ช มพู ช่ ว ง
แคราย – มี น บุ รี และโครงการรถไฟฟ้ า สาย
สีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส�ำโรง
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29
มีนาคม 2559 อนุมัติให้ด�ำเนินโครงการรถไฟฟ้า
สายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และโครงการ
รถไฟฟ้ า สายสี เ หลื อ ง ช่ ว งลาดพร้ า ว – ส� ำ โรง
ตามที่คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐเสนอ
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ภาพโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

คณะรั ฐ มนตรี ใ นคราวประชุ ม เมื่ อ วั น ที่
19เมษายน 2559 อนุมัติให้ดำ� เนินการก่อสร้างงาน
โยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ ช่วงศูนย์วฒ
ั นธรรม
แห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ ในกรอบวงเงิน 82,907
ล้านบาท (ไม่รวมค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน)

ภาพโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส�ำโรง

3.6 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวนิ ทวงศ์)
คณะรั ฐ มนตรี ใ นคราวประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 8
ธั น วาคม 2558 ได้ อ นุ มั ติ ใ นหลั ก การโครงการ
รถไฟฟ้ า สายสี ส ้ ม ช่ ว งศู น ย์ วั ฒ นธรรมแห่ ง
ประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) โดยอนุมัติกรอบ
วงเงินส�ำหรับค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่าส�ำรวจ
อสังหาริมทรัพย์ จ�ำนวน 9,625 ล้านบาท
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ภาพโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
โครงการ “ซ้ายตลอดจอดทุกป้าย สร้าง
วินัยจราจร”
หลักการและเหตุผล
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีภารกิจหลัก
ในการให้บริการประชาชนด้วยรถโดยสารประจ�ำ
ทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 จังหวัด
ประกอบด้วย นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
สมุ ท รสาคร และนครปฐม โดยมุ ่ ง เน้ น ให้ ผู ้ ใช้
บริการได้รับความสะดวก ปลอดภัยจากการใช้
บริการรถโดยสารประจ�ำทาง พนักงานขับรถต้อง
ขับรถด้วยความสุภาพและปฏิบัติตามกฎจราจร
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน พนักงาน
เก็บค่าโดยสารมีบทบาทส�ำคัญในการให้บริการ
ด้ ว ยกิ ริ ย าวาจาที่ สุ ภ าพอ่ อ นน้ อ ม และมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการ เพื่อให้นักเรียน
นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจและถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัย  
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จึงได้จัดท�ำโครงการ
“ซ้ายตลอดจอดทุกป้าย สร้างวินยั จราจร” ซึง่ เป็น
โครงการต่อเนื่องและขณะนี้ยังคงด�ำเนินการจนถึง
ปัจจุบัน
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ�ำ
ทางได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช้บริการ
2) เพือ่ ให้พนักงานประจ�ำรถปฏิบตั ติ าม
กฎจราจร และระเบียบขององค์การอย่างเคร่งครัด
3) เพื่อลดจ�ำนวนการเกิดอุบัติเหตุ
4) เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้
บริการ
2. เป้าหมาย
รณรงค์ ใ ห้ พ นั ก งานขั บ รถทุ ก คนได้
ตระหนักถึงความส�ำคัญในการขับรถชิดซ้ายในช่อง
ทางเดินรถโดยสารประจ�ำทาง จอดรถรับ – ส่งทุก

ป้ายหยุดรถโดยสารประจ�ำทาง และเปิด – ปิดประตู
อัตโนมัติตามวิธีก�ำหนด คือเปิดเมื่อจอดรถสนิท
และปิดก่อนน�ำรถออกจากป้าย
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ รั บ ความสะดวก
ปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารประจ�ำทาง
2) พนักงานขับรถปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
     3) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีภาพ
ลักษณ์ที่ดีในการให้บริการขนส่งสาธารณะ
4) ลดจ� ำ นวนการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ลด
จ�ำนวนเรื่องร้องเรียน และเรื่องชมเชยเพิ่มมากขึ้น
โครงการ “รถเมล์ฟรีจากภาษีประชาชน”
องค์การได้ดำ� เนินโครงการรถเมล์ฟรีจากภาษี
ประชาชนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 - 2556  
โดยจัดเดินรถเมล์ฟรีให้บริการประชาชน วันละ 800
คัน จ�ำนวน 75 เส้นทาง และเพิ่มการให้บริการ
จ�ำนวน 12 เส้นทาง  ผูใ้ ช้บริการเฉลีย่ วันละ 558,001
คน (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่30
กันยายน 2559) โดยฝ่ายการเดินรถองค์การได้
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารอย่ า งสม�่ ำ เสมอ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ต่ออายุรถเมล์ฟรี
อีก 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 59 – 30
เมษายน 60 และให้กระทรวงคมนาคมไปพิจารณา
หาแนวทางใหม่ เพือ่ ช่วยเหลือได้ตรงกลุม่ เป้าหมาย
ก่อนเริ่มใช้แนวทางลดค่าครองชีพด้านค่าโดยสาร
ใหม่ 1 สิงหาคม 59 เป็นต้นไป
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สถาบันการบินพลเรือน
1. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์
พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอ�ำนวย
การและสิ่งปลูกสร้างประกอบครุภัณฑ์ สบพ.
วั ต ถุ ป ระสงค์ : เพื่ อ เป็ น การตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาบุคลากรด้านการ
บินในระดับภูมภิ าค  อีกทัง้ เพือ่ แก้ปญ
ั หาเรือ่ งอาคาร
เรียนมีไม่เพียงพอต่อจ�ำนวนนักศึกษาทีเ่ พิม่ มากขึน้
และเป็นการปรับปรุง สบพ. ให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่ม
มากขึ้น
วงเงินงบประมาณก่อสร้าง: 1,255.47 ล้าน
บาท โดยกระทรวงคมนาคม เสนอที่ประชุมคณะ
รัฐมนตรีในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เห็นชอบในหลัก
การให้ ส ถาบั น การบิ น พลเรื อ นด� ำ เนิ น โครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการ
บินอาคารฝ่ายอ�ำนวยการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
พร้อมครุภัณฑ์ของสถาบันการบินพลเรือน
2. สถาบั น การบิ น พลเรื อ นผ่ า นการ
ประเมินมาตรฐานการฝึกอบรม การเป็นสมาชิก
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ประเภท Full Member โครงการ ICAO TRAINAIR
PLUS ในวาระที่ 2 จากองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (ICAO)
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ประสบความ
ส� ำ เร็ จ ก้ า วสู ่ ม าตรฐานการฝึ ก อบรมด้ า นการบิ น
ระดับโลก ร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรการเป็น
สมาชิกประเภท Full Member โครงการ ICAO
TRAINAIR PLUS ในวาระที่ 2 จากองค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ในงาน ICAO

Regional Aviation Training and TRAINAIR Plus
Symposium ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ระหว่าง
วันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งถือได้ว่า สบพ.
เป็ น หน่ ว ยงานด้ า นการบิ น เพี ย งแห่ ง เดี ย วใน
ประเทศไทยทีเ่ ป็นสมาชิกประเภท Full Member ใน
โครงการ  TRAINAIR PLUS ทั้งนี้จึงท�ำให้ สบพ. มี
ความพร้อมในการฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน
ใ ห ้ แ ก ่ ห น ่ ว ย ง า น ท า ง ด ้ า น ก า ร บิ น ทั้ ง ใ น
ประเทศไทย ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวม
ทัง้ ภูมภิ าคอืน่ ๆ ของโลกทีต่ อ้ งการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรด้านการบินพลเรือนได้อย่างมี
คุณภาพ มีบุคลากรด้านการบินเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานการจัดการ การด�ำรงระบบการขนส่ง
ทางอากาศในปัจจุบนั และในอนาคตของไทยให้
เป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น
3. ความร่วมมือกับหน่วยงานทางด้าน
การบิน ในปี 2559
สบพ. ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการ
สร้างความร่วมมือทางวิชาการ และการสร้าง
ความร่วมมือกับพันธมิตรเพือ่ เพิม่ รายได้ และเพิม่
ศักยภาพการด�ำเนินงานของ สบพ. ให้มากยิ่งขึ้น
โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
		 3.1		 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน
การพัฒนาบุคลากรด้านการบิน ระหว่างสถาบัน
การบินพลเรือนและ บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จ�ำกัด (มหาชน) เมือ่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ
อาคารส�ำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จ�ำกัด (มหาชน) เพือ่ ร่วมกันพัฒนาบุคลากรทางด้าน
การบินในสาขาที่ตรงตามความต้องการและเห็น
ชอบของทั้ ง สองฝ่ า ย ซึ่ ง ความร่ ว มมื อ พั ฒ นา
บุคลากรด้านการบิน ปีงบประมาณ 2559 – 2561

ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้จะประกอบด้วยโครงการ
พัฒนาบุคลากรทางด้านการบินใน 3 สาขา คือ
Aviation Technology and Innovation, Aviation
Safety and Security และ Air Transport Management
3.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
พัฒนาบุคลากรด้านการบิน ระหว่างกรมฝนหลวง
และการบินเกษตรกับสถาบันการบินพลเรือน เมือ่
วันที่ 16 กันยายน 2559 ณ ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ เพื่อร่วมกัน
ด�ำเนินการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน โดย
มุ่งเน้นความร่วมมือด้า นวิช าการ การผลิตและ
พัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและ
ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์อย่าง
เป็นรูปธรรมและสัมฤทธิผล เพื่อน�ำมาสู่การบริหาร
จัดการด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
1. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อม ของบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัดให้ความส�ำคัญกับการ
ด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ ไป
กับการด�ำเนินงานในภารกิจหลักในการให้บริการรถ
โดยสารสาธารณะโดยบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ได้จัดท�ำ
แผนแม่ บ ทความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม (Strategic Corporate Social Responsibility Master Plan) ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563)
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   “เป็นศูนย์กลางธุรกิจขนส่ง
ด้วยรถโดยสารทีท่ นั สมัย ได้มาตรฐาน บริการเป็น
ที่ยอมรับ เชื่อมโยงทั่วภูมิภาค มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” มาเป็นกรอบก�ำหนด
ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมและก�ำหนดทิศทาง แนวทาง
ในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม (CSR ซึง่ แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อ
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สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม (CSR) ประกอบด้ ว ย
ยุทธศาสตร์ทสี่ ำ� คัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อมน�ำไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนดังนี้
ในปีงบประมาณ 2559 บริ ษั ท ขนส่ ง
จ�ำกัด ได้ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(CSR) ภายใต้แผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (Strategic Corporate Social Responsibility Master Plan) ระยะ 5 ปี (พ.ศ.25592563)ที่ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder Engagement)ทัง้ ต่อสังคมใกล้ และสังคมไกล
เพือ่ สร้างเสริมภาพลักษณ์ทดี่ ขี ององค์การด้านความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ
คุณภาพที่ดีของประชาชน ดังนี้
2. โครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลื่อน
ความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์”
เป็นโครงการเพือ่ สังคมทีด่ ำ� เนินการเพือ่ ช่วย
เหลื อ คนไทยที่ ด ้ อ ยโอกาสทางการเคลื่ อ นไหว
(คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่จ�ำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์
ให้มีรถวีลแชร์ส�ำหรับการเดินทางในชีวิตประจ�ำวัน)
โดยน�ำรายได้จากการจ�ำหน่ายตัว๋ ส่วนหนึง่ สมทบทุน
เพื่อจัดซื้อรถวีลแชร์มอบให้แก่คนไทยที่ด้อยโอกาส
ทางการเคลื่ อ นไหวจากทั่ ว ประเทศ โดยใน
ปีงบประมาณ 2559 บริษัทฯ ได้ส่งมอบรถวีลแชร์
แก่คนไทยที่ด้อยโอกาสทางการเคลื่อนไหวจ�ำนวน
120 คัน
3. โครงการ “บขส. ส่งมอบความรักจาก
อ้อมอกแม่สู่ลูก
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ด�ำเนินโครงการ “บขส.
ส่งมอบความรักจากอ้อมอกแม่สู่ลูก” ต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 2 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12
สิงหาคม 2558 และสนับสนุนโครงการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่  ตามนโยบายภาครัฐ โดยบริษัทฯ ให้บริการ
รับส่งนมแม่แช่แข็งในบรรจุภัณฑ์ทุกขนาดฟรี ผ่าน
บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์“One day One night” ส่ง
เช้าถึงเย็น ส่งเย็นถึงเช้าทัว่ ทุกภูมภิ าคในประเทศไทย
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เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558-ปัจจุบัน
มียอดผู้ใช้บริการ 2,526 รายทั้งนี้ บริษัท ขนส่ง
จ�ำกัด ได้รบั รางวัล “องค์กรส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วย
นมแม่” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร)
4. โครงการ “บขส. สร้างฝันงานอาชีวะ”
เป็นโครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนให้กับ
นักเรียนสายอาชีวะ โดยบริษัทฯ คัดเลือกนักเรียน
อาชีวะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญจวิทยา จ�ำนวน
6 คน เข้ามาฝึกงานด้านการซ่อมบ�ำรุงเครื่องยนต์
ณ ส�ำนักซ่อมบ�ำรุงและตรวจสภาพรถ ซึ่งเป็นศูนย์
ซ่อมบ�ำรุงรถโดยสารขนาดใหญ่ และสถานตรวจ
สภาพรถเอกชน (ตรอ.) ทั้งนี้ นักเรียนอาชีวะที่เข้า
มาฝึ ก งานช่ ว งปิ ด ภาคการเรี ย นจะได้ รั บ ทุ น การ
ศึกษา		

5. โครงการ “สิงหา...สุขใจไปกับแม่”
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด จัดโครงการ “สิงหา...
สุขใจไปกับแม่”เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสครบรอบ 84
พรรษา และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายใน
ครอบครั ว โดยน� ำ พนั ก งานพร้ อ มด้ ว ยคุ ณ แม่
เดินทางไปท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคม เลีย้ งอาหารกลางวัน
เด็กด้อยโอกาส ณ สถานสงเคราะห์เด็กก�ำพร้าและ
ยากจน วัดสระแก้ว และมอบรถวีลแชร์ให้กับวัดใน
จังหวัดอ่างทอง จ�ำนวน 6 คัน

บริ ษั ท วิ ท ยุ ก ารบิ น แห่ ง ประเทศไทย ของสนามบิน (Airport Capacity) ยังไม่ทันกับการ
เติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศ ท�ำให้ส่ง
จ�ำกัด

1. การเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ
ของระบบการบินของประเทศ (National
Aviation System Capacity Enhancement)
: โครงการศึกษาและออกแบบระบบห้วงอากาศ
ของประเทศไทย
ระยะเวลาด�ำเนินการปี 2559 – 2561
วงเงินรวมทั้งสิ้น 372 ล้านบาท
โครงสร้ า งพื้ น ฐานของระบบการบิ น ของ
ประเทศ (National Aviation System) ที่ใช้ส�ำหรับ
รองรับปริมาณเที่ยวบินซึ่งประกอบด้วยระบบห้วง
อากาศ (Airspace System) และระบบสนามบิน
(Airport System) ของไทย ก�ำลังประสบปัญหา
รุนแรงด้านความสามารถในการรองรับ (Capacity)
ที่ไม่เพียงพอ โดยเริ่มส่งผลลัพธ์ทชี่ ดั เจน เกิดความ
ล่าช้าของเที่ยวบินทั้งขาขึ้นและขาลง รวมทั้งความ
คับคัง่ ของการจราจรบนเส้นทางบิน ทีท่ ำ� ให้เกิดความ
ซับซ้อนมากขึน้ จนกระทบกับประสิทธิภาพของเทีย่ ว
บิน (Flight Efficiency) และท�ำให้ความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยมีระดับสูงขึ้น
ในขณะที่การวางแผนจัดการระบบสนามบิน
ของประเทศอย่างบูรณาการ (Integrated Airport
System) การพัฒนาสนามบินส�ำคัญของประเทศ
หลายแห่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ

ผลกระทบไปยังระบบห้วงอากาศ (Airspace System) ซึ่งมีพื้นที่รองรับอยู่อย่างจ�ำกัด
“ความสามารถในการรองรับของระบบ
การบินของประเทศ (National Aviation System
Capacity)” ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ ขี ด ความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศไทยที่เริ่มไม่
เพี ย งพอ ในขณะที่ ค วามต้ อ งการใช้ ง านระบบ
การบิน (ห้วงอากาศและสนามบิน) กลับเพิม่ มากขึน้
ตลอดหลายปี ที่ ผ ่ า นมาและมี แ นวโน้ ม ว่ า
ประเทศไทยจะมีปริมาณการจราจรทางอากาศหรือ
ความต้องการใช้งานสูงกว่าความสามารถในการ
รองรั บ ที่ มี อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บั น (Demand outpaces
Capacity) โดยมีเป้าหมายคือในปี 2566, 2573 และ
2578 ให้มีความสามารถรองรับปริมาณจราจรทาง
อากาศทีค่ าดการณ์ไว้จำ� นวน 1.7 ล้านเทีย่ วบิน/ปี 2.4
ล้านเทีย่ วบิน/ปี และ 3 ล้านเที่ยวบิน/ปี ตามล�ำดับ
ดังนั้น จึงต้องวางแผนและด�ำเนินการอย่างเป็น
ระบบ ทั้งในส่วนของห้วงอากาศ (Airspace) ซึ่งเป็น
ทรัพยากรส�ำคัญของประเทศทีม่ ขี อบเขตจ�ำกัด รวม
ทั้งส่วนของสนามบินที่ต้องวางแผนและพัฒนาเพื่อ
เพิม่ ขีดความสามารถให้เพียงพอต่อความต้องการใช้
งานอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกัน ดังนั้น เพื่อ
วางแผนพัฒนาระบบการบินของประเทศ ทั้งที่อยู่
ในความรับผิดชอบโดยตรงและทีต่ อ้ งประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การด�ำเนินการ บริษัทฯ จึงต้องมีการศึกษาเพื่อ
ก�ำหนดวิธกี าร/แนวทางเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถใน
การรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ ให้เพียงพอ
และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายระยะ
ยาว ตามคาดการณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศ
ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
บริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดให้ ก ารศึ ก ษา “ขี ด ความ
สามารถในการรองรับ”มีขอบเขตครอบคลุมทัง้ ระบบ
การบินของประเทศ (ระบบห้วงอากาศและระบบ
สนามบิน) ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของไทย (เขตแถลงข่าว
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การบินกรุงเทพ หรือ Bangkok Flight Information
Region: BKK FIR) เพื่อให้สามารถน�ำผลลัพธ์ไป
ด�ำเนินการได้จริง ซึ่งในที่นี้หมายรวมถึงการด�ำเนิน
งานทัง้ ในส่วนทีร่ บั ผิดชอบโดยตรง พร้อมกับการน�ำ
เสนอแนวทางไปยั ง ภาครั ฐ และผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ
ให้การพัฒนาเป็นไปอย่างสอดคล้องกันโดยผลลัพธ์
และประโยชน์ที่จะได้รับ ได้แก่
1. ระบบการบิ น ของประเทศ (National
Aviation Capacity) มีความสามารถในการรองรับที่
เพียงพอต่อความต้องการตลอดเวลา ทัง้ ในระยะสัน้
ระยะกลาง และระยะยาว
2. แผนพัฒนาในภาพรวมของประเทศ ทั้ง
การพัฒนาระบบห้วงอากาศ (Airspace System) และ
ระบบสนามบิน (Airport System) ทีม่ คี วามสอดคล้อง
เชือ่ มโยงกันทุกมิติ  
3. บริษทั ฯ สามารถน�ำค่าขีดความสามารถใน
การรองรับของห้วงอากาศทีไ่ ด้จากการศึกษา มาใช้
ในการก�ำหนดแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง อาทิ การ
ปรับปรุงโครงสร้างห้วงอากาศร่วมกับฝ่ายความมัน่ คง
การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางบินโดยใช้เทคโนโลยี
และวิธกี ารปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสม การจัดแบ่งพืน้ ทีค่ วาม
รับผิดชอบ (ATC Sectorization) การบริหารความ
คล่องตัวของการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow
Management) เป็นต้น
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้คัดเลือกและลงนาม
ว่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาเพือ่ ด�ำเนินโครงการ เมือ่ วันที่
30 กันยายน 2559 ซี่งขณะนี้บริษัทที่ปรึกษาอยู่
ระหว่างด�ำเนินการศึกษา วิเคราะห์เพือ่ ก�ำหนดแผน
พัฒนาในการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ
ของระบบการบินของประเทศในภาพรวมระหว่าง
ปี 2560 – 2561

ในปี 2558 หลังจากพบข้อบกพร่องที่มีนัย
ส� ำคัญด้า นความปลอดภัย (Significant Safety
Concern/SSC) ของหน่วยงานที่รับผิดชอบก�ำกับ
ดูแลด้านการบินพลเรือนของประเทศไทยในขณะนัน้
ท�ำให้บริษัทฯ ต้องด�ำเนินแผนกลยุทธ์ตามโครงการ
มาตรฐานความปลอดภัยเหนือระดับ ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม ปี 2558 จนถึงปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการ
พั ฒ นาระบบตรวจติ ด ตามภายในเพื่ อ เพิ่ ม ความ
สามารถในการตรวจสอบมาตรฐานด้านการก�ำกับ
ดูแลมาตรฐานและความปลอดภัยทัง้ ด้านการปฏิบตั ิ
การบิน (Flight Operation) การซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
(Airworthiness) ความปลอดภัยในห้องโดยสาร
(Cabin Safety) และการตรวจสอบการรักษาความ
ปลอดภัยด้านการบิน (Aviation Safety) โดยมีการ
เสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมการรั ก ษามาตรฐานความ
ปลอดภัย (Compliance Culture)ให้เหนือกว่าระดับ
มาตรฐานตามชื่อของโครงการ “Safety Beyond
Compliance” เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ความปลอดภั ย สู ่
มาตรฐานเหนือระดับ โดยการน�ำมาตรฐานของ
European Aviation Safety Agency (EASA) ซึ่งเป็น
ที่ยอมรับจากองค์กรการบินทั่วโลก มาเป็นต้นแบบ
ในการยกระดั บ มาตรฐานความปลอดภั ย ด้ า น
การบิน โดยเริ่มจากระดับ Compliance พัฒนาจน
เป็น Good Compliance สูร่ ะดับ Great Compliance
และสุดท้ายคือ Beyond Compliance ซึ่งก�ำหนด
เป้าหมายในระดับ Beyond Compliance ในปี 2559
รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้ง
องค์กรภายในสิ้นปี 2559 โดยเน้นการปลูกฝังการ
ท�ำสิง่ ทีถ่ กู ต้องและการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบตั ติ น
อย่างสม�่ำเสมอ
2. การบริการในชั้นธุรกิจแบบใหม่ (New
Business Class Service)  
บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำแผนปฏิรปู บริษทั ฯ ด้านการ
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ปรับปรุงการบริการในชัน้ ธุรกิจแบบใหม่โดยเป็นการ
1. โครงการมาตรฐานความปลอดภั ย ปรับทัง้ ระบบ บุคลากร อาหารและเคือ่ งดืม่ โดยพืน้
ฐานแนวคิดทีท่ ำ� ให้การบริการแตกต่าง โดยมีตน้ ทุน
เหนือระดับ (Safety Beyond Compliance)
ที่เหมาะสม และตรงตามความต้องการของลูกค้า
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เพือ่ ให้สามารถแข่งขันได้ โดยได้เริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่
วันที่ 17 กันยายน 2559 ในเที่ยวบินกรุงเทพฯนาริตะ-กรุงเทพฯ (TG676-TG677) และได้พจิ ารณา
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ จากลู ก ค้ า เพื่ อ น� ำ มาปรั บ ปรุ ง การ
บริการมาโดยตลอด ในปัจจุบนั สามารถด�ำเนินการ
ได้ในเที่ยวบินใน ยุโรป ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
3. โครงการ Fuel Management
โครงการ Fuel Management คือโครงการการ
บริหารการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ได้ ด� ำ เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งมา
หลายปี โดยในปี 2557 - เดือนกันยายน 2559
สามารถลดปริ ม าณการใช้ น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ได้
ประมาณ 1,362.70 ล้านบาท
4. โครงการ Route Optimization
โครงการ Route Optimization คือโครงการ
ลดค่าใช้จ่ายของเที่ยวบิน ได้แก่ ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง
และค่ า Overfly Permit โดยน� ำ วิ ธี ก าร Route
Optimization ของระบบ TAFS(Thai Automatic
Flight Planning System)ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ
เตรียมเอกสารการบินส�ำหรับนักบิน เพือ่ ใช้ประกอบ
การบินโดยปลอดภัยและสามารถประหยัดเชือ้ เพลิง
อากาศยานมาเป็นเครื่องมือในการวางแผนการบิน
ของฝ่ายประสานการอ�ำนวยการบิน เริ่มโครงการ
เมื่อเดือนเมษายน 2557 สามารถลดค่าใช้จ่าย
ของเที่ ย วบิ น ตั้ ง แต่ เ ดื อ นเมษายน 2557-เดื อ น
พฤศจิกายน 2559  ได้ประมาณ 245.181 ล้านบาท

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
(มหาชน)

2569-2573) โดยแผนพัฒนาระยะสัน้ กับระยะกลาง
มีเป้าหมายทีจ่ ะรองรับปริมาณจราจรทางอากาศใน
ปี พ.ศ.2573 เพือ่ รองรับผูโ้ ดยสารประมาณ 18 ล้าน
คนต่อปี และแผนพัฒนาช่วงที่ 2 คือแผนระยะยาว
มีเป้าหมายที่จะรองรับปริมาณจราจรทางอากาศ
ในปี พ.ศ.2578 เพื่อรองรับ ผู้โดยสารประมาณ
20 ล้านคนต่อปี
การด�ำเนินการงานหลักในอนาคต
แผนพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะสั้น
และระยะกลาง (ปี พ.ศ.2559-2568) มีเป้าหมาย
รองรับปริมาณจราจรทางอากาศ  ได้ถึงปี พ.ศ.2573
ระบบทางวิ่ง และทางขับรองรับเที่ยวบินได้ 34
เที่ ย วบิ น ต่ อ ชั่ ว โมง ลานจอดอากาศยาน 31
หลุมจอด รองรับผู้โดยสารได้ 18 ล้านคนต่อปี
ที่จอดรถยนต์ 6,300 คัน
2. แผนแม่บทท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย
ทอท. ได้ แ บ่ ง ระยะการพั ฒ นาท่ า
อากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ออกเป็น 3 ระยะ
คือ แผนพัฒนาระยะสั้นด�ำเนินการ(ปี พ.ศ.25592564) ระยะกลางด�ำเนินการ(ปี พ.ศ. 2564-2568)
และระยะยาวด�ำเนินการ(ปี พ.ศ. 2569-2573) โดย
แผนระยะสั้นมีเป้าหมายที่จะรองรับปริมาณจราจร
ทางอากาศในปี พ.ศ.2568 เพื่อรองรับผู้โดยสารได้
3 ล้านคนต่อปี แผนระยะกลางมีเป้าหมายที่จะ
รองรับปริมาณจราจรทางอากาศในปี พ.ศ.2573
เพื่อรองรับผู้โดยสารได้ 3.3 ล้านคนต่อปี และแผน
ระยะยาวมีเป้าหมายทีจ่ ะรองรับปริมาณจราจรทาง
อากาศในปี พ.ศ.2578 เพื่อรองรับผู้โดยสารได้ 3.7
ล้านคนต่อปี

1. แผนแม่บทท่าอากาศยานเชียงใหม่
ทอท.ได้แบ่งระยะการพัฒนาท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ ออกเป็น 2 ช่วงโดยช่วงที่ 1 เป็นการรวม
แผนพัฒนาระยะสั้นกับระยะกลาง (ปี พ.ศ.25592568) และช่วงที่ 2 แผนพัฒนาระยะยาว (ปี พ.ศ.
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การด�ำเนินการงานหลักในอนาคต
แผนพัฒนาระยะสั้น (ปี พ.ศ. 2559-2564) มี
เป้าหมายรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้ถึงปี
พ.ศ. 2568 ระบบทางวิง่ และทางขับรองรับเทีย่ วบิน
ได้ 16 เที่ยวบินต่อชั่วโมง หลุมจอดอากาศยาน 10
หลุมจอด รองรับผูโ้ ดยสารได้ 3 ล้านคนต่อปี ทีจ่ อด
รถยนต์ 1,200 คัน
3. แผนแม่บทท่าอากาศยานภูเก็ต
ทอท.ได้ แ บ่ ง ระยะการพั ฒ นาท่ า
อากาศยานภูเก็ต ออกเป็น 2 ระยะ มีระยะเวลา
ด�ำเนินการตั้งแต่ปี 2559 - 2570 ประกอบด้วย
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 เพื่อ
สนับสนุนการรองรับผู้โดยสาร 18 ล้านคนต่อปีและ
สนับสนุนระบบทางวิง่ ทางขับทีร่ องรับปริมาณเทีย่ ว
บิน 25 เที่ยวบินต่อชั่วโมง และโครงการพัฒนาท่า
อากาศยานภู เ ก็ ต ระยะที่ 3 เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความ
สามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก 25 ล้านคนต่อ
ปี รองรับเที่ยวบินได้ 38 เที่ยวบินต่อชั่วโมง
การด�ำเนินการงานหลักในอนาคต
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่
2 ประกอบด้วยงานหลักๆ คือ ก่อสร้างอาคารจอด
รถยนต์ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
ขยายลานจอดอากาศยาน และปรั บ ปรุ ง ระบบ
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สาธารณูปโภคต่างๆ   ซึ่งเป็นการพัฒนาสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกต่อเนื่องจากงานโครงการพัฒนาท่า
อากาศยานภูเก็ต (ปีงบประมาณ 2553-2557)
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตในระยะ
ที่ 3 เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการรองรั บ ผู ้
โดยสารจาก 25 ล้านคนต่อปี และสามารถรองรับ
เทีย่ วบินได้ 38 เทีย่ วบินต่อชัว่ โมง ทัง้ นีจ้ ะต้องมีการ
จั ด หาที่ ดิ น บางส่ ว นเพื่ อ ก่ อ สร้ า งทางขั บ ขนาน  
ส�ำหรับการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่นนั้ หลัง
จากผลการศึกษาการจัดหาทีด่ นิ และการศึกษาความ
เหมาะสมในการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่แล้ว
เสร็ จ โดยจะด� ำ เนิ น การคู ่ ข นานไปกั บ โครงการ
พัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ในระยะที่ 3 ให้สามารถ
รองรับผู้โดยสารได้ 7 ล้านคนต่อปี แผนด�ำเนินการ
ก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566-2570
4. แผนแม่บทท่าอากาศยานหาดใหญ่
ทอท. ได้ แ บ่ ง ระยะการพั ฒ นาท่ า
อากาศยานหาดใหญ่ ออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1
(ปี พ.ศ.2559 –2568) มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการรองรับผูโ้ ดยสารจาก 2.5 ล้านคนต่อ
ปี เป็น 8.5 ล้านคนต่อปี สามารถรองรับปริมาณการ
จราจรทางอากาศได้ ไม่ น ้ อ ยกว่ า ปี พ.ศ.2573  
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ ระยะที่ 2
(ปี พ.ศ.2569 –2573) มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการรองรับผูโ้ ดยสารจาก 8.5 ล้านคนต่อ
ปี เป็น 10 ล้านคนต่อปี สามารถรองรับปริมาณการ
จราจรทางอากาศได้ไม่น้อยกว่าปี พ.ศ.2578
การด�ำเนินการงานหลักในอนาคต
โครงการพั ฒ นาท่ า อากาศยานหาดใหญ่
ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ.2559 – 2568) มีเป้าหมายเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจาก
2.5 ล้านคนต่อปี เป็น 8.5 ล้านคนต่อปี สามารถ
รองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้ไม่น้อยกว่า
ปี พ.ศ. 2573 หลุมจอดอากาศยาน 18 หลุมจอด  
อาคารจอดรถยนต์สามารถรองรับได้ไม่น้อยกว่า
1,500 คัน

5. แผนแม่บทท่าอากาศยานดอนเมือง
ทอท. ได้ดำ� เนินการจัดท�ำแผนพัฒนาท่า
อากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 (ปี พ.ศ.2560-2568)
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้เป็น 40
ล้านคนต่อปี โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 2 ระยะ คือ
		 การด�ำเนินการพัฒนาท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 (ปี พ.ศ.2560-2565)
เป็ น การพั ฒ นาต่ อ เนื่ อ งจากงานพั ฒ นาท่ า
อากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 2 ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อปี
พ.ศ.2558 มีเป้าหมายที่จะด�ำเนินการพัฒนาให้
สามารถคืนสภาพขีดความสามารถเดิมและรองรับ
เที่ยวบินได้ 40 – 50 เที่ยวบินต่อชั่วโมง และรองรับ
ผู ้ โ ดยสารได้ 40 ล้ า นคนต่ อ ปี มี 3 กลุ ่ ม งาน
ได้แก่ กลุ่มงาน Airside ประกอบด้วย งานก่อสร้าง
ขยายลานจอดอากาศยานด้านทิศเหนือพร้อมทาง
ขั บ เชื่ อ มและระบบเติ ม น�้ ำ มั น อากาศยาน งาน
ปรับปรุงหลุมจอดอากาศยานด้านทิศเหนือ และ
ทิ ศ ใต้ พร้ อ มระบบเติ ม น�้ ำ มั น อากาศยาน งาน
ก่อสร้างลานจอดอากาศยานส�ำหรับกิจกรรมการบิน
General Aviation และงานก่อสร้าง Rapid Exit
Taxiway บริเวณทางวิ่ง 21 และ Exit Taxiway เชื่อม
ต่อทางขับสาย B และ C เป็นต้น กลุ่มงานอาคาร
ผู้โดยสารและอาคารสนับสนุน เช่น งานก่อสร้าง
ขยายอาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือพร้อมติด
ตัง้ สะพานเทียบ 3 ชุด งานปรับปรุงอาคารผูโ้ ดยสาร
อาคาร 1 งานก่อสร้างอาคาร Junction Building
และอาคารจอดรถยนต์ ผู ้ โ ดยสาร งานปรั บ ปรุ ง
อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 6 (Pier 6) เป็นต้น

กลุ่มงานระบบสาธารณูปโภค เช่น การปรับปรุง
ระบบถนนภายในท่าอากาศยานดอนเมือง งาน
ปรับปรุงระบบระบายน�้ำภายใน เป็นต้น
การด�ำเนินการพัฒนาท่าอากาศยาน ระยะที่
3 ช่วงที่ 2 (ปี พ.ศ.2566-2568) เป็นการพัฒนาต่อ
เนือ่ งจากการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะ
ที่ 3 ช่วงที่ 1 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกแก่ผโู้ ดยสาร และสายการบิน ประกอบ
ด้วยงานปรับปรุงและก่อสร้างอาคารส�ำนักงานสาย
การบิน งานก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อ
ภายในท่าอากาศยานดอนเมือง งานก่อสร้างลาน
จอดรถระยะยาว ด้านทิศใต้ งานก่อสร้างทางเชื่อม
ส�ำนักงานใหญ่ –ท่าอากาศยานดอนเมือง
การด�ำเนินการงานหลักในอนาคต
การด� ำ เนิ น การพั ฒ นาท่ า อากาศยาน
ดอนเมือง ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 (ปี พ.ศ.2560-2565)
มีเป้าหมายที่จะด�ำเนินการพัฒนาท่าอากาศยาน
ดอนเมืองให้สามารถคืนสภาพขีดความสามารถ
เดิมและรองรับเที่ยวบินได้ 40 –50 เที่ยวบินต่อ
ชั่วโมง และรองรับผู้โดยสารได้ 40 ล้านคนต่อปี
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แผนแม่บทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ปัจจุบัน ทอท.ได้ด�ำเนินโครงการพัฒนาท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ 2554
-2560) ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมือ่
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2553โดยมีวตั ถุประสงค์และเป้า
หมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมใิ ห้สามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้เพิม่ ขึน้ 15
ล้านคนต่อปี คือจากเดิม 45 ล้านคนต่อปี เป็น   60
ล้านคนต่อปี ประกอบด้วย กลุ่มงานก่อสร้างส่วน
ขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก กลุ่มงาน
ก่อสร้างอาคารเทียบเครือ่ งบินรองหลังที่ 1 กลุม่ งาน
ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และงานจ้าง ทีป่ รึกษา
บริหารจัดการโครงการในวงเงิน 62,503.214 ล้าน
บาท โดยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา
ทอท.ได้ ล งนามในสั ญ ญาจ้ า งก่ อ สร้ า งโครงการ
พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ
2554 – 2560) ส�ำหรับงานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบ
เครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G)
ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบิน
รองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ ด้านทิศใต้
(งานโครงสร้างและงานระบบหลัก) ส่วนงานจ้าง
ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค  และงานจ้างทีป่ รึกษา  
ควบคุมงานก่อสร้าง
ทอท.ได้มแี ผนพัฒนาและการใช้ประโยชน์
พื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แบ่งเป็น 3 ระยะ
ได้แก่
1. แผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระยะสั้น (ปี พ.ศ. 2559 -2564) เป็นการพัฒนา
ต่อเนื่องจาก
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึง่
ทอท.ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว
และโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการขออนุมตั มิ เี ป้า
หมายที่ จ ะด� ำ เนิ น การพั ฒ นาท่ า อากาศยาน
สุวรรณภูมิให้สามารถรองรับปริมาณเที่ยวบินได้ไม่
น้ อ ยกว่ า 79 เที่ ย วบิ น ต่ อ ชั่ ว โมง และรองรั บ
ผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 90 ล้านคนต่อปี และ
สามารถรองรับได้จนถึงปี พ.ศ.2568 โดยในกลุม่ งาน
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Airside ประกอบด้วย งานก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3
ง า น ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ ดิ น ส� ำ ห รั บ ล า น จ อ ด
อากาศยาน งานก่อสร้างลานจอดอากาศยาน 14
หลุมจอด พร้อมระบบทางขับ งานก่อสร้างอุโมงค์
ส่วนต่อขยายไปยังอาคารเทียบเครือ่ งบินรองหลังที่
2 ในกลุ่มงานอาคารผู้โดยสารจะมีการก่อสร้าง
อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 และปรับปรุงอาคารเทียบ
เครื่องบิน A, B
2. แผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระยะกลาง (ปี พ.ศ. 2564 -2569) เป็นการพัฒนา
ต่อเนื่องจากการพัฒนาระยะสั้น มีเป้าหมายที่จะ
ด� ำ เนิ น การพั ฒ นาท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ใ ห้
สามารถรองรับปริมาณเที่ยวบินได้ไม่น้อยกว่า 89
เที่ยวบินต่อชั่วโมงและรองรับผู้โดยสารได้ไม่น้อย
กว่า 105 ล้านคนต่อปี และสามารถรองรับได้จนถึง
สิ้นปี พ.ศ.2573 ในกลุ่มงาน Airside ประกอบด้วย
งานก่อสร้าง ลานจอดอากาศยาน จ�ำนวน 14 หลุม
จอด พร้อมระบบทางขับ งานก่อสร้างอุโมงค์ส่วน
ต่อขยายด้านทิศใต้ และการปรับปรุงคุณภาพดิน
ส�ำหรับทางวิ่งเส้นที่ 4 เป็นต้น ส่วนกลุ่มงานอาคาร
ผู้โดยสารมีการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรอง
หลังที่ 2 และการขยายอาคารผู้โดยสารหลักฝั่ง
ทิศตะวันตก

3. แผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระยะยาว (ปี พ.ศ. 2568 -2573) เป็นการด�ำเนิน
การพัฒนาต่อเนื่อง จากการพัฒนาระยะกลางมี
เป้ า หมายที่ จ ะด� ำ เนิ น การพั ฒ นาท่ า อากาศยาน
สุวรรณภูมิให้สามารถรองรับปริมาณเที่ยวบินได้ไม่
น้อยกว่า 99 เทีย่ วบินต่อชัว่ โมงและรองรับผูโ้ ดยสาร
ได้ไม่น้อยกว่า 120 ล้านคนต่อปี สามารถรองรับได้
จนถึงปี พ.ศ.2578 ในกลุ่มงาน Airside มีงาน
ก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 4 กลุ่มงานอาคารผู้โดยสารมี
งานก่อสร้างอาคารผูโ้ ดยสารหลักด้านทิศใต้ เป็นต้น
นอกจากนั้น จะมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
รองรับควบคู่ไปด้วย รวมทั้งยังมีการจัดผังการใช้
ประโยชน์พนื้ ทีท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมอิ กี ด้วย
การด�ำเนินการงานหลักในอนาคต
การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะสัน้
(ปี พ.ศ. 2559-2564) ประกอบด้วย

1. โครงการก่ อ สร้ า งทางวิ่ ง เส้ น ที่ 3
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทางวิ่ง (Runway) มี
ความยาว 4,000 เมตร กว้าง 60 เมตร พร้อมทางขับ
ระบบระบายน�้ำ  พร้อมระบบเครือ่ งช่วยเดินอากาศ
แบบทัศนวิสยั ให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564
2. โครงการก่อสร้างอาคารผูโ้ ดยสารหลัง
ที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีเป้าหมายก่อสร้าง
อาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564 โดยโครงการ
ดังกล่าว จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ
ผู้โดยสารได้ 30 ล้านคน ต่อปี เมื่อโครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปี พ.ศ.2554-2560) และ
โครงการก่อสร้างอาคารผูโ้ ดยสารหลังที่ 2 แล้วเสร็จ
จะรองรับผู้โดยสารได้ 90 ล้านคนต่อปี

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด
ในรอบปีงบประมาณ 2559  โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ ได้รับรางวัลองค์กร  SKYTRAX
รางวัลอันดับที่ 5 ส�ำหรับการจัดอันดับโรงแรมแอร์พอร์ตที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
นิตยสาร Town and Country ของประเทศอังกฤษติด 1 ใน 83 Top Hotel Around
the World
CNN ติด 1 ใน 10 The world's most luxurious airport hotels
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บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เชาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด
2016”

กิจกรรม “THAI-Amadeus TOP Executive Agents Networking & Thank You Party

บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด
ได้จัดกิจกรรม “THAI-Amadeus TOP Executive
Agents Networking & Thank You Party 2016”
ขึ้ น ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 22 ธั น วาคม 2559
ณ Hotel Indigo Bangkok Wireless Road ส�ำหรับ
ผู้บริหาร และเจ้าของกิจการตัวแทนจ�ำหน่ายบัตร
โดยสารทีใ่ ช้ระบบอะมาดิสอุสในการส�ำรองทีน่ งั่ และ
ออกบัตรโดยสารจากหลากหลายกลุม่ ประเภท อาทิ
เช่น ตัวแทนจ�ำหน่ายรายใหญ่ (Wholesaler), ตัวแทน
จ�ำหน่ายการบริการแบบกรุ๊ปทัวร์ ตัวแทนจ�ำหน่าย
บริการการท่องเที่ยวแบบองค์กร (TMC) ตัวแทน
จ�ำหน่ายบริการแบบการท่องเที่ยวแบบอิสระ (FIT)
เป็นต้น เพือ่ ปรึกษาหารือแลกเปลีย่ นทัศคติ มุมมอง
และแนวโน้มการท�ำธุรกิจในอนาคต
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บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด
1. พิธลี งนามบันทึกความเข้าใจความร่วม
มือระหว่างบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด และ
บริษัท เคคิว คอร์เปอร์เรชั่น
เนื่องจากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดิน
ทางไปประเทศญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่
เดิ น ทางมายั ง ประเทศไทยมี จ� ำ นวนเพิ่ ม มากขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง  ทั้ง 2 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำ� เนิน
การเดินรถไฟฟ้าเชื่อมต่อท่าอากาศยานหลักทั้ง 2
ประเทศ จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะร่ ว มมื อ กั น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ยวระหว่างทั้ง 2 ประเทศ รวมถึงเพื่อเพิ่ม
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวญี่ปุ่นให้มาใช้บริการ
รถไฟฟ้าของทั้ง 2 บริษัทมากขึ้น ส�ำหรับในช่วงแรก
จะแลกเปลี่ ย นการแจกแผ่ น พั บ ประชาสั ม พั น ธ์
ระหว่างกันเพื่อให้ข้อมูลการท่องเที่ยว และเส้นทาง
การเดินรถไฟฟ้า ส่วนในช่วงต่อไปจะมีการส่งบุคลากร
แลกเปลี่ยนศึกษาดูงานระหว่างกัน

2. พิธลี งนามบันทึกความเข้าใจความร่วม
มือระหว่าง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด กับ
สมาคมวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษา
เอกชนแห่ ง ประเทศไทยในการช่ ว ยพั ฒ นา
หลั ก สู ตรการเรียนการสอนการฝึก อบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการขนส่งรถไฟฟ้าระบบราง
จากสถานการณ์ในปัจจุบนั การขนส่งรถไฟฟ้า
ระบบรางของประเทศไทยมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิม่
มากขึน้ ในอนาคต บริษทั ฯในฐานะทีเ่ ป็นผูใ้ ห้บริการ
เดินรถไฟฟ้าระบบรางที่ส�ำคัญของประเทศและมี

โครงการสถาบันฝึกอบรมรถไฟฟ้าระบบราง (EPTI:
Electrified Trains Professional Training Institute)
เพื่อสร้างก�ำลังคนมืออาชีพด้านรถไฟฟ้าระบบราง
ในทุกสาขางาน จึงได้จดั พิธลี งนามบันทึกความเข้าใจ
(MOU) กั บ สมาคมวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละ
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาคม
วิ ช าชี พ ของกลุ ่ ม โรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนทั่ ว
ประเทศ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์ในการช่วยพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน การฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ระบบรถไฟฟ้ า ให้ แ ก่ เ หล่ า นั ก ศึ ก ษาอาชี ว ะ 50
สถาบันภายใต้สังกัดของสมาคมฯ ซึ่งเชื่อว่าการลง
นามบันทึกความเข้าใจ (MOU)  ดังกล่าวจะสามารถ
ช่วยผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ส�ำหรับ
รองรั บ การเติ บ โตของขนส่ ง รถไฟฟ้ า ระบบราง
ของประเทศไทยในอนาคตได้ เนื่องจากบริษัทฯ มี
สถาบันฝึกอบรมรถไฟฟ้าระบบราง (EPTI: Electrified
Trains Professional Training Institute) เพื่อสร้าง
ก�ำลังคนมืออาชีพด้านรถไฟฟ้าระบบรางในทุกสาขา
งานขึน้ ใช้ในหน่วยงานของเราเอง ซึง่ สถาบันฯมีศนู ย์
Training Center ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
จึงคาดว่าจะช่วยให้นกั ศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษา
ทั้ง 50 แห่ง ได้เรียนรู้เทคโนโลยีและฝึกปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ด้าน รศ. ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช นายก
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทยกล่าวว่า การลงนามบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) ร่วมกับบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด
ในครั้ ง นี้ เชื่ อ ว่ า จะเป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งมากต่ อ
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นักศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษาทั้ง 50 แห่งภายใต้สังกัดของสมาคมฯ รวมถึงอนาคตการขนส่งรถไฟฟ้า
ระบบรางของประเทศไทยในอนาคต เนือ่ งจากบริษทั   รถไฟฟ้า  ร.ฟ.ท.  จ�ำกัด  มีสถาบันฝึกอบรมรถไฟฟ้า
ระบบราง (EPTI : Electrified Trains Professional Training Institute) ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานตามหลัก
สากลจะช่วยให้สถาบันอาชีวศึกษาทั้ง   50   แห่งภายใต้สังกัดของสมาคมฯ พัฒนาการเรียนการสอน
เกี่ยวกับขนส่งรถไฟฟ้าระบบรางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักศึกษาจะได้รับการเรียนการสอน การ
ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับขนส่งรถไฟฟ้าระบบรางอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล
ซึ่งจะเป็นส่วนส�ำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ความสามารถจนพัฒนาก้าวไปเป็นบุคลากร
ส�ำคัญของขนส่งรถไฟฟ้าระบบรางที่มีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นอย่างมากในอนาคตได้

บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จ�ำกัด
โครงการไทยสมายล์
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ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตาม
คำ�รับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงคมนาคม
รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559)
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด

น้ำ�หนัก

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

ผลการดำ�เนินงาน
5

ผลการ
ค่า
คะแนน
ดำ�เนิน คะแนน ถ่วง
งาน
ที่ได้ น้ำ�หนัก

มิติภายนอก
		 75							2.9115 2.1836586
การประเมินประสิทธิผล
		 65							2.8118 1.8276986
1.ตั ว ชี้ วั ด ภารกิ จ หลั ก ของกระทรวงตาม
ระดับ
65
1
2
3
4
5		
2.8118 1.8277
แนวทางการขับเคลือ่ นประเทศ/แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงและตั ว ชี้ วั ด ระหว่ า งกระทรวงที่ มี
เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)
1.1 อั น ดั บ ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ระดับ
12
1
2
3
4
5		
1.9583 0.2350
โครงสร้างพื้นฐาน
		 1.1.1 ถนน (road)
อันดับ
1.8
55
53
51
49
47
60
1.0000 0.0180
ค่าคะแนน
1.2
3.8 4.1 4.4 4.7
5
4.2
2.3333
		 1.1.2 ระบบราง (railroads)
อันดับ
1.8
82
80
78
76
74
77
3.5000 0.0630
ค่าคะแนน
1.2
2.2 2.3 2.4 2.5
2.6
2.5
4.0000
		 1.1.3 ท่าเรือ (ports)
อันดับ
1.8
54
53
52
51
50
65
1.0000 0.0180
ค่าคะแนน
1.2
4.3 4.4 4.5 4.6
4.7
4.2
1.0000
		 1.1.4 สนามบิน (air transport)
อันดับ
1.8
40
39
38
37
36
42
1.0000 0.0180
ค่าคะแนน
1.2
4.7 4.9 5.1 5.3
5.5
5
2.5000
1.2 ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวล
ระดับ
8
1		
3		
5
2.2500 2.2500 0.1800
รวมในประเทศ (GDP)
		 1.2.1 ต้ น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส์ ต ่ อ
ระดับ
5
14.5
14.2
13.9 14.20 3.0000 0.1500
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
		 1.2.2 ต้ น ทุ น ค่ า ขนส่ ง สิ น ค้ า ต่ อ
ระดับ
3
7.5
7.4
7.3
7.50 1.0000 0.0300
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
1.3 ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนา
ระดับ
15
1
2
3
4
5		
4.4492 4.4492
โครงข่ายการขนส่ง
		 1.3.1 การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น
ระดับ
3
1
2
3
4
5
4.8077 4.8077 0.1442
ฐานฯ : ทางถนน
1.3.1.1 การพัฒนาโครงข่ายเส้นทาง 		
2.25							
4.7436 0.1067
เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและอาเซียน
1) ทล.212 อ.โพนพิสัย-บึงกาฬ ตอน ร้อยละ
0.75
60
70
80
90
100 110.680 5.0000 0.0375
1 ส่วนที่ 1 (ทล)
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2) ทล. 212 อ.โพนพิสัย-บึงกาฬ ตอน
1 ส่วนที่ 2 (ทล)
3) ถนนสายแยก ทล.33-ด่านบ้านคลอง
ลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (ทช)
4) ถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวม
มุกดาหาร จ.มุกดาหาร (ทช)
1.3.1.2 การพัฒนาทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง
			 - ทางหลวงพิเศษเลข 7 สาย
กรุงเทพฯ-บ้านฉาง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด (ทล)
1.3.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ :
ทางราง
1) การพัฒนารถไฟทางคู่
1.1) ชุมทางฉะเชิงเทรา-คลอง
สิบเก้า-แก่งคอย
1.2) ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น
2) การพัฒนารถไฟฟ้า
2.1) สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่บางซื่อ
2.2) สายสีน�้ำเงิน ช่วงบางซื่อท่าพระ และช่วงหัวล�ำโพง-บางแค
2.3) สายสี เขี ย ว ช่ ว งแบริ่ ง สมุทรปราการ
2.4) สายสีเขียว ช่วงหมอชิตสะพานใหม่-คูคต
2.5) สายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อรังสิต
1.3.3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ :
ทางอากาศ
1.3.3.1 ปริมาณผู้โดยสารภายใน
ประเทศของท่าอากาศยานนานาชาติ
1.3.3.2 ปริมาณผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศของท่าอากาศยานนานาชาติ
1.3.4 การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ (Public Private Partnership : PPP)
1.3.4.1 โครงการรถไฟฟ้า
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หน่วยวัด

น้�ำ หนัก

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดำ�เนินงาน

ร้อยละ

0.75

60

70

80

90

100

ผลการ
ค่า
คะแนน
ดำ�เนิน คะแนน ถ่วง
งาน
ที่ได้ น้ำ�หนัก
103.25 5.0000 0.0375

ร้อยละ

0.45

60

70

80

90

100

162.62

5.0000

0.0225

ร้อยละ

0.3

60

70

80

90

100

80.77

3.0770

0.0092

		
0.75							
		
		
0.75
60
70
80
90
100 171.60

5.0000

0.0375

5.0000

0.0375

4.8236

4.8236

0.1447

1.2							
0.6
60
70
80
90
100 158.77

4.5590
5.0000

0.0547

0.6
60
70
80
90
100 91.18
1.8							
0.36
60
70
80
90
100
100

4.1180
5.0000
5.0000

0.36

60

70

80

90

100

100.49

5.0000

0.36

60

70

80

90

100

101.38

5.0000

0.36

60

70

80

90

100

125.64

5.0000

0.36

60

70

80

90

100

124.95

5.0000

ระดับ

4

1

2

3

4

5

5

4.8609

0.1944

ล้านคน

1

36.57 41.01 45.45 49.89 54.33

51.86

4.4437

0.0444

ล้านคน

3

44.59 50.09 55.60 61.11 66.61

68.07

5.0000

0.1500

ระดับ

3

1

2

3

4

5

3.3333

3.3333

0.1000

ระดับ

2

1

2

3

4

5		

4.5000

0.0900

ระดับ
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หน่วยวัด

น้�ำ หนัก

เกณฑ์การให้คะแนน
1

3

4

5

คณะกรรมการ
ค.ร.ม. คณะกรรมการ ประกาศ
นโยบายฯ
พิจารณา
คัดเลือก
เชิญชวนให้
เห็นชอบ
อนุมัติ
พิจารณา เอกชนร่วม
หลักการ โครงการและ เห็นชอบ
ลงทุน
วงเงิน
เอกสาร
งบประมาณ คัดเลือก
เอกชน
คณะกรรมการ
ค.ร.ม. คณะกรรมการ ประกาศ
นโยบายฯ
พิจารณา
คัดเลือก
เชิญชวนให้
เห็นชอบ
อนุมัติ
พิจารณา เอกชนร่วม
หลักการ โครงการและ เห็นชอบ
ลงทุน
วงเงิน
เอกสาร
งบประมาณ คัดเลือก
เอกชน
คณะกรรมการ
ค.ร.ม. คณะกรรมการ ประกาศ
นโยบายฯ
พิจารณา
คัดเลือก
เชิญชวนให้
เห็นชอบ
อนุมัติ
พิจารณา เอกชนร่วม
หลักการ โครงการและ เห็นชอบ
ลงทุน
วงเงิน
เอกสาร
งบประมาณ คัดเลือก
เอกชน

1) สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี

2) สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว -ส�ำโรง

3) สายสีนำ�้ เงิน ช่วงหัวล�ำโพง-บางแค

ระดับ
1
		 1.3.4.2 โครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง : การด�ำเนินการและบ�ำรุงรักษา
0.5
1
		 - โครงการทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองสายบางปะอิน - นครราชสีมา
0.5
1
		 - โครงการทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี
ระดับ
2
1.3.5 การพัฒนาระบบตั๋วร่วม
(Common Ticket)
1.6
		 1) การจั ด ตั้ ง ระบบศู น ย์ บ ริ ห าร 		
จั ด การรายได้ ก ลาง (Central Cleaning 			
		
House:CCH) ระบบตั๋วร่วม
0.4
2) การจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานบริ ห าร 		
จัดการและบ�ำรุงรักษาระบบตัว๋ ร่วม (Common 			
Tickets Company:CTC)
ระดับ
10
1.4 สัดส่วนการขนส่งทางน�ำ้ และทางราง
เพิ่มขึ้น
ระดับ
5
		 1.4.1 สัดส่วนการขนส่งทางน�้ำ
ระดับ
5
		 1.4.2 สัดส่วนการขนส่งทางราง
ระดับ
8
1.5 จ� ำ นวนที่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ต ่ อ ปี ข อง
ระบบขนส่งสาธารณะ
ระดับ
2
		 1.5.1 จ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนน
ของรถโดยสาร

2

ผลการดำ�เนินงาน
ผลการ ค่า
คะแนน
ดำ�เนิน คะแนน ถ่วง
งาน
ที่ได้ น้ำ�หนัก
มีเอกชนยื่น
ข้อเสนอการ
ร่วมลงทุน

ประกาศ
เชิญชวนให้
เอกชนร่วม
ลงทุน

มีเอกชนยื่น
ข้อเสนอการ
ร่วมลงทุน

ประกาศ
เชิญชวนให้
เอกชนร่วม
ลงทุน

มีเอกชนยื่น
ข้อเสนอการ
ร่วมลงทุน

ประกาศ
เชิญชวนให้
เอกชนร่วม
ลงทุน

1.0000

0.0100

4.2000

0.0840

1

-

3

-

5

N/A

-

3

-

5

N/A

1.0000

-

3

-

5

N/A

1.0000

1

2

3

4

5

2

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 5.0000
60
70
80
90
100
60			
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
60
70
80
90
100
60
1

2

3

4

5

1.0000

3.6334

3.6334

0.3633

11.16 11.3 11.44 11.58 11.72
1.37 1.385 1.4 1.415 1.43
1
2
3
4
5

12.610
1.389
2.3463

5.0000
2.2667
2.3463

0.2500
0.1133
0.1877

4,303 4,129 3,955 3,781 3,607

3,975

2.8851

0.0577
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

		 1.5.2 จ�ำนวนอุบัติเหตุทางน�้ำของ
เรือโดยสารสาธารณะ
		 1.5.3 จ�ำนวนอุบัติเหตุทางอากาศ
ของเครื่องบินพาณิชย์
		 1.5.4 จ�ำนวนอุบัติเหตุทางถนน :
อัตราการตายต่อประชากรแสนคน
		 1.5.4.1 จ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ จาก
อุบัติเหตุจราจรทางถนนจากระบบ e- claim
		 1.5.4.2 จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจรทางถนนจากระบบ POLIS
		 1.5.4.3 อัตราการเสียชีวติ จาก
อุบัติเหตุทางถนนทั้งหมดโดยส�ำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์สำ� นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1.6 ระดั บ ความส� ำ เร็ จ การแก้ ไ ขข้ อ
บกพร่องของระบบการก�ำกับดูแลด้านความ
ปลอดภัยการบินพลเรือน (ICAO)
1.7 ปริมาณผู้โดยสารทางระบบรถไฟ
ใต้ดิน (แสนคนต่อวัน)
การประเมินคุณภาพ
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มิติภายใน
การประเมินประสิทธิภาพ
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
4. การประหยัดพลังงาน
5. การประหยัดน�ำ้
6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
การพัฒนาองค์การ
7. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ
8. ระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ด�ำเนินงานของหน่วยงาน
รวม

หน่วยวัด

น้ำ�หนัก

เกณฑ์การให้คะแนน

ผลการดำ�เนินงาน

1

2

3

4

5

ผลการ
ค่า
คะแนน
ดำ�เนิน คะแนน ถ่วง
งาน
ที่ได้ น้ำ�หนัก
20
4.5000 0.0900

ระดับ

2

27

25

23

21

19

ระดับ

1

1

-

-

-

0

3

1.0000

0.0100

ระดับ

3

1

2

3

4

5

n/a

1.0000

0.0300

คน

1

9,564 9,178 8,792 8,406 8,020

n/a

1

คน

1

7,022 6,765 6,508 6,251 5994

n/a

1

อัตราส่วน

1

18

17.5

17

16.5

16

n/a

1

ระดับ

10

1

2

3

4

5

n/a

1.0000

0.1000

แสนคนต่อวัน
		
		
ระดับ
		
		
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

2

2.43

2.5

2.57

2.64

2.71

2.69

4.7143

0.0943

10							
10
65
70
75
80
85 3.5596
25							
15							
5
1
2
3
4
5
2.6546
2.5
1
2
3
4
5
4.2394
2.5
1
2
3
4
5
3.4286
5
1
2
3
4
5
n/a

		
ระดับ
ระดับ
		

10							
4.6429
5
1
2
3
4
5
5.0000 5.0000
5
1
2
3
4
5
4.2857 4.2857
100							3.0224

3.5596 0.3560
3.5596 0.3560
3.3549 0.8387178
2.4962 0.3744
2.6546 0.1327
4.2394 0.1060
3.4286 0.0857
1.0000 0.0500
0.4643
0.2500
0.2143

หมายเหตุ : N/A หมายถึงเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ข้อมูลจากหน่วยงานอื่น จึงใส่ค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 1.0000 ไว้ก่อน					
ผลคะแนนเป็นการประเมินตนเองเบื้องต้น ณ วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 					
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โครงการ/มาตรการ
การป้องกันปราบปรามทุจริต
ของกระทรวงคมนาคม
ผลการด�ำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ติดตาม
ต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
1. ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
กระทรวงคมนาคม รั บ ผิ ด ชอบภารกิ จ ส่ ง เสริ ม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ประสานงาน
เร่งรัด และก�ำกับให้ส่วนราชการในสังกัดด�ำเนินการ
โครงการ

ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต รวมทั้งภารกิจด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ได้รับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นจ�ำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 2,867,800 บาท ซึ่งมีผลการด�ำเนินโครงการ
ที่ส�ำคัญ ดังนี้

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาการดำ�เนิน
งาน

จำ�นวน
ผู้เข้าร่วม
(คน)

1. โครงการรณรงค์เผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจำ�
ปี 2559

350,000

มีนาคม 2559 –
มิถุนายน 2559

151

2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Anti-Corruption
Retreat”

368,800

พฤศจิกายน 2558 –
กันยายน 2559

265

1,378,000

มีนาคม 2559 –
กันยายน 2559

100

4. โครงการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

220,000

กุมภาพันธ์ 2559 –
เมษายน 2559

205

5. โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงคมนาคม

551,000

ธันวาคม 2558 –
กุมภาพันธ์ 2559

202

3. โครงการสร้างความโปร่งใสการดำ�เนินงานโครงการที่
สำ�คัญของกระทรวง
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1.1 โครงการรณรงค์เผยแพร่ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจ�ำปี 2559
นายชาติ ช าย ทิ พ ย์ สุ น าวี ปลั ด กระทรวง
คมนาคม เป็นประธานและความร่วมลงนามในพิธี
รับทราบประมวลจริยธรรม ประจ�ำปี 2559 โครงการ
รณรงค์เผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคาร
สโมสร ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม โดยมี นายพงษ์ศักดิ์
สมใจ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะหัวหน้าศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กล่าวรายงาน พร้อม
ด้วย นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม
คณะกรรมการจริ ย ธรรมประจ� ำ ส� ำ นั ก งานปลั ด
กระทรวงคมนาคม ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง
คมนาคม และหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมพิธี
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1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Anti-Corruption Retreat”
		 เมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม
อาคารสโมสร ชัน้ 3 กระทรวงคมนาคม นายชาติชาย
ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และพิธีมอบ
รางวัล “คนต้นแบบคมนาคม”ประจ�ำปี 2559 ภายใต้
โครงการป้องกันการทุจริต “Anti-CorruptionRetreat”
ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ก่
บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมที่
มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยมี นางปานจิต
จินดากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้กล่าว

รายงานถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด กิ จ กรรมฯ
ดังกล่าว โดยมีผเู้ ข้ารับรางวัล “คนต้นแบบคมนาคม”
ประจ� ำ ปี 2559 จ� ำ นวน 13 คน ประกอบด้ ว ย
ส่วนราชการ จ�ำนวน 6 คน และรัฐวิสาหกิจ จ�ำนวน
7 คน
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		 1.3 โครงการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วย
งานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
			 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมฯ ประจ�ำปี 2559 มี
หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินฯ จ�ำนวน 277 หน่วยงาน (429 หน่วยรับประเมิน) ผลการประเมินปรากฏว่า
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานระดับสูง อยู่ที่ 78.496
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และอยู่ในอันดับที่ 105 จากหน่วยงานภาครัฐ (ระดับกรม) 148
หน่วยงาน ดังตารางแสดงผลด้านล่างนี้
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำ�เนินงานของสำ�นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กราฟดัชนีประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการท�ำงาน
ทั้ง 5 ดัชนี
ความโปร่ งใส

79.54

81.67

คุณธรรมการ 66.01
ทางานในหน่ วยงาน

วัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์ กร

75.12

ความพร้ อมรับผิด

ความปลอดจากการ
ทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

87.18

คะแนน ITA = 78.46
(ถ่วงน้�ำ หนัก)
ดัชนี

คะแนน
ดัชนี
(ร้อยละ)

ระดับผล
การ
ประเมิน

ความโปร่งใส

79.54

สูง

ความพร้อมรับผิด

81.67

สูงมาก

ความปลอดจากการ
ทุจริต
ในการปฏิบัติงาน

87.18

สูงมาก

วัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร

75.12

สูง

คุณธรรมการทำ�งาน
ในหน่วยงาน

66.01

สูง

จากผลการด�ำเนินการดังกล่าว เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การด�ำเนินงานของส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 – 2559 สามารถเปรียบ
เทียบได้ดังนี้
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กรมเจ้าท่า
มีผลการด�ำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยน�ำ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริต
โครงการ/
กิจกรรม
1.1 จัดท�ำโครงการ
ประเมิ น คุ ณ ธรรม
และความโปร่ ง ใส
ในการด�ำเนิ น งาน
หน่ ว ยงานภาครั ฐ
(ITA) ของส�ำนักงาน
ป.ป.ช.

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
กระบวนการท�ำงาน
ในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต
และลดความเสี่ยงที่
อาจจะท�ำให้เกิดการ
ทุ จ ริ ต ขึ้ น ได้ ภ ายใน
กรมเจ้าท่า

ตัวชี้วัด

ผลผลิต

1. ร้อยละความส�ำเร็จ
ในการประสานความ
ร่ ว มมื อ และด� ำ เนิ น
งานตามแผนของ
โครงการ กับองค์กร
ต่อต้านการทุจริต

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
จัดท�ำมาตรฐานความโปร่งใส
ของกรมเจ้าท่า ตามประกาศ
กรมเจ้าท่าที่ 30/2557 ลงวัน
ที่ 9 มกราคม 2557 (สลก.
(กจ.)) ได้ ด� ำ เนิ น การจั ด ส่ ง
รายชื่ อ บุ ค ลากรกรมเจ้ า ท่ า
และรายชื่อผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนเสียของกรมเจ้าท่า
ทัง้ จากส่วนกลาง และภูมภิ าค
จัดส่งให้ ส�ำนักงาน ป.ป.ท.

ผู้รับผิดชอบ
สลก./
กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม/
ทุกหน่วยงาน

ในวันที่ 15 เม.ย. 58 ทาง
จดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ita2015@pacc.go.th
ซึ่ ง เป็ น ไปตามปฏิ ทิ น กรอบ
ระยะเวลาที่ ป.ป.ท. ก�ำหนด
1.2 จัดท�ำมาตรฐาน
ความโปร่งใส 4 มิติ
13 ตั ว ชี้ วั ด ของ
ส�ำนักงาน ก.พ.

1. เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
กระบวนการท�ำงาน
ในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต
และลดความเสี่ยงที่
อาจจะท�ำให้เกิดการ
ทุ จ ริ ต ขึ้ น ได้ ภ ายใน
กรมเจ้าท่า

1. ร้อยละความส�ำเร็จ
ในการประสานความ
ร่ ว มมื อ และด� ำ เนิ น
งานตามแผนของ
โครงการ กับองค์กร
ต่อต้านการทุจริต

1. ได้จดั การประชุมเชิงปฏิบตั ิ สลก./กลุ่มงาน
การจั ด ท� ำ มาตรฐานความ คุ้มครอง
โปร่งใสของกรมเจ้าท่า ครั้งที่ จริยธรรม/
2/2558
ทุกหน่วยงาน
2. จ� ำ ท� ำ มาตรฐานความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ของ
กรมเจ้าท่า (4 มิติ 13 ตัวชีว้ ดั )
เพื่ อ จั ด ส่ ง ผลการจั ด ท� ำ ให้
คณะกรรมการประเมิ น ผล
และฝ่ายเลขาฯ รวบรวมผล
การด� ำ เนิ น การจั ด ส่ ง ให้
ส� ำ นั ก งาน ก.พ. ภายใน
ก�ำหนด (26 มิถุนายน 2558)
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โครงการ/
กิจกรรม
1.3 จัดท�ำโครงการ
องค์กรโปร่งใส
(NACC) ของ
ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
กระบวนการท�ำงาน
ในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต
และลดความเสี่ยงที่
อาจจะท�ำให้เกิดการ
ทุ จ ริ ต ขึ้ น ได้ ภ ายใน
กรมเจ้าท่า

ตัวชี้วัด

ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบ

1. ร้อยละความส�ำเร็จ
ในการประสานความ
ร่ ว มมื อ และด� ำ เนิ น
งานตามแผนของ
โครงการ กับองค์กร
ต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการฯ ได้จัดท�ำใบ
สมัครรางวัลองค์กรโปร่งใส
ครั้งที่ 5 (NACC Integrity
Awards) ตามโครงการมอบ
รางวั ล องค์ ก รโปร่ งใส ของ
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. โดยฝ่าย
เลขาฯ ด�ำเนินการรวบรวม
ข้อมูลและจัดส่งใบสมัครตาม
ระยะเวลาที่กำ� หนดแล้ว เมื่อ
วันที่ 15 มิถุนายน 2558

สลก./กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม/
ทุกหน่วยงาน

ข้ อ ดี / ข้ อ เสี ย และผลส�ำเร็ จ ของการ จ�ำกัด ซึ่งส่งผลท�ำให้ไม่สามารถจัด หรือด�ำเนิน
กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดังนั้น จึงเห็น
ด�ำเนินการโครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรม/โครงการโดยส่วนใหญ่ของแผน
ปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ�ำ
ปี พ.ศ.2558 เน้นสร้างจิตส�ำนึกให้แก่บุคลากร ซึ่ง
ท�ำให้ยงั ไม่สามารถสร้างกระแสการต่อต้านการทุจริต
ภายในกรมเจ้าท่าได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ในปี
พ.ศ.2559 ควรจะก�ำหนดกิจกรรม/โครงการทีม่ งุ่ เน้น
การสร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการแสดง
พลังในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตภายใน
การกรมเจ้าท่า พร้อมทั้ง ให้ความรู้ที่เกี่ยวกับกฎ
ระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติราชการ และ
พัฒนาระบบการรับ และตอบสนองเรือ่ งร้องเรียนให้
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การก�ำหนดกิจกรรม/โครงการ ยังไม่สะท้อน
ต่อผลลัพธ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม เนื่ อ งจาก ในการด� ำ เนิ น
กิจกรรม/โครงการ ยังยึดติดอยู่กับผลผลิตที่ได้ตาม
งบประมาณที่ได้รับ

ควรได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากงบประมาณในการ
ด�ำเนินการกิจกรรม/โครงการ ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต จากนโยบายของรั ฐ บาล
เป็นการเฉพาะ
2. บุ ค ลากรที่ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม/โครงการ
ยั ง ขาดความตระหนั ก ที่ จ ะมุ ่ ง มั่ น ในการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม/โครงการ ตลอดหลักสูตร จึงท�ำให้การ
ประเมินผลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น
จึงเห็นควรก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมในแต่ละ
กิ จ กรรม/โครงการให้ ส อดคล้ อ งตามเป้ า หมาย
วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด เพื่อให้ผลลัพธ์ซึ่งจะเกิดจาก
การที่บุคลากรซึ่งได้รับความรู้ น�ำไปปฏิบัติในการ
ปฏิบตั ริ าชการ อันจะส่งผลให้ประชาชน ผูร้ บั บริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดความพึงพอใจ

3. กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบกบูรณาการการท�ำงาน
ของหน่วยงานในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และแนวทาง จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ดังนี้
3.1 เผยแพร่และปลูกฝังจริยธรรมให้
แก้ไขปัญหา
1. งบประมาณที่ จ ะใช้ ใ นการจั ด ฝึ ก อบรม/ เป็นที่รับทราบอย่างกว้างขวางในหมู่ข้าราชการ
3.2		 ให้ ค วามรู ้ เ รื่ อ ง วิ นั ย คุ ณ ธรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ/พัฒนาบุคลากร มีจ�ำนวน
จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ แก่ข้าราชการ
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บรรจุใหม่และข้าราชการที่โอนมาจากหน่วยงานอื่น
ในการปฐมนิเทศ
		
3.3		 ก�ำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์วธิ กี าร
ด้านการบริหารงานบุคคลให้การใช้ดลุ ยพินจิ ของผูม้ ี
อ�ำนาจตามกฎหมายมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน วิธีการ
เปิดเผย โปร่งใสตรวจสอบได้ ครอบคลุมกระบวนการ
ต่างๆ เช่น การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง การเลื่อนเงิน
เดือน การเลือ่ นต�ำแหน่งโยกย้าย การมอบหมายงาน
		
3.4 ก�ำหนดเงื่อนไขด้านจริยธรรมและ
จรรยาข้าราชการเป็นองค์ประกอบของการแต่งตั้ง
บุคคลเข้าสู่การด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ
		
3.5		 สร้ า งเครื อ ข่ า ยการส่ ง เสริ ม
คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ด้วย
การเปิด Facebook กลุม่ วินยั และเสริมสร้างคุณธรรม
		
3.6		 ก�ำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
เช่น กล่องรับเรือ่ งร้องเรียน และทางโทรศัพท์ เป็น
ช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจ
สอบการท�ำงานของข้าราชการ
		
3.7		 ก�ำหนดให้หน่วยงานในสังกัดจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยต้องมี
เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การเสริ ม สร้ า งวิ นั ย คุ ณ ธรรม
จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ป้องกันการทุจริต
3.8		 เผยแพร่ พ ระบรมราโชวาทและ
พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระปริมนทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และ
คู่มือปฏิบัติตามข้อบังคับกรมการขนส่งทางบกว่า
ด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553
4. ให้ความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดเก็บและรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนกรณี
เจ้าหน้าที่ในสังกัดถูกกล่าวหาว่ากระท�ำการทุจริต

4. กรมท่าอากาศยาน

ได้ดำ� เนินการมาตรการป้องกนและปราบปราม
การทุจริต ได้แก่ดังนี้
กิจกรรรมที่ 1 : ด�ำเนินการตามแผนงาน เพือ่ ขับเคลือ่ น
ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ว ่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปรามปราบการทุจริต โดยมีเจ้าหน้าทีก่ รมท่าอากาศยาน

(ทย.) เข้ า ศึ ก ษาดู ง าน ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละหอ
จดหมายเหตุ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption
Museum) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 จ�ำนวน 26
ราย
กิจกรรมที่ 2 : กรมท่าอากาศยานได้จัดการเข้า
ร่วมฟังธรรม/ปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรม
วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2559 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ ทย.
ร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 23 ราย

5. กรมทางหลวง ด�ำเนินการดังนี้
5.1 การจัดกิจกรรมสัญจรเพื่อเสริมสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล ซึง่ เป็นการเสริมสร้างความรูแ้ ละ
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านโดยยึ ด หลั ก
ธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต จ�ำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
		 1) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558
ณ ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ กรมทางหลวง
มีผู้เข้าร่วมโครงการจ�ำนวนทั้งสิ้น 126 ราย
		 2) ครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องมาร์คอร์ โรงแรมไอยรา แกรนด์พาเลส
จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมโครงการจ�ำนวนทั้งสิ้น
121 ราย
		 3) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
ณ ห้องออคิดบอลรูม 3 โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น
ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวนทั้งสิ้น 132 ราย
		 4) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559
ณ ห้องเกาะเต่า โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท
แอนด์ กอล์ฟ จังหวัดชุมพร มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวนทั้งสิ้น 124 ราย
5.2 การจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในโอกาสวันส�ำคัญต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง
จิตส�ำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
		 1) พิ ธี ถ วายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณเพื่ อ เป็ น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาส
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วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 เมื่อ
วันที่ 3 ธันวาคม 2558
		 2) กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ร.9 เมือ่ วันที่ 3 ธันวาคม 2558
		 3) กิจกรรมท�ำบุญตักบาตรเนือ่ งในโอกาส
ขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559
		 4) กิ จ ก ร ร ม ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม เ นื่ อ ง ใ น
วันมาฆบูชา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
		 5) พิ ธี วั น สถาปนากรมทางหลวง เมื่ อ
วันที่ 1 เมษายน 2559
		 6) กิจกรรมวันผูส้ งู อายุแห่งชาติ วันครอบครัว
และวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
		 7) กิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในสัปดาห์
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง เมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2559
		 8) กิ จ กรรมปฏิ บั ติ ธ รรมเนื่ อ งในวั น
วิสาขบูชา เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
		 9) กิ จ กรรมปฏิ บั ติ ธ รรมเนื่ อ งในวั น
เข้ า พรรษาและวั น อาสาฬหบู ช า เมื่ อ วั น ที่ 13
กรกฎาคม 2559
		 10) กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559
5.3 การจัดให้มกี ารคัดเลือกและมอบรางวัล
พร้ อ มทั้ ง ยกย่ อ งเชิ ด ชู ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น
ข้ า ราชการพลเรื อ นดี เ ด่ น ของกรมทางหลวง
ประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ดังนี้
		 1) ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น ข้ า ราชการ
พลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง จ�ำนวน 4 ราย
		 2) ผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย จ�ำนวน 9 ราย
		 3) ผูท้ ไี่ ด้รบั เกียรติบตั รประกาศเกียรติคณ
ุ
จ�ำนวน 12 ราย
5.4 การจั ด ท�ำสื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และสื่อป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ เช่น คู่มือการด�ำเนินการทางวินัย
กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง คู่มือการพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต และการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
แผ่ น พั บ การด� ำ เนิ น การทางวิ นั ย แผ่ น พั บ
ประชาสัมพันธ์ เรือ่ ง “ผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Conflict
Of Interests)” เป็นต้น
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กรมทางหลวงชนบท
ประมวลจริ ย ธรรมข้ า ราชการพลเรื อ นได้
ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่ 5
พฤศจิ ก ายน 2552 มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 2
กุ ม ภาพั น ธ์ 2553 ซึ่ ง ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน ได้ก�ำหนดแนวทางการส่งเสริม
ให้ข้าราชการพลเรือนปฏิบัติตนตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ซึ่งเป็นมาตรฐาน
พฤติกรรม และวัฒนธรรมขององค์กรที่ จะให้
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของทุก
ส่วนราชการ ได้ยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ กรมทางหลวงชนบทจึงได้จดั โครงการ
รณรงค์เผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ประจ�ำปี 2559 ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ

ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร
สนข. จัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต ทีส่ อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของกระทรวง
คมนาคม เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 – 4
โดยมีวัตถุประสงค์ซึ่งประกอบด้วย
1. เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึก ค่านิยมของ
บุคลากรในการต่อต้านการทุจริต โดยมีกิจกรรม
ดังนี้
		 1.1		 จัดท�ำมาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
		 1.2		 จัดฝึกอบรมและกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
คุณธรรม
		 1.3		 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9
		 1.4		 คัดเลือกบุคคลดีเด่นของ สนข. หรือ
รางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงานอืน่ เช่น
ส�ำนักงาน ก.พ., ส�ำนักงาน ป.ช.ช.

การรถไฟแห่งประเทศไทย

2. เพือ่ ให้เกิดการบูรณาการการท�ำงานร่วม
กันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดย
มีกิจกรรม ดังนี้
		 2.1		 จัดท�ำและปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยว
กับบริษัทที่ปรึกษาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
		 2.2		 เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างบนเว็บไซต์ของ สนข.
		 2.3		 การจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินการ
ควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยง และการตรวจ
สอบภายใน
3. เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่
สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต โดยมีกจิ กรรม
ดังนี้
		 3.1		 การส�ำรวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ/ผู้มีส่วนได้เสียของ สนข. ที่มีต่อการปฏิบัติ
ราชการของ สนข.
4. เพื่อให้บุคลากร สนข. มีความรู้ความ
เข้าใจด้านการต่อต้านการทุจริตด้วย
		 • จัดการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญให้ความ
รู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับวินัยหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หรือน�ำเข้าข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ KM

การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยกองวินัยและ
สอบสวน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดท�ำแผนพัฒนา
เพือ่ ยกระดับดัชนีวฒ
ั นธรรมคุณธรรมภายในองค์กร
ซึ่งได้บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ�ำปี 2559 ภายใต้
แผนวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555
– 2559 จ�ำนวน 2 โครงการ โดยได้แปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 –
2560) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์
2558 ดังนี้
1. โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ตาม
ประมวลจริยธรรมพนักงานและลูกจ้างเฉพาะงาน
ของการรถไฟแห่ ง ประเทศไทย พ.ศ. 2552
ให้ แ ก่ พ นั ก งานในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในเจตนารมณ์ของประมวลจริยธรรม
อันเป็นการปลูกและปลุกจิตส�ำนึกของพนักงาน
และลู ก จ้ า งเฉพาะงานของ รฟท. ให้ มี ค วาม
ตระหนักรู้ตามประมวลจริยธรรมพนักงานและ
ลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2552 ในเส้นทางสายเหนือ จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดล�ำปาง ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน ถึง 28
เมษายน 2559 ในเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่าง
วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 28 พฤษภาคม 2559 ใน
เส้นทางสายใต้ ทีจ่ งั หวัดชุมพร และ อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน
2559 และในส่วนกลางจัด ณ สโมสรรถไฟฯ วันที่ 30
มิถุนายน 2559 มีพนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น
420 คน
2. โครงการอบรม “พัฒนาเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริต” มีแผนด�ำเนินการจัดอบรมสัมมนา
พัฒนาและเพิม่ เครือข่ายทัง้ ในส่วนกลางและนอก
สถานที่
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วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในการเพิม่ จ�ำนวน
และคุณภาพของเครือข่าย ส�ำหรับเป็นแนวร่วม
ในการแจ้งเบาะแสและตรวจสอบการด�ำเนินงาน
ของบุคลากรของ รฟท. โดยรูปแบบการด�ำเนิน
การอบรมให้ความรู้พัฒนาเครือข่ายเดิมให้มี
ความเข้มแข็งเพิม่ มากขึน้ และสร้างเครือข่ายใหม่
ส�ำหรับเป็นแนวร่วมในการแจ้งเบาะแสและตรวจ
สอบการด�ำเนินงานของบุคลากร รฟท.
• ครั้งที่ 1 ได้จัดอบรมสัมมนาให้กับเครือ
ข่ายเดิมของการรถไฟฯ จ�ำนวน 60 คน เมื่อวันที่
19 เมษายน 2559 ณ สโมสรรถไฟฯ ชั้น 2 โดยได้รับ
เกียรติจาก อ.ภาส ภาสสัทธา อดีต รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
ระบบบริหารงาน ของส�ำนักงาน ป.ป.ช. มาเป็น
วิทยากร
• ครั้งที่ 2 ได้ด�ำเนินการจัดอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการให้ความรู้กับเครือข่ายเดิมและ
เครือข่ายใหม่ นอกสถานที่ ในวันที่ 22 – 23
กันยายน 2559
3. รฟท. ได้ให้การต้อนรับ พล.ต.อ.สถาพร
เหลาทอง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมคณะ ที่
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการรถไฟฯ ในกิจกรรม
ติดตามความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงานรัฐวิสากิจ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ
ห้องปฏิบัติการชั้น 3 โดยให้ข้อเสนอแนะเห็นควร
ให้การรถไฟฯ จัดตัง้ ศูนย์ปอ้ งกันและปราบปรามการ
ทุจริตขึน้ ในหน่วยงาน เพือ่ เป็นการบูรณาการในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของการรถไฟฯ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. รฟท. ได้ จั ด ส่ ง ให้ น ายสมศั ก ดิ์ หนชั ย
บุคลากรงานมาตรฐานวินัยและปกครอง กองวินัย
และสอบสวน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมโครงการ
สนับสนุนและสร้างการมีสว่ นร่วมในการป้องกันการ
ทุจริต (รุ่นที่ 1) กิจกรรมอบรมผู้นำ� เครือข่าย ป.ป.ช.
ภาคประชาสังคม กรุงเทพมหานคร : กฎหมาย
ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ตามหนังสือของส�ำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช
0007/ว 0069 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
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5. การรถไฟฯ ได้จัดส่งให้นายสมศักดิ์ หนชัย
บุคลากร งานมาตรฐานวินัยและปกครอง กองวินัย
และสอบสวน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาสมรรถนะเครือข่ายด้าน
การต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามหนังสือของส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต ที่ คค 0202.3/ศปท. ว 9319 ลงวันที่ 11
พฤศจิกายน 2559

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด
(รฟบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด ได้จัดตั้งส่วน

ก�ำกับการปฏิบตั งิ าน ซึง่ มีอำ� นาจหน้าทีแ่ ละความรับ
ผิดชอบเกีย่ วกับการวางแผน ควบคุม บริหารจัดการ
ด้านการก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านขององค์กรให้เป็น
ไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ
ค�ำสัง่ วิธปี ฏิบตั ิ และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์กรตาม
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
โดยได้ด�ำเนินการรวบรวมกฎหมายระเบียบที่
เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านขององค์กรจากหน่วย
งานที่ก�ำกับดูแล ได้แก่ ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ศูนย์ปฏิบัติการต่อ
ต้านการทุจริต ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
และน� ำ มาศึ ก ษาพร้ อ มทั้ ง ประสานกั บ ส่ ว นงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้มีข้อบังคับระเบียบค�ำสั่งหรือวิธี
ปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานมีการปฏิบัติต่อไป

การรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนแห่ ง
ประเทศไทย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(รฟม.) ได้จัดให้มีแผนป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตภาครัฐของ รฟม. พ.ศ. 2558 – 2560 ซึ่งมี
ความสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว ่ า ด้ ว ยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 เพื่อใช้
เป็นกรอบแนวทางในการด�ำเนินงาน โดยในระยะ
เวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558 – 2560) มีกิจกรรม
ที่ต้องด�ำเนินการรวมทั้งสิ้น 10 กิจกรรม โดยใน
ปี ง บประมาณ 2559 มี กิ จ กรรมที่ ด� ำ เนิ น การ 6
กิจกรรม ประกอบด้วย
1. กิ จ กรรมให้ ค วามรู ้ แ ละส่ ง เสริ ม การ
ด�ำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
		 รฟม. ได้จัดอบรมหลักสูตรจริยธรรมและ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ระดับปฏิบัติการ ให้กับ
พนั ก งานใหม่ จ� ำ นวน 33 คน เมื่ อ วั น ที่ 30
พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2

ชั้น 9 อาคารส�ำนักงาน รฟม. ซึ่งการอบรมหลักสูตร
ดังกล่าวเพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับหลักการพืน้ ฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 การ
ปฏิบตั งิ านอย่างมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และการค�ำนึง
ถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม
2. กิจกรรมยกย่องพนักงานที่ประพฤติตน
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม/พนักงานดีเด่น
		 รฟม. ได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อ
พิจารณาคัดเลือกผูร้ บั รางวัลพนักงานดีเด่นด้านการ
พัฒนาองค์กรและสังคม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์
และคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจ�ำปีงบประมาณ
2559

3. กิจกรรมข้อตกลงคุณธรรม
		 รฟม. จั ด พิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
คุณธรรม (Integrity Pact) โครงการรถไฟฟ้าสาย
สีนำ�้ เงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวล�ำโพง – บางแค และ
ช่วงเตาปูน – ท่าพระ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคารส�ำนักงาน รฟม. ซึ่ง
เป็นการลงนามระหว่าง รฟม. โดย นายฤทธิกา
สุภารัตน์ รองผู้ว่าการ รฟม. (บริหาร) และคณะ
ผู้สังเกตการณ์งานคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนงาน
ระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างด�ำเนินกิจการตามพระราช
บัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556

4. กิจกรรมเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการ
ทุจริต
		 รฟม. ได้สง่ เสริมให้เครือข่ายภาครัฐต่อต้าน
การทุจริตของ รฟม. ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการ
ทุจริตของ รฟม. จ�ำนวน 19 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ซึ่ง
จัดโดยส�ำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 8 – 9 ธันวาคม
2558 ณ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
แจ้งวัฒนะ และเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รปั ชัน
สากล
5. กิจกรรมปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
		 ทั้งนี้ได้มีการจัดประชุมส่วนงานภายในที่
เกีย่ วข้องเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงาน ซึง่
รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม
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มีการปรับปรุงในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การเผยแพร่
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน website ของ รฟม. การ
จั ด ท� ำ รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ประจ�ำปีงบประมาณ และการจัดท�ำคู่มือส่งเสริม
ความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านเพือ่ ป้องกันผลประโยชน์ทบั
ซ้อน เป็นต้น
6. กิ จ กรรมให้ ค วามรู ้ แ ก่ ผู ้ บ ริ ห ารและ
พนั ก งานเกี่ ย วกั บ กฎหมายและระเบี ย บการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐ
		 รฟม. ได้ จั ด อบรมหลั ก สู ต รการพั ฒ นา
ทักษะการบริหารบุคคลส�ำหรับนักบริหารระดับต้น
ให้ กั บ หั ว หน้ า แผนกและรั ก ษาการหั ว หน้ า แผนก
จ�ำนวน 85 คนระหว่างดือนมกราคม – กุมภาพันธ์
2559 โดยในปีงบประมาณ 2559 รฟม. ได้จัดงาน
วันธรรมาภิบาล ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
2558 ซึ่งกิจกรรมภาคเช้าประกอบด้วย การลงนาม
ประกาศเจตนารมณ์ตอ่ ต้านการทุจริตของคณะผูบ้ ริหาร
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รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม

รฟม. และการบรรยายหัวข้อ การสร้างวัฒนธรรม
คุณธรรมให้เกิดขึน้ ในองค์กร รฟม. โดยศาสตราจารย์
(พิเศษ) วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. และภาคบ่าย
เป็นกิจกรรม Edutainment โดยมีการจัดนิทรรศการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือผู้
บริหารและผูบ้ ริหารในอุดมคติ ช่องทางการร้องเรียน
การทุจริตข้อบังคับ รฟม.ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และการด�ำเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีการ
จัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ประจ�ำปีงบประมาณ 2559 จ�ำนวน 5 โครงการ โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กิ จ กรรม EXAT CG Day ประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2559 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน
2559 เวลา 08.30–14.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม
2301การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จตุจักร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ กทพ. คณะ
อนุ ก รรมการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ผู ้ บ ริ ห ารและ
พนักงานได้มคี วามเข้าใจในเรือ่ งเกีย่ วกับแนวคิดและ
หลักการเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจน
การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณขององค์กร โดยมี
การจัดนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่อง การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการด�ำเนินงานของ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และการบรรยายเรือ่ ง
“กทพ. ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล โปร่งใส ก้าวไกลอย่าง
ยั่งยืน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์
โอพิทักษ์ชีวิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและ
พัฒนาองค์กร เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวนประมาณ 250 คน
2. กิจกรรม CG สัญจร : HEARTS to
HEART ประจ�ำปีงบประมาณ 2559 จัดขึน้ ระหว่าง
เดือนมีนาคม – กันยายน 2559 ณ ด่านเก็บค่าผ่าน
ทางพิเศษจ�ำนวน 18 แห่ง โดยเข้าแลกเปลี่ยนความ
รู้และมอบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่อง CG
และจรรยาบรรณ รวมทั้งของที่ระลึกที่มีสัญลักษณ์
“HEARTS” ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตลอดจน
ร่วมบรรยายเรื่อง “จรรยาบรรณของ กทพ. คือ
HEARTS” ในกิจกรรมการทบทวนความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน (On the Job Training : OJT) ของฝ่าย
จัดเก็บค่าผ่านทาง โดยมีเจ้าหน้าที่ กองก�ำกับดูแล
และพัฒนามูลค่าองค์กร ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็น
วิทยากร ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานและ
ลูกจ้าง กทพ. มีความตระหนักรูเ้ กีย่ วกับความหมาย
และแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร

ตลอดจนจรรยาบรรณของชาว กทพ.ที่ว่าด้วย
“HEARTS : การปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจ”เพื่อน�ำ
มาปฏิบัติให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ใน
องค์กรและลดอัตราการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น
3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิ บ าล หลั ก สู ต รการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ประจ�ำปีงบประมาณ
2559 โดยมีการจัดกิจกรรมจ�ำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1
จัดการบรรยายธรรมะเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559
เวลา 13.00– 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2301 การ
ทางพิเศษแห่งประเทศไทย จตุจักร โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการจ�ำนวน 237 คน และพระมหาสุรินทร์
สุรินทโรวัดพระศรี-มหาธาตุเขตบางเขน กรุงเทพฯ
เป็นวิทยากร และครัง้ ที่ 2 จัดการฝึกปฏิบตั ธิ รรมเมือ่
วั น ที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ วั ด พระรามเก้ า
กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน 66 คน และพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุญโณ
วัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ เป็น
วิทยากร ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาล รวมทัง้
ปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก ความรั ก และความภู มิ ใจในองค์ ก ร
ตลอดจนตระหนั ก ในการท� ำ งานร่ ว มกั น อย่ า งมี
ความสุ ข มี ก ารประสานงานที่ ดี มี หั ว ใจในการ
ให้บริการ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมภายในองค์กร ประจ�ำปีงบประมาณ 2559
โดยมีการจัดฝึกอบรมจ�ำนวน 2 รุน่ รุน่ ที่ 1 พนักงาน
ระดับ1–6 สังกัดทุกฝ่าย/ส�ำนัก/กอง จ�ำนวน 96 คน
เมือ่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา13.00–16.00 น.
และรุ่นที่ 2 ผู้บริหารและพนักงานระดับ 7 ขึ้นไป
จ�ำนวน 137 คน เมือ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา
13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2301กทพ. จตุจกั ร
โดยพระมหาหรรษา ธมมมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
วิทยากรมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นการรณรงค์เสริมสร้าง
และบู ร ณาการการมี ส ่ ว นร่ ว มของผู ้ บ ริ ห ารและ
รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม
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พนักงานในการปลูกฝังปลุกจิตส�ำนึกด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรมให้ เ ป็ น รู ป ธรรมและเป็ น ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ และความไว้วางใจให้
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในการด�ำเนินงานของกทพ.
5. โครงการพัฒนาตามมาตรฐานกฎหมาย
และทัว่ ไป หลักสูตรภาพรวมของการทุจริต (Corruption) กรณีการจัดซือ้ จัดจ้างและผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ประจ�ำปีงบประมาณ 2559โดยมีการจัดฝึกอบรม
จ�ำนวน 2 รุ่นรุ่นที่ 1 ส�ำหรับผู้บริหารระดับ 7 ขึ้นไป
จ�ำนวน 154 คน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559เวลา

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
โครงการและมาตรการส�ำคัญการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
องค์การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) เรื่องการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตระหว่างส�ำนักคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) และหน่วย
งานรัฐวิสาหกิจ จ�ำนวน 55 แห่ง เมื่อวันที่ 28
พฤษภาคม 2559 โดยสรุปผลการด�ำเนินงานภายใต้
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดังนี้

09.00–12.00 น.และรุ่นที่ 2 ส�ำหรับพนักงานระดับ
1 – 6 จ�ำนวน 146 คน เมือ่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2559
เวลา 13.00 – 16.00 น.ณห้องประชุม 2301 กทพ.
จตุจักร โดยนายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เป็นวิทยากร ทัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและ
พนักงานได้ตระหนักรูถ้ งึ ปัญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้
จากการทุจริตคอร์รัปชันและผลประโยชน์ทับซ้อนที่
เกิดขึ้นจากการด�ำเนินกิจการขององค์กร

มาตรการป้องกัน
การปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องมีการท�ำข้อตกลง
คุณธรรมเป็นสัญญาทีแ่ นบไปกับสัญญาจัดซือ้ จัดจ้าง
อีกฉบับ โดยข้อตกลงดังกล่าว จะมีตัวแทนภาครัฐ
เป็นผูป้ ระกอบการและภาคเอกชนทีไ่ ม่มสี ว่ นได้-ส่วน
เสียกับโครงการและบุคคลที่ได้รับการยอมรับผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ (คตช.) เพือ่ ติดตามตรวจสอบการด�ำเนิน
โครงการและการระงับยับยั้งกรณีพบการทุจริต
สามารถแจ้งต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและรายงาน
ตรงต่อ คตช.

โครงการที่ด�ำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม
การด�ำเนินการ
1. โครงการจั ด ซื้ อ รถโดยสารใช้
เชื้อเพลิงธรรมชาติ(NGV) 489 คัน
2. โครงการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า
จ�ำนวน 200 คัน และก่อสร้างสถานี
อัดประจุไฟฟ้า
3. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)
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1. องค์การได้รบั ความร่วมมือจากองค์กรต่อต้านคอรัปชัน (ประเทศไทย)
ในการจัดส่งผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นกรรมการก�ำหนดร่างขอบเขตของงาน
(TOR) ผลของการปฏิบัติการโครงการดังกล่าวมีราคาต�ำ่ กว่าราคากลาง 632.00
ล้านบาท
2. องค์การได้น�ำโครงการดังกล่าวเข้าร่วมท�ำข้อตกลงคุณธรรม(Integrity
Pact ) มีการน�ำหลักเกณฑ์วธิ กี ารและแนวทางข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ ขณะนีอ้ ยู่
ระหว่างจัดท�ำ(TOR) จึงมีผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมเข้าร่วมประชุม
ทุกครั้ง
3. องค์การได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท�ำงานด้านการส่งเสริมให้
องค์การมีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ มี กี ารประกาศกฎบัตร การประชุมร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการจัดท�ำคู่มือก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ
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บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
6.1 นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลสากล เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านทุกระดับ
ยึดถือและปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด ด้วยเชือ่ ว่าเป็น
วิถีทางในการยกระดับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวให้กับผู้ถือ
หุ้น นักลงทุน ลูกค้า โดยในปี 2559คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งได้ท�ำการเผยแพร่ผ่าน
ทางเว็บไซต์บริษทั ฯ ที่ www.thaiairways.com/เกีย่ ว
กับการบินไทย/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุก
ภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ มีองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญ 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
3. ด้านองค์กร
4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน
ให้ความส�ำคัญ สนับสนุน ผลักดัน การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล การสร้างความผูกพันองค์กร และ
การสืบทอดต�ำแหน่งอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

จริยธรรมธุรกิจ

บริษทั ฯ มีหลักจริยธรรม เพือ่ ให้พนักงานยึดถือ
ปฏิบัติดังนี้
1. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ให้การ
สนับสนุนและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ยึดมั่นในประโยชน์ของบริษัทฯ ปฏิบัติ
หน้ า ที่ เ พื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษั ท ฯ โดยไม่

แสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือผู้อื่น และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยินยอม
ให้เกิดการทุจริตขึ้นในงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ
4. ยึดมั่นในความถูกต้อง ไม่ยินยอมให้เกิด
การกระท�ำที่ผิดกฎหมายขึ้นในงานที่ตนมีหน้าที่รับ
ผิดชอบ
5. ยึดมัน่ ในความโปร่งใส ไม่บดิ เบือนข้อเท็จ
จริงไม่ว่าในลักษณะใดๆ ในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ผู้ร่วมงาน ประชาชน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
อื่นๆ ของบริษัทฯ

หลักบรรษัทภิบาลของการบินไทย

บริษัทฯ ได้จัดท�ำคู่มือประมวลบรรษัทภิบาล
และจริยธรรมเป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศใช้
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 โดยในปี 2559 ได้เปิด
เผยคูม่ อื ประมวลฯ ผ่านทางเว็บไซต์บริษทั ฯ ที่ www.
thaiairways.com กับบริษทั ฯ ไม่ใช่ขอ้ มูลแสวงหาผล
ประโยชน์เพือ่ ตนเองหรือผูอ้ นื่ ตลอดจนผูป้ ฏิบตั งิ าน
ต้ อ งไม่ รั บ ต� ำ แหน่ ง กรรมการหรื อ ที่ ป รึ ก ษาให้ แ ก่
บริษัท หรือบุคคลใดๆ ซึ่งจะก่อหรืออาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯรวมถึงการ
รับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดของผูป้ ฏิบตั งิ าน จะ
ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำ� หนด
• ความรับผิดชอบในหน้าที่ (Responsibility)
• ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
(Accountability)
• ความเป็นธรรม (Equitable Treatment)

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี ในการทีจ่ ะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ เพื่อให้เป็นองค์กรที่สามารถ
ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกค้าภายใต้ความโปร่งใส ตรวจ
รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม

159

สอบได้ และมีความน่าเชือ่ ถือ โดยค�ำนึงถึงการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอยูบ่ นพืน้ ฐานของคุณธรรม
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ในระยะยาวรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1. Accountability 		
2. Responsibility 		
3. Equitable Treatment
							
							
4. Transparency 		
							
							
5. Value Creation
							
							
6. Ethics 		
7. Participation		
							
							
							

ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่
ความส�ำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริตและจะต้อง พิจารณาให้เกิด
ความเท่าเทียมกัน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องให้ทุกคนได้รับความ
ยุติธรรมและเท่าเทียมกัน หากมีการร้องเรียนต้องมีคำ� อธิบายได้ เป็นต้น
ความโปร่งใส กล่าวคือ ต้องมีความโปร่งใสใน 2 ลักษณะ ดังนี้
4.1 ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้
4.2 มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส (Transparency of Information)
การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม แก่ กิ จ การทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาว โดยการ
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมูลค่าใดๆ นั้นจะต้องเป็นการเพิ่มความสามารถ
ในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน
การส่งเสริมพัฒนาการก�ำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ
การมีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสให้แก่ประชาชน
ให้ มี ส ่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น การใดๆ ที่
อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความ
เป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น

บริ ษั ท ท่ า อากาศยานไทย จ�ำกั ด การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ทอท. มีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันและส่งเสริม
(มหาชน)
การต่อต้านการทุจริต โดยถือเป็นนโยบายส�ำคัญ ที่
ทอท. จัดโครงการ “ส่งเสริมธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมของ ทอท.” ปี พ.ศ. 2559 ซึง่ ประกอบด้วย
3 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมประเมินคุณธรรมและจริยธรรม
ส�ำหรับพนักงาน ทอท.
2. กิ จ กรรมประกวดค�ำขวั ญ ในหั ว ข้ อ
“ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ ทอท.”
3. กิ จ กรรมการบรรยาย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ธรรมาภิบาลและจริยธรรม ท�ำให้เกิดการรับรู้การ
สร้างคุณธรรมและจริยธรรม และการมีส่วนร่วมใน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร
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มุ ่ ง มั่ น จะด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
โปร่งใส และตรวจสอบได้อย่างจริงจัง เพื่อสร้างค่า
นิยมและภาพลักษณ์ทดี่ ี คณะกรรมการ ทอท. ในการ
ประชุมครัง้ ที่ 7/2559 เมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศ ทอท. เรื่อง
นโยบายต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั น ที่ ก�ำหนดให้
“บุคลากรของ ทอท. ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อ
ต้านการคอร์รปั ชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับ
การคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม” พร้อมทั้งได้ก�ำหนดค�ำนิยาม ตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน หน้าที่ความรับผิด
ชอบ แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ โดยประกาศใช้ทั่ว
ทั้งองค์กร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ทอท. ได้ รั บ ทราบและน� ำ นโยบายต่ อ ต้ า นการ
คอร์รปั ชันของ ทอท. ไปยึดถือปฏิบตั โิ ดยทัว่ กัน เพือ่
ให้เกิดการปฏิบัติด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน
อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเป็นการแสดงเจตนารมณ์
ด้ ว ยความมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั น ทุ ก
รูปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม บริษทั จึงได้นำ� นโยบาย
และแนวปฏิบตั มิ าด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
1. การเผยแพร่ ป ระกาศ ทอท. เรื่ อ ง
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ทอท. โดย
1.1		 การสื่ อ สารภายในแก่ ก รรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ทอท.
		 1.2		 การสือ่ สารภายนอกแก่บริษทั ร่วม
บริษทั ย่อย และผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมทัง้ สาธารณชน
ผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ ห ลากหลาย ทอท.
ก�ำหนดอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ทอท. ได้ก�ำหนด
แนวทางการปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ มาตรการต่ อ ต้ า น
การคอร์รัปชันของคู่ค้า โดยระบุเป็นเงื่อนไขของข้อ
ก�ำหนดรายละเอียดในการจัดหา (TOR) ซึ่งถือเป็น

ส่วนหนึ่งของสัญญาที่คู่ค้าต้องปฏิบัติตาม ดังนี้
1) คู่ค้าต้องสนับสนุนนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชันของ ทอท.
2) ห้ามมิให้ผเู้ สนอราคาหรือคูค่ า้ ให้ของขวัญ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด วัฒนธรรมองค์กรที่
โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันที่ได้รับความ
เชื่อถือและไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของ
ทอท.
2. การฝึกอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องแก่
บุคลากรของ ทอท. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายฯ ความคาดหวั ง ของ
ทอท.และบทลงโทษ
3. ขัน้ ตอนการปฏิบตั กิ ารรับเรือ่ งร้องเรียนหรือ
การแจ้งเบาะแส ทอท. ได้กำ� หนดขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
การรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสโดยระบุ
ขอบเขตของเรื่องร้องเรียน บุคคลที่เกี่ยวข้องใน
การด�ำเนินการเกีย่ วกับขัน้ ตอน การให้ความคุม้ ครอง
ผู้ร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ในปีงบประมาณ 2559 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (บวท.) ได้ทำ� การทบทวนนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และแผนแม่บทการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม พ.ศ. 2559 - 2563 ซึ่งมีนโยบายฯ และแผนแม่บทฯ ดังนี้
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ
“บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ยึดมั่นการบริหารจัดการตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี ให้บริการทีม่ คี วามปลอดภัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลตอบสนองความ พึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”
รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม
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มาตรการความโปร่งใสตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าตรวจเยี่ยมชม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
การด�ำเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงคมนาคมได้ ป ฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
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รวมทัง้ ขอสัง่ การของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์
จั น ทร์ โ อชา ในพิ ธี เ ปิ ด งานสั ม มนาทางวิ ช าการ
ประจ�ำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจ�ำปี 2558 เมือ่

วันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบ
รัฐบาล ให้ “ ปี 2560 เป็นปีแห่งศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
ของราชการ” ดั ง นั้ น ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวง
คมนาคมจึงด�ำเนินการ ดังนี้
1. จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลข่าวสาร
ที่ประชาชนร้องขอ จ�ำนวน 2 ครั้ง
2. ด�ำเนินการจัดท�ำบัญชีข้อมูลและตอบ
แบบส�ำรวจตามประกาศคณะกรรมการข้ อ มู ล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง ก�ำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ ย วกั บ ผลการพิ จ ารณาการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
3. จัดท�ำโครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
การจัดการข้อมูลในเว็บไซต์กระทรวงคมนาคม
www.mot.go.th เพื่ อ ติ ด ตั้ ง ศู น ย์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร
อิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540
4. จัดท�ำและรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ�ำ
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 มิติที่ 2 ด้านความ
เปิดเผยการมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร

5. จัดท�ำและน�ำเข้าข้อมูล พร้อมทัง้ ตรวจ
สอบข้อมูลในเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลหน่วยงาน
ภาครัฐ (GINFO)
6. จั ด ท�ำรายงานการปฏิ บั ติ ง านตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ประจ�ำปี 2559 ทางเว็บไซต์ส�ำนักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และลงพิมพ์
ในรายงานประจ�ำปี 2559 กระทรวงคมนาคม
7. ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานให้มี
ศู น ย์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงคมนาคม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานประจ� ำ ปี 2559 กระทรวงคมนาคม
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กรมเจ้าท่า
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม
ธรรมาภิบาลของข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ
เป้าประสงค์ ประชาชนมีความเชือ่ มัน่ และพึงพอใจ
ในการปฏิบัติราชการของข้าราชการของกรมเจ้าท่า
ทุกระดับ
กลยุทธ์ 5.1 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของกรมเจ้าท่า
กิ จ กรรม/โครงการ 5.1.3 พั ฒ นาศู น ย์ ข ้ อ มู ล
ข่าวสารของกรมเจ้าท่าให้มีข้อมูลครบถ้วนตาม
มาตรา 9 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540
ตัวชี้วัด ระดับความส�ำเร็จในการพัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่ า วสารของกรมเจ้ าท่ าให้ มี ข้ อ มู ล ครบถ้ ว นตาม
มาตรา 9 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. 2540 (สามารถด�ำเนินการได้ ดังนี้
1. จัดท�ำ/ทบทวนดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้
บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน โดย
สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว
2. จัดเก็บสถิตแิ ละสรุปผลการมาใช้บริการ
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งรายงานให้ อจท.
ทราบเป็นรายเดือน

3. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม
4. เผยแพร่ขอ้ มูลในประเด็นทีส่ าธารณะให้
ความสนใจ ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง เช่น
รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขนาด
ใหญ่ รายงานการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
โครงการขนาดใหญ่ เป็นต้น)
ผู้รับผิดชอบ สลก.(ปส.)
ผลการด�ำเนินงาน
1. จัดเก็บและรวบรวมสรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร เสนอ อธิบดี
กรมเจ้าท่า เพื่อทราบเป็นประจ�ำทุกเดือน
2. จัดท�ำดัชนีข้อมูลข่าวสารเพื่อการสืบค้น
หาข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ซึง่ ข้อมูลมีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรม
เจ้าท่าได้ทำ� บันทึกเพือ่ ขอให้หน่วยงานในสังกัดกรม
เจ้าท่าจัดส่งรายงานข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาเผยแพร่
เป็นประจ�ำทุกเดือน

กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่ ง ทางบกให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล และ
ข่าวสารด้านต่างๆ ที่ประชาชนให้ความสนใจ โดย
ในปีงบประมาณ 2559 ประชาชนมาขอรับบริการ
ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการจ�ำนวน 317 ราย ส่วน
ใหญ่ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารด้านใบอนุญาต
ขับรถ ด้านสถิติการขนส่ง และด้านทะเบียนรถตาม
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พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 และตาม พ.ร.บ.การขนส่ง
ทางบก พ.ศ. 2522 ทั้งนี้ ผลการส�ำรวจความพึง
พอใจในการรับบริการ ปรากฏว่าประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจต่อการได้รบั ความสะดวกและบริการ
ที่รวดเร็วในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 89.12

กรมท่าอากาศยาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมท่าอากาศยาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การด�ำเนินงาน
ของศู น ย์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร ด้ า นการเปิ ด เผยหรื อ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมฯ สรุปได้ดังนี้
จัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ ในบริเวณ
ห้องสมุด ให้เป็นสถานทีต่ ดิ ต่อของประชาชนเพือ่ ขอ
ตรวจดูและขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค�ำแนะน�ำใน
การติ ด ต่ อ กั บ หน่ ว ยงานของกรมฯ ศู น ย์ ข ้ อ มู ล
ข่าวสาร ตัง้ อยูบ่ ริเวณอาคารเก่า ชัน้ 1 อยูใ่ นความรับ
ผิ ด ชอบของกลุ ่ ม สื่ อ สารองค์ ก ร ส� ำ นั ก งาน
เลขานุการกรม กรมท่าอากาศยาน เลขที่ 71 ซอย
งามดูพลี ถนนพระราม4 แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 287 0320-9
ต่อ 2636,2637 เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสามารถเข้าดู

ข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของกรมท่าอากาศยาน
ที่ http://www.airports.go.th
• ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร ได้รวมรวมข้อมูลข่าวสาร
ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 ไว้ให้ประชาชนสามารถ
ขอตรวจดูได้อย่างครบถ้วน
• มีดัชนีค้นหาข้อมูลข่าวสาร สามารถสืบค้น
ได้สะดวก และให้เป็นปัจจุบัน
• สามารถเข้าตรวจดูได้โดยสะดวกด้วยตนเอง
• เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง
• สรุปผลการด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ�ำ
เดือน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรม และเว็บไซต์
• ทย. จัดเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการ
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหารของส่วนราชการ
ทราบปีละ 1 ครั้งโดยใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มีผู้รับบริการจ�ำนวน 3 ราย

กรมทางหลวง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานเลขานุการกรม
รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลศู น ย์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
ตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 โดยจัดให้มขี นึ้ บริเวณชัน้ 1 อาคารพหลโยธิน
ถนนศรี อ ยุ ธ ยา เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารประชาชนผู ้ ส นใจ
เข้าสืบค้นข้อมูลข่าวสารและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ข่ า วสารตามพระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของ
ราชการ พ.ศ.2540
โดยผลการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารกรม
ทางหลวง ในปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 –
30 กันยายน 2559) ดังนี้

1. ผู ้ เ ยี่ ย มชมศู น ย์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารกรม
ทางหลวง มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 254 ราย ส่วนใหญ่
เป็นประชาชนทีม่ าติดต่อราชการ เจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ข้าราชการเกษียณ (กรมทางหลวง) และนิสติ
นักศึกษา ซึ่งขอรับเอกสารเผยแพร่ที่จัดไว้บริการ
เช่ น แผ่ น พั บ แผนที่ 4 ภาค แผ่ น พั บ แนะน� ำ
กรมทางหลวง แผนภูมิระยะทางระหว่างจังหวัด
หนังสือนโยบายกรมทางหลวง หนังสือนายอธิบดี
กรมทางหลวง ระบบหมายเลขทางหลวง วารสาร
ทางหลวงสัมพันธ์ และหนังสือรายงานประจ�ำปี
เป็นต้น
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กรมทางหลวงชนบท
มาตรฐานความโปร่งใส ก.พ.
กรมทางหลวงชนบทได้เข้าร่วมประเมินการ
สร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส�ำนักงาน ก.พ.
ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ปี 2559 เนื่องจาก
ผู ้ บ ริ ห ารได้ ต ระหนั ก และให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
การด�ำเนินการด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
และได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณ 8 ปี อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีเกณฑ์ประเมินความโปร่งใสทั้ง 4
มิติหลัก 13 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
มิ ติ ที่ 1 ด้ า นนโยบาย/ผู ้ บ ริ ห าร และความ
พยายาม/ริเริ่ม ของหน่วยงานในการสร้างความ
โปร่งใส
ตัวชี้วัดย่อย
1.1 มีนโยบายทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับความโปร่งใส
1.2 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่อง
ความโปร่งใสในองค์กร
1.3 ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานใน
การสร้างความโปร่งใส
มิตทิ ี่ 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบ
ภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อย
2.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
2.2 การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชน
และประกาศให้ทราบ
2.3 การมีระบบตรวจสอบภายในทีด่ �ำเนินการ
ตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี
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2.4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผล
การประเมินตนเองต่อสาธารณะ
2.5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า มามี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 3 ด้านการใช้ดุลยพินิจ
ตัวชี้วัดย่อย
3.1 การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
3.2 การใช้ดลุ ยพินจิ ในการบริหารงานบุคคล
3.2.1 การใช้ดลุ ยพินจิ ในการบริหารงาน
บุคคล (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)
		 3.2.2 การใช้ดลุ ยพินจิ ในการบริหารงาน
บุคคล (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)
		 3.2.3 การใช้ดลุ ยพินจิ ในการบริหารงาน
บุคคล (การพัฒนาบุคลากร)
3.3 การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความ
โปร่งใส
มิตทิ ี่ 4 การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรือ่ งร้องเรียน
ตัวชี้วัดย่อย
4.1 การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรง
ในการด�ำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
4.2 การมีระเบียบปฏิบัติในการด�ำเนินการ
ต่อเรื่องร้องเรียน

ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
มาตรการความโปร่งใสด้านต่างๆ ของ สนข.
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
1. มี ร ะเบี ย บส�ำนั ก งานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจรว่าด้วยการให้หรือรับ
ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของ สนข. ซึ่งประกาศ ณ
วันที่ 22 เมษายน 2558 เป็นต้นมา
2. เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งในภาพรวม
คะแนน ITA ของ สนข. ได้คะแนนรวมร้อยละ 81.33
อยู่ในระดับสูงมาก (ซึ่งเป็นระดับสูงสุด) จากการจัด
อันดับผลคะแนนหน่วยงานระดับกรมจากจ�ำนวน
148 หน่วยงาน โดย สนข. จัดอยู่ในล�ำดับที่ 56

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ได้มชี อ่ งทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ซึง่ ปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ดังนี้
1. ขอรับบริการ ณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร สนข.
ขั้นตอนที่ 1 กรอกแบบฟอร์มค�ำขอตรวจดูข้อมูล
ข่าวสาร
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง
- ตรวจสอบเอกสารที่มีอยู่ในศูนย์จากดัชนี
ข้อมูลข่าวสาร/บัญชีรายชื่อหนังสือห้องสมุด
- หรือติดต่อขอรับบริการจากเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำ
ศูนย์ฯ
2. ตรวจดูขอ้ มูลข่าวสารทาง www.otp.go.th

การรถไฟแห่งประเทศไทย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
โดย การรถไฟแห่งประเทศไทย
http://www.oic.go.th/infocenter6/601/
การรถไฟแห่งประเทศไทยมีการจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ที่มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลการรถไฟ
แห่งประเทศไทย และให้บริการข้อมูลตามพระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
“รัฐรู้สิ่งใด ประชาชนรู้สิ่งนั้น” ตามมาตรา 7
มาตรา 9 และ มาตรา 11 อาทิ ข้อมูลประวัตศิ าสตร์
โครงการและแผนงานที่ส�ำคัญของการรถไฟ
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การท่าเรือแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้ด�ำเนินงานตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 ในด้านต่างๆ ดังนี้
1. จัดตัง้ กองข้อมูลข่าวสารของการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย ซึง่ มีขอ้ มูลข่าวสารตามหมวด 1 การเปิด
เผยข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7-13 หมวด 2
2. ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ค�ำสั่ง
และประกาศของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
3. ประกาศ สอบราคา ประกวดราคา ประกวด
ราคาด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
4. ส่งเสริมความรู้ให้แก่พนักงาน
5. ด้านการด�ำเนินการตามค�ำร้องขอของ
ประชาชนที่มาขอข้อมูลข่าวสาร
6. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ เผย
แพร่ข้อมูลข่าวสาร
		 6.1 มาด้วยตนเอง ที่กองข้อมูลข่าวสาร
การท่าเรือแห่งประเทศไทย อาคารบี ชัน้ 2 ข้างห้อง
สมุด การท่าเรือแห่งประเทศไทย

		 6.2 โทรศัพท์สายด่วน 0–2269–5555 กด
1 (การขอข้อมูลข่าวสาร) กด 3 (การรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์) และทางโทรศัพท์ 0–2269–5464 (การขอข้อมูล
ข่าวสาร) 0–2269–5465 (การรับเรื่องราวร้องทุกข์)
		 6.3 ทางโทรสาร 0–2269–5466
		 6.4 จดหมายถึ ง กองข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ฝ่ายอ�ำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เลขที่
444 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
		 6.5 e-mail ที่ info@port.co.th และ
www.port.co.th
7. ด้านการด�ำเนินเรือ่ งอุทธรณ์การไม่เปิด
เผยข้อมูลข่าวสาร
8. การรับเรื่องราวร้องทุกข์และการแก้ไข
ปัญหาข้อร้องทุกข์
9. ในปีงบประมาณ 2559 ไม่มีการร้องเรียน
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งการจัดซือ้ จัดจ้างของการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ได้มีมาตรการความโปร่งใส่ด้านต่างๆ และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ รฟม.
การรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนแห่ ง ประเทศไทย
(รฟม.) ได้ จั ด ท� ำ ระบบศู น ย์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ โดยรฟม. เพื่อท�ำหน้าที่
เป็นระบบบริหารการจัดเก็บข้อมูลเอกสาร ตาม
ประเภท มาตรา 7 มาตรา 9 และเชื่อมโยงกับศูนย์
ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการอื่นๆ เพื่อ
สร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารและเพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูล
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชน โดยประชาชนที่
ประสงค์ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าชมข้อมูล
ได้ที่ http://www.oic.go.th/infocenter6/603
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• องค์ ป ระกอบของระบบศู น ย์ ข ้ อ มู ล
ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ โดย รฟม.
ระบบศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารฯ ของ รฟม. ประกอบด้วย
ข้อมูลด้านต่างๆ ได้แก่
- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (โครงสร้าง
องค์กร/อ�ำนาจหน้าที่/สถานที่ติดต่อ/กฎ มติคณะ
รัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง)
- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (ผลการพิจารณาฯ/
นโยบายหรื อ การตี ค วาม/แผนงาน โครงการ
งบประมาณ/คูม่ อื หรือค�ำสัง่ /สิง่ พิมพ์มาตรา 7 วรรค
สอง/สัญญาสัมปทาน/มติคณะรัฐมนตรี)

- ข่ า วสารอื่ น ๆที่ ค ณะกรรมการก� ำ หนด
(ประกาศประกวดราคา สอบราคา/สรุปผลการจัด
ซื้อ/ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม)
- ข้อมูลข่าวสารอืน่ ๆ เพือ่ ความโปร่งใสของ
ราชการ
- ความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์ขอ้ มูล
ข่าวสารฯ

นอกจากนี้ ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ยังมีช่องทาง
ให้ ป ระชาชนสามารถแจ้ ง ข้ อ ร้ อ งเรี ย น/อุ ท ธรณ์
รวมถึ ง เชื่ อ มโยงไปยั ง ระบบข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
หน่วยงานของรัฐต่างๆ ทั้ง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่นได้อีกด้วย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การด� ำ เนิ น งานตามพระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในรอบปี พ.ศ.2559
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
ด้ า นการติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540
		• ได้มีประกาศ กทพ. เรื่อง โครงสร้าง
และการจัดองค์กร อ�ำนาจหน้าที่ วิธีการด�ำเนิน
งาน และสถานทีต่ ดิ ต่อเพือ่ ขอรับข้อมูลข่าวสารของ
กทพ. พ.ศ.2555
		 • ก�ำหนดเป็นนโยบายส�ำคัญของหน่วย
งานโดยเน้น “การเปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อ
ยกเว้น” มาตั้งแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้ โดย กทพ.
ได้มีประกาศ กทพ. เรื่อง นโยบายการปฏิบัติตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ
พ.ศ.2540 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
		• จัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของ กทพ.
(ตัง้ แต่วนั ที่ 3 ธันวาคม 2541) อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของแผนกวิ เ คราะห์ แ ละเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร
กองข้อมูลข่าวสารส�ำนักผูว้ า่ การ
• แต่งตัง้ “คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย” ซึง่ รองผูว้ า่ การ
ฝ่ า ยกฎหมายและกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น เป็ น ประธาน
กรรมการ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย/ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก เป็น

กรรมการ ผู้อ�ำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร เป็น
กรรมการและเลขานุการ
• จัดให้มกี ารตรวจสอบภายในเกีย่ วกับ
การให้บริการข้อมูลข่าวสารฯ เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
หลักการเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส ซึง่ เป็น
ส่วนหนึ่งของแนวทางการเสริมสร้างการก�ำกับดูแล
กิจการในหน่วยงาน (Corporate Governance : CG)
โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
• จัดให้มีประกาศ กทพ. เรื่อง การ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียม การขอส�ำเนา หรือขอ
ส�ำเนาที่มคี �ำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
		 • จัดให้มรี ะเบียบ กทพ. ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของ กทพ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ลงวันที่
15 มิถุนายน 2555
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สถาบันการบินพลเรือน
สถาบันการบินพลเรือนมุง่ มัน่ ในการบริหารงาน
โดยให้ความส�ำคัญเรื่องการก�ำกับดูแลและส่งเสริม
ให้ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจาก
การทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจ
สอบการปฏิบัติงานได้ รวมถึงให้ความเป็นธรรมแก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร
เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 – 2564) มาตรการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต น�ำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างประสบผลส�ำเร็จ
ตามหลักธรรมาภิบาลและสนองต่อนโยบายของ
รัฐบาล
ดังนั้น สถาบันการบินพลเรือน จึงได้ก�ำหนด
นโยบายการแสดงเจตจ�ำนงในการบริหารงาน
ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี คุ ณ ธรรม มี ค วาม
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต การติดตามตรวจ
สอบการปฏิบตั งิ านได้ รวมถึงการแสดงความรับ
ผิดชอบต่อผลการด�ำเนินงานของตนเอง เพือ่ เป็น
มาตรฐานและแนวทางในการปฏิบัติงานส�ำหรับ
ผูบ้ ริหารและพนักงานให้พงึ ยึดถือปฏิบตั อิ ย่างทัว่
ถึงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

1. ด้านความโปร่งใส
2. ด้านความพร้อมรับผิด
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ด้านคุณธรรมการท�ำงานในหน่วยงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
สบพ. ที่เปิดเผยแก่สาธารณชน ตามพระราช
บัญญัติ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ นอกจากใน
ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน ยังเผยแพร่ไว้ใน
Website ของ สบพ. ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
เช่น รายงานประจ�ำปี สถิตผิ ลการด�ำเนินงานการผลิต
และพัฒนาบุคลากรด้านการบิน ข้อบังคับระเบียบ
ของ สบพ. รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบาย
สรุปข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมการบิน กิจกรรม
เชิ ง สั ง คม ห้ อ งสมุ ด อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Library)
เป็นต้น

บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) (บบท.)
ให้ ค วามส� ำ คั ญ และปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การเปิ ด เผย
ข้อมูลและความโปร่งใส ตามที่กระทรวงการคลัง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก�ำหนดไว้โดยก�ำหนดให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเป็นผู้
ดูแลและเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญทั้งข้อมูลด้านการเงิน
และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ
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บริษัทฯ อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
และโปร่ ง ใส เพื่ อ สื่ อ สารกั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น นั ก ลงทุ น
นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้รับ
ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางต่างๆ
โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้
การเปิดเผยข้อมูลผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บบท. เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งด้านการ
เงินและด้านอื่นๆ ที่สำ� คัญต่อหน่วยงานก�ำกับดูแล
เช่น การรายงานงบการเงินและข่าวทีส่ ำ� คัญต่อการ

ลงทุนของผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย การรายงานข้อมูลของบริษัทฯ
ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2) ต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การรายงานข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลกรรมการและ
พนักงาน รวมถึงข้อมูลด้านอื่นๆ ผ่านระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะ
ที่บริษัทฯ เป็นรัฐวิสาหกิจ
การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์
เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ที่
สนใจ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทันท่วงที
บริษัทฯ ได้จัดท�ำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของ
บริษัทฯ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนผ่าน www.
thaiairways.com ได้แก่ ข้อมูลประวัติของบริษัทฯ
คณะกรรมการ บริการที่บริษัทฯ เสนอข่าวสารที่

ส�ำคัญ ผลการด�ำเนินงาน งบการเงิน ข้อมูลเกีย่ วกับ
ผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม
ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายชื่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ สถิ ติ ต ่ า งๆ
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ข้อบังคับบริษัทฯ รวมถึงรายงานสารสนเทศที่แจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เป็นต้น
ในปี 2559 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้ให้ความร่วม
มืออย่างต่อเนื่อง กับส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)ในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์คมู่ อื ส�ำหรับประชาชน ตามพระราช
บัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านทาง
เว็บไซต์ศนู ย์ขอ้ มูล www.public.info@thaiairways.
com ซึง่ ถือเป็นกฎหมายกลางทีจ่ ะก�ำหนดขัน้ ตอน
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและจัดตั้ง
ศูนย์บริการร่วม เพื่อรับค�ำร้องและศูนย์รับค�ำขอ
อนุญาต ณ จุดเดียว (One Stop Service)

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ได้ก�ำหนดขอบเขต
วิ ธี ก ารด� ำ เนิ น งานเพื่ อ เป็ น แนวทางการปฏิ บั ติ ที่
ชัดเจน รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของบริษัทฯ ท�ำหน้าที่เสนอนโยบาย หรือมาตรการ
เกี่ยวกับการบริหาร การจัดระบบ การขออนุญาต
และการบริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค�ำแนะน�ำหรือ
เสนอ ความคิดเห็นเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ การพิจารณา

ประเภทข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย หรือข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นความลับของ บบส. หรือที่เห็นว่าไม่
ควรเปิดเผย พร้อมจัดท�ำข้อมูลตามที่ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก�ำหนด อาทิ
โครงสร้างองค์กร รายนามผูบ้ ริหาร การจัดซือ้ จัดจ้าง
รายงานประจ�ำปี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลข่าว
สารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯ เช่น นิตยสาร เอกสาร
แผ่นพับ ตารางเวลาเดินรถไว้เผยแพร่

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) มีการ
• ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
ให้บริการติดต่อสอบถามข้อมูลและสิง่ อ�ำนวยความ ของแต่ละท่าอากาศยาน
สะดวกต่างๆ ภายในท่าอากาศยาน ซึ่งผู้ใช้บริการ
• ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์
สามารถติดต่อได้ดังนี้
(AOT Contact Center 1722, 0 2132 1888)
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• Website : www.airportthai.co.th		
• ผ่านสือ่ ออนไลน์ Facebook / Instragram/
• กล่องรับแบบแสดงความคิดเห็นและข้อ Twitter
เสนอแนะ
• E-mail: suvarnab_suggestion@airportthai.co.th,csd@airportthai.co.th			

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
การด�ำเนินงานตามแผนแม่บทการก�ำกับดูแล
กิ จ การที่ ดี แ ละการแสดงความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สังคม พ.ศ. 2559 - 2563 ประจ�ำปีงบประมาณ
2559
ในปี 2559 บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด (ขวท.) ด�ำเนินงานตามแผนแม่บทการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและการแสดง ความรับผิดชอบต่อ
สังคม พ.ศ. 2559 - 2563 ที่ประกอบด้วย แผนงาน
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี แผนงานด้านการต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รปั ชันตามวิถที างของ บวท. แผน
งานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอด
จนแนวทางส่งเสริมการด�ำเนินงานก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ แี ละการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีผล
การด�ำเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินการในหน่วยงานภาครัฐในปี 2558 แสดงถึง
ความมีคณ
ุ ธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
สูงมาก ตามเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการ

ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้พัฒนาแนวทางการต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามวิถีทางของ บวท. ให้
สอดคล้องกับการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ระยะที่ 3)
พ.ศ. 2560 - 2564 แนวทางการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน ประกอบด้วย แผนงานส่งเสริมการ
บังคับใช้ประมวลจริยธรรม แผนงานปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประมวล
กฎหมายอาญา แผนงานด�ำเนินระบบคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานในหน่วยงาน
ภาครัฐ และแผนงานสร้างเครือข่ายภาครัฐต่อ
ต้ า นการทุ จ ริ ต ภายในและภายนอกองค์ ก ร
แนวทางการการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันนี้ จะ
ได้บรรจุอยู่ในการจัดท�ำแผนแม่บทการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ แี ละการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม พ.ศ. 2560 - 2564

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำกัด
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สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม
1. ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ ่ น ดิ น ใ น และก่อหนี้ผูกพัน 181,162.07ล้านบาท (ร้อยละ
สั ง กั ด กระทรวงคมนาคม ประจำ� 98.48)คงเหลือ จ�ำนวน 2,796.77ล้านบาท (ร้อยละ
1.52)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.2 รายจ่ า ยประจ� ำ มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ย
กระทรวงคมนาคม (คค.) ได้ รั บ จั ด สรรงบ
ประมาณรายจ่ า ยประจ� ำ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559
จ�ำนวน 183,958.83 ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่าย
ประจ�ำ จ�ำนวน 45,458.22 ล้านบาท (ร้อยละ 29.60)
และรายจ่ายลงทุน จ�ำนวน 129,500.62 ล้านบาท
(ร้อยละ 70.40) โดยมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้
1.1 ผลการเบิ ก จ่ า ยภาพรวม จ� ำ นวน
169,116.14 ล้านบาท (ร้อยละ 91.93) และก่อหนี้
ผูกพัน 12,045.92ล้านบาท (ร้อยละ 6.55) รวมเบิกจ่าย

จ�ำนวน 50,697.56 ล้านบาท(ร้อยละ 93.09) และก่อ
หนี้ผูกพัน 3,069.68 ล้านบาท (ร้อยละ 5.64) รวม
เบิกจ่ายและก่อหนีผ้ กู พัน 53,767.24 ล้านบาท (ร้อย
ละ 98.73) คงเหลือ 690.98 ล้านบาท (ร้อยละ 1.27)
1.3 รายจ่ า ยลงทุ น มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ย
จ�ำนวน 118,418.59 ล้านบาท (ร้อยละ 91.44)และ
ก่อหนีผ้ กู พัน 8,976.24 ล้านบาท (ร้อยละ 6.93) รวม
เบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน 127,394.83 ล้านบาท
(ร้ อ ยละ 98.37) คงเหลื อ 2,105.79 ล้ า นบาท
(ร้อยละ 1.63)

งบประมาณทั้งหมด 183,958.83 ล้านบาท

12,045.92 ลบ.
(6.55 %)

2,796.77 ลบ.
(1.52%)

169,116.14 ลบ.
(91.93 %)

รายจ่ายประจ�ำ 54,458.22 ล้านบาท
3,069.68 ลบ.
(5.64 %)

690.98 ลบ.
(1.27 %)

50.697.56 ลบ.
(93.09 %)

รายจ่ายลงทุน 129,500.79 ล้านบาท
8,976.24 ลบ.
(6.93 %)

2,105,79 ลบ.
(1.63%)

118,418.59 ลบ.
(91.44 %)
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมประจ�ำปีงบประมาณ 2559 งบประมาณที่ได้รับ 183.958.83 ล้านบาท
120
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52 %
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30 %

20

ตุลาคม

ธันวาคม
พฤศจิกายน (ไตรมาส 1)

เป้าหมายรัฐบาลปี 2559 (%)

0
0
แผนการเบิกจ่ายหน่วยงานปี 2559 (%) 0
ผลเบิกจ่ายปี 2558 (%)
0
ผลการเบิกจ่ายปี 2559 (%)

10.61
11.76
2.85

30.00
19.09
25.29
11.7

12.92
15.67
6.64

มกราคม

23.97
27.69
17.62

มีนาคม
กุมภาพันธ์ (ไตรมาส 2)

30.19
33.12
25.31

52.00
43.72
47.30
40.32

เมษายน

47.51
51.33
50.45

มิถุนายน
พฤษภาคม (ไตรมาส 3) กรกฎาคม

61.68
62.12
59.02

73.00
72.35
74.20
66.79

77.19
79.65
74.01

กันยายน
สิงหาคม (ไตรมาส 4)

83.45
85.17
80.82

96.00
91.93
94.96
89.22

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจ�ำปีงบประมาณ 2559 งบประมาณที่ได้รับ 129,500.62 ล้านบาท
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0
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1.94
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3.28
7.66
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19.00
8.28
11.62
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มกราคม

มีนาคม
กุมภาพันธ์ (ไตรมาส 2)

13.13
15.44
11.45

21.00
20.90
20.90

40.00
33.55
37.67
36.75

เมษายน

มิถุนายน
พฤษภาคม (ไตรมาส 3) กรกฎาคม

36.95
40.83
46.28

54.36
54.21
56.30

61.00
67.53
69.80
65.61

73.23
79.14
73.43

สิงหาคม

80.92
82.66
80.29

กันยายน
(ไตรมาส 4)

87.00
91.44
93.21
88.53

2. การเบิกจ่ายงบประมาณรัฐวิสาหกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รัฐวิสาหกิจของ คค. ได้รับอนุมัติงบประมาณประจ�ำปี 2559 จ�ำนวน 415,215.18ล้านบาทแบ่งเป็น
งบท�ำการ จ�ำนวน 308,942.12 ล้านบาท และงบลงทุนจ�ำนวน106,273.06 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่าย
ภาพรวมจ�ำนวน 290,610.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.99ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และมี
ผลการเบิกจ่ายงบท�ำการ จ�ำนวน 224,660.77 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 72.72) และงบลงทุน จ�ำนวน
65,950.12 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 62.06)

งบประมาณที่ได้รับ 415,215.18 ล้านบาท
124,604.30 ลบ.
(30.01 %)
290,610.88 ลบ.
(69.99 %)

งบท�ำการ 308,942.12 ล้านบาท
84,281.36 ลบ.
(27.72 %)

เบิกจ่าย

224,660.77 ลบ.
(72.72 %)

งบลงทุน106,273.06 ล้านบาท
40,322.94 ลบ.
(37.94 %)

65,950.12 ลบ.
(62.06 %)

คงเหลือ

หมายเหตุ : * บกท.  และ ทอส. เป็นรัฐวิสาหกิจทีจ่ ดั ท�ำแผนการด�ำเนินงานและผลการด�ำเนินงานตามปีปฏิทนิ (เดือน ม.ค.
- ธ.ค. 2557)

การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม: รัฐวิสาหกิจในสังกัด คค. มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณภาพ
รวมสะสมจ�ำนวน 368,577.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.77 ของวงเงินงบประมาณปี 2559 สามารถ
เบิกจ่ายได้ 290,610.88 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 69.99 ของวงเงินงบประมาณปี 2557 เบิกจ่ายได้ล่าช้า
กว่าแผน จ�ำนวน 77,966.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.15
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คณะผู้จัดท�ำหนังสือ รายงานประจ�ำปี 2559 กระทรวงคมนาคม
ที่ปรึกษา
นายกฤชเทพ   สิมลี
นายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์

รองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านอ�ำนวยการ
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม

ประธาน
นายปริยะ   เวสสบุตร

ผู้อำ� นวยการกองกลาง

ผู้เรียบเรียง และจัดท�ำข้อมูล
นางสาวดารุน   
ี จันทร์ผ่อง
ผู้รวบรวมข้อมูล และพิสูจน์อักษร
นางฐิติชญา  กระจายศรี
นางสาวพัทธนันท์  ศรแก้ว

นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
นักจัดการงานทั่วไป ช�ำนาญการ
บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ
กลุ่มบริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
กองกลาง ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

หน่วยงานที่สนับสนุนข้อมูลและภาพประกอบ
• ส�ำนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงคมนาคม
• กลุ่ม/กอง/ส�ำนัก/ศูนย์ในส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
• ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม
• องค์กรอิสระตามกฎหมาย
• เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม ที่ www.mot.go.th และหน่วยงานในสังกัด
• โทรศัพท์ 0 2283 3071
• โทรสาร 0 2281 1175

พิมพ์ที่ หจก. อรุณการพิมพ์ โทร 0 2282 6033-4

รายงานประจำ�ปี
รายงานประจำ�ปี 2559
กระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม

38 ถนนราชดำ�เนินนอก แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0 2283 3071 โทรสาร 0 2281 1175
www.mot.go.th

www.mot.go.th
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