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รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

สาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ครบรอบปีที่ 106
วันที่ 1 เมษายน 2561

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ครบรอบปีที่ 106
ผมขอส่งความรัก ความห่วงใย และความปรารถนาดีมายังข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และครอบครัว ในสังกัดกระทรวงคมนาคมทุกท่าน
ในรอบปี ที่ ผ ่ า นมา กระทรวงคมนาคมมุ ่ ง มั่ น พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
เพื่อยกระดับโครงข่ายคมนาคมให้มีประสิทธิภาพทั้งทางบก ทางอากาศ ทางพื้น และ
ทางราง อย่างเป็นระบบ เพือ่ ให้การเดินทางและขนส่งสินค้า รวมทัง้ ระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยได้ดำ� เนินภารกิจทีห่ ลากหลาย
โดยเริม่ จากโครงการความร่วมมือรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ทีป่ จั จุบนั ได้เริม่ ด�ำเนินการ
ก่ อ สร้ า ง โดยมี พิ ธี บ วงสรวง ณ มอหิ น หลั ก ต� ำ บลกลางดง จั ง หวั ด นครราชสี ม า
โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ สายสีม่วงเชื่อมต่อสายสีน�้ำเงิน การเริ่มต้น
ก่อสร้างรถไฟฟ้าของสายต่าง ๆ ด้านการคมนาคมทางอากาศ ได้แก่ โครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 และท่าอากาศยานในภูมิภาค และถอดรายชื่อ
ของประเทศไทยออกจากรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยด้านการบิน
พลเรือน ด้านคมนาคมทางน�้ำ ได้แก่ การก่อสร้างของโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่ง
สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) Single Rail Transfer Operator: SRTO
การก่อสร้างท่าเรือชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนา
ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย
รัฐบาล
ในการก้าวสู่ปีที่ 107 ของกระทรวงคมนาคม ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่าน
จะได้ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ รักสามัคคี ด้วยจิตใจที่หนักแน่นมั่นคง ซึ่งผม
ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยเหลือกันและร่วมมือกันให้สมกับความเป็นคมนาคมหนึ่งเดียว
ครอบครัวเดียวกัน (ONE TRANSPORT, ONE FAMILY) โดยร่วมมือและสนับสนุน
การท�ำงานซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ครบรอบปีที่ 106 ผมขอ
อาราธนาคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลายที่ ทุ ก ท่ า นเคารพนั บ ถื อ
โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน และครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ
มีจิตใจที่เข้มแข็ง มั่นคง และประสบความส�ำเร็จในสิ่งที่ท่านปรารถนาทุกประการ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

สาร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ครบรอบปีที่ 106
วันที่ 1 เมษายน 2561

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามาก�ำกับดูแลหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นกระทรวงที่มีภารกิจหลักในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งอันเป็นรากฐานที่ส�ำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศไทย
งานของกระทรวงคมนาคม เป็นงานที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน
ทุกภาคส่วนนอกเหนือจากหน้าทีใ่ นการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งแล้ว
ยังมีหน้าที่ที่ส�ำคัญอีกด้าน คือ การก�ำกับดูแล การอ�ำนวยความสะดวก การให้บริการ
และการดูแลด้านความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนทัว่ ประเทศ ดังนัน้ เราต้อง
ท�ำงานทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการควบคู่กันจะละเลยด้านใด
ด้านหนึ่งไม่ได้ นอกจากนั้น สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดที่พวกเราชาวกระทรวงคมนาคมต้องยึดเป็น
แนวทางในการปฏิบตั หิ น้าที่ คือ การมุง่ ด�ำเนินงานตามแนวนโยบายของรัฐบาลเกีย่ วกับ
การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส ยึดถือการท�ำงาน
โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก มุง่ เน้นการให้บริการทีท่ ำ� ให้
ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขจากการได้รับบริการที่มีคุณภาพ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 106 ปี ของการสถาปนากระทรวงคมนาคม ในวันที่
1 เมษายน 2561 นี้ ผมขอแสดงความยินดีด้วยอย่างใจจริงต่อท่านทั้งหลาย ทั้งผู้บริหาร
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพราะท่าน
ทั้งหลายได้ท�ำคุณประโยชน์นานัปการเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ และผมขอส่งก�ำลังใจ และความปรารถนาดีมายัง
ทุกท่าน พร้อมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านทั้งหลายเคารพ
นับถือ โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ พลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง มีพลังกาย พลังใจ ในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้
ประชาชนมีความสุข และความปลอดภัยในการเดินทางต่อไป

(นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
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สาร

ปลัดกระทรวงคมนาคม

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ครบรอบปีที่ 106
วันที่ 1 เมษายน 2561

นับตั้งแต่วันสถาปนากระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2455
จนถึงปัจจุบนั กระทรวงคมนาคมได้ยา่ งก้าวสูป่ ที ี่ 107 แล้ว ซึง่ ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมา
กระทรวงคมนาคมไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาการท�ำงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ
ทุกด้านอย่างมุง่ มัน่ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ให้ประชาชนได้มรี ะบบการขนส่งทางถนน
ทางราง ทางน�้ำ และทางอากาศ โดยเฉพาะการขนส่งสาธารณะที่สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย เชื่อถือได้และเป็นธรรม
ในปี 2560 ที่ผ่านมาต้องถือว่าเป็นปีทองของกระทรวงคมนาคมมีผลงาน
ที่ประจักษ์และเป็นรูปธรรมจ�ำนวนมาก อาทิ โครงการโครงสร้างพื้นฐานตามแผน
ปฏิบัติการด้านทางคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 และ 2560 ได้รับ
การผลั ก ดั น จนโครงการได้ รั บ การอนุ มั ติ จ� ำ นวนมาก โครงการรถไฟฟ้ า ตาม
แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
หรือ M-Map จ�ำนวน 10 สายทาง ระยะทางรวม 464 กิโลเมตร และโครงการก่อสร้าง
ทางรถไฟรางคู่ ระยะเร่งด่วนจ�ำนวน 7 สายทาง รวมระยะทาง 999 กิโลเมตร และ
ประเทศไทยได้รับการปลดธงแดงจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(ICAO) เนื่ อ งจากสามารถแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ ความปลอดภั ย
ด้านการบินเป็นผลส�ำเร็จรวมถึงมีการพัฒนาโครงข่ายที่เข้าถึงสะดวกสอดคล้อง
รับกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน และคณะผูบ้ ริหารข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัด
กระทรวงคมนาคมที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระทรวง
คมนาคมให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลส�ำเร็จผลตามวัตถุประสงค์อันส่งผล
ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติสบื ไป

(นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี)
ปลัดกระทรวงคมนาคม

ทำ�เนียบผู้บริหาร
กระทรวงคมนาคม

10

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

2

1

3

คณะผู้บริหาร (ข้าราชการการเมือง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
1. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ
2. นายพิชิต  อัคราทิตย์
		
3. นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร
		

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 - 23 พฤศจิกายน 2560
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

1

2

3

4

คณะผู้บริหาร (ข้าราชการการเมือง)
1. นายธีระพงษ์  รอดประเสริฐ
2. นายภูมิใจ  อัตตะนันท์
3. นายอารักษ์  โพธิทัต
4. นายมานิตย์  สุธาพร
		
		

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงคมนาคม
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน

11

12

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

1

2

3

4

คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม
ปลัดกระทรวง/รองปลัดกระทรวง

1. นายชาติชาย  ทิพย์สุนาวี
2. นายกฤชเทพ  สิมลี
3. นายพีระพล  ถาวรสุภเจริญ
		
4. นายสมศักดิ์  ห่มม่วง

ปลัดกระทรวงคมนาคม
รองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านอ�ำนวยการ
รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง
รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

4

2

1

3

หัวหน้าผู้ตรวจราชการและ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
1.
2.
3.
4.
5.

นายวรเดช  หาญประเสริฐ
นายชูศักดิ์  เกวี
นายอานนท์  เหลืองบริบูรณ์
นายสราวุธ  ทรงศิวิไล
นางอัมพวัน  วรรณโก

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

5

13

14

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

1

2

3

คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม/
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
1. นางสาวกอบกุล  โมทนา
2. นายวิทยา  ยาม่วง
3. นางสาวดุจดาว   เจริญผล

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน�้ำ
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

1

2

3

คณะผู้บริหารที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวง
1. นายกฤชเทพ  สิมลี
		
2. นายถวัลย์รัฐ  อ่อนศิระ
		
3. นายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์

รองปลัดกระทรวงคมนาคมด้านอ�ำนวยการ
และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจ�ำกระทรวงคมนาคม
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม

15
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รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

1

2

3

4

5

คณะผู้บริหารสำ�นักงานรัฐมนตรี/สำ�นักงานปลัดกระทรวง
ที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวง
1. นางบุษยา  สุระมานะ
2. นางอุบลทิพย์  จางวิบูลย์
3. นายก้องเกียรติ  เกิดศรีพันธุ์
		
4. นางสาววีณา  นุสดิน
		
		
5. นายพัลลภ  สังข์ศิลป์เลิศ
		
		

หัวหน้าส�ำนักงานรัฐมนตรี
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นักวิชาการตรวจสอบภายในช�ำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินช�ำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการ
สอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน
นักวิชาการขนส่งช�ำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมการ
ค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

1

2

3

4

คณะผู้บริหารสำ�นักงานปลัดกระทรวง/
ผู้อำ�นวยการกอง
1.
2.
3.
4.
5.

นายปริยะ  เวสสบุตร
นายเสน่ห์  ตั้งสถิตย์
นางจตุพร  เนียมสุข
นายสถาพร  อังคณาวรกุล
นายไพโรจน์  ตั้งศิลาถาวร

ผู้อ�ำนวยการกองกลาง
ผู้อ�ำนวยการกองกฎหมาย
ผู้อ�ำนวยการกองการต่างประเทศ
ผู้อ�ำนวยการกองตรวจราชการ
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารการคลัง

5
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รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

1

2

3

4

5

คณะผู้บริหารสำ�นักงานปลัดกระทรวง/
ผู้อำ�นวยการกอง/ศูนย์
1. นายไพโรจน์  งามจรัส
2. นางสาววันทนา  เสาวดี
3. นางสาวรัชนีพร  ธิติทรัพย์
4. นางสาวอัมพร  ชาตบุษยมาส
5. นางสาวขนิษฐา  พัวพันธ์พงษ์
		

ผู้อ�ำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อ�ำนวยการกองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
ผู้อ�ำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักวิชาการเผยแพร่ช�ำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

1

2

3

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1. นายชยุตพล  ลีนิวา
2. นางสาวอ�ำนวยสุข  แต้พานิช
		
3. นายศุภกร  ภัทรวิเชียร
		

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ค�ำปรึกษากฎหมาย
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการพิเศษ
รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

19

20

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

1

2

3

คณะผู้บริหารสำ�นักงานปลัดกระทรวง/
ผู้เกษียณอายุราชการ
1. นางปานจิต  จินดากุล
		
2. นางนิ่มนวล  ตีระณธรรม
		
3. นางสาวเพ็ญศรี  ลิ้มชนะกุล
		

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ผู้อ�ำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ผู้อ�ำนวยการกองคลัง
จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

คณะผู้บริหาร
หน่วยงานในสังกัด

22

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

กรมเจ้าท่า

1

2

3

4

1. นายจิรุตม์  วิศาลจิตร
อธิบดี
2. นายศรศักดิ์  แสนสมบัติ
อธิบดี (ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)
3. นายณัฐ  จับใจ
รองอธิบดี ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน�้ำ
4. นายสมชาย  สุมนัสขจรกุล
รองอธิบดี ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน�้ำ
5. นางจิราภรณ์  จันทรศิริ
รองอธิบดี ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน�้ำ (ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)

5

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

กรมการขนส่งทางบก

1

2

1. นายสนิท  พรหมวงษ์
อธิบดี
2. นายเชิดชัย  สนั่นศรีสาคร
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
3. นายกมล  บูรณพงศ์
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
4. นายณันทพงศ์  เชิดชู
รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ

3

4

23

24

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

กรมท่าอากาศยาน

2

1

1. นายดรุณ  แสงฉาย
2. นายจรุณ  มีสมบูรณ์
3. นายสมเกียรติ  มณีสถิตย์

3

อธิบดี
รองอธิบดี
รองอธิบดี

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง

2

3

1.
2.
3.
4.
5.

นายธานินทร์  สมบูรณ์
นายอภิสิทธิ์  พรหมเสน
นายกมล  หมั่นท�ำ
นายอภิชาติ  จันทรทรัพย์
นายทวี  เกศิส�ำอาง

1

4

อธิบดี
รองอธิบดีฝ่ายบ�ำรุงทาง
รองอธิบดีฝ่ายด�ำเนินงาน
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

5

25

26

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท

2

1

1.
2.
3.
4.

นายพิศักดิ์  จิตวิริยะวศิน
นายมานพ  สุสิงห์
นายประศักดิ์  บัณฑุนาค
นายสมัย  โชติสกุล

3

4

อธิบดี
รองอธิบดี
รองอธิบดี
รองอธิบดี

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

สำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

2

1

1. นายชัยวัฒน์  ทองค�ำคูณ
2. นายชยธรรม์  พรหมศร
3. นางวิไลรัตน์  ศิริโสภณศิลป์

3

ผู้อ�ำนวยการ
รองผู้อ�ำนวยการ
รองผู้อ�ำนวยการ

27

28

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

2

1

1. นายจุฬา  สุขมานพ
2. นายปรีดา  ยังสุขสถาพร
3. นายศรัณย  เบ็ญจนิรัตน์

3

ผู้อ�ำนวยการ
รองผู้อ�ำนวยการ
รองผู้อ�ำนวยการ

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

การรถไฟแห่งประเทศไทย

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6

3

นายอานนท์  เหลืองบริบูรณ์
นางสิริมา  หิรัญเจริญเวช
นายเอก  สิทธิเวคิน
นายประเสริฐ  อัตตะนันทน์
นายทนงศักดิ์  พงษ์ประเสริฐ
นางสาวเจษฎาพร  ยุทธนวิบูลย์ชัย
นายจุลพงษ์  จุฬานนท์
(รอการแต่งตั้ง)

1

4

2

7

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมรักษาการในต�ำแหน่งผู้ว่าการ
รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์
รองผู้ว่าการกลุ่มอ�ำนวยการ
รองผู้ว่าการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ
ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร
ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ
รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบ�ำรุงรถจักรและล้อเลื่อน (ไม่มี)

29

30

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

1

2

3

1. เรือเอก สุทธินันท์  หัตถวงษ์
		
2. เรือโท กมลศักดิ์  พรหมประยูร
3. เรือตรี ทรงธรรม  จันทประสิทธิ์
		
4. นายอดิสรณ์  อโนทัยสินทวี
5. หม่อมหลวงพรพรหม เทวกุล
		
6. ร้อยต�ำรวจตรี มนตรี  ฤกษ์จ�ำเนียร
7. เรือโท ดร.ช�ำนาญ  ไชยฤทธิ์

4

5

6

ผู้อ�ำนวยการ
(ด�ำรงต�ำแหน่งจนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560)
รองผู้อ�ำนวยการ สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ
รองผูอ้ ำ� นวยการ สายวิศวกรรม (รักษาการแทนผูอ้ ำ� นวยการ)
(ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน)
นักบริหาร 16 ประจ�ำผู้อ�ำนวยการ
รองผู้อ�ำนวยการ สายบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงิน
(ด�ำรงต�ำแหน่งจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2560)
ผู้อ�ำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง
ผู้อ�ำนวยการท่าเรือกรุงเทพ

7

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

1
2

3

5

6

1. นายณรงค์  เขียดเดช
		
2. นายสุทธิศักดิ์  วรรธนวินิจ
3. นายวิชาญ  เอกรินทรากุล
4. นายด�ำเกิง  ปานข�ำ
5. นายสุชาติ  ชลศักดิ์พิพัฒน์
6. นายประสิทธิ์  เดชศิริ

ผู้ว่าการ
ด�ำรงต�ำแหน่งวันที่ 13 มกราคม 2559 - ปัจจุบัน
รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ
รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ
รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบ�ำรุงรักษา
รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร

4

31

32

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

1

2

3

1. นายฤทธิกา สุภารัตน์
		
2. นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ
		
3. นายธีรพันธ์  เตชะศิรินุกูล
		
4. นายรณชิต  แย้มสอาด
5. นางณฐมณ  บุนนาค
		

4

รองผู้ว่าการ (บริหาร)
รักษาการแทนผู้ว่าการ
รองผู้ว่าการ
(วิศวกรรมและก่อสร้าง)
ทีป่ รึกษา รักษาการรองผูว้ า่ การ
(กลยุทธ์และแผน)
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
รักษาการรองผู้ว่าการ (การเงิน)

5

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

4

2

1. นายประยูร  ช่วยแก้ว
		
2. นางพนิดา  ทองสุข
		
3. นายคมสัน  โชติประดิษฐ์
		
4. นายสมควร  นาสนม
5. นายสาคร  รุ่งสวัสดิ์

5

1

3

รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ
รักษาการในต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร
รักษาการในต�ำแหน่ง รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ 			
รักษาการในต�ำแหน่ง รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 1
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ 2

33
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รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

สถาบันการบินพลเรือน

3

1. นาวาเอก ปิยะ  อาจมุงคุณ
2. นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย
3. ดร.กนก  สารสิทธิธรรม

1

2

ผู้ว่าการ
รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร
รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด

1

2

1. นายจิรศักดิ์   เยาว์วัชสกุล
		
2. พล.ต.อ.อ�ำนาจ  อันอาตม์งาม
		
3. นายนพรัตน์  การรุณยะวนิช
		
		
4. นายมาโนช  สายชูโต
		
		
5. นายอนุช  สุวรรณสทิศกร
6. นางวราภรณ์  ซึงตระกูล

3

4

5

6

กรรมการผู้จัดการใหญ่
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 - 1 พฤษภาคม 2560
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ
และรักษาการแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 - 17 พฤษภาคม 2560
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายธุรกิจเดินรถ และรักษาการแทน ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการเดินรถ อีกต�ำแหน่งหนึ่ง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาองค์กร

35

36

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด

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

นางสาริณี  อังศุสิงห์
นายสมนึก  รงค์ทอง
นางอรอุไร  โกเมน
นายทินกร  ชูวงศ์
นายสุทธิพงษ์  คงพูล
นายสุขเหลือ  เชี่ยวอาชีพ

กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
นักวิชาการระดับรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)

6

3

7

2

1. นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว
2. นางสุวิมล  บัวเลิศ
		
3. นายณรงค์ชัย  ว่องธนะวิโมกษ์
4. นางภัครา  เรืองสิรเดโช
5. เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก
		
6. นายวิวัฒน์  ปิยะวิโรจน์
		
7. นายสุรชัย  เพียรเจริญศักดิ์
8. นายดนุช  บุนนาค
9. นาวาอากาศตรี พงษ์ธร  เทพกาญจนา

8

1

9

4

5

รักษาการกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
รักษาการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานเลขานุการบริษัทฯ
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี
รองกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่หน่วยธุรการบริการการบิน
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายการบริหารงานกฎหมาย และบริหารงานทั่วไป
รักษาการรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
สายการพาณิชย์ รักษาการ
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ ฝ่ายช่าง
ที่ปรึกษากรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ

37
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รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)

4

2

1. นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ
2. นางสาวชนาลัย  ฉายากุล
		
3. นางสาวศศิศุภา  สุคนธทรัพย์
		
4. นายมนตรี  มงคลดาว
		

1

3

กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
(สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
(สายงานยุทธศาสตร์)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
(สายงานทรัพยากรบุคคลและอ�ำนวยการ)

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)

5

6

5. นางพูลศิริ  วิโรจนาภา
		
6. นายวิชัย  บุญยู้
		
7. นางภาระณี  วรรธโนทัย
		
8. นาวาอากาศเอก วิสูธ  จันทนา
		
9. นายอเนก  ธีระวิวัฒน์ชัย
		

7

8

9

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
(สายงานบัญชีและการเงิน)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
(สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
(สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
(สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
(สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)

39

40

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)

10

11

12

10. นายศิโรตม์  ดวงรัตน์
11. นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณรัตน์
12. นาวาอากาศตรี มณธนิก  รักงาม
13. นายกฤติยา  ก้อนทอง
14. นายเพ็ชร  ชั้นเจริญ
15. นายวิสูตร  ค�ำยอด

13

14

15

ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำ�กัด

นางกรรัตน์  โกษาคาร

ผู้จัดการ

41

42

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

บริษัท ไทย - อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำ�กัด

1

1.
2.
3.
4.
5.

นายทรงวุฒิ  อภิรักษ์ขิต
นายสมเกียรติ  รุ่งทวีผล
นายกุลวงศ์  บุนนาค
นายวีรบูลย์ โรจนกิจ
นางสาวจุฑาทิพย์  วิจิตรธนาพร

2

3

4

5

กรรมการผู้จัดการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ผู้อ�ำนวยการประจ�ำส�ำนักกรรมการผู้จัดการ

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำ�กัด

1

1. นายวิสุทธิ์  จันมณี
		
2. นายสุเทพ  พันธุ์เพ็ง
		

2

กรรมการ และรักษาการกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
กลุ่มสายงานปฏิบัติการและซ่อมบ�ำรุง

43

44

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำ�กัด

6

4

1. นายฉัตรชัย  ปานอยู่
2. นางชาริตา  ลีลายุทธ
3. นางเนตรนภางค์   ธีระวาส
4. นายอภิธัช  ลิมปิสวัสดิ์
5. นายปรีชา  นะวงศ์
6. นายฉลอยชัย  หิรัณยเลขา
		

1

2

5

รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและบริหารองค์กร
ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า
ประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ
รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์การตลาด
และการวางแผนเส้นทางบิน

3

วิ
ส
ย
ั
ทั
ศ
น์
กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัด

46

รายงานประจำป 2560 กระทรวงคมนาคม

วิสัยทัศนกระทรวงคมนาคม
และหนวยงานในสังกัด
1. กระทรวงคมนาคม
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

“พั ฒ นาระบบขนส ง อย า งบู ร ณาการ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน
ทุกภาคสวนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอยางยั่งยืน”
1. บริหารนโยบายและขับเคลือ่ นยุทธศาสตรอยางบูรณาการใหสอดคลองกับทิศทาง
การพัฒนาประเทศ
2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน และระบบการจัดการการจราจรใหเพียงพอ
กับความตองการทั้งปจจุบันและอนาคต
3. กํากับ ดูแลอยางมีธรรมาภิบาล ปรับปรุงพัฒนาระบบกฎหมายและมาตรฐาน
ใหทันตอความเปลี่ยนแปลง
4. ปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการการขนสงใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง
5. สงเสริม สนับสนุนเพื่อสรางคานิยมที่เหมาะสมของผูใชระบบขนสง และพัฒนา
ขีดความสามารถในการประกอบการ
6. บริหารและพัฒนาองคกรอยางตอเนื่องสูความเปนเลิศ

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 “ทัว่ ถึงและเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม” การพัฒนาระบบขนสงขัน้ พืน้ ฐานใหเชือ่ มโยงทัว่ ถึง
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาประสงค
1. มีโครงสรางพื้นฐานการขนสงที่มีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน
2. มีการพัฒนาบริการขนสงขั้นพื้นฐานที่มีความครอบคลุมและเขาถึงได
3. มีการพัฒนาระบบขนสง ที่สามารถลดการใชพลังงานที่ไมสะอาด เพิ่มสัดสวน
การพึ่งพิงพลังงานทางเลือกและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “ปลอดภัยและมั่นคง” การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนสง
เปาประสงค
1. มีมาตรฐานและระบบกํากับดูแลเรื่องความปลอดภัยของการขนสง
2. ผูใชระบบขนสงมีวัฒนธรรมดานความปลอดภัย
3. มีมาตรฐานและระบบกํากับดูแลเรื่องความมั่นคงของการขนสง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 “ประสิทธิภาพและขีดความสามารถ” การพัฒนาระบบขนสงเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแขงขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เปาประสงค
1. มีระบบขนสงที่มีประสิทธิภาพและมีตนทุนการขนสงที่ตํ่า
2. มีระบบขนสงที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคสวนที่สําคัญของประเทศ
ตามนโยบายของรัฐบาล
3. ผูประกอบการในระบบขนสงมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันและ
คุณภาพในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
4. องคกรของหนวยงานภาครัฐมีขีดความสามารถในการกํากับดูแลดานเศรษฐกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 “ปจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร” การพัฒนาปจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
สูความสําเร็จ
เปาประสงค
1. มีระบบการบริหารนโยบายและยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ และมีระบบกฎหมายที่
สนับสนุนการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม รวมถึงมีการพัฒนาองคกรภาครัฐอยางตอเนือ่ ง
2. มีการใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารและการบริการในระบบขนสง
3. บุคลากรมีองคความรูและสามารถสรางนวัตกรรมแกหนวยงาน
4. หนวยงานมีความโปรงใส และสรางความเชื่อมั่นใหกับสาธารณะ
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สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
วิสัยทัศน์

เปนศูนยกลางในการบริหารดานคมนาคมที่ทันสมัย

กรมเจ้าท่า
วิสัยทัศน์

สูการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวีที่ยั่งยืน

กรมการขนส่งทางบก
วิสัยทัศน์

เปนองคกรแหงนวัตกรรมในการควบคุม กํากับ ดูแล ระบบการขนสงทางถนน
ใหมีคุณภาพและปลอดภัย พ.ศ. 2559 - 2564

กรมท่าอากาศยาน
วิสัยทัศน์

ทาอากาศยานมาตรฐานสากล สงเสริมโครงขายคมนาคมของประเทศ

กรมทางหลวง
วิสัยทัศน์

ระบบทางหลวงทีส่ ะดวก ปลอดภัย เชือ่ มโยงการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานของประเทศ

กรมทางหลวงชนบท
วิสัยทัศน์

พัฒนา เพิ่มคุณคา เติมตอโครงขายทางใหสมบูรณ อยางพอเพียงและยั่งยืน
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
วิสัยทัศน์

องคกรนําในการกําหนดทิศทางการพัฒนาระบบขนสงและจราจรของประเทศ

สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
วิสัยทัศน์

การบินพลเรือนของประเทศเปนที่ยอมรับในระดับสากลในป 2563

การรถไฟแห่งประเทศไทย
วิสัยทัศน์

ยกระดับคุณภาพการใหบริการขนสงทางรางที่ทันสมัย และการบริหารจัดการที่ดี
สงเสริมการแขงขันของประเทศ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
วิสัยทัศน์

ศูนยกลางการขนสงทางนํ้าและโลจิสติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสูอาเซียน

47

48

รายงานประจำป 2560 กระทรวงคมนาคม

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
วิสัยทัศน์

มุงมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อใหบริการที่ดี มีความคุมคา สะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย อยางยั่งยืน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
วิสัยทัศน์

เปนองคกรที่มีความเปนเลิศดานรถไฟฟาขนสงมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชนและสงเสริมการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
วิสัยทัศน์

ผูนําการใหบริการรถโดยสารประจําทาง

บริษัท ขนส่ง จํากัด
วิสัยทัศน์

เปนศูนยกลางธุรกิจการขนสงดวยรถโดยสารทีท่ นั สมัย ไดมาตรฐาน บริการเปนทีย่ อมรับ
เชื่อมโยงทั่วภูมิภาค มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

บริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จํากัด
วิสัยทัศน์

มุงมั่นพัฒนาคุณภาพการใหบริการการเดินอากาศ สูการเปนหนึ่งในองคกรระดับ
ดีเยี่ยมตามมาตรฐานโลกอยางยั่งยืน

สถาบันการบินพลเรือน
วิสัยทัศน์

เปนศูนยกลางแหงความเปนเลิศในวิชาชีพดานการบินโดยมีคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับสากลเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของชาติและภูมิภาคอาเซียน

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์

เปนสายการบินทีล่ กู คาเลือกเปนอันดับแรก ใหบริการดีเลิศดวย “เสนหค วามเปนไทย”
The First Choice Carrier with Touches of Thai

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์

ทอท. เปนผูดําเนินการและจัดการทาอากาศยานที่ดีระดับโลก : การมุงเนนคุณภาพ
การใหบริการ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และสรางรายไดอยางสมดุล

บริษัท ไทย – อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จํากัด
วิสัยทัศน์

เปนระบบสํารองทีน่ งั่ และระบบสนับสนุนธุรกิจเกีย่ วกับการเดินทาง ทีล่ กู คาเลือกใช
เปนอันดับแรก ดวยระบบที่ทันสมัย และบริการเปนเลิศ
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บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด

วิสัยทัศน์

มุงมั่นพัฒนาให รทส. เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ โปรงใส
และกํากับดูแลผูรับจางบริหารกิจการโรงแรมใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ภายใตขอ กําหนดใหเปนโรงแรมทีม่ มี าตรฐานระดับ 4 ดาวเปนทีย่ อมรับและประทับใจ
ในระดับสากล เพื่อใหไดผลตอบแทนสูงสุดแกผูถือหุนของ รทส. และประเทศ

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด
วิสัยทัศน์

บริษทั ฯ มุงมั่นเพือ่ เปนผูนาํ ในการใหบริการเดินรถไฟฟาทีม่ มี าตรฐาน ในระดับสากล

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด
วิสัยทัศน์

บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด มุงมั่นจะเปน “สายการบินภูมิภาคของคนไทย
ที่อยูในใจคนไทยทุกคน (Regional Favorite Airline with the Heart of Thai)”
ด ว ยการสร า งความพึ ง พอใจสู ง สุ ด แก ลู ก ค า อย า งเหนื อ ความคาดหมาย และ
สร า งความผู ก พั น ที่ ยั่ ง ยื น ระหว า งบริ ษั ท ไทยสมายล แ อร เ วย กั บ ลู ก ค า ด ว ย
การสรางประสบการณการเดินทางที่ราบรื่นและสงมอบการบริการดวยหัวใจไทย
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โครงสร าง
หนวยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม
สวนราชการ

สวนรัฐวิสาหกิจ

องคกรอิสระตามกฏหมาย

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÃÑ°Á¹µÃÕ

¡ÒÃÃ¶ä¿áË‹§»ÃÐà·Èä·Â

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¡ÒÃºÔ¹¾ÅàÃ×Í¹
áË‹§»ÃÐà·Èä·Â

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§¤Á¹Ò¤Á

¡ÒÃ·‹ÒàÃ×ÍáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

¡ÃÁà¨ŒÒ·‹Ò

¡ÒÃ·Ò§¾ÔàÈÉáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

¡ÃÁ¡ÒÃ¢¹Ê‹§·Ò§º¡

¡ÒÃÃ¶ä¿¿‡Ò¢¹Ê‹§ÁÇÅª¹
áË‹§»ÃÐà·Èä·Â

¡ÃÁ·‹ÒÍÒ¡ÒÈÂÒ¹

Í§¤¡ÒÃ¢¹Ê‹§ÁÇÅª¹¡ÃØ§à·¾

¡ÃÁ·Ò§ËÅÇ§

Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃºÔ¹¾ÅàÃ×Í¹

¡ÃÁ·Ò§ËÅÇ§ª¹º·

ºÃÔÉÑ· ¢¹Ê‹§ ¨íÒ¡Ñ´

ÊíÒ¹Ñ¡¹âÂºÒÂáÅÐá¼¹¡ÒÃ¢¹Ê‹§
áÅÐ¨ÃÒ¨Ã

ºÃÔÉÑ· ÇÔ·ÂØ¡ÒÃºÔ¹
áË‹§»ÃÐà·Èä·Â ¨íÒ¡Ñ´
ºÃÔÉÑ· ¡ÒÃºÔ¹ä·Â ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
ºÃÔÉ·Ñ ·‹ÒÍÒ¡ÒÈÂÒ¹ä·Â ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
ºÃÔÉÑ· âÃ§áÃÁ
·‹ÒÍÒ¡ÒÈÂÒ¹ÊØÇÃÃ³ÀÙÁÔ ¨íÒ¡Ñ´
ºÃÔÉÑ· ä·Â-ÍÐÁÒ´ÔÍØÊ
à«Ò·ÍÕÊµàÍàªÕÂ ¨íÒ¡Ñ´
ºÃÔÉÑ· Ã¶ä¿¿‡Ò Ã.¿.·. ¨íÒ¡Ñ´
ºÃÔÉÑ· ä·ÂÊÁÒÂÅáÍÃàÇÂ ¨íÒ¡Ñ´
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สรุป จํานวนขาราชการ พนัก งานราชการ
ลูกจางและเจาหนาที่ ใ นสัง กัด กระทรวงคมนาคม
ณ วัน ที่ 30 กันยายน 2560

กรอบอัตรากําลังส่วนราชการสังกัดกระทรวงคมนาคม
21
311

3
30

16

กรมเจาทา

1,189

453

742

-

2,384

กรมการขนสงทางบก
กรมทาอากาศยาน
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร

4,010
346
6,208
1,812

423
339
3,446
831

1,486
77
3,294
2,140

479
766
-

6,398
1,528
13,278
4,783

180

29

54

-

263

14,077

5,554

7,809

1,272

29,042

หนวยงาน

1
2

สํานักงานรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

3
4
5
6
7
8

พนักงาน
ราชการ
(อัตรา)

ลูกจาง
ชั่วคราว
(อัตรา)
1
26

ขาราชการ
(อัตรา)

ลําดับที่

รวม

ลูกจาง ประจํา
(อัตรา)

รวม (อัตรา)
25
383

กรอบอัตรากําลังรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม
ลําดับที่

หนวยงาน

พนักงาน (อัตรา) ลูกจาง (อัตรา)

รวม (อัตรา)

1

การรถไฟแหงประเทศไทย

10,723

3,761

14,484

2

การทาเรือแหงประเทศไทย

4,545

-

4,545

3

การทางพิเศษแหงประเทศไทย

4,827

556

5,383

4

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

1,096

-

1,096

5

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

13,150

31

13,181

6

สถาบันการบินพลเรือน

320

4

324

7

บริษัท ขนสง จํากัด

2,645

451

3,096

8

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด

3,072

34

3,106

9

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

22,141

-

22,141

10

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

5,432

1,797

7,229

11

บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาทอีสตเอเชีย จํากัด

64

1

65

12

บริษัท โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด

7

-

7

13

บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด

497

-

497

14

บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด

592

221

813

15

สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย

344

-

344

69,455

6,856

76,311

รวม

51

ยุทธศาสตร์กับความร่วมมือด้านต่าง ๆ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม เป น ประธานเป ด งาน
เสวนาผ า แผนยุ ท ธศาสตร โ ลจิ ส ติ ก ส ไ ทย
วางยุ ท ธศาสตร ช าติ สู  CLMV ครั้ ง ที่ 3
นําการบิน - รถไฟไทย เปนศูนยกลางของ
AEC พรอมทั้งกลาวปาฐกถาเรื่อง “ผาแผน
ยุทธศาสตรโลจิสติกสไทย วางยุทธศาสตรชาติ
สู CLMV” ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ
ศู น ย นิ ท รรศการและการประชุ ม ไบเทค
บางนา

นายชาติ ช าย ทิ พ ย สุ น าวี ปลั ด กระทรวง
คมนาคม เปนประธานการประชุมการจัดทํา
กรอบแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ ประจําป
2560 - 2564 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559
ณ หองประชุมกระทรวงคมนาคม

ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ
ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงคมนาคม
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ผลสัมฤทธิข์ องการปฏิบต
ั ริ าชการตามคำรับรองการปฏิบต
ั ริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงคมนาคม

องคประกอบ
การประเมิน

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

1. Functional 1. ระดับความสําเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการ
base
ปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง
1.1 ตนทุนคาขนสงสินคาตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ นอยกวา 7.4 7.5
1.2 การเปลี่ยนรูปแบบการขนสงสินคาภายในประเทศ
สูการขนสงสินคาทางนํ้าและราง (Modal Shift)
1.2.1 ทางนํ้า
1.2.1.1 ร อ ยละของปริ ม าณขนส ง สิ น ค า
12.61
12.45
ภายในประเทศทางนํ้าเปรียบเทียบ
กับการขนสงสินคาทั้งหมด
1.2.1.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
งานจางเหมาขุดลอกและบํารุงรักษา
1
1
ร อ งนํ้ า ชายฝ  ง ทะเลทางเข า
ทาเรือกรุงเทพ
ร อ งที่ 2 จ.สมุ ท รปราการ
งานศึ ก ษาสํ า รวจออกแบบเพื่ อ
1
1
เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร เ ดิ น เ รื อ
แมนํ้าเจ า พระยาช ว งบริ เ วณคลอง
โผงเผงถึ ง วั ด พนั ญ เชิ ง วรวิ ห าร
จ.พระนครศรีอยุธยา
1.2.2 ทางราง
1.2.2.1 ร อ ยละของปริ ม าณขนส ง สิ น ค า
1.55
1.43
ภายในประเทศทางรางเปรียบเทียบ
กับการขนสงสินคาทั้งหมด
1.2.2.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
1
1
ตามแผนการปฏิรูปรถไฟ
1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโครงขายการขนสง
1.3.1 ความสํ า เร็ จ ของไทยในการผลั ก ดั น ให เ กิ ด
โครงขายความเชื่อมโยงทางดานโลจิสติกส
ทีค่ รอบคลุมทางบก ทางราง ทางนํา้ ทางอากาศ
ภายในภู มิ ภ าคเพื่ อ อํ า นวยความสะดวก
ลดระยะเวลา และตนทุนในการขนสง
1.3.1.1 ทางหลวงหมายเลข 7
100
101.5
สายกรุงเทพฯ-บานฉาง
ชวงพัทยา-มาบตาพุด
1.3.1.2 ทางหลวงพิเศษระหวาง
100
108.37
เมืองบางปะอิน-สระบุรีนครราชสีมา
1.3.1.3 ทางหลวงหมายเลข 1209
100
104.30
สาย อ.เชียงแสน อ.เชียงของ
1.3.1.4 ทางตางระดับบนถนนสายแยก
100
81.64
ทล. 33-ดานบานคลองลึก
อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว
1.3.1.5 ถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมือง
100
93.39
หนองคาย จ.หนองคาย
1.3.1.6 รถไฟทางคู (ชุมทางฉะเชิงเทรา100
119.88
คลองสิบเกา-แกงคอย)

ผลประเมิน
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องคประกอบ
การประเมิน

ตัวชี้วัด

2.
3.
4.
5.

1.3.1.7 รถไฟทางคู
(ชุมทางถนนจิระ-ขอนแกน)
1.3.1.8 รถไฟฟา
(สายสีแดงเขม ชวงบางซื่อ-รังสิต)
1.3.1.9 รถไฟฟา (สายสีนํ้าเงิน ชวงบางซื่อทาพระ และชวงหัวลําโพง-บางแค)
1.3.1.10 รถไฟฟา (สายสีเขียว ชวงหมอชิตสะพานใหม-คูคต)
1.3.1.11 งานก อ สร า งเขื่ อ นป อ งกั น ตลิ่ ง พั ง
ในแมนาํ้ ปาสัก ระยะที่ 1 (ตอนที่ 1-3)
1.3.1.12 ทาอากาศยานแมสอด จ.ตาก
1.3.2 การพัฒนาตั๋วรวม
1.3.2.1 การจัดทําระบบศูนยบริหารจัดการ
รายไดกลาง (Central Clearing
House : CCH)
1.3.2.2 การจัดตั้งหนวยงานบริหารจัดการ
และบํ า รุ ง รั ก ษาระบบตั๋ ว ร ว ม
(Common Tickets Company :
CTC)
1.3.3 ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น การตามแผนที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบขนสงมวลชน
(Mass Transit)
1.3.3.1 การศึ ก ษาและจั ด ทํ า แผนแม บ ท
การพั ฒ นาระบบขนส ง สาธารณะ
จังหวัดเชียงใหม
1.3.3.2 การศึ ก ษาออกแบบรายละเอี ย ด
ระบบขนสงสาธารณะในเขตจังหวัด
ขอนแกน
1.3.3.3 การศึ ก ษาและจั ด ทํ า แผนแม บ ท
จราจรและแผนแม บ ทพั ฒ นา
ระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง
นครราชสีมา
1.3.3.4 การศึกษา ออกแบบ ระบบขนสง
มวลชน จังหวัดภูเก็ต (รถไฟรางเบา)
ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการจั ด ทํ า รายงานการติ ด ตาม
ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการของ
กระทรวงคมนาคมในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ร อ ยละความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น งานอุ ท ธรณ เ งิ น
คาทดแทนภายในระยะเวลาที่กําหนด
ปริมาณผูโดยสารทางระบบรถไฟฟา (รถไฟใตดิน)
(แสนคน/เที่ยว/วัน)
ระดับความสําเร็จการแกไขขอบกพรองของระบบการ
กํากับดูแลดานความปลอดภัยการบินพลเรือน (ICAO)
5.1 การดํ า เนิ น การในการตรวจสอบและประเมิ น
เพือ่ ออกใบรับรองผูด าํ เนินการเดินอากาศใหม สําหรับ
ผูดําเนินการเดินอากาศที่ไดรับอนุญาตใหทําการบิน
ระหวางประเทศ

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

100

99.54

100

74.56

100

98.88

100

99.42

100

99.36

100

196.67

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

2

2

60

74.88

2.82

2.91

14

15

ผลประเมิน
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องคประกอบ
การประเมิน

2. Agenda
base

ตัวชี้วัด

1.

3. Area base 4. Innovation 1.
base
2.
5. Potential
base

1.

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ผลประเมิน

5.2 การประเมินและเตรียมความพรอมเพือ่ รับการตรวจสอบ
1
1
ICAO Coordinated Validation Mission (ICVM)
การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน
1.1 ร อ ยละการดํ า เนิ น การตามแผนการสร า งความรู 
100
100
ความเขาใจแกประชาชน
1.2 รอยละการชี้แจงประเด็นสําคัญที่ทันตอสถานการณ
100
100
อั ต ราผู  เ สี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ต อ ประชากร
18
19.21
แสนคน
รอยละ 96 รอยละ 90.04
ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ
1
1
ขอเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมของสวนราชการ (การบริหารจัดการขอมูล
สวนบุคคลเพื่อการบูรณาการ OTP Private Cloud)
การจั ด ทํ า และดํ า เนิ น การตามแผนการขั บ เคลื่ อ น รอยละ 100 รอยละ 100
ยุทธศาสตรชาติ

นายชาติชาย ทิพยสุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปนประธานการประชุมติดตามประเมินผลตัวชี้วัดกระทรวงคมนาคม
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (มาตรา 44) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560
ณ หองประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมีหัวหนาหนวยงานในสังกัดเขารวมประชุม

รายงานประจำป 2560 กระทรวงคมนาคม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา การ
กระทรวงคมนาคม ใหสัมภาษณบันทึก
เทปพิเศษ สถานีโทรทัศน NBT WORLD
เรื่อง การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
การคมนาคมขนสง ถนนเลียบชายฝง
ทะเลตะวันออก ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต
เมือ่ วันที่ 4 กุมภาพันธ 2561 ณ จุดชมวิว
เนิ น นางพญา ถนนเฉลิ ม บู ร พาชลทิ ต
อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
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นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เปนประธานการประชุมหัวหนาหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมี นายพิชิต อัคราทิตย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม ผูบริหาร
ระดับสูง และหัวหนาหนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เขารวมการประชุม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560
ณ หองประชุมกระทรวงคมนาคม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคม พรอมดวย นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัด
กระทรวงคมนาคม นางอัมพวัน วรรณโก ผูตรวจการกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ ไพฑูรยพงษ ผูชวยปลัด
กระทรวงคมนาคม รองโฆษกกระทรวงคมนาคม คณะตรวจราชการ นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรม
ทางหลวงชนบท ผูบ ริหารหนวยงานและเจาหนาทีใ่ นพืน้ ที่ ตรวจเยีย่ มการดําเนินงานของสถานีตรวจสอบตูส นิ คา
ดวยระบบเอกซเรยดา นศุลกากรแมสอด จุดตรวจสอบเอกสารงานพิธกี ารศุลกากร การสาธิตระบบตรวจสอบสินคา
ดวยเครื่องเอกซเรย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 ณ สถานีตรวจสอบตูสินคาดวยระบบเอกซเรยดานศุลกากร
แมสอด จ.ตาก

ผลการดำเนินงาน
ของกระทรวงคมนาคม
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สรุปผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงคมนาคม
ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงคมนาคม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กันยายน 2559 - ตุลาคม 2560)
ผลการดําเนินงานทีส่ าํ คัญของกระทรวงคมนาคม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.1 ผลการดําเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1.1 โครงการดานการขนสงทางถนน
1) การลงนามในสัญญาโครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง (Motorway) 3 สายทาง
ประกอบดวย สายบางปะอิน - นครราชสีมา ระยะทาง 196 กม. สายบางใหญ - กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กม. และสายพัทยา - มาบตาพุด
ระยะทาง 32 กม. ขณะนี้อยูระหวางเรงรัดดําเนินการกอสราง

2)
กอสรางขยายทางหลวง 4 ชองจราจร และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ตามแผนการกอสราง
ทางสายหลัก เปน 4 ชองจราจร (ระยะที่ 2) รวม 17 สายทาง ระยะทางทั้งสิ้น 250 กม.

ทางหลวงหมายเลข 367 ตอนทางเลี่ยงเมือง กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

3)
ผลักดันการดําเนินโครงการทางพิเศษ สายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ดานตะวันตก ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เห็นชอบใหเรงรัดการดําเนินโครงการฯ โดยการระดมทุนผาน
กองทุนรวม Thailand Future fund ขณะนี้อยูระหวางเตรียมการประกวดราคา
4)
เริ่มตนกอสรางโครงการศูนยเปลี่ยนถายรูปแบบการขนสงสินคาเชียงของ จ.เชียงราย โดยเริ่ม
ดําเนินการกอสรางเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 กําหนดแลวเสร็จป 2562
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5)
ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหนาโรงเรียนทัว่ ประเทศ โดยตัง้ แตป 2557 - 2559 ไดดาํ เนินการไปแลว
จํานวน 890 แหง และในป 2560 ดําเนินการอีก 711 แหง

โครงการหนาโรงเรียนปลอดภัยของกรมทางหลวงชนบท ในพื้นที่ โรงเรียนบางปลามา จ.สุพรรณบุรี

1.1.2 โครงการดานการขนสงทางราง
1) ผลักดันการดําเนินโครงการกอสราง
รถไฟทางคู 5 เสนทาง ประกอบดวยชวงประจวบคีรีขันธ ชุมพร ชวงลพบุรี - ปากนํ้าโพ ชวงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ
ชวงนครปฐม - หัวหิน และชวงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ โดย
ไดลงนามในสัญญาจางฯ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ขณะนี้
อยูระหวางเตรียมเริ่มดําเนินการกอสราง
โครงการกอสราง
รถไฟทางคู จ.ราชบุรี เสนทางชวงนครปฐม - หัวหิน

2) เปดใหบริการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริง่ สําโรง 1 สถานี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560
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นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานพิธีลงนามสัญญา
“โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย-มีนบุรี และสายสีเหลือง ชวงลาดพราว-สําโรง”

3) พิธลี งนามในสัญญาโครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีสม (ตะวันออก) ชวงศูนยวฒ
ั นธรรมฯ-มีนบุรี
(สุวินทวงศ) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2560 ขณะนี้อยูระหวางเรงรัดดําเนินการกอสราง และผลักดันการดําเนินโครงการรถไฟฟา
สายสีชมพู ชวงแคราย-มีนบุรี และสายสีเหลือง ชวงลาดพราว-สําโรง ซึง่ คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เห็นชอบ
การคัดเลือกเอกชนและรางสัญญาสัมปทานโครงการฯ ขณะนีอ้ ยูร ะหวางเตรียมการกอสราง และรถไฟฟาสายสีมว ง (ใต) ชวงเตาปูนราษฎรบรู ณะ ซึง่ คณะรัฐมนตรีอนุมตั ใิ หดาํ เนินโครงการฯ เมือ่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ขณะนีอ้ ยูร ะหวางเตรียมการประกวดราคา
4) เชือ่ มตอระบบรถไฟฟาสายสีนาํ้ เงิน ชวงหัวลําโพง-บางซือ่ กับรถไฟฟาสายสีมว ง ชวงบางใหญเตาปูน สวนตอขยาย ชวงบางซื่อ-เตาปูน ระยะทาง 1.2 กม. โดยเปดใหบริการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

5) ผลั ก ดั น การดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นา
ระบบรถไฟฟาความเร็วสูงในภูมิภาค ชวงกรุงเทพฯ-หนองคาย
ระยะที่ 1 (กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
โครงการฯ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 และเห็นชอบสัญญา ดังนี้
(1) การออกแบบรายละเอียด เมือ่ วันที่ 22 สิงหาคม 2560 และสัญญา
(2) ที่ปรึกษาควบคุมงานการกอสราง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560
โดยไดมีพิธีวางศิลาฤกษและเริ่มกอสราง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560

รายงานประจำป 2560 กระทรวงคมนาคม

1.1.3 โครงการดานการขนสงทางนํ้า
1) เปดใหบริการเดินเรือเฟอรรี่ (Ferry) เชือ่ มโยงอาวไทยฝง ตะวันออก และฝง ตะวันตก เสนทางระหวาง
ทาเรือแหลมบาลีฮาย พัทยา-ทาเรือเขาตะเกียบ หัวหิน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2560
2) ปรับปรุงทาเทียบเรือโดยสารในแมนาํ้ เจาพระยา จํานวน 17 แหง โดยยกระดับทาเรือโดยสารจาก
ทาเทียบเรือเปนสถานีเรือ ขณะนี้ดําเนินการแลวเสร็จ
1.1.4 โครงการดานการขนสงทางอากาศ
โครงการพัฒนาทาอากาศยานภูมิภาค จํานวน 3 แหง ประกอบดวย ทาอากาศยานแมสอด จ.ตาก
(กอสรางตอเติมความยาวทางวิ่ง) ทาอากาศยานเบตง จ.ยะลา (ทาอากาศยานแหงใหม) และทาอากาศยานสกลนคร (กอสราง
ทางขับและลานจอดเครื่องบิน และออกแบบอาคารที่พักผูโดยสารหลังใหม) ขณะนี้อยูระหวางเรงรัดดําเนินการกอสราง
การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะโครงการ
ศึกษาจัดทําแผนแมบทการขนสงทางอากาศของประเทศไทย ครัง้ ที่ 1
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ผลการดําเนินงานที่สําคัญของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม

สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับราชการ
ทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจในการประสานนโยบายของกระทรวง
คมนาคมรวมถึ ง ประสานระหว า งกระทรวงต า ง ๆ ทบวงการเมื อ งและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนงานที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนจาก
การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ และหนวยงานในสังกัด
การปฏิบตั งิ านในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560 ทีผ่ า นมา
ซึ่งเปนชวงที่รัฐบาลมีการดําเนินการปฏิรูปเรงรัดการดําเนินการทั้งทางดาน
การเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการตางประเทศ ดานกฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรม ดานการบริหารราชการแผนดินและอืน่ ทีน่ ายกรัฐมนตรี
ในฐานะหัวหนารัฐบาลมีขอ สัง่ การใหหนวยงานดําเนินการเปนระยะ ๆ สํานักงาน
รัฐมนตรีไดดําเนินการเพื่อสนับสนุนภารกิจดานทางราชการทางการเมือง
การประชุมคณะกรรมการประสานงานรวมระหวางไทย- ของรัฐมนตรี ขาราชการเมืองตาง ๆ รวมทัง้ การประสานในระดับตาง ๆ เพือ่ ใหเกิด
เมียนมา เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและ การขับเคลื่อนการดําเนินการของกระทรวงเปนไปตามขอสั่งการ นโยบาย
พื้นที่โครงการที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวง และยุทธศาสตรของหนวยงาน ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการรวมเพื่อความรวมมือดานรถไฟระหวางไทย-จีน ครั้งที่ 19 และลงนามบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการรวมฯ
ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

2.1 งานด้านงบประมาณการบริหาร

ในรอบป 2560 รัฐบาลมีนโยบายใหความสําคัญ
ในการดํ า เนิ นการเกี่ ยวกับ โครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม
ขนสงของประเทศ โดยเนนการลงทุน การดําเนินการเพื่อกระตุน
เศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มศักยภาพดานการคมนาคมเชื่อมตอกับ
ประเทศเพื่อนบาน รองรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในการดําเนินการโดยการลงทุนในภาครัฐความรวมมือระหวาง
ประเทศและภาคเอกชน สํ า นั ก งานรั ฐ มนตรี ไ ด ดํ า เนิ น การ
ในการสนั บ สนุ น ในการอํ า นวยความสะดวกในการเชื่ อ มโยง
ให นั ก ลงทุ น และผู  ส นใจได รั บ ทราบนโยบายการดํ า เนิ น การ
ด า นโครงสร า งพื้ น ฐานการคมนาคมตามแผนยุ ท ธศาสตร
การคมนาคมของกระทรวง และยุ ท ธศาสตร ช าติ และชี้ แ จง
แนวนโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวของใหไดรับทราบหรือประสานงาน
ติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของในการชี้แจงรับฟงขอคิดเห็นตาง ๆ
การประชุมหารือกับ Mr. Takamasa HIROSE รองอธิบดีกรมเมืองฯ
และผูแทน JICA ณ สํานักงาน JICA เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุน
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560
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นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เปนประธานในพิธีเทคอนกรีต จุดเชื่อมตอสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา
ขามแมนํ้าเมย แหงที่ 2 อําเภอแมสอด จังหวัดตาก

ตรวจเยี่ยมชมสถานีรถบัสโดยสาร MEITETSU เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุน

การกํ า กั บ การดํ า เนิ น การด า นการบิ น ตามที่ อ งค ก ารบิ น
พลเรือนระหวางประเทศกําหนดไวตามขอตกลงระหวางประเทศสมาชิก
ดําเนินการตรวจสอบการนําเสนอเรื่องที่นําเสนอรัฐมนตรีเพื่อทราบ/อนุมัติ
โดยเฉพาะในการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานที่ดําเนินการตามประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบ
มติคณะรัฐมนตรี ทีเ่ กีย่ วของ และอยูใ นอํานาจของรัฐมนตรีทจี่ ะตองดําเนินการ
ตลอดจนการนําเสนอเรื่องตามนโยบายงบประมาณของหนวยงานตาง ๆ
ประจําปงบประมาณ

2.2 งานด้านวิชาการ

1) การจัดประชุมสรุปมติคณะรัฐมนตรี ขอสั่งการและ
ติดตามงานรายสัปดาห
เนื่ อ งจากรั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงคมนาคมมี ดํ า ริ
ในการจัดประชุมระหวางผูบ ริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคมในสวนกลาง
ประชุมรวมกับหัวหนาหนวยงานระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัด เพือ่ ชีแ้ จง
นโยบายของรัฐบาล คณะรัฐมนตรี ตลอดจนขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในแตละสัปดาห (ยกเวนในวันที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีสัญจรจะจัดใหมีการประชุมภายหลังจากวันที่มีการประชุม)
การจัดการประชุม มอบหมายใหสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม
ดําเนินการจัดประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมสมองและรับฟงความคิดเห็นผูบริหารระดับสูง
และหัวหนาหนวยงานในสังกัดตอ (ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคม
ขนสงของไทย ระยะ 20 ป โดยกระทรวงคมนาคมจัดทํา (ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนสงของไทย ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560 - 2579 เมือ่ วันที่ 9 กันยายน 2559
ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม

การตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาหรือรับทราบ
เรื่ อ งที่ เ สนอและมี ม ติ อ อกมาภายหลั ง
การประชุ ม จะดํ า เนิ น การตรวจสอบ
มติที่ออกมาวาตรงกับที่เสนอใหพิจารณา
หรือใหทราบหรือไม และมีขอสั่งการอะไร
เพิ่มเติมอยางไร
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การประชุมหัวหนาหนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ณ หองประชุมกระทรวงคมนาคม

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจงนโยบาย ขอสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับกระทรวงคมนาคม
ทีน่ าํ เสนอตอทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี เพือ่ ทราบ/พิจารณาในการประชุมทีผ่ า นมา การติดตามสถานการณระหวางการบริหารราชการ
สวนกลางและหนวยปฏิบตั ิ เพือ่ ใหหนวยงานในสังกัดทัง้ หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ไดใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยจะมีการถายทอดนโยบายจากคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี และการรายงานผลการปฏิบัติงานของปลัดกระทรวงคมนาคม
และรองปลัดกระทรวงคมนาคม ตลอดจนการรับฟงผลการดําเนินงานและใหคาํ แนะนําตอหนวยงานปฏิบตั ใิ นการแกไขขอขัดของ
ในการปฏิบัติงาน โดยกองยุทธศาสตรและแผนงานไดรับมอบหมายรับผิดชอบการจัดประชุม และทําหนาที่เปนฝายเลขานุการ
ในการประชุม สํานักงานรัฐมนตรีไดรับมอบหมายทําหนาที่ประสานงานการประชุม จัดเตรียมสถานที่ตลอดจนแจงหัวหนา
หนวยงานในสังกัดเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียง โดยเฉพาะหนวยงานที่มีเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี
2) การวิเคราะหกลั่นกรองงานที่นําเสนอรัฐมนตรี
การจัดทําสรุปรายงานวิเคราะห กลั่นกรองเรื่องที่จะนําเสนอผูบริหารพิจารณาเพื่อวินิจฉัยสั่งการ หรือ
เพื่อทราบผลการปฏิบัติงาน โดยทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร ประสานขอขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อรวบรวมนําเสนอขอมูล ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย ประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีมีการตรวจสอบการนําเสนองานตาม
อํานาจหนาทีแ่ ละระเบียบขอกฎหมาย ซึง่ ชวยใหการบริหารราชการของกระทรวงคมนาคมเปนไปดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และไดประโยชนสูงสุด
3) การดําเนินการดานการตรวจราชการ
การเดินทางตรวจราชการของรัฐมนตรี จะเปนการเดินทางตรวจราชการทีด่ าํ เนินการดังนี้ (1) ตามขอสัง่ การ
ของรัฐมนตรีที่เปนไปตามสถานการณ (2) การรองขอของหนวยงานในสังกัด (3) ความตองการของประชาชน (4) สภาพปญหา
ที่เกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อใหการตรวจราชการของรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
จึงไดจัดทําแผนการดําเนินการตรวจราชการของรัฐมนตรีขึ้น โดยสํานักงานรัฐมนตรีมีหนาที่รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห
ตรวจสอบขอมูล สถานการณปจจุบันและคาดการณสถานการณลวงหนาและการติดตามขาวสารจากสื่อตาง ๆ และประสานงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทํากําหนดการเดินทาง จัดเตรียมเอกสาร ขอมูลประกอบการตรวจราชการ โดยประสานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรวบรวมเอกสารที่จะใชประกอบการตรวจราชการของรัฐมนตรี อํานวยความสะดวก แจงกําหนดการ
ใหกองสารนิเทศทราบเพื่อประชาสัมพันธใหสื่อมวลชนทราบตอไป
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ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของกรมทาอากาศยาน

ตรวจพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลบางสะพานที่ไดรับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ
ตรวจราชการในจังหวัดศรีสะเกษ

4) จั ด ทํ า ข อ มู ล เบื้ อ งต น
ของกระทรวงคมนาคม การปฏิ บั ติ ห น า ที่
ของรัฐมนตรี จําเปนจะตองทราบถึงโครงสราง
อํ า นาจหน า ที่ หน ว ยงานในสั ง กั ด กฎหมายที่
เกีย่ วของ ของกระทรวงทีก่ าํ กับดูแล ดังนัน้ เพือ่ ให
การทํางานของรัฐมนตรีมปี ระสิทธิภาพ และใชเวลา
ไมนานในการศึกษาขอมูลภาพรวมของกระทรวง
คมนาคม โดยสํานักงานรัฐมนตรีไดจัดทําแฟม
ขอมูลเบื้องตนของกระทรวงคมนาคม เพื่อเปน
ขอมูลเบือ้ งตนสนับสนุนในการทํางานของรัฐมนตรี
5) สรุปผลการดําเนินงาน
ตาม พ.ร.บ. การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556 ตามมาตรา 43 และ มาตรา 44
แหง พ.ร.บ. การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2550 คณะกรรมการกํากับดูแลมีอํานาจ
หนาทีใ่ นการรายงานผลการดําเนินงาน ความคืบหนา
ปญหา และแนวทางการแกไขตอรัฐมนตรีกระทรวง
เจาสังกัดเพือ่ ทราบ กระทรวงคมนาคมมีหนวยงาน
ในสั ง กั ด หลายหน ว ยงานที่ มี โ ครงการที่ จ ะต อ ง
ดําเนินการตาม พ.ร.บ. การใหเอกชนรวมลงทุน
ในกิ จ การของรั ฐ พ.ศ. 2556 โดยสํ า นั ก งาน
รั ฐ มนตรี มี ห น า ที่ ใ นการสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งาน
ที่ ค ณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลโครงการรายงาน
เพื่อใหรัฐมนตรีทราบ พรอมทั้งเสนอความคิดเห็น
และขอสังเกต ใหรฐั มนตรีทราบเพือ่ เปนประโยชน
ในการวินิจฉัยสั่งการ

ตรวจเยี่ยมสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดศรีสะเกษ

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการแกไขปญหาอุทกภัย
ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร บริเวณคลองหวยทราย ทางหลวงหมายเลข 22

ตรวจสถานการณนํ้าทวมขัง ทาอากาศยานสกลนคร

นายธีระพงษ รอดประเสริฐ ผูช ว ยรัฐมนตรีประจํากระทรวง
คมนาคม เปนประธานการประชุมคณะกรรมการแกไข
ปญหาเรื่องราวรองทุกขประจํากระทรวงคมนาคม ครั้งที่
5/2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 โดยมี นางอัมพวัน
วรรณโก ผูต รวจราชการกระทรวงคมนาคม และหนวยงาน
ในสังกัด เขารวมการประชุม ณ หองประชุม 2 กระทรวง
คมนาคม
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2.3 งานเรื่องราวร้องทุกข์
การจัดการเรื่องราวรองทุกขของหนวยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคม สํานักงานรัฐมนตรีไดตระหนัก
และใหความสําคัญตอการจัดการเรื่องราวรองทุกข โดยไดดําเนินการดวยความรวดเร็ว สอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล
หรือการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อผูรองเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียไดรับการคลี่คลายแกไขปญหา รวมทั้งผูที่ไดรับ
การตอบชี้แจง หรือผูไดรับขาวสารขอมูล มีความพึงพอใจ และมีความสัมพันธที่ดีกับสวนราชการ สงผลใหเรื่องรองเรียน
มีจํานวนลดลง ไมกอใหเกิดขอรองเรียนอีก

การประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาเรือ่ งราว ครั้ ง ที่ 2/2560 ณ ห อ งประชุ ม กระทรวง ครั้งที่ 4/2560 ณ หองประชุมกระทรวง
รองทุกขประจํากระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ คมนาคม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560
คมนาคม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
9 พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุมกระทรวง
คมนาคม

3.

ผลการดําเนินงานทีส่ าํ คัญของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

3.1 ด้านพัฒนาระบบบริหาร

1) การปรับปรุงกฎกระทรวงแบงสวนราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กลุม พัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ดําเนินการปรับปรุงกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมฉบับใหม ซึง่ เปนผลสืบเนือ่ งจากการปรับปรุงโครงสรางองคการดานการบินพลเรือน เพือ่ แกไข
ประเด็นขอบกพรอง (Finding) ตามที่องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization;
ICAO) ตรวจพบขอบกพรองของการขาดประสิทธิภาพในการดําเนินการดานองคการ และภายหลังไดมีพระราชกําหนดแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545พ.ศ. 2558 ใหโอนงานคนหาและชวยเหลืออากาศยาน
งานนิรภัยการบิน และสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ สํานักมาตรฐานการบิน กรมการบินพลเรือน ไปสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม โดยกฎกระทรวงฯ ฉบับใหม ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ทั้งนี้ กฎกระทรวงดังกลาว มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
1. ยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2552 และ
กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 โดยไดใชใหมชอื่ วา “กฎกระทรวง
แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560”
2. กําหนดใหมีหนวยงานขึ้นใหมเปนหนวยงานระดับกองในสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จํานวน
2 หนวยงาน ไดแก สํานักงานคณะกรรมการคนหาและชวยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย และสํานักงานคณะกรรมการ
สอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณของอากาศยาน
3. ปรับชื่อคํานําหนาหนวยงานของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่เปน “สํานัก” อยูเดิมทั้งหมด
เปน “กอง” และเปลี่ยนชื่อหนวยงานใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.พ.ร. กําหนด ไดแก สํานักความรวมมือ
ระหวางประเทศเปน “กองการตางประเทศ” กองคลังเปน “กองบริหารการคลัง” กองการเจาหนาที่เปน “กองบริหารทรัพยากร
บุคคล” กองสารนิเทศเปน “กองเผยแพรและประชาสัมพันธ” สํานักนโยบายและยุทธศาสตร เปน “กองยุทธศาสตรและแผนงาน”
และเรียงลําดับชื่อกองใหมตามตัวอักษร เปนตน
2) การรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมกี ารปรับปรุงเกณฑคณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพืน้ ฐาน เปนเกณฑคณ
ุ ภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพืน้ ฐาน ฉบับที่ 2 (Fundamental Level Version 2) สําหรับใหใชเปนกรอบในการพัฒนาองคการ
และตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในรอบที่ 2 ซึ่งไดเริ่มตรวจประเมินตั้งแตป พ.ศ. 2559 - 2561 เพื่อใหเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานมีความทันสมัยตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และเปนการยกระดับมาตรฐาน
การปฏิบัติงานใหสูงขึ้น
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นายชาติชาย ทิพยสุนาวี เปนประธานการประชุม
ติ ด ตามประเมิ น ผลตั ว ชี้ วั ด กระทรวงคมนาคมตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(มาตรา 44) ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560
(รอบที่ 1)

คมนาคม

สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงคมนาคมได ผ  า นเกณฑ คุ ณ ภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ฉบับที่ 1 เมือ่ พ.ศ. 2554 และ เนือ่ งจากการพัฒนา
อยางตอเนื่อง ทําใหสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมผานเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 อีกครั้งหนึ่ง ในป 2560
ทั้งนี้ การตรวจรับรองฯ ประจําป พ.ศ. 2560 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่
26 เมษายน 2560 ณ หองประชุมกระทรวงคมนาคม โดยทีมผูตรวจ
จากคณะทีป่ รึกษาดานการพัฒนาองคกรและสํานักงาน ก.พ.ร. ซึง่ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม สามารถดําเนินการไดผา นเกณฑมาตรฐานทีก่ าํ หนด
และที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการขนสงทางนํ้า (นายวิทยา ยามวง) ไดรับ
มอบหมายใหเปนผูแ ทนเขารับประกาศเกียรติคณ
ุ รับรองคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 จากประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับ
การส ง เสริ ม การบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี (นายธงทอง จั น ทรางศุ )
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารศูนยประชุมวายุภักษ ศูนยราชการ
การเฉลิมพระเกียรติฯ

3.2 ด้านการตรวจสอบและประเมินผล
3.2.1 การตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง

ผลการดําเนินงานทีส่ าํ คัญ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลประจํากระทรวงคมนาคม
มีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้
1. ประเมินผลสัมฤทธิโ์ ครงการกอสรางทาเทียบเรือ
บานนาเกลือ จังหวัดตรัง กรมเจาทา
2. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
ตามยุทธศาสตรที่สําคัญ : การดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรกระทรวง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดแก โครงการกอสราง ศูนยเปลีย่ นถายรูปแบบ
การขนสงสินคาเชียงของจังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1 กรมการขนสงทางบก
3. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ โลจิสติกส ของ
สวนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในพื้นที่จังหวัดตาก จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดเชียงราย
4. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ ครัง้ ที่ 1 และ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม สําเนาปลัดกระทรวงคมนาคม คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
(ค.ต.ป.) อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวงเศรษฐกิจและประธาน ค.ต.ป. เพื่อประมวลผลเปนภาพรวมเสนอคณะรัฐมนตรี
3.2.2 ดานการตรวจสอบภายในสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุมตรวจสอบภายในไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงคมนาคมใหดําเนินงาน
ตามแผนการตรวจสอบภายในประจําป พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ใหบรรลุผลสัมฤทธิต์ ามเปาหมายทีก่ าํ หนด สอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยงานวาเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
พิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูล ทางการดําเนินงาน และใหผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด
โปรงใสและตรวจสอบไดตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ วาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง
มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและแผนงาน/โครงการ ทีก่ าํ หนด รวมทัง้ เพือ่ ใหปลัดกระทรวงคมนาคมไดทราบผลการดําเนินงาน ปญหา
อุปสรรค ในการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงาน โครงการตาง ๆ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ
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ไดรวดเร็วและทันเหตุการณ โดยกลุมตรวจสอบภายในปฏิบัติงานไดครบถวนตามแผนการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 ดังนี้
1. วิเคราะหและประมวลรายงานผลการตรวจสอบภายใน ของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและ
หนวยงานในสังกัด
2. ตรวจสอบดานการเงินบัญชี (Financial Audit) ไดแก การเงินและบัญชี ของสํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม การเงินและบัญชีกองทุนประชาสัมพันธ กองทุนพระพุทธคมนาคมบพิธ กองทุนชวยเหลือเจาหนาที่สังกัดกระทรวง
คมนาคม ทีไ่ ดรบั บาดเจ็บหรือเสียชีวติ จากเหตุการณความไมสงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและพืน้ ทีใ่ กลเคียง และกองทุนสวัสดิการ
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
3. ตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit) ไดแก กิจกรรม : กอสรางโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส ของกรมเจาทา และการจัดซื้อจัดจาง ของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
4. ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ (Compliance Audit) ไดแก แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/
จัดจาง การใชจายคาสาธารณูปโภค ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ
นอกจากนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุมตรวจสอบภายในไดดําเนินการประเมินตนเองตามแบบ
ประเมินตนเอง (Self - Assessment) ที่กรมบัญชีกลางกําหนด ผลการประเมินตนเองภาพรวม อยูในระดับ “ดีมาก”
โดยกลุมตรวจสอบภายในไดปฏิบัติงานหนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลประจํากระทรวงคมนาคม
โดยไดรวมจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดประชุม ประสานงานสวนราชการ การประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการกอสรางทาเทียบเรือบานนาเกลือ จังหวัดตรัง ของกรมเจาทาติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร
ที่สําคัญ โครงการกอสรางศูนยเปลี่ยนถายรูปแบบการขนสงสินคาเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1 ของกรมการขนสงทางบก
และติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส ของสวน
ราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคมและเขาสังเกตการณการดําเนินงาน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน/โครงการ
3.3 ด้านการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารต อ ต า นการทุ จ ริ ต (ศปท.)
กระทรวงคมนาคม รับผิดชอบภารกิจสงเสริม การปองกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของส ว นราชการให
สอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ว  า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปราม
การทุจริต มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และ
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของ ประสานงานเรงรัด และกํากับ
ใหสวนราชการในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการ
ติดตามขอรองเรียนเรื่องการทุจริต รวมทั้งภารกิจดานการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดรับการจัดงบประมาณบูรณาการจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) เปนจํานวนเงินทัง้ สิน้ 1,746,000 บาท ซึง่ มีผลการดําเนินโครงการทีส่ าํ คัญ ดังนี้
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
ไดรับการจัดสรร ผลการเบิกจาย

คิดเปนรอยละ

ระยะเวลา
การดําเนินงาน

จํานวน
ผูเขารวม
(คน)

ธันวาคม 2559 กันยายน 2560

356 คน

1. โครงการเผยแพร ป ระมวลจริ ย ธรรม
ขาราชการพลเรือน ประจําป 2560

646,000.00

588,647.00

91.12

2. โครงการปรับฐานความคิดของบุคลากร
สรางคานิยมในการตอตานการทุจริต

800,000.00

772,232.36

96.53

3. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในดาน
การปราบปรามการทุจริต

300,000.00

280,078.50

93.36

มกราคม 2560 สิงหาคม 2560

391 คน

4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนา 133,500.00
สมรรถนะเครือขายดานการตอตานการทุจริต (งบหนวยงาน)
และสงเสริมคุณธรรม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560

120,019.00

89.90

ธันวาคม 2559

36 คน

พฤศจิกายน 2559 - 538 คน
สิงหาคม 2560
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3.3.1 โครงการเผยแพร ป ระมวลจริ ย ธรรม
ขาราชการพลเรือน ประจําป 2560
นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม
เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรมเสวนา เชิงวิชาการประมวลจริยธรรมกับ
รัฐธรรมนูญใหม ภายใตโครงการเผยแพรประมวลจริยธรรมขาราชการ
พลเรือน ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ หองประชุมอาคาร
สโมสร ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม โดยมี นางปานจิต จินดากุล ผูชวยปลัด
กระทรวงคมนาคม กลาวรายงาน พรอมดวย นางอัมพวัน วรรณโก ผูตรวจ
ราชการกระทรวงคมนาคม นางสาวกอบกุล โมทนา ทีป่ รึกษาดานเศรษฐกิจการ
ขนสงทางอากาศ ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางกระทรวงคมนาคม
และหนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเขารวมในพิธีฯ ทั้งนี้ ไดรับเกียรติ
จากวิ ท ยากรสํ า นั ก งานคณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ น ธนาคาร
เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
จํากัด (มหาชน) รวมการเสวนาฯ ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสราง
ความเขาใจเกีย่ วกับประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และประเด็นสําคัญ
ของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 ในสวนที่เกี่ยวของกับประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม
ไดยึดถือเปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติตามตอไป
ในการนี้ นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม และผูเขารวมในพิธีฯ ไดรวมลงนามจริยธรรม
ยึดมั่นปฏิบัติตามขอกําหนดในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนอยางเครงครัด เพื่อประโยชนตอราชการและประเทศชาติ
สืบไป
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นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน
การประชุมติดตามการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม
โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา การกระทรวง
คมนาคม นายพิชติ อัคราทิตย รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวง
คมนาคม นายชาติชาย ทิพยสนุ าวี ปลัดกระทรวงคมนาคม
ผูบ ริหารระดับสูง และหัวหนาหนวยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคม เขารวมการประชุม เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน
2560 ณ หองประชุมกระทรวงคมนาคม

3.3.2 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในดานการปราบปรามการทุจริต
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงคมนาคมได เ ห็ น ความสํ า คั ญ ในด า นการส ง เสริ ม การมี ส  ว นร ว ม
ในดานการปราบปรามการทุจริต จึงไดเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีหนวยงานเขารวมการประเมินฯ
จํานวน 225 หนวยงาน (377 หนวยรับประเมิน) ผลการประเมินปรากฏวา สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมมีคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานระดับสูงมาก อยูที่ 85.12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และอยูในอันดับที่ 44 จาก
หนวยงานภาครัฐ (ระดับกรม) 147 หนวยงาน ดังตารางแสดงผลดานลางนี้
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กราฟดัชนีประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการทํางานทั้ง 5 ดัชนี

คะแนน ITA = 85.12 (ถวงนํ้าหนัก)
คะแนน ดัชนี
ดัชนี
(รอยละ)
ความโปรงใส
92.46
ความพรอมรับผิด
83.01
ความปลอดจากการทุจริต
86.54
ในการปฏิบัติงาน
วัฒนธรรมคุณธรรม
81.82
ในองคกร
คุณธรรมการทํางาน
77.84
ในหนวยงาน

ระดับผล
การประเมิน
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูง
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จากผลการดํ า เนิ น การดั ง กล า ว เมื่ อ นํ า มาเปรี ย บเที ย บผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใส
ในการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตั้งแตปงบประมาณ 2557 - 2560 สามารถเปรียบเทียบ

3.4 ด้านบริหารจัดการเรื่องทั่วไป และงานสารบรรณกลาง
3.4.1 ดานบริการทั่วไป

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม นําคณะผูบริหารระดับสูง กระทรวงคมนาคม
ทูลเกลาฯ ถวายแจกันดอกไมและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
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นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคม และผูบ ริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม รวมพิธจี ดุ เทียนถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล
กับถวายพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 แดพระภิกษุสามเณร จํานวน 851 รูป

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม ลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พ.ศ. 2560

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมและ
ใหกําลังใจเจาหนาที่ปฏิบัติงานอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย
ในการเดินทางของประชาชนในชวงเทศกาลปใหม 2560
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3.4.2 ชวยอํานวยการ และสนับสนุนผูบริหารดานตาง ๆ
 อํานวยความสะดวกแกประชาชน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรมทางหลวงชนบท
และมอบอาหาร เครื่องดื่มใหกับประชาชน ณ จุดรองรับประชาชนของกระทรวงคมนาคม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมการอํานวยความสะดวกประชาชนที่เดินทาง
ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 จัดซุมดอกไมจันทนและจัดอาหาร

กระทรวงคมนาคมจัดซุมถวายดอกไมจันทนสําหรับประชาชน
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณหนาหอสมุดเมือง กรุงเทพฯ
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กระทรวงคมนาคมจัดอาหารพระราชทานสําหรับประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพฯ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
พรอมมอบผลไมและนํ้าดื่มใหประชาชน ณ จุดรับรองประชาชนของกระทรวงคมนาคม บริเวณหนามหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม รับมอบชุดอุปกรณรณรงคปองกันไขหวัดใหญในยานพาหนะสาธารณะ
จากนายแพทยสมบัติ แทนประเสริฐ นายแพทยทรงคุณวุฒิของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม
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3.4.3 จัดโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการใหแกคนพิการ เด็ก และผูสูงอายุ
ของกระทรวงคมนาคม

นายสมศักดิ์ หมมวง รองปลัดกระทรวงคมนาคม ประธานพิธีเปดการอบรมการจัดโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการ
ใหแกคนพิการ เด็ก และผูสูงอายุของกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ อาคารสโมสร และหอประชุมกระทรวงคมนาคม

นายสมศักดิ์ หมมวง ผูตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ประธานพิธีเปดการสัมมนาเผยแพรผลการศึกษาโครงการสํารวจ
เพื่อการประเมินและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสรางพื้นฐานการขนสงสาธารณะ
เพื่อคนพิการ เด็ก และผูสูงอายุของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 2

การประชุมคณะกรรมการกํากับการทํางานและตรวจรับงานของที่ปรึกษาโครงการคาจางศึกษา สํารวจเพื่อการประเมินและใหขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงและออกแบบโครงสรางพื้นฐานการขนสงสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผูสูงอายุของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 2

3.4.4 บริการขอมูลขาวสาร และปฏิบัติการขาวสาร
1) สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงคมนาคม ได
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต
ศูนยขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกสกระทรวงคมนาคม
(2) แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานดํ า เนิ น การให มี
ศูนยขอมูลขาวสารหนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
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(3) จัดสงเอกสารหลักฐานการประเมินตนเองตาม
เกณฑการประเมินศูนยขอมูลขาวสารของราชการตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการกําหนด ผลการประเมินอยูระดับเกณฑมาตรฐาน
(4) กํากับ ติดตามและรวบรวมขอมูลหนวยงานสังกัด
เพื่อสงเอกสารหลักฐานการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินศูนยขอมูล
ขาวสารของราชการของหนวยงานในสังกัดใหสํานักงานคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการภายในกําหนด
(5) รายงานผลการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตขิ อ มูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(6) ศึ ก ษาดู ง านศู น ย ข  อ มู ล ข า วสารต น แบบทาง
กายภาพ สํานักงานปฏิรูปที่เดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เมื่อวันที่ 19 เมษายน
2560
(7) สรุปสถิติการตรวจดูขอมูลขาวสารทางกายภาพ
และอิเล็กทรอนิกสของกระทรวงคมนาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เสนอผู  บ ริ ห ารให ท ราบเป น ประจํ า ทุ ก เดื อ น ได แ ก ผู  ม าเข า ใช บ ริ ก ารที่ ศู น ย
ขอมูลขาวสาร จํานวน 31 ราย ขอขอมูลขาวสารเฉพาะราย ตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 หนวยงานในสํานักงานนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จํานวน 285 ราย ใชบริการขอมูลขาวสาร
ผานระบบสื่ออื่น ๆ เชน โทรศัพท เว็บไซต อีเมล จํานวน 2,906 ราย
2) การจัดทําหนังสือทีร่ ะลึก “พระบรมราชาวิถี
7 ทศวรรษ พิพัฒนคมนาคม” เพื่อเปนหนังสือที่ระลึกในงาน
พระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กระทรวง
คมนาคมได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการฝ า ยจั ด ทํ า
หนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันจันทรที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งมี
รัฐมนตรีวา การกระทรวงวัฒนธรรมเปนประธานมีมติ ใหกระทรวง
คมนาคมพิมพหนังสือที่ระลึก เพื่อแจกจายไปยังหนวยงานตาง ๆ
จํานวน 8,000 เลม และซีดีรอม จํานวน 10,000 ชุด ทั้งนี้ เพื่อ
นอมรําลึกถึงพระราชกรณียกิจ พระราชดํารัสตาง ๆ ที่พระองค
ไดพระราชทานแกกระทรวงคมนาคม ตลอดระยะเวลา 70 ป
และเพื่อเปนเอกสารทางประวัติศาสตรของกระทรวงคมนาคม
สําหรับไวใชศึกษา คนควาและอางอิงตอไป

โครงการปรับฐานความคิดของบุคลากร
สรางคานิยมในการตอตานการทุจริตของ
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

3.5 ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองบริหารทรัพยากร
บุคคลไดดําเนินการพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงและ
สํานักงานรัฐมนตรี รวมถึงบุคลากรของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงคมนาคมเพื่อเพิ่มเติมความรู ทักษะดานตาง ๆ
ใหผผู า นการอบรมใหมศี กั ยภาพ ทักษะในการปฏิบตั งิ านดานตาง ๆ
เพิ่มมากขึ้นสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดผลงาน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคลเปนผูรับผิดชอบ
ดํ า เนิ น การจั ด อบรมหลั ก สู ต รหลั ก ของกระทรวงคมนาคม
จํานวน 4 หลักสูตร คือ
1. หลั ก สู ต ร “ฉั น คื อ ข า ราชการที่ ดี ” เป น
หลักสูตรบังคับสําหรับขาราชการบรรจุใหมในสังกัดกระทรวง
คมนาคมทั้งหมด
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2. หลักสูตร “นักบริหารการคมนาคมระดับตน” ระดับกลาง และระดับสูง ทั้ง 3 หลักสูตรจัดใหแกขาราชการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมทั้งหมด เพื่อเพิ่มความรู ทักษะดานการบริหารและเสริมสรางเครือขายการ
ทํางานในกระทรวงคมนาคม
ผลการดําเนินการตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
1. ไดรับงบประมาณฝกอบรม สัมมนา จํานวน 8,891,700 บาท
2. จัดอบรม สัมมนา จํานวน 26 หลักสูตร
3. จํานวนผูเ ขาอบรมรวมทัง้ สิน้ 2,024 คน เปนบุคลากรสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด จํานวน 803 คน
4. สงบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงและสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคมไปอบรมกับหนวยงานภายนอก
จํานวน 22 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 28 คน
3.6 ด้านการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
3.6.1 ดานการประชาสัมพันธ
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยกองเผยแพรและประชาสัมพันธ ดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร ภารกิจ กิจกรรม และการดําเนินโครงการตาง ๆ ของกระทรวงคมนาคม และหนวยงานในสังกัด พรอมทั้งพัฒนา
ปรับปรุงสือ่ ประชาสัมพันธใหทนั ตอการเปลีย่ นแปลงดานเทคโนโลยีและรูปแบบการสือ่ สารใหม (New Media) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การเผยแพรประชาสัมพันธใหสามารถเขาถึงประชาชนไดรวดเร็วและกวางขวางมากขึ้น รวมถึงบูรณาการรวมกับศูนยปฏิบัติการ
นายกรัฐมนตรี (PMOC) สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โฆษกคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) กรมประชาสัมพันธ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางการรับรู ความเขาใจ และสรางภาพลักษณที่ดีในการทํางานของรัฐบาลเพื่อประชาชน
และประเทศโดยรวม
3.6.2 ดานการจัดกิจกรรมเฉลิมพรเกียรติ

นิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูรและพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร “สืบศาสตรสองราชัน
รังสรรค คมนาคมไทย” ระหวางวันที่
16 - 17 กันยายน 2560 ณ สวนสุขภาพ
ลั ด โพธิ์ อํ า เภอพระประแดง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ

3.6.3 ดานการพัฒนาการสื่อสาร และการประชาสัมพันธแบบบูรณาการ

เผยแพรอินโฟกราฟกในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนและการเดินทางรวมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
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เผยแพรอินโฟกราฟกรณรงคการขับขี่ปลอดภัยในชวงเทศกาลปใหม

3.6.4 ด้านการแถลงข่าว

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม แถลงข า ว องค ก าร
การบิ น พลเรื อ นระหว า งประเทศ (ICAO)
ถอดประเทศไทยออกจากรายชื่ อ ประเทศ
ที่ มี ค วามเสี่ ย งด า นความปลอดภั ย ด า น
การบิ น พลเรื อ น (ปลดธงแดง) เมื่ อ วั น ที่
9 ตุ ล าคม 2560 ณ อาคารสโมสรและ
หอประชุมกระทรวงคมนาคม

3.6.5 ด้านการสัมภาษณ์ และบันทึกเทปโทรทัศน์

นายอาคม เติ ม พิ ท ยาไพสิ ฐ รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงคมนาคม
ใหสัมภาษณสื่อมวลชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง โครงการ
ความร ว มมื อ ระหว า งรั ฐ บาลแห ง ราชอาณาจั ก รไทยและรั ฐ บาล
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง
เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ชวงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย เมื่อวันที่
21 ธั น วาคม 2560 ณ มอหลั ก หิ น รั ช กาลที่ 5 ตํ า บลกลางดง นายจิรุตม วิศาลจิตร ผูตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ใหสัมภาษณ
อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
ในรายการ “รถปลดทุกข”
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3.6.6 ด้านการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์

 ดําเนินการจัดทําวารสารราชรถ สารคดีสั้นทางโทรทัศน
และสื่อประชาสัมพันธอื่น ๆ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานการ
คมนาคมและขนสง และการดําเนินการโครงการที่สําคัญของกระทรวงคมนาคม

3.7 ด้านกฎหมาย

3.7.1 การพัฒนากฎหมายของกระทรวงคมนาคมใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
1) ทางอากาศ
ในชวงป พ.ศ. 2559 - 2560 กระทรวงคมนาคมไดรับรายงานจากสํานักงานการบินพลเรือน
แหงประเทศไทย สรุปวา เนือ่ งจากองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (The International Civil Aviation Organization-ICAO)
ไดเขามาตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบการกํากับดูแลความปลอดภัยสากล (USOAP) พบวา มีขอบกพรองที่มีนัยสําคัญตอ
ความปลอดภัย (Signiﬁcant Safety Concern- SSC) ซึ่งหนึ่งในขอบกพรองดังกลาว ไดแก กฎหมายแมบท คือ พระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และฉบับแกไขเพิม่ เติม ทีใ่ ชบงั คับอยูใ นปจจุบนั ยังมีโครงสรางและเนือ้ หาไมครอบคลุมถึงกิจการการบิน
พลเรือนทุกดานที่รัฐตองกํากับดูแลตามพันธกรณีที่กําหนดไวในอนุสัญญาวาดวยการบินพลเรือนระหวางประเทศ ซึ่งประเทศไทย
เปนภาคี รวมถึงยังขาดบทบัญญัตทิ ี่ กําหนดฐานอํานาจของหนวยงานกํากับดูแลดานการบินพลเรือน ฐานอํานาจของผูอ าํ นวยการ
สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย และผูตรวจสอบดานการบิน (Aviation Inspector) ในการกํากับดูแลกิจการการบิน
พลเรือนประกอบกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ยังขาดบทบัญญัติหลายประการที่เปน
ไปตามขอคําถาม (Protocol Questions) ที่องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศใชในการตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบ
การกํากับดูแลความปลอดภัยสากล
สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย จึงไดเสนอรางพระราชบัญญัติการบินพลเรือน พ.ศ. ....
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการควบคุม กํากับดูแล สงเสริมและพัฒนาความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
และการอํานวยความสะดวกในการขนสงทางอากาศ อันเปนการดําเนินงานตามขอผูกพันภายใตอนุสัญญาวาดวยการบินพลเรือน
ระหวางประเทศ ทําขึ้นที่เมืองชิคาโก เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2487 ซึ่งประเทศไทยเปนภาคี และเพื่อใหกิจการการบินพลเรือน
ของประเทศไทยเปนไปตามมาตรฐานสากล และกําหนดบทบัญญัติในการกํากับดูแลการบินพลเรือนทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการบินพลเรือน
พ.ศ. .... และไดผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว เปนเรื่องเสร็จที่ 1085/2560 โดยเห็นควร
ใหแกไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 แทนจึงเสนอเปนรางพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ...)
พ.ศ. .... ซึ่งในขณะนั้น (วันที่ 4 ธันวาคม 2560) รางพระราชบัญญัติดังกลาว อยูในระหวางการพิจารณาของรองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) ในสวนของขอสังเกตของหนวยงาน กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป
นอกจากการแกไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ดังกลาวแลว กระทรวงคมนาคม
ยังไดรับรายงานจากสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยวา ประเทศไทยจะเขาเปนภาคีอนุสัญญาเพื่อการรวบรวม
กฎเกณฑบางประการเกี่ยวกับการรับขนระหวางประเทศทางอากาศ ค.ศ. 1999 (Convention for the Uniﬁcation of Certain
Rules for International Carriage by Air, 1999) แตโดยที่พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558
ที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน มีบทบัญญัติที่กําหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑการรับขนทางอากาศระหวางประเทศยังไมครอบคลุมครบถวน
ดังนั้น เพื่อขอแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 โดยสํานักงานการบินพลเรือน
แหงประเทศไทยเสนอเปน รางพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหวางประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งไดผานการพิจารณา
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ของผูที่เกี่ยวของ และไดรับการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแลวเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เปนพระราชบัญญัติการรับ
ขนทางอากาศระหวางประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2) ทางราง
รางพระราชบัญญัติการขนสงทางราง พ.ศ. .... กระทรวงคมนาคมไดมีการยกรางพระราชบัญญัติการ
ขนสงทางราง พ.ศ. .... เพื่อใชเปนบทบัญญัติการกํากับดูแลมาตรฐานและความปลอดภัยจากการประกอบกิจการขนสงทางราง
ใหสามารถสนับสนุนและสอดคลองกับการพัฒนาขนสงรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งขณะนี้รางกฎหมายดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3.7.1 กฎหมายที่เกี่ยวของ
รางพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งสังหาริมทรัพย พ.ศ. .... สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีการวมกับกระทรวงคมนาคมและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดมีการยกรางพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมา
ซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 ใหสอดคลองเกิด
ความชัดเจนและเปนธรรมกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึง่ ขณะนีร้ า งกฎหมายดังกลาวอยูร ะหวางการพิจารณา
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

3.8 ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

3.8.1 กระทรวงคมนาคมของไทย และกระทรวงทีด่ นิ
โครงสรางพื้นฐาน การขนสงและการทองเที่ยวแหงญี่ปุน (Ministry
of Land, Infrastructure Transport and Tourism, MLIT)
กระทรวงคมนาคมได ร  ว มลงนามในบั น ทึ ก
ความรวมมือการพัฒนาระบบรางระหวางไทย - ญีป่ นุ (Memorandum
of Cooperation, MOC) จํานวน 3 ฉบับ โดยฉบับแรกลงนาม เมื่อวันที่
27 พฤษภาคม 2558 ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 และ
ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เพื่อดําเนินการความรวมมือ
ดานระบบราง ไดแก พัฒนารถไฟความเร็วสูงเสนทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม
พัฒนาเสนทางรถไฟตามแนวเศรษฐกิจดานใต พัฒนาการขนสงสินคา
ทางรถไฟในประเทศไทย พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเสนทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก เสนทางแมสอด - มุกดาหาร และพัฒนา
ระบบการขนสงมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รวมถึงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี

รายงานประจำป 2560 กระทรวงคมนาคม

3.8.2 การพัฒนารถไฟความเร็วสูง เสนทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม
คณะทํางานฝายญีป่ นุ ไดดาํ เนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ ระยะแรก เสนทางกรุงเทพฯ -พิษณุโลก
แลวเสร็จ และไดสงมอบรายงานฉบับสมบูรณใหฝายไทยแลว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะไดดําเนินการ
เพื่อเสนอความเห็นประกอบการนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
3.8.3 การดํ า เนิ น โครงการศึ ก ษาแผนแม บ ทระบบขนส ง
มวลชนทางรางในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล (พื้ น ที่ ต  อ เนื่ อ ง)
ระยะที่ 2 (M-Map 2)
ป จ จุ บั น กระทรวงคมนาคมอยู  ร ะหว า งดํ า เนิ น การ
พัฒนาระบบขนสงมวลชนทางรางตามแผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางราง
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ 1 ซึ่งจากการดําเนินการพัฒนา
โครงการด า นระบบรางที่ ผ  า นมา ได มี ก ารพั ฒ นาเมื อ งและการตั้ ง ถิ่ น ฐาน
ของประชากรตามแนวเสนทางการพัฒนาระบบรางอยางตอเนื่อง เพื่อให
การพัฒนาระบบรางในระยะตอไปสอดคลองกับบริบทดังกลาว กระทรวงคมนาคม
โดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจรและองคการความรวมมือ
ระหวางประเทศของญีป่ นุ (JICA) จึงไดดาํ เนินความรวมมือเพือ่ รวมทําการศึกษา
แผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(พืน้ ทีต่ อ เนือ่ ง) ระยะที่ 2 (M-Map 2) โดยมีกรอบแนวคิดการพัฒนาและบูรณาการ
ระบบขนส ง มวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครเชื่อมจังหวัดปริมณฑล
และจั ง หวั ด ในภู มิ ภ าคเพื่ อ ใช ร ถไฟฟ า ในการพั ฒ นาพื้ น ที่ ร อบสถานี ใ ห เ กิ ด
ประโยชนสูงสุด และเปนเครื่องมือในการพัฒนาเมืองบริวาร JICA อยูระหวาง
ดําเนินการสํารวจขอมูลการเดินทางในครัวเรือนเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับจัดทํา
รายงานความกาวหนา JICA ไดนําเสนอขอมูลรายงานเบื้องตน (Inception
Report) เกี่ยวกับแผนการดําเนินโครงการ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
ซึ่งที่ประชุมไดใหความเห็นชอบตอรายงานเบื้องตนดังกลาว โดยผูเชี่ยวชาญ
ของ (Progress Report) ตอไป
3.8.4 การประชุมรัฐมนตรีขนสงอาเซียน ครั้งที่ 22 (ASEAN Transport Ministers Meeting: ATM)
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคม ทําหนาทีห่ วั หนาคณะผูแ ทนไทยเขารวมการ
ประชุมรัฐมนตรีขนสงอาเซียน ครั้งที่ 22 ระหวางวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศฟลิปปนส ในการประชุมดังกลาว
รัฐมนตรีขนสงอาเซียนไดรวมใหการรับรองเอกสารสําคัญ 7 ฉบับ ดังนี้
1. กรอบความรวมมือวาดวยการออกประกาศนียบัตรรับรองความสามารถสําหรับเรือเดินใกลฝงที่ออก
โดยประเทศสมาชิกอาเซียน
2. กรอบแนวทางการดําเนินงานระบบจราจรและขนสงอัจฉริยะ 2.0
3. แผนยุทธศาสตรความรวมมือดานการขนสงระหวาง อาเซียน - จีน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือระหวางอาเซียน-จีน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการขนสง
5. แผนปฏิบัติการอาเซียน - ญี่ปุน ดานการปรับปรุงสิ่งแวดลอมภาคการขนสงฉบับใหม ระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2559 - 2563)
6. แผนปฏิบัติการ โลจิสติกสสีเขียว
7. แผนปฏิบัติการความปลอดภัยของทาเรือในภูมิภาค
โดยเอกสารที่ที่ประชุมใหการรับรองมุงเนนการกําหนดแนวทางการดําเนินความรวมมือดานการขนสง
สาขาตาง ๆ ภายใตกรอบอาเซียน และเปนการกระชับความสัมพันธกับประเทศคูเจรจาของอาเซียน และผลักดันการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรดานการขนสงของอาเซียน ค.ศ. 2016 - 2025 แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. 2025
(AEC 2025) และแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกัน ในอาเซียน (MPAC 2025)
3.8.5 การประชุ ม คณะกรรมการร ว มสํ า หรั บ ความตกลงว า ด ว ยการขนส ง ข า มพรมแดนในอนุ ภู มิ ภ าค
ลุมแมนํ้าโขงระดับรัฐมนตรีอยางไมเปนทางการ (Joint Committee GMS CBTA: JC GMS CBTA) ครั้งที่ 2
นายอาคม เติ ม พิ ท ยาไพสิ ฐ รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงคมนาคม ทํ า หน า ที่ หั ว หน า คณะผู  แ ทนไทย
เขารวมการประชุม JC GMS CBTA ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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โดยรัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคมไดรว มลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยการดําเนินการตามความตกลง GMS CBTA ระยะแรก
(Early Harvest) กับประเทศสมาชิก GMS เพือ่ ใหสามารถเริม่ เดินรถขนสงสินคาระหวางกันไดในชวง 2 ปแรกกอนทีจ่ ะดําเนินการ
ตามความตกลง GMS CBTA อยางเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มกราคม 2563 ตอไป ซึง่ จะเปนการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคา
และสงเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคโดยรวม
3.8.6 การลงนามสัญญาการออกแบบรายละเอียดและสัญญาทีป่ รึกษาควบคุมงานการก่อสร้างภายใต้
โครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคม และนายหวัง เสีย่ วเทา รองประธานคณะกรรมการ
การพัฒนาและปฏิรูปแหงชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมเปนสักขีพยานการลงนามสัญญาการออกแบบรายละเอียด
(Detailed Design Services Agreement) และสัญญาที่ปรึกษาควบคุมงานการกอสราง (Construction Supervision
Consultant Services Agreement) ภายใตโครงการความรวมมือดานรถไฟระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางนายอานนท เหลืองบริบูรณผูตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตําแหนง
ผูว า การรถไฟแหงประเทศไทย รวมกับ นายหยาง จงหมิน ประธานบริษทั ไชนาเรลเวย อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด (CHINA RAILWAY
International Co., Ltd.) และ นายหลิว เวยฉวิน ประธานกรรมการบริษัท ไชนา เรลเวลย ดีไซน (China Railway Design
Corporation) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
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3.8.7 พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานใน “พิธีเริ่มการกอสราง (Ground
Breaking Ceremony) ของโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
การพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ชวงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1
ชวงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา)” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ มอหลักหิน อําเภอกลางดง จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และนายหวัง เสี่ยวเทา รองประธานคณะกรรมการการพัฒนา
และปฏิรูปแหงชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมเปนสักขีพยานในพิธีดังกลาว
โครงการดังกลาวจะดําเนินการในรูปแบบระหวางรัฐบาลกับรัฐบาล ในระยะแรกจะเริ่มกอสราง เสนทาง
กรุงเทพ-นครราชสีมา ซึ่งมีแนวเสนทางเดียวกับทางรถไฟ ขนาดความกวาง 1 เมตรในปจจุบัน โดยเริ่มตนที่สถานีกลางบางซื่อ
และสิ้นสุดที่สถานีนครราชสีมา จํานวน 6 สถานี รวมระยะทาง 252 กิโลเมตร ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
ความเร็วของขบวนรถอยูที่ 250 กิโลเมตรตอชั่วโมง โดยมีศูนยซอมบํารุงบริเวณสถานีรถไฟเชียงรากนอย
การพัฒนาและการกอสรางรถไฟความเร็วสูงของไทย ถือเปนเรือ่ งของการขนสงระหวางประเทศ การเดินทาง
ระหวางประเทศจะสะดวกมากขึ้น มีการเชื่อมโยงการทองเที่ยว และการขนสงสินคา ระหวาง 3 ประเทศ (จีน ลาว และไทย)
รวมถึงเกิดการเชื่อมโยงของภูมิภาคเอเชียและอาเซียน ซึ่งถือเปนแนวทางของทุกประเทศในโลกที่ตองการเชื่อมโยงกัน โดยมุงให
ความสําคัญตอความคุม คาทางดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาพืน้ ทีต่ ามแนวเสนทางรถไฟและบริเวณยานสถานีรถไฟทําใหเกิด
เศรษฐกิจใหม และกระตุนใหเกิดการกระจายความเจริญสูทองถิ่น การเดินทางมีความรวดเร็วปลอดภัย สงเสริมใหคุณภาพชีวิต
ประชาชนดีขึ้น
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3.8.8 ความรวมมือดานความปลอดภัยทางถนนระหวาง ไทย-ญี่ปุน
การหารือดานคมนาคมขนสงระหวางรัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีวา การกระทรวงทีด่ นิ
โครงสรางพืน้ ฐาน การขนสงและการทองเทีย่ วของญีป่ นุ (MLIT) เมือ่ ป 2558 ฝายไทยไดขอใหฝา ยญีป่ นุ พิจารณาใหความชวยเหลือ
ในการสงผูเชี่ยวชาญมาใหคําปรึกษาเรื่องความปลอดภัยทางถนน เนื่องจากประเทศไทยมีปญหาอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
สูงมากเปนอันดับ 2 ของโลก ซึ่งญี่ปุนยินดีใหการสนับสนุน
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ 2 สิ ง หาคม 2559
เห็นชอบรางบันทึกความรวมมือดานความปลอดภัยทางถนน
(MOC on Road Safety) ระหวางกระทรวงคมนาคมและ
กระทรวงที่ดิน โครงสรางพื้นฐาน การขนสงและการทองเที่ยว
ญี่ปุน (MLIT) และอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
เปนผูลงนามฝายไทย โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
และรัฐมนตรีวาการ MLIT ไดรวมลงนามบันทึกความรวมมือฯ
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 โดยมีเปาหมายเพื่อรวมมือกัน
สํารวจ ศึกษา รวบรวมขอมูล แลกเปลี่ยนนโยบาย เทคโนโลยี
ความรู  และประสบการณ ด  า นความปลอดภั ย ทางถนน
เพื่อพิจารณากําหนดมาตรการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน
ของประเทศไทย ซึ่งความรวมมือมีผลตั้งแตวันที่ลงนามตอเนื่องเปนเวลา 3 ป โดยที่ผานมาฝายญี่ปุนไดสนับสนุนผูเชี่ยวชาญ
ที่มีความรูและประสบการณเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ หารือ และสํารวจพื้นที่เพื่อแกปญหาและปองกันอุบัติเหตุทางถนน
ดวยเทคโนโลยีจากทัง้ ภาคเอกชนและนักวิชาการ รวมถึงภาครัฐมาทํางานรวมกันโดยแตงตัง้ คณะทํางานเพือ่ พิจารณาความเปนไปได
เกี่ยวกับพื้นที่ความรวมมือ (Cooperation areas) และติดตามตรวจสอบความคืบหนาของความรวมมืออยางตอเนื่อง
ฝายญีป่ นุ ไดใหการสนับสนุนในการจัดสงผูเ ชีย่ วชาญมารวมหารือกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของของไทยถึงแนวทาง
การดําเนินงานรวมกัน โดยไดศึกษาและวิเคราะหถึงปญหาและวางแนวทางแกไขปญหาอุบัติเหตุและปองกันอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหม 2560 และตอเนื่องถึงเทศกาลสงกรานตที่ผานมา จนทําใหสถิติอุบัติเหตุลดลงอยางเปนรูปธรรม
3.8.9 ประเทศไทยโดยกระทรวงคมนาคม
ไดลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกคณะมนตรีขององคการทาง
ทะเลระหว า งประเทศ (International Maritime
Organization: IMO)
โดยเปนองคกรระดับบริหารของ IMO สําหรับ
วาระป ค.ศ. 2018 - 2019 ในสมัยการประชุมสมัชชา IMO เมื่อวันที่
1 ธันวาคม 2560 ณ สํานักงานใหญของ IMO กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และไดรับการเลือกตั้งเปนสมัยที่ 7 ติดตอกัน
3.8.10 กระทรวงคมนาคมโดยสํ า นั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห ง ประเทศไทย ร ว มกั บ สํ า นั ก งาน
สาขาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Organization:
ICAO)
ไดจดั การประชุมสัมมนาระดับภูมภิ าค เรือ่ ง
“Global Aviation Security Plan (GASeP) ระหวางวันที่ 20 - 21
ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ เพือ่ นําเสนอ
แผนงานการรักษาความปลอดภัยดานการบินฉบับใหมของ ICAO
ที่พัฒนาตามแนวคิด ICAO’s No Country Left Behind การจัด
การประชุมดังกลาวเปนการแสดงความมุงมั่นของไทยในการที่จะ
รวมมือกับ ICAO และประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก
ในการรักษาความปลอดภัยดานการบินใหไดมาตรฐานสากล
3.8.11 กระทรวงคมนาคมไดสง ผูแ ทนเขารวมการ
ประชุมในกรอบ IMO และ ICAO อยางตอเนื่อง
กระทรวงคมนาคมเลี้ยงรับรองเพื่อเปนเกียรติแกผูแทน
เพื่อติดตามมาตรการตาง ๆ และขอบังคับ
ประเทศสมาชิ
กองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ
ใหม ๆ ดานความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยการอํานวย
(ICAO) ระดับภูมิภาคที่มาเขารวมการประชุมสัมมนา
ความสะดวก ฯลฯ เพือ่ ใหอตุ สาหกรรมดานการขนสงระหวางประเทศ
ของไทยไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของนานาประเทศ
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3.8.12 การเจรจาจัดทําความตกลงวาดวยการบริการเดินอากาศกับรัฐบาลตางประเทศ
ปจจุบนั ประเทศไทยไดจดั ทําความตกลงวาดวยบริการเดินอากาศกับประเทศตาง ๆ ในระดับทวิภาคี รวมทัง้ สิน้
102 ประเทศ และ 3 เขตเศรษฐกิจ (ฮองกง มาเกา และไตหวัน) โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ใหการตอนรับผูแทนจากประเทศตาง ๆ ที่เขาเยี่ยมกระทรวงคมนาคมและการรวมประชุมระหวางประเทศในโอกาสตาง ๆ

1. H.E. Henry Van Thio รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

2. ตอนรับ Mr. Shiro Sadoshima เอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทย
และคณะทํางาน MLIT จากญี่ปุน

3. ตอนรับ Mr. Fabrice Bregier
ประธานกรรมการ บริษัท Airbus Aircraft

4. ตอนรับ Mr. Hideaki Iwasaki, Country Director
ธนาคารพัฒนาเอเชียประจําประเทศไทย

5. ตอนรับ Hon. Datuk Seri Johair Abd. Ghani
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมาเลเซีย

8. ตอนรับ นางโดนิกา พอตตี
เอกอัครราชทูตผูมีอํานาจเต็ม
แหงแคนาดาประจําประเทศไทย

6. ตอนรับ Hon. Moosa Zameer
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยว
แหงสาธารณรัฐมัลดีฟส

7. เขารวมการอภิปรายหัวขอ countering
the Connectivity Conundrum
ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

9. รวมหารือกับคณะทํางานองคการ
ความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน
ประจําประเทศไทย (JICA)

นายธีระพงษ รอดประเสริฐ ผูชวยรัฐมนตรี
ประจํากระทรวงคมนาคม
ใหการตอนรับ Mr.Makio SHICHIJO
(Deputy Director-General for
International Affairs, MLIT) และคณะ
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นายอาคม เติมวิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม Mr. Francois CORBIN ประธานสภาธุรกิจไทย - ฝรัง่ เศส
และสมาชิกคณะกรรมการบริหารบริษทั Michelin ฝรัง่ เศส เมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ หองประชุมกระทรวงคมนาคม

ในรอบปงบประมาณ 2560 กระทรวงคมนาคมไดจดั ใหมกี ารเจรจาดานการบินกับรัฐบาลตางประเทศ รวม 7 ครัง้
กับ 7 ประเทศ ไดแก อิสราเอล สิงคโปร มัลดีฟส มองโกเลีย แคนาดา บังกลาเทศ และเกาหลีใต การเจรจาการบินดังกลาว
มีผลเปนการแกไข ปรับปรุง และเพิ่มเติมขอบทตาง ๆ ในความตกลงระหวางกัน เชน ความปลอดภัยการบินการทําการบิน
โดยใชชื่อเที่ยวบินรวมกัน จํานวนสายการบินที่กําหนด การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ และตกลงปรับปรุงสิทธิการทําการบิน
ในเรื่องตาง ๆ เชน สิทธิความจุความถี่ เสนทางบิน และสิทธิรับขนจราจรเสรีภาพที่ 5 ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับปริมาณการจราจร
และความตองการของสายการบินของทั้งสองฝาย ซึ่งนํามาสูการอํานวยความสะดวกในการขนสงผูโดยสารและสินคาระหวางกัน
กระตุนเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และสงเสริมการทองเที่ยวอีกดวยนอกจากนี้ ไดมีการจัดทําความตกลงฯ ฉบับใหมกับประเทศ
แคนาดาอีกดวย

3.9 ด้านการวางแผน นโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

3.9.1 โครงการดานนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนงาน
1) ผลักดันการนําระบบตั๋วรวมมาใช เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางของประชาชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 รับทราบรายงานผลการดําเนินโครงการและเห็นชอบแนวทางการดําเนินงานบริหารจัดการระบบ
ตั๋วรวมในป 2560 - 2561
2) จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนสง ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)

โครงการกอสรางถนนสามแยก ทล.226 - ถนนเฉลิมราชย 60 ป
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3) พัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม (Strategic Planning
Tracking System: SPTS) ขณะนี้ดําเนินการแลวเสร็จ
4) ศึกษาสํารวจความตองการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานขอมูล
การเคลื่อนยายสินคา เพื่อการวางแผนระบบขนสงของประเทศ
5) ศึกษาพัฒนาระบบเครือขายโลจิสติกสรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบอุตสาหกรรมอนาคต
Super Cluster และประตูการคาสําคัญของประเทศ
6) ศึกษาจัดทําแผนแมบทการพัฒนาระบบการจราจรและขนสงอัจฉริยะในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
7) จัดทําแผนแมบทบูรณาการการจัดระบบการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
8) แผนแมบทระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ 2
9) ศึกษาจัดทํามาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกและการใหบริการในภาคขนสงสําหรับคนพิการและ
ผูสูงอายุ

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปดเดินรถไฟโดยสารชัน้ 3 ปรับปรุงใหม จํานวน 20 คัน เพือ่ เปนของขวัญปใหมใหบริการแกประชาชน

3.10 ด้านการตรวจราชการ และเรื่องราวร้องทุกข์

3.10.1 ภารกิจการตรวจราชการของกระทรวงคมนาคม
1) ภารกิจในการสนับสนุนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผูต รวจราชการกระทรวง
คมนาคม ในปงบประมาณ 2560 โดยมีประเด็นการตรวจราชการของกระทรวงคมนาคม เพื่อการตรวจติดตามงานที่สําคัญ
ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงคมนาคม รวมถึงตรวจติดตามเรื่องรองเรียน รองทุกขตาง ๆ เพื่อแกไขความเดือดรอน
ในพื้นที่ ซึ่งคณะผูตรวจราชการกระทรวงคมนาคมไดลงพื้นที่ตรวจราชการในสวนภูมิภาคตาง ๆ รวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง ดังนี้
รายละเอียดการลงพื้นที่ตรวจราชการ
1. การตรวจราชการในพื้นที่ภาคกลาง จํานวน 4 ครั้ง
เขตตรวจราชการที่ 3 (สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแกว)
เขตตรวจราชการที่ 2 (ลพบุรี ชัยนาท อางทอง สิงหบุรี)
เขตตรวจราชการที่ 5 (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ)
เขตตรวจราชการที่ 4 (นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี)

วันที่
19 - 21 มกราคม 2559
3 - 5 เมษายน 2560
5 - 7 กรกฎาคม 2560
19 - 21 กรกฎาคม 2560

2. การตรวจราชการในพื้นที่ภาคตะวันออก จํานวน 1 ครั้ง
เขตตรวจราชการที่ 9 (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)

8 - 11 พฤศจิกายน 2559

3. การตรวจราชการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 4 ครั้ง
เขตตรวจราชการที่ 14 (นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร บุรีรัมย)
เขตตรวจราชการที่ 11 (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร)
เขตตรวจราชการที่ 12 (รอยเอ็ด กาฬสินธุ มหาสารคาม ขอนแกน)
เขตตรวจราชการที่ 13 (อุบลราชธานี ยโสธร อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ)

29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2559
7 - 10 มีนาคม 2560
13 - 16 มิถุนายน 2560
15 - 17 สิงหาคม 2560
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รายละเอียดการลงพื้นที่ตรวจราชการ
4. การตรวจราชการในพื้นที่ภาคเหนือ จํานวน 2 ครั้ง
เขตตรวจราชการที่ 15 (เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แมฮองสอน)
เขตตรวจราชการที่ 17 (ตาก สุโขทัย)

14 - 17 กุมภาพันธ 2560
13 - 15 กันยายน 2560

5. การตรวจราชการในพื้นที่ภาคใต จํานวน 7 ครั้ง
เขตตรวจราชการที่ 6 (ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง)
เขตตรวจราชการที่ 8 (สงขลา และสตูล)
เขตตรวจราชการที่ 7 (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง)
เขตตรวจราชการที่ 8 (ปตตานี ยะลา และนราธิวาส)
เขตตรวจราชการที่ 6 พื้นที่จังหวัดชุมพร
เขตตรวจราชการที่ 7 พื้นที่จังหวัดระนอง
เขตตรวจราชการที่ 7 (กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง)

30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559
17 - 20 มกราคม 2560
2 - 5 พฤษภาคม 2560
7 - 11 สิงหาคม 2560
7 - 8 กันยายน 2560
7 - 9 กันยายน 2560
19 - 21 กันยายน 2560

ตรวจเยี่ยมโครงการกอสรางทางเชื่อมผืนปาและ
ขยายทางหลวงหมายเลข 304 จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่

2) ภารกิ จ สนั บ สนุ น การตรวจราชการแบบ
บูรณาการตามนโยบายรัฐบาล โดยผูตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รวม
ตรวจราชการกับผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผูตรวจราชการ
กระทรวงตาง ๆ ที่เกี่ยวของตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของ
ผูตรวจราชการประจําปงบประมาณ 2560 (การปองกันและลดอุบัติเหตุ
บนถนน) ซึง่ ในปงบประมาณ 2560 กระทรวงคมนาคม ไดมกี ารตรวจบูรณาการ
รวมกับผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงอื่น ๆ จํานวน
10 ครั้ง โดยตรวจราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 1 ครั้ง ภาคกลาง 1 ครั้ง
ภาคตะวันออก 1 ครั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ครั้ง ภาคเหนือ 1 ครั้ง
และภาคใต 2 ครั้ง
3) ภารกิ จ สนั บ สนุ น การตรวจราชการของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม
ปลัดกระทรวง และรองปลัดกระทรวง เพื่อเปนการมอบนโยบาย แนวทาง
การดําเนินงาน ติดตามผลการดําเนินงานหนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง
คมนาคม โดยเฉพาะแผนงานโครงการที่มีความสําคัญจะตองดําเนินการ
โดยเร็วใหเปนไปตามนโยบาย ที่กําหนดไว รวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง

นายอาคม เติมวิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
และนายชาติชาย ทิพยสุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะ
ตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบริเวณหนาโรงเรียนบางปลามา
สูงสุมารผดุงวิทย จ.สุพรรณบุรี

ตรวจเยี่ยมและใหกําลังใจเจาหนาที่แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2
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นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมพื้นที่บริเวณอางเก็บนํ้า
หวยทรายขมิ้น ตําบลพังขวาง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

3.10.2 ภารกิ จ ติ ด ตามหน ว ยรายงานผลการดํ า เนิ น งานตามข อ สั่ ง การจากการตรวจราชการในป
งบประมาณ 2560
การติ ด ตามผลการดํ า เนิ น การของหน ว ยงานตามข อ สั่ ง การจากการตรวจราชการของผู  บ ริ ห าร
กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีการดําเนินการในขั้นตอนตาง ๆ ไดแก การติดตาม เรงรัด และสรุปผลการดําเนินการของหนวยงาน
ตามขอสั่งการดังกลาว นําเสนอผูบริหารพิจารณาทราบหรือสั่งการแลวแตกรณี กอนประมวลผลและจัดทําเปนหนังสือ
“ผลการตรวจราชการของกระทรวงคมนาคม ประจําปงบประมาณ 2560” ซึ่งในปงบประมาณ 2560 หนวยงานในสังกัด
สามารถดําเนินการไดตามขอสั่งการจากการตรวจราชการและมีผลสําเร็จรอยละ 98.65

3.11 ด้านอุทธรณ์เงินค่าทดแทน

กองอุทธรณเงินคาทดแทนมีภารกิจที่รับผิดชอบหลายดาน ครอบคลุมตั้งแตเสนอรางพระราชกฤษฎีกาเวนคืน
อสังหาริมทรัพย การพิจารณาอุทธรณไปจนถึงการแกตา งคดี กองอุทธรณฯ จึงมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการบริหารนโยบาย
คมนาคมในดานโครงสรางพื้นฐาน และในขณะเดียวกันก็มีบทบาทในการเยียวยาใหผูถูกเวนคืนไดรับคาทดแทนที่เหมาะสมและ
เปนธรรม เพื่อเปนการชดเชยความเสียหายที่ผูถูกเวนคืนไดรับผลกระทบ โดยคํานึงถึงความเปนธรรมทั้งฝายรัฐและประชาชน
โดยในป 2560 กองอุทธรณฯ ไดดําเนินภารกิจที่สําคัญ ดังนี้
1. การดําเนินงานดานการพิจารณาอุทธรณแลวเสร็จ จํานวน 1,410 ราย
2. การดําเนินงานดานคดีเวนคืน จํานวน 154 คดี
3. ดําเนินงานตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 (งานเสนอรางกฎหมายเวนคืน,
รางประกาศสํานักนายกฯ และการแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ) จํานวน 212 เรื่อง
นอกจากนี้ กองอุทธรณฯ ไดมีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการดําเนินงานดานอุทธรณ เพื่อใหผูอุทธรณ
ไดรับความรวดเร็วในการพิจารณาอุทธรณโดยการเพิ่มผลผลิต และไดรับความสะดวกในการติดตามสถานะของเรื่องอุทธรณ
1. พัฒนาระบบบริหารงานอุทธรณเงินคาทดแทน เพือ่ สามารถจัดเก็บขอมูลในเชิงสถิตเิ พือ่ นํามาศึกษา วิเคราะห
และประมวลผลเพื่อวางแผนในการทํางานดานการพิจารณาอุทธรณใหรวดเร็วขึ้นในอนาคต ในขณะเดียวกันระบบดังกลาว
ยังสามารถอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนในการติดตามเรื่องอุทธรณไดอีกทางหนึ่ง
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2. ปรับปรุงคูมือปฏิบัติงานกระบวนงานพิจารณาอุทธรณเงินคาทดแทน เพื่อเปนแนวทางใหบุคลากรของ
กองอุทธรณฯ สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และสอดคลองกับหลักเกณฑตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดสงผลให
การปฏิบัติงานของกองอุทธรณฯ มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาคุณภาพการใหบริการเปนที่พึงพอใจแกผูอุทธรณ
3. นําระบบสารสนเทศมาใชในการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเงินคาทดแทน เพื่อประหยัด
ทรัพยากรและเปนไปตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสวนราชการ

3.12 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

3.12.1 แผนพัฒนา
1) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2560-2564)
นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เปนการมุงนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับและประยุกต
ใชกับทุกสวนของระบบเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหสามารถเพิ่มคุณคาทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน
ควบคูก บั ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการภาครัฐ นําไปสูค วามมัน่ คง มัง่ คัง่
และยั่งยืนของประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จึงไดมีการศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 - 2564 (แผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล 2021) เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
กระทรวงคมนาคมในทุกมิติ ทัง้ ดานองคกร วัฒนธรรม บุคลากร และการปฏิบตั ภิ ารกิจ บนพืน้ ฐานดิจทิ ลั โดยการบูรณาการรวมกับ
ทุกภาคสวน เพือ่ ยกระดับภารกิจดานการคมนาคมใหสามารถสรางคุณคาเพิม่ อยางกาวกระโดด ทัง้ ในดานการเพิม่ ขีดความสามารถ
ดานการแขงขันของประเทศ การยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน การสงเสริมการเติบโตแบบมีสว นรวม และเพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทีด่ ขี องภาครัฐอยางยัง่ ยืน โดยแผนพัฒนาคมนาคมดิจทิ ลั 2021 มีความสอดคลองและสามารถรองรับการพัฒนา
ประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ได
2) แผนพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
ไดกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตร ดังนี้

3) แผนพัฒนาบุคลากรดิจทิ ลั ของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) การขับเคลือ่ น
ภารกิจของกระทรวงคมนาคม ตามแผนพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงคมนาคม
ใหเกิดขึ้นอยางมีคุณคา มีประสิทธิภาพ สรางการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
มีปจจัยหลักสําคัญที่จะเปนสวนผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงใหประสบผลสําเร็จ คือ การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของกระทรวงคมนาคม ใหมีความรูความสามารถทักษะ สมรรถนะดิจิทัล โดยเฉพาะการสรางใหบุคลากรมี DNA ที่เปน
Digital Culture ในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงคมนาคมในเชิงดิจิทัล ซึ่งจะสงผลใหการพัฒนางานดานคมนาคมขนสง
ของประเทศกาวไปสูการเปน Thailand 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม โดย สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) และกรอบความรู
ความสามารถทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับบุคลากรดานดิจิทัล และบุคลากรในสายงานอื่น ๆ ของกระทรวงคมนาคม
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ซึง่ จะเปนการกําหนดทิศทางและกําหนดกรอบการพัฒนาบุคลากรดานดิจทิ ลั ทีช่ ดั เจน อยางเปนระบบ และเปนมาตรฐานเดียวกัน
ในทุกหนวยงานของกระทรวงคมนาคม โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้
แผนพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) มุงเนนใน 4 ดาน ดังนี้

3.12.2 กรอบความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดานดิจิทัลของบุคลากรกระทรวงคมนาคม
การสรางใหบคุ ลากรมี DNA ทีเ่ ปน Digital Culture จําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองพัฒนาบุคลากรใหมที กั ษะ
สมรรถนะดานดิจทิ ลั ทีร่ จู กั การใชประโยชนดจิ ทิ ลั ในเชิงสรางนวัตกรรมการปฏิบตั งิ านใหเกิดขึน้ ในทุกกระบวนการโดยมีเปาหมาย
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัลใหสําเร็จ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จึงไดมีการกําหนดความรูความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะดานดิจิทัลในภาพของกระทรวงคมนาคม ไว ดังนี้
1) กลุมบุคลากรดิจิทัล ตองไดรับการพัฒนาศักยภาพใน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูใน 2 เรื่อง ไดแก
1. การสื่อสาร
2. การรวบรวมขอมูลและจัดทําแผนงานดานดิจิทัล
สวนที่ 2 การพัฒนาบุคลากรใหมี 7 ทักษะ ไดแก
1. ความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล
2. การควบคุม กํากับและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายและมาตรฐานการจัดการ
ดานดิจิทัล
3. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองคกร
4. การออกแบบกระบวนการและการใหบริการดวยระบบดิจทิ ลั เพือ่ การพัฒนาคุณภาพ
งานภาครัฐ
5. การจัดการโครงการและบริหารกลยุทธ
6. การสรางผูนําดิจิทัล
7. การขับเคลือ่ นการเปลีย่ นแปลงดานดิจทิ ลั ซึง่ สอดคลองกับทักษะดิจทิ ลั ทีส่ าํ นักงาน
ก.พ. จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
สวนที่ 3 การสงเสริมใหบุคลากรมีสมรรถนะใน 5 ดาน ไดแก
1. การมีวิสัยทัศนดิจิทัล
2. การสรางวัฒนธรรมดิจิทัลขององคกร
3. การสั่งสมความรูดานดิจิทัล
4. การเรียนรูดิจิทัลและนวัตกรรม
5. การสงเสริมการใชดิจิทัลอยางมีจริยธรรมและปลอดภัย
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2) กลุมบุคลากรในสายงานอื่น ๆ ตองไดรับการพัฒนาทักษะใน 5 ดาน ประกอบดวย
1. การรวมสงเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลขององคกร
2. การใชดิจิทัลในการทํางาน
3. การประสานงานดานดิจิทัล
4. การใชดิจิทัลอยางปลอดภัย
5. การเรียนรูและกาวทันดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
3.12.3 การรณรงค ด  า นความปลอดภั ย ทางถนน
(Thailand Smart Driver)
โครงการ Thailand Smart Driver เปนหนึง่ ใน
กิจกรรมรณรงคดานความปลอดภัยทางถนน ที่กระทรวงคมนาคมลงนาม
บั น ทึ ก ความร ว มมื อ ด า นความปลอดภั ย ทางถนนกั บ กระทรวงที่ ดิ น
โครงสรางพืน้ ฐานการขนสงและการทองเทีย่ วแหงญีป่ นุ (MLIT) ประเทศญีป่ นุ
ซึง่ ประเทศญีป่ นุ ประสบความสําเร็จในการจัดกิจกรรมดังกลาว ในชือ่ โครงการ
Tokyo Smart Driver โดยในอดีตประเทศญี่ปุนมีสถิติผูเสียชีวิตจาก
การเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนประมาณ 17,000 คนตอป ใกลเคียงกับประเทศไทย
ขณะนีท้ มี่ ผี เู สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนประมาณ 22,000 คนตอป ผลจาก
การรณรงคปลูกจิตสํานึกทําใหสถิตผิ เู สียชีวติ จากการเกิดอุบตั เิ หตุ ทางถนน
ในประเทศญี่ปุนลดลงเหลือประมาณ 3,000 คนตอป ดังนั้น ประเทศไทย
โดยกระทรวงคมนาคม จึงเริ่มดําเนินโครงการ Thailand Smart Driver
ในชวงเดือนเมษายน 2560 และดําเนินการมาอยางตอเนื่อง
พิธีปดศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุ
โดยทีส่ าเหตุหลักของอุบตั เิ หตุ เกิดจากพฤติกรรม
ทางถนน ประจําป 2560
ของผูขับขี่และพฤติกรรมการใชรถใชถนน ดังนั้นแนวคิดของโครงการ
Thailand Smart Driver จึงเปนการรณรงคที่เนนใหประชาชนรวมทํากิจกรรมและเรียนรูดวยตนเอง ณ ขณะเดินทาง เพื่อให
การรักษาความปลอดภัยในการใชรถใชถนนอยูในใจของคนไทยทุกคน และรวมกันปฏิบัติ โดยผูบริหารของกระทรวงคมนาคม
ลงพื้นที่จริงเพื่อทํากิจกรรมรวมกับประชาชนขณะเดินทาง ซึ่งจะเปนการกระตุนเตือนใหประชาชนตระหนักถึงการรักษา
ความปลอดภัยใหกับตนเองและผูรวมทาง สงผลใหการเกิดอุบัติเหตุลดลง
นอกจากนี้ ยังมีการรณรงคผา นสือ่ สังคมออนไลนทาง Facebook และ Twitter “Thailand Smart Driver”
เพื่อสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักรู และสรางจิตสํานึกการมีนํ้าใจในการใชรถใชถนนอยางปลอดภัย เพื่อปลูกฝงใหเปน
วัฒนธรรมที่อยูในใจของคนไทย

การประชุม 24th Meeting of the United Nations Road Safety Collaboration (UNRSC) ณ อาคารสหประชาชาติ กรุงเทพฯ
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นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เปนประธานพิธีปลอยขบวนรถอํานวยความสะดวกและปลอดภัย
เทศกาลสงกรานต 2560 โดยมีนายชาติชาย ทิพยสุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
และคณะผูบริหาร เจาหนาที่และสื่อมวลชนเขารวมงาน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ

3.13 ด้านการค้นหาช่วยเหลืออากาศยาน และเรือที่ประสบภัย

3.13.1 มาตรฐานการคนหา และชวยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย
สํานักงานคณะกรรมการคนหาและชวยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยไดดําเนินการจัดทํา
รางแผนคนหาและชวยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยแหงชาติ ที่จะเปนมาตรฐานการคนหาและชวยเหลืออากาศยาน
และเรือที่ประสบภัยตอไป โดยคณะกรรมการแหงชาติในการคนหาและชวยเหลืออากาศยาน และเรือที่ประสบภัยไดแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดทําแผนคนหาและชวยชีวติ ผูป ระสบภัยทางอากาศและทางทะเลแหงชาติ มีองคประกอบจํานวน 20 หนวยงาน
เพื่อดําเนินการจัดทําแผนฯ ดังกลาว โดยมีการประชุมเพื่อพิจารณาจัดทําแผนฯ จํานวน 2 ครั้ง และไดมีคําสั่งคณะอนุกรรมการ
จัดทําแผนคนหาและชวยชีวิตผูประสบภัยทางอากาศและทางทะเลแหงชาติ ที่ 1/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนคนหา
และชวยชีวิตผูประสบภัยทางอากาศและทางทะเลแหงชาติ ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 มี องคประกอบ จํานวน 14 หนวยงาน
เพือ่ ใหคณะทํางานฯ จัดทําแผนฯ เสนอคณะอนุกรรมการจัดทําแผนคนหาและชวยชีวติ ผูป ระสบภัยทางอากาศและทางทะเลแหงชาติ
โดยไดมีการประชุมทั้งหมด จํานวน 3 ครั้ง และไดนําเสนอคณะอนุกรรมการจัดทําแผนคนหาและชวยชีวิตผูประสบภัยทางอากาศ
และทางทะเลแหงชาติทราบ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการแหงชาติในการคนหาและชวยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย
เพื่อประกาศใชตอไป
3.13.2 ประชุมการคนหาและชวยเหลือผูประสบภัยดานการขนสงอาเซียน ครั้งที่ 5
กระทรวงคมนาคม โดยสํานักงานคณะกรรมการคนหาและชวยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย
เปนเจาภาพจัดการประชุมการคนหาและชวยเหลือผูประสบภัยดานการขนสงอาเซียน ครั้งที่ 5 ระหวาง วันที่ 23-25 พฤษภาคม
2560 ณ โรงแรมรามาดา พลาซา บางกอก แมนํ้าริเวอรไซด กรุงเทพมหานคร โดยมี นายธีระพงษ รอดประเสริฐ ผูชวยรัฐมนตรี
ประจํากระทรวงคมนาคม เปนประธานในพิธีเปด
การประชุมดังกลาวเปนการแลกเปลีย่ นขอมูลดานคนหาและชวยเหลือผูป ระสบภัยของประเทศอาเซียน
รวมทัง้ ไดพจิ ารณารางความตกลง ASEAN Agreement on Aeronautical and Maritime Search and Rescue Cooperation
รวมทัง้ มาตรฐานปฏิบตั ดิ า นการคนหาและชวยชีวติ ของกลุม ประเทศอาเซียน (ASEAN Search and Rescue Standard Operating
Procedure : ASEAN SARSOP)
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3.13.3 การฝกซอมการคนหาและชวยเหลืออากาศยาน
และเรือที่ประสบภัย ประจําป 2560 (SAREX 2017)
คณะกรรมการแหงชาติในการคนหาและชวยเหลือ
อากาศยานและเรื อ ที่ ป ระสบภั ย ได แ ต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการฝ ก ซ อ ม
การคนหาและชวยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจําป 2560
และมอบหมายใหกรมเจาทาเปนแกนกลางในการฝกซอมฯ (SAREX 2017)
โดยกรมเจาทาไดจดั ใหมกี ารฝกซอมฯ ณ บริเวณหาดหนาทอน 1 อําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎรธานี ระหวางวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2560 โดยสมมติ
สถานการณ (Scenario) วาสํานักงานเจาทาภูมิภาค (มอบหมายใหเปน
ศูนยประสานงานการคนหาและชวยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย:
RCC.) ไดรับแจงจากเรือซีทรานเฟอรรี่ 6 ซึ่งเดินทางจากสุราษฎรธานีมายัง
หนาหาดหนาทอน 1 เกาะสมุย มีผโู ดยสารและลูกเรือ 150 คนเกิดไฟไหมบริเวณ
ชัน้ โดยสารและไมสามารถควบคุมเพลิงได กัปตันจําเปนตองประกาศสละเรือ
และลําเลียงผูโดยสารและลูกเรือทั้งหมดออกจากเรือ หนวยงานในระบบ
ค น หาและช ว ยชี วิ ต ได ดํ า เนิ น ตามแผนการฝ ก ซ อ มฯ และเสร็ จ สิ้ น เมื่ อ
ผูโดยสารและลูกเรือไดรับการชวยเหลือและนําสงกลับสายการแพทยแลว
เสร็จสิ้นการฝกซอมการคนหาและชวยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย
ประจําป 2560 (SAREX 2017)

นางสาวกอบกุล โมทนา ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการขนสงทางอากาศ เปนประธานการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาภัย
ในภาคคมนาคม ประจําป 2560 ครั้งที่ 1 รวมกับ นายภัครธรณ เทียนไชย ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดชลบุรี
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3.14 ด้ า นการสอบสวนอากาศยานประสบอุ บั ติ เ หตุ แ ละ
อุบัติการณ์

ประเทศไทยเปนรัฐภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการบินพลเรือน
ระหวางประเทศ ซึง่ ทําขึน้ ที่ เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมือ่ วันที่ 7 ธันวาคม
2487 เพือ่ ใหการบินพลเรือนระหวางประเทศไดรบั การพัฒนาโดยมีความปลอดภัย
และเปนระเบียบ และเพือ่ ใหการบริการการขนสงทางอากาศระหวางประเทศไดรบั
การจัดตัง้ ขึน้ โดยไดรบั โอกาสทีเ่ ทาเทียมกันเปนพืน้ ฐานและดําเนินการไปอยางมัน่ คง
ถาวรและถูกตองตามหลักเศรษฐกิจ ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีพันธกรณีในการ
นํามาตรฐานและขอพึงปฏิบัติ (Standards and Recommended Practices;
SARP) ทั้งดานความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security)
ที่กําหนดไวในภาคผนวกแหงอนุสัญญามาใช โดยองคการการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศ (International Civil Aviation Organisation; ICAO) ซึ่งเปนหนวยงาน
ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามอนุสญ
ั ญาดังกลาว จะดําเนินการตรวจสอบรัฐภาคีในการดําเนินการ
ตามพันธกรณีดังกลาวตามโครงการ Universal Safety Oversight Audit
Programme (USOAP) และ Universal Security Audit Programme (USAP)
สําหรับมาตรฐานและขอพึงปฏิบตั ใิ นเรือ่ งการสอบสวนอากาศยาน
ประสบอุบัติเหตุและอุบัติการณนั้น กําหนดไวในภาคผนวก 13 แหงอนุสัญญา
ซึ่งกําหนดใหรัฐภาคีตองจัดตั้งหนวยงานสอบสวนที่เปนอิสระ เพื่อดําเนินการ
สอบสวนอากาศยานประสบอุ บั ติ เ หตุ แ ละอุ บั ติ ก ารณ รุ น แรงที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใน
อาณาเขตของตนเอง โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ป อ งกั น มิ ใ ห เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ขึ้ น อี ก
ไมมีวัตถุประสงคในการแจกแจงการตําหนิหรือความรับผิด เพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐานและขอพึงปฏิบัติที่กําหนดไวในภาคผนวก 13 แหงอนุสัญญา รัฐมนตรี
ว า กระทรวงคมนาคมจึ ง ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนอุ บั ติ เ หตุ ข อง
อากาศยานในราชอาณาจั ก รขึ้ น เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ส อบสวนอุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น แก
อากาศยาน ในราชอาณาจักรอยางเปนอิสระ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ปองกันมิใหเกิด
อุบัติเหตุทํานองเดียวกันขึ้นอีก อันมิใชการตําหนิบุคคลหรือกําหนดใหบุคคล
รับผิดไมวา ทางใด ๆ เสนอขอเสนอแนะเพือ่ ความปลอดภัยทีไ่ ดรบั จากการสอบสวน
และคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการเชิงนิรภัยเปนกรณีเรงดวน ไปยังสํานักงาน
การบินพลเรือนแหงประเทศไทย หนวยงานทีเ่ กีย่ วของหนวยงานสอบสวนอุบตั เิ หตุ
ของรัฐที่เกี่ยวของ และองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ รวมทั้งติดตาม
ผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะและคําแนะนําดังกลาว
ปจจุบนั องคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนฯ ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ เชน มาตรฐานการบิน การปฏิบัติการบิน และการควบคุม
การจราจรทางอากาศ โดยผูท รงคุณวุฒดิ งั กลาวตองมีคณ
ุ สมบัตเิ ปนผูท มี่ คี วามเปน
อิสระจากสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยซึ่งเปนหนวยงานกํากับดูแล
ด า นการบิ น พลเรื อ น และหน ว ยงานให บ ริ ก ารด า นการบิ น พลเรื อ นต า ง ๆ
คณะกรรมการสอบสวนฯ มี สํ า นั ก งานคณะกรรมการสอบสวนอุ บั ติ เ หตุ
และอุบัติการณของอากาศยาน สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ทําหนาที่
เปนฝายเลขานุการ
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณของอากาศยาน
ไดรับมอบหมายใหเดินทางเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอากาศยานประสบอุบัติเหตุและอุบัติการณรุนแรง มาเสนอคณะกรรมการ
สอบสวนฯ พิจารณาดําเนินการสอบสวนตามขั้นตอนที่กําหนด
นอกจากนั้น เพื่อสรางความรวมมือและเครือขายระหวางประเทศดานการดําเนินการสอบสวนอากาศยาน
ประสบอุบัติเหตุและอุบัติการณ ประเทศไทยไดลงนามใน Memorandum of Understanding between the Authorities
in Charge of Aircraft Accident Investigation of ASEAN Member States and the Civil Aviation Administration
of China on Cooperation Relating to Aircraft Accident and Incident Investigation และสงผูแทนเขารวมประชุม
Meeting of the Asia Paciﬁc Accident Investigation Group ครั้งที่ 5 และประชุมเชิงปฏิบัติการICAO Regional
Accident Investigation Workshop, Asia and Paciﬁc Regions ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร

นางสาวกอบกุล โมทนา ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการขนสงทางอากาศ รวมแถลงขาวการมาเยือนประเทศไทยของเรือ Majestic Princess
ซึง่ เปนเรือลําใหมทอี่ อกแบบสําหรับตลาดเอเชียโดยเฉพาะ เดินทางเขามาประจําการในเอเชีย โดยมี นายพงษภาณุ เศวตรุนทร ปลัดกระทรวง
การทองเทีย่ วและกีฬา เปนประธานเปดงาน และมีคณะผูบ ริหารหนวยงานภาครัฐและเอกชน คณะทํางานอํานวยความสะดวกการทองเทีย่ ว
ดวยเรือสําราญ (Cruise) แขกผูมีเกียรติ และสื่อมวลชน จํานวนประมาณ 300 คน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ทาเรือแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี

การกำ�กับดูแลความปลอดภัยการขนส่ง
ของกระทรวงคมนาคม
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การกำ�กับดูแลความปลอดภัยการขนส่งของกระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคมมีนโยบายด้านความปลอดภัยในการเดินทางทัง้ ทางบก ทางน�ำ้ ทางราง และทางอากาศ มาอย่างต่อเนือ่ ง
ซึง่ ได้บรู ณาการการด�ำเนินงานกับทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
และภาคีเครือข่าย

1.

มาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน

1.1 เข้มงวดการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกทีน่ งั่ รวมทัง้ ทีน่ งั่ ส�ำหรับเด็ก ทัง้ รถยนต์สว่ นบุคคลและรถโดยสารสาธารณะ
1.2 เน้นการบังคับใช้กฎหมายและการออกมาตรการทีส่ ำ� คัญของรถจักรยานยนต์ เช่น ความเร็ว เมาแล้วขับ
การเข้มงวดในการออกใบอนุญาตขับขี่และการตรวจใบอนุญาตขับขี่ การตรวจสอบทะเบียนรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะรถบิ๊กไบค์
การสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร อายุผู้ขับขี่ เป็นต้น
1.3 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้งานยานพาหนะ แต่ละประเภท
และอันตรายจากการใช้งานผิด เช่น การนั่งท้ายรถกระบะ การบรรทุกผู้โดยสารเกินจ�ำนวนที่นั่ง การบรรทุกของด้วยขนาดรถ
ที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น
1.4 ควบคุมความเร็วในการขับขี่ โดยการติดตัง้ กล้องอัตโนมัติ นอกจากนี้ ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจรอยู่ระหว่างการศึกษาจัดท�ำแผนปฏิบัติการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้เป็นกรอบและแนวทางการปฏิบัติของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้านการขนส่งทางถนนต่อไป ซึ่งแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ได้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการด�ำเนินงาน
ของทศวรรษ ประกอบด้วย 5 เสาหลัก (5 Pillars) ดังนี้ 1) เสาหลักที่ 1 การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road Safety
Management) 2) เสาหลักที่ 2 ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย (Safer Roads and Mobility) 3) เสาหลักที่ 3
ยานพาหนะปลอดภัย (Safer Vehicles) 4) เสาหลักที่ 4 ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย (Safer Road Users) 5) เสาหลักที่ 5
การตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ (Post Crash Response)
￼￼

2.

มาตรการด้านความปลอดภัยทางน�้ำ

2.1 ตรวจสภาพความพร้อมของเรือโดยสารให้มคี วามมัน่ คง แข็งแรง พร้อมทัง้ มีอปุ กรณ์ชว่ ยชีวติ เช่น พวงชูชพี
เสื้อชูชีพ เครื่องดับเพลิงและสัญญาณไฟเรือเดินให้พร้อมใช้งาน
2.2 เรือโดยสารต้องมีป้ายแสดงจ�ำนวนคนโดยสารไว้ในที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
2.3 โป๊ะเทียบเรือ ต้องมีป้ายระบุจ�ำนวนคนโดยสารที่สามารถรับน�้ำหนักได้ไว้บริเวณที่สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจนมีความมั่นคง แข็งแรง และเหมาะสมกับสภาพการใช้
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3.

มาตรการด้านความปลอดภัยทางราง

มาตรการด้ า นความปลอดภั ย ทางรางติ ด ตั้ ง ป้ า ยหยุ ด
ป้ า ยรู ป รถไฟพร้ อ มจั ด ท� ำ สั ญ ญาณเตื อ นไฟกะพริ บ ตลอดเวลา
เนินชะลอความเร็วและป้ายเตือนบริเวณจุดตัดทางรถไฟที่ไม่ได้รับ
อนุญาต (ทางลักผ่าน) กรณีทางลักผ่านทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุ บ่อยครัง้ หรือ
เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ รุ น แรงให้ ก ารรถไฟแห่ ง ประเทศไทยด� ำ เนิ น การ
ปิดทางลักผ่าน ตรวจสอบและดูแลเครื่องกั้นถนนและอุปกรณ์
ความปลอดภัยต่าง ๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ กรณีเครือ่ งกัน้ ช�ำรุดหรือขัดข้อง
ให้จัดเจ้าหน้าที่เข้าท�ำการเปิด-ปิดทางผ่านบริเวณจุดตัดทางรถไฟ
แทนเครื่องกั้นถนนพร้อมทั้งก�ำชับให้พนักงานขับรถไฟด�ำเนินการ
เปิดหวีดเมื่อผ่านบริเวณจุดตัดทางรถไฟและเปิดไฟหน้ารถจักร
ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างเคร่งครัด
￼ ￼

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
พร้อมด้วย นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผูช้ ว่ ยปลัดกระทรวงคมนาคม
และนางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย์ ผู้อ�ำนวยการกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทาง
เลีย่ งเมืองสุราษฎร์ธานี (ทางหลวงหมายเลข 401) กับทางหลวง
หมายเลข 4009 (แยกบางใหญ่) และการก่อสร้างสะพาน
ข้ามทางแยกจุดตัดทางเลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานี (ทล. 401) กับ
ทางหลวงหมายเลข 420 (แยกบางกุง้ ) เมือ่ วันที่ 18 พฤศจิกายน
2560 ณ ส�ำนักงานควบคุมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก
จุดตัดทางเลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานี

4.
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการจัดแสดง
รถโดยสารประจ�ำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ทีต่ ดิ ตัง้
ระบบ E-Ticket และ GPS พร้อมทดลองใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ผ่านเครื่องอ่านบัตรที่ติดตั้งบนรถโดยสาร เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560
บริเวณตึกไทยคู่ฟ้า ท�ำเนียบรัฐบาล

ความปลอดภัยด้านตัวรถ

4.1 การติ ด ตั้ ง GPS ในรถสาธารณะ
กรมการขนส่งทางบกได้ก�ำหนดให้รถโดยสารสาธารณะ
ทุกประเภทและรถตู้ (ยกเว้น รถสองแถว รถหมวด 4 และ
รถหมวด 1 ภูมิภาค) รถลากจูง และรถบรรทุกขนาดใหญ่
(10 ล้อขึ้นไป) ที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม
2559 เป็นต้นไป ต้องติดตัง้ GPS Tracking ในส่วนของรถ
ที่จดทะเบียนไว้ก่อนวันดังกล่าวต้องด�ำเนินการติดตั้ง
เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล หรื อ แก้ ไ ขเครื่ อ งบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ตาม
ระยะเวลาที่ก�ำหนด จึงจะสามารถด�ำเนินการต่ออายุ
ทะเบียนรถได้
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
พร้อมด้วย นายจิรตุ ม์ วิศาลจิตร ผูต้ รวจราชการกระทรวงคมนาคม
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้ก�ำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
จั ด การเดิ น รถด้ ว ยระบบ GPS และศู น ย์ คุ ้ ม ครองผู ้ โ ดยสาร
และรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น 1584 เมื่ อ วั น ที่ 2 มกราคม 2560
ณ กรมการขนส่งทางบก
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นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ตรวจเยี่ยมการด�ำเนินงาน ความพร้อมการติดตั้ง GPS ในรถตู้
โดยสารสาธารณะของ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) เมื่อวันที่
10 มีนาคม 2560 บริเวณจุดจอดรถโดยสาร อาคารสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) โดยมี นายสมศักดิ์ ห่มม่วง
รองปลัดกระทรวงคมนาคมร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย

4.2 การรายงานผลการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) แบบออนไลน์ ก�ำหนดให้
ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง ตรอ. ทุกแห่งต้องส่งผลการตรวจสภาพรถผ่านทางระบบสารสนเทศแบบ Real Time รวมทั้ง
ต้องจัดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อให้สามารถตรวจสอบติดตามการด�ำเนินงานของ ตรอ.
4.3 การปรั บ ลดความสู ง ของรถโดยสารสองชั้ น ปรั บ ลดความสู ง ของรถจดทะเบี ย นใหม่ ห รื อ ปรั บ ปรุ ง
ตัวถัง ความสูงต้องไม่เกิน 4 เมตร ตามมาตรฐานสากล จากเดิมที่เคยก�ำหนดไว้ไม่เกิน 4.30 เมตร โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
19 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ส่วนรถโดยสารสองชั้นที่จดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 19 มีนาคม 2560 ยังคงใช้รถได้ต่อไป เว้นแต่
มีการปรับปรุงตัวถังซึ่งจะต้องน�ำรถเข้าตรวจสภาพซึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว

5.

ความปลอดภัยด้านผู้ขับรถ

5.1 การพัฒนาระบบใบอนุญาตขับรถให้เหมาะสมกับประเทศไทย พัฒนากระบวนการออกใบอนุญาตขับรถ
และผู้ประจ�ำรถให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต้โครงการ Sure Driving/Smart Driver โดยปรับเพิ่มเนื้อหาอบรม
ส�ำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ (ชนิดชัว่ คราว) จากเดิม 4 ชัว่ โมง เป็น 5 ชัว่ โมง เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 นอกจากนี้
เตรียมน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในทุกขัน้ ตอนเป็นระบบ Electronic ตัง้ แต่กระบวนการแสดงตัวตน การอบรม และทุกขัน้ ตอนการทดสอบ
ยกเลิกการทดสอบโดยเจ้าหน้าที่ พร้อมจะประกาศใช้เป็นขั้นตอนภายในปี 2561 นี้
5.2 การบังคับใช้กฎหมายกับรถสาธารณะ เป็นการด�ำเนินการส่วนหนึ่งของการจัดระเบียบรถสาธารณะตาม
นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึง่ อยูใ่ นระยะที่ 3 เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ ยืน โดยกรมการขนส่งทางบกได้จดั ท�ำ
โครงการ “จัดระบบ รถจัดระเบียบ” เพือ่ ควบคุม ก�ำกับ ดูแล การให้บริการรถสาธารณะ ให้อยูใ่ นกรอบของกฎหมาย ไม่กอ่ ให้เกิด
ความเดือดร้อนหรือสร้างความร�ำคาญต่อประชาชน และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ ด้วยการด�ำเนินมาตรการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มข้น จริงจังและต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรมฯ ร่วมกับ ทหาร ต�ำรวจ และกรุงเทพมหานคร ออกตรวจสอบรถแท็กซี่
อย่างเข้มงวดเป็นประจ�ำทุกวันในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วและย่านชุมชน เช่น ราชประสงค์ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
รวมทั้งในจังหวัดพื้นที่ท่องเที่ยว ประกอบด้วย เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ ชลบุรี (พัทยา) และสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย)

6.

โครงการอ�ำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน กรมทางหลวงชนบท

โครงการอ�ำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ได้ด�ำเนินครั้งแรกโดยนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวง
คมนาคม ซึ่งขณะนั้นด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ภายใต้ชื่อโครงการ “หน้าโรงเรียนปลอดภัย…อุ่นใจใช้ทางหลวง
ชนบท” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา
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(5 ธันวาคม 2556) โดยใช้งบประมาณปี 2557 เพื่อยกระดับความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนให้นักเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครอง
ได้อุ่นใจในการเดินทางไปและกลับจากโรงเรียนโดยด�ำเนินการแล้วเสร็จจ�ำนวน 90 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งการด�ำเนินการข้างต้น
ได้รับผลตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียน โดยเฉพาะ
ชั่วโมงเร่งด่วนได้เป็นอย่างมาก
ต่อมาจึงได้รบั การสนับสนุนโดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม ทีต่ ระหนักและเล็งเห็นถึง
ปัญหาสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นบริเวณจุดเสี่ยงที่ส�ำคัญ คือบริเวณหน้าโรงเรียนหรือสถานศึกษา ดังนั้น นายพิศักดิ์
จิตวิรยิ ะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท จึงได้ดำ� เนินนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน โดยการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณ
หน้าโรงเรียนทัว่ ประเทศอย่างต่อเนือ่ งให้ครบทุกแห่งในปี 2562 ภายใต้ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (พ.ศ. 2554 - 2563)
6.1 แผนด�ำเนินงานอ�ำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน พ.ศ. 2557 - 2562 (6 ปี)
ปีงบประมาณ

จ�ำนวน
(แห่ง)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

2557

90

73.7879

2558

468

788.4513

2559

332

348.5684

2560

711

977.4480

2561

474

712.1000

2562

827

1,453.0462

รวม

2,902

4,353.4018

6.2 ลักษณะการด�ำเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
		 1) ด้านวิศวกรรมจราจร อาทิ การติดตั้งป้ายเตือนเขตโรงเรียน ป้ายจ�ำกัดความเร็ว (ไม่เกิน 30 กม./ชม.)
ทางม้าลาย สัญญาณไฟกะพริบ แถบสีแดงบนพื้นทางเพื่อกระตุ้นเตือนและช่วยเพิ่มความฝืดของผิวทาง เป็นต้น
		 2) ด้านควบคุมการจราจร ด�ำเนินการจัดระเบียบ
การจราจร ตลอดจนการใช้เขตทางให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ
ทางหลวง พ.ศ. 2535 ไม่กดี ขวางการจราจรทีอ่ าจจะท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุ
บริเวณหน้าโรงเรียน
		 3) ด้านการให้ความรู้ รณรงค์และประชาสัมพันธ์
โดยร่วมกันรณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยเมื่อผ่านบริเวณ
หน้าโรงเรียน และติดตามเฝ้าระวังปัญหาด้านความปลอดภัยหน้า
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 		
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ในปี ง บประมาณ 2560 เป็ น ต้ น ไป โครงการอ� ำ นวย
ความปลอดภั ย บริ เ วณหน้ า โรงเรี ย นได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากส� ำ นั ก
งบประมาณและกระทรวงคมนาคมให้ได้รับการบรรจุเข้าในแผนงาน
บูรณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นแผนงาน
ในลักษณะบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ
นอกจากนี้ กรมทางหลวงชนบท ยังได้ตระหนักว่า นอกจาก
การปรับปรุงความปลอดภัยในบริเวณหน้าโรงเรียนแล้ว เด็ก ๆ ควรจะ
ได้ใช้รถใช้ถนนให้ถูกกฎจราจรด้วย จึงได้สานต่อด้วยการปลูกจิตส�ำนึก
ความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน ในชื่อโครงการ “โรงเรียนปลอดภัย
เด็กไทยปลอดอุบัติเหตุ” โดยการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่
เช่น ต�ำรวจ อบต. สาธารณสุข เป็นต้น เพือ่ เข้าไปให้ความรูแ้ ก่เด็กนักเรียน
ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในสายทาง

ล่าสุดโครงการนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการ Evonik Road Safety Award 2016 พร้อมเงินรางวัล
10,000 ยูโร จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่มีคณะนักวิชาการจาก IRF (International Road Federation) ณ กรุงเจนีวา
สมาพันธรัฐสวิส และ Aachen University สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นกรรมการตัดสินด้วยเกณฑ์ 4 ด้าน ได้แก่
ด้านความปลอดภัยทางถนน (60%) ด้านความยั่งยืน (20%) ด้านนวัตกรรม (10%) และด้านความเป็นต้นแบบที่หน่วยอื่น
น�ำไปใช้ได้ (10%) โดยมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ท�ำผลงานดีเด่นในการริเริ่มปรับปรุงด้านความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง โดยเปิดให้
หน่วยงานภาครัฐจากทุกประเทศทัว่ โลกสามารถส่งโครงการเข้าประกวดหมายเลข 305 - บ้านล�ำลูกกา ต�ำบลธัญบุรี อ�ำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
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7.

เพิ่มความปลอดภัยทางถนน
ลงพื้นที่น�ำร่องจุดเสี่ยง จ.นครราชสีมา และ จ.ปทุมธานี

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำ� เนินงานร่วมกันกับกระทรวงทีด่ นิ โครงสร้างพืน้ ฐาน การขนส่ง และการท่องเทีย่ วญีป่ นุ่
(MLIT) เพือ่ เป็นการแลกเปลีย่ นความรูใ้ นการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน และยกระดับความรูเ้ พิม่ ขีดความสามารถในการปฏิบตั ิ
งานของบุคลากรทั้งสองประเทศ โดยที่ผ่านมา ทช. ได้เสนอสายทางที่เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไปในรอบ 3 ปี (Black Spot)
และครอบคลุมทุกรูปแบบการใช้งานและลักษณะภูมิประเทศ จ�ำนวน 10 สายทาง เพื่อใช้เป็นพื้นที่น�ำร่อง ได้แก่
1. ถนนเข้าสู่แหล่งอุตสาหกรรม ทางหลวงชนบทสาย สป.2001 จังหวัดสมุทรปราการ
2. ถนนเข้าสู่แหล่งที่อยู่อาศัย ทางหลวงชนบทสาย นบ.1011 จังหวัดนนทบุรี
3. ถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงชนบทสาย นม.3052 จังหวัดนครราชสีมา
4. ถนนเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม ทางหลวงชนบทสาย สต.3009 จังหวัดสตูล
5. ถนนเข้าสู่ระบบการขนส่ง เช่น สถานีรถไฟ สนามบิน เป็นต้น ทางหลวงชนบทสาย ชบ.3009 จังหวัดชลบุรี
6. ถนนผังเมือง ถนนวงแหวนรอบกลาง ทางหลวงชนบทสาย ชม.3029 จังหวัดเชียงใหม่
7. ถนนในพื้นที่ชนบท ทางหลวงชนบทสาย นม.3052 จังหวัดนครราชสีมา
8. ถนนเลียบชายฝั่ง/เลียบคลองชลประทาน ทางหลวงชนบทสาย ปท.3007 จังหวัดปทุมธานี
9. ถนนบนภูเขา ทางหลวงชนบทสาย ลย.3002 จังหวัดเลย
10. ถนนในเขตชุมชน/การใช้งานหลากหลาย ทางหลวงชนบทสาย ปท.3004 จังหวัดปทุมธานี
กรมทางหลวงชนบท ได้น�ำคณะผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวญี่ปุ่น
(MLIT) ภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน (MOC on Road Safety) ลงพื้นที่ส�ำรวจพื้นที่น�ำร่อง
(Field Survey) ถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บ้านท่ามะปรางค์ อ�ำเภอวังน�้ำเขียว ปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา และถนนทางหลวงชนบทสาย ปท.3004 แยกทางหลวง
ปัจจุบนั ทางหลวงชนบทสาย นบ.1011 ซึง่ เป็นตัวแทนของถนนเข้าสูท่ อี่ ยูอ่ าศัย ได้ดำ� เนินการปรับปรุงความปลอดภัยแล้ว
เสร็จ และทางหลวงชนบทสาย สป.2001 ซึง่ เป็นตัวแทนถนนเข้าสูอ่ ตุ สาหกรรม ขณะนีอ้ ยูใ่ นระหว่างการจัดซือ้ จัดจ้างเพือ่ ปรับปรุง
ความปลอดภัย ในการนี้ ทช. และ MLIT ได้พจิ ารณาการขยายพืน้ ทีน่ ำ� ร่อง (Pilot Study) ในการด�ำเนินงานภายใต้บนั ทึกความร่วมมือ
ด้านความปลอดภัยทางถนนระหว่างไทย - ญี่ปุ่น โดยได้ลงพื้นที่ที่ได้คัดเลือกอีก 2 สายทาง ได้แก่ ถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
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ทางหลวงชนบทสาย นม.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บ้านท่ามะปรางค์ อ�ำเภอวังน�้ำเขียว,ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ระยะทาง 69.543 กิโลเมตร มีจุดเสี่ยงจ�ำนวน 5 แห่ง คือ กม.ที่ 18+000 กม.ที่ 22+000 กม.ที่ 28+000 กม.ที่ 31+000 และกม.
ที่ 53+000 และทางหลวงชนบทสาย ปท.3004 จังหวัดปทุมธานี แยกทางหลวงหมายเลข 305 - บ้านล�ำลูกกา ต�ำบลธัญบุรี
อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 10.005 กิโลเมตร มีจุดเสี่ยงจ�ำนวน 4 แห่ง คือ กม.ที่ 5+000 กม.ที่ 6+000 กม.ที่ 7.000
และ กม.ที่ 8.000 ทั้งนี้ เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงจุดเสี่ยงดังกล่าวให้มีความปลอดภัยมากขึ้น
￼￼￼￼￼￼￼￼
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8.

การก�ำกับดูแลความปลอดภัยบนทางพิเศษ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ให้ความส�ำคัญกับแนวทางในการก�ำกับดูแลความปลอดภัย บนทางพิเศษ
โดยจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยบนทางพิเศษ กรณีเกิดอุบัติเหตุ ประกอบด้วย
8.1 ศูนย์ควบคุมระบบทางพิเศษ

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบางพลี-สุขสวัสดิ์

￼
8.2 ติดตั้งโทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS)
￼

						
8.3 ติดตั้งป้ายข้อความ (VMS)
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8.4 ประสานงานเพื่อจัดการจราจร
￼

8.5 จัดหน่วยเฉพาะกิจทางพิเศษ
￼

8.6 จราจรดับเพลิงเพื่อความสะดวกในการเข้าไปจุดเกิดเหตุด้วยความรวดเร็ว
￼￼

8.7 รถกู้ภัยทางพิเศษ
￼￼
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8.8
		
		
		
		
		
￼
￼

￼

ติดตั้งอุปกรณ์กันกระแทก Crash Cushion
ที่แยกตัววาย ประกอบด้วย
- ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
2 จุด
- ทางพิเศษฉลองรัช
5 จุด
- ทางพิเศษบูรพาวิถี
3 จุด
- ทางพิเศษศรีรัช
3 จุด

8.9. จัดพนักงานจัดการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจทางด่วน

		 นอกจากนี้ กทพ. ยังได้นำ� เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูใ้ ช้บริการจะได้รบั ความสะดวก ปลอดภัย
และได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ในกรณีเกิดอุบัติเหตุในทางพิเศษ
1. Intelligent Transportation Center : ITS Center ประกอบด้วย
			 ศูนย์ควบคุมและสั่งการป้ายจราจรอัจฉริยะ (Smart VMS)
			 ท�ำหน้าที่ตรวจสอบการท�ำงานและความถูกต้องของข้อมูลที่แสดงผลบนป้ายจราจรอัจฉริยะ
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			 ระบบเก็บข้อมูลสภาพจราจรอัตโนมัติ (Traffic Data Collection System)
			 ท�ำหน้าทีเ่ ก็บข้อมูลสภาพจราจรจากอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพจราจร (Traffic sensor) และท�ำการประมวลผล
ด้วยอัลกอริทึมขั้นสูงเพื่อแสดงเส้นสีของความเร็ว
￼￼

			 ระบบแสดงผลสภาพจราจรแบบ (Schematic Map)
			 ท�ำหน้าที่เป็นระบบแสดงผลการรายงานสภาพจราจรแบบเส้นสีบน แผนที่แบบ Schematic Map
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับระบบป้ายจราจรอัจฉริยะ

			 ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพจราจรอัจฉริยะ (Data Exchange Center)
			 ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลสภาพจราจรบนทางพิเศษและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
หน่วยงานอื่น ๆ โดยมีระบบป้องกันความปลอดภัยทางสารสนเทศ
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			 ระบบตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ (Devices Monitoring System)
			 ท�ำหน้าที่เป็นระบบตรวจสอบสถานะการท�ำงานของอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสื่อสารระหว่าง
ศูนย์ควบคุมระบบจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะ

￼ 			  ระบบตรวจจับอุบัติภัยอัตโนมัติ (Automatic Incident Detection System)
			 ท�ำหน้าที่ตรวจจับอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นบนทางพิเศษ และรายงานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยและจราจร
แบบอัตโนมัติ

			  ระบบรายงานสภาพจราจรผ่านโทรศัพท์มือถือ iPhone App “EXAT ITS”
			 ท�ำหน้าที่รับข้อมูลสภาพจราจรจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และแสดงผลผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ
￼

			 ระบบรายงานผลกล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ (Automated Speed Enforcement)
￼	
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2. แอพพลิเคชั่นส�ำหรับรายงานสภาพจราจรบนโทรศัพท์มือถือของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT
Traffic) กทพ. ได้มีการประชาสัมพันธ์สภาพจราจรผ่านเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application For
Smart Traffic Information) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นการรายงานสภาพจราจรบนทางพิเศษโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการให้ข้อมูล
สภาพการจราจรก่อนการเดินทางส�ำหรับผู้ที่จะใช้บริการบนทางพิเศษ (Pre-trip) และผู้ที่ก�ำลังเดินทางบนทางพิเศษ (Enroute)
ซึ่งปัจจุบันในปี พ.ศ. 2560 กทพ. ได้พัฒนา Mobile Application มาสู่ Version 3.0 ในชื่อว่า “EXAT Traffic” จากข้อมูล
ผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นล่าสุดในเดือนสิงหาคม 2560 มีการใช้บริการ EXAT Traffic แล้วกว่า 125,000 ครั้ง/เดือน (ทั้งระบบ
ปฏิบัติการ iOS และ Android) โดยมีผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นสูงสุดในช่วงเวลา 18.00 - 20.00 น. และผู้ใช้บริการบนทางพิเศษ
สูงสุดอยู่ที่ทางพิเศษศรีรัชกว่าร้อยละ 40 ทั้งนี้ New Mobile Application ใน Version 3.0 นั้นได้เพิ่มคุณลักษณะ (Feature)
ที่มีความทันสมัยมากขึ้น อาทิ Social Share, Location Base Service, Around Me และภาพ VDO Streaming ของกล้อง
CCTV บนทางพิเศษเพื่อให้ผู้ใช้บริการผ่าน EXAT Traffic ได้ข้อมูลสภาพจราจรแบบ Smart Traffic Information ส�ำหรับ
น�ำไปสู่การตัดสินใจในการวางแผนและเลือกเส้นทางเดินทางโดยใช้ทางพิเศษ สมกับค�ำว่า “Comfort and Safety on the
Expressway”

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือลงน�้ำ โครงการต่อเรือตรวจการณ์
ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 70 ฟุต ของกรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560
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9.

มาตรการด้านความปลอดภัยของตัวเรือ

มาตรการด้านความปลอดภัยของตัวเรือ ประกอบด้วย เรือโดยสารข้ามฟาก เรือโดยสารในแม่น�้ำเรือโดยสารในทะเล
และเรือเฟอร์รี่ อาศัยข้อก�ำหนดตามกฎข้อบังคับฯ ข้อก�ำหนดของสมาคมจัดชั้นเรือ เช่น ก�ำหนดรูปแบบของห้องผู้โดยสาร
ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยให้มีช่องหน้าต่างขนาดใหญ่ มีช่องทางเดินที่ปลอดภัย เป็นต้น กวดขันการตรวจสภาพเรือ
ทุกประเภทให้เรืออยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้ดีและปลอดภัย การตรวจสภาพเรือทุกประเภทให้เรืออยู่ในสภาพที่สามารถ
ใช้การได้ดีและปลอดภัย ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ�ำเรือทุกประเภทให้มีสภาพและจ�ำนวนครบถ้วน ถูกต้อง
ตามมาตรฐานที่ก�ำหนด

10.

มาตรการด้านความปลอดภัยในการใช้ท่าเทียบเรือโดยสาร

มาตรการด้านความปลอดภัยในการใช้ท่าเทียบเรือโดยสาร ประกอบด้วย ก�ำหนดจ�ำนวนและประเภท สิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกที่จ�ำเป็นต้องมีไว้ประจ�ำท่า เพื่อความปลอดภัยของแต่ละท่า ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของท่าเทียบเรือ
และโป๊ ะ เที ย บเรื อ เพื่ อ ต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต หรื อ ระงั บ การใช้ ท ่ า เที ย บเรื อ หรื อ โป๊ ะ เที ย บเรื อ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ท่ า เที ย บเรื อ
โดยสารสาธารณะที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต ให้มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกประจ�ำท่าให้ครบถ้วน และมีความปลอดภัย
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด จัดให้มีนายประจ�ำท่าท�ำหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และความพร้อมของเรือที่เข้า - ออก
พร้ อ มทั้ ง จั ด ท� ำ บั ญ ชี สิ น ค้ า และรายชื่ อ ผู ้ โ ดยสาร
ประชาสัมพันธ์ทที่ า่ เทียบเรือโดยสาร เพือ่ ให้ผโู้ ดยสาร
สามารถรับรู้ข่าวอากาศ และสภาพคลื่นลมในเส้นทาง
ที่จะเดินทางไป โดยให้ท่าเรือโดยสารติดตั้งเครื่องมือ
สื่อสาร เครื่องแฟกซ์ข่าวอากาศ เพื่อรับฟังข่าวอากาศ
และรับแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชั่วโมง ส่งเสริม
และสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาลงทุนและประกอบ
กิจการท่าเรือโดยสารสาธารณะ โดยให้เป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดของกรมเจ้าท่า

ตรวจโครงการขุดลอกร่องน�้ำประกันความลึก
ร่องน�้ำทางเข้าท่าเรือกรุงเทพฯ ร่องที่ 2
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560

ตรวจเยี่ยมพื้นที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ
(บริเวณท่าเรือจุกเสม็ด) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560

ตรวจความพร้อมด้านความปลอดภัย เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2560
ท่าเรือสะพานปลาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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11.

มาตรการด้านคุณสมบัติของผู้ท�ำการในเรือและผู้ประกอบการ

มาตรการด้านคุณสมบัติของผู้ท�ำการในเรือและผู้ประกอบการ ประกอบด้วย การก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ท�ำการในเรือ
โดยสารแต่ละประเภท รวมทั้งกวดขันการออกประกาศนียบัตรของผู้ท�ำการในเรือโดยสาร จัดท�ำทะเบียนประวัติผู้ท�ำการในเรือ
ของเรือโดยสารอย่างเป็นระบบเพือ่ สะดวกในการติดตามหรือควบคุม ก�ำหนดให้ผทู้ ำ� การในเรือของเรือโดยสารเข้ารับการฝึกอบรม
เพือ่ ฟืน้ ฟูความรูค้ วามสามารถเป็นประจ�ำทุกปี รวมทัง้ เมือ่ มีการเปลีย่ นตัวผูท้ ำ� การในเรือ กวดขันการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความประพฤติ
ผูท้ ำ� การในเรือของเรือโดยสารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตกิ ารเดินเรือในน่านน�ำ้ ไทย จัดหน่วยเฉพาะกิจจากส่วนกลางไปตรวจสอบ
เรือโดยสาร ท่าเทียบเรือโดยสาร และอุปกรณ์ส�ำหรับ ความปลอดภัยในการจราจรทางน�้ำในจังหวัดที่มีการเดินทางโดยเรือมาก ๆ
ฝึกซ้อมการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน�้ำ เป็นต้น

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการด�ำเนินงาน
ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560

12.

มาตรการด้านความปลอดภัยของผู้โดยสาร

มาตรการด้านความปลอดภัยของผู้โดยสาร ประกอบด้วย จัดท�ำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแนะน�ำให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทางน�้ำ ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
ทางน�้ำ จัดเจ้าหน้าที่คอยให้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตัวในการเดินทางทางเรือ จัดเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์รับแจ้งเหตุทางน�้ำ 1199
เป็นต้น

นายวิทยา ยาม่วง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน�้ำ ร่วมพิธีปล่อยแถวขบวนรถดับเพลิงและกู้ภัย รถสายตรวจเทศกิจ
รถหน่วยแพทย์กู้ชีวิต และตรวจสอบความปลอดภัยท่าเทียบเรือและโป๊ะ
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
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นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงเรือตรวจการณ์ 333
ตรวจการสัญจรทางน�้ำในแม่น�้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าเรือสาทร และท่าเรือเอเชียทีค
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560

13.

มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์

มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย การสัมมนาเรื่องความปลอดภัยทางน�้ำในจังหวัดที่มีการท่องเที่ยว
ทางน�้ำเป็นประจ�ำ โดยหน่วยงานของรัฐและเอกชนมีส่วนร่วม โครงการเครือข่ายอาสาวารี โครงการเยาวชนรักษ์น�้ำ เป็นต้น

14.

การดูแลร่องน�้ำและแนะน�ำการเดินเรือ

14.1 ดูแลร่องน�้ำเจ้าพระยา ร่องน�้ำเจ้าพระยาตอนนอก เริ่มต้นจากทุ่นไฟปากร่อง กิโลเมตรที่ - 18 จนถึง
ป้อมพระจุลจอมเกล้า ที่กิโลเมตรที่ 0 และร่องน�้ำเจ้าพระยาภายใน เริ่มจากป้อมพระจุลจอมเกล้า กิโลเมตรที่ 0 จนถึงสะพาน
พุทธยอดฟ้าฯ ที่กิโลเมตรที่ +48 รวมระยะทางทั้งสิ้น 66 กิโลเมตร โดยได้ด�ำเนินการขุดลอก และบ�ำรุงรักษา เพื่อให้เรือ
ผ่านเข้า-ออกได้สะดวกและปลอดภัย ตลอดจนการส�ำรวจร่องน�้ำ พร้อมทั้งบ�ำรุงรักษาเครื่องหมายทางเดินเรือ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกและปลอดภัยในการเดินเรือ
14.2 แนะน� ำ การเดิ น เรื อ ในแม่ น�้ ำ เจ้ า พระยาให้ เ รื อ สิ น ค้ า ระหว่ า งประเทศ ทั้ ง ที่ เ ข้ า ใช้ ท ่ า ของการท่ า เรื อ
แห่งประเทศไทย และท่าเอกชนทุกท่า ด้วยวิทยุสื่อสาร ย่าน VHF. ในข่าย Marine Band (ข่ายจราจรทางน�้ำ) และยังมีระบบ
แสดงต�ำบลทีเ่ รืออัตโนมัตหิ รือ AIS (Automatic Identifications System) เพือ่ ช่วยในการจราจรทางน�ำ้ โดยสามารถแสดงชือ่ เรือ
นามเรียกขานเรือ (Call Sign) ต�ำแหน่งที่เรือ ความเร็วในการเดินเรือ รวมทั้งยังมีระบบแจ้งสัญญาณอัตโนมัติที่เครื่องหมายช่วย
ในการเดินเรือ หรือ AIS Monitoring System (AIS Aid Navigation System) ติดอยู่กับทุ่นไฟก�ำกับร่องน�้ำ โดยสามารถ
แสดงให้ทราบว่า ทุ่นไฟดับ ทุ่นไฟหาย ทุ่นไฟผิดต�ำบลที่ เพื่อช่วยให้เดินเรือด้วยความปลอดภัย
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15.

การตรวจสอบตามกิจกรรมควบคุมคุณภาพ
ภายในด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน

โดยด�ำเนินการตรวจสอบสนามบิน พร้อมทั้งส่งรายงานผลการตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย จ�ำนวน
ทัง้ สิน้ 8 ท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานนครพนม และท่าอากาศยานสกลนคร โดยด�ำเนินการดังนี้
15.1 จัดท�ำในค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบินของแต่ละท่าอากาศยาน น�ำเสนออธิบดี
กรมท่าอากาศยานเพื่อลงนาม
15.2 ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งสิ่งที่ตรวจพบ เพื่อด�ำเนินการแก้ไขตามสิ่งที่ตรวจพบของรายงานผล
การตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัย เช่น หารือร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ เรื่องการจัดท�ำแผนฝึกอบรมด้านการรักษา
ความปลอดภัย
15.3 รองรั บ การตรวจสอบมาตรฐานการรั ก ษาความปลอดภั ย ของสนามบิ น จาก ส� ำ นั ก งานการบิ น พลเรื อ น
แห่งประเทศไทย (กพท.) โดยรองรับการตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยจ�ำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าอากาศยาน ได้แก่
ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
โดยได้รวบรวมข้อมูลในการด�ำเนินการแก้ไขของแต่ละหน่วย เพือ่ จัดท�ำแผนการด�ำเนินการแก้ไข (Corrective Action Plan: CAP)
15.4 ด�ำเนินการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เกี่ยวกับความปลอดภัยของสนามบินให้เป็นไปตามที่มาตรฐาน
ก�ำหนด ได้แก่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานอุบลราชธานี และท่าอากาศยานอุดรธานี โดยเป็นการตรวจสอบ
ด้านกายภาพสนามบิน ด้านเครื่องอ�ำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ด้านการปฏิบัติงานในเขตการบิน ด้านกู้ภัยและดับเพลิง
และด้านนิรภัยสนามบิน
15.5 ด� ำ เนินการประสานงานเพื่อรองรับการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากส�ำนักงานการบิน พลเรือน
แห่งประเทศไทย (กพท.) ได้แก่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานอุดรธานี และท่าอากาศยานกระบี่ โดยได้เร่งแก้ไข
ข้อบกพร่องตามที่ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแนะน�ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับใบรับรองการด�ำเนินงาน
สนามบิน
15.6 ด�ำเนินการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่สนามบิน เกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย
ในลานจอด โดยศึกษาดูงาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ของบริษทั ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน) และการซ้อมแผน
ฉุกเฉิน ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

16.

มาตรการด้าน
ความปลอดภัยทางอากาศ

16.1 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนทราบถึง
อันตรายร้ายแรงจากการปล่อยโคมลอย โคมควันและการจุด
บั้ ง ไฟ โดยให้ ป ฏิ บั ติ ต ามค� ำ สั่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่
27/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจาก
การจุดและปล่อยบัง้ ไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอนื่ ใด
ที่คล้ายคลึงกัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดภัยร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
16.2 การให้บริการการขนส่งทางอากาศและการบ�ำรุง
รักษาอากาศยานให้มีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล
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17.

มาตรการด้านความปลอดภัยทางการเดินอากาศ

กระทรวงคมนาคม มอบหมายบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (บวท.) ด�ำเนินการให้บริการควบคุมจราจร
ทางอากาศ เพือ่ ให้การเดินอากาศของอากาศยานทุกล�ำเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดย บวท. มุง่ เน้นให้ความส�ำคัญ
กับความปลอดภัยทางการบิน ตามมาตรฐาน/ข้อแนะน�ำขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International
Civil Aviation Organization - ICAO) และกฎระเบียบ/ข้อก�ำหนดของประเทศไทย โดยผ่านระบบบริหารความปลอดภัย
(Safety Management System - SMS) และการก�ำกับดูแลด้านความปลอดภัย รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยด้วย
ส�ำหรับด้านความปลอดภัย ในปี 2560 บวท. ได้มุ่งเน้นส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย นโยบายการรายงาน
เหตุที่ไม่มุ่งเน้นการลงโทษ และพัฒนาระบบ SMS อย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยผู้บริหารระดับสูงของ บวท. ยึดมั่นเป็นนโยบาย
ด�ำเนินการทบทวนความปลอดภัย (Safety Review) อย่างต่อเนือ่ ง เป็นประจ�ำทุกสัปดาห์ เพือ่ ประเมินสภาพแวดล้อมด้านการบิน
การเปลีย่ นแปลง/ปัญหาข้อขัดข้องให้ การปฏิบตั งิ าน ปัจจัยอันตรายทางการบิน และความเสีย่ งด้านมาตรฐานและความปลอดภัย
ที่อาจมีผลกระทบกับบริการการเดินอากาศ
ภายใต้ระบบการก�ำกับดูแลความปลอดภัยสากลตามแนวทางการเฝ้าควบคุมอย่างต่อเนื่อง (Universal Safety
Oversight Audit Programme - Continuous Monitoring Approach : USOAP-CMA) ของ ICAO บวท. ได้มีส่วนเข้าร่วม
สนับสนุนการแก้ข้อตรวจพบทั่วไป (Findings) ทั้งในส่วนของกฎหมายหลักของประเทศ และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านการ
บริการการเดินอากาศและ บวท. ด้วย โดยในปีที่ผ่านมา บวท. ได้เข้าร่วมพัฒนาพัฒนามาตรฐานการบริการจราจรทางอากาศ
กับส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561 แล้วจึงขยายผลพัฒนามาตรฐาน
การบริการการเดินอากาศในด้านอื่น ๆ ต่อไป
นอกจากนี้ บวท. ยังยึดมั่นในหลักการความร่วมมือสู่ความส�ำเร็จที่ยั่งยืน โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ด้านการบินอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยทางการบิน ทั้งกับหน่วยก�ำกับดูแล ผู้ด�ำเนินงานสนามบิน สายการบิน/ผู้ใช้ห้วง
อากาศทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน ฝ่ายปกครอง โดยได้ขยายผลไปสู่การจัดให้มีบันทึกข้อตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือการปฏิบัติงานบริเวณสนามบินกับกรมท่าอากาศยาน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งจะน�ำไปสู่ข้อตกลง
การปฏิบัติงานในรายละเอียด ซึ่งจะสนับสนุนการพัฒนาความปลอดภัยตามแนวทางของ ICAO และการแก้ USOAP-CMA
Findings ในบางส่วนด้วย เช่น การจัดการเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยบริเวณสนามบิน การพัฒนาความปลอดภัยบนทางวิ่ง (Runway
Safety) เป็นต้น
ส�ำหรับด้านการรักษาความปลอดภัย ในปี 2560 บวท. ได้เริ่มพัฒนามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบริการ
การเดินอากาศอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับแนวทางสากลมากยิ่งขึ้น โดยได้จัดท�ำแผนรักษาความปลอดภัยการให้บริการ
จราจรทางอากาศ และแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนแผนรักษาความปลอดภัยการให้บริการจราจรทางอากาศ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมแิ ละดอนเมือง พร้อมแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง ทัง้ ในด้านการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ การฝึกอบรม
ระบบสารสนเทศ การจัดท�ำแผนเผชิญเหตุ และการควบคุมคุณภาพ ให้สอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560
นอกจากนี้ ภายใต้ระบบการตรวจสอบการก�ำกับดูแลการรักษาความปลอดภัย
สากลตามแนวทางการเฝ้าควบคุม อย่างต่อเนื่อง (Universal Security Audit
Programme - CMA : USAP-CMA) คณะผู้ตรวจสอบจาก ICAO ได้เข้าตรวจเยี่ยม
การปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัย ณ ส�ำนักงานใหญ่ พร้อมหอบังคับการบิน
สุวรรณภูมแิ ละดอนเมือง ในเดือนกรกฎาคม 2560 ซึง่ ผลการตรวจเยีย่ มฯ เป็นทีน่ า่ พอใจ
โดยไม่พบข้อตรวจพบจากการด�ำเนินงานของ บวท. อีกด้วย
ปัจจุบัน บวท. อยู่ระหว่างพัฒนามาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บและโครงสร้ า งการบริ ห ารงานให้ เ หมาะสม
กับแนวทางสากล และขยายผลการจัดท�ำแผนรักษาความปลอดภัยการให้บริการ
จราจรทางอากาศ ประจ�ำหน่วยให้บริการ ให้ครอบคลุมทุกศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค
และทุกสนามบินทั่วประเทศ โดยด�ำเนินการร่วมกับ กรมท่าอากาศยาน บริษัท
ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
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18.

ความปลอดภัยด้านการบิน

18.1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินเป็นหัวใจของธุรกิจการบิน ตลอดระยะเวลากว่า 5 ทศวรรษ
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางของผูโ้ ดยสาร โดยเน้นทีก่ ารปฏิบตั กิ ารบินตามมาตรฐานความปลอดภัย
ของส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย: กพท. (Civil Aviation Authority of Thailand: CAAT) องค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) หน่วยงานควบคุมความปลอดภัยด้านการบินของยุโรป
(European Aviation Safety Agency: EASA) มาตรฐานการตรวจประเมินความปลอดภัยด้านการปฏิบัติการ จากสมาคมขนส่ง
ทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA Operational Safety Audit: IOSA) และหน่วยงานก�ำกับดูแลด้านการบินพลเรือนของประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลก
		 ในปี 2560 หน่วยงานก�ำกับดูแลด้านการบิน
พลเรือนของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกยังคงเพิ่มความถี่ในการ
ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภั ย ของสายการบิ น ของ
ประเทศไทยที่ท�ำการบินเข้าในแต่ละประเทศ โดยบริษัทฯ ได้รับ
การตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (Ramp Inspection)
ตามมาตรฐานสากลทั้งสิ้น 105 ครั้ง ผลการตรวจสอบไม่พบ
ข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันความมีมาตรฐาน
ด้านการบินของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
		 ในฐานะสายการบินแห่งชาติ บริษทั ฯ พร้อมทีจ่ ะ
พั ฒ นาองค์ ก ร รวมทั้ ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น และความร่ ว มมื อ กั บ
ส� ำ นั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย (กพท.) เพื่ อ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
การต้อนรับ Mr. Arun Mishra ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสาขา
ให้ ป ระเทศไทยสามารถแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ด้ า น ให้
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ความปลอดภัย (Significant Safety Concern : SSC) ตาม ประเทศ (ICAO) และผู้แทนประเทศสมาชิกคณะมนตรี ICAO
โครงการตรวจสอบการก�ำกับดูแลความปลอดภัย (Universal จากภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ได้แก่ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย
Safety Oversight Audit Program : USOAP) ขององค์การ สาธารณรัฐเกาหลี และสิงคโปร์
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การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในกระบวนการ
ทบทวนการออกใบรับรองผูด้ ำ� เนินการเดินอากาศ (AOC Re-certification) ซึง่ ด�ำเนินการตามแผนงานอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2559
ท�ำให้บริษัทฯ ได้รับใบรับรองผู้ด�ำเนินการเดินอากาศใหม่ (Air Operator Certificate: AOC) และใบอนุญาตขนส่งวัตถุอันตราย
(Dangerous Goods Certificate) เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 แสดงถึง ศักยภาพของบริษทั ฯ ในการขนส่งผูโ้ ดยสาร สินค้าผลิตภัณฑ์
เกษตรกรรม อาหารสดอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งวัตถุสินค้าอื่น ๆ ที่มีการควบคุมด้านความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
ของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบิน และโลจิสติกส์
18.2 มาตรฐานการจัดการด้านความมัน่ คงการบินและการจัดการเหตุฉกุ เฉินและภาวะวิกฤติทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
ท�ำให้ บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการกับเหตุการณ์ต่างๆ ในปี 2560 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเข้าร่วมรับการตรวจสอบ
ตามโครงการก�ำกับดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO Universal Security
Audit Programme Continuous Monitoring Approach: ICAO USAP-CMA) การบริหารจัดการกรณีเหตุการณ์การ
ก่อการร้ายที่หลายประเทศในยุโรปและทั่วโลก ซึ่งบริษัทฯ ให้การสนับสนุนภาครัฐและดูแลผู้โดยสารเดินทางกลับมาด้วย
ความปลอดภัย การบริหารจัดการเที่ยวบินไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย รวมทั้งกรณีการแพร่ระบาดของ
เชือ้ ไวรัสเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) ในเทีย่ วบิน ฮัจญ์ โดยบริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ ค�ำแนะน�ำของ
องค์การอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด การบริหารจัดการกรณีเกิดภัยธรรมชาติ เช่น สถานการณ์ภเู ขาไฟอากุง
ทีเ่ กาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซียปะทุ และสถานการณ์หมอกควันทีก่ รุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดยประสานงานกับหน่วยงาน
ภาครัฐจัดหาอุปกรณ์ปอ้ งกันภัยส่งให้กบั สถานีทเี่ กิดเหตุวกิ ฤติเป็นการเตรียมความพร้อมให้กบั ผูโ้ ดยสารและพนักงานผูป้ ฏิบตั งิ าน
ทีส่ ถานี ซึง่ บริษทั ฯ สามารถสร้างความมัน่ ใจในมาตรฐานความปลอดภัยของการบินไทยทีส่ งู กว่ามาตรฐานสากล และเพือ่ ให้มนั่ ใจ
ได้ว่าการบินไทยจะสามารถด�ำรงธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์

19.

ความปลอดภัยด้านท่าอากาศยาน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด มหาชน (ทอท.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวง
คมนาคม รับผิดชอบการบริหารจัดการท่าอากาศยานสากลหลักของประเทศ 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
โดยทุกสนามบินล้วนได้รบั ใบรับรองการด�ำเนินงานสนามบินสาธารณะจากรัฐ ซึง่ เป็นหลักฐานส�ำคัญทีแ่ สดงให้เห็นว่าการด�ำเนินงาน
สนามบินของ ทอท. เป็นไปตามข้อก�ำหนดของรัฐและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล อีกทั้ง ทอท. มีกลไกด้านความปลอดภัย
ในหลายระดับ ซึ่งเป็นไปตามระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน (Safety Management System:SMS) โดยเริ่มจาก
ผู้บริหารสูงสุดของ ทอท. ออกนโยบายความปลอดภัยของท่าอากาศยาน ทอท. (Aerodrome Safety Policy) และมีการปลูกฝัง
ค่านิยม (Core Value) ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานและลูกจ้าง ทอท. ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
อย่างเคร่งครัด การตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ก่อนปฏิบัติงาน การสังเกต แจ้งเตือน และรายงานแก้ไข
เมื่อเห็นว่าอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งกลไกที่ ทอท. และรัฐใช้ในการก�ำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของ
สนามบินให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของรัฐและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
19.1 การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทั้งในด้านกายภาพและการปฏิบัติงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น
3 ระดับ ดังนี้
		 1) ระดับสนามบิน (Self Audit) ส่วนงานมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัยของแต่ละท่าอากาศยาน
จะด�ำเนินการตรวจสอบด้านมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสนามบิน
		 2) ระดับองค์กร (Internal Audit) ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน ทอท. จะตรวจสอบ
ภายในด้านมาตรฐานความปลอดภัยของทุกสนามบินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และก�ำกับดูแลด้านความปลอดภัยของสนามบิน
ทอท.ในภาพรวม รวมทั้งด�ำเนินการติดตามรายงานสถิติความไม่ปลอดภัย ก�ำหนดระดับของความเสี่ยง (Level of Risk) และ
หาแนวทางในการลด/ควบคุมระดับความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในทางปฏิบัติ (as low as reasonably
practicable:ALARP) โดยผ่านคณะกรรมการบริหารความปลอดภัยท่าอากาศยานของ ทอท. ซึ่งท�ำให้เชื่อมั่นได้ว่าข้อบกพร่อง
ด้านความปลอดภัยจะได้รับการแก้ไข อีกทั้งการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย (Safety Performance) จะเป็นไปตามตัวชี้วัด
(Safety Indicator) และเป้าหมายด้านความปลอดภัย (Safety Target) ที่ ทอท. ก�ำหนดไว้
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		 3) ระดับรัฐ (State Audit) ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) สังกัดกระทรวงคมนาคม
ท�ำหน้าที่ในการตรวจสอบและก�ำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของสนามบินในความรับผิดชอบของ ทอท. เป็นประจ�ำทุกปี
รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นและข้อแนะน�ำแก่ ทอท. ในด้านความปลอดภัยอีกด้วย ทั้งนี้ รัฐเองก็ได้รับการตรวจสอบจากองค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ในการตรวจสอบติดตามการด�ำเนินการ
ภายใต้โครงการตรวจสอบการก�ำกับดูแลด้านความปลอดภัยสากล (Universal Safety Oversight Audit Program: USOAP)
19.2 การประกันความปลอดภัยอืน่ ๆ (Safety Assurance) ได้แก่ การด�ำเนินงานป้องกันอันตรายทีเ่ กิดจากสัตว์
โดยการส�ำรวจและประเมินอันตรายจากนก และสัตว์อันตรายในเขตการบิน (Airside) การส�ำรวจระบบนิเวศทั้งภายในและ
โดยรอบสนามบิน รวมทั้งการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานตามวงรอบที่ก�ำหนดตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ทอท. ยังมี
กิจกรรมที่ได้ด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย (Safety Promotion) อาทิ การจัดฝึกอบรมภายใน การส่งพนักงาน ทอท.
เข้ารับการฝึกอบรมยังต่างประเทศ การจัดกิจกรรมรณรงค์ สัมมนาแลกเปลีย่ นความรู้ และประสานความร่วมมือเรือ่ งความปลอดภัย
ด้านการบินกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในเขตการบิน (Airside) โดยที่มาตรฐานความปลอดภัยเป็นรากฐานส�ำคัญของ
การด�ำเนินงานของ ทอท. ดังนัน้ จึงมัน่ ใจได้วา่ การด�ำเนินงานของสนามบินภายใต้การก�ำกับดูแลของ ทอท. นัน้ เป็นไปอย่างปลอดภัย
สร้างความมั่นใจ และยังประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนอย่างยั่งยืน
19.3 ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย (Safety Management System ; SMS) ตามมาตรฐาน
ของ ICAO
		 บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด ใช้ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย (Safety Management System;
SMS) ตามมาตรฐานของ ICAO ในการก�ำกับดูแลความปลอดภัยด้านคมนาคมขนส่งทางอากาศของบริษัทฯ โดยระบบ SMS
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบดังต่อไปนี้
		
1) นโยบาย แผนการด�ำเนินงาน วัตถุประสงค์และเป้าหมาย บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด มีการก�ำหนด
นโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อก�ำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ
ให้แก่พนักงาน โดยนโยบาย คือ การให้ทรัพยากรและการอบรมอย่างเพียงพอ เพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทีจ่ ะน�ำไปสูเ่ ป้าหมายการปราศจากเหตุอบุ ตั กิ ารณ์และอุบตั เิ หตุตา่ ง ๆ โดยได้มอบอ�ำนาจหน้าทีใ่ ห้แก่ผอู้ ำ� นวยการฝ่ายความปลอดภัย
และความมั่นคงการบินในการวางแผนการด�ำเนินงานและปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
		
2) การระบุสภาวะอันตรายและการบริหารจัดการกับความเสีย่ ง บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด สร้างวัฒนธรรม
การเขียนรายงานความปลอดภัยเพื่อเป็นการค้นหาและระบุสภาวะอันตรายภายในองค์กร โดยคณะกรรมการความปลอดภัย
และความมัน่ คงการบินของบริษทั ฯ จะท�ำหน้าทีใ่ นการประเมินความเสีย่ งของภาวะอันตรายต่าง ๆ รวมถึงหาแนวทางในการป้องกัน
แก้ไขเพื่อจ�ำกัดหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3) การประกันความปลอดภัย บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด มีการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ภายในองค์กร โดยมีการท�ำการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยมีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบเชิงลบ
รวมถึงการวางแผนการด�ำเนินงานเพื่อรองรับต่อผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนั้นยังมีการก�ำหนดตัวชี้วัดคุณภาพ
ทางความปลอดภัย (Safety Performance Indicator) โดยได้ก�ำหนดหัวข้อต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน มีการทบทวนและรองรับ
ให้ยึดถือเป็นเป้าหมายที่ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย
		
4) การส่งเสริมความปลอดภัย บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด ได้มีการจัดให้มีการอบรมความรู้ทางด้าน
การบริหารการจัดการระบบความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้ตระหนักเห็นถึง
ความส�ำคัญของความปลอดภัย และได้มีการท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน เพื่อเป็นการสื่อสาร
และสร้างให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้นในองค์กร

20.

ความปลอดภัยของทางรถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทยมีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ โดยฝ่ายการช่างโยธา มอบหมายให้
นายตรวจทาง มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในความปลอดภัยของทางรถไฟ ตามข้อบังคับและระเบียบการเดินรถที่เกี่ยวกับ
การคุม้ กันทางโดยต้องตรวจหาข้อบกพร่องในทางรถไฟ สังเกต สะพาน ช่องน�ำ้ อุโมงค์ และสิง่ ปลูกสร้าง ต่าง ๆ หากเจอสิง่ ผิดปกติ
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ต้องรีบด�ำเนินการแก้ไขโดยทันที ในช่วงที่ประเทศประสบอุทกภัยนายตรวจทางต้องตรวจดูกระแสน�้ำ เมื่อมีน�้ำท่วมตามสะพาน
และช่องน�ำ้ ถ้าเห็นว่าทางรถไฟอาจไม่ปลอดภัยเพราะกระแสน�ำ้ ไหลแรงอาจเกิดอันตราย นายตรวจทางต้องจัดการคุม้ กันขบวนรถ
ตามความจ�ำเป็น โดยใช้ป้ายสัญญาณหรือสัญญาณมือตามที่ก�ำหนดไว้ แล้วต้องรายงานเหตุการณ์ให้นายสถานีใกล้สุดทราบ
เพื่อแจ้งเตือนพนักงานขับรถให้ใช้ความระมัดระวังในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ต้องผ่านจุดตัดเสมอระดับ
ทางรถไฟ - รถยนต์จำ� นวนมาก ท�ำให้การใช้ความเร็วเฉลีย่ ของขบวนรถไฟในการขนส่งจึงเป็นไปได้ ค่อนข้างต�ำ่ และเกิดปัญหาอุบตั เิ หตุ
จากจุดตัดทางรถไฟกับทางสัญจรหรือถนนระดับดิน เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
จึงมีการออกแบบที่ค�ำนึงถึงความปลอดภัย ดังนี้
1. การออกแบบก่อสร้างรัว้ ทัง้ สองด้านของ รักษาความปลอดภัย คู่มือการเดินทางของผู้โดยสาร โปสเตอร์
ทางรถไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนและสัตว์เลี้ยงได้รับ เตือนภัย 17 แบบ ซึ่งน�ำเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของการรถไฟ
อันตรายจากการถูกรถไฟชน ถูกไฟฟ้าดูด รวมทั้งท�ำให้รถไฟ แห่งประเทศไทย (www.railway.co.th) ช่องยูทูปของ รฟท.
(การรถไฟแห่งประเทศไทย Official) และเพจทีมพีอาร์การรถไฟ
สามารถรักษาระดับความเร็วได้สม�่ำเสมอ
2. การออกแบบจุ ด ตั ด เสมอระดั บ ส� ำ หรั บ แห่งประเทศไทย อาทิ
โครงการฯ ให้เป็นจุดตัดทางรถไฟต่างระดับทั้งหมด โดย
ค�ำนึงถึงการเดินทางบนโครงข่ายถนนเดิมที่ทางรถไฟตัดผ่าน
ให้สามารถเชื่อมโยงระหว่าง 2 ฝั่งทางรถไฟได้เช่นเดิม ซึ่งมี
รูปแบบการแก้ปัญหา 5 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 สะพานรถไฟ
ข้ามทางรถยนต์ (Elevated Railway) รูปแบบที่ 2 สะพาน
รถยนต์ข้ามทางรถไฟ (Overpass) รูปแบบที่ 3 สะพานรถยนต์
ข้ามทางรถไฟใน รูปแบบของสะพานกลับรถ (U-Turn Bridge)
รู ป แบบที่ 4 ทางลอดใต้ ท างรถไฟ (Box Underpass)
รูปแบบที่ 5 ทางบริการข้างทางรถไฟ (Service Road)
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาการรถไฟแห่งประเทศไทย
ได้รวบรวมวิดโี อ เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดา้ นการรณรงค์
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21.

ความปลอดภัยของทางรถไฟฟ้า

ระบบขนส่ ง สาธารณะทางราง เป็ น ระบบที่ มี ค วามทั น สมั ย สามารถขนถ่ า ยผู ้ โ ดยสารได้ จ� ำ นวนมาก มี ค วาม
ปลอดภัย ประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยหรือท�ำงานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงระบบรางมักจะเลือกใช้บริการเพราะนอกจากเหตุผลด้าน
ความปลอดภัยแล้ว ความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง ยังช่วยให้การด�ำเนินชีวิต การด�ำเนินธุรกิจมีความราบรื่นมากขึ้น
รฟม. หนึ่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ก�ำกับดูแลและให้บริการระบบรถไฟฟ้าในประเทศไทย ได้ให้ความส�ำคัญกับ
ความปลอดภัยเป็นล�ำดับแรก โดยกระบวนการด้านความปลอดภัยได้น�ำมาพิจารณาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ จนกระทั่ง
เปิดให้บริการเดินรถ อาทิเช่น การเลือกใช้มาตรฐาน NFPA 130 ในการก่อสร้างอุโมงค์ ทางวิ่ง ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
โปรแกรมระบบปฏิบัติการเดินรถที่มีความทันสมัย สามารถจัดการรูปแบบการเดินรถโดยค�ำนึงถึงหลักความปลอดภัย การติดตั้ง
เครื่องมือ อุปกรณ์ ด้านความปลอดภัยภายในสถานีและในขบวนรถไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบตรวจจับ
ป้องกัน และระงับอัคคีภัยในสถานี ระบบป้องกันน�้ำท่วม ระบบควบคุมสภาวะอากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานี ระบบแสงสว่าง
ซึ่งทุกระบบมีการท�ำงานสัมพันธ์กันและมีการแจ้งเตือนความผิดปกติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบผ่านทางระบบ SCADA หรือแม้แต่
ในภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพที่เกิดกับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า รฟม. ยังได้จัดเตรียมอุปกรณ์ไว้รองรับสภาวการณ์ดังกล่าว เช่น
ติดตั้งเครื่องช่วยฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ หรือ AED ประจ�ำไว้ ณ สถานีรถไฟฟ้า
ด้านการตอบโต้เหตุฉกุ เฉิน รฟม. ได้จดั ท�ำระเบียบปฏิบตั งิ านการตอบโต้เหตุฉกุ เฉิน และแผนปฏิบตั กิ ารตามวาระต่าง ๆ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั เช่น แผนการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาล แผนบริหารความต่อเนือ่ ง เป็นต้น ทัง้ นี้
การท�ำงานด้านความปลอดภัยได้บูรณาการท�ำงานร่วมกันระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่ของ รฟม. พนักงานของบริษัทผู้รับสัมปทาน
และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสม
ด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ รฟม. ได้จัดตั้งสถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย
เพื่อท�ำหน้าที่บริหารจัดการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการด้านรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยเป็นการเฉพาะ ซึ่งจะช่วย
เสริมสร้างความรู้ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานกู้ภัย พนักงานรักษาเขตทาง พนักงานพิสูจน์ทราบ พนักงาน
ผู้บังคับสุนัข พนักงานสื่อสาร และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานกับทุกภาคส่วนเพิ่มมากขึ้น

22.

การควบคุมรถไฟฟ้า

22.1 ตรวจสอบ บุคคลซึ่งมีอาการมึนเมา และไม่สามารถควบคุมตนเองได้ อย่างเข้มงวดในการเข้าใช้ระบบ ทั้งนี้
ให้แผนกรักษาความปลอดภัยท�ำการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เพื่อขอให้จัดก�ำลังเข้าสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานสถานี
22.2 ให้แผนกรักษาความปลอดภัย เพิ่มมาตรการป้องปราม โดยการน�ำเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ไปประจ�ำยังสถานี
ที่มีผู้โดยสารจ�ำนวนมาก และน�ำเครื่องตรวจจับวัตถุ (Hand Scan) ออกสุ่มตรวจตามความเหมาะสม
22.3 เน้นหัวหน้าพนักงานควบคุมรถไฟฟ้า ให้มีการตรวจความพร้อมของพนักงานควบคุมรถไฟฟ้า ทุกคนที่จะเข้า
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด
22.4 สถานีต่าง ๆ หรือสถานที่ที่ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้ควบคุมติดตามการใช้งานและเฝ้าระวัง
หน้าจอมอนิเตอร์พร้อมทัง้ ตรวจสอบอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ดอี ยูเ่ สมอ หากพบว่าขัดข้อง หรือช�ำรุดให้รบี แจ้งเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบแก้ไข
ทันทีอย่าปล่อยทิ้งไว้เป็นอันขาด
22.5 นายสถานีทุกสถานี และ OCC ท�ำการเฝ้าระวังพื้นที่โดยผ่าน CCTV และควบคุมสั่งการผ่านวิทยุสื่อสาร
22.6 อาคารสถานที่ท�ำการ สถานี ห้องสุขา ที่จอดรถ ที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าถังขยะ และพื้นที่ที่เป็นจุดลับตา
ต้องให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตรวจตราดูแลเป็นระยะ ๆ ตลอดเวลา
22.7 จัดเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณพื้นที่สถานีที่เป็นจุดเสี่ยง
22.8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในระดับ Supervisor และ Assist. Supervisor มีหน้าที่ต้องเดินตรวจจุดเสี่ยง
และตรวจจุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุก 1 ชั่วโมง ในทุก ๆ สถานี
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22.9 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ท�ำการตรวจตราทุกทางเข้า-ออกสถานี รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเป็นประจ�ำ และ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ศูนย์ซ่อมบ�ำรุง เพิ่มความถี่ในการเดินตรวจพื้นที่โดยรอบศูนย์ซ่อมฯ และจุดเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึง
บริเวณในอูจ่ อดรถไฟฟ้า โดยเฉพาะบริเวณ Reversing Track ซึง่ ไม่สามารถตรวจสอบผ่านกล้อง CCTV ได้นนั้ ต้องท�ำการตรวจสอบ
ชั่วโมงละครั้ง ระหว่างเวลา 01.00-05.00 น. โดยแจ้งขออนุมัติจาก OCC เพื่อเข้าพื้นที่ดังกล่าว และให้ระมัดระวังการเคลื่อนที่
ของรถไฟฟ้าภายในพื้นที่จอดรถไฟฟ้า
		 ศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า (OCC) ตรวจสอบ ภายในศูนย์ซ่อมบ�ำรุง พื้นที่แนวรั้ว และในจุดที่เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยไม่สามารถเข้าถึง โดยตรวจสอบผ่าน CCTV ท�ำการแจ้งให้พนักงาน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารได้ทราบ ว่า
หากพบเห็นวัตถุต้องสงสัย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สถานี และ/หรือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทันที
22.10 ก�ำหนดวัตถุต้องห้ามที่ไม่สามารถน�ำเข้ามาในระบบ ดังนี้
		
 อาวุธ และของมีคมทุกชนิด
		
 ลูกโป่งทุกชนิด
		
 ดอกไม้ไฟ พลุ ประทัด
		
 วัตถุอื่น ๆ ที่จะก่อให้เกิดเปลวไฟ และอันตรายแก่ระบบ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการเดินรถไฟฟ้า
ส่วนต่อขยายสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ จ�ำนวน 1 สถานี จากสถานีแบริ่งสถานีส�ำโรง เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ สถานีส�ำโรง (E15) จังหวัดสมุทรปราการ
โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พลเอก อนุพงษ์
เผ่าจินดา รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย พลต�ำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผูว้ า่ ราชการ
กรุงเทพมหานคร พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย นายพีระยุทธ สิงห์พฒ
ั นากุล ผูว้ า่ การการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อม
ด้วย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (กทม.) คณะผู้บริหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.) ผู้บริหารบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
(BTSC) ผู้บริหารบริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีนายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม และคณะ ได้ตรวจพืน้ ทีบ่ ริเวณชัน้ จ�ำหน่าย
ตั๋ว (ชั้น 2) สถานีส�ำโรง (E15) และเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงความเป็นมาของโครงการ
รถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
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การเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งทั้งภายใน
ภูมิภาคและระหว่างภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ

1.

การพัฒนาเส้นทางรถโดยสารประจ�ำทาง

กรมการขนส่งทางบกได้ขยายและพัฒนาเส้นทางการเดินรถโดยสารประจ�ำทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีเส้นทาง
การเดินรถอย่างทัว่ ถึงให้ครอบคลุมทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศ รวมถึงการเชือ่ มโยงการเดินทางกับประเทศเพือ่ นบ้านได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการเดินทางของประชาชน โดยในปี 2560 ด�ำเนินการก�ำหนด/ปรับปรุงเส้นทางและ
เงื่อนไขการเดินรถโดยสารประจ�ำทาง จ�ำนวน 375 เส้นทาง (ไม่นับรวมเส้นทางปฏิรูป 269 เส้นทาง) ปัจจุบันมีเส้นทางรถโดยสาร
ประจ�ำทางรวมทั้งสิ้น 4,391 เส้นทาง แยกเป็น
หมวด 1 จ�ำนวน 1,210 เส้นทาง - หมวด 2 จ�ำนวน 209 เส้นทาง
หมวด 3 จ�ำนวน 627 เส้นทาง - หมวด 4 จ�ำนวน 2,330 เส้นทาง
เส้นทางเดินรถระหว่างประเทศ
จ�ำนวน
15 เส้นทาง

2.

การเชื่อมต่อเส้นทางรถโดยสารประจ�ำทางกับสนามบิน

กรมการขนส่งทางบกได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับ กรมท่าอากาศยาน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560
เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะมีความเชื่อมโยงกับท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน และเพื่อให้การจัดบริการขนส่ง
สาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย ซึ่งจะท�ำให้ผู้โดยสารและประชาชนได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งได้ก�ำหนดเส้นทาง
และเงือ่ นไขการเดินรถรองรับท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ และออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง รองรับท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ำนวน 3 เส้นทาง คือ
1. สายที่ A3 ท่าอากาศยานดอนเมือง - ประตูน�้ำ - สวนลุม
2. สายที่ A4 ท่าอากาศยานดอนเมือง - ถนนข้าวสาร - สนามหลวง
3. สายที่ S1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามหลวง (ทางด่วน)

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายดรุณ แสงฉาย อธิบดี
กรมท่าอากาศยาน นายสราวุธ ทรงศิวิไล รองอธิบดีกรมทางหลวง และนายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดี
กรมทางหลวงชนบท ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.231ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560
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นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการเดินรถ
โดยสารประจ�ำทางหมวด 1 จังหวัดขอนแก่น
สาย 24 ระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ขอนแก่นแห่งที่ 3 - ท่าอากาศยานขอนแก่น
(Smart City Bus) และโดยสารรถรอบ
ปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ณ
ท่าอากาศยานขอนแก่น

ส�ำหรับการเชื่อมต่อเส้นทางรถโดยสารประจ�ำทางกับสนามบินในส่วนภูมิภาค มีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง ดังนี้
ข้อมูลท่าอากาศยานที่สังกัดกรมท่าอากาศยาน จ�ำนวน 29 แห่ง
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี (อยู่ระหว่างประกาศรับค�ำขอ)
ท่าอากาศยานขอนแก่น
ท่าอากาศยานตรัง
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช (อยู่ระหว่างประกาศรับค�ำขอ)
ท่าอากาศยานนราธิวาส
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
ท่าอากาศยานหัวหิน
ท่าอากาศยานแพร่
ท่าอากาศยานนครราชสีมา  
ท่าอากาศยานแม่สอด
ท่าอากาศยานพิษณุโลก
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
ท่าอากาศยานปาย

หมายเหตุ

ก�ำหนด/ปรับปรุงเส้นทาง
รถโดยสารประจ�ำทางเชื่อมต่อ
ที่ท่าอากาศยานแล้ว

อยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดรถโดยสาร
ประจ�ำทางเชื่อมต่อ โดยจะแล้วเสร็จ
ประมาณเดือนมกราคม 2561
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ข้อมูลท่าอากาศยานที่สังกัดกรมท่าอากาศยาน จ�ำนวน 29 แห่ง (ต่อ)
ล�ำดับ
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานล�ำปาง
ท่าอากาศยานน่านนคร
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ท่าอากาศยานชุมพร
ท่าอากาศยานระนอง
ท่าอากาศยานนครพนม
ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี
ท่าอากาศยานเลย
ท่าอากาศยานสกลนคร
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
ท่าอากาศยานตาก
ท่าอากาศยานปัตตานี
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์
ท่าอากาศยานเบตง
ท่าอากาศยานแม่สะเรียง

หมายเหตุ

ยังไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์ให้บริการ

ข้อมูลการเชื่อมต่อกับท่าอากาศยานอื่น ๆ
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
ท่าอากาศยานภูเก็ต
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (กองทัพเรือ)
ท่าอากาศยานสุโขทัย (ก�ำหนดเส้นทางแล้วอยู่ระหว่างประกาศรับค�ำขอ)
ท่าอากาศยานตราด
ท่าอากาศยานเกาะสมุย

3.

หมายเหตุ

มีรถโดยสารประจ�ำทาง
เชื่อมต่อที่ท่าอากาศยานแล้ว

โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ
จังหวัดเชียงราย

ศูนยเ ปลีย่ นถายรูปแบบการขนสงสินคาเชียงของจังหวัดเชียงรายพัฒนาขึน้ เพือ่ เชือ่ มโยงและรองรับการขนสงสินคาจาก
ด า นตะวั นตกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป นภูมิภ าคที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วแตไมมีพื้น ที่
ติดชายฝง ทะเล การคาระหวางประเทศของกลุม ประเทศอนุภมู ภิ าคลุม นํา้ โขงมีการขยายตัวเพิม่ มากขึน้ ซึง่ ศูนยเปลีย่ นถายรูปแบบ
การขนสงสินคาเชียงของนี้ สามารถรองรับการเปลี่ยนถ่ายการขนส่งระหว่างรถบรรทุกของไทยกับรถบรรทุกต่างประเทศ รวมถึง
รองรับการเปลีย่ นถ่ายรูปแบบการขนส่งระหว่างรถบรรทุกกับรถไฟตามแผนการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สาย เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ
โดยในปีงบประมาณ 2560 ได้เริ่มด�ำเนินการก่อสร้างมีความคืบหน้าร้อยละ 1.4985

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบ
การขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย และประกอบพิธียกเสาเอกอาคารส�ำนักงาน ณ พื้นที่ก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า
เชียงของกลาง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

4.

โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม

ศูนยการขนสงชายแดนจังหวัดนครพนม ด�ำเนินการเพื่อเปนศูนยรวบรวมและกระจายสินคา รองรับการขนสงสินคา
ระหว  า งประเทศไทยกั บ สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม และภาคตะวั น ตกของสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ทํ า การขนส  ง
ผานเส้นทาง R12 ผานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าสู่ประเทศไทย ขามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแหงที่ 3 ทั้งนี้
กรมฯ ได้ดําเนินการศึกษาการจัดตั้งและออกแบบรายละเอียดศูนยการขนสงชายแดนจังหวัดนครพนมในป  พ.ศ. 2556 และ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ด�ำเนินการศึกษาและวิเคราะหโครงการตามมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งอยูระหวางการน�ำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการฯ ต่อคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ก่อนน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ อนุมตั โิ ครงการ ปัจจุบนั ก�ำลังด�ำเนินการสํารวจอสังหาริมทรัพย์แ ละจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ
เพื่อน�ำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการก�ำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน เพื่อด�ำเนิน
โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม
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5.

โครงการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค

โครงการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค จ�ำนวน 17 แห่ง ประกอบด้วย
 จังหวัดชายแดน จํานวน 9 แห่ง ไดแก เชียงราย ตาก หนองคาย มุกดาหาร สระแกว ตราด กาญจนบุรี สงขลา
และนราธิวาส
 เมืองหลัก จํานวน 8 แห่ง ไดแก เชียงใหม พิษณุโลก นครสวรรค ขอนแกน อุบลราชธานี นครราชสีมา ปราจีนบุรี
และสุราษฎรธานี
 กรมการขนสงทางบกดําเนินการพัฒนาสถานีขนสงสินคาภูมิภาค เพื่อเปนจุดเชื่อมโยงโครงขายการขนส่งสินคา
ทางถนนทั้งภายในและระหวางประเทศ ทําหนาที่เปนศูนยรวบรวมและกระจายสินคา ซึ่งจะชวยใหการขนสง
สินคาทางถนนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 ป  2558 กรมการขนส่งทางบกไดดําเนินการศึกษาความเปนไปไดและรูปแบบการบริหารจัดการสถานีขนสงสินคา
ภูมิภาค และคัดเลือกจังหวัดที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นสถานีขนสงสินค้าภูมิภาค
 ปี 2559 ดําเนินการศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนสงสินค้าภูมิภาค (จังหวัดชายแดน)
 ปี 2560 ได้ดำ� เนินการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โครงการสถานีขนส่งสินค้าภูมภิ าค
ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 แล้วเสร็จ และเตรียมเสนอ
ผลการศึกษาตามขั้นตอนต่อไป

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ตรวจความก้ า วหน้ า โครงการก่ อ สร้ า งสถานี ข นส่ ง สิ น ค้ า
หรือคอนเทนเนอร์ยาร์ด โดยมี นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ
รองผู ้ ว ่ า การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย (รฟท.) นายสิ ธิ ชั ย
จินดาหลวง รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุดรธานี ผูแ้ ทนภาคเอกชน
และเจ้าหน้าที่ รฟท. ให้การต้อนรับ ณ สถานีรถไฟหนองตะไก้
ต� ำ บลหนองไผ่ อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด อุ ด รธานี เมื่ อ วั น ที่
23 กันยายน 2560
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6.

การวางแผนพัฒนาทางหลวง

งานวางแผนพัฒนาทางหลวง เป็นหนึ่งภารกิจหลักที่ส�ำคัญของกรมทางหลวง ประกอบด้วยการก�ำหนดและวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง การศึกษาและวางแผนพัฒนา
ทางหลวง ทัง้ ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว เพือ่ ใช้เป็นกรอบในการพิจารณาคัดเลือกและจัดล�ำดับความส�ำคัญโครงการ การศึกษา
ความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจพิจารณา
ลงทุนโครงการ การก�ำหนดหลักเกณฑ์ความต้องการระบบโครงข่ายทางหลวง ตลอดจนการจัดการข้อมูลระบบทางหลวง ประเภท
ทางหลวง ระบบหมายเลขทางหลวง และระยะทางควบคุม การศึกษาวิเคราะห์การลงทุนด้านทางหลวง ทั้งเงินงบประมาณ เงินกู้
และแหล่งเงินอืน่ ๆ รวมถึงการให้เอกชนมีสว่ นร่วมในการลงทุน เพือ่ ก�ำหนดแผนกลยุทธ์การลงทุน โครงการต่าง ๆ การวิเคราะห์และ
จัดท�ำแผนการด�ำเนินงานโครงการ และงบประมาณของกรมทางหลวง ตลอดจนการติดตามผลการด�ำเนินงานและการประเมินผล
โครงการเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์และความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินโครงการตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคในการด�ำเนินการที่ผ่านมาและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อน�ำมาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมทางหลวงมีกจิ กรรมการด�ำเนินงานด้านการวางแผนพัฒนาทางหลวงทีส่ ำ� คัญ ดังนี้
6.1 การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา และ
สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในส่วนของการด�ำเนินงานและบ�ำรุงรักษา (O&M)
ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 อนุมัติเห็นชอบให้กรมทางหลวงด�ำเนินโครงการ
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา และสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี กรมทางหลวงได้เร่งรัดการก่อสร้าง
และด�ำเนินการจัดกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ มาอย่างต่อเนือ่ ง โดยปัจจุบนั โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา
และสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้างงานโยธา และมีก�ำหนดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563
ทั้งนี้หลังจากโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อเป็นการลดภาระด้านงบประมาณและการบริหารจัดการของภาครัฐ
ในระยะยาว คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ก�ำหนดให้กรมทางหลวงด�ำเนินการเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา และสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ส�ำหรับการก่อสร้างงานระบบ
การบริหารจัดการและการบ�ำรุงรักษา ตลอดจนการลงทุนและบริหารจัดการทีพ่ กั ริมทาง ซึง่ กรมทางหลวงได้ดำ� เนินการศึกษาและ
เสนอขออนุมตั ริ ปู แบบการร่วมทุนโครงการมาตามกระบวนขัน้ ตอนแห่ง พรบ. ร่วมทุนฯ พ.ศ. 2556 โดยคณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่
22 สิงหาคม 2560 อนุมตั ใิ ห้กรมทางหลวงด�ำเนินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - นครราชสีมา และสายบางใหญ่ กาญจนบุรี ในส่วนของการให้เอกชนร่วมลงทุนในการด�ำเนินงานและการบ�ำรุงรักษา (Operation and Maintenance (O&M))

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลโครงการก่อนประกาศเชิญชวนเอกชน
ร่วมลงทุนในการด�ำเนินงานและบ�ำรุงรักษา (Operation and Maintenance) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน นครราชสีมา (M6) และสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี (M81) โดยมี นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และคณะผู้บริหารกรมทางหลวง
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

131

132

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

โดยเอกชนเป็นผูอ้ อกแบบและลงทุน ค่าก่อสร้างงานระบบและองค์ประกอบอืน่
ที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เอกชนลงทุน สิ่งก่อสร้าง
รวมถึงรายได้ทงั้ หมดจากค่าธรรมเนียมผ่านทาง และให้เอกชนเป็นผูด้ ำ� เนินงาน
และบ�ำรุงรักษา โครงการทั้งหมดทั้งในส่วนของงานโยธาที่รัฐเป็นผู้ลงทุน
และงานส่วนที่เอกชนเป็นผู้ลงทุน ตลอดจนเป็นผู้ด�ำเนินการบริหารจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมผ่านทางโดยเอกชนได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินค่าก่อสร้างงาน
ระบบและองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง ค่าบ�ำรุงรักษาและค่าบริหารจัดเก็บค่า
ธรรมเนียม รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตงานและเงื่อนไขที่ก�ำหนด
และมีระยะเวลาร่วมลงทุนไม่เกิน 30 ปี นับแต่เปิดให้บริการ
ปัจจุบัน กรมทางหลวงอยู่ระหว่างด�ำเนินการคัดเลือกเอกชนผู้ร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 หมวด 5 (การด�ำเนินโครงการ) โดยคาดว่าจะลงนามในสัญญากับเอกชนผู้ร่วมลงทุน
ในปลายปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้ทันก�ำหนดแผนการเปิดให้บริการ
6.2 การผลักดันโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยการให้เอกชนมีสว่ นร่วมด�ำเนินงานในกิจการ
ของรัฐ (Public Private Partnership : PPP)
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครปฐม - ชะอ�ำ  และ สายหาดใหญ่ - ชายแดนไทย/มาเลเซีย
เป็นสองโครงการส�ำคัญที่ได้รับบรรจุในแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนมีส่วนร่วมด�ำเนินงานในกิจการของรัฐ (Public Private
Partnership) พ.ศ. 2558 - 2562 ของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ กระทรวงการคลัง
และแผนปฏิบัติการลงทุนด้านการคมนาคม พ.ศ. 2560 ของกระทรวงคมนาคม
โดยทีผ่ า่ นมา ในปี พ.ศ. 2560 กรมทางหลวงได้ดำ� เนินการศึกษารูปแบบการร่วมทุนทีเ่ หมาะสมตามพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรุปผลการศึกษา เพื่อด�ำเนินการเสนอส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และคณะรัฐมนตรีตามกระบวนการ โดยมีลักษณะของโครงการ ดังต่อไปนี้
6.3 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอ�ำ
			
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอ�ำ มีลกั ษณะการออกแบบเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ซึ่งมีมาตรฐานสูง มีวัตถุประสงค์ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรบริเวณทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม ซึ่งปัจจุบัน
เป็นเส้นทางหลักสายเดียวที่เชื่อมการเดินทางลงสู่ภาคใต้ อีกทั้งยังส่งเสริมการพัฒนา
ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ของพื้ น ที่ โ ดยรอบกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลด้ า นตะวั น ตก
ภาคกลาง และภาคใต้ การจ้างงาน การท่องเที่ยว และภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยโครงการมีการออกแบบให้มีระบบเก็บค่าผ่านทางระบบปิด (Closed System)
ขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 109 กิโลเมตร มีระบบอ�ำนวยการจราจร และ
ระบบความปลอดภัยต่าง ๆ ตามมาตรฐาน
6.4 โครงการทางหลวงพิ เ ศษระหว่ า งเมื อ ง สายหาดใหญ่ ชายแดนไทย/มาเลเซีย
			
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย/
มาเลเซีย มีวัตถุประสงค์ในการเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งสินค้าจากด่านสะเดา
แห่ ง ใหม่ ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในพื้ น ที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษระยะเร่ ง ด่ ว นของรั ฐ บาล โดยที่
ด่านชายแดนไทย - มาเลเซีย (ด่านศุลกากร ปาดังเบซาร์
และสะเดา) มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงเป็นอันดับหนึ่งของ
ประเทศ ดังนั้นการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ในพื้นที่ดังกล่าวจะท�ำให้การเดินทางและการขนส่งสินค้า
จากด่านชายแดนสู่ตัวเมืองหาดใหญ่เป็นไปอย่างสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย ส่งเสริมการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ
การค้า การลงทุน การจ้างงาน และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น โดยรู ป แบบเป็ น
ทางพิ เ ศษ ขนาด 4 ช่ อ งจราจร ระยะทางประมาณ
70 กิโลเมตร
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6.5 การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครราชสีมา-ขอนแก่น
กรมทางหลวงได้ด�ำเนินการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครราชสีมา-ขอนแก่น โดยเป็นหนึ่งในโครงการเร่งด่วนในแผนแม่บทการก่อสร้าง
ทางหลวงพิเศษ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2540 มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับโครงข่ายทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา แนวโครงการวางตัวขนานของทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านจังหวัดนครราชสีมา และ
สิน้ สุดแนวสายทางทีจ่ งั หวัดหนองคาย รวมระยะทางทัง้ สิน้ 344 กิโลเมตร โดยมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะช่วยลดปัญหาจราจรบนทางหลวง
หมายเลข 2 อีกทั้งเป็นสายทางที่มีความส�ำคัญสูง สามารถเป็นตัวชี้น�ำการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค เชื่อมโยงการเดินทาง
ระหว่างเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและตอนบน อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับประเทศลาว และประเทศจีนตอนใต้
6.6 การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายตาก-แม่สอด
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายตาก - แม่สอด เนื่องจากด่านชายแดนแม่สอดมีมูลค่าการส่งออก
สินค้ากว่า 60,000 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นอัตราการเติบโตต่อปีโดยเฉลี่ยร้อยละ 37 อีกทั้งยังเป็นหนึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาล
มีนโยบายผลักดันในระยะเร่งด่วน แต่ในปัจจุบันเส้นทางระหว่างด่านชายแดนไทย/พม่า กับตัวเมืองตาก มีลักษณะเป็นเส้นทาง
คดเคี้ยว เนื่องจากภูมิประเทศมีลักษณะเป็นภูเขา จึงไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการขนส่งในปริมาณมาก การพัฒนาทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองสายตาก-แม่สอด จะท�ำให้การเดินทาง และขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยยังจะส่งผลให้การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ให้มีความเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว ยั่งยืนและถาวร โดยกรมทางหลวงอยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์
ความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมของโครงการ

7.

โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค
ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา)

7.1 ความส�ำคัญของโครงการ
โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนา
ระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา)
มีความส�ำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน และสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ปัจจุบันมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด
ในภูมิภาค และมีมูลค่าการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับไทยสูง โดยเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ One Belt One Road
พร้อมทั้งจะสนับสนุนยุทธศาสตร์การสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค สนับสนุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก รวมถึงการเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีน ดังนั้น การตัดสินใจด�ำเนินโครงการ
จึงถือเป็นการลงทุนในเชิงยุทธศาสตร์ประเทศ (Strategy Investment) ซึ่งรัฐบาลจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
ในภาพรวมของประเทศและการเสียโอกาสของประเทศไทยในกรณีทไี่ ม่ดำ� เนินโครงการดังกล่าว ซึง่ หากประเทศในภูมภิ าคสามารถ
เชือ่ มโยงการขนส่งทางรถไฟกับสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ จะท�ำให้ศกั ยภาพของการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์
ทางบกของภูมิภาคอาเซียน (Logistic Hub) เปลี่ยนแปลงจากประเทศไทยไปยังประเทศข้างเคียงได้ ดังนั้นโครงการนี้
จึงมีความส�ำคัญต่อความเจริญของประเทศไทยในระยะยาว
7.2 แนวเส้นทางและลักษณะของโครงการ
แนวเส้นทางโครงการเริ่มต้นที่สถานีกลางบางซื่อ สถานีดอนเมือง สถานีอยุธยา สถานีสระบุรี สถานีปากช่อง
และสิ้นสุดที่สถานีนครราชสีมา ระยะทางรวม 253 กิโลเมตร จ�ำนวน 6 สถานี และมีศูนย์ซ่อมบ�ำรุงและควบคุมการเดินรถ
ตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟเชียงรากน้อย ระยะเวลาการเดินทางจากสถานีกลางบางซื่อถึงสถานีนครราชสีมา ประมาณ 1 ชั่วโมง
30 นาที ระบบรถไฟ ใช้เป็นประเภทรถโดยสาร EMU (Electric Multiple Unit) ก�ำลังขับเคลื่อนสูงสุด 5,200 กิโลวัตต์ มีความจุ
ของขบวนรถ 600 ที่นั่ง/ขบวน ที่ความเร็วสูงสุด 250 กม./ชม.
7.3 การคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร (Ridership Forecast)
ผลการคาดการณ์ปริมาณผูโ้ ดยสารทีจ่ ะเดินทางโดยใช้รถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ - นครราชสีมา ในปี 2564
ซึ่งเปิดให้บริการ มีจ�ำนวน 5,310 คนต่อวัน และจะเพิ่มเป็น 16,620 คนต่อวันในปี 2574
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเริ่มการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพือ่ เชือ่ มโยงภูมภิ าค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1
ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวรายงานการด�ำเนินโครงการฯ
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ นายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อ�ำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและ
ปฏิรูปแห่งชาติ และผู้แทนรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ มอหลักหินรัชกาลที่ 5 ต�ำบลกลางดง
อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
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7.4 อัตราค่าโดยสารและแผนการเดินรถ
อัตราค่าโดยสารคิดค่าแรกเข้า 80 บาท บวก 1.8 บาท/กิโลเมตร โดยค่าโดยสารจากกรุงเทพฯ-นครราชสีมา
อยู่ที่ 253 บาท โดยจะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 15 ทุก ๆ 5 ปี จากการคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร ได้วางแผนการเดินรถโดย
ให้มีการบริการแบบจอดทุกสถานี ให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดที่ 250 กิโลเมตร/ชั่วโมง ระยะทาง 253 กิโลเมตร จ�ำนวน 6 สถานี
หยุดจอดสถานีละ 2 นาที รวมระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ช่วงเวลาการให้บริการ คือ 6.00 - 22.00 น.
หรือ 16 ชั่วโมงต่อวัน โดยในปีแรกที่เปิดให้บริการ (ปี พ.ศ. 2564) มีรถไฟให้บริการ จ�ำนวน 11 ขบวนต่อวันต่อทิศทาง ความถี่
ในการให้บริการ 90 นาที/ขบวน

7.5 ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ
ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจของโครงการฯ กรณีฐาน ร้อยละ 8.56 กรณีรวมผลประโยชน์ภาพรวมด้านเศรษฐกิจ
(Wider Economic Benefit) ร้อยละ 11.68 โดยผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจของโครงการฯ เป็นการวิเคราะห์ผลประโยชน์
ทางตรงและผลประโยชน์ทางอ้อม ตลอดอายุโครงการ (พ.ศ. 2564 - 2594) ซึง่ ผลประโยชน์ทางตรง ได้แก่ มูลค่าของการประหยัด
เวลาในการเดินทาง มูลค่าของการประหยัดค่าใช้จา่ ยจากการใช้รถ มูลค่าการประหยัดจากการก�ำจัดมลพิษ และมูลค่าความสูญเสีย
เนื่องจากอุบัติเหตุที่ลดลงของโครงการ ส่วนผลประโยชน์ทางอ้อม เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคด้วยรถไฟความเร็วสูง
ท�ำให้เกิดการกระจายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจากส่วนกลางไปยังพืน้ ทีส่ ว่ นภูมภิ าค สนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างก้าวกระโดด
โดยเฉพาะต่อระบบเศรษฐกิจของเมืองในพื้นที่โครงการ และเมื่อโครงข่ายมีความสมบูรณ์ทั้งระบบจะเกิดการเชื่อมโยงระหว่าง
ภูมภิ าคอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมภิ าค
สนับสนุนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนอีกทางหนึ่งด้วย โดยสามารถสร้างผลตอบแทนเชิงกว้างที่มีต่อระบบ
เศรษฐกิจในพื้นที่โครงการ ผลการวิเคราะห์ผลประโยชน์ของโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม (Project Benefit) ถือว่า
โครงการความร่วมมือฯ มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ คุ้มค่ากับการลงทุนเพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ส่วนรวม
7.6 ผลตอบแทนทางการเงิน
ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการฯ จะเกิดขึน้ เมือ่ มีการพัฒนาเมืองและการพัฒนาพืน้ ทีร่ อบสถานีขนส่งมวลชน
(Transit Oriented Development : TOD) ตลอดแนวเส้นทาง โดยจะต้องด�ำเนินการควบคู่ไปพร้อมกันกับการพัฒนาโครงการฯ
ในลักษณะการจัดตั้งบริษัทเฉพาะกิจเพื่อด�ำเนินการพัฒนาที่ดิน (Land SPV) และการรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ถือหุ้น
ใน Land SPV จ�ำเป็นต้องหารือร่วมกับผูถ้ อื หุน้ รายอืน่ เช่น กระทรวงการคลัง และหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และบริษทั เฉพาะกิจ
เพื่อบริหารจัดการและซ่อมบ�ำรุงรถไฟความเร็วสูง (HSR SPV) ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะท�ำการศึกษาในรายละเอียดต่อไป ทั้งนี้
จากการประเมินเบื้องต้นพบว่า หากมีการลงทุนในโครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีประมาณ 100,000 ล้านบาท จะท�ำให้
ผลตอบแทนรวมของโครงการมีค่าเป็นบวก ประมาณร้อยละ 2.56
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7.7 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่
		
7.7.1 ช่วงบางซื่อ-ชุมทางบ้านภาชี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่
ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก ซึง่ คณะกรรมการผูช้ ำ� นาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางบกและอากาศ (คชก.) ได้พิจารณารายงาน EIA (รายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 5) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 โดยมีมติ
เห็นชอบให้น�ำรายงาน EIA เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เพื่อพิจารณา และเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
กก.วล. ได้มีมติเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ระยะที่ 1
ช่วงกรุงเทพฯ - พิษณุโลก แล้ว
		
7.7.2 ช่วงชุมทางบ้านภาชี-นครราชสีมา เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ - นครราชสีมา
ซึ่ง คชก. ได้พิจารณารายงาน EIA (รายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่ 6) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โดยมีมติเห็นชอบให้น�ำรายงาน
EIA เสนอ กก.วล. เพื่อพิจารณา และเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 กก.วล. ได้มีมติเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ - นครราชสีมา แล้ว
7.8 การเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง
เนือ่ งด้วยโครงการฯ ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา มีความจ�ำเป็นด้วยด�ำเนินการเวนคืนทีด่ นิ บางส่วนเพือ่ ใช้กอ่ สร้าง
โครงการฯ ในช่วงทางระหว่างสถานีกลางบางซือ่ - ชุมทางบ้านภาชี ประมาณ 818 ไร่ และช่วงสถานีชมุ ทางบ้านภาชี - นครราชสีมา
ประมาณ 1,997 ไร่ โดยจะมีการออกพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเขตที่ดิน (พ.ร.ฎ. เวนคืนที่ดินฯ) ต่อไป
7.9 รูปแบบการด�ำเนินการของโครงการฯ
ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทยในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 ทัง้ สองฝ่ายจะใช้ความร่วมมือในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลในการด�ำเนินโครงการ
ความร่วมมือดังกล่าว ส�ำหรับช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา ประเทศไทยจะเป็นผูล้ งทุนโครงการทัง้ หมด ร้อยละ 100 (มูลค่าโครงการ
179,413 ล้านบาท) รูปแบบการด�ำเนินงาน แบ่งสัญญาโครงการออกเป็น 2 สัญญา
		
สัญญา 1: งานก่อสร้างด้านโยธา และค่าอื่นๆ จะด�ำเนินการโดยฝ่ายไทยทั้งหมด โดยใช้การประกวดราคา
ตามระเบียบไทย (ผู้รับจ้างไทย) คิดเป็นร้อยละ 75 หรือ 135,647.05 ล้านบาทของมูลค่าโครงการ
		
สัญญา 2: ประกอบด้วย 3 สัญญาย่อย โดยให้ฝา่ ยจีนเป็นผูด้ ำ� เนินการ คิดเป็นร้อยละ 25 หรือ 43,765.16 ล้านบาท
ของมูลค่าโครงการ ประกอบด้วยสัญญา 2.1: งานด้านการออกแบบ สัญญา 2.2: การควบคุมงานโยธา สัญญา 2.3: งานระบบรถไฟ
และการฝึกอบรม
7.10 ความคืบหน้าโครงการ
		
7.10.1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ด�ำเนินโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค
ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 วงเงิน
179,413 ล้านบาท และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีมติรับทราบผลการอนุมัติโครงการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 45/2560
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
7.10.2 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบร่างสัญญา 2.1 การออกแบบรายละเอียด (Detailed Design Services
Agreement) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 และร่างสัญญา 2.2 ที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้าง (Construction Supervision
Consultant Services Agreement) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ลงนามในสัญญา 2.1
และ 2.2 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ในระหว่างการประชุมผู้น�ำกลุ่มประเทศ BRICS กับประเทศตลาดเกิดใหม่ และประเทศ
ก�ำลังพัฒนา ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ส�ำหรับสัญญา 2.3 งานระบบรถไฟและการฝึกอบรม อยู่ระหว่าง
การเจรจากับฝ่ายจีน
7.10.3 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อ�ำนวยการคณะกรรมการ
พัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน ได้ร่วมพิธีเริ่มการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพือ่ เชือ่ มโยงภูมภิ าค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1
ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ มอหลักหิน ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
7.11 แผนการด�ำเนินงานในขั้นต่อไป
ทั้ ง สองฝ่ า ยเห็ น ชอบให้ เ ริ่ ม ต้ น ร่ ว มกั น วางแผนโครงการรถไฟ ช่ ว งนครราชสี ม า-หนองคาย โดยเร็ ว ที่ สุ ด
เพือ่ การด�ำเนินตาม “ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565” และทัง้ สองฝ่าย
จะพยายามร่วมกันอย่างสูงสุดเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับแนวเส้นทางเบื้องต้นและรายงานผลการศึกษาความเหมาะสมฉบับปรับปรุง
ต่อไป
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8.

แผนการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการขนส่งชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ตอนบนฝั่งตะวันออกและตะวันตก

กรมเจ้าท่ามีแผนการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบการขนส่งชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกและตะวันตก
โดยการเดินเรือเฟอร์รี่ในอ่าวไทย (East-West Ferry) แบ่งเป็น 2 ระยะ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ปรึกษาโครงการ
ศึกษาความเหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนด่านชายแดนสิงขร เชื่อมโยงระบบการส่งสินค้า
และการท่องเที่ยวเส้นทาง EAST-WEST FERRY ซึ่งกรมเจ้าท่าได้จัดจ้างให้ท�ำการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด
และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้เสนอเส้นทางการพัฒนาไว้ในเบื้องต้น สรุปผลการด�ำเนินงานในปัจจุบัน
 โครงการพัฒนาเส้นทางเดินเรือ Ferry มีแผนการด�ำเนินการ 2 ระยะ ดังนี้
		
(1) ระยะสั้น เชิญชวนให้เอกชนเข้าเดินเรือ Ferry ในเส้นทางพัทยา-หัวหิน : เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 โดยบริษทั รอยัล พาสเซนเจอร์ ไลเนอร์ จ�ำกัด และกรมเจ้าท่าดูแลด้านความปลอดภัยและการบริการ
ให้การเดินเรือ ซึ่งท่าเรือที่หัวหินใช้ท่าที่เขาตะเกียบ
(2) ระยะยาว พัฒนาเส้นทางเดินเรือ Ferry ให้รองรับผู้โดยสารและรถยนต์ :
			ส่วนที่ 1 การพัฒนาเส้นทางขนส่งผู้โดยสารและรถยนต์ : ในเบื้องต้นที่ปรึกษาได้เสนอเส้นทางที่มีศักยภาพ
จะพัฒนาเป็นท่าเรือ Ferry เพื่อขนส่งผู้โดยสารและรถยนต์ คือ เส้นทาง ปากน�้ำปราณบุรี - ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ
			ส่วนที่ 2 การพัฒนาเส้นทางขนส่งผูโ้ ดยสาร รถยนต์ และรถบรรทุก : เส้นทางเฟอร์รขี่ นส่งรถบรรทุก ทีป่ รึกษา
แนะน�ำให้ใช้ท่าเรือเอกชนที่มีอยู่ ท่าเรือบางสะพาน - ท่าเรือแหลมฉบัง/สัตหีบ และปัจจุบันมีเอกชน (บริษัทนามยงร่วมกับจีน)
สนใจเข้ามาให้บริการในเส้นทางท่าเรือบางสะพาน - ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาตลาดและความเป็นไปได้

9.

การพัฒนาท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน ได้ดำ� เนินการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมท่าอากาศยานและกรมการขนส่งทางบก เพือ่ ร่วมกัน
พัฒนาการให้บริการด้านการขนส่งสาธารณะภายในท่าอากาศยาน เพื่อเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งทั้งภายในภูมิภาค
และระหว่างภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ
โดยปัจจุบัน กรมท่าอากาศยานได้ด�ำเนินการภายในท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ได้จัดรถให้บริการสาธารณะ
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
จ�ำนวน 2 เส้นทาง คือ
1. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช - แยกโรงเรียนเบญจมราชูทิศ - สถานีขนส่ง อัตราค่าโดยสาร 30 บาท ตลอดสาย
2. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช - แยกบางปู - ถนนพัฒนาการคูขวาง - ห้างเทสโก้โลตัส อัตราค่าโดยสาร 40 บาท
ตลอดสาย ส�ำหรับท่าอากาศยานอื่น ๆ อยู่ระหว่างการประชุมกับส�ำนักงานขนส่งจังหวัด

10.

โครงการด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่อง
ที่เป็นนัยส�ำคัญต่อความปลอดภัยด้านการบินพลเรือน

องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้มีการด�ำเนินการตรวจสอบประเมินมาตรฐานการก�ำกับดูแล
ความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนเทียบกับมาตรฐานที่ก�ำหนด ภายใต้โครงการก�ำกับดูแลความปลอดภัยสากลอย่างต่อเนื่อง
(Universal Safety Oversight Audit Program-Continuous Monitoring Approach: USOAP-CMA) ผลการตรวจสอบพบว่า
ประเทศไทยมีความบกพร่องเกี่ยวกับกระบวนการออกใบรับรองผู้ด�ำเนินการเดินอากาศ โดยมีข้อบกพร่องทั้งหมด 572 ข้อ ซึ่งใน
จ�ำนวนนีม้ ขี อ้ บกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อความปลอดภัยด้านการบินพลเรือน (SSC) จ�ำนวน 33 ข้อ ท�ำให้เมือ่ วันที่ 18 มิถนุ ายน 2558
ICAO ได้ประกาศติดธงแดงประเทศไทยบนเว็บไซต์ หลังจากนั้น ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้
1. แก้ไขข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญ 33 ข้อ และข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องอีก 35 ข้อ
2. ทบทวนการตรวจประเมินการออกใบรับรองผู้ด�ำเนินการเดินอากาศใหม่ทั้งหมด 23 สายการบิน ที่ท�ำการบิน
ระหว่างประเทศ
3. แก้ไขกฎหมายการเดินอากาศใหม่
4. พัฒนาบุคลากรที่มีความขาดแคลน
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นายอาคม เติ ม พิ ทยาไพสิ ฐ รั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับ Mr. Arun
Mishra ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสาขาภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิกขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (ICAO) และผู้แทนประเทศ
สมาชิกคณะมนตรี ICAO จากภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิก ได้แก่ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย
สาธารณรัฐเกาหลี และสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 10
กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

พร้อมทั้งได้ยื่นขอตรวจประเมินใหม่อีกครั้ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ ICAO ได้ส่งคณะผู้ตรวจประเมินจาก
ICAO มาตรวจประเมินด้านปฏิบัติการการบินและความเหมาะสมของการเดินอากาศใหม่ ระหว่างวันที่ 20 - 27 กันยายน 2560
จนกระทั่งวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ICAO SSC Committee ได้พิจารณาเห็นชอบให้ประเทศไทยพ้นจากการเป็นประเทศที่มี
ข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญต่อความปลอดภัย (Significant Safety Concerns) ท�ำให้ประเทศไทยสามารถ “ปลดธงแดง” ได้ส�ำเร็จ
10.1. ภารกิจที่จะต้องด�ำเนินการต่อไปภายหลังจาก ICAO ปลดธงแดง
10.1.1 ด�ำเนินการตรวจประเมินการออกใบรับรองผู้ด�ำเนินการเดินอากาศใหม่
10.1.2 สายการบินทีท่ ำ� การบินระหว่างประเทศ ปัจจุบนั ได้ดำ� เนินการออกใบรับรองผูด้ ำ� เนินการเดินอากาศใหม่
แล้ว จ�ำนวน 13 สายการบิน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการด�ำเนินการ จ�ำนวน 10 สายการบิน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
มกราคม 2561
10.1.3 สายการบินที่ท�ำการบินภายในประเทศ จ�ำนวน 13 สายการบิน
10.2 ด�ำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องส่วนที่เหลือจากผลการตรวจของ ICAO ให้เสร็จสิ้น พร้อมรับการตรวจ
ข้อบกพร่องทั้งหมด Full ICVM (Full ICAO Coordinated Validation Mission) ภายในตุลาคม 2561
10.3 กพท. มีแผนจะด�ำเนินการยื่นตรวจสอบเพื่อปรับระดับความปลอดภัยเป็น Category 1 จาก FAA
ภายในมีนาคม 2561
10.3.1 ด�ำเนินการเพื่อสร้างองค์กรให้มีความยั่งยืนในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) การจัดหารายได้ให้สามารถ Self-sustain ได้
2) การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเหมาะสมและเทียบเคียงกับสากล
3) ปรั บ ปรุ ง กฎหมายการบิ น พลเรื อ นให้ ทั น สมั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเป้ า หมายในการด� ำ เนิ น งาน
จะเสร็จสิ้นภายในปี 2561 และจะด�ำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง
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11.

ระบบบริหารจราจรทางอากาศ

ด้วยประเทศไทยเป็นหนึง่ ในรัฐภาคีสมาชิกขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation
Organization: ICAO) บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (บวท.) ซึง่ ได้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นหน่วยงานผูใ้ ห้บริการ
การเดินอากาศของประเทศไทย ได้ด�ำเนินการตามมาตรฐาน/วิธีปฏิบัติที่แนะน�ำตามภาคผนวก (Annex) ของอนุสัญญา
ชิคาโก (Chicago Convention) มาอย่างต่อเนื่อง และได้พิจารณา พร้อมทั้งจัดให้มีกลยุทธ์/การด�ำเนินการต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
กับแผนการเดินอากาศสากล (Global Air Navigation Plan) และแผนบริหารจราจรทางอากาศอย่างไร้รอยต่อของภูมภิ าคเอเชีย/
แปซิฟิก (Asia/Pacific Seamless Air Traffic Management Plan) ซึ่ง ICAO ได้จัดท�ำขึ้น ด้วยการบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนวิสาหกิจของหน่วยงานเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีวตั ถุประสงค์ไม่เพียงแต่เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร
ทางอากาศและยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจราจรทางอากาศในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ (Bangkok Flight
Information Region) เท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นความเชื่อมโยง/สอดประสานกันของระบบบริหารจราจรทางอากาศทั้งในระดับโลก
และระดับภูมิภาคด้วย นอกจากนี้ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีสมาชิกของอาเซียน (Association of Southeast Asian
Nations: ASEAN) บวท. ได้รว่ มสนับสนุนการด�ำเนินงานของประเทศไทยภายใต้กรอบอาเซียนมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการการเดินอากาศและการแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
ภายในอนุภูมิภาค เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการบริหารจราจรทางอากาศตามที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การขนส่งอาเซียน
2559 - 2568 (ASEAN Transport Strategic Plan 2016 - 2025) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้น่านฟ้าของรัฐภาคีสมาชิกของอาเซียน
มีการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างเสรี มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและมั่นคง เพื่อไปสู่การมีตลาดการบินร่วมอาเซียน (ASEAN Single
Aviation Market: ASAM) เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ต่อไป

12.

การด�ำเนินการด้านการบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ
(Air Traffic Flow Management: ATFM)

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้เป็นสมาชิก ICAO Air Traffic Management Operations
Panel (ATMOPSP) เพื่อพัฒนามาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจราจรทางอากาศในระดับสากล โดย บวท.
ได้ มี บ ทบาทในการร่ ว มจั ด ท� ำ  ICAO Doc 9971 Manual on Collaborative Air Traffic Flow Management
ฉบั บ แก้ ไ ขครั้ ง ที่ 3 ส� ำ หรั บ รั ฐ ภาคี ส มาชิ ก ของ ICAO ใช้ เ ป็ น คู ่ มื อ ประกอบการด� ำ เนิ น การด้ า น ATFM และ A-CDM
(Airport-Collaborative Decision Making) ของตน นอกจากนี้ บวท. ยังได้สนับสนุนการด�ำเนินการของ ICAO Asia/Pacific
Air Traffic Flow Management Steering Group (ATFM SG) เพื่อร่วมจัดท�ำ/ปรับปรุง Asia/Pacific Framework for
Collaborative ATFM และผลักดันการด�ำเนินการด้าน ATFM ของภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิกอย่างต่อเนื่องด้วย
บวท. มีบทบาทในฐานะผู้น�ำในการด�ำเนินโครงการ Distributed Multi-Nodal ATFM Network ซึ่งเป็น
การทดสอบแนวคิดในการบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศระหว่างประเทศ (Cross-Border ATFM) ร่วมกับหน่วยงาน
ผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศสิงคโปร์ จีน ฮ่องกง ออสเตรเลีย กัมพูชา มาเลเซีย เมียนมา อินโดนีเซีย เวียดนาม
ฟิลิปปินส์ ลาว และหน่วยงานนานาชาติด้านการบินอื่น ๆ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการด�ำเนินการร่วมด้าน ATFM กลุ่มใหญ่
ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิก ในปี 2560 บวท. และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันทดสอบการให้บริการ
ภายใต้สถานการณ์ที่สนามบินมีข้อจ�ำกัดในการรองรับปริมาณการจราจรหลายสถานการณ์และประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ยังได้มีการให้บริการฯ ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในประเทศสิงคโปร์และฮ่องกงด้วย อนึ่ง ภายใต้โครงการฯ
ยังได้มีการจัดตั้งคณะท�ำงานย่อยด้านเทคนิค (Technical Sub-Group) ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดท�ำข้อก�ำหนด
ทางเทคนิคในการเชือ่ มต่อระหว่างระบบ ATFM โดยพิจารณาการแลกเปลีย่ นข้อมูลในรูปแบบมาตรฐานสากล ตามแนวคิด SWIM
(System-Wide Information Management) ซึ่งในปี 2560 ได้มีการทดสอบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบที่พัฒนาขึ้น
ตามแนวทางทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ระหว่างหน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมโครงการในเบือ้ งต้นด้วยแล้ว ทัง้ นี้ การด�ำเนินการต่าง ๆ ภายใต้คณะท�ำงาน
ย่อยด้านเทคนิคนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการด�ำเนินการของ ICAO Asia/Pacific Air Traffic Flow Management
Information Requirements Small Working Group (ATFM-IR SWG) ในการผลักดันให้การเชือ่ มต่อระบบสนับสนุนการบริหาร
ความคล่องตัวการจราจรทางอากาศภายในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิกเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย
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13.

การด�ำเนินการด้านการบริหารจัดการข้อมูลทั้งระบบ
(System-Wide Information Management: SWIM)

13.1 บริ ษั ท วิ ท ยุ ก ารบิ น แห่ ง ประเทศไทย จ� ำ กั ด (บวท.) แสดงบทบาทความเป็ น ผู ้ น� ำ ในอาเซี ย น
ในการพัฒนาด้าน SWIM อย่างต่อเนื่อง บวท. ได้ตกลงว่าจะร่วมกับ CAAS (Civil Aviation Authority of Singapore)
เป็ น เจ้ า ภาพในการจัด การสาธิต SWIM in ASEAN Demonstration ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนและ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสาธิต/ทดลอง/ทดสอบการแลกเปลี่ยนข้อมูลเที่ยวบิน ข้อมูล/ข่าวสารการบิน และข่าวอากาศ
ในรูปแบบมาตรฐานสากล ตามแนวคิด SWIM เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่รัฐภาคีสมาชิกของอาเซียน ในการพัฒนา/
เรียนรู้/สร้างประสบการณ์การปฏิบัติงาน ในการน�ำแนวคิด SWIM มาใช้งาน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาตามขั้นตอนแผนกลยุทธ์
Aviation System Block Upgrades (ASBUs) ในกรอบเวลาปี 2562 - 2567 (Block 1) ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญของแผนการเดินอากาศ
สากลของ ICAO ล่วงหน้า ทั้งนี้ ในเบื้องต้นได้ก�ำหนดไว้ว่าการสาธิตจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2562
13.2 บวท. ร่วมเป็นสมาชิกและสนับสนุนการด�ำเนินการของ ICAO Asia/Pacific SWIM Task Force
เพื่อจัดท�ำแผนการด�ำเนินการและข้อก�ำหนดต่าง ๆ ด้าน SWIM ของภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิก โดยในปี 2560 บวท. ได้รบั มอบหมาย
จากคณะท�ำงานฯ ให้เป็นผู้น�ำในการด�ำเนินการในหลายส่วน เช่น การจัดท�ำ SWIM Roadmap ของภูมิภาคฯ การพัฒนารูปแบบ
การแลกเปลีย่ นข้อมูลตามบริบทการใช้งานของภูมภิ าคฯ การก�ำหนดแนวทาง/วิธกี ารด�ำเนินการด้าน SWIM Governance เป็นต้น

14.

การจัดท�ำแผนการเดินอากาศสากลของ ICAO ฉบับแก้ไขครั้งที่ 6

14.1 บวท. ได้เริม่ ต้นร่วมเป็นหนึง่ ในคณะผูจ้ ดั ท�ำแผนการเดินอากาศสากลของ ICAO ฉบับแก้ไขครัง้ ที่ 6
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนแผนกลยุทธ์ ASBUs ซึ่งจะขอรับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสมัยสามัญครั้งที่ 40
ของ ICAO (The 40th Session of the ICAO Assembly) ในปี 2562 ทั้งนี้ บวท. ได้รับมอบหมายจากคณะผู้จัดท�ำให้เป็น
ผู้น�ำในการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ ASBUs ในส่วน Runway Sequencing เป็นการเฉพาะด้วย
14.2 การจัดท�ำแผนแม่บทการบริหารจราจรทางอากาศ (ASEAN Air Traffic Management Master Plan)
ในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่อาเซียนฉลองการก่อตั้งครบรอบ 50 ปี บวท. ได้มีส่วนส�ำคัญในการผลักดันและจัดท�ำ
แผนแม่บทการบริหารจราจรทางอากาศ (ASEAN Air Traffic Management Master Plan) ให้แล้วเสร็จก่อนเป้าหมาย
ที่ได้ก�ำหนดไว้ในปี 2563 โดยแผนแม่บทฯ ซึ่งมีระยะเวลา 5 ปี (2561 - 2565) นี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อให้รัฐภาคีสมาชิกของอาเซียน
น�ำไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน/พัฒนาการด�ำเนินการด้านการบริหารจราจรทางอากาศของตน ด้วยมีจุดมุ่งหมายให้เกิด
การบริหารจราจรทางอากาศทีไ่ ร้รอยต่อภายในอาเซียน ซึง่ หมายรวมถึงการมีขนั้ ตอนการด�ำเนินงานและการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้อง/
สัมพันธ์กันตามแนวคิด Seamless ASEAN Sky ทั้งนี้ แผนแม่บทฯ ดังกล่าวครอบคลุมการด�ำเนินการต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น
5 ด้าน ได้แก่
1) การด�ำเนินการบริหารจราจรทางอากาศในเขตสนามบิน
2) การด�ำเนินการบริหารจราจรทางอากาศในเขตประชิดสนามบิน
3) การด�ำเนินการบริหารจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน
4) ความร่วมมือ/การประสานงานระหว่างทหารและพลเรือน
5) การจัดให้มีระบบที่สามารถท�ำงานร่วมกัน/เชื่อมต่อ/แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ตามมาตรฐานสากล

15.

การด�ำเนินการด้านการบริหารจัดการข้อมูลทั้งระบบ
(System-Wide Information Management: SWIM)

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นรัฐวิสาหกิจและบริษทั มหาชน ด�ำเนินธุรกิจในการบริหารท่าอากาศยาน
นานาชาติ 6 แห่ง ของประเทศ ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยาน
ภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.)
มีปริมาณการจราจรทางอากาศโดยรวมในปีงบประมาณ โดย ทอท. ได้ก�ำหนดต�ำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของท่าอากาศยาน
ในความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต ทั้งนี้ การบริหาร
ท่าอากาศยานในประเทศไทยสามารถแบ่งบทบาทและรูปแบบของท่าอากาศยาน ดังนี้

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมหารือ
การศึกษาโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภาคเหนือตอนบน โดยมี นายชาติชาย
ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวง
คมนาคม ผู ้ แ ทนกรมท่ า อากาศยาน ผู ้ แ ทนส� ำ นั ก งานการบิ น พลเรื อ น
แห่งประเทศไทย ผูแ้ ทนบริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ผูแ้ ทนบริษทั
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) และผู้แทนบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
(มหาชน) เข้าร่วมประชุมหารือ การประชุมหารือการศึกษาโครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานภาคเหนือตอนบน เมือ่ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม
กระทรวงคมนาคม

15.1 ท่าอากาศยานศูนย์กลางหลัก (Primary Hub Airports) คือ ท่าอากาศยานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมือง
ขนาดใหญ่มาก เป็นจุดเชื่อมต่อเครือข่ายการขนส่งทางอากาศระดับโลก เป็นท่าอากาศยานที่มีจ�ำนวนผู้โดยสารและจ�ำนวน
ผู้โดยสารเปลี่ยนล�ำสูง โดยมีจ�ำนวนผู้โดยสารต่อปีมากกว่า 25 ล้านคน มีท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.
ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.)
15.2 ท่าอากาศยานศูนย์กลางรอง (Secondary Hub Airports) คือ ท่าอากาศยานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมือง
ขนาดใหญ่มีศักยภาพในการยกระดับเป็นท่าอากาศยานศูนย์กลางหลักเพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายการขนส่งทางอากาศระดับโลก
เป็นท่าอากาศยานที่มีจ�ำนวนผู้โดยสารต่อปีระหว่าง 5 ถึง 25 ล้านคน มีท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.
ได้แก่ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) และท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.)
15.3 ท่าอากาศยานระดับภาค (Regional Airports) คือ ท่าอากาศยานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองขนาดใหญ่
ที่ตอบสนองความต้องการในการเดินทางทางอากาศของประชาชนในจังหวัดและในภาคนั้น ๆ มีศักยภาพในการยกระดับเป็น
ท่าอากาศยานศูนย์กลางรอง เป็นท่าอากาศยานที่มีจ�ำนวนผู้โดยสารต่อปีระหว่าง 1 ถึง 5 ล้านคน มีท่าอากาศยานที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ ทอท. ได้แก่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.)
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15.4 ท่าอากาศยานระดับจังหวัด (Local Airports) คือ ท่าอากาศยานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ให้บริการ
ตอบสนองความต้องการในการเดินทางทางอากาศของประชากรในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะ
เป็นท่าอากาศยานที่มีจ�ำนวนผู้โดยสารต่อปีน้อยกว่า 1 ล้านคน
อย่างไรก็ตาม แนวทางการพัฒนาโครงข่ายระบบท่าอากาศยานของประเทศไทย ต้องพิจารณาความสอดคล้องกับ
นโยบายภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะนโยบายรัฐบาลด้านการเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านการขนส่งและคมนาคม โดยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค (Aviation Hub) โดยได้มุ่งเน้นใน 3 ด้าน
สรุปดังนี้
1) การเร่งผลักดันการพัฒนาท่าอากาศยานหลักที่เป็นประตูการขนส่งของประเทศให้ด�ำเนินงานตามมาตรฐาน
สากล สามารถรองรับความต้องการของประชาชนนักเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทา่ อากาศยานในภูมภิ าคให้มบี ทบาทมากขึน้ ในกิจกรรมด้านการบินและกิจกรรม
ที่เกี่ยวเนื่อง
3) การส่งเสริมการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศ และการพิจารณาความเหมาะสม ในการพัฒนา
ทางอากาศของไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม
ทัง้ นีเ้ พือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการการขนส่งทางอากาศทีส่ ะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประชาชน
มีทางเลือกในการเดินทางเพิม่ มากขึน้ ปริมาณการขนส่งสินค้าและปริมาณผูโ้ ดยสารผ่านท่าอากาศยานหลักเติบโตขึน้ และศักยภาพ
การให้บริการการเดินอากาศของไทยเพื่อรองรับปริมาณเที่ยวบินทั่วประเทศเพิ่มสูงขึ้น

16.

โครงการ “Amadeus Product Update and Thank You Party 2017”

บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด ได้จัดโครงการ “Amadeus Product Update and Thank You
Party 2017” ส�ำหรับตัวแทนจ�ำหน่ายในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และเขตภูมิภาค แบ่งเป็น ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก ภาคใต้ตอนบนและภาคใต้ตอนล่าง เพื่อให้บุคลากรตั้งแต่ระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาของระบบส�ำรองที่นั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบของการเข้าใช้งานระบบ Amadeus Selling Platform
Connect และผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาเพือ่ รองรับการใช้งานในทันในยุคสมัย
ของปัจจุบัน โดยการสัมมนาดังกล่าว ตัวแทนจ�ำหน่ายได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างผู้เข้าสัมมนา ท�ำให้มีความเข้าใจข้อเท็จจริงต่าง ๆ ดีขึ้น ซึ่งจะท�ำ
ให้เกิดความร่วมมือเพือ่ ความส�ำเร็จต่อไป ซึง่ จะเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญทีจ่ ะช่วยกระตุน้
ยอดการส�ำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร และเพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์
อันดีกับตัวแทนจ�ำหน่ายและรักษาภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญ
ที่ จ ะช่ ว ยรั ก ษาส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดและการส� ำ รองที่ นั่ ง ผ่ า นระบบฯ ของ
ในแต่ละพื้นที่ที่มีการแข่งขันกันมากขึ้น

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

17.
ดังนี้

เส้นทางการบินที่เชื่อมโยงสินค้า และผู้โดยสารระหว่างภูมิภาค

บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด มีเส้นทางภายในประเทศทีส่ ามารถเชือ่ มโยงขนส่งผูโ้ ดยสารและสินค้าระหว่างภูมภิ าค

1. เส้นทางสายเหนือ ได้แก่
		
 เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และกลับ
		
 เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงราย และกลับ
2. เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่
		
 เส้นทางกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี และกลับ
		
 เส้นทางกรุงเทพฯ-ขอนแก่น และกลับ
		
 เส้นทางกรุงเทพฯ-อุดรธานี และกลับ

18.

3. เส้นทางสายใต้ ได้แก่
		
 เส้นทางกรุงเทพฯ-กระบี่ และกลับ
		
 เส้นทางกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ และกลับ
		
 เส้นทางกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี และกลับ
		
 เส้นทางกรุงเทพฯ-ภูเก็ต และกลับ
		
 เส้นทางกรุงเทพฯ-นราธิวาส และกลับ
4. เส้นทางข้ามภาค
		
 เส้นทางเชียงใหม่-ภูเก็ต และกลับ

โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต

เดิมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบขนส่งทางรถไฟยกระดับในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการเร่งรัดให้ด�ำเนินการ
ในสายเหนือ ช่วงบางซือ่ -รังสิต ก่อน รวมทัง้ พัฒนาสถานีรถไฟบางซือ่ เป็นสถานีหลัก เพือ่ ลดจ�ำนวนขบวนรถไฟเข้าสูส่ ถานีหวั ล�ำโพง
ให้เหลือน้อยที่สุด ต่อมาได้มีการปรับขอบเขตโครงการให้เพิ่มปริมาณความจุของทางและการเดินรถที่ความเร็วสูงขึ้น สะดวก
ปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาสถานีบางซื่อให้เป็นสถานีกลาง โดยมีเป้าหมายพัฒนาให้ย่านพหลโยธินเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่ง
ของกรุงเทพมหานครด้านเหนือ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพฯ และพื้นที่ต่อเนื่อง
และเพือ่ เป็นการสานต่อโครงการระบบการขนส่งทางรางตามนโยบายรัฐบาล จึงได้มกี ารศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงการ
และปรับแบบรายละเอียด เพื่อให้สามารถรองรับต่อการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้บริการในระบบรถไฟทางไกล
รถไฟชานเมือง อีกทั้งมีขีดความสามารถในการเดินรถขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าในโครงข่ายเดียวกัน และเชื่อมโยง
การเดินทางของระบบไฟและโครงข่ายระบบขนส่งอื่น ๆ อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสาธารณะให้ดีขึ้น เพื่อจูงใจ
ให้ประชาชนมาใช้บริการ และประหยัดค่าเชื้อเพลิงการขนส่ง นับเป็นแนวทางแก้ปัญหาการขนส่งและจราจรอย่างยั่งยืน
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18.1 แนวเส้นทางโครงการ
เริ่มต้นจาก กม.6+000 (จากหัวล�ำโพง) ประมาณ
1.8 กม. ทางทิศใต้ของสถานีบางซื่อ ไปตามแนวเขตทางรถไฟใน
เส้นทางรถไฟสายเหนือ ผ่านเขตจตุจักร บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง
และไปสิ้นสุดที่สถานีรังสิต จังหวัดปทุมธานี ระยะทางยาวประมาณ
26.3 กิโลเมตร โดยในอนาคตอันใกล้นจี้ ะต่อขยายไปยังมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และชุมทางบ้านภาชี ตามล�ำดับ
18.2 ขนาดทาง
ขนาดทาง 1.00 เมตร (Meter Gauge) จ�ำนวน
4 ทาง เชื่อมต่อกับทางรถไฟสายเหนือในปัจจุบัน
18.3 รูปแบบโครงสร้างทางรถไฟ
ก่อสร้างเป็นทางยกระดับ จากบางซื่อ (กม.6+000)
ไปถึงดอนเมือง (กม.25+232) ระยะทาง 19.2 กม. และลดระดับ
ลงอยู่ระดับพื้นดิน จากสถานีดอนเมือง (กม.25+232) ถึงรังสิต
(กม.32+350) ระยะทาง 7.1 กม. โดยมี รั้ ว กั้ น ตลอดแนวจาก
ดอนเมืองถึงรังสิต
18.4 สถานีรายทาง จ�ำนวน 10 สถานี ประกอบด้วย
สถานีกลางบางซือ่ จตุจกั ร วัดเสมียนนารี บางเขน ทุง่ สองห้อง หลักสี่
การเคหะ ดอนเมือง หลักหก และรังสิต  
18.5 ระยะเวลาด�ำเนินการ 2556 - 2563 (เปิดให้
บริการในปี 2563)  
18.6 ความคืบหน้าโครงการ
		
สัญญาที่ 1 : งานโยธาส�ำหรับสถานีกลางบางซื่อ สถานีจตุจักร และศูนย์ซ่อมบ�ำรุง
แผนงาน 62.25% ผลงาน 62.25% (ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560)
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สัญญาที่ 2 : งานโยธาส�ำหรับทางรถไฟช่วงระหว่างสถานีจตุจักร-รังสิต
แผนงาน 99.19% ผลงาน 93.08% ช้ากว่าแผน 6.11% (ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560)
สัญญาที่ 3 : งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลฯ ส�ำหรับระบบรถไฟช่วงบางซื่อ-รังสิต
แผนงาน 41.65% ผลงาน 21.65% ช้ากว่าแผน 20.00% (ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560)

19.

โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้วา่ จ้างกิจการร่วมค้า Unique - Chun Wo Joint Venture  เป็นผูด้ ำ� เนินการ
ก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซือ่ - ตลิง่ ชัน ในวงเงิน 8,748,399,000.00 บาท เมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2551
โดยผู้รับจ้างได้เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552   โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัดฯ   เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และก่อสร้างงานโครงสร้างทางวิ่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม
2555 และขณะนี้รอการติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องกลและการจัดซื้อตู้รถไฟฟ้า ซึ่งรวมด�ำเนินการอยู่ในงานสัญญาที่ 3 ของ
ช่วงบางซื่อ-รังสิต
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นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารโครงการระบบรถไฟ
ชานเมือง (สายสีแดง) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยมี นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผูแ้ ทนส�ำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร การรถไฟแห่งประเทศไทย ส�ำนักงบประมาณ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ กระทรวงคมนาคม

19.1 ความคืบหน้าโครงการ
		
สัญญาที่ 3 : งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลฯ ส�ำหรับระบบรถไฟช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน
แผนงาน 41.65% ผลงาน 21.65% ช้ากว่าแผน 20.00% (ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560)
19.2 ระยะเวลาด�ำเนินการ 48 เดือน (เปิดให้บริการในปี 2563)

20.

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงวิหารแดง-บุใหญ่ พร้อมอุโมงค์รถไฟ และโครงการก่อสร้าง
ทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย

20.1 ความเป็นมาของโครงการ
โครงการนี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของแผนยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เป็นแผนการลงทุน
เพื่อรองรับการขยายตัวของท่าเรือแหลมฉบัง และขยายขีดความ
สามารถของเส้นทางขนส่งหลักในภูมิภาคที่มีความส�ำคัญในการ
เชื่อมโยงการค้า การขนส่งระบบรางกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
ในภูมิภาค จากภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือไปยังพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกสู่ท่าเรือแหลมฉบัง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
โดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย)
ประสานการด�ำเนินโครงการกับคณะบริหารจัดการน�้ำและอุทกภัย
เพื่อมิให้เกิดปัญหาการก่อสร้างกีดขวางทางไหลของน�้ำ

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

20.2 รายละเอียดขอบเขตงานโครงการ
โครงการก่อสร้างทางคูใ่ นเส้นทางรถไฟสายชายฝัง่ ทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย คูข่ นาน
กับเส้นทางเดิม และก่อสร้างอุโมงค์รถไฟบริเวณเขาพระพุทธฉาย ช่วงวิหารแดง-บุใหญ่ รวมระยะทางประมาณ 106 กิโลเมตร
รวมก่อสร้างทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord Lines) 3 แห่ง ที่สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา สถานีชุมทางแก่งคอย และสถานีชุมทางบ้านภาชี
พร้อมงานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมตลอดแนวเส้นทางรถไฟทั้งสองสัญญา
		
20.2.1 สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-วิหารแดง และช่วงบุใหญ่แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord Lines) 3 แห่ง โดยมีรายละเอียดของงานโดยสังเขป ดังนี้
(1) งานก่อสร้างทางรถไฟทางคูเ่ พิม่ 1 ทาง ขนานเส้นทางรถไฟเดิม ขนาดทางรถไฟกว้าง 1.00 เมตร จาก
สถานีฉะเชิงเทราถึงสถานีวหิ ารแดง เริม่ จาก กม.61+190 สายตะวันออก ถึง กม.139+020 ระยะทาง 78 กิโลเมตร และจากสถานี
บุใหญ่ถึงสถานีแก่งคอย เริ่มจาก กม.148+390 ถึง กม.167+800 ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ
97 กิโลเมตร และก่อสร้างสถานีไผ่นาบุญ รวมทั้งงานไฟฟ้า-เครื่องจักรกลภายในอาคารสถานีไผ่นาบุญด้วย
(2) งานก่อสร้างทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord Lines) จ�ำนวน 3 แห่ง ที่สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา สถานี
ชุมทางแก่งคอยและสถานีชุมทางบ้านภาชี ขนาดทางรถไฟกว้าง 1.00 เมตร รวมไหล่ทาง รวมระยะทางประมาณ 7.10 กิโลเมตร
(3) งานติดตัง้ ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณและโทรคมนาคมตลอดแนวเส้นทาง ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้าแก่งคอย รวมทั้งทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord Lines) ทั้ง 3 แห่ง
(4) งานก่อสร้างสะพานรถไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก 53 แห่ง
(5) งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 แห่ง
(6) งานวางรางรถไฟชนิด UIC 54
(7) งานก่อสร้างท่อและการระบายน�ำ 
้ งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทีเ่ กีย่ วข้องและอยูใ่ นบริเวณ
เขตพื้นที่โครงการ
(8) งานอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นของการก่อสร้างทางรถไฟ
			 1) สัญญาจ้างผู้รับจ้างเพื่องานก่อสร้าง สัญญาที่ 1
สัญญาเลขที่ : กส.18/ทค./2558 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558
ผู้ว่าจ้าง : การรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้รับจ้าง : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
วันเริ่มต้นปฏิบัติงาน : 19 กุมภาพันธ์ 2559
วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน : 18 กุมภาพันธ์ 2562
ระยะเวลา : 36 เดือน
วงเงินค่าจ้าง (มูลค่าสัญญา) : 9,825,810,000.00 บาท
			 2) แผนงานและผลการด�ำเนินงานในปี 2560 (ข้อมูลถึง 25 กันยายน 2560)
ความก้าวหน้าโครงการสัญญาที่ 1
ความก้าวหน้างานสะสม = 56.28%
แผนงานสะสม = 42.16%
เร็วกว่าแผนงาน = 14.12%
			 3) บันทึกการจ่ายเงินของโครงการฯ
			 4) สัญญาจ้างผู้รับจ้างเพื่องานก่อสร้าง สัญญาที่ 1
ผู้รับจ้าง : บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
มูลค่าสัญญา : 9,825,810,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
การรถไฟแห่ ง ประเทศไทยอนุ มั ติ ก ารเบิ ก เงิ น ค่ า จ้ า งก่ อ สร้ า งแล้ ว 19 งวด รวมเป็ น เงิ น
5,174,624,695.78 บาท โดยมูลค่าดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และได้หักเงินล่วงหน้าและเงินประกันผลงานแล้ว
		
20.2.2 สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงวิหารแดง-บุใหญ่ พร้อมอุโมงค์รถไฟ โดยมีรายละเอียด
ของงานโดยสังเขป ดังนี้
(1) งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่เพิ่ม 1 ทาง ขนานเส้นทางรถไฟเดิม ขนาดทางรถไฟกว้าง 1.00 เมตร
จากหลังสถานีวหิ ารแดงไปสิน้ สุดทีก่ อ่ นเข้าสถานีบใุ หญ่ เริม่ จาก กม.139+020 ถึง กม.148+390 ระยะทางประมาณ 9.37 กิโลเมตร
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การศึกษาดูงานของนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ

(2) งานก่ อ สร้ า งอุ โ มงค์ ร ถไฟทางเดี่ ย วคู ่
ขนานกับอุโมงค์ทางเดี่ยวเดิม ลอดผ่านใต้เขาพระพุทธฉาย รวมระยะ
ทางประมาณ 1.20 กิโลเมตร
(3) งานก่ อ สร้ า งสะพานรถไฟคอนกรี ต
เสริมเหล็ก 2 แห่ง
(4) งานวางรางรถไฟชนิด UIC 54
(5) งานก่ อ สร้ า งท่ อ และการระบายน�้ ำ 
งานสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การที่ เ กี่ ย วข้ อ งและอยู ่ ใ นบริ เ วณ
เขตพื้นที่โครงการ
(6) งานอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นของการก่อสร้าง
ทางรถไฟ
(7) ยกเว้นงานติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ
และโทรคมนาคม
		
20.2.5 สัญญาจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ควบคุมงานก่อสร้าง
สัญญาเลขที่ : กส.20/ทค./2558 ลงวันที่
24 ธันวาคม 2558
ผู้ว่าจ้าง : การรถไฟแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาควบคุมงาน : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา
เอเอ็มพี ประกอบด้วย
1) บริษทั เอเชีย่ น เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแต้นส์
จ�ำกัด
2) บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด
3) บริษัท พีบี เอเชีย จ�ำกัด
วันเริ่มต้นปฏิบัติงาน : 19 กุมภาพันธ์ 2559
วันสิน้ สุดการปฏิบตั งิ าน : 18 กุมภาพันธ์ 2562
ระยะเวลา : 36 เดือน
วงเงินค่าจ้าง (มูลค่าสัญญา) :
312,355,791.00 บาท
		
20.2.3 สั ญ ญาจ้ า งผู ้ รั บ จ้ า งเพื่ อ งานก่ อ สร้ า ง
สัญญาที่ 2
สัญญาเลขที่ : กส.19/ทค./2558 ลงวันที่
24 ธันวาคม 2558
ผู้ว่าจ้าง : การรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้รับจ้าง : บริษัท ไร้ท์ ทันเน็ลลิ่ง จ�ำกัด
วันเริ่มต้นปฏิบัติงาน : 19 กุมภาพันธ์ 2559
วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน : 18 มีนาคม 2561
ระยะเวลา : 25 เดือน
วงเงินค่าจ้าง (มูลค่าสัญญา) :
407,049,596.00 บาท
		
20.2.4 แผนงานและผลการด�ำเนินงานในปี 2560
(ข้อมูลถึง 25 กันยายน 2560)
		
20.2.5 ความก้าวหน้าโครงการสัญญาที่ 2
ความก้าวหน้างานสะสม = 79.06%
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แผนงานสะสม = 86.81%
ช้ากว่าแผนงาน = 7.75%
		
20.2.6 ความก้าวหน้าของโครงการรวมสัญญาที่ 1
และสัญญาที่ 2
ความก้าวหน้างานสะสมโครงการ = 57.20%
แผนงานสะสมโครงการ = 43.95%
ผลงานสะสมเร็วกว่าแผนงานสะสมโครงการ
= 13.25%
		
20.2.7 บันทึกการจ่ายเงินของโครงการฯ
		
20.2.8 สั ญ ญาจ้ า งผู ้ รั บ จ้ า งเพื่ อ งานก่ อ สร้ า ง
สัญญาที่ 2
ผู้รับจ้าง : บริษัท ไร้ท์ ทันเน็ลลิ่ง จ�ำกัด
มู ล ค่ า สั ญ ญา : 407,049,596.00 บาท
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
การรถไฟแห่งประเทศไทยอนุมัติการเบิกเงิน
ค่าจ้างก่อสร้างแล้ว 19 งวด รวมเป็นเงิน 234,961,709.23 บาท
โดยมูลค่าดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และได้หักเงินล่วงหน้า
และเงินประกันผลงานแล้ว
20.2.9 สัญญาจ้างทีป่ รึกษาเพือ่ ควบคุมงานก่อสร้าง
ที่ปรึกษาควบคุมงาน : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา
เอเอ็มพี
มู ล ค่ า สั ญ ญา : 312,355,791.00 บาท
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
การรถไฟแห่ ง ประเทศไทยอนุ มั ติ ก ารเบิ ก
เงินค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างแล้ว 17 งวด รวมเป็นเงิน
111,648,837.56 บาท ซึ่งมูลค่าดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ
ได้หักเงินล่วงหน้าและเงินประกันผลงานแล้ว

งานลง Bottom Ballast และการงานวางหมอนคอนกรีต

งานวางสายเคเบิลฝังดิน
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งานก่อสร้างสะพาน

21.

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 แผนงานการพัฒนาโครงข่าย
รถไฟระหว่างเมือง (การพัฒนาระบบรถไฟทางคู่) ระยะที่ 1 (โครงการ
ที่มีความพร้อมเริ่มด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2558) ซึ่งที่ประชุมคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่
29 กรกฎาคม 2557 ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การกรอบยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565
เมื่ อ วั น ที่ 7 พฤษภาคม 2558 คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยด�ำเนินโครงการ
ก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น โดยรัฐบาลรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินโครงการ
งานอุโมงค์
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21.1 ลักษณะงานโครงการ
เป็นงานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระขอนแก่น ระยะทางรวมประมาณ 187 กิโลเมตร โดยมีขอบเขตของ
งานหลัก ประกอบด้วย
งานก่อสร้างทางรถไฟใหม่เพิ่ม 1 ทาง ต�ำแหน่งด้านขวา
ทาง (ด้านตะวันออก) ขนานไปกับทางรถไฟเดิม ขนาดทางกว้าง 1.00 เมตร
โดยมีระยะห่างทั่วไปจากทางเดิม 6.0 เมตร โครงสร้างทางรถไฟส่วนใหญ่
เป็ น ทางวิ่ ง ระดั บ พื้ น ยกเว้ น ที่ บ ริ เ วณสถานี ข อนแก่ น จะมี โ ครงสร้ า ง
ทางรถไฟเป็นทางยกระดับระยะทาง 5.4 กิโลเมตร และงานก่อสร้างสะพาน
รถไฟจ�ำนวน 84 แห่ง
21.2 สัญญาจ้างงาน
(1) งานก่อสร้างสถานีรถไฟระดับพื้น 18 สถานี ได้แก่
สถานีบ้านเกาะ สถานีบ้านกระโดน สถานีหนองแมว สถานีโนนสูง สถานี
บ้านดงพลอง สถานีบา้ นมะค่า สถานีพลสงคราม สถานีบา้ นดอนใหญ่ สถานี
เมืองคง สถานีโนนทองหลาง สถานีชุมทางบัวใหญ่ สถานีหนองบัวลาย
สถานีหนองมะเขือ สถานีเมืองพล สถานีบ้านหัน สถานีบ้านไผ่ สถานี
บ้านแฮด และสถานีท่าพระ ก่อสร้างสถานีรถไฟยกระดับ 1 สถานี
ที่สถานีขอนแก่น และก่อสร้างป้ายหยุดรถไฟ 7 แห่ง ได้แก่ ป้ายหยุดรถ
บ้านหนองกันงา ป้ายหยุดรถเนินถั่วแปบ ป้ายหยุดรถบ้านไร่ ป้ายหยุดรถ
ห้วยระหัด ป้ายหยุดรถเนินสวัสดิ์ ป้ายหยุดรถศาลาดิน และป้ายหยุดรถ
บ้านหนองเม็ก
(2) งานก่ อ สร้ า งย่ า นเก็ บ กองและขนถ่ า ยตู ้ สิ น ค้ า
(Container Yard) 3 แห่ง ทีส่ ถานีบา้ นกระโดน สถานีชมุ ทางบัวใหญ่ และ
สถานีท่าพระ
(3) งานก่อสร้างถนนยกระดับ (Overpass) ถนนยกระดับ
รูปตัวยู (Elevated Two Way U-Turn) ท่อเหลี่ยมทางลอดทางรถไฟ
(Box Underpass) ทางรถไฟยกระดับ (Elevated Railway) เพือ่ แก้ปญ
ั หา
จุดตัดระหว่างถนนและทางรถไฟ
(4) งานก่อสร้างด้านโยธาอืน่ ๆ เช่น งานระบบระบายน�ำ้
และสะพานลอยคนเดินข้ามที่อยู่ในบริเวณสถานีรถไฟ งานรั้วตลอด
แนวทางรถไฟ งานก่อสร้างถนนบริเวณสถานีรถไฟ และงานอื่น ๆ ในเขต
พื้นที่โครงการ
(5) งานระบบราง เป็นทางกว้าง 1 เมตร (Meter Gauge)
เป็นแนวขนานกับทางรถไฟเดิม ใช้รางขนาดมาตรฐาน EN54E1
(6) งานออกแบบและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและ
โทรคมนาคมตลอดแนวเส้นทางโครงการ และงานก่อสร้างศูนย์ควบคุมการ
เดินรถ (Centralized Traffic Control) ที่สถานีขอนแก่น
(7) งานรื้อย้ายชุมชน และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตพื้นที่
โครงการ โดยผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องด�ำเนินการรื้อย้าย
(8) งานอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นของการก่อสร้างทางรถไฟแนว
เส้นทางโครงการ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม พร้อมด้วย นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยีย่ มโครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น บริเวณ
สถานีรถไฟบ้านกระโดน (CY-1) ต�ำบลหนองไข่น�้ำ 
อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่
14 สิงหาคม 2560
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21.3 สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง
21.4 สัญญาจ้างผู้รับจ้างเพื่องานก่อสร้าง
		
สัญญาเลขที่ : กส.21/ทค./2558
สัญญาเลขที่ : กส.01/ทค./2559
		 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558
		 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้ว่าจ้าง : การรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้ว่าจ้าง : การรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้รับจ้าง : กิจการร่วมค้า ซีเคซีเอช ประกอบด้วย :
ที่ปรึกษาควบคุมงาน : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เอ็มพีเอ
1. บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วย :
2. บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จ�ำกัด
1. บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด
วันเริ่มต้นปฏิบัติงาน : 19 กุมภาพันธ์ 2559
2. บริษัท ดับเบิ้ลยู เอส พี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน : 18 กุมภาพันธ์ 2562
(เปลี่ยนจากชื่อเดิม บริษัท พีบี เอเชีย จ�ำกัด)
ระยะเวลาสัญญา : 36 เดือน
3. บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จ�ำกัด
วงเงินค่าจ้าง (มูลค่าสัญญารวม) :
วันเริ่มต้นปฏิบัติงาน งานช่วงที่ 1 : 19 กุมภาพันธ์ 2559
23,430,000,000.00 บาท
วันสิ้นสุดการปฏิบัติงาน งานช่วงที่ 1 : 18 กุมภาพันธ์ 2562
		
ระยะเวลา : 36 เดือน
วงเงินค่าจ้าง : 532,000,000.00 บาท

22.

โครงการระบบขนส่งมวลชนในเมืองภูมิภาค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ รฟม. เป็นผูร้ บั ผิดชอบด�ำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชน
ในเมืองภูมิภาค เพื่อจัดให้มีการให้บริการสาธารณะด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และเพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน รวมถึงอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในท้องที่และ
นักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 จ�ำนวน
2 โครงการ คือ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต และโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแผนการด�ำเนินงาน
โครงการที่ส�ำคัญ ดังนี้
กิจกรรม
ขออนุมัติด�ำเนินงานโครงการ
ก่อสร้างโครงการ
เปิดให้บริการ

โครงการระบบขนส่งมวลชน
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดเชียงใหม่
สิงหาคม 2561 - มกราคม 2562
พฤศจิกายน 2561 - เมษายน 2562
มีนาคม 2560 - พฤษภาคม 2566
มิถุนายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2569
มิถุนายน 2566
มีนาคม 2569

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อด�ำเนินการเชื่อมต่อระบบ
ตั๋วร่วม ระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (BTS) และบริษัท
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) (BEM) และบันทึกข้อตกลงเข้าด�ำเนินงานบริหารจัดการและบ�ำรุงรักษาระบบศูนย์บริหาร
จัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH) ระหว่าง รฟม. และส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมี นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองค�ำคูณ ผู้อ�ำนวยการ สนข. นายฤทธิกา สุภารัตน์ รองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการ รฟม.
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ BTS นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ BEM เป็นผู้ลงนาม นายธีระพงษ์
รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม หน่วยงานในสังกัด BTS และ BEM เข้าร่วมพิธีฯ

รายงานการเงิ
น
ของกระทรวงคมนาคม

สำ�หรับปีสนิ้ สุด วันที่ 30 กันยายน 2560

154

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำ�ปีงบประมาณ 2560

ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม/งบประมาณแผ่นดิน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม/การเบิกจ่ายงบประมาณรัฐวิสาหกิจของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.

งบประมาณแผ่นดินในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 191,909.68 ล้านบาท
แบ่งเป็นรายจ่ายประจ�ำ 40,716.18 ล้านบาท (ร้อยละ 21.21) และรายจ่ายลงทุน 151,193.50 ล้านบาท (ร้อยละ 78.79)
โดยมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้
1. ผลการเบิกจ่ายภาพรวม จ�ำนวน 165,928.31 ล้านบาท (ร้อยละ 86.46) และก่อหนี้ผูกพัน 21,552.06
ล้านบาท (ร้อยละ 11.23) รวมเบิกจ่ายและก่อหนีผ้ กู พัน 187,480.37 ล้านบาท (ร้อยละ 97.69) คงเหลือ 4,429.31 ล้านบาท
(ร้อยละ 2.31)
		 1) รายจ่ายประจ�ำ มีผลการเบิกจ่าย จ�ำนวน 33,168.43 ล้านบาท (ร้อยละ 81.46) และก่อหนี้ผูกพัน 6,659.02
ล้านบาท (ร้อยละ 16.35) รวมเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน 39,827.45 ล้านบาท (ร้อยละ 97.82) คงเหลือ 888.73 ล้านบาท
(ร้อยละ 2.18)
		 2) รายจ่ายลงทุน มีผลการเบิกจ่าย จ�ำนวน 132,759.88 ล้านบาท (ร้อยละ 87.81) และก่อหนีผ้ กู พัน 14,893.05 ล้านบาท
(ร้อยละ 9.85) รวมเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน 147,652.92 ล้านบาท (ร้อยละ 97.66) คงเหลือ 3,540.58 ล้านบาท (ร้อยละ 2.34)

นายชาติ ช าย ทิ พ ย์ สุ น าวี ปลั ด กระทรวงคมนาคม
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม
การด� ำ เนิ น งานและการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณของ
กระทรวงคมนาคม ครัง้ ที่ 1/2561 เมือ่ วันที่ 23 มกราคม
2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการด�ำเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณของกระทรวงคมนาคม (งบประมาณแผ่นดิน: ส่วนราชการ) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 น. ณ ห้องประชุม
กระทรวงคมนาคม

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประเภทรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประเภทรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560
งบประมาณทั้งหมด 191,909.68 ล้านบาท
21,552.06 ลบ.
(11.23%)

4,429.31 ลบ.
(2.31%)
165,928.31 ลบ.
(86.46%)

 ผลการเบิกจ่าย  ก่อหนี้ผูกพัน  งบประมาณคงเหลือ

รายจ่ายประจ�ำ 40,716.18 ล้านบาท
6,659.02 ลบ.
(16.35%)

รายจ่ายลงทุน 151,193.50 ล้านบาท

888.73 ลบ.
(2.18%)

14,893.05 ลบ.
(9.85%)

3,540.58 ลบ.
(2.34%)

165,928.31 ลบ.
(86.46%)

132,759.88 ลบ.
(87.81%)

 ผลการเบิกจ่าย  ก่อหนี้ผูกพัน  งบประมาณคงเหลือ

 ผลการเบิกจ่าย  ก่อหนี้ผูกพัน  งบประมาณคงเหลือ
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมประจำ�ปีงบประมาณ 2560
งบประมาณที่ได้รบ
ั 191,909.68 ล้านบาท
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พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม
(ไตรมาส 1)
(ไตรมาส 2)
(ไตรมาส 3)

สิงหาคม

กันยายน
(ไตรมาส 3)

3.00

37.00

45.00

52.00
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66.00

73.00

81.00

89.00
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10.41
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48.46

53.93

60.12
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0
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11.01

20.17

29.43
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0

10.61

12.92

19.09

26.27

30.19

43.72

50.77

61.68

72.35

77.19

83.45

91.93

เป้ารัฐบาลปี 2559 (%)

0

ผลการเบิกจ่ายปี 2560 (%)

0

แผนการเบิกจ่ายรายหน่วยงานปี 2560 (%)
ผลเบิกจ่ายปี 2559 (%)
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2.

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน
120

87%

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจำ�ปีงบประมาณ 2560
งบประมาณที่ได้รบ
ั 151,193.50 ล้านบาท

80%
79%

100
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63%

47%
40%
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33%

40

25%
19%

20

0
ตุลาคม

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม
(ไตรมาส 1)
(ไตรมาส 2)
(ไตรมาส 3)

สิงหาคม

กันยายน
(ไตรมาส 3)

เป้ารัฐบาลปี 2559 (%)

0

9.00

25.00

33.00

41.00

47.00
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63.00

70.00

80.00

87.00

ผลการเบิกจ่ายปี 2560 (%)

0

1.61

5.71

18.32

23.37

32.39

48.06

53.41

60.04

66.65

72.21

78.58

87.81

แผนการเบิกจ่ายรายหน่วยงานปี 2560 (%)

0

3.43

6.42

15.11

24.89

28.99

48.22

56.06

65.63

70.51

80.07

87.08

93.81

1.94

3.28

8.28

13.13

21

33.55

40.49

54.36

67.53

73.23

80.92

91.44

ผลเบิกจ่ายปี 2559 (%)

2.1 การเบิกจ่ายงบประมาณรัฐวิสาหกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

		 รัฐวิสาหกิจของกระทรวงคมนมคม ได้รับอนุมัติงบประมาณประจ�ำปี 2560 จ�ำนวน 429,223.17 ล้านบาท
แบ่งเป็นงบท�ำการ จ�ำนวน 303,965.16 ล้านบาท และงบลงทุน จ�ำนวน 125,258.01 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายภาพรวม
จ�ำนวน 312,746.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.86 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และมีผลการเบิกจ่ายงบท�ำการ จ�ำนวน
233,618.82 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 76.86) และมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จ�ำนวน 79,127.71 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 63.17)

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

งบประมาณทั้งหมด 429,223.17 ล้านบาท
116,476.64 ลบ.
(27.14%)

312,746.53 ลบ.
(72.86%)

 เบิกจ่าย

 คงเหลือ

งบท�ำการ 303,965.16 ล้านบาท
70,346.34 ลบ.
(23.14%)

งบลงทุน 303,965.16 ล้านบาท
46,130.30 ลบ.
(36.83%)

223,618.82 ลบ.
(76.86%)
 เบิกจ่าย

 คงเหลือ

79,127.71 ลบ.
(63.17%)
 เบิกจ่าย

 คงเหลือ

หมายเหตุ : * บกท. และ ทอส. เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดท�ำแผนการด�ำเนินงานและผลการด�ำเนินงานตามปีปฏิทิน (เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2560)

1) การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม : รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณภาพรวมสะสม จ�ำนวน 368,577.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.77 ของวงเงินงบประมาณปี 2559 สามารถเบิกจ่ายได้
290,610.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.99 ของวงเงินงบประมาณปี 2557 เบิกจ่ายได้ลา่ ช้ากว่าแผน จ�ำนวน 77,966.54 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 21.15
		 2) การเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม : รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม
จ�ำนวน 104,512.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.34 ของวงเงินงบลงทุนปี 2559 สามารถเบิกจ่ายได้ 65,950.12 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 62.06 ของวงเงินงบลงทุนปี 2559 เบิกจ่ายได้ล่าช้ากว่าแผน จ�ำนวน 38,561.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.90
นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการด�ำเนินงานและ
การเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมกระทรวง
คมนาคม โดยมี นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ นายสมศักดิ์ ห่มม่วง
รองปลั ด กระทรวงคมนาคม พร้ อ มด้ ว ยผู ้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงาน
ในสังกัดกระทรวงเข้าร่วมประชุม
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2.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรัฐวิสาหกิจ (ประเภทลงทุน) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวง
คมนาคม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560
120

เป้าหมายรัฐบาล
95.00%
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0
ตุลาคม

พฤศจิกายน ธันวาคม

มกราคม กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน พฤษภาคม

มิถุนายน กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

95.00

เป้าหมายรัฐบาลปี

10.89

17.39

23.14

23.22

26.47

30.17

35.62

30.00

70.01

76.66

82.17

98.32

แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2560

7.54

11.18

14.71

13.69

19.22

22.00

28.44

24.65

48.17

52.29

55.90

63.17

แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2559

14.74

18.31

20.31

16.34

22.67

32.52

32.52

37.01

40.00

51.07

86.87

62.06

แผนของหน่วยงานปี 2560

เป้าหมายรัฐบาลปี

แผนของหน่วยงานปี 2560

แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2560

แผนการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2559

หมายเหตุ : * บกท. และ ทอส. เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดท�ำแผนการด�ำเนินงานและผลการด�ำเนินงานตามปีปฏิทิน (เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2560)

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการด�ำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม กระทรวงคมนาคม

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

3.

รายงานการเงินของกระทรวงคมนาคม ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2560

กระทรวงคมนาคม
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ

2560

(หน่วย:บาท)
2559

รายได้
รายได้จากงบประมาณ
13
รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
14
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
15
รายได้อื่น
16
			
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
17
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
18
ค่าตอบแทน
19
ค่าใช้สอย
20
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
21
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
22
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
23
ค่าใช้จ่ายอื่น
24
รวมค่าใช้จ่าย		
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน		
ต้นทุนทางการเงิน		
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		

171,301,038,151.57
2,161,057,372.13
208,001,071.05
577,376,097.25
605,485,524.39
174,852,958,216.39

149,533,155,561.45
28,933,727,494.40
148,593,806.02
478,239,441.90
426,315,716.71
179,520,032,020.48

13,743,932,360.62
3,606,945,834.63
272,852,383.95
52,676,345,159.13
2,711,848,683.79
777,342,920.56
96,580,614,154.01
817,494,861.63
566,425,376.81
171,753,801,735.13
3,099,156,481.26
0.00
3,099,156,481.26

12,947,552,087.51
3,411,814,884.32
264,393,692.29
72,088,830,047.81
2,794,625,011.48
738,499,882.66
36,387,575,602.14
606,918,110.73
485,873,179.86
129,726,082,498.80
49,793,949,521.68
0.00
49,793,949,521.68

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ยังไม่ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรียกข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560
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กระทรวงคมนาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ

2560

(หน่วย:บาท)
2559

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5
		 ลูกหนี้ระยะสั้น
6
		 เงินลงทุนระยะสั้น		
		 วัสดุคงเหลือ 		
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 		
		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 		

22,571,175,887.31
5,377,651,606.49
127,146.32
693,663,267.89
5,407,409.00
28,648,025,317.01

21,366,557,348.12
4,856,472,138.18
513,526.49
769,513,564.74
6,393,284.95
26,999,449,862.48

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
		 ลูกหนี้ระยะยาว		
		 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
7
		 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
8
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
9
		 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 		
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์			

4,865,614.32
163,999,876,477.75
329,083,621,222.00
207,818,971.84
65,814,470.23
493,361,996,756.14
522,010,022,073.15

6,164,831.96
226,472,155,678.90
265,659,874,058.73
122,971,342.64
65,020,014.66
492,326,185,926.89
519,325,635,789.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ยังไม่ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรียกข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560

รายงานประจำ�ปี 2560 กระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ

2560

(หน่วย:บาท)
2559

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
10
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
11
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
12
รวมหนี้สินหมุนเวียน		

4,429,262,990.97
13,461,837,887.25
9,557,557,254.90
35,588,803.62
27,484,246,936.74

8,018,939,853.67
12,250,941,121.64
8,581,595,755.28
17,078,088.85
28,868,554,819.44

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว		
เงินรับฝากระยะยาว		
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 		
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 		
รวมหนี้			
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		

1,538,116,915.54
27,719,000.00
38,339,144.63
4,865,917.99
1,609,040,978.16
29,093,287,914.90
492,916,734,158.25

1,551,326,140.33
27,759,000.00
48,739,135.31
4,667,374.75
1,632,491,650.39
30,501,046,469.83
488,824,589,319.54

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน
รายได้สูง /(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		

62,500,576,363.64
430,416,157,794.61
492,916,734,158.25

62,386,657,960.77
426,437,931,358.77
488,824,589,319.54

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
(ยังไม่ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรียกข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560
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การตรวจ ติดตามความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายสราวุธ
ทรงศิวไิ ล รองอธิบดีกรมทางหลวง นายสุรชัย
สุ นั น ทพงศ์ ศั ก ดิ์ ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งาน
ทางหลวงที่ 9 และแขวงทางหลวงศรีสะเกษ
ที่ 1 และ 2 ตรวจติดตามความก้าวหน้า
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ
ทางหลวงหมายเลข 226 สายทางเลี่ยงเมือง
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2560

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม ประชุม นายอาคม เติ ม พิ ท ยาไพสิ ฐ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงคมนาคม
ติ ด ตามความคื บ หน้ า โครงการก่ อ สร้ า งทางหลวงหมายเลข 11 พร้อมด้วย นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำ
สายสามแยกดอยติ - เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560
กระทรวงคมนาคม นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวง
คมนาคม นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
นายพิ ศั ก ดิ์ จิ ต วิ ริ ย ะวศิ น อธิ บ ดี ก รมทางหลวงชนบท ติ ด ตาม
ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางรถไฟ บริเวณจุดตัด
ทางรถไฟกับถนน ขก.1027 บ้านหนองไผ่ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 กรมทางหลวงชนบท

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าผ่านทางถาวร
และศูนย์ควบคุมกลาง (Control Center Building, CCB) พร้อมด้วย นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงคมนาคม
และนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

กระทรวงคมนาคมกับ

ไทยแลนด์ 4.0

164

รายงานประจำป 2560 กระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคมกับไทยแลนด 4.0

1.

ภารกิจของกรมเจ้าท่า กับไทยแลนด์ 4.0

กรมเจาทา มีภารกิจในการกํากับดูแล การสงเสริมการพัฒนาระบบการขนสงทางนํา้ และการพาณิชยนาวี ใหมกี ารเชือ่ มตอ
กับระบบการขนสงอื่น ๆ ทั้งการขนสงผูโดยสารและสินคา ทาเรือ อูเรือ กองเรือไทย และกิจการเกี่ยวเนื่อง เพื่อใหประชาชน
ไดรับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนภาคการสงออกใหมีความเขมแข็ง โดยกรมเจาทามุงเนน
ใหมีการนําเทคโนโลยีและอุปกรณดิจิทัลมาใชในการพัฒนาระบบงานการขนสงทางนํ้าใหไดมาตรฐาน ลดขั้นตอนที่ยุงยากซํ้าซอน
เพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงาน มีการบูรณการการเชื่อมโยงขอมูล และการดําเนินงานระหวางหนวยงาน และยกระดับ
การใหบริการประชาชน การพัฒนาระบบ Single Window @ Marine Department เพื่อใหบริการผูประกอบการเกี่ยวกับการยื่นขออนุมัติ อนุญาต ที่เกี่ยวของ
กับภารกิจของกรมฯ เชน การแจงเรือเขา-ออก การขอใชบริการนํารองเรือ ทัง้ เรือไทย
และเรือตางประเทศ การแจงอุบัติเหตุทางนํ้า โดยการแจงพิกัดการเกิดอุบัติเหตุ
และรายละเอียดตาง ๆ โดยสงขอมูลไปยังเจาหนาที่ของกรมเจาทาในสวนกลาง
และบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบ การแจงเรือเขา-ออกของเรือโดยสาร เรือทองเที่ยว
และเรือยอชต ซึ่งสามารถติดตามตําแหนงของเรือ โดยใชตําแหนงพิกัดที่รายงาน
ตรวจสอบเสนทางการเดินทางของเรือ โดยแสดงบน Google Map ผานหนาจอ
คอมพิวเตอร และบนอุปกรณเคลื่อนที่แบบไรสายทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ
Android ได
นอกจากนัน้ เพือ่ เปนการตอบสนองตอนโยบายรัฐบาลในการแกไขปญหา
เรือประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน ไรการควบคุม (IUU Fishing) ตลอดจน
การดําเนินการแกปญหาการคามนุษยในภาคแรงงาน ดานประมง ซึ่งประเทศไทย
ถูกจัดใหอยูในอันดับบัญชีกลุมที่ 2 ในระดับเฝาจับตามอง (Tier 2 Watch List)
ซึ่งถูกเฝาจับตามองจากกระทรวงตางประเทศสหรัฐอเมริกา กรมเจาทาซึ่งเปน
หนวยงานในการกํากับดูแลคนประจําเรือและแรงงานประมงทะเลเพื่อลงทําการในเรือประมงทะเล ไดพัฒนาระบบ Single
Window 4 Fishing ﬂeet ขึ้น เพื่อออกใบอนุญาตใหทําการงานในเรือ ตามมาตรา 285 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในนานนํ้าไทย พระพุทธศักราช 2456 โดยระบบมีการยืนยันตัวบุคคลดวยการสแกนหนาในปจจุบันของแรงงานภาคการประมง
เปรียบเทียบกับรูปโครงหนาเดิม (Face Recognition) ที่เคยทําการลงทะเบียนหรือรายงานไวในการแจงเรือออกหรือเขา
ควบคุมแรงงานบนเรือประมงใหสามารถตรวจสอบยอนกลับได มีระบบรายงานเรือเขา/ออกเมืองทาของเรือประมงไทย ซึง่ หนวยงาน
ภาครัฐสามารถใชขอมูลอิเล็กทรอนิกสจากระบบรายงานเรือเขา/ออกเมืองทาของเรือประมงไทยจากแหลงขอมูลเดียวกัน
และสามารถตรวจสอบผูปฏิบัติงานบนเรือ ประกอบดวยลูกเรือและแรงงานประมงจากการสแกนใบหนาที่จัดเก็บไวในระบบได

ระบบ Single Window @ Marine Department
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ระบบ Single Window 4 Fishing ﬂeet

2.

ภารกิจของกรมการขนส่งทางบก
กับไทยแลนด์ 4.0

1. การติดตัง้ GPS ในรถสาธารณะ กรมการขนสงทางบก
จัดทําโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช GPS” เพื่อยกระดับความปลอดภัย
ทางถนนดวยเทคโนโลยี GPS Tracking และระบบบงชี้ผูขับรถ โดยเนน
การบริหารจัดการแบบ Online Real Time ซึ่งผูประกอบการขนสง
และประชาชนทั่วไปสามารถติดตามรถไดทุกคันผาน Application
“DLT GPS” บนโทรศัพทมือถือทั้งระบบ Android และระบบ iOS
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยม
ศู น ย บ ริ ห ารจั ด การเดิ น รถด ว ยระบบ GPS ของกรมการขนส ง ทางบก
ตามโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช GPS” ของกรมการขนสงทางบก เมื่อวันที่
17 เมษายน 2559

2. การจั ด ให้ มี ร ะบบควบคุ ม การเดิ น รถโดยสาร
ประจําทางและจอแสดงผลข้อมูลการเดินทางอัตโนมัติภายใน
สถานีขนส่งผู้โดยสาร (Smart Bus Terminal: SBT) เปน
การตอยอดจากโครงการ “มั่นใจทั่วไทยรถใช GPS” โดยนําตําแหนง
ของ GPS ที่ติดตั้งบนตัวรถโดยสารประจําทางมาทําการประมวลผล
ผานระบบดังกลาว ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบขอมูลการเดินรถ
ผานจอแสดงผลขอมูลการเดินทางภายในสถานีขนสงผูโดยสาร และ
ผานแอปพลิเคชันบนมือถือทั้งในระบบ Android และ iOS ขณะนี้
อยูระหวางการติดตั้งจอแสดงผลภายในสถานีขนสงผูโดยสาร จํานวน
85 แหงทั่วประเทศ
3. การให้ บ ริ ก ารรั บ ชํ า ระภาษี ร ถประจํ า ปี ผ ่ า นระบบ
อิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ น การให้ บ ริ ก ารรั บ ชํ า ระภาษี ด ้ ว ยวิ ธี ก าร
ทํ า รายการผ่ า นระบบออนไลน์ ทั้ ง นี้ ส ามารถเลื อ กชํ า ระเงิ น
โดยหั ก บั ญ ชี ธ นาคาร/บั ต รเครดิ ต (E-Payment) หรื อ พิ ม พ
Bill Payment แลวนําไปชําระเงิน ณ จุดรับชําระตาง ๆ ดวยการเขาใช
บริการผาน

นางสาวดุจดาว เจริญผล ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการ
ขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม และคณะฯ เยี่ยมชม
โครงการติดตัง้ ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส (E-Ticket)
และศูนยควบคุมการเดินรถดวยระบบ GPS รถโดยสาร
ประจําทางขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ สํานักงานใหญ ขสมก.
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4. การพัฒนาระบบใบอนุญาตขับรถ พัฒนากระบวนการออกใบอนุญาตขับรถและผูประจํารถใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล ภายใตโครงการ Sure Driving/Smart Driver โดยเตรียมนําเทคโนโลยีมาใชในทุกขัน้ ตอนเปนระบบ Electronic
ตั้งแตกระบวนการแสดงตัวตน การอบรม และทุกขั้นตอนการทดสอบ ยกเลิกการทดสอบโดยเจาหนาที่ พรอมจะประกาศใช
เปนขั้นตอนภายในป 2561
5. การให้บริการแอปพลิเคชัน DLT eForm เปนแหลงรวบรวมแบบฟอรมและขอมูลการติดตอครอบคลุม
ทุกเรื่องทางทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต เชน การจดทะเบียนรถ การโอนรถ เปนตน โดยประชาชนสามารถ
กรอกรายละเอียดในแบบฟอรมบนสมารทโฟน (Smart Phone) และพิมพแบบฟอรมดังกลาวมาติดตอที่กรมการขนสงทางบก
6. ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะและรับเรื่องร้องเรียน (ศูนย์ Call Center 1584) กรมการขนสง
ทางบกได เ พิ่ ม ช อ งทางการร อ งเรี ย นให ส ามารถร อ งเรี ย นเพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของผู  รั บ บริ ก ารได อ ย า งทั น ท ว งที
สอดคลองกับ Thailand 4.0 โดยประชาชนสามารถใชบริการผานทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ ระบบปฏิบัติการ ios ดังนี้
 ผาน facebook ชื่อ “ศูนยคุมครองผูโดยสารและรับเรื่องรองเรียน 1584”
 ผาน Line ชื่อ ID “1584DLT”
 ผาน Application ชื่อ “รองเรียนรถสาธารณะ”, “Dlt Check-in Taxi” และ “DltGPS”
 ผานเว็บไซตรับเรื่องรองเรียน 1584 ที่ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/
 ผานทาง E-mail : dlt_1584complain@hotmail.com

3.

กรมท่าอากาศยาน ailand 4.0

กรมทาอากาศยานไดจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของกรมทาอากาศยาน พ.ศ. 2561-2565
โดยมีวิสัยทัศนในการ “พัฒนาทาอากาศยานตามมาตรฐานสากลสูการเปน Smart Airport” และมีพันธกิจที่จะตองปฏิบัติ
เพื่อบรรลุเปาหมาย ดังนี้
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ยกระดับการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยทาอากาศยานดวยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
เพิ่ ม ช อ งทางการสื่ อ สารและการให บ ริ ห ารผ า นทางอุ ป กรณ เ คลื่ อ นที่
(Mobile Device) และประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสรางประสบการณ
ของการใชบริการดานการบินของผูโดยสารที่สะดวกและรวดเร็ว
ยกระดับการใหบริการและการบริหารจัดการทาอากาศยานดวย
Automate Service และปรับปรุงใหมีความพรอมใชงานอยูเสมอ
มุงเนนการเชื่อมโยงและการวิเคราะหขอมูลแบบ Real time
ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาอํานวยความสะดวกในกิจการ
ทาอากาศยานตามมาตรฐานสากล

ระหวางป พ.ศ. 2561 - 2565 กรมทาอากาศยานจะพัฒนาทาอากาศยานในสังกัดกวา 28 แหง ใหมีความทันสมัยและ
ตอบสนองตอความตองการของผูใ ชบริการทาอากาศยาน อาทิ สายการบิน และผูโ ดยสาร โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหมีประสิทธิภาพ
โครงการที่กําลังจะดําเนินการตามแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ไดแก โครงการงานจางเอกชนใหบริการบํารุงรักษาระบบ
ตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง ซึ่งป 2561 จะดําเนินโครงการนํารอง (pilot project) ณ ทาอากาศยานกระบี่ และจะนําไปใช
ที่ทาอากาศยานขนาดใหญของกรม เชน ป 2562 ทาอากาศยานสุราษฎรธานี ทาอากาศยานขอนแกน ป 2563 ทาอากาศยาน
นครศรีธรรมราช ทาอากาศยานอุดรธานี ทาอากาศยานอุบลราชธานี ผลของการดําเนินโครงการจะกอใหเกิดการใชทรัพยากร
ของทาอากาศยาน เชน เคานเตอรเช็กอิน พื้นที่บริเวณออกบัตรโดยสาร มีประโยชนสูงสุด และในอนาคตจะนําเอาเทคโนโลยี
Automated Machines เขามาชวยในการจัดการขั้นตอนการเดินทางของผูโดยสารในทาอากาศยาน (Passenger ﬂow)
โดยนําเอา Automate boarding gate และ Automate immigration มาใชในทาอากาศยานขนาดใหญของกรมตอไป
อีกทั้งเพื่อการบูรณาการและจัดการขอมูลในการปฏิบัติการทาอากาศยาน กรมจะดําเนินโครงการพัฒนาระบบบริหาร
ขอมูลและการปฏิบัติการทาอากาศยาน (Airport Operation & Resource management) ในระหวางป พ.ศ. 2561 - 2565
เพื่อกรมจะมีขอมูลพื้นฐานตั้งตนของทาอากาศยาน เชน จํานวนเที่ยวบิน จํานวนหลุมจอด จํานวนสายพานกระเปา หรือ
จํานวนสะพานเทียบ ที่จะถูกจัดเก็บเปนระบบ และสามารถคํานวณและจัดสรรทรัพยากรพื้นฐานดังกลาวใหเหมาะสมกับ
การปฏิบัติการของทาอากาศยานได
กรมทาอากาศยานไดดาํ เนินการตามนโยบาย Thailand 4.0 เพือ่ เปลีย่ นแปลงการปฏิบตั กิ ารจากเดิมเปนการปฏิบตั กิ าร
ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ซึ่งเปนการนําเอาเทคโนโลยีเขามาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทาอากาศยานตอไป

4.

กรมทางหลวงชนบทกับ ailand 4.0

Thailand 4.0 เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล
ภายใตการนําของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่เขามาบริหาร
ประเทศบนวิสัยทัศนที่วา “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ เพื่อปรับแก
จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
อยางเร็ว รุนแรง ในศตวรรษที่ 21 ได
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4.1 THAILAND PAST DIRECTION
Thailand 1.0 ยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกขาว พืชสวน พืชไร
เลี้ยงหมู เปด ไก นําผลผลิตไปขาย สรางรายไดและยังชีพ
Thailand 2.0 ยุคอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้เรามีเครื่องมือเขามาชวย
เราผลิตเสือ้ ผา กระเปา เครือ่ งดืม่ เครือ่ งเขียน เครือ่ งประดับ เปนตน ประเทศเริม่ มีศกั ยภาพ
มากขึ้น
Thailand 3.0 (ยุคปจจุบนั ) ยุคอุตสาหกรรมหนัก เราผลิตและขายสงออก
เหล็กกลา รถยนต กาซธรรมชาติ ปูนซีเมนต เปนตน โดยใชเทคโนโลยีจากตางประเทศ
เพื่อเนนการสงออก
ในชวงแรกของ Thailand 3.0 ประเทศไทยมีการเติบโตอยางตอเนื่อง
แตปจ จุบนั กลับเติบโตเพียงแค 3 - 4% ตอปเทานัน้ ประเทศไทยจึงตกอยูช ว งรายไดปานกลาง
มาเปนเวลากวา 20 ปแลว ในขณะที่ทั่วโลกมีการแขงขันที่สูงขึ้น เราจึงตองเปลี่ยนสูยุค
Thailand 4.0 เพื่อใหประเทศไทยใหกลายเปนกลุมประเทศที่มีรายไดสูง
ในปจจุบันประเทศไทยยังติดอยูในโมเดลเศรษฐกิจ
แบบ “ทํามาก ไดนอ ย” จึงตองการปรับเปลีย่ นเปน “ทํานอย ไดมาก”
ก็จะตองเปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง
“นวั ต กรรม” และเปลี่ ย นจากการขั บ เคลื่ อ นประเทศด ว ย
ภาคอุ ต สาหกรรม ไปสู  ก ารขั บ เคลื่ อ นด ว ยเทคโนโลยี ความคิ ด
สรางสรรค และนวัตกรรม
โครงสรางของ ICT ก็จะเปนปจจัยแหงความสําเร็จ
เราจะกาวขามผานกับดักประเทศรายไดปานกลางไปสูรายไดสูง
ในยุค Thailand 4.0 ไดก็ตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย
เพื่อพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายใหไดอยางการเกษตรก็ตองเปลี่ยน
จากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสูการเกษตรสมัยใหม ที่เนนการบริหาร
จัดการและใชเทคโนโลยี หรือ Smart Farming โดยเกษตรกรตอง
รํา่ รวยขึน้ และเปนเกษตรกรแบบเปนผูป ระกอบการ เปลีย่ นจาก SMEs
แบบเดิมไปสูก ารเปน Smart Enterprises และ Startups ทีม่ ศี กั ยภาพสูง
เปลี่ยนจากรูปแบบบริการแบบเดิม ซึ่งมีการสรางมูลคาคอนขางตํ่า
ไปสูบริการที่มีมูลคาสูง เปลี่ยนจากแรงงานทักษะตํ่าไปสูแรงงานที่มี
ความรูและทักษะสูง
โมเดลของ ailand 4.0 นั่นคือ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
“ประเทศไทย 4.0” จึ ง เป น การพั ฒ นา “เครื่ อ งยนต
เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม” (New Engines
of Growth) ดวยการแปลง “ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของ
ประเทศที่มีอยู 2 ดาน คือ “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ
“ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ใหเปน “ความไดเปรียบในเชิงแขงขัน” โดยการเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค
นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเปน “5 กลุมเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเปาหมาย” ประกอบดวย
1. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)
2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio-Med)
3. กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม (Smart
Devices, Robotics & Mechatronics)
4. กลุมดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตาง ๆ ปญญาประดิษฐ และเทคโนโลยี
สมองกลฝงตัว (Digital, IoT, Artiﬁcial Intelligence & Embedded Technology)
5. กลุม อุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการทีม่ มี ลู คาสูง (Creative, Culture & High Value Services)
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4.2 การพัฒนากรมทางหลวงชนบทด้วยนวัตกรรมใหม่ DRR WITH NEW INNOVATION (5M)
 NEW METHODOLOGY - ขั้นตอนและวิธีการกอสรางสมัยใหม
 NEW MATERIAL - วัสดุสมัยใหม
 NEW MACHINERY - เครื่องจักรกลสมัยใหม
 NEW MARKETING - การตลาดและการประชาสัมพันธรูปแบบใหม
 NEW MANAGEMENT - การบริหารจัดการสมัยใหม
4.3 การพัฒนากรมทางหลวงชนบทด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ DRR WITH NEW
ICT TOOLS NEW DECISION MAKING TOOLS
 NEW INCIDENT RESPONSE TOOLS - เครื่องมือชวยในการตัดสินใจสมัยใหม
 NEW COMMUNICATION TOOLS - เครื่องมือชวยในการตอบสนองตอเหตุการณสมัยใหม
 NEW SERVICE DELIVERY TOOLS - เครื่องมือในการสื่อสารสมัยใหม
 NEW OPERATION SUPPORTING TOOLS - การใหบริการผานอุปกรณหรือเครื่องมือสมัยใหม

5.

โครงการศึกษาจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจร
และขนส่งอัจฉริยะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จากนโยบายรัฐบาลที่มีเปาหมายการพัฒนาประเทศสูประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัล
เขามาประยุกตใชงานในการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของภาครัฐ และสถานการณแนวโนมการพัฒนาระบบการขนสง
และจราจรที่เกิดขึ้นในปจจุบัน กระทรวงคมนาคม โดย สนข. ในฐานะหนวยงานจัดทํานโยบายและแผนการขนสงของประเทศ
ไดดําเนินการศึกษาและจัดทําแผนแมบทการพัฒนาระบบการจราจรและขนสงอัจฉริยะ (Intelligent Transport System: ITS)
ทั้งในภาพรวมระดับประเทศ และระดับพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจะกําหนดขอบเขตในการพัฒนาในการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชประโยชนเพื่อการเดินทางของประชาชนและการขนสงสินคาใหเกิดความสะดวก มีประสิทธิภาพ และมี
ความปลอดภัย สามารถขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพือ่ ใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของดําเนินการภายใตกรอบ
ทิศทางที่สอดคลองและเกิดการบูรณาการซึ่งกันและกัน โดยมีการกําหนดแผนงาน/โครงการ รวมทั้งจัดทําโครงการนํารองในการ
พัฒนาระบบ ITS ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในเบื้องตนไดกําหนดกรอบในการพัฒนาระบบ ITS ออกเปน 6 ดาน ดังนี้
1. ระบบการจัดการจราจร โดยใชเทคโนโลยีดา นคอมพิวเตอรในการประมวลผลและเชือ่ มโยงการบริหารจัดการจราจร
ของแตละทางแยกเขาดวยกัน โดยการจัดจังหวะรอบสัญญาณไฟจราจร (Trafﬁc Signal Timing) ใหสอดคลองกับปริมาณ
การจราจรจริงบนถนนโครงขายในขณะนั้น โดยใชระบบ Area Trafﬁc Control (ATC) บริเวณทางแยก
2. ระบบการใหขอ มูลขาวสารการเดินทาง เพือ่ รวบรวมขอมูลและวิเคราะหเพือ่ เผยแพรขอ มูลดานการเดินทางแกผใู ช
ระบบจราจรและขนสง เชน ปายจราจรอัจฉริยะ แอปพลิเคชันแนะนําการเดินทาง ศูนยบรู ณาการขนสงตอเนือ่ งหลายรูปแบบแหงชาติ
(NMTIC) เปนตน
3. ระบบการบริหารจัดการรถขนสงสินคาทีเ่ นนจัดการกลุม ยานพาหนะ (Fleet Management System) ระบบจัดการ
และควบคุมการเดินรถบรรทุกสินคาอันตราย (Hazardous Goods Control System) ระบบติดตามยานพาหนะ (GPS) ระบบจัดการ
การบรรทุกสินคาสําหรับรถบรรทุก (Load Management System)
4. ระบบการบริหารจัดการระบบขนสงสาธารณะ โดยนําเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาเพิม่ ประสิทธิภาพการใหบริการรถโดยสาร
สาธารณะ เชน การติดตั้งระบบ GPS บนรถโดยสารประจําทาง เพื่อรวบรวมขอมูลไปวิเคราะหการจัดการเดินรถและติดตาม
รถโดยสารประจําทาง ระบบขอมูลรถโดยสารประจําทาง ศูนยควบคุมการเดินรถอัตโนมัติของรถไฟฟาขนสงมวลชน ระบบ
จายคาโดยสารดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส (E-ticket)
5. ระบบความปลอดภัยในยานพาหนะและการจัดการเหตุฉกุ เฉิน เปนระบบ ITS ทีร่ วมถึงการจัดการหลังเกิดอุบตั เิ หตุ
การรายงานอุบตั เิ หตุ และการปองกันการเกิดอุบตั เิ หตุ เชน ระบบรายงานอุบตั เิ หตุของกระทรวงคมนาคม กลองตรวจจับความเร็ว
และการกระทําผิดกฎจราจร รวมทั้งการศึกษาการพัฒนาระบบยานยนตอัตโนมัติ (Autonomous Vehicle) เปนตน
6. ระบบชําระคาโดยสารหรือคาผานทางอัตโนมัติ เปนระบบจัดเก็บคาผานทางพิเศษ (Easy Pass และ M-Pass)
ถึงระบบจายคาโดยสารรถประจําทางโดยไมตองใชเงินสด เชน ตั๋วรวม หรือ E-ticket เปนตน
ทั้งนี้ เมื่อดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ จะดําเนินการเพื่อผลักดันแผนแมบทการพัฒนาระบบ ITS ไปสูการปฏิบัติ
โดยนําเสนอตอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามลําดับฯ
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6.

โครงการและจัดทํามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
และการซ่อมบํารุงอากาศยาน

สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย มีพันธกิจในฐานะหนวยงานกํากับดูแลและสงเสริมอุตสาหกรรมการบิน
ซึ่งเปนหนึ่งในอุตสาหกรรม New S-curve ที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนตามยุทธศาสตรโมเดล “ประเทศไทย 4.0” โดยหนึ่งใน
อุตสาหกรรมที่สําคัญในอุตสาหกรรมการบิน ไดแก อุตสาหกรรมการซอมบํารุงอากาศยาน (Maintenance Repair and
Overhaul: MRO) ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูงและมีมูลคาทางเศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อสรางโอกาสใหกับนักลงทุน
ในอุตสาหกรรมซอมบํารุงอากาศยานของไทย สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) จึงไดทําการศึกษาโครงการ
และจัดทํามาตรการสงเสริมอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนและการซอมบํารุงอากาศยาน
ทีผ่ า นมา อุตสาหกรรม MRO ในประเทศไทยมีขอ จํากัดหลายประการ ไดแก การกําหนดสัดสวนผูถ อื หุน ตางชาติทตี่ อ งการ
ลงทุนในหนวยซอมบํารุงอากาศยาน ความไมชัดเจนของนโยบายดานอุตสาหกรรมอากาศยานที่จะสามารถสรางความเชื่อมั่น
ใหนักลงทุน และการขาดแคลนแรงงานฝมือ ซึ่งลวนแตสงผลกระทบตอการเติบโตของอุตสาหกรรม ทําใหไทยมีสวนแบงตลาด
คอนขางตํา่ เมือ่ เปรียบเทียบกับประเทศตาง ๆ ในเอเชียแปซิฟก รัฐบาลจึงผลักดันโครงการพัฒนาทาอากาศยานอูต ะเภาใหทาํ หนาที่
สนับสนุนศูนยกลางทางการบินของภูมิภาค โดยเชื่อมตอเปนคลัสเตอรการบินกับทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยาน
ดอนเมือง โดยประกาศกําหนดพื้นที่ทาอากาศยานอูตะเภาเปน “เขตสงเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : เมืองการบิน
ภาคตะวันออก (Special EEC Zone: Eastern Airport City) ซึ่งอุตสาหกรรมการซอมบํารุงอากาศยานไดถูกจัดอยูในแผน
การพัฒนาระยะที่ 2 ของโครงการ ดังนัน้ การจัดตัง้ เขตสงเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจึงเปนโอกาสสําคัญของอุตสาหกรรม
MRO ของประเทศ ที่จะชวยลดขอจํากัดที่กลาวมาผานการผอนคลายกฎระเบียบภาครัฐและการใหสิทธิประโยชนทางดานภาษี
เพิม่ เติมแกนกั ลงทุนทีป่ ระกอบการในเขตสงเสริม รวมทัง้ การจัดตัง้ ศูนยฝก อบรมดานการบิน (Aviation Training) ทีจ่ ะชวยแกปญ
 หา
การขาดแคลนแรงงานที่มีฝมือในอุตสาหกรรม
การศึกษาโครงการและจัดทํามาตรการสงเสริมอุตสาหกรรมผลิตชิน้ สวนและการซอมบํารุงอากาศยานของ กพท. จะมีสว น
ในการสงเสริมและผลักดันใหโครงการจัดตั้งศูนยซอมบํารุงอากาศยานที่ทาอากาศยานอูตะเภาประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะเรื่อง
การเตรียมความพรอมของบุคลากรผูต รวจสอบ (Inspector) ใหสอดคลองกับความตองการและการปรับปรุงแกไขกฎระเบียบทีเ่ ปน
ขอจํากัดในอุตสาหกรรมภายใตการรักษาระดับมาตรฐานดานความปลอดภัยในระดับสากล รวมทั้งการสรางมาตรการจูงใจและ
สามารถดึงดูดนักลงทุน ซึ่งจากผลการศึกษาคาดการณวา กรณีที่ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการจัดตั้งศูนยซอมบํารุง
อากาศยาน ณ ทาอากาศยานอูต ะเภา จะสงผลใหประเทศไทยมีสดั สวนมูลคาการซอมบํารุงอากาศยานทีใ่ หบริการภายในประเทศ
เพิ่มขึ้น หลังจากโครงการแลวเสร็จในป 2021 รอยละ 40 ของมูลคาการซอมบํารุงทั้งหมด เปนรอยละ 45 ของการซอมบํารุง
ทั้งหมด จะลดการสูญเสียรายไดของประเทศไดถึง 750 ลานดอลลารสหรัฐ ในอีก 10 ปขางหนา
ปจจุบันการทาเรือแหงประเทศไทยมีการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวของกับดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูหลายระบบงาน
โดยแตละระบบงานมีการทํางานอยูบนระบบคอมพิวเตอรที่แตกตางกัน ทําใหการเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน
ไมเปนระบบ อีกทั้งการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของมีความยุงยาก ซับซอน และตองใชระยะเวลา
ในการดําเนินการพัฒนามาก ดังนัน้ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในดานการใหบริการระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ไดอยางสมบูรณแบบ
จึงมีความจําเปนตองดําเนินการพัฒนาปรับปรุงการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และรูปแบบขอมูลที่เปนมาตรฐานโดยใชสถาปตยกรรม
Service-Oriented Architecture (SOA) อันเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูลของระบบงานตาง ๆ
ภายในการทาเรือฯ และหนวยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วของตามนโยบาย e-Logistics National Single Window ของประเทศ รวมทัง้
เปนการเพิ่มการใหบริการขอมูลกลางเพื่อใหระบบงานตาง ๆ สามารถใชขอมูลรวมกันได ซึ่งทําใหมีสวนชวยในการลด
ความผิดพลาดและความซํ้าซอนของขอมูลของระบบงานตาง ๆ ภายในการทาเรือฯ ดวยโครงสรางพื้นฐานที่เปนมาตรฐาน
สากลสามารถรองรับการเชื่อมตอระบบงานตาง ๆ ที่ดําเนินการอยู สามารถรองรับการใหบริการขอมูลในการบริหารแบบ
หลายมิติและยังเปนโครงสรางที่รองรับการใหบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) แบบเบ็ดเสร็จกับผูใชบริการและหนวยงาน
ทั้งภายในและภายนอกดวย
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7.

ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ

การทางพิเศษแหงประเทศไทยไดเปดให
บริการระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติ โดยใช
บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ในทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ทางพิเศษศรีรชั ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี
ทางพิเศษอุดรรัถยา ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลีสุขสวัสดิ์) รวมทั้งทางยกระดับดานทิศใตสนามบิน
สุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษ
สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากระบบเก็ บ ค่ า
ผ่ า นทางพิ เ ศษอั ต โนมั ติ โ ดยใช้ บั ต ร Easy
Pass มีดังนี้
1. สามารถระบายปริ ม าณจราจรผ า น
ชองเก็บคาผานทางอัตโนมัติไดสูงสุดถึง 1,200 คัน/
ชั่ ว โมง ขณะที่ ร ะบบเก็ บ ค า ผ า นทางแบบเงิ น สด
สามารถระบายปริมาณจราจรไดเพียง 450 คัน/ชัว่ โมง
2. อํานวยความสะดวกรวดเร็วใหกับผูใช
บริการในการผานดานเก็บคาผานทางโดยไมตอง
รอคิ ว ยาว ไม ต  อ งเตรี ย มเงิ น ไม ต  อ งเป ด กระจก
เพียงแควิ่งผานชองทาง Easy Pass
3. สงเสริมคุณภาพชีวิตใหกับสังคม ผูใช
บริการ และเจาหนาทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านในทางพิเศษ รวมทัง้
ลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตอชุมชนใกลเคียง
4. ปริมาณจราจรของระบบเก็บคาผานทาง
พิเศษอัตโนมัติ ปงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 กันยายน 2560)

8.

ช่องทางการเติมเงินบัตร Easy Pass
แผนยุทธศาสตรพฒ
ั นาระบบการจัดเก็บคาผานทางพิเศษ
แบบอัตโนมัติ (Easy Pass) (ป 2561 - 2565) เปนแผนในการ
ดําเนินงานและเพิม่ ประสิทธิภาพในการใหบริการ โดยมีเปาประสงค
3 ขอ ดังนี้
1) สัดสวนปริมาณจราจรระบบเก็บคาผานทางพิเศษ
อัตโนมัตติ อ ปริมาณจราจรรถสีล่ อ มากกวารอยละ 70 ภายในป 2565
2) การลดภาระดานบัตรอัตโนมัติ (OBU)
3) มีระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติแบบไรไมกั้น
(Non-Stop Lane และ Multi-Lane Free Flow)
นอกจากนี้ กทพ. และกรมทางหลวงไดเปดใหบริการ
ระบบเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติเชื่อมตอกันระหวางบัตร Easy
Pass และบัตร M-Pass เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559
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9.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกับไทยแลนด์ 4.0

“ไทยแลนด 4.0” เปนวิสยั ทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล
บนวิสัยทัศน “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ เพื่อจัดระบบ ปรับทิศทาง
และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญ โดยปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม”
รฟม. ไดตระหนักถึงประโยชนและความสําคัญในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินธุรกิจรถไฟฟา และการบริหารจัดการของ รฟม. โดยกําหนดนโยบายสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศและ
การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานดิจทิ ลั ตามหลักการและแนวทางปฏิบตั ขิ องภาครัฐ อีกทัง้ เปนการสงเสริม สนับสนุน และสรางโอกาสและ
ขีดความสามารถทางการแขงขันในการดําเนินธุรกิจของ รฟม. โดยตระหนักถึงความสําคัญ การเตรียมการ และการพัฒนาศักยภาพ
รวมทั้งแผนงานและโครงการที่เกี่ยวของกับการปรับเปลี่ยน รฟม. ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Transformation) จึงไดริเริ่ม
จัดทํา “แผนปฏิบตั กิ ารดิจทิ ลั ของ รฟม.” เพือ่ ใหเปนแผนนําทางการพัฒนาดิจทิ ลั ของ รฟม. และสนับสนุนสวนงานใหมกี ารพัฒนา
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลของ รฟม. ไดอยางตอเนื่องในระยะยาวและยั่งยืน ซึ่งในแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟม.
ไดกําหนดโครงการที่สนับสนุนนโยบายไทยแลนด 4.0 โดยมีโครงการ ดังนี้
9.1 โครงการที่นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เชน
 โครงการพัฒนาระบบบริการและอนุญาตตาม พ.ร.บ.อํานวยความสะดวก (ดําเนินการป 2561)
 โครงการพัฒนาศูนยกํากับดูแลและบริหารจัดการการเดินรถไฟฟา (Monitoring and Management
Center: MMC) (ดําเนินการป 2561)
โครงการระบบประมวลผลและวิ
เคราะหขอมูลจากวิดีโอเพื่อการบริหารงานรถไฟฟา (ดําเนินการป 2561)

 โครงการงานจัดทํา Application ใหขอมูลบริการรถไฟฟา MRT (ดําเนินการป 2562)
 โครงการระบบเฝาระวังขอมูลและการบริหารจัดการสังคมออนไลน (Social Network Monitoring &
Management System) (ดําเนินการป 2562)
โครงการพั
ฒนาระบบบริหารความสัมพันธลูกคา (ดําเนินการป 2562)

 โครงการ Big Data เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง (ดําเนินการป 2562 - 2564)
9.2 โครงการที่ พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการ
ทางธุรกิจ เชน
 โครงการจัดหาระบบปองกันภัยคุกคามขั้นสูง (ดําเนินการป 2561)
 โครงการการปรับปรุงระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อรองรับ IPv4 และ IPv6 (ดําเนินการป 2561)
 โครงการระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกสผานเครือขาย รฟม. (ดําเนินการป 2561)
 โครงการปรับปรุงการจัดเก็บขอมูลแบบ Data Archiving และระบบปองกันการสูญหายของขอมูล
 สําคัญ (Data Loss Prevention) บนเครื่องแมขายใหบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส (ดําเนินการป 2562)

10.

ภารกิจของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด กับไทยแลนด์ 4.0

จากแนวคิด “ไทยแลนด 4.0” ทีถ่ า ยโยงสูแ ผนพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ทีม่ วี สิ ยั ทัศนในการปฏิรปู ประเทศไทย
ไปสู Digital Thailand เพื่อการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559 - 2561) ทีม่ วี สิ ยั ทัศนเพือ่ ยกระดับภาครัฐไทยดวยการบูรณาการระหวางหนวยงาน
มีการดําเนินงานแบบอัจฉริยะ ใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลางและขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางแทจริง นั้น
บริษทั วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท.) ในฐานะผูใ หบริการการบริหารจราจรทางอากาศ การบริหารระบบสือ่ สาร
ระบบชวยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน การบริการขาวสารการเดินอากาศ งานแผนที่เดินอากาศ รวมทั้งบริการ
เกี่ยวเนื่อง ซึ่งมีลักษณะการใหบริการตั้งอยูบนพื้นฐานเทคโนโลยีและวิศวกรรมโทรคมนาคม ไดนําแนวนโยบายรัฐบาล
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“ไทยแลนด 4.0” ในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาพัฒนาแผนงาน/โครงการตาง ๆ ของ บวท. เพื่อสนับสนุนการทํางาน
ทั้งในภารกิจหลัก และการบริหารจัดการตาง ๆ อยางเหมาะสมและตอเนื่อง
โดยในดานภารกิจหลัก บวท. ไดมุงเนนในการใหบริการขอมูลดิจิทัลที่เกี่ยวเนื่องกับการใหบริการการจราจรทางอากาศ
โดยยึดหลักแนวทาง Aviation System Block Upgrades (ASBUs) ขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO)
ทั้งดานการโครงสรางพื้นฐาน การใหบริการ การรักษาความปลอดภัยในการบริหารจัดการขอมูลการบินทั้งระบบ (SystemWide Information Management: SWIM)
การสนั บ สนุ น แผนพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ระยะ 3 ป บวท. ได มี ก ารเตรี ย มการเพื่ อ บู ร ณาการข อ มู ล ดิ จิ ทั ล กั บ
หนวยงานเกี่ยวของตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดย บวท.
ไดระบุขอ มูลการใหบริการประชาชนตามภารกิจของ บวท. เปนจํานวน 5 กระบวนงาน ไดแก การรับแจงแผนการบิน การพิจารณา
รับสมัครสายการบินเปนผูถือหุน ข. การเรียกเก็บคาบริการการควบคุมจราจรทางอากาศ การขอหนังสือรับรองผลงาน และ
การใหบริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัด
ดานการบริหารจัดการภายในองคกร บวท. ไดมีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสํานักงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการจัดการเอกสาร การจัดการขาวสาร การสื่อสารโทรคมนาคม และระบบสนับสนุนอื่น ๆ เปนตน โดยใหมีความทันสมัย
ถูกตอง รวดเร็ว ชวยในการประมวลผลขอมูล ทั้งขอความ ภาพ และเสียง เพื่อนํามาใชในสายงานตาง ๆ ทั่วทั้งองคกร
ในสวนสุดทายที่สําคัญในการพัฒนา บวท. ตามแนวทาง “ไทยแลนด 4.0” คือ การวางแผนพัฒนาบุคลากรของ
บวท. เพือ่ ใหมคี วามสามารถในการสรางสรรคและใชเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อยางชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ อีกทัง้ พัฒนาบุคลากร
ในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลใหมีความรู ความชํานาญในระดับมาตรฐานสากล

11.

สถาบันการบินพลเรือน

ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะนําพาประเทศไทยใหหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง กับดักความเหลื่อมลํ้า
และกับดักความไมสมดุล พรอม ๆ กับเปลี่ยนผานประเทศไทยไปสูประเทศในกลุมรายไดสูงที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ใน
บริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 ประกอบดวยยุทธศาสตรหลักสําคัญ 3 สวน คือ
1. การสรางความเขมแข็งจากภายใน คือ การสราง Competiveness
2. การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก คือ Connectivity
3. การปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐเพื่อรองรับ Thailand 4.0
และมี 5 วาระขับเคลื่อนยุทธศาสตร โดยสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) มีสวนในการขับเคลื่อนวาระที่ 2 การพัฒนา
คลัสเตอรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ในประเด็นกรอบยุทธศาสตรกําลังคนของประเทศ ซึ่งความตองการกําลังคน
ที่มีความรูและทักษะสูงของ 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมายในระยะ 20 ป มีการประมาณการไวกรณีอุตสาหกรรม
ซอมบํารุงรักษาอากาศยาน ดังนี้
สาขา/ระยะเวลา

5 ป

10 ป

15 ป

20 ป

วิศวกรรมอากาศยาน

500

2,000

5,000

10,000

ชางซอมบํารุงอากาศยาน

1,000

3,000

7,000

15,000

โดย สบพ. ไดตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกสบริเวณพื้นที่ภายในทาอากาศยานอูตะเภา จังหวัดระยอง ภายใตโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (Special Eastern Economics Corridor) สบพ. จึงมีโครงการดําเนินการจัดจัดตัง้ ศูนยฝก อบรมบุคลากรทางดาน
การบินและอวกาศ สถาบันการบินพลเรือน ศูนยอูตะเภา เพื่อสนองตอบตามนโยบายของรัฐบาลในโครงการดังกลาว โดยมี
การลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการพัฒนาศูนยฝก อบรมบุคลากรดานการบินและอวกาศ ระหวางกองทัพเรือ
และ สบพ. เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ทาอากาศยานอูต ะเภา จังหวัดระยอง ซึง่ ในป 2560 สบพ. มีการดําเนินแผนงาน/โครงการ
เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดตั้งศูนยฝกอบรมบุคลากรทางดานการบินและอวกาศ สบพ. ศูนยอูตะเภา จํานวน 3 โครงการ
และจะดําเนินการในป 2561 จํานวน 5 โครงการ ไดแก
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แผนงาน/โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จในป 2560

แผนงาน/โครงการที่จะดําเนินการ ในป 2561

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชานายชาง
บํารุงรักษาอากาศยาน (AMEL) สูมาตรฐานองคการ
ความปลอดภัยดานการบินแหงสหภาพยุโรป (EASA)
2. โครงการจัดทําหลักสูตรฝกอบรม Aircraft Sheet Metal
3. โครงการจัดทําหลักสูตรอนุปริญญา สาขาชางเทคนิค
โครงสรางอากาศยาน (Aircraft Structure Technician ACST)

1. โครงการพัฒนาศูนยฝกอบรมบุคลากรดานการบินและ
อวกาศ อูตะเภา
2. โครงการจัดตั้งสํานักงานดําเนินโครงการศูนยฝกอบรม
บุคลากรทางดานการบินและอวกาศ อูตะเภา
3. โครงการจัดเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับโครงการจัดตั้ง
ศูนยฝก อบรมบุคลากรทางดานการบินและอวกาศ อูต ะเภา
4. โครงการพัฒนานายชางบํารุงรักษาอากาศยาน สาขา
วิชาชางเอวิโอนิกส
5. โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการฝก
อบรมชางอากาศยานของ สบพ. กรุงเทพฯ

12.

การจัดตั้งศูนย์ซ่อมบํารุงอากาศยานอู่ตะเภา

บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดรเิ ริม่ โครงการศูนยซอ มบํารุงอากาศยานอูต ะเภา ณ ทาอากาศยานนานาชาติอตู ะเภา
เพื่อจัดตั้งศูนยซอมบํารุงอากาศยาน (Maintenance Repair and Overhaul - MRO) ใหเปนอันดับหนึ่งของศูนยซอมบํารุง
อากาศยานระดับโลก ในเรือ่ งการสงมอบตรงเวลา ในราคาทีเ่ หมาะสม และมีคณ
ุ ภาพ รวมถึงความปลอดภัย (On Time, On Cost,
On Quality)
ศูนยซอมบํารุงอากาศยานอูตะเภา ณ ทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา มีความสอดคลองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป ของกระทรวงอุตสาหกรรม, แผนงานพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนยุทธศาสตรของ
กระทรวงคมนาคม และแผนพัฒนาศูนยซอมบํารุงและอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอากาศยาน ของกระทรวงคมนาคม
การจัดตั้งศูนยซอมบํารุงอากาศยานอูตะเภาเปนโครงการนํารองและเปนสวนสําคัญของการพัฒนาไปสูเมืองการบิน
ภาคตะวันออก (Eastern Airport City) และยังสงผลโดยตรงตอการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในพื้นที่ เปนการยกระดับ
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ในเรื่องของการซอมบํารุงอากาศยานรุนใหม รวมทั้งยกระดับชางอากาศยานใหมี
มาตรฐานเทียบเทามาตรฐานสากล
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) จะรวมลงทุนกับเอกชนผูประสงครวมทุนในการดําเนินกิจการซอมใหญอากาศยาน
(Heavy Maintenance) การซอมบํารุงอากาศยานระดับลานจอด (Line Maintenance) และการพนสีอากาศยาน (Aircraft Painting)
สําหรับอากาศยานทั้งลําตัวกวางและลําตัวแคบ (Mixed Fleet) โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม นอกจากนี้ การบินไทยจะรวมมือกับ
สถาบันการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (CATC) ในการจัดตั้งศูนยฝกอบรมชางซอมบํารุงอากาศยานอูตะเภา (Training Center)
เพื่อสนับสนุนการผลิตบุคลากรที่เกี่ยวของกับการซอมบํารุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA ที่ดินบริเวณศูนยซอมบํารุง
อากาศยานมีขนาดพื้นที่ประมาณ 784,000 ตร.ม. (490 ไร/194 เอเคอร/79 เฮกตาร)
เทคโนโลยีที่จะใชสําหรับโรงซอมอากาศยานอัจฉริยะ หรือ Smart Hangar ซึ่งจะครอบคลุมถึงกิจกรรมการซอมบํารุง
อากาศยานทั้งทางตรงและทางออมหลากหลายกิจกรรม โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน Aircraft Maintenance
Technique 3 ประการ ดังนี้
1. การซอมบํารุงขั้นพื้นฐาน (Traditional Maintenance)
2. การซอมบํารุงเชิงพยากรณ (Predictive Maintenance)/Big Data Analytic
3. การซอมบํารุงเชิงเสนอแนะ (Prescriptive Maintenance)
นอกจากนี้จะมีการนําเอาเทคโนโลยีในอนาคตที่ใชในกระบวนการซอมบํารุงอากาศยาน และฝกอบรม ไดแก
- ระบบการวางแผนการซอมบํารุง (Optimize Scheduled Maintenance Planning: OSMP)
- การสรางแบบจําลองสามมิติ (3D Mock-up) แบบ Real-Time
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- Aircobot (Cobot for Aircraft Inspection) หรือหุนยนตอัจฉริยะ สําหรับการตรวจสอบอากาศยาน
- Drone หรืออากาศยานไรคนขับ สําหรับการตรวจสอบอากาศยาน
- 3D Printing
- การซอมบํารุงโดยใชเทคโนโลยีความเปนจริงเสมือน (Virtual Reality: VR) และเทคโนโลยีการรวมสภาพแวดลอมจริง
กับวัตถุเสมือน (Augmented Reality: AR)
- ระบบ Active Learning

13.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) สนับสนุนการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

โดยไดกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตร Intelligent Service ซึ่งมีกลยุทธพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการทาอากาศยาน ที่มุงเนนการพัฒนาบริการดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการดําเนินงาน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใชในการดําเนินงานและปฏิบัติการทาอากาศยานควบคูกับการมุงเนนการพัฒนา
ดานมาตรฐานและคุณภาพบริการอยางตอเนื่อง โดยนํานวัตกรรมรวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเขามาใชในการบริหาร
และปฏิบัติการทาอากาศยานในอนาคตมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการและการอํานวยความสะดวกใหดียิ่งขึ้น และ
การดําเนินการตามมาตรฐานดานการรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยทาอากาศยานระดับสากล ซึ่งจะสงผลตอ
ภาพลักษณและความพึงพอใจในภาพรวมของผูใ ชบริการ ครอบคลุมการใหบริการในทุกมิติ ทัง้ ดานการบริการทีเ่ กีย่ วกับกิจการการบิน
และบริการในกิจกรรมที่ไมเกี่ยวกับกิจการการบิน โดยพัฒนาระบบปฏิบัติการและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใชเทคโนโลยี
ใหสามารถใชงานงาย หรือ User Friendly เปนมาตรฐานเดียวกันทุกทาอากาศยาน รวมทัง้ มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบใหรองรับ
กับความตองการและไลฟสไตลของผูใชบริการทุกกลุม เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าและเสริมสรางโอกาสใหคนพิการ ผูดอยโอกาส
และผูสูงอายุ ใหสามารถเขาถึงการบริการไดอยางเสมอภาคและเทาเทียมกับคนทั่วไป
ทีผ่ า นมา บริษทั ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ไดมกี ารนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีตา ง ๆ มาใชในการดําเนินงาน
และปฏิบัติการทาอากาศยานของ ทอท. ตัวอยางเชน นวัตกรรมระบบการรับรูรายไดของ ทอท. (Point of Sale: POS)
เพื่ อ ใช ใ นการบริ ห ารจั ด การท า อากาศยาน ซึ่ ง ถื อ เป น เครื่ อ งมื อ ในการตรวจสอบที่ มี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ในการบริ ห าร
จัดการทาอากาศยาน นวัตกรรมระบบเช็กอินดวยตนเองอัตโนมัติ (Auto Check-In System) และระบบดรอปกระเปาอัตโนมัติ
CUBD (Common Use Backdrop) ซึ่งชวยลดเวลาในการเช็กอินของผูโดยสาร ทําใหไดรับความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น
นวัตกรรมการใชเครื่อง X-ray สัมภาระ และระบบตรวจคนโดยใชเครื่อง Full Body Scanner ซึ่งชวยประหยัดเวลา
ในการตรวจสอบ และรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยในระดับสากล นวัตกรรมการนําระบบตรวจสอบและคัดกรอง
ผูโดยสารลวงหนา (Advance Passenger Processing System: APPS) เปนการรับสงและแลกเปลี่ยนขอมูลผูโดยสารลวงหนา
ของผูโดยสารระหวางประเทศ รวมกับ ตม. ศก. และสวนงานที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกและความรวดเร็ว
ในการใหบริการผูโดยสาร ควบคูไปกับความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ เปนตน
นอกจากนั้นยังมีการนํานวัตกรรมตาง ๆ มาชวยในการใหบริการแกผูโดยสาร เพื่อชวยใหความสะดวกสบายมากขึ้น
ไดแก ระบบตูป ระชาสัมพันธอตั โนมัติ (Information Kiosk) การติดตัง้ ตูช ารจอุปกรณมอื ถือ (Mobile Charger) ระบบจัดระเบียบ
คิวรถแท็กซี่ (Taxi Kiosk) อีกทัง้ ในอนาคต ทอท. อยูร ะหวางการนํานวัตกรรมระบบจอดรถอัจฉริยะ (Parking Guidance System)
มาใชในการใหบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกในอาคารจอดรถ รวมทั้งระบบ Mobile Application เพื่อใหขอมูลและอํานวย
ความสะดวกแกผูโดยสารตอไป
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นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เปนประธานเปดการเดินรถโดยสารประจําทางหมวด 1 จังหวัดขอนแกน
สาย 24 ระหวางสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดขอนแกนแหงที่ 3 - ทาอากาศยานขอนแกน (Smart City Bus) และโดยสารรถรอบปฐมฤกษ
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ณ ทาอากาศยานขอนแกน
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กระทรวงคมนาคม จัดทําหนังสือ “พระบรมราชาวิถี 7 ทศวรรษ พิพัฒนคมนาคม” เพื่อเปนหนังสือที่ระลึกในงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งไดรวบรวม
พระราชกรณียกิจ พระราชดํารัส และแนวทางพระราชดําริ เกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมในดานตาง ๆ ตลอด 7 ทศวรรษ รวมทั้ง
ไดรับพระมหากรุณาธิคุณที่พระองคทานพระราชทานผานโครงการพระราชดําริตาง ๆ มากมาย ทําใหประชาชนไดรับความสุข
ความปลอดภัยในการเดินทาง นอกจากนีไ้ ดพระราชทานมงคลนามเกีย่ วกับโครงการ ยานพาหนะ อาคาร และสถานทีต่ า ง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
ภารกิจของกระทรวงคมนาคม เพือ่ เปนการเผยแพรพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองคทา น กระทรวงคมนาคมจึงไดแจกจายหนังสือ
ดังกลาวพรอมซีดีรอมใหแกสวนราชการ องคกรตาง ๆ ภาคเอกชน สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา หอสมุด และโรงเรียนตาง ๆ
ทั่วประเทศ เพื่อใชประโยชนในการศึกษา คนควา และอางอิง ในอนาคตตอไป
ชื่อเรื่อง: พระบรมราชาวิถี 7 ทศวรรษ พิพัฒนคมนาคม
ผู้เขียน: กระทรวงคมนาคม
สารบัญ
 คําปรารถนา
 คํานํา โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
 คําชี้แจง โดยนายชาติชาย ทิพยสุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม
พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
7 ทศวรรษ พิพัฒนคมนาคม
 ทศวรรษที่ 1 พ.ศ. 2489 - 2500
 ทศวรรษที่ 2 พ.ศ. 2501 - 2510
 ทศวรรษที่ 3 พ.ศ. 2511 - 2520
 ทศวรรษที่ 4 พ.ศ. 2521 - 2530
 ทศวรรษที่ 5 พ.ศ. 2531 - 2540
 ทศวรรษที่ 6 พ.ศ. 2541 - 2550
 ทศวรรษที่ 7 พ.ศ. 2551 - 2560
พระราชดํารัสที่จารจํา
พ.ศ. 2500 พระอนุสาวรีย พลเอก พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระกําแพงเพ็ชรอัครโยธิน
พ.ศ. 2512 การพัฒนาดวยหลักมนุษยธรรม หลักเมตตา และหลักความบริสุทธิ์ใจ
พ.ศ. 2523 เทคโนโลยีเพื่อประชาชน
พ..ศ. 2526 100 ป กรมไปรษณียโทรเลข
พ.ศ. 2527 งานสื่อสารที่พึงประสงค

หนา 20 - 43
หนา 44 - 119
หนา 52
หนา 58
หนา 74
หนา 84
หนา 88
หนา 98
หนา 112
หนา 120 - 137
หนา 123
หนา 124
หนา 126
หนา 126
หนา 126

177

178
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พ.ศ. 2530 บึงมักกะสัน
หนา 127
พ.ศ. 2532 วิทยุสมัครเลน ความรับผิดชอบที่มากกวาความสนุก
หนา 127
พ.ศ. 2535 การใชเครื่องมือสื่อสาร เครื่องเรดาร และเครื่องบิน ชวยผูประสบภัยนํ้าทวม
หนา 129
การใชเฮลิคอปเตอรใหคุมคา
หนา 129
พ.ศ. 2536 ปญหาการจราจร โครงการตํารวจจราจรในพระราชดําริ โครงการถนนสุทธาวาส
และโครงการถนนรัชดาภิเษก
หนา 130
พ.ศ. 2537 การสรางถนนที่เหมาะสมกับการจราจร การสรางเมืองตัวอยาง
หนา 132
การแกไขปญหาการจราจรดวยวินัย การสรางทางคูขนานลอยฟาถนนบรมราชชนนี
หนา 133
การแกไขปญหาจราจรโดยพิจารณาจากถนน พาหนะ จุดตนทางและปลายทาง
หนา 134
พ.ศ. 2538 โครงการพระราชดําริแกปญหาการจราจร โครงการกอสรางปรับปรุงและขยายถนนราชดําเนิน
เชิงสะพานสมเด็จพระปนเกลา ทางคูขนานยอนเกล็ดและการทําถนนลอยฟา
หนา 136
พระอัจฉริยภาพดานเทคโนโลยีในการพยากรณอากาศ
หนา 136
โครงการแกมลิงเพื่อลดปญหาอุทกภัย
พ.ศ. 2539 เรือขจัดคราบนํ้ามัน “เดนสุทธิ”
หนา 137
พ.ศ. 2543 นํ้าทวมหาดใหญเพราะถนนขวางทางนํ้า
หนา 137
พ.ศ. 2554 รถไฟระบบขนสงประหยัดเพื่อมวลชน
หนา 137
พ.ศ. 2555 100 ป กระทรวงคมนาคม และกรมทางหลวง
หนา 137
แนวพระราชดํารินําคมนาคม
หนา 138 - 211
แนวพระราชดําริทางบก
หนา 144
เสนทางพระราชดําริเพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุขปวงประชา
หนา 146
เสนทางคมนาคมในสวนภูมิภาค
หนา 148
เสนทางคมนาคมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
หนา 152
แนวพระราชดําริอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการคมนาคม
หนา 168
แนวพระราชดําริทางนํ้า
หนา 170
การพัฒนาแหลงนํ้าอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
หนา 172
การพัฒนาเสนทางนํ้าอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
หนา 172
การขจัดมลพิษทางทะเล
หนา 172
แนวพระราชดําริทางอากาศ
หนา 178
ฝนหลวงหลั่งจากนํ้าพระราชหฤทัย
หนา 178
ทาอากาศยานไทยสูสากล
หนา 183
การพัฒนากิจการดานการบิน
หนา 187
แนวพระราชดําริทางราง
หนา 190
การปรับปรุงและพัฒนาการใชประโยชนพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกนอย)
หนา 195
เพื่อสรางอาคาร ศูนยอุบัติเหตุ โรงพยาบาลศิริราช และทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเงิน
จํานวน 420 ลานบาท เพื่อใชในการกอสรางพระบรมราชานุสรณ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
การคมนาคมขนสงทางรถไฟฟา
หนา 196
- รถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พระบรมราชานุสรณเนื่องในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก
- รถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชธรรม พระบรมราชานุสรณเนื่องในโอกาสมหามงคล
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป
เสนทางรถไฟเพื่อการทองเที่ยวผานเขื่อนปาศักดิ์ชลสิทธิ์
หนา 199
สะพานพระราม 6 ทางรถไฟขามแมนํ้าเจาพระยาแหงเดียวของกรุงเทพมหานคร
หนา 200
บึงมักกะสัน กําจัดนํ้าเสียดวยธรรมชาติ พระบรมราชานุสรณ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคล
หนา 200
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
การปองกันนํ้าทวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและการระบายนํ้าทวมทางลอดใตทางรถไฟ หนา 202
การขยายสะพานรถไฟขามคลองฉวาง จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อบรรเทาปญหานํ้าทวม
หนา 203
การปลูกหญาแฝกสองขางทางรถไฟ
หนา 203
นอมเกลานอมกระหมอมถวายที่ดินยานพหลโยธิน จํานวน 100 ไร เพื่อสรางสวนสาธารณะ
หนา 203
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แนวพระราชดําริทางการสื่อสาร
หนา 204
สถานีวิทยุ อ.ส. สื่อกษัตริยกับประชาชน
หนา 206
วิทยุสื่อสาร คลายปญหาทั่วแผนดิน
หนา 207
ไทยคม ดาวเทียมสื่อสารแหงชาติ
หนา 208
ครูตู การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
หนา 209
ความถี่วิทยุสวนพระองคกับงานมูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
หนา 211
เย็นศิระเพราะพระบริบาล
หนา 212 - 251
นางจันทรสม อินภิรมย
เรื่อง พี่ใหญของพนักงานวิทยุชาวทางหลวง
หนา 216
นายเฉลียว วัชรพุกก
เรื่อง นํ้าพระราชหฤทัยแกคนทําทาง
หนา 218
นายประภัสร จงสงวน
เรื่อง การกอสรางรถไฟฟาใตดินสายเฉลิมรัชมงคล
หนา 220
นายประสงค ตัณมณีวัฒนา
เรื่อง พระบารมีปกเกลาฯ ชาวทางหลวง
หนา 222
นายประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ
เรื่อง พระผูทรงเปนแสงสวางแหงปญญา
หนา 224
นายปลื้มใจ สินอากร
เรื่อง พระอัจฉริยภาพเกี่ยวกับงานดานโทรศัพท
หนา 226
นาวาอากาศตรี พยูร เผือกผอง
เรื่อง คราวประทับเครื่องบินพระที่นั่งของการบินไทย
หนา 228
นายพิเชียร เจริญกลกิจ
เรื่อง บุญพระครองครอบเกลา...ชาวทาง
หนา 230
นายไพบูลย ลิมปพะยอม
เรื่อง ชุมสายโทรศัพทจิตรลดา
หนา 232
นายมหิดล จันทรางกูร
เรื่อง อัครมหาราชา ปนฟาคมนาคม
หนา 234
นายวันชัย ศารทูลทัต
เรื่อง การขจัดคราบนํ้ามันในทะเล
หนา 236
นายศรีภูมิ ศุขเนตร
เรื่อง พระอัจฉริยภาพดานการสื่อสาร
หนา 238
นายศรีสุข จันทรางศุ
เรื่อง โครงการทางคูขนานลอยฟาถนนบรมราชชนนี
หนา 240
นายสมิทธ ธรรมสโรช
เรื่อง พระปรีชาสามารถในกิจการสื่อสารอุตุนิยมวิทยา
หนา 242
นางสรอยทิพย ไตรสุทธิ์
เรื่อง รําลึกครั้งเขาเฝาฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช
หนา 244
นายสวาท ศรีขํา
เรื่อง การสนองงานขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
หนา 246
พลตํารวจตรี สุชาติ
เรื่อง นักวิทยุสมัครเลน VR009
หนา 248
นายสุธี อักษรกิตติ์
เรื่อง การประดิษฐสายอากาศพระราชทาน สุธี 1 - สุธี 4
หนา 250
พระราชทานมงคลนาม
หนา 252 - 283
มงคลนามกิจการดานการขนสงทางบก
หนา 256
ถนนนามพระราชทาน
หนา 256
สะพานนามพระราชทาน
หนา 259
ทางพิเศษนามพระราชทาน
หนา 262
อาคารนามพระราชทาน
หนา 264
สวนสุขภาพนามพระราชทาน
หนา 265
มงคลนามกิจการดานการขนสงทางนํ้า
หนา 266
เรือนามพระราชทาน
หนา 266
มงคลนามกิจการดานการขนสงทางราง
หนา 267
เสนทางรถไฟนามพระราชทาน
หนา 267
มงคลนามกิจการดานการขนสงทางอากาศ
หนา 268
เครื่องบินนามพระราชทาน
หนา 268
ทาอากาศยานนามพระราชทาน
หนา 281
มงคลนามกิจการดานการสื่อสาร
หนา 281
ดาวเทียมนามพระราชทาน
หนา 281
มงคลนามพระพุทธรูปประจํากระทรวง
หนา 282
พระพุทธคมนาคมบพิธ
หนา 282
พระพุทธรูปประจํากระทรวงนามพระราชทาน
พระบรมราชาวิถี ณ วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ
หนา 284 - 298
พระบรมราชาวิถี ณ วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ
หนา 284
คณะกรรมการอํานวยการ
หนา 299
บรรณานุกรม
หนา 302
คณะผูจัดทํา
หนา 304
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การพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
ด้วยระบบ Strategic Planning tracking Syem (SPTS)
ความเป็นมา

1) ในป 2559 กระทรวงคมนาคม (คค.) โดยกองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.) ไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก ปกค. แลว เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2560 และตอมา คค. ไดมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร คค. พ.ศ. 2560 - 2564 โดยมี รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหนา
กลุมภารกิจการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานทางหลวง เปนประธาน ผูตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เปนรองประธาน
ผูชวยปลัดกระทรวงคมนาคม และผูแทนหนวยงานในสังกัด คค. และ สปค. รวมเปนกรรมการ และมี กยผ. เปนฝายเลขานุการฯ
2) การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร คค. พ.ศ. 2560 - 2564 ครัง้ ที่ 2/2560 เมือ่ วันที่
29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบรูปแบบ และแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร คค. พ.ศ. 2560 - 2564
โดยใหมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ ผานระบบ ICT Tracking System ซึ่งจะทําใหหนวยงานสามารถ
นําขอมูลผลการดําเนินงานเขาสูร ะบบฯ ไดเอง รวมทัง้ ผูบ ริหารสามารถติดตามความคืบหนาผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ
ไดทุกที่ทุกเวลา ผานโทรศัพทเคลื่อนที่แบบ Smart Phone และเครื่องคอมพิวเตอร (PC และ Laptop)
3) คค. โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ศทท.) ไดพฒ
ั นาระบบติดตามการดําเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร
กระทรวงคมนาคม (Strategic Planning Tracking System : SPTS) แลวเสร็จ และไดมีการจัดฝกอบรมการใชงานระบบฯ SPTS
ใหกบั หนวยงานทีเ่ กีย่ วของแลว เมือ่ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ หองอบรมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร อาคารสโมสร
และหอประชุม ชั้น 2 กระทรวงคมนาคม
4) หนวยงานในสังกัด คค. และ สปค. ที่เกี่ยวของ ไดบันทึกขอมูลผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด
ตามแผนยุทธศาสตรฯ ประจําปงบประมาณ 2560 ลงในระบบ SPTS แลว ซึง่ กยผ. ไดประมวลสรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
ดังกลาว ใหคณะกรรมการติดตามฯ รับทราบ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประโยชน์ที่ได้รับ

1) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ มีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รวมทั้งเปนการดําเนินงานที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและ คค. ในการเปน Transport 4.0
2) ผูบริหาร คค. สามารถรับทราบถึงความคืบหนาผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตรฯ ไดโดยสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และเปนขอมูลที่เปนปจจุบัน ซึ่งทําใหผูบริหารใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
สั่งการในสวนที่เกี่ยวของไดอยางรวดเร็ว
3) หนวยงานทีเ่ กีย่ วของสามารถบันทึกขอมูลในระบบฯ ไดเอง ทําใหมคี วามสะดวกรวดเร็วในการรายงานความคืบหนา
ผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตรฯ มีขอมูลในระบบฯ ที่เปนปจจุบันอยูเสมอ และลดภาระงานเอกสาร
4) สามารถลดความซํ้าซอนในการรายงานขอมูลผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตรฯ ที่หนวยงาน
จะตองจัดสงใหทงั้ กยผ. และ สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) หรือหนวยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ ไดในอนาคต

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กองกลาง ฝายบริการขอมูลภาครัฐและหองสมุด

38 กระทรวงคมนาคม ถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0 2283 3000, 0 2283 3076
www.mot.go.th
ศูนยปลอดภัยกระทรวงคมนาคม 1356
พิมพที่ หจก. อรุณการพิมพ โทร 0 2282 6033-4

รายงานประจ�ำปี 2560 กระทรวงคมนาคม

One Transport
One Family

38 ถนนราชด�ำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์: 0 2283 3000, 0 2283 3076
สายด่วนศูนย์ปลอดภัยคมนาคม :
www.mot.go.th
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เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม 1 เมษายน 2561

กระทรวงคมนาคม

รายงานประจ�ำปี

กระทรวงคมนาคม

