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	 ตลอดระยะเ ลาท่ีผ่านมา	กระทร งคมนาคมได้มี	

่ นร่ มในการขับเคล่ือนระบบเ ร ฐกิจการพัฒนาคุณภาพชี ติ	

เพ่ือ ร้างค าม ขุแก่ประชาชนใน งัคมในท่ั ทุกพื�นท่ีของประเท 	

ตลอดจน	เป็นกลไก ลักในการเช่ือมค าม ัมพันธ์์ ู่มิตรประเท 	

ซ่่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้ ยการขับเคล่ือนการพัฒนา	โครง ร้าง	

พื�นฐานด้านคมนาคมใ ค้รอบคลุมพื�นท่ีท่ั ประเท 	 ามารถรองรับ	

การขน ง่และการเดินทางต่อเน่ือง ลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ	

และการแก้ไขปัญ าการจราจรติดขัดในพื�นท่ีเขตเมือง

	 ในก้า ต่อไปของกระทร งคมนาคมจะยังคงมุ่งม่ัน	

เดิน น้าพัฒนาระบบคมนาคมขน ่งที่คำาน่งถ่งการใ ้บริการแก่	

ประชาชน	 ร้างค าม ะด ก	ปลอดภัย	ประ ยัด	ยกระดับคุณภาพชี ติ	

และเป็นมิตรกับ ิง่แ ดล้อม	โดยมีผลการดำาเนินงานท่ี ำาคัญ	ได้แก่	

การพัฒนาการคมนาคมขน ่งทางรางโดยการพัฒนารถไฟทางคู่	

เพ่ิมการขน ง่ระบบรางร้อยละ	30	ภายใน	3	ปี	การเพ่ิมประ ทิธิ์ภาพ	

การบริ ารจัดการด้านค ามปลอดภัยทางถนน	 นอกจากนี�ยังมี			

การนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการค บคุมการจราจร	และพัฒนาคุณภาพ	

การใ ้บริการประชาชน	 การ ่งเ ริมพัฒนาการคมนาคมขน ่ง			

ทางนำ�าเพ่ือใ เ้ป็นทางเลือกการเดินทางและการขน ง่	การพัฒนา	

การคมนาคมขน ง่ทางอากา ใ ้ ามารถรองรับผู้โดย ารต่างประเท 	

ไม่น้อยก ่า	150	ล้านคน/ปี	และภายในประเท ไม่น้อยก ่า	30	

ล้านคน/ปี	 ง่เ ริมใ ท่้าอากา ยานภูมิภาคเป็น นูย์กลาง	ร บร ม	

ผลผลิตและกระจาย ินค้าเก ตรออก ู่ตลาด	เป็นต้น

	 ในบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปด้ ย	

ค ามร ดเร็ 	 จำาเป็นอย่างยิ่งท่ีกระทร งคมนาคมต้องปรับตั ใ ้

ทันกับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอิทธิ์พล งูต่อการ	

ใ บ้ริการคมนาคมขน ง่	ดังนั�น	จ่งขอใ ข้้าราชการและเจ้า น้าท่ี	

ทุกคนมุ่งม่ัน	 และร่ มแรงร่ มใจในการปฏิิบัติงาน	 โดยคำาน่งถ่ง	

ผลประโยชน์ของประเท ชาติ	และประชาชนเป็น ลัก	เพ่ือขับเคล่ือน	

งานของกระทร งคมนาคมใ ้ ำาเร็จลุล่ งต่อไป

	 ในโอกา นัคล้าย นั ถาปนากระทร งคมนาคม	

ครบรอบปีที ่	108	ผมขออาราธ์นาคุณพระ รีรัตนตรัยและ	

ิง่ กัดิ� ทิธิ์�ทั�ง ลาย	ตลอดจนเดชะพระบารมีของพระบาท มเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิ์บดี รี ินทรม า ชิราลงกรณพระ ชิรเกล้า

เจ้าอยู่ ั 	ได้โปรดอภิบาลประทานพรแก่ข้าราชการเจ้า น้าท่ี	ทุกคน	

และครอบครั 	ประ บแต่ค าม ขุค ามเจริญ	และประ บค าม ำาเร็จ	

ทุกประการ

	 	 	 (นาย ักดิ� ยาม		ชิดชอบ)

	 	 								รัฐมนตรี ่าการกระทร งคมนาคม

สารรัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งคมนาคม

เน่�องในโอกาสวั่นคล้้ายวั่นสถาปนากระทรว่งคมนาคม

ครบรอบ ปีที� 108

วั่นที� 1 เมษายน 2563
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	 กระทร งคมนาคมได้ร่ มเป็นกำาลัง ำาคัญในการ

พัฒนาระบบขน ง่อย่างบูรณาการ	การพัฒนาระบบขน ง่กับการ	

พัฒนาพื�นท่ีและเมือง	การพัฒนาขีดค าม ามารถของผู้ใ บ้ริการ	

ภาคขน ง่และอุต า กรรมท่ีเก่ีย เน่ือง	การเช่ือมโยงแ ล่งท่องเท่ีย 	

การกระจายค ามเจริญ ู่ภูมิภาค	 การพัฒนาระบบขน ่งม ลชน

าธ์ารณะที่มีประ ิทธ์ิภาพและเ มาะ มกับ ักยภาพของแต่ละ

พื�นท่ี	 เพ่ือยกระดับคุณภาพชี ิตของประชาชนทุกภาค ่ น	 และ	

ขับเคล่ือนเ ร ฐกิจของประเท อย่างย่ังยืน	โดยการพัฒนาโครงข่าย	

คมนาคม	อาทิ	การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระ า่งเมือง	การพัฒนา	

โครงข่ายขน ง่ าธ์ารณะ	การพัฒนาทาง ล ง	การพัฒนาเพ่ือเพ่ิม	

ขีดค าม ามารถการขน ่งทางอากา 	 และการพัฒนาโครงข่าย	

การขน ง่ทางนำ�าในค ามปลอดภัยทางนำ�า	การเช่ือมต่อการเดินทาง	

ระ า่งทางนำ�าและการขน ง่รูปแบบอ่ืน	เพ่ือยกระดับและพัฒนา	

โครง ร้างพื�นฐานด้านคมนาคมใ ค้รอบคลุมพื�นท่ีท่ั ประเท และ	

ามารถรองรับการขน ่งและการเดินทางต่อเนื่อง ลายรูปแบบ	

ได้อย่างไร้รอยต่อ	“ล้้อ ราง เร่อ เช่ื่�อมโยงไร้รอยต่อ”

	 ปัจจุบันบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นไป	

อย่างร ดเร็ และไม่ ยุดยั�ง	กระทร งคมนาคมจ่งจำาเป็นท่ีจะต้อง

ปรับตั ใ เ้ท่าทันต่อ ถานการณ์โลกอยู่ตลอดเ ลา	โดยเฉพาะอย่างย่ิง	

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีก้า น้าซ่่งเป็นปัจจัย ำาคัญต่อการพัฒนา

ระบบขน ง่ของประเท 	ตามแผนยุทธ์ า ตร์ชาติภายใต้	Thailand	4.0	

เช่น	การนำาระบบเทคโนโลยี าร นเท มาใช้ในการค บคุม ัง่การ	

จราจรและ างแผนการเดินทาง	และ ิง่อำาน ยค าม ะด กต่างๆ	

ใ ้ ามารถรองรับค ามต้องการการเดินทาง	เพ่ือคนทั�งม ล	(Uni-

versal	 Design)	 เพ่ือใ ้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางได้	

อย่างท่ั ถ่งและร ดเร็ 	 ดังนั�น	 ข้าราชการและเจ้า น้าท่ีทุกท่าน	

ภายใต้การดำาเนินงานของกระทร งคมนาคมถือเป็นกลไกล ำาคัญ

ในการขับเคล่ือนประเท ใ ้ ำาเร็จลุล่ งและเจริญก้า น้า	จ่งขอ

ใ พ้ กเรามุ่งม่ันและตั�งใจทำางาน	เพ่ือประโยชน์ของประเท ชาติ

และประชาชนต่อไป

	 เนื ่องในโอกา ันคล้าย ัน ถาปนากระทร ง	

คมนาคม	ครบรอบปีท่ี	108	 นัท่ี	1	เม ายน	2563	ผมขออาราธ์นา	

คุณพระ รีรัตนตรัยและ ิง่ กัดิ� ทิธิ์�ทั�ง ลาย	ตลอดจนเดชะพระบารมี	

ของพระบาท มเด็จพระปรเมนทรรามาธิ์บดี รี นิทรม า ชิราลงกรณ	

พระ ชิรเกล้าเจ้าอยู่ ั 	ได้โปรดอภิบาลประทานพรใ ้ข้าราชการ	

เจ้า น้าท่ีทุกท่านและครอบครั ประ บแต่ค าม ุข	 ค ามเจริญ	

พลานามัย มบูรณ์แข็งแรง	 และประ บค าม ำาเร็จใน ิ่งท่ีท่าน	

ปรารถนาทุกประการ

	 	 	 (นายอธิ์รัฐ	รัตนเ ร ฐ)

																											รัฐมนตรีช่ ย ่าการกระทร งคมนาคม

สารรัฐมนตรีช่ื่ว่ยว่่าการกระทรว่งคมนาคม

เน่�องในโอกาสวั่นคล้้ายวั่นสถาปนากระทรว่งคมนาคม

ครบรอบ ปีที� 108

วั่นที� 1 เมษายน 2563
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	 ผมมีค ามยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้มีโอกา เข้ามากำากับ

ดูแล น่ ยงานใน งักัดกระทร งคมนาคม	ซ่่งเป็นกระทร งท่ีมีภารกิจ	

ลักในด้านการพัฒนาโครง ร้างพื�นฐานด้านคมนาคมขน ง่	อันเป็น	

รากฐานท่ี ำาคัญย่ิงต่อการพัฒนาประเท 	และในโอกา ท่ีผมได้รับ	

มอบ มายใ ้กำากับดูแล น่ ยงานกลุ่มภารกิจการขน ่งทาง	

อากา ก็จะเร่งรัด	ผลักดันใ ้มีการพัฒนาการขน ง่ทางอากา ใ ้

อดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล	และเป็นไปตามยุทธ์ า ตร์การ	

ขน ่งทางอากา ท่ี ำาคัญ	 ได้แก่	 การพัฒนาระบบท่าอากา ยาน	

การพัฒนาธุ์รกิจ ายการบิน	การพัฒนาระบบบริ ารจราจรทางอากา 	

การพัฒนากฎ มายเพื่อ ่งเ ริมและกำากับดูแลกิจการขน ่งทาง	

อากา 	 และการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการขน ง่ทางอากา 	

ของประเท 	โดยมีเป้า มาย งู ดุคือผลประโยชน์ของประชาชน	

มุ่งเน้นการใ บ้ริการท่ีทำาใ ป้ระชาชนได้รับค าม ะด ก	ปลอดภัย	

และมีค าม ุขจากการได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ	 และผมขอเป็น					

่ น น่่งในการพัฒนางานในภารกิจของกระทร งคมนาคมแ ง่นี�

ร่ มกับชา กระทร งคมนาคมอย่างเต็มกำาลังค าม ามารถ

ต่อไปด้ ย

	 เน่ืองในโอกา ครบรอบ	108	ปี	ของการ ถาปนา	

กระทร งคมนาคม	ใน นัท่ี	1	เม ายน	2563		นี�	ผมขอร่ มแ ดงค ามยินดี	

จากใจจริงต่อผู้บริ าร	ข้าราชการ	พนักงาน	ลูกจ้าง	และเจ้า น้าท่ี	

ใน งักัดกระทร งคมนาคม	พร้อมทั�งขออาราธ์นาคุณพระ รีรัตนตรัย	

และ ิ่ง ักดิ� ิทธ์ิ�ที่ท่านทั�ง ลายเคารพนับถือโปรดดลบันดาลใ 	้

ทุกท่านมีพลังกาย	พลังใจ	ในการปฏิิบัติ น้าท่ีเพ่ือใ ้ประชาชนมี

ค าม ุข	และค ามปลอดภัยในการเดินทางต่อไป

	 	 	 (นายถา ร	เ นเนียม)

	 	 		รัฐมนตรีช่ ย ่าการกระทร งคมนาคม

สารรัฐมนตรีช่ื่ว่ยว่่าการกระทรว่งคมนาคม

เน่�องในโอกาสวั่นคล้้ายวั่นสถาปนากระทรว่งคมนาคม

ครบรอบ ปีที� 108

วั่นที� 1 เมษายน 2563
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	 นับจากอดีต	กระทร งคมนาคมได้จัดตั�งข่�นโดยมี

ภารกิจ ำาคัญคือ	การพัฒนาระบบคมนาคมขน ่งของประเท 	

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครง ร้างพื�นฐานด้านคมนาคมเป็น ลัก	

แต่ในปัจจุบัน	โลกได้เปล่ียนไป ูยุ่คดิจิตอล	ซ่่งนอกจากการพัฒนา	

โครง ร้างพื�นฐาน	ด้านคมนาคมแล้ 	การใ บ้ริการด้านการขน ง่	

ท่ีมีคุณภาพแก่ประชาชน	 ก็เป็น ิ่งท่ีมีค าม ำาคัญมากข่�นเช่นกัน	

กระทร งคมนาคมจ่งต้องปรับตั ใ เ้ข้ากับยุค มัย	และค ามต้องการ	

ของประชาชน	 โดยการพัฒนาด้านต่าง	 ๆ	 ทั�งระบบการทำางาน	

เคร่ืองมือ	(Tools)	ข้อมูลข่า าร	(Information)	กฎ มาย	กฎระเบียบ	

ร มถ่งบุคลากร	เพ่ือใ มี้ทั นคติในการทำางานโดยมุ่งผลประโยชน์	

ของประชาชน	และประเท ชาติเป็น ำาคัญ		

	 ตลอดระยะเ ลา	107	ปีท่ีผ่านมา	และย่างก้า เข้า ู่	

ปีท่ี	108	จากรุ่น ูรุ่่น	ชา คมนาคมได้ปฏิิบัติภารกิจ น้าท่ีมาอย่าง	

ต่อเน่ืองและยา นาน	ผมจ่งม่ันใจ า่ค ามมุ่งม่ันเช่นนั�นจะ บืทอด	

ู่รุ่นต่อ	ๆ	ไป	เพ่ือค าม ุขของประชาชน

	 ในโอกา นี�	ผมขอขอบคุณ น่ ยงานภาครัฐ	รัฐ ิ า กิจ	

ภาคเอกชน	ภาคประชาชน	และคณะผู้บริ าร	ข้าราชการ	ลูกจ้าง	

พนักงานราชการใน งักัดกระทร งคมนาคมทุกคน	ท่ีได้ร่ มแรงร่ มใจ	

ปฏิิบัติภารกิจ น้าที่ที่ได้รับมอบ มายตามนโยบายของรัฐบาล	

ได้ผล ำาเร็จตาม ตัถุประ งค์	ก่อใ เ้กิดประโยชน์ต่อ ่ นร มและ	

ร้างค ามเจริญก้า น้าใ แ้ก่ประเท ชาติ	และท้ายนี�	ขอเป็นกำาลังใจ	

ใ ้ทุกท่านตลอดไป

																															(นายชัย ัฒน์		ทองคำาคูณ)

																																ปลัดกระทร งคมนาคม

สารปลั้ดกระทรว่งคมนาคม

เน่�องในโอกาสวั่นคล้้ายวั่นสถาปนากระทรว่งคมนาคม

ครบรอบ 108 ปี

วั่นที� 1 เมษายน พ.ศ. 2563
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พัันธกิิจ
 •	 บริิหารินโยบายและขัับเคล่�อนยุทธศาสตริ์อย่างบูริณาการิให้สอดคล้องกับ

	 	 ทิศทางการิพััฒนาปริะเทศ

	 •	 ปริับปริุงและพััฒนาโคริงสริ้างพั่�นฐาน	และริะบบการิจััดการิการิจัริาจัริให้

	 	 เพัียงพัอกับความต้องการิทั�งปัจัจัุบันและอนาคต

	 •	 กำากับ	ดูแลอย่างมีธริริมาภิิบาล	ปรัิบปรุิงพััฒนาริะบบกฎหมายและมาตริฐาน		

	 	 ให้ทันต่อความเปลี�ยนแปลง

 •	 ปริับปริุงและพััฒนาการิให้บริิการิขันส่งให้มีคุณภิาพัอย่างต่อเน่�อง	ส่งเสริิม		

	 	 สนับสนุนเพั่�อสริ้างค่านิยมที�เหมาะสมขัองผูู้้ใช้้ริะบบขันส่ง	และพััฒนาขัีด

	 	 ความสามาริถในการิปริะกอบการิ	บริิหาริและพััฒนาองค์กริอย่างต่อเน่�อง

	 	 สู่ความเป็นเลิศ

ค่่านิยม : คื่อ i-GETT โดยมีความหมายดังนี�
 •	 Inclusive	=	 บริิการิทั�วถึง

	 •	 Efficient	 =	 มีปริะสิทธิภิาพั

	 •	 Technology	=	ริู้จัักใช้้เทคโนโลยี

	 •	 Transparent	=	มีความโปริ่งใส

วิิสััยทััศน์
พััฒนาริะบบขันส่งอย่างบูริณาการิ	เพั่�อยกริะดับ

คุณภิาพัช้ีวิตขัองปริะช้าช้น	ทุกภิาคส่วน

และขัับเคล่�อนเศริษฐกิจัขัองปริะเทศอย่างยั�งย่น



รายงานประจำำาปี 2562 : กระทรวงคมนาคม
Annual Report 2019 : Ministry of Transport 11

ประเด็็นยุทัธศาสัตร์
ปริะเด็นยุทธศาสตริ์ที�	1	:	 การิพััฒนาริะบบขันส่งขัั�นพ่ั�นฐานให้เช่้�อมโยง	ทั�วถึงและเป็นมิตริกับสิ�งแวดล้อม
เป้าปริะสงค ์ 	 1)	 มีโคริงสริ้างพั่�นฐานการิขันส่งที�มีคุณภิาพัและเป็นไปตามมาตริฐาน
	 	 2)	 มีการิพััฒนาบริิการิขันส่งขัั�นพั่�นฐานที�มีความคริอบคลุมและเขั้าถึงได้
	 	 3)	 มีการิพััฒนาริะบบขันส่ง	ที�สามาริถลดการิใช้้พัลังงานที�ไม่สะอาด
	 	 	 เพัิ�มสัดส่วนการิพัึ�งพัิงพัลังงานทางเล่อกและเป็นมิตริกับสิ�งแวดล้อม	

ปริะเด็นยุทธศาสตริ์ที�	2	: การิยกริะดับความปลอดภิัยและความมั�นคงขัองริะบบขันส่ง
เป้าปริะสงค ์ 	 1)	 มีมาตริฐานและริะบบกำากับดูแลเริ่�องความปลอดภิัยขัองการิขันส่ง
  2)	 ผูู้้ใช้้ริะบบขันส่งมีวัฒนธริริมด้านความปลอดภิัย
	 	 3)	 มีมาตริฐานและริะบบกำากับดูแลเริ่�องความมั�นคงขัองการิขันส่ง

ปริะเด็นยุทธศาสตริ์ที�	3	: การิพััฒนาริะบบขันส่งเพั่�อเพัิ�มขัีดความสามาริถในการิแขั่งขัันและขัับเคล่�อน
	 	 การิพััฒนาเศริษฐกิจัขัองปริะเทศ

เป้าปริะสงค ์ 	 1)	 มีริะบบขันส่งที�มีปริะสิทธิภิาพัและมีต้นทุนการิขันส่งที�ตำ�า
	 	 2)	 มีริะบบขันส่งที�สนับสนุนการิพััฒนาเศริษฐกิจัในภิาคส่วนที�สำาคัญขัอง
	 	 	 ปริะเทศตามนโยบายขัองริัฐบาล
	 	 3)	 ผูู้้ปริะกอบการิในริะบบขันส่งมีการิพััฒนาขัีดความ	สามาริถในการิแขั่งขััน
	 	 	 และคุณภิาพัในการิดำาเนินงานอย่างต่อเน่�อง
	 	 4)	 องค์กริขัองหน่วยงานภิาคริัฐมีขัีดความสามาริถในการิกำากับดูแลด้าน
	 	 	 เศริษฐกิจั				

ปริะเด็นยุทธศาสตริ์ที�	4	:	 การิพััฒนาปัจัจััยสนับสนุนการิขัับเคล่�อนยุทธศาสตริ์สู่ความสำาเริ็จั
เป้าปริะสงค ์  1)	 มีริะบบการิบริิหารินโยบายและยุทธศาสตริ์สู่การิปฏิิบัติและมีริะบบกฎหมาย
	 	 	 ที�สนับสนุนการิพััฒนาอย่างเป็นริูปธริริม	ริวมถึงมีการิพััฒนาองค์กริ
	 	 	 ภิาคริัฐอย่างต่อเน่�อง
	 	 2)	 มีการิใช้้ริะบบเทคโนโลยีดิจัิทัลเพั่�อการิบริิหาริและการิบริิการิในริะบบขันส่ง
	 	 3)	 บุคลากริมีองค์ความริู้และสามาริถสริ้างนวัตกริริมแก่หน่วยงาน
	 	 4)	 หน่วยงานมีความโปริ่งใส	และสริ้างความเช้่�อมั�นให้กับสาธาริณะ





ทัำาเนียบผู้้�บริหารกิระทัรวิงค่มนาค่ม
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ริัฐมนตริีว่าการิ/ริัฐมนตริีช้่วยว่าการิกริะทริวงคมนาคม

นายอาคม		เติมพัิทยาไพัสิฐ
รัฐมนตรี ่าการกระทร งคมนาคม

ตั�งแต่ ันที่	19	 ิง าคม	2558	-	15	กรกฎาคม	2562

นายไพัริินทริ์	ชู้โช้ติถาวริ
รัฐมนตรีช่ ย ่าการกระทร งคมนาคม

ตั�งแต่ ันท่ี	23	พฤ จิกายน	2560	-	15	กรกฎาคม	2562
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ริัฐมนตริีว่าการิ/ริัฐมนตริีช้่วยว่าการิกริะทริวงคมนาคม

นายอธิริัฐ	ริัตนเศริษฐ
รัฐมนตรีช่ ย ่าการกระทร งคมนาคม

ตั�งแต่ ันท่ี	16	กรกฎาคม	2562

นายศักดิ�สยาม	ช้ิดช้อบ
รัฐมนตรี ่าการกระทร งคมนาคม

ตั�งแต่ ันท่ี	16	กรกฎาคม	2562

นายถาวริ	เสนเนียม
รัฐมนตรีช่ ย ่าการกระทร งคมนาคม

ตั�งแต่ ันท่ี	16	กรกฎาคม	2562
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นายธีริะพังษ์		ริอดปริะเสริิฐ
ผู้ช่ ยรัฐมนตรี

ประจำากระทร งคมนาคม
ตั�งแต่ ันท่ี	11	พฤ จิกายน	2558	-	15	กรกฎาคม	2562

นายภิูมิใจั		อัตตะนันท์
ท่ีปรึก ารัฐมนตรี ่าการ

กระทร งคมนาคม
ตั�งแต่ ันท่ี	8	กันยายน	2558	-	15	กรกฎาคม	2562

นายอาริักษ์		โพัธิทัต
เลขานุการรัฐมนตรี ่าการ

กระทร งคมนาคม
ตั�งแต่ ันท่ี	8	กันยายน	2558	-	15	กรกฎาคม	2562

นายมานิตย์		สุธาพัริ
ผู้ช่ ยเลขานุการรัฐมนตรี ่าการ

กระทร งคมนาคม ปฏิิบัติ น้าท่ีเลขานุการ 
รัฐมนตรีช่ ย ่าการกระทร งคมนาคม 

(นายไพรินทร์ ชูโชติถา ร)
ตั�งแต่ ันท่ี	3	มกราคม	2561	-	15	กรกฎาคม	2562

คณะผูู้้บริิหาริ	(ขั้าริาช้การิการิเม่อง)
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นายสุช้าติ		โช้คช้ัยวัฒนากริ
ผู้ช่ ยรัฐมนตรี

ประจำากระทร งคมนาคม
ตั�งแต่ ันท่ี	20	 ิง าคม	2562

คณะผูู้้บริิหาริ	(ขั้าริาช้การิการิเม่อง)

นายตติริัฐ			ริัตนเศริษฐ
ผู้ช่ ยเลขานุการรัฐมนตรี ่าการกระทร งคมนาคม

ปฏิิบัติ น้าท่ีเลขานุการรัฐมนตรีช่ ย ่าการ
กระทร งคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเ ร ฐ)

ตั�งแต่ ันท่ี	6	 ิง าคม	2562

นายเจั่อ		ริาช้สีห์
ผู้ช่ ยเลขานุการรัฐมนตรี ่าการกระทร งคมนาคม

ปฏิิบัติ น้าท่ีเลขานุการรัฐมนตรีช่ ย ่าการ
กระทร งคมนาคม (นายถา ร เ นเนียม)

ตั�งแต่ ันท่ี	13	 ิง าคม	2562

นางสาวณัฐธ์ภิัสส์	ยงใจัยุทธ
ท่ีปรึก ารัฐมนตรีช่ ย ่าการกระทร งคมนาคม 

(นายอธิรัฐ รัตนเ ร ฐ)
ตั�งแต่ ันท่ี	13	 ิง าคม	2562

นายอภิิช้าติ		สุภิาแพั่ง
ท่ีปรึก ารัฐมนตรีช่ ย ่าการกระทร งคมนาคม

(นายถา ร เ นเนียม)
ตั�งแต่ ันท่ี	13	 ิง าคม	2562

นางสุขัสมริวย		วันทนียกุล
เลขานุการรัฐมนตรี ่าการ

กระทร งคมนาคม
ตั�งแต่ ันท่ี	6	 ิง าคม	2562

นายวิริัช้		พัิมพัะนิตย์
ท่ีปรึก ารัฐมนตรี ่าการ

กระทร งคมนาคม
ตั�งแต่ ันท่ี	6	 ิง าคม	2562
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ปลัดกริะทริวงคมนาคม

ริองปลัดกริะทริวงคมนาคม

นายช้ัยวัฒน์		ทองคำาคูณ
ปลัดกระทร งคมนาคม

นายพัีริะพัล		ถาวริสุภิเจัริิญ
รองปลัดกระทร งคมนาคม 

ั น้ากลุ่มภารกิจด้านการขน ่ง
ตั�งแต่ ันท่ี	1	ตุลาคม	2562

นายกฤช้เทพั		สิมลี
รองปลัดกระทร งคมนาคม

ด้านอำาน ยการ
ตั�งแต่ ันท่ี	18	ธั์น าคม	2559	-	27	มกราคม	2562

นายสมัย		โช้ติสกุล
รองปลัดกระทร งคมนาคม ด้านอำาน ยการ

รัก าการตั�งแต่ ันท่ี	28	มกราคม	2562-8	เม ายน	2562
แต่งตั�ง ันท่ี	9	เม ายน	2562	-	30	กันยายน	2562

นายอานนท์		เหล่องบริิบูริณ์
รองปลัดกระทร งคมนาคม ด้านอำาน ยการ

และในฐานะ ั น้า ูนย์ปฏิิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต

ตั�งแต่ ันท่ี	1	ตุลาคม	2562

นายพัิศักดิ�		จัิตวิริิยะวศิน
รองปลัดกระทร งคมนาคม 

ั น้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครง ร้าง
พื�นฐานด้านทาง ล ง
ตั�งแต่ ันท่ี	9	เม ายน	2562

นายจัิริุตม์		วิศาลจัิตริ
รองปลัดกระทร งคมนาคม 

ั น้ากลุ่มภารกิจด้านการขน ่ง
รัก าการตั�งแต่ ันท่ี	28	มกราคม	2562	-	8	เม ายน	2562

แต่งตั�ง ันท่ี	9	เม ายน	2562	-	30	กันยายน	2562
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คณะผูู้้ตริวจัริาช้การิกริะทริวงคมนาคม	

นายจัิริุตม์		วิศาลจัิตริ
ั น้าผู้ตร จราชการกระทร ง

ตั�งแต่ ันท่ี	1	ตุลาคม	2561-27	มกราคม	2562

นายวิทยา		ยาม่วง
ผู้ตร จราชการกระทร ง

รัก าการตั�งแต่ นัท่ี	28	มกราคม	2562-8	เม ายน	2562
แต่งตั�ง ันท่ี	9	เม ายน	2562	-	30	กันยายน	2562

นายกมล		หมั�นทำา
ผู้ตร จราชการกระทร ง
ตั�งแต่ ันท่ี	10	 ิง าคม	2562

นางสาวดุจัดาว		เจัริิญผู้ล
ผู้ตร จราชการกระทร ง

รัก าการตั�งแต่ ันท่ี	28	มกราคม	2562-8	เม ายน	2562
แต่งตั�ง ันท่ี	9	เม ายน	2562

นายกมล		บูริณพังศ์
ผู้ตร จราชการกระทร ง

ตั�งแต่ ันท่ี	10	 ิง าคม	2562	-	30	กันยายน	2562

นางอัมพัวัน		วริริณโก
ผู้ตร จราชการกระทร ง
ตั�งแต่ ันท่ี	1	ตุลาคม	2562

นางสาวกอบกุล		โมทนา
ั น้าผู้ตร จราชการกระทร ง
แต่งตั�ง ันท่ี	7	พฤ ภาคม	2562
ผู้ตร จราชการกระทร ง

รัก าการตั�งแต่ ันท่ี	28	มกราคม	2562-8	เม ายน	2562
(แต่งตั�ง ันท่ี	9	เม ายน	2562-6	พฤ ภาคม	2562

นายณัฐ		จัับใจั
ผู้ตร จราชการกระทร ง

ตั�งแต่ ันท่ี	10	 ิง าคม	2562	-	30	กันยายน	2562

นายสมัย		โช้ติสกุล
ผู้ตร จราชการกระทร ง

ตั�งแต่ ันท่ี		8	ตุลาคม	2561	-	27	มกราคม	2562
แต่งตั�ง ันท่ี	1	ตุลาคม	2562
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คณะผูู้้บริิหาริที�ริายงานตริงต่อปลัดกริะทริวง

นางสาวกอบกุล		โมทนา
ท่ีปรึก าด้านเ ร ฐกิจการขน ่งทางอากา

ตั�งแต่ ันท่ี	26	ตุลาคม	2558	-	27	มกราคม	2562

นายวัลลภิ		งามสอน
รัก าการท่ีปรึก าด้านเ ร ฐกิจ

การขน ่งทางบก
ตั�งแต่ ันท่ี	25	ตุลาคม	2562

นายวิทยา		ยาม่วง
ท่ีปรึก าด้านเ ร ฐกิจการขน ่งทางนำ�า
ตั�งแต่ ันท่ี	26	กันยายน	2559	-	27	มกราคม	2562

นายสถาพัริ		อังคณาวริกุล
รัก าการท่ีปรึก าด้านเ ร ฐกิจ

การขน ่งทางอากา
ตั�งแต่ ันท่ี	25	ตุลาคม	2562

นางสาวดุจัดาว		เจัริิญผู้ล
ท่ีปรึก าด้านเ ร ฐกิจการขน ่งทางบก
ตั�งแต่ ันท่ี	27	เม ายน	2559	-	27	มกราคม	2562

นายธงช้ัย		พังษ์วิช้ัย
รัก าการท่ีปรึก าด้านเ ร ฐกิจ

การขน ่งทางนำ�า
ตั�งแต่ ันท่ี	25	ตุลาคม	2562
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คณะผู้้�บริิหาริที่่�ริายงานตริงต่อปลััดกริะที่ริวง

นายถวัลัย์ริัฐ  อ่อนศิิริะ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และประเมินผลประจำากระทรวงคมนาคม
ต้ั้�งแต่ั้ว้ันท่ี่� 29 เมษายน 2558 - 22 มิถุุนายน 2562

นางสาวอัมพริ ชาตบุษยมาส
ผ้�ช่่วยปลัดกระทรวงคมนาคม 1

ต้ั้�งแต่ั้ว้ันท่ี่� 1 พฤษภาคม 2561 -
30 ก้ันยายน 2562

นางบุษยา  สุริะมานะ
หััวหัน�าสำานักงานรัฐมนตรี

นายชยุตพลั  ลั่นิวา
ผ้�เชี่�ยวช่าญเฉพาะด�าน
ใหั�คำาปรึกษากฎหัมาย 

นางอุบลัที่ิพย์ จางวิบ้ลัย์
หััวหัน�ากล่่มพัฒนาระบบบริหัาร

ต้ั้�งแต่ั้ว้ันท่ี่� 7 กุัมภาพ้นธ์์ 2556 - 
30 ก้ันยายน 2562

นายก�องเก่ยริติ เกิดศิรีิพันธ์ุุ์
นักวิช่าการตรวจสอบภายในช่ำานาญการ 
พิเศษ รักษาราช่การแทนผ้�ตรวจสอบ 

ภายในกระทรวง
ต้ั้�งแต่ั้ว้ันท่ี่� 1 ตุั้ลาคม 2558 - 30 ก้ันยายน 2562

นายสริพงศิ์  ไพฑู้ริย์พงษ์
ผ้�ช่่วยปลัดกระทรวงคมนาคม 2

ต้ั้�งแต่ั้ว้ันท่ี่� 1 ตุั้ลาคม 2559 -
21 พฤษภาคม 2562

นายพิเชฐ คุณาธุ์ริริมริักษ์
ผ้�ช่่วยปลัดกระทรวงคมนาคม 1

ต้ั้�งแต่ั้ว้ันท่ี่� 15 มกัราคม 2563

นางจตุพริ เน่ยมสุข
ผ้�ช่่วยปลัดกระทรวงคมนาคม 2

ต้ั้�งแต่ั้ว้ันท่ี่� 15 มกัราคม 2563





ทัำาเนียบผู้้�บริหารหน่วิยงานในสัังกัิด็
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นายณัฐ		จัับใจั
รองอธิบดีกรมเจ้าท่า

ด้านโครง ร้างพื�นฐานการขน ง่ทางนำ�า 
ถ่ง ันท่ี	10	 ิง าคม	2562

นายสมช้าย	สุมนัสขัจัริกุล
รองอธิบดีกรมเจ้าท่า

ด้าน ิชาการ

นายกริิช้เพัช้ริ	ช้ัยช้่วย
รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย

นายสมพังษ์	จัิริะศิริิเลิศ
รองอธิบดีกรมเจ้าท่า

ด้านปฏิิบัติการ
ตั�งแต่ ันท่ี	15	มกราคม	2563

นายวิทยา		ยาม่วง
อธิบดีกรมเจ้าท่า
ตั�งแต่ ันท่ี	1	ตุลาคม	2562

นายสมศักดิ�	ห่มม่วง
อธิบดีกรมเจ้าท่า

ตั�งแต่ ันท่ี	1	ตุลาคม	2561	-	30	กันยายน	2562

กริมเจั้าท่า
พััฒนาริะบบขันส่งทางนำ�าอย่างบูริณาการิให้เกิดความมั�นคง	ปลอดภิัย
และเพัิ�มศักยภิาพัการิแขั่งขัันขัองปริะเทศ
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นายพัีริะพัล		ถาวริสุภิเจัริิญ
อธิบดีกรมการขน ่งทางบก

ตั�งแต่ ันท่ี	1	ตุลาคม	2561	-	30	กันยายน	2562

นายจัิริุตม์		วิศาลจัิตริ
อธิบดีกรมการขน ่งทางบก
ตั�งแต่ ันท่ี	1	ตุลาคม	2562

นายธานี		ส่บฤกษ์
รองอธิบดีฝ่่ายบริ าร

นายกมล		บูริณพังศ์
รองอธิบดีฝ่่าย ิชาการ
ถ่ง ันท่ี	9	 ิง าคม	2562

นางจัันทิริา		บุริุษพััฒน์
รองอธิบดีฝ่่ายปฏิิบัติการ

นายยงยุทธ	นาคแดง
รองอธิบดีกรมการขน ่งทางบก

ตั�งแต่ ันท่ี	15	มกราคม	2563

กริมการิขันส่งทางบก
เป็นองค์กริแห่งนวัตกริริมในการิควบคุม	กำากับ	ดูแล	ริะบบการิขันส่งทางถนน	

ให้มีคุณภิาพัและปลอดภิัย
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นางอัมพัวัน		วริริณโก
อธิบดีกรมท่าอากา ยาน

ตั�งแต่ ันท่ี	1	ตุลาคม	2561	-	30	กันยายน	2562

นายทวี		เกศิสำาอาง
อธิบดีกรมท่าอากา ยาน
ตั�งแต่ ันท่ี	18	มกราคม	2563

ดริ.จัริุณ		มีสมบูริณ์
รองอธิบดีกรมท่าอากา ยาน 

ด้านมาตรฐาน

นายสมเกียริติ		มณีสถิต
รองอธิบดีกรมท่าอากา ยาน 

ด้านโครง ร้างพื�นฐาน

นายวิทวัส		ภิักดีสันติสกุล
รองอธิบดีกรมท่าอากา ยาน 

ด้านเ ร ฐกิจ

กริมท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานมาตริฐานสากล	ส่งเสริิมโคริงขั่ายคมนาคมขัองปริะเทศ
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นายสริาวุธ		ทริงศิวิไล
อธิบดีกรมทาง ล ง
ตั�งแต่ ันท่ี	1	ตุลาคม	2562

นายอภิิสิทธิ�		พัริหมเสน
รองอธิบดีกรมทาง ล ง

ฝ่่ายบำารุงทาง

นายอภิิช้าติ		จัันทริทริัพัย์
รองอธิบดีกรมทาง ล ง

ฝ่่าย ิชาการ

นายทวี		เกศิสำาอาง
รองอธิบดีกรมทาง ล ง

ฝ่่ายบริ าร

นายอภิิริัฐ	ไช้ยวงศ์น้อย
รองอธิบดีกรมทาง ล ง

ฝ่่ายดำาเนินงาน
ตั�งแต่ ันท่ี	15	มกราคม	2563

กริมทางหลวง
ริะบบทางหลวงที�สะดวก	ปลอดภัิย	เช่้�อมโยงการิพััฒนาโคริงสร้ิางพ่ั�นฐานขัองปริะเทศ

นายอานนท์	เหล่องบริิบูริณ์
อธิบดีกรมทาง ล ง

ตั�งแต่ ันท่ี	1	ตุลาคม	2561	-	30	กันยายน	2562
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นายพัิศักดิ�		จัิตวิริิยะวศิน
อธิบดีกรมทาง ล งชนบท

ตั�งแต่ ันท่ี	1	ตุลาคม	2558	-	8	เม ายน	2562

นายปฐม	เฉลยวาเริศ
อธิบดีกรมทาง ล งชนบท
ตั�งแต่ ันท่ี	9	พฤ จิกายน	2562

รองอธิบดีกรมทาง ล งชนบท
ตั�งแต่ ันท่ี	31	มกราคม	2562	-	8	พฤ จิกายน	2562

นายมานพั	สุสิงห์
รองอธิบดีกรมทาง ล งชนบท

นายปริะศักดิ�	บัณฑูุนาค
รองอธิบดีกรมทาง ล งชนบท

นายไกวัลย์	โริจันานุกูล 
รองอธิบดีกรมทาง ล งชนบท

ตั�งแต่ ันท่ี	15	มกราคม	2563

นายกฤช้เทพั		สิมลี
อธิบดีกรมทาง ล งชนบท

ตั�งแต่ ันท่ี	9	เม ายน	2562	-	30	กันยายน	2562

กริมทางหลวงช้นบท
เช้่�อมโยงโคริงขั่ายถนน	ริะหว่างทางหลวงแผู้่นดิน	ทางหลวงท้องถิ�น	
ท่าอากาศยาน	ท่าเริ่อ	สถานีริถไฟ	สถานีริถโดยสาริเขัตเศริษฐกิจัพัิเศษ	
และโคริงการิพัริะริาช้ดำาริิเขั้าด้วยกันได้คริบถ้วน	ภิายในปี	พั.ศ.	2579
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นายสริาวุธ		ทริงศิวิไล
ผู้อำาน ยการ ำานักงานนโยบาย
และแผนการขน ่งและจราจร

ตั�งแต่ ันท่ี	1	ตุลาคม	2561	-	8	มิถุนายน	2562

นายช้ยธริริม์	พัริหมศริ
ผู้อำาน ยการ ำานักงานนโยบาย
และแผนการขน ่งและจราจร

ตั�งแต่ ันท่ี	9	พฤ จิกายน	2562
รองผู้อำาน ยการ ำานักงานนโยบาย

และแผนการขน ่งและจราจร
ตั�งแต่ ันท่ี	23	กันยายน	2559	-	8	พฤ จิกายน	2562	

นางวิไลริัตน์		ศิริิโสภิณศิลป์
รองผู้อำาน ยการ ำานักงานนโยบาย

และแผนการขน ่งและจราจร

นายปัญญา	ชู้พัานิช้
รองผู้อำาน ยการ ำานักงานนโยบาย

และแผนการขน ่งและจราจร
ตั�งแต่ ันท่ี	14	มกราคม	2563

สำานักงานนโยบายและแผู้นการิขันส่งและจัริาจัริ
องค์กรินำาในการิกำาหนดทิศทางและขัับเคล่�อนการิพััฒนา

ริะบบคมนาคมขัองปริะเทศ
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นายสริาวุธ		ทริงศิวิไล
อธิบดีกรมการขน ่งทางราง

ตั�งแต่ ันท่ี	21	พฤ ภาคม	2562	-	30	กันยายน	2562

นางสาวกอบกุล		โมทนา
ั น้าผู้ตร จราชการกระทร งคมนาคม

รัก าราชการแทนอธิบดีกรมการขน ่งทางราง
ตั�งแต่ ันท่ี	1	ตุลาคม	2562	-	17	มกราคม	2563

นายสริพังศ์		ไพัฑููริย์พังษ์
อธิบดีกรมการขน ่งทางราง

ตั�งแต่ ันท่ี	18	มกราคม	2563
รองอธิบดีกรมการขน ่งทางราง

ตั�งแต่ ันท่ี	21	พฤ ภาคม	2562	-	17	มกราคม	2563

กริมการิขันส่งทางริาง
เป็นองค์กริกำากับดูแลริะบบการิขันส่งทางริาง
เพั่�อยกริะดับความปลอดภิัยและคุณภิาพัการิให้บริิการิริะดับสากล
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นายจุุฬา  สุุขมานพ
ผู้้�อำำ�นวยก�รสำำ�นักง�น

ก�รบิินพลเรือำนแห่่งประเทศไทย

สุำานักงานการบิินแห่่งประเทศไทย
มาตรฐานสุ่่ความยั�งยืน

Standard toward Sustainability
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1.	 นายวริวุฒิ		มาลา
 รองผู้ ่าการกลุ่มธุรกิจการบริ ารทรัพย์ ิน
 รัก าการในตำาแ น่ง
 ผู้ ่าการการรถไฟแ ่งประเท ไทย

2.	 นางสิริิมา		หิริัญเจัริิญเวช้
 รองผู้ ่าการกลุ่มยุทธ า ตร์

3.	 นายเอก		สิทธิเวคิน
 รองผู้ ่าการกลุ่มอำาน ยการ

4.	 นายจัเริ		ริุ่งฐานีย
 รองผู้ ่าการกลุ่มโครง ร้างพื�นฐาน

5.	 นายสุจัิตต์		เช้าว์ศิริิกุล
 รองผู้ ่าการกลุ่มบริ ารรถไฟฟ้า

6.	 นายศิริิพังศ์		พัฤทธิพัันธุ์
 รองผู้ ่าการกลุ่มธุรกิจการซ่่อมบำารุง
 รถจักรและล้อเล่ือน

การิริถไฟแห่งปริะเทศไทย
เป็นผูู้้ให้บริิการิริะบบริางขัองริัฐที�ดีที�สุดในอาเซีียนในปี	2570

4. 2. 1. 3. 5. 6.
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ริ.ท.กมลศักดิ�		พัริหมปริะยูริ	ริ.น.
ผู้อำาน ยการการท่าเรือแ ่งประเท ไทย

ริ.ท.ดริ.ช้ำานาญ	ไช้ยฤทธิ�	ริ.น.
ายบริ ารทรัพย์ นิและพัฒนาธุรกิจ

นายอังกูริ		ล้วนปริะพัันธ์
ายบริ ารการเงิน 

และกลยุทธ์องค์กร

นายโกมล		ศริีบางพัลีน้อย
ผู้อำาน ยการท่าเรือกรุงเทพ

ริ.ท.ยุทธนา		โมกขัาว	ริ.น.
ผู้อำาน ยการท่าเรือแ ลมฉบัง

นางอัฌนา		พัริหมปริะยูริ
นักบริ าร 16 ประจำาผู้อำาน ยการ

การท่าเรือแ ่งประเท ไทย

ริ.ต.ต.มนตริี	ฤกษ์จัำาเนียริ
าย ิ กรรม

ริ.ต.ต.ธาณิน	อัมพัะวะผู้ะลิน
ายบริ ารทรัพยากรบุคคล

และบรร ัทภิบาล

การิท่าเริ่อแห่งปริะเทศไทย
To be World Class Port with Excellent Logistics Services

for Sustainable Growth in 2030
มุ่งสู่มาตริฐานท่าเริ่อช้ั�นนำาริะดับโลก	ด้วยการิให้บริิการิด้านโลจัิสติกส์ที�เป็นเลิศ	

เพั่�อการิเติบโตอย่างยั�งย่นในปี	2573

ริองผูู้้อำานวยการิ	การิท่าเริ่อแห่งปริะเทศไทย

ผูู้้อำานวยการิท่าเริ่อ/นักบริิหาริปริะจัำาผูู้้อำานวยการิ
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นายสุช้าติ		ช้ลศักดิ�พัิพััฒน์
ผู้ ่าการการทางพิเ

แ ่งประเท ไทย 

นายสุทธิศักดิ�		วริริธนวินิจั
รองผู้ ่าการฝ่่ายกฎ มาย 

และกรรม ิทธิ�ท่ีดิน
ตั�งแต่ ันท่ี	27	กุมภาพันธ์์	2558	-	30	กันยายน	2562
ทำาการแทนผู้ ่าการการทางพิเ แ ่งประเท ไทย
ตั�งแต่ ันท่ี	30	เม ายน	2562-30	กันยายน	2562

นายวิช้าญ		เอกริินทริากุล
รองผู้ ่าการฝ่่ายกลยุทธ์และแผนงาน 

นายดำาเกิง		ปานขัำา
รองผู้ ่าการฝ่่ายปฏิิบัติการ

นางเบญจัมาส		ปิยโช้ติสุกิจั
ผู้ช่ ยผู้ ่าการ

นายนนทจัิตต์	บ่างสมบูริณ์
รองผู้ ่าการฝ่่ายบริ าร

ตั�งแต่ ันท่ี	26	กรกฎาคม	2562	-	30	กันยายน	2562

นายพัุฒิกัญจัน์		กาญจันะพัังคะ
รองผู้ ่าการฝ่่ายก่อ ร้างและบำารุงรัก า

ตั�งแต่ ันท่ี	8	พฤ จิกายน	2561	-	30	กันยายน	2562

การิทางพัิเศษแห่งปริะเทศไทย
มุ่งมั�นพััฒนาทางพัิเศษ	เพั่�อให้บริิการิที�ดี	มีความคุ้มค่า	
สะดวก	ริวดเริ็ว	ปลอดภิัย	อย่างยั�งย่น
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นายภิคพังศ์	 ศิริิกันทริมาศ
ผู้ ่าการการรถไฟฟ้าขน ่งม ลชนแ ่งประเท ไทย

นายธีริพัันธ์		เตช้ะศิริินุกูล
รองผู้ ่าการการรถไฟฟ้า

ขน ่งม ลชนแ ่งประเท ไทย
(กลยุทธ์และแผน)

นายสุริเช้ษฐ์		เหล่าพัูนสุขั
รองผู้ ่าการการรถไฟฟ้าขน ่งม ลชนแ ่งประเท ไทย 

( ิ กรรมและก่อ ร้าง)

นายฤทธิกา		สุภิาริัตน์
รองผู้ ่าการการรถไฟฟ้า

ขน ่งม ลชนแ ่งประเท ไทย (บริ าร)

นายวิทยา		พัันธุ์มงคล
รองผู้ ่าการการรถไฟฟ้าขน ่งม ลชนแ ่งประเท ไทย 

(ปฏิิบัติการ)

นางณฐมน		บุนนาค
รองผู้ ่าการการรถไฟฟ้า

ขน ่งม ลชนแ ่งประเท ไทย (การเงิน)

การิริถไฟฟ้าขันส่งมวลช้นแห่งปริะเทศไทย
เป็นองค์กริที�มีความเป็นเลิศด้านริถไฟฟ้าขันส่งมวลช้น

ที�สามาริถยกริะดับคุณภิาพัช้ีวิตปริะช้าช้นและส่งเสริิมการิพััฒนาเม่องอย่างยั�งย่น
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นายสุริะช้ัย		เอี�ยมวช้ิริสกุล
ผู้อำาน ยการองค์การขน ่งม ลชนกรุงเทพ

นางพันิดา		ทองสุขั
รองผู้อำาน ยการฝ่่ายบริ าร

นางพัริิ�มเพัริา		วงศ์สุทธิริัตน์
ผู้ช่ ยผู้อำาน ยการฝ่่ายแผนและพัฒนา

นายปริะยูริ		ช้่วยแก้ว
รองผู้อำาน ยการฝ่่ายการเดินรถองค์การ

นายสมควริ		นาสนม
ผู้ช่ ยผู้อำาน ยการฝ่่ายการเดินรถองค์การ 1 

นายคมสัน		โช้ติปริะดิษฐ์
ผู้ช่ ยผู้อำาน ยการฝ่่ายการเดินรถเอกชน

ร่ มบริการ
รัก าการในตำาแ น่งรองผู้อำาน ยการฝ่่าย

การเดินรถเอกชนร่ มบริการ  

นายสาคริ		ริุ่งสวัสดิ�
ผู้ช่ ยผู้อำาน ยการฝ่่ายการเดินรถองค์การ 2

องค์การิขันส่งมวลช้นกริุงเทพั
ผูู้้นำาการิให้บริิการิริถโดยสาริปริะจัำาทาง
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พัลเริ่อตริี	ปิยะ		อาจัมุงคุณ
ผู้ ่าการ ถาบันการบินพลเรือน

นางสาวภิัคณัฏิฐ์		มากช้่วย
รองผู้ ่าการฝ่่ายบริ าร

ดริ.วริาภิริณ์		เต็มแก้ว
รัก าการรองผู้ ่าการฝ่่าย ิชาการ

สถาบันการิบินพัลเริ่อน
เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศในวิช้าช้ีพัด้านการิบินโดยมีคุณภิาพัและมาตริฐาน

ริะดับสากล	เพั่�อสนับสนุนอุตสาหกริริมการิบินขัองช้าติและภิูมิภิาคอาเซีียน
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นายจัิริศักดิ�		เยาว์วัช้สกุล
กรรมการผู้จัดการใ ญ่

นางวริาภิริณ์		ช้ัยฤกษ์
รองกรรมการผู้จัดการใ ญ่ ฝ่่ายบริ าร

นายมาโนช้	สายชู้โต
รองกรรมการผู้จัดการใ ญ่ ฝ่่ายธุรกิจเดินรถ

นายณัฐวุฒิ	อ่อนน้อม
รองกรรมการผู้จัดการใ ญ่ 

ฝ่่ายบริ ารการเดินรถ

บริิษัท	ขันส่ง	จัำากัด
เป็นศูนย์กลางธุริกิจัการิขันส่งด้วยริถโดยสาริที�ทันสมัย	ได้มาตริฐาน	
บริิการิเป็นที�ยอมริับ	เช้่�อมโยงทั�วไทย	ก้าวไกลสู่เพั่�อนบ้าน
มีความริับผู้ิดช้อบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม
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4. 2.
1.

3.

5.

6.

บริิษัท	วิทยุการิบินแห่งปริะเทศไทย	จัำากัด
มุ่งมั�นพััฒนาคุณภิาพัการิให้บริิการิการิเดินอากาศ

สู่การิเป็นหนึ�งในองค์กริริะดับดีเยี�ยมตามมาตริฐานโลกอย่างยั�งย่น

1.	 นายสมนึก	ริงค์ทอง
 กรรมการผู้อำาน ยการใ ญ่

2.		นายทินกริ		ชู้วงศ์
 รองกรรมการผู้อำาน ยการใ ญ่
 (ปฏิิบัติการ)

3.	 นายสุทธิพังษ์		คงพัูล
 รองกรรมการผู้อำาน ยการใ ญ่
 (มาตรฐานและค ามปลอดภัย)

4.	 นายณัฐวัฒน์		สุภิานันท์
 รองกรรมการผู้อำาน ยการใ ญ่
 ( ิ กรรม)

5.	 นางสาวดวงตา		สมิตสุวริริณ
 รองกรรมการผู้อำาน ยการใ ญ่
 (อำาน ยการ)

6.	 นายสุขัเหล่อ		เช้ี�ยวอาช้ีพั
 รองกรรมการผู้อำาน ยการใ ญ่
 (นโยบายและทรัพยากรบุคคล)
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รายช่ือ ั น้า น่ ยและรอง ั น้า น่ ย บริ ัท การบินไทย จำากัด (ม าชน) ปีงบประมาณ 2562
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

4.
2.

1.3.5.

3.	 นายสุริช้ัย		เพัียริเจัริิญศักดิ�
 รองกรรมการผู้อำาน ยการใ ญ่ฝ่่ายช่าง

4.	นางสุวิมล		บัวเลิศ
 รองกรรมการผู้อำาน ยการใ ญ่ าย
 ทรัพยากรบุคคลและรัก าการรอง
 กรรมการผู้อำาน ยการใ ญ่ ายบริ าร
 งานกฎ มายและบริ ารท่ั ไป

5.	 นายวิวัฒน์		ปิยะวิโริจัน์
 รองกรรมการผู้อำาน ยการใ ญ่
 ายการพาณิชย์และรัก าการรองกรรมการ 
 ผู้อำาน ยการใ ญ่ น่ ยธุรกิจบริการการบิน

1.	 นายสุเมธ		ดำาริงช้ัยธริริม
 กรรมการผู้อำาน ยการใ ญ่ ( ั น้า น่ ย)
 และรัก าการรองกรรมการผู้อำาน ยการ
 ใ ญ่ ายการเงินและการบัญชี

2.	 น.ต.	พังษ์ธริ		เทพักาญจันา
 รองกรรมการผู้อำาน ยการใ ญ่
 ายปฏิิบัติการและรัก าการรองกรรมการ
 ผู้อำาน ยการใ ญ่ ายกลยุทธ์องค์กร
 และพัฒนาอย่างย่ังยืน

บริิษัท	การิบินไทย	จัำากัด	(มหาช้น)
เป็นสายการิบินแห่งช้าติที�มีการิบริิหาริจััดการิอย่างมีปริะสิทธิภิาพั	
และมีกำาไริอย่างยั�งย่น	ให้บริิการิดีเลิศด้วยเสน่ห์ความเป็นไทย
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รายช่ือ ั น้า น่ ยและรอง ั น้า น่ ย บริ ัท การบินไทย จำากัด (ม าชน) ปีงบประมาณ 2563
(1 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน)

1.	 นายสุเมธ		ดำาริงช้ัยธริริม
 กรรมการผู้อำาน ยการใ ญ่ ( ั น้า น่ ย)
 และรัก าการ รองกรรมการผู้อำาน ยการ
 ใ ญ่ฝ่่ายช่าง

2.	 นางสุวิมล		บัวเลิศ
 รองกรรมการผู้อำาน ยการใ ญ่ าย
 ทรัพยากรบุคคล และรัก าการรอง
 กรรมการผู้อำาน ยการใ ญ่
 ายบริ ารงานกฎ มายและบริ ารท่ั ไป

3.	 นายวิวัฒน์		ปิยะวิโริจัน์
 รองกรรมการผู้อำาน ยการใ ญ่ ายการพาณิชย์
 และรัก าการรองกรรมการผู้อำาน ยการใ ญ่
 น่ ยธุรกิจบริการการบิน

4.	 นายกฤตพัล		ฉันทฤธานนท์
 รองกรรมการผู้อำาน ยการใ ญ่ ายกลยุทธ์ 
 องค์กรและพัฒนาอย่างย่ังยืน
	 (เก ียณอายุราชการ	20	ธั์น าคม	2562)

5.	 นายณัฐพังศ์		สมิตอำาไพัพัิศาล
 รองกรรมการผู้อำาน ยการใ ญ่ ายการเงิน 
 และการบัญชี

6.	 น.ต.	สุริเดช้	นามเริ่องศริี
 รองกรรมการผู้อำาน ยการใ ญ่
 ายปฏิิบัติการ

1.

4.

2.

3. 6.
5.



รายงานประจำำาปี 2562 : กระทรวงคมนาคม
Annual Report 2019 : Ministry of Transport42

นายนิตินัย		ศิริิสมริริถการิ
กรรมการผู้อำาน ยการใ ญ่

นายศิโริตม์		ดวงริัตน์
รองกรรมการผู้อำาน ยการใ ญ่ 

( ายงานยุทธ า ตร์)

นายวิช้ัย		บุญยู้
รองกรรมการผู้อำาน ยการใ ญ่

( ายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด)

นางฉฎาณิศา		ช้ำานาญเวช้
รองกรรมการผู้อำาน ยการใ ญ่

( ายงานทรัพยากรบุคคลและอำาน ยการ)

นายเอนก		ธีริะวิวัฒนช้ัย
รองกรรมการผู้อำาน ยการใ ญ่
( ายงาน าย ิ กรรมและการ

ก่อ ร้าง)

นายสมบูริณ์		น้อยนำ�าคำา
รองกรรมการผู้อำาน ยการใ ญ่ 

( ายงานบัญชีและการเงิน)

ริ.อ.	ธริริมาวุธ		นนทริีย์
รองกรรมการผู้อำาน ยการใ ญ่

( ายงานมาตรฐานท่าอากา ยาน
และการบิน)

นายมนตริี		มงคลดาว
รองกรรมการผู้อำาน ยการใ ญ่ 
( ายงานท่าอากา ยานภูมิภาค)

บริ ัท ท่าอากา ยานไทย จำากัด (ม าชน)
ทอท.	เป็นผูู้้ดำาเนินการิและจััดการิท่าอากาศยานที�ดีริะดับโลก:การิมุ่งเน้นคุณภิาพั	
การิให้บริิการิ	โดยคำานึงถึงความปลอดภิัย	และสริ้างริายได้อย่างสมดุล
AOT Operates the World’s Smartest Airports
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นายพััฒนพังศ์		สุวริริณช้าต
ั น้าเจ้า น้าท่ีบริ ารด้านการเงิน

ริ.ต.	ธานี		ช้่วงชู้
ผู้อำาน ยการท่าอากา ยานภูเก็ต

น.ท.	สุธีริวัฒน์		สุวริริณวัฒน์
ผู้อำาน ยการท่าอากา ยาน ุ รรณภูมิ

นายอมริริักษ์	ชุ้มสาย	ณ	อยุธยา
ผู้อำาน ยการท่าอากา ยานเชียงใ ม่

นายอัคริพัันธ์		ทองสลวย
ผู้อำาน ยการท่าอากา ยานแม้ฟ้า ล ง เชียงราย

ริ.ท.	สัมพัันธ์		ขัุทริานนท์
ผู้อำาน ยการท่าอากา ยานดอนเมือง

นายจัิตเมต		โกมลวนิช้
ผู้อำาน ยการท่าอากา ยาน าดใ ญ่
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นายทริงวุฒิ		อภิิริักษ์ขัิต
กรรมการผู้จัดการ

นายสมเกียริติ		ริุ่งทวีผู้ล
ผู้อำาน ยการฝ่่ายการพานิชย์

นายกุลวงศ์		บุญนาค
ผู้อำาน ยการฝ่่ายบริการลูกค้า

นางสาวจัุฑูาทิพัย์	วิจัิตริธนาพัริ
ผู้อำาน ยการประจำา ำานักกรรมการผู้จัดการ 

กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

บริ ัท ไทย-อะมาดิอุ  เซ่าท์อี ต์เอเชีย จำากัด
เป็นริะบบสำาริองที�นั�ง	และริะบบสนับสนุนธุริกิจัเกี�ยวกับการิเดินทาง	
ที�ลูกค้าเล่อกใช้้เป็นอันดับแริก	ด้วยริะบบที�ทันสมัย	และบริิการิเป็นเลิศ
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นางกริริัตน์		โกษาคาริ
ผู้จัดการ

ตั�งแต่ ันท่ี	1	เม ายน	2557	-	4	ตุลาคม	2562

นายณพังศ์		ศิริิขัันตยกุล
ผู้จัดการ

ตั�งแต่ ันท่ี	5	ตุลาคม	2562

บริิษัท	โริงแริมท่าอากาศยานสุวริริณภิูมิ	จัำากัด
มุ่งมั�นพััฒนาให้	ริทส.	เป็นองค์กริที�มีการิบริิหาริจััดการิอย่างมีคุณภิาพั	โปริ่งใส
และกำากับดูแลผูู้้ริับจั้างบริิหาริกิจัการิโริงแริมให้มีปริะสิทธิภิาพัและปริะสิทธิผู้ล

ภิายใต้ขั้อกำาหนดให้เป็นโริงแริมที�มีมาตริฐานริะดับ	4	ดาวเป็นที�ยอมริับและปริะทับใจั
ในริะดับสากลเพั่�อให้ได้ผู้ลตอบแทนสูงสุดแก่ผูู้้ถ่อหุ้นขัอง	ริทส.	และปริะเทศ
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นายศุภิกริ		ยุทธวงษ์สุขั
ผู้อำาน ยการฝ่่ายระบบรถไฟฟ้าและ

ระบบอุปกรณ์รถไฟฟ้า
รัก าการรองกรรมการผู้อำาน ยการใ ญ่ 

กลุ่ม ายงาน ิ กรรม

นายสุเทพั		พัันธุ์เพั็ง
กรรมการผู้อำาน ยการใ ญ่

นายปริะสงค์		พัันธ์ลิมา
รองกรรมการผู้อำาน ยการใ ญ่ 

กลุ่ม ายงานบริ าร

นายปิยะ		วิโริจัน์โภิคา
รองกรรมการผู้อำาน ยการใ ญ่ 

กลุ่ม ายงานปฏิิบัติการ

บริิษัท	ริถไฟฟ้า	ริ.ฟ.ท.	จัำากัด
บริิษัทฯ	มุ่งมั�นเพั่�อเป็นผูู้้นำาในการิให้บริิการิเดินริถไฟฟ้าที�มีมาตริฐานในริะดับสากล
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1.	 นางช้าริิตา		ลีลายุทธ
 ประธานเจ้า น้าท่ีบริ าร

2.		นางเนตรินภิางค์		ธีริะวาส
 ประธานเจ้า น้าท่ี ายบริการลูกค้า

3.		นายอภิิธัช้		ลิมปิสวัสดิ�
     ประธานเจ้า น้าท่ี ายปฏิิบัติการ

บริิษัท	ไทยสมายล์แอริ์เวย์	จัำากัด
สายการิบินภิูมิภิาคขัองคนไทย	ที�อยู่ในใจัทุกคน

Region Favorite Airline with the Heart of Thai

1. 2.3.
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ค่รงสัร�างหน่วิยงานในสัังกิัด็กิระทัรวิงค่มนาค่ม
     ส�วนราชการ

 สำนักงานรัฐมนตร�
 
 สำนักงานปลัด
 กระทรวงคมนาคม

 กรมเจ�าท�า

 กรมการขนส�งทางบก

 กรมท�าอากาศยาน

 กรมทางหลวง

 กรมทางหลวงชนบท

 สำนักงานนโยบายและ
 แผนการขนส�งและจราจร

 กรมการขนส�งทางราง

     ส�วนรัฐว�สาหกิจ

 การรถไฟแห�งประเทศไทย

 การท�าเร�อแห�งประเทศไทย

 การทางพิเศษแห�งประเทศไทย

 องค�การขนส�งมวลชนกรุงเทพ

 สถาบันการบินพลเร�อน

 บร�ษัท ขนส�ง จำกัด

 บร�ษัท ว�ทยุการบิน
 แห�งประเทศไทย จำกัด

 บร�ษัท การบินไทย
 จำกัด (มหาชน)

 บร�ษัท ท�าอากาศยานไทย
 จำกัด (มหาชน)

 บร�ษัท ไทย-อะมาดิอุส
 เซาท�อีสเอเช�ย จำกัด

 บร�ษัท โรงแรมท�าอากาศยาน
 สุวรรณภูมิ จำกัด

 บร�ษัท รถไฟฟ�า ร.ฟ.ท. จำกัด

 บร�ษัท ไทยสมายล�แอร�เวย� จำกัด

องค�กรอิสระตามกฏหมาย

 สำนักงานการบินพลเร�อน
 แห�งประเทศไทย
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ผู้ลกิารด็ำาเนินงานทีั�สัำาคั่ญของกิระทัรวิงค่มนาค่ม

ประจำาปีงบประมาณ พั.ศ. 2562
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โครงการด้้านการขนส่่งทางบก
	 1)	 เร่่งรั่ดก่่อ ร้่างโครงการทางหลวงพิิเศษระหว่างเมืือง     

(Motorway) 3 เส้้นทาง	ได้แก่่	                    ส้ายพัิทยา-มืาบตาพุิด	ร่ะยะทาง	

32	 ก่ม.	 ส้ายบางปะอิน-นครราชสี้มืา	 ร่ะยะทาง	 196	 ก่ม.	

และส้ายบางใหญ่่-กาญ่จนบุรี	 ร่ะยะทาง	 96	 ก่ม.	 โดยมีก่ำา นด	

เปิิดใ ้บริ่ก่าร่ปีิ	2563-2566

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 2)	 ผลัก่ดันก่าร่ดำาเนินโครงการศูนย์การขนส่้งชายแดน 

จังหวัดนครพินมื ซ่ึ่�ง	 คร่ม.	 มีมติิอนุมัติิโคร่งก่าร่ฯ	 เม่�อวัันที�	 29	

ม.ค.	2562	โดยใ เ้อก่ชนร่่วัมลงทุนแบบ	PPP	Net	Cost	ปัิจจุบัน	

อย่่ร่ะ ว่ัางก่ร่ะบวันก่าร่ าตัิวัผ้่รั่บจ้างฯ

	 3)	 ลงนามใน ัญญาโครงการก่อส้ร้างทางยกระดับบน 

ทางหลวงหมืายเลข 35 ส้ายธนบุรี-ปากท่อ ช่วงบางขุนเทียน-

เอกชัย	เม่�อวัันที�	27	 .ค.	2562	ขณะนี�อย่่ร่ะ ว่ัางเร่่งรั่ดเติรี่ยมก่าร่

ก่่อ ร้่าง

	 4)	 ดำาเนินก่าร่ก่่อ ร่้างโครงการถนนเลียบชายฝ่ั่�งทะเล 

ภาคใต้ (Thailand Riviera) โดยตัิ�งแต่ิปีิ	2552-2561	ดำาเนินก่าร่ไปิแล้วั	

ร่ะยะทาง	305	ก่ม.	และในปีิ	2562	ดำาเนินก่าร่อีก่	58	ก่ม.

	 5)	 ดำาเนินก่าร่จัดซืื้�อรถโดยส้ารปรับอากาศใช้เชื�อเพิลิง

ก๊าซื้ธรรมืชาติ (NGV) จำานวน 489 คัน	โดย ง่มอบร่ถโดย าร่ได้คร่บ	

ติามจำานวัน	เม่�อวัันที�	12	มี.ค.	2562

โครงการทาง ล งพิิเ ระ ่างเมืือง (Motorway) ายพัิทยา-มืาบตาพุิด

โครงการทาง ล งพิิเ ระ า่งเมืือง (Motorway) ายบางใ ญ่่-กาญ่จนบุรี (บน)
ายบางปะอิน-นครราช มีืา (ล่าง)

ผลการดำำาเนิินิงานิที่่�สำำาคััญของกระที่รวงคัมนิาคัม 

ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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โครงการด้้านการขนส่่งทางราง
	 1)	เร่่งรั่ดก่่อ ร้่างโครงการรถไฟทางคู่ จำานวน 6 โครงการ	ได้แก่่	ช่วังชุมทางถนนจิร่ะ-ขอนแก่่น	ช่วังปิร่ะจวับคีรี่ขันธ์์-

ชุมพร่,ช่วังมาบก่ะเบา-ชุมทางถนนจิร่ะ	ช่วังนคร่ปิฐม- วัั นิ	ช่วังลพบุรี่-ปิาก่นำ�าโพ	และช่วัง วัั นิ-ปิร่ะจวับคีรี่ขันธ์์	โดยมีก่ำา นดก่่อ ร้่างแล้วัเ ร็่จปีิ	

2562-2566

	 2)	 ผลัก่ดันก่าร่ดำาเนินโครงการก่อส้ร้างรถไฟเส้้นทาง ส้ายใหม่ื ช่วงบ้านไผ่่-มุืกดาหาร-นครพินมื	ซ่ึ่�งคร่ม.	มีมติิเ น็ชอบ	

โคร่งก่าร่ฯ	เม่�อวัันที�	28	พ.ค.	2562	และ	ร่ฟท.	ได้รั่บก่าร่จัด ร่ร่งบปิร่ะมาณปีิ	2563	(เบ่�องต้ิน)	วังเงิน	175	ล้านบาท	เพ่�อจัดก่าร่	

ปิร่ะก่วัดร่าคาและเวันค่นที�ดินต่ิอไปิ	

 3) เปิดให้บริการรถไฟฟ้าส้ายสี้เขียว ช่วงแบริ�ง-ส้มุืทรปราการ 9 ส้ถานี	เม่�อวัันที�	6	ธ์.ค.	2561	และรถไฟฟ้าส้ายสี้เขียวส่้วน 

ต่อขยายช่วงหมือชิต-ห้าแยกลาดพิร้าว 1 ส้ถานี	เม่�อวัันที�	9	 .ค.	2562	โดยไม่เก็่บอัติร่าค่าโดย าร่เป็ินร่ะยะเวัลา	4	เด่อน	

 4) เปิดให้บริการรถไฟฟ้าส้ายสี้นำ�าเงินส่้วนต่อขยาย ช่วงหัวลำาโพิง-บางแค 5 ส้ถานี	เม่�อวัันที�	29	ก่.ค.	2562	โดยไม่	

เก็่บอัติร่าค่าโดย าร่เป็ินร่ะยะเวัลา	2	เด่อน	

พิลเอก ประยุทธ์์ จันทร์โอชา นายกรัฐมืนตรี เป็นประธ์านพิิธี์เปิดทดลอง
ให้้บริิการิเดิินริถโคริงการิริถไฟฟ้าสายสีเขีียว ช่่วงห้มอชิ่ต-สะพานให้ม่-คูคต จำำานวน 4 สถานี จำากสถานีห้้าแยกลาดิพร้ิาว

ถึงสถานีมห้าวิทยาลัยเกษตริศาสตร์ิ เม่�อวันที� 4 ธัันวาคม 2562
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	 5) ผลัก่ดันก่าร่ดำาเนินโครงการระบบรถไฟชานเมืืองส้ายสี้แดงเข้มื ช่วงรังสิ้ต-มื.ธรรมืศาส้ตร์ ศูนย์รังสิ้ต และส้ายสี้แดงอ่อน 

ช่วงตลิ�งชัน-ศิริราช และช่วงตลิ�งชัน-ศาลายา	ซ่ึ่�ง	คร่ม.	มีมติิเ ็นชอบโคร่งก่าร่ฯ	เม่�อวัันที�	26	ก่.พ.	2562	และ	วัันที�	5	มี.ค.	2562	

ติามลำาดับ

 6) ผ่ลักดันการนำาระบบตั�วร่วมืมืาใช้ เพ่�อเช่�อมโยงก่าร่เดินทางของปิร่ะชาชน โดยผ้่ถ่อบัติร่ วัั ดิก่าร่แ ง่รั่ฐ	 ามาร่ถ	

ชำาร่ะค่าโดย าร่ร่ถโดย าร่ปิร่ะจำาทางของ	ข มก่.	ได้ตัิ�งแต่ิ	8	มี.ค.	2562	ร่ถไฟฟ้า าย เีขียวัและ ่วันต่ิอขยายได้ตัิ�งแต่ิ	15	มี.ค.	2562	

และร่ถไฟฟ้าแอร์่พอร์่ติเร่ลลิงก์่	ได้ตัิ�งแต่ิ	21	พ.ค.	2562

	 7)	 ผลัก่ดันก่าร่ดำาเนินก่าร่จัดตั�งกรมืการขนส่้งทางราง (ขร.) เป็ิน ่วันร่าชก่าร่ใ ม่ภายใต้ิ ังกั่ดก่ร่ะทร่วังคมนาคม	

โดย	ก่ฎก่ร่ะทร่วังแบ่ง ่วันร่าชก่าร่ก่ร่มก่าร่ขน ่งทางร่าง	ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	พ. .	2562	ได้ปิร่ะก่า ในร่าชกิ่จจานุเบก่ า	เม่�อวัันที�	2	

พ.ค.	2562	ทำาใ ้	ขร่.	ได้เริ่�มปิฏิิบัติิงานติามอำานาจ น้าที�ที�ก่ำา นดไว้ั

นายศักดิิ�สยาม ชิ่ดิช่อบ รัิฐมนตรีิว่าการิกริะทริวงคมนาคม เป็็นป็ริะธัานพิธีัเปิ็ดิให้้ป็ริะช่าช่นทดิลองใช้่บริิการิ โคริงการิริถไฟฟ้าสาย
สีนำ�าเงินส่วนต่อขียาย ช่่วงเตาปู็น-ท่าพริะ เม่�อวันที� 23 ธัันวาคม 2562

โครงการด้้านการขนส่่งทางนำ�า
	 ผลัก่ดันก่าร่ดำาเนินโครงการพัิฒนาท่าเรือระนอง	เพ่�อร่องรั่บก่ลุ่มปิร่ะเท 	BIMSTEC	ซ่ึ่�ง	คร่ม.	มีมติิเ น็ชอบโคร่งก่าร่ฯ	

เม่�อวัันที�	12	ม.ค.	2562	ปัิจจุบันอย่่ร่ะ ว่ัางขออนุมัติิก่าร่จัดซ่ึ่�อ	จัดจ้างฯ	ติามขั�นติอน

โครงการด้้านการขนส่่งทางอากาศ 
	 1)	เริ่�มต้ินก่่อ ร้่างโครงการพัิฒนาท่าอากาศยานภูมิืภาค จำานวน 2 แห่ง	ปิร่ะก่อบด้วัยท่าอาก่า ยานก่ร่ะบี�	(ก่่อ ร้่าง	

ลานจอดเคร่่�องบินและอาคาร่ที�พัก่ผ้่โดย าร่	 ลังที�	3)	และท่าอาก่า ยานขอนแก่่น	(ก่่อ ร้่างอาคาร่ที�พัก่ผ้่โดย าร่)	

	 2)	 ผลัก่ดันก่าร่ดำาเนินโครงการก่อส้ร้างทางวิ�งเส้้นที� 3 ท่าอากาศยานสุ้วรรณภูมิื	 ซ่ึ่�ง	 คร่ม.	 มีมติิอนุมัติิโคร่งก่าร่ฯ	

เม่�อวัันที�	 17	 เม.ย.	2562	 ปัิจจุบันอย่่ร่ะ ว่ัางก่าร่พิจาร่ณาร่ายงาน	EHIA	ของ	ก่ก่.วัล.	 โดยคาดวั่าจะเริ่�มก่่อ ร้่างได้ภายในปีิ	2562	

และดำาเนินก่าร่แล้วัเ ร็่จในปีิ	2564
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	 ำานัก่งานรั่ฐมนติรี่	ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	มีภาร่กิ่จเกี่�ยวักั่บ	

ร่าชก่าร่ทางก่าร่เม่อง	เพ่�อ นับ นุนภาร่กิ่จของรั่ฐมนติรี่	ข้าร่าชก่าร่	

ก่าร่เม่อง	 และผ้่ดำาร่งติำาแ น่งทางก่าร่เม่อง	 โดยมีงานใน น้าที�	

ที�รั่บผิดชอบติามนโยบายของรั่ฐบาล		ก่าร่ขับเคล่�อนยุทธ์ า ติร์่ของชาติิ	

(มั�นคง	มั�งคั�ง	ยั�งย่น)	ยุทธ์ า ติร์่ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	เกี่�ยวักั่บโคร่ง ร้่าง	

พ่�นฐานด้านก่าร่คมนาคมขน ง่ของปิร่ะเท 	และร่ะบบโลจิ ติิก่ ์	

ร่วัมทั�งก่าร่ปิร่ะชุมคณะรั่ฐมนติรี่นอก่ ถานที�ในแต่ิละเด่อนติามที�

นายก่รั่ฐมนติรี่ก่ำา นด	พร้่อมทั�งมีก่าร่ติร่วัจร่าชก่าร่ในพ่�นที�	เพ่�อ	

รั่บฟังปัิญ า/ติร่วัจติิดติามก่าร่ดำาเนินก่าร่แผนงานต่ิาง	ๆ 	ก่าร่แก้่ไข	

ปิัญ าในพ่�นที�ที�มีก่าร่ปิร่ะชุมคณะร่ัฐมนติร่ีและพ่�นที�ใก่ล้เคียง	

ทั�งในภาคเ น่อ	 ภาคก่ลาง	 ภาคใต้ิ	 ภาคติะวัันออก่เฉีียงเ น่อ	

และภาคติะวัันออก่

	 ก่าร่ปิฏิิบัติิงานในปีิงบปิร่ะมาณ	พ. .	2562	รั่ฐมนติรี่ว่ัาก่าร่	

ก่ร่ะทร่วังคมนาคมและร่ัฐมนติร่ีช่วัยวั่าก่าร่ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	

ได้ดำาเนินก่าร่เร่่งรั่ด	ติร่วัจ อบ	ติิดติาม	ผลัก่ดัน	แผนงานโคร่งก่าร่ต่ิาง	ๆ		

ของ น่วัยงานใน งักั่ดก่ร่ะทร่วังคมนาคม	ติลอดจนก่าร่ลงพ่�นที�ที�

ได้รั่บควัามเ ยี ายจาก่ภัยธ์ร่ร่มชาติิ	อุบัติิเ ตุิ	อุบัติิภัยต่ิาง	ๆ 	เพ่�อ	

ติร่วัจ อบปัิญ า	 ั�งก่าร่ใ มี้ก่าร่แก้่ไขปัิญ าที�เกิ่ดข่�นเกี่�ยวักั่บก่าร่	

เดินทางของปิร่ะชาชนในพ่�นที�ก่าร่คมนาคมขน ง่ใ ้ ามาร่ถใ บ้ริ่ก่าร่	

ปิร่ะชาชนได้ภาย ลังเกิ่ดเ ตุิ	โดยมีก่าร่ดำาเนินงานที� ำาคัญ	ดังนี�

	 •	 ก่าร่แก้่ไขปัิญ าทางด้านก่าร่บินเพ่�อรั่บร่องก่าร่ติร่วัจ

รั่บร่องจาก่องค์ก่าร่ก่าร่บินพลเร่่อนร่ะ ว่ัางปิร่ะเท 	(International	

Civil	Aviation	Organization	(ICAO))  

	 •	 ก่าร่แก้่ไขปัิญ าปิร่ะมง	(	Illegal	Unreported	and	

Unregulated	Fishing	 (IUU))	 ใน ่วันของก่ร่ะทร่วังคมนาคมที�	

รั่บผิดชอบ	งานใน ว่ันของก่ร่มเจ้าท่าเกี่�ยวักั่บก่าร่จดทะเบียนเร่่อ	

ก่าร่ควับคุม	เร่่อเข้าออก่ท่าเร่่อ	ก่าร่ดำาเนินก่าร่เกี่�ยวักั่บก่าร่ทำาปิร่ะมง	

ผิดก่ฎ มาย	ขาดก่าร่ร่ายงานและไร้่ก่าร่ควับคุม

	 •	 ก่าร่พัฒนาโคร่ง ร่้างพ่�นฐานติามโคร่งก่าร่ร่ะเบียง	

เ ร่ ฐกิ่จพิเ ภาคติะวัันออก่	(Eastern	Economic	Corridor	

(EEC))	 ติามนโยบายของคณะก่ร่ร่มก่าร่พัฒนาพ่�นที�พิเ เขติ	

เ ร่ ฐกิ่จภาคติะวัันออก่	(EEC)

	 •	 ก่าร่ปิร่ะ านงานก่าร่ออก่ก่ฎ มายที�เก่ี �ยวัข้องก่ับ	

ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	ที�นำาเ นอ ภานิติิบัญญัติิแ ง่ชาติิพิจาร่ณา	เช่น	

พร่ะร่าชบัญญัติิก่าร่ขน ง่ทางบก่	พร่ะร่าชบัญญัติิร่ถยนต์ิ	พร่ะร่าช	

บัญญัติิก่าร่เดินอาก่า 		พร่ะร่าชบัญญัติิก่าร่เดินเร่่อในน่านนำ�าไทย		

ก่าร่ติอบก่ร่ะท้่ถามของ มาชิก่ ภานิติิบัญญัติิแ ่งชาติิ

 • ก่าร่ก่ำา นดมาติร่ก่าร่ร่ัก่ าควัามปิลอดภัยและ	

กิ่จก่ร่ร่มก่าร่อำานวัยควัาม ะดวัก่	ในก่าร่ขน ง่และก่าร่เดินทางของ	

ปิร่ะชาชนในช่วังเท ก่าลปิีใ ม่	 งก่ร่านติ์	เพ่�อลดปิร่ิมาณก่าร่

เกิ่ดอุบัติิเ ตุิโดยก่าร่ร่ณร่งค์ต่ิาง	ๆ

	 •	 ก่าร่จัดทำาควัามติก่ลงกั่บต่ิางปิร่ะเท 	โดยเฉีพาะก่าร่ปิร่ะชุม	

ทำาควัามติก่ลงกั่บปิร่ะเท ญี�ปุิ�น	 าธ์าร่ณรั่ฐปิร่ะชาชนจีน	เกี่�ยวักั่บ	

โคร่งก่าร่ก่่อ ร้่างร่ถไฟควัามเร็่วั ่ง	ได้แก่่	โคร่งก่าร่ร่ถไฟไทย-จีน	

โคร่งก่าร่ร่ถไฟไทย-ญี�ปุิ�น	และก่าร่ขอรั่บควัามช่วัยเ ล่อทางเทคโนโลยี

ทางด้านก่าร่ขน ่ง	

ผลการดำำาเนิินิงานิที่่�สำำาคััญของสำำานิักงานิรัฐมนิตร่

กระที่รวงคัมนิาคัม ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



รายงานประจำำาปี 2562 : กระทรวงคมนาคม
Annual Report 2019 : Ministry of Transport56

	 •	 ก่าร่แก้่ไขปัิญ าเกี่�ยวักั่บข้อร้่องเรี่ยนของปิร่ะชาชนที�

มีต่ิอ น่วัยงาน	เจ้า น้าที�	พนัก่งาน	ของ น่วัยงานใน งักั่ดก่ร่ะทร่วัง	

คมนาคม	 ได้ดำาเนินก่าร่ใ ้ น่วัยงานที�เกี่�ยวัข้องพิจาร่ณาดำาเนิน	

ก่าร่ติามร่ะเบียบ	ก่ฎ มาย	ติลอดจนก่าร่ ร้่างควัามเข้าใจกั่บผ้่ที�

ร่้องเร่ียนด้วัยเ ติุและผลที� มเ ติุ มผลและเปิ็นควัามจร่ิงที�จะ			

แก้่ปัิญ าเพ่�อใ ้เกิ่ดควัามเป็ินธ์ร่ร่มและร่วัดเร็่วั	โดยเฉีพาะอย่าง

ยิ�งปิัญ าก่าร่ร่้องเร่ียนที�มีผลก่ร่ะทบติ่อปิร่ะชาชนโดย ่วันร่วัม	

ร่ายได้ของก่ิจก่าร่ทางด้านก่าร่ขน ่ง/ก่ิจก่ร่ร่มทางด้านก่าร่ขน ่ง	

ที�ผ่้ปิร่ะก่อบก่าร่ ามาร่ถอย่่ได้และมีร่ายได้เพียงพอที�จะดำาเนิน	

กิ่จก่าร่ต่ิอไปิได้	

	 •	 ก่าร่แก้่ไขปัิญ าฝุุ่�นละออง	PM	2.5	เกิ่นมาติร่ฐานโดย	

เพิ�มมาติร่ก่าร่และใ เ้ข้มงวัดก่าร่ปิฏิิบัติิติามนโยบาย	“One	Trans-

port	ปิลอดฝุุ่�น	PM	2.5	คมนาคมร่่วัมใจ	ช่วัยลดฝุุ่�น	เพ่�อควัาม ขุ	

ุขภาพดีของปิร่ะชาชน”

	 •	 ก่าร่ลงนามในบันท่ก่ควัามร่่วัมม่อร่ะ ว่ัางรั่ฐบาลแ ง่

ร่าชอาณาจัก่ร่ไทย	รั่ฐบาลแ ง่ าธ์าร่ณรั่ฐปิร่ะชาธิ์ปิไติยปิร่ะชาชนลาวั	

และรั่ฐบาลแ ง่ าธ์าร่ณรั่ฐปิร่ะชาชนจีน	ว่ัาด้วัยก่าร่เช่�อมต่ิอเ น้ทาง	

นองคาย-เวีัยงจันทน์	เพ่�อผลัก่ดันไปิ ่ก่่าร่เช่�อมต่ิอเ น้ทางร่ถไฟ	

ทั�ง	3	ปิร่ะเท 	

	 •	 ก่าร่พัฒนาแผนแม่บทร่ะบบขน ่งมวัลชนทางร่าง							

ในเขติก่รุ่งเทพและปิริ่มณฑล	เพ่�อก่าร่เดินทางในอนาคติ

	 •	 ก่าร่เติรี่ยมก่าร่ร่องรั่บก่าร่จัดปิร่ะชุม ดุยอดผ้่นำา	อาเซีึ่ยน	

(ASEAN	Summit)	ครั่�งที�	28	ณ	ก่รุ่งเทพฯ

	 •	 ก่าร่ก่่อ ร้่าง ะพานมิติร่ภาพไทย-กั่มพ่ชา	(บ้าน นอง	

เอี�ยน- ต่ิงบท	 เช่�อมต่ิออำาเภออรั่ญปิร่ะเท 	 จัง วััด ร่ะแก้่วักั่บ	

ปิอยเปิติ	จัง วััดบันเตีิยเมียนเจย	ร่าชอาณาจัก่ร่กั่มพ่ชา)

	 •	 ก่าร่ ง่มอบร่ถดีเซึ่ลร่างของก่าร่ถไฟแ ง่ปิร่ะเท ไทย	

และก่าร่เปิิดเ น้ทางร่ถไฟ	ไทย-กั่มพ่ชา		ที� ถานีร่ถไฟชั�วัคร่าวับ้าน	

คลองล่ก่	ไปิยัง ถานีร่ถไฟปิอยเปิติ	ร่าชอาณาจัก่ร่กั่มพ่ชา

	 •	 ก่าร่ปิร่ะชุม	Belt	and	Road	Forum	for	Interna-

tional	Cooperation	ครั่�งที�	2	ณ	ก่รุ่งปัิก่กิ่�ง	 าธ์าร่ณปิร่ะชาชนจีน		

ได้มีก่าร่เจร่จา าร่่อข้อติก่ลงโคร่งก่าร่ควัามร่่วัมม่อด้านร่ถไฟ	

ร่ะ ว่ัางไทย-จีน	ร่่าง ญัญา	2.3	งานร่ะบบร่าง	ร่ะบบไฟฟ้าและเคร่่�องก่ล	

ร่วัมทั�งจัด าขบวันร่ถไฟและฝึุ่ก่อบร่มบุคลาก่ร่	 ามาร่ถลดก่ร่อบ	

วังเงิน ัญญาเ ล่อ	50,600	ล้านบาท

นายศักดิิ�สยาม ชิ่ดิช่อบ รัิฐมนตรีิว่าการิกริะทริวงคมนาคม พร้ิอมด้ิวย นายสุช่าติ โช่คชั่ยวัฒนากริ กริริมการิผูู้้ช่่วยรัิฐมนตรีิว่าการิกริะทริวงคมนาคม
นายวิรัิช่ พิมพะนิตย์ ที�ป็รึิกษารัิฐมนตรีิว่าการิกริะทริวงคมนาคม นายจิำรุิตม์ วิศาลจิำตริ อธิับดีิกริมการิขีนส่งทางบก

และผูู้้บริิห้าริกริมการิขีนส่งทางบก ร่ิวมห้าร่ิอแนวทางการิแก้ไขีปั็ญห้าขีองผูู้้ขัีบขีี�ริถจัำกริยานยนต์รัิบจ้ำางสาธัาริณะและ ตัวแทนสมาคมแท็กซีี่�สาธัาริณะไทย
ในวันที� 7 พฤศจิำกายน 2562 ณ ห้้องป็ริะชุ่มกริะทริวงคมนาคม
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1. ด้้านพััฒนาระบบบริหาร
 1.1 การจัดตั�งกรมืการขนส่้งทางราง

	 	 ก่ลุ่มพัฒนาร่ะบบบร่ิ าร่ได้ดำาเนินก่าร่ใน ่วันที�เก่ี�ยวั

ข้องกั่บก่าร่จัดตัิ�งก่ร่มก่าร่ขน ง่ทางร่างตัิ�งแต่ิเริ่�มต้ินในปีิ	พ. .	2556	

จนแล้วัเ ร็่จในปีิ	พ. .	2562	ซ่ึ่�งผลก่าร่ดำาเนินงานในปีิ	2562		มีดังนี�	

	 	 1)	 ภานิติิบัญญัติิแ ง่ชาติิมีมติิเ น็ชอบร่่างพร่ะร่าช	

บัญญัติิปิรั่บปิรุ่ง	ก่ร่ะทร่วัง	ทบวัง	ก่ร่ม	(ฉีบับที�	..)	พ. .	....	และ

ำานัก่เลขาธิ์ก่าร่คณะรั่ฐมนติรี่ได้นำาพร่ะร่าชบัญญัติิปิรั่บปิรุ่ง	ก่ร่ะทร่วัง	

ทบวัง	ก่ร่ม	(ฉีบับที�	18)	พ. .	2562	(ก่าร่จัดตัิ�งก่ร่มก่าร่ขน ง่ทางร่าง)	

ปิร่ะก่า ในร่าชกิ่จจานุเบก่ า	ฉีบับก่ฤ ฎีก่า	เล่ม	136	ติอนที�	49	ก่	

วัันที�	14	เม ายน	2562	มีผลใช้บังคับเป็ินก่ฎ มายตัิ�งแต่ิวัันที�	15	

พฤ ภาคม	2562	

	 	 2)	 คณะรั่ฐมนติรี่มีมติิรั่บทร่าบร่่างก่ฎก่ร่ะทร่วัง	3	ฉีบับ	

ที� ำานัก่งานคณะก่ร่ร่มก่าร่ก่ฤ ฎีก่าติร่วัจพิจาร่ณาแล้วั		และ ำานัก่	

เลขาธิ์ก่าร่คณะรั่ฐมนติรี่ได้นำาก่ฎก่ร่ะทร่วังว่ัาด้วัยก่ลุ่มภาร่กิ่จ	(ฉีบับที�	

10)	พ. .	2562	ก่ฎก่ร่ะทร่วังแบ่ง ว่ันร่าชก่าร่ก่ร่มก่าร่	ขน ง่ทางร่าง	

ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	พ. .	2562	และก่ฎก่ร่ะทร่วัง	แบ่ง ว่ันร่าชก่าร่	

ำานัก่งานนโยบายและแผนก่าร่ขน ง่และจร่าจร่	ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	

(ฉีบับที�	2)	ปิร่ะก่า ในร่าชกิ่จจานุเบก่ า	เล่ม	136	ติอนที�	58	ก่	

วัันที�	2	พฤ ภาคม	2562	

	 	 ำา รั่บร่่างพร่ะร่าชบัญญัติิก่าร่ขน ง่ทางร่าง	พ. .	....	

ซ่ึ่�งเป็ินร่่างก่ฎ มายเพ่�อใ ก้่ร่มฯ	มีอำานาจ น้าที�ในก่าร่ปิฏิิบัติิงาน	

ติามภาร่ก่ิจ	 อย่่ร่ะ วั่างก่าร่ติร่วัจพิจาร่ณาของ ำานัก่งานคณะ	

ก่ร่ร่มก่าร่ก่ฤ ฎีก่า	โดยได้มีก่าร่เชิญผ้่แทนก่ร่ะทร่วังฯ	และ น่วัย

งานอ่�นที�เกี่�ยวัข้องเข้าร่่วัมปิร่ะชุมชี�แจงไปิแล้วัจำานวัน	 174	 ครั่�ง	

(ตัิ�งแต่ิ	23	มก่ร่าคม	2560-30	กั่นยายน	2562)		

 1.2 การประเมิืนหน่วยงานภาครัฐสู่้ระบบราชการ 4.0 

(PMQA 4.0) ติามมติิคณะรั่ฐมนติรี่เม่�อวัันที�	1	พฤ ภาคม	2561	

ำานัก่งาน	ก่.พ.ร่.	ได้ก่ำา นดแนวัทางก่าร่พัฒนา น่วัยงานภาครั่ฐ

่่ร่ะบบร่าชก่าร่	4.0	เพ่�อใ ้ อดคล้องกั่บ ลัก่ก่าร่	มาติร่ก่าร่และ	

วิัธี์ก่าร่บริ่ าร่กิ่จก่าร่บ้านเม่องที�ดีเพิ�มเติิม	โดยจัดทำาเป็ินค่่ม่อและ	

ร่ะบบก่าร่ปิร่ะเมิน ถานะของ น่วัยงานภาครั่ฐในก่าร่เป็ิน	ร่ะบบร่าชก่าร่	

4.0	ออนไลน์	ซ่ึ่�ง ำานัก่งานปิลัดก่ร่ะทร่วังคมนาคม	ได้ดำาเนินก่าร่

ปิร่ะเมินตินเองในโปิร่แก่ร่มปิร่ะเมิน ถานะ น่วัยงานภาคร่ัฐ	

่่ร่ะบบร่าชก่าร่	4.0	ปิร่ะจำาปีิ	2562	และนำาผลก่าร่ปิร่ะเมินที�ได้	

มาวิัเคร่าะ 	์ทบทวัน	และจัดทำาแผนเพ่�อพัฒนาปิรั่บปิรุ่งองค์ก่าร่

ก่่อนก่าร่ปิร่ะเมินในร่อบต่ิอไปิ

 1.3 การดำาเนินงานด้านการขับเคลื �อนการจัดตั �ง 

ศูนย์ราชการส้ะดวก (Government Easy Contact Center 

: GECC) ของหน่วยงานในสั้งกัดกระทรวงคมืนาคมื ปิร่ะจำาปีิ	

งบปิร่ะมาณ	พ. .	2562	ก่ลุ่มพัฒนาร่ะบบบริ่ าร่ได้เข้าร่่วัม	ปิร่ะชุม	

กั่บ ำานัก่	งานปิลัด ำานัก่นายก่รั่ฐมนติรี่และ ำานัก่งาน	ก่.พ.ร่.	เพ่�อ	

รั่บทร่าบนโยบายและเก่ณฑ์ก่าร่ปิร่ะเมินใ ม่	จาก่นั�นได้จัดปิร่ะชุม	

ชี�แจงใ ้แก่่ น่วัยงานใน ังก่ัดก่ร่ะทร่วังคมนาคมเกี่�ยวักั่บเก่ณฑ์	

และวิัธี์ก่าร่	ดำาเนินก่าร่ในแต่ิละขั�นติอนในก่าร่ มัคร่	เพ่�อขอรั่บร่อง

มาติร่ฐาน น่ย์ร่าชก่าร่ ะดวัก่	โดยผลก่าร่ติร่วัจปิร่ะเมิน	ก่าร่รั่บร่อง	

ผลการดำำาเนิินิงานิที่่�สำำาคััญของสำำานิักงานิปลัดำกระที่รวงคัมนิาคัม 

ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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มาติร่ฐาน ่นย์ร่าชก่าร่ ะดวัก่ปิร่ะจำาปีิ	พ. .	2562	มี ่นย์บริ่ก่าร่	

ปิร่ะชาชนใน ังกั่ด มัคร่จำานวัน	 47	 น่ย์	 และผ่านก่าร่รั่บร่อง	

มาติร่ฐาน	 น่ย์ร่าชก่าร่ ะดวัก่	จำานวัน	30	 น่ย์	(ก่ร่มก่าร่ขน ง่ทางบก่	

จำานวัน	26	 น่ย์	และก่าร่ร่ถไฟแ ่งปิร่ะเท ไทย	4	 ่นย์)

2. ด้้านการตรวจส่อบและประเมิินผล
	 รั่ฐมนติรี่ว่ัาก่าร่ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	แต่ิงตัิ�งคณะก่ร่ร่มก่าร่

ติร่วัจ อบและปิร่ะเมินผลปิร่ะจำาก่ร่ะทร่วังคมนาคม	 ติามคำา ั�ง				

ที�	167/2560	ลงวัันที�	22	มิถุนายน	พ. .	2560	ปิร่ะก่อบด้วัย

	 1.	 นายถวััลย์รั่ฐ		อ่อน ิร่ะ		 ปิร่ะธ์านก่ร่ร่มก่าร่

	 2.	 นายอาวุัธ์		วัร่ร่ณวัง ์	 	 ก่ร่ร่มก่าร่

	 3.	 นาง าวัเพร่ามาติร่	 ันติร่า	ก่ร่ร่มก่าร่

	 4.	 นาย ุธี์ร่ะ		อริ่ยะวันกิ่จ		 ก่ร่ร่มก่าร่

	 5.	 นายชัย ัก่ดิ�		อังค์ ุวัร่ร่ณ	 ก่ร่ร่มก่าร่

	 6.	 นายก้่องเกี่ยร่ติิ	เกิ่ด รี่พันธ์ุ์	ก่ร่ร่มก่าร่และเลขานุก่าร่	

	 	 นัก่วิัชาก่าร่ติร่วัจ อบภายในชำานาญก่าร่พิเ

	 7.	 นางดวังใจ		อนุ ร่ณ์ชัย		 ก่ร่ร่มก่าร่และผ้่ช่วัย	

	 	 เลขานุก่าร่นัก่วิัชาก่าร่ติร่วัจ อบภายในชำานาญก่าร่พิเ

	 8.	 นางก่นก่พร่			นอบน้อม		 ก่ร่ร่มก่าร่และผ้่ช่วัย

	 	 เลขานุก่าร่นัก่วิัชาก่าร่ติร่วัจ อบภายในปิฏิิบัติิก่าร่

	 คณะก่ร่ร่มก่าร่ติร่วัจ อบและปิร่ะเมินผลก่ร่ะทร่วังคมนาคม	

มีอำานาจ น้าที�ก่ำาก่ับด่แลก่าร่ติร่วัจ อบและปิร่ะเมินผลของก่ร่ะ

ทร่วังและ น่วัยงานใน งักั่ดใ เ้ป็ินไปิติามมาติร่ฐานที�คณะก่ร่ร่ม

ก่าร่ติร่วัจ อบและปิร่ะเมินผลภาคร่าชก่าร่ก่ำา นด	 อบทาน	ติิดติาม	

และปิร่ะเมินผลก่าร่ปิร่ับปิรุ่งปิร่ะ ิทธ์ิภาพและปิร่ะ ิทธ์ิผลของ	

งานร่าชก่าร่	และเ นอแนะแนวัทางแก้่ไขปัิญ า	ร่วัมทั�ง อบทาน	

ร่ายงานผลก่าร่ดำาเนินงานและร่ายงานผล ถานะทางก่าร่เงินของ

ก่ร่ะทร่วังและ น่วัยงานใน ังกั่ด	

	 ผลก่าร่ดำาเนินงานที� ำาคัญ	 ในปีิงบปิร่ะมาณ	พ. .	2562	

ของคณะก่ร่ร่มก่าร่ติร่วัจ อบและปิร่ะเมินผลปิร่ะจำาก่ร่ะทร่วัง	

คมนาคม	มี าร่ะ ำาคัญโดย รุ่ปิดังนี�

  2.1  ติดตามื ตรวจส้อบ และประเมิืนผ่ลโครงการ     

ประเด็นการพิัฒนาการเชื�อมืโยงและรองรับการขนส่้งสิ้นค้าจาก

ส้าธารณรัฐประชาชนจีนฝ่ั่�งตะวันตก 

 โครงการประเด็นการพัิฒนาการเชื�อมืโยงและรองรับการขน ่ง ินค้าจาก 
าธ์ารณรัฐประชาชนจีนฝ่ั่�งตะ ันตก

  2.2  ติดตามื ตรวจส้อบ และประเมิืนผ่ลโครงการ    

ประเด็นการพัิฒนาเส้้นทางคมืนาคมืทางบกให้มีืมืาตรฐานความื  

ปลอดภัยตามืหลักส้ากลและส่้งเส้ริมือุตส้าหกรรมืการท่องเที�ยว

	 	 	 -	 โคร่งก่าร่ทาง ลวังชนบทเพ่�อก่าร่ท่องเที�ยวั	

ก่ร่มทาง ลวังชนบท	

 โครงการประเด็นการพัิฒนาเ น้ทางคมืนาคมืทางบกใ มี้ืมืาตรฐานค ามืปลอดภััยตามื 
มืาตรฐานค ามืปลอดภััยตามื ลัก ากลและ ง่เ ริมือุต า กรรมืการท่องเที�ย

	 	 	 -	 โคร่งก่าร่ก่ิจก่ร่ร่มก่่อ ร่้าง ่นย์เปิลี�ยนถ่าย							

ร่่ปิแบบก่าร่ขน ง่ นิค้าเชียงของจัง วััดเชียงร่าย	ร่ะยะที�	1	ก่ร่มก่าร่	

ขน ่งทางบก่
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  2.3 ติดตามื ตรวจส้อบ และประเมิืนผ่ลโครงการประเด็นการแก้ไขป่ญ่หาการกัดเซื้าะชายฝ่ั่�งทะเล เพืิ�อฟ้�นฟูชายหาดและพัิฒนา 

แหล่งท่องเที�ยว ดังนี�

	 	 	 	 •	 โคร่งก่าร่ก่่อ ร้่างเ ริ่มทร่ายชาย าดพัทยา	จัง วััดชลบุรี่	ก่ร่มเจ้าท่า

	 	 	 	 •	 โคร่งก่าร่ก่่อ ร้่างโคร่ง ร้่างป้ิองกั่นก่าร่กั่ดเซึ่าะชายฝัุ่�ง าด มิ ลา	ถ.ชลาทั น์	อ.เม่อง	จ. งขลา	ก่ร่มเจ้าท่า

3. ด้้านการปฏิิบัติงานต่อต้านการทุจริต
	 ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	ใ ค้วัาม ำาคัญในก่าร่ติอบ นองนโยบาย	

ของรั่ฐบาลด้านก่าร่ป้ิองกั่นและปิร่าบปิร่ามก่าร่ทุจริ่ติ	ทั�งในเชิงนโยบาย	

และก่าร่ปิฏิิบัติิงาน	โดยมี น่ย์ปิฏิิบัติิก่าร่ต่ิอต้ิานก่าร่ทุจริ่ติ	( ปิท.)	

ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	ทำา น้าที� ลัก่ในก่าร่บ่ร่ณาก่าร่	และขับเคล่�อน	

แผนก่าร่ป้ิองกั่นและปิร่าบปิร่ามก่าร่ทุจริ่ติ	และก่าร่ ง่เ ริ่มคุณธ์ร่ร่ม	

จร่ิยธ์ร่ร่มในก่ร่ะทร่วัง	ร่ับผิดชอบงานข่�นติร่งติ่อปิลัดก่ร่ะทร่วัง	

คมนาคม	ในปีิงบปิร่ะมาณ	พ. .	2562	ได้รั่บก่าร่จัด ร่ร่งบปิร่ะมาณ	

บ่ร่ณาก่าร่จาก่ ำานัก่งานคณะก่ร่ร่มก่าร่ปิ้องก่ันและปิร่าบปิร่าม	

ก่าร่ทุจริ่ติแ ่งชาติิ	 ( ำานัก่งาน	 ปิ.ปิ.ช.)	 เป็ินจำานวันเงินทั�ง ิ�น	

2,547,000	บาท	จัดทำาโคร่งก่าร่จำานวัน	2	โคร่งก่าร่	7	กิ่จก่ร่ร่ม ลัก่	

ซ่ึ่�ง อดคล้องกั่บแผนยุทธ์ า ติร์่ต่ิางๆ	 เช่น	ยุทธ์ า ติร์่ชาติิ	 20	

ปีิ	แผนปิฏิิร่่ปิปิร่ะเท 	และยุทธ์ า ติร์่ชาติิว่ัาด้วัยก่าร่ป้ิองกั่นและ	

ปิร่าบปิร่ามก่าร่ทุจริ่ติ	ร่ะยะที�	3	เป็ินต้ิน	โดยมีเป้ิา มายผ้่เข้าร่่วัมโคร่งก่าร่	

1,190	คน

ผ่ลการดำาเนินการ 

	 ผลก่าร่ดำาเนินงาน	มีก่าร่เบิก่จ่ายงบปิร่ะมาณเป็ินจำานวัน

เงิน	2,508,289.49	บาท	คิดเป็ินร้่อยละ98.48	มีบุคลาก่ร่เข้าร่่วัม	

ในโคร่งก่าร่จำานวันทั�ง ิ�น	2,704	คน	คิดเป็ินร้่อยละ	227.23	และ	

ผลก่าร่ปิร่ะเมินบุคลาก่ร่ที�เข้าร่่วัมโคร่งก่าร่มีควัามติร่ะ นัก่ร่่้	

มีค่านิยมต้ิานก่าร่ทุจริ่ติ	และมี ว่ันร่่วัมในก่าร่ ร้่าง งัคมไม่ทนต่ิอ	

ก่าร่ทุจริ่ติ	คิดเป็ินร้่อยละ	87.05	

	 ก่ร่ะทร่วังคมนาคมได้ใ ้ควัาม ำาคัญในก่าร่ปิ้องก่ันและ		

แก้่ไขปัิญ าก่าร่ทุจริ่ติปิร่ะพฤติิมิชอบใน น่วัยงาน งักั่ดก่ร่ะทร่วัง	

คมนาคม	 โดยมุ่งเน้นก่าร่ ร้่างธ์ร่ร่มาภิบาลในก่าร่บริ่ าร่งานและ			

ง่เ ริ่มก่าร่มี ว่ันร่่วัมจาก่ทุก่ภาค ว่ันในก่าร่ติร่วัจ อบ	เฝุ้่าร่ะวััง

เพ่�อ กั่ดกั่�นมิใ เ้กิ่ดก่าร่ทุจริ่ติปิร่ะพฤติิมิชอบ	โดยได้ดำาเนินก่าร่ดังต่ิอ	

ไปินี�

 3.1  โครงการป้องกันการทุจริตเชิงรุก

	 	 	 •	 ก่าร่ปิร่ะก่า เจติจำานง จุริ่ติในก่าร่บริ่ าร่งาน	

ของผ้่บริ่ าร่รั่ฐมนติรี่ว่ัาก่าร่ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	พร้่อมทั�งผ้่บริ่ าร่และ	

บุคลาก่ร่ใน งักั่ดก่ร่ะทร่วังคมนาคม	ได้ร่่วัมปิร่ะก่า เจติจำานง จุริ่ติ	

ในก่าร่บริ่ าร่งาน	มีใจควัามว่ัา

“กระทรวงคมนาคม ขอประกาศเจตนารมณ์์ว่าจะม่่งม่�นปฏิิบ่ัติ 

หน้าท่�และบัริหารงานด้้วยความ ซ่ื่�อส่ัตย์ ส่ัจริต โปร่งใสั เป็นไป 

ตามหล่กธรรมาภิิบัาล โด้ยจะให้

ความสัำาค่ญก่บัการพั่ฒนาหน่วย

งานด้้านค่ณ์ธรรมและความโปร่งใสั 

เพ่ั�อส่ังเสัริม ปลูกฝัังให้ คณ์ะผูู้้บัริหาร 

รวมท่�งเจ้าหน้าท่� ภิายในหน่วยงาน 

ม่จิตสัำานึกร่วมต่อต้านท่จริต 

ยกระด่้บัองค์กร สู่ัความเป็นสัากล 

เป็นท่�ยอมร่บัของท่กฝ่ัายท่� เก่�ยวข้อง 

และด้ำารงร่กษาไว้ซื่ึ�งศ่กด้ิ�ศร่ของ

การเป็นหน่วยงานภิาคร่ฐ อ่นจะ 

ส่ังผู้ล ให้ประชาชนผูู้้ร่บับัริการ 

ผูู้้ม่ส่ัวนได้้ ส่ัวนเส่ัย และผูู้้ปฏิิบ่ัติงาน 

ม่ความ เช่�อม่�นศร่ทธาและไว้วางใจ ตลอด้ไป”

ในกิ่จก่ร่ร่ม	คมนาคมโปิร่่งใ 	ร่่วัมใจต้ิานทุจริ่ติซ่ึ่�งดำาเนินก่าร่เม่�อ

วัันที �	4	กุ่มภาพันธ์์	2562	ร่ะ วั่างเวัลา	09.00-16.00	น.

ณ	อาคาร่ โม ร่และ อปิร่ะชุม	ชั�น	3	ก่ร่ะทร่วังคมนาคม

โครงการประเด็นการแก้ไขป่ญ่ าการกัดเซาะชายฝ่ั่�งทะเลเพืิ�อฟ้ื้�นฟูื้ชาย าดและพัิฒนาแ ล่งท่องเที�ย
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	 นอก่จาก่นี�	นายชัยวััฒน์		ทองคำาค่ณ	ปิลัดก่ร่ะทร่วังคมนาคม	ได้บันท่ก่เทปิ มัภา ณ์ร่ายก่าร่	“The	Vision”	ในปิร่ะเด็น	

เกี่�ยวักั่บแนวัคิด	วิั ยัทั น์ของผ้่บริ่ าร่ที�มีบทบาทในก่าร่ขับเคล่�อน งัคม	ก่ร่ะบวันก่าร่	และวิัธี์ก่าร่พัฒนาบุคลาก่ร่ในองค์ก่ร่	เพ่�อใ เ้กิ่ด	

ควัามเข้มแข็ง	และเป็ินต้ินแบบใ ้กั่บ ังคมได้นำาก่ร่ะบวันก่าร่ไปิเป็ินแบบอย่างต่ิอไปิ

	 •	 ก่าร่ปิร่ะเมินควัามเ ี�ยงต่ิอก่าร่ทุจริ่ติและปิร่ะพฤติิมิชอบ	ก่ร่ะทร่วังคมนาคมได้ดำาเนินก่าร่วัางร่ะบบก่าร่ปิร่ะเมินควัาม	

เ ี�ยงก่าร่ทุจริ่ติของก่ร่ะทร่วังคมนาคม	ภายใต้ิโคร่งก่าร่ป้ิองกั่นก่าร่ทุจริ่ติเชิงรุ่ก่	เพ่�อใ ้ น่วัยงานใน ังกั่ดก่ร่ะทร่วังคมนาคมได้เรี่ยนร้่่

แนวัคิด มัยใ ม่ด้านก่าร่บริ่ าร่ควัามเ ี�ยงติามก่ร่อบมาติร่ฐาน าก่ล	ติลอดจนแนวัทางก่าร่ควับคุมและจัดก่าร่ควัามเ ี�ยงที�ทัน มัย	โดยได้	

รั่บเกี่ยร่ติิจาก่อาจาร่ย์จิร่พร่	 เุมธี์ปิร่ะ ทิธิ์�	ที�ปิร่่ก่ าและ	นัก่วิัชาก่าร่อิ ร่ะมาเป็ินวิัทยาก่ร่บร่ร่ยายในครั่�งนี�	ซ่ึ่�ง ามาร่ถ รุ่ปิจำานวันร่่ปิแบบ	

พฤติิก่าร่ณ์ควัามเ ี�ยงก่าร่ทุจริ่ติของก่ร่ะทร่วังคมนาคม	ติามร่่ปิแบบก่าร่ทุจริ่ติทั�ง	3	ด้าน	จำานวัน	40	ก่ร่ะบวันงาน	ได้ดังนี�		

	 	 1)	 ด้านก่าร่พิจาร่ณาอนุมัติิอนุญาติ	(ติาม	

พ.ร่.บ.	อำานวัยควัาม ะดวัก่	จำานวัน		4	ก่ร่ะบวันงาน	ในก่าร่พิจาร่ณา	

อนุญาติของทางร่าชก่าร่	พ. .	2558)

	 	 2)	 ด้านควัามโปิร่่งใ ของก่าร่ใช้อ ำานาจ	

และติำาแ น่ง น้าที�	จำานวัน	20	ก่ร่ะบวันงาน

	 	 3)	 ด้านก่าร่ใช้จ ่ายงบปิร่ะมาณและก่าร่	

บริ่ าร่จัดก่าร่ทรั่พยาก่ร่ภาครั่ฐ	จำานวัน	16	ก่ร่ะบวันงาน
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  • ส่้งเส้ริมืกลไกการป้องกันการทุจริต	 ก่ร่ะทร่วังคมนาคมจัดปิร่ะชุมเชิงปิฏิิบัติิก่าร่จัดทำาแผนปิฏิิบัติิก่าร่ก่าร่						

ป้ิองกั่นปิร่าบปิร่ามก่าร่ทุจริ่ติและปิร่ะพฤติิมิชอบ	และ ง่เ ริ่มคุณธ์ร่ร่มจริ่ยธ์ร่ร่ม	จำานวัน	4	ครั่�ง	โดยได้รั่บเกี่ยร่ติิจาก่ผ้่มีควัามร้่่ควัาม	

เชี�ยวัชาญ	ปิร่ะ บก่าร่ณ์ด้านก่าร่จัดทำาแผนยุทธ์ า ติร์่	จำานวัน	3	ท่าน	ได้แก่่	ร่อง า ติร่าจาร่ย์	ดร่.ดำาร่งค์	วััฒนา,	ว่ัาที�ร้่อยติรี่ชัยรั่ติน์		

อุดมเดชะ	 และ	 ดร่.พร่มณี	 	 ขำาเลิ 	 มาเป็ินที�ปิร่่ก่ าและวิัทยาก่ร่ในครั่�งนี�	 และได้มีก่าร่เปิิดโอก่า รั่บฟังควัามคิดเ ็นเพิ�มเติิมจาก่											

บุคลาก่ร่ใน น่วัยงานใน ังกั่ดก่ร่ะทร่วังคมนาคม	 และผ้่มี ่วันได้ ่วันเ ียภายนอก่	 เช่น	 ำานัก่งาน	ปิ.ปิ.ช.,	 ำานัก่งาน	ปิ.ปิ.ท.	 และ	

ปิท.	ก่ร่ะทร่วังต่ิางๆ	

  3.2 นิทรรศการเผ่ยแพิร่ผ่ลงานด้านการต่อต้านการทุจริตของกระทรวงคมืนาคมื และพิิธียกย่องเชิดชูเกียรติ 

แก่บุคลากรในหน่วยงานสั้งกัดกระทรวงคมืนาคมื “คนต้นแบบคมืนาคมื” ประจำาปี 2562

	 	 เม่�อวัันที�	10	กั่นยายน	2562	ณ	 ้องปิร่ะชุมอาคาร่ โม ร่	ชั�น	3	ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	นายชัยวััฒน์		ทองคำาค่ณ	

ปิลัดก่ร่ะทร่วังคมนาคม	 ได้ใ ้เกี่ยร่ติิเป็ินปิร่ะธ์านในพิธี์เปิิดงาน ัมมนาและนิทร่ร่ ก่าร่เผยแพร่่ผลงานด้านก่าร่ต่ิอต้ิานก่าร่ทุจริ่ติของ	

ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	และพิธี์ยก่ย่องเชิดช่เกี่ยร่ติิแก่่บุคลาก่ร่ใน น่วัยงาน งักั่ดก่ร่ะทร่วังคมนาคม	“คนต้ินแบบคมนาคม”	ปิร่ะจำาปีิ	2562	

วััติถุปิร่ะ งค์เพ่�อ	ยก่ย่องเชิดช่เกี่ยร่ติิ	 ร้่างขวััญก่ำาลังใจ	และเป็ินแร่งบันดาลใจใ ้แก่่บุคลาก่ร่ของก่ร่ะทร่วังคมนาคมที�เช่�อมั�นในก่าร่

ทำาควัามดี	 และย่ดมั�นในคุณธ์ร่ร่มและจริ่ยธ์ร่ร่ม	 โดยมีผ้่เข้ารั่บร่างวััล	 “คนต้ินแบบ	 คมนาคม	 ปิร่ะจำาปีิ	 2562”	 จำานวัน	 15	 คน	

ปิร่ะก่อบด้วัย ่วันร่าชก่าร่	จำานวัน	7	คน	และรั่ฐวิั า กิ่จ	จำานวัน	8	คน	ติามร่ายช่�อ	ดังนี�

ส่้วนราชการในสั้งกัด จำานวน 7 คน

	 	 	 1.	 นาง าวัภัทร่พร่	 ว่ัางฟ้า	 	 นัก่วิัเคร่าะ ์นโยบายและแผนชำานาญก่าร่

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก่ลุ่มพัฒนาร่ะบบบริ่ าร่	 ำานัก่งานปิลัดก่ร่ะทร่วังคมนาคม

	 	 	 2.	 นาย ิริ่วััฒน์	 เ ียงแจ้วั		 นายช่างขุดลอก่อาวุัโ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ำานัก่พัฒนาและบำารุ่งรั่ก่ าทางนำ�า	ก่ร่มเจ้าท่า

	 	 	 3.	 นายณัฐก่ฤติ	 แก้่วัปิร่ะทุม	 นัก่ทรั่พยาก่ร่บุคคลชำานาญก่าร่

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก่องก่าร่เจ้า น้าที�	ก่ร่มก่าร่ขน ่งทางบก่

	 	 	 4.	 นาง าวัอมร่รั่ติน์	 ทองมาก่	 	 นัก่ทรั่พยาก่ร่บุคคลชำานาญก่าร่

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ำานัก่งานเลขานุก่าร่ก่ร่ม	ก่ร่มท่าอาก่า ยาน

	 	 	 5.	 นายพร่เทพ		 พร่ ม ุวัร่ร่ณ์	 นายช่างโยธ์าชำานาญงาน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 แขวังทาง ลวัง ุร่า ฎร์่ธ์านีที�	3	(เวีัยง ร่ะ)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ำานัก่งานทาง ลวังที�	16	ก่ร่มทาง ลวัง

	 	 	 6.	 นายคำาร่ณ	 	 เอี�ยม ุวัร่ร่ณ์	 นายช่างเคร่่�องก่ล	ร่ะดับอาวุัโ 		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ำานัก่งานทาง ลวังชนบทที�	2	( ร่ะบุรี่)	ก่ร่มทาง ลวังชนบท

	 	 	 7.	 นาง าวัก่ฤติิก่า	 บ่ร่ณะดิ 		 ัวั น้าก่ลุ่มแผนม ภาค

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ำานัก่แผนงาน	 ำานัก่งานนโยบายและแผนก่าร่ขน ง่และจร่าจร่



รายงานประจำำาปี 2562 : กระทรวงคมนาคม
Annual Report 2019 : Ministry of Transport62

รัฐวิส้าหกิจในสั้งกัด จำานวน 8 คน

	 	 	 1.	 นายวัร่วุัฒิ	 	 มาลา	 	 ร่องผ้่ว่ัาก่าร่ก่ลุ่มธุ์ร่กิ่จก่าร่บริ่ าร่ทรั่พย์ ิน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 รั่ก่ าก่าร่ในติำาแ น่งผ้่ว่ัาก่าร่ร่ถไฟแ ่งปิร่ะเท ไทย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก่าร่ร่ถไฟแ ่งปิร่ะเท ไทย

	 	 	 2.	 นาย ุร่พล	 	 พร่ มจันทร์่	 ัวั น้า มวัดจัดเก็่บค่าธ์ร่ร่มเนียมยานพา นะผ่านท่า

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ำานัก่บริ่ าร่งาน นับ นุน	ท่าเร่่อแ ลมฉีบัง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก่าร่ท่าเร่่อแ ่งปิร่ะเท ไทย

	 	 	 3.	 นายวุัฒิไก่ร่		 นภามา 	 	 บุคลาก่ร่	6

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก่องพัฒนาทรั่พยาก่ร่บุคคล	ฝุ่�ายบริ่ าร่ทั�วัไปิ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก่าร่ทางพิเ แ ่งปิร่ะเท ไทย

	 	 	 4.	 นายเกี่ยร่ติิ ัก่ดิ�	 ุข ิลป์ิ	 	 ัวั น้าก่ลุ่มงานปิฏิิบัติิก่าร่เดินร่ถ	3

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เขติก่าร่เดินร่ถที�	1	องค์ก่าร่ขน ่งมวัลชนก่รุ่งเทพ

	 	 	 5.	 นาย ุร่ชัย	 	 เพียร่เจริ่ญ ัก่ดิ�	 ร่องก่ร่ร่มก่าร่ผ้่อำานวัยก่าร่ใ ญ่	ฝุ่�ายช่าง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 บริ่ ัท	ก่าร่บินไทย	จำากั่ด	(ม าชน)

	 	 	 6.	 นาง าวัเยาวัเร่ 	 คนก่ร่ะโทก่	 ัวั น้างานก่ำากั่บด่แลองค์ก่ร่ที�ดี

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ำานัก่อำานวัยก่าร่	บริ่ ัท	ขน ่ง	จำากั่ด	

	 	 	 7.	 นายปิริ่วัร่ร่ติ	 ชาติิวััลลภ	 วิั วัก่ร่บริ่ าร่ร่ะบบจร่าจร่ทางอาก่า 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ก่องวิั วัก่ร่ร่มร่ะบบเคร่่�องช่วัยก่าร่เดินอาก่า

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 บริ่ ัท	วิัทยุก่าร่บินแ ่งปิร่ะเท ไทย	จำากั่ด

	 	 	 8.	 นายวิัทธ์วััช		 เจาฑาฑิติ		 ัวั น้าก่องวัางแผนและวิัเคร่าะ ์ก่าร่เงิน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ฝุ่�ายก่าร่เงินบัญชีและงบปิร่ะมาณ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ำานัก่งานก่าร่บินพลเร่่อนแ ่งปิร่ะเท ไทย

	 นอก่จาก่นี�ได้มีก่าร่จัดนิทร่ร่ ก่าร่เผยแพร่่ผลงานด้านก่าร่ต่ิอต้ิานก่าร่ทุจริ่ติของ น่วัยงานใน ังกั่ดก่ร่ะทร่วังคมนาคม	

และมีก่าร่เ วันาบร่ร่ยายเชิงวิัชาก่าร่	ใน วััข้อ	“ค ามงอกงามผ่่าน ประ บการณ์์ตรง” โดย	นายปัิณฑพล	ปิร่ะ าร่ร่าชกิ่จ	วิัทยาก่ร่บร่ร่ยาย	

พิเ 	ใ ้แก่่บุคลาก่ร่ใน ังกั่ดก่ร่ะทร่วังคมนาคม
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4. ด้้านบริหารจัด้การทั�วไป และงานส่ารบรรณกลาง  

ของกระทรวงคมินาคมิและส่ำานักงานปลัด้กระทรวง 

คมินาคมิ
ด้านบริการทั�วไป

จัด้ฝึึกอบรมิสั่มิมินาเร่�อง การฝึึกซ้้อมิแผนบริหารความิต่อเน่�อง 

(Business Continuity Plan : BCP)

	 จัดฝึุ่ก่อบร่ม ัมมนาเร่่�อง	 ก่าร่ฝึุ่ก่ซ้ึ่อมแผนบริ่ าร่ควัาม	

ต่ิอเน่�อง	(Business	Continuity	Plan	:	BCP)	ของ	 ปิค.	และ	

ร่ค.	ปิร่ะจำาปีิ	2562	โดยมีนาง าวัดุจดาวั	เจริ่ญผล	ผ้่ติร่วัจร่าชก่าร่	

ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	เป็ินปิร่ะธ์านเปิิดโคร่งก่าร่	อบร่ม มัมนา	เม่�อวัันที�	

30	กั่นยายน	2562	ณ	โร่งแร่มปิริ่�นพาเลซึ่	ม านาค	ก่าร่อบร่ม		

ัมมนาดังก่ล่าวัมีวัตัิถุปิร่ะ งค์เพ่�อเปิ็นแนวัทางก่าร่เติร่ียมพร่้อม

ล่วัง น้าในก่าร่รั่บม่อกั่บ ภาวัวิัก่ฤติิ	 ร่่อเ ตุิก่าร่ณ์ต่ิางๆ	ที�อาจเกิ่ดข่�น	

เช่น	ไฟไ ม้	อัคคีภัย	นำ�าท่วัม	ก่าร่ชุมนุมปิร่ะท้วัง	ก่าร่ถ่ก่โจมตีิทางไซึ่เบอร์่	

โร่คร่ะบาด	ฯลฯ	ที�อาจทำาใ ก้่าร่ดำาเนินงานของร่าชก่าร่ ยุดชะงัก่ได้	

ดังนั�น	ก่าร่ฝึุ่ก่ซ้ึ่อมแผน	BCP	ดังก่ล่าวัจะเป็ินแนวัก่าร่ดำาเนินงาน

ในก่าร่ปิฏิิบัติิร่าชก่าร่ของ	 ปิค.	 ร่ค.	ไม่ใ เ้กิ่ดก่าร่ ยุดชะงัก่ าก่	

เกิ่ดเ ตุิภาวัะฉุีก่เฉิีน ร่่อวิัก่ฤติิก่าร่ณ์ภัยพิบัติิต่ิางๆ

บริการข้อมูิลข่าวส่ารของราชการและห้องส่มุิด้

 1) การให้บริการข้อมูืลข่าวส้าร	ก่องก่ลาง	 ำานัก่งานปิลัด	

ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	 ได้ดำาเนินก่าร่ติามพร่ะร่าชบัญญัติิข้อม่ลข่าวั	

าร่ของร่าชก่าร่	 พ. .	 2540	 ร่วัมทั�ง	 ก่ฎ มาย	 ปิร่ะก่า 	 และ	

ร่ะเบียบที�เกี่�ยวัข้อง	ดังนี�

	 	 •	 ปิรั่บปิรุ่งคำา ั�งก่ร่ะทร่วัง	เร่่�องแต่ิงตัิ�งคณะก่ร่ร่มก่าร่	

ข้อม่ลข่าวั าร่ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	ปิร่ะก่า ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	เร่่�อง	

ถานที�ติิดต่ิอเพ่�อขอรั่บข้อม่ลข่าวั าร่ ำานัก่งานรั่ฐมนติรี่	และ ำานัก่งาน	

ปิลัดก่ร่ะทร่วังก่ร่ะทร่วังคมนาคม	และ	ร่ะเบียบก่ร่ะทร่วังคมนาคม	

ว่ัาด้วัยก่าร่ปิฏิิบัติิงานใน ำานัก่งานปิลัดก่ร่ะทร่วัง	และ ำานัก่งานรั่ฐมนติรี่	

ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	ติามพร่ะร่าชบัญญัติิข้อม่ลข่าวั าร่ของ	ร่าชก่าร่	

พ. .	2540	พ. .	2562	เพ่�อใ ้ อดคล้องกั่บก่ฎก่ร่ะทร่วังแบ่ง ว่ัน	

ร่าชก่าร่ ำานัก่งานปิลัดก่ร่ะทร่วังก่ร่ะทร่วังคมนาคม	พ. .	2560

	 	 •	 จัด ง่เอก่ าร่และ ลัก่ฐานก่าร่ปิร่ะเมินตินเอง	ติาม

เก่ณฑ์ก่าร่ปิร่ะเมิน น่ย์ข้อม่ลข่าวั าร่ของร่าชก่าร่โดดเด่น	ปีิ	2562	

ติามที� ำานัก่งานคณะก่ร่ร่มก่าร่ข้อม่ลข่าวั าร่ของร่าชก่าร่ก่ำา นด

การช่วยอำานวยการ และส้นับส้นุนผู้่บริหารด้านต่าง ๆ

นาย ักดิ� ยามื ชิดชอบ รัฐมืนตรี ่าการกระทร งคมืนาคมื พิร้อมืด้ ย
นายถา ร เ นเนียมื รัฐมืนตรีช่ ย ่าการกระทร งคมืนาคมื

นายชัย ัฒน์ ทองคำาคูณ ปลัดกระทร งคมืนาคมื
ผูู้้บริ ารและ ั น้า น่ ยงานใน ังกัดกระทร งฯ

ร่ มืมือบเงินช่ ยเ ลือผูู้้ประ บอุทกภััย ในรายการ “ร่ มืใจ พีิ�น้องไทย 
ช่ ยภััยนำ�าท่ มื” เป็นเงินจำาน น 8,716,567 บาท เมีื�อ ันที� 17 กันยายน 2562 

ณ ถานีโทรทั น์ช่อง 9 MCOT HD

นาย ักดิ� ยามื ชิดชอบ รัฐมืนตรี ่าการกระทร ง คมืนาคมื 
เป็นประธ์านในงานกฐิน  พิระราชทานกระทร งคมืนาคมื ประจำาปี 2562 

เมืื�อ ัน ุกร์ที� 1 พิฤ จิกายน 2562 เ ลา 10.00 น. ณ ัดจันทน์กะพ้ิอ 
อำาเภัอ ามืโคก จัง ัดปทุมืธ์านี

นายชัย ัฒน์ ทองคำาคูณ ปลัดกระทร งคมืนาคมื เป็นประธ์านเปิดกิจกรรมื
จิตอา าพัิฒนา Big Cleaning เราทำาค ามืดีด้ ย ั ใจ ครั�งที� 1 ผูู้้บริ ารระดับ ูง 

ข้าราชการ เจ้า น้าที� น่ ยงานใน ังกัดกระทร งฯ ที�เป็นจิตอา า 904 
กระทร งคมืนาคมื พิร้อมืด้ ยประชาชนผูู้้มีืจิตอา า ร่ มืกิจกรรมืทำาค ามื ะอาด

ภัายใน ถานีรถไฟื้กรุงเทพิ และโดยรอบบริเ ณ ถานีรถไฟื้กรุงเทพิ
เมืื�อ ันที� 24 กันยายน 2562 เ ลา 09.30 น.
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	 	 •	 แจ้งเวัียน นัง ่อของ ำานัก่งานปิลัด ำานัก่นายก่	

รั่ฐมนติรี่	( ปิน.)	เร่่�อง	ซัึ่ก่ซ้ึ่อมแนวัทางก่าร่เปิิดเผยข้อม่ลข่าวั าร่	

ติามพร่ะร่าชบัญญัติิข้อม่ลข่าวั าร่ของร่าชก่าร่	พ. .	2540	ใ ้ น่วัยงาน	

ใน ังกั่ดทร่าบ

	 	 •	 ร่ายงานผลก่าร่ปิฏิบิัติิติามพร่ะร่าชบัญญัติขิ้อม่ล

ข่าวั าร่ของร่าชก่าร่	พ. .	2540	ปิร่ะจำาปีิ	พ. .	2562	ต่ิอ ำานัก่งาน	

คณะก่ร่ร่มก่าร่ข้อม่ลข่าวั าร่ของร่าชก่าร่	 ปิน.

	 	 •	 จัด มัมนาเชิงปิฏิิบัติิก่าร่	 ลัก่ ต่ิร่	“แนวัทางก่าร่	

พัฒนา น่ย์ข้อม่ลข่าวั าร่อิเล็ก่ทร่อนิก่ 	์ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	เพ่�อ	

ขับเคล่�อนร่าชก่าร่ดิจิทัล”	ร่ะ ว่ัางวัันที�	28	กุ่มภาพันธ์์-1	มีนาคม	

2562	ณ	อาคาร่ โม ร่และ อปิร่ะชุม	ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	และ	

แซึ่นด์ด่น 	์เจ้า ลาวั	บีช	รี่ อร์่ท	จัง วััดจันทบุรี่	เพ่�อเพิ�มทัก่ ะควัามร้่่	

ปิร่ะ บก่าร่ณ์เกี่�ยวักั่บก่าร่ปิฏิิบัติิงานด้านข้อม่ลข่าวั าร่	และพัฒนา	

่นย์ข้อม่ลข่าวั าร่อิเล็ก่ทร่อนิก่ ์ของ น่วัยงานใน ังก่ัดและ	

ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	โดยมีก่ลุ่มเป้ิา มายเป็ินบุคลาก่ร่ น่วัยงานใน

งักั่ดและ น่วัยงานใน ำานัก่งานปิลัดก่ร่ะทร่วังคมนาคม	และ ำานัก่งาน	

รั่ฐมนติรี่ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	จำานวัน	70	คน

	 	 •	 ก่่ าด่งาน น่ย์ข้อม่ลข่าวั าร่ของร่าชก่าร่	 ำานัก่งาน	

ปิลัด ำานัก่นายก่รั่ฐมนติรี่	เม่�อวัันที�	22	เม ายน	2562	เพ่�อใ ก้่าร่	

ปิฏิิบัติิงาน ่นย์ข้อม่ลข่าวั าร่ฯ	 เป็ินไปิติามเก่ณฑ์ก่าร่ปิร่ะเมิน						

่นย์ข้อม่ลข่าวั าร่ของร่าชก่าร่โดดเด่น	ปีิ	2562

	 	 •	 รุ่ปิ ถิติิก่าร่ขอติร่วัจด่ข้อม่ลข่าวั าร่ของ น่ย์									

ข้อม่ลข่าวั าร่ก่ร่ะทร่วังคมนาคมทางก่ายภาพและอิเล็ก่ทร่อนิก่ ฯ์	

ปิร่ะจำาปีิงบปิร่ะมาณ	พ. .	2562	เ นอผ้่บริ่ าร่ทร่าบเป็ินปิร่ะจำา	

ทุก่เด่อน

 2) งานห้องส้มุืด

	 	 •	 ก่าร่จัดทำาร่ายงานปิร่ะจำาปีิ	2561	ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	

จำานวัน	500	เล่ม	และ	 ำานัก่งานปิลัดก่ร่ะทร่วังคมนาคม	จำานวัน	

500	เล่ม	เพ่�อแจก่จ่ายแก่่ น่วัยงาน น่วัยงานใน งักั่ด	และ น่วัยงาน	

ภายนอก่	เม่�อวัันที�	1	เม ายน	2562	เน่�องในโอก่า วัันคร่บร่อบ	

107	ปีิ	วััน ถาปินาก่ร่ะทร่วังคมนาคม

	 	 •	 เน่�องในโอก่า คร่บ	55	ปีิ	(กั่นยายน	2562)	 อ้ง มุด	

ำานัก่งานปิลัดก่ร่ะทร่วังคมนาคม	ได้จัดโคร่งก่าร่ ง่เ ริ่ม	ก่าร่อ่าน	

ภายใต้ิโคร่งก่าร่ปิร่ะก่อบด้วัย	 กิ่จก่ร่ร่มรั่บ มัคร่ มาชิก่ ้อง มุด	

กิ่จก่ร่ร่มขอรั่บบริ่จาคเงินจาก่ผ้่บริ่ าร่	 และ ัวั น้า น่วัยงานใน	

ปิค.	 ร่ค.	กิ่จก่ร่ร่มก่าร่ฝึุ่ก่อบร่มเพ่�อ ร้่างควัามร้่่ควัามเข้าใจก่าร่	

อ่าน นัง อ่เ ยีง ำา รั่บผ้่พิก่าร่ทาง ายติา	กิ่จก่ร่ร่มก่าร่ปิร่ะก่วัด

คำาขวััญ ้อง มุดใน ัวัข้อ	 “ปิลุก่ ัวัใจใ ้รั่ก่ก่าร่อ่าน”	 กิ่จก่ร่ร่ม	

นิทร่ร่ ก่าร่ควัามเป็ินมา	 55	 ปีิ	 วิัวััฒน์ ้อง มุด	 และก่าร่ตัิ�งช่�อ							

อ้ง มุด ำานัก่งานปิลัดก่ร่ะทร่วังคมนาคม	 ร่่อ	 อ้ง มุดก่ร่ะทร่วัง	

คมนาคม	ว่ัา	“ห้องส้มุืดราชรถอักษร” 
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5. ด้านบริหารทรัพิยากรบุคคล
 การพัิฒนาอบรมืบุคลากรอย่างส้ร้างส้รรค์ เพืิ�อบรรลุเป้าหมืาย

	 ผ้่บริ่ าร่ยคุปัิจจุบันเช่�อว่ัาบุคคลในองค์ก่ร่เป็ินทรั่พยาก่ร่	เปิรี่ยบเ ม่อน นิทรั่พยที์�มีม่ลค่า ามาร่ถเพิ�ม ร่่อลดได้ติาม	

กั่ยภาพควัามร้่่	ควัาม ามาร่ถ	ผล มัฤทธิ์�ของงานที�เกิ่ดข่�น	จ่งเป็ิน น้าที�ขององค์ก่ร่จะต้ิองค้น าเพ่�อนำามา ร้่าง ร่ร่ค์	แนวัคิดนี�ได้รั่บ	

อิทธิ์พลมาจาก่ทฤ ฎีเชิงเ ร่ ฐ า ติร์่	ค่อ	ทฤ ฎีมองมนุ ย์ใ เ้ป็ินทุน	 ร่่อทุนมนุ ย์	(Human	Capital	Theory)	ที�มองว่ัาต้ิองมีก่าร่	

พัฒนาทรั่พยาก่ร่มนุ ย์	 อย่างเป็ินร่ะบบ	 เพ่�อพัฒนา ัก่ยภาพในก่าร่ปิฏิิบัติิงานของบุคลาก่ร่และปิรั่บปิรุ่งปิร่ะ ิทธิ์ภาพในก่าร่ปิฏิิบัติิ	

งานขององค์ก่ร่ใ ้มีม่ลค่า ง่ข่�น	โดยวิัธี์ก่าร่ฝึุ่ก่อบร่ม	ก่าร่ใ ้ก่าร่ ่ก่ า	และก่าร่พัฒนา	ซ่ึ่�งฝุ่�ายพัฒนาบุคคล	มีควัามตัิ�งใจที�จะพัฒนา	

ร่ะบบบริ่ าร่ก่าร่เรี่ยนร้่่	(Learning	Management	System)	เพ่�อใช้ในก่าร่รั่บร่องก่าร่พัฒนาบุคคลของ น่วัยงานในอนาคติ	ดังนี�

นายชัย ัฒน์ ทองคำาคูณ ปลัดกระทร งคมืนาคมื ทำาพิิธี์เปิดป้ายชื�อ“ ้อง มุืดราชรถอัก ร” มือบราง ัลผูู้้ชนะเลิ และราง ัลชมืเชยการประก ดคำาข ัญ่
และมือบผู้ลงาน นัง ือเ ียงใ ้แก่ มูืลนิธิ์ คนตาบอดไทย ณ ้อง มุืดราชรถอัก ร ำานักงานปลัดกระทร ง คมืนาคมื เมืื�อ ันที� 6 กันยายน 2562
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6. ด้านการเผ่ยแพิร่และประชาสั้มืพัินธ์
	 ก่องเผยแพร่่และปิร่ะชา มัพันธ์์	ได้ดำาเนินก่าร่เผยแพร่่	และปิร่ะชา มัพันธ์์ภาร่กิ่จ	โคร่งก่าร่	แผนงาน	และผลก่าร่ดำาเนินงาน	

ของก่ร่ะทร่วังคมนาคม	ในภาพร่วัมติามยุทธ์ า ติร์่ก่าร่พัฒนา	ร่ะบบคมนาคมขน ง่ของไทยร่ะยะ	20	ปีิ	พ. .	2561-2580	และ ง่เ ริ่ม	

พัฒนาควัามร้่่ด้านก่าร่คมนาคมขน ่ง	 และควัามปิลอดภัย	 ใ ้กั่บปิร่ะชาชน	 ผ้่ปิร่ะก่อบก่าร่ขน ่ง	 และจัดกิ่จก่ร่ร่มเฉีลิมพร่ะเกี่ยร่ติิ						

พร่ะบาท มเด็จพร่ะเจ้าอย่่ วัั	เน่�องในโอก่า ม ามงคลพร่ะร่าชพิธี์บร่มร่าชาภิเ ก่	พุทธ์ กั่ร่าช	2562	และโอก่า ม ามงคล	เฉีลิมพร่ะชนม	

พร่ร่ า	67	พร่ร่ า	28	ก่ร่ก่ฎาคม	2562

 การจัดกิจกรรมืเฉลิมืพิระเกียรติเนื�องในโอกาส้มืหามืงคลพิระราชพิิธีบรมืราชาภิเษก ภายใต้แนวคิด “บรมืราชาวิถี 

พิิพัิฒน์ คมืนาคมื” ระหว่างวันที� 22-24 พิฤษภาคมื 2562 

กระทรวงคมนาคมจ่ด้กิจกรรมเฉลิมพัระเก่ยรติเน่�องในโอกาสัมหามงคลพัระราชพิัธ่บัรมราชาภิิเษกภิายใต้แนวคิด้

“บัรม ราชาวิถ่ี พิัพ่ัฒน์คมนาคม”เพ่ั�อแสัด้งความจงร่กภ่ิกด่้ และน้อมรำาลึกในพัระมหากร่ณ์าธิค่ณ์อ่นยิ�งใหญ่หาท่�ส่ัด้มิได้้

รวมท่�งสัายธารแห่งพัระเมตตาท่�ทรงม่ต่อพัสักนิกรชาวไทย อ่นก่อให้เกิด้ค่ณู์ปการ อย่างใหญ่หลวง ทำาให้ประเทศชาติ

ม่ความเจริญก้าวหน้าและยกระด่้บัค่ณ์ภิาพัช่วิตของประชาชน

 จัดนิทรรศการและกิจกรรมืเฉลิมืพิระเกียรติพิระบาทส้มืเด็จพิระเจ้าอยู่หัวเนื�องในโอกาส้มืหามืงคลเฉลิมืพิระชนมื 

พิรรษา 67 พิรรษา 28 กรกฎาคมื 2562

	 ก่ร่ะทร่วังคมนาคมจัดนิทร่ร่ ก่าร่และก่ิจก่ร่ร่มเฉีลิมพร่ะเก่ียร่ติ	ิ

พร่ะบาท มเด็จพร่ะเจ้าอย่่ วัั	เน่�องในโอก่า ม ามงคลเฉีลิมพร่ะชนมพร่ร่ า	ภายใต้ิ	

ช่�องาน	“67 พรร า ชัรราชัน เกริกพระเกียรติย ก้อง ล้้า” เพ่�อใ ป้ิร่ะชาชนชาวัไทย	

ทุก่ ม่่เ ล่า	ได้ร่่วัมเฉีลิมพร่ะเกี่ยร่ติิ	แ ดงควัามจงรั่ก่ภัก่ดีและ ำาน่ก่ในพร่ะม าก่รุ่ณา	

ธิ์คุณที�ทร่งปิฏิิบัติิพร่ะร่าชก่ร่ณียก่ิจนานัปิก่าร่ด้วัยพร่ะวัิร่ิยะอุติ า ะ	และเพ่�อเชิดช่

พร่ะเกี่ยร่ติิคุณของพร่ะบาท มเด็จพร่ะเจ้าอย่่ ัวั	ร่วัมถ่งพร่ะม าก่รุ่ณาธิ์คุณอัน าที�

ุดมิได้ที�มีต่ิอก่ร่ะทร่วังคมนาคมอย่างใ ญ่ ลวัง	โดยทร่งวัางร่าก่ฐานและพัฒนางาน	

ด้านก่าร่คมนาคมขน ่งของไทยติลอดมา
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โครงการประชาสั้มืพัินธ์

	 จัดแ ดงนิทร่ร่ ก่าร่ภายใต้ิช่�อ	“ONE	TRANSPORT	FOR	

ALL	คมนาคมมั�นคง	ปิร่ะเท ชาติิมั�งคั�ง	ปิร่ะชาชนเป็ิน ุข”	เพ่�อ

ร่้างก่าร่ร่ับร่่้ควัามเข้าใจเก่ี�ยวัก่ับยุทธ์ า ติร่์ก่าร่พัฒนาร่ะบบ	

คมนาคมขน ง่ของไทยร่ะยะ	20	ปีิ	พ. .	2561-2580	และยุทธ์ า ติร์่	

ก่าร่พัฒนาโคร่ง ร่้างพ่�นฐานด้านก่าร่คมนาคมขน ่งของไทย																				

พ. .	2558-2565	ร่วัมถ่งโคร่งก่าร่และผลก่าร่ดำาเนินงานที� ำาคัญ

ของรั่ฐบาลและก่ร่ะทร่วังคมนาคม

การแถลงข่าว           
	 นาย กั่ดิ� ยาม	ชิดชอบ	รั่ฐมนติรี่ว่ัาก่าร่ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	

พร้่อมด้วัย	นายอธิ์รั่ฐ	รั่ตินเ ร่ ฐ	รั่ฐมนติรี่ช่วัยว่ัาก่าร่ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	

นายถาวัร่	เ นเนียม	รั่ฐมนติรี่ช่วัยว่ัาก่าร่ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	แถลงข่าวั	

ก่าร่มอบนโยบายก่าร่บร่ิ าร่งานแก่่ผ่้บร่ิ าร่และ น่วัยงานใน	

ังกั่ดก่ร่ะทร่วังคมนาคม

7. ด้านการกฎหมืาย
	 •	 งานก่ฎ มายและร่ะเบียบที�เก่ี�ยวัข้องที�อย่่ในอำานาจ	

น้าที�ของก่ร่ะทร่วังคมนาคม	จำานวัน	487	เร่่�อง

	 •	 งานควัามรั่บผิดทางแพ่ง	อาญา	งานคดีปิก่คร่องและ

งานคดีอ่�นที�อย่่ในอำานาจ น้าที�ของก่ร่ะทร่วังคมนาคม	เว้ันแต่ิงาน	

คดีอุทธ์ร่ณ์เงินค่าทดแทน	จำานวัน	223	เร่่�อง

	 •	 งานใ ค้ำาปิร่่ก่ าและเ นอแนะเกี่�ยวักั่บก่าร่ดำาเนินงาน	

ติามก่ฎ มาย	 ก่ฎ	 ร่ะเบียบ	ปิร่ะก่า 	 และคำา ั�ง	 ที�อย่่ในอำานาจ	

น้าที�ของก่ร่ะทร่วังคมนาคม	จำานวัน	605	เร่่�อง

	 •	 งานเกี่�ยวักั่บก่าร่พัฒนาก่ฎ มายของก่ร่ะทร่วังคมนาคม	

จำานวัน	10	เร่่�อง

8. ด้านความืร่วมืมืือระหว่างประเทศ
	 •	 คณะผ้่แทนไทยนำาโดยรั่ฐมนติรี่ว่ัาก่าร่ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	

(นายอาคม	เติิมพิทยาไพ ฐิ)	ได้เดินทางไปิเข้าร่่วัมก่าร่ปิร่ะชุมด้าน	

ก่าร่ขน ง่ที�เป็ินมิติร่ต่ิอ ิ�งแวัดล้อม	(Environmentally	Sustain-

able	Transport:	EST)	ครั่�งที�	11	ร่ะ ว่ัางวัันที�	2-5	ตุิลาคม	2561	

ณ	ก่รุ่งอ่ลานบาติอร์่	 าธ์าร่ณรั่ฐปิร่ะชาชนมองโก่เลีย	ติามคำาเชิญ	

ของรั่ฐบาลแ ่ง าธ์าร่ณรั่ฐปิร่ะชาชนมองโก่เลีย	และ น่ย์พัฒนา

ร่ะดับภ่มิภาคแ ่ง ปิร่ะชาชาติิ	(United	Nations	Centre	for	

Regional	Development:	UNCRD)	โดยรั่ฐมนติรี่ว่ัาก่าร่ฯ	ได้ทำา	

น้าที�ปิร่ะธ์านก่าร่ปิร่ะชุมใน วััข้อ	“Sustainable	Urban	Design	

Co-benefits–Role	of	EST	in	Air	Pollution	Reduction	and	

Climate	Change	Mitigation”	ซ่ึ่�งผ้่ร่่วัมอภิปิร่ายได้นำาเ นอเกี่�ยวักั่บ	

แนวัทางและปิร่ะโยชนท์ี�ได้ร่ับจาก่ก่าร่ออก่แบบเมอ่งอย่างยั�งย่น	

เพ่�อลดมลภาวัะทางอาก่า และแก่้ไขปิัญ าก่าร่เปิลี �ยนแปิลง	

ภาพภ่มิอาก่า

	 •	 คณะผ้่แทนไทยนำาโดยรั่ฐมนติรี่ช่วัยว่ัาก่าร่ก่ร่ะทร่วัง	คมนาคม	

(นายไพริ่นทร์่	 ช่โชติิถาวัร่)	 ได้เดินทางไปิ ่ก่ าด่งานด้านก่าร่										

บริ่ก่าร่ทางก่าร่แพทย์ฉุีก่เฉิีนด้วัยเฮลิคอปิเติอร์่	(Helicopter	Emer-

gency	Medical	Service:	HEMS)	ณ	 พันธ์์ าธ์าร่ณรั่ฐเยอร่มนี	

ร่ะ ว่ัางวัันที�	8-12	ตุิลาคม	2561	ติามคำาเชิญของ ำานัก่งานควัาม	

ปิลอดภัยก่าร่บินแ ง่ ภาพยุโร่ปิ	(European	Aviation	Safety	

Agency:	EASA)	โดยฝุ่�ายไทย	ได้พบ าร่่อกั่บผ้่แทน	EASA	ผ้่แทน	

ก่ร่ะทร่วังเ ร่ ฐกิ่จพลังงานและเทคโนโลยี	 และผ้่แทนก่ร่ะทร่วัง	

ม าดไทย	และรั่บฟังก่าร่บร่ร่ยาย/แลก่เปิลี�ยนควัามร้่่เกี่�ยวักั่บร่ะบบ	

บริ่ก่าร่ทางก่าร่แพทย์ฉุีก่เฉิีนโดยเฮลิคอปิเติอร์่

	 •	 ก่าร่ปิร่ะชุมร่ะดับรั่ฐมนติรี่ด้านคมนาคม	ร่ะ ว่ัางไทย-

ญี�ปุิ�น	ร่ะ ว่ัางวัันที�	18-20	ตุิลาคม	2561	ณ	ปิร่ะเท ญี�ปุิ�น	รั่ฐมนติรี่	

ว่ัาก่าร่ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	(นายอาคม	เติิมพิทยาไพ ฐิ)	ได้พบ าร่่อ	

กั่บรั่ฐมนติรี่ว่ัาก่าร่ก่ร่ะทร่วังที�ดิน	โคร่ง ร้่างพ่�นฐานก่าร่ขน ง่และ	

ก่าร่ท่องเที�ยวัของญี�ปุิ�น	(MLIT)	(นายเคอิชิ	อิชิอิ)	ในก่าร่ปิร่ะชุม	

ร่ะดับรั่ฐมนติรี่ด้านคมนาคม	ร่ะ ว่ัางไทย-ญี�ปุิ�น	เม่�อวัันที�	19	ตุิลาคม	

2561	ณ	ปิร่ะเท ญี�ปุิ�น	โดยที�ปิร่ะชุมได้ าร่่อในปิร่ะเด็น	 ำาคัญต่ิางๆ	

ดังนี�	

  โคร่งก่าร่ควัามร่่วัมม่อร่ะ ว่ัางรั่ฐบาลไทยและรั่ฐบาล

ญี�ปุิ�น (1)	 ก่าร่พัฒนาร่ถไฟควัามเร็่วั ่ง ายก่รุ่งเทพฯ-เชียงใ ม่	

ทั�ง องฝุ่�ายได้	 าร่่อใน	3	ปิร่ะเด็น ลัก่	ได้แก่่	ก่าร่ลงทุน	ก่าร่ลดค่าใช้จ่าย	

ในก่าร่ดำาเนินโคร่งก่าร่ฯ	และก่าร่เช่�อมโยงโคร่งข่ายเพ่�อเพิ�ม กั่ยภาพ	

โคร่งก่าร่ฯ	(2)	โคร่งก่าร่ร่ถไฟฟ้า าย แีดง	ฝุ่�ายไทยได้ฝุ่าก่	ใ ฝุ้่�าย	

ญี�ปุิ�นเร่่งรั่ดบริ่ ทั	Hitachi	ผลิติและ ง่มอบตัิวัร่ถใ ไ้ด้ติาม	ก่ำา นดก่าร่		

  โคร่งก่าร่ที�ญี�ปุิ�น นใจเข้าร่่วัมพัฒนา	(1)	โคร่งก่าร่ร่ถไฟ	

ควัามเร็่วั ง่	เช่�อม	3	 นามบิน	(2)	โคร่งก่าร่ท่าเร่่อแ ลมฉีบังร่ะยะที�	3	
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(3)	 โคร่งก่าร่บริ่ าร่จัดก่าร่ร่ะบบจัดเก็่บค่าธ์ร่ร่มเนียมผ่านทาง	

ของทาง ลวังพิเ ร่ะ ว่ัางเม่อง	 ายบางปิะอิน-นคร่ร่าช ีมา

  โคร่งก่าร่ควัามช่วัยเ ล่อทางวัิชาก่าร่จาก่ญี �ปิุ �น                
(1)		เ น้ทางร่ถไฟติามแนวัร่ะเบียงเ ร่ ฐกิ่จติะวัันออก่-ติะวัันติก่	

(EWEC)	 (2)	 ก่าร่พัฒนาร่ะบบก่าร่ขน ่งมวัลชนทางร่างในเขติ	

ก่รุ่งเทพม านคร่	และปิริ่มณฑล	(M-MAP	2)		(3)	ก่าร่จัดตัิ�ง ่นย์	

ฝึุ่ก่อบร่มบุคลาก่ร่ด้านร่ะบบร่าง	 (4)	 ก่าร่พัฒนาพ่�นที�ร่อบ ถานี	

บางซ่ึ่�อ	(5)	ควัามร่่วัมม่อด้านควัามปิลอดภัยทางถนน	

	 ทั�งนี�	คณะผ้่แทนไทยยังได้เข้าเยี�ยมชม ่นย์ฝึุ่ก่อบร่มด้าน

ร่ะบบร่าง	ณ	Tokyo	Metro	Training	Center	 น่ย์ควับคุมก่าร่จร่าจร่	

บริ่ ัท	Metropolitan	 Expressway	 และโคร่งก่าร่พัฒนาพ่�นที�	

ร่อบ ถานีโติเกี่ยวั	(Tokyo	Transit-Oriented	Development	:	

TOD)	ด้วัย

	 •	 ก่าร่ปิร่ะชุมรั่ฐมนติรี่ขน ่งอาเซีึ่ยน	 และก่าร่ปิร่ะชุม	

อ่�น	 ๆ	 ที�เกี่�ยวัข้อง	 ก่าร่ปิร่ะชุมรั่ฐมนติรี่ขน ่งอาเซีึ่ยน	 (ASEAN	

Transport	Ministers	Meeting:	ATM)	และก่าร่ปิร่ะชุม	ATM	

ปิร่ะเท 	ค่่เจร่จาของอาเซีึ่ยน	มีก่ำา นดจัดข่�นเป็ินปิร่ะจำาทุก่ปีิ	ปีิละ	

1	 ครั่�ง	 เพ่�อพิจาร่ณาควัามค่บ น้าก่าร่ดำาเนินควัามร่่วัมม่อด้าน	

ก่าร่ขน ง่ของอาเซีึ่ยน	ทั�งที�เป็ินไปิติามมติิที�ปิร่ะชุม ดุยอดอาเซีึ่ยน	

และที�ก่ำา นดไว้ัในแผนงานปิร่ะชาคมเ ร่ ฐกิ่จอาเซีึ่ยน	แผนแม่บท	

ว่ัาด้วัยควัามเช่�อมโยงร่ะ ว่ัางกั่นในอาเซีึ่ยน	และแผนยุทธ์ า ติร์่	

ว่ัาด้วัย	ก่าร่ขน ง่ของอาเซีึ่ยน	จาก่ผลก่าร่ปิร่ะชุมเจ้า น้าที�อาวุัโ 	

ด้านก่าร่ขน ง่ของอาเซีึ่ยน	(ASEAN	Senior	Transport	Officials	

Meeting:	STOM)	จัดข่�นเป็ินปิร่ะจำาทุก่ปีิ	ปีิละ	2	ครั่�ง	ทั�งนี�	ปัิจจุบัน	

อาเซีึ่ยนมีควัามร่่วัมม่อด้านก่าร่ขน ่ง	 5	 าขา	 ได้แก่่	 ก่าร่ขน ่ง	

ทางอาก่า 	ก่าร่ขน ง่ทางบก่	ก่าร่ขน ง่ทางนำ�า	ก่าร่อำานวัยควัาม ะดวัก่	

ในก่าร่ขน ่ง	และก่าร่ขน ่งที�ยั�งย่น

9. ด้านการวางแผ่น นโยบาย ยุทธศาส้ตร์ และงบประมืาณ
	 พิจาร่ณาก่ลั�นก่ร่องงบปิร่ะมาณร่ายจ่ายและงบปิร่ะมาณ

แผนเงินก้่่และแผนบริ่ าร่ นี� าธ์าร่ณะ	 และอนุมัติิงบปิร่ะมาณ	

ลงทุนเพิ�มเติิมร่ะ ว่ัางปีิ	ขออนุมัติิงบปิร่ะมาณงบก่ลางเงิน ำาร่อง

จ่ายเพ่�อก่ร่ณีฉุีก่เฉิีนและจำาเป็ินเพ่�อขับเคล่�อนก่าร่ดำาเนินงาน	คค.	

ในก่ร่ณีเร่่งด่วัน	 ติิดติามและร่ายงานผลก่าร่ดำาเนินงานและเบิก่จ่าย	

งบปิร่ะมาณ	แผนงาน/โคร่งก่าร่	ติามนโยบายรั่ฐบาล	และแผนปิฏิิบัติิก่าร่	

ปิร่ะจำาปีิ	(Action	Plan)	จัดทำาแผนงาน/โคร่งก่าร่	คค.	และ	 ปิค.	

ที� อดคล้องก่ับยุทธ์ า ติร่์ชาติิ	 และแผนก่าร่ปิฏิิร่่ปิปิร่ะเท 	

บ่ร่ณาก่าร่ขับเคล่�อนก่าร่ดำาเนินก่าร่ติามเป้ิา มายก่าร่พัฒนาที�ยั�ง

ย่น	 (SDGs)	 จัดทำายุทธ์ า ติร์่ก่าร่พัฒนาโคร่ง ร้่างพ่�นฐานด้าน		

ก่าร่คมนาคมขน ง่ในพ่�นที�ก่ลุ่มจัง วััดต่ิาง	ๆ 	ทั�วัปิร่ะเท 	อำานวัยก่าร่	

ปิร่ะ านงาน	และวัางแผนก่าร่ดำาเนินงานด้านคมนาคมขน ง่ก่าร่

จัดก่าร่แข่งขันร่ถจัก่ร่ยานยนต์ิชิงแชมป์ิโลก่	ร่ายก่าร่โมโติจีพี	ปิร่ะจำาปีิ	

2561	–	2563	ณ	ปิร่ะเท ไทย	และ	ขับเคล่�อนนโยบาย	ยุทธ์ า ติร์่	

และแผนงานโคร่งก่าร่ต่ิางๆ	ที� ำาคัญของก่ร่ะทร่วังคมนาคม

10. ด้านการตรวจราชการ และเรื�องราวร้องทุกข์
	 ติามแผนก่าร่ติร่วัจร่าชก่าร่ของก่ร่ะทร่วังคมนาคม	ปีิงบปิร่ะมาณ	

2562	 ผ้่ติร่วัจร่าชก่าร่ก่ร่ะทร่วังคมนาคมจะต้ิองดำาเนินก่าร่ติร่วัจ	

ร่าชก่าร่แบบบ่ร่ณาก่าร่ร่่วัมกั่บผ้่ติร่วัจร่าชก่าร่	 ำานัก่นายก่ร่ัฐมนติร่ี	

และผ่้ติร่วัจร่าชก่าร่ก่ร่ะทร่วังอ่�นๆ	ด้วัย	โดยเป็ินก่าร่ติร่วัจร่าชก่าร่	

ติามยุทธ์ า ติร์่และนโยบายของรั่ฐบาล	ที�มุ่งเน้นผล ัมฤทธิ์�ติาม	

ภาร่ก่ิจงานในแติ่ละก่ร่ะทร่วังใ ้เก่ิดควัาม อดคล้องเช่�อมโยงก่ัน	

เพ่�อนำาไปิ ่่ควัาม ำาเร่็จของแผนงาน/โคร่งก่าร่	ติ่อปิร่ะเท และ	

ปิร่ะชาชนในภาพร่วัม	โดยในปีิงบปิร่ะมาณ	2562	ก่าร่ติร่วัจร่าชก่าร่	

แบบบ่ร่ณาก่าร่	 มีก่าร่ก่ำา นดปิร่ะเด็นติร่วัจ	ร่่วัมกั่นที� ำาคัญค่อ	

“แผ่นงาน บูรณาการพัิฒนาพืิ�นที�ระดับภาค” 
	 ในปีิงบปิร่ะมาณ	2562	นั�น	ผ้่ติร่วัจร่าชก่าร่ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	

ร่่วัมกั่บผ้่ติร่วัจร่าชก่าร่ ำานัก่นายก่รั่ฐมนติรี่	และผ้่ติร่วัจร่าชก่าร่ก่ร่ะทร่วัง	

อ่�นๆ	 ได้ลงพ่�นที�ติร่วัจติิดติามปัิญ าอุปิ ร่ร่คในก่าร่ดำาเนินโคร่ง	

ก่าร่ต่ิางๆ	ติามแนวัทาง	Government	Lab	โดยก่าร่คัดเล่อก่โคร่งก่าร่	

ที�เป็ินปิร่ะเด็น ำาคัญในพ่�นที�	เพ่�อลงพ่�นที�ติร่วัจติิดติามและปิร่ะชุม	

กั่บ น่วัยงานที�เกี่�ยวัข้องเพ่�อร่่วัมกั่นแก้่ปัิญ าเชิงพ่�นที�	และ าร่่อ	

กั่นในปิร่ะเด็นที�ต้ิองผลัก่ดันต่ิอไปิในร่ะดับนโยบาย	 ซ่ึ่�งใน ่วันที�	

เกี่�ยวัข้อง	กั่บก่ร่ะทร่วังคมนาคม	จะเป็ินปิร่ะเด็นโคร่ง ร้่างพ่�นฐาน	

ที�เป็ิน ว่ัน ำาคัญในก่าร่ช่วัย นับ นุนด้านต่ิาง	ๆ 	เช่น	ก่าร่พัฒนา ายทาง	

ถานีขน ง่ผ้่โดย าร่	ท่าอาก่า ยาน	เพ่�อ นับ นุน	ก่าร่คมนาคมขน ง่	

ก่าร่ท่องเที�ยวั	เป็ินต้ิน	โดยในปีิงบปิร่ะมาณ	2562	ผ้่ติร่วัจร่าชก่าร่	

ก่ร่ะทร่วังคมนาคมได้ลงพ่�นที�ติร่วัจร่าชก่าร่	แบบบ่ร่ณาก่าร่	ร่วัมทั�ง ิ�น	

จำานวัน	4	จัง วััด	ได้แก่่	จัง วััดก่ร่ะบี�	ภ่เก็่ติ	ยโ ธ์ร่	และอำานาจเจริ่ญ		

	 ทั�งนี�	ก่ร่ะทร่วังคมนาคมมีโคร่งก่าร่ที�ต้ิองดำาเนินก่าร่ติามแผน

งานบ่ร่ณาก่าร่พัฒนาพ่�นที�ร่ะดับภาค	 เพ่�อเป็ิน ่วัน นับ นุนใ ้		

ก่าร่ดำาเนินงานติามยุทธ์ า ติร่์ภาคในภาพร่วัมเปิ็นไปิด้วัยดีนั�น	
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มีทั�ง ิ�น	จำานวัน	136	โคร่งก่าร่	ซ่ึ่�งจาก่ก่าร่ติิดติามข้อม่ลก่าร่ดำาเนินงาน	

ามาร่ถ รุ่ปิผลก่าร่ดำาเนินงาน	ดังนี�	

	 	 (1)	ก่ร่มทาง ลวัง	60	โคร่งก่าร่	แล้วัเ ร็่จ	49	โคร่งก่าร่	

คิดเป็ินร้่อยละ	84.48	(ยก่เลิก่โคร่งก่าร่เน่�องจาก่อย่ใ่นแผนแม่บท

แล้วั	2	โคร่งก่าร่)

	 	 (2)	ก่ร่มทาง ลวังชนบท	66	โคร่งก่าร่	แล้วัเ ร็่จ	54	

โคร่งก่าร่	คิดเป็ินร้่อยละ	81.67	

	 	 (3)	ก่ร่มก่าร่ขน ่งทางบก่	2	โคร่งก่าร่	ในปัิจจุบันอย่่

ร่ะ ว่ัางดำาเนินก่าร่ทั�ง	2	โคร่งก่าร่	(งบปิร่ะมาณผ่ก่พันถ่ง	ปีิงบปิร่ะมาณ	

พ. .	2563)

	 	 (4)	ก่ร่มท่าอาก่า ยาน	 6	 โคร่งก่าร่	 ในปัิจจุบันอย่่	

ร่ะ ว่ัางดำาเนินก่าร่ทั�ง	6	โคร่งก่าร่	(งบปิร่ะมาณผ่ก่พันถ่งปีิงบปิร่ะมาณ	

พ. .	2564)	

	 	 (5)	ก่ร่มเจ้าท่า	 2	 โคร่งก่าร่	 ในปัิจจุบันอย่่ร่ะ ว่ัาง	

ดำาเนินก่าร่ทั�ง	2	โคร่งก่าร่	

	 โดยในภาพร่วัมก่ร่ะทร่วังคมนาคมมีโคร่งก่าร่ทั�ง มด	136	

โคร่งก่าร่ยก่เลิก่	2	โคร่งก่าร่		แล้วัเ ร็่จ	103	โคร่งก่าร่	คิดเป็ินร้่อยละ	

76.87

11. ด้้านการอุธรณ์เงินค่าทด้แทน
	 	 ก่องอุทธ์ร่ณ์เงินค่าทดแทน	มีภาร่กิ่จที�รั่บผิดชอบ ลาย	

ด้านคร่อบคลุมติั�งแติ่ก่าร่เ นอร่่างพร่ะร่าชก่ฤ ฎีก่าก่ำา นดเขติ							

ที�ดินในบริ่เวัณที�ที�จะเวันค่นอ ัง าริ่มทรั่พย์	ร่่างพร่ะร่าชบัญญัติิ

เวันค่นอ งั าริ่มทรั่พย์	ก่าร่พิจาร่ณาอุทธ์ร่ณ์เงินค่าทดแทน	ไปิจนถ่ง	

ก่าร่แก้่ต่ิางคดีปิก่คร่อง	 ก่องอุทธ์ร่ณ์เงินค่าทดแทนจ่งมีบทบาท			

ำาคัญในก่าร่ นับ นุนก่าร่บร่ิ าร่นโยบายคมนาคมในด้าน	

โคร่ง ร้่างพ่�นฐาน	และในขณะเดียวักั่นก็่มีบทบาท	ในก่าร่เยียวัยา	

ใ ้ผ ่ ้ถ ่ก่เวันค่นได้ร่ ับค่าทดแทนที �เ มาะ มและเปิ็นธ์ร่ร่ม	

เพ่�อเป็ินก่าร่ชดเชยควัามเ ยี าย	ที�ผ้่ถ่ก่เวันค่นได้รั่บผลก่ร่ะทบจาก่	

โคร่งก่าร่ของรั่ฐ	โดยคำาน่งถ่งควัามเป็ินธ์ร่ร่มทั�งฝุ่�ายรั่ฐและ	ปิร่ะชาชน	

โดยในปีิ	พ. .	2562	ก่องอุทธ์ร่ณ์เงินค่าทดแทน	ได้ดำาเนินภาร่กิ่จที�	

ำาคัญ	ดังนี�

	 	 1.	 ก่าร่ดำาเนินงานด้านก่าร่พิจาร่ณาอุทธ์ร่ณ์เงินค่า	

ทดแทน	แล้วัเ ร็่จ	จำานวัน	2,046	ร่าย

	 	 2.	 ก่าร่ดำาเนินงานด้านคดีเวันค่นอ ัง าร่ิมทร่ัพย์	

จำานวัน	150	คดี

	 	 3.	 ดำาเนินงานติามพร่ะร่าชบัญญัติิว่ัาด้วัยก่าร่เวันค่น	

อ งั าริ่มทรั่พย์	พ. .	2530	และ	พร่ะร่าชบัญญัติิว่ัาด้วัยก่าร่เวันค่น	

และก่าร่ได้มาซึ่่�งอ ัง าร่ิมทร่ัพย์	พ. .	2562	เช่น	งานเ นอร่่าง					

ก่ฎ มายเวันค่นและก่าร่ดำาเนินงานที�ต่ิอเน่�อง	จำานวัน		191	เร่่�อง

12. ด้้านเทคโนโลยีีการส่่�อส่าร
 การพัิฒนาภูมิืส้ารส้นเทศคมืนาคมื (พิ.ศ.2562- 2564)

	 ำานัก่งานปิลัดก่ร่ะทร่วังคมนาคม	โดย น่ย์เทคโนโลยี	 าร่ นเท 	

และก่าร่ ่�อ าร่	 ในฐานะ น่วัยงานรั่บผิดชอบก่าร่จัดทำาแผนแม่บท			

และแผนปิฏิิบัติิก่าร่ไอซีึ่ทีของก่ร่ะทร่วังคมนาคม	และ	บร่ิ าร่จัด

ก่าร่ด้านไอซึ่ีทีของ น่วัยงานใน ังก่ัด	ได้ดำาเนินก่าร่พัฒนาร่ะบบ	

ภ่มิ าร่ นเท 	(GIS)	ร่่วัมกั่บ น่วัยงานใน งักั่ด	เพ่�อบ่ร่ณาก่าร่ข้อม่ล	

และก่าร่ปิร่ะยุก่ติ์ใช้ภ่มิ าร่ นเท คมนาคมของทุก่ น่วัยงานใน	

งักั่ดก่ร่ะทร่วังคมนาคมเข้าด้วัยกั่น	และได้มีก่าร่ก่ำา นดนโยบาย

ด้านก่าร่พัฒนางานภ่มิ าร่ นเท คมนาคมมาอย่างต่ิอเน่�อง	ตัิ�งแต่ิ	

พ. .	2543	เพ่�อใช้เป็ินก่ร่อบในก่าร่พัฒนา	งานด้านภ่มิ าร่ นเท 	

จนถ่งปัิจจุบัน	

	 	 เพ่�อใ ้ก่าร่พัฒนาด้านภ่มิ าร่ นเท ของก่ร่ะทร่วัง	

คมนาคมเป็ินไปิอย่างต่ิอเน่�อง	 น่วัยงานใน งักั่ดก่ร่ะทร่วังคมนาคม	

ได้มีปิร่ะชุม าร่่อ	แลก่เปิลี�ยนควัามคิดเ น็	และร่่วัมกั่นยก่ร่่างแผน	

พัฒนาภ่มิ าร่ นเท คมนาคม	ฉีบับที�	5	(พ. .	2562-2564)	ข่�น	

ภายใต้ิแผนแม่บทภ่มิ าร่ นเท แ ง่ชาติิและเพ่�อใช้เป็ินก่ร่อบและ	

ทิ ทางในก่าร่พัฒนาร่ะบบ	GIS	ของแต่ิละ น่วัยงาน	ทั�งนี�แผนพัฒนา	

ดังก่ล่าวั	ยังร่องรั่บนโยบาย	One	Map	for	One	Transport	ที�จะใ 	้

น่วัยงานใน ังก่ัดใช้แผนที�ชุดเดียวัก่ันในก่าร่นำาเ นองานแก่	่									

ผ้่บริ่ าร่เพ่�อใ มี้ควัามเป็ินเอก่ภาพในก่าร่ปิฏิิบัติิงานมาก่ยิ�งข่�นด้วัย

	 	 นอก่จาก่นี�	ได้ก่ำา นดแนวัทางก่าร่บริ่ าร่จัดก่าร่แผน

และก่าร่ขับเคล่�อนแผนลง ่่ก่าร่ปิฏิิบัติิ	ปิร่ะก่อบด้วัย	ก่าร่บริ่ าร่

จัดก่าร่แผนซึ่่�งจะขับเคล่�อนโดยคณะทำางานบร่ิ าร่นโยบายและ	

งบปิร่ะมาณด้านก่าร่พัฒนาดิจิทัลของก่ร่ะทร่วังคมนาคม	และจัด

ใ ้มีก่ลไก่ก่าร่ปิร่ะเมินผลก่าร่ปิฏิิบัติิงานและก่าร่จ่งใจบุคลาก่ร่ที�	

อดคล้องกั่บร่ะดับควัาม ำาเร็่จของยุทธ์ า ติร์่	ตัิวัชี�วััด	ติลอดจน	

แผนงาน/โคร่งก่าร่	 ร่่อกิ่จก่ร่ร่ม ำาคัญที�รั่บผิดชอบ	ร่วัมทั�งได้ดำาเนินก่าร่	

จัดทำา	แผนปิฏิิบัติิก่าร่	ภายใต้ิแผนพัฒนาภ่มิ าร่ นเท คมนาคม	

ฉีบับที�	5	(พ. .	2562-2564)

	 	 ก่าร่ดำาเนินก่าร่ดังก่ล่าวั	 ง่ผลใ ้ก่ร่ะทร่วังคมนาคมมี

ก่ร่อบแนวัทางก่าร่จัดเก็่บและแลก่เปิลี�ยนข้อม่ลร่ะบบภ่มิ าร่ นเท 	

ด้านคมนาคม	และมีโปิร่แก่ร่มปิร่ะยุก่ต์ิเพ่�อที� ามาร่ถนำาเ นอข้อม่ล	

ภ่มิ าร่ นเท คมนาคม	 ำา ร่ับก่าร่ก่ำา นดนโยบายและก่าร่										

ติัด ินใจของผ่้บร่ิ าร่มีก่ลไก่ที�ชัดเจนในก่าร่ปิร่ับปิรุ่งชุดข้อม่ล	

Transport		FGDS	ใ ้มีควัามถ่ก่ต้ิองทัน มัย	เอ่�อต่ิอก่าร่พัฒนา	

ร่ะบบบริ่ าร่และร่ะบบบริ่ก่าร่อิเล็ก่ทร่อนิก่ 	์ทั�งในร่ะดับก่ร่ะทร่วัง	

และร่ะดับปิร่ะเท 	 อีก่ทั�งช่วัยลดควัามซึ่ำ�าซึ่้อนในก่าร่ลงทุน	

ดำาเนินแผนงาน/โคร่งก่าร่ด้าน	GIS	ของ น่วัยงาน	ใน ังกั่ด	โดย

ก่าร่แบ่ง น้าที�ก่าร่ทำางานอย่างชัดเจน	ทำาใ ก้่าร่บริ่ าร่งบปิร่ะมาณ	

โคร่งก่าร่มีควัามโปิร่่งใ 	ชัดเจน	
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13. ด้้านการค้นหาช่วยีเหล่ออากาศยีานและเร่อที� 

ประส่บภััยี
 13.1 การแก้ไข Findings จากองค์การการบินพิลเรือน 

ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organiza-

tion : ICAO) 

  1) การลงนามืความืตกลงด้านการค้นหาและช่วย 

เหลืออากาศยานที�ประส้บภัยระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ 

ส้าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

	 	 	 ร่าชอาณาจัก่ร่ไทยและ าธ์าร่ณรั่ฐปิร่ะชาธิ์ปิไติย

ปิร่ะชาชนลาวัเป็ินรั่ฐภาคีของอนุ ญัญาว่ัาด้วัยก่าร่บินพลเร่่อนร่ะ ว่ัาง							

ปิร่ะเท มีผลผ่ก่พันใ ต้้ิองปิฏิิบัติิติามอนุ ญัญาดังก่ล่าวั	ในภาคผนวัก่	

12	ก่าร่ค้น าและช่วัยชีวิัติ	 (Search	and	Rescue)	 ได้ก่ำา นด	

ใ ้ น่วัยค้น าและช่วัยเ ล่ออาก่า ยานที�ปิร่ะ บภัย	ของรั่ฐภาคี

น่�งจะต้ิองมีก่าร่ปิร่ะ านกั่บ น่วัยค้น าและช่วัยเ ล่ออาก่า ยาน	

ที�ปิร่ะ บภัยของรั่ฐภาคีใก่ล้เคียง	ในก่าร่ปิฏิิบัติิก่าร่ค้น าและช่วัย	

เ ล่ออาก่า ยานที�ปิร่ะ บภัย	 ก่ร่ะทร่วังคมนาคมได้จัดทำาควัาม	

ติก่ลงด้านก่าร่ค้น าและช่วัยเ ล่ออาก่า ยานที�ปิร่ะ บภัยร่ะ ว่ัาง				

ร่าชอาณาจัก่ร่ไทยก่ับ าธ์าร่ณร่ัฐปิร่ะชาธ์ิปิไติยปิร่ะชาชนลาวั	

ซ่ึ่�งควัามติก่ลงดังก่ล่าวั	 นำาไปิ ่่ควัามร่่วัมม่อและบ่ร่ณาก่าร่ด้าน	

ก่าร่ค้น าและช่วัยเ ล่อฯ	โดยมี าร่ะ ำาคัญในก่าร่ใ ค้วัามช่วัยเ ล่อ	

ด้านก่าร่บร่ิก่าร่ก่าร่ค้น าและช่วัยเ ล่ออาก่า ยานที�ปิร่ะ บภัย	

ร่ะ ว่ัางทั�ง องปิร่ะเท 	ก่าร่แลก่เปิลี�ยนข้อม่ลด้านก่าร่ค้น าและ

ช่วัยเ ล่ออาก่า ยาน	 เป็ินไปิอย่างมีปิร่ะ ิทธิ์ภาพและ ามาร่ถ	

ดำาเนินก่าร่ได้อย่างทันท่วังที	อีก่ทั�งยังช่วัยเ ริ่ม ร้่างควัาม มัพันธ์์	

อันดีของทั�ง องปิร่ะเท 	และเป็ิน ว่ัน น่�งในก่าร่	แก้่ปัิญ า	Find-

ings	จาก่	ICAO	ด้วัยอีก่ทาง น่�ง	

	 	 	 ร่าชอาณาจัก่ร่ไทย	โดยก่ร่ะทร่วังคมนาคมเป็ิน	

เจ้าภาพจัดพิธี์ลงนามควัามติก่ลงด้านก่าร่ค้น าและช่วัยเ ล่ออาก่า ยาน						

ที�ปิร่ะ บภัยร่ะ ว่ัางร่าชอาณาจัก่ร่ไทยกั่บ าธ์าร่ณรั่ฐ	ปิร่ะชาธิ์ปิไติย	

ปิร่ะชาชนลาวั	เม่�อวัันที�	13	ก่ร่ก่ฎาคม	2562	ณ	 ้องปิร่ะชุม	

จันทร่าง ุ	ก่ร่มท่าอาก่า ยาน	โดยมีอดีติ	ร่ัฐมนติร่ีวั ่าก่าร่	

ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	(นายอาคม	เติิมพิทยาไพ ฐิ)	ทำา น้าที� วัั น้า	

คณะผ้่แทนไทยและรั่ฐมนติรี่ว่ัาก่าร่ก่ร่ะทร่วังโยธ์าธิ์ก่าร่และขน ง่	

ของ าธ์าร่ณรั่ฐปิร่ะชาธิ์ปิไติยปิร่ะชาชนลาวั	(ดร่.	บุนจัน	 นิทะวัง)	

ทำา น้าที� ัวั น้าคณะผ่้แทน าธ์าร่ณร่ัฐปิร่ะชาธ์ปิิไติยปิร่ะชาชน

ลาวั	โดยพิธี์ก่าร่ลงนามดังก่ล่าวัเป็ินไปิด้วัยควัามเรี่ยบร้่อย

 2) การฝั่ึกซื้้อมืการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน 

และเรือที�ประส้บภัยประจำาปี 2562 Search and Rescue 

Exercise : SAREX) หรือ SAREX 2019

	 	 คณะก่ร่ร่มก่าร่แ ่งชาติิในก่าร่ค้น าและช่วัยเ ล่อ	

อาก่า ยาน	และเร่่อที�ปิร่ะ บภัยได้จัดใ ้มีก่าร่ฝึุ่ก่ซ้ึ่อมก่าร่ค้น า

และช่วัยเ ล่อ	 อาก่า ยานและเร่่อที�ปิร่ะ บภัยปิร่ะจำาปีิ	 2562	

(Search	and	Rescue	Exercise	:	SAREX)	 ร่่อ	SAREX	2019	

ร่ะ ว่ัางวัันที�	7-9	มิถุนายน	2562	โดยใช้ ถานที�ฝึุ่ก่ซ้ึ่อม	ณ	ก่องบิน	

23	จัง วััด	อุดร่ธ์านี	โดยมีก่องทัพอาก่า เป็ิน น่วัยงาน ลัก่ร่่วัม

กั่บ น่วัยงานภาครั่ฐและเอก่ชนที�เกี่�ยวัข้อง	โดยมีวััติถุปิร่ะ งค์เพ่�อ	

ทบทวันก่าร่ปิฏิิบัติิงานของเจ้า น้าที�ในร่ะบบก่าร่ค้น าและช่วัย

เ ล่ออาก่า ยานและเร่่อที�ปิร่ะ บภัย	และ อดรั่บกั่บ โลแก่นที�ว่ัา	

“เราฝึึกเพ่�อ ค ามพร้อม เราซ้้อมเพ่�อช่ ยชี ติ”	ซ่ึ่�งในก่าร่จัดก่าร่	

ฝึุ่ก่ซ้ึ่อมฯ	ครั่�งนี�ได้มีก่าร่วัางแผนร่่ปิแบบก่าร่ฝึุ่ก่ซ้ึ่อมฯ	โดยย่ด ลัก่	

ปิฏิิบัติิติามค่่ม่อก่าร่ค้น าและช่วัยเ ล่ออาก่า ยานและเร่่อที�	

ปิร่ะ บภัยร่ะ ว่ัางปิร่ะเท 	(International	Aeronautical	and	

Maritime	Search	and	Rescue	:	IAMSAR	Manual)	ซ่ึ่�งเป็ินก่าร่	

แก้่ไขปัิญ า	Findings	จาก่	ICAO	ด้วัยอีก่ทาง น่�ง	ทั�งนี�ก่าร่ฝึุ่ก่ซ้ึ่อม	

ปิร่ะก่อบด้วัย	1.	ก่าร่ฝึุ่ก่ซ้ึ่อมภาคทฤ ฎี	(อำานวัยก่าร่	และปิร่ะ านก่าร่	

ปิฏิิบัติิ)	 2.	 ฝึุ่ก่ภาคปิฏิิบัติิ	 3.	 ก่าร่ทด อบเคร่่อข่ายก่าร่ ่�อ าร่							

4.	ก่าร่อบร่มและจัดนิทร่ร่ ก่าร่	และ	5.	ก่าร่ปิร่ะเมินผล	โดยมี น่วัยงาน	

ทั�งภาคร่ัฐและเอก่ชนติลอดจนปิร่ะชาชนผ่้ นใจเข้าร่่วัมชมก่าร่		

ฝึุ่ก่ซ้ึ่อมฯ	 เป็ินจำานวันมาก่	 ติลอดจน น่วัยงานของต่ิางปิร่ะเท 				

เข้าร่่วัมชมและแลก่เปิลี�ยนองค์ควัามร้่่เพ่�อนำามาพัฒนาก่าร่ฝึุ่ก่ซ้ึ่อมฯ	

ใ ้ดียิ�งข่�นในปีิต่ิอไปิ	ซึ่่�งผลก่าร่ปิร่ะเมินภาพร่วัมของก่าร่จัดก่าร่	

ฝึุ่ก่ซ้ึ่อมฯ	อย่่ในเก่ณฑ์เฉีลี�ย	4.35	 ร่่อติร่งกั่บร่ะดับพ่งพอใจมาก่ที� ดุ
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 13.2 แนวทางมืาตรฐานการค้นหาและช่วยเหลือ       

อากาศยานและเรือที�ประส้บภัยที�เป็นส้ากล

	 	 	 ก่าร่แก้่ไขข้อบก่พร่่องเร่่�องก่าร่ทำาควัามติก่ลงด้าน

ก่าร่ค้น าและช่วัยเ ล่ออาก่า ยานและเร่่อที�ปิร่ะ บภัยกั่บปิร่ะเท 	

เพ่�อนบ้านใ ้คร่บถ้วัน	ซึ่่�ง าก่ก่าร่ปิร่ะชุมด้านก่าร่ค้น าและ

ช่วัยเ ล่อผ่้ปิร่ะ บภัยด้านก่าร่ขน ่งของก่ลุ่มปิร่ะเท อาเซึ่ียน	

มีก่าร่ลงนาม	ควัามติก่ลงดังก่ล่าวั	จะทำาใ ้ ามาร่ถแก้่ไข	Findings	

ได้	 ซ่ึ่�งในปีิ	 พ. .	 2562	 ำานัก่งานคณะก่ร่ร่มก่าร่ค้น าและ																	

ช่วัยเ ล่ออาก่า ยานและเร่่อที�ปิร่ะ บภัย	( คอ.)	ได้ ง่ผ้่แทนเข้า

ร่่วัมก่าร่ปิร่ะชุมด้านก่าร่ค้น าและช่วัยเ ล่อผ้่ปิร่ะ บภัยด้านก่าร่	

ขน ง่ของก่ลุ่มปิร่ะเท อาเซีึ่ยน	ครั่�งที�	7	(Seventh	ASEAN	Trans-

port	Search	and	Rescue	(SAR)	Forum	(7th	ATSF))	ร่ะ ว่ัางวัันที�	

29	 -	 30	 พฤ ภาคม	 2562	 ณ	 เม่องดานัง	 ปิร่ะเท เวีัยดนาม	

โดยมีผ้่แทนจาก่ปิร่ะเท มาชิก่	จำานวัน	8	ปิร่ะเท 	ได้แก่่	กั่มพ่ชา	

ลาวั	มาเลเซีึ่ย	ฟิลิปิปิิน ์	 ิงคโปิร์่	ไทย	อินโดนีเซีึ่ย	และเวีัยดนาม	

ร่วัมทั�ง	 ผ้่แทนจาก่	 ICAO/IMO	Joint	Working	Group	(JWG)	

และเลขาธิ์ก่าร่อาเซีึ่ยนเข้าร่่วัมก่าร่ปิร่ะชุมทั�ง ิ�น	50	คน	 ซ่ึ่�งก่าร่	

ปิร่ะชุมมี าร่ะ ำาคัญเกี่�ยวักั่บก่าร่พิจาร่ณาร่่างควัามติก่ลงอาเซีึ่ยน	

ด้านก่าร่ค้น าและช่วัยเ ล่อผ้่ปิร่ะ บภัยทางอาก่า ทางทะเล	และ	

ก่าร่ดำาเนินก่าร่ฝึุ่ก่ภาคทฤ ฎีร่่วัมกั่น	(ASEAN	SAREX	Tabletop	

Exercise	 :TTX	 2018)	 ร่วัมไปิถ่งควัามร่่วัมม่อด้านก่าร่พัฒนา	

ด้านก่าร่ค้น า	และช่วัยเ ล่ออาก่า ยานและเร่่อที�ปิร่ะ บภัย	

ทั�วัโลก่	(Global	SAR)	และคาดว่ัาในปีิ	2019	จะมีก่าร่พิจาร่ณา		

ร่่างดังก่ล่าวัและลงนามเพ่�อนำามาใช้เป็ินมาติร่ฐานก่าร่ค้น าและ

ช่วัยเ ล่อผ้่ปิร่ะ บภัยด้านก่าร่ขน ่งของก่ลุ่มปิร่ะเท อาเซีึ่ยน

 13.3 ส้ถิติการรับแจ้งกรณีอากาศยานและเรือที� ประส้บภัย 

ประจำาปีงบประมืาณ พิ.ศ. 2562 

	 	 	 1)	 ถิติิก่าร่ร่ับแจ้งก่ร่ณีอาก่า ยานและเร่่อ													

ที�ปิร่ะ บภัยติั �งแติ่วัันที �	1	ติุลาคม	2561-30	ก่ันยายน	2562										

จำานวัน	104	เร่่�อง	จาก่ก่าร่ร่ายงานเ ตุิก่าร่ณ์ที�ได้รั่บแจ้ง	 คอ.	ได้

ดำาเนินก่าร่อำานวัยก่าร่และปิร่ะ านงานเพ่�อปิฏิิบัติิก่าร่ติามขั�นติอน	

ก่าร่ค้น าและช่วัยเ ล่อทุก่ก่ร่ณี

	 	 	 -	 ก่ร่ณีอาก่า ยานปิร่ะ บภัย	จำานวัน	58	เร่่�อง

	 	 	 	 คอ.	ได้ดำาเนินก่าร่ปิร่ะเมินค่าของข้อม่ลที�ได้

รั่บแจ้งเม่�อย่นยันข้อม่ลแล้วัจ่งก่ำา นดร่ะดับของปิฏิิบัติิก่าร่ว่ัา	จำาเป็ิน	

ต้ิองปิฏิิบัติิก่าร่ค้น าและช่วัยเ ล่อ ร่่อไม่	ซ่ึ่�งโดย ว่ันมาก่เป็ินเ ตุิ	

ที�เก่ิดภายใน นามบินที�จะดำาเนินก่าร่ติามขั�นติอนก่าร่ปิฏิบิัติิเม่�อ

เกิ่ดเ ตุิฉุีก่เฉิีนต่ิอไปิ	ในก่ร่ณีที�	 คอ.	พิจาร่ณาแล้วัว่ัาเป็ินอุบัติิเ ตุิ	

ร่่ออุบัติิก่าร่ณ์รุ่นแร่งติามภาคผนวัก่	13	 คอ.	ได้ปิร่ะ านคณะ

ก่ร่ร่มก่าร่ อบ วันอุบัติิเ ตุิฯ	ดำาเนินก่าร่ า าเ ตุิและวิัธี์ป้ิองกั่น

ต่ิอไปิ

	 	 	 -	 ก่ร่ณีเร่่อปิร่ะ บภัย	จำานวัน	46	เร่่�อง

	 	 	 	 คอ.	ได้ดำาเนินก่าร่ปิร่ะ านร่่วัมกั่บ	จท.	ทร่.	

และ	 ร่ชล.	ในก่าร่บ่ร่ณาก่าร่ร่่วัมกั่นติามแผนก่าร่ค้น าและ	ช่วัยเ ล่อฯ	

	 	 	 2)	 คอ.	ได้ดำาเนินก่าร่ร่วับร่วัม ถิติิ	เพ่�อ ังเก่ติ

ก่าร่ณ์แนวัโน้มก่าร่เกิ่ดอุบัติิเ ตุิ	และวัางแผนและเติรี่ยมรั่บม่อเ ตุิ	

ที�อาจเกิ่ดข่�นทั�งในช่วังเวัลาปิก่ติิและร่องรั่บช่วังเท ก่าล	โดยจัดใ ้	

มีเจ้า น้าที�ปิร่ะจำา น่ย์ปิร่ะ านงานฯ	ติลอด	24	ชั�วัโมงติามข้อก่ำา นด	

ขององค์ก่าร่ก่าร่บินพลเร่่อนร่ะ ว่ัางปิร่ะเท 	
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14. ด้านการส้อบส้วนอากาศยานประส้บอุบัติเหตุและอุบัติการณ์
	 ำานัก่งานคณะก่ร่ร่มก่าร่ อบ วันอุบัติิเ ตุิและอุบัติิก่าร่ณ์ของอาก่า ยาน	( อ.)	 น่วัยธุ์ร่ก่าร่ของคณะก่ร่ร่มก่าร่ อบ วัน	

อุบัติิเ ตุิและอุบัติิก่าร่ณ์ของอาก่า ยาน	(ก่ อ.)	รั่บผิดชอบในก่าร่อำานวัยก่าร่และ นับ นุนในด้านวิัชาก่าร่	ก่าร่ ก่่ าและค้นคว้ัาข้อม่ล	

และกิ่จก่าร่ต่ิาง	ๆ	ที�เกี่�ยวัข้องกั่บก่าร่ปิฏิิบัติิ น้าที�ของ	ก่ อ.	และคณะอนุก่ร่ร่มก่าร่ที�	ก่ อ.	แต่ิงตัิ�ง	ร่วัมทั�งปิฏิิบัติิก่าร่อ่�นติามที�	ก่ อ.	

มอบ มาย	โดยในปีิงบปิร่ะมาณ	พ. .	2562	ได้มีก่าร่ดำาเนินก่าร่เกี่�ยวักั่บก่าร่ อบ วันอุบัติิเ ตุิและอุบัติิก่าร่ณ์ของอาก่า ยาน	ดังนี�	

	 1)	 ก่าร่เ นอปิร่ับปิรุ่งแก่้ไขพร่ะร่าชบัญญัติิก่าร่เดินอาก่า 	 พ. .	 2497	 โดยพร่ะร่าชบัญญัติิก่าร่เดินอาก่า 													

พ. .	2497	แก้่ไขเพิ�มเติิมโดยพร่ะร่าชบัญญัติิก่าร่เดินอาก่า 	(ฉีบับที�	14)	พ. .	2562	มีผลใช้บังคับเม่�อวัันที�	25	พฤ ภาคม	2562	

ได้ปิรั่บปิรุ่งแก้่ไข	“ มวัด	7	ก่าร่ อบ วันอุบัติิเ ตุิของอาก่า ยาน”	ใ ้มีควัาม อดคล้องกั่บมาติร่ฐานและข้อพ่งปิฏิิบัติิในภาคผนวัก่	

13	แ ่งอนุ ัญญาว่ัาด้วัยก่าร่บินพลเร่่อนร่ะ ว่ัางปิร่ะเท 	เร่่�อง	ก่าร่ อบ วันอาก่า ยานปิร่ะ บอุบัติิเ ตุิและอุบัติิก่าร่ณ์มาก่ยิ�งข่�น	

	 2)	 ก่าร่จัดทำาร่่างค่่ม่อ	Aircraft	Accident	&	Incident	Investigation	Operating	Manual	(AAIIOM)	เ นอ	ก่ อ.	

อนุมัติิเพ่�อใช้เป็ินแนวัทางในก่าร่ปิฏิิบัติิงานด้านก่าร่ อบ วันอาก่า ยานปิร่ะ บอุบัติิเ ตุิและอุบัติิก่าร่ณ์รุ่นแร่ง

	 3)	 ก่าร่ ่งเจ้า น้าที�เข้าร่่วัมก่าร่ฝึุ่ก่อบร่มด้านก่าร่ อบ วันอาก่า ยานปิร่ะ บอุบัติิเ ตุิ

  • ก่าร่ฝึุ่ก่อบร่ม ลัก่ ่ติร่	Gas	Turbine	Accident	 Investigation	ร่ะ ว่ัางวัันที�	 6-10	พฤ ภาคม	2562	ณ	

University	of	Southern	California	ปิร่ะเท รั่ฐอเมริ่ก่า

  • ก่าร่ฝึุ่ก่อบร่ม ลัก่ ่ติร่	 Helicopter	 Accident	 Investigation	 ร่ะ ว่ัางวัันที�	 24-28	 มิถุนายน	 2562	 ณ											

National	Transportation	Safety	Board	ปิร่ะเท รั่ฐอเมริ่ก่า

  • ก่าร่ฝึุ่ก่อบร่ม ลัก่ ต่ิร่	Large	Gas	Turbine	Familiarisation	and	Investigation	ร่ะ ว่ัางวัันที�	1-5	ก่ร่ก่ฎาคม	

2562	ณ	Training	Course	Roll-Royce	Regional	Training	Center	 าธ์าร่ณรั่ฐ ิงคโปิร์่

	 4)	 ก่าร่เดินทางร่วับร่วัมข้อม่ลปิร่ะก่อบก่าร่ อบ วัน	โดยในปีิงบปิร่ะมาณ	พ. .	2562	มีก่าร่เดินทาง อบ วัน	จำานวัน	

14	 ครั่�ง	 เพ่�อร่วับร่วัมข้อม่ลปิร่ะก่อบก่าร่ อบ วันอุบัติิเ ตุิและอุบัติิก่าร่ณ์รุ่นแร่งของอาก่า ยาน ว่ันบุคคลและเฮลิคอปิเติอร์่	 จำานวัน	 9	 ครั่�ง	

และเคร่่�องบินขน ่ง	จำานวัน	5	ครั่�ง	
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กรมิทางหลวงชนบท
 ถนนส้ายบ้านคลองโคน-บ้านบางตะบูน อำาเภอเมืือง จังหวัดส้มุืทรส้งครามื อำาเภอบ้านแหลมื เพิชรบุรี ก่่อ ร้่างแล้วัเ ร็่จ	

เด่อนพฤ จิก่ายน	 2561	 เป็ินโคร่งข่ายถนนเลียบทะเลฝัุ่�งติะวัันติก่ของอ่าวัไทย	 (Thailand	 Riviera)	 เพ่�อ ่งเ ริ่มก่าร่คมนาคม	

พัฒนาโคร่ง ร้่างพ่�นฐาน	ด้านก่าร่ท่องเที�ยวัเพ่�อใ ้นัก่ท่องเที�ยวัได้รั่บควัาม ะดวัก่และปิลอดภัยในก่าร่เดินทาง	ร่วัมทั�งพัฒนาเ น้ทาง	

ท่องเที�ยวัใ ม่เช่�อมโยงเคร่่อข่ายทาง ลวังชนบทโดยเพิ�มเติิม ิ�งอำานวัยควัาม ะดวัก่	และปิลอดภัยต่ิาง	ๆ 	มีจุดเริ่�มต้ินก่่อ ร้่างที�บริ่เวัณ	

ทล.35	(ถนน	พร่ะร่ามที�	2	ก่ม.ที�	73)	 ิ�น ุดโคร่งก่าร่ที� ะพานข้ามแม่นำ�าบางติะบ่น	ร่่ปิแบบก่าร่ก่่อ ร้่างเป็ินผิวัจร่าจร่ร่วัมไ ล่ทางก่ว้ัาง	

9.00-12.00	 เมติร่	 ร่ะยะทาง	 14.386	 กิ่โลเมติร่	 พร้่อมก่่อ ร้่างจุดพัก่ร่ถบริ่เวัณจุดเริ่�มต้ินโคร่งก่าร่	 ปิร่ะก่อบด้วัยอาคาร่ปิร่ะภาคาร่	

าลาพัก่ร่ถ	Information	Center	แผนที�ข้อม่ลแ ล่งท่องเที�ยวั	 ้อง ุขาพร้่อมลานจอดร่ถ		

ผลการดำำาเนิินิงานิที่่�สำำาคััญของหนิ่วยงานิในิสำังกัดำ

กระที่รวงคัมนิาคัม ดำ้านิการขนิสำ่งที่างบก
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 ถนนส้ายอ้อมืเขตรักษาพัินธ์ุสั้ตว์ป่าเขาอ่างฤาไน (ตอนบ้านเขาตลาด-บ้านอ่างเสื้อดำา) อำาเภอท่าตะเกียบ จังหวัด 

ฉะเชิงเทรา เป็ิน น่�งในโคร่งก่าร่ที�ม่ลนิธิ์อนุรั่ก่ ์ปิ�า	 ร่อยต่ิอ	 5	 จัง วััด	 นองติอบนำ�าพร่ะร่าช ฤทัยและพร่ะม าก่รุ่ณาธิ์คุณแ ่ง	

องค์ มเด็จพร่ะนางเจ้า ริิ่กิ่ติิ�	พร่ะบร่มร่าชินีนาถ	พร่ะบร่มร่าชชนนีพันปีิ ลวัง	ที�ได้พร่ะร่าชทานพร่ะร่าชดำาริ่	อันก่่อใ เ้กิ่ด	คุณปิร่ะโยชน์อย่าง	

ม า าลต่ิอทรั่พยาก่ร่ธ์ร่ร่มชาติิ	เพ่�อปิก่ป้ิองผ่นปิ�าใ ด้ำาร่งคงอย่่ติลอดไปิ	ปิ�าร่อยต่ิอ	5	จัง วััดเป็ินผ่นปิ�าที�มีควัาม ำาคัญ	ทั�งทางด้านเ ร่ ฐกิ่จ	

งัคม	และควัาม ลาก่ ลายทางชีวัภาพ	นับเป็ินปิ�าผ่นใ ญ่มีพ่�นที�คร่อบคลุมติิดต่ิอกั่น	5	จัง วััดค่อ	จัง วััดฉีะเชิงเทร่า	 ร่ะแก้่วั	จันทบุรี่	

ร่ะยอง	และ	ชลบุรี่

	 ปัิจจุบันบริ่เวัณติำาบลคลองติะเก่ร่า	อำาเภอท่าติะเกี่ยบ	จัง วััดฉีะเชิงเทร่า	มีเ น้ทาง ลวัง มายเลข	3076	(3259	เดิม)	

ตัิดผ่านผ่นปิ�า	เดิม ายทางดังก่ล่าวัเป็ินเ น้ทางยทุธ์ า ติร์่ทางท าร่เพ่�อ ง่ก่ำาลังอาวุัธ์ในยาม งคร่าม	ปัิจจุบัน งคร่ามได้ งบลง	ม่ลนิธิ์	

จ่งมีแนวัคิดที�จะจำากั่ดก่าร่ผ่านเข้าออก่เ ้นทางดังก่ล่าวั	เพ่�อมิใ ้เป็ินก่าร่ร่บก่วันธ์ร่ร่มชาติิ	โดย ร้่างถนน ายอ้อมเขติรั่ก่ าพันธ์ุ์ ัติว์ั

ปิ�าเขาอ่างฤาไนทดแทน

	 ถนน ายอ้อมเขติรั่ก่ าพันธ์ุ์ ตัิว์ัปิ�าเขาอ่างฤาไน	(ติอนบ้านเขาติลาด-บ้านอ่างเ อ่ดำา)	อำาเภอท่าติะเกี่ยบจัง วััด	ฉีะเชิงเทร่า	

เป็ินถนนผิวัจร่าจร่แอ ฟัลต์ิคอนก่รี่ติ	ขนาด	2	ช่องจร่าจร่		ก่ว้ัาง	6.00	เมติร่	ไ ล่ทางก่ว้ัางข้างละ	1.00		เมติร่	ขยายไ ล่ทางล่ก่รั่งก่ว้ัางข้างละ	

2.00	เมติร่	ก่่อ ร้่าง ะพาน	ค ล.	จำานวัน	2	แ ง่	พร้่อมงานเคร่่�อง มายจร่าจร่	และ ิ�งอำานวัยควัามปิลอดภัย	ปัิจจุบันดำาเนินงานแล้วัเ ร็่จ	

ามาร่ถเปิิดใ ้ปิร่ะชาชนใช้งานได้แล้วั

 ส้ะพิานข้ามืแม่ืนำ�าเจ้าพิระยา อำาเภอมืโนรมืย์ จังหวัดชัยนาท	เช่�อมร่ะ ว่ัางติำาบลท่าซุึ่ง	อำาเภอเม่อง	จัง วััดอุทัยธ์านี	

กั่บติำาบลคุ้ง ำาเภา	 อำาเภอมโนร่มย์	 จัง วััดชัยนาท	 ซ่ึ่�งแต่ิเดิมปิร่ะชาชนต้ิองใช้แพขนานยนต์ิในก่าร่ ัญจร่ข้ามไปิมาร่ะ ว่ัาง องฝัุ่�ง						

ร่่อไม่ก็่ต้ิองใช้ ะพานข้างเคียงซ่ึ่�งอย่่ ่างไก่ลไปิปิร่ะมาณ	25	กิ่โลเมติร่	 ะพานแ ่งนี�เม่�อก่่อ ร้่างแล้วัเ ร็่จจะช่วัยร่่นร่ะยะเวัลาและ

ค่าใช้จ่ายในก่าร่เดินทาง	ทำาใ ป้ิร่ะชาชนได้รั่บควัาม ะดวัก่ บายและปิลอดภัยในก่าร่เดินทางและขน ง่ นิค้าทางก่าร่เก่ ติร่	ลดก่าร่จร่าจร่	

ที� นาแน่นในเขติเม่อง	 นอก่จาก่นั�น ะพานแ ่งนี�ยังเป็ินเ ้นทางลัด	 ำา รั่บก่าร่เดินทางไปิจัง วััดอุทัยธ์านี	 นับ นุนก่าร่ท่องเที�ยวั	

วััดจันทร่าม	(วััดท่าซุึ่ง)	ซ่ึ่�งเป็ินวััดที�มีช่�อเ ียง	อันเล่�องล่อในด้านควัามวิัจิติร่งดงาม	และเป็ินที�ตัิ�งของบุ บก่บร่ร่จุ ังขาร่ของ ลวังพ่อ	

ฤา ีลิงดำาที�ชาวัอุทัยธ์านีเคาร่พนับถ่อ	

	 โคร่ง ร้่าง ะพานเป็ินคอนก่รี่ติอัดแร่งร่่ปิก่ล่อง ล่อในที�	(Cast-in-Place	Box	Girder)	ด้วัยวิัธี์คานย่�น มดุล	(Balance	

Cantilever)	 ควัามยาวัร่วัมทั�ง มด	 890	 เมติร่	 ช่วังควัามยาวั ่ง ุด	 80	 เมติร่	 ผิวัจร่าจร่ก่ว้ัาง	 7.0	 เมติร่	 ร่องรั่บ	 2	 ช่องจร่าจร่	

และมีทางเท้าก่ว้ัางข้างละ	 1.5	 เมติร่	 ช่องลอด ุทธิ์ก่ว้ัาง	 73	 เมติร่	 และ ่ง	 7.16	 เมติร่	 มีถนนเชิงลาดผิวัทางแอ ฟัลต์ิคอนก่รี่ติ																	

แต่ิละฝัุ่�งยาวั	650	และ	310	เมติร่	พร้่อมจุดก่ลับร่ถใต้ิ ะพาน	มีก่าร่ติิดตัิ�งไฟฟ้าแ ง ว่ัางติลอดแนวัเ ้นทาง	

นายอาคมื เติมืพิิทยาไพิ ิฐ รัฐมืนตรี ่าการกระทร งคมืนาคมื ได้เป็นประธ์านในพิิธี์เชื�อมื ะพิานข้ามืแม่ืนำ�า เมืื�อ ันที� 17 มีืนาคมื 2562
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 ถนนส้ายแยกทางหลวงหมืายเลข 1098-ทางหลวงหมืายเลข 1 (ตอนที� 2) อำาเภอเมืือง จังหวัดเชียงราย	ร่ะยะทางร่วัม	

28.780	กิ่โลเมติร่	ปิร่ะก่อบด้วัยก่าร่ก่่อ ร้่างถนน าย ลัก่	ร่ะยะทาง	26.011	กิ่โลเมติร่	และถนนเช่�อม	จ3	ร่ะยะทาง	2.769	กิ่โลเมติร่	

ซ่ึ่�งก่่อ ร้่างเป็ินถนนผิวัจร่าจร่ลาดยางแบบแอ ฟัลติิก่คอนก่รี่ติ	 ขนาด	 4	 ช่องจร่าจร่	 พร้่อมจุดก่ลับร่ถ	 และก่่อ ร้่าง ะพานคอนก่รี่ติ			

เ ริ่มเ ล็ก่แบบ	Balance	Cantilever	ข้ามแม่นำ�าก่ก่	จำานวัน	2	แ ง่	ใช้งบปิร่ะมาณในก่าร่ก่่อ ร้่าง	ร่วัม	1,656	ล้านบาท	ปัิจจุบันก่่อ ร้่าง	

เ ร็่จ มบ่ร่ณ์	และเปิิดใ ใ้ช้ ญัจร่เรี่ยบร้่อยแล้วั	นอก่จาก่จะช่วัยพัฒนาร่ะบบโลจิ ติิก่ บ์ริ่เวัณท่าเร่่อเชียงแ น	ทั�ง	2	แ ง่	(ท่าเร่่อเชียงแ น	

แ ง่ที�	 1	 และ	 2)	 เ ริ่ม กั่ยภาพทางก่าร่ค้าในพ่�นที�ภาคเ น่อ	 และก่าร่ลงทุนร่ะ ว่ัางปิร่ะเท ไทยกั่บ าธ์าร่ณรั่ฐปิร่ะชาชนจีนที�มีแนวัโน้ม	

เติิบโติอย่างต่ิอเน่�องแล้วั	ยังเป็ินก่าร่ นับ นุนกิ่จก่ร่ร่มก่าร่ก่ร่ะจาย นิค้าใ กั้่บ	Gateway/Hub	ทางภาคเ น่อ	และก่าร่ท่องเที�ยวัของ	

ปิร่ะเท ได้อีก่ทาง น่�ง

กรมิการขนส่่งทางบก
 1. การเชื�อมืต่อเส้้นทางรถโดยส้ารประจำาทาง กับส้นามืบิน ก่ร่มก่าร่ขน ่งทางบก่	ได้ลงนามบันท่ก่ข้อติก่ลงควัาม	

ร่่วัมม่อ	MOU	กั่บ	ก่ร่มท่าอาก่า ยาน	เม่�อวัันที�	29	 ิง าคม	2560	และจัดทำา	MOU	กั่บ	บจ.ก่าร่บินก่รุ่งเทพ	วัันที�	9	มก่ร่าคม	2561	

เพ่�อพัฒนาร่ะบบก่าร่ขน ง่ าธ์าร่ณะมีควัามเช่�อมโยงกั่บท่าอาก่า ยาน	 และเพ่�อใ ก้่าร่จัดบริ่ก่าร่ขน ง่ าธ์าร่ณะเป็ินไปิด้วัยควัามเรี่ยบร้่อย	

ปิลอดภัย	ซ่ึ่�งจะทำาใ ผ้่้โดย าร่และปิร่ะชาชนได้รั่บควัาม ะดวัก่ยิ�งข่�น	โดย	ณ	วัันที�	30	กั่นยายน	2561	ขบ.	จัดใ ้มีก่าร่เดินร่ถโดย าร่	

าธ์าร่ณะ	เช่�อมต่ิอกั่บ นามบินพาณิชย์ทั�วัปิร่ะเท 	คร่บทุก่แ ่งแล้วั	(34	แ ่ง)					

 2. โครงการศึกษาระบบมืาตรฐานคุณภาพิการขนส่้งสิ้นค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก (Cold Chain) โคร่งก่าร่	
่ก่ าร่ะบบมาติร่ฐานคุณภาพก่าร่ขน ง่ นิค้าเก่ ติร่และอา าร่ด้วัยร่ถบร่ร่ทุก่	เป็ินก่าร่ ก่่ าก่ร่ะบวันก่าร่จัดก่าร่โลจิ ติิก่ ด้์านก่าร่ขน ่ง	

ินค้าเก่ ติร่และอา าร่แบบควับคุมอุณ ภ่มิ	 (Cold	Chain	Logistics)	พร้่อมทั�งจัดทำามาติร่ฐานและค่่ม่อปิฏิิบัติิงานด้านก่าร่ขน ง่		

นิค้าเก่ ติร่และอา าร่ที�ได้มาติร่ฐาน	มีควัามเ มาะ มก่ับบร่ิบทก่าร่ขน ่ง ินค้าของไทย	โดยมาติร่ฐานและค่่ม่อปิฏิิบัติิงาน	ดังก่ล่าวั				

จะเป็ินเคร่่�องม่อ ำาคัญในก่าร่พัฒนา กั่ยภาพผ้่ปิร่ะก่อบก่าร่ขน ง่ใ ้มีร่ะบบก่าร่ขน ง่ที�ได้มาติร่ฐาน	และเป็ินที�ยอมรั่บในร่ะดับ าก่ล	

ซ่ึ่�งจะเป็ินปิร่ะโยชน์ต่ิอก่าร่ ง่ออก่ นิค้าเก่ ติร่	และอา าร่ของไทย	ในอนาคติ	โดยปัิจจุบันอย่่ร่ะ ว่ัางก่าร่จัดทำา	(ร่่าง)	ปิร่ะก่า ก่ร่มก่าร่	

ขน ่งทางบก่	 เร่่�อง	 ก่าร่รั่บร่องมาติร่ฐานคุณภาพก่าร่ขน ่ง ินค้าเก่ ติร่และอา าร่ด้วัยร่ถบร่ร่ทุก่แบบควับคุมอุณ ภ่มิ	พ. .	 2562		

ซ่ึ่�งคาดว่ัาจะมีผลใช้บังคับในเด่อนมก่ร่าคม	2563
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 3. กรอบความืตกลงอาเซีื้ยนด้านการขนส่้งผู้่โดยส้าร ในการประชุมืรัฐมืนตรีขนส่้งอาเซีื้ยน ครั�งที� 23	 เม่�อวัันที�	

13	ตุิลาคม	2560	ณ	ปิร่ะเท ิงคโปิร์่ปิร่ะเท มาชิก่อาเซีึ่ยนได้ลงนามในก่ร่อบควัามติก่ลงอาเซีึ่ยนว่ัาด้วัยก่าร่อำานวัยควัาม ะดวัก่	

ในก่าร่ขน ่งผ้่โดย าร่ข้ามพร่มแดน	โดยยานพา นะทางถนน	(ASEAN	Framework	Agreement	on	the	Facilitation	of	Cross	

border	Transport	of	Passengers	by	Road	Vehicles:	ASEAN	CBTP)	โดยก่ร่อบควัามติก่ลงฉีบับนี�จะอำานวัยควัาม ะดวัก่ในก่าร่		

ขน ง่ผ้่โดย าร่ทางถนนข้ามแดนและผ่านแดนร่ะ ว่ัางปิร่ะเท ภาคีค่่ ญัญา	และใ ้ ทิธิ์ในก่าร่ขน ง่ผ้่โดย าร่	ทั�งในร่่ปิแบบปิร่ะจำาทางและ	

ไม่ปิร่ะจำาทาง	โดยต้ิองทำาก่าร่ขน ง่ในเ น้ทางและจุดผ่านแดนที�ก่ำา นดในบทแนบท้ายควัามติก่ลง	ทั�งนี�ภาคีค่่ ญัญาติก่ลงก่ำา นดจำานวัน	

โควัติาร่ถโดย าร่ไม่ปิร่ะจำาทางปิร่ะเท ละไม่เกิ่น	500	คัน	และ	 ำา รั่บร่ถโดย าร่ปิร่ะจำาทางใ ้ปิร่ะเท มาชิก่อาเซีึ่ยนที�จะจัดก่าร่	

เดินร่ถโดย าร่ปิร่ะจำาทางแต่ิละเ น้ทางเป็ินผ้่ติก่ลงกั่นในร่ายละเอียดในเร่่�องเ น้ทาง	ควัามถี�ในก่าร่เดินร่ถ	จุดข่�น/ลง	จำานวันร่ถที�อนุญาติ	

และข้อก่ำา นดทางเทคนิคของร่ถ	ปัิจจุบันปิร่ะเท มาชิก่อาเซีึ่ยนทั�ง	10	ปิร่ะเท อย่่ร่ะ ว่ัางก่าร่ดำาเนินก่าร่ติามก่ร่ะบวันก่าร่ภายใน

ของแต่ิละปิร่ะเท เพ่�อใ ้ ัติยาบันในก่ร่อบควัามติก่ลงฉีบับนี�	 โดยปิร่ะเท ไทยได้ดำาเนินก่าร่ใ ้ ัติยาบันก่ร่อบควัามติก่ลงอาเซีึ่ยนว่ัา

ด้วัยก่าร่อำานวัยควัาม ะดวัก่ในก่าร่ขน ่งผ้่โดย าร่ข้ามพร่มแดนโดยยานพา นะทางถนน	 (ASEAN	 Framework	 Agreement	 on	

the	Facilitation	of	Cross	border	Transport	of	Passengers	by	Road	Vehicles:	ASEAN	CBTP)	เม่�อวัันที�	14	มิถุนายน	2562	

โดยปิร่ะเท ไทยเป็ินปิร่ะเท แร่ก่ใน	10	ปิร่ะเท มาชิก่อาเซีึ่ยนที�ได้ใ ้ ัติยาบันในก่ร่อบควัามติก่ลงดังก่ล่าวั

 4. DLT QR Licence	ตัิ�งแต่ิวัันที�	20	กั่นยายน	2562	เป็ินต้ินไปิ	ผ้่ขับร่ถที�มีใบอนุญาติขับร่ถแบบ มาร์่ทก่าร์่ดที�มี						

คิวัอาร์่โค้ด ามาร่ถแ ดงใบอนุญาติขับร่ถผ่านแอปิพลิเคชัน	DLT	QR	Licence	 ร่่อบันท่ก่ภาพ น้าจอ	(Capture)	จาก่แอปิพลิเคชัน	

DLT	QR	Licence	 ร่่อ	แ ดงภาพถ่ายใบอนุญาติขับร่ถผ่านอุปิก่ร่ณ์อิเล็ก่ทร่อนิก่ 	์เช่น	 มาร์่ทโฟน	แท็บเล็ติ	ร่วัมถ่ง ามาร่ถทำา ำาเนา	

ใบอนุญาติขับร่ถเป็ินภาพ ี ร่่อขาวัดำาก็่ได้	ทั�งนี�	ก่าร่บันท่ก่ภาพ น้าจอ	ถ่ายภาพ	 ร่่อทำา ำาเนา	ต้ิองปิร่าก่ฏิข้อม่ลใบอนุญาติขับร่ถ	

ทั�งด้าน น้าและด้าน ลัง	และต้ิองปิร่าก่ฏิเคร่่�อง มายคิวัอาร์่โค้ด	(QR	Code)	ที�ชัดเจน ามาร่ถ แก่นข้อม่ลได้	ซ่ึ่�งผ้่ได้รั่บใบอนุญาติขับร่ถ	

เจ้าพนัก่งานจร่าจร่	และเจ้า น้าที�ของรั่ฐที�มีอำานาจติามก่ฎ มาย	จะ ามาร่ถเข้าถ่งข้อม่ลได้ด้วัยวิัธี์ก่าร่ แก่นคิวัอาร์่โค้ดผ่าน	แอปิพลิเคชัน	

DLT	QR	Licence	จ่ง ามาร่ถใช้แทนใบอนุญาติขับร่ถที�เป็ินตัิวับัติร่ได้	โดยก่าร่แ ดงใบอนุญาติขับร่ถด้วัยวิัธี์ก่าร่ทางข้อม่ลอิเล็ก่ทร่อนิก่ ์	

เป็ินทางเล่อก่เพ่�ออำานวัยควัาม ะดวัก่ใ กั้่บปิร่ะชาชน	โดยปิร่ะชาชนยังคง ามาร่ถพก่พาและแ ดงใบอนุญาติขับร่ถที�เป็ินร่่ปิแบบเก่่า	

ทุก่ชนิดทุก่ปิร่ะเภท	 ามาร่ถใช้งานได้จนก่ว่ัาใบอนุญาติขับร่ถจะ มดอายรุ่วัมถ่งใบอนุญาติขับร่ถชนิดติลอดชีพ ามาร่ถใช้ได้ติลอดไปิ

 5. การรับชำาระค่าปรับที�ค้างชำาระตามืใบสั้�งแทนส้ำานักงานตำารวจแห่งชาติ	ก่ร่มก่าร่ขน ง่ทางบก่ร่่วัมกั่บ ำานัก่งาน	

ติำาร่วัจแ ง่ชาติิ	( ติช.)	พัฒนาร่ะบบบริ่ าร่จัดก่าร่ใบ ั�งจร่าจร่	(PTM)	แล้วัเ ร็่จเม่�อวัันที�	20	กั่นยายน	2562	และร่่วัมกั่นก่ำา นดใ วั้ันที�	

19	 ธั์นวัาคม	 2562	 เป็ินวัันแร่ก่ที�	 ขบ.	 จะรั่บชำาร่ะค่าปิรั่บติามใบ ั�งที�ค้างชำาร่ะแทน	 ติช.	 โดยผ้่ขับขี� ร่่อเจ้าของร่ถ ามาร่ถชำาร่ะ										

ค่าปิรั่บดังก่ล่าวัพร้่อมกั่บก่าร่ชำาร่ะภา ีปิร่ะจำาปีิ	ได้ที� ำานัก่งานขน ง่ทุก่แ ง่ทั�วัปิร่ะเท 	 าก่ยังไม่พร้่อมชำาร่ะค่าปิรั่บที�ค้างชำาร่ะติาม

ใบ ั�ง	 ขบ.	จะออก่เคร่่�อง มายแ ดงก่าร่เ ียภา ีฉีบับชั�วัคร่าวัใ ้ซ่ึ่�งจะใช้ได้เพียง	30	 วััน	และผ้่ขับขี� ร่่อเจ้าของร่ถ ามาร่ถไปิชำาร่ะ				

ค่าปิรั่บได้ที� ถานีติำาร่วัจทุก่แ ง่ทั�วัปิร่ะเท 	 ร่่อช่องทางอ่�น	เช่น	ไปิร่ ณีย์ทุก่แ ง่		เคาน์เติอร์่บริ่ก่าร่ของธ์นาคาร่ก่รุ่งไทย	ต้่ิเอทีเอ็มธ์นาคาร่	

ก่รุ่งไทย	แอปิพลิเคชันก่รุ่งไทย	NEXT	และ น่วัยบริ่ก่าร่รั่บชำาร่ะเงินที�มี ัญลัก่ ณ์	PTM	(เช่น	ก่ลุ่ม	CenPay	และต้่ิบุญเติิม)	ภายใน	

30	วัันนับแต่ิวัันที�ได้รั่บแจ้งจาก่นายทะเบียน		แต่ิ าก่ผ้่ขับขี� ร่่อเจ้าของร่ถเ ็นว่ัาตินไม่ได้ก่ร่ะทำาควัามผิดติามที�ร่ะบุไว้ัในใบ ั�งใ ้ทำา

นัง ่อโต้ิแย้งข้อก่ล่าวั านั�นภายใน	15	วัันนับแต่ิวัันที�ได้รั่บแจ้งจาก่นายทะเบียนขน ่ง	โดยใ ้ ่ง นัง ่อโต้ิแย้งข้อก่ล่าวั าดังก่ล่าวั

ทางไปิร่ ณีย์ติอบรั่บไปิยัง ถานีติำาร่วัจติามที�ร่ะบุไว้ัในใบ ั�ง
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องค์การขนส่่งมิวลชนกรุงเทพั
 1. การจัดซืื้�อรถโดยส้ารปรับอากาศใช้เชื�อเพิลิงก๊าซื้ธรรมืชาติ (NGV) จำานวน 489 คัน องค์ก่าร่ได้ติร่วัจรั่บร่ถโดย าร่	

ปิรั่บอาก่า ใช้เช่�อเพลิงธ์ร่ร่มชาติิ	(NGV)	เพ่�อนำาไปิบริ่ก่าร่ปิร่ะชาชน	โดยบร่ร่จุในเ น้ทางต่ิาง	ๆ 	จำานวัน	489	คัน	เรี่ยบร้่อยแล้วั	เม่�อวัันที�	

12	มีนาคม	2562

 2. การจัดซืื้�อรถโดยส้ารไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) จำานวน 35 คัน	และก่าร่จัด า ถานีอัดปิร่ะจุไฟฟ้า	จำานวัน	

1	แ ่ง	องค์ก่าร่	นำาร่่างเอก่ าร่ปิร่ะก่วัดร่าคาโคร่งก่าร่ซ่ึ่�อร่ถโดย าร่ไฟฟ้าพร้่อมซ่ึ่อมแซึ่มและบำารุ่งรั่ก่ าร่ถโดย าร่	ด้วัยวิัธี์ปิร่ะก่วัด

ร่าคาอิเล็ก่ทร่อนิก่ 	์(e-bidding)	ปิร่ะก่า ในเว็ับไซึ่ต์ิของก่ร่มบัญชีก่ลางและเว็ับไซึ่ต์ิขององค์ก่าร่	ร่ะ ว่ัางวัันที�	26	 งิ าคม-4	กั่นยายน	

2562	เพ่�อฟังคำาวิัจาร่ณ์	ข้อเ นอแนะ ร่่อมีควัามเ น็เป็ินลายลัก่ ณ์อัก่ ร่จาก่ าธ์าร่ณชน	ซ่ึ่�งมีผ้่วิัจาร่ณ์	จำานวัน	4	ร่าย	ดังนี�	1.	บริ่ ทั	

ธ์นบุรี่	มอเติอร์่เซึ่ลล์	จำากั่ด	2.	บริ่ ัท	ไทยบั 	ก่ลก่าร่	จำากั่ด	3.	Loxley	Public	(Company)	Thailand	4.	Electric	Vehicles	Thai-

land	co.ltd	อย่่ร่ะ ว่ัางคณะก่ร่ร่มก่าร่พิจาร่ณาควัามเ ็นของผ้่เ นอแนะ	และก่าร่จัด า ถานีอัดปิร่ะจุไฟฟ้า	จำานวัน	1	แ ่ง	ขณะนี�	

อย่่ร่ะ ว่ัางคณะก่ร่ร่มก่าร่ฯ	จัดทำาร่่าง	TOR

 3. การจัดซืื้�อรถโดยส้ารไฮบริด จำานวน 1,453 คัน	อย่่ร่ะ ว่ัางคณะก่ร่ร่มก่าร่ฯ	จัดทำาร่่าง	TOR

 4. การเช่ารถโดยส้ารไฮบริด จำานวน 400 คัน	องค์ก่าร่นำาร่่างเอก่ าร่ปิร่ะก่วัดร่าคา	โคร่งก่าร่เช่าพร้่อมบำารุ่งรั่ก่ า

ร่ถโดย าร่ปิรั่บอาก่า ร่ะบบดีเซึ่ลและไฟฟ้า	(Hybrid)	คัน	ด้วัยวิัธี์ปิร่ะก่วัดร่าคาอิเล็ก่ทร่อนิก่ ์	(e-bidding)	ปิร่ะก่า ในเว็ับไซึ่ต์ิของ

ก่ร่มบัญชีก่ลางและเว็ับไซึ่ต์ิขององค์ก่าร่จำานวัน	2	ครั่�ง	ดังนี�

  ครั�งที� 1	 ร่ะ ว่ัางวัันที�	 12-21	 มิถุนายน	2562	 มีผ้่วิัจาร่ณ์	จำานวัน	7	ร่าย	 ดังนี�	 1)	บริ่ ัท	 ฮีโน่มอเติอร์่ เซึ่ล ์	

(ปิร่ะเท ไทย)	จำากั่ด	2)	บริ่ ทั	แ งเจริ่ญท่ลเซ็ึ่นเติอร์่	จำากั่ด	3)	บริ่ ทั	ช.ทวีั	จำากั่ด	(ม าชน)	4)	บริ่ ทั	 แก่น	อินเติอร์่	จำากั่ด	(ม าชน)	

5)	บริ่ ัท	เชิดชัยคอร์่ปิเร่ชั�น	จำากั่ด	6)	บริ่ ัท	บั แอนด์ทรั่ค	จำากั่ด	และ	7)	บริ่ ัท	อิทธิ์พร่	อิมปิอร์่ติ	จำากั่ด

  ครั�งที� 2	ร่ะ ว่ัางวัันที�	28	 งิ าคม-6	กั่นยายน	2562	มีผ้่วิัจาร่ณ์	จำานวัน	7	ร่าย	ดังนี�		1)	บริ่ ทั	ฮีโน่มอเติอร์่ เซึ่ล ์	

(ปิร่ะเท ไทย)	จำากั่ด	2)	บริ่ ทั	แ งเจริ่ญท่ลเซ็ึ่นเติอร์่	จำากั่ด	3)	บริ่ ทั	ช.ทวีั	จำากั่ด	(ม าชน)	4)	บริ่ ทั	 แก่น	อินเติอร์่	จำากั่ด	(ม าชน)	

5)	บริ่ ทั	เชิดชัยคอร์่ปิเร่ชั�น	จำากั่ด	6)	บริ่ ทั	เลซิึ่ฟ	ไทย	จำากั่ด	และ	7)	 า้ง ุน้ ว่ันจำากั่ด	ที.ไอ.พี.	ออโต้ิพาร์่ท	อย่่ร่ะ ว่ัางคณะก่ร่ร่มก่าร่	

พิจาร่ณาควัามเ ็นของผ้่เ นอแนะ

 5. การเช่ารถโดยส้ารใช้เชื�อเพิลิงก๊าซื้ธรรมืชาติ (NGV) จำานวน 300 คัน	 องค์ก่าร่นำาร่่างเอก่ าร่ปิร่ะก่วัดร่าคา				

โคร่งก่าร่เช่าพร้่อมบำารุ่งรั่ก่ าร่ถโดย าร่ปิรั่บอาก่า ใช้เช่�อเพลิงก๊่าซึ่	ธ์ร่ร่มชาติิ	(NGV)	ด้วัยวิัธี์ปิร่ะก่วัดร่าคาอิเล็ก่ทร่อนิก่ 	์(e-bidding)	

ปิร่ะก่า ในเว็ับไซึ่ต์ิของก่ร่มบัญชีก่ลางและ	เว็ับไซึ่ต์ิของ	องค์ก่าร่จำานวัน	2	ครั่�งดังนี�

  ครั�งที� 1	 ร่ะ ว่ัางวัันที�	 12-21	 มิถุนายน	2562	 มีผ้่วิัจาร่ณ์	จำานวัน	4	ร่าย	 ดังนี�	 1)	บริ่ ัท	 ฮีโน่มอเติอร์่ เซึ่ล ์	

(ปิร่ะเท ไทย)	จำากั่ด	2)	บริ่ ัท	แ งเจริ่ญท่ลเซ็ึ่นเติอร์่	จำากั่ด	3)	บริ่ ัท	ช.ทวีั	จำากั่ด	(ม าชน)	และ	4)	บริ่ ัท	 แก่น	อินเติอร์่	จำากั่ด	

(ม าชน)

  ครั�งที� 2 ร่ะ ว่ัางวัันที�	วัันที�	28	 งิ าคม-6	กั่นยายน	2562	มีผ้่วิัจาร่ณ์จำานวัน	3	ร่าย	ดังนี�	1)	บริ่ ทั	แ งเจริ่ญท่ลเซ็ึ่นเติอร์่	

จำากั่ด	2)	บริ่ ัท	ช.ทวีั	จำากั่ด	(ม าชน)	และ	3)	บริ่ ัท	 แก่น	อินเติอร์่	จำากั่ด	(ม าชน)	อย่่ร่ะ ว่ัางคณะก่ร่ร่มก่าร่พิจาร่ณาควัามเ ็น

ของผ้่เ นอแนะ
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	 มติิที�ปิร่ะชุมคณะก่ร่ร่มก่าร่บริ่ าร่กิ่จก่าร่องค์ก่าร่ขน ่งมวัลชนก่รุ่งเทพ	ครั่�งที�	1/2562	เม่�อวัันที�	17	มก่ร่าคม	2562	

อนุมัติิว่ัาจ้าง	บริ่ ัท	ฮีโน่มอเติอร์่ เซึ่ล ์	(ปิร่ะเท ไทย)	จำากั่ด	ปิรั่บปิรุ่ง ภาพตัิวัร่ถโดย าร่	NGV	จำานวัน	323	คัน	เป็ินจำานวันเงิน	

138,567,000	บาท	ร่วัมภา ม่ีลค่าเพิ�ม	โดยองค์ก่าร่จะลงนามใน ญัญาและเริ่�มดำาเนินก่าร่ ง่มอบร่ถใ บ้ริ่ ทัปิรั่บปิรุ่ง ภาพ ลังจาก่	

คณะรั่ฐมนติรี่อนุมัติิใ ท้บทวันมติิคณะรั่ฐมนติรี่	เม่�อวัันที�	9	เม ายน	2556	ขณะนี�อย่่ร่ะ ว่ัางร่อผลก่าร่พิจาร่ณาทบทวันมติิ	คณะรั่ฐมนติรี่	

เม่�อวัันที�	9	เม ายน	2556

บริษััท ขนส่่ง จำากัด้
 1. โครงการการบริการรถโดยส้ารเชื�อมืต่อแบบ Feeder Services

	 	 บริ่ ทัฯ	ก่ำา นด ลัก่เก่ณฑ์ก่าร่คัดเล่อก่เ น้ทางใ บ้ริ่ก่าร่ร่ถโดย าร่เช่�อมต่ิอแบบ	Feeder	Services	และคัดเล่อก่เ น้ทางที�	

จะใ ้บริ่ก่าร่ร่ถโดย าร่เช่�อมต่ิอแบบ	Feeder	services	ค่อ	เ ้นทางน่าน- ลวังพร่ะบาง	โดยได้ดำาเนิน ำาร่วัจข้อม่ลในพ่�นที�	พร้่อมทั�ง	

ปิร่ะ านงานไปิยัง น่วัยงานท่าอาก่า ยาน	และ ำานัก่งานขน ่งจัง วััดน่าน	

	 	 บริ่ ัทฯ	ได้ย่�นขอใบอนุญาติปิร่ะก่อบก่าร่ขน ่งต่ิอก่ร่มก่าร่ขน ่งทางบก่		เพ่�อปิรั่บปิรุ่งเง่�อนไขก่าร่เดินร่ถโดย าร่

ร่ะ ว่ัางปิร่ะเท เ ้นทางดังก่ล่าวัเรี่ยบร้่อยแล้วั	อย่่ร่ะ ว่ัางก่าร่ติอบก่ลับจาก่ก่ร่มก่าร่ขน ่งทางบก่												

  การจัดทำาแผ่นการจัดบริการเดินรถโดยส้ารเชื�อมืต่อแบบ Feeder Services ระยะยาว

	 	 บริ่ ทัฯ	แต่ิงตัิ�งคณะทำางานจัดทำาแผนก่าร่บริ่ าร่จัดบริ่ก่าร่เดินร่ถโดย าร่เช่�อมต่ิอแบบ	Feeder	Services	ร่ะยะยาวั	

และคณะก่ร่ร่มก่าร่บริ่ ทัฯ	ใ ค้วัามเ น็ชอบแผนฯ	ดังก่ล่าวั	ทั�งนี�	ได้จัด ง่แผนก่าร่บริ่ก่าร่ฯ	และแผนปิฏิิบัติิก่าร่ใ ้ น่วัยงานที�	เกี่�ยวัข้อง	

เพ่�อดำาเนินก่าร่ติามแผนเรี่ยบร้่อยแล้วั
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  การเปิดเส้้นทางตามืแผ่นการจัดบริการเดินรถโดยส้ารเชื�อมืต่อแบบ Feeder Services

	 	 1.1	ก่าร่เปิิดเดินร่ถเ ้นทาง	อุดร่-วัังเวีัยง	(แผนต่ิอเน่�องจาก่ปีิ	2561)

	 	 	 บริ่ ทัฯ	ได้ปิร่ะชุม าร่่อก่าร่ขน ง่ทางถนนร่ะ ว่ัางไทย-ลาวั	โดยมีมติิเ น็ชอบใ มี้ก่าร่เพิ�มจุดจอดที� นามบิน	

อุดร่ธ์านี	เ น้ทางอุดร่ธ์านี- นองคาย-วัังเวีัยง	และใ ้ องฝุ่�ายมีก่าร่ ำาร่วัจเ น้ทาง	และดำาเนินก่าร่ใน ว่ันที�เกี่�ยวัข้อง	ทั�งนี�	ได้ดำาเนินก่าร่	

ำาร่วัจเ ้นทางดังก่ล่าวั	 พร้่อมทั�งร่ายงาน รุ่ปิผลก่าร่ ำาร่วัจ	 และขอเพิ�มจุดจอดที�ท่าอาก่า ยานอุดร่ธ์านีต่ิออธิ์บดีก่ร่มก่าร่ขน ง่ทางบก่	

เม่�อเด่อนมีนาคม	2562	เรี่ยบร้่อยแล้วั

	 	 	 บริ่ ทัฯ	ได้จัด ง่ นัง อ่เพ่�อขอทร่าบผลก่าร่พิจาร่ณาก่าร่เพิ�มจุดจอดในเ น้ทางดังก่ล่าวั	ซ่ึ่�งทางก่ร่มก่าร่ขน ง่ทางบก่	

จัด ่ง นัง ่อแจ้งว่ัา	อย่่ร่ะ ว่ัางร่อก่าร่พิจาร่ณานำาเข้าเ นอ	ร่อควัามเ ็นชอบจาก่ก่ร่มขน ่งทางบก่

	 	 1.2	ก่าร่เติรี่ยมก่าร่ย่�นขออนุญาติปิรั่บปิรุ่งเง่�อนไขฯ	เ ้นทาง	น่าน- ลวังพร่ะบาง

	 	 	 บริ่ ทัฯ	ได้จัดทำา นัง อ่ปิร่ะ านกั่บก่ร่มขน ง่	 ปิปิ.	ลาวั	เพ่�อขอใ พิ้จาร่ณาเพิ�มจุดจอด	ที�ท่าอาก่า ยานน่านนคร่	

และจัดทำา นัง ่อถ่งก่ร่มก่าร่ขน ง่ทางบก่	และผ้่ปิร่ะก่อบก่าร่ฝุ่�าย ปิปิ.ลาวั	เพ่�อเ น็ชอบและขอปิรั่บปิรุ่งเง่�อนไขก่าร่เดินร่ถเรี่ยบร้่อยแล้วั

  1.3	ก่าร่เติรี่ยมก่าร่ย่�นขอรั่บใบอนุญาติเ ้นทาง	ท่าอาก่า ยานภ่เก็่ติ- าดร่าไวัย์

	 	 	 บริ่ ัทฯ	 ปิร่ะ านงานไปิยังขน ่งจัง วััดภ่เก็่ติในก่าร่ย่�นขอรั่บใบอนุญาติเดินร่ถเ ้นทางท่าอาก่า ยานภ่เก็่ติ-

าดร่าไวัย์	และได้ปิร่ะ านไปิยังท่าอาก่า ยานภ่เก็่ติเพ่�อขอทร่าบแนวัทางปิฏิิบัติิในก่าร่จอด	Feeder	Services	ในพ่�นที�ท่าอาก่า ยาน	

ทั�งนี�บริ่ ทัฯ	ได้ลงพ่�นที� ำาร่วัจร่่วัมกั่บก่ร่มก่าร่ขน ง่ทางบก่	ณ	ท่าอาก่า ยานภ่เก็่ติ	และ าดร่าไวัย์	เม่�อเด่อน	มิถุนายน	2562	บริ่ ทัฯ	

จะดำาเนินก่าร่	ย่�นขอใบอนุญาติเ ้นทางใ ม่ต่ิอก่ร่มก่าร่ขน ่งทางบก่ในปีิ	2563

 2. โครงการการพัิฒนาอสั้งหาริมืทรัพิย์พืิ�นที�ส้ถานีเดินรถโดยส้ารขนาดเล็ก (จตุจักร)

	 	 บริ่ ทัฯ	แต่ิงตัิ�งคณะทำางานปิร่ะเมินก่าร่ใช้พ่�นที� ถานีเดินร่ถโดย าร่ขนาดเล็ก่	(จตุิจัก่ร่)	เพ่�อติร่วัจ อบควัาม ะอาด	

ควัามเป็ินร่ะเบียบเรี่ยบร้่อยของพ่�นที�บริ่ก่าร่	ร่วัมทั�งก่าร่ก่ำากั่บด่แลผ้่ปิร่ะก่อบก่าร่ร้่านค้าและค่่ ญัญาใ ป้ิฏิิบัติิติาม ญัญา	ทั�งนี�ได้มีก่าร่	

เปิิดใ ้บริ่ก่าร่ร้่านค้า	ลานจอดร่ถ	และบริ่ก่าร่อ่�นๆ	เรี่ยบร้่อยแล้วั

	 	 คณะทำางานฯ	 ได้มีก่าร่ปิร่ะชุมเพ่�อติิดติามและร่ายงานผลก่าร่ใช้พ่�นที�ฯ	แก่่คณะทำางานทร่าบทุก่ไติร่มา 	และได้	

ดำาเนินก่าร่ ำาร่วัจควัามพ่งพอใจต่ิอผ้่ใช้บริ่ก่าร่ภายใน ถานีเดินร่ถโดย าร่ขนาดเล็ก่	(จตุิจัก่ร่)	เรี่ยบร้่อยแล้วั	พบว่ัา	ร่ะดับควัามพ่งพอใจ	

ของผ้่ใช้บริ่ก่าร่ ถานีเดินร่ถโดย าร่ขนาดเล็ก่	(จตุิจัก่ร่)	เท่ากั่บ	3.01	

 3. โครงการการดำาเนินงานเพืิ�อส้ร้างประสิ้ทธิภาพิเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)

	 	 บริ่ ัทฯ	ดำาเนินก่าร่จัดเก็่บข้อม่ลก่าร่ใช้ทรั่พยาก่ร่	พลังงาน	 าร่เคมี	และอ่�น	ๆ	ติลอดจนมวัล าร่ที�ก่ำา นดไว้ัติาม

พาร่ามิเติอร์่	เพ่�อเติรี่ยม าร่่อร่่วัมกั่บที�ปิร่่ก่ าในก่าร่ปิร่ะเมินผลก่ร่ะทบ ิ�งแวัดล้อม	ด้วัยแนวัคิดก่าร่ปิร่ะเมินวััฏิจัก่ร่ชีวิัติ	(LCA)	และ	

ปิร่ะเมินค่าปิร่ะ ิทธิ์	 ภาพเชิงนิเวั เ ร่ ฐกิ่จของปีิฐาน	 เรี่ยบร้่อยแล้วั	 ทั�งนี�	 คณะทำางาน	 มีมติิเ ็นชอบตัิวัชี�วััดในก่าร่ปิร่ะเมินค่า															

ปิร่ะ ทิธิ์ภาพเชิงนิเวั และผลก่าร่จัดเก็่บข้อม่ลติามพาร่ามิเติอร์่ที�ก่ำา นด	(ตุิลาคม	2560-กั่นยายน	2561)	เพ่�อใช้เป็ินค่าปิร่ะ ทิธิ์ภาพ	

เชิงนิเวั ของปีิฐาน	(Baseline)	เม่�อเด่อนมีนาคม	2562	จาก่ก่าร่เก็่บข้อม่ลดังก่ล่าวั	พบว่ัาค่าปิร่ะ ิทธิ์ภาพเชิงนิเวั ของปีิฐาน	(Base-

line)	ในปีิงบปิร่ะมาณ	2561	มีดังนี�	ก๊่าซึ่เร่่อนก่ร่ะจก่จาก่กิ่จก่ร่ร่มก่าร่ใ ้บริ่ก่าร่เดินร่ถ	98,774,606.30	Kg	CO2	e	และ	Eco-effi-

ciency	22.31	บาท/	Kg	CO2	e

	 	 ทั�งนี�	ที�ปิร่่ก่ าฯ	ได้จัด ง่ผลก่าร่ ก่่ าฉีบับ มบ่ร่ณ์	เม่�อเด่อนพฤ ภาคม	2562	และนำาเ นอคณะก่ร่ร่มก่าร่ก่ำากั่บ	

และติร่วัจ อบ		คณะอนุก่ร่ร่มก่าร่ก่ำากั่บก่ลยุทธ์์และก่าร่บริ่ าร่	และคณะก่ร่ร่มก่าร่บริ่ ัทฯ	เม่�อเด่อนมิถุนายน	2562	เรี่ยบร้่อยแล้วั	

	 	 บริ่ ัทฯ	 ได้นำาแนวัทางดังก่ล่าวัมาพิจาร่ณาร่่วัมกั่บแผนยุทธ์ า ติร์่	 เพ่�อจัดทำาแผนร่ะยะยาวัและแผนปิฏิิบัติิก่าร่

ปิร่ะจำาปีิงบปิร่ะมาณ	พ. .	2563	เ นอ	ก่ร่ร่มก่าร่ผ้่จัดก่าร่ใ ญ่อนุมัติิ	พร้่อมทั�งเผยแพร่่แผนดังก่ล่าวับนอินทร่าเน็ติ	เม่�อเด่อนกั่นยายน	

2562	เรี่ยบร้่อยแล้วั
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การทางพิัเศษัแห่งประเทศไทยี
 กทพิ. ได้รับดำาเนินงานตามืแนวนโยบายกระทรวงคมืนาคมื (คค.) เพืิ�อดำาเนินงานให้เกิดผ่ลเป็นรูปธรรมื โดยมีื 

ลำาดับขั�นตอนการเริ�มืดำาเนินโครงการ ดังนี� 

	 	 (1)	อ้างถ่ง นัง อ่ปิร่ะทับติร่า ำานัก่งานนโยบายและแผนก่าร่ขน ่งและจร่าจร่	 ( นข.)	 ที�	 คค	 0805.2/วั	 2268	

ลงวัันที�	8	 ิง าคม	2562	ขอใ ้	ก่ทพ.	ร่ายงานผลก่าร่ดำาเนินงานติามที�ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	(คค.)	ได้มีก่าร่ปิร่ะชุมเพ่�อมอบนโยบาย	

ในก่าร่ดำาเนินงาน	เม่�อวัันที�	30	ก่ร่ก่ฎาคม	2562	โดยมีรั่ฐมนติรี่ว่ัาก่าร่ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	เป็ินปิร่ะธ์าน	และได้มอบ มายใ ้	 นข.	

ก่ร่มทาง ลวัง	(ทล.)	และ	ก่ทพ.	เป็ิน น่วัยงาน ลัก่รั่บผิดชอบ	 ก่่ าและนำาเ นอแผนงานติามนโยบาย	คค.	ในข้อ	3.	ก่าร่พัฒนาคุณภาพ	

งานบริ่ก่าร่ปิร่ะชาชนด้วัยเทคโนโลยีดิจิทัล	ข้อย่อยที�	3.2	 ก่่ าและจัดทำาแผนแก้่ปัิญ าด่านเก็่บเงินทางพิเ 	ทางด่วัน	และมอเติอร์่เวัย์	

ใ ้ร่ถ ามาร่ถผ่านด่านเก็่บเงินได้โดยเร็่วั	ไม่ ยุดชะงัก่	เพ่�อลดควัามแออัดของร่ถที� น้าด่าน																																		

	 	 (2)	นาย กั่ดิ� ยาม	ชิดชอบ	รั่ฐมนติรี่ว่ัาก่าร่ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	และคณะ	ได้ลงพ่�นที�ติร่วัจติิดติามก่าร่แก้่ไขปัิญ า	

ก่าร่จร่าจร่แออัดบริ่เวัณด่านเก็่บค่าผ่านทางพิเ อโ ก่	3	เม่�อวัันที�	25	 ิง าคม	2562	

	 	 (3)	อ้างถ่ง นัง ่อก่ร่ะทร่วังคมนาคม	ที�	คค	0100/1400	ลงวัันที�	26	 ิง าคม	2562	เร่่�อง	แนวัปิฏิิบัติิ	ในก่าร่แก้่

ไขปัิญ าจร่าจร่ติิดขัดบริ่เวัณ น้าด่านเก็่บเงินค่าผ่านทางพิเ 	รั่ฐมนติรี่ว่ัาก่าร่ก่ร่ะทร่วังคมนาคมมีข้อ ั�งก่าร่เพิ�มเติิมใ 	้ก่ทพ.	ดำาเนินก่าร่ดังนี�

	 	 	 ข้อ	1.	ทด อบก่าร่แก้่ไขปัิญ าจร่าจร่ใน อ้งปิฏิิบัติิก่าร่	(Laboratory	modeling)	ติาม ลัก่ก่าร่ทางวิั วัก่ร่ร่ม	

ใ ้แล้วัเ ร็่จภายใน	7	วััน	และทำาก่าร่ทด อบในภาค นามพร้่อมปิร่ะชา ัมพันธ์์	ใ ้ปิร่ะชาชนรั่บทร่าบภายใน	7	วััน	จาก่นั�นปิร่ะมวัล

ผลและปิรั่บแผนก่าร่ปิฏิิบัติิเพ่�อขยายผลนำาไปิ ่่ก่าร่ปิฏิิบัติิจริ่ง	ทั�งนี�จะต้ิองดำาเนินก่าร่ใ ้คร่บถ้วัน	แล้วัเ ร็่จภายใน	30	วััน

	 	 	 ข้อ	2.	 ร้่างมาติร่ก่าร่จ่งใจในก่าร่ใช้ร่ะบบเก็่บค่าผ่านทางอัติโนมัติิ	เช่น	ก่าร่ลดค่าผ่านทางร้่อยละ	10	 ร่่อมาติร่ก่าร่	

อ่�นติามที�เ มาะ ม	โดยใ ้ ่ก่ าควัามเป็ินไปิได้กั่บ น่วัยงานอ่�นที�เกี่�ยวัข้อง

	 	 	 ข้อ	3.	 ก่่ าก่าร่นำาเทคโนโลยีร่ะบบปัิญญาปิร่ะดิ ฐ์	 ร่่อ	AI	(Artificial	Intelligence)	มาใช้ในก่าร่พัฒนาโปิร่แก่ร่ม	

เช่�อมต่ิอข้อม่ลกั่บก่ร่มก่าร่ขน ง่ทางบก่	และ ำานัก่งานติำาร่วัจแ ง่ชาติิ	เพ่�อป้ิองกั่นปัิญ าอาชญาก่ร่ร่ม	ลดอุบัติิเ ตุิ	เพิ�มควัามปิลอดภัยในก่าร่จร่าจร่	

ภายใน	1	ปีิ	พร้่อมทั�งใ ้วัางแผนบุคลาก่ร่ใน น่วัยงานใ ้ อดคล้องกั่บเทคโนโลยีที�จะใช้ในอนาคติ

	 	 (4)	นายจิรุ่ติม์	 วิั าลจิติร่	 ร่องปิลัดก่ร่ะทร่วังคมนาคม	 ัวั น้าก่ลุ่มภาร่กิ่จด้านก่าร่ขน ่ง	พร้่อมด้วัย	นายวิัทยา	

ยาม่วัง	 ผ้่ติร่วัจร่าชก่าร่ก่ร่ะทร่วังคมนาคม	 ได้ลงพ่�นที�ติร่วัจติิดติามก่าร่แก้่ไขปัิญ าก่าร่จร่าจร่แออัดบริ่เวัณด่านเก็่บค่าผ่านทางพิเ 	

อโ ก่	3	เม่�อวัันที�	9	กั่นยายน	2562
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	 แนวัปิฏิิบัติิในก่าร่แก้่ไขปัิญ าจร่าจร่ติิดขัดบริ่เวัณ น้าด่านเก็่บค่าผ่านทางพิเ 	ได้ดำาเนินก่าร่ทด อบมาติร่ก่าร่ร่ะบบ	

เก็่บค่าผ่านทางพิเ แบบเงิน ด	และมาติร่ก่าร่ร่ะบบเก็่บค่าผ่านทางพิเ อัติโนมัติิบริ่เวัณด่านเก็่บค่าผ่านทางพิเ อโ ก่	3	ในช่วังเย็น	

และ	ด่านเก็่บค่าผ่านทางพิเ อโ ก่	4	ในช่วังเช้าบนทางพิเ รี่รั่ช	

	 ก่าร่ทด อบมาติร่ก่าร่ร่ะบบเก็่บค่าผ่านทางพิเ แบบเงิน ด	แบบเจ้า น้าที�ย่นจำา น่ายตัิ�วั	(LOT.5)	 ามาร่ถช่วัยเพิ�ม	

อัติร่าก่าร่ไ ลผ่านช่องทางเฉีลี�ยได้เพิ�มข่�น ่ง ุด	4.28	%	และช่วัยลดเวัลาในก่าร่ใ ้บริ่ก่าร่เฉีลี�ยของร่ถแต่ิละคันที�ผ่านช่องทาง ่ง ุด	

4.10	%	ในช่วังที�ก่าร่จร่าจร่ นาแน่น	 ดังนั�น	ก่าร่ใ ้เจ้า น้าที�ย่นจำา น่ายตัิ�วัเ มาะ ม ำา รั่บช่วังที�ก่าร่จร่าจร่ นาแน่น	โดยเฉีพาะ	

อย่างยิ�งในวััน ุก่ร์่ช่วังเย็น	บริ่เวัณด่านเก็่บค่าผ่านทางพิเ อโ ก่	3

	 ก่าร่ทด อบมาติร่ก่าร่ร่ะบบเก็่บค่าผ่านทางพิเ อัติโนมัติิ	 แบบยก่เลิก่ไม้กั่�น	 (NSL)	 ามาร่ถเพิ�มอัติร่าก่าร่ไ ลผ่าน	

ช่องทางได้เป็ินอยา่งดี	ช่วัยร่ะบายก่าร่จร่าจร่เพิ�มข่�นเฉีลี�ยทุก่ด่านฯ	ทุก่วัันทด อบ	15.24%	โดย ามาร่ถร่ะบายก่าร่จร่าจร่ได้มาก่	ก่ว่ัา	

1,000	คัน/ชั�วัโมง/ช่องทาง	( ร่่อเพิ�มข่�น ง่ ุด	37.36%)	บริ่เวัณด่านเก็่บค่าผ่านทางพิเ อโ ก่	4	ในช่วังเช้า	และช่วัยลดเวัลาในก่าร่	

ใ บ้ริ่ก่าร่เฉีลี�ยของร่ถแต่ิละคันที�ผ่านช่องทาง	ทุก่ด่านฯ	ทุก่วัันทด อบ	12.80%	แต่ิอย่างไร่ก็่ติาม	ก่าร่ทดลองยก่เลิก่ไม้กั่�น	พบว่ัามีปิริ่มาณ

ร่ถฝุ่�าด่านเฉีลี�ย	 0.91%	 ซ่ึ่�งเบ่�องต้ินมีผ้่ฝุ่�าด่านก่ลับมาชำาร่ะค่าผ่านทาง	 29%	 จ่งจำาเป็ินต้ิองมีร่ะบบติร่วัจจับร่ถฝุ่�าด่านแบบอัติโนมัติิ	

ด้วัยเทคโนโลยีร่ะบบปิัญญาปิร่ะดิ ฐ์	 ร่่อ	AI	พร่้อมด้วัยควัามอนุเคร่าะ ์จาก่ก่ร่มก่าร่ขน ่งทางบก่	 ำา ร่ับก่าร่เช่�อมติ่อข้อม่ล	

ทะเบียนร่ถและก่าร่ชำาร่ะค่าปิรั่บ

	 ในด้านผลปิร่ะโยชน์ทางด้านเ ร่ ฐ า ติร่์นั�น	มาติร่ก่าร่ร่ะบบเก่็บค่าผ่านทางพิเ แบบเงิน ดแบบเจ้า น้าที�ย่น	

จำา น่ายตัิ�วั	(LOT.5)	ช่วังที�จร่าจร่ นาแน่นในช่วังร่ะยะเวัลาก่าร่ทด อบ	 ามาร่ถก่่อใ เ้กิ่ดผลปิร่ะโยชน์ทางด้านเ ร่ ฐ า ติร์่	โดยเกิ่ด	

ผลปิร่ะโยชน์ทางด้านเ ร่ ฐ า ติร์่ ง่ ดุที�ด่านเก็่บค่าผ่านทางพิเ อโ ก่	3	เท่ากั่บ	321.6	บาท/ชั�วัโมง/ช่องทาง	แต่ิ าก่นำามาติร่ก่าร่	

ร่ะบบเก็่บค่าผ่านทางพิเ แบบเงิน ด	 แบบเจ้า น้าที�ย่นจำา น่ายตัิ�วั	 (LOT.5)	 มาใช้ในช่วังที�จร่าจร่ไม่ นาแน่นจะไม่ก่่อใ ้เกิ่ด	

ผลปิร่ะโยชน์ทางด้านเ ร่ ฐ า ติร์่	 ำา รั่บมาติร่ก่าร่ร่ะบบเก็่บค่าผ่านทางพิเ อัติโนมัติิแบบยก่เลิก่ไม้กั่�น	(NSL)	ในช่วังเวัลาก่าร่ทด อบ	

ก่่อใ ้เก่ิดผลปิร่ะโยชน์ทางด้านเ ร่ ฐ า ติร่์	โดยเก่ิดผลปิร่ะโยชน์ทางด้านเ ร่ ฐ า ติร่์ ่ง ุดที�ด่านเก่็บค่าผ่านทางพิเ อโ ก่		4	

เท่ากั่บ	 8,393.8	 บาท/ชั�วัโมง/ช่องทาง	 าก่ในช่วังที�มีก่าร่ยก่เลิก่ไม้กั่�นนั�นมีปิริ่มาณจร่าจร่มาก่จะยิ�งทำาใ ้เกิ่ดผลปิร่ะโยชน์ทางด้าน	

เ ร่ ฐ า ติร์่มาก่ข่�น



 กองทุนรวมืโครงส้ร้างพืิ�นฐานเพืิ�ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF)     
	 เม่�อวัันที�	 30	พฤ ภาคม	2560	คร่ม.	 มีมติิเ ็นชอบโคร่ง ร้่างและร่่ปิแบบก่องทุนร่วัมโคร่ง ร้่างพ่�นฐานเพ่�ออนาคติ	

ปิร่ะเท ไทย	 (Thailand	 Future	 Fund	 :	 TFF)	 โดยลงทุนในโคร่งก่าร่ทางพิเ าย	 พร่ะร่าม	 3-ดาวัคะนอง-วังแ วันร่อบนอก่ฯ	

ด้านติะวัันติก่	 และโคร่งก่าร่ร่ะบบทางด่วันขั�นที�	 3	 ายเ น่อ	 ติอน	 N2	 เช่�อมต่ิอไปิยังถนนวังแ วันร่อบนอก่ก่รุ่งเทพม านคร่ด้าน	

ติะวัันออก่

	 เม่�อวัันที�	6	มิถุนายน	2560	คร่ม.	มีมติิอนุมัติิใ ้ก่าร่ทางพิเ ฯ	ดำาเนินโคร่งก่าร่	วังเงินลงทุนร่วัม	31,244	ล้านบาท	

ปิร่ะก่อบด้วัย	 ค่าจัดก่ร่ร่ม ิทธิ์�ที�ดิน	 จำานวัน	 807	 ล้านบาท	 และค่าก่่อ ร้่าง	 จำานวัน	 30,437	 ล้านบาท	 โดยใ ้รั่ฐอุด นุนค่าจัด	

ก่ร่ร่ม ิทธิ์�ที�ดินทั�ง มด	และใ ้	ก่ทพ.	ใช้แ ล่งเงินทุนจาก่ก่องทุนร่วัมฯ	เพ่�อเป็ินค่าก่่อ ร้่าง

	 ปิัจจบุัน ำานัก่งานคณะก่ร่ร่มก่าร่ก่ฤ ฎกี่าได้ออก่พร่ะร่าชก่ฤ ฎกี่าก่ำา นดเขติที�ดินเวันคน่ในท้องที�เขติร่า ฎร่บ์่ร่ณะ

ก่รุ่งเทพม านคร่	 พ. .	 2561	 มีผลใช้บังคับตัิ�งแต่ิวัันที�	 28	 ก่ร่ก่ฎาคม	 2562	 มีอายุ	 8	 ปีิ	 และขณะนี�อย่่ร่ะ ว่ัางดำาเนินก่าร่จัดก่ร่ร่ม ทิธิ์�	

ที�ดินในพ่�นที�ดังก่ล่าวั
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กรมการขนส่่งทางราง 
	 กรมการขนส่่งทางรางมีโครงการที�ดำำาเนินงานในงบประมาณ	พ.ศ.	2562	โดำยเป็นงานต่่อเน่�องจากที�เคยดำำาเนินการใน

ฐานะส่ำานักงานโครงการพัฒนาระบบราง	 สั่งกัดำส่ำานักงานนโยบายและแผนการขนส่่งและจราจร	 ก่อนแยกเป็นส่่วนราชการใหม่เป็น		

กรมการขนส่่งทางราง	(ขร.)	เม่�อวันที�	12	เมษายน	2562	ดัำงนี�	

	 โครงการศึึกษาการจััดทำำาทิำศึทำางและนโยบายการพััฒนาแผนแม่่บทำระบบขนส่่งม่วลชนทำางราง	ในเขตกรุงเทำพัม่หานคร	

และปริม่ณฑล	(พ้ั�นท่ำ�ต่อเน้�อง)	ระยะท่ำ�	2	

ผลการดำำาเนิินิงานิที่่�สำำาคััญของหนิ่วยงานิในิสำังกัดำ

กระที่รวงคัมนิาคัม ดำ้านิการขนิสำ่งที่างราง

เ นอ ครม. เพื่อรับทราบ

ผลการ ึก า M-MAP 2 Blueprint

(กุมภาพันธ์ 2562-มีนาคม 2562)

รายงานผลการ ึก า M-MAP 2 Blue-

print ใ ้ คจร. รับทราบ

(ธัน าคม 2561-มกราคม 2562)

พิจารณาค ามเ มาะ มของ ายทาง และการเชื่อมโยงพื้นที่

ร มทั้งพิจารณานโยบายของระบบรางและขน ่งม ลชน

เพื่อจัดทำาแผนแม่บทระบบขน ่งม ลชนทางรางในเขตกรุงเทพม านคร 

และปริมณฑล (พื้่นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 (มีนาคม 2561-ธัน าคม 2562)
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	 การศึกษาและจัดำทำา	M-MAP	2	Blueprint	และปรับปรุงแบบจำาลอง	e-BUM	2	เบ่�องต้่น	แล้วเส่ร็จในเด่ำอนกันยายน	

2561	โดำยจากการศึกษาได้ำภาพรวมกรอบการจัดำทำาทิศทางและนโยบายการพัฒนาแผน	M-MAP	2	ดัำงนี�

ต่่อมาเม่�อวันที�	3	มกราคม	2562	คณะกรรมการจัดำการจราจรทางบกรับทราบผลการศึกษาฯ	และมอบหมายกระทรวงคมนาคมพัฒนา	

ความร่วมม่อกับ	JICA	เพ่�อดำำาเนินการจัดำทำาแผนแม่บท	M-MAP	2	ในระยะต่่อไป	และวันที�	22	มกราคม	2562	คณะรัฐมนต่รีมีมติ่	

รับทราบผลการศึกษาดัำงกล่าว

 การติดตาม่ประเมิ่นผลการดำาเนินตาม่แผนพััฒนาโครงส่ร้างพ้ั�นฐานระบบรางของประเทำศึ	ช่วงนครปฐม่-ชุม่พัร 
	 1.	 จััดเตร่ยม่ข้อมู่ล/วางแผนส่ำารวจัพ้ั�นท่ำ�	(เมษายน-มิถุุนายน	2562)	โดำยประส่านร่วมกันเกี�ยวกับการใช้ประโยชน์	

ข้อมูลส่ำาหรับติ่ดำต่าม	ความก้าวหน้าแผนยุทธศาส่ต่ร์และแผนพัฒนาระบบการขนส่่งและจราจร	รวมทั�งประส่านงานกับการรถุไฟแห่ง	

ประเทศไทย	(รฟท.)	เพ่�อกำาหนดำหัวข้อการติ่ดำต่ามและเต่รียมการรับการติ่ดำต่ามโครงการก่อส่ร้างรถุไฟทางคู่ส่ายใต้่	ช่วงตั่�งแต่่นครปฐม-

ชุมพร	ซึึ่�งอยู่ระหว่างการก่อส่ร้างในวันที�	20-22	สิ่งหาคม	2562	โดำยมีแนวทางการดำำาเนินงาน	ดัำงนี�			
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 2.	 เส่นอขอความ่เห็นชอบในการดำาเนินการติดตาม่ความ่ก้าวหน้าโครงการก่อส่ร้างรถไฟทำางคู่	ส่ายใต้	ช่วงตั่�งแต่่นครปฐม-

ชุมพร	ซึึ่�งอยู่ระหว่างการก่อส่ร้างในวันที�	20-22	สิ่งหาคม	2562	(กรกฎาคม	2562)

 3.	 ส่ำารวจัพ้ั�นท่ำ�ภาคส่นาม่โครงการก่อส่ร้างรถไฟทำางคู่	(สิ่งหาคม	2562)	พบว่าโครงการก่อส่ร้างรถุไฟทางคู่	ช่วงนครปฐม-

ชุมพร	 มีระยะทางรวมประมาณ	 421	 กิโลเมต่ร	 โดำยมีการรถุไฟแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของโครงการ	 แบ่งออกเป็น	 3	 โครงการ																

1)	โครงการก่อส่ร้างรถุไฟทางคู่	ช่วงนครปฐม-หัวหิน	2)	โครงการก่อส่ร้างรถุไฟทางคู่	ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์	3)	โครงการก่อส่ร้างรถุไฟทางคู่	

ช่วงประจวบคีรีขันธ์	-	ชุมพร	แบ่งสั่ญญาจ้างออกเป็น	5	สั่ญญา	มูลค่าโครงการรวม	33,982,000,000	บาท	โดำยมีกลุ่มที�ปรึกษา	ซีึ่เอส่ซีึ่เอส่	

เป็นผู้บริหารโครงการและควบคุมงาน	ทั�ง	5	สั่ญญา	โดำยมีภาพกิจกรรมการติ่ดำต่ามความก้าวหน้าโครงการฯ	ดัำงนี�

 4.	 จััดทำำารายงานเส่นอต้นสั่งกัดกรม่การขนส่่งทำางราง	 ให้ความเห็นชอบ	 และเส่นอกระทรวงคมนาคมมอบหมาย	

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง	(กันยายน	2562)	

	 	 จากการประชุมหาร่อกับ	รฟท.	และกลุ่มบริษัทผู้รับจ้างก่อส่ร้างและที�ปรึกษาควบคุมงานก่อส่ร้าง	พบปัญหาอุปส่รรค	

ดัำงนี�	

	 	 1.	 ปัญหาอุปส่รรคของโครงการก่อส่ร้างรถุไฟทางคู่	ช่วงนครปฐม-หัวหิน

	 	 	 •	 การค้นพบระเบิดำส่ะพานรถุไฟข้ามแม่นำ�าแม่กลอง	จ.ราชบุรี

	 	 	 •	 งานก่อส่ร้างทางรถุไฟผ่านตั่วเม่องเพชรบุรี	10	จุดำ	

	 	 2.	 ปัญหาอุปส่รรคของโครงการก่อส่ร้างรถุไฟทางคู่	ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์

	 	 	 •	 ปัญหาผู้บุกรุกพ่�นที�

	 	 	 •	 การขาดำแคลนหินส่ำาหรับก่อส่ร้างโครงการ

	 	 3.	 ปัญหาอุปส่รรคของโครงการก่อส่ร้างรถุไฟทางคู่	ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร

	 	 	 •	 การขุดำค้นแหล่งโบราณคดีำวังด้ำวน

	 	 	 •	 แนวเส้่นทางรถุไฟทับซ้ึ่อนกับทางระบายนำ�าของจังหวัดำ

	 ซึ่ึ�งเม่�อทราบถุึงปัญหาอุปส่รรคที�เกิดำขึ�น	กองยุทธศาส่ต่ร์และแผนงานจึงไดำ้จัดำทำาข้อเส่นอแนะในรายงานต่ิดำต่ามฯ													

เพ่�อหาแนวทางในการแก้ปัญหา	ซึึ่�งจะเส่นอต้่นสั่งกัดำ	ขร.	ให้ความเห็นชอบ	และเส่นอ	คค.	มอบหมายหน่วยงานที�เกี�ยวข้องต่่อไป	

 การลงนาม่บันทึำกความ่เข้าใจัว่าด้วยความ่ร่วม่ม้่อเพ้ั�อดำาเนินโครงการก่อส่ร้างส่ถาน่ศิึริราช	และอาคารรักษาพัยาบาล	

ระหว่างการรถไฟแห่งประเทำศึไทำย	(รฟทำ.)	การรถไฟฟ้าขนส่่งม่วลชนแห่งประเทำศึไทำย	(รฟม่.)	และคณะแพัทำยศึาส่ตร์ศิึริราชพัยาบาล	

ม่หาวิทำยาลัยม่หิดล

	 บริเวณส่ถุานีศิริราช	ถุ่อเป็นพ่�นที�ส่ำาคัญที�มีกิจกรรมที�หลากหลาย	ทั�งด้ำานการคมนาคม	เป็นจุดำเช่�อมต่่อการเดิำนทางที�

ส่ำาคัญของโครงการรถุไฟฟ้าส่ายสี่ส้่ม	ช่วง	บางขุนนนท์-มีนบุรี	(สุ่วินทวงศ์)	ที�รองรับการเดิำนทาง	ของประชาชนระหว่างฝัั่�งต่ะวันออก

ของกรุงเทพมหานครและฝัั่�งธนบุรี	และโครงการระบบรถุไฟฟ้าชานเม่องส่ายสี่แดำงอ่อน	ช่วงต่ลิ�งชัน-ศิริราช	ที�รองรับการเดิำนทางของ	



รายงานประจำำาปี 2562 : กระทรวงคมนาคม
Annual Report 2019 : Ministry of Transport86

ประชาชนจากส่ถุานีศิริราชไปพ่�นที�ฝัั่�งต่ะวันต่กของกรุงเทพมหานคร	รวมทั�ง	ส่ามารถุเปลี�ยนเส้่นทางด้ำวยระบบรถุไฟชานเม่อง	ส่ายสี่แดำงเข้ม	

เช่�อมต่ลิ�งชัน-บางซ่ึ่�อ-รังสิ่ต่	สู่่พ่�นที�ต่อนเหน่อของกรุงเทพมหานคร	และด้ำานส่าธารณสุ่ข	ซึึ่�งคณะแพทยศาส่ต่ร์ศิริราชพยาบาล	มีความ	

จำาเป็นในการขยายพ่�นที�การให้บริการด้ำานรักษาพยาบาล	การศึกษา	และการวิจัย	แต่่มีข้อจำากัดำเร่�องพ่�นที�	จึงต้่องมีการวางแผนร่วมกัน	

ระหว่างคณะแพทยศาส่ต่ร์ศิริราชพยาบาล	รฟท.	และ	รฟม.	เพ่�อพัฒนาในบริเวณส่ถุานีศิริราช

	 คณะแพทยศาส่ต่ร์ศิริราชพยาบาล	รฟท.	และ	รฟม.	ได้ำจัดำให้มีการหาร่อเกี�ยวกับการออกแบบอาคารโรงพยาบาลและ	

ส่ถุานีศิริราช	เพ่�อให้ได้ำข้อส่รุปร่วมกัน	โดำยมีส่ำานักงานโครงการพัฒนาระบบรางที�อยู่ภายใต้่	ส่นข.	ในขณะนั�น	(ปัจจุบัน	ค่อ	กรมการขนส่่ง	

ทางราง	 (ขร.))	 เป็นหน่วยงานประส่านการบูรณาการแผนงานต่ามที�ได้ำรับมอบหมายจาก	 คค.	 ให้จัดำทำาร่างบันทึกข้อต่กลง	 MOU	

เกี�ยวกับความร่วมม่อระหว่าง	3	หน่วยงานดัำงกล่าว	ซึึ่�งได้ำประส่านจัดำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้ำวยความร่วมม่อเพ่�อดำำาเนินโครงการ	

ก่อส่ร้างส่ถุานีร่วมศิริราชและอาคารรักษาพยาบาลระหว่าง	รฟท.	รฟม.	และคณะแพทยศาส่ต่ร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดำล	

เม่�อวันที�	2	พฤษภาคม	2562	ณ	ห้องส่ถุานพิมุขมงคลเขต่	พิพิธภัณฑ์์	ศิริราชพิมุขส่ถุาน	คณะแพทยศาส่ต่ร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดำล		

โดำยทั�งส่ามฝ่ั่ายต่กลงที�จะร่วมกันส่่งเส่ริม	ส่นับส่นุน	และประส่านความร่วมม่อ	เพ่�อดำำาเนินการก่อส่ร้างส่ถุานีร่วมศิริราชของโครงการ

ระบบรถุไฟชานเม่องส่ายสี่แดำงอ่อน	ช่วงต่ลิ�งชัน-ศิริราช	โครงการรถุไฟฟ้า	ส่ายสี่ส้่ม	ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี	(สุ่วินทวงศ์)	และอาคาร	

รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราช	โดำยมีการหาร่อและต่กลงกันในเร่�องรูปแบบ	ขอบเขต่ความรับผิดำชอบ	ค่าใช้จ่ายและแผนการดำำาเนินงาน	

ภายใต้่กฎหมาย	กฎ	และคำาสั่�งอ่�น	ๆ	ที�ใช้อยู่ของทั�งส่ามฝ่ั่าย	รวมทั�งกฎหมาย	กฎ	และคำาสั่�งอ่�น	ๆ	ที�เกี�ยวข้อง

	 ผลจากการประส่านความร่วมม่อหลายหน่วยงานจึงส่ามารถุได้ำข้อส่รุปให้เป็นโครงการก่อส่ร้างอาคารสู่ง	15	ชั�น	ชั�นใต้่ดิำน	

3	ชั�น	ประกอบด้ำวย	ส่่วนพ่�นที�จอดำรถุ	พ่�นที�บริการ	พ่�นที�คลินิก/โรงพยาบาล	พ่�นที�ห้องพักผู้ป่วย	ส่่วนระบบส่นับส่นุน	และส่่วนพ่�นที�ของระบบรถุไฟฟ้า	

โดำยก่อส่ร้างคร่อมส่ถุานีศิริราชของโครงการระบบรถุไฟฟ้าชานเม่องส่ายสี่แดำง	 ช่วงต่ลิ�งชัน-ศิริราช	 รวมทั�งส่ร้างทางเช่�อมต่่อการเดิำน

ทางของผู้โดำยส่ารระหว่างส่ถุานีศิริราชของโครงการระบบรถุไฟชานเม่องส่ายสี่แดำง	ช่วงต่ลิ�งชัน-ศิริราช	และส่ถุานีศิริราชของโครงการ	

รถุไฟฟ้าส่ายสี่ส้่ม	ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-บางขุนนนท์	เป็นการเช่�อมต่่อกันโดำยต่รง	ซึึ่�งจะทำาให้ผู้ใช้บริการไม่ต้่องออกนอกระบบ	

ซึึ่�งนับเป็นการบูรณาการการใช้ประโยชน์พ่�นที�บริเวณส่ถุานีศิริราชของโครงการระบบรถุไฟชานเม่องส่ายสี่แดำงอ่อน	ช่วงต่ลิ�งชัน-ศิริราช	

และโครงการรถุไฟฟ้าส่ายสี่ส้่ม	ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี	(สุ่วินทวงศ์)	ให้เกิดำประโยชน์สู่งสุ่ดำ	และประชาชนได้ำรับประโยชน์และความ	

ส่ะดำวกส่บายจากการเดำินทางในระบบขนส่่งส่าธารณะ	และการบริการดำ้านส่าธารณสุ่ขที�ดำียิ�งขึ�น	ต่ามที�กระทรวงคมนาคมมุ่งมั�น											

ในการพัฒนาโครงส่ร้างพ่�นฐานดำ้านคมนาคมขนส่่ง	เพ่�อความสุ่ขของประชาชนคนไทยทุกคน	โดำยเน้นการเช่�อมโยงแบบไร้รอยต่่อ	

(Seamless)	และจะเป็น	Model	ต้่นแบบของการพัฒนาพ่�นที�ส่ถุานีขนส่่งมวลชนส่ำาหรับโครงการอ่�นๆ	ต่่อไป

แผนแม่่บทำการพััฒนาโครงข่ายทำางรถไฟส่นับส่นุนเขตเศึรษฐกิจัพิัเศึษ	การท่ำองเท่ำ�ยว	และการพััฒนาพ้ั�นท่ำ�	เพ่�อรองรับการพัฒนา	

โครงส่ร้างพ่�นฐานระบบราง	รวมทั�งการบริหาร	จัดำการและเทคโนโลยีที�เหมาะส่ม	ส่นับส่นุนและรองรับการพัฒนา	พ่�นที�ใน	ด้ำานต่่างๆ	

ของประเทศ	 และการพัฒนาระบบขนส่่งทางรถุไฟในภูมิภาคต่่างๆ	 ให้ส่ามารถุเช่�อมโยงด้ำานการขนส่่งกับประเทศเพ่�อนบ้าน	 ในภูมิภาค	

ได้ำอยา่งมีประสิ่ทธิภาพ	และเพ่�อเพิ�มขีดำความส่ามารถุในการพัฒนาระบบราง	มีกำาหนดำระยะเวลา	20	ปี	ระหว่างปี	พ.ศ.	2560-2579	

เพ่�อให้ส่อดำคล้องกับยุทธศาส่ต่ร์ชาต่ิและยุทธศาส่ต่ร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่่งของไทย	 ระยะ	 20	 ปี	 (พ.ศ.	 2560-2579)												

มูลค่าการลงทุนของการพัฒนาโครงการต่ามแผนแม่บทฯ	 เป็นจำานวนเงินรวม	 2.90	 ล้านล้านบาท	 โดำยแบ่งช่วงเวลาการพัฒนาของ	

แผนออกเป็น	3	ระยะ	ค่อ	1)	แผนการดำำาเนินการระยะสั่�นหร่อเร่งด่ำวน	ค่อ	การรวมโครงการที�ดำำาเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน	และแผน

งานโครงการที�มีระยะเวลาเริ�มดำำาเนินการภายใน	5	ปีแรกของแผนแม่บทฯ	(พ.ศ.	2560-2564)	2)	แผนการดำำาเนินการระยะกลาง	ค่อ	

แผนงาน	โครงการที�มีระยะเวลาเริ�มดำำาเนินการในช่วงปีที�	6-10	ของแผนแม่บทฯ	(พ.ศ.	2565-2569)		3)	แผนการดำำาเนินการระยะยาว 
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ค่อแผนงานโครงการที�มีระยะเวลา	เริ�มดำำาเนินการภายหลังปีที�	10	

ของแผนแม่บทฯ	(พ.ศ.	2570-2579)	โดำยแผนงานการพัฒนาระบบ	

รางต่ามแผนแม่บทฯ	ประกอบด้ำวยแผนงาน	7	กลุ่ม	ดัำงนี�		1)	แผนงาน	

การพัฒนาทางคู่ในโครงข่ายทางรถุไฟปัจจุบัน	 2)	 แผนงานการ			

ปรับปรุงโครงส่ร้างพ่�นฐานให้ไดำ้มาต่รฐานเพ่�อความปลอดำภัย									

3)	แผนงานการพัฒนาทางรถุไฟส่ายใหม่		4)	แผนงานการพัฒนาทาง	

รถุไฟขนาดำทางมาต่รฐาน		5)	แผนงานการพัฒนาระบบการเดิำนรถุ	

ด้ำวยระบบไฟฟ้า		6)	แผนงานการพัฒนาโครงส่ร้างพ่�นฐานส่ำาหรับ	

การขนส่่งสิ่นค้า		7)		แผนงานโครงการด้ำานรถุจักรล้อเล่�อน	ส่ำานักงาน	

โครงการพัฒนาระบบราง	ส่นข.	ในขณะนั�น	(ปัจจุบัน	ค่อ	ขร.)	ได้ำนำาเส่นอแผนแม่บทฯ	ต่่อ	คค.	และ	คค.	ได้ำส่่งให้ส่ำานักงานส่ภาพัฒนาการ	

เศรษฐกิจและสั่งคมแห่งชาติ่	เม่�อวันที�	25	ธันวาคม	2561	เพ่�อพิจารณาดำำาเนินการต่ามแนวทางการเส่นอ	แผนเข้าสู่่การพิจารณาของ	

คณะรัฐมนต่รีทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง	 เพ่�อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาระบบรางให้เป็นระบบคมนาคมขนส่่งหลัก

ของประเทศ	โดำย	คค.จะนำาแผนดัำงกล่าวใช้เป็นเคร่�องม่อในการขับเคล่�อนแผนยุทธศาส่ต่ร์ชาติ่	20	ปี	ต่่อไป

	 ผลจัากการพััฒนาโครงการตาม่แผนแม่่บทำฯ	จัะม่่ส่่วนพััฒนาระบบราง	ดังน่�

	 1.	 ส่ภาพโครงข่ายทางรถุไฟ	ช่วยส่่งเส่ริมการขนส่่งทางรางซึึ่�งเป็นรูปแบบที�ประหยัดำ	โดำยโครงการต่ามแผนแม่บทฯ	

20	ปี	ทั�ง	3	ระยะ	จะเพิ�มการเข้าถึุงระบบ	ค่อ	โครงข่ายทางรถุไฟจะผ่าน	62	จังหวัดำของประเทศ	จากเดิำม	47	จังหวัดำ	ด้ำวยระยะทาง

โครงข่ายที�เพิ�มขึ�นกว่า	2	เท่า	นอกจากนี�	ในแง่ของประสิ่ทธิภาพการเดิำนรถุ	โครงข่ายทาง	1	เมต่ร	จะส่ามารถุให้บริการได้ำรวดำเร็วและ	

ต่รงต่่อเวลามากขึ�น	และมีความจุทางเพิ�มขึ�น	เน่�องจากจะมีทางคู่ในโครงข่ายเพิ�มขึ�น	และมีการติ่ดำตั่�งระบบรถุไฟฟ้า	1,405	กิโลเมต่ร

	 2.	 การเดิำนทางขนส่่งผู้โดำยส่ารและสิ่นค้าทาง	รถุไฟ	มีความส่ะดำวก	รวดำเร็ว	ปลอดำภัย	และต่รงต่่อเวลายิ�งขึ�น

	 3.	 ปริมาณการขนส่่งผู้โดำยส่ารทางรถุไฟหลังสิ่�นสุ่ดำการลงทุนจะเพิ�มขึ�นจากปัจจุบัน	และสั่ดำส่่วนการเดิำนทางโดำยรถุยนต์่	

ส่่วนบุคคลจะลดำลง

	 4.	 ปริมาณการขนส่่งสิ่นค้าทางรถุไฟหลังสิ่�นสุ่ดำ	การลงทุนจะเพิ�มขึ�นจากปัจจุบัน	โดำยสั่ดำส่่วนการขนส่่งสิ่นค้าทางถุนน	

จะลดำลง	

	 5.	 เม่�อมีการพัฒนาต่ามแผนแม่บทฯ	 จะทำาให้ค่าความหนาแน่นโครงข่ายระบบรางจะเพิ�มขึ�น	 ส่่งผลต่่อค่าคะแนน	

ตั่วชี�วัดำของ	 IMD	 (International	 Institute	 for	 Management	 Development)	 ที�ดีำขึ�น	 ส่่งผลต่่ออันดัำบความส่ามารถุในการ	

แข่งขันของประเทศ

	 6.	 โครงข่ายทางรถุไฟเช่�อมโยงกับพ่�นที�กลุ่มเม่อง					

ศักยภาพเพ่�อส่่งเส่ริมการพัฒนาเม่องให้เช่�อมโยงถึุงกันได้ำส่ะดำวก					

ส่นับส่นุนการใช้ระบบรางอย่างเต็่มประสิ่ทธิภาพ	

	 7.	 โครงข่ายรถุไฟต่ามแผนแม่บทฯ	ที�ส่นับส่นุน

นโยบายคลัส่เต่อร์อุต่ส่าหกรรม	การพัฒนาพ่�นที�ในรูปแบบคลัส่เต่อร์	

เป็นเคร่�องม่อส่ำาคัญในการเพิ�มขีดำความส่ามารถุในการแข่งขันของ								

ธุรกิจในระดำับส่ากลเพ่�อส่อดำรับกับนโยบายในยุคประชาคม	

เศรษฐกิจอาเซีึ่ยน	 (ASEAN	 Economic	 Community,	 AEC)												

ในรูปแบบของการรวมกลุ่มของอุต่ส่าหกรรมและธุรกิจที�	เกี�ยวข้อง	

ในกลุ่มส่าขาเดีำยวกันให้ดำำาเนินกิจกรรมอยู่ในพ่�นที�เดีำยวกัน	

	 8.	 โครงข่ายรถุไฟต่ามแผนแม่บทฯ	ที�ส่นับส่นุน

นโยบายคลัส่เต่อร์ท่องเที�ยว	มุ่งเน้นการกระจายรายได้ำ	ลดำความ	

เหล่�อมลำ�า	เน้นการกระจายรายได้ำสู่่ภูมิภาค	และหนุนให้อุต่ส่าหกรรม	
การท่องเที�ยวเติ่บโต่อย่างมีคุณภาพและยั�งย่น
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 การเช้�อม่ต่อการเดินทำางของผู้โดยส่ารบริเวณแยกบางขุนนนท์ำ	 ส่ถุานีบางขุนนนท์	 เป็นจุดำเช่�อมต่่อระหว่างส่ถุานี			

บางขุนนนท์ของโครงการรถุไฟฟ้าชานเม่องส่ายสี่แดำง	ส่ถุานีบางขุนนนท์ของโครงการรถุไฟฟ้าส่ายสี่ส้่ม	และส่ถุานีบางขุนนนท์ของโครงการ	

รถุไฟฟ้าส่ายสี่นำ�าเงิน	จึงได้ำต่รวจส่อบจากข้อมูลเบ่�องต้่นของส่ถุานีบางขุนนนท์ของทั�ง	3	โครงการพบว่า	ยังไม่มีความชัดำเจนของแบบ

การเช่�อมต่่อการเดิำนทางของผู้โดำยส่ารระหว่างระบบ	 จึงได้ำประส่านข้อมูลจาก	 รฟท.	 และ	 รฟม.	 เพ่�อหาร่อรายละเอียดำการเช่�อมต่่อ		

การเดิำนทางของผู้โดำยส่ารบริเวณแยกบางขุนนนท์

	 ในการหาร่อรายละเอียดำระหว่าง	 รฟท.	และ	 รฟม.	ทำาให้ได้ำข้อส่รุปในการเช่�อมต่่อการเดิำนทางของผู้โดำยส่ารบริเวณ	

แยกบางขุนนนท์	ซึึ่�งมีข้อส่รุป	ดัำงนี�

	 1.	 ให้	 รฟท.	 กำาหนดำแบบส่ถุานีบางขุนนนท์ของโครงการรถุไฟชานเม่องส่ายสี่แดำงอ่อน	 เป็นแบบชานชาลากลาง		

(Central	Platform)	โดำยให้มีโครงส่ร้างบันไดำและลิฟต์่เช่�อมระหว่างบริเวณชานชาลาทั�งส่องฝัั่�งของโครงการรถุไฟชานเม่องส่าย	สี่แดำงกับ	

ชานชาลาของโครงการรถุไฟฟ้าส่ายสี่นำ�าเงิน	ส่่วนต่่อขยาย	ชว่งบางซ่ึ่�อ-ท่าพระ	ในลักษณะการเช่�อมต่่อการเดิำนทางของผู้โดำยส่ารแบบ	

Paid	to	Paid	เพ่�อผู้โดำยส่ารส่ามารถุใช้ระบบตั่�วร่วมเดิำนทางเช่�อมต่่อได้ำ	

	 2.	 ให้	รฟท.	และ	รฟม.	พิจารณาการเช่�อมต่่อการเดิำนทางของผู้โดำยส่ารบริเวณส่ถุานีบางขุนนนท์ระหว่าง	3	โครงการ	

ในแบบ	Paid	to	Paid	ซึึ่�งจะทำาให้เกิดำการเดิำนทางแบบไร้รอยต่่อ	(Seamless)

	 3.	 กรณีการเช่�อมต่่อรถุไฟระบบอ่�นกับรถุไฟฟ้าส่ายสี่ส้่ม	ซึึ่�งต้่องออกจากระบบก่อน	ทำาให้การเช่�อมต่่อยังไม่ส่มบูรณ์

แบบ	หาก	รฟท.	ปรับลดำพ่�นที�จอดำรถุของรถุไฟชานเม่องส่ายสี่แดำงอ่อน	เพ่�อขยายพ่�นที�	Paid	Area	บริเวณชั�นขายตั่�วระดัำบเส่มอดิำน

ของรถุไฟชานเม่องส่ายสี่แดำงอ่อนจะทำาให้มีพ่�นที�เพียงพอส่ำาหรับส่ร้างทางเช่�อมต่่อจากชั�นใต้่ดิำนของโครงการรถุไฟฟ้าส่ายสี่ส้่มฯ	ขึ�นมา	

เช่�อมต่่อกับชั�นจำาหน่ายตั่�วของโครงการรถุไฟชานเม่องส่ายสี่แดำงอ่อนฯ	ได้ำโดำยไม่ต้่องออกจากระบบ	และใช้ทางเช่�อมต่่อชานชาลารถุไฟ	

ชานเม่องส่ายสี่แดำงอ่อนกับชานชาลารถุไฟฟ้าส่ายสี่นำ�าเงินต่่อไปได้ำ	จะทำาให้ส่ามารถุเช่�อมต่่อในระบบได้ำ	ทั�งรถุไฟฟ้า	3	ส่าย	โดำยไม่ต้่อง	

ออกจากระบบในลักษณะแบบ	Paid	to	Paid

	 4.	 การเช่�อมต่่อการเดิำนทางของผู้โดำยส่ารระหว่าง	3	โครงการเป็นแบบ	Paid	to	Paid	ส่ามารถุพิจารณาอีกรูปแบบ	

ค่อ	การปรับการใช้งานอาคาร	Transfer	Building	ให้เป็นพ่�นที�	Paid	Area	และกำาหนดำให้ผู้โดำยส่ารรายใหม่ที�จะเข้าสู่่ระบบของ	3	

โครงการ	ใช้ทางเข้า-ออกปกติ่ของแต่่ละโครงการแทน

	 5.	 การก่อส่ร้างทางเช่�อมต่่อแบบ	Paid	to	Paid	ระหว่าง	3	โครงการ	จะทำาให้ผู้โดำยส่ารของโครงการรถุไฟฟ้าส่าย	

สี่ส้่มฯ	 กับรถุไฟฟ้าส่ายสี่นำ�าเงินฯ	 ที�คาดำว่าจะมีปริมาณค่อนข้างมากเดิำนทางผ่านพ่�นที�ของโครงการรถุไฟชานเม่องส่ายสี่แดำงอ่อนฯ								

ซึึ่�งพ่�นที�บริเวณชานชาลาอาจไม่เพียงพอในการรองรับปริมาณผู้โดำยส่าร	รวมทั�งการส่ร้างบันไดำเล่�อนและลิฟต่์ที�จะต่่อเช่�อมระหว่าง													

โครงการรถุไฟชานเม่องส่ายสี่แดำงอ่อนฯ	กับโครงการรถุไฟฟ้าส่ายสี่นำ�าเงินฯ	ส่ามารถุส่ร้างได้ำเพียงคู่เดีำยวเท่านั�น	ทั�งนี�	จะต้่องมีการวิเคราะห์	

ปริมาณผู้โดำยส่ารก่อนหาแนวทางที�เหมาะส่มต่่อไป

	 ทั�งนี�	ได้ำเส่นอรายงานต่่อกระทรวงคมนาคม	(คค.)	เม่�อวันที�	10	มิถุุนายน	2562	เพ่�อมอบหมายให้	รฟท.	และ	รฟม.		

ร่วมกันพิจารณารูปแบบการเช่�อมต่่อการเดิำนทางของผู้โดำยส่ารบริเวณส่ถุานีบางขุนนนท์ระหว่าง	3	โครงการลักษณะ	Paid	to	Paid	

ที�เหมาะส่ม	เพ่�อให้เกิดำการเดิำนทางแบบไร้รอยต่่อ	(Seamless)	ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำำาเนินการดัำงกล่าว
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	 การติ่ดำต่ามประเมินผลการดำำาเนินโครงการก่อส่ร้างรถุไฟฟ้าในเขต่กรุงเทพมหานครและปริมณฑ์ล	มุ่งเน้นการติ่ดำต่าม

โครงการที�อยู่ระหว่างการก่อส่ร้าง	จำานวน	7	โครงการ	ค่อ	โครงการระบบรถุไฟชานเม่อง	(ส่ายสี่แดำง)	ช่วงบางซ่ึ่�อ-รังสิ่ต่	โครงการรถุไฟฟ้าส่ายสี่ส้่ม	

ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	-	มีนบุรี	(สุ่วินทวงศ์)	โครงการรถุไฟฟ้าส่ายสี่ชมพู	ช่วงแคราย-มีนบุรี	โครงการรถุไฟฟ้าส่ายสี่เขียว	

ช่วงหมอชิต่-ส่ะพานใหม่-คูคต่	โครงการรถุไฟฟ้าส่ายสี่เหล่อง	ช่วงลาดำพร้าว-ส่ำาโรง	และโครงการรถุไฟฟ้าส่ายสี่นำ�าเงิน	ช่วงหัวลำาโพง-

บางแค	และช่วงบางซ่ึ่�อ-ท่าพระ	กรมการขนส่่งทางราง	(ขร.)	ได้ำดำำาเนินการติ่ดำต่ามประเมินผลการดำำาเนินโครงการรถุไฟฟ้าในเขต่กรุง

เทพมหานคร	และปริมณฑ์ลที�อยู่ระหว่างการก่อส่ร้าง	ในระหว่างวันที�	13-17	พฤษภาคม	2562	เพ่�อติ่ดำต่ามประเมินผลการดำำาเนินงาน	

ต่ามแผนพัฒนาโครงส่ร้างพ่�นฐานระบบรางของประเทศ	ซึึ่�งจะต้่องจัดำทำารายงานติ่ดำต่ามประเมินผลโครงการด้ำานระบบราง	เพ่�อเส่นอ

รัฐมนต่รีว่าการกระทรวงคมนาคม	พิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานที�เกี�ยวข้องดำำาเนินการต่่อไป	และ	กรมการขนส่่งทางราง	

(ขร.)	 ได้ำจัดำการประชุมหาร่อเพ่�อพิจารณาปรับปรุงข้อมูลโครงการรถุไฟฟ้าในเขต่กรุงเทพมหานครและปริมณฑ์ล	 ร่วมกับส่ำานักงาน	

ปลัดำกระทรวงคมนาคม	(ส่ปค.)	ส่ำานักงานนโยบายและแผนการขนส่่งและจราจร	(ส่นข.)	กรุงเทพมหานคร	(กทม.)	การรถุไฟแห่งประเทศไทย	

(รฟท.)	การรถุไฟฟ้าขนส่่งมวลชนแห่งประเทศไทย	(รฟม.)	บริษัท	รถุไฟฟ้า	ร.ฟ.ท.	จำากัดำ	(ร.ฟ.ฟ.ท.)	บริษัท	ทางด่ำวน	และรถุไฟฟ้ากรุงเทพ	

จำากัดำ	(มหาชน)	(BEM)	และบริษัท	ระบบขนส่่งมวลชนกรุงเทพ	จำากัดำ	(มหาชน)	(BTS)	เม่�อวันที�	8	กรกฎาคม	2562

โครงการก่อ ร้างระบบรถไฟชานเมือง ( าย ีแดง) ช่ งบางซ่ืื่อ-รัง ิต

 โครงการรถไฟฟ้า าย ีชมพู ช่ งแคราย-มีนบุรี 

 โครงการรถไฟฟ้า าย าย ีเ ลือง ช่ งลาดพร้า - ำาโรง

โครงการรถไฟฟ้า าย ี ้ม ช่ ง ูนย์ ัฒนธรรมฯ-มีนบุรี ( ุ ินท ง ์)

 โครงการรถไฟฟ้า าย ีเขีย  ช่ ง มอชิต- ะพานใ ม่ขคูคต

โครงการรถไฟฟ้า าย าย ีนำ้าเงิน ช่ ง ั ลำาโพง-บางแค

และช่ งบางซ่ืื่อ-ท่าพระ
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	 จากการลงพ่�นที�เพ่�อต่ิดำต่ามความก้าวหน้าการดำำาเนินโครงการรถุไฟฟ้าที�อยู่ระหว่างการก่อส่ร้างและการรายงานผล	

การดำำาเนินงานของเจ้าหน้าที�	รฟท.	รฟม.	กลุ่มบริษัทผู้รับเหมาก่อส่ร้าง	และที�ปรึกษาควบคุมงานก่อส่ร้าง	ระหว่างวันที�	13-17	พฤษภาคม	

2562	และการประชุมหาร่อเพ่�อพิจารณาปรับปรุงข้อมูลโครงการรถุไฟฟ้าในเขต่กรุงเทพมหานครและปริมณฑ์ล	ร่วมกับ	ส่ปค.	ส่นข.	

กทม.	รฟท.	รฟม.	รฟฟท.	BEM	และ	BTS	เม่�อวันที�	8	กรกฎาคม	2562	ทำาให้ทราบปัญหาอุปส่รรคของการดำำาเนินงาน	โดำยได้ำส่รุปเป็น	

ข้อเส่นอแนะส่ำาหรับการพัฒนาโครงข่ายรถุไฟฟ้าในเขต่กรุงเทพมหานครและปริมณฑ์ล	เช่น	การติ่ดำตั่�งประตู้่กั�นชานชาลาหร่อราวกันต่ก	

บริเวณส่ถุานีเพ่�อความปลอดำภัยของผู้โดำยส่าร	การติ่ดำป้ายแนะนำาเส้่นทางการเช่�อมต่่อที�ชัดำเจนในจุดำเช่�อมต่่อที�ส่ำาคัญ	และการพัฒนา	

พ่�นที�บางส่่วนของอาคารส่ถุานีเป็นพ่�นที�เชิงพาณิชย์เพ่�ออำานวยความส่ะดำวกแก่ผู้ใช้บริการ	เป็นต้่น	และได้ำนำาเส่นอต่่อ	คค.	แล้วเม่�อวันที�	

22	สิ่งหาคม	2562	เพ่�อมอบให้	รฟท.	รฟม.	และ	รฟฟท.	ดำำาเนินการต่่อไป

 
 การกำาหนดช้�อและรหัส่ส่ถาน่รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทำพัม่หานครและปริม่ณฑล	 ได้ำศึกษาการวางแผนเชิงระบบการ					

จัดำการเดิำนรถุเพ่�อยกระดัำบการให้บริการรถุไฟฟ้าขนส่่งมวลชน	ซึึ่�งเป็นงานวิเคราะห์และจัดำทำาแนวทางการเพิ�มประสิ่ทธิภาพการวางแผนการจัดำการ															

เดำินรถุที�ไดำ้มีการจัดำทำาแนวทางการกำาหนดำช่�อและรหัส่ส่ถุานีรถุไฟฟ้าในเขต่กรุงเทพมหานครและปริมณฑ์ลให้เป็นระบบส่ากล	

ซึึ่�งในงานดัำงกล่าว	มีการศึกษาทบทวนหลักการตั่�งช่�อส่ถุานีระบบขนส่่งส่าธารณะ	เพ่�อทบทวนประเด็ำนต่่าง	ๆ 	ที�เกี�ยวข้องกับช่�อของส่ถุานที�	

ส่าธารณะหร่อส่ถุานีระบบขนส่่งส่าธารณะต่่าง	ๆ 	ที�ใช้กันในประเทศต่่าง	ๆ 	ต่ามหลักส่ากล	โดำยรวบรวมทั�งหลักการตั่�งช่�อ	วิธีการได้ำมาซึึ่�งช่�อ							

หร่อแม้กระทั�งคุณส่มบัติ่ของช่�อที�จะใช้	เพ่�อนำามาเป็นหลักการ	ในการตั่�งช่�อและนำาเส่นอให้ใช้ในการตั่�งช่�อส่ถุานีรถุไฟฟ้าขนส่่งมวลชน	

ในอนาคต่	ส่ามารถุนำามาประยุกต์่ใช้กับระบบรถุไฟฟ้าขนส่่งมวลชนในประเทศไทย

	 จากผลการศึกษาเร่�องการกำาหนดำช่�อและรหัส่ส่ถุานีรถุไฟฟ้าในเขต่กรุงเทพมหานครและปริมณฑ์ล	 พบว่าการตั่�งช่�อ	

ส่ถุานที�ส่าธารณะต่่าง	ๆ	หร่อส่ถุานีระบบขนส่่งส่าธารณะจำาเป็นจะต้่องให้ช่�อนั�น	ส่ามารถุจดำจำาได้ำง่าย	โดำยเม่�อพิจารณาจากมุมมอง	

ทางด้ำานการดำำาเนินงานและการใช้งานแล้ว	การตั่�งช่�อให้สั่�น	กระชับจัดำได้ำว่ามีความส่ำาคัญ	ช่�อที�สั่�น	กระชับได้ำใจความ	และมีการใช้จำานวน	

ตั่วอักษรที�จำากัดำ	จะเป็นช่�อที�จดำจำาไดำ้ง่าย	ไดำ้รับความนิยม	และคงอยู่ไดำ้เป็นเวลานาน	โดำยแนวทางส่ำาหรับการกำาหนดำช่�อและ																			

รหัส่ส่ถุานีรถุไฟฟ้าขนส่่งมวลชนส่าธารณะ	จากการศึกษาลักษณะเฉพาะของการตั่�งช่�อส่ถุานีขนส่่งส่าธารณะส่ากล	ข้อมูลความคิดำเห็น	

ของประชาชนและต่ัวแทนของผู้ประกอบการเดำินรถุในปัจจุบัน	รวมถุึงการวิเคราะห์หลักการและปัจจัยที�เหมาะส่มในการต่ั�งช่�อ

ส่ามารถุส่รุปหลักการตั่�งช่�อและกำาหนดำรหัส่ส่ถุานีรถุไฟฟ้าขนส่่งมวลชนส่าธารณะ	ดัำงนี�

	 1.	 ง่าย	ช่�อส่ถุานีรถุไฟฟ้าจะต้่องเป็นช่�อที�ง่าย	และส่ามารถุจดำจำาได้ำง่าย

	 2.	 กระชับ	ช่�อส่ถุานีรถุไฟฟ้าควรเป็นช่�อที�สั่�น	ได้ำใจความโดำยช่�อภาษาไทยควรมีความยาวไม่เกิน	5	พยางค์	และช่�อ	

ภาษาอังกฤษควรใช้ตั่วอักษรไม่เกิน	15	ตั่วอักษร

	 3.	 มีความยั�งย่น	ช่�อส่ถุานีควรใช้ได้ำอย่างต่ลอดำระยะเวลาที�ส่ถุานียังคงเปิดำให้บริการอยู่

	 4.	 ส่ามารถุระบุต่ำาแหน่งได้ำชัดำเจน	 ช่�อส่ถุานีจะต้่องเอ่�อให้ผู้เดิำนทางส่ามารถุระบุต่ำาแหน่งหร่อบริเวณที�ตั่�งของส่ถุานี	

ได้ำอย่างชัดำเจน	และควรมีความเกี�ยวข้องกับพ่�นที�ตั่�งส่ถุานี

	 5.	 เฉพาะเจาะจง	ช่�อส่ถุานีจะต้่องไม่ซึ่ำ�ากัน	หร่อส่ร้างความสั่บส่นแก่ผู้ใช้บริการ

	 6.	 มีความเช่�อมโยงกัน	 ช่�อส่ถุานีจะต้่องส่ามารถุส่ร้างความเช่�อมโยงไปใช้ในการวางแผนการเดิำนทางได้ำ	 โดำยเฉพาะ	

ช่�อส่ถุานีที�เป็นส่ถุานีเช่�อมต่่อ	ควรใช้ช่�อเดีำยวกันทั�งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	โดำยมีการระบุความแต่กต่่างของเส้่นทางโดำย	รหัส่ส่ถุานี

	 	 จากผลการศึกษาข้างต้่นนำาไปสู่่การการประชุมหาร่อกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง	 เพ่�อให้มีการดำำาเนินการแก้ไขช่�อ	

และรหัส่ส่ถุานีให้มีความเหมาะส่ม	การประชุมหาร่อกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้องได้ำข้อส่รุปว่า	เห็นชอบหลักการการกำาหนดำรหัส่ส่ถุานีรถุ

ไฟฟ้าในเขต่กรุงเทพมหานครและปริมณฑ์ล	ต่ามผลการศึกษาวางแผนเชิงระบบการกำาหนดำช่�อและรหัส่ส่ถุานีรถุไฟฟ้าในเขต่กรุงเทพ

มหานครและปริมณฑ์ล	โดำยมอบ	รฟท.	รฟม.	และ	กทม.	ต่รวจส่อบรายละเอียดำต่ามผลการศึกษาการกำาหนดำรหัส่ส่ถุานีรถุไฟฟ้า	โดำย	

รับความเห็นจากที�ประชุมไปดำำาเนินการเป็นกรณีเร่งด่ำวน	แจ้งข้อมูลและความเห็นให้	ส่นข.	ทราบเพ่�อนำามาปรับปรุงต่่อไป	มอบ	ส่นข.	

ประมวลเร่�องการกำาหนดำช่�อและรหัส่ส่ถุานีรถุไฟฟ้าในเขต่กรุงเทพมหานครและปริมณฑ์ล	ที�ปรับปรุงรายละเอียดำที�หน่วยงานเส่นอมาแล้ว	

เส่นอต่่อ	คจร.	 เพ่�อให้ความเห็นก่อนเส่นอ	ครม.	 เพ่�อมีมติ่มอบหน่วยงานที�เกี�ยวข้องดำำาเนินการต่่อไป	 ทั�งนี�เม่�อ	ขร.	 ได้ำจัดำตั่�งขึ�นเป็น	

หน่วยงานราชการเม่�อวันที�	12	เมษายน	2562	ขร.	ได้ำเส่นอเร่�องดัำงกล่าวต่่อ	คค.	เม่�อวันที�	12	มิถุุนายน	2562	เพ่�อมอบหมายให้	รฟท.	

และ	รฟม.	ดำำาเนินการในส่่วนที�เกี�ยวข้องแล้ว	โดำย	คค.	ได้ำสั่�งการให้	ขร.	หาร่อกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้องอีกครั�ง
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 การบริหารจััดการผู้โดยส่ารในชั�วโม่งเร่งด่วน	บริเวณส่ถาน่รถไฟฟ้าเตาปูน	จุัดเช้�อม่ต่อการเดินทำางของรถไฟฟ้า	

ม่หานคร	 ส่ายเฉลิม่รัชม่งคล	 (ส่ายส่่นำ�าเงิน)	 และส่ายฉลองรัชธรรม่	 (ส่ายส่่ม่่วง)	 กระทรวงคมนาคม	 และกรมการขนส่่งทางราง	

ได้ำลงพ่�นที�	เม่�อวันที�	1	กรกฎาคม	2562	ณ	ส่ถุานีรถุไฟฟ้าเต่าปูน	โดำยมีการรถุไฟฟ้าขนส่่งมวลชนแห่งประเทศไทย	(รฟม.)	และบริษัท	

ทางด่ำวน	และรถุไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัดำ	(มหาชน)	(BEM)	ผู้ให้บริการรถุไฟฟ้าส่ายสี่นำ�าเงินและส่ายสี่ม่วง	เข้าร่วมการลงพ่�นที�โดำยได้ำหาร่อ	

ถึุงการให้บริการผู้โดำยส่ารและการจัดำการจราจรในช่วงชั�วโมงเร่งด่ำวน	พร้อมทั�งกำาหนดำแนวทางแก้ปัญหาโดำยปรับต่ารางเดิำนรถุในชั�วโมง

เร่งด่ำวนให้มีความถีุ�เหมาะส่ม	เร่งรัดำการจัดำซ่ึ่�อรถุไฟฟ้าเพิ�มเติ่ม	จำานวน	35	ขบวน	เพ่�อรองรับการให้บริการในส่ายเฉลิมรัชมงคล	ทั�งนี�	ผลการ	

ดำำาเนินงานปัจจุบันพบว่า	ผู้โดำยส่ารส่ะส่มที�ชั�นชานชาลาลดำลง	และส่ามารถุเข้าสู่่ขบวนรถุไฟฟ้าขบวนถัุดำไปได้ำทั�งหมดำ

 การเพิั�ม่จุัดหยุดรับ-ส่่งผู้โดยส่ารรถไฟด่วนพิัเศึษทัำกษิณารัถย์	ขบวนท่ำ�	31	และ	32	ณ	ส่ถาน่บ้านโป่ง	จัังหวัดราชบุร่	

กรมการขนส่่งทางราง	และการรถุไฟแห่งประเทศไทย	ได้ำจัดำประชุม	เม่�อวันที�	23	สิ่งหาคม	2562	โดำยที�ประชุมได้ำรับทราบผลการลง

ส่ำารวจกายภาพส่ถุานีบ้านโป่ง	พร้อมมีมติ่ให้รถุไฟด่ำวนพิเศษทักษิณารัถุย์	ขบวนที�	31	และ	32	ทดำลองหยุดำรับ-ส่่งผู้โดำยส่าร	ณ	ส่ถุานีบ้านโป่ง	

เพ่�อสั่งเกต่ปริมาณผู้โดำยส่ารเป็นระยะเวลา	6	เด่ำอน	ระหว่างวันที�	1	กันยายน	2562	ถึุงวันที�	29	กุมภาพันธ์	2563	หากพบว่าปริมาณผู้โดำยส่าร	

ณ	ส่ถุานีบ้านโป่ง	มีความเหมาะส่ม	จะกำาหนดำให้ส่ถุานีบ้านโป่ง	เป็นจุดำหยุดำรับ-ส่่งผู้โดำยส่ารรถุไฟด่ำวนพิเศษทักษิณารัถุย์	ขบวนที�	31	

และ	32	เป็นการถุาวร	เพ่�ออำานวยความส่ะดำวกแก่ประชาชน

	 การลงพั้�นทำ่�เพั้�อส่ังเกตการณ์และรับฟังแนวทำางบริหารจััดการส่ภาพัความ่แออัดในการใช้บริการของผู้โดยส่าร			

กรณ่เกิดเหตุรถไฟฟ้าส่ายเฉลิม่รัชม่งคล	(ส่ายส่่นำ�าเงิน)	ขัดข้อง	พัร้อม่ติดตาม่ความ่ค้บหน้าโครงการก่อส่ร้างทำางเช้�อม่	(Skywalk)	

ระหว่างส่ถาน่พัหลโยธินถึงส่ถาน่ห้าแยกลาดพัร้าว	กรมการขนส่่งทางราง	โดำยมีการรถุไฟฟ้าขนส่่งมวลชนแห่งประเทศไทย	และบริษัท	

ทางด่ำวน	และรถุไฟฟ้ากรุงเทพ	จำากัดำ	(มหาชน)	เข้าร่วมการลงพ่�นที�	เม่�อวันที�	16	ตุ่ลาคม	2562	

ณ	ส่ถุานีพหลโยธิน	โดำยทุกฝ่ั่ายเห็นชอบร่วมกัน	ที�จะออกมาต่รการกลางในการบริหารจัดำการ	

เม่�อมีเหตุ่รถุไฟฟ้าขัดำข้อง	เช่น	การเผยแพร่ประชาสั่มพันธ์เหตุ่ขัดำข้อง	แนวทางการแก้ไขระยะเวลา	

การรอ	และจุดำหมายการให้บริการเดิำนรถุ	ให้ผู้โดำยส่ารทราบผ่านช่องทางต่่าง	ๆ 	ต่ลอดำจนมาต่รการ	

อ่�น	ๆ 	เช่น	การค่นเงินค่าโดำยส่ารแก่ผู้ที�ไม่ประส่งค์จะรอการเดิำนทาง	โดำยจะหาร่อร่วมกันเพ่�อให้	

เป็นแนวทางที�ชัดำเจนในการบริหารจัดำการแก่ประชาชนโดำยเร็วที�สุ่ดำ	จากนั�นได้ำเดิำนทางไปส่ำารวจ	

โครงการก่อส่ร้างทางเช่�อม	(Skywalk)	ระหว่างส่ถุานีพหลโยธินถึุงส่ถุานีห้าแยกลาดำพร้าวของ	

ระบบรถุไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ่	6	รอบพระชนมพรรษา	(ส่ายสี่เขียว)	โดำยปัจจุบันการก่อส่ร้างมี

ความค่บหน้าร้อยละ	 35	 คาดำว่าจะแล้วเส่ร็จต่ามแผนงานในเด่ำอนกุมภาพันธ์	 2563	 จากเดิำม				

ซึึ่�	งคาดำว่าจะแล้วเส่ร็จภายในเด่ำอนเมษายน	2563	เม่�อก่อส่ร้างแล้วเส่ร็จ	ผู้โดำยส่ารจะส่ามารถุเช่�อมต่่อ	

การเดิำนทางผ่าน	Skywalk	ดัำงกล่าวได้ำโดำยส่ะดำวก	ปลอดำภัย	และไร้รอยต่่อ	
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 การเพิั�ม่ท่ำ�หยุดรถไฟชานเม้่องส่ายวงเว่ยนใหญ่่-ม่หาชัย	เพ้ั�อเช้�อม่ต่อการเดินทำางกับรถไฟฟ้าเฉลิม่พัระเก่ยรติ	6	รอบ	

พัระชนม่พัรรษา	(รถไฟฟ้าบ่ท่ำเอส่)	ส่ถาน่วุฒากาศึ กรมการขนส่่งทางราง	และการรถุไฟแห่งประเทศไทย	ได้ำลงพ่�นที�แนวเส้่นทางรถุไฟ	

ชานเม่องส่ายวงเวียนใหญ่-มหาชัย	 เม่�อวันที�	 1	 กรกฎาคม	 2562	 เพ่�อพิจารณาความเป็นไปได้ำในการเพิ�มที�หยุดำรถุไฟชานเม่องส่าย	

วงเวียนใหญ่-มหาชัย	ช่วงระหว่างส่ถุานีต่ลาดำพลู	และคลองต้่นไทร	เพ่�อเช่�อมต่่อการเดิำนทางกับรถุไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ่	6	รอบพระชนมพรรษา	

(รถุไฟฟ้าบีทีเอส่)	 ส่ถุานีวุฒากาศ	 โดำยผลพิจารณาพบว่าบริเวณดัำงกล่าวมีกายภาพเหมาะส่ม	 ทั�งนี�	 การรถุไฟแห่งประเทศไทยได้ำ													

ดำำาเนินการขนย้ายหมอนคอนกรีต่ทั�งส่องข้างทางรถุไฟ	 จำานวนประมาณ	 5,000	 ท่อน	 ออกจากพ่�นที�เรียบร้อยแล้ว	 และอยู่ระหว่าง			

ดำำาเนินการก่อส่ร้างที�หยุดำรถุไฟชานเม่อง	 และติ่ดำตั่�งไฟส่่องส่ว่าง	 คาดำว่าจะเปิดำใช้งานได้ำภายในเด่ำอนธันวาคม	 2562	 เม่�อเปิดำใช้งาน			

ผู้โดำยส่ารจะส่ามารถุเช่�อมต่่อการเดิำนทางระหว่างรถุไฟฟ้าบีทีเอส่	และรถุไฟชานเม่องของการรถุไฟแห่งประเทศไทยได้ำโดำยส่ะดำวก	
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การรถไฟฟ้าขนส่่งมวลชนแห่่งประเทศไทย
โครงการท่ำ�เปิดให้บริการแล้ว

 1.	 โครงการรถไฟฟ้าม่หานคร	ส่ายเฉลิม่รัชม่งคล (รถุไฟฟ้าใต้่ดิำนส่ายแรกของประเทศไทย)	ระยะทาง	20	กิโลเมต่ร	

จำานวน	18	ส่ถุานี	 เปิดำให้บริการเม่�อวันที�	4	กรกฎาคม	2547	 มีรถุไฟฟ้าให้บริการ	19	ขบวน	จำานวนผู้โดำยส่ารรวม	3.86	 ล้านคน	

(ทั�งปีงบประมาณ)	หร่อเฉลี�ย	3.22	แส่นคน/วัน

 2.	 โครงการรถไฟฟ้าม่หานคร	ส่ายฉลองรัชธรรม่ (ส่ายสี่ม่วง	ช่วงบางใหญ่-เต่าปูน)	ระยะทาง	23	กิโลเมต่ร	จำานวน	

16	ส่ถุานี	เปิดำให้บริการเม่�อวันที�	6	สิ่งหาคม	2559	มีรถุไฟฟ้าให้บริการ	21	ขบวน	จำานวนผู้โดำยส่ารรวม	6.39	แส่นคน	(ทั�งปีงบประมาณ)	

หร่อเฉลี�ย	5.32	หม่�นคน/วัน

	 3.	 โครงการรถไฟฟ้าส่ายส่่นำ�าเงิน	ช่วงหัวลำาโพัง-บางแค	ระยะทาง	14	กิโลเมต่ร	จำานวน	11	ส่ถุานี	เม่�อวันที�	30	

กันยายน	2562	พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนต่รี	เป็นประธานในพิธีเปิดำให้บริการโครงการรถุไฟฟ้าส่ายสี่นำ�าเงิน	ช่วงหัวลำาโพง-

บางแค	 อย่างเป็นทางการ	 ทั�งนี�	 นายกรัฐมนต่รีและคณะ	 ได้ำเดิำนทางด้ำวยรถุไฟฟ้าเที�ยวปฐมฤกษ์จากส่ถุานีท่าพระไปยังส่ถุานีวัดำมังกร	

กมลาวาส่	หลังจากเส่ร็จสิ่�นพิธี

โครงการท่ำ�อยู่ระหว่างการดำาเนินงาน

 1.	 โครงการรถไฟฟ้าส่ายส่่นำ�าเงิน	ช่วงบางซ้ื่�อ-ท่ำาพัระ การดำำาเนินงานก่อส่ร้างงานโยธาแล้วเส่ร็จ	100%	งานผลิต่

และติ่ดำตั่�งระบบรถุไฟฟ้าช่วงบางซ่ึ่�อ-เต่าปูน	แล้วเส่ร็จ	100%	และเปิดำให้บริการแล้วเม่�อวันที�	11	สิ่งหาคม	2560	ช่วงเต่าปูน-ท่าพระ	

ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในงาน	82.46%	ทั�งนี�	รฟม.	มีแผนที�จะเปิดำให้บริการภายในเด่ำอนมีนาคม	2563

 2.	 โครงการรถไฟฟ้าส่ายส่่เข่ยว	ช่วงหม่อชิต-ส่ะพัานใหม่่-คูคต	การดำำาเนินงานก่อส่ร้างงานโยธาแล้วเส่ร็จ	100%	

เม่�อวันที�	9	สิ่งหาคม	2562	พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนต่รี	เป็นประธานในพิธีเปิดำทดำลองการให้บริการเดิำนรถุไฟฟ้าส่าย

สี่เขียว	ช่วงหมอชิต่-ส่ะพานใหม่-คูคต่	จำานวน	1	ส่ถุานี	จากส่ถุานีหมอชิต่ไปยังส่ถุานีห้าแยกลาดำพร้าว	ทั�งนี�	มีแผนที�จะเปิดำให้บริการ

ไปจนถึุงส่ถุานีมหาวิทยาลัยเกษต่รศาส่ต่ร์	ภายในปี	2563	และเปิดำให้บริการต่ลอดำทั�งส่ายภายในปี	2564

	 3.	 โครงการรถไฟฟ้าส่ายส่่ส้่ม่	ช่วงศูึนย์วัฒนธรรม่ฯ-ม่่นบุร่	(สุ่วินทำวงศ์ึ) การดำำาเนินงานก่อส่ร้างงานโยธา	แล้วเส่ร็จ	
46.88%	งานผลิต่และติ่ดำตั่�งระบบรถุไฟฟ้าอยู่ระหว่างการนำาเส่นอขออนุมัติ่จากคณะรัฐมนต่รีพร้อมกับการเส่นอขออนุมัติ่การดำำาเนิน

งานโครงการรถุไฟฟ้าส่ายสี่ส้่ม	ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ

 4.	 โครงการรถไฟฟ้าส่ายส่่ชม่พูั	ช่วงแคราย-ม่่นบุร่	การดำำาเนินงานในระยะที�	1	(งานออกแบบและก่อส่ร้างงานโยธา	

ผลิต่	จัดำหา	และติ่ดำตั่�งอุปกรณ์งานระบบรถุไฟฟ้า	และระบบอ่�น	ๆ	ที�เกี�ยวข้อง)	แล้วเส่ร็จ	40.72%

 5.	 โครงการรถไฟฟ้าส่ายส่่เหล้อง	ช่วงลาดพัร้าว-ส่ำาโรง	(ระบบรถุไฟฟ้า	และระบบอ่�น	ๆ 	ที�เกี�ยวข้อง)	แล้วเส่ร็จ	40.34%

โครงการท่ำ�อยู่ระหว่างขออนุมั่ติดำาเนินการ

 1.	 โครงการรถไฟฟ้าส่ายส่่ส้่ม่	คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	(คณะกรรมการนโยบาย	

PPP)	ในคราวประชุมเม่�อวันที�	21	มกราคม	2562	มีมติ่เห็นชอบผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ	และมอบให้	รฟม.	ไปดำำาเนินการ	

จัดำทำาข้อมูลเพ่�อประกอบการนำาเส่นอคณะรัฐมนต่รี	ต่ามมาต่รา	28	แห่ง	พ.ร.บ.	ร่วมลงทุนฯ	พ.ศ.	2556	คณะกรรมการรัฐมนต่รีฝ่ั่ายเศรษฐกิจ	

ในคราวประชุมเม่�อวันที�	20	กันยายน	2562	มีมติ่มอบหมายให้รองนายกรัฐมนต่รี	(นายอนุทิน	ชาญวีรกูล)	เป็นประธานในการประชุม	

หาร่อร่วมกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้องเพ่�อพิจารณารูปแบบการดำำาเนินงานโครงการฯ	อีกครั�ง	ก่อนนำาเส่นอต่่อคณะรัฐมนต่รีต่่อไป
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กรมเจ้้าท่า
 การพััฒนาและบำารุงรักษาโครงส่ร้างพ้ั�นฐานด้านการขนส่่งทำางนำ�าโดยการขุดลอกร่องนำ�าเศึรษฐกิจั

	 กรมเจ้าท่า	ดำำาเนินการขุดำลอกบำารุงรักษาร่องนำ�าเศรษฐกิจเพ่�อให้การคมนาคมขนส่่งทางนำ�าส่ามารถุใช้งานได้ำ	ต่ลอดำเวลา	

เพิ�มขีดำความส่ามารถุในการแข่งขัน	และลดำต่้นทุนในการขนส่่งและเพ่�อให้ส่ามารถุใช้ร่องนำ�าในการส่ัญจรขนส่่งส่ินค้าและโดำยส่าร	

ได้ำอย่างส่ะดำวกรวดำเร็ว	ต่ลอดำทั�งปี	ซึึ่�งเป็นการลดำต้่นทุนการขนส่่ง	ประหยัดำพลังงานเช่�อเพลิง	และเป็นการส่่งเส่ริมส่นับส่นุน	ความเจริญ	

เต่ิบโต่ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ	และเกิดำการส่ร้างงานส่ร้างรายไดำ้ทั�งทางต่รงและทางอ้อมอันจะทำาให้ส่ภาพทาง	

เศรษฐกิจ	สั่งคม	และความเป็นอยู่ของประชาชนดีำขึ�น	โดำยในปีงบประมาณ	2562	ได้ำดำำาเนินการในร่องส่ำาคัญต่่าง	ๆ 	เช่น	ร่องนำ�าบางปะกง	

จ.ฉะเชิงเทรา	เน่�อดิำนประมาณ	3.2	ล้าน	ลบ.ม.	ร่องนำ�าบ้านดำอน	จ.สุ่ราษฎร์ธานี	เน่�อดิำนประมาณ	2.0	ล้าน	ลบ.ม.	ร่องส่งขลา	จ.ส่งขลา	

เน่�อดิำนประมาณ	1.4	ล้าน	ลบ.ม.	เป็นต้่น

ผลการดำำาเนิินิงานิที่่�สำำาคััญของหนิ่วยงานิในิสำังกัดำ

กระที่รวงคัมนิาคัม ดำ้านิการขนิสำ่งที่างนิำ�า
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 การยกระดับความ่ปลอดภัยและการให้บริการเดินทำางเร้อคลองแส่นแส่บ

	 กรมเจ้าท่าและผู้ประกอบการเดิำนเร่อคลองแส่นแส่บ	(บริษัท	ครอบครัวขนส่่ง	จำากัดำ)	ยกระดัำบความปลอดำภัยในการ

เดิำนเร่อคลองแส่นแส่บทั�งด้ำานความปลอดำภัย	ประสิ่ทธิภาพการให้บริการ	และการดูำแลรักษาสิ่�งแวดำล้อม	โดำยกำากับ	ดูำแล	ควบคุมเร่อ

บรรทุกผู้โดำยส่ารเกินจำานวน	จำากัดำความเร็วเร่อโดำยส่าร	20	กิโลเมต่ร/ชั�วโมง	และกำาหนดำให้เร่อมีนกหวีดำเพ่�อเป็นสั่ญญาณเสี่ยงเต่่อน

ผู้โดำยส่าร	 ติ่ดำตั่�ง	 GPS	 เร่อโดำยส่าร	 และติ่ดำตั่�งอุปกรณ์ชูชีพประจำาเร่อโดำยส่ารทุกลำา	 เพิ�มประสิ่ทธิภาพการให้บริการโดำยเพิ�มจำานวน	

เร่อโดำยส่ารจาก	55	ลำา	เป็น	60	ลำา	เพ่�อระบายผู้โดำยส่ารต่กค้าง	จัดำเจ้าหน้าที�ประจำาท่าเร่อเพ่�ออำานวยความส่ะดำวกแก่ผู้โดำยส่าร	ติ่ดำตั่�ง	

Smart	 Information	TV	และ	 Free	WIFI	 บริเวณท่าเร่อ	 ทั�งนี�	 กรมเจ้าท่าได้ำให้ความส่ำาคัญเร่�องสิ่�งแวดำล้อมโดำยการลดำระดัำบเสี่ยง	

เคร่�องยนต์่	และควันไอเสี่ย	แก้ไขปัญหาฝุ่ั่นละออง	PM	2.5	เกินมาต่รฐาน	พร้อมรณรงค์ประชาสั่มพันธ์ปลูกจิต่ส่ำานึกเร่�องการรักษา	

ความส่ะอาดำทั�งบริเวณท่าเร่อและลำาคลอง

 งานกิจักรรม่ส่ำาคัญ่ด้านการขนส่่งทำางนำ�าระดับส่ากล

 การประชุม่ส่ัม่ม่นาเชิงปฏิิบัติการเก่�ยวกับการอนุวัติการอนุส่ัญ่ญ่าระหว่างประเทำศึว่าด้วยการป้องกันม่ลภาวะ	

จัากเร้อในภาคผนวก	6	ระหว่างวันท่ำ�	24-27	มิ่ถุนายน	2562 กรมเจ้าท่าร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุม	เพ่�อส่ร้างความร่วมม่อระหว่าง	

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีความรู้เกี�ยวกับหลักการและการบังคับใช้	การออกมาต่รการต่่าง	ๆ 	ที�เกี�ยวข้องกับการบังคับใช้	ซึึ่�งมีเน่�อหาที�	

ครอบคลุม	เกี�ยวกับการให้สั่ต่ยาบันและการอนุวัติ่การอนุสั่ญญาฯ	ซึึ่�งเร่�องมลพิษทางอากาศเป็นเร่�องส่ำาคัญที�ทั�วโลกให้ความส่นใจ	โดำยมี	

ผู้เข้าร่วมการประชุมจาก	10	ประเทศ	ประกอบด้ำวย	กัมพูชา	บรูไนดำารุส่ซึ่าลาม	อินโดำนีเซีึ่ย	มาเลเซีึ่ย	เมียนมาร์	ฟิลิปปินส์่	สิ่งคโปร์	

ศรีลังกา	เวียดำนาม	และไทย

 การประชุม่เชิงปฏิิบัติการระดับภูมิ่ภาคว่าด้วยกรอบงานการส่นับส่นุนเพ้ั�อการพััฒนาของส่หประชาชาติ	เร้�องการบูรณาการ	

ด้านการขนส่่งทำางนำ�า	กรมเจ้าท่าและการท่าเร่อแห่งประเทศไทย	ร่วมกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ	(International	Maritime	

Organization	 :	 IMO)	และคณะกรรมการเศรษฐกิจและสั่งคมแห่งเอเชียและแปซิึ่ฟิก	 (United	Nations	Economic	and	Social	

Commission	for	Asia	and	the	Pacific:	UNESCAP)	ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดำการประชุมเชิงปฏิิบัติ่การระดัำบภูมิภาคว่าด้ำวยกรอบ	

งานการส่นับส่นุนเพ่�อการพัฒนาของส่หประชาชาติ่	 เร่�อง	 การบูรณาการด้ำานการขนส่่งทางนำ�า(Regional	 Workshop	 on	 United	

nations	Development	Assistance	Framework:	A	process	to	mainstream	the	maritime	sector	:	UNDAF)	ระหว่างวันที�	

19	-	20	สิ่งหาคม	2562	ณ	ห้องประชุม	4	ศูนย์ประชุมส่หประชาชาติ่	โดำยมี	นายอธิรัฐ	รัต่นเศรษฐ	รัฐมนต่รีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	

เข้าร่วมในพิธีเปิดำการประชุม
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 การแก้ไขปัญ่หาการทำำาประม่งผิดกฎหม่าย	 (Illegal,	 Unreported	 and	 Unregulated	 :	 IUU	 Fishing)                  
กรมเจ้าท่าพัฒนาการดำำาเนินงานต่ามมาต่รการที�เกี�ยวข้องทั�งด้ำานกฎหมาย	 ด้ำานการบริหารจัดำการกองเร่อ	 ด้ำานการติ่ดำต่าม	 ควบคุม	

และเฝ้ั่าระวัง	(MCS)	ด้ำานการต่รวจส่อบย้อนกลับให้มีมาต่รฐานและมีประสิ่ทธิภาพอย่างต่่อเน่�อง	เพ่�อรักษาความยั�งย่นของ	ทรัพยากรสั่ต่ว์นำ�า	

ซึึ่�งเม่�อวันที�	8	มกราคม	2562	ส่หภาพยุโรป	(EU)	ได้ำปลดำใบเหล่องประมงของประเทศไทย	ทั�งนี�ด้ำานการบังคับใช้กฎหมาย	ยังคงต้่อง

ดำำาเนินการอย่างต่่อเน่�อง	 โดำยในระยะต่่อไปจะมีการส่่งเส่ริมความร่วมม่อในระดัำบภูมิภาคอาเซีึ่ยนในการแก้ไขปัญหาการทำาประมง						

ปัจจุบันอยู่ระหว่างกรมเจ้าท่าดำำาเนินการส่ำารวจและจัดำระเบียบเร่อประมงพาณิชย์	เพ่�อบริหารจัดำการกองเร่อทั�งระบบให้เส่ร็จสิ่�นภาย

ในเด่ำอนธันวาคม	2562	

การท่าเรือแห่่งประเทศไทย
โครงการพััฒนาของท่ำาเร้อแหลม่ฉบัง	(ทำลฉ.)

 การพััฒนาท่ำาเร้อแหลม่ฉบัง	ระยะท่ำ�	3	เพ่�อให้มีศักยภาพสู่งสุ่ดำรองรับการขยายตั่วทางเศรษฐกิจและการค้าของ	ประเทศ	

โดำยก่อส่ร้างท่าเทียบเร่อที�มีแอ่งจอดำเร่อกว้าง	800	เมต่ร	ยาว	2,000	เมต่ร	จำานวนท่าเทียบเร่อ	9	ท่า	รองรับสิ่นค้าได้ำสู่งสุ่ดำถึุง	8	ล้าน	

ที.อี.ยู./ปี	ซึึ่�งจะทำาให้	ทลฉ.	มีวิสั่ยส่ามารถุรองรับตู้่สิ่นค้าผ่านท่า	รวมกันได้ำสู่งถึุงประมาณปีละ	18	ล้าน	ที.อี.ยู./ปี	ส่ามารถุเป็นท่าเร่อ	

พาณิชย์ระดัำบโลก	(World	Class	Port)		ที�มีการบริการที�รวดำเร็ว	ลดำช่วงเวลาเร่อรอเทียบท่า	ลดำต้่นทุนทางด้ำานโลจิส่ติ่กส์่ของ	ประเทศ	

รวมทั�งมีการนำานวัต่กรรมและเทคโนโลยีที�ทันส่มัยมาใช้ในการดำำาเนินงานและการเป็นท่าเร่อพาณิชย์ที�เป็นมิต่รกับส่ิ�งแวดำล้อมดำ้วย					

โดำยการกำาหนดำเป้าหมายเปิดำให้บริการท่าแรกได้ำในปี	2566

โครงการขนส่่งตู้สิ่นค้าทำางรถไฟ	ท่ำ�ท่ำาเร้อแหลม่ฉบัง	(ทำลฉ.)	

 โครงการขนส่่งตู้ส่ินค้าทำางรถไฟทำ่�ทำ่าเร้อแหลม่ฉบัง	 (ทำลฉ.)	 เพ่�อปรับเปลี�ยนรูปแบบการขนส่่ง	 (Shift	Mode)	

จากทางถุนนมาเป็นทางราง	เพ่�อพัฒนาระบบโลจิส่ติ่กส์่โดำยรวมของประเทศให้ประหยัดำพลังงานมากขึ�น	ลดำมลภาวะและต้่นทุนโลจิส่ติ่กส์่	

ให้ต่ำ�าลง	ปัจจุบันได้ำเปิดำให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว	ขณะนี�อยู่ระหว่างดำำาเนินการส่รรหาผู้รับจ้างยกและเคล่�อนย้ายตู้่สิ่นค้า	และจ้าง	

เหมาพัฒนาระบบเทคโนโลยีส่ารส่นเทศเพ่�อบริหารจัดำการท่าเทียบเร่อชายฝัั่�งและศูนย์การขนส่่งตู้่สิ่นค้าทางรถุไฟ	คาดำว่าจะแล้วเส่ร็จภาย	

ในปี	2563	

	 โครงการพััฒนาท่ำาเท่ำยบเร้อชายฝัั่�ง	(ท่ำาเท่ำยบเร้อ	A) 
	 ท่าเร่อแหลมฉบัง	(ทลฉ.)	ดำำาเนินโครงการพัฒนาท่าเทียบเร่อชายฝัั่�ง	(ท่าเทียบเร่อ	A)	เพ่�อให้บริการท่าเร่อชายฝัั่�งเป็น

การเฉพาะ	 ส่ามารถุส่นับส่นุนและรองรับตู้่สิ่นค้าที�จะเพิ�มขึ�นในอนาคต่จากการเป็นจุดำต้่นทาง/ปลายทางของการขนส่่งสิ่นค้าชายฝัั่�ง	

ระหว่าง	ทลฉ.	กับท่าเร่อลำานำ�าและท่าเร่อชายฝัั่�งทะเลภาคใต้่	ส่ามารถุจอดำเร่อขนาดำ	1,000	DWT	และ	3,000	DWT	ขนตู้่สิ่นค้าได้ำคราวละ	

100	ที.อี.ยู	และ	200	ที.อี.ยู	ในเวลาเดีำยวกัน	รองรับตู้่สิ่นค้าชายฝัั่�งระหว่างประเทศ	0.3	ล้าน	ที.อี.ยู./ปี	ขณะนี�อยู่ระหว่างดำำาเนินการ	

ส่รรหา	

	 ผู้รับจ้างยกและเคล่�อนย้ายตู้่สิ่นค้า	 คาดำว่าจะเปิดำให้บริการได้ำในเด่ำอนพฤศจิกายน	 2562	 ทั�งนี�ได้ำมีการพัฒนาระบบ				

เทคโนโลยีส่ารส่นเทศเพ่�อส่นับส่นุนการดำำาเนินงานเกี�ยวกับการบริหารจัดำการลานวางตู้่สิ่นค้า	การบริหารจัดำการประตู่เข้าออกระบบ

บริหารเคร่�องม่อทุ่นแรงให้มีประสิ่ทธิภาพยิ�งขึ�นด้ำวย	
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โครงการพััฒนาการใช้พ้ั�นท่ำ�	(บริหารสิ่นทำรัพัย์)	ของ	การท่ำาเร้อฯ

 •	 การจััดตั�งบริษัทำในเคร้อเพ้ั�อบริหารสิ่นทำรัพัย์ของ	การท่ำาเร้อฯ

	 	 การท่าเร่อแห่งประเทศไทย	ได้ำจ้างที�ปรึกษาเพ่�อดำำาเนินการจัดำตั่�งบริษัทในเคร่อเพ่�อบริหารสิ่นทรัพย์ของ	การท่าเร่อฯ	

ให้มีความคล่องตั่ว	และเพิ�มประสิ่ทธิภาพในการบริหารจัดำการเพิ�มผลต่อบแทนจากสิ่นทรัพยที์�มีอยู่ให้เกิดำประโยชน์สู่งสุ่ดำ	เพ่�อเป็นการ	

ต่อบส่นองต่่อนโยบายของรัฐในการเส่ริมส่ร้างรายได้ำให้เพิ�มขึ�นอีกทางหนึ�งโดำยแบ่งออกเป็น	3	โซึ่น	ดัำงนี�	โซึ่น	A:	พัฒนาเป็นพ่�นที�ด้ำานการค้า	

(Commercial	Zone)	โซึ่น	B	:	พัฒนาเป็นพ่�นที�ธุรกิจหลักการให้บริการ	ทกท.	(Core	Business	Zone)	และ	โซึ่น	C	:	พัฒนาเป็นพ่�นที�	

เม่องท่าเร่อกรุงเทพ	(Bangkok	Modern	City)	คาดำว่าจะส่ามารถุเส่นอขอจัดำตั่�งบริษัทในเคร่อเพ่�อบริหารสิ่นทรัพย์ต่ามหลักเกณฑ์์ที�	

ส่ำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิส่าหกิจกำาหนดำ	และขออนุมัติ่คณะรัฐมนต่รีได้ำภายในปีงบประมาณ	2563

	 •	 โครงการพััฒนาพ้ั�นท่ำ�เพ้ั�อการอยู่อาศัึยในชุม่ชนคลองเตย	(Smart	Community)

	 	 การท่าเร่อแห่งประเทศไทย	ได้ำเร่งเดิำนหน้าพัฒนาพ่�นที�เพ่�อยกระดัำบความเป็นอยู่ของชาวชุมชนคลองเต่ยไปพร้อม

กับการพัฒนาโครงการต่่าง	ๆ	ของ	การท่าเร่อฯ	โดำยพัฒนาพ่�นที�บริเวณโรงฟอกหนัง	จำานวน	58	ไร่	ให้เป็นอาคารที�พักอาศัยทรงสู่ง	

25	ชั�น	จำานวน	4	อาคาร	เป็นห้องขนาดำ	33	ต่ารางเมต่ร	อาคารละ	1,536	ยูนิต่	รวม	6,144	ยูนิต่	ส่ำาหรับรองรับชุมชน	หน่วยงานราชการ	

โรงเรียน	อาคารอเนกประส่งค์ต่่าง	ๆ	 (Smart	Community)	ขณะนี�อยู่ระหว่างการเจรจาทำาความเข้าใจกับชาวชุมชนในพ่�นที�	 ทั�งนี�	

การท่าเร่อฯ	ได้ำเส่นอทางเล่อกให้คนในชุมชนส่ามารถุรับสิ่ทธิประโยชน์จากโครงการ	ได้ำ	1	สิ่ทธิจาก	3	ทางเล่อกที�มอบให้	ค่อ	

	 	 1.	 ห้องชุดำ	ขนาดำ	33	ต่ารางเมต่ร	ในโครงการ	Smart	Community	

	 	 2.	 ที�ดิำนเปล่า	ขนาดำ	19.5	ต่ารางวา	ย่านหนองจอก	มีนบุรี

	 	 3.	 เงินทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต่	เพ่�อเป็นทุนชีวิต่ก้อนใหญ่กลับไปพัฒนาคุณภาพชีวิต่ที�บ้านเกิดำของต่นเอง	โดำยในเฟส่แรก	

การท่าเร่อฯ	จะเป็นผู้ลงทุนพัฒนาเองเป็นอาคารพักอาศัย	1	อาคาร	จำานวน	1,200	ห้อง	งบประมาณ	ในเฟส่แรกประมาณ	1	พันล้านบาท	

และจะเร่งรัดำให้มีการเริ�มต่อกเส่าเข็มภายในปี	2563	ต่ามนโยบายของรัฐมนต่รีช่วยว่าการ	กระทรวงคมนาคม	(นายอธิรัฐ	รัต่นเศรษฐ)	

คาดำจะแล้วเส่ร็จทั�งโครงการภายในปี	2573



โครงการพััฒนาเส้่นทำางเช้�อม่ต่อ	ทำกทำ.	และทำางพิัเศึษส่ายบางนา-อาจัณรงค์	(S1)

	 การท่าเร่อแห่งประเทศไทย	ดำำาเนินโครงการพัฒนาเส้่นทางเช่�อมต่่อ	ทกท.	และทางพิเศษส่ายบางนา-อาจณรงค์	(S1)	

เพ่�อรองรับการเดำินทางและขนส่่งส่ินค้าให้ส่ามารถุเข้า-ออก	ทกท.	เช่�อมโยงกับระบบทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	

(กทพ.)	ได้ำโดำยต่รง	ซึึ่�งจะส่ามารถุเพิ�มประสิ่ทธิภาพในการขนส่่งและแก้ปัญหาการจราจรโดำยรอบ	ทกท.	ขณะนี�อยู่ระหว่างการศึกษา

ความเหมาะส่มด้ำานวิศวกรรม	เศรษฐกิจ	ผลกระทบสิ่�งแวดำล้อม	รวมทั�งการออกแบบรายละเอียดำเส้่นทาง

โครงการพััฒนาของท่ำาเร้อกรุงเทำพั	(ทำกทำ.)

 •	 โครงการพััฒนาพ้ั�นท่ำ�ท่ำาเร้อกรุงเทำพัฝัั่�งตะวันตก	(Smart	Port)	

	 	 การท่าเร่อแห่งประเทศไทย	มีนโยบายดำำาเนินโครงการพัฒนาท่าเทียบเร่อฝัั่�งต่ะวันต่ก	โดำยการนำาเทคโนโลยชัี�นสู่ง	

มาใช้บริหารจัดำการให้เป็นท่าเร่อกึ�งอัต่โนมัติ่	(Semi	Automated	Container	Terminal)	ซึึ่�งจะทำาให้มีการบูรณาการพ่�นที�หลังท่าของ	

ทกท.	ขยายการให้บริการคลังสิ่นค้าประเภทต่่างๆ	เพ่�อรองรับความต้่องการของลูกค้าที�หลากหลายมากขึ�น	ต่ลอดำจนรองรับการปฏิิบัติ่งานของ	

ทกท.	ในอนาคต่ประกอบด้ำวย

	 	 -	 คลังสิ่นค้าขาเข้า	(Vertical	Warehouse)	เขต่ปลอดำภาษี	(Free	Zone)	พ่�นที�ปฏิิบัติ่การสิ่นค้าเพ่�อเพิ�มมูลค่า

ต่่าง	ๆ	เช่น	คลังสิ่นค้าห้องเย็น	คลังสิ่นค้าฮาลาล

	 	 -	 ลานบริหารจัดำการรถุบรรทุก	(Truck	Management	Area)	และจุดำบริการจุดำเดีำยวเบ็ดำเส่ร็จ	(Bangkok	Port	

One	Stop	Service	Center)

	 	 -	 Bangkok	Port	HQ,	Empty	Container	Yard,	X-Ray	Center,	Main	Gate	System	

	 	 โดำยจะส่่งผลให้การบริหารจัดำการรถุขนส่่งสิ่นค้า	และการให้บริการลูกค้าของ	ทกท.	 เป็นระบบมากขึ�น	ส่ามารถุ	

เช่�อมโยงหน่วยงานต่่าง	ๆ	ภายใน	ทกท.	ในจุดำเดีำยวเบ็ดำเส่ร็จ	ลดำขั�นต่อนการให้บริการ	และส่ามารถุจัดำระเบียบรถุขนส่่งสิ่นค้าที�ผ่าน	

เข้าออกในเขต่	ทกท.	ได้ำอย่างมีประสิ่ทธิภาพ	อีกทั�งยังเป็นการส่นับส่นุนการให้บริการของลูกค้ากลุ่ม	e-Commerce	ซึึ่�งอยู่ใกล้แหล่ง	

ผู้บริโภคในเขต่กรุงเทพมหานคร	และปริมณฑ์ลอีกด้ำวย

โครงการพััฒนาท่ำาเร้อภูมิ่ภาค

 •	 การพััฒนาท่ำาเร้อระนอง	 การท่าเร่อแห่งประเทศไทย	 เร่งดำำาเนินการพัฒนาท่าเร่อระนอง	 ให้เป็นศูนย์กลางการ			

ขนส่่งสิ่นค้าฝัั่�งอันดำามันไปยังเอเชียใต้่	 BIMSTEC	 ต่ามนโยบายรัฐบาล	 ในการส่นับส่นุนโครงการเขต่เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้่	 (SEC)	

ให้เป็นท่าเร่อที�ทันส่มัย	 มีความส่ะดำวกรวดำเร็วในการให้บริการ	 อันจะเป็นการเพิ�มประสิ่ทธิภาพในการให้บริการส่่งออกสิ่นค้าทาง	

ทะเลอันดำามันไปยังเอเชียใต้่	ส่าธารณรัฐอินเดีำย	ส่าธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ	ส่าธารณรัฐสั่งคมนิยมประชาธิปไต่ยศรีลังกาได้ำส่ะดำวก	

รวดำเร็วมากยิ�งขึ�น	โดำยปรับปรุง	ท่าเทียบเร่อ	1-3	คาดำว่าจะดำำาเนินการปรับปรุงแล้วเส่ร็จในปี	2565	

 



โครงการศึึกษาพััฒนาการเช้�อม่โยงการขนส่่งสิ่นค้าในกรอบความ่ร่วม่ม้่อกลุ่ม่ประเทำศึ	BIMSTEC

	 เม่�อเด่ำอนสิ่งหาคม	2562	ที�ผ่านมา	การท่าเร่อแห่งประเทศไทย	ได้ำจัดำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง	การท่าเร่อฯ	

(ท่าเร่อระนอง-ทรน.)	กับ	กับท่าเร่อในกลุ่ม	BIMSTEC	รวม	2	ท่าเร่อ	ได้ำแก่	ท่าเร่อกฤษณาปัทนัม	ส่าธารณรัฐอินเดีำย	และท่าเร่อฮัมบันโต่ต่า	

ส่าธารณรัฐสั่งคมนิยมประชาธิปไต่ยศรีลังกา	รวมทั�งการจัดำงานประชุมการดำำาเนินงานเชิงปฏิิบัติ่การร่วมกัน	(Joint	Working	Group	

Meeting)	 เพ่�อผลักดัำนให้เกิดำการดำำาเนินงานและกิจกรรมต่่างๆ	 ภายใต้่ความร่วมม่ออย่างเป็นรูปธรรม	 โดำยกรอบเน่�อหาของบันทึก	

ความเข้าใจการท่าเร่อฯ	(ทรน.)	และท่าเร่อในกลุ่ม	BIMSTEC	จะต้่องส่ร้างความร่วมม่อร่วมกัน	เพ่�อเส่ริมส่ร้างความสั่มพันธ์ระหว่าง	

ประเทศโดำยดำำาเนินการแลกเปลี�ยนข้อมูลที�เกี�ยวข้องต่่างๆ	และส่ร้างความร่วมม่อในด้ำานการบริหารจัดำการท่าเร่อ	การปฏิิบัติ่การภายในท่าเร่อ	

เทคโนโลยีส่ารส่นเทศ

	 การส่่�อส่าร	การเช่�อมโยงเคร่อข่ายของท่าเร่อ	อุต่ส่าหกรรมต่่างๆ	ที�เกี�ยวเน่�องกับธุรกิจท่าเร่อและการส่่งเส่ริมการ	ลงทุน	

ส่ำาหรับท่าเร่อเจนไน	ท่าเร่อวิส่าขปัทนัม	ส่าธารณรัฐอินเดีำย	และท่าเร่อจิต่ต่ะกอง	ส่าธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ	จะดำำาเนินการจัดำ

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ	ต่่อไป
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โครงการพััฒนาระบบเทำคโนโลย่ส่ารส่นเทำศึ

	 •	 โครงการพััฒนาระบบ	Port	Community	System	(PCS)

	 	 การท่าเร่อฯ	ได้ำเริ�มดำำาเนินการพัฒนาการ	เช่�อมโยง	Data	Logistic	Chain	ด้ำวยระบบ	Port	Community	System	

ที�นำาเทคโนโลยี	Digital	มาใช้ในการบริหารจัดำการด้ำานข้อมูล	จำานวนมาก	(Big	Data)	โดำยทำาหน้าที�เป็นศูนย์กลางการเช่�อมโยงข้อมูล

แบบบูรณาการในกิจกรรมโลจิส่ติ่กส์่และการขนส่่งสิ่นค้าทางนำ�า	ตั่�งแต่่ต้่นนำ�าจนถึุงปลายนำ�าของผู้เกี�ยวข้องทั�งระบบ	ซึึ่�ง	โครงการดัำงกล่าว	

จะช่วยลดำต้่นทุน	ระยะเวลา	และค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในทุกๆ	ขั�นต่อน	ขณะนี�อยู่ระหว่างการลงนามใน	สั่ญญาจ้างที�ปรึกษาออกแบบระบบฯ	

โดำยกำาหนดำเป้าหมายใน	การพัฒนาระบบให้แล้วเส่ร็จภายในปี	2563

	 •	 โครงการพััฒนาระบบอิเล็กทำรอนิกส์่ช่วยบริหารเวลารถบรรทุำกสิ่นค้าเข้าออก	ท่ำาเร้อแหลม่ฉบัง	(ทำลฉ.)

	 	 ท่าเร่อแหลมฉบัง	 (ทลฉ.)	 ได้ำพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์่ช่วยในการบริหารเวลารถุบรรทุกสิ่นค้าเข้าออกท่าเร่อ	

แหลมฉบัง	(ทลฉ.)	เพ่�อช่วยลดำปัญหาการจราจรติ่ดำขัดำบริเวณถุนนทางเข้าบริเวณหน้าด่ำานต่รวจส่อบสิ่นค้า	และถุนนภายในท่าเร่อแหลมฉบัง	

(ทลฉ.)	 ระบบอิเล็กทรอนิกส์่ดัำงกล่าวจะช่วยบริหารเวลาล่วงหน้าส่ำาหรับรถุบรรทุกที�จะเข้ามารับ-ส่่งสิ่นค้าภายในท่าเร่อในภาพรวม					

ซึึ่�งจะส่ามารถุกระจายปริมาณรถุบรรทุกที�เข้าออกท่าเร่อแหลมฉบัง	 (ทลฉ.)	 ไปในแต่่ละช่วงเวลาอย่างเหมาะส่มอันจะเป็นการแก้ปัญหา	

การจราจรภายในท่าเร่อแหลมฉบัง	(ทลฉ.)	และพ่�นที�รอบนอกได้ำอยา่งยั�งย่น	ขณะนี�อยู่ระหว่างการนำาระบบฯ	ออกใช้งานให้ครอบคลุม	

ทุกประตู่ต่รวจส่อบ
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กรมท่าอากาศยาน
 โครงการงานจั้างเอกชนให้บริการและบำารุงรักษาระบบตรวจับัตรโดยส่ารขึ�นเคร้�อง	ณ	ทำ่าอากาศึยานกระบ่�             
เพ่�อให้การให้บริการแก่ผู้โดำยส่ารเป็นไปด้ำวยความรวดำเร็ว	เพิ�มศักยภาพของท่าอากาศยานในการรองรับจำานวนผู้โดำยส่ารที�เพิ�มมากขึ�น	

ในแต่่ละปี	และเพิ�มประส่ิทธิภาพในการบริหารจัดำการทรัพยากรของท่าอากาศยานประกอบดำ้วยระบบส่ำาหรับให้บริการต่รวจ																

บัต่ร	โดำยส่ารที�ได้ำรับการรองรับต่ามมาต่รฐานส่ากล

	 	 •	 เคาน์เต่อร์ลงทะเบียนบัต่รโดำยส่าร

	 	 •	 เคาน์เต่อร์ต่รวจบัต่รโดำยส่ารก่อนขึ�นเคร่�อง

	 	 •	 เคาน์เต่อร์รับกระเป๋าสั่มภาระ

	 	 •	 จอภาพส่ำาหรับแส่ดำงผลข้อมูลต่ารางเที�ยวบิน

	 	 •	 ตู้่	Kiosk	ส่ำาหรับการบริการลงทะเบียนบัต่รโดำยส่ารด้ำวยต่นเอง

	 	 •	 ห้อง	Core	Room	

	 	 •	 อุปกรณ์อ่�น	ๆ	ที�เกี�ยวข้องในการบริการต่รวจบัต่รโดำยส่าร

 โครงการประมู่ลสิ่ทำธิการเช่าอาคารราชพััส่ดุเพ้ั�อหาผู้ดำาเนินกิจักรรม่	 Free	Wi-Fi	ณ	 ท่ำาอากาศึยานภายใต้การ	

กำากับดูแลของกรม่ท่ำาอากาศึยาน	 25	 แห่ง	 ให้บริการ	 Free	Wi-Fi	 ให้พร้อมใช้งานได้ำทั�งหมดำ	 25	 ท่าอากาศยาน	 และครอบคลุม								

พ่�นที�ทั�งหมดำของห้องผู้โดำยส่ารขาออก	 ห้องผู้โดำยส่ารขาเข้า	 ห้องโถุง	 ห้องรับรองพิเศษ	 ทย.	 ห้องส่ำานักงาน	 ทย.	 ห้องประชุม	 ทย.	

และอาคารดัำบเพลิง	ทย.	ซึึ่�งแบ่งท่าอากาศยานออกเป็น	3	กลุ่ม	ดัำงนี�

ผลการดำำาเนิินิงานิที่่�สำำาคััญของหนิ่วยงานิในิสำังกัดำ

กระที่รวงคัมนิาคัม ดำ้านิการขนิสำ่งที่างอากาศ
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 กลุ่ม่ท่ำ�	1) ประกอบด้ำวย	ท่าอากาศยานกระบี�	ท่าอากาศยานขอนแก่น	ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช	ท่าอากาศยานแม่ส่อดำ	
ท่าอากาศยานสุ่ราษฎร์ธานี	ท่าอากาศยานอุดำรธานี	และท่าอากาศยานอุบลราชธานี	ให้พร้อมใช้งานภายในระยะเวลา	60	วันนับจาก	

วันที�ลงนามในสั่ญญา

 กลุ่ม่ท่ำ�	2)	ประกอบด้ำวย	ท่าอากาศยานชุมพร	ท่าอากาศยานต่รัง	 ท่าอากาศยานนครพนม	ท่าอากาศยานนราธิวาส่	

ท่าอากาศยานน่านนคร	ท่าอากาศยานบุรีรัมย์	ท่าอากาศยานพิษณุโลก	ท่าอากาศยานแพร่	ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดำ	ท่าอากาศยานระนอง	

ท่าอากาศยานลำาปาง	ท่าอากาศยานเลย	และท่าอากาศยานส่กลนคร	ให้พร้อมใช้งานภายในระยะเวลา	120	วันนับจากวันที�ลงนามในสั่ญญา

 กลุ่ม่ท่ำ�	3)	ประกอบด้ำวย	ท่าอากาศยานนครราชสี่มา	ท่าอากาศยานปาย	ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์	ท่าอากาศยานแม่ฮ่องส่อน	

และท่าอากาศยานหัวหิน	ให้พร้อมใช้งานภายในระยะเวลา	180	วันนับจากวันที�ลงนามในสั่ญญา

ส่ำานักงานการบิินพลเรือนแห่่งประเทศไทย
 การแก้ไขปัญ่หาข้อบกพัร่องการบินพัลเร้อนของประเทำศึไทำย

	 หลังจากที�	 ICAO	ได้ำปลดำธงแดำงแก่ประเทศไทย	 เม่�อวันที�	6	 ตุ่ลาคม	2560	 เน่�องจากส่ำานักงานการบินพลเร่อนแห่ง	

ประเทศ	 (กพท.)	 	ส่ามารถุแก้ไขข้อบกพร่องที�มีนัยส่ำาคัญด้ำานปลอดำภัยการบินได้ำส่ำาเร็จ	กพท.	 ได้ำดำำาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องส่่วนที�	

เหล่อจำานวน	466	ข้อ	อย่างต่่อเน่�อง	โดำยเม่�อวันที�	13-22	พฤษภาคม	2562	องค์การการบินพลเร่อนระหว่างประเทศไทย	หร่อ	ICAO	

ได้ำเข้ามาต่รวจส่อบย่นยันอย่างเต็่มรูปแบบ	(Full	ICAO	Coordinated	Validation	Mission	หร่อ	Full	ICVM)	โดำยต่รวจส่อบ	7	ด้ำาน	

จากทั�งหมดำ	 8	 ด้ำาน	 ได้ำแก่	 ด้ำานกฎหมายและข้อเขียน	 ด้ำานการจัดำการองค์กรกำากับดูำแล	 ด้ำานการออกใบอนุญาต่ผู้ประจำาหน้าที�	

ด้ำานการปฏิิบัติ่การบิน	ด้ำานความส่มควรเดิำนอากาศของอากาศยาน	ด้ำานบริการการเดิำนอากาศ	และด้ำานส่นามบิน	(ไม่รวมถึุงด้ำานการ	

ส่อบส่วนอุบัติ่เหตุ่และอุบัติ่การณ์ที�เกี�ยวข้องกับอากาศยาน)	ส่่งผลให้ระดัำบประสิ่ทธิภาพของการนำามาต่รฐาน	ICAO	มาบังคับใช้	หร่อ	

ค่า	Effective	Implementation	(EI)	เบ่�องต้่น	เพิ�มขึ�นเป็นร้อยละ	65.83	สู่งกว่าค่า	EI	ค่า	ICAO	กำาหนดำค่อร้อยละ	60	ทำาให้มาต่รฐาน	

การกำากับดูำแลด้ำานการบินของไทยได้ำมาต่รฐานส่ากล	และเม่�อที�	 28	พฤษภาคม	2562	นายอาคม	 เติ่มพิทยาไพสิ่ฐ	 รัฐมนต่รีว่าการ	

กระทรวงคมนาคม	 คณะกรรมการกำากับส่ำานักงานการบินพลเร่อนแห่งประเทศไทย	 นายจุฬา	 สุ่ขมานพ	 ผู้อำานวยการส่ำานักงาน	

การบินพลเร่อนแห่งประเทศไทย	พร้อมผู้บริหารระดัำบสู่ง	เเละพนักงาน	เข้าพบ	พลเอกประยุทธ์		จันทร์โอชา	นายกรัฐมนต่รี	เพ่�อรายงาน	

ผลการต่รวจส่อบด้ำานการบินพลเร่อนของประเทศไทยจาก	ICAO	ซึึ่�งได้ำระดัำบมาต่รฐานส่ากลเเล้ว	ณ	ทำาเนียบรัฐบาล

	 การเตร่ยม่การย้�นตรวจัส่อบเพ้ั�อปรับระดับความ่ปลอดภัยเป็น	Category	I	จัาก	FAA	

	 ในเด่ำอนตุ่ลาคม	2558	กพท.	 ได้ำรับการต่รวจส่อบมาต่รฐานความปลอดำภัยจากหน่วยงานกำากับดูำแลการบินพลเร่อน	

ประเทศส่หรัฐอเมริกา	(Federal	Aviation	Administration:	FAA)	ต่ามโครงการการประเมินความปลอดำภัยการบินระหว่างประเทศ	

(International	 Aviation	 Safety	 Assessment:	 IASA)	 ผลจากการต่รวจประเมินมาต่รฐานความปลอดำภัยโดำย	 FAA	 ประกาศว่า	

ประเทศไทยได้ำถูุกลดำระดัำบจาก	Category	I	เป็น	Category	II	กพท.	จึงได้ำดำำาเนินการแก้ไขส่ถุานภาพดัำงกล่าวควบคู่ไปกับการแก้ไข	

ข้อบกพร่องอย่างมีนัยส่ำาคัญ	(Significant	Safety	Concern-SSC)	และข้อบกพร่องอ่�นๆ	ที�	ICAO	กำาหนดำ	และเม่�อวันที�	21-25	มกราคม	

2562	FAA	ได้ำเข้าดำำาเนินการ	Technical	Review	ซึึ่�งพบข้อบกพร่องที�จะต้่องแก้ไขจำานวน	26	ข้อโดำย	กพท.	ได้ำแก้ไขและอยู่ระหว่าง

การประส่านงานกับ	FAA	เพ่�อเข้าชี�แจงการแก้ไขข้อบกพร่องในเด่ำอนมกราคม	2563	ที�จะถึุงนี�		
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 การแก้ไขปรับปรุงพัระราชบัญ่ญั่ติการเดินอากาศึ	พั.ศึ.	2497

	 กพท.	ได้ำปรับปรุงกฎหมายด้ำานการบินให้ครอบคลุมกิจการการบินพลเร่อนทุกด้ำานที�รัฐต้่องกำากับดูำแล	รวมทั�งเพิ�มเติ่ม	

บทบัญญัติ่ที�ใช้ในการต่รวจส่อบต่ามโครงการต่รวจส่อบการกำากับดูำแลความปลอดำภัยส่ากล	 เพ่�อแก้ไขข้อบกพร่องจากการต่รวจส่อบ

ต่ามโครงการดัำงกล่าว	โดำยปัจจุบันนายกรัฐมนต่รีได้ำนำาร่างพระราชบัญญัติ่การเดิำนอากาศ	(ฉบับที�	..)	พ.ศ.	....	ขึ�นทูลเกล้าฯ	ถุวาย	และ	

พระบาทส่มเด็ำจพระเจ้าอยู่หัว	ได้ำลงพระปรมาภิไธย	ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายเม่�อวันที�	24	พฤษภาคม	2562	ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา	

เม่�อวันที�	25	พฤษภาคม	2562	และมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติ่การเดิำนอากาศ	(ฉบับที�	14)	พ.ศ.	2562	เม่�อวันที�	26	พฤษภาคม	

2562

 แผนความ่ปลอดภัยในการบินพัลเร้อนแห่งชาติ	(SSP)

	 กพท.	 ได้ำจัดำทำาแผนนิรภัยการบินพลเร่อนแห่งชาติ่	 (State	 Safety	 Programme:	 SSP)	 ได้ำรับอนุมัติ่แล้วจากคณะ	

กรรมการการบินพลเร่อน	ในคราวประชุมครั�งที�	1/2562	เม่�อวันที�	17	เมษายน	2562	เพ่�อใช้เป็นกลไกส่ำาคัญในการจัดำการด้ำานนิรภัย	

การบินพลเร่อนของประเทศ	 ให้เป็นไปต่ามข้อกำาหนดำมาต่รฐานขององค์การการบินพลเร่อนระหว่างประเทศ	 (International	 Civil	

Aviation	Organization:	ICAO)	โดำยเป็นการดำำาเนินงานด้ำานกฎหมาย	กฎระเบียบร่วมกับการดำำาเนินกิจกรรมต่่าง	ๆ 	ที�เกี�ยวข้องภายใต้่	

กรอบมาต่รฐานการจัดำการด้ำานนิรภัยการบินพลเร่อน	เพ่�อเป้าหมายส่ำาคัญในการปรับปรุงพัฒนา	และคงไว้ซึึ่�งประสิ่ทธิภาพด้ำานความ	

ปลอดำภัยสู่งสุ่ดำของการบินพลเร่อน	 อันจะนำาไปสู่่ความปลอดำภัยในชีวิต่ทรัพย์สิ่นของผู้ใช้บริการและผู้มีส่่วนได้ำเสี่ยในอุต่ส่าหกรรม	

การบินของประเทศ	

 แผนรักษาความ่ปลอดภัยในการบินพัลเร้อนแห่งชาติ	(NCASP)

	 ในปี	 พ.ศ.	 2562	 มีการจัดำประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดำภัยการบินพลเร่อนแห่งชาติ่	 ครั�งที�	 1	 ในวันพุธที�					

6	มิถุุนายน	2562	และ	ครั�งที�	2	ในวันจันทร์ที�	11	พฤศจิกายน	2562	ซึึ่�งมีการดำำาเนินการที�ส่ำาคัญ	ดัำงนี�

 1.	 รายการวัตถุต้องห้าม่	 (Prohibited	 Item)	 เดิำมรายการวัต่ถุุต้่องห้ามกำาหนดำไว้ในแผนรักษาความปลอดำภัย	

การบินพลเร่อนแห่งชาติ่		โดำย	กพท.	ได้ำดำำาเนินการนำารายการวัต่ถุุต้่องห้ามดัำงกล่าวออกจากแผนฯ	และได้ำจัดำทำาเป็นประกาศ	กพท.	

เร่�อง	กำาหนดำรายการวัต่ถุุต้่องห้ามที�ห้ามนำาเข้าสู่่เขต่หวงห้ามของส่นามบินและขึ�นบนอากาศยาน	พ.ศ.	 ....	แทน		ทั�งนี�	 เพ่�อเป็นการ	

ปรับแก้รายการวัต่ถุุต้่องห้ามซึึ่�งห้ามนำาเข้าเขต่หวงห้ามของส่นามบินให้มีความชัดำเจน		และเพ่�อให้	กพท.	ส่ามารถุประกาศกำาหนดำรายการ	

วัต่ถุุต้่องห้ามได้ำทันทีโดำยส่อดำคล้องกับระดัำบความเสี่�ยง

 2.	 การกำาหนดเพิั�ม่ผู้ส่่งทำราบตัวตน	(Known	Consignor)	เน่�องจาก	กพท.	อยู่ระหว่างปรับแก้ข้อบังคับ	กบร.	ฉบับที�	93			

ว่าด้ำวยการรักษาความปลอดำภัยสิ่นค้าและไปรษณียภัณฑ์์ทางอากาศ	โดำยเฉพาะอย่างยิ�งในส่่วนของผู้ส่่งทราบตั่วต่น	โดำย	กพท.	จะเป็น	

หน่วยงานที�กำากับดูำแลผู้ส่่งทราบตั่วต่นโดำยต่รง	โดำยใช้ระบบการอนุญาต่แทนระบบการขึ�นทะเบียน	ดัำงนั�น	เพ่�อให้การกำากับดูำแลผู้ส่่ง

ทราบตั่วต่นส่ามารถุดำำาเนินการได้ำภายใต้่กฎหมายการเดิำนอากาศ		กพท.	จึงดำำาเนินการปรับแก้แผนรักษาความปลอดำภัยการบินพลเร่อน	

แห่งชาติ่	โดำยกำาหนดำเพิ�ม	“ผู้ส่่งทราบตั่วต่น”	ไว้ในแผนฯ		

 แผนอำานวยความ่ส่ะดวกในการบินพัลเร้อนแห่งชาติ	(NCAFP)

	 ในปี	พ.ศ.	2562	มีการจัดำประชุมคณะกรรมการอำานวยความส่ะดำวกแห่งชาติ่	ครั�งที�	1	ในวันจันทร์ที�	27	พฤษภาคม	

2562	และ	ครั�งที�	2	ในวันอังคารที�	12	พฤศจิกายน	2562	โดำยมีการดำำาเนินการที�ส่ำาคัญ	ดัำงนี�

 1.	 ยกเลิกคำาสั่�ง	กบร.	ท่ำ�	1/2560	และม่่คำาสั่�ง	กบร.	ท่ำ�	3/2562	เร่�อง	แต่่งตั่�งคณะกรรมการอำานวยความส่ะดำวกใน	

การบินพลเร่อนแห่งชาติ่	ต่ามมาต่รา	50/53	พรบ.การเดิำนอากาศ	พ.ศ.	2497	ซึึ่�งแก้ไขเพิ�มเติ่มโดำย	พรบ.	การเดิำนอากาศ	(ฉบับที�	14)	

พ.ศ.	2562	โดำยเพิ�มผู้แทนจากกองทัพอากาศ	และส่ภาอุต่ส่าหกรรมท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย	เป็นคณะกรรมการฯ	

 2.	 ปรับปรุงแผนอำานวยความ่ส่ะดวกการบินพัลเร้อนแห่งชาติให้ส่อดคล้องกับองค์ประกอบและอำานาจัหน้าท่ำ�ของ	

คณะกรรม่การอำานวยความ่ส่ะดวกในการบินพัลเร้อนแห่งชาติท่ำ�	กบร.	แต่งตั�งขึ�นใหม่่	รวมถึุงเน่�อหาของแผนในส่่วนที�เกี�ยวข้องกับ	

พรบ.	การเดิำนอากาศ	(ฉบับที�	14)	พ.ศ.	2562



 แผนแม่่บทำห้วงอากาศึและการเดินอากาศึแห่งชาติ

	 ต่ามที�ประเทศไทยได้ำจัดำทำานโยบายห้วงอากาศแห่งชาติ่	(National	Airspace	Policy)	ปัจจุบัน	คณะอนุกรรมการบริหาร	

จัดำการห้วงอากาศ	ได้ำแต่่งตั่�งคณะทำางานจัดำทำาร่างแผนแม่บทห้วงอากาศและการเดิำนอากาศแห่งชาติ่	(National	Airspace	and	Air	

Navigation	Masterplan)	ซึึ่�งประกอบไปด้ำวยผู้แทนจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้องในทุกภาคส่่วน	เพ่�อจัดำทำาร่างแผนแม่บทฯ	ในช่วงระหว่าง	

เด่ำอนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม	 2562	 ที�ผ่านมา	 และได้ำมีการนำาเส่นอร่างแผนแม่บทฯ	 ให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดำการห้วงอากาศ								

พิจารณาในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดำการห้วงอากาศครั�งที�	1/2562	เม่�อวันที�	30	สิ่งหาคม	2562	โดำยที�ประชุมฯ	มีมติ่	

เห็นชอบในหลักการให้นำาเส่นอคณะกรรมการการบินพลเร่อนเพ่�อพิจารณา	 โดำยในปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการเส่นอเข้าที�ประชุม													

คณะกรรมการการบินพลเร่อนเพ่�อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่่อไป

 งานสั่ม่ม่นา	Take-off	Conference	Chapter	2	

	 เม่�อวันที�	 13-14	 กันยายน	 2562	 กพท.	 ได้ำมีการจัดำการสั่มมนา	 Take-off	 Conference	 Chapter	 2	 ในหัวข้อ																

Ascending	 to	 the	New	Height	 เป็นก้าวส่ำาคัญของหน่วยงานในอุต่ส่าหกรรมการบินของประเทศไทยที�จะได้ำต่ระหนักถึุงทิศทาง		

การเปลี�ยนแปลงของอุต่ส่าหกรรมการบิน	และเต่รียมความพร้อมสู่่แนวทางการดำำาเนินการของ	CAAT	ซึึ่�งทำาหน้าที�เป็นทั�งหน่วยงานกำากับ	

ดำูแลและส่่งเส่ริมให้ผู้ประกอบการในอุต่ส่าหกรรมส่ามารถุเต่ิบโต่ไดำ้อย่างเข้มแข็งและขยายขีดำความส่ามารถุในการแข่งขันกับนานา	

ประเทศ	 ภายใต้่มาต่รฐานด้ำานความปลอดำภัยและการรักษาความปลอดำภัยในระดัำบส่ากล	 โดำยมีวัต่ถุุประส่งค์เพ่�อส่ร้างความรู้ความ				

เข้าใจเกี�ยวกับพระราชบัญญัติ่การเดิำนอากาศ	พ.ศ.	2497	(ฉบับปรับปรุงล่าสุ่ดำ)	และเต่รียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการต่ามแนวทาง	

การกำากับดำูแลภายใต่้พระราชบัญญัต่ิฉบับดำังกล่าว	รวมทั�งส่่งเส่ริมการส่ร้างเคร่อข่ายความร่วมม่อภายในอุต่ส่าหกรรมเพ่�อร่วมกัน								

พัฒนาอุต่ส่าหกรรมการบินร่วมกันในอนาคต่	

 การประชุม่	The	Third	ICAO	Global	Aviation	Cooperation	Symposium

	 ประเทศไทย	โดำย	กพท.	เป็นเจ้าภาพร่วมกับ	Technical	Cooperation	Bureau	(TCB)	ขององค์การการบินพลเร่อน	

ระหว่างประเทศ	(ICAO)	จัดำประชุม	The	Third	ICAO	Global	Aviation	Cooperation	Symposium	(GACS2019)	เม่�อวันที�	22-24	

กรกฎาคม	2562	ณ	โรงแรม	Le	Meridien	Phuket	Beach	Resort	จังหวัดำภูเก็ต่	ภายใต้่หัวข้อ	“ICAO:	Bridging	the	SARPs	Com-

pliance	Gap	with	Quality	and	Efficiency”	เพ่�อให้ผู้เชี�ยวชาญด้ำานการบินได้ำร่วมอภิปรายประเด็ำนความท้าท้ายที�ส่ำาคัญของการ

บินในอนาคต่อันใกล้	การพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีปฏิิบัติ่ที�เป็นเลิศ	(Best	Practice)	ในการเส่ริมส่ร้างประสิ่ทธิภาพด้ำาน

การบินการส่่งเส่ริมบทบาทหน้าที�	ของโครงการความร่วมม่อทางเทคนิคของ	ICAO	การเส่ริมส่ร้างความสั่มพันธ์ที�ดีำและความร่วมม่อ

กันระหว่าง	ICAO	ประเทศส่มาชิก	หน่วยงานองค์กรด้ำานการบิน	อุต่ส่าหกรรมการบินในทุกระดัำบ	รวมทั�งผู้มีส่่วนได้ำส่่วนเสี่ยอ่�น	ๆ 	ทั�งนี�	

ยังเปิดำเวทีให้ผู้เข้าร่วมงานได้ำเข้าถึุงข้อมูลที�ส่ำาคัญ	 ส่อบถุาม	 และแส่ดำงความคิดำเห็นเพ่�อนำาไปพัฒนาอุต่ส่าหกรรมการบินของแต่่ละ	

ประเทศ	โดำยมี	นายชัยวัฒน์	ทองคำาคูณ	ปลัดำกระทรวงคมนาคม	นายจุฬา	สุ่ขมานพ	ผู้อำานวยการส่ำานักงานการบินพลเร่อนแห่งประเทศไทย	

และ	Mr.	Aliu	Olumuyiwa	Benard	ประธานคณะมนต่รีองค์การการบินพลเร่อนระหว่างประเทศ	ต่ลอดำจนประเทศส่มาชิกของ	ICAO	

จำานวน	193	ประเทศทั�วโลกมีผู้เข้าร่วมงานราว	450	คน
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ส่ถาบัินการบิินพลเรือน
 ผลการดำาเนินงานของส่ถาบันการบินพัลเร้อน	ในปีงบประม่าณ	พั.ศึ.	2562	ตาม่แผนการดำาเนินงานของ	ส่บพั.	

ในปี	งบประม่าณ	พั.ศึ.	2562	ส่ถาบันการบินพัลเร้อนม่่ผู้เข้ารับการศึึกษา/ฝึั่กอบรม่	และส่ำาเร็จัการศึึกษา/ฝึั่กอบรม่โดยแยกตาม่รายกลุ่ม่	

หลักสู่ตร	8	กลุ่ม่หลักสู่ตร	ดังน่�

	 การดำำาเนินการร่วมกับส่ำานักงานการบินพลเร่อนแห่งประเทศไทยเพ่�อทดำส่อบภาคปฏิิบัติ่	(Skill	Test)	ให้กับผู้ที�ส่อบผ่าน	

ภาคทฤษฎีจากส่ำานักงานการบินพลเร่อนแห่งประเทศไทย	เพ่�อขอรับใบอนุญาต่นายช่างภาคพ่�น	(Aircraft	Mechanic	License)

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562		ส่บพ.	ได้ำทำาการทดำส่อบภาคปฏิิบัติ่	(Skill	Test)	ให้กับผู้ที�ส่อบผ่านภาคทฤษฎี	ทั�งสิ่�นจำานวน	

2	รุ่น	โดำยมีผู้ที�ส่อบผ่านทั�งสิ่�น	จำานวน	87	คน

โครงการตาม่แผนปฏิิบัติการประจัำาปี	2562	ของ	ส่บพั.	ได้ดำาเนินการ	จัำานวน	14	โครงการ	ดังน่�

	 	 1.	 โครงการพัฒนาหลักสู่ต่รการจัดำการจราจรทางอากาศให้มีความทันส่มัย	(ขั�นต่อนการรับฟังความคิดำเห็นและ

ร่างพัฒนาหลักสู่ต่ร)

	 	 2.	 โครงการพัฒนาหลักสู่ต่รการฝั่ึกอบรมอากาศยานเฉพาะแบบและการทดำส่อบความส่ามารถุในการปฏิิบัต่ิ	

หน้าที�ของนายช่างภาคพ่�นดิำน

	 	 3.	 โครงการยกระดัำบมาต่รฐานความปลอดำภัยและการฝึั่กอบรมช่างอากาศยานของส่ถุาบันการบินพลเร่อน	กรุงเทพฯ	

(ต่่อเน่�องปีที�	2)

	 	 4.	 โครงการจัดำทำาคู่ม่อการดำำาเนินงานและการฝึั่กอบรม	(Maintenance	Training	Organization	Exposition;	

MTOE)	ต่ามมาต่รฐาน	EASA

	 	 5.	 โครงการกระจายต่ัวชี�วัดำระดำับองค์กรไปสู่่หน่วยงานระดำับกอง/กองวิชา/ส่ำานัก/ส่ำานักงาน	โดำยการจัดำทำา	

คำารับรองการปฏิิบัติ่งานภายใน	ส่บพ.				

	 	 6.	 แผนปฏิิบัติ่การปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิิบัติ่งานของพนักงานและบุคลากรของ	ส่บพ.

	 	 7.	 โครงการอบรมความรู้ขั�นมูลฐานของระบบการจัดำการความปลอดำภัย
	 	 8.	 โครงการพัฒนาบุคลากรครูเพ่�อรองรับการจัดำตั่�งศูนย์ฝึั่กอบรมบุคลากรด้ำานการบินและอวกาศอู่ต่ะเภา

	 	 9.	 โครงการจ้างที�ปรึกษาเพ่�อศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปไดำ้ในการจดัำต่ั�งศูนย์ฝั่ึกอบรมบุคลากรดำ้านการบิน	

และอวกาศอู่ต่ะเภา

	 	 10.	โครงการจ้างศึกษา	ส่ำารวจและออกแบบก่อส่ร้างศูนย์ฝึั่กอบรมบุคลากรด้ำานการบินและอวกาศอู่ต่ะเภา

	 	 11.	โครงการจัดำทำาร่างหลักสู่ต่รช่างบำารุงรักษาอุปกรณ์ภาคพ่�นในท่าอากาศยาน	Ground	Support	Equipment	

Maintenance	(GSEM)		
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	 	 12.	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสู่ต่รวิศวกรรมศาส่ต่รบัณฑิ์ต่ให้ส่อดำคล้องต่ามมาต่รฐานด้ำานการบิน

	 	 13.	โครงการจัดำทำาหลักสู่ต่รต่รวจรอยร้าว	(Non	Destructive	Testing)	NDT	ด้ำวยวิธีการต่รวจร้อยร้าวด้ำวยส่าร

แทรกซึึ่ม	(Liquid	Penetrant	Testing)	ในระดัำบ	1,	2

	 	 14.	โครงการจ้างส่ำารวจและออกแบบโครงการก่อส่ร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึั่กการบินหัวหิน	อาคารที�พักศิษย์การบิน	

อาคารพักบุคลากร	และสิ่�งก่อส่ร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์์ของ	ส่บพ.	ณ	ท่าอากายานหัวหิน	จังหวัดำประจวบคีรีขันธ์

	 แผนปฏิิบัติ่การประจำาปีงบประมาณ	 2562	 มีทั�งหมดำ	 14	 แผนงาน/โครงการ	 ประกอบด้ำวย	 87	 กิจกรรม	ณ	 สิ่�นปี	

งบประมาณ	2562	ส่ามารถุดำำาเนินการได้ำ	82	กิจกรรม	คิดำเป็นร้อยละ	94.25	ของเป้าหมายกิจกรรมทั�งปี

	 โครงการส่ำาคัญ่	ในปีงบประม่าณ	2562	ม่่ดังน่�

 โครงการก่อส่ร้างอาคารเร่ยน	 ศูึนย์พััฒนาบุคลากรด้านการบิน	 อาคารฝ่ั่ายอำานวยการและสิ่�งก่อส่ร้างประกอบ					

พัร้อม่ครุภัณฑ์ของส่ถาบันการบินพัลเร้อน	(ส่บพั.)	(ต่ามมติ่คณะรัฐมนต่รี	วันที�	7	มิถุุนายน	2559	และมติ่คณะรัฐมนต่รี	วันที�	25	

กรกฎาคม	2560)	มีผลการดำำาเนินการดัำงนี�

	 	 -	 การก่อส่ร้างอาคาร	A	เม่�อวันที�	24	กันยายน	2562	ดำำาเนินการก่อส่ร้างแล้วเส่ร็จ	15	งวดำงานจากทั�งหมดำ	26	

งวดำงาน	ส่ามารถุเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วทั�งสิ่�น	จำานวน	374.43	ล้านบาท	

	 	 -	 การก่อส่ร้างอาคาร	E	เม่�อวันที�	29	เมษายน	2562	ดำำาเนินการก่อส่ร้างแล้วเส่ร็จ	และมีการเข้าใช้งานอาคาร	

E	แล้ว	ในการดำำาเนินการส่อนของกองวิชาอากาศยานและเคร่�องยนต์่	(กอค.)	ส่ามารถุเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วทั�งสิ่�น	จำานวน	48.39	

ล้านบาท

	 	 -	 การปรับปรุงอาคาร	1,	11,	12,	15	เม่�อวันที�	24	กันยายน	2562	ดำำาเนินการแล้วเส่ร็จ	1	งวดำงาน	จากทั�งหมดำ	

10	งวดำงาน	ส่ามารถุเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วทั�งสิ่�น	จำานวน	1.24	ล้านบาท

	 	 -	 งานภูมิทัศน์	งานบริเวณ	และงานส่าธารณูปโภคภายนอก	เม่�อวันที�	28	สิ่งหาคม	2562	ดำำาเนินการแล้วเส่ร็จ	

2	งวดำงาน	จากทั�งหมดำ	9	งวดำงานส่ามารถุเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วทั�งสิ่�น	จำานวน	5.93	ล้านบาท

	 	 -	 ค่าควบคุมงานก่อส่ร้างฯ	เม่�อวันที�	23	กันยายน	2562	ส่ามารถุเบิกจ่ายไปแล้ว	23	งวดำงาน	จากทั�งหมดำ	42	

งวดำงาน	ส่ามารถุเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วทั�งสิ่�น	จำานวน	13.22	ล้านบาท	ซึึ่�ง	ณ	วันที�	30	กันยายน	2562	ความก้าวหน้าการดำำาเนินการ	

ก่อส่ร้างทำาได้ำ	ร้อยละ	32.974	จากแผนงานก่อส่ร้างหลัก	และดำำาเนินการเบิกจ่ายแล้วเส่ร็จ	650	ล้านบาท	(รวมค่าจ้างล่วงหน้า	15%	

จำานวน	206.79	ล้านบาท)		จากทั�งหมดำ	1,402.75	ล้านบาท

	 โครงการพััฒนาศูึนย์ฝึั่กการบินหัวหิน	จัังหวัดประจัวบค่ร่ขันธ์	ในปีงบประม่าณ	2562	ม่่ผลการดำาเนินการดังน่�

	 	 -	 โครงการจ้างที�ปรึกษาออกแบบโครงการ	ก่อส่ร้างและปรับปรุงอาคาร	ศูนย์ฝึั่กการบินหัวหิน	อาคารที�พักศิษย์การบิน	

อาคารที�พักบุคลากรและสิ่�งก่อส่ร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์์ของ	ส่บพ.	โดำย	ส่บพ.	ลงนามการจ้างเม่�อวันที�	6	กรกฎาคม	2561	(สั่ญญาจ้าง	

เลขที�	 63/2561)	 เป็นจำานวนเงิน	 10.02	 ล้านบาท	 และคณะกรรมการ	 ส่บพ.	 มีมติ่เห็นชอบรายงานการจ้างส่ำารวจและออกแบบฯ	

ในคราวประชุมคณะกรรมการ	ส่บพ.	ครั�งที�	3/2562	เม่�อวันที�	28	มีนาคม	2562

	 	 -	 โครงการจ้างที�ปรึกษาเพ่�อศึกษาจัดำทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่�งแวดำล้อม	(Environmental	Impact	

Assessment	Report:		EIA)	ของโครงการก่อส่ร้าง	

และปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึั่กการบินหัวหินฯ	โดำย	ส่บพ.	

ลงนามการจ้างเม่�อวันที�	26	กุมภาพันธ์	2562	(สั่ญญาจ้าง	

เลขที�	 27/2562)	 เป็นจำานวนเงิน	 2.70	 ล้านบาท								

ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำำาเนินการโดำยคณะกรรมการ	

ต่รวจรับฯ	ดำำาเนินการต่รวจรับแล้วเส่ร็จ	3	งวดำงาน	

จากทั�งหมดำ	4	งวดำงาน	เม่�อวันที�	24	กันยายน	2562
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 โครงการจััดตั�งศูึนย์ฝึั่กอบรม่บุคลากรด้านการบินและอวกาศึ	 อู่ตะเภา	 (Aeronautical	 and	 Aerospace	 Training	

Center,	U-Tapao)	ในปีงบประม่าณ	2562	ม่่ผลการดำาเนินการดังน่�

 โครงการจ้ัางศึึกษาและวิเคราะห์ความ่เป็นไปได้ในการจััดตั�งศูึนย์ฝึั่กอบรม่บุคลากรด้านการบินและอวกาศึ	อู่ตะเภา	

(Feasibility)

	 ส่บพ.	ลงนามการจ้างเม่�อวันที�	28	 กันยายน	2561	 (สั่ญญาจ้าง	 เลขที�	72/2561)	 เป็นจำานวนเงิน	14.39	 ล้านบาท	

และคณะกรรมการ	ส่บพ.	มีมติ่เห็นชอบรายงานการศึกษาวิเคราะห์โครงการฉบับส่มบูรณ์	(Final	Report)	ในคราวประชุมคณะกรรมการ	

ส่บพ.	ครั�งที�	4/2562	เม่�อวันที�	25	เมษายน	2562

 โครงการจ้ัางศึึกษา	ส่ำารวจั	และออกแบบงานก่อส่ร้างศูึนย์ฝึั่กอบรม่บุคลากรด้านการบินและอวกาศึ	อู่ตะเภา

ส่บพ.	ลงนามการจ้างเม่�อวันที�	29	มีนาคม	2562	(สั่ญญาจ้าง	เลขที�	30/2562)	เป็นจำานวนเงิน		71.95	ล้านบาท	ปัจจุบันอยู่ระหว่าง

ดำำาเนินการงวดำที�	5	และงวดำที�	6	โดำยคณะกรรมการต่รวจรับฯ	ดำำาเนินการต่รวจรับแล้วเส่ร็จ	4	งวดำงาน	จากทั�งหมดำ	6	งวดำงาน	เม่�อวันที�	

19	กันยายน	2562

	 โครงการพััฒนาบุคลากรครูเพ้ั�อรองรับการจััดตั�งศูึนย์ฝึั่กอบรม่บุคลากรด้านการบินและอวกาศึอู่ตะเภา

	 	 -	 ส่บพ.	ดำำาเนินการส่่งครูวิชาภาคพ่�น	รุ่นที�	1	จำานวน	13	คน	เข้ารับการฝึั่กอบรมหลักสู่ต่ร	Instructor	Induction	

Program	EASA	Part	147/Part66	ที�	Airbus	Training	Center	และ	Aero	campus	ประเทศฝั่รั�งเศส่	เป็นเวลา	3	เด่ำอน	ระหว่างวันที�	

5	ตุ่ลาคม	2561	-	22	ธันวาคม	2561

	 	 -	 ส่บพ.	ดำำาเนินการส่่งครูวิชาภาคพ่�น	รุ่นที�	1	ชุดำที�	1	จำานวน	6	คน	ไปเข้ารับการฝึั่กอบรมภาคปฏิิบัติ่ในหลักสู่ต่ร	

Immersion	Program	 for	 CATC	 Instructors	 in	 an	 EASA	Part	 145	Approved	Organization	 ที�	 SIAEC	ประเทศสิ่งคโปร์	

ระหว่างวันที�	6	กุมภาพันธ์	2562-4	พฤษภาคม	2562

	 	 -	 ส่บพ.	ดำำาเนินการส่่งครูวิชาภาคพ่�น	รุ่นที�	1	ชุดำที�	2	จำานวน	7	คน	ไปเข้ารับการฝึั่กอบรมภาคปฏิิบัติ่	ในหลักสู่ต่ร	

Immersion	Program	 for	 CATC	 Instructors	 in	 an	 EASA	Part	 145	Approved	Organization	 ที�	 SIAEC	ประเทศสิ่งคโปร์	

ระหว่างวันที�	24	กุมภาพันธ์	2562-23	พฤษภาคม	2562

	 	 -	 ส่บพ.	ดำำาเนินการส่่งนักพัฒนาหลักสู่ต่ร	 รุ่นที�	 1	จำานวน	2	คน	 เข้ารับการฝึั่กอบรมหลักสู่ต่ร	Customized	

Instructional	and	Curriculum	Training	Development	Training	Program	ที�Southern	Alberta	Institute	of	Technology	

(SAIT)	ประเทศแคนาดำา	ระหว่างวันที�	26	เมษายน	2562-15	กันยายน	2562	

	 	 -	 ส่บพ.	 ดำำาเนินการส่่งครูวิชาภาคพ่�น	 ในหลักสู่ต่รทางด้ำานโครงส่ร้างอากาศยาน	 รุ่นที�	 1	 จำานวน	 5	 คน					

เข้ารับการฝึั่กอบรมหลักสู่ต่ร	Aircraft	Structure	Technician	Program	และหลักสู่ต่ร	Aircraft	Machinist	Program	ที�	Southern	

Alberta	Institute	of	Technology	(SAIT)	ประเทศแคนาดำา	ระหว่างวันที�	30	สิ่งหาคม	2562-30	เมษายน	2563

	 	 -	 ส่บพ.	 ดำำาเนินการส่่งนักพัฒนาหลักสู่ต่ร	 จำานวน	 2	 คน	 ไปเข้ารับการฝึั่กอบรมในหลักสู่ต่ร	 Customized										

Instructional	 and	 Curriculum	 Development	 Training	 Program	 ที�	 SAIT	 ประเทศแคนาดำา	 ระหว่างวันที�	 26	 เมษายน-																		

15	กันยายน	2562

 โครงการจััดทำำาร่างหลักสู่ตรช่างบำารุงรักษาอุปกรณ์ภาคพ้ั�นในท่ำาอากาศึยาน	Ground	Support	 Equipment	

Maintenance	(GSEM)		

	 	 -	 ส่บพ.	 ได้ำดำำาเนินการส่่งนักพัฒนาหลักสู่ต่ร	 จำานวน	 2	 คน	 ซึึ่�งเป็นผู้รับผิดำชอบในการจัดำทำาร่างหลักสู่ต่ร	

เข้ารับการฝึั่กอบรมในหลักสู่ต่ร	 Customized	 Instructional	 and	 Curriculum	 Development	 Training	 Program	 ที�	 SAIT	

ประเทศแคนาดำา	โดำยออกเดิำนทางในวันที�	26	เมษายน	2562	และได้ำกลับประเทศไทยในวันที�	15	กันยายน	2562

	 	 -	 ส่บพ.	ได้ำจัดำทำาบันทึกความเข้าใจว่าด้ำวยความร่วมม่อ	(MOU)	ทางวิชาการด้ำานการพัฒนาหลักสู่ต่ร	และบุคลากร	

ด้ำานการบิน	ระหว่าง	ส่บพ.	กับ	บริษัท	แบกส์่บริการภาคพ่�น	จำากัดำ	เม่�อวันที�	19	สิ่งหาคม	2562
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	 	 -	 ส่บพ.	ได้ำส่่งนักพัฒนาหลักสู่ต่รด้ำานการบินและครูวิชาภาคพ่�นเข้าร่วมวางโครงส่ร้าง	หลักสู่ต่รการซ่ึ่อมบำารุงอุปกรณ์	

บริการภาคพ่�นในท่าอากาศยาน	(GSE	Maintenance)	และหลักสู่ต่รพนักงานบริการอุปกรณ์ในลานจอดำ	(GSE	Operators)	กับบริษัท	

แบกส์่	บริการภาคพ่�น	จำากัดำ	ตั่�งแต่่วันที�	18	กรกฎาคม	2562	ถึุงวันที�	17	สิ่งหาคม	2562	ณ	อาคารศูนย์ฝึั่กอบรม	บุคลากรทางด้ำานการบิน	

(Aviation	Training	Center)	อำาเภอสั่ต่หีบ	จังหวัดำชลบุรี

	 	 -	 ส่บพ.	ดำำาเนินการจัดำประชุมคณะกรรมการจัดำทำาหลักสู่ต่รประกาศนียบัต่รช่างซ่ึ่อมบำารุงรักษาอุปกรณ์	บริการภาคพ่�น	

(GSEM)	ครั�งที�	1/2562	เม่�อวันที�	16	กันยายน	2562

	 	 -	 ส่บพ.	จัดำทำาร่างหลักสู่ต่รช่างบำารุงรักษาอุปกรณ์ภาคพ่�นในท่าอากาศยาน	แผนพัฒนาบุคลากร	และแผนจัดำซ่ึ่�อ	

ครุภัณฑ์์ในหลักสู่ต่รประกาศนียบัต่รช่างซ่ึ่อมบำารุงรักษาอุปกรณ์บริการภาคพ่�น	(GSEM)

	 	 -	 ส่บพ.	 ดำำาเนินการจัดำสั่มมนาเชิงปฏิิบัติ่การเพ่�อวิพากย์หลักสู่ต่รประกาศนียบัต่รช่างซ่ึ่อมบำารุงรักษาอุปกรณ์	

บริการภาคพ่�น	(GSEM)	ครั�งที�	1	เม่�อวันที�	24	สิ่งหาคม	2562	

	 	 -	 ส่บพ.	 ดำำาเนินการจัดำสั่มมนาเชิงปฏิิบัติ่การเพ่�อวิพากษ์หลักสู่ต่รประกาศนียบัต่รช่างซ่ึ่อมบำารุงรักษาอุปกรณ์	

บริการภาคพ่�น	(GSEM)	ครั�งที�	2	เม่�อวันที�	7	กันยายน	2562

	 	 -	 ส่อต่.	จัดำส่่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดำทำาหลักสู่ต่รประกาศนียบัต่รช่างซ่ึ่อม	บำารุงรักษาอุปกรณ์บริการ	

ภาคพ่�น	(GSEM)	ครั�งที�	1/2562	เส่นอ	ผวก.ส่บพ.	เม่�อวันที�	26	กันยายน	2562

	 	 -	 ส่อต่.	จัดำส่่งร่างหลักสู่ต่รประกาศนียบัต่รช่างซ่ึ่อมบำารุงรักษาอุปกรณ์บริการภาคพ่�น	(GSEM)	แผนพัฒนาบุคลากร	

และแผนจัดำซ่ึ่�อครุภัณฑ์์ในหลักสู่ต่รประกาศนียบัต่รช่างซ่ึ่อมบำารุงรักษาอุปกรณ์บริการภาคพ่�น	 (GSEM)	 เส่นอ	 ผวก.ส่บพ.	 เม่�อวันที�	

26	กันยายน	2562

 
	 โครงการยกระดับม่าตรฐานส่ถาบันการบินพัลเร้อนในฐานะส่ม่าชิกโครงการ	TRAINAIR	PLUS	Full	Member	

ของ	องค์การการบินพัลเร้อนระหว่างประเทำศึ	(ICAO)	ไประดับ	ICAO	Regional	Training	Centres	of	Excellence	(RTCEs)

ส่บพ.	จัดำทำาแผนการยกระดัำบมาต่รฐานการฝึั่กอบรมของ	ส่บพ.	ไประดัำบ	ICAO	Regional	Training	Center	of	Excellence	(RTCEs)	

ปีงบประมาณ	2562-2564	และแผนกิจกรรม	ปีงบประมาณ	2562	โดำยคณะกรรมการ	ส่บพ.	มีมติ่เห็นชอบกรอบการดำำาเนินงานต่าม

แผนยกระดัำบมาต่รฐานฯ	ในคราวประชุมครั�งที�	1/2562	เม่�อวันที�	23	มกราคม	2562	

	 	 1.	 โครงการพัฒนาหลักสู่ต่ร	ICAO	Standard	Training	Package	(STP)

	 	 	 -	 ส่บพ.	ดำำาเนินการจัดำทำารายงานและปรับปรุงหลักสู่ต่ร	ส่่ง	ICAO	พิจารณา	เม่�อวันที�	9-12	กันยายน	2562

	 	 	 -	 ส่บพ.	นำาเส่นอเอกส่ารหลักสู่ต่ร	(STP	Package)	เข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์่เพ่�อ	ICAO	TRAINAIR	PLUS	

นำาหลักสู่ต่รไปพิจารณาขั�นสุ่ดำท้ายก่อนรับรองหลักสู่ต่ร

	 	 2.	 โครงการส่ร้างระบบการรับรองผู้ส่อนของ	ส่บพ.

	 	 	 ส่บพ.	ดำำาเนินการแต่่งตั่�งคณะทำางานยกร่างระเบียบ	ข้อบังคับ	กฎเกณฑ์์	การรับรองคุณส่มบัติ่ผู้ส่อนของ	ส่บพ.	

ทั�งนี�รวมถึุงคุณส่มบัติ่ผู้ส่อนอาวุโส่ด้ำวย	โดำย	ผวก.ส่บพ.	เห็นชอบระบบการรับรองผู้ส่อนของ	ส่บพ.	เม่�อวันที�	30	กันยายน	2562

	 	 3.	 โครงการแก้ไขข้อสั่งเกตุ่จากการต่รวจประเมินต่ามรอบ	ICAO	TRAINAIR	PLUS	ค.ศ.	2018	มีการจัดำประชุม

เพ่�อติ่ดำต่ามผลการดำำาเนินงาน	และดำำาเนินการส่รุปรายงานผลการดำำาเนินงานเส่นอผู้ว่าการส่ถุาบันการบินพลเร่อน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำาปีการ ึก า 2560
เม่ือ ันท่ี 30 พฤ จิกายน 2561

พลเรือตรี ปิยะ อาจมุ่งคุณ ผู้ ่าการ ถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้ ยคณะผู้บริ าร 
เดินทางไปร่ มงาน ICAO 5th Global Aviation Training and TRAINER PLUS 

Symposium ณ Qatar National Convention Centre กรุงโดฮา ประเท กาตาร์ 
เม่ือ ันท่ี 10-12 ธัน าคม 2561
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นายอาคม เติมพิทยาไพ ิฐ รัฐมนตรี ่าการกระทร งคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกค ามเข้าใจ (MOU) ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน 
ระ ่าง ถาบันการบินพลเรือน ( บพ.) กับ บริ ัท Airbus, บริ ัท Triumph Aviation Services Asia, บริ ัท Triumph Structures (Thailand) และ

บริ ัท Senior Aerospace (Thailand) เม่ือ ันท่ี 28 มกราคม 2562 ณ ้องประชุม ช้ัน 3 อาคาร โม รและ อประชุม กระทร งคมนาคม กรุงเทพม านคร

นายอาคม เติมพิทยาไพ ิฐ รัฐมนตรี ่าการกระทร งคมนาคม เป็นประธานในพิธีประดับเคร่ือง มายนักบินพลเรือนกิตติม ักดิ� และประดับเคร่ือง มายแ ดงค าม าม
ารถในการบิน และมอบประกา นียบัตรแก่ผู้ ำาเร็จการ ึก า ลัก ูตร AP 105-111 และ HP49 เม่ือ ัน ุกร์ท่ี 18 มกราคม 2562 ณ ้องคอนเ นช่ันฮอลล์ 

โรงแรมรามาการ์เด้น ์ ถนน ิภา ดีรัง ิต กรุงเทพม านคร

พลอากา เอก เผด็จ ง ์ปิ�นแก้  ประธานกรรมการ ถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกา นียบัตรแก่ผู้ ำาเร็จการ ึก า ลัก ูตร ิชาภาคพ้ืน 
ประจำาปีการ ึก า 2561 เม่ือ ันท่ี 26 กันยายน 2562 ณ ถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพม านคร
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บิริษััท วิทยุการบิินแห่่งประเทศไทย จ้ำากัด
 โครงการพััฒนาโครงส่ร้างพ้ั�นฐานระบบบริการการเดินอากาศึ

	 โครงส่ร้างพ่�นฐานการขนส่่ง	เป็นนโยบายรัฐบาลต่ามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั่งคมแห่งชาติ่	พ.ศ.	2550-2554	และแผน	

บริหารราชการแผ่นดิำน	พ.ศ.	2552-2555	โดำยเฉพาะในนโยบาย	ข้อที�	4	นโยบายเศรษฐกิจ	ข้อ	4.3	นโยบายการพัฒนาโครงส่ร้างพ่�นฐาน	

เพ่�อยกระดัำบคุณภาพชีวิต่และเพิ�มความส่ามารถุในการแข่งขันของประเทศ	 ส่ำาหรับโครงการพัฒนาโครงส่ร้างพ่�นฐานระบบบริการ	

การเดิำนอากาศ	ซึึ่�งเป็นส่่วนหนึ�งของโครงส่ร้างพ่�นฐานการขนส่่งทางอากาศที�ส่ำาคัญยิ�งต่่อการส่่งเส่ริมและส่นับส่นุนให้นโยบายของรัฐบาล

ในด้ำานต่่าง	ๆ 	บรรลุเป้าหมาย	ไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้ำานความมั�นคง	ด้ำานเศรษฐกิจ	ด้ำานการคมนาคม	การลงทุน	การท่องเที�ยว	รวมทั�งระบบ	

โลจิส่ติ่กส์่	รัฐบาลของทุกประเทศจึงได้ำให้ความส่ำาคัญในการพัฒนาและจัดำให้มีโครงส่ร้างพ่�นฐานที�มีประสิ่ทธิภาพ	โดำยโครงส่ร้างพ่�นฐาน	

ด้ำานการขนส่่งทางอากาศนั�น	ประกอบด้ำวย

	 	 1.	 โครงส่ร้างพ่�นฐานทางภาคพ่�นดำิน	ซึ่ึ�งมีทั�งบริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จำากัดำ	(มหาชน)	กรมท่าอากาศยาน	

หน่วยงานภาครัฐ	(เช่น	กองทัพอากาศ	กองทัพเร่อ)	และเอกชนบางรายรับผิดำชอบ

	 	 2.	 โครงส่ร้างพ่�นฐานภาคอากาศ	(การให้บริการการเดิำนอากาศ)	ซึึ่�ง	บวท.	เป็นผู้รับผิดำชอบทั�งนี�	โครงส่ร้างทั�งส่องส่่วน	

ต้่องมีความสั่มพันธ์กันและส่่งเส่ริมซึึ่�งกันและกัน	 โดำยเฉพาะภาครัฐได้ำส่นับส่นุนให้มีการพัฒนาท่าอากาศยานสุ่วรรณภูมิ	 และภูเก็ต่	

เป็นต้่น	เพ่�อรองรับปริมาณผู้โดำยส่ารเพิ�มมากขึ�น	เป็นต้่น	จึงทำาให้	บวท.	ต้่องพัฒนาระบบโครงส่ร้างพ่�นฐานระบบบริการการเดิำนอากาศ	

ให้ส่อดำคล้องกันด้ำวย

	 เพ่�อพัฒนาโครงส่ร้างพ่�นฐานส่ำาหรับการให้บริการการเดิำนอากาศของประเทศให้เป็นไปต่ามมาต่รฐานส่ากลระบบใหม่	

และมีศักยภาพเพียงพอที�จะรองรับปริมาณการขนส่่งทางอากาศที�กำาลังเพิ�มมากขึ�นและมีแนวโน้มเพิ�มขึ�นอย่างต่่อเน่�อง	โดำยการจัดำหาและ	

ติ่ดำตั่�งระบบเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่ามข้อกำาหนดำของระบบการบริหารจราจรทางอากาศส่ากล	Global	Air	Traffic	Management	

System	 เข้าใช้งาน	 โดำยมีระยะเวลาดำำาเนินการ	 ตุ่ลาคม	 2555-กันยายน	 2563	 โดำยมีวงเงินรวมของโครงการ	 4,460.31	 ล้านบาท						

ได้ำศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ	ระบบเทคโนโลยีจราจรทางอากาศ	และระบบเช่�อมต่่อโครงข่ายการบริหารจราจรทางอากาศทั�วประเทศ	

และอากาศยานบินประสิ่ทธิภาพสู่ง	ซึึ่�งเป็นเทคโนโลยใีหม่และทำางานร่วมกันได้ำอยา่งอัต่โนมัติ่	พัฒนาโครงส่ร้างพ่�นฐานส่ำาหรับการให้

บริการการเดิำนอากาศของประเทศให้เป็นไปต่ามมาต่รฐานส่ากลระบบใหม่	 และมีศักยภาพเพียงพอที�จะรองรับปริมาณการขนส่่งทางอากาศ	

ที�กำาลังเพิ�มมากขึ�น	 และมีแนวโน้มเพิ�มขึ�นอย่างต่่อเน่�อง	 และความส่ามารถุในการบินทดำส่อบต่ามภารกิจในประเทศต่ามที�ได้ำรับมอบ	

หมายจากภาครัฐและความส่ามารถุในการบินทดำส่อบในต่่างประเทศ

การถ่ายโอนการให้บริการไปสู่่ระบบใหม่่	โดยเปิดใช้งาน	(Cutover)	ดังน่�	

	 ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่	 วันที�	 24	 มีนาคม	 2562	 ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก	 วันที�	 28	 มีนาคม	 2562																											

ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขต่ส่นามบินกรุงเทพ	 วันที�	 27	 เมษายน	 2562	 ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต่	 วันที�	 23	 มิถุุนายน	 2562	

ศูนย์ควบคุมการบินหาดำใหญ่	วันที�	27	มิถุุนายน	2562	และศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขต่ประชิดำส่นามบินภูมิภาค	วันที�	7	กรกฎาคม	

2562	พร้อมหอบังคับการบินลูกข่ายทั�วประเทศแล้ว	คงเหล่อการให้บริการเส้่นทางบินของศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเส้่นทางบิน

กรุงเทพโดำยคาดำว่าจะส่ามารถุเปิดำใช้งานในปี	2563
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บิริษััท ท่าอากาศยานไทย จ้ำากัด (มห่าชน)
 ผลการดำาเนินงานของโครงการ	แผนงาน	กิจักรรม่ท่ำ�ส่ำาคัญ่	ประจัำาปีงบประม่าณ	พั.ศึ.2562

 1.	 โครงการพััฒนาท่ำาอากาศึยานสุ่วรรณภูมิ่	(ปีงบประม่าณ	2554-2560)

	 	 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุ่วรรณภูมิ	(ปีงบประมาณ	2554-2560)	จะเพิ�มขีดำความส่ามารถุของท่าอากาศยาน	

สุ่วรรณภูมิในการรองรับผู้โดำยส่ารจากเดิำม	 45	 ล้านคนต่่อปี	 เป็น	 60	 ล้านคนต่่อปี	 ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างดำำาเนินการก่อส่ร้าง										

คาดำว่าจะส่ามารถุเปิดำใช้อาคารเทียบเคร่�องบินรองหลังที�	1	ภายในปี	2563	และงานทั�งโครงการ	จะแล้วเส่ร็จในปี	2565	ทั�งนี�	โครงการ	

พัฒนาท่าอากาศยานสุ่วรรณภูมิ	(ปีงบประมาณ	2554-2560)	แบ่งงานออกเป็น	9	หมวดำงาน	มีความค่บหน้า	ดัำงนี�

	 	 1.1	งานจ้างก่อส่ร้างอาคารเทียบเคร่�องบินรองหลังที�	1	(ชั�น	B2	ชั�น	B1	และชั�น	G)	ลานจอดำอากาศยานประชิดำ	

อาคารเทียบเคร่�องบินรองหลังที�	1	และส่่วนต่่อเช่�อมอุโมงค์ด้ำานทิศใต้่	(งานโครงส่ร้างและงานระบบหลัก)	(CC1/1)	ดำำาเนินการก่อส่ร้างแล้วเส่ร็จ

	 	 1.2	งานจ้างก่อส่ร้างอาคารเทียบเคร่�องบินรองหลังที�	1	(ชั�น	2-4)	และส่่วนต่่อเช่�อมอุโมงค์ด้ำานทิศใต้่	(งานระบบย่อย)	

(CC1/2)	อยู่ระหว่างดำำาเนินการก่อส่ร้าง

	 	 1.3	งานจ้างก่อส่ร้างอาคารส่ำานักงานส่ายการบิน	และที�จอดำรถุด้ำานทิศต่ะวันออก	(CC2/1)	อยู่ระหว่างดำำาเนินการก่อส่ร้าง

	 	 1.4	งานจ้างก่อส่ร้างส่่วนขยายอาคารผู้โดำยส่ารด้ำานทิศต่ะวันต่ก	(CC2/2)	อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนโครงการ

	 	 1.5	งานจ้างก่อส่ร้างระบบส่าธารณูปโภค	(CC3)	อยู่ระหว่างดำำาเนินการก่อส่ร้าง	

	 	 1.6	งานจัดำซ่ึ่�อพร้อมติ่ดำตั่�งระบบขนส่่งผู้โดำยส่ารอัต่โนมัติ่	(APM)	(CC4)	อยู่ระหว่างดำำาเนินการ

	 	 1.7	งานจัดำซ่ึ่�อพร้อมติ่ดำตั่�งระบบส่ายพานลำาเลียงกระเป๋า	(BHS)	และระบบต่รวจจับวัต่ถุุระเบิดำ	(EDS)	(ขาออก)	

(CC5)	อยู่ระหว่างดำำาเนินการ

	 	 1.8	งานจัดำซ่ึ่�อพร้อมติ่ดำตั่�งระบบส่ายพานลำาเลียงกระเป๋า	 (BHS)	 และระบบต่รวจจับวัต่ถุุระเบิดำ	 (EDS)	 (ขาเข้า)	

(CC6)	อยู่ระหว่างพิจารณาจัดำหาผู้รับจ้าง

	 	 1.9	งานควบคุมงานก่อส่ร้าง	(CSC)	เริ�มดำำาเนินงานตั่�งแต่่วันที�	1	กันยายน	2559

	 2.	 โครงการก่อส่ร้างทำางวิ�งเส้่นท่ำ�	3	ท่ำาอากาศึยานสุ่วรรณภูมิ่

	 	 โครงการก่อส่ร้างทางวิ�งเส้่นที�	3	 ท่าอากาศยานสุ่วรรณภูมิ	 ได้ำกำาหนดำความยาวทางวิ�งเส้่นที�	3	 ที�	 	4,000	 เมต่ร	

ความกว้าง	60	 เมต่ร	 เพ่�อเพิ�มขีดำความส่ามารถุของระบบทางวิ�งของท่าอากาศยานสุ่วรรณภูมิ	จาก	68	 เที�ยวบินต่่อชั�วโมง	 เป็น	94	

เที�ยวบินต่่อชั�วโมง	โดำยคณะรัฐมนต่รีมีมติ่อนุมัติ่โครงการก่อส่ร้างทางวิ�งเส้่นที�	3	ท่าอากาศยานสุ่วรรณภูมิ			เม่�อวันที�	17	เมษายน	2562	

วงเงินลงทุน	21,795.941	ล้านบาท	ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดำหาผู้รับจ้างควบคุมงาน	และผู้รับจ้างก่อส่ร้างโครงการฯ	ซึึ่�งคาดำว่าจะได้ำผู้รับจ้างภายใน	

เด่ำอนธันวาคม	 2562	 อย่างไรก็ต่ามจะส่ามารถุลงนามผูกพันในสั่ญญาก่อส่ร้างโครงการฯ	 ได้ำเม่�อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ	

สิ่�งแวดำล้อมและสุ่ขภาพ	(EHIA)	ได้ำรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่�งแวดำล้อมแห่งชาติ่แล้ว

 3.	 โครงการพััฒนาท่ำาอากาศึยานดอนเม้่อง	ระยะท่ำ�	3

	 	 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดำอนเม่อง	ระยะที�	3	จะเพิ�มขีดำความส่ามารถุในการรองรับผู้โดำยส่ารจาก	30	ล้านคนต่่อปี	

เป็น	 40	 ล้านคนต่่อปี	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำำาเนินการออกแบบงานในโครงการฯ	 และดำำาเนินการพิจารณาผลกระทบด้ำานสิ่�งแวดำล้อม	

ก่อนนำาเส่นอเอกส่ารโครงการให้	คค.และ	ส่ศช.	เพ่�อเส่นอ	ครม.อนุมัติ่งบประมาณต่่อไป	โดำย	คค.จะพิจารณาโครงการก็ต่่อเม่�อ	ทอท.

นำาส่่งรายงานผลกระทบดำ้านส่ิ�งแวดำล้อมให้พิจารณาซึ่ึ�ง	 กพท.รับไปพิจารณารายงานผลกระทบดำ้านส่ิ�งแวดำล้อมต่ามส่ั�งการ								

ปลัดำกระทรวงคมนาคม	เม่�อวันที�	1	ตุ่ลาคม	2562	ดัำงกล่าวเรียบร้อยแล้ว	ในลำาดัำบต่่อไปจะได้ำเส่นอให้	ครม.พิจารณาอนุมัติ่ต่่อไป
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บิริษััท ไทยส่มายล์แอร์เวย์ จ้ำากัด
	 •	 ส่ายการบินไทยส่มายล์เดำินหน้าขยายเส่้นทางบินระหว่างประเทศพร้อมรุกต่ลาดำอินเดำียอย่างต่่อเน่ �อง	

ล่าสุ่ดำเปิดำเส้่นทางบินต่รงกรุงเทพฯ-อาห์เมดำาบัดำ	ต่อกยำ�ามาต่รฐานการบินและบริการยอดำเยี�ยมระดัำบโลก	และทำาการบินเช่�อมต่่อกับ

การบินไทยอย่างไร้รอยต่่อ	ให้บริการเที�ยวบินแรก	28	ตุ่ลาคม	2562	ทำาให้ปัจจุบัน	ไทยส่มายล์มีเที�ยวบินต่รงสู่่เม่องต่่างๆ	ในอินเดีำย	

รวม	7	เส้่นทาง	ได้ำแก่	คยา	พาราณสี่	ชัยปุระ	ลัคเนา	มุมไบ	กัลกัต่ต่า	และอาห์เมดำาบัดำ	ประมาณ	38	เที�ยวบินต่่อสั่ปดำาห์	

	 •	 ส่ายการบินไทยส่มายล์และการบินไทย	ร่วมกับท่าอากาศยานสุ่วรรณภูมิ	 จัดำฝึั่กซ้ึ่อมเต็่มรูปแบบต่ามแผนฉุกเฉิน

ประจำาปี	2562	กรณี	อากาศยานอุบัติ่เหตุ่	(SEMEX-19)	ณ	ท่าอากาศยานสุ่วรรณภูมิ	เพ่�อเต่รียมพร้อมรับส่ถุานการณ์ฉุกเฉินร่วมกับ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้องในการกู้ภัย	อพยพ	และดูำแลผู้โดำยส่ารให้เป็นไปต่ามขั�นต่อนปฏิิบัติ่ต่ามแผนฉุกเฉินที�อาจเกิดำขึ�นได้ำอย่างถูุกต้่อง

และมีประสิ่ทธิภาพ

	 •	 ฝ่ั่ายความปลอดำภัยและความมั�นคงการบิน	 ส่ายการบินไทยส่มายล์	 จัดำการประชุมสั่มมนาด้ำานความปลอดำภัย	

การบินประจำาปี	2562	เร่�อง	Safer	THAI	Smile	Safer	Thailand	ร่วมกับ	การบินไทย	กรมท่าอากาศยาน	และวิทยุการบินแห่งประเทศไทย	

มีวัต่ถุุประส่งค์เพ่�อส่่งเส่ริมมาต่รฐานและความปลอดำภัยด้ำานการบิน	ต่ลอดำจนส่ร้างวัฒนธรรมด้ำานความปลอดำภัยในองค์กร	และเป็น

กิจกรรมที�มีส่่วนผลักดัำนการยกระดัำบมาต่รฐานด้ำานการบินของไทย	ซึึ่�งมีตั่วแทนจากส่ายการบินต่่าง	ๆ 	ต่ลอดำจนหน่วยงานด้ำานการบิน	

ให้ความส่นใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั�ง
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	 •	 โครงการไทยส่มายล์	 ท่องฟ้าพายิ�ม	 ครั�งที�	 5	 :	 ทำาดีำเพ่�อแม่	 (นราธิวาส่-เชียงใหม่)	 ได้ำร่วมม่อกับ	 บริษัท	 ปต่ท.	

นำ�ามันการค้าปลีก	 จำากัดำ	 (มหาชน)	 และศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดำชายแดำนภาคใต้่	 (ศอ.บต่.)	 คัดำเล่อกเยาวชนที�ด้ำอยโอกาส่														

จากพ่�นที�ในเขต่	3	จังหวัดำชายแดำนใต้่พร้อมด้ำวยมารดำา	จำานวน	25	คู่	เดิำนทางไปทัศนศึกษาที�จังหวัดำเชียงใหม่	เพ่�อท่องเที�ยวศึกษาธรรมชาติ่	

ณ	แหล่งเรียนรู้ที�ส่ำาคัญ	โดำยเคร่�องบินของส่ายการบินไทยส่มายล์	ในระหว่างวันที�	5-8	สิ่งหาคม	2562

	 •	 ส่านต่่อโครงการรับผิดำชอบต่่อสั่งคม	ภายใต้่โครงการ	“Smile	for	Life	ให้รอยยิ�มช่วยชีวิต่	โดำยไทยส่มายล์ร่วมกับ	

ส่ภากาชาดำไทย	โดำยจัดำทำาวิดีำโอออนไลน์	ชุดำ	“อาส่มเกียรติ่”	เผยแพร่ทางช่องทางส่่�อออนไลน์	ทั�งในประเทศและต่่างประเทศ	ค่อ	จีน	

และ	 อินเดีำย	 ทั�งนี�	 เพ่�อเป็นการส่ร้างการรับรู้เกี�ยวกับการบริจาคอวัยวะพร้อมให้ข้อมูลถึุงการที�ส่ายการบินส่นับส่นุนการขนส่่งพัส่ดุำ	

พิเศษ	(อวัยวะ)	จากผู้บริจาคเพ่�อนำาไปช่วยเหล่อและส่ร้างรอยยิ�มใหม่แก่ผู้ป่วยที�ต้่องการการรับบริจาค

	 •	 รับรางวัลส่ายการบินยอดำเยี�ยมอันดัำบหนึ�งของประเทศไทย (Best	Airline	in	Thailand)	และส่ายการบินยอดำเยี�ยม	

ในภูมิภาคเอเชีย	(Travellers’	Choice	Regional	Airline-Asia)	จาก	TripAdvisor	Travelers’	Choice	Award	2019	และรางวัล	

ส่ายการบินบูทีคยอดำเยี�ยม	(Best	Boutique	Airline)	ภายในงานประกาศรางวัล	ทีทีจี	ทราเวล	อวอร์ดำ	ครั�งที�	30	ประจำาปี	2562		

	 •	 เต่รียมเข้าร่วมเป็น	Connecting	Partner	ของส่ต่าร์อัลไลแอนซ์ึ่	กลุ่มพันธมิต่รการบินที�ใหญ่ที�สุ่ดำในโลก	ที�ปัจจุบัน	

มีเคร่อข่ายครอบคลุมส่นามบิน	มากกว่า	1,300	ส่นามบิน	ใน	194	ประเทศทั�วโลก	โดำย	Connecting	Partner	Model	ค่อรูปแบบ	

ใหม่ของการเข้าร่วมเป็นพันธมิต่รกับกลุ่มส่ต่าร์อัลไลแอนซ์ึ่	 ริเริ�มโครงการส่นับส่นุนผลผลิต่เมล็ดำกาแฟส่ายพันธ์ุอาราบิก้าจากมูลนิธิ	

โครงการหลวง	จังหวัดำเชียงใหม่	โดำยนำากาแฟของโครงการหลวงจาก	คาเฟ่	อเมซึ่อน	มาเสิ่ร์ฟให้ผู้โดำยส่ารไทยส่มายล์ทุกที�นั�ง	ซึึ่�งไม่เพียง	

แต่่จะเป็นการส่่งมอบการบริการสุ่ดำประทับใจ	ส่ร้างประส่บการณ์ใหม่ให้แก่ผู้โดำยส่าร	ยังส่ะท้อนบทบาทส่ำาคัญของไทยส่มายล์ที�จะเป็น	

ส่ายการบินที�ทำาธุรกิจโดำยให้ความส่ำาคัญกับการส่ร้างความยั�งย่นต่่อสั่งคมและสิ่�งแวดำล้อมด้ำวยเช่นกัน
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	 •	 ส่ายการบินไทยส่มายล์ให้ความส่ำาคัญกับการบริการบนเคร่�อง	นำาเส่นอเมนูพิเศษต่ามเทศกาลต่่าง	ๆ 	อาทิ	เทศกาล	

คริส่ต์่มาส่และปีใหม่	ต่รุษจีน	วาเลนไทน์	ส่งกรานต์่	เมนูพิเศษเน่�องในโอกาส่มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พุทธศักราช	2562	

เมนูพิเศษเน่�องในโอกาส่วันเฉลิมพระชนมพรรษา	“ในหลวง	 รัชกาลที�	 10”	 เทศกาลไหว้พระจันทร์	 เทศกาลกินเจ	 เทศกาลฮาโลวีน	

และโอกาส่ฉลองครบรอบ	7	ปี	ก้าวสู่่ปีที�	8	ได้ำร่วมกับแบรนด์ำ	S&P	นำาเส่นอในรูปแบบปาร์ตี่�นำ�าชาเป็นครั�งแรก	ในระหว่างวันที�	7-13	

กรกฎาคม	2562	นอกจากนี�ได้ำร่วมกับส่ถุาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิต่ภัณฑ์์อาหาร	มหาวิทยาลัยเกษต่รศาส่ต่ร์	(KU	Food)	ส่ร้างส่รรค์เมนู	

‘ไรซ์ึ่เบอร์รี�	 ส่แนค	บาร์บีคิว	 (RICEBERRY	SNACK	BBQ)’	ผลิต่ภัณฑ์์ขนมขบเคี�ยวผลิต่จากข้าวไรซ์ึ่เบอร์รี�	 ภายใต้่	 “โครงการส่ร้าง	

รอยยิ�มให้เกษต่รกรไทย”	โดำยมีวัต่ถุุประส่งค์เพ่�อช่วยส่่งเส่ริมส่ินค้าเกษต่รแปรรูป	หวังช่วยแก้ปัญหาผลผลิต่เกษต่รล้นต่ลาดำ	และ									

ยังเผยแพร่สิ่นค้าเกษต่รไทยสู่่นานาชาติ่	โดำยให้บริการตั่�งแต่่วันที�	14	กรกฎาคม	2562

	 •	 ร่วมส่่บส่านงานบุญประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี		ไทยส่มายล์ได้ำเล็งเห็นความส่ำาคัญของ	“เชิงช่างศิลป์”	

ฝืั่ม่อช่างไทยไม่แพ้ชาติ่ใดำในโลก	 โดำยส่นับส่นุนทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี	 แชมป์โลก	2	ส่มัยจากการแข่งขัน	

แกะส่ลักหิมะนานาชาติ่	 ฮาร์บิน	 ซึึ่�งมาพร้อมไอเดีำยส่รรค์ส่ร้างความงามเชิงพุทธ	 “เวชสั่นดำรชาดำก”	 ต่อกยำ�าคุณค่าการให้ที�ยิ�งใหญ่								

ส่ะท้อนกลับมายังเป้าหมายของไทยส่มายล์ที�จะเดิำนหน้าส่่งต่่อรอยยิ�มและความสุ่ขในการเดิำนทางให้กับผู้โดำยส่ารต่ลอดำไป
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	 •	 ส่ายการบินไทยส่มายล์ส่นับส่นุนแคมเปญ	“บินพักหลักร้อย	หลักพัน	ลุ้นรางวัลหลักล้าน”	โดำยการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย	

ด้ำวยโปรโมชั�น	‘Smile	หน้าฝั่น	บินชุ่มฉำ�าทั�วไทย’	

	 •	 ส่ายการบินไทยส่มายล์	มอบคอมพิวเต่อร์	ให้แก่กองกำาลังต่ำารวจชายแดำนภาคใต้่	40	ฐานปฏิิบัติ่การ	ซึึ่�งเป็นความร่วมม่อ	

ระหว่างส่ายการบินไทยส่มายล์และบริษัท	ริโก้	เซึ่อร์วิส่เซึ่ส่	(ประเทศไทย)





การอำำานวยการด้้านความปลอำด้ภััย

ขอำงกระทรวงคมนาคม
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การอำำานวยความปลอำดภััยทางด้านคมนาคมขนส่่ง
(ทางบก ทางราง ทางนำ�า และทางอำากาศ) 

ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
	 กระทรวงคมนาคมได้้มีมาตรการอำำานวยความปลอำด้ภััยในระบบคมนาคมขนส่่งทั�งทางบก	ทางนำ�า	ทางอำากาศ	และทางราง	

อำย่างต่อำเน่�อำงเพ่ื่�อำให้้ผู้้้ใช้้บริการระบบขนส่่งได้้รับความส่ะด้วกส่บาย	 มั�นใจ	 และมีความปลอำด้ภััย	 โด้ยเฉพื่าะอำย่างยิ�งในช่้วงเทศกาล		

ห้ยุด้ยาวที�ประช้าช้นเดิ้นทางท่อำงเที�ยวและกลับภ้ัมิลำาเนาเป็นจำานวนมาก	 กระทรวงคมนาคมได้้ขับเคล่�อำนการด้ำาเนินการตามแผู้น						

อำำานวยความส่ะด้วกและปลอำด้ภััยขอำงกระทรวงคมนาคมรอำงรับการเด้ินทางขอำงประช้าช้นช้่วงเทศกาลส่ำาคัญช้่วงเทศกาลปีให้ม่และ	

ส่งกรานต์	ปี	พื่.ศ.	2562	ซ่ึ่�งเป็นกรอำบการด้ำาเนินงานแก่ห้น่วยงานในสั่งกัด้และภัาคีภัาคส่่วนที�เกี�ยวข้อำง	ให้้เป็นไปในทิศทางเดี้ยวกัน	

และให้้ส่ามารถ	นำาไปส่้่การปฏิิบัติได้้อำย่างมีประสิ่ทธิิภัาพื่	โด้ยมุ่งให้้มีระบบขนส่่งส่าธิารณะบริการอำย่างเพีื่ยงพื่อำ	ไม่ล่าช้้าและผู้้้โด้ยส่ารไม่ตกค้าง	

โครงข่ายคมนาคมไม่ติด้ขัด้	รวมถ่งมุ่งลด้อุำบัติเห้ตุและจำานวนผู้้้เสี่ยชี้วิตในระบบคมนาคมขนส่่งทั�งทางถนน	ราง	นำ�า	และอำากาศ	

	 ผู้ลการด้ำาเนินการตามแผู้นอำำานวยความส่ะด้วกและปลอำด้ภััยรอำงรับการเด้ินทางขอำงประช้าช้นช้่วงเทศกาลปีให้ม่และ	

ช่้วงเทศกาลส่งกรานต์ในปีที�ผู่้านมา	 ห้น่วยงานในสั่งกัด้กระทรวงคมนาคมได้้ด้ำาเนินการมาตรการอำย่างเข้มข้น	 โด้ยเฉพื่าะอำย่างยิ�ง									

การอำำานวยความส่ะด้วกและความปลอำด้ภััยทางถนนซึ่่�งมีปริมาณผู้้้ใช้้ทางในช้่วงเทศกาลเพื่ิ�มข่�น	โด้ยอำุบัติเห้ตุบนโครงข่ายถนนใน						

ความ	รับผิู้ด้ช้อำบขอำงกระทรวงคมนาคม	ช่้วงเทศกาลปีให้ม่และช่้วงเทศกาลส่งกรานต์	พื่.ศ.	2562	เทียบกับส่ถิติปี	พื่.ศ.	2561	แนวโน้มลด้ลง	

ส่่งผู้ลให้้มีจำานวนผู้้้ได้้รับบาด้เจ็บส่าหั้ส่และผู้้้เสี่ยชี้วิตทางถนนน้อำยลง

1. ผลการดำำาเนิินิงานิท่ี่�สำำาคััญในิการอำำานิวยคัวามสำะดำวกและคัวามปลอำดำภััยช่่วงเที่ศกาล

2. ภัาพรวมอุำบััติิเหตุิบันิโคัรงข่่ายถนินิในิคัวามรับัผิดำช่อำบัข่อำงกระที่รวงคัมนิาคัมช่่วงเที่ศกาล 
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กรมการขนส่่งทางบก
 1. การติรวจสำอำบัและกำากับัดูำแลการใช้่รถใช้่ถนินิ 

	 	 กรมการขนส่่งทางบก	จัด้ผู้้้ตรวจการอำอำกปฏิิบัติงานตั�งจุด้ตรวจส่อำบรถ	ผู้้้ประจำารถและพื่นักงานขับรถในพ่ื่�นที�บริเวณ	ต่างๆ	

เช้่น	บริเวณท่าอำากาศยานสุ่วรรณภั้มิ	ท่าอำากาศยานด้อำนเม่อำง	ส่นามห้ลวง	ห้น้าห้้างส่รรพื่ส่ินค้าย่านราช้ประส่งค์	มาบุญครอำง	

เซ็ึ่นทรัลรามอิำนทรา	 เมเจอำร์รังสิ่ต	 จุด้เช่้�อำมต่อำการขนส่่งส่าธิารณะ	 และบริเวณส่ถานที�ท่อำงเที�ยวที�ส่ำาคัญ	 โด้ยบ้รณาการการทำางาน	

ร่วมกับเจ้าห้น้าที�ตำารวจ	ทห้าร	เทศกิจ	บขส่.	และ	ขส่มก.	

	 	 ตรวจส่อำบจับกุมผู้้้กระทำาผิู้ด้ตามพื่ระราช้บัญญัติการขนส่่งทางบก	พื่.ศ.	2522	และพื่ระราช้บัญญัติรถยนต์	พื่.ศ.	2522	

กรณีที�เป็นปัญห้าเร่งด่้วน	รวมทั�งในกรณีที�เป็นข่าวในกระแส่สั่งคมที�เกี�ยวกับรถโด้ยส่ารส่าธิารณะ	และเร่�อำงร้อำงเรียนต่างๆ	ซ่ึ่�งได้้มีการจัด้ทำา	

ห้นังส่่อำแจ้งผู้้้ประกอำบการ/เจ้าขอำงรถให้้ส่่งตัวผู้้้ขับรถที�ถ้กร้อำงเรียนมา	

รายงานตัวเพ่ื่�อำชี้�แจงข้อำเท็จจริง	ห้ากผู้้้ขับรถยอำมรับว่าได้้กระทำาผิู้ด้จริง

ตามข้อำร้อำงเรียน	เจ้าห้น้าที�จะด้ำาเนินการเปรียบเทียบปรับตามอัำตราโทษ	

ที�กำาห้นด้และให้้เข้ารับการอำบรมเพ่ื่�อำเส่ริมส่ร้างความร้้และปล้กจิตส่ำาน่ก	

ในการ	ให้้บริการที�ดี้แก่ผู้้้โด้ยส่ารเป็นเวลาไม่น้อำยกว่า	3	ชั้�วโมง	รวมไปถ่งการ	

พัื่กใช้้และเพิื่กถอำนใบอำนุญาตตามระเบียบกรมการขนส่่งทางบกต่อำไป

 2. การบูัรณาการตัิ�งจุดำติรวจบัริการร่วมระหว่างกรมการ 

ข่นิส่ำงที่างบักและสำำานัิกงานิคัณะกรรมการการอำาช่่วศึกษา

	 	 กรมการขนส่่งทางบก	 ตั�งจุด้ตรวจบริการร่วมกับส่ำานัก	

งานคณะกรรมการการอำาชี้วศ่กษาทั�วประเทศในช่้วงเทศกาล	ปีให้ม่และส่งกรานต์	พื่.ศ.	2562	จำานวนไม่น้อำยกว่า	189	จุด้ทั�วประเทศ	

เพ่ื่�อำอำำานวยความส่ะด้วกและปลอำด้ภััยในการเดิ้นทางแก่ประช้าช้นทั�วไปที�เดิ้นทางในช่้วงเทศกาล	โด้ยจัด้กิจกรรมให้้บริการ	ดั้งนี�

	 *	 บริการช่้วยเห้ล่อำกรณีฉุกเฉิน	โด้ยให้้บริการซ่ึ่อำมบำารุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบ่�อำงต้น	

	 *	 การให้้บริการรถยก/รถลาก	(เฉพื่าะบางจุด้)

การอำำานวยความปลอำดภััยทางด้านคมนาคมขนส่่ง

ด้านการขนส่่งทางบก
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	 *	 บริการตรวจส่ภัาพื่รถ	เติมนำ�ากลั�น	นำ�ามันเคร่�อำง	นำ�ามันเบรก	ทำาความส่ะอำาด้ไส่้กรอำงอำากาศ	เปลี�ยนห้ลอำด้ไฟ	

เติมความดั้นลมยาง	การบำารุงรักษารถอ่ำ�น	ๆ	บริการเปลี�ยนอำะไห้ล่ที�จำาเป็นฟรี

	 *	 บริการแจ้งรายช่้�อำและห้มายเลขโทรศัพื่ท์ศ้นย์บริการ/อ่้ำซ่ึ่อำมรถที�เปิด้ให้้บริการ	ระห้ว่างเทศกาล

	 *	 นำ�าด้่�ม/เคร่�อำงด้่�มช้า-กาแฟ/ผู้้าเย็น	ส่ำาห้รับผู้้้เด้ินทางที�เข้าพื่ักผู้่อำนภัายในจุด้	บริการร่วมฯ

	 *	 บริการนวด้ผู่้อำนคลาย	(เฉพื่าะบางจุด้)

	 *	 บริการแนะนำาเส้่นทาง/ข้อำม้ลส่ถานที�ท่อำงเที�ยว/ข้อำม้ลร้านอำาห้าร

	 *	 บริการเวช้ภััณฑ์์	

ผลการดำำาเนิินิงานิ 
	 *	เทศกาลปีให้ม่	พื่.ศ.	2562	มีผู้้้เข้ารับบริการ	จำานวน	43,780	ราย	

	 *	เทศกาลส่งกรานต์	พื่.ศ.	2562	มีผู้้้เข้ารับบริการ	จำานวน	42,250	ราย
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กรมทางหลวง
	 ตามที�ได้้เกิด้พื่ายุฝนฟ้าคะนอำงจากพื่ายุโพื่ดุ้ลและคาจิกิ	ในช่้วงที�ผู่้านมา	ทำาให้้เกิด้ปัญห้าอุำทกภััยในห้ลายพ่ื่�นที�ในภัาคอีำส่าน	

โด้ยเฉพื่าะจังห้วัด้อุำบลราช้ธิานีนั�น	ซ่ึ่�งการทำาภัารกิจช่้วยเห้ล่อำประช้าช้นผู้้้ประส่บภััยนำ�าท่วมก็ถ่อำว่าเป็นสิ่�งที�จะต้อำงเร่งด้ำาเนินการแก้ไข	

ปัญห้าอำย่างเร่งด่้วน	กรมทางห้ลวง	โด้ย	ส่ำานักงานทางห้ลวงที�	9	(อุำบลราช้ธิานี)	ได้้ด้ำาเนินการช่้วยเห้ล่อำประช้าช้นผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบ	

และอำำานวยความส่ะด้วกและปลอำด้ภััยแก่ผู้้้ใช้้ทาง	โด้ยได้้รับความร่วมม่อำ	ร่วมแรงกายและแรงใจ	จากข้าราช้การ	พื่นักงาน	และล้กจ้างในสั่งกัด้	

ในด้้านต่างๆ	 เช่้น	การจัด้ตั�งโรงครัวเพ่ื่�อำประกอำบอำาห้าร	การร่วมกันกรอำกทรายใส่่กระส่อำบ	เพ่ื่�อำนำาไปกั�นนำ�าในส่ายทาง	 เป็นอีำกห้น่�ง	

กำาลังใจส่ำาคัญที�ทำาให้้ภัารกิจการช่้วยเห้ล่อำ	ฟ้�นฟ้	จากส่ถานการณ์นำ�าท่วม	ส่ำาเร็จลุล่วงไปได้้ด้้วยดี้
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กรมทางหลวงชนบท
 โคัรงการอำำานิวยคัวามปลอำดำภััยบัริเวณหน้ิาโรงเร่ยนิ

	 บริเวณโรงเรียนเป็นพ่ื่�นที�เปราะบางที�มีความเสี่�ยงเกิด้อุำบัติเห้ตุจากการจราจร	 รับ	-	 ส่่ง	 จ่งควรเร่งรัด้ด้ำาเนินการปรับปรุง	

ยกระดั้บความปลอำด้ภััยตามข้อำแนะนำาการปรับปรุง	เช่้น	การติด้ตั�งป้ายเขตโรงเรียน	ป้ายเต่อำน/แนะนำา	ป้ายจำากัด้ความเร็ว	ทางม้าลาย	

สั่ญญาณไฟกะพื่ริบ	 และพ่ื่�น	 Red	 Anti	 Skid	 เป็นต้น	 รวมถ่งการจัด้ระเบียบการจราจร	 ตลอำด้จนการใช้้เขตทางให้้เป็นไปตาม	

พื่ระราช้บัญญัติทางห้ลวง	โด้ยจะไม่มีสิ่�งกีด้ขวางการจราจรที�อำาจสุ่่มเสี่�ยงต่อำการเกิด้อุำบัติเห้ตุบริเวณห้น้าโรงเรียนในช่้วงการเปิด้	ภัาคเรียน	

ประจำาปี	พื่.ศ.	2562	กรมทางห้ลวงช้นบท	ได้้จัด้ส่่งเจ้าห้น้าที�พื่ร้อำมขอำความร่วมม่อำ	คร้	อำาจารย์	เจ้าห้น้าที�ส่่วนท้อำงถิ�น	(อำปท.)	และตำารวจ	

ลงพ่ื่�นที�อำำานวยความส่ะด้วกปลอำด้ภััยบริเวณห้น้าโรงเรียนในช่้วงเวลาเข้าเรียนและเลิกเรียน	เป็นระยะเวลา	2	สั่ปด้าห์้	พื่ร้อำมจัด้วางอุำปกรณ์	

เพิื่�มเติม	เช่้น	กรวยยาง	สั่ญญาณไฟวับวาบ	เพ่ื่�อำเต่อำนให้้รถที�วิ�งผู่้าน	ไปมาเห็้นได้้ชั้ด้เจนและช้ะลอำความเร็ว	เพ่ื่�อำป้อำงกันอุำบัติเห้ตุ	โด้ย

บ้รณาการร่วมกับส่่วนราช้การในพ่ื่�นที�	เช่้น	คร้		อำาจารย์	เจ้าห้น้าที�ส่่วนท้อำงถิ�น	(อำปท.)	และตำารวจ	เป็นต้น	เพ่ื่�อำเป็นการส่ร้างวัฒนธิรรม	

ด้้านความปลอำด้ภััย	และปล้กจิตส่ำาน่กด้้านความปลอำด้ภััยทางถนนอำย่างยั�งย่น	ให้้เจ้าห้น้าที�กรมทางห้ลวงช้นบท	ถ่ายทอำด้อำงค์ความร้้ให้้กับ	

คร้	อำาจารย์	เจ้าห้น้าที�ส่่วนท้อำงถิ�น	(อำปท.)	และตำารวจ	เพ่ื่�อำนำาไปใช้้ด้ำาเนินการด้้านปลอำด้ภััยอำย่างต่อำเน่�อำงกรมทางห้ลวงช้นบท	ได้้ด้ำาเนินการ	

ปรับปรุงความปลอำด้ภััยบริเวณห้น้าโรงเรียนปีงบประมาณ	พื่.ศ.2562	รวมทั�งสิ่�น	770	แห่้ง

 งานิยกระดัำบัคัวามปลอำดำภััยโคัรงข่่ายที่างหลวงช่นิบัที่

	 การยกระด้ับความปลอำด้ภััยอำอำกเป็น	2	แนวทาง	ตามแนวทางการตรวจส่อำบอำุบัติเห้ตุทางถนน	“Road	Accident

Investigation	Guidelines	for	Road	Engineer”	โด้ย	ส่มาคมทางห้ลวงโลก	(PIARC)	ซ่ึ่�งได้้แก่

	 	 1)	 แนวทางเชิ้งป้อำงกัน	(Preventive	Measures)	ค่อำ	การตรวจส่อำบเพ่ื่�อำกำาห้นด้จุด้เสี่�ยง	(Risk	Spot)	และห้าประเด็้น	

ความเสี่�ยงบนถนน	ในบริเวณที�ไม่เคยเกิด้อุำบัติเห้ตุมาก่อำน

	 	 2)	 แนวทางเชิ้งแก้ไข	(Reactive	Measures)	ค่อำการส่่บส่วนจุด้อุำบัติเห้ตุ	(Accident	Spot)	เพ่ื่�อำให้้ทราบถ่งส่าเห้ตุขอำง	

อุำบัติเห้ตุ	และอำอำกมาตรการปรับปรุงความปลอำด้ภััย	โด้ยการด้ำาเนินงาน	มี	5	ขั�นตอำน	ได้้แก่

   1. วิเคัราะห์และจัดำลำาดัำบัคัวามสำำาคััญจุดำเส่ำ�ยงจุดำอุำบััติิเหตุิ โด้ยการใช้้ระบบ	Road	Safety	Audit	System	(RSAS)				

ซึ่่�งจะระบุความปลอำด้ภััยขอำงถนนทางห้ลวงช้นบท	ทุกๆ	100	เมตร	อำอำกมาในร้ปแบบคะแนนด้าว	ผู้้้ตรวจส่อำบความปลอำด้ภััย

งานทางจะส่ามารถทราบได้้ว่าจุด้ที�ควรทำาการปรับปรุงค่อำจุด้ใด้	ซ่ึ่�งจุด้ที�ควรทำาการปรับปรุง	

ความปลอำด้ภััย	จะเป็นจุด้ที�มีคะแนนด้าวตำ�ากว่า	3	ด้าว

การตรวจสอบความปลอดภััยผ่่านระบบ RM การวิเคราห์์ความปลอดภััยของถนนโดยระบบ 
RSAS



รายงานประจำำาปี 2562 : กระทรวงคมนาคม
Annual Report 2019 : Ministry of Transport 123

   2. ติรวจสำอำบัคัวามปลอำดำภััยผ่านิคัอำมพิวเติอำร์ (ระบับับัริหารจัดำการ โคัรงข่่ายที่างหลวงช่นิบัที่ หรือำระบับั 

RM) จะเป็นการตรวจส่อำบพ่ื่�นที�	 ที�จะทำาการตรวจส่อำบ	 ความปลอำด้ภััยผู่้านทางคอำมพิื่วเตอำร์โด้ยใช้้ระบบ	 Rural	 Road	 Network	

Management	System	(RM)	ในขั�นตอำนนี�ผู้้้ตรวจส่อำบความปลอำด้ภััยจะส่ามารถทราบประเด็้นปัญห้า	ก่อำนลงพ่ื่�นที�จริงได้้

   3. ลงพื�นิท่ี่�ติรวจสำอำบัคัวามปลอำดำภััย

	 	 	 	 ห้ลังจากที�ทราบจุด้เสี่�ยง	และประเด็้นปัญห้าคร่าว	ๆ	แล้ว	ก็มาถ่งขั�นตอำนการตรวจส่อำบความปลอำด้ภััยโด้ยก

ารลงไปยังพ่ื่�นที�จริง	ผู้้้ตรวจส่อำบความปลอำด้ภััยจะส่ามารถทราบประเด็้นปัญห้าบริเวณจุด้นั�น	ๆ 	ได้้อำย่างชั้ด้เจน	เพ่ื่�อำที�จะห้าวิธีิการปรับปรุง	

เพ่ื่�อำให้้ถนนบริเวณดั้งกล่าวมีความปลอำด้ภััยมากยิ�งข่�นต่อำไป

   4. ปรับัปรุงคัวามปลอำดำภััย
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	 	 	 	 เม่�อำทราบถ่งประเด็้นปัญห้า	และได้้ทำาการวิเคราะห์้ห้าวิธีิการปรับปรุงแก้ไขปัญห้าแล้ว	ผู้้้ตรวจส่อำบความปลอำด้ภััย					

ก็ได้้ทำาการปรับปรุงความปลอำด้ภััยตามแนวทางที�ได้้ทำาการวิเคราะห์้ไว้

   5. ติิดำติามและประเมินิผล 

	 	 	 	 ห้ลังจากที�ทำาการปรับปรุงจุด้เสี่�ยงเรียบร้อำย	ส่ำานักงานตรวจส่อำบความปลอำด้ภััยงานทางก็จะด้ำาเนินการ	ติด้ตามผู้ล	

การปรับปรุงความปลอำด้ภััย	ณ	ส่ำานักงานทางห้ลวงช้นบททั�วประเทศ	และจัด้ทำาผู้ลการวิเคราะห้์จำานวนและความรุนแรงขอำง

อุำบัติเห้ตุก่อำนและห้ลังปรับปรุงความปลอำด้ภััยเพ่ื่�อำรายงานแด่้ผู้้้บริห้ารต่อำไป

การติดตามผ่ลการปรับปรุงความปลอดภััย

ผ่ลการดำาเนินงานการปรับปรุงความปลอดภััย
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องค์์การขนส่่งมวลชนกรุงเทพ
 แผนิบัริหารจัดำการเดิำนิรถ

	 ขส่มก.ได้้ติด้ตั�งระบบ	Global	Position	System	(GPS)	และกล้อำง	CCTV		บนรถโด้ยส่ารทุกคัน	เพ่ื่�อำควบคุมพื่ฤติกรรม

การขับขี�ขอำงพื่นักงานขับรถโด้ยส่าร	 และเพ่ื่�อำบริห้ารจัด้การเดิ้นรถให้้ส่อำด้คล้อำงกับความต้อำงการใช้้บริการ	 เป็นการส่ร้างความมั�นใจ	

ในการเดิ้นทางให้้กับประช้าช้น	ซ่ึ่�งระบบดั้งกล่าวถ้กควบคุมจากพื่นักงานที�ปฏิิบัติห้น้าที�ในห้้อำงคอำนโทรล	ขอำงกลุ่มงานปฏิิบัติการเดิ้นรถ	

เขตการเดิ้นรถที�	1-8	และส่ำานักงานให้ญ่

ด้ำานิคัวามปลอำดำภััยเก่�ยวกับัตัิวรถ 
	 ขส่มก.	ได้้เตรียมความพื่ร้อำมด้้านความปลอำด้ภััยเกี�ยวกับตัวรถและพื่นักงานผู้้้ปฏิิบัติห้น้าที�ขับรถ	เพ่ื่�อำส่ร้างความมั�นใจแก่

ผู้้้โด้ยส่าร	ดั้งนี�	

	 1.	 ภัายในรถโด้ยส่ารกำาห้นด้ให้้มีอุำปกรณ์ด้้านความปลอำด้ภััย	เช่้น	ค้อำนทุบกระจก	ถังนำ�ายาดั้บเพื่ลิง	

	 2.	 ห้ลังรถเลิกกลับเข้าอ่้ำบริษัทเห้มาซ่ึ่อำมรับรถเข้าเช็้คส่ภัาพื่เคร่�อำงยนต์	เบรก	คลัช้	วัด้ระดั้บนำ�ามันเคร่�อำง	และอุำปกรณ์ส่่วนควบขอำงรถ	

เตรียมความพื่ร้อำมส่ำาห้รับวันรุ่งข่�น	 พื่นักงานขับรถตรวจความพื่ร้อำมขอำงรถอีำกครั�งก่อำนอำอำกให้้บริการ	 ห้ากพื่บความผิู้ด้ปกติต้อำงแจ้ง	

ให้้บริษัทเห้มาซ่ึ่อำมด้ำาเนินการซ่ึ่อำมให้้อำย้่ในส่ภัาพื่พื่ร้อำมอำอำกวิ�งให้้บริการ	

	 3.	 การแก้ปัญห้ากรณีเกิด้เห้ตุฉุกเฉินต่างๆ	เช่้น	รถเสี่ยห้ร่อำเกิด้อุำบัติเห้ตุระห้ว่างให้้บริการ

	 	 3.1	กรณีรถเสี่ยในเส้่นทาง	พื่นักงานขับรถทำาการแจ้งศ้นย์วิทยุส่่�อำส่าร	และแจ้งบริษัทเห้มาซ่ึ่อำมที�รับผิู้ด้ช้อำบที�อำย้่ใกล้

ที�สุ่ด้ให้้รีบอำอำกแก้ไขซ่ึ่�งบริษัทเห้มาซ่ึ่อำมมีช่้างประจำาห้ลายจุด้

	 	 3.2	ในเวลาเร่งด่้วน	 มีรถช่้างประจำาที�อำนุส่าวรีย์ฯ	 ห้ากมีรถเสี่ยบริเวณใกล้เคียงเม่�อำได้้รับแจ้งจะเข้าไปแก้ไขเบ่�อำงต้น			

นำารถอำอำกจากพ่ื่�นที�ให้้พ้ื่นจากการกีด้ขวางการจราจร

	 4.	 อำงค์การขนส่่งมวลช้นกรุงเทพื่	มีแผู้นการจัด้ห้ารถให้ม่เข้ามาแทนรถเก่าที�มีส่ภัาพื่ช้ำารุด้จากการใช้้งานมานาน	ห้ากได้้

รถให้ม่มาจะทยอำยปลด้ระวางรถเก่าอำอำกจากประจำาการ	

ด้ำานิคัวามปลอำดำภััยเก่�ยวกับัผู้ประจำารถ และผู้โดำยสำาร 

ด้้านความปลอำด้ภััยผู้้้ประจำารถ	มีการเตรียมความพื่ร้อำมขอำงพื่นักงานก่อำนข่�นปฏิิบัติห้น้าที�	ดั้งนี�	

	 1.	 ตรวจความพื่ร้อำมขอำงร่างกาย	(วัด้ความดั้นโลหิ้ต)	ห้ากผิู้ด้ปกติส่่งตัวพื่บแพื่ทย์

	 2.	 ตรวจวัด้ระดั้บแอำลกอำฮอำร์ในร่างกายต้อำงเป็นศ้นย์

	 3.	 ตรวจใบอำนุญาตการขับรถ	(ใบขับขี�)	ใบอำนุญาตเป็นผู้้้เก็บค่าโด้ยส่าร	ก่อำนรับงาน

	 4.	 พื่นักงานประจำารถที�มีพื่ฤติกรรมความเสี่�ยงในการเกิด้อุำบัติเห้ตุ	เช่้น	การขับรถเร็วเป็นที�น่าห้วาด้เสี่ยว	ขับแข่งแซึ่งกัน	

วิ�งช่้อำงทางขวาไม่ห้ยุด้รับ-ส่่งผู้้้โด้ยส่าร	ได้้เรียกตัวมาตักเต่อำน	และมีการป้อำงปรามโด้ยการนำาระบบ	GPS	ช่้วยติด้ตามด้้พื่ฤติกรรมการขับรถ	

ห้ากยังฝ่าฝ้นจะมีบทลงโทษตามกฎระเบียบที�กำาห้นด้

ด้ำานิคัวามปลอำดำภััยผู้โดำยสำาร

	 การช่้วยเห้ล่อำเยียวยาผู้้้ได้้รับผู้ลกระทบจากอุำบัติเห้ตุ	ขส่มก.	ได้้จัด้ทำาประกันภััยประเภัท	3	กับรถโด้ยส่ารขอำง	ขส่มก.	ทุกคัน	

ห้ากเกิด้อุำบัติเห้ตุมีผู้้้บาด้เจ็บ	ห้ร่อำเสี่ยชี้วิต	เจ้าห้น้าที�ประกันภััย	พื่ร้อำมเจ้าห้น้าที�	ขส่มก.	อำอำกไปด้้แลรับผิู้ด้ช้อำบต่อำผู้้้บาด้เจ็บ	และญาติผู้้้เสี่ยชี้วิต



รายงานประจำำาปี 2562 : กระทรวงคมนาคม
Annual Report 2019 : Ministry of Transport126

1. ศูนิย์คัวบัคุัมระบับัที่างพิเศษข่อำงที่างพิเศษทุี่กสำายที่าง

ศููนย์ควบคุมทางพิิเศูษกาญจนาภิัเษก (บางพิลี-สุขสวัสดิ�)

2. ติิดำตัิ�งโที่รศัพท์ี่ฉุุกเฉิุนิ (ETS)

 3. ติิดำตัิ�งป้ายปรับัเปล่�ยนิข้่อำคัวาม (VMS) 4. ประสำานิงานิหน่ิวยงานิต่ิาง ๆ เพื�อำแก้ไข่ปัญหาจราจร                   

5. จัดำหน่ิวยเฉุพาะกิจที่างพิเศษ 6. จัดำรถจักรยานิยนิต์ิดัำบัเพลิง เพื�อำคัวามสำะดำวกในิการเข้่าไป

จุดำเกิดำเหตุิด้ำวยคัวามรวดำเร็ว

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
	 การทางพิื่เศษแห่้งประเทศไทย	ได้้ให้้ความส่ำาคัญกับแนวทางในการกำากับด้้แลความปลอำด้ภััยบนทางพิื่เศษ	โด้ยจัด้ให้้มีมาตรการ	

ความปลอำด้ภััยบนทางพิื่เศษ	กรณีเกิด้อุำบัติเห้ตุ	ประกอำบด้้วย
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7. จัดำพนัิกงานิกู้ภััย รถดัำบัเพลิง รถบัรรทุี่กนิำ�า รถกู้ภััย 

8. เส้ำนิจราจร ป้าย และอุำปกรณ์ท่ี่�ให้คัวามปลอำดำภััยบันิที่างพิเศษ

8.1	การตีเส้่นท่บห้้ามเปลี�ยนช่้อำงจราจร	(Solid	Line)	เพ่ื่�อำลด้จุด้เสี่�ยงจากส่าเห้ตุปัญห้าอุำบัติเห้ตุการเปลี�ยนช่้อำงทางกะทันหั้น

และให้้การเคล่�อำนที�ขอำงกระแส่จราจรบริเวณทางร่วมเป็นไปอำย่างมีระเบียบและคล่อำงตัว

8.2	การติด้ตั�งป้ายเต่อำนทางโค้ง	(Chevron	Sign)

และทาสี่เห้ล่อำงส่ลับด้ำาบริเวณกำาแพื่งคอำนกรีตกันตก	เพ่ื่�อำเพิื่�ม

ทัศนวิสั่ยการมอำงเห็้นแนวทางโค้ง	ทั�งเวลากลางวันและกลางค่น

8.3	วัส่ดุ้เคล่อำบผิู้วกันล่�นสี่แด้ง	(Red	Anti	Skid	Resistance)	

เพ่ื่�อำให้้ผู้้้ใช้้ทางช้ะลอำความเร็วและเพิื่�มความระมัด้ระวัง

ในการขับขี�มากยิ�งข่�น
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8.4	การตีเส้่นจราจรบั�งเฉียง	(Cross	Hatching)	บนไห้ล่ทาง

เพ่ื่�อำเต่อำนให้้ผู้้้ใช้้ทางห้้ามใช้้ช่้อำงทางฉุกเฉิน	และป้อำงกันปัญห้า

อุำบัติเห้ตุจากการช้นท้ายรถที�จอำด้เสี่ย	ห้ร่อำรถเจ้าห้น้าที�

ที�กำาลังปฏิิบัติงานบนทางพิื่เศษ

8.5	การติด้ตั�งเคร่�อำงห้มายลด้ความเร็ว	(Optical	Speed	Bar)	

เพ่ื่�อำการตีเส้่นเพิื่�มเติมจากเส้่นท่บแบ่งช่้อำงจราจร	โด้ยเป็น

เส้่นตรงขีด้เข้ามาภัายในช่้อำงจราจร	ลักษณะคล้าย	

“เส้่นก้างปลา”	ตลอำด้แนวเป็นการบีบช่้อำงจราจรทำาให้้ผู้้้ขับขี�

ร้้ส่่กว่าถนนแคบ	เพ่ื่�อำช้ะลอำห้ร่อำลด้ความเร็วลง

8.6	การข้ด้ผิู้วไห้ล่ทาง	(Shoulder	Rumble	Strips)	มีลักษณะ

เป็นผิู้วร่อำงขรุขระบนเส้่นไห้ล่ทางและข้างเส้่นไห้ล่ทาง	

ความถี�ห่้างกัน	20	เซึ่นติเมตร	ทำาห้น้าที�กระตุ้นเต่อำนผู้้้ขับขี�

ที�ห้ลับใน	เพื่ราะผู้้้ขับขี�ที�ห้ลับในจะหั้กรถเข้าข้างทางเส่มอำ	

เม่�อำขับรถทับเส้่นไห้ล่ทาง

จะร้้ส่่กต่�นตัวเน่�อำงจากรถจะสั่�นส่ะเท่อำน

8.7	การติด้ตั�งป้ายเต่อำนความเร็ว	(Your	Speed)	

เพ่ื่�อำจำากัด้ความเร็ว	และให้้ผู้้้ใช้้ทางใช้้ความเร็วตามที�กฎห้มาย

กำาห้นด้

8.8	 ติด้ตั�งอุำปกรณ์กันกระแทก	Crash	Cushion	

	 ที�แยกตัววาย	31	จุด้	ประกอำบด้้วย

	 -	 ทางพิื่เศษเฉลิมมห้านคร	 7	 จุด้

	 -	 ทางพิื่เศษฉลอำงรัช้	 	 	 6	 จุด้

	 -	 ทางพิื่เศษบ้รพื่าวิถี	 	 	 6	 จุด้

	 -	 ทางพิื่เศษศรีรัช้		 	 	 4	 จุด้

	 -	 ทางพิื่เศษกาญจนาภิัเษก	 8	 จุด้	(บางพื่ลี-สุ่ขส่วัส่ดิ้�)

9. จัดำพนัิกงานิจัดำการจราจรปฏิิบััติิงานิร่วมกับั

 เจ้าหน้ิาท่ี่�ติำารวจที่างด่ำวนิ
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การรถไฟแห่งประเทศไทย
 1. โคัรงการดัำดำแปลงและปรับัปรุงรถ จากห้ามล้อำระบับัลมดูำดำเป็นิลมอัำดำ 

ข่อำงรถโบัก่�บัรรทุี่กตู้ิสิำนิค้ัา จำานิวนิ 197 คัันิ	การรถไฟฯ	ได้้ลงนามในสั่ญญาว่าจ้างกับ	

กิจการร่วมค้า	 เอำอำาร์เอำกซ์ึ่	 ให้้ด้ำาเนินการดั้ด้แปลงและปรับปรุงรถห้้ามล้อำลมระบบ	

ลมด้้ด้เป็นระบบลมอำัด้ให้้กับรถโบกี�บรรทุกต้้ส่ินค้า	(รถ	บทต.)	จำานวน	197	คัน											

โด้ยมีวัตถุประส่งค์เพ่ื่�อำเพิื่�มความปลอำด้ภััยในการทำาขบวนรถสิ่นค้า	และเพ่ื่�อำเพิื่�มรายได้้	

ด้้านบริการสิ่นค้าให้้กับการรถไฟฯ	วงเงิน	61,900,000	บาท

 2. การปรับัปรุงบัันิไดำรถโดำยสำารและรถด่ำเซลรางเพื�อำรอำงรับัช่านิช่าลาสูำง	ให้้ส่อำด้คล้อำงกับโครงการปรับปรุงส่ถานีเป็น	

High	Platform	และเพ่ื่�อำให้้ส่อำด้คล้อำงกับการก่อำส่ร้างทางค่้	และการก่อำส่ร้างส่ถานีให้ม่	ในปีงบประมาณ	2562	การรถไฟฯ	ด้ำาเนินการ	

ปรับปรุงบันได้รถโด้ยส่ารช้นิด้ต่างๆ	ไปแล้ว	จำานวน	72	คัน	โด้ยตั�งเป้าห้มายให้้แล้วเส่ร็จ	ทั�งห้มด้ภัายในปี	2564

การอำำานวยความปลอำดภััยทางด้านคมนาคมขนส่่ง

ด้านการขนส่่งทางราง
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	 3.	 การจัด้กิจกรรมรณรงค์ความปลอำด้ภััยในการใช้้จุด้ตัด้เส่มอำระดั้บทางรถไฟ-รถยนต์	 ภัายใต้ช่้�อำ	 “โครงการ	 1+1=0	

รถไฟปลอำด้ภััยทุกเส้่นทาง”	โด้ยด้ำาเนินการร่วมกับเคร่อำข่ายห้น่วยงานปกครอำงส่่วนท้อำงถิ�นและโรงเรียนที�อำย่้บริเวณซุ้ึ่มเคร่�อำงกั�นถนน

เส่มอำระดั้บทางรถไฟ-รถยนต์	เพ่ื่�อำส่ร้างความร้้ความเข้าใจ	และส่ร้างความตระห้นักถ่งความปลอำด้ภััยในการใช้้ทางตัด้เส่มอำระดั้บทาง

รถไฟ-รถยนต์ให้้กับนักเรียน	ประช้าช้นในชุ้มช้น	โด้ยในปีที�ผู่้านมาด้ำาเนินการจัด้กิจกรรมตามส่่วนภ้ัมิภัาคต่างๆ	อำาทิ	จังห้วัด้นครราช้สี่มา	

จังห้วัด้ช้ลบุรี	จังห้วัด้พิื่ษณุโลก	จังห้วัด้ชุ้มพื่ร
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การรถไฟฟ้าขนส่่งมวลชนแห่งประเทศไทย
	 การรถไฟฟ้าขนส่่งมวลช้นแห่้งประเทศไทย	(รฟม.)	เป็นห้น่วยงานรัฐวิส่าห้กิจในสั่งกัด้กระทรวงคมนาคม	ที�ให้้บริการรถไฟฟ้า	

มห้านคร	ส่ายเฉลิมรัช้มงคล	รถไฟฟ้ามห้านครส่ายฉลอำงรัช้ธิรรม	และโครงการรถไฟฟ้าส่ายส่ีนำ�าเงินส่่วนต่อำขยาย	ช้่วงห้ัวลำาโพื่ง-

บางแค	และช่้วงบางซ่ึ่�อำ-ท่าพื่ระ	โครงการรถไฟฟ้าส่ายสี่ช้มพ้ื่	ช่้วงแคราย-มีนบุรี	และโครงการรถไฟฟ้าส่ายสี่เห้ล่อำง	ช่้วงลาด้พื่ร้าว-ส่ำาโรง	

โด้ยในการให้้บริการรถไฟฟ้าส่ายต่างๆ	นั�น	รฟม.	ได้้มีการจัด้ทำาแผู้นการปฏิิบัติด้้านการรักษาความปลอำด้ภััย	ทั�งในเวลาปกติและเวลาฉุกเฉิน	

เพื่่�อำพื่ิทักษ์รักษาและคุ้มครอำง	 ป้อำงกันทรัพื่ย์์ส่ินให้้พื่้นจากการโจรกรรม	 การบ่อำนทำาลาย	 การจารกรรม	 และการก่อำวินาศกรรม															

ตลอำด้จนคุ้มครอำงความปลอำด้ภััยให้้แก่ผู้้้ใช้้บริการรถไฟฟ้า	 รวมทั�งรักษาความส่งบเรียบร้อำยและความเป็นระเบียบในพ่ื่�นที�เขตระบบ	

รถไฟฟ้า	โด้ยมีรายละเอีำยด้ดั้งต่อำไปนี�

 1. มาติรการรักษาคัวามปลอำดำภััยและกู้ภััย

	 	 1)	 ติด้ตั�งระบบกล้อำงโทรทัศน์วงจรปิด้	(CCTV)	บริเวณประต้ทางเข้า-อำอำก	ชั้�นจำาห้น่ายบัตรโด้ยส่าร	(Gate)	รวมทั�ง	

ภัายในตัวอำาคารส่ถานีรถไฟฟ้าและบริเวณโด้ยรอำบส่ถานีรถไฟฟ้าทุกส่ถานี	เพ่ื่�อำตรวจความปลอำด้ภััย

	 	 2)	 ติด้ตั�งเคร่�อำงตรวจจับโลห้ะ	 (Walkthrough	Metal	Detector:	WMD)	 ทุกทางเข้า-อำอำก	เพ่ื่�อำตรวจสั่มภัาระขอำง			

ผู้้้ใช้้บริการรถไฟฟ้าก่อำนเข้าส่้่ระบบ	เพ่ื่�อำเพิื่�มความเข้มงวด้ในการตรวจตรา	เฝ้าระวัง						

	 	 3)	 ติด้ตั�งระบบเสี่ยงตามส่ายภัายในส่ถานีและภัายในรถไฟฟ้า	ส่ำาห้รับประกาศแจ้งเห้ตุให้้ผู้้้ใช้้บริการทราบ

	 	 4)	 เพิื่�มความถี�ในการประช้าสั่มพัื่นธ์ิเสี่ยงตามส่าย	เพ่ื่�อำให้้ผู้้้ใช้้บริการรับทราบขั�นตอำนการปฏิิบัติเม่�อำพื่บวัตถุต้อำงส่งสั่ย

	 	 5)	 จัด้ชุ้ด้ปฏิิบัติการสุ่นัขตรวจค้นพัื่ส่ดุ้ภััณฑ์์ระเบิด้	รฟม.	(K-9)	อำอำกตรวจส่อำบและค้นห้าวัตถุต้อำงส่งสั่ย

	 	 6)	 ในกรณีผู้้้ใช้้บริการล่มขอำงทิ�งไว้	บริษัท	ทางด่้วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพื่	จำากัด้	(มห้าช้น)	ห้ร่อำ	BEM	จะเป็นผู้้้รวบรวม	

ข้อำม้ลเพ่ื่�อำตรวจส่อำบห้าเจ้าขอำง	แต่กรณีที�สิ่�งขอำงเป็นวัตถุต้อำงส่งสั่ย	BEM	จะรายงานตามขั�นตอำนและส่่งมอำบให้้	รฟม.	เข้าทำาการตรวจ	

ส่อำบและพิื่ส้่จน์ทราบต่อำไป

	 	 7)	 ประส่านงานกับห้น่วยงานด้้านความมั�งคงเพ่ื่�อำแลกเปลี�ยนข้อำม้ลข่าวส่ารอำย่างต่อำเน่�อำง

	 	 8)	 ฝึกซ้ึ่อำมการเผู้ชิ้ญเห้ตุร่วมกับบริษัทผู้้้รับสั่มปทานเดิ้นรถ	และห้น่วยงานที�เกี�ยวข้อำงภัายนอำก
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 2. การจัดำวางอัำติรากำาลังพนัิกงานิด้ำานิการรักษาคัวามปลอำดำภััยและกู้ภััย

	 	 1)	 จัด้วางอำัตรากำาลังพื่นักงานรักษาความปลอำด้ภััยและอำัตรากำาลังชุ้ด้ปฏิิบัต ิการก้ ้ภั ัยเส่ริมอำัตรากำาลัง	

ชุ้ด้ปฏิิบัติการรักษาความปลอำด้ภััย	โด้ยกระจายกำาลังครอำบคลุมทุกพ่ื่�นที�ขอำงเขตระบบรถไฟฟ้า

	 	 2)	 จัด้ชุ้ด้สุ่นัขตรวจค้นพัื่ส่ดุ้ภััณฑ์์ระเบิด้	รฟม.	(K-9)	เพ่ื่�อำตรวจตรา	ตรวจส่อำบและค้นห้าวัตถุต้อำงส่งสั่ยในเขตระบบ

รถไฟฟ้าตลอำด้	24	ชั้�วโมง

	 	 3)	 จัด้ชุ้ด้พิื่ส้่จน์ทราบวัตถุต้อำงส่งสั่ย	(EOD)	ประจำาชุ้ด้ปฏิิบัติการรักษาความปลอำด้ภััยตามข้อำ	1	กระจายครอำบคลุม

ทุกพ่ื่�นที�ขอำงเขตระบบรถไฟฟ้าเพ่ื่�อำตรวจตรา	ตรวจส่อำบ	และพิื่ส้่จน์ทราบวัตถุต้อำงส่งสั่ยเบ่�อำงต้น

	 	 4)	 จัด้พื่นักงานรักษาเขตทาง	 ตรวจแนวเขตทางระบบรถไฟฟ้า	 เพ่ื่�อำตรวจตรา	 ป้อำงกัน	 และป้อำงปรามการเกิด้เห้ตุ								

พ่ื่�นที�บริเวณรอำบนอำกส่ถานีรถไฟฟ้าทุกแห่้ง

	 	 5)	 จัด้ชุ้ด้ปฏิิบัติการก้้ภััยตรวจตราเคร่�อำงม่อำ	 อุำปกรณ์ด้้านการป้อำงกันและระงับอัำคคีภััยในอำาคารส่ถานีที�รับผิู้ด้ช้อำบ	

ขอำงระบบรถไฟฟ้าให้้มีความพื่ร้อำมในการใช้้งานเม่�อำเกิด้เห้ตุการณ์ไม่ปกติ	

	 	 6)	 จัด้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่ายตรวจรักษาความปลอำด้ภััยในการตรวจตราเขตระบบรถไฟฟ้า

	 	 7)	 จัด้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ก้้ภััยประจำาที�ส่ถานีรถไฟฟ้ามห้านคร	 ส่ายเฉลิมรัช้มงคล	 โครงการรถไฟฟ้าส่าย							

สี่นำ�าเงินส่่วนต่อำขยาย	 และส่ถานีรถไฟฟ้ามห้านคร	 ส่ายฉลอำงรัช้ธิรรม	 เพ่ื่�อำความส่ะด้วกในการเดิ้นทางไปปฏิิบัติงานก้้ภััยกรณีเกิด้เห้ตุ	

นอำกจาก	มาตรการรักษาความปลอำด้ภััยและก้้ภััยดั้งที�กล่าว	 การรถไฟฟ้าขนส่่งมวงช้นแห่้งประเทศไทย	 ยังจัด้เตรียมแผู้นการรักษา					

ความ	ปลอำด้ภััยและก้้ภััยที�มีความย่ด้ห้ยุ่นส่อำด้คล้อำงกับส่ถานการณ์เห้ตุการณ์พิื่เศษต่างๆ	อำย่างเห้มาะส่ม	เช่้น	แผู้นอำำานวยความส่ะด้วก	

มั�นคงและปลอำด้ภััยเพื่่�อำรอำงรับการเด้ินทางขอำงประช้าช้นในช้่วงเทศกาลวันข่�นปีให้ม่	เทศกาลส่งกรานต์	ขอำงกระทรวงคมนาคม												

แผู้นความปลอำด้ภััยและอำำานวยความส่ะด้วกเน่�อำงในงานพื่ระราช้พิื่ธีิบรมราช้าภิัเษกพุื่ทธิศักราช้	2562	เป็นต้น
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บริษัท  รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำำากัด
มาติรการด้ำานิคัวามปลอำดำภััย (Safety)

	 1.	 ตรวจส่อำบบุคคลซ่ึ่�งมีอำาการม่นเมา	และไม่ส่ามารถควบคุมตนเอำงได้้	อำย่างเข้มงวด้ในการเข้าใช้้ระบบ	ทั�งนี�	 ให้้แผู้นก		

รักษาความปลอำด้ภััยทำาการประส่านงานกับเจ้าห้น้าที�ตำารวจ	เพ่ื่�อำขอำให้้จัด้กำาลังเข้าส่นับส่นุนการปฏิิบัติห้น้าที�ขอำงพื่นักงานส่ถานี

	 2.	 ให้้แผู้นกรักษาความปลอำด้ภััย	เพิื่�มมาตรการป้อำงปราม	โด้ยการนำาเคร่�อำงตรวจวัด้แอำลกอำฮอำล์ไปประจำายังส่ถานีที�มีผู้้้

โด้ยส่ารจำานวนมาก	และนำาเคร่�อำงตรวจจับวัตถุ	(Hand	Scan)	อำอำกสุ่่มตรวจตามความเห้มาะส่ม	

	 3.	 เน้นหั้วห้น้าพื่นักงานควบคุมรถไฟฟ้า	 ให้้มีการตรวจความพื่ร้อำมขอำงพื่นักงานควบคุมรถไฟฟ้า	 ทุกคนที�จะเข้าปฏิิบัติ	

ห้น้าที�อำย่างเข้มงวด้

	 4.	 ส่ถานีต่างๆ	ห้ร่อำส่ถานที�ที�ติด้ตั�งโทรทัศน์วงจรปิด้	(CCTV)	ให้้ควบคุมติด้ตามการใช้้งานและเฝ้าระวังห้น้าจอำมอำนิเตอำร์	

พื่ร้อำมทั�งตรวจส่อำบอุำปกรณ์ให้้ใช้้งานได้้ดี้อำย้่เส่มอำ	ห้ากพื่บว่าขัด้ข้อำง	ห้ร่อำช้ำารุด้ให้้รีบแจ้งเจ้าห้น้าที�ตรวจส่อำบแก้ไขทันทีอำย่าปล่อำยทิ�ง	

ไว้เป็นอัำนขาด้

	 5.	 นายส่ถานีทุกส่ถานี	และ	OCC	ทำาการเฝ้าระวังพ่ื่�นที�โด้ยผู่้าน	CCTV	และควบคุมสั่�งการผู่้านวิทยุส่่�อำส่าร	

	 6.	 อำาคารส่ถานที�ทำาการ	 ส่ถานี	 ห้้อำงสุ่ขา	 ที�จอำด้รถ	 ที�ตั�งห้ม้อำแปลงไฟฟ้าถังขยะและพ่ื่�นที�ที�เป็นจุด้ลับตาต้อำงให้้เจ้าห้น้าที�	

รักษาความปลอำด้ภััย	ตรวจตราด้้แลเป็นระยะๆ	ตลอำด้เวลา	

	 7.	 จัด้เพิื่�มเจ้าห้น้าที�รักษาความปลอำด้ภััย	บริเวณพ่ื่�นที�ส่ถานีที�เป็นจุด้เสี่�ยง	

	 8.	 เจ้าห้น้าที�รักษาความปลอำด้ภััยในระดั้บ	Supervisor	และ	Assist.	Supervisor	 มีห้น้าที�ต้อำงเดิ้นตรวจจุด้เสี่�ยง	และ			

ตรวจจุด้เจ้าห้น้าที�รักษาความปลอำด้ภััยทุก	1	ชั้�วโมง	ในทุกๆ	ส่ถานี	

	 9.	 เจ้าห้น้าที�รักษาความปลอำด้ภััย	ทำาการตรวจตราทุกทางเข้า-อำอำกส่ถานี	รวมถ่งพ่ื่�นที�ใกล้เคียงเป็นประจำา	และเจ้าห้น้าที�	

รักษาความปลอำด้ภััย	ที�ศ้นย์ซ่ึ่อำมบำารุง	เพิื่�มความถี�ในการเดิ้นตรวจพ่ื่�นที�โด้ยรอำบศ้นย์ซ่ึ่อำมฯ	และจุด้เสี่�ยงต่างๆ	รวมถ่งบริเวณในอ่้ำจอำด้รถไฟฟ้า	

โด้ยเฉพื่าะบริเวณ	Reversing	Track	ซ่ึ่�งไม่ส่ามารถตรวจส่อำบผู่้านกล้อำง	CCTV	ได้้นั�น	ต้อำงทำาการตรวจส่อำบชั้�วโมงละครั�ง	ระห้ว่างเวลา	

01.00-05.00	น.	 โด้ยแจ้งขอำอำนุมัติจาก	OCC	 เพ่ื่�อำเข้าพ่ื่�นที�ดั้งกล่าว	และให้้ระมัด้ระวังการเคล่�อำนที�ขอำงรถไฟฟ้าภัายในพ่ื่�นที�จอำด้รถ	

ไฟฟ้า

	 10.	ศ้นย์ควบคุมการเดิ้นรถไฟฟ้า	(OCC)	ตรวจส่อำบ	ภัายในศ้นย์ซ่ึ่อำมบำารุง	พ่ื่�นที�แนวรั�ว	และในจุด้ที�เจ้าห้น้าที�รักษาความ

ปลอำด้ภััยไม่ส่ามารถเข้าถ่ง	โด้ยตรวจส่อำบผู่้าน	CCTV	

	 11.	ทำาการแจ้งให้้พื่นักงาน	และประช้าสั่มพัื่นธ์ิให้้ผู้้้โด้ยส่ารได้้ทราบ	ว่าห้ากพื่บเห็้นวัตถุต้อำงส่งสั่ย	ให้้แจ้งเจ้าห้น้าที�ส่ถานี	

และ/ห้ร่อำ	เจ้าห้น้าที�รักษาความปลอำด้ภััยทันที

	 12.	กำาห้นด้วัตถุต้อำงห้้ามที�ไม่ส่ามารถนำาเข้ามาในระบบ	ดั้งนี�

	 	 •	 อำาวุธิ	และขอำงมีคมทุกช้นิด้	

	 	 •	 ล้กโป่งทุกช้นิด้

	 	 •	 ด้อำกไม้ไฟ	พื่ลุ	ประทัด้	

	 	 •	 วัตถุอ่ำ�นๆ	ที�จะก่อำให้้เกิด้เปลวไฟ	และอัำนตรายแก่ระบบ
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กรมเจ้ำาท่า
มาติรการท่ี่� 1 ด้ำานิคัวามปลอำดำภััยข่อำงตัิวเรือำ

	 1.	กำาห้นด้ร้ปแบบ	ลักษณะขอำงเร่อำที�นำามาใช้้ขนส่่งผู้้้โด้ยส่ารขนาด้ต่างๆ	

	 2.	กำาห้นด้ร้ปแบบขอำงห้้อำงผู้้้โด้ยส่ารให้้มีความปลอำด้ภััยยิ�งข่�น	

	 3.	กวด้ขันการตรวจส่ภัาพื่เร่อำทุกประเภัท	และความพื่ร้อำมขอำงอุำปกรณ์ช่้วยชี้วิตประจำาเร่อำ

มาติรการท่ี่� 2 ด้ำานิคัวามปลอำดำภััยในิการใช้่ท่ี่าเท่ี่ยบัเรือำ 

โดำยสำาร

	 1.	 กำาห้นด้จำานวนและประเภัทส่ิ�งอำำานวยความ	

ส่ะด้วกที�จำาเป็นต้อำงมีไว้ประจำาท่า

	 2.	 ตรวจส่อำบส่ภัาพื่ความมั �นคงแข็งแรงขอำง	

ท่าเทียบเร่อำและโป๊ะเทียบเร่อำ

	 3.	 ปรับปรุงและติด้ตั�งเคร่�อำงห้มายแส่ด้งความ	

ปลอำด้ภััยขอำงโป๊ะเทียบเร่อำ	

	 4.	 จัด้นายประจำาท่าทำาห้น้าที�ด้้แลความปลอำด้ภััย	

และความพื่ร้อำมขอำงเร่อำที�เข้า-อำอำก	พื่ร้อำมทั�งจัด้ทำาบัญชี้	

สิ่นค้าและรายช่้�อำผู้้้โด้ยส่าร	

	 5.	 ควบคุมจำานวนผู้้้โด้ยส่ารที�ลงเร่อำ	สิ่นค้าที�บรรทุก	

รวมทั�งช้นิด้ขอำงสิ่นค้าและนำ�าห้นักโด้ยละเอีำยด้	

	 6.	 ปรับปรุงการประช้าสั่มพัื่นธ์ิที�ท่าเทียบเร่อำโด้ย

ส่าร	เพ่ื่�อำให้้ผู้้้โด้ยส่ารส่ามารถรับร้้ข่าวอำากาศ	และส่ภัาพื่	

คล่�นลมในเส้่นทางที�จะเดิ้นทาง	

การอำำานวยความปลอำดภััยทางด้านคมนาคมขนส่่ง

ด้านการขนส่่งทางนำ�า
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มาติรการท่ี่� 3 ด้ำานิคุัณสำมบััติิข่อำงผู้ที่ำาการในิเรือำและผู้ประกอำบัการ

	 1.	 กำาห้นด้คุณส่มบัติขอำงผู้้้ทำาการในเร่อำ	ขอำงเร่อำโด้ยส่ารแต่ละประเภัท	รวมทั�งกวด้ขันการอำอำกประกาศนียบัตรขอำง

ผู้้้ทำาการในเร่อำโด้ยส่าร	

	 2.		จัด้ทำาทะเบียนประวัติผู้้้ทำาการในเร่อำ	ขอำงเร่อำโด้ยส่ารอำย่างเป็นระบบ				

	 3.	 จัด้ให้้มีการฝึกอำบรมห้ลักส้่ตรเพิื่�มเติมที�จำาเป็นให้้กับผู้้้ทำาการในเร่อำขอำงเร่อำโด้ยส่าร	 และเข้ารับการฝึกอำบรมเพ่ื่�อำ		

ฟ้�นฟ้ความร้้ความส่ามารถเป็นประจำาทุกปี

	 4.	 กวด้ขันเร่�อำงการทิ�งขอำงเสี่ยห้ร่อำนำ�ามัน	และการรักษาส่ภัาพื่แวด้ล้อำมขอำงแห้ล่งนำ�าส่าธิารณะ	

มาติรการท่ี่� 4 ด้ำานิคัวามปลอำดำภััยข่อำงผู้โดำยสำาร

	 1.	 จัด้ทำาเอำกส่ารเผู้ยแพื่ร่ประช้าสั่มพัื่นธ์ิและแนะนำาให้้ความร้้เกี�ยวกับการปฏิิบัติตนเพ่ื่�อำความปลอำด้ภััยในการสั่ญจร

ทางนำ�า	

	 2.	 จัด้การสั่มมนา	บรรยาย	ให้้ความร้้เกี�ยวกับการปฏิิบัติตนเพ่ื่�อำความปลอำด้ภััยในการสั่ญจรทางนำ�า	

	 3.	 จัด้เจ้าห้น้าที�คอำยให้้คำาแนะนำาการปฏิิบัติตัวในการเดิ้นทางทางเร่อำ	

	 4.	 จัด้เจ้าห้น้าที�ประจำาศ้นย์รับแจ้งเห้ตุทางนำ�า	

	 5.	 รณรงค์ให้้ประช้าช้นมีส่่วนร่วมในการส่อำด้ส่่อำงด้้แลพื่ฤติกรรมที�ไม่เห้มาะส่มขอำงเจ้าขอำงกิจการเดิ้นเร่อำ	คนประจำาเร่อำ	

และเจ้าห้น้าที�ขอำงรัฐ	ห้ร่อำม้ลนิธิิเอำกช้นในกิจการเดิ้นเร่อำโด้ยส่ารห้ร่อำท่าเทียบเร่อำ	

มาติรการท่ี่� 5 ด้ำานิการประช่าสัำมพันิธ์์

	 1.	 จัด้สั่มมนาเร่�อำงความปลอำด้ภััยทางนำ�าในจังห้วัด้ที�มีการท่อำงเที�ยวทางนำ�าเป็นประจำา	 โด้ยให้้ห้น่วยงานขอำงรัฐและภัาค	

เอำกช้นมีส่่วนร่วม	และติด้ตามผู้ลที�ได้้จากการจัด้สั่มมนาอำย่างต่อำเน่�อำง	

	 2.	 จัด้สั่มมนาเชิ้งปฏิิบัติการเร่�อำงความปลอำด้ภััยทางนำ�า	และการช่้วยเห้ล่อำผู้้้ประส่บภััยทางนำ�า	ปีละ	2-3	ครั�ง	เริ�มที�จังห้วัด้	

สุ่ราษฎร์ธิานี	ห้ร่อำ	จังห้วัด้ช้ายทะเลอ่ำ�น	ๆ	จังห้วัด้ที�มีแห้ล่งท่อำงเที�ยวทางนำ�า	

	 3.	 ส่นับส่นุนในการจัด้ฝึกซ้ึ่อำมร่วมช่้วยเห้ล่อำผู้้้ประส่บภััยทางนำ�า	

	 4.	 รณรงค์แนะนำาให้้ความร้้แก่	เยาวช้น	นักเรียน	นิสิ่ต	นักศ่กษา	และประช้าช้น	ในเร่�อำงความปลอำด้ภััย	และการปฏิิบัติ

ตัวในขณะที�อำย้่บนเร่อำ	การข่�น-ลงเร่อำ	การปฏิิบัติเม่�อำเกิด้อุำบัติภััยทางนำ�า	รวมทั�งการรักษาส่ภัาพื่แวด้ล้อำมทางนำ�า	

	 5.	 รณรงค์การอำนุรักษ์	และรักษาส่ภัาพื่แวด้ล้อำมทางนำ�าอำย่างต่อำเน่�อำง	

	 6.	 รณรงค์ให้้ผู้้้ประกอำบการห้าผู้้้ส่นับส่นุนจัด้ทำาป้ายประช้าสั่มพัื่นธ์ิห้ร่อำป้ายเต่อำนต่าง	ๆ 	เพ่ื่�อำความปลอำด้ภััยขอำงผู้้้โด้ยส่าร	
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การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ท่าเรือกรุงเทพ
	 การฝึกซ้ึ่อำมแผู้นการรักษาความปลอำด้ภััยขอำงเร่อำและท่าเร่อำระห้ว่างประเทศ	 (ISPS	 Code)	 มีจุด้ประส่งค์เพ่ื่�อำให้้เป็นไป	

ตามมาตรฐานการจัด้การความปลอำด้ภััย	ตามข้อำบังคับว่าด้้วยการรักษาความปลอำด้ภััยขอำงเร่อำและท่าเร่อำระห้ว่างประเทศ	(Interna-

tional	Ship	and	Port	Facirity	Security	Code	:	ISPS	Code)	และเตรียมความพื่ร้อำมในการรับม่อำกับภัาวะฉุกเฉิน	ภััยก่อำการร้ายต่างๆ	

ที�อำาจเกิด้ข่�นภัายในเขตท่าเร่อำ	พื่ร้อำมทั�งส่ร้างความเช่้�อำมั�นให้้กับผู้้้ใช้้บริการในเร่�อำงความปลอำด้ภััย	ซ่ึ่�งได้้มีการร่วมม่อำกันทั�งภัาครัฐและเอำกช้น	

อำาทิ	ส่ำานักงานศุลกากรท่าเร่อำกรุงเทพื่	ส่ำานักงานเขตคลอำงเตย	ส่ถานีตำารวจนครบาลท่าเร่อำ	ศ้นย์แพื่ทย์เอำราวัณ	กรมเจ้าท่า	บริษัท	

ปตท.	จำากัด้	(มห้าช้น)	กอำงอำำานวยการรักษาความมั�นคงภัายในราช้อำาณาจักร	(กอำ.รมน.)	และส่ภัาความมั�นคงแห่้งช้าติ	(ส่มช้.)	เป็นต้น

ท่าเรือแหลมฉบัง
	 การฝ ึกซึ่ ้อำมแผู้นกลุ ่มก ่อำการร ้ายเข ้าย ่ด้เร ่อำส่ ินค ้ากลางทะเลโด้ยความร ่วมม่อำระห้ว ่างท ่าเร ่อำแห้ลมฉบัง	

ห้น่วยบัญช้าการส่งครามพิื่เศษทางเร่อำ	 กอำงเร่อำยุทธิการ	 ฐานทัพื่เร่อำสั่ตหี้บ	 และบริษัทเร่อำเอำกช้น	 เพ่ื่�อำให้้เกิด้ความพื่ร้อำมขอำงท่าเร่อำ	

แห้ลมฉบัง	และกอำงทัพื่เร่อำ	ในการป้อำงกันและปราบปรามการก่อำการร้าย	การก่อำวินาศกรรมห้ร่อำปิด้ท่าเร่อำ	ทำาให้้เกิด้ความเสี่ยห้ายในพ่ื่�นที�	

ซ่ึ่�งจะส่่งผู้ลกระทบต่อำเศรษฐกิจขอำงประเทศและขาด้ความเช่้�อำมั�นในการเดิ้นเร่อำ



รายงานประจำำาปี 2562 : กระทรวงคมนาคม
Annual Report 2019 : Ministry of Transport 137

	 การฝึกอำบรมเช้ิงปฏิิบัติการและฝึกซึ่้อำม	

การรักษาความปลอำด้ภััย	ท่าเร่อำแห้ลมฉบัง	ตามโครงการ	

ความร่วมม่อำ	Washington	State	Partnership	Pro-

gram	เพื่่�อำเป็นการทบทวนและเตรียมความพื่ร้อำม

รับส่ถานการณ์เม่�อำเกิด้เห้ตุการณ์จริง

ท่าเรือภููมิภูาค์
	 การฝึกเผู้ช้ิญเห้ตุฉุกเฉินนำ�ามันรั�วไห้ลบริเวณแอำ่งจอำด้เร่อำ	 ท่าเร่อำพื่าณิช้ย์เช้ียงแส่นเพื่ิ�มประส่ิทธิิภัาพื่ในการรับม่อำกับ												

เห้ตุฉุกเฉินด้้านมลพิื่ษ	เช่้น	การรั�วไห้ลขอำงส่ารเคมี	อุำบัติเห้ตุจากการขนส่่งส่ารเคมี	การเกิด้เพื่ลิงไห้ม้จากส่ารเคมี	นำ�ามันรั�วไห้ล

	 การฝึกซ้ึ่อำมแผู้นการรักษาความปลอำด้ภััยขอำงเร่อำและท่าเร่อำระห้ว่างประเทศ	 ขอำงท่าเร่อำระนอำงตามแผู้น	 ISPS	 Code	

(กรณีการลักลอำบขนสิ่นค้า/ส่ารเคมีรั�วไห้ล/การเกิด้อัำคคีภััย)	เพ่ื่�อำเตรียมความพื่ร้อำมในการรับม่อำกับภัาวะฉุกเฉินที�อำาจเกิด้ข่�นภัายใน

เขตท่าเร่อำ	พื่ร้อำมทั�งส่ร้างความเช่้�อำมั�นในความปลอำด้ภััยให้้กับผู้้้ใช้้บริการ
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กรมท่าอากาศยาน
 โคัรงการจัดำหาและติิดำตัิ�งเคัรื�อำงติรวจอำาวุธ์และวัติถุระเบิัดำแบับั EDS พร้อำมสำายพานิลำาเล่ยงสัำมภัาระ ห้อำงคัวบัคุัม 

และอุำปกรณ์

	 กรมท่าอำากาศยานได้้รับจัด้ส่รรงบประมาณเพ่ื่�อำแก้ไขข้อำบกพื่ร่อำง	 (Finding)	 เกี�ยวกับมาตรการการรักษาความปลอำด้ภััย	

สั่มภัาระผู้้้โด้ยส่ารที�ฝากไปกับอำากาศยาน	(Hold	Baggage)	ภัายในท่าอำากาศยาน	เน่�อำงจากเป็นมาตรการที�มีนัยส่ำาคัญต่อำการด้ำาเนินงาน	

ด้้านการรักษาความปลอำด้ภััยขอำงท่าอำากาศยานให้้มีความรัด้กุม	และเป็นไปตามข้อำกำาห้นด้แผู้นการรักษาความปลอำด้ภััยใน	การบินพื่ลเร่อำน	

แห่้งช้าติ	ตลอำด้จนมาตรฐานและข้อำพ่ื่งปฏิิบัติขอำงอำงค์การการบินพื่ลเร่อำนระห้ว่างประเทศ	

	 กรมท่าอำากาศยานจ่งด้ำาเนินการติด้ตั�งเคร่�อำงตรวจอำาวุธิและวัตถุระเบิด้แบบ	EDS	พื่ร้อำมส่ายพื่านลำาเลียงสั่มภัาระ	ห้้อำงควบคุม	

และอุำปกรณ์ทุกท่าอำากาศยานในสั่งกัด้ที�เปิด้ให้้บริการเที�ยวบินพื่าณิช้ย์	ระบบดั้งกล่าวเป็นระบบที�ทันส่มัย	มีประสิ่ทธิิภัาพื่ในการตรวจ	

อำาวุธิและวัตถุระเบิด้ละเอีำยด้มากข่�น	ถ่อำเป็นการเพิื่�มมาตรฐานจากระดั้บ	conventional	เป็น	tie-2	มีงบประมาณทั�งสิ่�น	937,000,000	บาท	

ขณะนี�เริ�มใช้้งานจริงในท่าอำากาศยานทั�ง	๒๕	แห่้ง	ในสั่งกัด้กรมท่าอำากาศยาน	เม่�อำเด่้อำนตุลาคม	2562

การอำำานวยความปลอำดภััยทางด้านคมนาคมขนส่่ง

ด้านการขนส่่งทางอำากาศ
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บริษัท ไทยส่มายล์แอร์เวย์ จำำากัด
	 บริษัท	ไทยส่มายล์แอำร์เวย์	จำากัด้	ได้้มีการกำากับด้้แล	และปฏิิบัติตามมาตรฐานความปลอำด้ภััยการบินขอำงประเทศ	และ	

ระดั้บส่ากลอำย่างเคร่งครัด้	 เพ่ื่�อำให้้เกิด้การอำำานวยความปลอำด้ภััยทางด้้านคมนาคมขนส่่งทางอำากาศอัำนส้่งสุ่ด้	 ตามข้อำกำาห้นด้ระบบ	

การบริห้ารจัด้การความปลอำด้ภััย	(Safety	Management	System)	ในทั�ง	4	อำงค์ประกอำบห้ลักอัำน	ได้้แก่

	 	 1.	 นโยบายความปลอำด้ภััยและวัตถุประส่งค์ด้้านความปลอำด้ภััย	(Safety	Policy	and	Objective)

	 	 2.	 การบริห้ารความเสี่�ยงด้้านความปลอำด้ภััย	(Safety	Risk	Management)

	 	 3.	 การประกันความปลอำด้ภััย	(Safety	Assurance)

	 	 4.	 การส่่งเส่ริมความปลอำด้ภััย	(Safety	Promotion)

	 โด้ยทางไทยส่มายล์ฯ	ได้้เน้นยำ�าการให้้เกิด้ข่�นซ่ึ่�งสิ่�งแวด้ล้อำม	และวัฒนธิรรมความปลอำด้ภััยเชิ้งบวก	โด้ยได้้มีกิจกรรมต่าง	ๆ	

ตลอำด้ช่้วงปีงบประมาณ	2562	อัำนได้้แก่

	 •	 การอำอำกส่่�อำประช้าสั่มพัื่นธ์ิต่าง	 ๆ	 ทั�งภัายในและภัายนอำกห้น่วยงานเพ่ื่�อำเป็นข้อำม้ล	 และเส่ริมส่ร้างความร้้แก่พื่นักงาน	

และประช้าช้นโด้ยทั�วไป

	 •	 การทำาการสุ่่มตรวจการปฏิิบัติงานห้น้างานขอำงพื่นักงานและส่ภัาพื่ความปลอำด้ภััยต่าง	ๆ

	 •	 การตรวจกำากับความปลอำด้ภััยพิื่เศษตามโครงการ	 777	 ยกกำาลังส่ามขอำงกระทรวงคมนาคมในช่้วงเทศกาลปีให้ม่	

และเทศกาลส่งกรานต์

	 •	 การซัึ่กซ้ึ่อำมแผู้นฉุกเฉินแบบบนโต๊ะภัายในกับผู้้้บริห้ารและทีมบุคคลากรที�เกี�ยวข้อำงขอำงบริษัทฯ	

	 •	 การซัึ่กซ้ึ่อำมแผู้นฉุกเฉินแบบเต็มร้ปแบบกรณีเกิด้ส่ถานการณ์ฉุกเฉินต่าง	ๆ 	ร่วมกับ	ท่าอำากาศยานนานาช้าติสุ่วรณภ้ัมิ	

และ	ผู้้้ประกอำบการต่าง	ๆ	ในพ่ื่�นที�

	 •	 การอำอำกบ้ธิประช้าสั่มพัื่นธ์ิร่วมกับบริษัท	 การบินไทย	 จำากัด้	 มห้าช้น	 เพ่ื่�อำรณรงค์วันความปลอำด้ภััยประจำาส่ถานี												

ให้้บริการต่าง	ๆ	

	 •	 การจัด้งานเส่วนาเพ่ื่�อำส่ร้างอำงค์ความร้้	และวัฒนธิรรมความปลอำด้ภััยระห้ว่างผู้้้ประกอำบการต่าง	ๆ 	ในกิจกรรมการบิน
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บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำำากัด
 การปรับัปรุงโคัรงสำร้างเส้ำนิที่างบิันิด้ำานิใต้ิ กรุงเที่พฯ-

ภูัเก็ติ/กระบ่ั�/สุำราษฎร์ธ์าน่ิ/สำมุย

	 จากโครงส่ร้างเส้่นทางบินเดิ้มที�มีเส้่นทางบินห้ลักเพีื่ยง	

เส้่นทางบินเดี้ยวส่ำาห้รับ	ค่้ส่นามบินห้ลัก	กรุงเทพื่ฯ-ภ้ัเก็ต/กระบี�/

สุ่ราษฎร์ธิานี/ส่มุย	 ทำาให้้อำากาศยานต้อำงบินส่วนทางบนเส้่นทาง	

บินเด้ียวกัน	เจ้าห้น้าที�ควบคุมจราจรทางอำากาศต้อำงจัด้การให้้

อำากาศยานบินห้ลบห้ลีกกันเม่�อำมีการบินส่วนทางในช้่วงเวลาการ

ไต่-ลด้ระยะส้่ง	เปลี�ยนเป็นการจัด้การจราจรแบบทางเดี้ยว	โด้ยจัด้ส่ร้าง	

เส้่นทางบินค่้ขนาน	 ซ่ึ่�งทำาให้้อำากาศยานส่ามารถปฏิิบัติการบินได้้	

โด้ยไม่ต้อำงห้ลบห้ลีกกับอำากาศยานที�บินส่วนทาง	เพิื่�มความปลอำด้ภััย	

ให้้กับการปฏิิบัติการบิน	และความคล่อำงตัวขอำงการจราจรทางอำากาศ	

บนเส้่นทางบิน

การประสำานิงานิระหว่างที่หารและพลเรือำนิ

	 ในระดั้บกลยุทธ์ิ	จากผู้ลส่ำาเร็จในการประส่านความร่วมม่อำระห้ว่างทห้ารและ	

พื่ลเร่อำนทำาให้้ส่ามารถจัด้ส่ร้างเส้่นทางบินค่้ขนานด้้านใต้ได้้	 โด้ยกอำงทัพื่อำากาศยินยอำม	

ปรับพ่ื่�นที�การฝึกทางทห้าร	และมีการประส่านอำยา่งใกล้ชิ้ด้ทั�งในช่้วงก่อำนปฏิิบัติการ	และ	

ระห้ว่างปฏิิบัติการ	ส่ำาห้รับเส้่นทางบินที�คาบเกี�ยวกับพ่ื่�นที�การฝึกทางทห้าร	เพิื่�มความปลอำด้ภััย	

ในการปฏิิบัติการบินทั�งในส่่วนขอำงทห้ารและพื่ลเร่อำน

การพัฒนิาเส้ำนิที่างบิันิไปสู่ำ RNP2 / RNAV2(GNSS) 

	 ตามแผู้น	Asia/Pacific	Seamless	ATM	Plan	ขอำง	ICAO	กำาห้นด้ให้้รัฐส่มาชิ้กในภ้ัมิภัาคเอำเชี้ยและแปซิึ่ฟิก	นำาเทคโนโลยี	

Performance	Based	Navigation	(PBN)	แบบ	RNP2	/	RNAV2	(GNSS)	ดั้งนั�นเพ่ื่�อำด้ำาเนินการตามแผู้นงานดั้งกล่าว	บวท.	จำาเป็นต้อำงริเริ�ม	

การพัื่ฒนาเส้่นทางบินไปส่้่แผู้นงานดั้งกล่าวเพ่ื่�อำด้ำาเนินการตามแผู้นงานขอำงอำงค์การการบินพื่ลเร่อำนระห้ว่างประเทศเพ่ื่�อำพัื่ฒนา	เส้่นทางบิน	

PBN	 แบบ	 RNAV5	 ในปัจจุบันไปส่้่เส้่นทางบิน	 PBN	 แบบ	 RNP2	 /	 RNAV2(GNSS)	 ประกอำบเส้่นทางบิน	 ทั�งสิ่�น	 33	 เส้่นทางบิน	

ภัายในปีงบประมาณ	2562

การจัดำสำร้างเส้ำนิที่างการบิันิ VFR Entry and Exit Procedure สำำาหรับัสำนิามบิันิภูัมิภัาคั

	 ปัจจุบันส่นามบินพื่าณิช้ย์ห้ลายแห่้งมีการฝึกบินขอำงโรงเรียนการบินต่าง	ๆ 	เกิด้ข่�นอำย่้เป็นประจำา	ส่่งผู้ลทำาให้้ปริมาณเที�ยวบินประเภัท	

VFR	มีจำานวนเพิื่�มมากข่�น	ดั้งนั�นเพ่ื่�อำเพิื่�มความปลอำด้ภััย	และความเป็นระเบียบขอำงปริมาณการจราจรทางอำากาศ	จ่งจำาเป็นต้อำงริเริ�ม

ให้้มีการจัด้ทำา	VFR	Entry	and	Exit	Procedure	เพ่ื่�อำรอำงรับกิจกรรมการฝึกบินขอำงโรงเรียนการบินต่าง	ๆ 	ในส่นามบินพื่าณิช้ย์ภ้ัมิภัาค	

ซ่ึ่�งเป็นฐานฝึกบินขอำงโรงเรียนการบิน	อัำนได้้แก่	1.	ส่นามบินหั้วหิ้น	2.	ส่นามบินชุ้มพื่ร	3.	ส่นามบินนครราช้สี่มา	4.	ส่นามบินขอำนแก่น	

5.	ส่นามบินนครพื่นม	เพื่่�อำเพื่ิ�มความปลอำด้ภััยในการจราจรทางอำากาศ	รวมทั�งลด้ภัาระงานขอำงทั�งนักบินและพื่นักงานควบคุม															

การจราจรทางอำากาศลงได้้

การจัดำที่ำาคู่ัมือำการดำำาเนิินิงานิด้ำานิบัริการระบับัสืำ�อำสำาร ระบับัช่่วยการเดิำนิอำากาศ และระบับัติิดำติามอำากาศยานิ 

	 การจัด้ทำาค่้ม่อำการด้ำาเนินงานด้้านบริการระบบส่่�อำส่าร	ระบบช่้วยการเดิ้นอำากาศ	และระบบติด้ตามอำากาศยานเพ่ื่�อำทบทวน	

การด้ำาเนินงานในส่ายงานวิศวกรรมให้้ส่อำด้คล้อำงกัน	รวมทั�งเพ่ื่�อำยกระดั้บมาตรฐานความปลอำด้ภััยให้้เป็นไปตามมาตรฐานส่ากล
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การรับัการติรวจสำอำบัมาติรฐานิด้ำานิการรักษาคัวามปลอำดำภััยการบิันิพลเรือำนิผู้ให้บัริการจราจรที่างอำากาศ

	 การรับการตรวจส่อำบมาตรฐานด้้านการรักษาความปลอำด้ภััยการบนิพื่ลเร่อำนผู้้้ให้้บริการจราจรทางอำากาศ	จากส่ำานักงาน

การบินพื่ลเร่อำนแห้่งประเทศไทย	(กพื่ท.)	เพื่่�อำกำากับตรวจส่อำบให้้โครงส่ร้างการบริห้ารจัด้การการรักษาความปลอำด้ภััยบริการ																		

การเดิ้นอำากาศ	ส่อำด้คล้อำงและเป็นไปตามแผู้นรักษาความปลอำด้ภััยในการบินพื่ลเร่อำนแห่้งช้าติ	(NATIONAL	CIVIL	AVIATION	SECUR-

RITY	PROGRAMME-NCASP)	และ	ICAO	(ANNEX	17)	เพื่่�อำให้้พื่ร้อำมตอำบส่นอำงต่อำการกระทำาอำันเป็นการแทรกแซึ่งโด้ยมิช้อำบ	

ด้้วยกฎห้มาย	(Acts	of	unlawful	interference)	ที�อำาจเกิด้ข่�น

	 นอำกจากการด้ำาเนินภัารกิจตามมาตรฐานฯ	 แล้ว	 บวท.	 ยังพัื่ฒนาระบบบริห้ารความปลอำด้ภััย	 (Safety	Management	

System:	 SMS)	 ซ่ึ่�งเป็นระบบการป้อำงกันการเกิด้อุำบัติเห้ตุ	 โด้ยการบริห้ารความเสี่�ยงด้้านความปลอำด้ภััย	 เป็นแนวทางในการกำากับ			

ให้้บริการการเดิ้นอำากาศมีความปลอำด้ภััยตามมาตรฐานที�กำาห้นด้อำย่างต่อำเน่�อำง	ทั�งเชิ้งรับและเชิ้งรุก	ภัายใต้การกำากับด้้แลอำย่างจริงจัง	

ที�ย่ด้มั�นเป็นนโยบายขอำงผู้้้บริห้ารทุกระดั้บ	ที�เกี�ยวข้อำงกับการให้้บริการการเดิ้นอำากาศ	โด้ยด้ำาเนินการทบทวนความปลอำด้ภััย	(Safety	

Review)	อำย่างต่อำเน่�อำง	เป็นประจำาทุกสั่ปด้าห์้	เพ่ื่�อำประเมินส่ภัาพื่แวด้ล้อำมด้้านการบิน	การเปลี�ยนแปลง/ปัญห้าข้อำขัด้ข้อำงในการปฏิิบัติงาน	

ปัจจัยอัำนตรายทางการบิน	 และความเสี่�ยงด้้านมาตรฐานและความปลอำด้ภััยที�อำาจมีผู้ลกระทบกับบริการการเดิ้นอำากาศ	บนพ่ื่�นฐาน	

ขอำงข้อำม้ลตามนโยบายวัฒนธิรรมการรายงานเห้ตุที�ไม่มุ่งเน้นการลงโทษ	 จ่งเป็นช้่อำงทางรับร้้ถ่งจุด้อำ่อำนด้้านความปลอำด้ภััยและ															

ข้อำผิู้ด้พื่ลาด้ที�อำาจเกิด้ข่�นได้้ในอำนาคต	ส่่งผู้ลให้้ส่ามารถพัื่ฒนาแนวทางแก้ไขก่อำนเกิด้เห้ตุอุำบัติการณ์ร้ายแรงข่�น	ทั�งนี�	ในปีงบประมาณ	

2562	บวท.	มุ่งเน้นทบทวนและปรับปรุงกระบวนการการให้้บริการ	และการทำาการบินตามมาตรฐาน/แนวปฏิิบัติที�กำาห้นด้	พื่ร้อำมกับ	

ห้าร่อำและแลกเปลี�ยนข้อำม้ลกับผู้้้มีส่่วนได้้ส่่วนเสี่ย	เพ่ื่�อำร่วมกันป้อำงกันความเสี่�ยงด้้านความปลอำด้ภััย	ขณะเดี้ยวกัน	บวท.	ได้้ด้ำาเนินการ	

ในเชิ้งรุก	โด้ยการประเมินระดั้บการพัื่ฒนาระบบบริห้ารความปลอำด้ภััยตาม	Civil	Air	Navigation	Services	Organisation-Standard	

of	Excellence	in	Safety	Management	System	(CANSO	SoE)	ซ่ึ่�งเป็นการประเมินความส่มบ้รณ์ขอำงระบบ	SMS	ที�มีอำงค์ประกอำบ	

มากกว่าข้อำกำาห้นด้ขอำง	ICAO	ทำาให้้	บวท.	เกิด้ความชั้ด้เจนในการพัื่ฒนาระบบ	SMS	และส่ามารถนำามาปรับปรุง	แนวทางการพัื่ฒนาระบบ	

SMS	ได้้อำย่างชั้ด้เจนและต่อำเน่�อำง	ทั�งนี�	ได้้นำาไปเป็นประเด็้นในการสั่มมนาระด้มความคิด้เห็้นขอำงผู้้้ที�	ปฏิิบัติงานตามระบบ	SMS	ประจำาปี	

2562	เพ่ื่�อำเป็นแนวทางยกระดั้บการด้ำาเนินระบบ	SMS	ต่อำไป

	 นอำกจากนี�	บวท.	ได้้เริ�มมีการเปลี�ยนถ่ายระบบการให้้บริการจราจรทางอำากาศ	ภัายใต้โครงการพัื่ฒนาโครงส่ร้างพ่ื่�นฐาน	

ระบบบริการการเดิ้นอำากาศ	 (Thailand	Modernization	 CNS/ATM	 Systems-TMCS)	 เพ่ื่�อำเพิื่�มศักยภัาพื่ในการให้้บริการจราจร			

ทางอำากาศให้้มีความส่ามารถในการรอำงรับประสิ่ทธิิภัาพื่	และความคล่อำงตัวมากยิ�งข่�น	ซ่ึ่�งก่อำนการเปลี�ยนถ่ายระบบให้้บริการจราจรทางอำากาศนั�น	

บวท.	 ได้้มีการประเมินความปลอำด้ภััย	 (Safety	 Assessment)	 ตามระบบบริห้ารความปลอำด้ภััย	 เพ่ื่�อำให้้เกิด้ความมั�นใจได้้ว่าระบบ	

ดั้งกล่าว	 ส่ามารถให้้บริการได้้อำย่างมีประสิ่ทธิิภัาพื่	 เป็นไปตามมาตรฐาน	 และสิ่�งส่ำาคัญค่อำผู้้้ใช้้บริการเห้น่อำน่านฟ้าขอำงประเทศไทย	

จะได้้รับ	การบริการจราจรทางอำากาศด้้วยความปลอำด้ภััย
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บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำำากัด (มหาชน)
	 บริษัท	ท่าอำากาศยานไทย	จำากัด้	มห้าช้น	(ทอำท.)	เป็นห้น่วยงานรัฐวิส่าห้กิจที�อำย้่ภัายใต้การกำากับด้้แลขอำงกระทรวงคมนาคม		

รับผิู้ด้ช้อำบการบริห้ารจัด้การท่าอำากาศยานส่ากลห้ลักขอำงประเทศ	6	แห่้ง	ได้้แก่	ท่าอำากาศยานสุ่วรรณภ้ัมิ	ท่าอำากาศยานด้อำนเม่อำง	

ท่าอำากาศยานภ้ัเก็ต	ท่าอำากาศยานเชี้ยงให้ม่	ท่าอำากาศยานห้าด้ให้ญ่	และท่าอำากาศยานแม่ฟ้าห้ลวง	เชี้ยงราย	ทอำท.	มีกลไกด้้านความ	

ปลอำด้ภััยในห้ลายระดั้บ	 ซ่ึ่�งเป็นไปตามระบบการจัด้การด้้านนิรภััยขอำงส่นามบิน	 (Safety	 Management	 System	 :	 SMS)	

โด้ยเริ�มจากผู้้้บริห้ารส่้งสุ่ด้ขอำง	ทอำท.	 อำอำกนโยบายความปลอำด้ภััยขอำงท่าอำากาศยาน	ทอำท.	 (Aerodrome	Safety	 Policy)	

และมีการปล้กฝังค่านิยม	 (Core	 Value)	 ด้้านความปลอำด้ภััยให้้กับพื่นักงานและล้กจ้าง	 ทอำท.	 ได้้แก่	 การปฏิิบัติตามกฎระเบียบ	

ด้้านความปลอำด้ภััยอำย่างเคร่งครัด้	การตรวจส่อำบความพื่ร้อำมขอำงเคร่�อำงม่อำเคร่�อำงใช้้อำุปกรณ์ก่อำนปฏิิบัติงาน	การส่ังเกต	แจ้งเต่อำน	

และรายงานแก้ไข	เม่�อำเห็้นว่าอำาจจะเกิด้ความไม่ปลอำด้ภััย	เป็นต้น	ซ่ึ่�งกลไกที�	ทอำท.	และรัฐใช้้ในการกำากับด้้แลมาตรฐานความปลอำด้ภััย	

ขอำงส่นามบิน	 ให้้เป็นไปตามข้อำกำาห้นด้ขอำงรัฐและส่อำด้คล้อำงกับมาตรฐานส่ากล	 ค่อำ	 การตรวจส่อำบมาตรฐานความปลอำด้ภััยทั�งใน	

ด้้านกายภัาพื่และการปฏิิบัติงาน	ซ่ึ่�งแบ่งอำอำกเป็น	3	ระดั้บ	ดั้งนี�

	 1.	 ระดั้บส่นามบิน	 (Self	 Audit)	 ส่่วนงานมาตรฐานท่าอำากาศยานและอำาชี้วอำนามัยขอำงแต่ละท่าอำากาศยานจะด้ำาเนินการ	

ตรวจส่อำบด้้านมาตรฐานความปลอำด้ภััยในระดั้บส่นามบิน

	 2.	 ระดั้บอำงค์กร	(Internal	Audit)	ฝ่ายมาตรฐานและความปลอำด้ภััยท่าอำากาศยาน	ทอำท.	จะตรวจส่อำบภัายในด้้านมาตรฐาน	

ความปลอำด้ภััยขอำงทุกส่นามบินอำย่างน้อำยปีละ	 1	 ครั�ง	 และกำากับด้้แลด้้านความปลอำด้ภััยขอำงส่นามบิน	 ทอำท.	 ในภัาพื่รวม	 รวมทั�ง													

ด้ำาเนินการติด้ตามรายงานส่ถิติความไม่ปลอำด้ภััย	กำาห้นด้ระดั้บขอำงความเสี่�ยง	 (Level	of	Risk)	และห้าแนวทางในการลด้/ควบคุม	

ระดั้บความเสี่�ยงดั้งกล่าวให้้อำย้่ในระดั้บที�ยอำมรับได้้ในทางปฏิิบัติ	 	 (As	 Low	 As	 Reasonable	 Practicable-ALARP)	 โด้ยผู่้าน																

คณะกรรมการบริห้ารความปลอำด้ภััยท่าอำากาศยานขอำง	ทอำท.	ซ่ึ่�งทำาให้้เช่้�อำมั�นได้้ว่าข้อำบกพื่ร่อำงด้้านความปลอำด้ภััยจะได้้รับการแก้ไข	

อีำกทั�งการด้ำาเนินงานด้้านความปลอำด้ภััย	(Safety	Performance)	จะเป็นไปตามตัวชี้�วัด้	(Safety	Indicator)	และเป้าห้มายด้้านความปลอำด้ภััย	

(Safety	Target)	ที�	ทอำท.	กำาห้นด้ไว้

	 3.	 ระดั้บรัฐ	(State	Audit)	ส่ำานักงานการบินพื่ลเร่อำนแห่้งประเทศไทย	(กพื่ท.)	สั่งกัด้กระทรวงคมนาคม	ทำาห้น้าที�ในการ	

ตรวจส่อำบและกำากับด้้แลมาตรฐานความปลอำด้ภััยขอำงส่นามบินในความรับผิู้ด้ช้อำบขอำง	ทอำท.	เป็นประจำาทุกปี	รวมถ่งพิื่จารณาให้้ความ	

เห็้นและข้อำแนะนำาแก่	 ทอำท.	 ในด้้านความปลอำด้ภััยอีำกด้้วย	 ทั�งนี�	 รัฐเอำงก็ได้้รับการตรวจส่อำบจากอำงค์การการบินพื่ลเร่อำนระห้ว่าง	

ประเทศ	(International	Civil	Aviation	Organization:	ICAO)	ในการตรวจส่อำบติด้ตามการด้ำาเนินการภัายใต้โครงการตรวจส่อำบ	

การกำากับด้้แลด้้านความปลอำด้ภััยส่ากล	(URniversal	Safety	Oversight	Audit	Program:	URSOAP)
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	 การประกันความปลอำด้ภััยอ่ำ�น	ๆ 	(Safety	Assurance)	ได้้แก่	การด้ำาเนินงานป้อำงกันอัำนตรายที�เกิด้จากสั่ตว์	โด้ยการส่ำารวจ	

และประเมินอัำนตรายจากนก	 และสั่ตว์อัำนตรายในเขตการบิน	 (Airside)	 การส่ำารวจระบบนิเวศ	 ทั�งภัายในและโด้ยรอำบส่นามบิน	

รวมทั�งการฝึกซ้ึ่อำม	แผู้นฉุกเฉินท่าอำากาศยานตามวงรอำบที�กำาห้นด้ตามมาตรฐานส่ากล	นอำกจากนี�	ทอำท.	ยังมีกิจกรรมที�ได้้ด้ำาเนินการ

เพ่ื่�อำส่่งเส่ริมความปลอำด้ภััย	(Safety	Promotion)	อำาทิ	การจัด้กิจกรรมรณรงค์	ประส่านความร่วมม่อำ	ส่่�อำส่ารด้้านความปลอำด้ภััยระห้ว่างกัน	

ซ่ึ่�งปี	พื่.ศ.	2562	ทอำท.ในฐานะผู้้้ด้ำาเนินงานส่นามบินส่าธิารณะได้้เป็นเจ้าภัาพื่จัด้โครงการส่ร้างความร่วมม่อำทางด้้านความปลอำด้ภััย	

ในอุำตส่าห้กรรมการบินขอำงประเทศไทย	 (Thailand	Aviation	Safety	Cooperation	Conference	–	TASCC)	 เพ่ื่�อำเป็นการส่ร้าง			

ความร่วมม่อำและยกระด้ับความปลอำด้ภััยในอำุตส่าห้กรรมการบินขอำงประเทศไทยโด้ยอำาศัยความร่วมม่อำขอำงผู้้้มีส่่วนได้้ส่่วนเส่ียกับ	

ทอำท.	เช่้น	ส่ายการบิน	ผู้้้ให้้บริการภัาคพ่ื่�น	ห้น่วยงานส่นับส่นุนด้้านการบิน	เป็นต้น	นอำกเห้น่อำจากนี�ยังมีการจัด้ฝึกอำบรมความร้้และ

ความ	เข้าใจเร่�อำงความปลอำด้ภััยให้้กับบุคคลทั�งภัายในและภัายนอำกอำงค์กร	ทั�งในด้้านการพัื่ฒนาความร้้เพ่ื่�อำให้้เป็นไปตามมาตรฐานและต่อำยอำด้	

เพ่ื่�อำให้้เกิด้นวัตกรรมด้้านมาตรฐานและความปลอำด้ภััยท่าอำากาศยาน	ทั�งนี�เพ่ื่�อำให้้พื่นักงานขอำง	ทอำท.และผู้้้ปฏิิบัติงานส่นามบินส่ามารถ	

ส่ร้างระบบการจัด้การด้้านนิรภััยขอำงส่นามบินที�ดี้ร่วมกัน	อัำนจะยังประโยช้น์แก่ผู้้้ใช้้บริการห้ร่อำส่าธิารณะอำย่างยั�งย่น

	 ทอำท.ได้้จัด้ให้้มีการฝึกซ้ึ่อำมเต็มร้ปแบบ	 (full-Scale	 Exercise)	 ณ	 ท่าอำากาศยานเป็นประจำาทุกปี	 เพ่ื่�อำให้้ผู้้้ปฏิิบัติงาน									

เกิด้ความช้ำานาญในการปฏิิบัติงานและมีการประส่านความร่วมม่อำกับห้น่วยงานต่าง	ๆ 	ทั�งขอำงภัาครัฐและภัาคเอำกช้นให้้ส่ามารถร่วมกันแก้ไข	

ส่ถานการณ์ฉุกเฉินที�อำาจเกิด้ข่�น	โด้ยใช้้เวลาน้อำยที�สุ่ด้ในการเข้าพ่ื่�นที�	เพ่ื่�อำลด้ผู้ลกระทบจากเห้ตุการณ์ฉุกเฉิน	โด้ยคำาน่งถ่งการช่้วยเห้ล่อำ	

ผู้้้รอำด้ชี้วิตและคงการปฏิิบัติการบินไว้	(Saving	lives	and	maintaining	aircraft	operation)	อำย่างมีประสิ่ทธิิภัาพื่และถ้กต้อำงตาม

กฎห้มายขอำงประเทศไทยภัายใต้การกำากับด้้แลขอำง	กพื่ท.	โด้ยให้้ส่อำด้คล้อำงกับข้อำกำาห้นด้ขอำงอำงค์การการบินพื่ลเร่อำนระห้ว่าง	ประเทศ	

(International	Civil	Aviation	Organization:	ICAO)	





การสร้างนวััตกรรมใหม่

เพ่ื่�อส่งเสริมการให้บริการแก่ประชาชน
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กรมการขนส่่งทางบก
 DLT SMART QUEUE
	 -	 เพ่ื่�อเป็็นการยกระดัับการให้้บริการให้้ตอบโจทย์ไลฟ์์สไตล์ของป็ระชาชนได้ัอย่างมีีป็ระสิทธิิภาพื่ยิ�งข้�น	ขบ.	 จ้งได้ั	

พัื่ฒนาแอป็พื่ลิเคชัน	 DLT	 Smart	 Queue	 เวอร์ชันให้ม่ี	 โดัยการป็รับป็รุงการจองคิวทำาใบขับขี�กับ	 e-Booking	 และนำามีาผนวกใช้	

ร่วมีกับแอป็พื่ลิเคชันดัังกล่าว	 เปิ็ดัโอกาสให้้ป็ระชาชนผ้้ใช้บริการสามีารถจองคิวการทำาใบขับขี�ล่วงห้น้าผ่านทางแอป็พื่ลิเคชัน	 DLT	

Smart	Queue	และเว็บไซต์	gecc.dlt.go.th	ตั�งแต่วันที�	2	พื่ฤษภาคมี	พื่.ศ.	

2562	เป็็นต้นมีา	ซ้�งร้ป็แบบการให้้บริการของแอป็พื่ลิเคชัน	แบ่งเป็็น	3	ร้ป็แบบ	

ดัังนี�

	 (1)	 “จองคิิว”	 ค่อการจองคิวล่วงห้น้าแบบระบุช่วงเวลา	

วันที�ที�สะดัวก	และสถานที�ที�ต้องการได้ั	และสามีารถจองคิวล่วงห้น้าได้ั	มีากกว่า			

1	เด่ัอน	ซ้�งสามีารถเรียกด้ัจำานวนผ้้รอรับบริการและระยะเวลาดัำาเนินการของ

สำานักงานขนส่งทุกแห่้งทั�วป็ระเทศเพ่ื่�อป็ระกอบการตัดัสินใจเล่อกรับคิว	ทั�งยังมีี	

ระบบ	Alert	Alarm	แจ้งเต่อนเม่ี�อใกล้ถ้งคิว	เพ่ื่�ออำานวยความีสะดัวกในการบริห้าร	

จัดัการเวลาในการเดิันทางได้ัอย่างแม่ีนยำา	

	 (2)	“ดููคิิว”	สำาห้รับติดัตามีความีเคล่�อนไห้วของคิวที�จองไว้			

	 (3)	“รับคิิว”	บริการบัตรคิวอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมีาร์ทโฟ์น

อำานวยความีสะดัวกสามีารถกดัรับคิวล ่วงห้น้าก ่อนถ้งส ำาน ักงาน	

ครอบคลุมีรัศมีีไม่ีเกิน	50	กิโลเมีตร	ลดัระยะเวลาในการคอยเข้ารับบริการ	

ผ้้ใช้บริการสามีารถ	ดัาวน์โห้ลดัแอป็พื่ลิเคชัน	DLT	Smart	Queue	ได้ัแล้ว	

ทั�งในระบบป็ฏิิบัติการ	iOS	และ	แอนดัรอยด์ั

การสร้างนวััตกรรมใหม่ เพื่่�อส่งเสริม

การให้บริการแก่ประชาชน ด้้านการขนส่งทางบก
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กรมทางหลวงชนบท
 ศููนย์์ราชการส่ะดูวก	(GECC	:	Government	Easy	Contact	Center)

	 ตามีมีติที�ป็ระชุมีป็ระชุมีคณะกรรมีการขับเคล่�อนการพัื่ฒนารัฐบาลดิัจิทัล	ครั�งที�	1/2561	เม่ี�อวันที�	9	มีีนาคมี	2561	

ซ้�ง	พื่ลเอกป็ระยุทธ์ิ		จันทร์โอชา	นายกรัฐมีนตรี	เป็็นป็ระธิาน	การป็ระชุมีได้ัเห็้นชอบแนวทางการขับเคล่�อนการพัื่ฒนารัฐบาลดิัจิทัล	

ในเร่�องของการบริการป็ระชาชน	โดัยให้้ส่วนราชการเร่งรัดัยกเลิกการเรียกสำาเนาเอกสารจากป็ระชาชน	เพ่ื่�อเป็็นการลดัภาระป็ระชาชน	

เม่ี�อต้องมีีการติดัต่อขอรับบริการจากห้น่วยงานภาครัฐ

	 เพ่ื่�อให้้เป็็นการอำานวยความีสะดัวกและลดัภาระป็ระชาชนตามีนโยบายดัังกล่าว	(Zero	Copy)	กรมีทางห้ลวงชนบท	

ได้ัดัำาเนินการพัื่ฒนาระบบให้้บริการป็ระชาชน	14	บริการออนไลน์	(Smart	Services)	โดัยป็ระชาชนเพื่ียงนำาบัตรป็ระชาชนแบบ

สมีาร์ทการ์ดัมีาขอรับบริการตามีจุดัให้้บริการต่าง	 ๆ	 ของกรมีทางห้ลวงชนบททั�วป็ระเทศ	 โดัยไม่ีต้องใช้สำาเนาบัตรป็ระชาชนและ	

ทะเบียนบ้านแต่อยา่งใดั	โดัยบริการของกรมีทางห้ลวงชนบท	จำานวน	14	บริการ	ตามีป็ระกาศกรมีทางห้ลวงชนบท	เร่�อง	ค่้ม่ีอสำาห้รับ		

ป็ระชาชนของกรมีทางห้ลวงชนบทตามีพื่ระราชบัญญัติการอำานวยความีสะดัวกในการพิื่จารณาอนุญาตของทางราชการ	พื่.ศ.	2558	มีีดัังนี�

	 1.	 กระบวนการการขออนุญาตต่อใบอนุญาตระบายนำ�าลงในเขตทางห้ลวงชนบท	มีาตรา	39

	 2.	 กระบวนการการขออนุญาตต่อใบอนุญาตติดัตั�งแขวน	วาง	ห้ร่อกองสิ�งใดัในเขตทางห้ลวง	(มีาตรา	38	วรรค	1)

	 3.	 กระบวนการการขออนุญาตต่อใบอนุญาตสร้างทาง	ถนน	ห้ร่อสิ�งอ่�นใดัในเขตทางห้ลวง	เพ่ื่�อใช้เข้า-ออกทางห้ลวง	(มีาตรา	37)

	 4.	 กระบวนการการขออนุญาตต่อใบอนุญาตใช้ยานพื่าห้นะ	บางชนิดั	บางป็ระเภทเดิันบนทางห้ลวงชนบท	(มีาตรา	61)

	 5.	 กระบวนการการขออนุญาตต่อใบอนุญาตติดัตั�งป้็ายแนะนำาสถานที�ในเขตทางห้ลวงชนบท	(มีาตรา	47)

	 6.	 กระบวนการการขออนุญาตต่อใบอนุญาตพื่าดัสายในเขตทางห้ลวงชนบท	(มีาตรา	48)

	 7.	 กระบวนการคัดัเล่อกผ้้มีีคุณสมีบัติเบ่�องต้นในการจ้าง	สาขางานทาง	งานสะพื่าน	และงานอุโมีงค์ห้ร่อทางลอดั

	 8.	 กระบวนการจ่ายเงินค่าทดัแทนอสังห้าริมีทรัพื่ย์ที�ถ้กเวนค่น

	 9.	 กระบวนการจ่ายเงินตามีสัญญาซ่�อและสัญญาจ้าง

	 10.	กระบวนการให้้บริการทดัสอบวัสดุั

	 11.	กระบวนการค่นห้ลักป็ระกันเงินล่วงห้น้า

	 12.	กระบวนการค่นห้ลักป็ระกันสัญญา

	 13.	กระบวนการรับรองแนวเวนค่น

	 14.	กระบวนการออกห้นังส่อรับรองผลงาน

	 ประโย์ชน์ท่�ไดู้รับ

	 	 ลดัภาระป็ระชาชนในการเตรียมีสำาเนาบัตรป็ระชาชนและสำาเนาทะเบียนบ้านมีาขอรับบริการ

	 	 ลดัระยะเวลาในการกรอกแบบคำาขอรับบริการ	

	 	 เพิื่�มีความีสะดัวกรวดัเร็วในการให้้บริการ	

	 	 จัดัเก็บสถิติในการให้้บริการ	เพ่ื่�อนำามีาป็รับป็รุงป็ระสิทธิิภาพื่ในการให้้บริการต่อไป็

	 	 ป็ระชาชนสามีารถติดัตามีผลการขอรับบริการได้ั

ห้น้าจอการย่นยันตัวตน ห้น้าจอห้ลักระบบบริการป็ระชาชน

แบบฟ์อร์มีที�บันท้กข้อม้ีลแล้ว

หลักการทำางานของระบบฯ
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การทางพิิเศูษแห่งประเทศูไทย์
แอปพิลิเคิชัน	EXAT	Portal		

	 กทพื่.	ได้ัพัื่ฒนาช่องทางการให้้บริการบนโทรศัพื่ท์ม่ีอถ่อผ่านแอป็พื่ลิเคชัน	EXAT	Portal		แอป็พื่ลิเคชันสำาห้รับเผยแพื่ร่ข้อม้ีล	

และเป็็นศ้นย์รวมีการเรียกใช้งานแอป็พื่ลิเคชันอ่�น	 ๆ	 ของ	 กทพื่.	 ซ้�งผ้้ใช้บริการสามีารถตรวจสอบยอดัเงินคงเห้ล่อในบัตรอัตโนมัีติ							

(Easy	Pass)	และรายงานการผ่านทาง	ตรวจสอบสภาพื่จราจรบนทางพื่ิเศษ	รวมีถ้งฟ์ังก์ชัน	SOS	ขอความีช่วยเห้ล่อกรณีเกิดั		

อุบัติเห้ตุบนทางพิื่เศษและสามีารถใช้แอป็พื่ลิเคชันได้ัทั�ง	Android	และ	iOS	ซ้�งได้ัเปิ็ดัให้้บริการอย่างเป็็นทางการเม่ี�อ	1	มีีนาคมี	2561

	 การใช้งานระบบ	EXAT	Portal	Application	แบ่งการใช้งานออกเป็็นดัังนี�	

	 	 1.	 NEWS	:	เผยแพื่ร่ข่าวสารต่าง	ๆ	เช่น	โป็รโมีชั�นและสิทธิิป็ระโยชน์	กิจกรรมี	ข่าวสารจราจร	

	 	 2.	 EASY	PASS	:	สำาห้รับตรวจสอบยอดัคงเห้ล่อ	และการใช้งาน	Easy	Pass	

	 	 3.	 EXAT	APPS	:	เป็็นศ้นย์รวมีการเรียกใช้งานแอป็พื่ลิเคชันอ่�น	ๆ	ของ	การทางพิื่เศษแห่้ง-ป็ระเทศไทย	

นอกจากนี�ผ้้ใช้งานยังสามีารถตั�งค่า	 (Setting)	 เพ่ื่�อกำาห้นดัภาษาในการแสดังผล	 (รองรับภาษาไทยและอังกฤษ)	 รวมีทั�งตั�งค่าการรับ	

การแจ้งเต่อน	(Push	Notification)	ได้ัด้ัวยตนเอง	

	 	 4.	 EXAT	SOS	:	ขอความีช่วยเห้ล่อ	กรณีรถเกิดัอุบัติเห้ตุ	ห้ร่อเห้ตุฉุุกเฉิุนต่าง	ๆ	

	 	 5.	 EXAT	POS	:	ค้นห้าจุดัให้้บริการผ้้ใช้ทางพิื่เศษในบริเวณใกล้เคียง	

	 	 6.	 Traffic	Map	:	แสดังสภาพื่จราจรบนทางพิื่เศษ	

	 	 7.	 Traffic	News	:	แสดังข่าวสารจาก	จส.100	

	 	 8.	 Notification	:	แจ้งเต่อนข่าวสารสำาคัญ	ๆ 	และยอดัเงินคงเห้ล่อในบัตร	Easy	Pass	กรณีเงินคงเห้ล่อตำ�ากว่า	200	บาท	

	 วิธ่ีการดูาวน์โหลดูและติิดูตัิ�ง	EXAT	Portal	Application	

	 	 1.	 เข้าไป็ที�แอป็พื่ลิเคชัน	Play	Store	สำาห้รับ	Android	ห้ร่อ	Apple	Store	สำาห้รับ	iOS	

	 	 2.	 ค้นห้าแอป็พื่ลิเคชัน	EXAT	Portal	

	 	 3.	 กดัติดัตั�งแอป็พื่ลิเคชัน	

	 	 4.	 เม่ี�อติดัตั�งแล้วเสร็จ	แอป็พื่ลิเคชันจะแสดังบนห้น้าจอโทรศัพื่ท์เพ่ื่�อพื่ร้อมีใช้งานได้ัทันที

EXAT	Portal	for	Android EXAT	Portal	for	iOS
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บัติรอัติโนมัติิ	(Easy	Pass)	

	 เพ่ื่�ออำานวยความีสะดัวกและรวดัเร็วในการสมัีครใช้งานบัตรอัตโนมัีติ	(Easy	Pass)	แก่ผ้้ใช้บริการ	กทพื่.	ได้ัพัื่ฒนาระบบ	

จุดัจำาห้น่าย	โดัยสามีารถสมัีครใช้งานบัตรอัตโนมัีติ	(Easy	Pass)	ด้ัวยบัตรป็ระชาชนเพีื่ยงใบเดีัยวได้ั	

ระบบการติรวจจับอุบัติิการณ์์บนทางพิิเศูษ

	 การทางพื่ิเศษแห้่งป็ระเทศไทย	 ไดั้ดัำาเนินการพื่ัฒนาระบบบริห้ารจัดัการสำาห้รับงานก้้ภัยและส่�อสารซ้�งเป็็นระบบ	

แป็ลงสัญญาณภาพื่จากกล้อง	 CCTV	 (Image	 Processing	 System)	 โดัยตรวจสอบเห้ตุการณ์ผิดัป็กติบนทางพิื่เศษแบบอัตโนมัีติ	

(Automatic	Detection	System)	และนำาเทคโนโลยีปั็ญญาป็ระดิัษฐ์	(Artificial	Intelligence)	ห้ร่อ	AI	มีาวิเคราะห์้ภาพื่วิดีัโอและข้อม้ีล	

ในการตรวจสอบพื่ฤติกรรมี	ของผ้้ขับขี�เพ่ื่�อนำาไป็ส่้การป้็องกันอุบัติเห้ตุ	ส่งเสริมีความีป็ลอดัภัยในการเดิันทาง	ระบบการตรวจจับอุบัติการณ์	

บนทางพิื่เศษ	เช่น	การจอดัรถบนทางพื่ิเศษ	สิ�งของตกห้ล่น	บุคคลเดัินบนทางพื่ิเศษ	รถวิ�งสวนทางบนทางพื่ิเศษ	ซ้�งจะทำาให้้เจ้าห้น้าที�	

ผ้ ้ป็ฏิิบัติงานสามีารถรับทราบอุบัติการณ์	 (Incident)	 ได้ัอย่างรวดัเร็ว	 ซ้�งจะทำาให้้บริห้ารจัดัการ	 Incident	 ได้ัอย่างมีีป็ระสิทธิิภาพื่								

เพ่ื่�อลดัการเกิดัอุบัติเห้ตุบนทางพิื่เศษ	
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	 ทั�งนี�	เทคโนโลยีดัังกล่าวสามีารถใช้งานร่วมีกับกล้อง	CCTV	แบบ	Analog	และ	Digital	ที�ติดัตั�งอย้่บนทางพิื่เศษของ	

กทพื่.	ทั�งสิ�น	300	กล้อง	ครอบคลุมีทางพิื่เศษทั�งสิ�น	7	สายทาง	ระยะทางกว่า	224	กิโลเมีตร	ซ้�งทำาห้น้าที�เป็รียบเสม่ีอนเป็็นดัวงตา	

อัจฉุริยะ	(Eyes	on	the	road)	ให้้กับ	กทพื่.	อีกทางห้น้�ง

	 •	 ศ้นย์ควบคุมีทางพิื่เศษเฉุลิมีมีห้านคร	(CCB	1)	 •	 ศ้นย์ควบคุมีทางพิื่เศษศรีรัช	(CCB	2)

	 •	 ศ้นย์ควบคุมีทางพิื่เศษฉุลองรัช	(CCB	3)	 •	 ศ้นย์ควบคุมีทางพิื่เศษบ้รพื่าวิถี	(CCB	4)		

	 •	 ศ้นย์ควบคุมีทางพิื่เศษอุดัรรัถยา	(CCB	5)	 •	 ศ้นย์ควบคุมีทางพิื่เศษกาญจนาภิเษก	(บางพื่ลี-สุขสวัสดิั�)	(CCB	6)

	 •	 ศ้นย์ควบคุมีทางพิื่เศษศรีรัช-วงแห้วนรอบนอกกรุงเทพื่มีห้านคร	(CCB	7)



องค์ิการขนส่่งมวลชนกรุงเทพิ	(ขส่มก.)
	 เปิดูให้บริการรับชำาระค่ิาโดูย์ส่ารแบบไร้เงินส่ดูบนรถโดูย์ส่ารของ	ขส่มก.	ทุกคัิน

	 องค์การขนส่งมีวลชนกรุงเทพื่		(ขสมีก.)	เปิ็ดัให้้บริการรับชำาระค่าโดัยสารแบบไร้เงินสดั		ผ่านบัตรโดัยสารอิเล็กทรอนิกส์		

บัตรโดัยสารล่วงห้น้า	และบัตรนักเรียน	นักศ้กษาอิเล็กทรอนิกส์	ตั�งแต่วันที�	1	ตุลาคมี	2562	เป็็นต้นไป็	เพ่ื่�อสนองนโยบายสังคมีไร้เงินสดั	

ของรัฐบาล	โดัยผ้้ถ่อบัตรจะต้องนำาบัตรมีาแตะที�เคร่�องอีดีัซีของพื่นักงานเก็บค่าโดัยสารขณะใช้บริการ		โดัยมีีรายละเอียดั	ดัังนี�

	 บัตรโดัยสารอิเล็กทรอนิกส์		มีีจำาห้น่ายบนรถโดัยสาร	ขสมีก.ทุกคัน	ในราคาใบละ	50	บาท	สามีารถเติมีเงินในบัตรได้ัส้งสุดั	

1,000	บาท		โดัยระบบของเคร่�องอีดีัซี	จะหั้กเงินภายในบัตรตามีอัตราค่าบริการของรถโดัยสารแต่ละป็ระเภท

	 บัตรโดัยสารล่วงห้น้ารถป็รับอากาศ	และบัตรโดัยสารล่วงห้น้ารถธิรรมีดัา		มีีจำาห้น่าย	ณ	จุดัขาย	ที�	ขสมีก.	กำาห้นดั		

ผ้้ถ่อบัตรสามีารถเติมีเงินในบัตรได้ัดัังนี�		

บััตรรายเดืือนรถโดืยสารปรับัอากาศ	 เติมเงิิน	 1,020	บัาท	

บััตรรายเดืือนรถโดืยสารธรรมดืา	 เติมเงิิน	 480	บัาท		

บััตรรายสัปดืาห์์รถโดืยสารปรับัอากาศ	 เติมเงิิน	 255	บัาท

บััตรรายสัปดืาห์์รถโดืยสารธรรมดืา	 เติมเงิิน	 120	บัาท 

	 ซ่ึ่�งบัติรโดูย์ส่ารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์่	จะม่รอบระย์ะเวลา	การใช้งาน	เช่นเดู่ย์วกับบัติรโดูย์ส่ารล่วงหน้าแบบ	กระดูาษ	

(แบบเก่า)	กรณีเติมีเงินในบัตรแบบรายเด่ัอน	จะมีีรอบระยะเวลาการใช้งาน	ตั�งแต่	วันที�	1-สิ�นเด่ัอนของทุกเด่ัอน	กรณีเติมีเงินในบัตร	

แบบรายสัป็ดัาห์้	จะมีีรอบระยะเวลาการใช้งาน	วันที�	1-7,	8-14,	15-21	และวันที�		22		ถ้งสิ�นเด่ัอนของทุกเด่ัอน

บัติรนักเร่ย์น	นักศู่กษาอิเล็กทรอนิกส์่		ม่จำาหน่าย์	ณ์	ท่�ทำาการเขติการเดิูนรถทุกแห่ง	ผูู้้ถือบัติรส่ามารถเติิมเงินในบัติรไดู้ดัูงน่�		

บััตรโดืยสารรถปรับัอากาศ	สำาห์รับันักเรียน	ตั�งิแต่	ม.3	ลงิมา	 เติมเงิิน	 270	 บัาท

บััตรโดืยสารรถปรับัอากาศ	สำาห์รับันักเรียน	ตั�งิแต่	ม.4	ข้ึ้�นไป	 เติมเงิิน	 540	 บัาท			

บััตรโดืยสารรถธรรมดืา	สำาห์รับันักเรียน	ตั�งิแต่	ม.3	ลงิมา	 เติมเงิิน	 135	 บัาท		

บััตรโดืยสารรถธรรมดืา	สำาห์รับันักเรียน	ตั�งิแต่	ม.4	ข้ึ้�นไป	 เติมเงิิน	 270	 บัาท

	 โดัยผ้้ถ่อบัตรโดัยสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกป็ระเภท	สามีารถเติมีเงินในบัตร	ผ่านโมีบายแบงกิ�ง	และต้้เอทีเอ็มีที�รองรับ	ของทุกธินาคาร	

รวมีทั�งเคาน์เตอร์ธินาคารกรุงไทยทุกสาขา	และต้้บุญเติมี	(ยกเว้นต้้บุญเติมีห้น้าร้านสะดัวกซ่�อ	7-11)	นอกจากนี�	ขสมีก.ยังเปิ็ดัให้้บริการ	

รับชำาระค่าโดัยสารผ่านบัตรสวัสดิัการแห่้งรัฐ	เวอร์ชั�น	2.0,	2.5	(ที�มีีสัญลักษณ์แมีงมุีมีด้ัานห้ลังบัตร)	และเวอร์ชั�น	4.0	(มีีสัญลักษณ์		

Contactless	(ร้ป็คล่�น	)	ด้ัานห้น้าบัตร)	บัตรเดับิต		บัตรเครดิัตที�มีีสัญลักษณ์	Contactless		(ร้ป็คล่�น)		และโมีบายแบงกิ�งของทุกธินาคาร	

เพ่ื่�อเป็็นทางเล่อกในการชำาระค่าโดัยสารให้้กับผ้้ใช้บริการอีกด้ัวย
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การรถไฟฟ้าขนส่่งมวลชนแห่งประเทศูไทย์
ระบบตัิ�วร่วม	(Thai	Common	Ticket)

	 กระทรวงคมีนาคมี	โดัยสำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	(สนข.)	ได้ัดัำาเนินการโครงการพัื่ฒนาระบบ	

ตั�วร่วมี	 เพ่ื่�อนำามีาใช้สำาห้รับภาคขนส่ง	 (Transit)	 ในการเดิันทางเช่�อมีต่อกับการขนส่งทุกระบบในกรุงเทพื่มีห้านครและป็ริมีณฑล	

อาทิ	รถไฟ์ฟ้์า	รถไฟ์	รถโดัยสารป็ระจำาทาง	เร่อโดัยสาร	และระบบทางพิื่เศษ	โดัยคณะรัฐมีนตรีได้ัมีีมีติเม่ี�อวันที�	3	พื่ฤษภาคมี	2554	

อนุมัีติในห้ลักการให้้	สนข.	ดัำาเนินโครงการดัำาเนินงานบริห้ารจัดัการระบบตั�วร่วมี	และเม่ี�อวันที�	19	สิงห้าคมี	2557	คณะกรรมีการ	

บริห้ารจัดัการระบบตั�วร่วมี	(CTAC)	ได้ัมีีมีติเห็้นชอบให้้มีีการจัดัตั�งห้น่วยงานบริห้ารจัดัการและบำารุงรักษาระบบตั�วร่วมี	(CTC)	โดัยให้้	

การรถไฟ์ฟ้์าขนส่งมีวลชนแห่้งป็ระเทศไทย	(รฟ์มี.)	ดัำาเนินการเป็็นห้น่วยงานบริห้ารจัดัการและบำารุงรักษาระบบตั�วร่วมีดัังกล่าว

	 ระบบตั�วร่วมี	 ค่อ	 ระบบที�ใช้บัตรโดัยสารเพีื่ยงใบเดีัยวในการเดิันทาง	 ห้ร่อใช้บริการขนส่งมีวลชนได้ัห้ลายป็ระเภท	

ซ้�งรวมีถ้งระบบ	รถโดัยสารป็ระจำาทาง	 ระบบขนส่งมีวลชนทางราง	ห้ร่อระบบทางพิื่เศษ	ทำาให้้การเดิันทางสามีารถอำานวยความีสะดัวก	

ให้้แก่ป็ระชาชนในการเดิันทางเช่�อมีต่อกับระบบขนส่งมีวลชนสาธิารณะครอบคลุมีทุกการให้้บริการ	อีกทั�งยังสามีารถพัื่ฒนาให้้สามีารถ	

ใช้ตั�วร่วมี	ในการทำาธุิรกรรมีทาง	พื่าณิชย์อ่�น	นอกจากนี�	บัตรแมีงมุีมียังสามีารถรองรับสวัสดิัการแห่้งรัฐในการจ่ายเงินสวัสดิัการสังคมี	

และช่วยเห้ล่อผ้้มีีรายได้ัน้อยภายใต้โครงการระบบการชำาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่้งชาติ	(National	e-Payment)	ของรัฐบาลใน

การช่วยเห้ล่อค่าใช้จ่ายในการ	เดิันทางสำาห้รับป็ระชาชนที�มีีรายได้ัน้อยด้ัวยระบบตั�วร่วมีในช่�อ	“บัตรแมีงมุีมี”	เพีื่ยงใบเดีัยว

รูปแบบของตัิ�วร่วม	แบ่งออกเป็น	3	ประเภท	คืิอ

	 บัตรแมีงมุีมี	2.0	ค่อ	ร้ป็แบบตั�วร่วมีที�ออกแบบโดัย	สนข.	มีีใช้งานในบัตรสวัสดิัการแห่้งรัฐป็ระเภท	2	ชิป็	จำานวนป็ระมีาณ	

1.1	ล้านใบ	ที�ออกโดัยกรมีบัญชีกลาง	กระทรวงการคลัง

	 บัตรแมีงมุีมี	2.5	ค่อ	ร้ป็แบบตั�วร่วมีที�ออกแบบโดัย	รฟ์มี.	และนำามีาใช้เป็็นมีาตรฐานตั�วร่วมีเพ่ื่�อให้้ผ้้ถ่อบัตรสามีารถ	

ใช้งานบนรถไฟ์ฟ้์ามีห้านคร	สายเฉุลิมีรัชมีงคล	(MRT	สายสีนำ�าเงิน)	และรถไฟ์ฟ้์ามีห้านคร	สายฉุลองรัชธิรรมี	(MRT	สายสีม่ีวง)

	 บัตรแมีงมีุมี	4.0	ค่อ	ร้ป็แบบตั�วร่วมีที�อิงตามีมีาตรฐาน	EMV	แบบไร้สัมีผัส	เช่น	บัตร	VISA	ห้ร่อ	Master	card										

Contactless	แนวทางในการพัื่ฒนาระบบตั�วร่วมี

 

การสร้างนวััตกรรมใหม่ เพื่่�อส่งเสริม

การให้บริการแก่ประชาชน ด้้านการขนส่งทางราง



 

ผู้ลสั่มฤทธิี�ท่�ประชาชนจะไดู้รับจากระบบตัิ�วร่วม

	 ในปั็จจุบันระบบขนส่งมีวลชนในกรุงเทพื่มีห้านคร	สามีารถแบ่งได้ัเป็็นระบบขนส่งทางราง	ระบบขนส่งทางเร่อ	ระบบขนส่ง	

โดัยรถโดัยสาร	 ซ้�งแต่ละระบบได้ัมีีการจัดัเก็บค่าโดัยสารโดัยวิธีิต่างๆ	 กัน	 โดัยส่วนให้ญ่มัีกจะเป็็นการใช้เงินสดั	 ซ้�งมีีความีผิดัพื่ลาดั	

และโอกาสในการทุจริตส้ง	ในขณะที�ระบบขนส่งทางรางได้ัมีีการนำาบัตรโดัยสารอิเล็กทรอนิกส์มีาใช้งานแต่ยังไม่ีสามีารถใช้งาน	ร่วมีกันได้ั	

ทำาให้้เกิดัความีไม่ีสะดัวกในการเดิันทาง	แต่ในอนาคตเม่ี�อมีีการนำาระบบตั�วร่วมีมีาใช้งานในภาคขนส่ง	จะทำาให้้ผ้้โดัยสารสามีารถใช้บัตร	

โดัยสารเพีื่ยงใบเดีัยวในการเดิันทาง	และยังเป็็นการลดัค่าใช้จ่ายในการเดิันทางด้ัวย	เช่น	เม่ี�อผ้้โดัยสารใช้บัตรแมีงมุีมี	2.5	ในการเดิันทาง	

ผ่านระบบรถไฟ์ฟ้์าสายสีนำ�าเงินและเดิันทางต่อโดัยรถไฟ์ฟ้์าสายสีม่ีวง	จะได้ัรับการลดัค่าแรกเข้า	เป็็นต้น	

	 สำาห้รับผ้้ให้้บริการนั�น	 ป็ระโยชน์ที�ได้ัรับค่อการลดัค่าใช้จ่ายในการจัดัเก็บค่าโดัยสาร	 เน่�องจากการจัดัเก็บด้ัวยเงินสดันั�น	

มีีค่าใช้จ่ายส้งกว่าการจัดัเก็บด้ัวยบัตรตั�วร่วมี	รวมีไป็ถ้งการลดัค่าใช้จ่ายในการจัดัทำาระบบออกบัตรโดัยสารด้ัวย

การบูรณ์าการร่วมกับบัติรส่วัส่ดิูการแห่งรัฐ

	 บัตรสวัสดิัการแห่้งรัฐ	เป็็นบัตรที�ออกแบบให้้สามีารถรองรับการจ่ายเงินสวัสดิัการสังคมีและช่วยเห้ล่อผ้้มีีรายได้ัน้อยของ	

รัฐบาล	ภายใต้โครงการระบบการชำาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่้งชาติ	(National	e-Payment)	สำาห้รับผ้้มีีรายได้ัน้อย	โดัยกระทรวงการคลัง	

ไดั้กำาห้นดัแผนบ้รณาการระบบตั�วร่วมีเข้ากับระบบจ่ายเงินเพื่่�อสวัสดัิการแห้่งรัฐป็	ีพื่.ศ.	2560	โดัยดัำาเนินการนำามีาตรฐานระบบ

ตั�วร่วมีมีาใช้กับบัตรสวัสดิัการแห่้งรัฐ	เพ่ื่�อให้้สามีารถชำาระค่าเดิันทางระบบขนส่งสาธิารณะในเขตกรุงเทพื่มีห้านครและป็ริมีณฑล	ได้ัแก่	

รถโดัยสารสาธิารณะขององค์การขนส่งมีวลชนกรุงเทพื่	(ขสมีก.)	รถไฟ์ฟ้์าสายต่าง	ๆ	ในอนาคต	เร่อโดัยสาร	เป็็นต้น



รายงานประจำำาปี 2562 : กระทรวงคมนาคม
Annual Report 2019 : Ministry of Transport154

บริษัท	รถไฟฟ้า	ร.ฟ.ท.	จำากัดู
	 แอพื่พื่ลิเคชั�น	Airport	Rail	Link	ป็ระเทศไทย	ใช้สำาห้รับค้นห้าสถานี	คำานวณค่าเดิันทาง	และ	ด้ัข้อม้ีลเพิื่�มีเติมีในแต่ละสถานี	

เช่น	สถานที�สำาคัญ	สถานีรถไฟ์	และสถานี	BTS	ใกล้เคียง	แอป็พื่ลิเคชั�นยังสามีารถติดัตามีข้อม้ีลป็ระชาสัมีพัื่นธ์ิและ	โฆษณาและโป็รโมีชั�นต่างๆ	

จาก	บริษัท	รถไฟ์ฟ้์า	ร.ฟ์.ท.	จำากัดั
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กรมเจ้าท่า
	 ส่บเน่�องจากรัฐบาลมีีนโยบายในการแก้ไขปั็ญห้าการทำาการป็ระมีงผิดักฎห้มีายขาดัการรายงาน	และไร้การควบคุมี	ห้ร่อ	

IUU	Fishing	กรมีเจ้าท่าในฐานะห้น่วยงานที�รับผิดัชอบและเป็็นคณะอนุกรรมีการแก้ไขปั็ญห้า	IUU	Fishing	จ้งได้ัดัำาเนินการมีาตรการ	

เพ่ื่�อป้็องกันและป็ราบป็รามีการค้ามีนุษยใ์นร้ป็แบบแรงงานป็ระมีงและการทำาป็ระมีงผิดักฎห้มีาย	โดัยพื่ฒันาระบบการขอใบอนุญาต	

ให้้ทำาการงานในเร่อป็ระมีง	ตามีมีาตรา	285	แห้่งพื่ระราชบัญญัติการเดัินเร่อในน่านนำ�าไทย	พื่ระพืุ่ทธิศักราช	2456	ระบบดัังกล่าว

นำาเทคโนโลยีดิัจิทัลมีาใช้ในการดัำาเนินงาน	 โดัยผ้้รับบริการสามีารถส่งใบคำาร้องผ่านเว็บไซต์	 fpipo.md.go.th	 ห้ร่อ	 Smartphone	

ทั�งระบบ	Android	และ	iOS	สามีารถดัาวน์โห้ลดัและพิื่มีพ์ื่ใบอนุญาตฯ	ห้ลังจากชำาระเงินผ่านธินาคาร	เคาน์เตอร์เซอร์วิส	ห้ร่อที�สำานักงาน	

เจ้าท่าภ้มิีภาคสาขา	โดัยไม่ีต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดิันทาง	

	 การดัำาเนินงานของระบบดัังกล่าวมีีการบ้รณาการและเช่�อมีโยงข้อม้ีลร่วมีกับห้น่วยงานอ่�นๆ	ด้ัวยเทคโนโลยีดิัจิทัล	เช่น	

กรมีป็ระมีง	กรมีการจัดัห้างาน	กรมีการป็กครอง	เพ่ื่�อพิื่จารณาออกใบอนุญาตฯ	การรายงานเร่อ	เข้า-ออกเม่ีองท่าของเร่อป็ระมีงพื่าณิชย์	

โดัยการพิื่ส้จน์ย่นยันตัวบุคคลผ้้ทำาการงานในเร่อด้ัวยการตรวจจับใบห้น้าปั็จจุบัน	ห้ร่อ	Face	Detection	เป็รียบเทียบกับร้ป็โครงห้น้า	

เดิัมีที�ลงทะเบียนไว้	 ห้ร่อ	 Face	 Recognition	 เป็็นการควบคุมีคนป็ระจำาเร่อและแรงงานป็ระมีงทะเลได้ัอย่างมีีป็ระสิทธิิภาพื่	

และน่าเช่�อถ่อ	ส่งผลให้้สห้ภาพื่ยุโรป็	ห้ร่อ	EU	ได้ัป็ระกาศป็ลดัใบเห้ล่องภาคป็ระมีงไทยแล้ว	เม่ี�อวันที�	8	มีกราคมี	2562	ทั�งนี�	การ	

ดัำาเนินงานดัังกล่าวทำาให้้กรมีเจ้าท่าได้ัรับรางวัลเลิศรัฐ	สาขาบริการภาครัฐ	ป็ระเภทบ้รณาการข้อม้ีลเพ่ื่�อการบริการกรมีเจ้าท่าได้ัรับ	

รางวัลเลิศรัฐ	สาขาบริการภาครัฐ	ป็ระเภทบ้รณาการข้อม้ีลเพ่ื่�อการบริการ	ระดัับ	ดีัเด่ัน	โดัยท่านรองนายกรัฐมีนตรี	นายวิษณุ	เคร่องามี	

ให้้เกียรติเป็็นป็ระธิานมีอบรางวัล	ในวันที�	13	กันยายน	2562	ณ	ห้้องรอยัล	จ้บิลี�	บอลร้มี	อิมีแพื่ค	เม่ีองทองธิานี

การสร้างนวััตกรรมใหม่ เพื่่�อส่งเสริม

การให้บริการแก่ประชาชน ด้้านการขนส่งทางนำ�า
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การท่าเรือแห่งประเทศูไทย์
	 การท่าเร่อแห่้งป็ระเทศไทย	ได้ัดัำาเนินการพัื่ฒนาการเช่�อมีโยง	Data	Logistics	Chain	ด้ัวยระบบ	Port	Community	

System	:	PCS		โดัยทำาห้น้าที�เป็็นศ้นย์กลางการเช่�อมีโยงข้อม้ีลแบบบ้รณาการในกิจกรรมีโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าทางนำ�าของ	

ผ้้มีีส่วนเกี�ยวข้องทั�งห้มีดั	นอกจากนี�	ได้ัดัำาเนินการพัื่ฒนาระบบ	e-Payment	(เงินเช่�อ)	สำาห้รับชำาระค่าภาระสินค้าและค่าบริการเงินเช่�อ	

ออนไลน์ผ่านธินาคารพื่าณิชย์ต่างๆ	อาทิ	ค่าภาระการใช้ท่าของเร่อ	ค่าบริการเร่อลากจ้ง	ค่าเช่าเคร่�องม่ีอทุ่นแรง	รวมีถ้งระบบ	e-Payment	

(เงินสดั)	สำาห้รับจัดัเก็บค่าภาระยกขนต้้สินค้า	ค่าธิรรมีเนียมียานพื่าห้นะต้้สินค้าขาออก	ค่าบริการชั�งต้้สินค้า	และต้้สินค้าเป็ล่าฝากเก็บ	

เพ่ื่�อลดัขั�นตอนการดัำาเนินงาน	ลดัเอกสารและป็ระห้ยัดัเวลา	

	 นอกจากนี�	การท่าเร่อฯ	ยังมีี	Application	ให้้บริการแก่ผ้้ใช้บริการผ่านทาง	www.port.co.th	ดัังนี�	ระบบ	e-Service	for	Vessel	

Cargo	Management	System	เป็็นระบบที�ให้้ผ้้ใช้บริการย่�นคำาร้องนำาสินค้าส่งออกเพ่ื่�อเข้าบรรจุที�ท่าเร่อกรุงเทพื่	ผ่านระบบ	(EXPORT	

CARGO	SECTION)	ระบบ	e-Port	งาน	Vessel	เป็็นระบบงานให้้บริการด้ัานเร่อที�อนุญาตให้้ผ้้ป็ระกอบการ	ตลอดัจนล้กค้าในกลุ่มีต่างๆ	

สามีารถเข้าถ้งข้อม้ีล	 ข่าวสาร	 สารสนเทศ	 รวมีถ้งระบบงานและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	 ของการท่าเร่อฯ	 ได้ัอย่างรวดัเร็ว	

และตรงกับความีต้องการผ่าน	 Web	 Browser	 ซ้�งจะเช่�อมีโยงกับระบบงานต่างๆ	 ที�การท่าเร่อฯ	 มีีอย่้โดัยใช้สถาปั็ตยกรรมี	 Service-	

Oriented	Architecture	(SOA)	ตามีขอบเขตการใช้บริการ

 ระบบ	BKP	TRACKING	(Customer	Access	Portal)	มีีวัตถุป็ระสงค์เพ่ื่�อให้้ผ้้ใช้บริการสามีารถค้นห้า	ตรวจสอบ

สถานะเกี�ยวกับต้้สินค้าขาเข้าและขาออกที�ผ่านท่าเร่อกรุงเทพื่

	 ทั�งนี�	การพัื่ฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ	ของการท่าเร่อฯ	เป็็นส่วนห้น้�งของการพัื่ฒนาส่้ท่าเร่อ	อิเล็กทรอนิกส์	

(e-Port)	ตามีนโยบาย	Thailand	4.0	ในการขับเคล่�อนเศรษฐกิจภาคการเงินดั้วยนวัตกรรมีโดัยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการบริห้ารจัดัการ
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ดั้านการขนส่งทางอากาศ

กรมท่าอากาศูย์าน

การสร้างนวััตกรรมใหม่ เพื่่�อส่งเสริม

การให้บริการแก่ประชาชน ด้้านการขนส่งทางอากาศ
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ส่ำานักงานการบินพิลเรือนแห่งประเทศูไทย์

ระบบ	e-service	ให้้บรกิารเกี�ยวข้องกบั	ผ้ป้็ระจำาห้น้าที�	อากาศยาน	

สนามีบนิ	รวมีถง้ห้ลกัสต้ร/สถาบนัที�เกี�ยวข้องในด้ัานการบนิ	

สามีารถ	ลงทะเบยีนเพื่่�อใช้บรกิารผ่านทาง	https://eservice.

caat.or.th/	ซ้�งสำานกังานได้ัอำานวยความีสะดัวกให้้ผ้้ใช้บรกิาร	

ดัำาเนนิการ	ย่�นคำาขอ	พื่ร้อมีแนบเอกสารผ่านระบบ	e-service	

และสารถตรวจสอบ	สถานการย่�นคำาขอได้ัทกุที�ทกุเวลา	โดัย

ระบบดัังกล่าวรองรับการดัำาเนินการ	ดัังนี�

	 •	 คำาขอให้้ดัำาเนินการตรวจสอบเพ่ื่�อออกใบอนุญาตจัดัตั�งเคร่�องอำานวยความีสะดัวกในการเดิันอากาศ

	 •	 คำาร้องขอใบรับรองผ้้ป็ฏิิบัติการบินทดัสอบ

	 •	 คำาขอส่งตัวสอบภาคอากาศ/ภาคป็ฏิิบัติเพ่ื่�อออกใบอนุญาตผ้้ป็ระจำาห้น้าที�

	 •	 คำาขอส่งตัวสอบภาคอากาศ/ภาคป็ฏิิบัติเพ่ื่�อเพิื่�มีศักยการบินในใบอนุญาตผ้้ป็ระจำาห้น้าที�

	 •	 คำาขอ/ต่ออายุ	ใบรับรองเคร่�องช่วยฝึกภาคป็ฏิิบัติจำาลอง

	 •	 คำาขอรับรองห้ลักส้ตรสำาห้รับนักบิน

	 •	 คำาขอ/ต่ออายุ	ใบรับรองห้ลักส้ตรฝึกอบรมีด้ัานการควบคุมีจราจรทางอากาศ

	 •	 คำาขอ/ต่ออายุ	ใบรับรองเคร่�องฝึกป็ฏิิบัติการควบคุมีจราจรทางอากาศจำาลอง

	 •	 คำาขอ/ต่ออายุ	ใบรับรองสถาบันฝึกอบรมีนายช่างภาคพ่ื่�นดิันและห้ลักส้ตรการฝึกอบรมีนายช่างภาคพ่ื่�นดิัน

	 •	 คำาร้องขอออกใบแทน

	 •	 คำาร้องขอรับรองผลการทดัสอบภาษาอังกฤษของผ้้ถ่อใบอนุญาตผ้้ป็ระจำาห้น้าที�

	 •	 คำาร้องขอห้นังส่อรับรองใบอนุญาตผ้้ป็ระจำาห้น้าที�	–	ผลสอบภาคทฤษฎี

	 •	 คำาร้องขอการบันท้กศักยลงในใบอนุญาตผ้้ป็ระจำาห้น้าที�

	 •	 คำาขอ/ต่ออายุใบรับรองสถาบันฝึกอบรมีด้ัานการบิน

	 •	 คำาขอ/ต่ออายุใบรับรองสถาบันฝึกอบรมีด้ัานการควบคุมีจราจรทางอากาศ

	 •	 คำาร้องขอและต่ออายใุบรับรองผ้้ป็ฏิิบัตกิารทดัสอบความีามีารถทางภาษาที�ใช้ในการติดัต่อส่�อสารทางวทิยผุ้ป้็ระจำาห้น้าที�

	 •	 คำาร้องขอใบสำาคัญแต่งตั�งเป็็นศ้นย์ทดัสอบภาษาผ้้ถ่อใบอนุญาต้้ป็ระจำาห้น้าที�

	 •	 คำาขอ/ต่ออายุใบรับรองเคร่�องช่วยฝึกบิน

	 •	 คำาขอให้้ดัำาเนินการตรวจสอบเพ่ื่�อออกใบอนุญาตจัดัตั�งสนามีบินสาธิารณะ/สนามีบินส่วนบุคคล

	 •	 คำาขอให้้ดัำาเนินการตรวจสอบเพ่ื่�อออกใบอนุญาตจัดัตั�งเคร่�องอำานวยความีสะดัวกในการเดิันอากาศป็ระเภทเคร่�องช่วย		

	 	 การเดิันอากาศด้ัวยทัศนวิสัย	ณ	สนามีบิน/สนามีบินเฮลิคอป็เตอร์

	 •	 คำาขอให้้ดัำาเนินการตรวจสอบเพ่ื่�อออกใบอนุญาตจัดัตั�งที�ข้�นลงชั�วคราวของอากาศยาน

	 •	 คำาขอให้้ดัำาเนินการตรวจสอบเพ่ื่�อออก/ต่ออายุใบรับรองการดัำาเนินงานสนามีบินสาธิารณะ/สาธิารณะชั�วคราว

	 •	 คำาร้องขอใบสำาคัญสมีควรเดิันอากาศ

	 •	 คำาร้องขอใบรับรองห้น่วยซ่อมี

	 •	 คำาร้องขอจอง/จดั/ถอนทะเบียนอากาศยาน

	 •	 คำาร้องขอออกใบแทนใบสำาคัญห้ร่อออกใบสำาคัญให้ม่ีเน่�องจากแก้ไขข้อความี

	 •	 คำาขออนุญาตป็ฏิิบัติการบินแบบพิื่เศษ

	 •	 คำาขออนุญาตขนส่งสินค้าอันตรายไป็กับอากาศยาน

	 •	 ใบรับรองวิทยากรด้ัานการรักษาความีป็ลอดัภัยด้ัานการบินพื่ลเร่อน

	 •	 ใบรับรองตัวแทนควบคุมี	และใบรับรองไป็รษณีย์ควบคุมี



บริษัท	วิทยุ์การบินแห่งประเทศูไทย์	จำากัดู
	 กล่องเคิรื�องมือส่ำาหรับ	Top	Sky-ATC	Datasets

	 บริษัท	 วิทยุการบินแห่้งป็ระเทศไทย	 จำากัดั	 (บวท.)	 ได้ัดัำาเนินการจัดัซ่�อระบบบริห้ารจราจรทางอากาศระบบให้ม่ี	

ภายใต้โครงการ	Thailand	Modernization	CNS/ATM	ห้ร่อ	TMCS	มีาใช้งาน	และเพ่ื่�อให้้ระบบ	TMCS	สามีารถทำางานได้ัถ้กต้อง	

ตามีมีาตรฐานของ	 ICAO	และสอดัคล้องกับการทำางานของเจ้าห้น้าที�ควบคุมีการจราจรทางอากาศ	จำาเป็็นต้องอาศัยข้อม้ีลที�เรียกว่า	

“Datasets”	 การป็รับแก้ไข	 Datasets	 ทั�วป็ระเทศป็ระกอบด้ัวย	 10	 ขั�นตอน	 ซ้�งต้องใช้เวลานาน	 (41	 Partition	 10	 ขั�นตอน	 =	

410	 ครั�ง)	 อีกทั�งอาจเกิดัข้อผิดัพื่ลาดัในระห้ว่างดัำาเนินการได้ั	 ดัังนั�นเพ่ื่�ออำานวยสะดัวก	 ลดัระยะเวลา	 และลดัข้อผิดัพื่ลาดั	 บริษัท	

วิทยุการบินแห่้งป็ระเทศไทย	 จำากัดั	 (บวท.)	 	 โดัยกองวิศวกรรมีระบบติดัตามีอากาศยานจ้งได้ัจัดัทำาชุดัคำาสั�ง	 bash	 Shell	 Scripts	

ห้ร่อ	Datasets	Toolbox	เข้ามีาช่วยดัำาเนินการดัังกล่าว

	 ประโย์ชน์

	 	 •	 อำานวยความีสะดัวกแก่วิศวกรในการป็ฏิิบัติงาน	โดัยลดัข้อผิดัพื่ลาดั	ลดัระยะเวลาในการดัำาเนินการจัดัทำา	

	 	 •	 Datasets	(ลดัระยะเวลาในการดัำาเนินการตั�งแต่กระบวนการ	Generate	Datasets	จนถ้ง	ตรวจสอบ)	

	 	 •	 ระบบ	On	Line	(ทุก	Partition)	จาก	14	ชั�วโมีง	เห้ล่อ	5	ชั�วโมีง

	 	 •	 เพิื่�มีความีมัี�นใจในการป็ฏิิบัติงานให้้กับเจ้าห้น้าที�ควบคุมีจราจรทางอากาศ

	 	 •	 ส่งมีอบการบริการควบคุมีจราจรทางอากาศที�มีีความีป็ลอดัภัยอย่างต่อเน่�องให้้แก่ผ้้รับบริการ
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บริษัท	ท่าอากาศูย์านไทย์	จำากัดู	(มหาชน)
	 ในปี็งบป็ระมีาณ	2562	ท่าอากาศยานที�อย้ใ่นความีรบัผดิัชอบของ	ทอท.	ทั�ง	6	แห่้ง	มีีผ้โ้ดัยสารระห้ว่างป็ระเทศ	และภายใน	

ป็ระเทศเดันิทางผ่านรวมีมีากกว่า	141	ล้านคน	จากสถานการณ์ในภาพื่รวมีที�ท่าอากาศยานให้้บรกิารผ้โ้ดัยสารเกนิกว่า	ขดีัความีสามีารถ	

ทำาให้้	ทอท.	จำาเป็็นต้องแสวงห้าเคร่�องมีอ่รายงานในการ	ตดิัตามีและ	

แก้ไขปั็ญห้าความีแออดััคบัคั�งในทกุกระบวนการ	ให้้บรกิาร	เพื่่�อให้้	การ	

เดัินทางของผ้้โดัยสารเกิดัความีคล่องตัวและสะดัวกสบายทั�งในส่วน						

ของผ้้โดัยสารขาออกและผ้้โดัยสารขาเข้า	 ในการนี�	 ผ้้บริห้าร	 ทอท.													

จง้มีอบนโยบายให้้ห้น่วยงานที�เกี�ยวข้องร่วมีกนัพัื่ฒนา	ระบบการรายงาน	

ระดัับการให้้บริการของท่าอากาศยาน	 (Level	 of	 Service	 :	 LoS)	

เพื่่�อให้้มีั�นใจว่าผ้้โดัยสารจะไดั้รับการบริการในกระบวนการต่าง	ๆ	ที�	

ท่าอากาศยานในระดัับที�เห้มีาะสมี	และผ้้บริห้ารสามีารถตัดัสินใจใน			

เร่�องต่าง	ๆ 	ที�เกี�ยวข้องได้ัอย่างทนัท่วงท	ีโดัยทั�ง	6	ท่าอากาศยานได้ัเริ�มีใช้งาน	

LoS	Application	ในการเก็บข้อมี้ลและการรายงานผล	LoS	รายวัน	

โดัยอัตโนมีัติ	ผ่านทาง	webboard	และ	mobile	device	ตั�งแต่วันที�	

1	กรกฎาคมี	2562

	 ทอท.	 ได้ัใช้ห้ลักเกณฑ์การป็ระเมิีนระดัับของการให้้บริการ	 (LoS)	 ซ้�งเป็็นค่้ม่ีอใช้สำาห้รับอ้างอิงในการออกแบบ	

สิ�งอำานวยความีสะดัวกต่าง	ๆ 	ภายในอาคารผ้้โดัยสาร	โดัยนำาห้ลักการดัังกล่าวมีาป็ระยุกต์ใช้และพัื่ฒนาร้ป็แบบของการรายงาน	LoS	

ในร้ป็แบบของแบบฟ์อร์มี	(Template)	ที�รายงานผลระยะเวลาในการรอรับบริการ	และความีห้นาแน่นในพ่ื่�นที�ให้้บริการ	ณ	จุดัต่าง	ๆ	

จากตัวอย่างที�เก็บในช่วงเวลาคับคั�ง	เป็รียบเทียบกับเกณฑ์มีาตรฐานที�สามีารถป็ระเมิีนระดัับการให้้บริการที�กำาห้นดัข้�น

	 LoS	Application	นอกจากจะสามีารถอำานวยความีสะดัวกให้้ผ้้บริห้ารมีีเคร่�องม่ีอในการติดัตามี	เข้าถ้งและตรวจสอบ	

ระดัับการให้้บริการท่าอากาศยานได้ัในทุกที�	ทุกเวลา	ตามีที�ต้องการแล้วนั�น	ยังอำานวยความีสะดัวกในการป็ระเมิีนผลของระดัับการ	

ให้้บริการป็ระจำาเด่ัอน	สามีารถใช้ฐานข้อม้ีลที�ระบบ	LoS	Application	รวมีรวบไว้	สรุป็เป็็นรายงานรายเด่ัอน	LoS	Monthly	Report	

ได้ัอย่างรวดัเร็วและมีีป็ระสิทธิิภาพื่มีากข้�น	ทำาให้้ผ้้บริห้ารมีีข้อม้ีล	ในการตัดัสินใจได้ัอย่างถ้กต้องตรงป็ระเด็ัน	เพ่ื่�อการวางแผนแก้ไข	

ปั็ญห้าที�สำาคัญเร่งด่ัวน	 ผ่านกระบวนการรายงาน	LoS	อย่างเป็็นระบบที�จะแสดังให้้เห็้นพัื่ฒนาการของการป็รับป็รุงแก้ไขปั็ญห้าการ	

ให้้บรกิารของท่าอากาศยานอยา่งเป็็นร้ป็ธิรรมี	โดัยผ้้บริห้ารทกุลำาดัับชั�นสามีารถตดิัตามีความีก้าวห้น้าได้ัอยา่งต่อเน่�องได้ัในระยะยาว
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บริษัท	ไทย์ส่มาย์ล์แอร์เวย์์	จำากัดู
	 ด้ัวยป็ระเทศไทยขณะนี�ก้าวส่้ยุคดิัจิทัล	กระแสการเป็ลี�ยนแป็ลงที�เกิดัข้�นอย่างรวดัเร็วนั�นเป็็นสิ�งที�ห้ลาย	ๆ	ภาคส่วน		

ต้องให้้ความีสำาคัญและป็รับตัวให้้เท่าทัน	 ทั�งนี�	 บริษัท	 ไทยสมีายล์แอร์เวย์	 จำากัดั	 เล็งเห็้นถ้งความีสำาคัญของการเข้าถ้งและอำานวย										

ความีสะดัวกให้้กับผ้้ใช้บริการในส่วนของ	แอพื่พื่ลิเคชั�น	โดัยได้ัมีีการป็รับป็รุง	และพัื่ฒนาตามีรายละเอียดัต่อไป็นี�

	 บริษัท	 ไทยสมีายล์แอร์เวย์	 จำากัดั	 ไดั้มีีการป็รับป็รุงแอพื่พื่ลิเคชั�นเพื่่�อตอบสนองให้้ผ้้ใช้งานไดั้มีีความีสะดัวกและ	

รวดัเรว็ในการจองบตัรโดัยสาร	เช่น	ตรวจสอบการค้นห้าการจองล่าสดุั	จดััการการจองเที�ยวบนิที�กำาลงัจะมีาถ้ง	เลอ่กที�นั�ง	ห้ร่อแม้ีกระทั�ง	

การ	Check	in	Online	เพื่่�อการป็ระห้ยดััเวลาและความีสะดัวกรวดัเรว็	นอกจากนี�ยงัมีกีารป็รบัรป้็แบบห้น้าตาของแอพื่พื่ลเิคชั�นให้้มีี

ความีทันสมีัย	ตรงใจผ้้ใช้บริการ

	 นอกจากนั�นยังมีีฟ์ังก์ชั�นเพิื่�มีเติมีเพื่่�อเพิื่�มีความีสะดัวกสบายแก่ผ้้ใช้งานในส่วนของสิทธิิพื่ิเศษที�มีอบให้้กับล้กค้าไทย

สมีายล์	 โดัยเพื่ิ�มีฟ์ังก์ชั�น	 “WE	 Privilege”	 ซ้�งจุดัเดั่นค่อการ	 Redeem	 Privilege	 กับค้่ค้าต่างๆ	 ทั�วป็ระเทศ	 ไมี่ว่าจะเป็็นโรงแรมี	

ร้านอาห้าร	ห้ร่อบริการพื่ิเศษเพื่ิ�มีเติมี	ที�จะทำาให้้การใช้งานสิทธิิพื่ิเศษของล้กค้ามีีความีรวดัเร็ว	ห้ลากห้ลาย	และทันสมีัยมีากข้�น	

	 อย่างไรก็ตามี	บริษัท	ไทยสมีายล์	แอร์เวย์	จำากัดั	 มีีความีมุ่ีงมัี�นที�จะพัื่ฒนาระบบแอพื่พื่ลิเคชั�นและนวัตกรรมีให้ม่ี	ๆ	

เพ่ื่�อรองรับกระแสการเป็ลี�ยนแป็ลงและยกระดัับป็ระสบการณ์การใช้งานให้้ผ้้โดัยสารได้ัรับความีพ้ื่งพื่อใจในการใช้บริการอย่างส้งสุดั





รายงานการเงิน ของกระทรวังคมนาคม

ประจำำาปีงบประมาณ พื่.ศ. 2562
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รุปผลการเบกิจ่ายงบประมาณของ ่วนราชการและรัฐวิ า กิจใน งักัดกระทรวงคมนาคม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. งบประมาณแผ่นดินใน ังกัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กระทรวงคมนาคมได้รับจัด รรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 205,080.45 

ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 30,801.35 ล้านบาท (ร้อยละ 15.02) และรายจ่ายลงทุน 174,279.10 ล้านบาท (ร้อย

ละ 84.98)  โดยมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้ 

- ผลการเบิกจ่ายภาพรวม จำนวน 163,375.55 ล้านบาท (ร้อยละ 79.66) และก่อ นี้ผูกพัน 34,068.47 ล้านบาท 

(ร้อยละ 16.61) รวมเบิกจ่ายและก่อ นี้ผูกพัน 197,444.02 ล้านบาท (ร้อยละ 96.28) คงเ ลือ จำนวน 7,636.43 ล้านบาท 

(ร้อยละ 3.72)  

- รายจ่ายประจำ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 28,781.64 ล้านบาท (ร้อยละ 93.44) และก่อ นี้ผูกพัน 

1,214.11 ล้านบาท (ร้อยละ 3.94) รวมเบิกจ่ายและก่อ นี้ผูกพัน 29,995.75 ล้านบาท (ร้อยละ 97.38) คงเ ลือ 

805.60 ล้านบาท (ร้อยละ 2.62) 

- รายจ่ายลงทุน มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 134,593.91 ล้านบาท (ร้อยละ 77.23) และก่อ นี้ผูกพัน 

32,854.36 ล้านบาท (ร้อยละ 18.85) รวมเบิกจ่ายและก่อ นี ้ผูกพัน 167,448.27 ล้านบาท (ร้อยละ 96.08) 

คงเ ลือ 6,830.83 ล้านบาท (ร้อยละ 3.92) 
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2. การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิ า กิจใน ังกัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รั วิ า กิจ องกระทรวงคมนาคมได้รับอนุมั ิงบประมาณประจำปี 2562 งบลงทุน จำนวน 1 , 0.   

ล้านบาท โดย การท่าเรือแ ่งประเทศไทย (กทท.) การร ไ แ ่งประเทศไทย (ร ท.)  การร ไ า น ่งมวล น

แ ่งประเทศไทย (ร ม.) การทางพิเศ แ ่งประเทศไทย (กทพ.) องคการ น ่งมวล นกรุงเทพ ( มก). บริ ัท 

น ่ง จำกัด (บ .) าบันการบินพลเรือน ( บพ.) บริ ัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ม า น) (ทอท.) บริ ัท 

วิทยุการบินแ ่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) บริ ัท โรงแรมท่าอากาศยาน ุวรรณภูมิ จำกัด (รท .) และ บริ ัท การ

บินไทย จำกัด (ม า น) (บกท.) ได้มีการปรับลดงบประมาณ จำนวน 56, 35.02 ล้านบาท ทำ ้มีวงเงินคงเ ลือ 

1 1,005.  ล้านบาท  

การเบิกจ่ายงบลงทุน ะ ม  น่วยงานรั วิ า กิจมีผลการเบิกจ่าย ะ ม 1, 6 .62 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 5 .6  เมือเทียบกับแผนการเบิกจ่าย ะ ม (13 , 51.26 ล้านบาท) และคิดเป็นร้อยละ 5 . 9   

เมือเทียบกับแผนลงทุนทั้งปี (1 1,005.  ล้านบาท) 

 

 
( มายเ ุ บกท. ทอ . และ บทม. เป็นรั วิ า กิจทีจัดทำแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน ามปีป ิทิน 

(เดือน ม.ค. - .ค. 2562))  
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กระทรวงคมนาคม

งบการเงินรวมระดับกระทรวง 
 า รับปี ิ้น ุดวันที่  30 กนัยายน 2562

(ยังไม่ผ่านการตรวจ อบรับรองโดย  านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

เรียกข้อมูลจากระบบ GFMIS  ณ วันที ่9 ธันวาคม 2562
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( น่วย:บาท)
มายเ ตุ 2562 2561

ินทรัพย์ 
ินทรัพย์ มนุเวียน 

เงิน ดและรายการเทียบเท่าเงิน ด 5 22,514,079,914.79                    21,202,214,013.94           
ลูก นีร้ะยะ ั้น 6 4,399,003,165.63                      4,983,157,834.70             
เงินลงทุนระยะ ั้น  - 110,615.79                     
วั ดุคงเ ลือ 931,299,330.50                        788,204,633.89               
ินทรัพย์ มุนเวียนอื่น 6,775,743.02                            4,761,813.07                   
รวม ินทรัพย์ มนุเวียน 27,851,158,153.94 26,978,448,911.39

ินทรัพย์ไม่ มนุเวียน 
ลูก นีร้ะยะยาว 5,142,086.08                            5,597,334.35                   
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 7 241,723,302,404.72                  198,934,330,899.40         
ินทรัพย์โครง ร้างพื้นฐาน 8 348,161,660,124.62                  337,375,032,546.63         
ินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9 349,912,151.22                        227,985,100.38               
ินทรัพย์ไม่ มุนเวียนอื่น 64,284,229.03                          68,031,088.39                 
รวม ินทรัพย์ไม่ มนุเวียน 590,304,300,995.67 536,610,976,969.15

รวม ินทรัพย์ 618,155,459,149.61 563,589,425,880.54

มายเ ตุประกอบงบการเงินเปน็ ่วน นึง่ของงบการเงินนี้

กระทรวงคมนาคม

งบแ ดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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( น่วย:บาท)
มายเ ตุ 2562 2561

นี ิน มนุเวียน

เ ้า นีร้ะยะ ั้น 10 4,284,201,804.34                      3,111,684,658.73             
เ ้า นีเ้งินโอนและรายการอุด นนุระยะ ั้น 13,303,644,516.82                    12,495,156,082.97           
เงินรับ ากระยะ ั้น 11 10,225,977,315.15                    9,794,886,364.29             
นี้ ิน มุนเวียนอื่น  12 145,010,751.43                        237,061,276.29               

รวม นี ิน มนุเวียน 27,958,834,387.74 25,638,788,382.28

นี ินไม่ มนุเวียน 
เ ้า นีเ้งินโอนและรายการอุด นนุระยะยาว 1,888,338,681.17                      1,842,351,652.48             
เงินทดรองรา การรับ ากคลังระยะยาว 28,719,000.00                          27,719,000.00                 
เงินรับ ากระยะยาว 63,739,705.44                          22,640,879.69                 
นี้ ินไม่ มุนเวียนอื่น 5,146,945.58                            5,597,334.35                   

รวม นี ินไม่ มนุเวียน 1,985,944,332.19 1,898,308,866.52
รวม นี ิน 29,944,778,719.93 27,537,097,248.80
ินทรัพย์ ุท /ิ ่วนทุน 588,210,680,429.68 536,052,328,631.74

ินทรัพย์ ุท /ิ ่วนทุน 
ทุน 62,534,679,646.23                    62,500,589,163.64           
รายได้ ูง /(ต่า) กว่าค่า ้ ่าย ะ ม 525,676,000,783.45                  473,551,739,468.10         

รวม ินทรัพย์ ุท /ิ ่วนทุน 588,210,680,429.68 536,052,328,631.74

มายเ ตุประกอบงบการเงินเปน็ ่วน นึง่ของงบการเงินนี้

กระทรวงคมนาคม

งบแ ดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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( น่วย:บาท)
มายเ ตุ 2562 2561

รายได้

รายได้จากงบประมาณ 13 169,210,411,861.13        157,049,256,280.49        
รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล 721,101,236.87              771,782,280.23              
รายได้จากการขาย ินค้าและบริการ 14 406,798,067.78              1,605,964,065.64            
รายได้จากการอุด นุนและบริจาค 15 442,166,417.85              487,035,609.95              
รายได้อื่น 16 789,570,334.05              616,487,277.58              

รวมรายได้ 171,570,047,917.68 160,530,525,513.89

ค่าใชจ้่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 17 14,394,606,630.81          14,463,399,601.55          
ค่าบ าเ น็จบ านาญ 18 4,064,289,731.75            3,791,429,054.08            
ค่าตอบแทน 19 342,506,431.79              293,291,322.66              
ค่าใช้ อย 20 48,091,395,032.36          42,168,461,841.06          
ค่าวั ดุ 3,265,398,949.18            3,794,296,905.31            
ค่า าธารณูปโภค 21 862,132,322.56              826,995,224.81              
ค่าเ ื่อมราคาและค่าตัดจ า น่าย 22 48,428,993,333.73          50,165,921,601.34          
ค่าใช้จ่ายจากการอุด นุนและบริจาค 23 229,995,032.40              539,345,911.38              
ค่าใช้จ่ายอื่น  24 111,574,524.91              227,528,195.70              

รวมค่าใชจ้่าย 119,790,891,989.49 116,270,669,657.89
รายได้ ูง/(ต ่า)กว่าค่าใชจ้่ายก่อนตน้ทุนทางการเงิน 51,779,155,928.19 44,259,855,856.00

ต้นทุนทางการเงิน  -  -
รายได้ ูง/(ต ่า)กว่าค่าใชจ้่าย ุทธิ 51,779,155,928.19 44,259,855,856.00

มายเ ตุประกอบงบการเงินเป็น ่วน นึ่งของงบการเงินนี้

กระทรวงคมนาคม

งบแ ดงผลการด่าเนินงานทางการเงิน

่า รับปี ิ้น ุดวันที  30 กันยายน  2562
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(
น่วย : บาท)

มายเ
ตุ

ทุน
รายไดู้ง/(ต ่า) 

กวา่ค่าใช้จ่าย
ะ
ม

องค์ประกอบอื นของ

ินทรัพ
ย์ุทธิ/

่วนทุน

รวม
ินทรัพ

ย์ุทธิ/
่วนทุน

ยอดคงเ
ลือ ณ วนัที  30 กันยายน 2561 - ตามที รายงานไวเ้ดิม

62,500,589,163.64
473,551,739,468.10

 -
536,052,328,631.74

ผล
ะ

มจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดปีกอ่น
 -

347,030,685.69
 -

347,030,685.69
ยอดคงเ

ลือ ณ วนัที  30 กันยายน 2561 - 
ลังการปรับปรุง

62,500,589,163.64
473,898,770,153.79

 -
536,399,359,317.43

การเปลี่ยนแปลงที่ท าใ
้ทุนเพิ่ม/ลด

34,090,482.59
 -

 -
34,090,482.59

รายได้
ูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จา่ย

 า
รับงวด

 -
51,777,230,629.66

 -
51,777,230,629.66

ยอดคงเ
ลือ ณ วนัที  30 กันยายน 2562

62,534,679,646.23
525,676,000,783.45

 -
588,210,680,429.68

กระทรวงคมนาคม

งบแ
ดงการเปลี ยนแปลง

ินทรัพ
ย์ุทธิ/

่วนทุน

่า
รับปีิน้

ุดวนัที  30 กันยายน  2562
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1 ข้อมูลทัว่ไป

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน

3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใ ม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐทีป่รับปรุงใ ม่

4 รุปนโยบายการบัญชีภาครัฐที่  าคัญ

5 เงิน ดและรายการเทียบเท่าเงิน ด

6 ลูก นี้ระยะ ั้น

7 ทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ์
8 ินทรัพย์โครง ร้างพืน้ฐาน

9 ินทรัพย์ไม่มีตัวตน

10 เจ้า นี้ระยะ ั้น

11 เงินรับฝากระยะ ั้น

12 นี้ ิน มุนเวียนอื่น

13 รายได้จากงบประมาณ

14 รายได้จากการขาย ินค้าและบริการ

15 รายได้จากการอุด นุนและบริจาค

16 รายได้อื่น

17 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

18 ค่าบ าเ น็จบ านาญ

19 ค่าตอบแทน

20 ค่าใช้ อย

21 ค่า าธารณูปโภค

22 ค่าเ ื่อมราคาและค่าตัดจ า น่าย

23 ค่าใช้จ่ายจากการอุด นุนและบริจาค

24 ค่าใช้จ่ายอื่น
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มายเ ตุ 1   ้อม ทั่วไป

กระทร งคมนาคม กอ่ต้ังตามพระราชบัญญัติกระทร ง ทบ ง กรม พ . . 2484 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทร ง ทบ ง

กรม พ. . 2545  มีอ านาจ น้าที่เกี่ย กบัการขน ่ง ธุรกจิการขน ่ง การ างแผนจราจร และการพั นาโครง ร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม

และราชการอื่นตามที่มีก มายก า นดใ ้เป็นอ านาจ น้าที่ของกระทร งคมนาคม รือ ่ นราชการที่ ังกดักระทร งคมนาคม โดยมี ่ นราชการ
ระดับกรมภายใต้ ังกดักระทร ง 8 น่ ยงาน ได้แก ่  านักงานปลัดกระทร งคมนาคม  กรมเจา้ท่า  กรมการขน ่งทางบก  กรมทาง ล ง

กรมทาง ล งชนบท  านักนโยบายและแผนการขน ่งและจราจร กรมท่าอากา ยาน (แทนกรมการบินพลเรือน จดัต้ังขึ้นตามพระราชก า นด

แกไ้ขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทร ง ทบ ง กรม พ. . 2545  พ. . 2558 ประกา ในราชกจิานุเบก า ันที่ 1 ตุลาคม 2558)
และกรมการขน ่งทางราง  (ยกฐานะ  านักงานโครงการพั นาระบบราง   านักงานนโยบายและแผนการขน ่งและจราจร  จดัต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทร ง ทบ ง กรม (ฉบับที่ 18) พ. . 2562 ประกา ในราชกจิจานุเบก า ันที่ 14 เม ายน 2562)

มายเ ตุ 2   เก ์การ ัดท างบการเงิน

งบการเงินระดับกระทร งนีจ้ดัท าขึ้นโดยการร บงบการเงินของ ่ นราชการที่อยู่ภายใต้ ังกดักระทร งซ่ึงจดัท างบการเงิน

ตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทร งการคลังประกา ใช้ ร มถงึ ลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และมีการตัดรายการระ ่าง ่ นราชการภายใต้ ังกดักระทร ง การจดัรูปแบบและการแ ดงรายการใน

งบการเงินนีเ้ป็นไปตาม นัง ือกรมบัญชีกลาง ด่ น ที่ กค 0410.2/  443  ลง ันที่ 22 พ จกิายน 2559 เร่ือง การปรับปรุงรูปแบบ
การน าเ นองบการเงินร มระดับกระทร ง 

รอบระยะเ ลาบัญชีต้ังแต่ ันที่ 1 ตุลาคม ปีปจจบุัน ถงึ ันที่ 30 กนัยายน ปีถดัไป

มายเ ตุ 3   มาตรฐาน ะนโยบายการบัญชี าครัฐ บับ ม่ ะมาตรฐาน ะนโยบายการบัญชี าครัฐที่ปรับปรุง ม่

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบญัชีภาครัฐฉบับใ ม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต ดังนี้
3.1 กระทร งการคลังได้ประกา มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เร่ือง รายได้จากการแลกเปล่ียน โดยมีผลบังคับใช้

 า รับรอบระยะเ ลาที่เร่ิมใน รือ ลัง ันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  
3.2 กรมบัญชีกลางได้ก า นด ลักการและนโยบายการบัญชี เกี่ย กบัเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ าในการรับรู้ ินทรัพยท์ี่เขา้เกณฑ์

การรับรู้รายการที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ ซ่ึง น่ ยงานต้องบันทึกรับรู้เป็น ินทรัพย ์โดยการก า นดมูลค่าขั้นต่ าในการรับรู้รายการครุภัณฑ์ 
ใ ้ น่ ยงานรับรู้รายการที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ในบัญชีของ น่ ยงานเฉพาะที่มีมูลค่าขั้นต่ าต้ังแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป โดยใ ้ถอืป ิบัติ

 า รับ ินทรัพยท์ี่ได้มาในปีงบประมาณ พ. . 2563 เป็นต้นไป ตาม นัง ือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/  43 ลง ันที่ 29 มกราคม 2562 
เร่ือง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์

ายบริ ารได้ประเมินและเ น ่า ากมีการน ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใ ม่ขา้งต้น

มาถอืป ิบัติจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น าระ  าคัญต่องบการเงินในง ดที่จะน าเ นอ

กระทรวงคมนาคม

มายเ ตุประกอบงบการเงิน

 า รับปี ิน้ ุดวนัที่ 30 กันยายน 2562
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กระทรวงคมนาคม

มายเ ตุประกอบงบการเงิน

 า รับปี ิน้ ุดวนัที่ 30 กันยายน 2562

มายเ ตุ 4   รุปนโยบายการบัญชี าครัฐที่  าคัญ

4.1 อบเ ต อง ้อม นรายงาน

  รายการที่ปราก ในงบการเงิน ร มถงึรายการที่เกดิจากเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณที่กรมใช้ในการด าเนินงาน
ซ่ึงเป็นรายการที่เกดิขึ้นทั้งที่ น่ ยงานใน ่ นกลางและ น่ ยงานใน ่ นภูมิภาคภายใต้ ังกดักรม รายการที่เกดิขึ้นระ ่างกรมภายใต้ ังกดั

กระทร งซ่ึงเป็นรายการที่มี าระ  าคัญได้น ามาตัดรายการออกในการจดัท างบการเงินร ม

4.2  การรับร้รายได้ ะค่า ช้ ่าย

   รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมือ่มีการเบิกเงินจากคลัง
   รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมือ่เกดิรายได้
   รายได้แผ่นดินรับรู้เมือ่ได้รับเงิน และแยกแ ดงเป็นรายการต่าง าก

      - เงินที่ได้รับไม่ได้ระบุ ัตถปุระ งค์รับรู้เป็นรายได้ทั้งจ าน น

      - เงินที่ได้รับระบุ ัตถปุระ งค์ทยอยรับรู้เป็นรายได้ตาม ัด ่ นค่าใช้จา่ย

  ค่าใช้จา่ยรับรู้เมือ่เกดิค่าใช้จา่ยตามเกณฑ์ซ่ึงไม่ร มเงินกนัไ ้เบิกเ ล่ือมปีที่ยงัไม่มีการอนุมัติการเบิกจา่ย

4.3 เงิน ด ะรายการเทียบเท่าเงิน ด

  - เงินทดรองราชการ เป็นเงินที่ น่ ยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยปลีกยอ่ยในการด าเนินงานของ
น่ ยงานตาม งเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องคืนใ ้รัฐบาลเมือ่ มดค ามจ าเป็นในการใช้เงินแ ดงไ ้เป็นเงิน ดและรายการเทียบเท่าเงิน ด

ซ่ึงมียอดตรงกนัขา้มกบัรายการเงินทดรองราชการรับคลังภายใต้ ั ขอ้ นี้ ินไม่ มุนเ ียน

  - รายการเทียบเท่าเงิน ด ได้แก ่เงินลงทุนระยะ ั้นที่มี ภาพคล่อง ซ่ึงมีระยะเ ลาครบก า นดที่จะเปล่ียนใ ้เป็นเงิน ดได้

ภายใน 3 เดือน
4.4 ก น้ี

  ลูก นีเ้งินยมื เป็นลูก นีภ้ายใน น่ ยงานกรณีใ ้ขา้ราชการ พนักงาน รือเจา้ น้าที่ยมืเงินไปใช้จา่ยในการป ิบัติงาน

โดยไม่มีดอกเบีย้ น่ ยงานจะรับรู้ลูก นีต้ั้งแต่ ันที่บันทึกรายการขอเบิกเงินตามจ าน นเงินใน ัญญาการยมืเงินไม่ ่าจะจา่ยใ ้ยมืจาก

เงินงบประมาณ รือเงินนอกงบประมาณ

4.5 วั ดุคงเ ือ

  ั ดุคงเ ลือ มายถงึ ของใช้ ิ้นเปลืองที่ น่ ยงานมีไ ้เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามปกติโดยทั่ ไปมีมูลค่าไม่ ูงและ

ไม่มีลัก ณะคงทนถา ร แ ดงในราคาทุน และตีราคา ั ดุคงเ ลือโดย ิธีเขา้กอ่นออกกอ่น (FIFO)
4.6 อาคาร ะอุปกร ์

 - อาคารและ ิ่งปลูก ร้าง ร มทั้ง ่ นปรับปรุงอาคาร ทั้งอาคารและ ิ่งปลูก ร้างที่ น่ ยงานมีกรรม ิทธิและไม่มีกรรม ิทธิ

แต่ น่ ยงานได้ครอบครองและน ามาใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน แ ดงมูลค่า ุทธิตามบัญชีที่เกดิจากราคาทุน ักค่าเ ื่อมราคา ะ ม 
อาคารที่อยู่ระ ่างกอ่ ร้างแ ดงตามราคาทุน

 - อปุกรณ์ ได้แก ่ครุภัณฑ์ประเภทต่าง  รับรู้เป็น ินทรัพยเ์ฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อ น่ ยต้ังแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
แ ดงมูลค่าตามมูลค่า ุทธิตามบัญชีที่เกดิจากราคาทุน ักค่าเ ื่อมราคา ะ ม
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   อนึง่  า รับอปุกร์ที่ได้มากอ่นปี 2540 ไม่น ามาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไ ้ในทะเบียนคุม ินทรัพยอ์ปุกรณ์ที่ได้มา

ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2540 - 2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าต้ังแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และอปุกรณ์ที่ได้มาต้ังแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป
บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าต้ังแต่ 5,000 บาท

 - ราคาทุนของอาคาร และอปุกรณ์ ร มถงึรายจา่ยที่เกี่ย ขอ้งโดยตรงเพื่อใ ้ ินทรัพยอ์ยู่ใน ถานที่และ ภาพที่พร้อมใช้งาน

ต้นทุนในการต่อเติม รือปรับปรุงซ่ึงท าใ ้ น่ ยงานได้รับประโยชน์ตลอดอายกุารใช้งานของ ินทรัพยเ์พิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิมถอืเป็นราคาทุน

ของ ินทรัพย ์ค่าใช้จา่ยในการซ่อมแซมถอืเป็นค่าใช้จา่ยในงบแ ดงผลการด าเนินงานทางการเงิน

 - ค่าเ ื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จา่ยในงบแ ดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ค าน ณโดย ิธีเ ้นตรงตามอายกุารใช้งาน

ที่ก า นดใน ลักการนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แกไ้ขเพิ่มโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้
อาคารและ ิ่งปลูก ร้าง 5 - 40 ปี
ครุภัณฑ์ 2 - 20 ปี

 - ไม่มีการคิดค่าเ ื่อมราคา  า รับ ินทรัพยร์ะ ่างกอ่ ร้าง

4.7 ินทรัพยโ์ครง ร้างพ้ืนฐาน

  - ินทรัพยโ์ครง ร้างพื้นฐาน มายถงึ ินทรัพยท์ี่ น่ ยงานมีไ ้เพื่อบริการแก่ าธารณะซ่ึงจ าเป็นต่อการขยายตั

ทางเ ร ฐกจิแ ดงมูลค่าตามมูลค่า ุทธิตามบัญชีที่เกดิจากราคาทุน ักค่าเ ื่อมราคา ะ ม

  - ค่าเ ื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จา่ยในงบแ ดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ค าน ณโดย ิธีเ ้นตรงตามอายกุารใช้งาน

ที่ก า นดใน ลักการนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แกไ้ขเพิ่มโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้
ินทรัพยโ์ครง ร้างพื้นฐาน 1 - 50 ปี

  - ไม่มีการคิดค่าเ ื่อมราคา  า รับ ินทรัพยโ์ครง ร้างพื้นฐานระ ่างกอ่ ร้าง

4.8 ินทรัพยไ์ม่มีตัวตน

  - ินทรัพยไ์ม่มีตั ตน แ ดงมูลค่าด้ ยมูลค่า ุทธิตามบัญชี

  - ค่าตัดจ า น่าย ินทรัพยไ์ม่มีตั ตนบันทึกเป็นค่าใช้จา่ยในงบแ ดงผลการด าเนินงานทางการเงินโดย ิธีเ ้นตรง

ตามอายกุารใ ้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้
โปรแกรมคอมพิ เตอร์ 2 - 20 ปี

4.9 ัญญาเช่าด าเนินงาน

 ัญญาเช่าระยะยา เพื่อเช่า ินทรัพยโ์ดยที่ค ามเ ี่ยงและผลตอบแทนของค ามเป็นเจา้ของ ่ นใ ญ่ไม่ได้โอนมา

ใ ้ น่ ยงานในฐานะผู้เช่าถอืเป็น ัญญาเช่าด าเนินงาน  จ าน นเงินที่จา่ยตาม ัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จา่ยในงบแ ดงผลการ

ด าเนินงานทางการเงินตาม ิธีเ ้นตรงตลอดอายขุอง ัญญาเช่า
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4.10 รายได้รอการรับร้ระยะยาว
    รายได้รอการรับรู้ระยะยา   เป็น ินทรัพยท์ี่ น่ ยงานได้รับค ามช่ ยเ ลือจากรัฐบาลต่างประเท องค์การระ ่างประเท  

รือบุคคลใด  เพื่อ นับ นุนการด าเนินงานของ น่ ยงานใ ้บรรลุ ัตถปุระ งค์ และ ินทรัพยรั์บบริจาคโดยมีผู้มอบใ ้ น่ ยงานไ ้ใช้ในการ

ด าเนินงาน ร มทั้งการได้รับเงิน ดที่มีเง่ือนไขเป็นขอ้จ ากดัในการใช้จา่ยเงิน ซ่ึง น่ ยงานยงัไม่อาจรับรู้รายได้

    รายได้รอการรับรู้จะถกูทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและ มเ ตุ มผลตลอดระยะเ ลาที่จ าเป็น

เพื่อจบัคู่รายได้กบัค่าใช้จา่ยที่เกี่ย ขอ้ง เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ ัด ่ นของค่าเ ื่อมราคาของ ินทรัพยท์ี่ได้รับค ามช่ ยเ ลือ รือบริจาค

4.11 รายได้ ่นดินรอน า ่งค ัง

    รายได้แผ่นดินรอน า ่งคลัง เป็นรายได้ที่ น่ ยงานได้รับ รือจดัเกบแทนรัฐบาล และมีภาระผูกพันจะต้องน า ่งคลังเป็น

รายได้แผ่นดิน รับรู้เมือ่ปดบัญชีรายได้แผ่นดิน และบัญชีรายได้แผ่นดินน า ่งคลัง ณ ันที่จดัท ารายงาน

4.12 ทุน
    รับรู้เมือ่เร่ิมป ิบัติตามบัญชีเกณฑ์คงค้าง ซ่ึงเกดิจากผลต่างระ ่าง ินทรัพยแ์ละ นี้ ิน

4.13 รายได้ ากเงินงบประมา
    รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ดังนี้
         1) เมือ่ยื่นค าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเขา้บัญชี น่ ยงาน
         2) เมือ่อนุมัติจา่ยเงินใ ้กบัผู้มี ิทธิได้รับเงินแล้ ในกรณีเป็นการจา่ยตรงใ ้กบัผู้มี ิทธิรับเงิน

         3) เมือ่ยื่นค าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิก ักผลัก ่งไม่รับตั เงิน

   น่ ยงานแ ดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแ ดงผลการด าเนินงานทางการเงินตามจ าน นเงินงบประมาณที่ขอเบิก ุทธิ

จากเงินงบประมาณเบิกเกนิ ่งคืน งบประมาณเบิกแทนกนัแ ดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแ ดงผลการด าเนินงานทางการเงินของ น่ ยงาน

ผู้เบิกแทน

4.14 รายได้ ่นดิน

    รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่ น่ ยงานไม่ ามารถน ามาใช้จา่ยในการด าเนินงาน รับรู้เมือ่เกดิรายได้ด้ ยยอด ุทธิ ลังจาก

ัก ่ นที่จดั รรเป็นเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับการยกเ ้น รายได้แผ่นดิน และรายได้แผ่นดินน า ่งคลังไม่ต้องแ ดงเป็นรายได้และ

ค่าใช้จา่ยของ น่ ยงาน แต่แ ดงไ ้ใน มายเ ตุประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่าง าก

4.15 รายได้ ากการอุด นุน ะบริ าค

    รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจาก น่ ยงานภาครัฐรับรู้เมือ่ได้รับเงิน ยกเ ้นในกรณีที่มีเง่ือนไข
เป็นขอ้จ ากดัที่ต้องป ิบัติตามในการใช้จา่ยเงิน รือได้รับค ามช่ ยเ ลือและบริจาคเป็น ินทรัพยท์ี่ใ ้ประโยชน์แก่ น่ ยงานเกนิ นึง่ปี

จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตาม ัด ่ นของค่าใช้จา่ยเพื่อการนัน้เกดิขึ้น รือเกณฑ์การค าน ณค่าเ ื่อมราคา ินทรัพยท์ี่ได้รับตลอดอายขุอง

ินทรัพยน์ัน้
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มายเ ตุ 5  - เงิน ด ะรายการเทียบเท่าเงิน ด

เงิน ดในมือ 109,332,947.09 109,081,399.53
เงินทดรองราชการ 28,719,000.00 27,719,000.00
เงิน าก ถาบันการเงิน 3,838,672,105.38 3,624,053,869.57
เงิน ากประจ าที่มีก า นดจา่ยคืนไม่เกนิ 3 เดือน 1,772,245,442.45 1,737,091,898.31
เงิน ากคลัง 16,765,110,419.87 15,704,267,846.53
รวม เงิน ด ะรายการเทียบเท่าเงิน ด 22,514,079,914.79 21,202,214,013.94

มายเ ตุ 6  - ก น้ีระยะ ัน้

ลูก นีอ้ื่น 17,360,030.64 17,360,030.64
ลูก นีเ้งินยมืในงบประมาณ 35,676,033.22 47,038,278.55
ลูก นีเ้งินยมืนอกงบประมาณ 765,000.00 140,900.00
เงินจา่ยล่ ง น้า 4,176,263,053.53 4,612,085,225.43
รายได้ค้างรับ 168,939,048.24 306,533,400.08
รวม ก น้ีระยะ ัน้ 4,399,003,165.63 4,983,157,834.70

มายเ ตุ 7  - ที่ดิน อาคาร ะอุปกร ์

ที่ดิน 24,587,541,594.57 21,684,844,635.29
อาคารและ ิ่งปลูก ร้าง 24,135,104,649.89 22,206,904,178.26
ัก ค่าเ ื่อมราคา ะ ม - อาคารและ ิ่งปลูก ร้าง (10,591,781,308.67) (9,547,901,850.69)

อาคาร ะ ิง่ป ก ร้าง - ุท ิ 13,543,323,341.22 12,659,002,327.57
ครุภัณฑ์ 29,262,795,872.14 25,905,613,066.82
ัก ค่าเ ื่อมราคา ะ ม - ครุภัณฑ์ (19,496,790,334.44) (16,871,701,913.57)

ครุ ั ์ - ุท ิ 9,766,005,537.70 9,033,911,153.25
งานระ ่างกอ่ ร้าง 193,826,431,931.23 155,556,572,783.29
รวม ที่ดิน อาคาร ะอุปกร  ์- ุท ิ 241,723,302,404.72 198,934,330,899.40
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มายเ ตุ 8 - ินทรัพยโ์ครง ร้างพ้ืนฐาน

ถนน 526,758,980,179.60 485,953,528,255.94
ัก ค่าเ ื่อมราคา ะ ม-ถนน (334,602,237,847.68) (297,759,144,061.76)
นน ( ุท ิ) 192,156,742,331.92 188,194,384,194.18
ะพาน 107,745,877,861.52 96,089,512,668.28
ัก ค่าเ ื่อมราคา ะ ม- ะพาน (18,966,293,742.39) (16,637,296,355.05)
ะพาน ( ุท ิ) 88,779,584,119.13 79,452,216,313.23
ินทรัพยโ์ครง ร้างพื้นฐานอื่น 122,014,388,882.51 119,593,340,211.15
ัก ค่าเ ื่อมราคา ะ ม- ินทรัพยโ์ครง ร้างพื้นฐานอื่น (54,789,055,208.94) (49,864,908,171.93)
ินทรัพยโ์ครง ร้างพ้ืนฐานอ่ืน - ุท ิ 67,225,333,673.57 69,728,432,039.22

รวม ินทรัพยโ์ครง ร้างพ้ืนฐาน 348,161,660,124.62 337,375,032,546.63

มายเ ตุ 9 - ินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 
โปรแกรมคอมพิ เตอร์ 1,119,469,050.97 890,034,603.07
ัก ค่าตัดจ า น่าย ะ ม-โปรแกรมคอมพิ เตอร์ (804,544,174.82) (687,528,444.52)

โปร กรมคอมพิวเตอร์ - ุท ิ 314,924,876.15 202,506,158.55

ินทรัพยไ์ม่มีตั ตนอื่น 38,487,925.68 26,568,678.42
ัก ค่าตัดจ า น่าย ะ ม - ินทรัพยไ์ม่มีตั ตนอื่น (3,500,650.61) (1,089,736.59)
ินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน - ุท ิ 34,987,275.07 25,478,941.83
รวม  ินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 349,912,151.22 227,985,100.38

มายเ ตุ 10 
เจา้ นีก้ารค้า 3,954,746,665.08 2,782,677,232.87
เจา้ นีอ้ื่น 17,779,382.75 26,486,864.69
ค่าใช้จา่ยค้างจา่ย 311,675,756.51 302,520,561.17
รวม เ ้า น้ีระยะ ัน้ 4,284,201,804.34 3,111,684,658.73

- เ ้า น้ีระยะ ัน้
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มายเ ตุ 11 - เงินรับ ากระยะ ัน้

เงินรับ ากจากเงินทุน มุนเ ียน 901,240,694.98 643,463,788.93
เงินรับ ากอื่น 4,435,818,078.90 4,399,828,021.45
เงินประกนัผลงาน 4,456,607,353.65 4,152,631,824.63
เงินประกนัอื่น 432,311,187.62 598,962,729.28
รวม เงินรับ ากระยะ ัน้ 10,225,977,315.15 9,794,886,364.29

มายเ ตุ 12 - น้ี ิน มุนเวยีนอ่ืน

รายได้ค่าบริการรับล่ ง น้า 127,506,041.16 219,508,113.31
นี้ ิน มุนเ ียนอื่น 17,504,710.27 17,553,162.98

รวม น้ี ิน มุนเวยีนอ่ืน 145,010,751.43 237,061,276.29

มายเ ตุ 13 - รายได้ ากงบประมา
รายได้จากงบบุคลากร 9,508,385,778.37 9,391,972,780.87
รายได้จากงบด าเนินงาน 3,150,495,362.68 2,993,945,644.07
รายได้จากงบลงทุน 148,423,141,377.10 133,626,506,948.63
รายได้จากงบอดุ นุน 46,877,936.32 273,456,476.42
รายได้จากงบกลาง 7,303,551,266.23 10,076,327,190.94
รายได้จากงบรายจา่ยอื่น 840,205,915.06 811,068,758.73
ัก เบิกเกนิ ่งคืนเงินงบประมาณ (62,245,774.63) (124,021,519.17)

รวม รายได้ ากเงินงบประมา 169,210,411,861.13 157,049,256,280.49

มายเ ตุ 14 - รายได้ ากการ าย ินค้า ะบริการ

รายได้ค่าบริการ 406,798,067.78 1,605,964,065.64
รวม รายได้ ากการ าย ินค้า ะบริการ 406,798,067.78 1,605,964,065.64



รายงานประจำำาปี 2562 : กระทรวงคมนาคม
Annual Report 2019 : Ministry of Transport 181

กระทรวงคมนาคม

มายเ ตุประกอบงบการเงิน

 า รับปี ิน้ ุดวนัที่ 30 กันยายน 2562

( น่วย:บาท)
2562 2561

มายเ ตุ 15 - รายได้ ากการอุด นุน ะบริ าค

รายได้จากการช่ ยเ ลือเพื่อการด าเนินงานจาก น่ ยงานภาครัฐ 77,641,136.25 54,110,662.50
รายได้จากการช่ ยเ ลือเพื่อการด าเนินงานจากแ ล่งอื่น 1,484,979.30 1,100,000.00
รายได้จากการช่ ยเ ลือเพื่อการลงทุน 13,530,592.17 34,933,586.60
รายได้จากการบริจาค 349,509,710.13 396,891,360.85
รวม รายได้ ากการอุด นุน ะบริ าค 442,166,417.85 487,035,609.95

มายเ ตุ 16 - รายได้อ่ืน
รายได้ดอกเบีย้เงิน ากจาก ถาบันการเงิน 1,233.78 42,442.35
รายได้เงินนอกงบประมาณ 699,455,592.82 587,132,363.68
รายได้อื่น 90,113,507.45 29,312,471.55
รวม รายได้อ่ืน 789,570,334.05 616,487,277.58

มายเ ตุ 17 - ค่า ช้ ่ายบุค ากร

เงินเดือน 6,305,121,160.26 6,230,819,419.96
ค่าล่ งเ ลา 443,621,649.29 552,470,754.69
เงินประจ าต าแ น่ง 1,370,300.01 1,251,076.13
ค่าจา้ง 4,651,255,343.22 4,782,891,824.77
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1,693,635,801.18 1,571,226,917.82
เงินช่ ยค่าครองชีพ 21,206,478.49 19,441,150.48
ค่ารัก าพยาบาล 628,402,711.17 673,884,863.93
เงินช่ ยการ ึก าบุตร 89,388,254.50 92,070,668.77
เงินช่ ยเ ลือพิเ กรณีเ ียชี ิต 11,198,425.56 11,539,043.07
เงินชดเชย กบข. 94,141,343.72 91,724,105.82
เงิน มทบ กบข. 141,213,773.10 137,582,075.68
เงิน มทบ ก จ. 42,708,060.76 44,942,021.24
เงิน มทบกองทุนประกนั ังคม 235,794,324.69 227,412,517.89
ค่าเช่าบ้าน 12,575,146.71 11,978,435.55
ค่าใช้จา่ยบุคลากรอื่น 22,973,858.15 14,164,725.75
รวม ค่า ช้ ่ายบุค ากร 14,394,606,630.81 14,463,399,601.55
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กระทรวงคมนาคม

มายเ ตุประกอบงบการเงิน

 า รับปี ิน้ ุดวนัที่ 30 กันยายน 2562

( น่วย:บาท)
2562 2561

มายเ ตุ 18 - ค่าบ าเ น บ านาญ

บ านาญ 2,051,570,571.53 1,895,046,550.01
เงินช่ ยค่าครองชีพ 401,432,146.77 412,904,407.09
บ าเ นจ 760,760,518.67 698,790,262.31
บ าเ นจตกทอด 125,806,737.79 134,850,691.39
บ าเ นจด ารงชีพ 188,190,421.00 125,152,415.50
ค่ารัก าพยาบาล 515,977,286.14 505,141,913.27
เงินช่ ยการ ึก าบุตร 4,332,365.25 3,783,685.25
บ าเ นจบ านาญอื่น 16,219,684.60 15,759,129.26
รวม ค่าบ าเ น บ านาญ 4,064,289,731.75 3,791,429,054.08

มายเ ตุ 19 - ค่าตอบ ทน

ค่าตอบแทนตามต าแ น่ง 543,548.39 606,000.00
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน 341,962,883.40 292,685,322.66
รวม ค่าตอบ ทน 342,506,431.79 293,291,322.66

มายเ ตุ 20 - ค่า ช้ อย

ค่าใช้จา่ยในการ กอบรม 187,303,774.60 151,753,053.96
ค่าใช้จา่ยในการเดินทาง 523,273,574.18 536,865,644.19
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรัก า 31,297,322,922.27 29,305,826,433.01
ค่าจา้งเ มาบริการ 12,984,378,217.09 9,507,160,372.00
ค่าธรรมเนียม 42,234,641.47 163,837,948.91
ค่าจา้งที่ปรึก า 2,559,304,641.19 1,869,561,172.82
ค่าใช้จา่ยในการประชุม 38,004,675.84 37,668,027.12
ค่าเช่า 142,760,212.18 144,069,562.69
ค่า ิจยัและพั นา 5,707,007.50 59,433,582.60
ค่าใช้จา่ยผลัก ่งเป็นรายได้แผ่นดิน 31,882,649.90 2,506,903.65
ค่าประชา ัมพันธ์ 74,740,375.42 59,393,664.23
ค่าใช้ อยอื่น 204,482,340.72 330,385,475.88
รวม ค่า ช้ อย 48,091,395,032.36 42,168,461,841.06



รายงานประจำำาปี 2562 : กระทรวงคมนาคม
Annual Report 2019 : Ministry of Transport 183

กระทรวงคมนาคม

มายเ ตุประกอบงบการเงิน

 า รับปี ิน้ ุดวนัที่ 30 กันยายน 2562

( น่วย:บาท)
2562 2561

มายเ ตุ 21 - ค่า า าร ปโ ค

ค่าไ า 526,940,130.59 509,772,191.99
ค่าน้ าประปา 43,313,609.27 41,997,277.74
ค่าโทร ัพท์ 18,450,972.47 22,290,311.19
ค่าบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม 273,427,610.23 252,935,443.89
รวม ค่า า าร ปโ ค 862,132,322.56 826,995,224.81

มายเ ตุ 22 - ค่าเ ือ่มราคา ะค่าตัด  า น่าย

อาคารและ ิ่งปลูก ร้าง 977,074,743.55 978,874,717.28
ครุภัณฑ์ 2,734,967,150.87 2,619,096,773.60
ินทรัพยโ์ครง ร้างพื้นฐาน 44,604,683,615.83 46,463,300,155.43
ินทรัพยไ์ม่มีตั ตน 112,267,823.48 104,649,955.03
รวม ค่าเ ือ่มราคา ะค่าตัด  า น่าย 48,428,993,333.73 50,165,921,601.34

มายเ ตุ 23 - ค่า ช้ ่าย ากการอุด นุน ะบริ าค

ค่าใช้จา่ยเงินอดุ นุนเพื่อการด าเนินงาน

ค่าใช้จา่ยอดุ นุนเพื่อการด าเนินงาน- น่ ยงานภาครัฐ 221,695,629.89 308,369,640.00
ค่าใช้จา่ยอดุ นุนเพื่อการด าเนินงาน-องค์กรระ ่างประเท 8,299,402.51 7,676,194.82
ค่าใช้จา่ยอดุ นุนเพื่อการด าเนินงานอื่น   - 27,500.00

รวม ค่า ช้ ่ายเงินอุด นุนเพ่ือการด าเนินงาน 229,995,032.40 316,073,334.82
ค่าใช้จา่ยเงินอดุ นุนเพื่อการลงทุน

ค่าใช้จา่ยเงินอดุ นุนเพื่อการลงทุน-องค์กรปกครอง ่ นท้องถิ่น  - 223,272,576.56
รวม ค่า ช้ ่ายเงินอุด นุนเพ่ือการ งทุน  - 223,272,576.56
รวม ค่า ช้ ่าย ากการอุด นุน ะบริ าค 229,995,032.40 539,345,911.38

มายเ ตุ 24 - ค่า ช้ ่ายอ่ืน

ก าไร/ขาดทุน ุทธิจากการจ า น่าย ินทรัพย์ 104,257,472.11 39,736,507.59
ค่าใช้จา่ยในการรัก าค ามมัน่คงของประเท 1,000,000.00 1,000,000.00
ค่าใช้จา่ยอื่น 6,317,052.80 186,791,688.11
รวม ค่า ช้ ่ายอ่ืน 111,574,524.91 227,528,195.70
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( น่วย:บาท)
มายเ ตุ 2562 2561

รายไดแ้ผ่นดนิทีจ่ัดเก็บ

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภา ี 3,796,614,421.17 4,090,569,337.86
รวมรายไดแ้ผ่นดนิทีจ่ัดเก็บ 3,796,614,421.17 4,090,569,337.86

ัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง (4,592,645.09) (7,596,459.14)
รายได้แผ่นดินจัด รรตามกฎ มาย (98,398,975.00) (90,041,895.00)

รายไดแ้ผ่นดนิจัดเก็บ ุทธิ 3,693,622,801.08 3,992,930,983.72
รายได้แผ่นดินน า ่งคลัง (3,693,266,873.32) (4,037,084,343.79)

รายไดแ้ผ่นดนิรอน า ่งคลัง 355,927.76 (44,153,360.07)
ปรับ รายได้แผ่นดินรอน า ่งคลัง (2,281,226.29) 44,179,757.52

รายการรายไดแ้ผ่นดนิ ุทธิ (1,925,298.53) 26,397.45

รายไดแ้ผ่นดนิ-นอกจากภา ี

รายได้จากการขาย ินค้าและบริการ 1,923,469,466.64 1,855,974,183.59
รายได้ดอกเบีย้และเงินปันผล 1,335,090.21 1,491,299.83
รายได้อื่น 1,871,809,864.32 2,233,103,854.44
รวมรายไดแ้ผ่นดนิ-นอกจากภา ี 3,796,614,421.17 4,090,569,337.86

กระทรวงคมนาคม

รายงานรายไดแ้ผ่นดนิ

 า รับปี ิ้น ุดวันที ่30 กันยายน 2562







สถานท่�ติดต่อกระทรวังคมนาคม 

และหน่วัยงานในสังกัด
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สถานที่่�ติิดติ่อกระที่รวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัด
ำ�นักง�นรัฐมนตรี

	 	 38	ถนนราชดำาเนินนอก	แข ง ัดโ มนั 	เขตป้อมปราบ ัตรูพ่าย	กรุงเทพฯ	10100

	 	 0	2283	3017-18

ำ�นักง�นปลัดกระทร งคมน�คม

	 	 38	ถนนราชดำาเนินนอก	แข ง ัดโ มนั 	เขตป้อมปราบ ัตรูพ่าย	กรุงเทพฯ	10100

	 	 0	2283	3000

  www.mot.go.th

  webmastermot@mot.go.th

 
กรมเจ้�ท่�

	 	 1278			ถนนโยธา		แข งตลาดน้อย		เขต ัมพันธ ง ์		กทม.	10100

	 	 0	2233	1311-8					โทร าร.	0	2238	3017		 �ยด่ น  1199

	 	 ูนย์ข้อมูลข่า าร	กรมเจ้าท่า	โทร.	0-2636-4765

  www.md.go.th

  marine@md.go.th

กรมก�รขน ่งท�งบก

	 	 1032		ถนนพ ลโยธิน		แข งจอมพล	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900

	 	 0	2271	8888		 �ยด่ น  1584

  www.dlt.go.th

	 	 pr.dlt1584@gmail.com

กรมท่�อ�ก� ย�น

	 	 71	ซอยงามดูพลี	ถนนพระราม	4	แข งทุ่งม าเมฆ	เขต าทร	กรุงเทพม านคร	10120

	 	 0	2287	0320-9		โทร าร	:	0	2286	3373

  www.airports.go.th

  pr@airports.go.th

กรมท�ง ล ง

	 	 2/486	ถนน รีอยุธยา	เขตราชเท ี	กรุงเทพฯ	10400

	 	 0	2354	6668-76		 �ยด่ น  1586

  www.doh.go.th
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กรมท�ง ล งชนบท

	 	 ถนนพ ลโยธิน	แข งอนุ า รีย์	เขตบางเขน	กรุงเทพม านคร	10220

	 	 0	2551	5000		 �ยด่ น  1146

  www.drr.go.th

ำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนก�รขน ่งและจร�จร

	 	 35	ถนนเพชรบุรี	แข งทุ่งพญาไท	เขตราชเท ี	กรุงเทพฯ	10400

	 	 0	2215	1515		 มายเลขโทร าร		:	0	2215	5500

  www.otp.go.th

  webmaster@otp.go.th

กรมก�รขน ่งท�งร�ง

	 	 อาคาร	ณ	ถลาง	ช้ัน	4-5	เลขท่ี	514/1	ถนน ลาน ล ง	แข ง ีแ่ยกม านาค	เขตดุ ติ	10300

	 	 railtransport.mot@gmail.com

ำ�นักง�นก�รบินพลเรือนแ ่งประเท ไทย

	 	 333/105	อาคาร ลัก ี่พลาซ่า ถนนกำาแพงเพชร	6	แข งตลาดบางเขน	เขต ลัก ี่

	 	 กรุงเทพฯ	10210

	 	 0	2568	8800	,	063-205-8800

	 	 www.caat.or.th

	 	 info@caat.or.th

ก�รรถไฟแ ่งประเท ไทย

	 	 เลขที่	1	ถนนรองเมือง	แข งรองเมือง	เขตปทุม ัน	จัง ัดกรุงเทพม านคร	10330

	 	 0	2220	4265  �ยด่ น  1690

	 	 www.railway.co.th

ก�รท่�เรือแ ่งประเท ไทย

	 	 444	ถนนท่าเรือ	แข งคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพม านคร	10110

	 	 0	2269	3000,	0	2269	5000

	 	 www.port.co.th

	 	 nfo@port.co.th
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ก�รท�งพิเ แ ่งประเท ไทย

	 	 2380	ถนนพ ลโยธิน	แข งเ นานิคม	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900

	 	 0	2558	9800			โทร าร	:	0	2561	2984		 �ยด่ น  1543

	 	 ูนย์ข้อมูลข่า าร	:	0	2940	1196	,	0	2558	9800

	 	 	www.exat.co.th

	 	 webmasters@exat.co.th,		off_infor@exat.co.th

ก�รรถไฟฟ้�ขน ่งม ลชนแ ่งประเท ไทย

	 	 175	ถนนพระราม	9	แข ง ้ ยข าง	เขต ้ ยข าง	กรุงเทพม านคร	10310

	 	 0	2716	4000			โทร าร	0	2716	4019,	0	2716	4044

	 	 www.mrta.co.th

	 	 pr@mrta.co.th

 
องค์ก�รขน ่งม ลชนกรุงเทพ

	 	 131	ถนน ัฒนธรรม	 ้ ยข าง	กทม.	10310

	 	 0	2246	0339,	0	2246	0741	4			โทร าร	0	2247	2189		 ายด่ น		1348

	 	 www.bmta.co.th

	 	 1348@bmta.co.th		จด มาย	:	ตู้	ปณ.	5	ปทฝ	 ุทธิ าร	กทม.	10310

 
ถ�บันก�รบินพลเรือน

  1032/355	ถนนพ ลโยธิน	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900

	 	 0	2272	5741-4,	0	2272	4210-7		โทร าร	0	2272	5288

	 	 www.catc.or.th

	 	 info@catc.or.th

 
บริ ัท ขน ่ง จำ�กัด

	 	 999		ถนนกำาแพงเพชร	2	แข งจตุจักร	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900

	 	 0	2936	2852-66,	0	2936	2841-48		โทร าร	0	2936	1160		 ายด่ น		1490

	 	 www.transport.co.th

	 	 prborkorsor@gmail.com

 
บริ ัท ิทยุก�รบินแ ่งประเท ไทย จำ�กัด

	 	 102	ซอยงามดูพลี	ทุ่งม าเมฆ	 าทร	กรุงเทพฯ	10120

	 	 0	2287	3539-41			โทร าร	0	2287	3131

	 	 www.aerothai.co.th

	 	 cccr@aerothai.co.th
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บริ ัท ก�รบินไทย จำ�กัด (ม �ชน)

	 	 89	อาคาร	6	 ำานักงานใ ญ่	การบินไทย	ถนน ภิา ดีรัง ติ	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900

	 	 0	2356	1111

	 	 www.thaiairways.com

	 	 tccdis@service.thaiairways.com

 
บริ ัท ท่�อ�ก� ย�นไทย จำ�กัด (ม �ชน)

	 	 333		ถนนเชิด ุฒากา 	แข ง ีกัน	เขตดอนเมือง	กรุงเทพฯ	10210

	 	 0	2535	1192		โทร าร	0	2535	3864	 �ยด่ น  1722

	 	 www.airportthai.co.th

 
บริ ัท ไทย-อะม�ดิอุ  เซ�ท์อี ต์เอเชีย จำ�กัด

	 	 89	อาคาร	6	ชั้น	2	ถนน ิภา ดีรัง ิต	แข งจอมพล	เขตจัตุจักร	กรุงเทพ	10900

	 	 0	2207	9090	โทร าร	:	0	2207	9191

	 	 www.thaiamadeus.com

บริ ัท โรงแรมท่�อ�ก� ย�น ุ รรณภูมิ จำ�กัด

	 	 999	อาคารโรงแรมท่าอากา ยาน ุ รรณภูมิ	 มู่ที่	1	ตำาบล นองปรือ	อำาเภอบางพลี		   
	 	 จัง ัด มุทรปราการ	10540

	 	 0	2131	1035-46

	 	 www.suvarnabhumihotel.co.th

	 	 sah.hotel@hotmail.com

บริ ัท  รถไฟฟ้� ร.ฟ.ท. จำ�กัด

	 	 27	ซอยเพชรบุรี	47	( ูนย์ ิจัย)	แข งบางกะปิ	เขต ้ ยข าง	กรุงเทพฯ	10320

	 	 0	2308	5600		 �ยด่ น  1690

	 	 www.srtet.co.th

บริ ัท ไทย ม�ยล์แอร์เ ย์ จำ�กัด

	 	 89	อาคาร	9	ช้ัน	1-2	ถนน ภิา ดีรัง ติ	แข งจอมพล	เขตจตุจักร	กรุงเทพม านคร	10900

	 	 0	2117	8827,		0	2118	8888	 �ยด่ น  1181

	 	 www.thaismileair.com

	 	 corporate@thaismileair.com
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คณะผู้จัดทำ� นัง ือร�ยง�นประจำ�ปี 2562 กระทร งคมน�คม

และ ำ�นักง�นปลัดกระทร งคมน�คม

 ประธ�นที่ปรึก �	 นายอานนท์	 เ ลืองบริบูรณ์	 รองปลัดกระทร งคมน�คม ด้�นอำ�น ยก�ร

 
 ที่ปรึก �	 นายพิเชฐ	 คุณาธรรมรัก ์ ผู้ช่ ยปลัดกระทร งคมน�คม

	 	 นายปริยะ	 เ บุตร	 ผู้อำ�น ยก�รกองกล�ง

 คณะผู้จัดทำ�

	 	 นาง า ข ัญชัย	 ิรัญญะ ิริ	 นักจัดก�รง�นทั่ ไปชำ�น�ญก�รพิเ

    ั น้�ฝ่�ยบริก�รข้อมูลภ�ครัฐและ ้อง มุด

	 	 นางฐิติชญา	 กระจาย รี	 นักจัดก�รง�นทั่ ไปชำ�น�ญก�ร

	 	 นาง า พัทธนันท์	 รแก้ 	 บรรณ�รัก ์ปฏิบัติก�ร

    ฝ่�ยบริก�รข้อมูลภ�ครัฐและ ้อง มุด

    กองกล�ง ำ�นักง�นปลัดกระทร งคมน�คม

ออกแบบ	และ	จัดพิมพ์โดย	ยูนิค ตูดิโอ	:	โทร	080-138-8080		www.uniquxx.com




