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เราจะสืืบสืาน รักษา และต่่อยอด
และครองแผ่่นดินโดยธรรม

เพื่่�อประโยชน์สืุขแห่่งอาณาราษฎรต่ลอดไป
พระปฐมบรมราชโองการ

พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบด็ีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่่�หัว
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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	 ในปีีที่่�ผ่่านมา	 รััฐบาลภายใต้้การันำาของพลเอก	ปีรัะยุที่ธ์์	 จัันที่รั์โอชา	
นายกรััฐมนต้รีั	 ได้้มอบให้้กรัะที่รัวงคมนาคมเร่ังรััด้พัฒนาโครังสร้ัางพ้�นฐาน	
และบรักิารัด้า้นคมนาคม	เช่�อมโยงเสน้ที่างส่ท่ี่กุภม่ภิาค	เพ้�อความอย่ด่้กิ่นด้ข่อง
ปีรัะชาชน	 มุ่งพัฒนาปีรัะเที่ศอย่างยั�งย่น	รัวมถึึงการักำากับด้่แลในการัเด้ินที่าง 
ให้แ้ก่ปีรัะชาชนที่ั�วทุี่กพ้�นที่่�ของปีรัะเที่ศ	และเดิ้นห้น้าพัฒนารัะบบคมนาคมขนส่ง
ที่่�คำานึงถึึงการัให้้บรัิการัแก่ปีรัะชาชน	สรั้างความสะด้วก	ปีลอด้ภัย	ปีรัะห้ยัด้	
ยกรัะดั้บคุณภาพช่วิต้	 และเป็ีนมิต้รักับสิ�งแวด้ล้อม	 โด้ยม่นโยบายที่่�สำาคัญ	 
เช่น	 นโยบายเร่ังด้่วนในการัแก้ ไขปัีญห้าการัจัรัาจัรัติ้ด้ขัด้ในพ้�นที่่�เขต้เม่อง	 
โด้ยการัเรัง่ปีรัับปีรังุที่างห้ลวงห้มายเลข	35	(ถึนนพรัะรัามที่่�	2)	การัแก้ ไขปัีญห้า
ฝุุ่�นละอองขนาด้เลก็	(PM	2.5)	ที่่�เกิด้จัากยานพาห้นะ	การันำายางพารัามาแปีรัร่ัปี
เปี็นวัสดุ้เสริัมความปีลอด้ภัยที่างถึนน	ห้รืัอ	Rubber	Fender	Barrier:	RFB	
กำาห้นด้อัต้รัาความเร็ัวบนถึนน	4	 ช่องที่างจัรัาจัรัข้�นไปีให้้ ใช้ความเร็ัวไม่เกิน	 
120	กิโลเมต้รัต้่อชั�วโมง	เปี็นต้้น

	 โด้ยในปีี	2564	กรัะที่รัวงคมนาคมได้้สานต่้อนโยบายเดิ้มจัากปีี	2563 
เพ้�อนำาไปีส่่การัปีฏิิบัติ้ได้้อย่างเปี็นร่ัปีธ์รัรัม	 และขับเคล่�อนนโยบายเพ่�มเต้ิม 
ในปีี	 2564	 เพ้�อให้้เด้ินห้น้าการัพัฒนารัะบบคมนาคมเชิงรัุก	 วางรัากฐาน 
การัพัฒนาส่่อนาคต้ใน	 11	 เรัื�อง	 ได้้แก่	 ศึกษาแผ่นแม่บที่	 MR-MAP	 
ศึกษาแผ่นโครังการัสะพานเศรัษฐกิจัเช่�อมฝุ่ั�งที่ะเลอ่าวไที่ย	 -	 อันด้ามัน	 
ห้รัือ	 Land	 Bridge	 จััด้ตั้�งศ่นย์จััด้จัำาห้น่ายและกรัะจัายสินค้า	 OTOP	 
สรั้างสรัรัค์พ้�นท่ี่�เพ้�อสาธ์ารัณปีรัะโยชน์	 ผ่ลักด้ันการัใช้เที่คโนโลย่ยานยนต้์ 
ไฟฟ้า 	 ห้ รืัอ	 EV	 ศึกษาและกำาห้นด้แนวที่างการัใ ช้รัถึไฟฟ้าล้อยาง 
และสถึาน่กลางบางซื่่�อ	 แก้ ไขปีัญห้าจัรัาจัรัต้ิด้ขัด้บนที่างด้่วน	การัแก้ปีัญห้า 
การัจัรัาจัรัในจัังห้วัด้ภ่ เก็ต้	 และวางรัะบบต้ิด้ต้ามโครังการัขนาด้ให้ญ่ 
เพ้�อบ่รัณาการัการับรัิห้ารั	 ซื่ึ�งโครังการัเห้ล่าน่�จัะเปี็นรัากฐานการัเช่�อมโยง 
โครังข่ายและบรัิการัด้้านคมนาคมอย่างบ่รัณาการั	 มุ่งเน้นปีรัะสิที่ธ์ิภาพ 
ในการับริัห้ารัจัดั้การัและการัพัฒนาอย่างเป็ีนองค์รัวม	ที่ั�งที่างเศรัษฐกิจั	สังคม	
และสิ�งแวด้ล้อม	เพ้�อนำาไปีส่่ความมั�นคง	มั�งคั�ง	และยั�งย่นของปีรัะเที่ศต้่อไปี

	 ในโอกาสวันคล้ายวันสถึาปีนากรัะที่รัวงคมนาคม	ครับรัอบปีีที่่�	 109	 
ผ่มขออารัาธ์นาคุณพรัะศรีัรััต้นต้รััยและสิ�งศักด้ิ�สิที่ธ์ิ�ที่ั� งห้ลาย	 อ่กทัี่�ง 
พรัะบารัม่ของพรัะบาที่สมเด้็จัพรัะเจั้าอย่่หั้ว	 และสมเด้็จัพรัะนางเจั้าฯ 
พรัะบรัมรัาชิน่	 โปีรัด้ด้ลบันด้าลปีรัะที่านพรัให้้คณะผ่่้บรัิห้ารั	 และเจั้าห้น้าที่่� 
และครัอบครััวของทุี่กคนปีรัะสบแต่้ความสุข	 ความเจัริัญ	 ม่สุขภาพกาย	 
สุภาพใจั	ที่่�สมบ่รัณ์แข็งแรัง	 เพ้�อรั่วมกันสรั้างสรัรัค์ปีรัะโยชน์ให้้แก่ปีรัะเที่ศชาติ้
ต้่อไปี

(นายศัักดิ�สืยาม ชิดชอบ)
รัฐมนต่รีว่่าการกระทรว่งคมนาคม

ส าร
รััฐมนตรัีว่่าการั
กรัะทรัว่งคมนาคม 
เนื�องในโอกาสื
ว่ันคล้ายว่ันสืถาปนา
กระทรว่งคมนาคม ครบรอบปีท่� 109
ว่ันท่� 1 เมษายน 2564
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	 กรัะที่รัวงคมนาคมเดิ้นห้น้าขับเคล่�อนการัพัฒนาโครังสร้ัางพ้�นฐาน
ด้้านคมนาคมขนส่งให้้ม่ความสะด้วก	 รัวด้เร็ัว	 และปีลอด้ภัย	 ยกรัะด้ับคุณภาพ
ช่วิต้ของปีรัะชาชน	 สรั้างรัากฐานที่างสังคมและเศรัษฐกิจั	 โด้ยในปีีท่ี่�ผ่่านมา 
ได้้ด้ำาเนินการัพัฒนาโครังข่ายคมนาคมต้ามแผ่นยุที่ธ์ศาสต้ร์ักรัะที่รัวงคมนาคม	
พ.ศ. 	2560	- 	2564	แผ่นพ ัฒนาเศรัษฐก ิจัและส ังคมแห้ ่งชาต้ ิ 	ฉบ ับที่่�	12	 
(พ.ศ.	2560	-	2564)	สอด้รัับแผ่นยุที่ธ์ศาสต้รั์ชาต้ิ	20	ปีี	(พ.ศ.	2561	-	2580)

	 ในฐานะที่่�ผ่มได้้รัับมอบห้มายให้้กำากับด้่แลห้น่วยงานกลุ่มภารักิจัขนส่ง
ที่างนำ�า	 ได้้พัฒนารัะบบขนส่งที่างนำ�าและพาณิชยนาวีให้้สอด้คล้องต้ามนโยบาย
ของรััฐบาล	 โด้ยผ่ลการัด้ำาเนินงานที่่�สำาคัญ	 ได้้แก่	 การส่งเสริมการสัญจร
ทางน้ำำ�าด้้วยระบบขน้ำส่งรอง (Feeder)	 ที่่�ม่การัใช้พลังงานสะอาด้	 เปี็นมิต้รั 
กับสิ�งแวด้ล้อม	 โด้ยม่เรืัอไฟฟ้าปีรัับอากาศแม่นำ�าเจั้าพรัะยา	 เรัือด้่วนปีรัับอากาศ
แม่นำ�า เจั้าพรัะยา	 และเรัือไฟฟ้าที่่องเที่่�ยวในจัังห้วัด้ภ่เก็ต้ที่่�ม่ความปีลอด้ภัย	 
ลด้มลภาวะที่างอากาศและเส่ยง	 การพััฒน้ำาสถาน้ำี เรือ (Station Pier)  
ในแม่นำ�าเจั้าพรัะยาที่่�ยกรัะด้ับการัให้้บรัิการัใกล้เค่ยงสถึาน่รัถึไฟฟ้า การพััฒน้ำา
ท่าเรือโด้ยสาร ในคลองแสนแสบ	 คลองบางกอกน้อย	 คลองบางกอกให้ญ่	 
คลองผ่ดุ้งกรุัง เกษม	 ช่วยส่ง เสริัมการัเ ช่�อมต่้อการัสัญจัรั	 ล้อ	 รัาง 	 เรัือ	 
เพ่�มที่างเล่อกในการัเด้ินที่าง	 บรัรัเที่าปีัญห้าการัจัรัาจัรัในกรัุงเที่พมห้านครั 
และปีรัิมณฑล	การพััฒน้ำาท่าเรือใน้ำประเทศให้้มีการติิด้ติั�ง CCTV	 580	 ที่่า	 
โด้ยไม่ได้้ ใช้งบปีรัะมาณที่างรัาชการั	การพััฒน้ำาลำำาน้ำำ�าแลำะท่าเรือชายฝ่ั่�งทะเลำ 
ด้้าน้ำอ่าวไทยแลำะทะเลำอัน้ำด้ามัน้ำ	 เพ้�อปีรัะโยชน์ ในการัขนส่งสินค้าที่ั�งภายใน 
และรัะห้ว่างปีรัะเที่ศ	 เปี็นปีรัะต่้การัขนส่งด้้านฝุ่ั�งที่ะเลอันด้ามันที่่�สามารัถึเช่�อมโยง 
ในลักษณะของสะพาน เศรัษฐกิ จักับที่่ า เ รัื อฝุ่ั� งอ่ าว ไที่ย 	 การเสริมสร้ าง
ประสิทธิิภาพัการขน้ำส่งทางน้ำำ�าแลำะรักษาชายฝ่ั่�ง การัเสริัมชายห้าด้ที่่�ถ่ึกกัด้เซื่าะ 
เพ้�อยกรัะดั้บและเพ่�มขีด้ความสามารัถึ	 การัขนส่งที่างนำ�าต้ามมาต้รัฐานสากล	 
การขุด้ลำอกบำารุงรักษาร่องน้ำำ�าแลำะแก้ป่ญห้าอุทกภัยแลำะภัยแล้ำง คณะมน้ำติรี
องค์การทางทะเลำระห้ว่างประเทศ	 (International	Marine	Organization:	 IMO)	 
ที่่� ได้้รัับเล่อกตั้�งในสมัยท่ี่�	 8	 เพ้�อบรัรัลุผ่ลสำาเรั็จัที่ั�วโลก	 อันเป็ีนมาต้รัการัห้นึ�ง
ในการัเสริัมสร้ัางความปีลอด้ภัยและการัคุ้มครัองสิ�งแวด้ล้อมที่างที่ะเล	 อันเป็ีน
ผ่ลปีรัะโยชน์ที่างที่ะเลรั่วมกันของสมาชิกรััฐ	 ต้ลอด้จันภารักิจัด้้านการัขนส่ง
ผ่่้ โด้ยสารัและสินค้า	 ท่ี่าเรืัอ	 อ่่เรืัอ	 กองเรืัอไที่ย	 และการด้ำาเนิ้ำน้ำงาน้ำติาม IUU 
(Illegal,	 Unreported	 and	 Unregulated)	พััฒน้ำาโครงสร้างพ้ั�น้ำฐาน้ำทางน้ำำ�า
โด้ยการักำากับด้่แลการัขนส่งที่างนำ�าเพ้�อสนับสนุนการัจััด้การัปัีญห้าแรังงาน
ต้่างด้้าว	 การัปีรัะมงผ่ิด้กฎห้มายอย่างต้่อเน่�อง	การส่งเสริมท่าเรือขน้ำส่งสิน้ำค้า 
แลำะโลำจิสติิกส์ของประเทศ	 ให้้การับริัการัม่ปีรัะสิที่ธ์ิภาพ	 ปีลอด้ภัย	 ที่ันสมัย 
และได้้มาต้รัฐานสากล	 (Clean	 &	Green	 Port)	การส่งเสริมการขน้ำส่งทางน้ำำ�า
สน้ำับสน้ำุน้ำการท่องเที�ยว	 (Marine,	 Cruise)	การพััฒน้ำาท่าเรือขน้ำส่งสิน้ำค้า 
ให้้เป็น้ำก่�งอัติโน้ำมัติิแลำะการขน้ำส่งทางราง ให้้เปี็นศ่นย์กรัะจัายสินค้าและศ่นย์เช่�อมโยง
การัขนสง่อยา่งต้อ่เน่�องห้ลายร่ัปีแบบ	(Distribution	Center	&	Multimodal	Transport)	
ส่งผ่ลที่ำาให้้ค่าขนส่งต้่้สินค้าม่อัต้รัาที่่�ลด้ลงต้อบสนองความต้้องการัของชุมชนเม่อง

	 กรัะที่รัวงคมนาคมยังเป็ีนฟันเฟืองสำาคัญในการัฟื�นฟูเศรัษฐกิจัของ
ปีรัะเที่ศไที่ย	 ด้้วยการัเด้ินห้น้าพัฒนาโครังสรั้างพ้�นฐานด้้านคมนาคมขนส่ง	 
รัวมถึึงกลไกขับเคล่�อนมาต้รัการัและการัใช้ เที่คโนโลย่ด้้านการัขนส่งสินค้า 
ที่างนำ�า	 เพ้�อให้้การัค้ารัะห้ว่างปีรัะเที่ศด้ำาเนินไปีได้้อย่างต้่อเน่�อง	ต้ลอด้จันการัส่งเสรัิม
การัสัญจัรัที่างนำ�าที่่�เช่�อมต่้อการัขนส่งสาธ์ารัณะรั่ปีแบบอ่�นต้ามแผ่นการัพัฒนา 
โครังข่ายการัเดิ้นที่างที่างนำ�า	(W-Map)	รัวมถึึงท่ี่าเรืัอและภ่มิทัี่ศน์โด้ยรัอบ

	 ปีัจัจัุบันโลกได้้ม่การัเปีล่�ยนแปีลงอย่างรัวด้เรั็ว	เพ้�อรัองรัับกับการัเปีล่�ยนแปีลง 
และปีรัะเด้็นที่้าที่ายต้่าง	 ๆ	 ในอนาคต้	 กรัะที่รัวงคมนาคมจั้งจัำาเปี็นต้้องปีรัับต้ัว 
ให้้ที่ันกับสภาวการัณ์ที่่� เกิด้ข้�น	 ด้ังนั�น	 จั้งขอให้้ข้ารัาชการัและเจ้ัาห้น้าที่่�ภายใต้้ 
การัด้ำาเนินงานของกรัะที่รัวงคมนาคมทุี่กที่่านม่สุขภาพแข็งแรัง	 ม่ความสุข 
ความเจัรัิญในห้น้าที่่�การังาน	ม่ความมุ่งมั�น	 และความตั้�งใจัในการัที่ำางานอย่างเต้็มที่่�	 
เพ้�อเปี็นกำาลังสำาคัญในการัขับเคล่�อนและพัฒนาปีรัะเที่ศชาติ้และคุณภาพช่วิต้ 
ของปีรัะชาชนต้่อไปี

(นายอธิรัฐ รัต่นเศัรษฐ)
รัฐมนต่รีช่ว่ยว่่าการกระทรว่งคมนาคม

ส าร
รััฐมนตรัีช่่ว่ยว่่าการั
กรัะทรัว่งคมนาคม 
เนื�องในโอกาสื
ว่ันคล้ายว่ันสืถาปนา
กระทรว่งคมนาคม ครบรอบปีท่� 109
ว่ันท่� 1 เมษายน 2564
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	 ในปีี	2563	ที่่�ผ่่านมา	นับเปี็นอ่กห้นึ�งปีีที่่�กรัะที่รัวงคมนาคมได้้เผ่ชิญกับ 
ความท้ี่าที่ายของสถึานการัณ์	 COVID-19	 ที่ั�งในปีรัะเที่ศและต่้างปีรัะเที่ศ	 
ด้้วยความสามารัถึในการัวางแผ่นงานและการับริัห้ารังานอย่างเป็ีนรัะเบ่ยบ
แบบแผ่น	จั้งที่ำาให้้เรัาผ่่านพ้นอุปีสรัรัคต่้าง	ๆ	มาได้้ด้้วยด้่	 ซื่ึ�งได้้พ่ส่จัน์ ให้้เห้็น
แล้วว่าบุคลากรัของกรัะที่รัวงคมนาคมสามารัถึปีฏิิบัต้ิงานได้้อย่างม่ออาช่พ

	 ในฐานะรััฐมนต้รีัช่วยว่าการักรัะที่รัวงคมนาคม	 ผ่มม่ความยินด้่
เปี็นอย่างยิ�งที่่� ได้้รัับมอบห้มายให้้เข้ามากำากับด้่แลห้น่วยงานในกลุ่มภารักิจั 
การัขนส่งที่างอากาศ	ซึื่�งในปีีท่ี่�ผ่่านมาแม้ว่าการัขนส่งที่างอากาศจัะต้้องเผ่ชญิกับ 
ความยากลำาบากจัากภาวะการัแพร่ัรัะบาด้ของ	COVID-19	แต้ด่้ว้ยความมุง่มั�น 
ที่่�จัะพัฒนาการัขนส่งที่างอากาศของปีรัะเที่ศให้้ม่ปีรัะสิที่ธ์ิภาพและก้าวไกล 
ในรัะด้ับสากล	ผ่มจั้งได้้เด้ินห้น้าผ่ลักด้ัน	 เรั่งรััด้ทีุ่กโครังการัอย่างต้่อเน่�อง	 
ภายใต้้นโยบาย	“เช่�อมโลำก เช่�อมไทย ส่่เม่องรอง”	 เพ้�อนำาความเจัรัิญไปีส่่ 
ภ่มิภาคและปีรัะชาชนในทุี่กพ้�นที่่�อย่างเที่่าเที่่ยม	 โด้ยในปีี	 2562	 -	 2563	 
ได้้ใช้งบปีรัะมาณมากกว่า	1.4	ห้ม่�นล้านบาที่	เพ้�อลงทีุ่นพัฒนาที่่าอากาศยาน
แห้่งให้ม่และเพ่�มขีด้ความสามารัถึที่่าอากาศยานที่่�อย่่ในความด้่แลทัี่�ง	 29	 แห้่ง	
โด้ยมโ่ครังการัพัฒนาที่่�สำาคญักรัะจัายอย่่ในทุี่กภม่ภิาค	อาทิี่	โครังการัก่อสร้ัาง
อาคารัที่่�พักผ่่้โด้ยสารัห้ลังให้ม่	ณ	ที่่าอากาศยานกรัะบ่�	ต้รััง	นครัศรัีธ์รัรัมรัาช	
นรัาธ์ิวาส	 บุรัีรััมย์	 ขอนแก่น	 ผ่ลักด้ันการัก่อสรั้างรัะบบป้ีองกันนำ�าที่่วม 
ที่่าอากาศยานนครัศรีัธ์รัรัมรัาช	 จันแล้วเสร็ัจั	 ผ่ลักด้ันการัก่อสร้ัาง 
ที่่าอากาศยานพาณิชย์แห่้งให้ม่	 ได้้แก่	 ที่่าอากาศยานพัที่ลุง	 สต่้ล	 บึงกาฬ	
มุกด้าห้ารั	พะเยา	กาฬสินธ์ุ์	นครัปีฐม	และพังงา

	 และในปีี	 2564	 ยังคงเดิ้นห้น้าสานต่้อนโยบาย	 “เช่�อมโลก	 เช่�อมไที่ย 
ส่่ เ ม่องรัอง” 	 โด้ยกรัมท่ี่าอากาศยานได้้รัับจััด้สรัรังบปีรัะมาณกว่า	 
5,707	 ล้านบาที่	 เพ้�อพัฒนาที่่าอากาศยานภ่มิภาคอย่างต้่อเน่�องต้ามแผ่น 
ที่่�วางไว้	 พรั้อมรัองรัับการัเต้ิบโต้ของอุต้สาห้กรัรัมการับิน	 การัที่่องเที่่�ยว 
ที่่�จัะฟื�นต้ัวกลับมาภายห้ลังสถึานการัณ์	 COVID-19	 คล่�คลาย	 รัวมที่ั�ง 
ได้้ขับเคล่�อนการัพัฒนาการัขนส่งที่างอากาศในทุี่กมิต้ิ	 เช่น	 การัพัฒนา 
รัะบบบริัห้ารัการัจัรัาจัรัที่างอากาศ	 การัปีรัับปีรุังกฎห้มายเพ้�อส่งเสริัม 
และกำากับด้่แลกิจัการัขนส่งที่างอากาศ	 ต้ลอด้จันการัผ่ลิต้และพัฒนา 
บุคลากรัด้้านการัขนส่ง	 รัวมถึึงการัสร้ัางความร่ัวมม่อกับภาคเอกชน	
การัพัฒนาธ์ุรักิจัสายการับิน	 เพ้�อให้้ปีรัะชาชนได้้รัับบรัิการัที่่�ม่คุณภาพ	
สะด้วก	 รัวด้เร็ัว	 และปีลอด้ภัยในการัเดิ้นที่าง	 ซื่ึ� ง ท่ี่�ผ่่านมานับได้้ ว่า 
ปีรัะสบความสำา เรั็ จัอย่างด้่ ยิ� ง 	 เปี็นผ่ลมาจัากความร่ัวมม่อรั่วมใจั 
ของข้ารัาชการั	พนักงาน	ล่กจั้าง	 และเจั้าห้น้าที่่�ในสังกัด้กรัะที่รัวงคมนาคม
ทีุ่กที่่านท่ี่�ได้้รั่วมผ่ลักด้ันงานในภารักิจัให้้เป็ีนไปีอย่างรัาบรืั�นและสำาเรั็จัลุล่วง	 
เพ้�อความเจัริัญก้าวห้น้าของปีรัะเที่ศและคุณภาพช่วิต้ที่่�ด้่ของปีรัะชาชน	 
ขอให้้ทีุ่กที่่านยึด้มั�นในความซื่่�อสัต้ย์สุจัรัิต้	และใฝุ่�พัฒนาความรั่้ความสามารัถึ
ของต้นอย่เ่สมอ		พรัอ้มที่ั�งมส่ขุภาพพลานามยัที่่�สมบร่ัณ	์แขง็แรัง	เพ้�อเปีน็กำาลงั
สำาคัญในการัขับเคล่�อนพัฒนาปีรัะเที่ศส่บไปี	ผ่มขอขอบคุณมา	ณ	โอกาสน่�

ส าร
รััฐมนตรัีช่่ว่ยว่่าการั
กรัะทรัว่งคมนาคม 

(นายถาว่ร เสืนเน่ยม)
รัฐมนต่รีช่ว่ยว่่าการกระทรว่งคมนาคม
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	 นับเป็ีนความภาคภ่มิใจัของกรัะที่รัวงคมนาคม	 ท่ี่�ผ่่านมาได้้ม่ส่วนสำาคัญ 
ในการัรั่วมพัฒนาปีรัะเที่ศ	 และสรั้างความอย่่ด้่กินด้่ให้้กับปีรัะชาชนมาโด้ยต้ลอด้ 
ด้ังจัะเห็้นได้้จัากในปีี	 2562	 ก่อนห้น้าสถึานการัณ์โรัคโควิด้	 19	 สถึาบันการั
จััด้การันานาชาติ้	 (IMD)	 ได้้จััด้อันด้ับให้้ปีรัะเที่ศไที่ยม่ภาพรัวมขีด้ความสามารัถึ 
ในการัแข่งขันเปี็นอันด้ับที่่� 	 25	 ขยับข้�นจัากอันด้ับที่่� 	 27	 ในปีี 	 2560	 และม่ 
ขีด้ความสามารัถึในการัแข่งขันด้้านคุณภาพโครังสรั้างพ้�นฐานเปี็นอันด้ับที่่�	 27 
ในปีี	 2562	 ขยับข้ �นจัากอันด้ับที่่ �	 34	 ในปีี	 2560	 ด้้านการัที่่องเที่่ �ยว	 ม่จัำานวน 
นักที่่องเที่่�ยวต้่างชาต้ิเพ่�มข้�นจัาก	35,591,978	คน	ในปีี	2560	เปี็น	39,916,251	คน 
ในปีี	 2562	สรั้างรัายได้้รัวมให้้กับปีรัะเที่ศมากถึึง	3.01	ล้านล้านบาที่	ขณะที่่�ม่ลค่า
ผ่ลิต้ภัณฑ์มวลรัวมในปีรัะเที่ศ	 (GDP)	 เพ่�มข้�นจัาก	16.37	ล้านล้านบาที่	 ในปีี	 2561	 
เปี็น	16.88	ล้านล้านบาที่	ในปีี	2562	

	 ในปีี 	 2564 	 น่� 	 ด้้ วยความมุ่ ง มั� น และวิสัย ทัี่ศน์น โยบายเ ชิ ง รุักของ 
ที่่านศักด้ิ�สยาม	 ชิด้ชอบ	 รััฐมนต้รีัว่าการักรัะที่รัวงคมนาคม	 ที่ำาให้้กรัะที่รัวง
คมนาคมได้้รัับความไ ว้วางใจัให้้สานต่้อพัฒนาโครังการัที่่� ม่ความสำาคัญ 
ที่างเศรัษฐกิจั	 ต้ลอด้จันโครังการัให้ม่ๆ	 ท่ี่�ยกรัะดั้บการัพัฒนาให้้ รุัด้ห้น้า 
ยิ�งข้�นในรัะด้ับสากล	 	 อาทิี่	 ทางบก 	 ศึกษาผ่ลักด้ันแผ่น	 MR-MAP	 พัฒนา 
โครังข่ายมอเต้อรั์เวย์ควบค่่กับโครังข่ายรัถึไฟ	 จัำานวน	 9	 เส้นที่าง	 เพ้�อบ่รัณาการั
โครังข่ายในการัขนส่งสินค้าให้้เกิด้ปีรัะสิที่ธ์ิภาพ	 กรัะจัายความเจัรัิญส่่ภ่มิภาค	
เช่�อมโยงปีรัะเที่ศเพ้�อนบ้าน	 และลด้ปัีญห้าการัเวนค่นที่่� ดิ้นซื่ำ�าซื่้อน	 ทางราง
เรั่งรััด้การัพัฒนาโครังข่ายรัถึไฟฟ้าในกรัุงเที่พฯ	 และปีรัิมณฑล	 เพ้�อแก้ปัีญห้า 
การัจัรัาจัรัและ	 PM	 2.5	 อย่างเป็ีนรัะบบและยั�งย่น	 ควบค่่กับการัเร่ังรััด้รัถึไฟ 
ที่างค่่ที่ั�วปีรัะเที่ศให้้เปี็นแกนห้ลักของรัะบบคมนาคมขนส่ง	 ลด้ต้้นทุี่นโลจัิสต้ิกส์ 
และ เพ่� มขีด้ความสามารัถึการัแข่ งขันของปีรัะ เที่ศ	 รัวมที่ั� งผ่ลักด้ันรัถึไฟ 
ความเรั็วส่งให้้เปี็นที่างเล่อกให้ม่ของการัเด้ินที่าง	 เช่นเด้่ยวกับปีรัะเที่ศชั�นนำาที่ั�วโลก 
ทางน้ำำ�า	 เด้ินห้น้าศึกษาและผ่ลักด้ัน	 โครังการั	 Land	 Bridge	 สะพานเศรัษฐกิจั 
เช่�อมต้่อ	2	ฝุ่ั�งที่ะเลอันด้ามันและอ่าวไที่ยที่ะเลจัีนใต้้เข้าด้้วยกัน	 เพ้�อเปี็นการัเช่�อมต้่อ 
รัะเบ่ยงเศรัษฐกิจัภาคต้ะวันออกและภาคใต้้ของไที่ยกับที่วีปีเอเช่ย	 ต้ะวันออกกลาง			
และยุโรัปี	 เพ่�มขีด้ความสามารัถึในการัแข่งขันของปีรัะเที่ศ	 และทางอากาศ  
พัฒนาที่่าอากาศยานห้ลักของปีรัะเที่ศ	 ได้้แก่	 สุวรัรัณภ่มิ	 ด้อนเม่อง	 และอ่่ต้ะเภา	 
เพ้�อเพ่�มขีด้ความสามารัถึในการัแข่งขันให้้ ไที่ยเป็ีนศ่นย์กลางการับินของภ่มิภาค
อาเซื่่ยน

	 ผ่มขอขอบคุณคณะผ่่้บรัิห้ารั	 ข้ารัาชการั	 พนักงานรัาชการั	 และล่กจั้าง 
ในสังกัด้ของกรัะที่รัวงคมนาคมทีุ่กที่่าน	 ท่ี่� ได้้ผ่นึกกำาลังทุ่ี่มเที่ที่ำางานในเชิงรัุก 
ต้ลอด้ช่วงที่่�ผ่่านมา	และขอเปี็นกำาลังใจัให้้กับทีุ่กที่่านรั่วมกันเด้ินห้น้าขับเคล่�อนภารักิจั
ต้ลอด้จันโครังการัต่้าง	 ๆ	 เห้ล่าน่�อย่างเต็้มกำาลังความสามารัถึ	 เพ้�อความอย่่ด้ ่
กินด้่ของปีรัะชาชนและยกรัะดั้บรัะบบคมนาคมไที่ยให้้เป็ีนที่่�ห้นึ�งในภ่มิภาคอาเซื่่ยน	 
เพ้�อนำาพาเศรัษฐกิจัของชาต้ิไปีส่่ความมั�นคง	มั�งคั�ง	ยั�งย่น	ส่บไปี

(นายชยธรรม์ พื่รห่มศัร)
ปลัดกระทรว่งคมนาคม
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 พัฒนาระบบขนส�งอยู่�างบ่รณาการ เพ่�อยู่กระด็ับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส�วน และขับเคล่�อน
เศรษฐกิจของประเทศอยู่�างยู่ั�งยู่่น

บริหารนโยู่บายู่และขับเคล่�อน
ยูุ่ทธิศาสตร์อยู่�างบ่รณาการ 

ให้สอด็คล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาประเทศ

ปรับปรุงและพัฒนา
การให้บริการขนส�ง

ให้มีคุณภาพอยู่�างต�อเน่�อง

ปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้างพ่�นฐาน และระบบ

การจัด็การการจราจร
ให้เพียู่งพอกับความต้องการ

ทั�งปัจจุบันและอนาคต

ส�งเสริม สนับสนุน
เพ่�อสร้างค�านิยู่มที�เหมาะสม

ของผู้่้ใช้ระบบขนส�ง
และพัฒนาขีด็ความสามารถ  

ในการประกอบการ 

บริหารและพัฒนาองค์กร 
อยู่�างต�อเน่�องส่�ความเป็นเลิศ

กำากับ ด็่แลอยู่�างมีธิรรมาภิบาล 
ปรับปรุงพัฒนาระบบกฎหมายู่

และมาตรฐานให้ทัน
ต�อความเปลี�ยู่นแปลง

ว่ิสืัยทัศัน์

พื่ันธกิจ
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 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ในหมวด็ 8 กำาหนด็ให้กระทรวงคมนาคม  
มีอำานาจที�เกี�ยู่วข้องกับการขนส�ง ธิุรกิจการขนส�ง การวางแผู้นจราจร และการพัฒนาโครงสร้างพ่�นฐาน 
ด็้านการคมนาคม และราชการอ่�นตามที�มีกฎหมายู่กำาหนด็ให้เป็นอำานาจหน้าที�ของกระทรวงคมนาคม 
หรือส�วนราชการที�สังกัด็กระทรวงคมนาคม

Inclusive
บริการทั�วถึง

Green
ใส�ใจสิ�งแวด็ล้อม

Efficient
มีประสิทธิิภาพ

Technology
ร่้จักใช้เทคโนโลยู่ี

Transparent
มีความโปร�งใส

ค่านิยม

ภารกิจและอำานาจห่น้าท่�ของกระทรว่งคมนาคม
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 1) มีระบบการบริหารนโยู่บายู่และยูุ่ทธิศาสตร์ที�ได็้รับการพัฒนาอยู่�างต�อเน่�อง 
  และมีคุณลักษณะที�สำาคัญ ได็้แก�
  • การมีส�วนร�วมจากผู้่้มีส�วนเกี�ยู่วข้องที�สำาคัญ
  • เทคโนโลยู่ีสารสนเทศและการส่�อสารถ่กนำามาใช้เป็นปัจจัยู่หลักสำาคัญในการกำาหนด็
   นโยู่บายู่และการตัด็สินใจของผู้่้บริหาร
  • สอด็คล้องกับความต้องการของผู้่้มีส�วนเกี�ยู่วข้องที�สำาคัญ
 2) ผู้่้มีส�วนเกี�ยู่วข้องที�สำาคัญกับการบริหารนโยู่บายู่และยูุ่ทธิศาสตร์มีความพึงพอใจ
  ต�อผู้ลสำาเร็จการบริหารนโยู่บายู่และยูุ่ทธิศาสตร์

 1) ส�งเสริมและ/หรือด็ำาเนินการจัด็ทำาความตกลงระหว�างประเทศ และความร�วมม่อ 
  ระหว�างประเทศด็้านการคมนาคมขนส�ง เพ่�อผู้ลประโยู่ชน์ของชาติและประเทศ/ 
  กลุ�มประเทศค่�ความร�วมม่อในเวทีทวิภาคีและพหุภาคี
 2) ยู่กระด็ับคุณภาพผู้ลการด็ำาเนินงานด็้านการอุทธิรณ์
 3) พัฒนายูุ่ทธิศาสตร์การส่�อสารและการประชาสัมพันธิ์แบบบ่รณาการ
 4) ยู่กระด็ับระบบการจัด็การความปลอด็ภัยู่ เพ่�อป้องกันและลด็ความส่ญเสียู่ด็้านคมนาคม
 5) ผู้ลักด็ันส�งเสริมและ/หรือสนับสนุนให้มีการด็ำาเนินการพัฒนากฎหมายู่ที�เหมาะสม 
  กับสภาวการณ์
 6) ร�วมขับเคล่�อนยูุ่ทธิศาสตร์ด็ิจิทัลเพ่�อเศรษฐกิจและสังคม

พััฒน้ำาการบริห้ารน้ำโยบายแลำะยุทธิศาสติร์อย่างติ่อเน้ำ่�อง

พััฒน้ำาป่จจัยสน้ำับสน้ำุน้ำการขับเคลำ่�อน้ำยุทธิศาสติร์ส่่ความสำาเร็จ

ประเด็นยุทธศัาสืต่ร์

1

2
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 1) การเป็นองค์กรที�มีสมรรถนะส่ง
 2) กระบวนงานมีการพัฒนาปรับปรุงอยู่�างต�อเน่�อง
 3) มีการนำาเทคโนโลยู่ีสารสนเทศและการส่�อสารมาใช้ในการพัฒนากระบวนงาน
 4) บุคลากร สปค. เป็นคนด็ี มีความร่้ ความสามารถ ความเชี�ยู่วชาญในงาน และมีความสุข 
  ในการทำางาน

พััฒน้ำาสมรรถน้ำะองค์กรอย่างบ่รณาการ3
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ทาเน่ยบผ่้้บริห่ารกระทรว่งคมนาคม
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าเน่ยบผ่้้บริห่ารกระทรว่งคมนาคม
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น้ำายศักด้ิ�สยาม ชิด้ชอบ
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม

รัฐมนต่รีว่่าการกระทรว่งคมนาคม

รายงานประจำาป ี2563 กระทรวงคมนาคม16



น้ำายอธิิรัฐ รัติน้ำเศรษฐ
รัฐมนตรีช�วยู่ว�าการกระทรวงคมนาคม

น้ำายถาวร เสน้ำเน้ำียม  
รัฐมนตรีช�วยู่ว�าการกระทรวงคมนาคม

รัฐมนต่รีช่ว่ยว่่าการกระทรว่งคมนาคม

รายงานประจำาป ี2563 กระทรวงคมนาคม 17



1. น้ำายสุชาติิ โชคชัยวัฒน้ำากร 
 ผู้่้ช�วยู่รัฐมนตรีประจำากระทรวงคมนาคม 
 (ตั�งแต�วันที� 20 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2563)

3. น้ำางสุขสมรวย วัน้ำทน้ำียกุลำ
 เลขานุการรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม 
 (ตั�งแต�วันที� 6 สิงหาคม 2562)

2. น้ำายวิรัช พัิมพัะน้ำิติย์ 
 ที�ปรึกษารัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม
 (ตั�งแต�วันที� 6 สิงหาคม 2562)

4. น้ำางสาวณัฐธิ์ภัสส์ ยงใจยุทธิ
 ที�ปรึกษารัฐมนตรีช�วยู่ว�าการกระทรวงคมนาคม
 (นายู่อธิิรัฐ รัตนเศรษฐ) 
 (ตั�งแต�วันที� 13 สิงหาคม 2562 - 28 กันยู่ายู่น 2563)

คณะผ่้้บริห่าร (ข้าราชการการเมือง)

21 43
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1. น้ำางสาวฐิติิมา เฮ้้งเจริญ 
 ที�ปรึกษารัฐมนตรีช�วยู่ว�าการกระทรวงคมนาคม
 (นายู่อธิิรัฐ รัตนเศรษฐ)
 (ตั�งแต�วันที� 6 ตุลาคม 2563)

3. น้ำายอภิชาติิ สุภาแพั่ง 
 ที�ปรึกษารัฐมนตรีช�วยู่ว�าการกระทรวงคมนาคม
 (นายู่ถาวร เสนเนียู่ม)
 (ตั�งแต�วันที� 13 สิงหาคม 2562)

2. น้ำายติติิรัฐ รัติน้ำเศรษฐ  
 ผู้่้ช�วยู่เลขานุการรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม 
 ปฏิิบัติหน้าที�เลขานุการรัฐมนตรีช�วยู่ว�าการ
 กระทรวงคมนาคม (นายู่อธิิรัฐ รัตนเศรษฐ)
 (ตั�งแต�วันที� 6 สิงหาคม 2562)

4. น้ำายเจือ ราชสีห้์ 
 ผู้่้ช�วยู่เลขานุการรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม
 ปฏิิบัติหน้าที�เลขานุการรัฐมนตรีช�วยู่ว�าการกระทรวงคมนาคม
 (นายู่ถาวร เสนเนียู่ม)
 (ตั�งแต�วันที� 13 สิงหาคม 2562)

21 43
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ปลัดกระทรว่งคมนาคม

น้ำายชัยวัฒน้ำ์ ทองคำาค่ณ 
ปลัด็กระทรวงคมนาคม 
(ตั�งแต�วันที� 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยู่ายู่น 2563)

น้ำายชยธิรรม์ พัรห้มศร 
ปลัด็กระทรวงคมนาคม 
(ตั�งแต�วันที� 1 ตุลาคม 2563)
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1. น้ำายพัีระพัลำ ถาวรสุภเจริญ 
 รองปลัด็กระทรวงคมนาคม
 หัวหน้ากลุ�มงานภารกิจด็้านการขนส�ง 
 (ตั�งแต�วันที� 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยู่ายู่น 2563)

3. น้ำายพัิศักด้ิ� จิติวิริยะวศิน้ำ 
 รองปลัด็กระทรวงคมนาคม
 หัวหน้ากลุ�มงานภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพ่�นฐาน
 ด็้านทางหลวง 
 (ตั�งแต�วันที� 9 เมษายู่น 2562)

2. น้ำายสรพังศ์ ไพัฑู่รย์พังษ์ 
 รองปลัด็กระทรวงคมนาคม
 หัวหน้ากลุ�มงานภารกิจด็้านการขนส�ง 
 (ตั�งแต�วันที� 1 ตุลาคม 2563)

4. น้ำายอาน้ำน้ำท์ เห้ลำ่องบริบ่รณ์
 รองปลัด็กระทรวงคมนาคม ด็้านอำานวยู่การ
 หัวหน้าศ่นยู่์ปฏิิบัติการต�อต้านการทุจริต
 (ตั�งแต�วันที� 1 ตุลาคม 2562)

รองปลัดกระทรว่งคมนาคม

21 43
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คณะผ่้้ต่รว่จราชการกระทรว่งคมนาคม

น้ำางสาวกอบกุลำ โมทน้ำา
หัวหน้าผู้่้ตรวจราชการกระทรวง 
(ตั�งแต�วันที� 7 พฤษภาคม 2562 - 30 กันยู่ายู่น 2563)

น้ำายกมลำ ห้มั�น้ำทำา
ผู้่้ตรวจราชการกระทรวง 
(ตั�งแต�วันที� 10 สิงหาคม 2562 - 30 กันยู่ายู่น 2563)

น้ำายสมัย โชติิสกุลำ 
ผู้่้ตรวจราชการกระทรวง 
(ตั�งแต�วันที� 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยู่ายู่น 2563)

น้ำางอัมพัวัน้ำ วรรณโก 
ผู้่้ตรวจราชการกระทรวง 
(ตั�งแต�วันที� 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยู่ายู่น 2563)
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น้ำางสาวดุ้จด้าว เจริญผลำ 
ผู้่้ตรวจราชการกระทรวง 
(ตั�งแต�วันที� 9 เมษายู่น 2562)

น้ำายกริชเพัชร ชัยช่วย
ผู้่้ตรวจราชการกระทรวง 
(ตั�งแต�วันที� 9 กุมภาพันธิ์ 2564)

น้ำายปริญญา แสงสุวรรณ
ผู้่้ตรวจราชการกระทรวง 
(ตั�งแต�วันที� 9 กุมภาพันธิ์ 2564)

น้ำายทวี เกศิสำาอาง
ผู้่้ตรวจราชการกระทรวง 
(ตั�งแต�วันที� 1 ตุลาคม 2563)

น้ำายจุฬา สุขมาน้ำพั 
ผู้่้ตรวจราชการกระทรวง 
(ตั�งแต�วันที� 9 กุมภาพันธิ์ 2564)

น้ำางจัน้ำทิรา บุรุษพััฒน้ำ์
ผู้่้ตรวจราชการกระทรวง 
(ตั�งแต�วันที� 9 กุมภาพันธิ์ 2564)
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คณะท่�ปรึกษาท่�รายงานต่รงต่่อปลัดกระทรว่ง

น้ำายธิงชัย พังษ์วิชัย 
ที�ปรึกษาด็้านเศรษฐกิจการขนส�งทางนำ�า
(ตั�งแต�วันที� 20 พฤษภาคม 2563)

น้ำายสถาพัร อังคณาวรกุลำ
ที�ปรึกษาด็้านเศรษฐกิจการขนส�งทางอากาศ
(ตั�งแต�วันที� 6 สิงหาคม 2563)

น้ำายวัลำลำภ งามสอน้ำ 
ที�ปรึกษาด็้านเศรษฐกิจการขนส�งทางบก 
(ตั�งแต�วันที� 24 กุมภาพันธิ์ 2563)

รายงานประจำาป ี2563 กระทรวงคมนาคม24



คณะกรรมการต่รว่จสือบและประเมินผ่ล
ประจำากระทรว่งคมนาคม 

น้ำางสร้อยทิพัย์ ไติรสุทธิิ�
ประธิานกรรมการตรวจสอบและประเมินผู้ล
ประจำากระทรวงคมนาคม 
(ตั�งแต�วันที� 23 กันยู่ายู่น 2563)

น้ำายชาญวิทย์ อมติะมาทุชาติิ 
กรรมการตรวจสอบและประเมินผู้ล
ประจำากระทรวงคมนาคม 
(ตั�งแต�วันที� 23 กันยู่ายู่น 2563)

น้ำายระพัิน้ำทร์ จารุดุ้ลำ 
กรรมการตรวจสอบและประเมินผู้ล 
ประจำากระทรวงคมนาคม
(ตั�งแต�วันที� 23 กันยู่ายู่น 2563)

น้ำายเทียน้ำโชติิ จงพัีร์เพัียร 
กรรมการตรวจสอบและประเมินผู้ล 
ประจำากระทรวงคมนาคม 
(ตั�งแต�วันที� 23 กันยู่ายู่น 2563)

น้ำายสุวิทย์ อมรน้ำพัรัติน้ำกุลำ 
กรรมการตรวจสอบและประเมินผู้ล 
ประจำากระทรวงคมนาคม 
(ตั�งแต�วันที� 23 กันยู่ายู่น 2563)

รายงานประจำาป ี2563 กระทรวงคมนาคม 25



คณะผ่้้บริห่ารท่�รายงานต่รงต่่อปลัดกระทรว่ง

น้ำายพัิเชฐ คุณาธิรรมรักษ์ 
ผู้่้ช�วยู่ปลัด็กระทรวงคมนาคม 1 
(ตั�งแต�วันที� 15 มกราคม 2563 - 30 กันยู่ายู่น 2563)

น้ำางสาวรัชน้ำีพัร ธิิติิทรัพัย์ 
ผู้่้ช�วยู่ปลัด็กระทรวงคมนาคม 1
(ตั�งแต�วันที� 9 กุมภาพันธิ์ 2564)

น้ำางจติุพัร เน้ำียมสุข 
ผู้่้ช�วยู่ปลัด็กระทรวงคมนาคม 2 
(ตั�งแต�วันที� 15 มกราคม 2563)

รายงานประจำาป ี2563 กระทรวงคมนาคม26



น้ำางบุษยา สุระมาน้ำะ
หัวหน้าสำานักงานรัฐมนตรี 
(ตั�งแต�วันที� 6 กันยู่ายู่น 2560 - 21 มิถุนายู่น 2563)

น้ำางสาววน้ำัญญา วรรณจำารัส 
รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ�ม
พัฒนาระบบบริหาร
(ตั�งแต�วันที� 24 เมษายู่น 2563)

น้ำางสาวอน้ำุรักษ์ ศรีสุระ 
หัวหน้าสำานักงานรัฐมนตรี 
(ตั�งแต�วันที� 22 กันยู่ายู่น 2563)

น้ำายชยุติพัลำ ลำีน้ำิวา
ผู้่้เชี�ยู่วชาญเฉพาะด็้าน
ให้คำาปรึกษากฎหมายู่

น้ำางสาวกชกร สวัสด้ิ�วงษ์
รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ�ม
ตรวจสอบภายู่ใน
(ตั�งแต�วันที� 24 เมษายู่น 2563)

รายงานประจำาป ี2563 กระทรวงคมนาคม 27



ทาเน่ยบผ่้้บริห่ารห่น่ว่ยงานในสืังกัด

รายงานประจำาปี 2563 กระทรวงคมนาคม28



าเน่ยบผ่้้บริห่ารห่น่ว่ยงานในสืังกัด

รายงานประจำาป ี2563 กระทรวงคมนาคม 29



น้ำายสมชาย สุมน้ำัสขจรกุลำ 
รองอธิิบด็ีกรมเจ้าท�าด็้านวิชาการ

น้ำายกริชเพัชร ชัยช่วย
รองอธิิบด็ีกรมเจ้าท�าด็้านปลอด็ภัยู่
(ตั�งแต�วันที� 1 พฤษภาคม 2561 -
8 กุมภาพันธิ์ 2564)

น้ำายสมพังษ์ จิรศิริเลำิศ
รองอธิิบด็ีกรมเจ้าท�าด็้านปฏิิบัติการ 
(ตั�งแต�วันที� 15 มกราคม 2563)

น้ำายวิทยา ยาม่วง
อธิิบด็ีกรมเจ้าท�า
(ตั�งแต�วันที� 1 ตุลาคม 2562)

พัฒนาระบบขนส�งทางนำ�าอยู่�างบ่รณาการให้เกิด็ความมั�นคง ปลอด็ภัยู่
และเพ่�มศักยู่ภาพการแข�งขันของประเทศ

กรมเจ้าท่า

รายงานประจำาป ี2563 กระทรวงคมนาคม30



น้ำางจัน้ำทิรา บุรุษพััฒน้ำ์ 
รองอธิิบด็ีฝ่่ายู่ปฏิิบัติการ
(ตั�งแต�วันที� 31 มกราคม 2562 -
8 กุมภาพันธิ์ 2564)

น้ำายยงยุทธิ น้ำาคแด้ง
รองอธิิบด็ีกรมการขนส�งทางบก 
(ตั�งแต�วันที� 15 มกราคม 2563)

น้ำายจิรุติม์ วิศาลำจิติร
อธิิบด็ีกรมการขนส�งทางบก
(ตั�งแต�วันที� 1 ตุลาคม 2562)

เป็นองค์กรแห�งนวัตกรรมในการควบคุม กำากับ ด็่แล ระบบการขนส�งทางถนน
ให้มีคุณภาพและปลอด็ภัยู่ 

กรมการขนสื่งทางบก

น้ำายธิาน้ำี ส่บฤกษ์ 
รองอธิิบด็ีฝ่่ายู่บริหาร
(ตั�งแต�วันที� 31 มกราคม 2562)

รายงานประจำาป ี2563 กระทรวงคมนาคม 31



น้ำายวิทวัส ภักด้ีสัน้ำติิสกุลำ
รองอธิิบด็ีกรมท�าอากาศยู่าน
ด็้านเศรษฐกิจ

น้ำายสมเกียรติิ มณีสถิติย์
รองอธิิบด็ีกรมท�าอากาศยู่าน
ด็้านโครงสร้างพ่�นฐาน

ท�าอากาศยู่านมาตรฐานสากล ส�งเสริมโครงข�ายู่คมนาคมของประเทศ
กรมท่าอากาศัยาน

น้ำายพัิศักด้ิ� จิติวิริยะวศิน้ำ
รักษาการอธิิบด็ีกรมท�าอากาศยู่าน 
(ตั�งแต�วันที� 1 ตุลาคม 2563 -
17 ธิันวาคม 2563)

น้ำายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้ำ้อย
รักษาการอธิิบด็ีกรมท�าอากาศยู่าน 
(ตั�งแต�วันที� 18 ธิันวาคม 2563 -
8 กุมภาพันธิ์ 2564)
อธิิบด็ีกรมท�าอากาศยู่าน
(ตั�งแต�วันที� 9 กุมภาพันธิ์ 2564)

ด้ร.จรุณ มีสมบ่รณ์
รองอธิิบด็ีกรมท�าอากาศยู่าน
ด็้านมาตรฐาน 

น้ำายทวี เกศิสำาอาง
อธิิบด็ีกรมท�าอากาศยู่าน 
(ตั�งแต�วันที� 18 มกราคม 2563 -
30 กันยู่ายู่น 2563)

รายงานประจำาป ี2563 กระทรวงคมนาคม32



น้ำายทวี เกศิสำาอาง
รองอธิิบด็ีกรมทางหลวง
ฝ่่ายู่บริหาร 
(ตั�งแต�วันที� 6 กันยู่ายู่น 2559 -
17 มกราคม 2563)

น้ำายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้ำ้อย
รองอธิิบด็ีกรมทางหลวง
ฝ่่ายู่ด็ำาเนินงาน
(ตั�งแต�วันที� 15 มกราคม 2563 -
17 ธิันวาคม 2563)

น้ำายกิติติิพััน้ำธิ์ ปาน้ำจัน้ำทร์
รองอธิิบด็ีกรมทางหลวง 
ฝ่่ายู่ด็ำาเนินงาน
(ตั�งแต�วันที� 16 มกราคม 2563 -
8 กุมภาพันธิ์ 2564)

ระบบทางหลวงที�สะด็วก ปลอด็ภัยู่ เช่�อมโยู่งการพัฒนาโครงสร้างพ่�นฐานของประเทศ
กรมทางห่ลว่ง

น้ำายอภิสิทธิิ� พัรห้มเสน้ำ 
รองอธิิบด็ีกรมทางหลวง
ฝ่่ายู่บำารุงทาง 

ด้ร.จรุณ มีสมบ่รณ์
รองอธิิบด็ีกรมท�าอากาศยู่าน
ด็้านมาตรฐาน 

น้ำายอภิชาติิ จัน้ำทรทรัพัย์ 
รองอธิิบด็ีกรมทางหลวง
ฝ่่ายู่วิชาการ 

น้ำายสราวุธิ ทรงศิวิ ไลำ
อธิิบด็ีกรมทางหลวง 
(ตั�งแต�วันที� 1 ตุลาคม 2562)
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น้ำายประศักด้ิ� บัณฑูุน้ำาค
รองอธิิบด็ีกรมทางหลวงชนบท

น้ำายปฐม เฉลำยวาเรศ
อธิิบด็ีกรมทางหลวงชนบท
(ตั�งแต�วันที� 9 พฤศจิกายู่น 2562)

เช่�อมโยู่งโครงข�ายู่ถนน ระหว�างทางหลวงแผู้�นด็ิน ทางหลวงท้องถิ�น ท�าอากาศยู่าน ท�าเรือ สถานีรถไฟ 
สถานีรถโด็ยู่สาร เขตเศรษฐกิจพ่เศษ และโครงการพระราชด็ำาริเข้าด็้วยู่กันได็้ครบถ้วน ภายู่ในปี พ.ศ. 2579

กรมทางห่ลว่งชนบท

น้ำายไกวัลำย์ โรจน้ำาน้ำุก่ลำ
รองอธิิบด็ีกรมทางหลวงชนบท 
(ตั�งแต�วันที� 15 มกราคม 2563)

น้ำายมาน้ำพั สุสิงห้์
รองอธิิบด็ีกรมทางหลวงชนบท 
(ถึงวันที� 30 กันยู่ายู่น 2563)

น้ำายผดุ้งศักด้ิ� สรุจิกำาจรวัฒน้ำะ
รองอธิิบด็ีกรมทางหลวงชนบท
(ตั�งแต�วันที� 9 กุมภาพันธิ์ 2564)

รายงานประจำาป ี2563 กระทรวงคมนาคม34



องค์กรนำาในการกำาหนด็ทิศทางและขับเคล่�อนการพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศ 
สืำานักงานนโยบายและแผ่นการขนสื่งและจราจร

น้ำายผดุ้งศักด้ิ� สรุจิกำาจรวัฒน้ำะ
รองอธิิบด็ีกรมทางหลวงชนบท
(ตั�งแต�วันที� 9 กุมภาพันธิ์ 2564)

น้ำางวิ ไลำรัติน้ำ์ ศิริโสภณศิลำป์ 
รองผู้่้อำานวยู่การสำานักงานนโยู่บายู่
และแผู้นการขนส�งและจราจร

น้ำายอาน้ำน้ำท์ เห้ลำ่องบริบ่รณ์
รักษาการผู้่้อำานวยู่การสำานักงานนโยู่บายู่
และแผู้นการขนส�งและจราจร
(ตั�งแต�วันที� 1 ตุลาคม 2563 -
17 ธิันวาคม 2563)

น้ำายป่ญญา ช่พัาน้ำิช
ผู้่้อำานวยู่การสำานักงานนโยู่บายู่
และแผู้นการขนส�งและจราจร
(ตั�งแต�วันที� 9 กุมภาพันธิ์ 2564)

น้ำายชยธิรรม์ พัรห้มศร 
ผู้่้อำานวยู่การสำานักงานนโยู่บายู่ 
และแผู้นการขนส�งและจราจร  
(ตั�งแต�วันที� 9 พฤศจิกายู่น 2562 -
30 กันยู่ายู่น 2563)
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เป็นองค์กรกำากับด็่แลระบบการขนส�งทางราง เพ่�อยู่กระด็ับความปลอด็ภัยู่
และคุณภาพการให้บริการระด็ับสากล

กรมการขนสื่งทางราง

น้ำายกิติติิพััน้ำธิ์ ปาน้ำจัน้ำทร์
อธิิบด็ีกรมการขนส�งทางราง
(ตั�งแต�วันที� 9 กุมภาพันธิ์ 2564)

น้ำายสรพังศ์ ไพัฑู่รย์พังษ์
อธิิบด็ีกรมการขนส�งทางราง
(ตั�งแต�วันที� 18 มกราคม 2563 - 
30 กันยู่ายู่น 2563)

น้ำายพัิเชฐ คุณาธิรรมรักษ์
รองอธิิบด็ีกรมการขนส�งทางราง
(ตั�งแต�วันที� 1 ตุลาคม 2563) 
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มาตรฐานส่�ความยู่ั�งยู่่น Standard toward Sustainability
สืำานักงานการบินพื่ลเรือนแห่่งประเทศัไทย

น้ำายจุฬา สุขมาน้ำพั
ผู้่้อำานวยู่การสำานักงาน
การบินพลเรือนแห�งประเทศไทยู่

น้ำายปรีด้า ยังสุขสถาพัร
รองผู้่้อำานวยู่การสำานักงาน
การบินพลเรือนแห�งประเทศไทยู่

น้ำายศรัณย เบ็ญจน้ำิรัติน้ำ์
รองผู้่้อำานวยู่การสำานักงาน 
การบินพลเรือนแห�งประเทศไทยู่
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เป็นผู้่้ให้บริการระบบรางของรัฐที�ด็ีที�สุด็ในอาเซีียู่นในปี 2570
การรถไฟแห่่งประเทศัไทย

น้ำายพัีระเด้ช ห้น้ำ่ขวัญ
รองผู้่้ว�าการกลุ�มยูุ่ทธิศาสตร์
(ตั�งแต�วันที� 1 ตุลาคม 2563)

น้ำายอวิรุทธิ์ ทองเน้ำติร
รองผู้่้ว�าการกลุ�มอำานวยู่การ
(ตั�งแต�วันที� 1 ตุลาคม 2563) 

น้ำายจเร รุ่งฐาน้ำีย
รองผู้่้ว�าการกลุ�มโครงสร้างพ่�นฐาน

น้ำายวรวุฒิ มาลำา
รองผู้่้ว�าการกลุ�มธิุรกิจ 
การบริหารทรัพยู่์สิน 
(ถึงวันที� 30 กันยู่ายู่น 2563) 

น้ำายเอก สิทธิิเวคิน้ำ
รองผู้่้ว�าการกลุ�มธิุรกิจ 
การบริหารทรัพยู่์สิน
(ตั�งแต�วันที� 1 ตุลาคม 2563)

น้ำายน้ำิรุฒ มณีพััน้ำธิ์
ผู้่้ว�าการรถไฟแห�งประเทศไทยู่
(ตั�งแต�วันที� 24 เมษายู่น 2563)
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น้ำางสาวเจษฎาพัร 
ยุทธิน้ำวิบ่ลำย์ชัย
ผู้่้ช�วยู่ผู้่้ว�าการด็้านบริหาร

น้ำายจุลำพังษ์ จุลำาน้ำน้ำท์
ผู้่้ช�วยู่ผู้่้ว�าการด็้านปฏิิบัติการ
(ถึงวันที� 30 กันยู่ายู่น 2563)

น้ำายอน้ำัน้ำติ์ โพัธิิ�น้ำิ�มแด้ง
ผู้่้ช�วยู่ผู้่้ว�าการด็้านปฏิิบัติการ
(ตั�งแต�วันที� 1 ตุลาคม 2563)

น้ำายสุชีพั สุขสว่าง
รองผู้่้ว�าการกลุ�มธิุรกิจการเด็ินรถ
(ตั�งแต�วันที� 1 ตุลาคม 2563)

น้ำายศิริพังศ์ พัฤทธิิพััน้ำธิุ์
รองผู้่้ว�าการกลุ�มธิุรกิจ
ซี�อมบำารุงรถจักรและล้อเล่�อน 

น้ำายสุจิติติ์ เชาว์ศิริกุลำ
รองผู้่้ว�าการกลุ�มบริหารรถไฟฟ้า

น้ำายจเร รุ่งฐาน้ำีย
รองผู้่้ว�าการกลุ�มโครงสร้างพ่�นฐาน

น้ำายเอก สิทธิิเวคิน้ำ
รองผู้่้ว�าการกลุ�มธิุรกิจ 
การบริหารทรัพยู่์สิน
(ตั�งแต�วันที� 1 ตุลาคม 2563)
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น้ำายภคพังศ์ ศิริกัน้ำทรมาศ 
ผู้่้ว�าการการรถไฟฟ้าขนส�งมวลชน
แห�งประเทศไทยู่

น้ำายฤทธิิกา สุภารัติน้ำ์
รองผู้่้ว�าการการรถไฟฟ้าขนส�งมวลชน
แห�งประเทศไทยู่ (บริหาร)

น้ำายธิีรพััน้ำธิ์ เติชะศิริน้ำุก่ลำ
รองผู้่้ว�าการการรถไฟฟ้าขนส�งมวลชน
แห�งประเทศไทยู่ (กลยูุ่ทธิ์และแผู้น)

เป็นองค์กรที�มีความเป็นเลิศด็้านรถไฟฟ้าขนส�งมวลชน ที�สามารถยู่กระด็ับ
คุณภาพชีวิตประชาชนและส�งเสริมการพัฒนาเม่องอยู่�างยู่ั�งยู่่น

การรถไฟฟ้าขนสื่งมว่ลชนแห่่งประเทศัไทย
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น้ำางณฐมณ บุน้ำน้ำาค
รองผู้่้ว�าการการรถไฟฟ้าขนส�งมวลชน
แห�งประเทศไทยู่ (การเงิน)

น้ำายสุรเชษฐ์ เห้ลำ่าพัูลำสุข
รองผู้่้ว�าการการรถไฟฟ้าขนส�งมวลชน
แห�งประเทศไทยู่ (วิศวกรรมและก�อสร้าง)

น้ำายวิทยา พััน้ำธิุ์มงคลำ
รองผู้่้ว�าการการรถไฟฟ้าขนส�งมวลชน
แห�งประเทศไทยู่ (ปฏิิบัติการ)
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To be World Class Port with Excellent Logistics Services for Sustainable Growth in 2030 
มุ�งส่�มาตรฐานท�าเรือชั�นนำาระด็ับโลก ด็้วยู่การให้บริการด็้านโลจิสติกส์ที�เป็นเลิศ เพ่�อการเติบโต
อยู่�างยู่ั�งยู่่นในปี 2573

การท่าเรือแห่่งประเทศัไทย

ร้อยติำารวจติรี
ธิาณิน้ำ อัมพัะวะผะลำิน้ำ
รองผู้่้อำานวยู่การ
การท�าเรือแห�งประเทศไทยู่
สายู่วิศวกรรม

น้ำายอังก่ร ลำ้วน้ำประพััน้ำธิ์
นักบริหาร 16
ประจำาผู้่้อำานวยู่การ
การท�าเรือแห�งประเทศไทยู่

เรือโท ยุทธิน้ำา โมกขาว
รองผู้่้อำานวยู่การ
การท�าเรือแห�งประเทศไทยู่
สายู่บริหารการเงิน 
และกลยูุ่ทธิ์องค์กร

น้ำายบัณฑูิติ สาครวิศวะ
ผู้่้อำานวยู่กา
รท�าเรือกรุงเทพ

ร้อยติำารวจติรี
มน้ำติรี ฤกษ์จำาเน้ำียร
ผู้่้อำานวยู่การ
ท�าเรือแหลมฉบัง

เรือโท ด้ร.ชำาน้ำาญ ไชยฤทธิิ�
รองผู้่้อำานวยู่การ
การท�าเรือแห�งประเทศไทยู่
สายู่บริหารสินทรัพยู่์
และพัฒนาธิุรกิจ

น้ำางอัฌน้ำา พัรห้มประย่ร
รองผู้่้อำานวยู่การ
การท�าเรือแห�งประเทศไทยู่
สายู่บริหารทรัพยู่ากรบุคคล
และบรรษัทภิบาล

เรือโท
กมลำศักด้ิ� พัรห้มประย่ร
ผู้่้อำานวยู่การ
การท�าเรือแห�งประเทศไทยู่
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น้ำายอภิเสติ  
พังษ์สุวรรณ
ผู้่้ช�วยู่ผู้่้อำานวยู่การ
การท�าเรือแห�งประเทศไทยู่
สายู่บริหารการเงิน
และกลยูุ่ทธิ์องค์กร

น้ำายสมชาย เห้มทอง
ผู้่้ช�วยู่ผู้่้อำานวยู่การ
การท�าเรือแห�งประเทศไทยู่
สายู่บริหารสินทรัพยู่์
และพัฒนาธิุรกิจ

เรือเอก กาน้ำติ์ เมน้ำะรุจิ
รองผู้่้อำานวยู่การ
ท�าเรือแหลมฉบัง

เรือโท ภ่มิ แสงคำา
รองผู้่้อำานวยู่การ
ท�าเรือกรุงเทพ

เรือโท ด้ร.ชำาน้ำาญ ไชยฤทธิิ�
รองผู้่้อำานวยู่การ
การท�าเรือแห�งประเทศไทยู่
สายู่บริหารสินทรัพยู่์
และพัฒนาธิุรกิจ

เรือเอก รุจน้ำ์ สุขปรีด้ี
ผู้่้ช�วยู่ผู้่้อำานวยู่การ
การท�าเรือแห�งประเทศไทยู่
สายู่บริหารทรัพยู่ากรบุคคล
และบรรษัทภิบาล

น้ำายเรืองศกัดิ้� บำาเห้น็้ำจพันั้ำธ์ุิ
ผู้่้ช�วยู่ผู้่้อำานวยู่การ
การท�าเรือแห�งประเทศไทยู่
สายู่วิศวกรรม

ร้อยติำารวจโท
ประจักษ์ ศรีวรรธิน้ำะ
ผู้่้ช�วยู่ผู้่้อำานวยู่การ
การท�าเรือแห�งประเทศไทยู่
สายู่ตรวจสอบ
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มุ�งมั�นพัฒนาทางพ่เศษ เพ่�อให้บริการที�ด็ี มีความคุ้มค�า สะด็วก รวด็เร็ว ปลอด็ภัยู่ อยู่�างยู่ั�งยู่่น
การทางพื่ิเศัษแห่่งประเทศัไทย

น้ำายด้ำาเกิง  ปาน้ำขำา
รองผู้่้ว�าการฝ่่ายู่ปฏิิบัติการ                         
ทำาการแทนผู้่้ว�าการการทางพ่เศษ
แห�งประเทศไทยู่               
(ตั�งแต�วันที� 1 ตุลาคม 2562 - 
2 สิงหาคม 2563)
รองผู้่้ว�าการฝ่่ายู่ปฏิิบัติการ
(ตั�งแต�วันที� 23 ธิันวาคม 2558)

น้ำายชาติรี  ติัน้ำศิริ
ผู้่้อำานวยู่การฝ่่ายู่ก�อสร้างทางพ่เศษ
รักษาการรองผู้่้ว�าการ 
ฝ่่ายู่ก�อสร้างและบำารุงรักษา
(ตั�งแต�วันที� 16 ธิันวาคม 2562 - 
20 มกราคม 2564)
ผู้่้ช�วยู่ผู้่้ว�าการ  
(ตั�งแต�วันที� 21 มกราคม 2564)

น้ำายสมพัร  โสมะบถ
รองผู้่้ว�าการฝ่่ายู่กฎหมายู่
และกรรมสิทธิิ�ที�ด็ิน
(ตั�งแต�วันที� 1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยู่ายู่น 2563)

น้ำายประมวลำรตัิน์้ำ จิน้ำณรงค์
ผู้่้อำานวยู่การฝ่่ายู่กรรมสิทธิิ�ที�ด็ิน
รักษาการรองผู้่้ว�าการฝ่่ายู่กฎหมายู่
และกรรมสิทธิิ�ที�ด็ิน
(ตั�งแต�วันที� 1 ตุลาคม 2563 - 
20 มกราคม 2564)
ผู้่้อำานวยู่การฝ่่ายู่กฎหมายู่
รักษาการรองผู้่้ว�าการฝ่่ายู่กฎหมายู่
และกรรมสิทธิิ�ที�ด็ิน
(ตั�งแต�วันที� 21 มกราคม 2564)

น้ำางทศาน้ำุช  ธิรรมโชติิ
รองผู้่้ว�าการฝ่่ายู่บริหาร
(ตั�งแต�วันที� 1 ตุลาคม 2562)

น้ำายธิิติิพััน้ำธิ์ พัาน้ำิชประสาทสิน้ำ
ผู้่้อำานวยู่การฝ่่ายู่บำารุงรักษา
รักษาการรองผู้่้ว�าการฝ่่ายู่ก�อสร้าง
และบำารุงรักษา
(ตั�งแต�วันที� 21 มกราคม 2564)

น้ำางเบญจมาส  ปิยโชติิสุกิจ
ผู้่้ช�วยู่ผู้่้ว�าการ
(ตั�งแต�วันที� 8 พฤศจิกายู่น 2561 -  
30 กันยู่ายู่น 2563)

น้ำายสุรเชษฐ์ เห้ลำ่าพัูลำสุข
ผู้่้ว�าการการทางพ่เศษ
แห�งประเทศไทยู่ 
(ตั�งแต�วันที� 3 สิงหาคม 2563)

น้ำายวิชาญ เอกริน้ำทรากุลำ
ที�ปรึกษาผู้่้ว�าการ (ด็้านการบริหาร)
(ตั�งแต�วันที� 20 กุมภาพันธิ์ 2563)
รักษาการรองผู้่้ว�าการฝ่่ายู่กลยูุ่ทธิ์
และแผู้นงาน
(ตั�งแต�วันที� 24 กุมภาพันธิ์ 2563 - 
20 มกราคม 2564)
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ผู้่้นำาการให้บริการรถโด็ยู่สารประจำาทาง
องค์การขนสื่งมว่ลชนกรุงเทพื่

น้ำายประย่ร ช่วยแก้ว
รองผู้่้อำานวยู่การฝ่่ายู่การเด็ินรถองค์กร

น้ำายคมสัน้ำ โชติิประด้ิษฐ์ 
ผู้่้ช�วยู่ผู้่้อำานวยู่การฝ่่ายู่การเด็ินรถ
เอกชนร�วมบริการ  
รักษาการในตำาแหน�งรองผู้่้อำานวยู่การ 
ฝ่่ายู่การเด็ินรถเอกชนร�วมบริการ

น้ำายสุระชัย เอี�ยมวชิรสกุลำ
ผู้่้อำานวยู่การองค์การขนส�งมวลชนกรุงเทพ

น้ำางพัน้ำิด้า ทองสุข
รองผู้่้อำานวยู่การฝ่่ายู่บริหาร
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น้ำางสาวภัคณัฎฐ์  มากช่วย
รองผู้่้ว�าการฝ่่ายู่บริหาร  
รักษาการแทนผู้่้ว�าการสถาบันการบินพลเรือน 
(ตั�งแต�วันที� 29 มิถุนายู่น 2563)

ด้ร.วราภรณ์  เติ็มแก้ว
ผู้่้อำานวยู่การกองวิชาบริหารการบิน
รักษาการในตำาแหน�งรองผู้่้ว�าการฝ่่ายู่วิชาการ
(ตั�งแต�วันที� 1 ตุลาคม 2562 - 21 มิถุนายู่น 2563)

พััน้ำจ่าอากาศเอก พััน้ำศักด้ิ� เน้ำิน้ำทราย
ผู้่้อำานวยู่การกองวิชาบริการการบิน
รักษาการในตำาแหน�งรองผู้่้ว�าการฝ่่ายู่วิชาการ
(ตั�งแต�เม่�อวันที� 22 มิถุนายู่น 2563)

พัลำเรือติรี ปิยะ อาจมุงคุณ
ผู้่้ว�าการสถาบันการบินพลเรือน 
(ตั�งแต�วันที� 5 ตุลาคม 2559 - 28 มิถุนายู่น 2563)

เป็นศ่นยู่์กลางแห�งความเป็นเลิศในวิชาชีพด็้านการบิน โด็ยู่มีคุณภาพและมาตรฐานระด็ับสากล
เพ่�อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของชาติและภ่มิภาคอาเซีียู่น

สืถาบันการบินพื่ลเรือน
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เป็นศ่นยู่์กลางธิุรกิจการขนส�งด็้วยู่รถโด็ยู่สารที�ทันสมัยู่ ได็้มาตรฐาน บริการเป็นที�ยู่อมรับ
เช่�อมโยู่งทั�วไทยู่ ก้าวไกลส่�เพ่�อนบ้าน มีความรับผู้ิด็ชอบต�อสังคมและสิ�งแวด็ล้อม

บริษัท ขนสื่ง จำากัด 

น้ำายณัฐวุฒิ อ่อน้ำน้ำ้อม
รองกรรมการผู้่้จัด็การใหญ�
ฝ่่ายู่บริหาร

น้ำางสาวระพัิพัรรณ วรรณพัิน้ำทุ
ผู้่้ช�วยู่กรรมการผู้่้จัด็การใหญ�สำานักอำานวยู่การ 
รักษาการแทนรองกรรมการผู้่้จัด็การใหญ�
ฝ่่ายู่พัฒนาองค์กร

น้ำายมาโน้ำช สายช่โติ
รองกรรมการผู้่้จัด็การใหญ�
ฝ่่ายู่ธิุรกิจเด็ินรถ
รักษาการกรรมการผู้่้จัด็การใหญ�

น้ำางวราภรณ์ ชัยฤกษ์
รองกรรมการผู้่้จัด็การใหญ�
ฝ่่ายู่บริหารการเด็ินรถ
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น้ำายณัฐวัฒน้ำ์ สุภาน้ำัน้ำท์
รองกรรมการผู้่้อำานวยู่การใหญ�
(วิศวกรรม)

น้ำางสาวด้วงติา สมิติสุวรรณ
รองกรรมการผู้่้อำานวยู่การใหญ�
(อำานวยู่การ)

น้ำายสุขเห้ลำ่อ เชี�ยวอาชีพั
รองกรรมการผู้่้อำานวยู่การใหญ�
(นโยู่บายู่และทรัพยู่ากรบุคคล)

น้ำายทิน้ำกร ช่วงศ์
รองกรรมการผู้่้อำานวยู่การใหญ�
(ปฏิิบัติการ)

น้ำายสุทธิิพังษ์ คงพัูลำ
รองกรรมการผู้่้อำานวยู่การใหญ�
(มาตรฐานและความปลอด็ภัยู่)

น้ำายสมน้ำ่ก รงค์ทอง
กรรมการผู้่้อำานวยู่การใหญ�

เป็นองค์กรที�ให้บริการการเด็ินอากาศด็้วยู่คุณภาพส่งสุด็อยู่�างยู่ั�งยู่่น
บริษัท ว่ิทยุการบินแห่่งประเทศัไทย จำากัด 
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เป็นสายู่การบินแห�งชาติที�มีการบริหารจัด็การอยู่�างมีประสิทธิิภาพ 
และมีกำาไรอยู่�างยู่ั�งยู่่น ให้บริการด็ีเลิศด็้วยู่เสน�ห์ความเป็นไทยู่

บริษัท การบินไทย จำากัด (มห่าชน)

น้ำายกฤติพัลำ
ฉัน้ำทฤธิาน้ำน้ำท์
รองกรรมการผู้่้อำานวยู่การใหญ�
สายู่กลยูุ่ทธิ์องค์กรและพัฒนา
อยู่�างยู่ั�งยู่่น
(ด็ำารงตำาแหน�งถึง
เด็่อนธิันวาคม 2562)

น้ำายณัฐพังศ์
สมิติอำาไพัพัิศาลำ
รองกรรมการผู้่้อำานวยู่การใหญ�
สายู่การเงินและการบัญชี

น้ำาวาอากาศติรี
สรเด้ช น้ำามเรืองศรี
รองกรรมการผู้่้อำานวยู่การใหญ�
สายู่ปฏิิบัติการ

น้ำายเชิด้พััน้ำธิ์ โชติิคุณ
รองกรรมการผู้่้อำานวยู่การใหญ�
ฝ่่ายู่ช�าง   
(ด็ำารงตำาแหน�งถึง
วันที� 22 มกราคม 2563)

น้ำายจักรกฤศฏิ์ิ�
พัาราพััน้ำธิกุลำ
รองประธิานกรรมการ คนที� 2
ปฏิิบัติหน้าที�แทน 
กรรมการผู้่้อำานวยู่การใหญ� 
(ด็ำารงตำาแหน�งตั�งแต�วันที� 23 
มีนาคม 2563 - 1 กรกฎาคม 
2563)

น้ำางสุวิมลำ บัวเลำิศ
รองกรรมการผู้่้อำานวยู่การใหญ�
สายู่ทรัพยู่ากรบุคคล 
และรกัษาการรองผู้่้อำานวยู่การใหญ�
สายู่บริหารงานกฎหมายู่
และบริหารทั�วไป

น้ำายวิวัฒน์้ำ ปิยะวิโรจน์้ำ
รองกรรมการผู้่้อำานวยู่การใหญ�
สายู่การพาณิชยู่์ 
และรักษาการรองกรรมการ
ผู้่้อำานวยู่การใหญ�หน�วยู่ธิุรกิจ
บริการการบิน

น้ำายสุเมธิ ด้ำารงชัยธิรรม
กรรมการผู้่้อำานวยู่การใหญ� 
(หัวหน้าหน�วยู่) และรักษาการ 
รองกรรมการผู้่้อำานวยู่การใหญ� 
ฝ่่ายู่ช�าง 
(ด็ำารงตำาแหน�งถึง 
วันที� 11 เมษายู่น 2563)
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ทอท. เป็นผู้่้ด็ำาเนินการและจัด็การท�าอากาศยู่านที�ด็ีระด็ับโลก: การมุ�งเน้นคุณภาพการให้บริการ
โด็ยู่คำานึงถึงความปลอด็ภัยู่ และสร้างรายู่ได็้อยู่�างสมด็ุล

บริษัท ท่าอากาศัยานไทย จำากัด (มห่าชน)

น้ำายสมบ่รณ์ น้ำ้อยน้ำำ�าคำา
รองกรรมการผู้่้อำานวยู่การใหญ�
(สายู่งานบัญชีและการเงิน)

น้ำายเอน้ำก ธิีระวิวัฒน้ำ์ชัย
รองกรรมการผู้่้อำานวยู่การใหญ�
(สายู่งานยูุ่ทธิศาสตร์)

เรืออากาศเอก
ธิรรมาวุธิ น้ำน้ำทรีย์
รองกรรมการผู้่้อำานวยู่การใหญ�
(สายู่งานมาตรฐานท�าอากาศยู่าน
และการบิน)

น้ำายมน้ำติรี มงคลำด้าว
รองกรรมการผู้่้อำานวยู่การใหญ�
(สายู่งานท�าอากาศยู่านภ่มิภาค)

น้ำายกติิติพิัจน์้ำ เวณุนั้ำน้ำทน์้ำ
รองกรรมการผู้่้อำานวยู่การใหญ�
(สายู่งานเทคโนโลยู่ีด็ิจิทัล
และการส่�อสาร)

น้ำายศโิรติม์ ด้วงรตัิน์้ำ 
รองกรรมการผู้่้อำานวยู่การใหญ�
(สายู่งานพัฒนาธิุรกิจ 
และการตลาด็)

น้ำางฉฎาณิศา ชำาน้ำาญเวช
รองกรรมการผู้่้อำานวยู่การใหญ�
(สายู่งานทรัพยู่ากรบุคคล
และอำานวยู่การ) 

น้ำายน้ำติินิ้ำยั ศริิสมรรถการ
กรรมการผู้่้อำานวยู่การใหญ�
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เรืออากาศโท
ธิน้ำัน้ำท์รัฐ ประเสริฐศรี
ผู้่้อำานวยู่การท�าอากาศยู่าน
หาด็ใหญ�

น้ำายอัครพััน้ำธ์ิ ทองสลำวย
ผู้่้อำานวยู่การท�าอากาศยู่าน
แม�ฟ้าหลวง เชียู่งรายู่

น้ำางสาวชน้ำาลำัย ฉายากุลำ
เลขานุการบริษัท

เรืออากาศโท
สัมพััน้ำธิ์ ขุทราน้ำน้ำท์
ผู้่้อำานวยู่การท�าอากาศยู่าน
ด็อนเม่อง

เรืออากาศติรี
ธิาน้ำี ช่วงช่
ผู้่้อำานวยู่การท�าอากาศยู่าน
ภ่เก็ต

น้ำายอมรรกัษ์  
ชุมสาย ณ อยุธิยา
ผู้่้อำานวยู่การท�าอากาศยู่าน
เชียู่งใหม�

น้ำาวาอากาศโท
สุธิีรวัฒน้ำ์ สุวรรณวัฒน้ำ์
ผู้่้อำานวยู่การท�าอากาศยู่าน
สุวรรณภ่มิ
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น้ำายสมเกียรติิ รุ่งทวีผลำ
ผู้่้อำานวยู่การฝ่่ายู่บริการล่กค้า

น้ำายกุลำวงศ์  บุน้ำน้ำาค
ผู้่้อำานวยู่การฝ่่ายู่บริการล่กค้า

น้ำางสาวจุฑูาทิพัย์ วิจิติรธิน้ำาพัร
ผู้่้อำานวยู่การประจำาสำานักกรรมการผู้่้จัด็การ
กลยูุ่ทธิ์และพัฒนาธิุรกิจ

น้ำายทรงวุฒิ อภิรักษ์ขิติ 
กรรมการผู้่้จัด็การ

เป็นระบบสำารองที�นั�ง และระบบสนับสนุนธิุรกิจเกี�ยู่วกับการเด็ินทาง
ที�ล่กค้าเล่อกใช้เป็นอันด็ับแรก ด็้วยู่ระบบที�ทันสมัยู่ และบริการเป็นเลิศ

บริษัท ไทย-อะมาดิอุสื เซาท์อ่สืต่์เอเช่ย จำากัด
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น้ำายณพังศ์  ศิริขัน้ำติยกุลำ
กรรมการและรักษาการผู้่้จัด็การ 
(ตั�งแต� 5 ตุลาคม 2562 - 1 พฤศจิกายู่น 2563)

มุ�งมั�นพัฒนาให้ รทส. เป็นองค์กรที�มีการบริหารจัด็การอยู่�างมีคุณภาพ โปร�งใส  และกำากับด็่แลผู้่้รับจ้างบริหาร
กิจการโรงแรมให้มีประสิทธิิภาพและประสิทธิิผู้ลภายู่ใต้ข้อกำาหนด็ให้เป็นโรงแรมที�มีมาตรฐานระด็ับ 4 ด็าว

เป็นที�ยู่อมรับและประทับใจในระด็ับสากล เพ่�อให้ ได็้ผู้ลตอบแทนส่งสุด็แก�ผู้่้ถ่อหุ้นของ รทส. และประเทศ

บริษัท โรงแรมท่าอากาศัยานสืุว่รรณภ้มิ จำากัด

น้ำายณฐพังศ์  พัิน้ำิติพังศ์กุลำ
ผู้่้จัด็การ 
(ตั�งแต�วันที� 2 พฤศจิกายู่น 2563)
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บริษัทฯ มุ�งมั�นเพ่�อเป็นผู้่้นำาในการให้บริการเด็ินรถไฟฟ้าที�มีมาตรฐานในระด็ับสากล
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำากัด

น้ำายกิติติิพังษ์ เรืองแสน้ำ
รักษาการรองกรรมการผู้่้อำานวยู่การใหญ� กลุ�มสายู่งานบริหาร 
รักษาการฝ่่ายู่ทรัพยู่ากรบุคคลและอำานวยู่การ
รักษาการผู้่้อำานวยู่การฝ่่ายู่บัญชีและการเงิน 
ผู้่้จัด็การส�วนทรัพยู่ากรบุคคล

น้ำายปิยะ วิโรจน้ำ์โภคา 
รองกรรมการผู้่้อำานวยู่การใหญ�
กลุ�มสายู่งานปฏิิบัติการ 

น้ำายศุภกร ยุทธิวงษ์สุข
รักษาการรองกรรมการผู้่้อำานวยู่การใหญ�
กลุ�มสายู่งานวิศวกรรม 
และผู้่้อำานวยู่การฝ่่ายู่ระบบรถไฟฟ้า
และระบบอุปกรณ์รถไฟฟ้า

น้ำายสุเทพั พััน้ำธิุ์เพั็ง
กรรมการผู้่้อำานวยู่การใหญ�

รายงานประจำาป ี2563 กระทรวงคมนาคม54



สายู่การบินที�เป็นความภาคภ่มิใจของคนไทยู่ เติบโตอยู่�างยู่ั�งยู่่น
เช่�อมต�อไทยู่กับภ่มิภาค

บริษัท ไทยสืมายล์แอร์เว่ย์ จำากัด

น้ำายอภิธิัช ลำิมปิสวัสด้ิ�
ประธิานเจ้าหน้าที�สายู่ปฏิิบัติการ

น้ำางชาริติา ลำีลำายุทธิ
ประธิานเจ้าหน้าที�บริหาร

น้ำางเน้ำติรน้ำภางค์ ธิีระวาส
ประธิานเจ้าหน้าที�สายู่การบริการล่กค้า
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สำานักงานรัฐมนตรี

กรมการขนส�งทางบก

กรมท�าอากาศยู่าน

กรมทางหลวง

กรมทางหลวงชนบท

กรมการขนส�งทางราง

สำานกังานปลดั็ 
กระทรวงคมนาคม

สำานกังานนโยู่บายู่และ
แผู้นการขนส�งและจราจร

กรมเจ้าท�า

ส่วน้ำราชการ ส่วน้ำรัฐวิสาห้กิจ องค์กรอิสระติามกฎห้มาย

การรถไฟ 
แห�งประเทศไทยู่

สำานักงานการบินพลเรือน 
แห�งประเทศไทยู่

การรถไฟฟ้าขนส�ง
มวลชนแห�งประเทศไทยู่

สถาบันการบินพลเรือน

องค์การขนส�งมวลชน
กรุงเทพ

บริษัท ขนส�ง จำากัด็

บริษัท การบินไทยู่
จำากัด็ (มหาชน)
(พ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ
ตามมต ิครม. 19 พ.ค. 2563)

บริษทั ไทยู่ - อะมาดิ็อุส
เซีาท์อีสเอเชียู่ จำากัด็  
(พ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ
ตามมต ิครม. 19 พ.ค. 2563)

บริษทั ไทยู่สมายู่ล์
แอร์เวย์ู่ จำากัด็   
(พ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ
ตามมต ิครม. 19 พ.ค. 2563)

การท�าเรือ 
แห�งประเทศไทยู่

บริษทั วิทยู่กุารบนิ
แห�งประเทศไทยู่ จำากดั็

บริษทั รถไฟฟ้า
ร.ฟ.ท. จำากัด็

บริษทั ท�าอากาศยู่านไทยู่
จำากดั็ (มหาชน)

บริษทั โรงแรม
ท�าอากาศยู่านสุวรรณภ่ม
จำากดั็

การทางพ่เศษ 
แห�งประเทศไทยู่

โครงสืร้างห่น่ว่ยงานในสืังกัดกระทรว่งคมนาคม

รายงานประจำาป ี2563 กระทรวงคมนาคม56



กรอบอัต่รากำาลังสื่ว่นราชการ

กรอบอัต่รากำาลังสื่ว่นรัฐว่ิสืาห่กิจและองค์กรอิสืระ

ห่น่ว่ยงาน

ส่ืว่นราชการ

สำานกังานรฐัมนตรี

สำานกังานปลัด็กระทรวง

กรมการขนส�งทางบก

กรมการขนส�งทางราง

กรมเจ้าท�า

กรมท�าอากาศยู่าน

กรมทางหลวง

กรมทางหลวงชนบท

สำานกังานนโยู่บายู่ 
และแผู้นการขนส�งและจราจร

การรถไฟแห�งประเทศไทยู่

การท�าเรือแห�งประเทศไทยู่

การทางพ่เศษแห�งประเทศไทยู่

การรถไฟฟ้าขนส�งมวลชนแห�งประเทศไทยู่

องค์การขนส�งมวลชนกรุงเทพ 

สถาบนัการบนิพลเรือน

บริษทั ขนส�ง จำากัด็

บริษทั วิทยู่กุารบินแห�งประเทศไทยู่ จำากัด็

บริษทั ท�าอากาศยู่านไทยู่ จำากัด็ (มหาชน)

บริษทั โรงแรมท�าอากาศยู่านสุวรรณภ่ม ิจำากัด็

บริษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำากัด็

สำานกังานการบินพลเรือนแห�งประเทศไทยู่

รว่ม

รว่ม

กรอบอัต่รากำาลัง
ข้าราชการ

พื่นักงาน
(อัต่รา)

กรอบอัต่รากำาลัง
ล้กจ้างประจำา 

ล้กจ้าง
(อัต่รา)

กรอบอัต่รากำาลัง
พื่นักงานราชการ

รว่ม 
(อัต่รา)

23

371

4,077

84

1,232

454

6,761

1,804

211

18,015

4,544

5,535

1,154

13,744

420

4,899

3,215

6,225

11

534

519

15,017

58,815

-

29

315

-

394

314

2,560

670

22

4,056

-

729

-

81

14

-

35

2,379

-

-

-

4,304

7,294

1

35

1,530

4

860

329

6,974

2,282

53

22,071

4,544

6,264

1,154

13,825

434

4,899

3,250

8,604

11

534

519

12,068

66,109

ลำาดับท่� 

ลำาดับท่� 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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ผลการดำาเนินงานท่�สืำาคัญของกระทรว่งคมนาคม
ประจำาปี พื่.ศั. 2563
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ลการดำาเนินงานท่�สืำาคัญของกระทรว่งคมนาคม
ประจำาปี พื่.ศั. 2563
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ผ ลการดำาเนินงานท่�สืำาคัญ
 ของกระทรว่งคมนาคม ประจำาปี 2563

ล ก า ร ด็ำา เ นิ น ง า น ที� สำา คั ญ ข อ ง
กระทรวงคมนาคม

	 1)	 เร่่งร่ัดโครงการทางหลวงพิิเศษระหว่างเมืือง 
(Motorway) 3 เส้้นทาง	โดยดําเนิินิการ่ก่อสร่้างแล้้วเสร่็จ	 
สายพััทยา	-	มาบตาพัุด	ร่ะยะทาง	32	กิโล้เมตร่	(มีพัิธีีเปิิด 
อย่างเปิ็นิทางการ่	 โดยมีนิายกร่ัฐมนิตร่ี เปิ็นิปิร่ะธีานิ	 
เม่�อวนัิที�	24	สงิหาคม	2563)	แล้ะอย่ร่่ะหว่างเร่ง่ร่ดัการ่กอ่สร่า้ง 
สายบางปิะอินิ	 -	นิคร่ร่าชสีมา	ร่ะยะทาง	196	กิโล้เมตร่	 
กาํหนิดเปิดิใหบ้ร่กิาร่ปิ	ี2566	แล้ะสายบางใหญ่	่-	กาญ่จนิบรุ่ี	 
ร่ะยะทาง	96	 กิโล้เมตร่	กําหนิดเปิิดให้บริ่การ่ปีิ	2566  
นอกจากน้� ยังัม้ืแผนงานในอนาคตท้�เตร้ยัมืความืพิร้อมื
นําเส้นอขออนุมัืติโครงการ	ได้แก่	สายนิคร่ปิฐม	-	ชะอํา	 
สายบางขุุนิเทียนิ	-	บ้านิแพั้ว	ส่วนิต่อขุยายทางยกร่ะดับ 
อตุร่าภิมุิขุ	ช่วงร่งัสติ	-	บางปิะอินิ	แล้ะสายหาดใหญ่่	ชายแดนิ
ไทย/มาเล้เซีีย
	 2)	 เร่่งร่ัดการ่ก่อสร่้างโครงการศูนยั์เปล้�ยันถ่่ายัรูปแบบ
การขนส้ง่ส้นิคา้เชีย้ังของ จ.เชีย้ังรายั	แล้ะการ่จดักร่ร่มสทิธิี� 
ที�ดินิเพ่ั�อสามาร่ถส่งมอบพ่ั�นิที�ก่อสร้่างศูนยั์การขนส่้ง 
ส้ินค้าชีายัแดน จ.นครพินมื 

พลเอก ประยุุทธ์์ จัันทร์โอชา นายุกรัฐมนตรี เป็นประธ์าน
ในพิธ์ีเปิดให้้บริการทางห้ลวงพิเศษระห้ว่างเมืองห้มายุเลข 7 
ส่่วนต่อขยุายุ ช่วงพัทยุา - มาบตาพุด เมื�อวันที� 24 ส่ิงห้าคม 2563

โครงการด้้าน้ำการขน้ำส่งทางบก 
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มาบกะเบา - ชุมทางถนนจัิระ

 1) โ ค ร ง ก า ร รถ่ ไฟทาง คู่ 	 ก่ อสร่้ า งแล้้ ว เสร่็ จ	 
ช่วงชุมทางถนินิจิร่ะ	-	ขุอนิแก่นิ	ช่วงชุมทางฉะเชิงเทร่า	-	 
คล้องสิบเก้า	 -	แก่งคอย	แล้ะอย่่ร่ะหว่างเร่่งร่ัดก่อสร้่าง	
พัร้่อมติดตั�งร่ะบบอาณััติสัญ่ญ่าณั	5	 สายทาง	 ได้แก่	 
ช่วงปิร่ะจวบคีร่ีขุันิธี์	 -	ชุมพัร่	ช่วงมาบกะเบา	 -	ชุมทาง	 
ถนินิจิร่ะ	ช่วงนิคร่ปิฐม	-	 หัวหินิ	ช่วงล้พับุร่ี	 -	ปิากนิํ�าโพั	
แล้ะช่วงหัวหินิ	ปิร่ะจวบคีร่ีขุันิธ์ี	 โดยมีกําหนิดก่อสร้่าง 
แล้้วเสร็่จปีิ	2563	-	2566	แล้ะเตร่ียมนํิาเสนิอโคร่งทางค่่
ร่ะยะที�	2	 เพิั�มเติมอีก	7	สายทาง	โดยจะเร่ิ�มดําเนิินิการ่ 
ในิช่วงขุอนิแก่นิ	-	หนิองคาย	เปิ็นิล้ําดับแร่ก	
	 2)	ผลั้กดันิการ่ดําเนิินิโครงการก่อส้ร้างรถ่ไฟ 
เส้้นทางส้ายัใหมื่ 2 ส้ายัทาง ได้แก่ ชี่วงบ้านไผ่ - 
มืุกดาหาร - นครพินมื และส้ายัเด่นชีัยั - เช้ียังรายั 
เชี้ยังของ	 ปัิจจุบันิอย่่ร่ะหว่างขุั�นิตอนิการ่ปิร่ะกวดร่าคา	 
แล้ะเวนิค่นิที�ดินิ	

โครงการด้้าน้ำการขน้ำส่งทางราง

พลเอก ประยุุทธ์์ จัันทร์โอชา นายุกรัฐมนตรี เป็นประธ์านในพิธ์ ี
ลงนามในส่ัญญาจั้างงานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื�องกล  
รวมทั�งจััดห้าขบวนรถไฟและจััดฝึึกอบรมบุคลากร (ส่ัญญา 2.3)  
ของโครงการความร่วมมือระห้ว่างรัฐบาลแห่้งราชอาณาจัักรไทยุ
และรัฐบาลแห้่งส่าธ์ารณรัฐประชาชนจัีน ในการพัฒนาระบบ 
รถไฟความเร็วสู่งเพื�อเชื�อมโยุงภููมิภูาคช่วงกรุงเทพมห้านคร - 
ห้นองคายุ (ระยุะที� 1 ช่วงกรุงเทพมห้านคร - นครราชส่ีมา)

ลพบุรี - ปากนำ�าโพ

	 3)	ขุับเคล่้�อนิงานิก่อสร่้าง โครงการพิัฒนาระบบ
รถ่ไฟความืเร็วสู้งเพิื�อเชีื�อมืโยังภููมืิภูาค ชี่วงกรุงเทพิฯ 
หนองคายั ระยัะท้� 1 ชี่วงกรุงเทพิฯ - นครราชีส้้มืา  
ร่ะยะทาง	252	กิโล้เมตร่	โดยไดม้พีัธีิีล้งนิามในิสัญ่ญ่าจา้งงานิ 
ร่ะบบร่าง	 ร่ะบบไฟฟ้าแล้ะเคร่่� องกล้	 ร่วมทั� งจัดหา 
ขุบวนิร่ถไฟ	 แล้ะจัดฝึึกอบร่มบุคล้ากร่	 (สัญ่ญ่า	 2.3)	 
เม่�อวันิที�	28	ตุล้าคม	2563		ณั	ทําเนีิยบร่ัฐบาล้	มีนิายก
ร่ัฐมนิตร่ีเปิ็นิปิร่ะธีานิ	กําหนิดเปิิดให้บร่ิการ่ปิี	2568
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	 4 ) 	 ขุับ เคล้่� อนิโครงการรถ่ไฟความืเร็ วสู้ ง  
เชีื�อมื 3 ส้นามืบิน	โดยอย่่ร่ะหว่างขุั�นิตอนิการ่เวนิค่นิที�ดินิ	 
แล้ะร่่�อย้ายสาธีาร่ณ่ัปิโภิคเพั่�อเร่่งร่ัดการ่ส่งมอบพ่ั�นิที� 
ให้เอกชนิ	กําหนิดเปิิดให้บร่ิการ่ปิี	2570	
	 5)	เร่งรัดการเปิดให้บริการเดินรถ่ไฟฟ้า เพัิ�มอีก	 
36.2	กิโล้เมตร่	ไดแ้ก่	สายสเีขุยีว	ส่วนิตอ่ขุยาย	ช่วงหมอชิต	-	 
วัดพัร่ะศรี่มหาธีาตุ	ร่ะยะทาง	9.2	กิโล้เมตร่	(เปิิดทดล้อง 
ใหบ้ร่กิาร่เตม็ทั�งชว่ง	เม่�อวนัิที�	5	มถินุิายนิ	2563)	แล้ะสนีิํ�าเงนิิ	 
ช่วงหัวล้ําโพัง	-	บางแค	ร่ะยะทาง	14	กิโล้เมตร่	(เปิิดให้
บร่ิการ่	29	กันิยายนิ	2562)	แล้ะบางซี่�อ	-	ท่าพัร่ะ	ร่ะยะทาง	
13	กิโล้เมตร่	(เปิิดให้บร่ิการ่	30	มีนิาคม	2563)	
	 6)  เร่ งรัดโครงการรถ่ไฟฟ้าท้� อ ยู่ั ระหว่ าง
การก่อส้ร้าง 	 ได้แก่ 	 สายสีแดง	 ช่วงบางซ่ี�อ	 -	 รั่งสิต	 
(26.30	กโิล้เมตร่)		ใหส้ามาร่ถเปิดิทดล้องเดนิิร่ถไดใ้นิปิ	ี2564	 
ร่วมทั�งสายสีชมพ่ั	ช่วงแคร่าย	-	มีนิบุร่ี	 (34.50	กิโล้เมตร่)	 
สายสีเหล้่อง	 ล้าดพัร้่าว	 -	 สําโร่ง	 (30.40	 กิโล้เมตร่)		 
แล้ะสายสีส้มตะวันิออก	 ช่วงศ่นิย์วัฒนิธีร่ร่มฯ	 -	 มีนิบุรี่	 
(22.50	กิโล้เมตร่)	นิอกจากนีิ�	ยังได้เร่่งรั่ดการ่ปิร่ะกวดร่าคา 
ร่ ถ ไฟ ฟ้าส า ยสี ม่ ว ง ใ ต้ 	 เ ต า ปิ่ นิ 	 - 	 ร่ าษฎ ร่์ บ่ ร่ณัะ	 
(วงแหวนิกาญ่จนิาภิเิษก)	(23.60	กิโล้เมตร่)	แล้ะการ่คัดเล่้อก 
เอกชนิร่ว่มล้งทนุิร่ถไฟฟา้สายสสีม้	ในิร่ป่ิแบบ	PPP	Net	Cost	 
ตามที�	คร่ม.	ได้มีมติอนิุมัติเม่�อวันิที�	28	มกร่าคม	2563	
	 7) ผลักดันการพิัฒนารถ่ไฟฟ้าในเมืืองหลัก
ภููมืิภูาคโดยเร่่งดําเนิินิการ่ศึกษาร่ายงานิ	PPP	โคร่งการ่
ร่ะบบขุนิส่งสาธีาร่ณัะ	จังหวัดภ่ิเก็ต	 จังหวัดเชียงใหม่	 
จังหวัดนิคร่ร่าชสีมา	โดยเร่็ว	เพั่�อก่อสร้่างแล้ะเปิิดให้บริ่การ่
ตามแผนิงานิ	
 

	 1)	ผลั้กดันิการ่ดําเนิินิโครงการพัิฒนาท่าเรือ
แหลมืฉบัง ระยัะท้� 3	เพ่ั�อเพิั�มความสามาร่ถในิการ่ขุนิส่ง	 
ต่้สินิค้าจาก	 7.7	 ล้้านิต่้ต่อปิี 	 เปิ็นิ	 18.1	 ล้้านิต่้ต่อปิี	 
เพิั�มความสามาร่ถในิการ่ขุนิส่งร่ถยนิต์จาก	2	ล้้านิคันิต่อปีิ	 
เปิ็นิ	3	ล้้านิคันิต่อปิี	แล้ะเพิั�มสัดส่วนิการ่ขุนิส่งต่้สินิค้า 
โดยร่ถไฟผา่นิทา่เร่อ่แหล้มฉบงั	จากร่อ้ยล้ะ	7	เปิน็ิร่อ้ยล้ะ	30	 
โดยเตรี่ยมล้งนิามในิสัญ่ญ่า	 เพ่ั�อดําเนิินิการ่ก่อสร้่าง	 
แล้ะจะเปิิดให้บร่ิการ่ส่วนิแร่กในิปิี	2567	
	 2)	การ่ปรับปรุงท่าเรือระนองเป็นท่าเรือหลัก
ฝั่่�งอันดามืัน แล้ะพััฒนิาร่่องนํิ�าเดินิเร่่อ	 เพั่�อเช่�อมโยง 
กา ร่ขุนิส่ ง ต่ อ เ นิ่� อ ง หล้าย ร่่ ปิแบบ 	 ทั� ง ใ นิปิ ร่ ะ เ ทศ	 
แล้ะตา่งปิร่ะเทศร่ว่มกบัโคร่งการ่	Land	Bridge	ท่าเร่อ่ชมุพัร่ 
แล้ะท่าเร่่อร่ะนิอง	

โครงการด้้าน้ำการขน้ำส่งทางน้ำำ�า

ท่าเรือแห้ลมฉบัง 

ท่าเรือแห้ลมฉบัง 

ท่าเรือกรุงเทพ
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	 1)	การ่เพิั�มขุีดความสามาร่ถท่าอากาศยัานหลัก 
และท่าอากาศยัานภููมืิภูาค 	 โดยมีโคร่งการ่พััฒนิา
ท่าอากาศยานิดอนิเม่อง	 ร่ะยะที� 	 3	 โคร่งการ่พััฒนิา 
ท่ า อ ากาศยานิ ภ่ิ เ ก็ ต 	 ร่ ะยะที� 	 2 	 ท า ง วิ� ง เ ส้ นิที� 	 3	 
ท่าอากาศยานิสุวร่ร่ณัภ่ิมิ	ท่าอากาศยานิบุร่ีร่ัมย์	(ก่อสร้่าง
อาคาร่ที�พัักผ่้โดยสาร่หลั้งใหม่	แล้ะขุยายความยาวทางวิ�ง)	 
ท่าอากาศยานิกร่ะบี� 	 ( ก่อส ร้่างล้านิจอดเคร่่� อง บินิ 
แล้ะอาคาร่ที� พัักผ่้ โดยสาร่	 หล้ังที� 	 3)	 ท่าอากาศยานิ
ขุอนิแก่นิ	(ก่อสร่้างอาคาร่ที�พัักผ่้โดยสาร่)	ร่วมทั�งดําเนิินิการ่ 
กอ่สร่า้งแล้ว้เสร่จ็โคร่งการ่ทา่อากาศยานิเบตง	จงัหวดัยะล้า	 
เพั่�อสนิับสนิุนิการ่พััฒนิาเศร่ษฐกิจในิพ่ั�นิที� 	 3	 จังหวัด 
ชายแดนิภิาคใต้	
	 2)	การ่สนิับสนิุนิการ่พิัฒนาบุคลากรด้านการบิน
โดยพััฒนิาศ่นิย์ฝึึกอบร่มบุคล้ากร่ด้านิการ่บินิแล้ะอวกาศ								
อ่่ตะเภิา	เพั่�อเปิ็นิศ่นิย์กล้างการ่ผลิ้ตแล้ะพััฒนิาบุคล้ากร่ 
ทางด้านิการ่บินิในิภิ่มิภิาค	

	 1)	ดํ า เนิิ นิมาตร่การ่ปิ้ อ งกั นิการ่แพัร่่ ร่ ะบาด 
ขุองโร่ค	COVID-19	 เพั่�อให้ปิร่ะชาชนิเกิดความมั�นิใจ 
ในิการ่ใ ช้ร่ะบบขุนิส่งสาธีาร่ณัะ	 อาทิ 	 การ่เขุ้มงวด 
ในิการ่คัดกร่องผ่้โดยสาร่	การ่เว้นิร่ะยะห่างบนิร่ถโดยสาร่	
การ่จัดเตรี่ยมเจล้แอล้กอฮอล์้สําหรั่บผ่้โดยสาร่ทั�งก่อนิ 
แล้ะหล้ังใช้บร่ิการ่ขุนิส่งสาธีาร่ณัะ	
	 2)	การ่แก้ไขุปิัญ่หาการ่จร่าจร่ติดขัุดบริ่เวณัถนินิ
พัร่ะร่ามที�	2	โดยใช้การ่บร่หิาร่จดัการ่จร่าจร่	แล้ะการ่คน่ิพ่ั�นิที�
ผิวจร่าจร่	
	 3)	การ่แก้ไขุปิัญ่หาฝึุ�นิ	PM	2.5	 โดยมีมาตร่การ่ 
ล้ดฝึุ� นิบร่ิ เ วณัพ่ั� นิที� ก่ อส ร่้ า ง 	 กา ร่ฉี ด พ่ันิล้ะอองนิํ�า 
เพ่ั�อล้ดฝุึ�นิ	การ่ตร่วจจับร่ถที�มีค่าควันิดําเกินิมาตร่ฐานิ	 
โดยเฉพัาะร่ถโดยสาร่สาธีาร่ณัะ	
	 4)	การ่ช่วยเหล้่อเกษตร่ผ่้ เพัาะปิล้่กยางพัาร่า	 
โดยโคร่งการ่นํิาร่่องการ่นํิายางพัาร่ามาใช้เพั่�อปิร่ับปิรุ่ง 
เพิั�มความปิล้อดภิยัทางถนินิในิร่่ปิแบบขุองแผ่นิยางธีร่ร่มชาติ 
คร่อบกําแพังคอนิกรี่ต	(Rubber	Fender	Barrier:	RFB)	 
แล้ะหลั้กนิําทางยางพัาร่าธีร่ร่มชาติ	(Rubber	Guide	Post:	 
RGP)	 ซีึ� งจะสามาร่ถช่วยสนิับสนิุนิการ่ใช้ยางพัาร่า	 
ในิช่วงปิี	2563	 -	2565	 คิดเป็ินิปิริ่มาณันิํ�ายางพัาร่าสด 
ไ ด้ถึ ง 	 1 ,007,951	 ตันิ	 ร่วมทั� งการ่ล้ดความรุ่นิแร่ง	 
แล้ะการ่ส่ญ่เสียชีวิตแล้ะทร่ัพัย์สินิขุองปิร่ะชาชนิผ่้ใช้ถนินิ	

โครงการด้้าน้ำการขน้ำส่งทางอากาศ

โครงการแก้ ไขป่ญห้า แลำะยกระดั้บ
คุณภาพัชีวิติของประชาชน้ำ 

ท่่าอากาศยานดอนเมืือง

ท่่าอากาศยานเบตง

ท่่าอากาศยานบุรีีรีัมืย์
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ผ ลการดำาเนินงานท่�สืำาคัญของสืำานักงานรัฐมนต่รี 
 กระทรว่งคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ พื่.ศั. 2563

	 สํานิกังานิร่ฐัมนิตร่	ีกร่ะทร่วงคมนิาคม	มกีาร่แบง่สว่นิ 
ร่ า ช ก า ร่ ต ามกฎก ร่ ะท ร่ ว ง ก า ร่ แ บ่ ง ส่ ว นิ ร่ า ชก า ร่ 
สํานิักงานิร่ัฐมนิตร่ี 	 กร่ะทร่วงคมนิาคม	 พั.ศ.	 2545		 
มีภิาร่กิจเกี�ยวกับร่าชการ่ทางการ่เม่อง	 เพั่�อสนิับสนิุนิ 
ภิาร่กิจขุองร่ัฐมนิตร่ีปิร่ะสานินิโยบายร่ะหว่างกร่ะทร่วง 
โดยมีอํานิาจหนิ้าที�ในิการ่ร่วบร่วมขุ้อม่ล้แล้ะวิเคร่าะห ์
กล้ั�นิกร่องเร่่� อง เพั่� อ เสนิอต่อร่ัฐมนิตร่ี 	 ร่วมทั� ง เสนิอ 
ความเห็นิปิร่ะกอบการ่วิ นิิจฉัยสั� งการ่ขุอง รั่ฐมนิตรี่ 
สนิับสนุินิการ่ทํางานิขุองร่ัฐมนิตร่ีในิการ่ดําเนิินิงานิ 
ทางการ่เม่องร่ะหว่างรั่ฐมนิตร่ี	 คณัะร่ัฐมนิตร่ี	 รั่ฐสภิา	 
แล้ะปิร่ะชาชนิ	ปิร่ะสานิงานิการ่ตอบกร่ะท่้	 ชี�แจงญ่ัตติ 
ร่่ า งพัร่ะ ร่าช บัญ่ญั่ติ แล้ะกิ จกา ร่ อ่� นิทางกา ร่ เม่ อ ง 
แล้ะดํา เนิิ นิการ่พัิ จา ร่ณัา เ ร่่� อ ง ร้่ อ ง ทุก ข์ุ 	 ร้่ อ ง เ ร่ี ยนิ 
เพั่� อ ให้ การ่บร่ิหาร่ร่าชการ่ขุองสํานิั กงานิร่ั ฐมนิตร่ ี
เปิ็นิไปิอย่างเหมาะสมกับล้ักษณัะงานิ	จึงกําหนิดแบ่งส่วนิ 
ร่าชการ่ภิายในิขุองสํานัิกงานิร่ัฐมนิตร่ี	 ดังนีิ�	 งานิบริ่หาร่ 
ทั�วไปิ	กลุ้ม่งานิปิร่ะสานิการ่เมอ่ง	กลุ้ม่งานิสนิบัสนินุิวชิาการ่	
กลุ้่มงานิเร่่�องร่าวร่้องทุกขุ์	แล้ะกลุ้่มงานิช่วยอํานิวยการ่

	 เม่�อวันิที� 	 30	กร่กฎาคม	2562	 	 ร่ัฐมนิตร่ีว่าการ่
กร่ะทร่วงคมนิาคม	ได้มอบนิโยบายเร่่งด่วนิในิการ่แก้ไขุ 
ปิัญ่หาโคร่งการ่ก่อสร้่างล่้าช้า 	 ก่อให้เกิดผล้กร่ะทบ 
ต่อ คุณัภิาพัชีวิตปิร่ะชาชนิ	 เช่นิ 	 ถนินิพัร่ะร่ามที� 	 2	 
การ่แก้ไขุปัิญ่หามล้ภิาวะ	 PM	 2.5 	 จากร่ถบร่ร่ทุก	 
แล้ะร่ถโดยสาร่	โดยการ่ตร่วจสอบสภิาพัร่ถ	แล้ะดําเนิินิการ่ 
ให้ เปิ็นิไปิตามกฎร่ะเบียบอย่างเคร่่งคร่ัด	 ปิร่ับเวล้า 
ร่ถบร่ร่ทุก	10	 ล้้อ	 ขึุ�นิไปิ	 เขุ้าเขุตพ่ั�นิที�กรุ่งเทพัมหานิคร่	 
แล้ะปิร่ิมณัฑล้	 ให้สอดคล้้องกับพัฤติกร่ร่มการ่ใช้ร่ถ 
ใช้ถนินิขุองปิร่ะชาชนิในิปิัจจุบันิ	การ่กําหนิดอัตร่าความเร่็ว
เฉพัาะถนินิ	4	 ช่องจร่าจร่	 ขึุ�นิไปิ	 ให้ใช้อัตร่าความเร่็ว 
ได้ไม่เกินิ	120	กิโล้เมตร่ต่อชั�วโมง	เพั่�อร่ะบายการ่จร่าจร่ 
ให้คล้่องตัวมากขึุ�นิ	นิอกจากนีิ�	ได้มอบนิโยบายในิการ่สร่้าง
ทางเล้อ่กใหม่	ใหบ้ร่กิาร่ร่ถรั่บจา้งสาธีาร่ณัะผ่านิแอปิพัลิ้เคชันิ	 
แล้ะกําหนิดมาตร่การ่ช่วยเหล้่อผ่้ปิร่ะกอบการ่ร่ถรั่บจ้าง
สาธีาร่ณัะ	 (TAXI)	 ร่่ปิแบบเดิม	 การ่พััฒนิาคุณัภิาพั 
งานิบร่ิการ่ปิร่ะชาชนิด้วยเทคโนิโล้ยี ดิ จิทัล้ 	 ล้ดภิาร่ะ 
ค่าคร่องชีพัให้แก่ปิร่ะชาชนิ	 การ่พััฒนิาการ่คมนิาคม 
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ร่ะบบร่าง	 	 การ่คมนิาคมทางนํิ�า	 	 ร่ะบบการ่คมนิาคม 
ทางอากาศ	การ่จัดทําโคร่งการ่ก่อสร่้างขุองกร่ะทร่วง
คมนิาคมจะต้องเกิดการ่พััฒนิาเศร่ษฐกิจอย่างต่อเนิ่�อง	
หล้ักการ่	Thai	First	ค่อ	ไทยทํา	ไทยใช้	คนิไทยต้องได้ก่อนิ	 
เป็ินิหล้ักการ่สําคัญ่ในิการ่พิัจาร่ณัา	การ่ใช้วัสดุทดแทนิ
ที�ผล้ิตจากยางพัาร่าในิโคร่งการ่ขุองหนิ่วยงานิต่าง	 ๆ	 
เช่นิ	 วัสดุ กั�นิถนินิ	 เกาะกล้างถนินิ	 หล้ักเขุตบอกทาง	 
หมอนิร่างร่ถไฟแล้ะอ่�นิ	ๆ	เพั่�อช่วยยกร่ะดับร่าคายางพัาร่า 
แก้ไขุปัิญ่หาร่ายได้ขุองเกษตร่กร่	การ่พััฒนิาท่าอากาศยานิ 
ภ่ิมิภิาคให้เปิ็นิศ่นิย์กล้างร่วบร่วมผล้ผลิ้ตแล้ะกร่ะจาย 
สินิค้ า เกษตร่ 	 หร่่อสินิค้ า เนิ่ า เสียง่ าย 	 ออกส่่ ตล้าด	 
เพั่�อช่วยเหล้่อเกษตร่กร่ให้จําหน่ิายผล้ผลิ้ตได้มากขึุ�นิ	 
การ่ดําเนิินิการ่ใด	ๆ	ต้องเปิ็นิไปิตามกฎหมายโดยเคร่่งครั่ด	
แล้ะเปิิดร่ับฟังขุ้อม่ล้จากขุ้าร่าชการ่สหภิาพัร่ัฐวิสาหกิจ	
	 สํานิักงานิรั่ฐมนิตรี่จึงได้ดําเนิินิการ่เพ่ั�อสนิองต่อ 
นิโยบายดังกล้่าว	โดยมีผล้การ่ดําเนิินิงานิ	ดังนิี�

การดำาเนินงานของส่ำานักงานรัฐมนตรี ในการตรวจัราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ด้้าน้ำประสาน้ำงาน้ำการเม่อง 
 ดํา เ นิิ นิกา ร่ตอบกร่ะท่้ ถ ามจากสมาชิ กสภิา 
ผ่้ แ ท นิ ร่ าษฎ ร่ เ พั่� อ แ ก้ ไ ขุ ปิั ญ่ห า ค ว า ม เ ด่ อ ด ร่้ อ นิ 
ให้แก่ปิร่ะชาชนิผ่านิสภิาผ่้แทนิร่าษฎร่	การ่ปิร่ะสานิงานิ
เกี�ยวกับการ่ปิร่ะชุมคณัะกร่ร่มาธิีการ่	เพ่ั�อศึกษาแล้ะแก้ไขุ
ปิัญ่หาต่าง	ๆ	ให้แก่ปิร่ะชาชนิ	การ่ปิร่ะสานิงานิเสนิอเร่่�อง 
เพั่�อให้คณัะร่ัฐมนิตร่ีพัิจาร่ณัา	เช่นิ	การ่ยกเว้นิค่าธีร่ร่มเนิียม 
การ่ใชย้านิยนิตบ์นิทางหล้วงพัเิศษ	หมายเล้ขุ	7	แล้ะทางหล้วง 
พัิเศษ	หมายเล้ขุ	9	ในิช่วงเทศกาล้ปีิใหม่	มาตร่การ่ปิรั่บล้ด 
อัตร่าค่าโดยสาร่ร่ถไฟฟ้ามหานิคร่	สายฉล้องรั่ชธีร่ร่ม	 
เพั่�อล้ดภิาร่ะค่าคร่องชีพัให้แก่ปิร่ะชาชนิ	การ่เสนิอร่่าง 
กฎกร่ะทร่วงกําหนิดความเร่็วขุองยานิพัาหนิะ	พั.ศ.	 ....	 
เพั่�อปิร่ับเพิั�มอัตร่าความเร่็วขุองร่ถยนิต์ทุกปิร่ะเภิท 
บนิถนินิที�มช่ีองจร่าจร่ตั�งแต่	4	ช่องขึุ�นิไปิ	จากความเร็่วไมเ่กนิิ	
90	กิโล้เมตร่ต่อชั�วโมง	เปิ็นิความเร่็วไม่เกินิ	120	กิโล้เมตร่
ต่อชั�วโมง	

รายงานประจำาป ี2563 กระทรวงคมนาคม 65



ด้้าน้ำการติรวจราชการ 
	 ดําเนิินิการ่จัดทํากําหนิดการ่	ปิร่ะสานิหน่ิวยงานิ	
อํานิวยความสะดวก	 เตรี่ยมขุ้อม่ล้	 ร่วบร่วมขุ้อสั�งการ่ 
ในิการ่ตร่วจร่าชการ่ขุองรั่ฐมนิตรี่ว่าการ่กร่ะทร่วงคมนิาคม	
เช่นิ	การ่ตร่วจความพัร่้อม	ในิการ่เริ่�มก่อสร่้างโคร่งการ่ 
ทางยกร่ะดับบนิทางหล้วงหมายเล้ขุ	 35	 สายธีนิบุร่ี 	 -	
ปิากท่อ	ตอนิทางแยกต่างร่ะดับ	บางขุุนิเทียนิ	 -	 เอกชัย	 
ขุองกร่มทางหล้วง	ติดตามร่ับฟังปิัญ่หา	เตร่ียมความพัร่้อม	 
แล้ะปิ้องกันิผล้กร่ะทบในิร่ะหว่างดําเนิินิโคร่งการ่บนิถนินิ 
พัร่ะร่ามที� 	 2	 เพ่ั�อแก้ไขุปัิญ่หาโคร่งการ่ก่อสร้่างล่้าช้า	 
การ่ตร่วจเยี�ยมแล้ะมอบนิโยบายแก่หน่ิวยงานิในิสังกัด
กร่ะทร่วงคมนิาคม	โคร่งการ่นํิาร่่องการ่นํิายางพัาร่ามาใช้ 
เพ่ั�อปิร่ับปิรุ่งเพิั�มความปิล้อดภิัยทางถนินิ	 (Kick	 off)	 
ร่วมถึงการ่ติดตามขุ้อสั� งการ่จากนิายกร่ัฐมนิตร่ี ในิ 
การ่ดําเนิินิงานิเพิั�มปิร่ะสิทธีิภิาพัโคร่งขุ่ายทางหล้วง 
แล้ะแก้ไขุปิัญ่หาจร่าจร่

 ด้้าน้ำการรับเรื�องร้องทุกข์ 
	 ดําเนินิิการ่ปิร่ะสานิงานิ	วเิคร่าะห	์กล้ั�นิกร่อง	ตร่วจสอบ 
เร่่�องร่้องเร่ียนิร่้องทุกขุ์กร่ณัีที�มีปิร่ะชาชนิมาร่้องเรี่ยนิ 
ร่้องทุกข์ุที�กร่ะทร่วงคมนิาคม	ปิร่ะสานิงานิหน่ิวยงานิ 
ที�เกี�ยวขุ้องให้คําแนิะนํิาในิการ่ดําเนิินิการ่เพั่�อแก้ไขุปิัญ่หา
ความเด่อนิร่้อนิให้แก่ปิร่ะชาชนิ	 แล้ะร่ับขุ้อร่้องเร่ียนิ 
จากกลุ้่มปิร่ะชาชนิ	 เช่นิ 	 กร่ณัีนิายกสมาคมแท็กซีี� 
สาธีาร่ณัะไทย	 ติดตามการ่เยียวยาร่ถรั่บจ้างสาธีาร่ณัะ 
แท็กซีี� 	 9 	 ปีิ 	 เปิ็นิ	 12	 ปีิ 	 กร่ณีักลุ้่มสมาคมร่ถต้่ วีไอพีั 
แหง่ปิร่ะเทศไทยเร่ยีกร่อ้งขุอความเปิน็ิธีร่ร่ม	กลุ้ม่ร่ถต้่โดยสาร่
ปิร่ะจําทางขุอให้พัิจาร่ณัาเกี�ยวกับการ่เปิล้ี�ยนิร่ถต่้โดยสาร่ 
เปิ็นิร่ถโดยสาร่ขุนิาดเล็้ก	(มินิิบัส)	แล้ะการ่กําหนิดอายุร่ถต่ ้
โดยสาร่	กร่ณีันิายกสมาคมผ่้ขัุบขีุ�ร่ถจักร่ยานิยนิต์ร่ับจ้าง		
แห่งปิร่ะเทศไทยแล้ะนิายกสมาคมวิชาชีพัผ่้ขุับขุี�ร่ถยนิต์
สาธีาร่ณัะแท็กซีี� 	 ติดตามทวงถามการ่แก้ไขุปิัญ่หา 
ความเด่อดร้่อนิขุองวินิมอเตอร์่ไซีค์ร่ับจ้างสาธีาร่ณัะ	 
โดยได้ร่ับหนิังส่อจากกลุ้่มผ่้ร่้องเร่ียนิ	แล้้วเชิญ่หนิ่วยงานิ 
ที� เกี�ยวขุ้องมาให้ขุ้อม่ล้	 ร่วมทั�งจัดปิร่ะชุมหาแนิวทาง 
ในิการ่แก้ไขุปิัญ่หาต่าง	ๆ	ให้คล้ี�คล้ายต่อไปิ

การดำาเนินงานของส่ำานักงานรัฐมนตรี ในการรับเรื�องร้องเรียุน 
และแก้ไขปัญห้าให้้แก่ประชาชน

ทางยุกระดับบนทางห้ลวงห้มายุเลข 35
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ผ ลการดำาเนินงานท่�สืำาคัญของสืำานักงานปลัด
 กระทรว่งคมนาคม ประจำาปีงบประมาณ พื่.ศั. 2563

ด้้าน้ำพัฒัน้ำาระบบบริห้ารราชการ
	 ผล้ักดันิให้หนิ่วยงานิในิสังกัดกร่ะทร่วงคมนิาคม
เ กิดการ่ปิ รั่บปิรุ่งการ่ใ ห้บ ริ่การ่ปิร่ะชาชนิได้ สํา เร่็ จ 
อย่างเปิ็นิร่่ปิธีร่ร่ม	ผ่านิการ่ร่ับร่องมาตร่ฐานิศ่นิย์ร่าชการ่
สะดวก	(Government	Easy	Contact	Center:	GECC)	
ขุองสํานิักนิายกร่ัฐมนิตร่ี	ได้ร่ับโล้่ร่างวัล้แล้ะตร่าสัญ่ล้ักษณั์	
เพั่�อแสดงถึงการ่เป็ินิหน่ิวยงานิให้บริ่การ่ที�มีปิร่ะสิทธิีภิาพั	
สะดวก	ร่วดเร่็ว	แล้ะร่ักษามาตร่ฐานิการ่ให้บร่ิการ่ที�ดี 
อย่างต่อเน่ิ�อง	แล้ะสร้่างความเช่�อมั�นิให้แก่ปิร่ะชาชนิ 
ผ่้ใช้บร่ิการ่	โดยในิปิีนิี�	มีศ่นิย์บร่ิการ่ขุองกร่ะทร่วงคมนิาคม
ที�ผ่านิการ่รั่บร่องมาตร่ฐานิทั�งหมด	15	ศ่นิย์	(ศ่นิย์บริ่การ่ 
ที�สมัคร่ทั�งหมด	115	ศ่นิย์)	ค่อ	สํานิักงานิขุนิส่งจังหวัด	 
ขุองกร่มการ่ขุนิส่งทางบก	14	ศ่นิย์	แล้ะสถานิีร่ถไฟเด่นิชัย	
จังหวัดแพัร่่

ได้รับโล่รางวัลและตราสั่ญลักษณ์ จัากการผ่่านการรับรองมาตรฐาน
ศูนยุ์ราชการส่ะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) 
ของส่ำานักนายุกรัฐมนตรี
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ด้้าน้ำการติรวจสอบแลำะประเมนิ้ำผลำ
	 ร่ั ฐมนิตร่ี ว่ าการ่กร่ะทร่วงคมนิาคม 	 แต่ งตั� ง 
คณัะกร่ร่มการ่ตร่วจสอบแล้ะปิร่ะเมินิผล้ปิร่ะจํากร่ะทร่วง
คมนิาคม	ตามคําสั�งที�	545/2563	เม่�อวันิที�	23	กันิยายนิ	 
พั.ศ.	2563		ปิร่ะกอบด้วย	
	 1.	นางส้ร้อยัทิพิยั์ ไตรสุ้ทธิ์ิ� ปิร่ะธีานิกร่ร่มการ่
	 2.	นายัระพิินทร์ จารุดุล	กร่ร่มการ่
	 3.	นายัเท้ยันโชีติ จงพิ้ร์เพิ้ยัร	กร่ร่มการ่
	 4.	นายัสุ้วิทยั์ อมืรนพิรัตนกุล	กร่ร่มการ่
	 5.	นายัชีาญวิทยั์ อมืตะมืาทุชีาติ	กร่ร่มการ่
	 6.	นางส้าวกชีกร ส้วัส้ดิ�วงษ์ 
	 	 นิักวิชาการ่ตร่วจสอบภิายในิชํานิาญ่การ่พัิเศษ
	 	 ร่ักษาการ่ผ่้ตร่วจสอบภิายในิกร่ะทร่วง
	 7.	นางส้าววันเพิ็ญ ส้ิรินราพิรรณ 
	 	 กร่ร่มการ่แล้ะผ่้ช่วยเล้ขุานิุการ่นิักวิชาการ่
	 	 ตร่วจสอบภิายในิชํานิาญ่การ่พัิเศษ
	 	 กลุ้่มตร่วจสอบภิายในิ
	 8.	นางกนกพิร นอบน้อมื	กร่ร่มการ่แล้ะผ่้ช่วย
	 	 เล้ขุานุิการ่นัิกวิชาการ่ตร่วจสอบภิายในิ
	 	 ชํานิาญ่การ่กลุ้่มตร่วจสอบภิายในิ

รายงาน้ำผลำการประเมิน้ำส่วน้ำราชการติามมาติรการปรับปรุงประสทิธิภิาพั
ใน้ำการปฏิ์บิตัิริาชการของสำาน้ำกังาน้ำปลำดั้กระทรวงคมน้ำาคม ประจำาปีงบประมาณ พั.ศ. 2563

1. อัตราผู�เสียชีว�ตจากอ�บัติเหตุ
 ทางถนนต�อประชากรแสนคน  

2. สัดส�วนต�นทุนค�าขนส�งสินค�า
 ต�อผลิตภัณฑ�มวลรวม
 ภายในประเทศ

3. สัดส�วนปร�มาณการขนส�ง
 สินค�าทางรางต�อปร�มาณ
 การขนส�งสินค�าทั้งหมด
 ภายในประเทศ 

4. ความสำเร็จการแก�ไขข�อบกพร�อง
 ของระบบ การกำกับดูแล
 ด�านความปลอดภัยการบิน
 พลเร�อน (ICAO)

รวม

20

25

25

30

100

21 (คนต�อ
ประชากรแสนคน)

ร�อยละ 7.30

ร�อยละ 1.24

ICAO ให�ความ
เห็นชอบแผนการ
แก�ไขข�อบกพร�อง
ร�อยละ 50 ของ
จำนวนข�อบกพร�อง
ทั้งหมด

18 (คนต�อ
ประชากรแสนคน)

ร�อยละ 7.20

ร�อยละ 3.47

ICAO ให�ความ
เห็นชอบแผนการ
แก�ไขข�อบกพร�อง
ร�อยละ 75 ของ
จำนวนข�อบกพร�อง
ทั้งหมด

16 (คนต�อ
ประชากรแสนคน)

ร�อยละ 7.10

ร�อยละ 4.00

ICAO ให�ความ
เห็นชอบแผนการ
แก�ไขข�อบกพร�อง
ร�อยละ 100 ของ
จำนวนข�อบกพร�อง
ทั้งหมด

20.56 (คนต�อ
ประชากรแสนคน)

ร�อยละ 6.70

ร�อยละ 1.22

N/A

ตัวชี้วัด น้ำหนัก เป�าหมายขั้นต่ำ
(ร�อยละ 50)

เป�าหมายมาตรฐาน
(ร�อยละ 75)

เป�าหมายรอบ 12 เดือน

เป�าหมายขั้นสูง
(ร�อยละ 100)

ผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ 1. ผลคะแนนเป�นผลจากการประเมินตนเอง
 2. คะแนน N/A เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ�โรคโคว�ด 19 ทำให� ICAO เลื่อนการเข�ามาตรวจ
  จ�งทำให�ผลการดำเนินงานไม�เป�นไปตามแผน
 3. ตัวชี้วัดที่ไม�เป�นไปตามเป�าหมายเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ�โรคโคว�ด 19 และในป�งบประมาณ
  พ.ศ. 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. ไม�นำผลการดำเนินงานมาประเมินองค�กร

การดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจัส่อบและประเมินผ่ล 
ประจัำากระทรวงคมนาคม
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	 คณัะกร่ร่มการ่ตร่วจสอบแล้ะปิร่ะเมินิผล้กร่ะทร่วง 
คมนิาคม	 มีอํานิาจหนิ้า ที� กํากับด่แล้การ่ตร่วจสอบ 
แล้ะปิร่ะเมินิผล้ขุองกร่ะทร่วงแล้ะหนิ่วยงานิในิสังกัด 
ให้ เ ป็ินิไปิตามมาตร่ฐานิที�คณัะกร่ร่มการ่ตร่วจสอบ 
แล้ะปิร่ะเมินิผล้ภิาคร่าชการ่กําหนิด	สอบทานิ	ติดตาม	 
แล้ะปิร่ะเมินิผล้การ่ปิร่ับปิรุ่งปิร่ะสิทธีิภิาพัแล้ะปิร่ะสิทธีิผล้
ขุองงานิร่าชการ่	แล้ะเสนิอแนิะแนิวทางแก้ไขุปัิญ่หา	 
ร่วมทั�งสอบทานิร่ายงานิผล้การ่ดําเนิินิงานิแล้ะร่ายงานิ 
ผล้สถานิะทางการ่เงินิขุองกร่ะทร่วงแล้ะหนิ่วยงานิในิสังกัด	
	 ผล้การ่ดําเนิินิงานิที�สําคัญ่ในิปิงีบปิร่ะมาณั	พั.ศ.	2563	 
ขุองคณัะกร่ร่มการ่ตร่วจสอบ	แล้ะปิร่ะเมินิผล้ปิร่ะจํา
กร่ะทร่วงคมนิาคม	มีสาร่ะสําคัญ่โดยสรุ่ปิดังนิี�
 1. ติรวจสอบด้้าน้ำการเงิน้ำบัญชี  (Financial  
Audit) ได้แก่	 การ่บริ่หาร่การ่เงินิแล้ะบัญ่ชี	 การ่เงินิแล้ะ 
บัญ่ชีกองทุนิปิร่ะชาสัมพัันิธี์	กองทุนิพัร่ะพัุทธีคมนิาคมบพัิธี	 
กองทุนิช่วยเหล้่อเจ้าหนิ้าที�สังกัดกร่ะทร่วงคมนิาคม 
ที�ได้ร่ับบาดเจ็บหร่่อเสียชีวิตจากเหตุการ่ณ์ัความไม่สงบ	 
3	 จังหวัดชายแดนิภิาคใต้แล้ะพ่ั�นิที�ใกล้้เคียง	 แล้ะกองทุนิ
สวัสดิการ่	สํานิักงานิปิล้ัดกร่ะทร่วงคมนิาคม
 2. ติรวจสอบการปฏิ์ิบัติิติามกฎห้มาย ระเบียบฯ 
(Compliance Audit) ได้แก่	 การ่ใช้จ่ายเงินิงบปิร่ะมาณั	 
การ่ใช้จ่ายค่าสาธีาร่ณ่ัปิโภิค	แผนิปิฏิิบัติการ่จัดซ่ี�อ/จัดจ้าง	
แล้ะความมั�นิคงปิล้อดภิัยด้านิสาร่สนิเทศ	
  3. ติรวจสอบการด้ำาเน้ำิน้ำงาน้ำ (Performance  
Audit) ได้แก่
	 •	 โคร่งการ่ก่อสร่า้งแล้ะปิร่บัปิร่งุทา่อากาศยานิกร่ะบี�	
กร่มท่าอากาศยานิ
	 •	 การ่จ้างที�ปิ รึ่กษาแล้ะการ่ใช้ปิร่ะโยชน์ิจาก 
ผล้การ่จ้างที�ปิร่ึกษา	สํานิักงานินิโยบายแล้ะแผนิการ่ขุนิส่ง 
แล้ะจร่าจร่
	 •	 การ่จัดซ่ี�อจัดจ้าง	สํานัิกงานิปิลั้ดกร่ะทร่วงคมนิาคม	

	 เม่�อวันิที�	17	สิงหาคม	2563	กลุ้่มตร่วจสอบภิายในิ 
ได้จัดโคร่งการ่ฝึึกอบร่มเชิงปิฏิิบัติการ่	เร่่�อง	“การ่ปิร่ะเมินิ 
ความเสี�ยงเพ่ั�อการ่วางแผนิการ่ตร่วจสอบร่ะดับกร่มแล้ะ 
ร่ะดับกร่ะทร่วง	กร่ะทร่วงคมนิาคม”	ผ่้เขุ้าร่่วมการ่ฝึึกอบร่ม 
ปิร่ะกอบด้วย 	 เ จ้าหน้ิา ที� ตร่วจสอบภิายในิทุกกร่ม 
ในิสังกัดกร่ะทร่วงคมนิาคม	มีวัตถุปิร่ะสงค์เพ่ั�อให้เจ้าหน้ิาที�
ตร่วจสอบภิายในิ	สามาร่ถปิร่ะเมินิความเสี�ยงเพั่�อวางแผนิ
การ่ตร่วจสอบได้คร่อบคลุ้มงานิ	โคร่งการ่ที�มีความเสี�ยง	 
แล้ะเพ่ั�อสร้่างเคร่่อขุ่ายแล้ะบ่ร่ณัาการ่เพ่ั�อให้การ่ปิฏิิบัติงานิ
เปิ็นิไปิในิทิศทางเดียวกันิ
	 เม่�อวันิที�	21	กันิยายนิ	2563	กลุ้่มตร่วจสอบภิายในิ
ได้รั่บโล้่ปิร่ะกาศเกียร่ติคุณัผ่านิมาตร่ฐานิการ่ปิร่ะกันิ
คุณัภิาพังานิตร่วจสอบภิายในิภิาครั่ฐ	 (Internal	Audit 
Qual i ty 	 Assurance: 	 IAQA)	 จากกร่มบัญ่ชีกล้าง	 
เ นิ่� อ งจาก มีผล้การ่ปิฏิิ บัติ ง านิ ด้ านิการ่กํา กับด่ แล้	 
(Government)	 ด้านิบุคล้ากร่	 (Staff)	 ด้านิการ่จัดการ่	 
(Management)	 แล้ะด้านิกร่ะบวนิการ่	 (Process)	 
ผ่านิเกณัฑ์มาตร่ฐานิที�กร่มบัญ่ชีกล้างกําหนิด
 ผ ลำ ก า ร ป ฏิิ์ บั ติิ ง า น้ำ ใ น้ำ ฐ า น้ำ ะ ฝั่่ า ย เ ลำ ข า น้ำุ ก า ร 
คณะกรรมการติรวจสอบแลำะประเมิน้ำผลำประจำากระทรวง
คมน้ำาคม
	 กลุ้่มตร่วจสอบสอบภิายในิได้ปิฏิิบัติงานิในิหนิ้าที�
กร่ร่มการ่แล้ะเล้ขุานิุการ่	กร่ร่มการ่แล้ะผ่้ช่วยเล้ขุานิุการ่	
คณัะกร่ร่มการ่ตร่วจสอบแล้ะปิร่ะเมินิผล้ปิร่ะจํากร่ะทร่วง
คมนิาคม	ตามปิร่ะเด็นิการ่ตร่วจสอบที�คณัะกร่ร่มการ่ฯ	
โดยจัดปิร่ะชุม	 จัดทําร่ายงานิการ่ปิร่ะชุม	ปิร่ะสานิงานิ
ส่วนิร่าชการ่	ติดตาม	ตร่วจสอบแล้ะปิร่ะเมินิผล้โคร่งการ่	
ร่วบร่วมขุ้อม่ล้แล้ะจัดทําร่่างร่ายงานิผล้การ่ตร่วจสอบ 
แล้ะปิร่ะเมินิผล้ภิาคร่าชการ่ขุองคณัะกร่ร่มการ่ตร่วจสอบ
แล้ะปิร่ะเมินิผล้ปิร่ะจํากร่ะทร่วงคมนิาคม
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ด้้าน้ำการปฏิ์บิตัิงิาน้ำต่ิอต้ิาน้ำการทุจริติ 
 กร่ะทร่วงคมนิาคมให้ความสําคัญ่ในิการ่ปิ้องกันิ
แล้ะแก้ไขุปิัญ่หาการ่ทุจร่ิตแล้ะปิร่ะพัฤติมิชอบในิหนิ่วยงานิ
สังกัดกร่ะทร่วงคมนิาคม	โดยมุ่งเนิ้นิการ่สร่้างธีร่ร่มาภิิบาล้ 
ในิการ่บริ่หาร่งานิแล้ะส่งเสริ่มการ่มีสว่นิร่ว่มจากทุกภิาคส่วนิ 
ในิการ่ตร่วจสอบ	เฝึ้าร่ะวัง	เพ่ั�อสกัดกั�นิมิให้เกิดการ่ทุจร่ิต
ปิร่ะพัฤตมิชิอบ	โดยในิปีิงบปิร่ะมาณั	พั.ศ.	2563	ได้ดําเนินิิการ่	 
ดังต่อไปินิี�	
 ด้้าน้ำการป้องกัน้ำแลำะปราบปรามทุจริติ
 1. “Zero Tolerance คนไทยัไมื่ทนต่อการทุจริต”
	 เม่�อวันิที� 	 9	 ธัีนิวาคม	2562	กร่ะทร่วงคมนิาคม	
นํิาโดย	นิายอานินิท์	 เหล้่องบริ่บ่ร่ณั์	 ร่องปิลั้ดกร่ะทร่วง
คมนิาคม	พัร้่อมด้วยผ่้บริ่หาร่แล้ะบุคล้ากร่หน่ิวยงานิ 
ในิสังกัดกร่ะทร่วงคมนิาคม	 เขุ้าร่่วมงานิวันิต่อต้านิ
คอร่์ร่ัปิชันิสากล้	 (ปิร่ะเทศไทย) “Zero Tolerance  
คนไทยัไมื่ทนต่อการทุจริต”	 จัดโดย	สํานัิกงานิ	ปิ.ปิ.ช.	 
ณั	ศ่นิย์แสดงสินิค้าแล้ะการ่ปิร่ะชุม	อิมแพั็ค	เม่องทองธีานิี	 
โดยมี 	 พัล้เอก	 ปิร่ะยุทธี์ 	 จันิทร์่โอชา	 นิายกร่ัฐมนิตร่ี 
เปิ็นิปิร่ะธีานิในิพิัธีี	 ปิร่ะกาศเจตนิาร่มณ์ัการ่ต่อต้านิ 
คอร่์ ร่ัปิชันิสากล้ว่า  “ขอประกาศเจตนารมืณ์ว่ า  
จะประพิฤติปฏิิบัติตนด้ วยัความืซื่ื� อส้ัตยั์ สุ้จริต  
ไมื่กระทําการทุจริต จะยัึดมัื�นในความืยัุติธิ์รรมื 
ยัึดถื่อประโยัชีน์ส้่วนรวมืมืากกว่าประโยัชีน์ส้่วนตน  
จะปกป้องเทิดทูนส้ถ่าบันชีาติ ศาส้นา พิระมืหากษัตริยั์  
และเจริญรอยัตามืเบื�องพิระยัุคลบาท พิระบาทส้มืเด็จ
พิระเจ้าอยู่ัหัวด้วยัจิตอาส้าและพิร้อมืทําความืด ้
ด้วยัหัวใจตลอดไป”	 ทั�งนิี�เพ่ั�อแสดงเจตนิาร่มณ์ัขุองผ้่นํิา 

ทางการ่เม่องที�ร่่วมกับภิาคีทุกภิาคส่วนิให้มีความมุ่งมั�นิ 
ในิการ่แก้ไขุปิัญ่หาการ่ทุจริ่ตอย่างต่อเนิ่�อง	ปิลุ้กกร่ะแส 
สังคมไทยที�ไม่ทนิต่อการ่ทุจริ่ต	 พัร่้อมทั�งมุ่งยกร่ะดับ 
ค่าดัชนิีการ่ร่ับร่่้การ่ทุจร่ิตขุองปิร่ะเทศไทยให้ส่งขุึ�นิ	
 2. องค์กรโปร่งใส้ (NACC Integrity Awards) 
ประจําปี 2562
	 สํานิกังานิปิลั้ดกร่ะทร่วงคมนิาคม	ไดร้่บัรางวัลชีมืเชียั 
องค์กรโปรง่ใส้ (NACC Integrity Awards) ประจําป ี2562  
จากสํานิักงานิคณัะกร่ร่มการ่ปิ้องกันิแล้ะปิร่าบปิร่าม 
การ่ทุจร่ิตแห่งชาติ	 (ปิ.ปิ.ช.)	ซีึ�งเปิ็นิ	1	ในิ	20	หนิ่วยงานิ	 
ที� ไ ด้ ร่ั บ ร่างวั ล้ชม เชยในิการ่บร่ิ หาร่จั ดการ่องค์ ก ร่ 
ดว้ยความซ่ี�อสัตยสุ์จริ่ต	โปิร่ง่ใส	มีธีร่ร่มาภิิบาล้	มีจร่ร่ยาบร่ร่ณั 
ในิวิชาชีพัแล้ะร่ับผิดชอบต่อสังคม	นิับเป็ินิความภิาคภ่ิมิใจ	
แล้ะเปิ็นิเกียร่ติปิร่ะวัติขุององค์กร่ที�แสดงถึงความมุ่งมั�นิ 
ในิการ่บร่ิหาร่งานิด้วยความซี่�อสัตย์	แล้ะร่ับผิดชอบต่อสังคม 
เพั่�อให้เกิดปิร่ะโยชนิ์ส่งสุดแก่ปิร่ะชาชนิแล้ะปิร่ะเทศชาติ

นายุอานนท์ เห้ลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม 
พรอ้มดว้ยุผู่บ้ริห้ารและบคุลากรห้น่วยุงานในสั่งกดักระทรวงคมนาคม  
เข้าร่วมกิจักรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันส่ากล (ประเทศไทยุ)

ส่ำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้รับรางวัลชมเชยุองค์กรโปร่งใส่ 
(NACC Integrity Awards) ประจัำาปี 2562 จัากส่ำานักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจัริตแห้่งชาติ (ป.ป.ช.)
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 3. การวางระบบประเมิืนความืเส้้�ยังตอ่การทุจรติ
และการจัดทํามืาตรการภูายัในเพิื�อป้องกันการทุจริต
	 ก ร่ะทร่วงคมนิาคมได้ ดํา เนิิ นิการ่วาง ร่ะบบ 
การ่ปิร่ะเมินิความเสี�ยงต่อการ่ทุจร่ิตปิร่ะพัฤติมิชอบ 
ขุองกร่ะทร่วงคมนิาคม	ปิร่ะจําปีิงบปิร่ะมาณั	พั.ศ.	2563	
เพั่�อพััฒนิากล้ไก	มาตร่การ่ในิการ่ปิ้องกันิการ่ทุจร่ิตเชิงรุ่ก	 
แล้ะเป็ินิการ่เฝึ้าร่ะวังการ่ทุจร่ิตในิหนิ่วยงานิ	 โดยได้มี 
การ่บ่ร่ณัาการ่การ่มีส่วนิร่่วมในิการ่ดําเนิินิการ่บร่ิหาร่ 
ความเสี�ยงการ่ทุจริ่ตขุองหน่ิวยงานิในิสังกัดกร่ะทร่วงคมนิาคม	 
ซีึ�งสามาร่ถสรุ่ปิจํานิวนิร่่ปิแบบพัฤติการ่ณ์ัความเสี�ยง 
การ่ทุจร่ิตขุองหน่ิวยงานิในิสังกัดกร่ะทร่วงคมนิาคม 
ตามร่่ปิแบบการ่ทุจร่ิต	จําแนิกออกเปิ็นิ	3	ด้านิ	จํานิวนิ	 
42	กร่ะบวนิงานิ	
 4. มืาตรการส้ร้างความืโปร่งใส้และรับฟ่ง 
ความืคิดเห็นผู้มื้ส้่วนได้ส้่วนเส้้ยั
	 เม่�อวันิที�	 4	สิงหาคม	2563	นิางจตุพัร่	 เนิียมสุขุ 
ผ่้ช่วยปิล้ัดกร่ะทร่วงคมนิาคม	ให้เกียร่ติเปิ็นิปิร่ะธีานิในิพัิธีี 
เปิิดการ่ปิร่ะชุมเชิงปิฏิิบัติการ่มาตร่การ่สร่้างความโปิร่่งใส 
แล้ะร่บัฟังความคิดเหน็ิผ่มี้สว่นิไดส้ว่นิเสยี	โดยมวีตัถุปิร่ะสงค ์
เพั่�อสร่้างความร่่้ความเขุ้าใจมาตร่การ่สร่้างความโปิร่่งใส
การ่ดําเนิินิงานิตาม	พั.ร่.บ.การ่จัดซี่�อจัดจ้างแล้ะการ่บร่ิหาร่ 
พััสดุภิาคร่ัฐ	 พั.ศ.	 2560	 โคร่งการ่ความโปิร่่งใสในิ 
การ่ก่อสร่้างภิาคร่ัฐ	 (CoST)	 แล้ะขุ้อตกล้งคุณัธีร่ร่ม	 
(Integrity	Pact)	ให้แก่บุคล้ากร่ขุองหน่ิวยงานิในิสังกัด
กร่ะทร่วงคมนิาคม	ผ่ม้สีว่นิได้สว่นิเสยีแล้ะหน่ิวยงานิภิายนิอก	 
ทั� งภิาคร่ั ฐแล้ะภิาค เอกชนิ 	 โดยได้ ร่ั บ เ กี ย ร่ติ จ าก	 
นิางสาววันิทนิีย์ 	 ทร่ัพัย์สุขุสําร่าญ่	 นัิกวิชาการ่คล้ัง 
ชํานิาญ่การ่พิัเศษ	นิางสาวณัิติญ่าภิร่ณ์ั	อิ�มใจ	ผ่้เชี�ยวชาญ่ 
ด้านินิโยบายการ่จัดซี่�อจัดจ้างโดยร่ัฐร่ะหว่างปิร่ะเทศแล้ะ
นิายปิร่ะเสริ่ฐ	คชวงศ์	นิิติกร่ชํานิาญ่การ่	จากกร่มบัญ่ชีกล้าง 
กร่ะทร่วงการ่คล้ัง	เปิ็นิวิทยากร่	

ด�านที่ 3
31%

ด�านที่ 1
16%

ด�านที่ 2
53%

ด�านความโปร�งใสของการใช�อำนาจและตำแหน�งหน�าที่

ด�านการใช�จ�ายงบประมาณและการบร�หารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ด�านการพ�จารณาอนุมัติอนุญาต

กจิักรรมส่ง่เส่รมิค่านยิุมไม่ทจุัริตและนทิรรศการส่ร้างวัฒนธ์รรมองค์กร
เผ่ยุแพร่ผ่ลงานด้านการต่อต้านการทุจัริตของกระทรวงคมนาคม 
และพิธี์ยุกยุ่องเชิดชูเกียุรติแก่บุคลากรในห้น่วยุงานสั่งกัดกระทรวง
คมนาคม “คนต้นแบบคมนาคม ประจัำาปี 2563”

  5. พิัฒนามืาตรฐานคุณธิ์รรมืและความืโปร่งใส้
ในการดําเนินงานของหน่วยังานภูาครัฐ
	 สํานิักงานิปิลั้ดกร่ะทร่วงคมนิาคมได้ เขุ้ าร่่ วม 
การประเมิืนคุณธิ์รรมืและความืโปร่งใส้ในการดําเนินงาน 
ของหน่วยังานภูาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจําปีงบประมืาณ พิ.ศ. 2563  
ซีึ�งสอดคล้้องตามแผนิแม่บทภิายใต้ยุทธีศาสตร่์ชาติ	
ปิร่ะ เด็นิการ่ ต่อ ต้านิการ่ทุจ ริ่ตแล้ะปิร่ะพัฤติ มิชอบ	 
โดยมหีนิว่ยงานิเขุา้ร่ว่มการ่ปิร่ะเมนิิฯ	จํานิวนิ	8,303	หนิว่ยงานิ	 
ผล้การ่ปิร่ะเมินิปิร่ากฏิว่า	มีคุณัธีร่ร่มแล้ะความโปิร่่งใส 
ในิการ่ดําเนิินิงานิร่ะดับส่งมาก	(ร่ะดับ	A)	ซีึ�งมีร่ะดับคะแนินิ
ผล้การ่ปิร่ะเมินิอย่่ที�	89.48	คะแนินิ	จากคะแนินิเต็ม	100	
คะแนินิ	

 ด้้าน้ำการส่งเสริมคุณธิรรมจริยธิรรม
 ส้่งเส้ริมืค่านิยัมืไมื่ทุจริต และนิทรรศการส้ร้าง
วัฒนธิ์รรมืองค์กรเผยัแพิร่ผลงานด้านการต่อต้าน 
การทุจริตของกระทรวงคมืนาคมื และพิิธิ์้ยักย่ัองเชีิดชูี
เกย้ัรติแก่บคุลากรในหน่วยังานสั้งกัดกระทรวงคมืนาคมื  
“คนต้นแบบคมืนาคมื ประจําปี 2563”
	 เม่�อวันิที�	10	กันิยายนิ	2563	ณั	ห้องปิร่ะชุมอาคาร่
สโมสร่	ชั�นิ	3	กร่ะทร่วงคมนิาคม	นิายอานินิท์		เหล้อ่งบริ่บร่่ณ์ั		 
ร่องปิล้ัดกร่ะทร่วงคมนิาคม	 ได้ให้เกียร่ติเปิ็นิปิร่ะธีานิ 
ในิพัิธีีเปิิดกิจกร่ร่มส่งเสร่ิมค่านิิยมไม่ทุจร่ิตแล้ะนิิทร่ร่ศการ่
สร้่างวัฒนิธีร่ร่มองค์กร่เผยแพัร่่ผล้งานิด้านิการ่ต่อต้านิ 
การ่ทจุร่ติขุองกร่ะทร่วงคมนิาคม	แล้ะพัธีิียกยอ่งเชดิชเ่กยีร่ต ิ
แก่บุคล้ากร่ในิหน่ิวยงานิสังกัดกร่ะทร่วงคมนิาคม	“คนตน้แบบ 
คมืนาคมื ประจําปี 2563”	ซีึ�งเปิ็นิการ่สร่้างแร่งบันิดาล้ใจ 
ให้แก่บุคล้ากร่ในิหนิ่วยงานิสังกัดกร่ะทร่วงคมนิาคม 
โดยมีผ่้เขุ้าร่ับร่างวัล้	“คนิต้นิแบบคมนิาคม	ปิร่ะจําปิี	2563”	
จํานิวนิ	16	คนิ	ปิร่ะกอบด้วย	ส่วนิร่าชการ่	จํานิวนิ	8	คนิ	 
แล้ะร่ัฐวิสาหกิจ	จํานิวนิ	8	คนิ	ตามร่ายช่�อ	ดังนิี�
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1.  นางสาวสุธิาทพิย์ู่  ใจรกั

2.  นายู่สิทธิิศกัดิ็� ชุ�มอุระ

3.  นายู่เล็ก ทันพ่สิทธิิ�

4.  นายู่สุวิทย์ู่ แร�ทอง

5.  นายู่อภิชยัู่ อิสรยิู่านกุ่ล

6.  นายู่สมศกัดิ็� ฉัตรจุฑามณี

7.  นายู่สมชายู่ ภน่าสี

8.  นายู่ศภุฤกษ์ สุด็ยู่อด็ประเสริฐ

1.  นายู่สุจิตต์ เชาว์ศิริกลุ

2.  นายู่พรศิลป์ สร้อยู่คำา

3.  นางสาวโชติกา บุญเนตร

4.  นายู่ปัณณธิร อ�อนลมัยู่

5.  นายู่สามารถ คำาฝ่อยู่

6.  นางภัทรานิษฐ์ ชนะบญุ

7.  นายู่วัชระ ยู่าคณุ

8.  นายู่กิตตพิงษ์ เรืองแสน

นกัวิชาการขนส�งชำานาญการ

วิศวกรชำานาญการพ่เศษ

นกัวิชาการขนส�งชำานาญการ

นายู่ช�างไฟฟ้าอาวุโส

วิศวกรโยู่ธิาชำานาญการพ่เศษ

นายู่ช�างโยู่ธิาชำานาญงาน  

นกัวิชาการคอมพ่วเตอร์
ชำานาญการพ่เศษ

วิศวกรโยู่ธิาชำานาญการ

รองผู้่ว้�าการกลุ�มบริหาร
รถไฟฟ้า

หวัหน้าแผู้นกระเบยีู่นและสญัญา

วิทยู่ากร 6

โปรแกรมเมอร์ ระด็บั 7
รกัษาการหวัหน้าแผู้นก
สนบัสนนุระบบงานคอมพ่วเตอร์

หวัหน้างานสายู่ตรวจพ่เศษ

นายู่สถานเีด็นิรถรงัสติ ระดั็บ 7

ผู้่จ้ดั็การงานวิศวกรรมจราจร
ทางอากาศ

ผู้่จ้ดั็การส�วนทรพัยู่ากรบคุคล

รกัษาการในตำาแหน�ง
ผู้่อ้ำานวยู่การฝ่่ายู่ทรัพยู่ากร
บคุคลและอำานวยู่การ 

รกัษาการในตำาแหน�ง
ผู้่อ้ำานวยู่การฝ่่ายู่บัญชี
และการเงิน และรกัษาการ
รองกรรมการผู้่อ้ำานวยู่การใหญ�
กลุ�มสายู่งานบริหาร

สำานกังานคณะกรรมการค้นหาและช�วยู่เหล่อ
อากาศยู่านและเรือที�ประสบภัยู่ 
สำานกังานปลัด็กระทรวงคมนาคม

สำานกัมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท�า

กองตรวจการขนส�งทางบก กรมการขนส�งทางบก

ท�าอากาศยู่านสุราษฎร์ธิาน ีกรมท�าอากาศยู่าน

กองทางหลวงพ่เศษระหว�างเม่อง กรมทางหลวง

แขวงทางหลวงชนบทขอนแก�น กรมทางหลวงชนบท

ศน่ย์ู่เทคโนโลยีู่สารสนเทศการขนส�งและจราจร 
สำานกังานนโยู่บายู่และแผู้นการขนส�งและจราจร

กองมาตรฐานความปลอด็ภัยู่และบำารุงทาง 
กรมการขนส�งทางราง

การรถไฟแห�งประเทศไทยู่

การท�าเรือแห�งประเทศไทยู่

กองบริหารความเสี�ยู่งและควบคุมภายู่ใน 
การทางพ่เศษแห�งประเทศไทยู่

การรถไฟฟ้าขนส�งมวลชนแห�งประเทศไทยู่ 

กลุ�มงานสายู่ตรวจพ่เศษ องค์การขนส�งมวลชนกรุงเทพ

กองปฏิบัิตกิารเด็นิรถภาคตะวันออกเฉียู่งเหน่อ 
และตะวันออก ฝ่่ายู่ธุิรกจิเด็นิรถ 
บริษทั ขนส�ง จำากัด็

สำานกักรรมการผู้่้อำานวยู่การใหญ�
บริษทั วิทยุู่การบนิแห�งประเทศไทยู่ จำากัด็

บริษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำากัด็

ส่ืว่นราชการในสัืงกัด

รัฐวิ่สืาห่กิจ

ผ้่เข้ารบัรางวลัำ “คน้ำต้ิน้ำแบบคมน้ำาคม ประจำาปี 2563”
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ด้้ า น้ำ บ ริ ห้ า ร จั ด้ ก า ร ทั� ว ไ ป  แ ลำ ะ ง า น้ำ 
สารบรรณกลำางของกระทรวงคมน้ำาคม 
แลำะสำาน้ำักงาน้ำปลำัด้กระทรวงคมน้ำาคม
 ด้้าน้ำบริการทั�วไป
	 นิายศักดิ�สยาม	 ชิดชอบ	 รั่ฐมนิตร่ีว่าการ่กร่ะทร่วง
คมนิาคม	 พัร่้อมด้วย	 นิายอธีิร่ัฐ	 ร่ัตนิเศร่ษฐ	 ร่ัฐมนิตร่ี 
ช่วยว่าการ่กร่ะทร่วงคมนิาคม	 นิายชยธีร่ร่ม์	 พัร่หมศร่	 
ปิล้ัดกร่ะทร่วงคมนิาคม	 คณัะผ่้บริ่หาร่ร่ะดับส่ง	 แล้ะ
หัวหนิ้าหนิ่วยงานิในิสังกัดกร่ะทร่วงคมนิาคม	 ร่่วมพัิธีีถวาย 
ผ้าพัร่ะกฐินิพัร่ะร่าชทานิกร่ะทร่วงคมนิาคม	ปิร่ะจําปิี	2563	 
เม่�อวนัิศุกร่ท์ี�	30	ตลุ้าคม	2563	เวล้า	14.00	นิ.	ณั	พัร่ะอโุบสถ 
วัดเทวร่าชกุญ่ชร่	 ถนินิศร่ีอยุธียา	 แขุวงวชิร่พัยาบาล้	 
เขุตดุสิต	กรุ่งเทพัมหานิคร่

พิธ์ีถวายุผ่้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงคมนาคม ประจัำาปี 2563
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พิธ์ีมอบของขวัญ “กิจักรรมงานวันเด็กแห้่งชาติ” ประจัำาปี 2563

	 นิางสาวดุจดาว	 เจร่ิญ่ผล้	ผ่้ตร่วจร่าชการ่กร่ะทร่วง
คมนิาคม	 ร่่วมพัิธีีวางพัวงมาล้า	ณั	พัร่ะบร่มร่าชานิุสร่ณั ์
พัร่ะบาทสมเด็จพัร่ะจุล้จอมเกล้้าเจ้าอย่่หัว	 พัร่ะล้านิ 
พัร่ะร่าชวังดุสิต	 เม่�อวันิที�	 23	 ตุล้าคม	2563	 เพั่�อนิ้อมร่ําลึ้ก 
ในิพัร่ะมหากร่ ุณัาธี ิค ุณั	เนิ ่ �องในิว ันิคล้ ้ายว ันิสวร่ร่คต	 
พัร่ะบาทสมเด็จพัร่ะจุล้จอมเกล้้าเจ้าอย่่หัว	23	ตุล้าคม	2563	 
โดยมีขุ้าร่าชการ่สังกัดกร่ะทร่วงคมนิาคมร่่วมพัิธีี

 ด้้าน้ำช่วยอำาน้ำวยการ แลำะสน้ำับสน้ำุน้ำผ้่บริห้าร 
ใน้ำภารกิจติ่าง ๆ 
	 นิายอานินิท์	 เหล้่องบร่ิบ่ร่ณั์	 ร่องปิล้ัดกร่ะทร่วง
คมนิาคม	ด้านิอํานิวยการ่	เปิ็นิปิร่ะธีานิพัิธีีมอบขุองขุวัญ่	 
“กิจกรรมืงานวันเด็กแห่งชีาติ”	ปิร่ะจําปิี	2563	เม่�อวันิที�	8	
มกร่าคม	2563	ณั	กร่ะทร่วงคมนิาคม	โดยจัดสร่ร่งบปิร่ะมาณั
แล้ะสิ�งขุองต่าง	ๆ	จากหนิ่วยงานิสนิับสนิุนิเพั่�อร่่วมจัดกิจกร่ร่ม
งานิวันิเด็กแห่งชาติให้แก่โร่งเร่ียนิแล้ะชุมชุม	จํานิวนิ	7	แห่ง	
เพั่�อนิําขุองขุวัญ่วันิเด็กที�กร่ะทร่วงคมนิาคมมอบให้นิําไปิ 
ส่งมอบแก่นิักเร่ียนิในิโร่งเร่ียนิแล้ะชุมชนิต่อไปิ

พิธ์ีวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุส่รณ์พระบาทส่มเด็จัพระจัุลจัอมเกล้าเจั้าอยุู่ห้ัว พระลานพระราชวังดุส่ิต
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 ด้้ า น้ำ ก า ร พัั ฒ น้ำ า สิ� ง อำา น้ำ ว ย ค ว า ม ส ะ ด้ ว ก 
ใน้ำโครงสร้างพั้�น้ำฐาน้ำการขน้ำส่งแลำะบริการสำาห้รับ 
คน้ำพัิการ เด้็ก แลำะผ่้ส่งอายุ

	 1.	 โคร่งการ่พััฒนิาหล้ักเกณัฑ์การ่ตร่วจปิร่ะเมินิ
โค ร่ งกา ร่ โค ร่ งส ร่้ า ง พ่ั� นิ ฐานิกา ร่ขุนิส่ ง สาธีา ร่ณัะ	 
เพั่�อคนิพัิการ่แล้ะผ่้ส่งอายุ	ขุองกร่ะทร่วงคมนิาคม
	 2.	 โคร่งการ่จัดทําแผนิบ่ร่ณัาการ่การ่เช่�อมโยง 
การ่เดินิทางเพ่ั�อเ ขุ้าถึงโคร่งขุ่ายการ่คมนิาคมขุนิส่ง 
ในิเขุตกรุ่งเทพัมหานิคร่	เพั่�อร่องร่ับคนิพัิการ่แล้ะผ่้ส่งอายุ

ภูาพบรรยุากาศการมีส่่วนร่วม และการเผ่ยุแพร่ประชาส่ัมพันธ์์

บรรยุากาศในการจััดอบรมเพื�อถ่ายุทอดความรู้และพัฒนาทักษะ 
ระห้ว่างวันที� 4 - 14 กุมภูาพันธ์์ 2563 

บรรยุากาศในการประชุมส่ัมมนาการมีส่่วนร่วม เมื�อวันที� 10 
มกราคม 2563

ภูาพบรรยุากาศการสั่มมนาระดมความคิดเห้็น เมื�อวันที� 11 
พฤศจัิกายุน 2562

นายุพีระพล ถาวรสุ่ภูเจัริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวเปิด 
การประชมุ และ นายุปรยิุะ เวส่ส่บตุร ผู่อ้ำานวยุการกองกลาง ส่ำานกังาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวรายุงาน
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 ด้า้น้ำบรกิารขอ้ม่ลำขา่วสารของราชการแลำะห้้องสมดุ้
 1. การให้บริการข้อมืูลข่าวส้าร
	 1.1	 แก้ ไขุคําสั� งคณัะกร่ร่มการ่ขุ้อม่ล้ขุ่าวสาร่
กร่ะทร่วงคมนิาคม	 แล้ะปิร่ับปิรุ่งปิร่ะกาศสํานิักงานิปิล้ัด
กร่ะทร่วงคมนิาคม	 เร่่�อง	 โคร่งสร้่างการ่จัดองค์กร่ในิ 
การ่ดําเนินิิงานิ	สร่ปุิอํานิาจหน้ิาที�ที�สําคัญ่	วิธีีการ่ดําเนินิิงานิ 
แล้ะสถานิที�ติดต่อเพั่�อขุอร่ับขุ้อม่ล้ขุ่าวสาร่	 พั.ศ.	 2563	
เพ่ั�อให้การ่ดําเนิินิการ่เกี�ยวกับขุ้อม่ล้ขุ่าวสาร่ขุองกร่ะทร่วง
คมนิาคมเปิ็นิไปิตามมาตร่า	7	(1)	(2)	แล้ะ	(3)	แห่งพัร่ะร่าช
บญั่ญ่ตัขิุอ้ม่ล้ขุา่วสาร่ขุองร่าชการ่	พั.ศ.	2540	อย่ใ่นิปิร่ะกาศ 
ฉบับเดียวกันิ
	 1.2	 จัดทําแผนิการ่ปิฏิิบัติงานิศ่นิย์ขุ้อม่ล้ขุ่าวสาร่
กร่ะทร่วงคมนิาคม	ปิร่ะจําปิีงบปิร่ะมาณั	2563	พัร่้อมเสนิอ 
ต่อคณัะกร่ร่มการ่ขุ้อม่ล้ขุ่าวสาร่กร่ะทร่วงคมนิาคม 
ให้ความเห็นิชอบ
	 1.3	 จัดส่งเอกสาร่แล้ะหลั้กฐานิการ่ปิร่ะเมินิตนิเอง
ตามเกณัฑ์การ่ปิร่ะเมินิศ่นิย์ขุ้อม่ล้ขุ่าวสาร่ขุองร่าชการ่ 
โดดเด่นิ	 ปิี	 2563	 ตามที�สํานิักงานิคณัะกร่ร่มการ่ขุ้อม่ล้
ขุ่าวสาร่ขุองร่าชการ่กําหนิด	ซีึ�งผล้ปิร่ากฏิว่าสํานิักงานิปิล้ัด
กร่ะทร่วงคมนิาคมผา่นิเกณัฑก์าร่ปิร่ะเมนิิศ่นิยข์ุอ้มล่้ขุา่วสาร่
ขุองร่าชการ่โดดเด่นิ	ปิี	2563

	 1.4	 ขัุบเคล่้�อนิการ่ดําเนิินิงานิศ่นิย์ขุ้อม่ล้ขุ่าวสาร่ 
หนิว่ยงานิในิสังกัด	โดยจัดโคร่งการ่เยี�ยมชมศ่นิยข์ุ้อม่ล้ขุา่วสาร่
ขุองหนิ่วยงานิในิสังกัดปิร่ะจําปีิงบปิร่ะมาณั	 พั.ศ.	 2563	 
แล้ะการ่แจ้งเวียนิหนิังส่อขุองสาํนิักงานิปิล้ัดสํานิักนิายก
ร่ัฐมนิตร่ี	(สปินิ.)	เกี�ยวกับแนิวทางการ่ดําเนิินิงานิด้านิต่าง	ๆ 	
ให้หนิ่วยงานิในิสังกัดทร่าบแล้ะดําเนิินิการ่ต่อไปิ
	 1.5	 ร่ายงานิผล้การ่ปิฏิิบตัติามพัร่ะร่าชบัญ่ญั่ตขิุอ้มล่้ 
ขุ่าวสาร่ขุองร่าชการ่	พั.ศ.	2540	ปิร่ะจําปีิงบปิร่ะมาณั	พั.ศ.	2563	 
(ภิาพัร่วมกร่ะทร่วง)	 ต่อสํานัิกงานิคณัะกร่ร่มการ่ขุ้อม่ล้
ขุ่าวสาร่ขุองร่าชการ่
	 1.6	 จัดโคร่งการ่อบร่มสัมมนิาเร่่�อง “การทบทวน 
และเส้ริมืส้ร้างความืรูค้วามืเขา้ใจพิระราชีบัญญัตขิอ้มืลู
ข่าวส้ารของราชีการ พิ.ศ. 2540 ประจําปีงบประมืาณ  
พิ.ศ. 2563”	 เม่�อวันิที�	16	มกร่าคม	2563	ณั	โร่งแร่มร่อยัล้ 
ปิร่ิ�นิเซีส	หล้านิหล้วง	กรุ่งเทพัฯ	 เพั่�อทบทวนิแล้ะเสริ่มสร้่าง
ความร้่่ความเขุา้ใจกฎหมาย	ร่ะเบยีบ	ที�เกี�ยวขุอ้งในิการ่ปิฏิบิตัิ
ตามพัร่ะร่าชบัญ่ญ่ัติขุ้อม่ล้ขุ่าวสาร่ขุองร่าชการ่	พั.ศ.	 2540	
โดยมีบุคล้ากร่ขุองสํานิักงานิปิล้ัดกร่ะทร่วง	 สํานัิกงานิ
ร่ัฐมนิตร่ี 	 แล้ะหนิ่วยงานิในิสังกัดกร่ะทร่วงคมนิาคม	 
เขุ้าร่่วมอบร่มสัมมนิา	จํานิวนิ	75	คนิ

โครงการอบรมส่ัมมนาเรื�อง “การทบทวนและเส่ริมส่ร้างความรู้ความเข้าใจัพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวส่ารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจัำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

โครงการอบรมส่ัมมนาเรื�อง “แนวทางปฏิิบัติเกี�ยุวกับข้อมูลข่าวส่ารลับของราชการ”
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ศึกษาดูงานศูนยุ์ข้อมูลข่าวส่ารของราชการกรมอนามัยุ

โครงการเยุี�ยุมชมศูนยุ์ข้อมูลข่าวส่ารของห้น่วยุงานในส่ังกัด
ประจัำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ห้นงัส่อืรายุงานประจัำาปี 2562 กระทรวงคมนาคม และส่ำานักงานปลดั
กระทรวงคมนาคม

	 1.7	 ศึกษาด่งานิศ่นิย์ขุ้อม่ล้ขุ่าวสาร่ขุองร่าชการ่ 
กร่มอนิามัย	เม่�อวันิที�	16	ตุล้าคม	2562	ซีึ�งเปิ็นิหนิ่วยงานิที� 
ไดร้่บัร่างวัล้ศน่ิย์ขุอ้มล่้ขุา่วสาร่ขุองร่าชการ่โดดเด่นิ	ปิร่ะจําปีิ 
2560	 -	 2562	 (3	 ปิีซี้อนิ)	 เพั่�อให้เจ้าหนิ้าที�ผ่้ปิฏิิบัติงานิ
ศ่นิย์ขุ้อม่ล้ขุ่าวสาร่กร่ะทร่วงคมนิาคม	 แล้ะกร่มอนิามัย	 
ได้แล้กเปิล้ี�ยนิเร่ียนิร่่้ปิร่ะสบการ่ณั์ต่าง	 ๆ	 อันิจะก่อให้เกิด
ปิร่ะโยชน์ิตอ่การ่พััฒนิาศ่นิยข์ุอ้มล่้ขุา่วสาร่กร่ะทร่วงคมนิาคม
	 1.8	 จัด เก็บสถิติการ่ให้บ ริ่การ่ขุ้อม่ล้ ขุ่าวสาร่ 
แก่ปิร่ะชาชนิขุองศ่นิย์ขุ้อม่ล้ขุ่าวสาร่กร่ะทร่วงคมนิาคม 
ทางกายภิาพัแล้ะอิเล้็กทร่อนิิกส์ฯ	 ปิร่ะจําปิีงบปิร่ะมาณั	 
พั.ศ.	2563	แล้ะร่ายงานิให้ผ่้บร่ิหาร่ทร่าบปิีล้ะ	2	คร่ั�ง
	 1.9	 ทําล้าย เอกสาร่ 	 เพั่� อ ใ ห้กา ร่ปิฏิิบั ติ ง านิ 
ดา้นิการ่จัดเก็บแล้ะการ่ทําล้ายเอกสาร่ขุอง	สปิค.	แล้ะ	สร่ค.	 
เปิ็นิไปิตาม	กฎหมาย	ร่ะเบียบแล้ะคําสั�งที�เกี�ยวขุ้อง	
	 1.10	จัดโคร่งการ่อบร่มสัมมนิา	 เร่่�อง “แนวทาง
ปฏิิบัติ เ ก้� ยัวกับข้อ มูืลข่ าวส้ารลับของราชีการ ”  
เม่�อวันิที� 	 25	 สิงหาคม	 2562	 ณั	 ห้องปิร่ะชุม	 ชั�นิ	 3	
อ าคา ร่ส โมสร่แล้ะหอปิร่ะชุ มก ร่ะทร่ว งคมนิาคม	 
ถนินิร่าชดําเนินิินิอก	แขุวงวัดโสมนัิส	เขุตป้ิอมปิร่ามศัตร่พ่่ัาย	 
กร่งุเทพัฯ	โดยเชญิ่วิทยากร่ผ้่เชี�ยวชาญ่ด้านิขุ้อมล่้ขุ่าวสาร่ล้บั 
จากสํานิักงานิขุ่าวกร่องแห่งชาติ	ค่อ		ร่ะวิวร่ร่ณั			พััฒนิจันิทร่์	 
นิักการ่ขุ่าวชํานิาญ่การ่	 เปิ็นิวิทยากร่มาบร่ร่ยายความร่่้	 
ความเขุา้ใจ	ใหแ้กผ่่เ้ขุา้ร่ว่มอบร่มสมัมนิาฯ	ไดแ้ก	่ขุา้ร่าชการ่	
พันิกังานิร่าชการ่ล้ก่จา้งปิร่ะจําขุอง	สปิค.		สร่ค.	แล้ะบุคล้ากร่ 
ส่วนิร่าชการ่แล้ะรั่ฐวิสาหกิจในิสังกัดกร่ะทร่วงคมนิาคม	
จํานิวนิทั�งสิ�นิ	118	คนิ

 2. งานห้องส้มืุด
	 2.1	การ่จัดทําหนิงัสอ่ร่ายงานิปิร่ะจําปิ	ี2562	กร่ะทร่วง
คมนิาคม	 แล้ะสาํนิักงานิปิล้ัดกร่ะทร่วงคมนิาคม	 จํานิวนิ	
700	 เล่้ม	 แล้ะจํานิวนิ	 300	 เล่้ม	 ตามลํ้าดับ	 เพั่�อแจกจ่าย 
แก่หน่ิวยงานิในิสังกัดแล้ะหนิ่วยงานิภิายนิอก	 เม่�อวันิที�	 
1	 เมษายนิ	 2563	 เนิ่�องในิโอกาสวันิคร่บร่อบ	 108	 ปิี	 
วันิสถาปินิากร่ะทร่วงคมนิาคม
	 2.2	 โคร่งการ่จิตอาสาอ่านิหนิังส่อเสียงกับห้องสมุด 
ร่าชร่ถอักษร่	 ปิร่ะจําปิี	 2563	 ซีึ�งได้รั่บความสนิใจจาก 
เจ้าหน้ิาที�ในิ	 สปิค.	 สมัคร่เป็ินิจิตอาสา	 จํานิวนิ	 21	 ร่าย	 
ได้ผล้งานิเปิ็นิหนิังส่อเสียงจากสมาชิก	 จํานิวนิ	 11	 ร่าย	
โดยใช้ขุ้อม่ล้จากวาร่สาร่ร่าชร่ถในิการ่อ่านิบันิทึกเสียง
ด้วยโปิร่แกร่ม	 OBI	 (โอ-บิ)	 ซึี�งเปิ็นิโปิร่แกร่มสําหร่ับ 
การ่อ่านิหนิังส่อเสียงให้ผ่้พัิการ่ทางสายตาโดยเฉพัาะ	 
แล้ะเป็ินิที�ต้องการ่ขุองผ้่พิัการ่ทางสายตาเป็ินิอย่างมาก
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ด้้าน้ำบริห้ารทรพััยากรบุคคลำ
  การพััฒน้ำาบุคลำากรอย่างสร้างสรรค์
 เพั้�อบรรลำุเป้าห้มาย 
	 การ่บร่ิหาร่แล้ะพััฒนิาทร่ัพัยากร่บุคคล้	 จะต้องเนิ้นิ
ความสําคัญ่ให้ขุ้าร่าชการ่มีความร่่้	 ความสามาร่ถ	 ร่องรั่บ
การ่เปิล้ี�ยนิแปิล้งขุองสภิาพัแวดล้้อมต่าง	 ๆ	 แล้ะที�สําคัญ่
บุคล้ากร่ภิาคร่ัฐต้องมีขุีดความสามาร่ถในิการ่ดําเนิินิงานิ
ตามแผนิยุทธีศาสตร่์ขุองปิร่ะเทศได้อย่างมีปิร่ะสิทธีิภิาพั
แล้ะปิร่ะสิทธีิผล้	 โดยจนิปิัจจุบันิเนิ้นิการ่นิําแนิวคิดเกี�ยวกับ	
“สมร่ร่ถนิะ	(Competency)”	มาใช้ในิการ่บร่ิหาร่แล้ะพััฒนิา
ทร่ัพัยากร่บุคคล้	 เพั่�อเปิ็นิการ่สร้่างแนิวทางเชิงพัฤติกร่ร่ม 
ที�นํิาไปิส่่การ่ปิฏิิบัติงานิที�เกิดผล้สัมฤทธิี�ส่งสุด	 แล้ะสร้่าง 
ความสอดคล้้องกับสภิาพัแวดล้้อม	 ดังนิั�นิ	 สิ�งที�เป็ินิปิัจจัย 
สําคัญ่ในิการ่นิิยามสมร่ร่ถนิะที�ตร่งตามเป้ิาหมายนิั�นิ	 
องค์กร่ 	 โดยเฉพัาะผ่้บร่ิหาร่จะต้องมีความชัด เจนิ	 
สร่้างความเขุ้าใจที� ถ่กต้อง	 ในิการ่กําหนิดนิโยบาย 
แล้ะเปิ้าปิร่ะสงค์ต่าง	ๆ	
	 กา ร่วาง เปิ้ าหมายขุององค์ ก ร่ ให้ ชั ด เ จนินิั� นิ	 
คณัะผ่้บร่ิหาร่ต้องมีความชัดเจนิในิทิศทางขุองนิโยบาย	 
(Direction)	 เพั่�อให้หนิ่วยงานิย่อย	 (Sub-Functions)	 
สามาร่ถแปิล้งนิโยบายไปิส่่แผนิปิฏิิบัติงานิได้อย่างชัดเจนิ	 
ในิกร่ณัีนิี�ค่อแผนิการ่พััฒนิาบุคคล้	ที�จําเปิ็นิจะต้องวางแผนิ
ในิการ่พััฒนิาบุคล้ากร่ที�มคีวามร่่	้ทักษะ	สมร่ร่ถนิะ	ที�สามาร่ถ
ปิฏิิบัติงานิให้เปิ็นิไปิตามแนิวทางนิโยบายได้	
	 นิอกจากนีิ�	ผ่้บริ่หาร่ยังมีส่วนิสําคัญ่อย่างมากในิ 
การ่พััฒนิาบุคล้ากร่	กล่้าวค่อ	จากหล้ายงานิวิจัยพับว่า
อุปิสร่ร่คที�สําคัญ่ในิการ่พััฒนิาบุคคล้ส่วนิหนึิ�งมาจากการ่ขุาด 
การ่สนัิบสนุินิจากผ่้บริ่หาร่	(อาภิร่ณ์ั	 ภ่่ิวิทยพัันิธ์ุี,	2554) 
เนิ่�องจากผ่้บริ่หาร่ส่วนิใหญ่่ให้ความสําคัญ่กับการ่มุ่งงานิ	
เก่งงานิ	มากกว่าการ่ให้ความสําคัญ่กับทักษะเร่่�องคนิ	
หร่่อการ่บร่ิหาร่คนิ	แล้ะงานิวิจัยยังชี�ให้เห็นิอีกว่าผ่้บร่ิหาร่ 

ที�ไม่ตร่ะหนิักถึงความสําคัญ่ขุองการ่พััฒนิาบุคคล้หร่่อ 
การ่พััฒนิาทีมงานิอย่างจร่ิงจังจะปิร่ะสบปิัญ่หาเร่่�อง
อัตร่าการ่ล้าออก	การ่โอนิ	การ่ย้าย	(Turnover	Rate)	ส่ง 
แล้ะบุคล้ากร่ขุาดทกัษะที�จําเป็ินิตามความเปิล้ี�ยนิแปิล้งขุอง
สภิาพัแวดล้้อมแล้ะทักษะตามความต้องการ่เชิงนิโยบาย	 
ด้วยเหตุนีิ�นิักทรั่พัยากร่บุคคล้ในิองค์กร่ควร่ที�จะต้องให้
เหตุผล้	ขุ้อม่ล้สนิับสนิุนิ	แล้ะจัดทําแผนิในิการ่พััฒนิา 
บุคล้ากร่ที�ชัดเจนิ	 เพั่�อโนิ้มนิ้าวให้ผ่้บร่ิหาร่สนิับสนิุนิ 
ในิเร่่�องขุองการ่พััฒนิาบุคล้ากร่ในิองค์กร่	โดยการ่สนิับสนิุนิ 
เชิงนิโยบายการ่พััฒนิาบุคคล้	งบปิร่ะมาณั	แล้ะที�สําคัญ่
ค่อ	 “เวล้า”	 เนิ่�องจากการ่พััฒนิาบุคล้ากร่จะต้องทํา 
อย่างต่อเนิ่�อง	เช่นิ	การ่พััฒนิากลุ้่มบุคล้ากร่ที�มีศักยภิาพัส่ง 
(High	Potential)	ซีึ�งจะต้องมีการ่แบ่งออกเปิ็นิ	3	ร่ะดับ	 
1.	การ่พััฒนิาบคุล้ากร่เพั่�อกา้วไปิส่่ตําแหนิง่ร่ะดบัหวัหนิา้งานิ	
(Basic	Leadership	Level)		2.	การ่พััฒนิาบคุล้ากร่เพั่�อกา้วไปิส่ ่
ตําแหนิ่งร่ะดับผ่้จัดการ่	(ร่ะดับอาํนิวยการ่)	 (Advanced	
Leadership	Level)	3.	การ่พััฒนิาบุคล้ากร่เพ่ั�อก้าวไปิส่่
ตําแหน่ิงร่ะดับบริ่หาร่	(Professional	Leadership	Level)	
ซีึ�งจะใช้เวล้าในิการ่พััฒนิาตล้อดการ่ปิฏิิบัติหน้ิาที�ในิองค์กร่	
นิอกจากการ่พัฒันิาบุคล้ากร่จะทําให้บคุล้ากร่ในิองค์กร่ไดรั้่บ 
การ่พััฒนิาทักษะ	ความร่่้	 สมร่ร่ถนิะ	แล้ะยังเปิ็นิปิัจจัย
จ่งใจ	(Motivation	Factor)	ให้แก่บุคล้ากร่	โดยเฉพัาะกลุ่้ม
บุคล้ากร่ที�มีศักยภิาพัส่ง	ให้อย่่กับองค์กร่อย่างยาวนิานิอีกด้วย 
	 จากที�ได้กล่้าวเบ่�องต้นิจะเห็นิได้ว่า	 ผ้่บร่ิหาร่ขุอง
องค์กร่เปิ็นิปิัจจัยสําคัญ่อย่างมากที�จะทําให้การ่พััฒนิา
บุคล้ากร่ปิร่ะสบผล้สําเร่็จ	ดังนิั�นิ	นิักทร่ัพัยากร่บุคคล้จะต้อง
ส่�อสาร่ทําความเขุ้าใจกับผ้่บริ่หาร่	เพั่�อขุอรั่บการ่สนัิบสนุินิ 
การ่พััฒนิาบุคล้ากร่ให้มีความชัดเจนิตอบสนิองได้ตาม
แนิวทางนิโยบาย	มีงบปิร่ะมาณัที�เหมาะสม	เกดิความตอ่เนิ่�อง 
ในิการ่พััฒนิา	
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ด้้าน้ำการเผยแพัร่แลำะประชาสมัพันั้ำธ์ิ
  การพััฒน้ำาบุคลำากรอย่างสร้างสรรค์เพั้�อบรรลำุ
เป้าห้มาย
	 กองเผยแพัร่่แล้ะปิร่ะชาสัมพัันิธ์ี	 ได้ดําเนิินิการ่ 
เผยแพัร่่แล้ะปิร่ะชาสัมพัันิธี์ภิาร่กิจ	 โคร่งการ่	แผนิงานิ	 
แล้ะผล้การ่ดําเนิินิงานิขุองกร่ะทร่วงคมนิาคม	ในิภิาพัร่วม 
ตามยุทธีศาสตร่์การ่พััฒนิาร่ะบบคมนิาคมขุนิส่งขุองไทย 
ร่ะยะ	 20	 ปีิ 	 พั.ศ. 	 2561	 - 	 2580	 แล้ะแผนิแม่บท 
การ่ปิร่ะชาสมัพัันิธีข์ุองกร่ะทร่วงฯ	เพ่ั�อสง่เสร่มิพััฒนิาความร้่่
ดา้นิการ่คมนิาคมขุนิส่ง		แล้ะความปิล้อดภัิยให้แก่ปิร่ะชาชนิ	
ผ่้ปิร่ะกอบการ่ขุนิส่ง	แล้ะจัดกิจกร่ร่มเฉลิ้มพัร่ะเกียร่ติ
พัร่ะบาทสมเดจ็พัร่ะเจา้อย่่หวั	เนิ่�องในิโอกาสมหามงคล้เฉลิ้ม
พัร่ะชนิมพัร่ร่ษา	28	กร่กฎาคม	2563

 น้ำิทรรศการแลำะกิจกรรมเฉลำิมพัระเกียรติิพัระบาท
สมเด้็จพัระวชิรเกลำ้าเจ้าอย่่ห้ัว เน้ำ่�องใน้ำโอกาสมห้ามงคลำ
เฉลิำมพัระชน้ำมพัรรษา 28 กรกฎาคม 2563 “เถลำิงฉัติร
กษัติรา เฉลำิมพัระชน้ำม์ 68 พัรรษา ทศมราชัน้ำ”
 กระทรวงคมืนาคมื	 จัดนิิทร่ร่ศการ่แล้ะกิจกร่ร่ม
เฉล้ิมพัร่ะเกียร่ติพัร่ะบาทสมเด็จพัร่ะวชิร่เกล้้าเจ้าอย่่หัว	 
เนิ่�องในิโอกาสมหามงคล้เฉล้ิมพัร่ะชนิมพัร่ร่ษา	 68	พัร่ร่ษา	
28	 กร่กฎาคม	 2563	 ภิายใต้ช่�องานิ	 “เถ่ลิงฉัตรกษัตรา 
เฉลิมืพิระชีนม์ื 68 พิรรษา ทศมืราชัีน”	 เม่�อวันิที�	 
26	 -	 28	 กร่กฎาคม	 2563	ณั	บร่ิเวณัด้านิหน้ิากร่ะทร่วง
คมนิาคม	เพั่�อเผยแพัร่่พัร่ะร่าชปิร่ะวัต	ิพัร่ะร่าชกร่ณีัยกิจแล้ะ
พัร่ะอัจฉร่ิยภิาพัขุองพัร่ะบาทสมเด็จพัร่ะวชิร่เกล้้าเจ้าอย่่หัว	 
ร่วมทั�งปิร่ะชาสัมพัันิธี์โคร่งการ่สําคัญ่ขุองกร่ะทร่วงคมนิาคม	 
ภิายใต้ร่่มพัร่ะบร่มโพัธิีสมภิาร่แล้ะให้ปิร่ะชาชนิได้แสดง
ความจงร่ักภิักดี	 สํานิึกในิพัร่ะมหากรุ่ณัาธีิคุณัที�ทร่งปิฏิิบัต ิ
พัร่ะร่าชกร่ณีัยกิจนิานัิปิการ่	 ด้วยพัร่ะวิร่ิยอุตสาหะนิํามา 
ซีึ�งความร่่มเย็นิเปิ็นิสุขุขุองพัสกนิิกร่ทั�วทั�งแผ่นิดินิ

นิทรรศการและกิจักรรมเฉลิมพระเกียุรติพระบาทส่มเด็จัพระวชิรเกล้าเจั้าอยุู่ห้ัว เนื�องในโอกาส่มห้ามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม 2563 “เถลิงฉัตรกษัตรา เฉลิมพระชนม์ 68 พรรษา ทศมราชัน”
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 โครงการประชาสัมพััน้ำธิ์
	 งานินิิทร่ร่ศการ่แล้ะการ่เสวนิาสร้่างการ่ รั่บร่่้ 
ความเขุ้าใจเกี�ยวกับยุทธีศาสตร์่การ่พััฒนิาร่ะบบคมนิาคม
ขุนิส่งขุองไทยร่ะยะ	 20	 ปีิ	 แล้ะส่งเสริ่มพััฒนิาความร่่ ้
ด้านิการ่คมนิาคมขุนิส่งแล้ะความปิล้อดภิัย	ปิร่ะจําปิี	2563	
ณั	จังหวัดกรุ่งเทพัฯ	เพัชร่บุร่ี	แล้ะชล้บุร่ี	
 การแถลำงข่าว
	 นิายศักดิ�สยาม	 ชิดชอบ	 รั่ฐมนิตรี่ว่าการ่กร่ะทร่วง
คมนิาคม	 เป็ินิปิร่ะธีานิแถล้งขุ่าวการ่ดําเนิินิมาตร่การ่ 
ภิาคการ่ขุนิส่งผ่้โดยสาร่ในิสถานิการ่ณ์ัฉุกเฉินิขุองกร่ะทร่วง
คมนิาคม	 เพั่�อป้ิองกันิการ่แพัร่่ร่ะบาดขุองโร่คติดเช่�อไวร่ัส
โคโร่นิา	2019	(COVID-19)	เม่�อวันิที�	27	มีนิาคม	2563

งานแถลงข่าวการดำาเนินมาตรการภูาคการขนส่่งผู่้โดยุส่าร 
ในส่ถานการณ์ฉุกเฉินของกระทรวงคมนาคม

ด้้าน้ำการกฎห้มาย 
 1. ร่างกฎห้มายที�อย่่ระห้ว่างการด้ำาเน้ำิน้ำการของ
กระทรวงคมน้ำาคม ใน้ำปีงบประมาณ พั.ศ. 2563
	 •	 ร่่างพัร่ะร่าชบัญ่ญ่ัติการ่เดินิเร่่อในินิ่านินิํ�าไทย	
(ฉบับที�	..)	พั.ศ.	....	
	 •	 ร่่างพัร่ะร่าชบัญ่ญ่ัติเร่่อไทย	(ฉบับที�		...)	พั.ศ.	....	
	 •	 ร่่างพัร่ะร่าชบัญ่ญ่ัติกําหนิดค่าธีร่ร่มเนิียมการ่ใช้
ยานิยนิต์บนิทางหล้วงแล้ะสะพัานิ	(ฉบับที�	..)	พั.ศ.	....	
	 •	 ร่่างพัร่ะร่าชบัญ่ญ่ัติการ่ขุนิส่งทางร่าง	พั.ศ.	....	
	 •	 ร่่างพัร่ะร่าชบัญ่ญั่ติการ่ส่งเสริ่มพัาณิัชยนิาวี	พั.ศ.	.... 
	 โดยกําหนิดวงร่อบในิการ่ทบทวนิปิร่ับปิรุ่งแก้ไขุ
กฎหมายให้ทันิสมัยอย่่ตล้อดเวล้า	 ร่วมทั�งการ่ปิร่ะเมินิผล้
สัมฤทธิี�ขุองกฎหมายทุกร่อบร่ะยะเวล้าที�กําหนิด	 เพ่ั�อให้ 
การ่คมนิาคมมีร่ะบบกฎหมาย	 กฎร่ะเบียบ	 ขุ้อบังคับ 
ที�สอดคล้้องกับสภิาพัการ่ณ์ัที� เปิล้ี�ยนิแปิล้งไปิ	 เอ่�อต่อ 
การ่ดําเนิินิงานิขุองหน่ิวยงานิขุองรั่ฐในิการ่พััฒนิาปิร่ะเทศ 
แล้ะสนิับสนิุนิการ่ขุับเคล้่�อนิยุทธีศาสตร่์	
 2. กฎห้มายที�มีผลำบังคับใช้แลำ้ว แลำะลำงประกาศ 
ใน้ำราชกิจจาน้ำุเบกษา
 กฎหมืายัทางนํ�า
	 -	 กฎกร่ะทร่วงกําหนิดค่าตอบแทนิร่ายปีิสาํหรั่บ
ผ้่ร่ับอนุิญ่าตปิล่้กสร่้างอาคาร่หร่่อสิ�งอ่�นิใดล่้วงลํ้�าลํ้าแม่นํิ�า	 
พั.ศ.	2563
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ด้้าน้ำความร่วมม่อระห้ว่างประเทศ
	 •	 นิายอธิีร่ัฐ	 ร่ัตนิเศร่ษฐ	 รั่ฐมนิตร่ีว่าการ่กร่ะทร่วง 
คมนิาคม	ไดเ้ขุา้ร่ว่มการ่ปิร่ะชมุสมชัชาสมยัสามญั่	คร่ั�งที�	31 
ขุององค์การ่ทางทะเล้ร่ะหว่างปิร่ะเทศ	 (International	 
Maritime	Organization	:	IMO)	ร่ะหวา่งวนัิที�	25	พัฤศจกิายนิ		-	 
4	 ธัีนิวาคม	 2562	แล้ะได้กล้่าวถ้อยแถล้งหาเสียงขุองไทย 
ร่่วมกับปิร่ะเทศสมาชิกที�สมัคร่ร่ับเล้่อกตั�งเปิ็นิสมาชิก 
คณัะมนิตรี่องค์การ่ทางทะเล้ร่ะหว่างปิร่ะเทศ	นํิาเสนิอนิโยบาย 
สนิับสนิุนิงานิขุอง	IMO	ร่ะดับภิ่มิภิาค	ตล้อดจนิความมุ่งมั�นิ
ขุองไทยในิการ่ร่่วมม่อกับ	 IMO	แล้ะปิร่ะเทศสมาชิก	 IMO	
เพั่�อยกร่ะดบัมาตร่ฐานิกจิการ่ทางทะเล้	ใหม้คีวามปิล้อดภิยั	
มั�นิคง	แล้ะยั�งย่นิ	
	 ตอ่มา	เม่�อวนัิที�	29	พัฤศจกิายนิ	2563	ที�ปิร่ะชมุสมชัชา	
คร่ั�งที�	 31	 ขุอง	 IMO	 ได้เล้่อกตั�งคณัะมนิตร่ี	 IMO	 วาร่ะปิี	 
พั.ศ.	 2563	 -	 2564	ณั	สํานิักงานิใหญ่่	 IMO	กรุ่งล้อนิดอนิ	 
สหร่าชอาณัาจักร่	 ซีึ�งปิร่ะเทศไทยได้ร่ับการ่เล้่อกตั�งจาก
ปิร่ะเทศสมาชกิ	IMO	ใหด้ําร่งตําแหนิง่คณัะมนิตร่	ีIMO	กลุ้ม่	C	 
ด้วยคะแนินิเสียง	 127	 เสียง	 จากปิร่ะเทศที�ล้งคะแนินิเสียง
ทั�งหมด	165	ปิร่ะเทศ	สง่ผล้ใหไ้ทยไดร้่บัเล้อ่กตั�งเปิน็ิวาร่ะที�	8	 
ติดต่อกันิตั�งแต่ปิี	2549		
	 ในิช่วงการ่ปิร่ะชุมฯ	นิายอธิีร่ัฐ	 รั่ตนิเศร่ษฐ	 รั่ฐมนิตรี่
ช่วยว่าการ่กร่ะทร่วงคมนิาคม	ได้เขุ้าพับกับ	Mr.	Kitack	Lim	 
เล้ขุาธีกิาร่	IMO	โดยมนีิายพัษิณั	ุสวุร่ร่ณัะชฎ	เอกอคัร่ร่าชทต่	
ณั	 กรุ่งล้อนิดอนิ	 นิายพัีร่ะพัล้	 ถาวร่สุภิเจร่ิญ่	 ร่องปิล้ัด 
กร่ะทร่วงคมนิาคม	นิายสมชาย	 สุขุมนิัสขุจร่กุล้	 ร่องอธิีบดี
กร่มเจ้าท่า	 เร่่อโท	 กมล้ศักดิ�	 พัร่หมปิร่ะย่ร่	 ผ่้อํานิวยการ่ 
การ่ท่าเร่่อแห่งปิร่ะเทศไทย	เพั่�อหาร่่อเกี�ยวกับความค่บหนิ้า

ในิการ่สนิบัสนินุิงานิขุองไทย	แล้ะย่�นิภิาคยานิวุตัสิาร่เขุา้เป็ินิ 
ภิาคีอนุิสัญ่ญ่าร่ะหว่างปิร่ะเทศว่าด้วยการ่ก้่เร่่อ	ค.ศ.	 1989 
(SALVAGE	1989)	ให้แก่เล้ขุาธีิการ่	 IMO	โดยปิร่ะเทศไทย
จะสานิต่อความมุ่งมั�นิในิการ่สนัิบสนุินิงานิขุอง	 IMO	 
เพั่�อยกร่ะดับกิจการ่ทางทะเล้ให้มีความปิล้อดภิัย	 ยั�งย่นิ 
แล้ะเปิ็นิมิตร่ต่อสิ�งแวดล้้อม
	 •	 กร่ะทร่วงคมนิาคมแล้ะกร่ะทร่วงที�ดินิ	 โคร่งสร่้าง 
พ่ั�นิฐานิแล้ะการ่ขุนิส่งแห่งสาธีาร่ณัร่ัฐเกาหล้ี	 (MOLIT)	 
ได้มีการ่ล้งนิามบันิทึกความร่่วมม่อด้านิการ่ขุนิส่งทางถนินิ 
ร่ะหว่างกร่ะทร่วงคมนิาคมแห่งร่าชอาณัาจักร่ไทย 
แล้ะกร่ะทร่วงที�ดินิ	 โคร่งสร้่างพ่ั�นิฐานิ	 แล้ะการ่ขุนิส่ง 
แห่งสาธีาร่ณัรั่ฐเกาหลี้	 เม่�อวันิที�	 21	 กุมภิาพัันิธ์ี	 2563	 
ณั	กรุ่งโซีล้	สาธีาร่ณัร่ัฐเกาหล้ี	พัร่้อมกับการ่ปิร่ะชุมทวิภิาคี
ร่ะดับร่ัฐมนิตร่ีด้านิการ่ขุนิส่งไทย	 -	 สาธีาร่ณัรั่ฐเกาหล้ี	
นิอกจากนีิ�	คณัะผ่แ้ทนิไทยยังได้เขุ้าเยี�ยมชมแล้ะสังเกตการ่ณ์ั 
การ่ทดสอบรั่บแร่งกร่ะแทกขุองคอนิกรี่ตแบริ่เออ ร์่ 
หุ้มยางพัาร่า	(Rubber	Fender	Barrier:	RFB)	จากการ่พััฒนิา
ร่่วมกนัิขุองกร่มทางหล้วงชนิบทแล้ะสถาบนัิวจัิยวทิยาศาสตร่์ 
แล้ะเทคโนิโล้ยีแห่งปิร่ะเทศไทย	 แล้ะการ่บริ่หาร่จัดการ่ 
ศน่ิยค์วบคมุจร่าจร่	(Traffic	Center)	เปิน็ิแนิวทางเพั่�อปิร่ะยกุต์
ใช้ในิปิร่ะเทศไทย	 ร่วมถึงร่ะบบจัดเก็บค่าผ่านิทางพัิเศษ 
แบบ	Hi-Pass	Multi-Lane	 Free	 Flow	 (MLFF)	 เร่ียนิร่่้ 
เทคโนิโล้ยีที�อํานิวยความสะดวกผ้่ใช้ทางด่วนิแล้ะแก้ไขุ 
ปัิญ่หาการ่จร่าจร่ตดิขุดั	แล้ะการ่บร่หิาร่จดัการ่จดุพัักร่ถ	พ่ั�นิที� 
เชงิพัาณัชิย	์เปิน็ิกร่ณัศีกึษาการ่พััฒนิาพ่ั�นิที�อยา่งผสมผสานิ
ตามภิ่มิศาสตร่์ให้เกิดปิร่ะโยชนิ์ส่งสุด

การประชุมส่มัชชาส่มัยุส่ามัญ ครั�งที� 31 ขององค์การทางทะเล 
ระห้ว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO)  
ณ กรุงลอนดอน ส่ห้ราชอาณาจัักร

การลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการขนส่่งทางถนนระห้ว่าง
กระทรวงคมนาคมแห้่งราชอาณาจัักรไทยุ และกระทรวงที�ดิน 
โครงส่ร้างพื�นฐาน และการขนส่่งแห้่งส่าธ์ารณรัฐเกาห้ลี

นายุอธ์ิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยุว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าพบ Mr. Kitack Lim เลขาธ์ิการ IMO เพื�อห้ารือเกี�ยุวกับความคืบห้น้า 
ในการส่นับส่นุนงานของไทยุ และยุื�นภูาคยุานุวัติส่ารเข้าเป็นภูาคีอนุส่ัญญาระห้ว่างประเทศว่าด้วยุการกู้เรือ ค.ศ. 1989 (SALVAGE 1989)
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ด้้าน้ำการวางแผน้ำ น้ำโยบาย ยุทธิศาสติร์  
แลำะงบประมาณ
	 ในิห้วงปิีงบปิร่ะมาณั	2563	หนิ่วยงานิในิสังกัด	สปิค.	
ไดดํ้าเนินิิการ่ตามแผนิงานิโคร่งการ่ตามแผนิปิฏิบัิตริ่าชการ่
ปิร่ะจําปิี	พั.ศ.	2563	ขุอง	สปิค.	บนิพั่�นิฐานิขุองยุทธีศาสตร่์
สํานิักงานิปิลั้ดกร่ะทร่วงคมนิาคม	 พั.ศ.	 2560	 -	 2564	 
โดยมีผล้การ่ดําเนิินิงานิที�สําคัญ่ในิช่วงปิีงบปิร่ะมาณั	 
พั.ศ.	2563	ดังนิี�
 1. ด้้ า น้ำ ก า ร พัั ฒ น้ำ า ร ะ บ บ บ ริ ห้ า ร น้ำ โ ย บ า ย 
แลำะยุทธิศาสติร์อย่างติ่อเน่้ำ�อง
 1.1	 การ่ปิรั่บปิรุ่งแล้ะพััฒนิากร่ะบวนิการ่แล้ะขัุ�นิตอนิ 
การ่บร่ิหาร่งบปิร่ะมาณัแล้ะการ่ติดตามปิร่ะเมินิผล้	 
โดยได้จัดทําปิฏิิทินิงบปิร่ะมาณัขุอง	 สปิค.	 แล้ะส่�อสาร่ 
ให้หน่ิวยงานิในิสังกัด	 สปิค.	 รั่บทร่าบ	พัร้่อมกําหนิดเวล้า 
แล้ะกิจกร่ร่มที�ต้องดําเนิินิการ่ในิร่ายล้ะเอียด	 เพั่�อให้ 
การ่บร่ิหาร่งบปิร่ะมาณัเปิ็นิไปิอย่างมีปิร่ะสิทธีิภิาพั	 
สามา ร่ถ ดํา เนิิ นิกา ร่ เ ป็ินิ ไปิตามกร่อบร่ะยะ เ วล้า	 
ร่วมทั�งมีการ่ปิร่ะชุมติดตามการ่เบิกจ่ายงบปิร่ะมาณั 
เปิ็นิปิร่ะจําทุกเด่อนิ
	 1.2	 การ่ปิรั่บปิรุ่งแล้ะพััฒนิากร่ะบวนิการ่ติดตาม
แล้ะปิร่ะเมินิผล้การ่ดําเนิินิงานิโคร่งการ่ที�สําคัญ่	 โดยได้มี 
การ่พััฒนิาร่ะบบติดตามผล้การ่ดําเนิินิงานิตามยุทธีศาสตร่์ 
ขุองกร่ะทร่วงคมนิาคม	 (Strategic	 Planning	 Tracking	 
System:	 SPTS)	 เพ่ั�อใช้ในิการ่ติดตามการ่ดําเนิินิงานิ 
ขุอ งแผนิง านิ / โ ค ร่ ง ก า ร่ ที� อ ย่่ ใ นิแผนิยุ ท ธีศาสต ร์่ 
กร่ะทร่วงคมนิาคม	พั.ศ.	2560	-	2564	ตั�งแต่ปิีงบปิร่ะมาณั 
2560 	 เปิ็ นิต้ นิมา 	 แล้ะ ได้ ปิ ร่ั บปิรุ่ ง ร่ ะบบ 	 SPTS	 
ให้มคีวามสอดคล้อ้งกบัแผนิปิฏิบิตักิาร่ดา้นิคมนิาคม	ร่ะยะที�	1 
(พั.ศ.	2563	-	2565)	ซีึ�งได้เพัิ�มเติมความสอดคล้้องเช่�อมโยง 
กับยุทธีศาสตร่์ชาติ	 แล้ะแผนิแม่บทภิายใต้ยุทธีศาสตร์่ชาติ	 
แผนิการ่ปิฏิิร่่ปิปิร่ะเทศ	 ร่วมทั�งแผนิพััฒนิาเศร่ษฐกิจ 
แล้ะสังคมแห่งชาติฉบับที�	12
	 1.3	 บร่ิหาร่แล้ะกําหนิดนิโยบายโดยใช้	 Thailand 
Transport	Map	โดยการ่จัดเตรี่ยมขุ้อม่ล้ด้านิโคร่งสร้่างพ่ั�นิฐานิ 
คมนิาคมในิร่่ปิแบบขุ้อม่ล้ภ่ิมิสาร่สนิเทศ	สําหรั่บเป็ินิแผนิที�ฐานิ 
เพั่�อใชส้นิบัสนินุิการ่บร่หิาร่แล้ะการ่ปิฏิิบติังานิดา้นิคมนิาคม	
แล้ะนํิาแผนิที�ฐานิดังกล่้าวไปิใช้ในิการ่นิําเสนิอแผนิงานิ
โคร่งการ่ขุองกร่มทางหล้วงแล้ะกร่มทางหล้วงชนิบท
เพั่�อใช้ปิร่ะกอบการ่พิัจาร่ณัาจัดสร่ร่งบปิร่ะมาณัจาก
สํานิักงานิบริ่หาร่หนีิ�สาธีาร่ณัะปิร่ะจําปีิ	 2563	นิอกจากนีิ� 
มีการ่ใช้แผนิที�ฐานิแสดงสถานิการ่ณ์ัการ่เกิดอุบัติเหตุ 
บนิโคร่งขุ่ายคมนิาคม	สําหร่ับให้ผ่้บริ่หาร่แล้ะผ่้ปิฏิิบัติงานิ 
ที�เกี�ยวขุ้องสามาร่ถใช้ปิร่ะกอบการ่วิเคร่าะห์สถานิการ่ณ์ั 
แล้ะการ่กําหนิดนิโยบายเพ่ั�อบริ่หาร่จัดการ่ด้านิความปิล้อดภัิย 
ในิการ่เดินิทางได้

 2. ด้้าน้ำพััฒน้ำาป่จจัยสน้ำับสนุ้ำน้ำการขับเคลำ่�อน้ำ
ยุทธิศาสติร์ส่่ความสำาเร็จ
	 2.1	 เสริ่มสร้่างความร่่วมม่อในิเวทีร่ะหว่างปิร่ะเทศ 
เพั่�อสร่้างพัันิธีมิตร่แล้ะพััฒนิาความเช่�อมโยงด้านิคมนิาคม 
ขุนิส่งทั�งร่ะดับทวิภิาคี/พัหุภิาคี	โดยได้นํิาเสนิอเร่่�อง	การ่ล้งนิาม 
บันิทึกความเขุ้าใจว่าด้วยความร่่วมม่อด้านิการ่คมนิาคมขุนิส่ง 
ร่ะหว่างไทยแล้ะต่างปิร่ะเทศ	 (สาธีาร่ณัรั่ฐฝึร่ั�งเศสแล้ะ 
สาธีาร่ณัรั่ฐเกาหลี้)	แล้ะคณัะรั่ฐมนิตรี่ได้มีมติเห็นิชอบเม่�อวันิที� 
2	มกร่าคม	2563	แล้ะวันิที�	18	กุมภิาพัันิธี์	2563	ตามล้ําดับ
	 2.2	 ดําเนินิิบทบาทเชิงรุ่กเพ่ั�อดําร่งไวซึ้ี�งผล้ปิร่ะโยชนิ์
ขุองปิร่ะเทศ	 กร่ะทร่วงคมนิาคมภิายใต้การ่ดําเนิินิการ่ 
ขุองคณัะอนุิกร่ร่มการ่เพ่ั�อเตรี่ยมการ่สมัคร่รั่บเล่้อกตั�งเปิ็นิ
สมาชิกคณัะมนิตรี่ขุององค์การ่ทางทะเล้ร่ะหว่างปิร่ะเทศ	 
ซีึ�งปิร่ะกอบด้วย	 ผ้่แทนิกร่ะทร่วงคมนิาคม	 แล้ะกร่ะทร่วง 
การ่ตา่งปิร่ะเทศ	ร่วมทั�งสถานิเอกอคัร่ร่าชทต่	ณั	กร่งุล้อนิดอนิ	
โดยได้ร่ณัร่งค์หาเสียงสําหร่ับการ่สมัคร่ร่ับเล้่อกตั�งเปิ็นิ
สมาชิกคณัะมนิตร่ีขุอง	IMO	วาร่ะปิี	ค.ศ.	2020	-	2021	ซีึ�งมี
การ่เล่้อกตั�งในิช่วงการ่ปิร่ะชุมสมัชชาสมัยสามัญ่	คร่ั�งที�	 31 
เม่�อเด่อนิพัฤศจิกายนิ	 2562	 ณั	 สํานิักงานิใหญ่่	 IMO 
กรุ่งล้อนิดอนิ	 สหร่าชอาณัาจักร่	 ส่งผล้ให้ปิร่ะเทศไทย 
ได้ร่ับเล้่อกตั�งเปิ็นิสมาชิกคณัะมนิตร่ีเปิ็นิสมัยที�	8	ติดต่อกันิ	
(ล้ําดับที�	16	จาก	20	ปิร่ะเทศ)	
	 2.3	 การ่พััฒนิาการ่จัดการ่การ่อุทธีร่ณั์		โดยได้เสนิอ 
ร่่างกฎหมายลํ้าดับร่องตามพัร่ะร่าชบัญ่ญั่ติวา่ดว้ยการ่เวนิคน่ิ
แล้ะการ่ได้มาซีึ�งอสังหาริ่มทรั่พัย์	พั.ศ.	2562	ซีึ�งคณัะรั่ฐมนิตรี่
มีมติเม่�อวันิที�	 24	 มี.ค.	 2563	อนิุมัติหลั้กการ่ร่่างกฎหมาย
ล้ําดับร่องดังกล้่าวแล้้ว
	 2.4	 พััฒนิาการ่จัดการ่ความปิล้อดภัิยคมนิาคม		 
โดยมกีาร่พััฒนิาแนิวทางการ่ดําเนิินิงานิดา้นิความปิล้อดภิยั
คมนิาคมขุนิส่ง	 สร่้างเคร่่อขุ่ายความร่่วมม่อกับภิาคี 
เคร่่อขุ่ายแล้ะหนิ่วยงานิภิายนิอกที�เกี�ยวขุ้อง	การ่ดําเนิินิการ่ 
ดา้นิความปิล้อดภิยัทางถนินิโดยเฉพัาะในิช่วงเทศกาล้สําคญั่
ต่าง	ๆ	ภิายใต้ศ่นิย์ปิฏิิบัติการ่ปิล้อดภิัยคมนิาคม	(ศปิภิ.คค)	
โคร่งการ่จดัหาอปุิกร่ณัส์อบสวนิอากาศยานิปิร่ะสบอบุตัเิหตุ
ให้เปิ็นิไปิตามมาตร่ฐานิองค์การ่การ่บินิพัล้เร่่อนิร่ะหว่าง
ปิร่ะเทศ	(ICAO)
	 2.5	 ปิรั่บปิรุ่งแล้ะพััฒนิากฎหมายขุองกร่ะทร่วง 
คมนิาคมให้สอดคล้้องกับสภิาวการ่ณ์ั	 โดยได้ดําเนิินิการ่ 
ตดิตามการ่จดัทํากฎหมายในิร่ะบบขุนิสง่ที�สว่นิร่าชการ่เสนิอ 
ในิปีิงบปิร่ะมาณั	พั.ศ.	 2563	จํานิวนิ	1	ฉบับ	 (ร่่าง	พั.ร่.ฎ.	 
เปิล้ี�ยนิแปิล้งเกณัฑ์จํากัดความรั่บผิดชอบขุองผ่้ขุนิส่ง 
ตาม	พั.ร่.บ.	การ่รั่บขุนิส่งทางอากาศร่ะหว่างปิร่ะเทศ	พั.ศ.	2558		-	 
พั.ศ.	 ....)	 ปัิจจุบันิ	 ร่ัฐมนิตร่ีว่าการ่กร่ะทร่วงคมนิาคม 
ไดล้้งนิามจดัสง่ล้งปิร่ะกาศในิร่าชกจิจานิเุบกษาแล้ว้	ร่วมทั�ง
การ่ถ่ายทอดแล้ะแล้กเปิล้ี�ยนิความร่่้ด้านิกฎหมายสําหร่ับ
หนิ่วยงานิในิกร่ะทร่วงคมนิาคม	 ผ่านิค่่ม่อตร่วจพัิจาร่ณัา 
ร่่างกฎหมาย	สปิค.	ในิร่ะบบอิเล้็กทร่อนิิกส์
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MOT Public Hearing

 3. ด้้าน้ำการพัฒัน้ำาสมรรถน้ำะองค์กรอย่างบร่ณาการ 
	 3.1	 จัดทําแผนิการ่พััฒนิา/เพิั�มศักยภิาพัร่ะบบ 
การ่ปิฏิิบัติงานิขุอง	 สปิค./สร่ค.	 เพ่ั�อมุ่งส่่การ่เปิ็นิ	 Digital	 
Government	โดยมรี่ะบบที�เร่ิ�มใชง้านิแล้ว้	อาท	ิร่ะบบการ่จอง 
หอ้งปิร่ะชมุ		ร่ะบบงานิยานิพัาหนิะ		ร่ะบบการ่เบกิจา่ยค่ารั่กษา 
พัยาบาล้	การ่เบกิจา่ยคา่การ่ศึกษาบตุร่	แล้ะการ่ออกร่ายงานิ 
ใบร่ับเงินิเด่อนิ	 ร่ะบบร่ับฟังความคิดเห็นิจากปิร่ะชาชนิ	 
ขุองกร่ะทร่วงคมนิาคม	(MOT	Public	Hearing)		แล้ะเวบ็เพัจ 
แจ้ ง เต่อนิการ่พิัจาร่ณัาอุทธีร่ณั์ตามเวล้าที� กําหนิด 
ในิกฎหมาย	แล้ะร่ายงานิสรุ่ปิสถิติงานิอุทธีร่ณั์	
	 3.2	 เสร่ิมสร่้างความคิดสร่้างสร่ร่ค์แล้ะนิวัตกร่ร่ม
เพั่�อปิร่ับปิรุ่งกร่ะบวนิงานิขุองหนิ่วยงานิ	จัดทําแล้ะปิร่ับปิรุ่ง
ขุ้อม่ล้สาร่สนิเทศในิคล้ังปิัญ่ญ่า	อาทิ	ขุ้อม่ล้ด้านิเทคโนิโล้ยี	
ขุ้อม่ล้ภิาษาอังกฤษ	 ขุ้อม่ล้ส่�อวีดิทัศนิ์	 จัดอบร่มให้ความร่่ ้
ในิหล้ักส่ตร่การ่บริ่หาร่จัดการ่แนิวคิดสร่้างสร่ร่ค์แล้ะ
นิวัตกร่ร่ม	(Creative	and	Innovation)	ให้แก่บุคล้ากร่
	 3.3	 บริ่หาร่ทรั่พัยากร่บุคคล้เพ่ั�อให้บร่ร่ลุ้ผล้ตาม
แผนิยุทธีศาสตร์่	 อาทิ	 การ่อบร่มทักษะความเขุ้าใจแล้ะ 
ใช้เทคโนิโล้ยีดิจิทัล้	 (Digital	 Literacy)	 ในิการ่ใช้โปิร่แกร่ม
นิําเสนิอ	 (PowerPoint)	การ่อบร่มหล้ักส่ตร่นิักวิทยาศาสตร่์
ขุ้อม่ล้	(Data	Scientist)	หล้ักส่ตร่การ่จัดการ่ความปิล้อดภิัย 
ทางไซีเบอร์่	สําหรั่บผ้่พััฒนิาร่ะบบแล้ะผ้่บริ่หาร่จัดการ่เคร่่อขุ่าย 
แล้ะหล้ักส่ตร่การ่บร่ิหาร่จัดการ่แนิวคิดสร่้างสร่ร่ค์แล้ะ
นิวัตกร่ร่ม	(Creative	and	Innovation)
 4. ด้้าน้ำการส่งเสริมคุณธิรรมแลำะความโปร่งใส
	 โคร่งการ่ปิร่ับปิรุ่ง/เพิั�มศักยภิาพัการ่จัดการ่เร่่�องร่าว 
ร่้องทุกขุ์ผ่านิร่ะบบเทคโนิโล้ยีสาร่สนิเทศ	จนิสามาร่ถค้นิหา
ขุอ้มล่้เร่่�องร่าวร่อ้งทุกขุแ์ยกตามจังหวดัแล้ะเขุตตร่วจร่าชการ่	
ร่วมถึงการ่อ่านิสถิติเร่่�องร่้องเร่ียนิในิร่่ปิแผนิภิ่มิได้

การอบรมทักษะความเขา้ใจัและใช้เทคโนโลยีุดจิัทิลั (Digital Literacy) 
ในการใช้โปรแกรมนำาเส่นอ (PowerPoint)

การอบรมห้ลักสู่ตรนักวิทยุาศาส่ตร์ข้อมูล (Data Scientist)
ของกระทรวงคมนาคม

การอบรมห้ลักสู่ตรบริห้ารจััดการแนวคิดส่ร้างส่รรค์
และนวัตกรรม (Creative & Innovation)

การอบรมห้ลักสู่ตรการจััดการความปลอดภูัยุทางไซเบอร์
ส่ำาห้รับผู่้พัฒนาระบบและผู่้บริห้ารจััดการเครือข่ายุ

รายงานประจำาป ี2563 กระทรวงคมนาคม 83



ส�วนกลาง

ภาคกลาง

ภาคใต�

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

0

4

13

3

8

2

17

5

8

1

3

2

0

5

3

2

0

2

17

14

24

6

11

6

รวม 30 36 12 78

ภูมิภาค
ตรวจราชการปกติ

(ครั้ง)
ตรวจราชการร�วมกับ
ผู�บร�หาร คค. (ครั้ง)

ตรวจบูรณาการ
(ครั้ง)

รวม
(ครั้ง)

ด้้าน้ำการติรวจราชการ แลำะเรื�องราวร้องทุกข์
 1. กรอบแน้ำวทางการติรวจราชการของกระทรวงคมน้ำาคม แลำะสถิติิการติรวจราชการ
	 กร่ะทร่วงคมนิาคมไดติ้ดตามผล้การ่ดําเนินิิงานิขุองหนิว่ยงานิตามขุอ้สั�งการ่อยา่งตอ่เนิ่�อง	แล้ะนํิามาปิร่ะมวล้ผล้เปิน็ิ	
“หนังส้ือผลงานการตรวจราชีการประจําปีงบประมืาณ”	โดยมีผล้การ่ดําเนิินิงานิ	ดังนิี�
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ภาคกลาง ภาคใต� ภาคตะวันออก ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ตรวจราชการปกติ (ครั้ง) ตรวจราชการร�วมกับผู�บร�หาร คค. (ครั้ง) ตรวจบูรณาการ (ครั้ง) รวม (ครั้ง)

การตรวจราชการของกระทรวงคมนาคม ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามภูมิภาค
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 3. การติรวจราชการแบบบ่รณาการร่วมกับ 
ผ้่ติรวจราชการสำาน้ำกัน้ำายกรฐัมน้ำติร ีแลำะผ้่ติรวจราชการ
กระทรวงติ่าง ๆ
	 ผ่้ตร่วจร่าชการ่กร่ะทร่วงคมนิาคมมีภิาร่กิจเขุ้าร่่วม
การ่ตร่วจร่าชการ่แบบบ่ร่ณัาการ่ร่่วมกับผ่้ตร่วจร่าชการ่
สํานิักนิายกรั่ฐมนิตร่ีแล้ะผ่้ตร่วจร่าชการ่กร่ะทร่วงต่าง	 ๆ	 
ตามแผนิการ่ตร่วจร่าชการ่แบบบร่่ณัาการ่ขุองผ่ต้ร่วจร่าชการ่	
ปิร่ะจําปีิงบปิร่ะมาณั	มีเปิา้หมายสําคัญ่ในิการ่ตร่วจร่าชการ่

 2. สถิติิเรื�องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พั.ศ. 2563
	 กร่ะทร่วงคมนิาคมได้ร่ับแจ้งเร่่�องร่าวร่้องทุกขุ์จากปิร่ะชาชนิแล้ะหนิ่วยงานิอ่�นิ	ดังนิี�

ส�วนกลาง

ภาคกลาง

ภาคใต�

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รวม 663 100.00 432 231

ภูมิภาค
จำนวน
(เร�่อง)

ร�อยละ
อยู�ระหว�าง

ดำเนินการ (เร�่อง)
ยุติ

(เร�่อง)

ในิพ่ั�นิที�ทั�วปิร่ะเทศ	 เพั่�อติดตามการ่ดําเนิินิงานิโคร่งการ่
ขุองกร่ะทร่วงที�เกี�ยวขุ้องตามนิโยบายแล้ะยุทธีศาสตร์่ 
ขุองร่ฐับาล้ที�สําคญั่	ตล้อดจนิร่ว่มบร่่ณัาการ่ให้ขุอ้เสนิอแนิะ
เชิงยุทธีศาสตร์่มอบให้หน่ิวยงานิที�เกี�ยวขุ้องรั่บไปิพิัจาร่ณัา	
โดยในิปีิงบปิร่ะมาณั	พั.ศ.	 2563	 ผ้่ตร่วจร่าชการ่กร่ะทร่วง
คมนิาคมไดเ้ดนิิทางไปิตร่วจร่าชการ่แบบบร่่ณัาการ่	จํานิวนิ
ทั�งสิ�นิ	12	คร่ั�ง
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เฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

จำนวน (เร�่อง) อยู�ระหว�างดำเนินการ (เร�่อง) ยุติ (เร�่อง)

สถิติเร�่องราวร�องทุกข� ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามภูมิภาค
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การเวน้ำคน่้ำที�ด้นิ้ำใน้ำปีงบประมาณ พั.ศ. 2563
	 (พัร่ะร่าชกฤษฎีกากําหนิดเขุตที�ดินิที�จะเวนิค่นิที�ปิร่ะกาศในิร่าชกิจจานิุเบกษา	ในิปิีงบปิร่ะมาณั	พั.ศ.	2563)

     ท่� ชื�อพื่ระราชกฤษฎ่กา ว่ันท่�ประกาศั ห่น่ว่ยงานผ่้้รับผ่ิดชอบ

ด้้าน้ำการอุทธิรณ์เงนิ้ำค่าทด้แทน้ำ
 1. การพััฒน้ำาบรหิ้ารจัด้การระบบบรหิ้ารงาน้ำ
อุทธิรณ์เงิน้ำค่าทด้แทน้ำ
	 กองอุทธีร่ณั์เงินิค่าทดแทนิได้มีการ่พััฒนิาร่ะบบงานิ
โดยนิําร่ะบบ	 ICT	 มาช่วยให้การ่ปิฏิิบัติงานิเปิ็นิไปิอย่าง 
มีปิร่ะสิทธีิภิาพั	 ส่งผล้ให้ผ่้อุทธีร่ณั์	 แล้ะหนิ่วยงานิเวนิค่นิ 
ในิสงักดักร่ะทร่วงคมนิาคมไดร้่บัปิร่ะโยชนิ	์เกดิความสะดวก
แล้ะร่วดเร่็วยิ�งขุึ�นิ	 เนิ่�องจากใช้ร่ะยะเวล้าในิการ่พัิจาร่ณัา
อุทธีร่ณั์เงินิค่าทดแทนิน้ิอยล้ง	 แล้ะเปิ็นิไปิตามกร่อบ 
ร่ะยะเวล้าที�กฎหมายกําหนิด
	 -	 ร่ะบบบร่ิหาร่งานิอุทธีร่ณั์เงินิค่าทดแทนิ	 เพั่�อให ้
เจ้าหน้ิาที�สามาร่ถดําเนิินิงานิอุทธีร่ณ์ัฯ	 ได้อย่างคร่บวงจร่
ภิายในิร่ะบบเดียว
	 -	 ร่ะบบสาร่สนิเทศปิร่ะสานิการ่ดําเนิินิงานิกับ 
ผ้่อทุธีร่ณัเ์งนิิคา่ทดแทนิ	เพั่�อใหผ้่อ้ทุธีร่ณัส์ามาร่ถสง่เอกสาร่
ปิร่ะกอบการ่พัิจาร่ณัาอุทธีร่ณั์ฯ	เปิ็นิเอกสาร่อิเล้็กทร่อนิิกส์
	 - 	 ร่ะบบสาร่สนิเทศขุ้อม่ล้ เอกสาร่การ่ร่ับเงินิ	 
โดยให้หน่ิวยงานิเวนิคน่ิในิสังกัดกร่ะทร่วงคมนิาคมสามาร่ถ
ส่งเอกสาร่ปิร่ะกอบการ่พิัจาร่ณัาอุทธีร่ณ์ัฯ	 เปิ็นิเอกสาร่
อิเล้็กทร่อนิิกส์

	 - 	 ร่ะบบแจ้งเต่อนิเม่�อใกล้้จะคร่บกําหนิดเวล้า	 
(Warning	Page)	เพั่�อเตอ่นิใหเ้จา้หนิา้ที�ผ่ป้ิฏิิบตังิานิทร่าบวา่
เร่่�องใดใก	ล้้หมดร่ะยะเวล้าตามที�กฎหมายกําหนิด
 2. สถิติิการอุทธิรณ์เงิน้ำค่าทด้แทน้ำ แลำะการเวน้ำค่น้ำ
ที�ด้ิน้ำประจำาปีงบประมาณ พั.ศ. 2563
 ส้ถ่ิติการอุทธิ์รณ์เงินค่าทดแทน
	 - 	 ผ่ ้อุทธีร่ณั์ได ้ย่�นิเร่่�องอุทธีร่ณั์เงินิค ่าทดแทนิ
อสังหาร่ิมทร่ัพัย์ที�ถ่กเวนิค่นิต่อร่ัฐมนิตร่ีว่าการ่กร่ะทร่วง
คมนิาคม	จํานิวนิ	2,277	ร่าย	
	 -	 กองอุทธีร่ณั์เงินิค่าทดแทนิได้นํิาร่ายงานิผล้ 
การ่พัิจาร่ณัาอุทธีร่ณั์เงินิค่าทดแทนิเสนิอต่อร่ัฐมนิตร่ีว่าการ่
กร่ะทร่วงคมนิาคมเพั่�อวินิิจฉัยอุทธีร่ณั์ฯ	จํานิวนิ	2,616	ร่าย	
(มกีาร่แยกวนิิิจฉยัอทุธีร่ณัเ์ปิน็ิ	คา่ทดแทนิที�ดนิิ	สิ�งปิล้ก่สร่า้ง	
แล้ะค่าเสียหายอ่�นิ	 ๆ	 แล้ะร่วมเร่่�องที�วินิิจฉัยไม่แล้้วเสร่็จ 
ในิปิีงบปิร่ะมาณั	2562	ด้วย)

พัร่ะร่าชกฤษฎีกา กําหนิดเขุตที� ดิ นิที� จะ เวนิ ค่นิในิพ่ั� นิที� 
บางส่วนิในิท้องที�เขุตล้าดกร่ะบงั	กร่งุเทพัมหานิคร่	อําเภิอบางพัลี้		
จังหวัดสมุทร่ปิร่าการ่	อําเภิอเม่องฉะเชิงเทร่า	จังหวัดฉะเชิงเทร่า 
อําเภิอเม่องชล้บุร่ี	อําเภิอศร่ีร่าชา	อําเภิอบางล้ะมุง	อําเภิอสัตหีบ 
จังหวัดชล้บุร่ี	 แล้ะอาํเภิอบ้านิฉาง	 จังหวัดร่ะยอง	 เพั่�อดาํเนิินิ 
โคร่งการ่ร่ถไฟความเร่็วส่งเช่�อมสามสนิามบินิ	 พั.ศ.	 2562 
เพั่�อสร้่างทางร่ถไฟ	เคร่่�องปิร่ะกอบทางร่ถไฟ	แล้ะสิ�งจําเป็ินิอ่�นิตาม
โคร่งการ่ร่ถไฟความเร่็วส่งเช่�อมสามสนิามบินิ

พัร่ะร่าชกฤษฎีกากําหนิดเขุตที�ดินิที�จะเวนิค่นิในิท้องที�	 ตําบล้
อาจสามาร่ถ	อําเภิอเม่องนิคร่พันิม	จังหวัดนิคร่พันิม	พั.ศ.	2563	 
เพั่�อปิร่ะโยชนิ์ในิการ่สร่้างศ่นิย์การ่ขุนิส่งชายแดนิตามโคร่งการ่
ศ่นิย์การ่ขุนิส่งชายแดนิจังหวัดนิคร่พันิม

พัร่ะร่าชกฤษฎีกากําหนิดเขุตที�ดินิที�จะเวนิค่นิในิท้องที�	 ตําบล้ 
ท่างิ�ว	 อําเภิอบร่ร่พัตพิัสัย	 แล้ะตําบล้เนิินิขุี�เหล็้ก	 ตําบล้บ้านิไร่่ 
ตําบล้สร่ะแก้ว	ตําบล้ล้าดยาว	อําเภิอล้าดยาว	จังหวัดนิคร่สวร่ร่ค์	 
พั.ศ.	 2563	 เพั่�อขุยายทางหล้วงชนิบท	นิว.1001	แล้ะเพ่ั�อสร้่าง
ทางหล้วงชนิบท	สายถนินิวงแหวนิ	เล้ี�ยงเม่องล้าดยาว

1.

2

3.

การ่ร่ถไฟแห่ง
ปิร่ะเทศไทย

กร่มการ่ขุนิส่งทางบก

กร่มทางหล้วงชนิบท

18	ธี.ค.	2562

20	ม.ค.	2563

23	มิ.ย.	2563
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พัร่ะร่าชกฤษฎีกากําหนิดเขุตที�ดนิิที�จะเวนิคน่ิในิท้องที�	ตาํบล้กุยบรุ่ ี
แล้ะตําบล้กุยเหนิ่อ	 อําเภิอกุยบุร่ี 	 จังหวัดปิร่ะจวบคีร่ีขุันิธี์ 
พั.ศ.	 2563	 เพั่�อสร่้างทางหล้วงชนิบท	 สายเช่�อมร่ะหว่าง 
ทางหล้วงแผ่นิดินิหมายเล้ขุ	 4	 กับทางหล้วงชนิบท	ปิขุ.	 2013 
ตามโคร่งการ่ก่อสร่้างทางต่างร่ะดับขุ้ามทางร่ถไฟ

พัร่ะร่าชกฤษฎีกากําหนิดเขุตที�ดินิที�จะเวนิค่นิในิท้องที�	 ตําบล้
หอมศลี้	ตําบล้พัมิพัา	อําเภิอบางปิะกง	แล้ะตําบล้เทพัร่าช	อําเภิอ
บ้านิโพัธิี�	 จังหวัดฉะเชิงเทร่า	พั.ศ.	 2563	 เพั่�อขุยายทางหล้วง
ชนิบท	ฉช.2004

พัร่ะร่าชกฤษฎกีากําหนิดเขุตที�ดนิิที�จะเวนิค่นิ	ในิทอ้งที�	ตําบล้บงึ	 
แล้ะตําบล้บ่อวินิ	 อําเภิอศร่ีร่าชา	 จังหวัดชล้บุร่ี	 พั.ศ.	 2563	 
เพั่�อขุยายทางหล้วงชนิบท	ชบ.1032	แล้ะเพั่�อสร่า้งทางหล้วงชนิบท	 
สายเช่�อมร่ะหว่างทางหล้วงพัิเศษหมายเล้ขุ	 7	 กับทางหล้วง
ชนิบท	ชบ.1032

พัร่ะร่าชกฤษฎีกากําหนิดเขุตที�ดินิที�จะเวนิค่นิ	 ในิท้องที�	 ตําบล้ 
บ้านิสวนิ	 แล้ะตําบล้หนิองขุ้างคอก	 อําเภิอเม่องชล้บุร่ี	 
จงัหวัดชล้บรุ่	ีพั.ศ.	2563	เพั่�อสร่า้งทางหล้วงชนิบทตามโคร่งการ่ 
ก่อสร้่างทางต่างร่ะดับขุ้ามทางหล้วงแผ่นิดินิหมายเล้ขุ	 361 
แล้ะทางร่ถไฟสายตะวันิออก

พัร่ะร่าชกฤษฎีกากําหนิดเขุตที�ดนิิที�จะเวนิค่นิในิท้องที�เขุตบางซี่�อ	
เขุตดุสิต	 เขุตพัร่ะนิคร่	 เขุตปิ้อมปิร่าบศัตร่่พั่าย	 เขุตสัมพัันิธีวงศ์	
เขุตธีนิบุร่ี	 เขุตคล้องสานิ	 เขุตจอมทอง	 เขุตร่าษฎร์่บ่ร่ณัะ	 
เขุตทุ่งครุ่	 กรุ่งเทพัมหานิคร่	 แล้ะอําเภิอพัร่ะปิร่ะแดง	 จังหวัด 
สมุทร่ปิร่าการ่	พั.ศ.	 2563	 เพั่�อปิร่ะโยชนิ์ในิการ่ดําเนิินิกิจการ่ 
ขุนิส่งมวล้ชนิตามโคร่งการ่ร่ถไฟฟ้าสายสีม่วง	 ช่วงเตาปิ่นิ	 -	
ร่าษฎร่์บ่ร่ณัะ	(วงแหวนิกาญ่จนิาภิิเษก)

7.

8.

9.

10.

11.

กร่มทางหล้วงชนิบท

กร่มทางหล้วงชนิบท

กร่มทางหล้วงชนิบท

กร่มทางหล้วงชนิบท

การ่ร่ถไฟฟ้าขุนิส่งมวล้ชนิ
แห่งปิร่ะเทศไทย

23	มิ.ย.	2563

23	มิ.ย.	2563

23	มิ.ย.	2563

23	มิ.ย.	2563

7	ส.ค.	2563

พัร่ะร่าชกฤษฎีกากําหนิดเขุตที�ดนิิที�จะเวนิค่นิในิท้องที�	ตําบล้ตะกุด 
แล้ะตําบล้ปิากเพัรี่ยว	อาํเภิอเมอ่งสร่ะบุร่	ีจังหวัดสร่ะบุร่	ีพั.ศ.	2563	
เพั่�อสร่้างทางหล้วงชนิบทตามโคร่งการ่ผังเม่องร่วมเม่องสร่ะบุร่ี

พัร่ะร่าชกฤษฎกีากําหนิดเขุตที�ดนิิที�จะเวนิค่นิในิท้องที�	ตาํบล้สนัิติสขุุ 
ตําบล้สองแคว	 อําเภิอดอยหล่้อ	 แล้ะตําบล้วังท่าพัร้่าว	 อําเภิอ 
สนัิปิ�าตอง	จงัหวดัเชยีงใหม่	พั.ศ.	2563	เพั่�อสร้่างทางหล้วงชนิบท	
บร่ิเวณัจุดตัดทางหล้วงชนิบท	 ชม.3035	 ทางหล้วงแผ่นิดินิ
หมายเล้ขุ	116	ทางหล้วงชนิบท	ชม.	3072	แล้ะทางหล้วงแผ่นิดินิ
หมายเล้ขุ	108	ตามโคร่งการ่ก่อสร่้างทางล้อดต่างร่ะดับ	บร่ิเวณั
ทางหล้วงชนิบท	ชม.3035	กับทางหล้วงแผ่นิดินิหมายเล้ขุ	 116	
แล้ะทางขุ้ามต่างร่ะดับ	บร่ิเวณัทางหล้วงแผ่นิดินิหมายเล้ขุ	108 

พัร่ะร่าชกฤษฎีกากําหนิดเขุตที�ดินิที�จะเวนิค่นิในิท้องที�	 ตําบล้ 
คอกกร่ะบ่อ	 แล้ะตําบล้พัันิท้ายนิร่สิงห์	 อําเภิอเม่องสมุทร่สาคร่ 
จังหวัดสมุทร่สาคร่	 พั.ศ.	 2563	 เพั่�อขุยายทางหล้วงชนิบท 
สค.2032		ที�แยกสาร่นิิ	แล้ะสายเช่�อมร่ะหวา่งสะพัานิขุ้ามทางร่ถไฟ 
สายแม่กล้องกับทางหล้วงชนิบท	สค.5031

4.

5.

6.

กร่มทางหล้วงชนิบท

กร่มทางหล้วงชนิบท

กร่มทางหล้วงชนิบท

23	มิ.ย.	2563

23	มิ.ย.	2563

23	มิ.ย.	2563

      ท่� ชื�อพื่ระราชกฤษฎ่กา ว่ันท่�ประกาศั ห่น่ว่ยงานผ่้้รับผ่ิดชอบ
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ด้้าน้ำเทคโน้ำโลำยีการส่�อสาร
 การพััฒน้ำาระบบวิ เคราะห้์ข้อม่ลำขน้ำาด้ให้ญ่ 
ด้้าน้ำคมน้ำาคม
 1) จัดทําแผนปฏิิบัติการการขับเคลื�อนการ
บริหารจัดการและการใช้ีประโยัชีน์ข้อมืูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) ของกระทรวงคมืนาคมื (พิ.ศ. 2563 - 2565)
	 เพั่�อให้กร่ะทร่วงคมนิาคมสามาร่ถใช้ปิร่ะโยชนิ์จาก 
ขุอ้มล่้ขุนิาดใหญ่	่(Big	Data)	สําหรั่บการ่ตัดสินิใจ	การ่วางแผนิ	 
การ่กําหนิดนิโยบาย	หร่อ่การ่แกป้ิญั่หาตา่ง	ๆ 	ดา้นิคมนิาคม 
ขุนิส่ง	 ร่วมถึงสนิับสนิุนิการ่บ่ร่ณัาการ่ขุ้อม่ล้ขุนิาดใหญ่่	
(Big	 Data)	 ร่่วมกับหน่ิวยงานิอ่�นิ	 ๆ	 ในิร่ะดับปิร่ะเทศ	 
โดยกําหนิดกล้ยุทธี์ในิการ่ดําเนิินิงานิ	4	 ด้านิ	ปิร่ะกอบด้วย	
1)	 พััฒนิาร่ายการ่ขุ้อม่ล้คมนิาคม	 (MOT	Data	Catalog)	
2)	 เช่�อมโยงแล้กเปิล้ี�ยนิขุ้อม่ล้คมนิาคมแบบอัตโนิมัต ิ
แล้ะมีความปิล้อดภิัย	(MOT	Data	Exchange)	3)	ผล้ักดันิ
การ่ใช้ปิร่ะโยชนิ์จากขุ้อม่ล้/ขุ้อม่ล้ขุนิาดใหญ่่ด้านิคมนิาคม	
(MOT	Data	Driven)	 แล้ะ	 4)	 ยกร่ะดับศักยภิาพับุคล้ากร่ 
ให้พัร้่อมสําหรั่บการ่วิเคร่าะห์แล้ะใช้ปิร่ะโยชน์ิขุ้อม่ล้/ขุ้อม่ล้
ขุนิาดใหญ่	่(MOT	Data	Analytics	Team)	ทั�งนิี�การ่ดําเนิินิงานิ 
ตามแผนิปิฏิิบัติการ่ดังกล้่าว	 จะเปิ็นิการ่บ่ร่ณัาการ่	 
การ่ปิฏิิบัติงานิขุองหนิ่วยงานิในิสังกัดกร่ะทร่วงคมนิาคม 
ให้เปิ็นิไปิอย่างสอดคล้้องแล้ะเช่�อมโยงอย่างไร่้ร่อยต่อ
  2) ดําเนินงานโครงการพิัฒนาระบบวิเคราะห์
ขอ้มืลูขนาดใหญด่า้นคมืนาคมื (MOT Big Data Analytics) 
เพืิ�อพัิฒนาส้ถ่าป่ตยักรรมืการวิเคราะห์ข้อมูืลขนาดใหญ่ 
และพัิฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูืลขนาดใหญ่ด้านคมืนาคมื
	 สําหร่ับสนิับสนิุนิการ่ตัดสินิใจแล้ะตอบสนิอง 
ต่อปัิญ่หาด้านิคมนิาคมให้มีปิร่ะสิทธิีภิาพัมากยิ�งขุึ�นิ	 
ตามหลั้กการ่ขุองวิทยาการ่ขุ้อม่ล้	 (Data	 Science)	 
ร่วมถึงพััฒนิาบุคล้ากร่ขุองศ่นิย์เทคโนิโล้ยีสาร่สนิเทศ 
แล้ะการ่ส่�อสาร่	สํานัิกงานิปิลั้ดกร่ะทร่วงคมนิาคม	ใหมี้ความร่่้	 
ความเขุ้าใจ	 แล้ะมีทักษะ/ปิร่ะสบการ่ณ์ัในิการ่วิเคร่าะห์	 
แล้ะใช้ปิร่ะโยชนิ์จากขุ้อม่ล้ขุนิาดใหญ่่ในิการ่วิเคร่าะห์
ขุ้อม่ล้ตอบสนิองต่อความต้องการ่ขุองผ้่บริ่หาร่ร่ะดับส่ง 
ขุองกร่ะทร่วงคมนิาคม	 แล้ะสนิับสนุินิการ่ขัุบเคล่้�อนิ 
การ่ใช้ปิร่ะโยชน์ิจากขุ้อม่ล้ขุนิาดใหญ่่ตามนิโยบายร่ะดับ
ปิร่ะเทศอย่างต่อเน่ิ�อง	 โดยวิเคร่าะห์ขุ้อม่ล้ด้านิคมนิาคม 
เพั่�อหาความสัมพัันิธ์ี	สะทอ้นิสถานิการ่ณ์ัที�เปิน็ิอย่่ในิปัิจจุบนัิ	
แล้ะคาดการ่ณั์แนิวโนิ้มที�จะเกิดขุึ�นิในิอนิาคต	

แผ่นปฏิิบัติการการขับเคลื�อนการบริห้ารจััดการ
และการใช้ประโยุชน์ข้อมูลขนาดให้ญ่ (Big Data)
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 การเพัิ�มประสิทธิิภาพัการให้้บริการประชาชน้ำ 
ของศ่น้ำย์บริการร่วมคมน้ำาคม
	 ศ่นิย์บร่ิการ่ร่่วมคมนิาคมได้ก่อสร่้างอาคาร่ใหม่	 
เพิั�มปิร่ะสิทธิีภิาพัการ่บริ่การ่ปิร่ะชาชนิ	 โดยคํานึิงถึง 
การ่อํานิวยความสะดวกให้แก่ผ่้พัิการ่ที�เขุ้าใช้บร่ิการ่	ร่วมถึง 
เพิั�มช่องทางการ่ให้บร่ิการ่แบบเบ็ดเสร่็จผ่านิต่้ 	 Kiosk	 
ปิร่ะกอบด้วย	 ต่้ร่ับชําร่ะภิาษีร่ถ	 ต่้เติมเงินิ	 Easy	 Pass	 
แล้ะต่้บริ่การ่อเนิกปิร่ะสงค์ภิาครั่ฐ	 เพั่�อเปิ็นิทางเล้่อก 
ให้ปิร่ะชาชนิสามาร่ถดําเนิินิการ่ด้วยตนิเอง	 อีกทั�งในิช่วง 
สถานิการ่ณ์ัการ่ติดเช่�อไวรั่สโคโร่นิา	 2019	 (COVID-19)	 
ศน่ิย์บริ่การ่ร่่วมคมนิาคมคาํนึิงถึงความปิล้อดภัิยขุองปิร่ะชาชนิ 
ผ่้ใช้บริ่การ่	 จึงกําหนิดมาตร่การ่ตร่วจสอบอุณัหภ่ิมิขุอง 
ผ่เ้ขุา้ใชบ้ร่กิาร่	กําหนิดร่ะยะหา่ง	ร่ะหวา่งที�นิั�งขุองผ่ใ้ชบ้ร่กิาร่	 
แล้ะยังทําความสะอาดภิายในิอาคาร่ด้วยนํิ�ายาฆ่่าเช่�อ 
อย่างสมํ�าเสมอ	เพั่�อสร่้างความเช่�อมั�นิให้แก่ปิร่ะชาชนิ
 การน้ำำาเทคโน้ำโลำยีด้ิจิทัลำเข้ามาใช้ใน้ำการปรับปรุง
กระบวน้ำการปฏิ์ิบัติิงาน้ำ
	 ศ่นิย์เทคโนิโล้ยีสาร่สนิเทศแล้ะการ่ส่�อสาร่	 ได้นํิา 
เทคโนิโล้ยดีจิทิลั้มาใช้ในิการ่เพิั�มปิร่ะสทิธีภิิาพัการ่ปิฏิิบตังิานิ 
โดยได้พััฒนิาร่ะบบงานิยานิพัาหนิะ	ซึี�งคร่อบคล้มุการ่ปิฏิบิตังิานิ	 
การ่ขุอใช้ยานิพัาหนิะ	การ่อนุิมติัใชย้านิพัาหนิะแล้ะเช่�อเพัลิ้ง	 
การ่จัดการ่เตรี่ยมยานิพัาหนิะแล้ะพันิกังานิขัุบร่ถ	ร่ายงานิต่าง		ๆ 	 
เช่นิ	บัญ่ชียานิพัาหนิะ	บัญ่ชีการ่จ่ายยานิพัาหนิะ	 ร่ายงานิ 
การ่เบิกเช่�อเพัลิ้ง	 ปิร่ะวัติการ่ปิฏิิบัติงานิพันิักงานิขัุบร่ถ	
เปิ็นิต้นิ	 นิอกจากนีิ�	 ยังสามาร่ถตร่วจสอบสถานิะการ่ขุอ 
ใช้งานิยานิพัาหนิะได้จากหนิ้าจอตาร่างเที�ยวการ่ขุอใช้ 
ยานิพัาหนิะ	โดยจะแสดงขุ้อมล่้	วันิเวล้าที�ไปิ	-	กล้บั	สถานิที�ไปิ 
ทะเบียนิร่ถ	ช่�อพันิักงานิขุับร่ถ	หมายเล้ขุโทร่ศัพัท์	ทําให้ผ่้ใช ้
ร่ะบบงานิยานิพัาหนิะสามาร่ถวางแผนิการ่เดินิทางได้	 
ส่งผล้ให้การ่ปิฏิิบัติงานิมีความสะดวก	 ร่วดเร่็ว	 ล้ดปิร่ิมาณั
การ่ใช้กร่ะดาษ	ตล้อดจนิสามาร่ถบริ่หาร่จัดการ่ในิการ่ใช้
ทร่พััยากร่ไดอ้ยา่งมปีิร่ะสทิธีภิิาพั	คุม้คา่	เกดิปิร่ะโยชนิส์ง่สุด
 ก า ร เ พัิ� ม ป ร ะ สิ ท ธิิ ภ า พั ข อ ง ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย
สารสน้ำเทศคมน้ำาคม
	 สํานิกังานิปิล้ดักร่ะทร่วงคมนิาคม	โดยศ่นิยเ์ทคโนิโล้ยี
สาร่สนิเทศแล้ะการ่ส่�อสาร่	 ได้ดําเนิินิการ่ให้บริ่การ่ร่ะบบ 
เคร่อ่ขุ่ายสาร่สนิเทศคมนิาคม	(MOTNET)	ซึี�งเป็ินิการ่บร่่ณัาการ่ 
การ่ใหบ้ร่กิาร่ร่ะบบเคร่อ่ขุา่ยอนิิเทอร์่เนิต็เช่�อมโยงหนิว่ยงานิ 
ในิสังกัดกร่ะทร่วงคมนิาคมส่วนิกล้างแล้ะส่วนิภ่ิมิภิาค 
ทั�วปิร่ะเทศ	 โดยมีสํานัิกงานิปิลั้ดกร่ะทร่วงคมนิาคมเปิ็นิ	
Internet	 Gateway	 ให้บริ่การ่รั่บส่งขุ้อม่ล้สาร่สนิเทศ 
ในิการ่ปิฏิิบัติ ร่าชการ่ร่ะหว่างหนิ่วยงานิส่วนิกล้าง 
กบัส่วนิภิมิ่ภิาค	โดยร่ะบบเคร่อ่ขุ่าย	MOTNET	ขุองกร่ะทร่วง
คมนิาคมเป็ินิร่ะบบเคร่่อขุ่ายเช่�อมโยง	 แล้ะคร่อบคลุ้ม 
หนิ่วยงานิในิสังกัดส่วนิภิ่มิภิาค	จํานิวนิ	531	แห่ง	

อาคารให้ม่ศูนยุ์บริการร่วมคมนาคม
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ด้้าน้ำการค้น้ำห้าช่วยเห้ล่ำออากาศยาน้ำแลำะ 
เรือที�ประสบภยั
 ด้้าน้ำวิชาการ
 การประชุีมืคณะกรรมืการค้นหาและช่ีวยัเหลือ
อากาศยัานประส้บภูัยัแห่งชีาติ
	 พัร่ะร่าชบญั่ญ่ตักิาร่เดนิิอากาศ	(ฉบบัที�	14)	พั.ศ.		2562	 
ปิร่ะกาศใช้ในิร่าชกิจจานิุเบกษาเม่�อวันิที�	 25	 พัฤษภิาคม	 
พั.ศ.	2562	ตามมาตร่า	64/21	ได้กําหนิดให้มคีณัะกร่ร่มการ่ 
ค้นิหาแล้ะช่วยเหล้่ออากาศยานิปิร่ะสบภัิยแห่งชาติ	 (กชย.)	 
ปิร่ะกอบดว้ย	ร่ฐัมนิตร่วีา่การ่กร่ะทร่วงคมนิาคม	เปิน็ิปิร่ะธีานิ
กร่ร่มการ่	ปิลั้ดกร่ะทร่วงคมนิาคม	เปิน็ิร่องปิร่ะธีานิกร่ร่มการ่	
แล้ะผ่้แทนิจากหนิ่วยงานิต่าง	 ๆ	 ร่วม	9	หนิ่วยงานิร่่วมเปิ็นิ
คณัะกร่ร่มการ่	ทั�งนิี�	ไดม้กีาร่ปิร่ะชมุ	2	คร่ั�ง	โดยมสีาร่ะสําคญั่	 
ค่อ	1)	กําหนิดนิโยบาย	แนิวทาง	แล้ะมาตร่การ่	ในิการ่ค้นิหา 
แล้ะช่วยเหล้่ออากาศยานิปิร่ะสบภัิย	 2)	 เห็นิชอบให้ใช ้
แผนิค้นิหาแล้ะช่วยเหล้่ออากาศยานิแล้ะเร่่อที�ปิร่ะสบภัิย
แห่งชาติ	 พั.ศ.	 2561	 ในิส่วนิที�เกี�ยวขุ้องกับอากาศยานิ
ปิร่ะสบภิยัไปิกอ่นิ	แล้ะเร่ง่จดัทําแผนิการ่คน้ิหาแล้ะชว่ยเหล้อ่ 
อากาศยานิปิร่ะสบภิัยให้เปิ็นิปิัจจุบันิ	 แล้ะสอดคล้้องกับ 
กฎหมายที�เกี�ยวขุ้อง	แล้ะ	3)	อนิมุตัใิห้สาํนิกังานิตาํร่วจแห่งชาติ 
เปิ็นิแกนิกล้างในิการ่ฝึึกซ้ีอมการ่ค้นิหาแล้ะช่วยเหล้่อ
อากาศยานิปิร่ะสบภิัย	ปิร่ะจําปิี	2563	(คร่ั�งที�	40)	[Search	
and	Rescue	Exercise	(SAREX	2020)]	เม่�อวันิที�	16	-	18	
กันิยายนิ	2563	ณั	ค่ายพัร่ะร่ามหก	จังหวัดเพัชร่บุร่ี	
 เข้ารว่มืการประชีมุื The ICAO Asia/Pacific Search 
and Rescue Working Group (APSAR/WG/5) ครั�งท้� 5 
ผ่านช่ีองทาง Video Teleconference Arrangements 
	 จัดขุึ�นิเม่�อวันิที�	 9	 -	 11	 มิถุนิายนิ	2563	 มีผ่้เขุ้าร่่วม
ปิร่ะชมุทั�งหมด	110	คนิ	จาก	27	ปิร่ะเทศ	ร่วมถึงองคก์ร่ร่ะหวา่ง 
ปิร่ะเทศ	 3	 แห่ง	 ค่อ	Cospas-Sarsat,	 IATA	แล้ะ	 ICAO	 
โดยที�ปิร่ะชมุไดร้่ายงานิความค่บหนิา้เกี�ยวกับการ่ปิฏิิบตังิานิ 
ด้านิการ่ค้นิหาแล้ะช่วยเหล้่ออากาศยานิปิร่ะสบภิัย 
สถานิการ่ณ์ัปิจัจุบนัิด้านิการ่คน้ิหาแล้ะชว่ยเหล้อ่อากาศยานิ 
ปิร่ะสบภิัย	สถานิะขุองร่ะบบ	Cospas-Sarsat	การ่ปิร่ับปิรุ่ง 
แผนิการ่เดินิอากาศร่ะดับภิ่มิภิาคแล้ะความตกล้ง 
ด้านิการ่ค้นิหาแล้ะช่วยเหล้่ออากาศยานิปิร่ะสบภิัย	
 ด้้ าน้ำการประสาน้ำการปฏิิ์บั ติิการค้น้ำห้าแลำะ 
ช่วยเห้ลำ่ออากาศยาน้ำแลำะเรือที�ประสบภัย
 การฝึั่กซื่้อมืการค้นหาและช่ีวยัเหลืออากาศยัาน
ประส้บภูัยั (Search and Rescue Exercise: SARREX) 
หรือ SAREX 2020
	 คณัะกร่ร่มการ่ค้นิหาแล้ะช่วยเหล้่ออากาศยานิ
ปิร่ะสบภิัยแห่งชาติคณัะกร่ร่มการ่แห่งชาติ 	 ได้มีมติ	 
เม่�อวันิที�	 16	 กร่กฎาคม	 2563	 อนิุมัติให้สํานัิกงานิตําร่วจ 
แห่งชาติเปิ็นิแกนิกล้างในิการ่จัดให้มีการ่ฝึึกซี้อมการ่ค้นิหา 
แล้ะช่วยเหล้่ออากาศยานิปิร่ะสบภิัยปิร่ะจําปิี 	 2563	 

(Search	and	Rescue	Exercise:		SARREX)		หร่อ่		SAREX	2020	 
ณั	 ค่ายพัร่ะร่ามหก	 จังหวัดเพัชร่บุรี่	 เม่�อวันิที�	 16	 -	 18	 
กันิยายนิ	2563	เพั่�อทบทวนิการ่ปิฏิิบัติขุองเจ้าหนิ้าที�	ให้เปิ็นิ 
ไปิตามมาตร่ฐานิสากล้	โดยยึดถ่อแผนิการ่ค้นิหาแล้ะช่วยเหล้อ่ 
อากาศยานิปิร่ะสบภิัยแห่งชาติเปิ็นิกร่อบในิการ่ฝึึกซี้อม	 
แล้ะทดสอบ	 พััฒนิาแผนิการ่ปิฏิิบัติการ่ให้เปิ็นิไปิตาม
มาตร่ฐานิแล้ะขุ้อพึังปิฏิิบัติขุอง	 ICAO	ตล้อดจนิบ่ร่ณัาการ่ 
แล้กเปิล้ี�ยนิปิร่ะสบการ่ณั์การ่เร่ียนิร่่้	 ทดสอบแล้ะปิร่ับปิรุ่ง 
อุปิกร่ณั์ในิการ่ค้นิหาแล้ะช่วยเหล่้ออากาศยานิปิร่ะสบภิัย 
แล้ะบญั่ชบีร่ภิิณััฑ์	เพิั�มขุดีความสามาร่ถแล้ะสร้่างความเช่�อมั�นิ 
ในิการ่พััฒนิาเป็ินิศน่ิย์กล้างการ่บนิินิานิาชาตขิุองปิร่ะเทศไทย 
ทั�งนีิ�	 ยังได้รั่บเกียร่ติจาก	 พัล้เอก	 ปิร่ะยุทธ์ี	 จันิทร์่โอชา	 
นิายกรั่ฐมนิตร่ี	 ร่่วมชมการ่สาธีิตการ่ฝึึกซี้อมการ่ค้นิหาแล้ะ
ชว่ยเหล่้อผ้่ร่อดชวีติจากอากาศยานิปิร่ะสบภิยัแล้ะการ่สง่ตอ่
ทางการ่แพัทย์	แล้ะกล้่าวให้โอวาทในิการ่ฝึึกซี้อม	
 การฝึั่กซ้ื่อมืการทดส้อบข่ายัส้ื�อส้าร (SAR  
Communication Exercise: SARCOMEX) ระหว่างประเทศ
	 ก า ร่ฝึึ กซี้ อมการ่ทดสอบขุ่ ายส่� อสา ร่ 	 ( SAR	 
Communication	Exercise:	SARCOMEX)	ร่่วมกับศร่ีร่าชา	
VTS	MRCC	 เวียดนิาม	 แล้ะ	MRCC	 Portblair	 อินิเดีย	 
ซีึ�งเปิ็นิการ่ฝึึกซ้ีอมแบบบ่ร่ณัาการ่ร่่วมกันิร่ะหว่างปิร่ะเทศ 
ในิด้านิการ่ส่�อสาร่	 โดยมีวัตถุปิร่ะสงค์เพ่ั�อเสร่ิมสร่้าง 
ขุีดความสามาร่ถแล้ะพััฒนิาศักยภิาพัขุองเจ้าหนิ้าที�	 
ในิด้านิการ่ติดต่อส่�อสาร่ด้านิการ่ค้นิหาแล้ะช่วยเหล้่อ 
ผ่้ปิร่ะสบภิัย	ซีึ�งจะทําให้เกิดความร่่วมม่อร่ะหว่างหนิ่วยงานิ
ในิการ่ปิร่ะสานิการ่ปิฏิิบัติร่่วมกันิร่ะหว่างปิร่ะเทศ	 ร่วมทั�ง
เปิ็นิการ่ทบทวนิแผนิการ่ฝึึกซ้ีอมตามแนิวทางแล้ะขุั�นิตอนิ 
ที�กําหนิดในิ	IAMSAR	Manual	ด้วยอีกทางหนิึ�ง
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 แน้ำวทางมาติรฐาน้ำการค้น้ำห้าแลำะช่วยเห้ลำ่อ
อากาศยาน้ำแลำะเรือที�ประสบภัยที�เป็น้ำสากลำ
	 สํานิักงานิคณัะกร่ร่มการ่ค้นิหาแล้ะช่วยเหล่้อ 
อากาศยานิแล้ะเร่อ่ที�ปิร่ะสบภิยัอย่ร่่ะหว่างดาํเนินิิการ่ปิร่บัปิร่งุ 
ศ่นิย์ควบคุมการ่ปิฏิิบัติงานิ	 (Thailand	Mission	Control	 
Center:	THMCC)	ใหเ้ป็ินิร่ะบบ	LGM		ซีึ�งมขีุดีความสามาร่ถ 
ร่องร่ับการ่ทํางานิขุองร่ะบบดาวเทียมพัิสัยกล้าง	MEOSAR	
ซีึ�งมีแผนิการ่ติดตั�งแล้ะทดสอบ	MEOSAR	 ในิปิี	 2564	 
เพั่�อเพิั�มสมร่ร่ถภิาพัทางด้านิความปิล้อดภิัยในิการ่เดินิเร่่อ
แล้ะการ่เดินิอากาศ	 แล้ะสร่้างความเช่�อมั�นิจากองค์การ่
การ่บินิพัล้เร่่อนิร่ะหว่างปิร่ะเทศ	 (ICAO)	 แล้ะองค์การ่
ทางทะเล้ร่ะหว่างปิร่ะเทศ	 (IMO)	 ซีึ�งเป็ินิส่วนิสําคัญ่ที�จะ 
สง่ผล้ใหเ้กดิการ่พััฒนิาขุดีความสามาร่ถดา้นิความปิล้อดภิยั 
คมนิาคมขุองปิร่ะเทศ

ด้้าน้ำการสอบสวน้ำอากาศยาน้ำประสบ
อุบตัิเิห้ตุิแลำะอุบตัิกิารณ์
 ด้้าน้ำการด้ำา เ นิ้ำน้ำการเ กี�ยวกับการสอบสวน้ำ
อากาศยาน้ำประสบอุบัติิเห้ติุแลำะอุบัติิการณ์
	 1.	การ่ออกปิร่ะกาศแล้ะขุ้อบังคับขุองคณัะกร่ร่มการ่
สอบสวนิอุบัติเหตุแล้ะอุบัติการ่ณั์ขุองอากาศยานิ	 (ก.ส.อ.)	
จํานิวนิ	4	ฉบับ	 ได้แก่	ปิร่ะกาศ	ก.ส.อ.	 เร่่�อง	อุบัติเหตุแล้ะ
อุบัติการ่ณั์รุ่นิแร่ง	ขุ้อบังคับ	ก.ส.อ.	ฉบับที�	1	ว่าด้วยการ่แจ้ง
แล้ะจัดทําร่ายงานิเบ่�องต้นิเม่�อเกิดอุบัติเหตุแล้ะอุบัติการ่ณั์
ร่นุิแร่ง	ขุ้อบังคับ	ก.ส.อ.	ฉบบัที�	2	เร่่�อง	การ่พิัทกัษอ์ากาศยานิ	
แล้ะขุ้อบังคับ	 ก.ส.อ.	 ฉบับที�	 3	 ว่าด้วยหล้ักเกณัฑ์	 วิธีีการ่	 
แล้ะเง่�อนิไขุการ่แต่งตั�งผ่้แทนิ	 ที�ปิร่ึกษา	 หร่่อผ้่เชี�ยวชาญ่
เขุ้าร่่วมการ่สอบสวนิขุองคณัะกร่ร่มการ่สอบสวนิอุบัติเหตุ
แล้ะอุบัติการ่ณั์ขุองอากาศยานิ	มีผล้ใช้บังคับเม่�อวันิที�	 28	
สิงหาคม	2563	
	 2.	 การ่ส่ง เจ้าหนิ้าที� เขุ้ าร่่ วมการ่ฝึึกอบร่มด้านิ 
การ่สอบสวนิอากาศยานิปิร่ะสบอุบัติเหตุผ่านิช่องทาง
ออนิไล้นิ์
	 	 2.1	 ก า ร่ ฝึึ ก อบ ร่มหล้ั ก ส่ ต ร่ 	 E u r o p e a n	 
Co-ordination	 Centre	 for	 Accident	 and	 Incident	 
Reporting		System	(ECCAIRS)	Accident	and	Incident	Data	 
Collection	 and	Analysis	 จัดโดย	Papua	New	Guinea	
(PNG)	 Accident	 Investigation	Commission	 ร่ะหว่าง 
วันิที�	29	มิถุนิายนิ	-	3	กร่กฎาคม	2563
	 	 2.2	 การ่ฝึึกอบร่มหล้ักส่ตร่	 Aviation	 Crisis	 
Management	Programme	จดัโดย	Civil	Authority	Aviation 
of	 Singapore	 (CAAS)	 ร่ะหว่างวันิที�	 31	 สิงหาคม	 -	 4	
กันิยายนิ	2563
	 	 2.3	 การ่ฝึึกอบร่มหลั้กส่ตร่	 State	 Safety	 
Programme	 Implementation	 จัดโดย	Civil	 Authority	 
Aviation	 of	 Singapore	 (CAAS)	 ร่ะหว่างวันิที�	 7	 -	 11	
กันิยายนิ	2563				
	 3.	 การ่เดินิทางร่วบร่วมขุ้อม่ล้ปิร่ะกอบการ่สอบสวนิ	
โดยในิปิีงบปิร่ะมาณั	พั.ศ.	 2563	 มีการ่เดินิทางสอบสวนิ
จํานิวนิ	 11	 คร่ั�ง	 เพั่�อร่วบร่วมขุ้อม่ล้ปิร่ะกอบการ่สอบสวนิ
อุบัติเหตุแล้ะอุบัติการ่ณั์รุ่นิแร่งขุองอากาศยานิส่วนิบุคคล้	
จํานิวนิ	7	คร่ั�ง	แล้ะเคร่่�องบินิขุนิส่งจํานิวนิ	4	คร่ั�ง

 ความร่วมม่อระห้ว่างประเทศด้้าน้ำการสอบสวน้ำ
อากาศยาน้ำประสบอุบัติิเห้ติุแลำะอุบัติิการณ์
	 1.	 การ่ปิร่ะชมุภิายใตโ้คร่งการ่	Accident	Preventive	
through	Cooperation	Enhancement	in	Mekong	Lancang	
Countries	(MLC)	จดัโดย	State	Secretary	of	Civil	Aviation	
of	Cambodia	 (SSCA)	 ซึี�งมีวัตถุปิร่ะสงค์เพ่ั�อหาแนิวทาง
ปิ้องกันิการ่เกิดอุบัติเหตุแล้ะอุบัติการ่ณ์ัขุองอากาศยานิ
ร่ะหว่างปิร่ะเทศในิลุ้่มแม่นิํ�าโขุง	จํานิวนิ	2	คร่ั�ง	ดังนิี�
	 	 1.1	 การ่ปิร่ะชมุ	MLC-AIG1:	Meeting	on	Sharing	 
of	 Experience	 and	 Update	 in	 Accident/Incident	 
Investigation	 in	MLC	Countries	 ร่ะหว่างวันิที�	 19	 -	 20	
พัฤศจิกายนิ	2562	ณั	เม่องเสียมร่าฐ	ร่าชอาณัาจักร่กัมพั่ชา
	 	 1.2	 การ่ปิร่ะชุม	 MLC-AIG2:	 Meeting	 on	 
Improving	Accident/Incident	Investigation	Capacity	and	
Responsibility	 in	MLC	Countries	 ร่ะหว่างวันิที�	 15	 -	 18	 
ธีันิวาคม	2562	ณั	เม่องพันิมเปิญ่	ร่าชอาณัาจักร่กัมพั่ชา	
	 2.	 การ่ปิร่ะชุมเชิงปิฏิิบัติการ่เร่่�อง	Aircraft	Accident	
and	 Incident	 Investigation	 Authority	 จัดโดย	 ICAO	
Cooperative	Development	of	Operational	Safety	and	
Continuing	 Airworthiness	 Programme-South	 East	
Asia	(COSCAP-SEA)	ขุององค์การ่การ่บินิพัล้เร่่อนิร่ะหว่าง
ปิร่ะเทศ	(International	Civil	Aviation	Organization:	ICAO)	
ณั	 สํานัิกงานิสาขุา	 ICAO	 ปิร่ะจําภ่ิมิภิาคเอเชียแปิซิีฟิก	 
ในิร่ะหว่างวันิที�	18	-	21	กุมภิาพัันิธี์	2563	เพั่�อให้หนิ่วยงานิ
กํากับด่แล้ด้านิการ่บินิพัล้เร่่อนิแล้ะหน่ิวยงานิการ่สอบสวนิ
อุบัติเหตุแล้ะอุบัติการ่ณั์ที�ร่ับผิดชอบเกี�ยวกับการ่จัดตั�ง 
หร่อ่การ่บร่หิาร่หน่ิวยงานิการ่สอบสวนิอบุตัเิหตแุล้ะอบุตักิาร่ณ์ั 
ที�เปิ็นิอิสร่ะ	สามาร่ถดําเนิินิการ่ได้อย่างมีปิร่ะสิทธีิผล้
	 3.	 การ่ปิร่ะชุม	Update/Discussion	on	AIG	amid	
the	COVID-19	Pandemic	จัดโดยสํานิักงานิสาขุาองค์การ่
การ่บินิพัล้เร่อ่นิร่ะหว่างปิร่ะเทศปิร่ะจําภิมิ่ภิาคเอเชียแปิซิีฟกิ	
ผ่านิร่ะบบ	 Video	 Teleconference	 (VTC)	 เม่�อวันิที�	 20	
เมษายนิ	2563	 เพั่�อแจ้งขุ้อม่ล้ที�เปิ็นิปัิจจุบันิแล้ะการ่หาร่่อ
เกี�ยวกบัการ่สอบสวนิอากาศยานิปิร่ะสบอบุตัเิหตใุนิชว่งเวล้า
ที�มีการ่ร่ะบาดขุองโร่คตดิเช่�อไวร่สัโคโร่นิา	2019	(COVID-19)
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ผ ลการดำาเนินงานท่�สืำาคัญของห่น่ว่ยงาน
 ในสืังกัดกระทรว่งคมนาคม

         กรมทางห้ลำวง
 โครงการก่อสร้างทางห้ลำวงพิัเศษระห้ว่างเม่อง
ห้มายเลำข 7  
	 ทางหล้วงพัิเศษร่ะหว่างเม่องขุนิาด	 4	 ช่องจร่าจร่	
ร่ะยะทาง	125	กิโล้เมตร่	ร่องร่ับการ่คมนิาคมขุนิส่งร่ะหว่าง
กรุ่งเทพัมหานิคร่แล้ะภิาคตะวันิออกขุองปิร่ะเทศไทย	 
ช่วยเพิั�มม่ล้ค่าทางเศร่ษฐกิจในิพ่ั�นิที�ภิาคตะวันิออก	 
แล้ะเช่�อมโยงการ่เดนิิทางแล้ะขุนิสง่สนิิค้าไปิยงัภ่ิมภิิาคตา่ง	ๆ 	 
สามาร่ถเดินิทางเขุ้าถึงแหล้่งนิิคมอุตสาหกร่ร่ม	 อาทิ
นิิคมอุตสาหกร่ร่มปิิ�นิทอง	 นิิคมอุตสาหกร่ร่มโร่จนิะ	 
นิิคมอุตสาหกร่ร่มอีสเทิร่์นิซีีบอร์่ด	นิิคมอุตสาหกร่ร่มอมตะ
ซีติี�	เปิน็ิตน้ิ	ทําให้เกิดการ่ขุยายตัวทางเศร่ษฐกิจไปิยังภ่ิมภิิาค
ทั�วปิร่ะเทศ

	 สําหร่ับทางหล้วงพัิเศษร่ะหว่างเม่องหมายเล้ขุ	 7	 
ส่วนิต่อขุยายช่วงพััทยา	 -	มาบตาพัดุ	 เป็ินิเส้นิทางคมนิาคม
ใหม่ที�จะช่วยล้ดร่ะยะเวล้าการ่เดนิิทางเช่�อมต่อเขุ้าส่พ่่ั�นิที�ขุอง
โคร่งการ่พััฒนิาร่ะเบยีงเศร่ษฐกิจพิัเศษภิาคตะวนัิออก	EEC	
อกีทั�งยังเป็ินิโคร่งการ่ที�เช่�อมต่อโคร่งขุ่ายการ่คมนิาคมขุนิส่ง 
ในิทุกร่ะบบ	ทั�งทางบก	 ทางนํิ�า	 ทางอากาศ	 แล้ะทางร่าง 
มลี้กัษณัะเป็ินิทางหล้วงพัเิศษที�มกีาร่ควบคมุการ่เขุ้า	 -	ออก
อย่างสมบร่่ณ์ั	ขุนิาด	4	-	6	ช่องจร่าจร่	ร่ะยะทาง	32	กโิล้เมตร่	
เช่�อมต่อทางหล้วงพิัเศษร่ะหว่างเมอ่งหมายเล้ขุ	7	ช่วงชล้บรุ่	ี- 
พััทยา	บร่เิวณัทางแยกต่างร่ะดบัมาบปิร่ะชนัิ	มด่ีานิเก็บเงนิิ

ด้้าน้ำการขน้ำส่งทางบก 
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ค่าธีร่ร่มเนิยีมผ่านิทาง	3	แห่ง	ได้แก่	ด่านิฯ	ห้วยใหญ่่	เช่�อมต่อ 
ทางหล้วงหมายเล้ขุ	 3	 ถนินิสุขุุมวิท	 บร่ิเวณับ้านิอาํเภิอ	 
เมอ่งพััทยา	จงัหวัดชล้บุร่	ีด่านิฯ	เขุาชีโอนิ	เช่�อมต่อทางหล้วง
หมายเล้ขุ	331	อําเภิอสตัหบี	จงัหวดัชล้บรุ่	ีแล้ะด่านิฯ	อ่ต่ะเภิา	
เช่�อมต่อทางหล้วงหมายเล้ขุ	 3	 ถนินิสุขุุมวิท	บร่ิเวณัอําเภิอ
บ้านิฉางจังหวัดร่ะยอง
	 โคร่งการ่นีิ�มีร่ะบบจัดเก็บค่าธีร่ร่มเนิียมผ่านิทาง	 
ทั�งร่ะบบเงินิสด	แล้ะร่ะบบอตัโนิมตั	ิพัร้่อมทั�งมรี่ะบบควบคมุ
การ่จร่าจร่แล้ะร่ะบบอํานิวยความปิล้อดภิยัตา่ง	ๆ 	ใหบ้ร่กิาร่
ผ่้ใช้เส้นิทางให้เดินิทางด้วยความสะดวกสบาย	 ปิร่ะหยัด	
แล้ะปิล้อดภิัยตล้อด	 24	 ชั�วโมง	 แล้ะในิอนิาคตร่องร่ับ 
การ่ใช้งานิร่ะบบ	 กล้้องสแกนิทะเบียนิร่ถ	 ขุึ�นิก่อนิ	 -	 จ่าย
ทหีล้งั	หร่อ่	M-FLOW	เพั่�อล้ดปิญั่หาการ่จร่าจร่ตดิขุดับร่เิวณั 
หนิ้าด่านิเก็บเงินิ

พิธ์ีเปิดให้้บริการทางห้ลวงพิเศษระห้ว่างเมืองห้มายุเลข 7  
ส่่วนต่อขยุายุ ช่วงพัทยุา - มาบตาพุด
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กรมทางห้ลำวงชน้ำบท
 การจดั้ทำาโครงการกอ่สรา้งของกระทรวงคมน้ำาคม
ให้้เกิด้การพััฒน้ำาเศรษฐกิจอย่างติ่อเน้ำ่�อง 
	 เม่�อวันิที�	26	พัฤษภิาคม	2563	คณัะร่ัฐมนิตร่ีมีมติให้
นิํายางพัาร่ามาใช้เพ่ั�อปิร่ับปิรุ่งเพิั�มความปิล้อดภัิยทางถนินิ 
โดยใช้แผ่นิยางธีร่ร่มชาติคร่อบกําแพังคอนิกร่ีต	 (Rubber	
Fender	 Barrier:	 RFB)	 แล้ะหล้ักนิําทางยางธีร่ร่มชาติ	 
(Rubber	 Guide	 Post:	 RGP)	 ขุองกร่มทางหล้วงแล้ะ
กร่มทางหล้วงชนิบท	 แล้ะเม่�อวันิที�	 12	 มิถุนิายนิ	 2563	
กร่ะทร่วงคมนิาคมแล้ะกร่ะทร่วงเกษตร่แล้ะสหกร่ณ์ั	 
ได้ล้งนิามขุ้อตกล้งความร่่วมม่อนํิายางพัาร่ามาเป็ินิวัสด ุ
เ พิั�มความปิล้อดภัิยทางถนินิที� เ ป็ินิผลิ้ตภัิณัฑ์ที�ผลิ้ต 
โดยสหกร่ณั์	กลุ้่มเกษตร่กร่	แล้ะวิสาหกิจชุมชนิ	ที�กร่ะทร่วง 
เกษตร่แล้ะสหกร่ณัร์่องร่บั	โดยเปิน็ิไปิตามร่ป่ิแบบมาตร่ฐานิ 
แล้ะร่าคา	ตามที�กร่ะทร่วงคมนิาคมกําหนิด	ซีึ�งเปิ็นิการ่สร้่าง 
ร่ายได้ให้เกษตร่กร่โดยตร่ง	โดยมีแผนิการ่ดําเนิินิงานิดังนิี�
 ปี 2563 ใชี้เงินเหลือจ่ายัและงบกลางรายัการ
ส้ํารองจ่ายัเพิื�อกรณ้ฉุกเฉินหรือจําเป็น
	 •	ตดิตั�งกําแพังคอนิกร่ตีหุ้มดว้ยยางธีร่ร่มชาติ	(RFB)	
จํานิวนิ	105.542	กิโล้เมตร่	วงเงินิ	1,007.811	ล้้านิบาท
	 •		ติดตั�งหล้กันิําทางยางพัาร่า	(RGP)	จํานิวนิ	200,714	
ต้นิ	วงเงินิ	447.5926	ล้้านิบาท

พลเอก ประยุุทธ์์ จัันทร์โอชา นายุกรัฐมนตรี ชมห้ลักนำาทางยุางพาราธ์รรมชาติ

ติดตั�งห้ลักนำาทางยุางธ์รรมชาติบนถนน ทช.

การดำาเนินงานนำายุางพารามาใช้เพื�อเพิ�มความปลอดภูัยุทางถนน 

พลเอก ประยุุทธ์์ จัันทร์โอชา นายุกรัฐมนตรี ร่วมงานพิธี์ลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือนำายุางพารามาเป็นวัส่ดุเพิ�มความปลอดภัูยุทางถนน
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 ปี 2564 - 2565
	 •		ตดิตั�งกําแพังคอนิกร่ตีหุ้มด้วยยางธีร่ร่มชาต	ิ(RFB)	
จํานิวนิ	643.493	กิโล้เมตร่	วงเงินิ	5,524.791	ล้้านิบาท
	 •		ติดตั�งหล้กันิําทางยางพัาร่า	(RGP)	จํานิวนิ	504,398	
ต้นิ	วงเงินิ	954.5790	ล้้านิบาท

การพััฒน้ำาโครงสร้างพั้�น้ำฐาน้ำด้้าน้ำการขน้ำส่ง
	 พััฒนิาโคร่งสร้่างพ่ั�นิฐานิด้านิคมนิาคมทางถนินิ	 
ให้คร่อบคลุ้มเขุ้าถึงทุกพ่ั�นิที�ขุองปิร่ะเทศไทย	 เพั่�อสนิับสนิุนิ
การ่คมนิาคมขุนิส่งในิเส้นิทางสายร่อง	 ช่วยล้ดปิริ่มาณั
การ่จร่าจร่ในิเส้นิทางสายหล้ัก	 ช่วยยกร่ะดับคุณัภิาพัชีวิต	
สนิับสนุินิการ่ขุนิส่งสินิค้า	 พััฒนิาเส้นิทางส่่แหล่้งท่องเที�ยว 
กร่ะจายร่ายได้ส่่ชุมชนิ	 พััฒนิาโคร่งขุ่ายถนินิผังเม่องร่วม	 
แก้ไขุปิัญ่หาการ่จร่าจร่ในิภ่ิมิภิาค	 ร่วมทั�งพััฒนิาเส้นิทาง 
เขุ้าส่่โคร่งการ่หล้วง	 โดยในิปีิงบปิร่ะมาณั	 พั.ศ.	 2563	 
กร่มทางหล้วงชนิบท	 ได้ดําเนิินิการ่ก่อสร่้างถนินิเพ่ั�อ 
เช่�อมต่อร่ะบบขุนิส่ง	 ถนินิเพั่�อสนิับสนิุนิเขุตเศร่ษฐกิจพัิเศษ 
ภิาคตะวันิออก	(EEC)	แล้ะถนินิเพั่�อสนิับสนิุนิเขุตเศร่ษฐกิจ
พัิเศษชายแดนิ	(SEZ)	ที�สําคัญ่	จํานิวนิ	7	โคร่งการ่	ดังนิี�
 ถ่นน เ พืิ� อ ส้ นับ ส้ นุน เข ต เศรษฐกิ จพิิ เ ศษ 
ภูาคตะวันออก (EEC)
	 1.	 ถนินิสายแยกทางหล้วงหมายเล้ขุ	 7	 (กม.ที�	
107+200)	-	ท่าเร่่อแหล้มฉบัง	อําเภิอศร่ีร่าชา	จังหวัดชล้บุร่ี	
ร่ะยะทาง	10.570	กิโล้เมตร่
	 2.	ถนินิสาย	นิย.3001	แยกทางหล้วงหมายเล้ขุ	305	- 
บ้านิบางนิํ�าเปิร่ี�ยว	จังหวัดนิคร่นิายก	ฉะเชิงเทร่า	 ร่ะยะทาง	
32.975	กิโล้เมตร่
	 3.	 ถนินิสาย	ฉช.3001	แยก	ทล้.314	 -	 ล้าดกร่ะบัง	
จงัหวัดฉะเชิงเทร่า	สมทุร่ปิร่าการ่	ร่ะยะทาง	20.329	กิโล้เมตร่
	 4.	ถนินิสาย	ร่ย.4058	แยกทางหล้วงแผ่นิดินิหมายเล้ขุ	
3138	 (3575)	 -	 ทางหล้วงแผ่นิดินิหมายเล้ขุ	 344	 อําเภิอ
บา้นิคา่ย	วังจันิทร่	์จงัหวดัร่ะยอง	ร่ะยะทาง	32.807	กิโล้เมตร่
 ถ่นนเพิื�อส้นับส้นุนเขตเศรษฐกิจพิิเศษชีายัแดน 
(SEZ)
	 5.	 ถนินิสายเขุ้าท่าเร่่อคล้องใหญ่่	อําเภิอคล้องใหญ่่	
อําเภิอคล้องใหญ่่	จังหวัดตร่าด	ร่ะยะทาง	0.309	กิโล้เมตร่
	 6.	ถนินิสาย	นิพั.2019	แยก	ทล้.22	-	บ้านินิาผักปิอด	
อําเภิอเม่อง	 ท่าอุเทนิ	 จังหวัดนิคร่พันิม	 ร่ะยะทาง	 24.868	
กิโล้เมตร่
	 7.	 ถนินิสาย	สก.3085	แยก	ทล้.348	 -	 บ้านินิางาม	
อําเภิออร่ัญ่ปิร่ะเทศ	 โคกส่ง	 ตาพัร่ะยา	 จังหวัดสร่ะแก้ว	 
ร่ะยะทาง	4.900	กิโล้เมตร่
  

ถนนส่ายุแยุกทางห้ลวงห้มายุเลข 7 (กม.ที� 107+200) - ท่าเรือแห้ลมฉบัง

ถนนส่ายุ นพ.2019

ถนนส่ายุ นยุ.3001

ถนนส่ายุ รยุ.4058

ถนนส่ายุ ส่ก.3085
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กรมการขน้ำส่งทางบก
  โครงการศูนยัเ์ปล้�ยันถ่่ายัรูปแบบการขนส้ง่ส้นิคา้
เชี้ยังของ จังหวัดเชี้ยังรายั
	 สิ�งอํานิวยความสะดวกดา้นิโคร่งสร้่างพ่ั�นิฐานิทางบก 
ที�สําคัญ่แล้ะเปิ็นิศ่นิย์กล้างทางด้านิโล้จิสติกส์ในิภิาคเหนิ่อ	 
สามาร่ถร่องร่ับกิจกร่ร่มการ่เปิล้ี�ยนิถ่ายต้่สินิค้าร่วมถึง 
การ่เปิล้ี�ยนิหัวล้าก	 -	 หางพั่วงร่ะหว่างร่ถบร่ร่ทุกไทย 
กับร่ถบร่ร่ทุกต่างปิร่ะเทศ	แล้ะยังร่องร่ับการ่ขุนิส่งต่อเนิ่�อง 
หล้ายร่่ปิแบบ	 (Multimodal	 transport)	 โดยมีพ่ั�นิที�ร่องร่ับ
การ่เช่�อมโยงกบัร่ะบบร่าง	ผ่านิแนิวร่ถไฟทางค่่	สายเดน่ิชัย	- 
เชียงร่าย	-	เชียงขุอง	
	 ปิจัจุบนัิ	โคร่งการ่ฯ	อย่ร่่ะหวา่งการ่กอ่สร้่างในิร่ะยะที�	1	 
มีความค่บหนิ้าร่้อยล้ะ	95.20	(ณั	วันิที�	30	กันิยายนิ	2563)	
คาดว่าจะแล้้วเสร่็จแล้ะเปิิดบร่ิการ่ได้ในิปิี	 พั.ศ.	 2564	
นิอกจากนิี� 	 จะเปิิดโอกาสให้ภิาคเอกชนิเขุ้าร่่วมล้งทุนิ 
ในิโคร่งการ่ฯ	 โดยจะเขุ้ามาทําหนิ้าที�บ ริ่หาร่จัดการ่ 
แล้ะการ่บํารุ่งรั่กษา	 (Operation	 &	 Management)	 
ซีึ� งคณัะกร่ร่มการ่นิโยบายการ่ให้ เอกชนิร่่วมล้งทุนิ 
ในิกจิการ่ขุองร่ฐั	หร่อ่คณัะกร่ร่มการ่	PPP	ไดเ้หน็ิชอบร่ป่ิแบบ
การ่ร่ว่มล้งทุนิตามที�กร่มการ่ขุนิส่งทางบกเสนิอเรี่ยบร้่อยแล้ว้
 โครงการศูนย์ัการขนส่้งชีายัแดน จังหวัดนครพินมื
	 อํานิวยความสะดวก	 แล้ะเป็ินิจุดให้บร่ิการ่แบบ
เบ็ดเสร่็จ	 (One	 Stop	 Service)	 สําหร่ับการ่ขุนิส่งสินิค้า
ร่ะหว่างปิร่ะเทศ	ผา่นิเสน้ิทางตามแนิวร่ะเบยีงเศร่ษฐกจิ	R12	
เช่�อมโยงปิร่ะเทศไทยทางสะพัานิมิตร่ภิาพัไทย	-	ล้าว	แหง่ที�	3	 
ไปิยังสาธีาร่ณัร่ัฐปิร่ะชาธีิปิไตยปิร่ะชาชนิล้าว	 (ท่าแขุก)	
สาธีาร่ณัรั่ฐสงัคมนิยิมเวียดนิาม	(เมอ่งวินิห)์	แล้ะทางตอนิใต้ 
ขุองสาธีาร่ณัร่ัฐปิร่ะชาชนิจีนิ	(มณัฑล้กว่างซีี)	
	 ปัิจจุบันิได้กาํหนิดร่าคาอสังหาร่ิมทร่ัพัย์เบ่�องต้นิแล้ะ
เงนิิค่าทดแทนิแล้้วเสร็่จ	แล้ะอย่ร่่ะหว่างขุั�นิตอนิการ่ทําสญั่ญ่า 
ซี่�อขุายอสังหาร่ิมทร่ัพัย์กับผ่้ถ่กเวนิค่นิ	 ทั�งนีิ�	 โคร่งการ่ได้
เปิิดโอกาสให้เอกชนิร่่วมล้งทุนิในิร่่ปิแบบ	PPP	Net	Cost	
โดยภิาคร่ัฐเปิ็นิผ่้จัดหาที�ดินิ	 ก่อสร่้างอาคาร่สํานิักงานิแล้ะ
โคร่งสร้่างพ่ั�นิฐานิภิายในิโคร่งการ่	ภิาคเอกชนิเปิ็นิผ่้ล้งทุนิ 
ก่อสร่้างอาคาร่ที�ก่อให้เกิดร่ายได้	 แล้ะได้ร่ับสิทธิี�ในิการ่ 
บร่ิหาร่จัดการ่ในิร่ะยะเวล้า	30	ปิี

ศูนย์ุเปลี�ยุนถ่ายุรูปแบบการขนส่่งสิ่นค้าเชียุงของ จัังห้วัดเชียุงรายุ

 การตดิตั�ง GPS ในรถ่ส้าธิ์ารณะ ขบ. 
	 จดัทําโคร่งการ่	“มัื�นใจทั�วไทยั รถ่ใช้ี GPS”	เพ่ั�อยกร่ะดับ 
ความปิล้อดภิัยทางถนินิด้วยเทคโนิโล้ยี	 GPS	 Tracking	 
แล้ะร่ะบบบ่งชี�ผ่ขัุ้บร่ถ	เพั่�อติดตามการ่เดินิร่ถแล้ะพัฤตกิร่ร่ม
พันัิกงานิขุบั	โดยมกีาร่บริ่หาร่จดัการ่แบบ	Online	Real	Time	
เนิน้ิมาตร่การ่ควบคุม	กํากับ	ดแ่ล้	ในิเชงิปิอ้งกนัิตั�งแตต่น้ิเหตุ	
ร่วมถึงผ้่ปิร่ะกอบการ่แล้ะปิร่ะชาชนิทั�วไปิ	แล้ะยังสามาร่ถ 
ตดิตามร่ถไดท้กุคนัิผ่านิแอปิพัล้เิคชนัิ	“DLT GPS”	บนิโทร่ศัพัท์ 
ม่อถ่อทั�งร่ะบบ	Android	แล้ะร่ะบบ	 iOS	 	ทั�งนิี�	 ร่ถโดยสาร่
สาธีาร่ณัะทกุปิร่ะเภิทแล้ะร่ถต่	้(ยกเวน้ิ	ร่ถสองแถว	ร่ถหมวด	4	 
แล้ะร่ถหมวด	1	ภิม่ภิิาค)	ร่ถล้ากจง่	แล้ะร่ถบร่ร่ทกุขุนิาดใหญ่่	 
(10	 ล้้อขึุ�นิไปิ)	 ที�จดทะเบียนิใหม่ตั�งแต่วันิที�	 25	 มกร่าคม	 
2559	เปิ็นิต้นิไปิ	ต้องติดตั�ง	GPS	
 โครงการศูนย์ัราชีการส้ะดวก (GECC)
	 ดําเนิินิการ่จัดตั�งศ่นิย์ร่าชการ่สะดวก	 (Government	
Easy	 Contact	 Center:	 GECC)	 เพั่�อเปิ็นิศ่นิย์แนิะนิํา 
แล้ะอํานิวยความสะดวกปิร่ะชาชนิผ้่มาติดต่อร่าชการ่	 
ตามนิโยบายรั่ฐบาล้ที�ให้หน่ิวยงานิบริ่การ่ปิร่ะชาชนิจดัสถานิที� 
ให้ปิร่ะชาชนิเปิ็นิจุดแร่กพับ	 เพั่�อให้ขุ้อม่ล้ขุ่าวสาร่เบ่�องต้นิ		 
โดยจัดตั� ง ศ่นิย์ ร่าชการ่สะดวกในิส่วนิกล้างจํานิวนิ	 
2	 จุด	ณั	อาคาร่	2	แล้ะอาคาร่	4	แล้ะในิส่วนิภ่ิมิภิาคจัดตั�ง	 
ณั	 สํานิักงานิขุนิส่งจังหวัด	 (ร่วมทั� งสํานิักงานิขุนิส่ง 
จงัหวัดสาขุาอําเภิอ)	ทุกแห่งทั�วปิร่ะเทศ		ทั�งนีิ�	ตั�งแต่ปิ	ี2559	- 
2563	มีหนิ่วยงานิที�ผ่านิการ่ร่ับร่องมาตร่ฐานิแล้้ว	 จํานิวนิ	
115	แห่ง

ติดตามการเดินรถและพฤติกรรมพนักงานขับส่าธ์ารณะ ขบ. 
ด้วยุเทคโลโนยุี GPS Tracking

ศูนย์ุราชการส่ะดวก (Government Easy Contact Center: GECC)
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 การแก้ไขป่ญหาฝุั่�นละออง PM 2.5
	 ดําเนิินิการ่เปิล้ี�ยนิเคร่่�องวดัควนัิดําแบบกร่ะดาษกร่อง 
ขุองสถานิตร่วจสภิาพัร่ถ	 (ตร่อ.)	 เป็ินิเคร่่�องวัดควันิดํา 
ร่ะบบความทึบแสงเพั่�อปิร่ะสิทธีิภิาพัในิการ่ตร่วจวัด	 
แล้ะควบคมุการ่ตร่วจสภิาพัร่ถขุอง	ตร่อ.	ใหเ้ขุม้งวดการ่ตร่วจ
วัดควันิดําร่ถยนิต์
	 เขุ้มงวดกวดขุันิการ่ตร่วจวัดควันิดําร่ถทุกชนิิด 
ที�มาดาํเนิินิการ่ด้านิทะเบยีนิแล้ะภิาษรี่ถที�สาํนิกังานิ	แล้ะจดัส่ง 
ผ่้ตร่วจการ่ออกกวดขุันิตร่วจสอบควันิดําร่ถบร่ร่ทุกแล้ะ
ร่ถโดยสาร่ที�ใช้งานิบนิท้องถนินิทั�วปิร่ะเทศ	 โดยร่ะหว่าง
เด่อนิตุล้าคม	2562	ถึง	30	กันิยายนิ	2563	ตร่วจควันิดําร่ถ	
466,371	คันิ	พับร่ถควันิดําเกินิกําหนิด	(ร่้อยล้ะ	46	ขุึ�นิไปิ)	
แล้ะพั่นิห้ามใช้	4,352	คันิ	แก้ไขุปิร่ับปิรุ่งแล้้ว	3,239	คันิ
 Transport Safety Manager
	 จัดให้มีผ่้จัดการ่ด้านิความปิล้อดภิัยในิการ่ขุนิส่ง 
ทางถนินิ	(Transport		Safety		Manager:		TSM)	เปิน็ิผ่รั้่บผิดชอบ 
ขุองผ่ป้ิร่ะกอบการ่	ด้านิความปิล้อดภิยัทั�งในิการ่บร่หิาร่จดัการ่	 
การ่วางแผนิจัดการ่การ่ขุนิส่ง	 การ่ด่แล้พันิักงานิขัุบร่ถ	 
ความพัร้่อมขุองยานิพัาหนิะ	แล้ะการ่กํากับดแ่ล้ความปิล้อดภัิย 
ในิการ่ขุนิส่ง	 โดยมีเป้ิาหมายในิการ่สร้่างเคร่่อขุ่ายวิชาชีพั 
ภิาคเอกชนิเพั่�อร่่วมภิาร่กจิในิการ่ควบคุม	กํากบัด่แล้	เพั่�อให้ 
เกิดความปิล้อดภัิยในิการ่ขุนิส่งผ่้โดยสาร่แล้ะการ่ขุนิส่ง 
สินิค้า		
	 ปิัจจุบันิ	 กฎกร่ะทร่วงความปิล้อดภัิยในิการ่ขุนิส่ง 
ทางบก	(ฉบับที�	2)	พั.ศ.	2563	ซีึ�งกําหนิดหล้ักเกณัฑ์	เง่�อนิไขุ	 
แล้ะคณุัสมบัต	ิSafety	Manager	ทั�งผ่ป้ิร่ะกอบการ่ร่ถโดยสาร่
แล้ะร่ถบร่ร่ทกุ	มีผล้บงัคบัใชแ้ล้ว้	แล้ะ	ขุบ.	อย่ร่่ะหวา่งการ่จดัทํา 
ร่า่งปิร่ะกาศกร่มฯ	เพั่�อกําหนิดหลั้กสต่ร่	คุณัสมบัต	ิแล้ะอํานิาจ 
หนิ้าที�ขุอง	 TSM	 แล้ะเตร่ียมอบร่มวิทยากร่เพั่�อทําหนิ้าที� 
ในิการ่สอนิแล้ะบร่ร่ยายให้ความร่่้แก่	TSM

 Check คน Check รถ่ 
	 ดําเนิินิมาตร่การ่ตร่วจเขุ้มขุ้นิร่ถโดยสาร่สาธีาร่ณัะ	
Check	คนิ	Check	 ร่ถ	Checking	Point	 ซีึ�งเปิ็นิมาตร่การ่
เร่่งด่วนิขุองกร่ะทร่วงคมนิาคม	ปิร่ะกอบด้วย	การ่ตร่วจสอบ
สมร่ร่ถนิะร่่างกายขุองพันัิกงานิขัุบร่ถโดยสาร่สาธีาร่ณัะ	 
การ่ตร่วจสภิาพัร่ถโดยสาร่สาธีาร่ณัะ	 แล้ะการ่ตั�งจุดตร่วจ
สอบความพัร้่อมขุองร่ถโดยสาร่สาธีาร่ณัะทุก	 ๆ	 ร่ะยะทาง	 
90	กิโล้เมตร่โดยปิร่ะมาณั	ซีึ�งมีผล้การ่ดําเนิินิงานิ	ดังนิี�
 Check คน	 ขุอความร่่วมม่อผ่้ปิร่ะกอบการ่ขุนิส่ง 
ด้วยร่ถโดยสาร่ส่งผ่ขุ้บัร่ถโดยสาร่สาธีาร่ณัะเขุ้าร่บัการ่ทดสอบ 
สมร่ร่ถภิาพัร่า่งกายตามมาตร่ฐานิความปิล้อดภัิย	โดยเขุา้ร่บั
การ่ทดสอบการ่มองเห็นิสี	ทดสอบปิฏิิกิร่ิยา	ทดสอบสายตา
ทางกว้าง	ทดสอบสายตาทางลึ้ก	 เพั่�อตร่วจสอบสมร่ร่ถภิาพั
ร่่างกายตามกร่ะบวนิการ่ขุอรั่บใบอนุิญ่าตเป็ินิผ่้ ขัุบร่ถ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการ่ขุนิส่งทางบก	 ร่ะหว่างวันิที�	 
2	กนัิยายนิ	-	30	พัฤศจกิายนิ	2562	 สํานิกังานิขุนิส่งจงัหวดั 
ทั�วปิร่ะเทศดําเนิินิการ่ตร่วจความพัร่้อมพันิักงานิขุับร่ถ	 
จํานิวนิ	86,060	คนิ
 Check  รถ่ กําหนิดให้ผ่้ปิร่ะกอบการ่ขุนิส่ง 
นิําร่ถโดยสาร่สาธีาร่ณัะทุกปิร่ะเภิทเขุ้ารั่บการ่ตร่วจสภิาพั	 
ณั	 สํานิักงานิขุนิส่งทุกแห่งทั�วปิร่ะเทศ	 ตามมาตร่ฐานิ 
ด้านิความปิล้อดภัิย	ด้วยการ่ใช้เคร่่�องม่อในิการ่ตร่วจตาม
มาตร่ฐานิสากล้	ได้แก่	เคร่่�องทดสอบห้ามล้้อ	เคร่่�องทดสอบ
ศ่นิย์ล้้อ	 เคร่่�องทดสอบโคมไฟหน้ิา	 เคร่่�องทดสอบควันิดํา	
เคร่่�องทดสอบร่ะบบเสียง	 เคร่่�องวิเคร่าะห์ก๊าซี	 แล้ะเคร่่�อง
วัดก๊าซีร่ั�ว		ร่ะหว่างวันิที�	2	กันิยายนิ	-	30	พัฤศจิกายนิ	2562	
สํานิักงานิขุนิส่งจังหวัดทั�วปิร่ะเทศได้ดําเนิินิการ่ตร่วจร่ถ
โดยสาร่สาธีาร่ณัะ	จํานิวนิทั�งสิ�นิ	91,444	คันิ	คิดเปิ็นิร่้อยล้ะ	
74.57	ขุองร่ถโดยสาร่สาธีาร่ณัะที�ใช้งานิในิปิัจจุบันิ
 Checking Point	กําหนิดจดุตร่วจร่ถโดยสาร่สาธีาร่ณัะ	
Checking	 Point	 ทั�วปิร่ะเทศ	 ทุกร่ะยะทาง	 90	 กิโล้เมตร่ 
โดยปิร่ะมาณั	จํานิวนิ	103	จุด

การตรวจัวัดควันดำารถขนส่่งส่าธ์ารณะ พิธี์เปิดกิจักรรม Check คน Check รถ Checking Point
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 การปรับเวลาเดนิรถ่บรรทกุ 10 ล้อขึ�นไป
	 จัดปิร่ะชุมร่ับฟังความคิดเห็นิจากผ่้มีส่วนิเกี�ยวขุ้อง
จํานิวนิ	3	คร่ั�ง	(13	สิงหาคม	2562	30	สิงหาคม	2562	แล้ะ	 
12	 มีนิาคม	 2563)	 แล้ะจัดส่งขุ้อม่ล้ให้	 สนิขุ.	 ใช้ปิร่ะกอบ 
การ่ศึกษาแล้ะกําหนิดมาตร่การ่ที�เหมาะสม	 พัร่้อมทั�ง
ปิร่ะชาสัมพัันิธี์ให้ผ่้ปิร่ะกอบการ่ขุนิส่งร่ับทร่าบมาตร่การ่ 
จาก	สนิขุ.
 การให้บริการรถ่รับจ้างโดยัส้ารส้าธิ์ารณะ 
ผ่านแอปพิลิเคชัีน และกําหนดแนวทาง/มืาตรการ 
ช่ีวยัเหลือผู้ประกอบการรถ่รับจ้างโดยัส้ารส้าธิ์ารณะ 
(TAXI) รูปแบบเดมิื
 ศึกษารูปแบบ เงื�อนไขการอนุญาตบริการ 
รถ่รับจ้างโดยัส้ารส้าธิ์ารณะผ่านแอปพิลเิคชัีน
	 เสนิอร่่างกฎกร่ะทร่วงจํานิวนิ	 2	 ฉบับ	 ต่อ	 สล้ค.	 
เม่�อวันิที�	3	มกร่าคม	2563	ปิร่ะกอบด้วย	
	 1)	 ร่่างกฎกร่ะทร่วงการ่ขุอร่ับใบอนิุญ่าต	 การ่ออก 
ใบอนิุญ่าต	แล้ะการ่ต่ออายุใบอนิุญ่าตปิร่ะกอบการ่ร่ถยนิต์
ส่วนิบุคคล้ร่ับจ้างบร่ร่ทุกคนิโดยสาร่ผ่านิแอปิพัลิ้เคชันิหร่่อ
ร่ะบบอ่�นิใด	พั.ศ.	….	
	 2)	 ร่่างกฎกร่ะทร่วงกําหนิดหล้ักเกณัฑ์	 วิธีีการ่	แล้ะ
เง่�อนิไขุการ่นิําร่ถยนิต์ส่วนิบุคคล้มาใช้ในิการ่รั่บจ้างบร่ร่ทุก
คนิโดยสาร่ผ่านิแอปิพัล้ิเคชันิหร่่อร่ะบบอ่�นิใด	พั.ศ.	….	
	 สํานิักงานิคณัะกร่ร่มการ่กฤษฎีกา	 มีความเห็นิว่า	 
ร่่างกฎกร่ะทร่วงทั�ง			2			ฉบับ	สมควร่แก้ไขุเพิั�มเตมิพัร่ะร่าชบญั่ญ่ตั ิ
ร่ถยนิต์	พั.ศ.	 2522	 เพั่�อให้มีกฎหมายแม่บทในิการ่กํากับ	
ควบคุม	ด่แล้	การ่นิําร่ถยนิต์ส่วนิบุคคล้มาใช้ในิการ่ร่ับจ้าง
 ศึกษาและกําหนดมืาตรการเพิื�อชี่วยัเหลือ 
ผู้ประกอบการรถ่รับจ้างโดยัส้ารส้าธิ์ารณะ (TAXI) 
ในป่จจบัุน ผ่านระบบแอปพิลเิคชัีน
	 ปิัจจุบันิ	 ขุบ.	 อย่่ ร่ะหว่างการ่ยกร่่างกฎหมาย 
ที�เกี�ยวขุ้องแล้ะเตร่ียมการ่จัดทําปิร่ะชาพัิจาร่ณั์

	 ปิร่ะกาศกร่มการ่ขุนิส่งทางบก	 เร่่�อง	 การ่จัดให้มี
โฆ่ษณัาบนิร่ถยนิต์สาธีาร่ณัะแล้ะร่ถยนิต์บร่ิการ่	พั.ศ.	2562	
เพั่�อให้สามาร่ถติดโฆ่ษณัาบนิตัวร่ถได้	(มีผล้	27	กุมภิาพัันิธี์	
2563)
	 ปิร่ะกาศกร่ะทร่วงคมนิาคม	 เร่่�อง	 กาํหนิดอัตร่า 
ค่าบร่ิการ่อ่�นิ	กร่ณัีการ่จ้างโดยมีบร่ิการ่พัิเศษสําหร่ับร่ถยนิต์
ร่ับจ้างบร่ร่ทุกคนิโดยสาร่ไม่เกินิ	 7	 คนิ	 (TAXI	 -	METER)	 
ที�จดทะเบยีนิในิเขุต	กทม.	 เปิ็นิการ่ช่วยเหล้่อผ่้ปิร่ะกอบการ่ 
ร่ถ	TAXI		ด้วยการ่กําหนิดให้ร่ถแท็กซีี�สามาร่ถเก็บค่าสมัภิาร่ะได้ 
(มีผล้	17	พัฤศจิกายนิ	2563)	
	 คร่ม.	 อนิุมัติหล้ักการ่ร่่างกฎกร่ะทร่วงว่าด้วยร่ถยนิต์
ร่ับจ้างบร่ร่ทุกคนิโดยสาร่ไม่เกินิ	7	คนิ	 (ฉบับที�	 ..)	พั.ศ.	 ....	
ซีึ�งมีสาร่ะสําคัญ่	2	เร่่�อง	ปิร่ะกอบด้วย							
	 -	 การ่ให้ร่ถแท็กซีี�สามาร่ถใช้อปุิกร่ณ์ัอ่�นิที�มรี่ะบบหร่อ่
เทคโนิโล้ยีติดตามร่ถที�ทํางานิได้เช่นิเดียวกับเคร่่�องบันิทึก
ขุ้อม่ล้การ่เดินิทางขุองร่ถที�สามาร่ถส่งขุ้อม่ล้ตามที�	 ขุบ.	
กําหนิดได้	
	 -	 การ่ขุยายอายุการ่ใช้งานิขุองร่ถแท็กซีี�จาก	 9	 ปีิ	
เปิ็นิ	 12	 ปีิ	 โดยต้องผ่านิการ่ตร่วจสภิาพัร่ถตามหลั้กเกณัฑ์	
วิธีีการ่แล้ะเง่�อนิไขุที�กําหนิด	ซีึ�งเปิ็นิการ่ขุยายอายุร่ถแท็กซีี� 
ที�จดทะเบียนิไว้ก่อนิวันิที�กฎกร่ะทร่วงนีิ� มีผล้ใช้บังคับ 
โดยขุยายอายุไปิอีก	3	ปิี	แล้ะหากพั้นิร่ะยะ	3	ปิี	นิับจากวันิที�	
คร่ม.	มีมติ	ให้นิํามาพัิจาร่ณัาใหม่
	 อย่่ร่ะหว่างการ่จัดทําแอปิพัล้ิเคชันิ	Taxi	สําหร่ับเร่ียก
บริ่การ่แท็กซีี�แล้ะใช้ทดแทนิเคร่่�องบันิทึกขุ้อม่ล้การ่เดินิทาง
ขุองร่ะบบ	Taxi	OK	 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายล้งทุนิแล้ะร่ายเด่อนิ	
โดยกําหนิดจัดทําแอปิพัล้ิเคชันิ	Taxi	แล้้วเสร่็จภิายในิเด่อนิ
พัฤษภิาคม	2564
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 การเชืี�อมืต่อเส้้นทางรถ่โดยัส้ารประจําทาง 
กับรถ่ไฟฟ้า 
	 ดําเนิินิการ่จัดทําโคร่งการ่ศึกษาร่ะบบนํิาส่งผ่โ้ดยสาร่	
(Feeder)	ด้วยร่ถโดยสาร่ปิร่ะจําทาง	สนิับสนิุนิการ่เดินิทาง 
ด้วยร่ถไฟฟ้าในิเขุตกรุ่งเทพัมหานิคร่แล้ะปิร่ิมณัฑล้ 
เพั่�อล้ดอุบัติเหตุจากการ่ใช้ร่ถใช้ถนินิ	 โดยมีวัตถุปิร่ะสงค์
เพั่� อ พััฒนิาเส้นิทางการ่ เดินิร่ถโดยสาร่ปิร่ะจําทาง 
ในิเขุตกรุ่งเทพัมหานิคร่แล้ะจังหวัดที�มีเส้นิทางต่อเน่ิ�อง 
ให้มีการ่เดินิทางในิลั้กษณัะเช่�อมต่อกันิเป็ินิโคร่งขุ่าย 
คร่อบคลุ้มทุกพ่ั�นิที� เปิ็นิ	 Feeder	 ขุองร่ะบบการ่ขุนิส่ง 
ร่่ปิแบบอ่�นิ	 ร่วมทั�งล้ดการ่ทับซ้ีอนิเส้นิทาง	 เพั่�อแก้ปิัญ่หา
การ่จร่าจร่โดยทําการ่ศึกษาร่ถไฟฟ้าจํานิวนิ	 3	 เส้นิทาง	 
คอ่	ร่ถไฟฟ้าสายสีแดง	ช่วงบางซ่ี�อ		-		ร่งัสติ		ร่ถไฟฟ้าสายสีเขีุยว 
ชว่งหมอชิต	-	ค่คต	แล้ะร่ถไฟฟา้สายสมีว่ง	ชว่งคล้องบางไผ่	-	 
เตาป่ินิ	 แล้ะดําเนิินิการ่ทดสอบนิําร่่องการ่ให้บร่ิการ่ 
ชว่งคล้องบางไผ	่-	เตาป่ินิ	จํานิวนิ	1	เสน้ิทาง	ค่อ	เส้นิทาง	MRT	 
แยกติวานินิท์	-	ทา่นิํ�านินิทบรุ่	ีซีึ�งเปิน็ิจุดเช่�อมต่อการ่เดนิิทาง 
ทั�งทางบก	ทางนิํ�าแล้ะทางร่าง	 ซีึ�งการ่ดําเนิินิการ่โคร่งการ่ 
ดังกล้่าว	 ทําให้มีร่่ปิแบบร่ะบบนํิาส่งผ่้โดยสาร่	 (Feeder)	 
ที�มีปิร่ะสิทธิีภิาพัล้ดปัิญ่หาการ่จร่าจร่	 เกิดการ่บ่ร่ณัาการ่ 
การ่ขุนิส่งผ่้โดยสาร่ร่ะหว่างร่่ปิแบบการ่ขุนิส่งทางถนินิ 
แล้ะทางร่าง	 ร่วมทั� งนิําโมเดล้ที� ไ ด้จากการ่ทดสอบ 
การ่ใหบ้ร่กิาร่ขุองร่ะบบนิําสง่ผ่โ้ดยสาร่	(Feeder)	ไปิขุยายผล้ 
กับเส้นิทางร่ถไฟฟ้าสายอ่�นิ

 การให้บริการข้อมูืลการเดินรถ่ด้วยัระบบ Smart 
Bus Terminal
	 จัดทําร่ะบบควบคุมการ่เดินิร่ถโดยสาร่ปิร่ะจําทาง
แล้ะจอแสดงผล้ขุ้อม่ล้การ่เดินิทางอัตโนิมัติ	 ภิายในิสถานีิ
ขุนิส่งผ่้โดยสาร่หร่่อร่ะบบ	 Smart	 Bus	 Terminal	 ซีึ�งเปิ็นิ 
การ่นิําเทคโนิโล้ยี	 GPS	 ที�กร่มการ่ขุนิส่งทางบกใช้ 
ในิการ่ติดตามตําแหนิ่งร่ถโดยสาร่สาธีาร่ณัะมาต่อยอด 
ปิร่ะ ยุก ต์ ใ ช้ กั บ ร่ถ โดยสา ร่ปิร่ะจําทา ง ที� มี เ ง่� อ นิ ไขุ 
ต้องเขุ้าใช้สถานีิขุนิส่งผ้่โดยสาร่	 ทําให้ร้่่เวล้าร่ถเขุ้า	 -	 ออก 
สถานิีขุนิส่งผ่้โดยสาร่ล่้วงหนิ้า	 แล้ะแจ้งขุ้อม่ล้ดังกล้่าว 
ให้ปิร่ะชาชนิแล้ะนิักท่องเที�ยวทร่าบขุ้อม่ล้แบบ	Real-time	 
ผ่านิแอปิพัล้ิเคชันิ	 Smart	 Bus	 Terminal	 แล้ะจอแสดง 
ตาร่างการ่เดินิร่ถ	ณั	สถานิีขุนิส่งผ่้โดยสาร่	จํานิวนิ	81	แห่ง	 
ในิปีิ	 2561	แล้ะขุยายผล้การ่ให้บร่ิการ่ร่ะบบ	Smart	 Bus	 
Terminal 	 เพิั�มเติมภิายในิสถานิีขุนิส่ง ผ้่โดยสาร่อีก	 
จํานิวนิ	15	แห่ง	ในิปิี	2563	ส่งผล้ให้มีสถานิีขุนิส่งผ่้โดยสาร่ 
ที�มีจอแสดงขุ้อม่ล้การ่เดินิร่ถ	 เพั่�ออํานิวยความสะดวก 
ในิการ่เดินิทางให้แก่ปิร่ะชาชนิแล้้ว	 จํานิวนิ	 96	 แห่ง	 
ในิปิัจจุบันิ	 เปิ็นิการ่ยกร่ะดับความเช่�อมั�นิในิการ่เดินิทาง 
ด้วยร่ะบบขุนิส่งสาธีาร่ณัะที�สามาร่ถวางแผนิการ่เดินิทาง	 
บร่ิหาร่จัดการ่เวล้าได้อย่างคุ้มค่าแล้ะล้งตัว	 ทั�งยังเปิ็นิ 
การ่ยกร่ะดับคุณัภิาพัการ่ให้บร่ิการ่ปิร่ะชาชนิคนิส่วนิใหญ่่		 
ทั� งปิร่ะเทศ	 ให้ ได้ ร่ับบร่ิการ่สาธีาร่ณัะที�มีคุณัภิาพั 
แล้ะปิล้อดภิัยอย่างเสมอภิาคเท่าเทียม

ติดตั�ง GPS เพื�อใช้ในการติดตามตำาแห้น่งรถโดยุส่ารประจัำาทาง

จัอแส่ดงผ่ลข้อมูลการเดินทางอัตโนมัติ ภูายุในส่ถานีขนส่่งผู้่โดยุส่าร

ระบบขนส่่งเส่ริม (Feeder System) เชื�อมต่อการเดินทางระห้ว่างรถไฟฟ้า
มห้านคร ส่ายุเฉลิมรัชมงคลกับส่ายุฉลองรัชธ์รรม
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 การชํีาระภูาษ้รถ่ประจําปีผ่านแอปพิลเิคชัีน “DLT 

Vehicle Tax” และตู้รับชํีาระภูาษ้รถ่ประจําปี 

	 ขุบ.	ดําเนิินิการ่พััฒนิาแอปิพัลิ้เคชันิ	ช่�อ DLT Vehicle 

Tax สําหร่บัร่บัชําร่ะภิาษรี่ถปิร่ะจําปิ	ีโดยเม่�อมกีาร่ชําร่ะภิาษี

ร่ถปิร่ะจําปีิผ่านิแอปิพัลิ้เคชันิเร่ียบร้่อยแล้้ว	 ร่ะบบจะแสดง

หล้กัฐานิการ่ชําร่ะภิาษีร่ถปิร่ะจําปีิชั�วคร่าวเพ่ั�อให้เจา้ขุองร่ถ

สามาร่ถใช้เปิน็ิหลั้กฐานิแสดงการ่ชําร่ะภิาษีจนิกว่าจะได้ร่บั

เคร่่�องหมายการ่เสียภิาษีปิร่ะจําปิีจาก	 ขุบ.	 เปิิดให้บร่ิการ่

เม่�อวันิที�	11	สิงหาคม	2563	ส่วนิการ่ใหบ้ร่กิาร่ผา่นิต่รั้่บชําร่ะ

ภิาษีร่ถปิร่ะจําปีิอตัโนิมัติ	(Kiosk)	เม่�อมีการ่ชําร่ะเงินิเร่ยีบร้่อย

แล้้วจะได้ร่ับเคร่่�องหมายการ่เสียภิาษีในิทันิที	 ซีึ�งสามาร่ถ

ดําเนิินิการ่ได้ด้วยตนิเองทุกขุั�นิตอนิ	 ช่วยให้ปิร่ะชาชนิ 

ที�ตอ้งการ่ชําร่ะภิาษรี่ถปิร่ะจําปิไีมต้่องเดนิิทางมาที�สํานัิกงานิ

ขุนิส่ง	 ล้ดภิาร่ะค่าใช้จ่ายในิการ่เดินิทาง	 เร่ิ�มให้บร่ิการ่วันิที�	

20	สิงหาคม	2563	ทั�งนิี�	ต่้	Kiosk	ตั�งอย่่	ณั	ศ่นิย์บร่ิการ่ร่่วม 

กร่ะทร่วงคมนิาคม	 ขุบ.	 (อาคาร่	 1/อาคาร่	 6)	 สขุพั.1-4	 

แล้ะ	สขุพั.5	[อาคาร่	2	(2	ต้่)/อาคาร่	4]	ร่วมทั�งสิ�นิจํานิวนิ	10	ต่้		

โดยกําหนิดต้องเปิ็นิร่ถยนิต์นิั�งไม่เกินิ	7	คนิ	(ร่ถเก๋ง)		ร่ถยนิต์

นัิ�งส่วนิบุคคล้เกินิ	 7	 คนิ	 (ร่ถต่้)	 ร่ถยนิต์บร่ร่ทุกส่วนิบุคคล้	 

(ร่ถกร่ะบะ)	 ที�มีอายุไม่เกินิ	 7	 ปีิ	แล้ะร่ถจักร่ยานิยนิต์มีอาย ุ

การ่ใช้งานิไม่เกินิ	 5	 ปิี	 ที�ไม่มีภิาษีค้างชําร่ะหร่่อค้างชําร่ะ 

ไม่เกินิ	 1	 ปิี	 ไม่ถ่กอายัดทะเบียนิ	 ไม่ใช่ร่ถที�ใช้เช่�อเพัล้ิง

ปิร่ะเภิทก๊าซี	 ไม่มีการ่เปิล้ี�ยนิแปิล้งสาร่ะสําคัญ่ขุองร่ถ 

ให้ผิดไปิจากร่ายการ่ที�จดทะเบียนิไว้	 โดยต้องมีหลั้กฐานิ

กร่มธีร่ร่ม์ปิร่ะกันิภิยัตาม	พั.ร่.บ.	คุม้คร่องผ่ป้ิร่ะสบภัิยจากร่ถ	 

พั.ศ.	2535

ตู้รับชำาระภูาษีรถประจัำาปี พิธี์เปิดใช้ส่ะพานมิตรภูาพไทยุ-เมียุนมา ข้ามแม่นำ�าเมยุ/ตองยิุน แห่้งที� 2 
เมื�อวันที� 30 ตุลาคม 2562

 กรอบความืร่วมืมืือทวภิูาค้ระหว่างไทยั - เม้ืยันมืา: 

อนภูุูมืภิูาคลุม่ืแม่ืนํ�าโขง

	 ไทยแล้ะเมียนิมาได้ทดล้องเดินิร่ถขุ้ามแดนิ	 (Dry	 

Run)	 ภิายใต้บันิทึกความเขุ้าใจในิการ่เริ่�มใช้ความตกล้ง 

ว่าด้วยการ่ขุนิส่งขุ้ามพัร่มแดนิในิอนิุภ่ิมิภิาคลุ้่มแม่นํิ�าโขุง	

(IICBTA)	 ในิการ่ขุนิส่งสินิค้าแล้ะผ่้โดยสาร่ร่ะหว่างไทย	 -	 

เมียนิมา	 (จัดทําเม่�อวันิที�	 13	 มีนิาคม	2562)	 ในิพิัธีีเปิิดใช้

สะพัานิมิตร่ภิาพัไทย		-		เมียนิมา	ขุ้ามแม่นํิ�าเมย/ตองยินิ	แหง่ที�	2	 

เม่�อวันิที�	30	ตุล้าคม	2562	โดยมีร่ถที�เขุ้าร่่วมการ่	Dry	Run	

ทั�งหมด	6	คันิ	แบ่งเปิ็นิร่ถไทย	3	คันิ	แล้ะร่ถเมียนิมา	3	คันิ	 

โดยทั� งหมดเปิ็นิร่ถที� ไ ด้ร่ับใบอนุิญ่าตขุนิส่งทางถนินิ	 

(Permit)	 ภิายใต้บันิทึกความเขุ้าใจฯ	 (ซึี�งให้สิทธิี�แต่ล้ะฝึ�าย 

ในิการ่ออกใบอนิญุ่าตขุนิส่งทางถนินิ	(Permit)	ไทย	-	เมยีนิมา	 

ฝึ�ายล้ะ	100	ฉบับ	โดยได้ดําเนิินิการ่คัดเล่้อกผ่้ปิร่ะกอบการ่ 

ขุนิส่งทางถนินิพัร้่อมทั�งได้จัดสร่ร่ใบอนิุญ่าตขุนิส่งทางถนินิ	

(Permit)	 ให้แก่ผ่ป้ิร่ะกอบการ่ขุนิส่งตามโควตาดงักล่้าวแล้้ว	 

ซึี�งมีผล้บังคับใช้สาํหรั่บจุดผ่านิแดนิแม่สอด	 -	 เมียวดี 

(สะพัานิมิตร่ภิาพัไทย	 -	 เมียนิมา	 แห่งที�	 1	 แล้ะแห่งที�	 2) 

แล้ะอนุิญ่าตให้มกีาร่ขุนิส่งสินิค้าแล้ะผ่โ้ดยสาร่ไม่ปิร่ะจําทาง 

ขุ้ ามพัร่มแดนิ	 ณั	 จุด ผ่านิแดนิแม่สอด	 - 	 เมี ยว ดี	 

แล้ะตามเสน้ิทางแนิวร่ะเบยีงเศร่ษฐกจิตะวนัิออก	-	ตะวนัิตก	 

(เมาะลํ้าไย	 -	 เมียวดี	 -	 แม่สอด	 -	พัิษณุัโล้ก	 -	 ขุอนิแก่นิ	 -	 

กาฬสินิธ์ุี	-	มกุดาหาร่)	ร่วมถึงเส้นิทางไปิยังเขุตเศร่ษฐกิจพัเิศษ 

ติล้าวาในิเมียนิมา	 เม่องย่างกุ้ง	 กรุ่งเทพัฯ	 แล้ะท่าเร่่อ 

แหล้มฉบังในิไทย	 (ผ่านิเส้นิทางกอกะเร็่ก	 -	 กอนิโด	 -	 

ซีาทาพัินิ	-	ท่าตอนิ	แล้ะ/หร่่อกอกะเร่็ก	-	กอนิโด	-	พัะอันิ	- 

ท่าตอนิ)	 โดยทั�งสองฝึ�ายได้เห็นิชอบให้มีการ่เดินิร่ถจริ่ง 

เม่�อวันิที�	1	พัฤศจิกายนิ	2562
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พิธี์เปิดให้้บริการส่ถานีขนส่่งผู้่โดยุส่าร จัังห้วัดนครนายุก 
เมื�อวันที� 27 กันยุายุน 2563 

แผ่นที�จุัดเชื�อมโยุงโครงข่ายุการขนส่่งสิ่นค้าทางถนนทั�งภูายุใน
และระห้ว่างประเทศ

สถานิขีุนิส่งชานิเมอ่งกร่งุเทพัฯ 
3	แห่งเปิิดให้บร่กิาร่ปีิ	2543 
	 •	 สถานีิขุนิส่งสนิิค้าพัทุธีมณัฑล้ 
	 •	 สถานีิขุนิส่งสนิิค้าคล้องหล้วง
	 •	 สถานีิขุนิส่งสนิิค้าร่่มเกล้้า

ศน่ิย์เปิล้ี�ยนิถ่ายร่ป่ิแบบการ่ขุนิส่งสินิค้า
เชียงขุองจงัหวดัเชียงร่าย
(เปิิดให้บร่กิาร่ปีิ	2563)

ศน่ิย์การ่ขุนิส่งชายแดนิจงัหวดันิคร่พันิม
(เปิิดให้บร่กิาร่ปีิ	2566)

สถานิขีุนิส่งสนิิค้าเมอ่งหลั้ก	8	แห่ง 
เชียงใหม่	พัษิณัโุล้ก	ขุอนิแก่นิ	นิคร่ร่าชสมีา
สรุ่าษฎร์่ธีานิ	ีนิคร่สวร่ร่ค์	อบุล้ร่าชธีานิี
ปิร่าจนีิบรุ่ี

สถานิขีุนิส่งสนิิค้าจงัหวดัชายแดนิ	9	แห่ง
เชียงร่าย	(แม่สาย)	ตาก	หนิองคาย	
มกุดาหาร่	สร่ะแก้ว	สงขุล้า	นิร่าธิีวาส	
ตร่าด	กาญ่จนิบรุ่ี

 การก่อส้ร้างส้ถ่าน้ขนส่้งผู้โดยัส้าร 

	 ดําเนิินิการ่ก่อสร่้างสถานิีขุนิส่งผ่้โดยสาร่ให้เปิ็นิ

จดุศน่ิย์กล้างเช่�อมโยงการ่เดนิิทางด้วยร่ถโดยสาร่ปิร่ะจําทาง	

ร่ะหวา่งเขุตพ่ั�นิที�สถานีิฯ	กบัเขุตพ่ั�นิที�ภิายในิจงัหวดั/ภิายนิอก

จังหวัด	 เปิ็นิการ่พััฒนิาการ่ขุนิส่งทางถนินิให้กร่ะจายไปิส่่

ภ่ิมิภิาคแล้ะชนิบทเพั่�อความปิล้อดภิัยแล้ะความคล้่องตัว 

ในิการ่เดนิิทาง	 โดยในิปีิงบปิร่ะมาณั	พั.ศ.	2563	 ได้ก่อสร้่าง

สถานิขีุนิส่งผ่โ้ดยสาร่	จังหวัดนิคร่นิายก	แล้้วเสร็่จ	เปิิดให้บริ่การ่ 

เม่�อวันิที�	 27	 กันิยายนิ	 2563	 แล้ะอย่่ร่ะหว่างการ่ก่อสร่้าง

สถานิีขุนิส่งผ่้โดยสาร่จังหวัดมหาสาร่คามแห่งที�	 2	 คาดว่า

จะแล้้วเสร่็จแล้ะเปิิดใช้งานิได้ภิายในิปิี	2565

 แผนปฏิิบัตกิารด้านการพัิฒนาส้ถ่าน้ขนส่้งสิ้นค้า 

	 จัดทําแผนิปิฏิิบัติการ่ด้านิการ่พััฒนิาสถานีิขุนิส่ง

สนิิค้า	จํานิวนิ	17	แหง่	เพ่ั�อเป็ินิจุดเช่�อมโยงโคร่งขุ่ายการ่ขุนิส่ง

สินิค้าทางถนินิทั�งภิายในิแล้ะร่ะหว่างปิร่ะเทศ	ทําหนิ้าที�เปิ็นิ 

ศน่ิย์ร่วบร่วมแล้ะกร่ะจายสนิิค้า	ซีึ�งจะช่วยให้การ่ขุนิส่งสนิิค้า

ทางถนินิมีปิร่ะสิทธีิภิาพัมากยิ�งขุึ�นิ	 โดยในิปิี	 พั.ศ.	 2558	

ขุบ.	 ได้ศึกษาความเปิ็นิไปิได้แล้ะร่่ปิแบบการ่บร่ิหาร่จัดการ่ 

สถานิีขุนิส ่งสินิค ้าภ่ิมิภิาค	 แล้ะคัดเล้่อกจังหวัดที�ม ี

ความเหมาะสมแล้ะมีศักยภิาพัเพ่ั�อพััฒนิาเป็ินิสถานีิขุนิส่ง

สินิค้าภ่ิมิภิาค	 โดยพิัจาร่ณัาความสอดคล้้องกับหล้ักเกณัฑ 

แล้ะคัดเล้่อกเม่องศ่นิย์กล้างทางเศร่ษฐกิจในิภ่ิมิภิาคปิร่ะต ่

การ่ค้าชายแดนิ	 (Gateway)	 แล้ะเม่องบริ่วาร่	 ร่วมถึง

จังหวัดชายแดนิที�อย่่ภิายใต้แผนิการ่พััฒนิาเขุตเศร่ษฐกิจ

พัิเศษตามนิโยบายขุองคณัะกร่ร่มการ่นิโยบายเขุตพััฒนิา

เศร่ษฐกิจพัิเศษ	(กนิพั.)	ซีึ�งจังหวัดที�มีศักยภิาพัในิการ่จัดตั�ง 

สถานิีขุนิส่งสินิค้าภิ่มิภิาค	จํานิวนิ	17	แห่ง	ปิร่ะกอบด้วย

	 -	 จังหวัดชายแดนิ	จํานิวนิ	 9	แห่ง	 ได้แก่	 เชียงร่าย	

ตาก	หนิองคาย	มุกดาหาร่	สร่ะแก้ว	ตร่าด	กาญ่จนิบุรี่	สงขุล้า	 

แล้ะนิร่าธีิวาส

	 -	 เมอ่งหลั้ก	จํานิวนิ	8	แหง่	ได้แก่	เชยีงใหม่	พิัษณัโุล้ก	

นิคร่สวร่ร่ค์	ขุอนิแก่นิ	อุบล้ร่าชธีานิี	นิคร่ร่าชสีมา	ปิร่าจีนิบุร่ี	

แล้ะสุร่าษฎร่์ธีานิี

	 ปิัจจุ บันิ	 อย่่ ร่ะหว่างสํานัิกงานิสภิาพััฒนิาการ่

เศร่ษฐกิจแล้ะสังคมแห่งชาติ	 (สศช.)	พัิจาร่ณัาแผนิปิฏิิบัติ

การ่ด้านิการ่พััฒนิาสถานิีขุนิส่งสินิค้า	 จาํนิวนิ	 17	 แห่ง	 

ตามขุั�นิตอนิการ่เสนิอแผนิร่ะดับที�	 3	 ก่อนินํิาเสนิอ	 คร่ม.	 

เพั่�อขุอความเห็นิชอบต่อไปิ		
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การทางพิัเศษแห่้งประเทศไทย
 โครงการทางห้ลำวงพัิเศษที�อย่่ระห้ว่างก่อสร้าง
 โครงการทางพิเิศษส้ายัพิระรามื 3 - ดาวคะนอง - 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพิมืหานครด้านตะวันตก
ขุยายโคร่งขุ่ายทางพัิเศษร่องร่ับการ่เดินิทางร่ะหว่างพ่ั�นิที� 
ชั�นินิอกแล้ะชั�นิในิกรุ่งเทพัมหานิคร่	บร่ร่เทาปัิญ่หาการ่จร่าจร่
ติดขุัดบนิถนินิพัร่ะร่ามที�	 2	 แล้ะทางพัิเศษเฉล้ิมมหานิคร่	 
ช่วงสขุุสวสัดิ�	-	ดาวคะนิอง	ร่วมทั�งเป็ินิเส้นิทางทดแทนิในิกร่ณีั 
ที�สะพัานิพัร่ะร่าม	9	ต้องปิิดซี่อมบํารุ่งใหญ่่	โดยมีจุดเร่ิ�มต้นิ 
โคร่งการ่เช่�อมต่อกับโคร่งการ่ทางยกร่ะดับบนิทางหล้วง
หมายเล้ขุ	 35	 ขุองกร่มทางหล้วง	 บร่ิเวณั	 กม.13+000 
ขุองถนินิพัร่ะร่ามที�	 2	 เปิ็นิทางยกร่ะดับขุนิาด	6	ช่องจร่าจร่	
(ทิศทางล้ะ	 3	 ช่องจร่าจร่)	 มีจุดสิ�นิสุดโคร่งการ่เช่�อมต่อ
กับทางพัิเศษเฉล้ิมมหานิคร่แล้ะทางพัิเศษศร่ีร่ัช	 สําหร่ับ
ช่วงที�ขุ้ามแม่นิํ�าเจ้าพัร่ะยาจะก่อสร้่างสะพัานิใหม่ขุนิาด	
8	ช่องจร่าจร่	ขุนิานิอย่่ทางด้านิทิศใต้ขุองสะพัานิพัร่ะร่าม	9	 
โดยมีทางขุึ�นิ	-	ล้ง	จํานิวนิ	7	แห่ง	แล้ะมีทางแยกต่างร่ะดับ
จํานิวนิ	1	แห่ง	ร่ะยะทางร่วม	18.7 กิโลเมืตร

โครงการทางพิเศษส่ายุพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแห้วนรอบนอก
กรุงเทพมห้านครด้านตะวันตก 
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 โครงการก่อสร้างทางพัิเศษใน้ำอน้ำาคติ
 1. โครงการระบบทางด่วนขั�นท้� 3 ส้ายัเหนือ  
ตอน N2 เชืี�อมืไปยัังถ่นนวงแหวนรอบนอกกรงุเทพิมืหานคร 
ด้านตะวันออกและส่้วนทดแทนตอน N1	แบ่งเบาปัิญ่หา
จร่าจร่ตดิขุดับนิถนินิปิร่ะเสร่ฐิมนิก่จิแล้ะถนินิปิร่ะดษิฐ์มนิธ่ีร่ร่ม 
บร่เิวณัทางแยกต่างร่ะดบัฉล้องร่ชั	ล้ดการ่คบัคั�งขุองการ่จร่าจร่ 
บร่ิเวณัทางแยกสัญ่ญ่าณัไฟจร่าจร่บนิถนินิปิร่ะเสริ่ฐมนิ่กิจ	 
แล้ะเช่�อมโยงโคร่งขุ่ายทางพิัเศษให้เปิ็นิโคร่งขุ่ายในิแนิว
ตะวันิออก	-	ตะวันิตก	(East	-	West	Corridor)	อยา่งสมบร่่ณ์ั 
ปิร่ะกอบด้วยทางพัิเศษ	2	ส่วนิ	ดังนิี�
   ตอน N2	 เช่�อมต่อไปิยังถนินิวงแหวนิร่อบนิอก
กรุ่งเทพัมหานิคร่ด้านิตะวันิออก	 มีจุดเร่ิ�มต้นิปิร่ะมาณั	 
กม.1+000	ขุองถนินิปิร่ะเสร่ิฐมนิ่กิจ	เปิ็นิทางยกร่ะดับขุนิาด 
4	 ช่องจร่าจร่	 (ทิศทางล้ะ	 2	 ช่องจร่าจร่)	 แล้ะมีจุดสิ�นิสุด 
เช่�อมตอ่กบัถนินิวงแหวนิร่อบนิอกฯ	ด้านิตะวันิออก	ร่ะยะทาง	 
11.3 กิโลเมืตร 
 ส่้วนทดแทนตอน N1	มจีดุเร่ิ�มต้นิเช่�อมต่อกับทางพิัเศษ 
สายศร่ีร่ัช	 -	 วงแหวนิร่อบนิอกกรุ่งเทพัมหานิคร่	 บริ่เวณั
สถานิีกล้างบางซี่�อ	 เปิ็นิทางยกร่ะดับขุนิาด	 4	 ช่องจร่าจร่	
(ทิศทางล้ะ	 2	 ช่องจร่าจร่)	 แล้ะไปิเช่�อมต่อกับทางพัิเศษ 
ตอนิ	N2	ร่ะยะทาง	7.1 กิโลเมืตร

 2. โครงการทางเชีื�อมืระหว่างทางยักระดับ 
อุตราภิูมืุข และทางพิิเศษศร้รัชี - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพิมืหานคร (Missing Link)	 เช่�อมโยงโคร่งขุ่าย 
ทางพัเิศษในิแนิวตะวนัิออก	-	ตะวนัิตก	(East		-			West	Corridor) 
กับแนิวเหน่ิอ	 -	 ใต้	 (North	 -	 South	Corridor)	 ขุองพ่ั�นิที�
กร่งุเทพัมหานิคร่	บร่ร่เทาปัิญ่หาการ่จร่าจร่คับคั�งบนิทางพิัเศษ 
แล้ะการ่จร่าจร่ติดขุัดขุองถนินิร่ะดับพ่ั�นิดินิ	 ร่วมทั�งร่องร่ับ
การ่พััฒนิาพ่ั�นิที�ศ่นิย์คมนิาคมพัหล้โยธิีนิในิอนิาคต	 
ซีึ� งโคร่งการ่ฯ	 จะเช่�อมโยงกับร่ะบบทางด่วนิขุั�นิที� 	 3	 
สายเหนิ่อ 	 ตอนิ	 N2 	 ยั งช่ วยอํานิวยความสะดวก 
ในิการ่เดินิทางไปิยังท่าอากาศยานิดอนิเม่อง	 มีจุดเร่ิ�มต้นิ 
บร่ิเวณัทางแยกต่างร่ะดับร่ัชวิภิา	 เปิ็นิทางแยกต่างร่ะดับ 
แบบ	 System	 Interchange	 แล้ะมีจุดสิ�นิสุดเช่�อมกับ 
ทางพิัเศษศร่ีร่ัช	 -	 วงแหวนิร่อบนิอกกรุ่งเทพัมหานิคร่	 
เปิ็นิทางยกร่ะดับขุนิาด	 4	 ช่องจร่าจร่	 (2	 ช่องจร่าจร่ 
ตอ่ทศิทาง)	แล้ะดา่นิเกบ็คา่ผา่นิทางพัเิศษจะอย่ใ่นิชว่งกล้าง 
ขุองแนิวสายทาง	ร่ะยะทางปิร่ะมาณั	2.6	กิโล้เมตร่

โครงการระบบทางด่วนขั�นที� 3 ส่ายุเห้นือ ตอน N1, N2, N3  
และ E-W Corridor

โครงการทางเชื�อมระห้ว่างทางยุกระดับอุตราภูิมุข
และทางพิเศษศรีรัช - วงแห้วนรอบนอก
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 3. โครงการทางพิิเศษส้ายักะทู้ - ป�าตอง จังหวัด 
ภูู เก็ต  เช่� อมโยงการ่เดินิทางจากอํา เภิอกะท้่ไปิยัง 
หาดปิ�าตอง	 อํานิวยความสะดวกในิการ่เดินิทางให้แก ่
คนิในิพั่�นิที�	นิักท่องเที�ยว	แล้ะช่วยบร่ร่เทาปิัญ่หาการ่จร่าจร่ 
แล้ะอุบัติ เหตุบนิทางหล้วงแผ่นิดินิหมายเล้ขุ	 4029	 
มีจุดเร่ิ�มต้นิโคร่งการ่เช่�อมกับถนินิพัร่ะเมตตา	 (ถนินิผังเม่อง 
ร่วมสาย	ก)	ในิพ่ั�นิที�ตําบล้ปิ�าตอง	อําเภิอกะท้่	เปิน็ิทางยกร่ะดบั 
ขุนิาด	 4	 ช่องจร่าจร่ต่อทิศทาง	 ไปิจนิถึงเขุานิาคเกิด	 
แล้้วเป็ินิอโุมงค์ล้อดเขุา	หล้งัจากผ่านิช่วงภ่ิเขุาเป็ินิทางยกร่ะดับ 
ไปิสิ�นิสุดโคร่งการ่บร่ิเวณัจุดตัดกับทางหล้วงแผ่นิดินิ
หมายเล้ขุ	 4029	 ในิพ่ั�นิที�ตําบล้กะท้่	 อําเภิอกะท่้	 ร่ะยะทาง 
3.98 กิโลเมืตร

 4. โครงการทางพิเิศษส้ายัฉลองรชัี - นครนายัก -  
ส้ระบุร้ ช่วยบร่ร่เทาปิัญ่หาการ่จร่าจร่ขุองโคร่งขุ่ายถนินิ 
แล้ะทางหล้วงในิปัิจจบุนัิ	อํานิวยความสะดวกในิการ่เดินิทาง 
แล้ะขุนิส่งสินิค้าร่ะหว่างกรุ่งเทพัมหานิคร่กับภิาคกล้าง 
ตอนิบนิแล้ะภิาคตะวนัิออกเฉยีงเหน่ิอ	ร่วมทั�งเปิน็ิการ่พััฒนิา
พ่ั�นิที�ในิจงัหวดัปิทมุธีานีิ	นิคร่นิายก	แล้ะสร่ะบุร่	ีมีจดุเร่ิ�มจาก
ทางพิัเศษฉล้องรั่ชที�ดา่นิจตุโชตบิร่เิวณัถนินิวงแหวนิร่อบนิอก 
กรุ่งเทพัมหานิคร่ด้านิตะวันิออก	 (ถนินิกาญ่จนิาภิิเษก) 
เปิน็ิทางร่ะดบัดินิขุนิาด	6	ช่องจร่าจร่	(ทศิทางล้ะ	3	ช่องจร่าจร่)	 
แล้ะไปิบร่ร่จบกับทางหล้วงแผ่นิดินิหมายเล้ขุ	2	(ถนินิมิตร่ภิาพั)	
ที�บร่ิเวณั	 กม.	 10+700	 อาํเภิอแก่งคอย	 จังหวัดสร่ะบุร่ี		 
ร่ะยะทางปิร่ะมาณั 104.7 กิโลเมืตร

แนวเส่้นทางโครงการทางพิเศษส่ายุกะทู้ - ป่าตอง จัังห้วัดภููเก็ต

แนวเส่้นทางโครงการทางพิเศษส่ายุฉลองรัช - นครนายุก - ส่ระบุรี
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 5. โครงการทางเชีื�อมืต่อทางพิิเศษบูรพิาวิถ่้
และถ่นนเล้�ยังเมืืองชีลบุร้ บร่ร่เทาปัิญ่หาการ่จร่าจร่ 
บนิโคร่งขุ่ายถนินิโดยร่อบแล้ะพััฒนิาโคร่งสร่้างพ่ั�นิฐานิ 
ด้านิการ่คมนิาคมร่องรั่บโคร่งการ่เขุตพััฒนิาพิัเศษ 
ภิาคตะวันิออก	 (EEC:	 Eastern	 Economic	 Corridor)	 
ซึี�งจะเป็ินิการ่แก้ปัิญ่หาการ่จร่าจร่ทั�งร่ะบบอย่างยั�งย่นิ	 
มีจุดเร่ิ�มต้นิเช่�อมต่อจากจุดสิ�นิสุดขุองทางพัิเศษบ่ร่พัาวิถีในิ 
เปิ็นิทางยกร่ะดับอย่่บนิเกาะกล้างขุองทางหล้วงแผ่นิดินิ
หมายเล้ขุ	 34	 (ถนินิเทพัร่ัตนิ)	 แล้ะจุดสิ�นิสุดอย่่บร่ิเวณั 
ถนินิ	กม.1+100	ขุองถนินิเล้ี�ยงเมอ่งชล้บุร่	ีโดยมทีางขุึ�นิ	-	ล้ง 
ขุองโคร่งการ่	 จํานิวนิ	 2	 แห่ง	 ค่อ	 บร่ิเวณัถนินิบ้านิเก่า	 
แล้ะบร่ิเวณัถนินิเล้ี�ยงเม่องชล้บุร่ี 	 ร่ะยะทางปิร่ะมาณั	 
4.4 กิโลเมืตร
 6. โครงการทางเชีื�อมืต่อท่าเรือกรุงเทพิและ 
ทางพิิเศษส้ายับางนา - อาจณรงค์ (S1) เพิั�มปิร่ะสิทธิีภิาพั
ในิการ่ให้บร่ิการ่ขุองท่าเร่่อกรุ่งเทพัแล้ะแก้ไขุปิัญ่หาจร่าจร่
บนิโคร่งขุ่ายถนินิโดยร่อบท่าเร่่อกรุ่งเทพั	 โดยอํานิวย 
ความสะดวกให้ร่ถบร่ร่ทุกสินิค้าจากศ่นิย์กร่ะจายสินิค้า 
ขุองท่าเร่่อสามาร่ถเดินิทางเช่�อมต่อกับทางพิัเศษได้โดยตร่ง	
ร่องรั่บการ่ขุยายตัวทางเศร่ษฐกิจแล้ะความต้องการ่ขุนิส่ง
สินิค้าในิอนิาคต	 มีจุดเร่ิ�มต้นิโคร่งการ่เช่�อมต่อกับบร่ิเวณั
พ่ั�นิที�ท่าเทียบเร่่อต้่สินิค้า	 (Terminal)	 ขุองท่าเร่่อกรุ่งเทพั	 
เปิน็ิทางยกร่ะดบัขุนิาด	4	ชอ่งจร่าจร่	(ทศิทางล้ะ	2	ชอ่งจร่าจร่)	 
แล้ะจุดสิ� นิสุด เช่� อม ต่อกับทางพัิ เศษสายบางนิา	 -	 
อาจณัร่งค์	 (S1)	 บร่ิเวณัทางแยกต่างร่ะดับอาจณัร่งค ์
ซีึ�งสามาร่ถเดินิทางเช่�อมต่อไปิยังทางพัิเศษบ่ร่พัาวิถ ี
ในิดา้นิทศิตะวนัิออกแล้ะทางพัเิศษฉล้องร่ชัในิดา้นิทศิเหนิอ่	
ร่ะยะทางปิร่ะมาณั 1.8 กิโลเมืตร โครงการทางเชื�อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษ

ส่ายุบางนา - อาจัณรงค์

โครงการทางเชื�อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี�ยุงเมืองชลบุรี 
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องค์การขน้ำส่งมวลำชน้ำกรงุเทพั
 จัด้รถโด้ยสารให้้บริการประชาชน้ำที�จะเดิ้น้ำทาง 
เฝั่้าฯ รับเสด้็จ
	 จัดร่ถโดยสาร่ให้บร่ิการ่ฟร่ี	 19	 เส้นิทาง	 เพั่�ออํานิวย
ความสะดวกให้แก่ปิร่ะชาชนิที�จะเดินิทางมาเฝึ้าฯ	 รั่บเสด็จ	
พัร่ะบาทสมเด็จพัร่ะเจ้าอย่่หัว	 แล้ะสมเด็จพัร่ะนิางเจ้าฯ	
พัร่ะบร่มร่าชินิี	 ในิโอกาสเสด็จพัร่ะร่าชดําเนิินิเล้ียบพัร่ะนิคร่	
โดยขุบวนิพัยุหยาตร่าทางชล้มาร่ค	 เนิ่�องในิพัร่ะร่าชพัิธีี 
บร่มร่าชาภิเิษก	พุัทธีศักร่าช	2562	ในิวันิที�	12	ธัีนิวาคม	2562	
ตั�งแต่เวล้า	 09.00	 -	 22.00	นิ.	หร่่อจนิกว่าจะส่งปิร่ะชาชนิ 
ออกจากพั่�นิที�หมด	โดยมีร่ายล้ะเอียด	ดังนิี�
  1. จดัรถ่โดยัส้ารปรบัอากาศชีานตํ�า ใชีเ้ชีื�อเพิลงิ
ก๊าซื่ธิ์รรมืชีาติ (NGV) และรถ่โดยัส้ารปรับอากาศยัูโรทู 
วิ�งในเส้้นทางเดินรถ่เฉพิาะกิจ (จอดรับ - ส้่งทุกป้ายั)  
6 เส้้นทาง ดังน้�
 •	 เส้นิทางที�	1
	 	 อนิุสาวรี่ย์ชัยสมร่ภ่ิมิ	-	สนิามหล้วง														
 •	 เส้นิทางที�	2	
	 	 สถานีิขุนิส่งกรุ่งเทพัฯ	(จตุจักร่)	-	สนิามหล้วง			
 •	 เส้นิทางที�	3	
	 	 วงเวียนิใหญ่่	-	สนิามหล้วง	
 •	 เส้นิทางที�	4	
	 	 สนิามศุภิชล้าศัย	-	สนิามหล้วง
 •	 เส้นิทางที�	5	
	 	 สถานีิขุนิส่งกรุ่งเทพัฯ	(สายใต้ใหม่)	-	สนิามหล้วง
 •	 เส้นิทางที�	6	สถานิีร่ถไฟหัวล้ําโพัง	-	สนิามหล้วง

รถโดยุส่ารให้้บริการฟรีแก่ประชาชนที�จัะเดินทางเฝึ้าฯ รับเส่ด็จั
พระบาทส่มเด็จัพระเจั้าอยุู่ห้ัว และส่มเด็จัพระนางเจั้าฯ พระบรมราชินี 
เนื�องในพระราชพิธ์ีบรมราชาภูิเษก
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บริษทั ขน้ำส่ง จำากัด้
 โครงการศ่กษาความเห้มาะสมของการพััฒน้ำา
สถาน้ำีขน้ำส่งผ่้โด้ยสารกรุงเทพัฯ (จติุจักร)
	 จัดจ้างที�ปิรึ่กษาเพั่�อศึกษาความเหมาะสมขุอง 
การ่พััฒนิาสถานิขีุนิสง่ผ่โ้ดยสาร่กร่งุเทพัฯ	(จตจุกัร่)	โดยว่าจา้ง 
สถาบันิเทคโนิโล้ยีพัร่ะจอมเกล้้าเจ้าคุณัทหาร่ล้าดกร่ะบัง	
(สจล้.)	 เพ่ั�อจัดทําแผนิร่องร่ับการ่ย้ายสถานีิขุนิส่งผ่้โดยสาร่	
(จตุจักร่)	 ไปิยังสถานิีขุนิส่งผ่้โดยสาร่บนิพั่�นิที�ชดเชยในิพั่�นิที�
โคร่งการ่พััฒนิาที�ร่าชพััสดุบร่ิเวณัสถานิีขุนิส่งหมอชิต	(เดิม)	
หร่่อโคร่งการ่บางกอกเทอร่์มินิอล้	(โคร่งการ่	BKT)		
	 ทั�งนีิ�	 ยังได้ปิร่ะชุมคณัะกร่ร่มการ่ขัุบเคล่้�อนิเม่อง
อัจฉร่ิยะพั่�นิที�บร่ิเวณับางซี่�อ	 ร่่วมกับสํานิักงานินิโยบายแล้ะ
แผนิการ่ขุนิส่งแล้ะจร่าจร่	 (สนิขุ.)	 เพั่�อจัดทําแผนิแม่บท
แผนิการ่พััฒนิาเม่องอัจฉร่ิยะพ่ั�นิที�บร่ิเวณับางซี่�อแล้ะ
แผนิการ่ปิฏิิบัติการ่แล้ะผล้ักดันิให้เกิดผล้ในิการ่ปิฏิิบัติ 
อย่างเปิ็นิร่่ปิธีร่ร่ม		

 2. จัดรถ่โดยัส้ารปรับอากาศชีานตํ�า ใชี้เชีื�อเพิลิง
ก๊าซื่ธิ์รรมืชีาติ (NGV) และรถ่โดยัส้ารปรับอากาศยัูโรทู  
วิ�งในเส้้นทางเดินรถ่ Shuttle Bus (รับจากจุดจอด -  
จุดส้่ง)	11	เส้นิทาง	ดังนิี�
 •	 เส้นิทางที�	1	
	 	 เมอ่งทองธีานีิ	ศ่นิย์ร่าชการ่แจ้งวฒันิะ	-	สนิามหล้วง									
 •	 เส้นิทางที�	2
	 	 สโมสร่ตําร่วจ	มหาวิทยาลั้ยเกษตร่ศาสตร์่	-	สนิามหล้วง 
 •	 เส้นิทางที�	3
	 	 สโมสร่ทหาร่บก	กทม.	2	-	สนิามหล้วง
 •	 เส้นิทางที�	4
	 	 ฟิวเจอร่์พัาร่์ค	ร่ังสิต	-	สนิามหล้วง
 •	 เส้นิทางที�	5	
	 	 ที�จอดร่ถ	MRT	 สํานัิกงานิใหญ่่	MRT	 ล้าดพัร้่าว	 
	 	 ศาล้อาญ่า	สํานิักงานิอัยการ่ส่งสุด	
	 	 SCB	สํานิักงานิใหญ่่	-	สนิามหล้วง
 •	 เส้นิทางที�	6
	 	 อิเกีย	เมกาบางนิา	ไบเทคบางนิา	-	สนิามหล้วง
 •	 เส้นิทางที�	7
	 	 ท่าเร่่อคล้องเตย	โร่งงานิยาส่บ	แอร่์พัอร่์ต	เร่ล้ล้ิงก์	 
	 	 มักกะสันิ	-	สนิามหล้วง
 •	 เส้นิทางที�	8	
	 	 สถาบันิเทคโนิโล้ยีพัร่ะจอมเกล้้าเจ้าคุณัทหาร่
	 	 ล้าดกร่ะบัง	-	สนิามหล้วง
 •	 เส้นิทางที�	9	
	 	 เซีน็ิทร่ลั้พัร่ะร่าม				2				โร่งเรี่ยนิบางมดวิทยา	-	สนิามหล้วง 
 •	 เส้นิทางที�	10
	 	 พัทุธีมณัฑล้	สาย	4	เซีน็ิทรั่ล้ศาล้ายา	อ่่บร่มร่าชชนินิี	
	 	 วิทยาล้ัยทองสุขุ	-	สนิามหล้วง
 •	 เส้นิทางที�	11
	 	 เซี็นิทร่ัล้เวสเกต	-	สนิามหล้วง			
 3. จัดรถ่โดยัส้ารธิ์รรมืดา วิ�งในเส้้นทางเดินรถ่ 
Shuttle Bus แทนเรือข้ามืฟาก (รับจากจุดจอด - จุดส้่ง) 
จํานิวนิ	2	เส้นิทาง	โดยมีร่ายล้ะเอียด	ดังนิี�
 •	 เส้นิทางที�	1
	 	 สะพัานิกรุ่งธีนิ	 (หนิ้าโร่งเร่ียนิเขุมะสิริ่อนุิสร่ณ์ั)	 - 
	 	 สนิามหล้วง
 •	 เส้นิทางที�	2	
	 	 สะพัานิกรุ่งธีนิ	 (หนิ้าสถานิีดับเพัล้ิงสามเสนิ)	 - 
	 	 สนิามหล้วง

ส่ถานีขนส่่งผู่้โดยุส่ารกรุงเทพฯ (จัตุจัักร)
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 โครงการพัฒัน้ำาแลำะปรบัปรงุคณุภาพัการให้้บริการ 
								จัดทําแผนิพััฒนิาแล้ะปิร่ับปิรุ่งคุณัภิาพัการ่ให้บร่ิการ่	
เพั่�อให้ผ่้ใช้บริ่การ่ได้รั่บความพึังพัอใจ	 ยกร่ะดับมาตร่ฐานิ 
การ่บริ่การ่	แล้ะสร้่างภิาพัลั้กษณ์ัที�ดขีุอง	บขุส.	ร่วมทั�งได้จดัจ้าง 
ที�ปิร่ึกษาดําเนิินิการ่สําร่วจความพึังพัอใจขุองผ่้ใช้บร่ิการ่ 
แล้ะผ่มี้สว่นิไดส้ว่นิเสยี	ปิร่ะจําปิ	ี2563		โดยสร่ปุิความพังึพัอใจ 
ทั�ง	9	ด้านิ	ดังนิี�		1.	การ่จําหน่ิายตั�วโดยสาร่		2.	ความปิล้อดภัิย
ในิทรั่พัย์สินิแล้ะการ่เดินิทาง	 3.	 สภิาพัความพัร้่อมแล้ะ 
สิ�งอํานิวยความสะดวกบนิร่ถโดยสาร่	 4.	 การ่บริ่การ่ขุอง 
เจ้าหน้ิาที�/พันิกังานิให้บร่กิาร่บนิร่ถโดยสาร่		5.	ความตร่งต่อเวล้า 
ขุองร่ถโดยสาร่	 	 6.	ความคุ้มค่า	 	 7.	สภิาพัความพัร่้อมขุอง 
จุดพัักร่ถ	 8.	 สภิาพัความพัร่้อมขุองสถานิีขุนิส่งผ่้โดยสาร่	 
แล้ะ	 9. 	 การ่บร่ิการ่ขุองพันิักงานิให้บร่ิการ่ที�สถานิี	 
โดยมีคะแนินิความพัึงพัอใจโดยร่วมเท่ากับ	4.26		

 โครงการปรบัปรงุระบบการรบัชำาระเงิน้ำค่าธิรรมเน้ำยีม 
รถร่วม  
	 พััฒนิาร่ะบบบริ่หาร่จัดการ่ภิายในิ	 เพ่ั�อให้สามาร่ถ
ร่องรั่บการ่ให้บริ่การ่	 แล้ะเพิั�มปิร่ะสิทธิีภิาพัในิการ่ชําร่ะ 
ค่าธีร่ร่มเนิยีมร่ถร่่วม	โดยได้ดาํเนินิิการ่ตดิตั�งร่ะบบการ่ร่บัชาํร่ะ 
เงินิค่าธีร่ร่มเนีิยม	 ร่ถร่่วมแล้ะอุปิกร่ณ์ัที�สถานีิเดินิร่ถ 
ปิล้ายทาง	 จํานิวนิ	 20	 สถานิี	 พัร่้อมทั�งอบร่มการ่ใช้งานิ 
แล้ะเปิดิให้บริ่การ่ร่ะบบการ่รั่บชําร่ะเงินิค่าธีร่ร่มเนีิยมร่ถร่่วม 
ที�สถานีิเดินิร่ถปิล้ายทางแล้้ว	 ทั�งนีิ�ในิปิี	 2564	 จะขุยาย 
การ่ใช้ร่ะบบการ่รั่บชําร่ะเงินิค่าธีร่ร่มเนีิยมร่ถร่่วมที�สถานีิ
เดินิร่ถปิล้ายทางให้เพัิ�มขุึ�นิ		ร่วมถึงการ่ใช้ร่ะบบการ่ร่ับชําร่ะ
เงินิค่าธีร่ร่มเนิียมขุองร่ถต่้โดยสาร่ด้วย

 โครงการส่งเสริมความปลำอด้ภยัด้้าน้ำการขน้ำส่ง
	 เพั่�อให้ปิร่ะชาชนิที�เขุ้ามาใช้บร่กิาร่ได้รั่บความปิล้อดภัิย 
ในิการ่เดินิทาง	 ล้ดอัตร่าการ่เกิดอุบัติเหตุ	 บขุส.	 ได้จัดทํา
โคร่งการ่ส่งเสร่ิมความปิล้อดภิัยด้านิการ่ขุนิส่ง	 (Q-Bus)		
โดยจัดทําหล้ักส่ตร่ฝึึกอบร่มแล้ะค่่ม่อปิฏิิบัติตามเกณัฑ์
มาตร่ฐานิร่ถโดยสาร่สาธีาร่ณัะขุองกร่มการ่ขุนิส่งทางบก	 
ทั�งนิี�ในิปิี	 2563	 ได้จัดอบร่มบุคล้ากร่แล้ะผ่้ปิร่ะกอบการ่ 
ร่ถร่่วม	 พัร่้อมทั�งล้งพ่ั�นิที�เพั่�อปิร่ะเมินิผล้การ่ดําเนิินิงานิ 
ตามเกณัฑม์าตร่ฐานิร่ถโดยสาร่สาธีาร่ณัะขุองกร่มการ่ขุนิสง่
ทางบกเพั่�อขุอร่ับร่องมาตร่ฐานิ		นิอกจากนิี�	บขุส.	ได้พััฒนิา
บคุล้ากร่เพั่�อขุอย่�นิการ่ร่บัร่องเปิน็ิผ่ต้ร่วจปิร่ะเมนิิร่ถโดยสาร่
สาธีาร่ณัะอีกด้วย

ห้ลักสู่ตรฝึึกอบรมและคู่มือปฏิิบัติตามเกณฑ์์มาตรฐาน 
รถโดยุส่ารส่าธ์ารณะของกรมการขนส่่งทางบก

จัุดจัำาห้น่ายุตั�วโดยุส่าร ส่ถานีขนส่่งผู่้โดยุส่ารกรุงเทพฯ (จัตุจัักร)
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 การรถไฟแห่้งประเทศไทย
 โครงการก่อสร้างรถไฟทางค่่แลำะทางรถไฟสายให้ม่ 
 โครงการก่อส้ร้างรถ่ไฟทางคู่ท้�ดําเนินการแล้วเส้ร็จ 
 1. ชี่วงฉะเชีิงเทรา - คลองส้ิบเก้า - แก่งคอยั  
ร่ะยะทาง	106	กิโล้เมตร่	
 2. ชี่วงชีุมืทางถ่นนจิระ - ขอนแก่น	ร่ะยะทาง	187	
กิโล้เมตร่
 โครงการก่อส้ร้างท้�อยัู่ระหว่างดําเนินการ
 1. ชี่วงลพิบุร้ - ปากนํ�าโพิ	ร่ะยะทาง	148	กิโล้เมตร่	
คาดว่าจะแล้้วเสร่็จในิปิี	2565
 2. ชีว่งมืาบกะเบา - ชีมุืทางถ่นนจริะ	ร่ะยะทาง	132	
กิโล้เมตร่	คาดว่าจะแล้้วเสร่็จในิปิี	2565
 3. ชี่วงนครปฐมื - หัวหิน ร่ะยะทาง	169	กิโล้เมตร่	
คาดว่าจะแล้้วเสร่็จในิปิี	2564
 4. ชี่วงหัวหิน - ประจวบค้ร้ขันธ์ิ์ ร่ะยะทาง	 84	
กิโล้เมตร่	คาดว่าจะแล้้วเสร่็จในิปิี	2564
 5. ชี่วงประจวบค้ร้ขันธิ์์ - ชีุมืพิร	 ร่ะยะทาง	 167	
กิโล้เมตร่	คาดว่าจะแล้้วเสร่็จในิปิี	2564

 โครงการก่อส้ร้างรถ่ไฟทางคู่ท้�อ ยู่ัระหว่าง 
การขออนุมืัติโครงการ/พิิจารณา (EIA: Environmental 
Impact Assessment)
 1. ชี่วงปากนํ�าโพิ - เด่นชีัยั	ร่ะยะทาง	285	กิโล้เมตร่	
ค่าก่อสร่้าง	59,399.80	ล้้านิบาท
 2. ชี่วงชีุมืทางถ่นนจิระ - อุบลราชีธิ์าน้ ร่ะยะทาง	
308	กิโล้เมตร่	ค่าก่อสร่้าง	36,683.00	ล้้านิบาท
 3. ชี่วงขอนแก่น - หนองคายั ร่ะยะทาง	 167	
กิโล้เมตร่	ค่าก่อสร่้าง	25,842.00	ล้้านิบาท
 4. ชี่วงชุีมืพิร - สุ้ราษฎร์ธิ์าน้ ร่ะยะทาง	 168	
กิโล้เมตร่	ค่าก่อสร่้าง	23,080.00	ล้้านิบาท
 5. ชี่วงสุ้ราษฎร์ธิ์าน้ - ชีุมืทางหาดใหญ่ - ส้งขลา 
ร่ะยะทาง	321	กิโล้เมตร่	ค่าก่อสร่้าง	56,114.26	ล้้านิบาท
 6. ชี่วงเด่นชีัยั - เชี้ยังใหมื่ ร่ะยะทาง	189	กิโล้เมตร่	
ค่าก่อสร่้าง	57,992.44	ล้้านิบาท
 7. ชี่วงชีุมืทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซื่าร์ ร่ะยะทาง	
45	กิโล้เมตร่	ค่าก่อสร่้าง	7,864.49	ล้้านิบาท

ห้ัวห้ิน - ประจัวบคีรีขันธ์์ ห้าดให้ญ่ - ปาดังเบซาร์

เด่นชัยุ - เชียุงให้ม่ประจัวบคีรีขันธ์์ - ชุมพร

ด้้าน้ำการขน้ำส่งทางราง
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 โครงการก่อส้ร้างรถ่ไฟทางคู่ส้ายัใหมื่
 1. ส้ายัเด่นชีัยั - เชี้ยังรายั - เชี้ยังของ	ร่ะยะทาง	
323	กิโล้เมตร่	ค่าก่อสร่้าง	72,921.00	ล้้านิบาท	คร่ม.	อนิุมัต ิ
ดําเนินิิโคร่งการ่	เม่�อวนัิที�	31	กร่กฎาคม	2561	คณัะกร่ร่มการ่ 
สิ�งแวดล้้อมแห่งชาติเห็นิชอบร่ายงานิ	 EIA	 เม่�อวันิที�	 16 
มีนิาคม	 2561	 ปัิจจุบันิอย่่ร่ะหว่างล้งนิามจ้างที�ปิร่ึกษา 
จัดการ่ปิร่ะกวดร่าคา	เม่�อวันิที�	16	มีนิาคม	2563
 2. ส้ายับ้านไผ่ - มืุกดาหาร - นครพินมื	ร่ะยะทาง	
355	กิโล้เมตร่	ค่าก่อสร่้าง	54,684.40	ล้้านิบาท	คร่ม.	อนิุมัติ
ดําเนินิิโคร่งการ่	เม่�อวนัิที�	28	พัฤษภิาคม	2562	คณัะกร่ร่มการ่
สิ�งแวดล้้อมแห่งชาติเห็นิชอบร่ายงานิ	 EIA	 เม่�อวันิที�	 30	
เมษายนิ	2563	ปิัจจุบันิ	ร่ฟท.	เห็นิชอบ	TOR	แล้ะร่าคากล้าง
งานิจ้างที�ปิร่ึกษาจัดการ่ปิร่ะกวดร่าคา	แล้ะที�ปิร่ึกษาเวนิค่นิ 
 การแก้ไขป่ญหาจุดตัดทางรถ่ไฟ
	 การ่ก่อสร่้างร่ถไฟทางค่่จะช่วยแก้ปิัญ่หาจุดตัดเสมอ
ร่ะดับทางร่ถไฟแล้ะร่ถยนิต์เพั่�อเพัิ�มความปิล้อดภิัย

ส่ะพานรถไฟข้ามถนน

ส่ะพานรถยุนต์ข้ามทางรถไฟ (Overpass)

ส่ะพานข้ามทางรถไฟ รูปตัว U

ทางบริการข้างทางรถไฟ

ส่ายุเด่นชัยุ - เชียุงรายุ - เชียุงของ 

ส่ายุบ้านไผ่่ - มุกดาห้าร - นครพนม

  โครงการรถไฟความเร็วส่ง
 โครงการรถ่ไฟความืเร็วสู้ง ระยัะเร่งด่วน สายกร่งุเทพัฯ		-	 
นิคร่ร่าชสีมา	 ร่ะยะทาง	 253	 กิโล้เมตร่	 ร่่ปิแบบโคร่งสร้่าง 
ในิร่ะดับพ่ั�นิดินิ	 ยกร่ะดับ	แล้ะอุโมงค์	 หากการ่ดําเนิินิการ่ 
แล้ว้เสร่จ็สามาร่ถใชค้วามเร่ว็ในิการ่ให้บร่กิาร่อย่ที่�	200	-	250	
กโิล้เมตร่ตอ่ชั�วโมง	ปิจัจบุนัิอย่ร่่ะหวา่งการ่กอ่สร่า้งงานิโยธีา	
คาดว่าจะสามาร่ถเปิิดให้บร่ิการ่ได้ในิปิี	2566
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โครงการรถไฟฟ้ามห้านคร ส่ายุฉลองรัชธ์รรม  (ส่ายุส่ีม่วง)

การรถไฟฟ้าขน้ำส่งมวลำชน้ำแห้่งประเทศไทย 
 โครงการท้�เปิดให้บริการแล้ว
 1. โครงการรถ่ไฟฟ้ามืหานคร ส้ายัเฉลิมืรัชีมืงคล  
(ร่ถไฟฟ้าใต้ดินิสายแร่กขุองปิร่ะเทศไทย)	 ร่ะยะทาง	 
20	 กิโล้เมตร่	 จาํนิวนิ	 18	 สถานิี	 เปิิดให้บร่ิการ่เม่�อวันิที�	 4	
กร่กฎาคม	 2547	 มีร่ถไฟฟ้าให้บร่ิการ่	 19	 ขุบวนิ	 จํานิวนิ 
ผ่้โดยสาร่ร่วม	3.86	ล้้านิคนิ	 (ทั�งปิีงบปิร่ะมาณั)	หร่่อเฉล้ี�ย	
3.22	แสนิคนิ/วันิ
 2. โครงการรถ่ไฟฟา้มืหานคร ส้ายัฉลองรชัีธิ์รรมื 
(สายสีม่วง	ช่วงบางใหญ่่	-	เตาปิ่นิ)	ร่ะยะทาง	23	กิโล้เมตร่	
จํานิวนิ	16	สถานิี	เปิิดให้บร่ิการ่เม่�อวันิที�	6	สิงหาคม	2559	 
มีร่ถไฟฟ้าให้บร่ิการ่	 21	 ขุบวนิ	 จํานิวนิผ่้โดยสาร่ร่วม	 
6.39	แสนิคนิ	(ทั�งปิงีบปิร่ะมาณั)	หร่อ่เฉล้ี�ย	5.32	หม่�นิคนิ/วนัิ
 3. โครงการรถ่ไฟฟ้าส้ายัส้้นํ�าเงิน ชี่วงหัวลําโพิง -  
บางแค 	 ร่ะยะทาง	 14	 กิโล้เมตร่	 จํานิวนิ	 11	 สถานิี 
เม่�อวันิที�	 30	กันิยายนิ	2562	พัล้เอก	ปิร่ะยุทธี์	 จันิทร์่โอชา	 
นิายกรั่ฐมนิตรี่	 เปิ็นิปิร่ะธีานิในิพิัธีีเปิิดให้บริ่การ่โคร่งการ่
ร่ถไฟฟ้าสายสนํีิ�าเงนิิ	ชว่งหวัล้ําโพัง		-		บางแค	อยา่งเปิน็ิทางการ่ 
ทั�งนีิ� 	 นิายกร่ัฐมนิตร่ีแล้ะคณัะได้เดินิทางด้วยร่ถไฟฟ้า 
เที�ยวปิฐมฤกษ์จากสถานิท่ีาพัร่ะไปิยงัสถานิวีดัมงักร่กมล้าวาส	 
หล้ังจากเสร่็จสิ�นิพัิธีี

 โครงการท้�อยัู่ระหว่างการดําเนินงาน
 1.    โครงการรถ่ไฟฟ้าส้ายัส้้นํ�าเงนิ ช่ีวงบางซืื่�อ  -  ท่าพิระ  
	 การ่ดําเนิินิงานิก่อสร่า้งงานิโยธีาแล้ว้เสร่จ็	ร่อ้ยล้ะ	100
	 การ่ดําเนิินิงานิผล้ิตแล้ะติดตั�งร่ะบบร่ถไฟฟ้า
	 -	 ช่วงบางซี่�อ	 -	 เตาปิ่นิ	 แล้้วเสร็่จ	 ร้่อยล้ะ	 100	 
แล้ะเปิิดให้บร่ิการ่แล้้วเม่�อวันิที�	11	สิงหาคม	2560
	 -	 ช่วงเตาปิ่นิ	 -	 ท่าพัร่ะ	 ปิัจจุบันิมีความก้าวหนิ้า
ในิงานิ	 ร่้อยล้ะ	82.46	ทั�งนิี�	 ร่ฟม.	มีแผนิที�จะเปิิดให้บร่ิการ่
ภิายในิเด่อนิมีนิาคม	2563

พิธ์ีเปิดให้้บริการโครงการรถไฟฟ้าส่ายุส่ีนำ�าเงิน ช่วงห้ัวลำาโพง - บางแค
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 2. โครงการรถ่ไฟฟ้าส้ายัส้้เข้ยัว ชี่วงหมือชิีต - 
ส้ะพิานใหมื่ - คูคต
	 เม่�อวันิที� 	 9	 สิงหาคม	 2562	 พัล้เอก	 ปิร่ะยุทธ์ี	 
จันิทร่์โอชา	นิายกร่ัฐมนิตร่ี	 เป็ินิปิร่ะธีานิในิพัิธีีเปิิดทดล้อง
การ่ให้บร่ิการ่เดินิร่ถไฟฟ้าสายสีเขุียว	ช่วงหมอชิต	-	สะพัานิ
ใหม่	-	ค่คต	จํานิวนิ	1	สถานิี	จากสถานิีหมอชิตไปิยังสถานิี
ห้าแยกล้าดพัร้่าว	 ทั�งนีิ�	 มีแผนิที�จะเปิิดให้บริ่การ่ไปิจนิถึง
สถานิีมหาวิทยาล้ัยเกษตร่ศาสตร่์	ภิายในิปิี	 2563	แล้ะเปิิด
ให้บร่ิการ่ตล้อดทั�งสายภิายในิปิี	2564																													
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โครงการรถไฟฟ้าส่ายุส่ีส่้ม ช่วงศูนยุ์วัฒนธ์รรมฯ - มีนบุรี

 3. โครงการรถ่ไฟฟ้าส้ายัส้้ส้้มื ช่ีวงศูนย์ัวัฒนธิ์รรมืฯ -  
ม้ืนบรุ้ (ส้วุนิทวงศ์)
	 การ่ดําเนินิิงานิก่อสร้่างงานิโยธีาแล้้วเสร็่จ	ร้่อยล้ะ	46.88 
งานิผล้ิตแล้ะติดตั�งร่ะบบร่ถไฟฟ้าอย่่ร่ะหว่างการ่นิําเสนิอ
ขุออนิุมัติจากคณัะร่ัฐมนิตร่ีพัร่้อมกับการ่เสนิอขุออนิุมัติ 
การ่ดําเนิินิงานิโคร่งการ่ร่ถไฟฟ้าสายสีส้ม	ช่วงบางขุุนินินิท์	-	 
ศ่นิย์วัฒนิธีร่ร่มฯ
 4. โครงการรถ่ไฟฟ้าส้ายัส้้ชีมืพูิ ช่ีวงแครายั  -  ม้ืนบรุ้
	 การ่ดําเนิินิงานิในิร่ะยะที�	 1	 (งานิออกแบบแล้ะ
ก่อสร่้างงานิโยธีา	ผล้ิต	จัดหา	แล้ะติดตั�งอุปิกร่ณั์งานิร่ะบบ
ร่ถไฟฟา้	แล้ะร่ะบบอ่�นิ	ๆ 		ที�เกี�ยวขุอ้ง)	แล้ว้เสร็่จ	ร้่อยล้ะ	40.72	

 5. โครงการรถ่ไฟฟา้ส้ายัส้เ้หลอืง ชีว่งลาดพิรา้ว -  
ส้ําโรง
	 การ่ดําเนิินิงานิในิร่ะยะที�	 1	 (งานิออกแบบแล้ะ
ก่อสร่้างงานิโยธีา	ผล้ิต	จัดหา	แล้ะติดตั�งอุปิกร่ณั์งานิร่ะบบ
ร่ถไฟฟา้	แล้ะร่ะบบอ่�นิ	ๆ 	ที�เกี�ยวขุ้อง)	แล้้วเสร่จ็	ร่อ้ยล้ะ	40.34	

ห้ัวขบวนรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าส่ายุส่ีชมพู ช่วงแครายุ - มีนบุรี

ห้วัขบวนรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าส่ายุสี่เห้ลือง ชว่งลาดพร้าว - ส่ำาโรง

ความคืบห้น้าโครงการรถไฟฟ้าส่ายุสี่เห้ลือง ช่วงลาดพร้าว - ส่ำาโรง 
ประจัำาเดือนกันยุายุน 2562
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 1. มืาตรการรักษาความืปลอดภัูยัและกู้ภัูยั
	 1)	ตดิตั�งร่ะบบกล้อ้งโทร่ทศันิว์งจร่ปิดิ	(CCTV)	บริ่เวณั
ปิร่ะตท่างเขุา้	-	ออก	ชั�นิจําหนิา่ยบตัร่โดยสาร่	(Gate)	ร่วมทั�ง
ภิายในิตัวอาคาร่สถานิีร่ถไฟฟ้าแล้ะบร่ิเวณัโดยร่อบสถานิี
ร่ถไฟฟ้าทุกสถานิี	เพั่�อตร่วจความปิล้อดภิัย
	 2)	ติดตั�งเคร่่�องตร่วจจับโล้หะ	 (Walkthrough	Metal	
Detector:	WMD)	ทุกทางเขุ้า	-	ออก	เพั่�อตร่วจสัมภิาร่ะขุอง
ผ้่ใช้บริ่การ่ร่ถไฟฟ้าก่อนิเขุ้าส่่ร่ะบบ	 เพั่�อเพิั�มความเขุ้มงวด 
ในิการ่ตร่วจตร่า	เฝึ้าร่ะวัง
	 3)	ตดิตั�งร่ะบบเสยีงตามสายภิายในิสถานิแีล้ะภิายในิ
ร่ถไฟฟ้า	สําหร่ับปิร่ะกาศแจ้งเหตุให้ผ่้ใช้บร่ิการ่ทร่าบ
	 4)	 เพิั�มความถี�ในิการ่ปิร่ะชาสัมพัันิธี์เสียงตามสาย	
เพั่�อให้ผ่้ใช้บริ่การ่ร่ับทร่าบขัุ�นิตอนิการ่ปิฏิิบัติเม่�อพับวัตถ ุ
ต้องสงสัย
	 5)	จัดชุดปิฏิิบัติการ่สุนิัขุตร่วจค้นิพััสดุภิัณัฑ์ร่ะเบิด	
ร่ฟม.	(K-9)	ออกตร่วจสอบแล้ะค้นิหาวัตถุต้องสงสัย
	 6)	 ในิกร่ณีัผ่้ใช้บริ่การ่ล้่มขุองทิ�งไว้	 บริ่ษัททางด่วนิ 
แล้ะร่ถไฟฟ้ากร่งุเทพั	จาํกดั		(มหาชนิ)	หร่่อ		BEM		จะเป็ินิผ่ร้่วบร่วม 
ขุ้อม่ล้เพั่�อตร่วจสอบหาเจ้าขุอง	 แต่กร่ณัีที�สิ�งขุองเปิ็นิวัตถุ
ตอ้งสงสัย	BEM	จะร่ายงานิตามขัุ�นิตอนิแล้ะส่งมอบให้	ร่ฟม.	 
เขุ้าทําการ่ตร่วจสอบแล้ะพัิส่จนิ์ทร่าบต่อไปิ
	 7)	ปิร่ะสานิงานิกับหนิ่วยงานิด้านิความมั� งคง 
เพั่�อแล้กเปิล้ี�ยนิขุ้อม่ล้ขุ่าวสาร่อย่างต่อเนิ่�อง
	 8)	 	ฝึกึซ้ีอมการ่เผชิญ่เหตุร่่วมกับบริ่ษทัผ่รั้่บสัมปิทานิ
เดินิร่ถ	แล้ะหนิ่วยงานิที�เกี�ยวขุ้องภิายนิอก	

 โครงการท้�อยู่ัระหว่างขออนุมัืติดําเนนิการ
 1. โครงการรถ่ไฟฟ้าส้ายัส้้ส้้มื 
	 คณัะกร่ร่มการ่นิโยบายการ่ให้เอกชนิร่่วมล้งทุนิ 
ในิกจิการ่ขุองร่ฐั	(คณัะกร่ร่มการ่นิโยบาย			PPP)	ในิคร่าวปิร่ะชุม 
เม่�อวันิที�	 21	 มกร่าคม	 2562	 มีมติเห็นิชอบผล้การ่ศึกษา 
แล้ะวเิคร่าะหโ์คร่งการ่ฯ	แล้ะมอบให	้ร่ฟม.	ไปิดําเนินิิการ่จดัทํา 
ขุอ้มล่้เพ่ั�อปิร่ะกอบการ่นํิาเสนิอคณัะรั่ฐมนิตรี่	ตามมาตร่า	28	
แห่ง	พั.ร่.บ.	ร่่วมล้งทุนิฯ	พั.ศ.	2556
	 คณัะกร่ร่มการ่ร่ัฐมนิตร่ีฝึ�ายเศร่ษฐกิจ	 ในิคร่าว
ปิร่ะชุมเม่�อวันิที� 	 20	 กันิยายนิ	 2562	 มีมติมอบหมาย 
ให้นิายอนุิทินิ	 ชาญ่วีร่ก่ล้	 ร่องนิายกรั่ฐมนิตรี่	 เปิ็นิปิร่ะธีานิ 
ในิการ่ปิร่ะชมุหาร่อ่ร่ว่มกบัหนิว่ยงานิที�เกี�ยวขุอ้งเพั่�อพัจิาร่ณัา
ร่่ปิแบบการ่ดําเนิินิงานิโคร่งการ่ฯ	 อีกคร่ั�ง	 ก่อนินํิาเสนิอ 
ต่อคณัะร่ัฐมนิตร่ีต่อไปิ
 การอํานวยัความืปลอดภัูยัทางด้านคมืนาคมืขนส่้ง
ทางรางของการรถ่ไฟฟ้าขนส่้งมืวลชีนแห่งประเทศไทยั
	 ร่ฟม.	 ได้มีการ่จัดทําแผนิการ่ปิฏิิบัติด้านิการ่รั่กษา 
ความปิล้อดภิัยทั�งในิเวล้าปิกติแล้ะเวล้าฉุกเฉินิ	 เพั่�อพัิทักษ 
ร่ักษาแล้ะคุ้มคร่องปิ้องกันิทรั่พัย์์สินิให้พั้นิจากการ่โจร่กร่ร่ม	
การ่บ่อนิทําล้าย	 การ่จาร่กร่ร่ม	 แล้ะการ่ก่อวินิาศกร่ร่ม	 
ตล้อดจนิคุ้มคร่องความปิล้อดภิัยให้แก่ผ่้ใช้บร่ิการ่ร่ถไฟฟ้า	
ร่วมทั�งรั่กษาความสงบเรี่ยบร้่อยแล้ะความเป็ินิร่ะเบียบ 
ในิพั่�นิที�เขุตร่ะบบร่ถไฟฟ้า	โดยมีร่ายล้ะเอียดดังต่อไปินิี�

การประชุมแผ่นการปฏิิบัตดิา้นการรักษาความปลอดภัูยุด้านคมนาคม
ขนส่่งทางรางของการรถไฟฟ้าขนส่่งมวลชนแห้่งประเทศไทยุ

นายุอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายุกรัฐมนตรี เป็นประธ์านในการประชุม
ห้ารือร่วมกับห้น่วยุงานที�เกี�ยุวข้องเพื�อพิจัารณารูปแบบการดำาเนินงาน
โครงการรถไฟฟ้าส่ายุส่ีีส่้ม เมื�อวันที� 20 กันยุายุน 2562

ชุดปฏิิบัติการสุ่นัขตรวจัค้นพัส่ดุภูัณฑ์์ระเบิด รฟม. (K-9)
ออกตรวจัส่อบและค้นห้าวัตถุต้องส่งส่ัยุ
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 2. การจัดวางอัตรากําลังพินักงานด้านการรักษา
ความืปลอดภัูยัและกู้ภัูยั
	 1)	จัดวางอัตร่ากําล้ังพันิักงานิร่ักษาความปิล้อดภิัย	
แล้ะอตัร่ากําล้งัชดุปิฏิิบติัการ่ก้่ภิยัเสร่มิอตัร่ากําล้งั	ชดุปิฏิิบตัิ
การ่ร่ักษาความปิล้อดภิัย	 โดยกร่ะจายกําล้ังคร่อบคลุ้ม 
ทุกพั่�นิที�ขุองเขุตร่ะบบร่ถไฟฟ้า
	 2)	จัดชุดสุนิัขุตร่วจค้นิพััสดุภิัณัฑ์ร่ะเบิด	ร่ฟม.	(K-9)	 
เพั่�อตร่วจตร่า	 ตร่วจสอบแล้ะค้นิหาวัตถุต้องสงสัยในิเขุต 
ร่ะบบร่ถไฟฟ้าตล้อด	24	ชั�วโมง
	 3)	จดัชุดพิัสจ่น์ิทร่าบวัตถุต้องสงสัย	(EOD)	ปิร่ะจําชุด
ปิฏิบิตักิาร่ร่กัษาความปิล้อดภิยัตามขุอ้	1	กร่ะจายคร่อบคล้มุ
ทุกพ่ั�นิที�ขุองเขุตร่ะบบร่ถไฟฟ้าเพ่ั�อตร่วจตร่า	 ตร่วจสอบ	 
แล้ะพัิส่จนิ์ทร่าบวัตถุต้องสงสัยเบ่�องต้นิ

	 4)	จดัพันิกังานิร่กัษาเขุตทาง	ตร่วจแนิวเขุตทางร่ะบบ
ร่ถไฟฟ้า	 เพั่�อตร่วจตร่า	 ป้ิองกันิ	แล้ะปิ้องปิร่ามการ่เกิดเหตุ
พั่�นิที�บร่ิเวณัร่อบนิอกสถานิีร่ถไฟฟ้าทุกแห่ง
	 5)	 จั ด ชุดปิฏิิ บัติ การ่ ก้่ ภัิยตร่วจตร่า เค ร่่� อ งม่ อ	
อุปิกร่ณ์ัด้านิการ่ป้ิองกันิแล้ะร่ะงับอัคคีภิัยในิอาคาร่สถานิี 
ที�ร่บัผดิชอบขุองร่ะบบร่ถไฟฟา้ใหม้คีวามพัร้่อมในิการ่ใช้งานิ 
เม่�อเกิดเหตุการ่ณั์ไม่ปิกติ	
	 6)	จัดร่ถยนิต์แล้ะร่ถจักร่ยานิยนิต์สายตร่วจรั่กษา
ความปิล้อดภิัยในิการ่ตร่วจตร่าเขุตร่ะบบร่ถไฟฟ้า
	 7)	จดัร่ถยนิตแ์ล้ะร่ถจกัร่ยานิยนิตก้่์ภิยัปิร่ะจําที�สถานิี
ร่ถไฟฟ้ามหานิคร่	 สายเฉลิ้มรั่ชมงคล้	 โคร่งการ่ร่ถไฟฟ้า 
สายสีนํิ�าเงินิส่วนิต่อขุยาย	 แล้ะสถานิีร่ถไฟฟ้ามหานิคร่	 
สายฉล้องรั่ชธีร่ร่ม	เพั่�อความสะดวกในิการ่เดินิทางไปิปิฏิิบัตงิานิ 
ก่้ภิัยกร่ณัีเกิดเหตุ
	 นิอกจากมาตร่การ่รั่กษาความปิล้อดภัิยแล้ะก้่ภัิย 
ดังที�กล้่าว	ร่ฟม.	ยังจัดเตร่ียมแผนิการ่ร่ักษาความปิล้อดภิัย
แล้ะก้่ภัิยที� มีความย่ดหยุ่นิสอดคล้้องกับสถานิการ่ณั์
เหตุการ่ณ์ัพัิเศษต่าง	 ๆ	 อย่างเหมาะสม	 เช่นิ	 แผนิอํานิวย
ความสะดวก	มั�นิคง	 แล้ะปิล้อดภิัยเพั่�อร่องร่ับการ่เดินิทาง
ขุองปิร่ะชาชนิในิชว่งเทศกาล้วนัิขึุ�นิปิใีหม	่เทศกาล้สงกร่านิต์	
ขุองกร่ะทร่วงคมนิาคม	 แผนิความปิล้อดภิัยแล้ะอํานิวย 
ความสะดวกเนิ่�องในิงานิพัร่ะร่าชพัิธีีบร่มร่าชาภิิเษก
พัุทธีศักร่าช	2562	เปิ็นิต้นิ
 

ชุดปฏิิบัติการรักษาความปลอดภูัยุการรถไฟฟ้าขนส่่งมวลชน
แห้่งประเทศไทยุ
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กรมการขน้ำส่งทางราง
 การลำด้ภาระค่าครองชีพัให้้แก่ประชาชน้ำ 
	 ดําเนินิิการ่ล้ดภิาร่ะคา่คร่องชพีัใหแ้กป่ิร่ะชาชนิ	ศกึษา
แนิวทางการ่ปิร่บัล้ดอตัร่าค่าโดยสาร่ร่ถไฟฟ้า	โดยต้องไมเ่ปิน็ิ
ภิาร่ะต่องบปิร่ะมาณัภิาคร่ัฐ
 1. มืาตรการปรับลดอัตราค่าโดยัส้ารรถ่ไฟฟ้า
มืหานคร ส้ายัฉลองรัชีธิ์รรมื (ส้ายัส้้มื่วง)
	 กําหนิดอตัร่าคา่โดยสาร่สง่สดุ	20	บาท	ในิทกุชว่งเวล้า	 
โดยมีอัตร่าแร่กเขุ้า	 14	 บาท	 เม่�อเดินิทาง	 2	 สถานิีขุึ�นิไปิ 
จะมีอัตร่าค่าโดยสาร่ส่งสุด	 20	บาท	 เร่ิ�มดําเนิินิมาตร่การ่ฯ	 
เม่�อวนัิที�	25	ธีนัิวาคม	2562	แล้ะขุยายจนิถงึ	31ตลุ้าคม	2563
	 คณัะกร่ร่มการ่	ร่ฟม.	ในิคร่าวปิร่ะชุมคร่ั�งที�	22/2563	
เม่�อวันิที�	 21	ตุล้าคม	2563	 ได้มีมติเห็นิชอบให้ขุยายร่ะยะ
เวล้าการ่ดําเนิินิงานิตามมาตร่การ่ปิรั่บล้ดอัตร่าค่าโดยสาร่
ร่ถไฟฟ้ามหานิคร่	 สายฉล้องร่ัชธีร่ร่ม	 ช่วงวันิที�	 1	 -	 30	
พัฤศจิกายนิ	 2563	 แล้ะในิคร่าวปิร่ะชุมคร่ั�งที�	 12/2563 
เม่�อวันิที�	18	พัฤศจิกายนิ	2563	มีมติเห็นิชอบให้ขุยายร่ะยะ
เวล้ามาตร่การ่ฯ	ต่อเนิ่�องในิช่วงวันิที�	1	-	31	ธีันิวาคม	2563
 2. มืาตรการปรับลดอัตราค่าโดยัส้ารรถ่ไฟฟ้าเชืี�อมื
ท่าอากาศยัานสุ้วรรณภููมิื (รถ่ไฟฟ้าแอร์พิอร์ต เรล ลงิก์) 
	 กําหนิดอตัร่าคา่โดยสาร่สง่สดุ	25	บาท	นิอกชว่งเวล้า 
เร่่งด่วนิ	 (Off	 peak	 hours)	 เฉพัาะวันิจันิทร่์ถึงวันิศุกร่์	 
ในิชว่งเวล้า	05.30	-	07.00	นิ.	10.00	-	17.00	นิ.	แล้ะ	20.00	นิ. 
ปิิดให้บร่ิการ่	โดยมีอัตร่าแร่กเขุ้า	15	บาท	เดินิทาง	2	สถานิ ี
มีอัตร่าค่าโดยสาร่	20	บาท	แล้ะเม่�อเดินิทาง	3	สถานิีขุึ�นิไปิ 
จะมีอัตร่าค่าโดยสาร่ส่งสุด	 25	บาท	 เร่ิ�มดําเนิินิมาตร่การ่ฯ	 
วันิที�	 30	 มีนิาคม	 2563	 ถึง	 28	 มิถุนิายนิ	 2563	 ซีึ�งได้มี 
การ่พิัจาร่ณัาขุยายร่ะยะเวล้าการ่ดาํเนิินิมาตร่การ่ดังกล่้าว 
ต่อไปิอีก	 3	 เด่อนิ	 โดยเร่ิ�มดําเนิินิมาตร่การ่ฯ	 แล้้ว 
เม่�อวันิที�	 23	พัฤศจิกายนิ	2563	 (คาดว่าจะสิ�นิสุด	วันิที�	 19	
กุมภิาพัันิธี์	2564)

 การพััฒน้ำาการคมน้ำาคมขน้ำส่งทางราง
 1. พิัฒนารถ่ไฟทางคู่ 
	 เพิั�มการ่ขุนิส่งร่ะบบร่างเปิ็นิร้่อยล้ะ	30	ภิายในิเวล้า	 
3	 ปิี	 เพั่�อให้เปิ็นิร่ะบบโล้จิสติกส์หล้ักในิการ่ขุนิส่งสินิค้า	 
โดยให้	ขุร่.	แล้ะหนิ่วยงานิที�เกี�ยวขุ้องดําเนิินิการ่
	 -	 ปิงีบปิร่ะมาณั	พั.ศ.	2561	มีจาํนิวนิ	10,152,994	ตันิ
	 -		ปีิงบปิร่ะมาณั	พั.ศ.	2562	มีจาํนิวนิ	10,502,759	ตันิ
	 -	 ปิงีบปิร่ะมาณั	พั.ศ.	2563	มจีํานิวนิ	11,029,371	ตนัิ 
	 เพิั�มขึุ�นิร้่อยล้ะ	5.01	เม่�อเปิรี่ยบเทียบกับปีิงบปิร่ะมาณั	
พั.ศ.	2561
 2. ส้นับส้นุนภูาคเอกชีนเป็นผู้ร่วมืให้บริการ
เดินรถ่ เพิื�อประโยัชีน์สู้งสุ้ดแก่ประชีาชีน และลดภูาระ
ขององค์กร
 2.1	 จดัการ่ปิร่ะชมุหาร่อ่	 “การ่สนิบัสนินุิผ่ป้ิร่ะกอบการ่ 
ภิาคเอกชนิเพ่ั�อเพิั�มปิร่ะสิทธิีภิาพัในิการ่ขุนิส่งสินิค้า 
ทางร่ถไฟ”	 เม่�อวันิที�	 14	พัฤศจิกายนิ	2562	 โดยมีร่องปิลั้ด
กร่ะทร่วงคมนิาคม	 (หัวหน้ิากลุ้่มภิาร่กิจด้านิการ่ขุนิส่ง)	 
เปิ็นิปิร่ะธีานิ	 ผ่้เขุ้าร่่วมปิร่ะชุมปิร่ะกอบด้วย	 ร่องอธีิบดี 
กร่มการ่ขุนิส่งทางร่าง	 (นิายสร่พังศ์	 ไพัฑ่ร่ย์พังษ์)	 ผ่้แทนิ 
การ่ร่ถไฟแห่งปิร่ะเทศไทย	(ร่ฟท.)	กองยุทธีศาสตร์่แล้ะแผนิงานิ	 
สํานัิกงานิปิล้ัดกร่ะทร่วงคมนิาคม	 (สปิค.)	 แล้ะม่ล้นิิธีิ
สถา บันิ วิ จัย เ พ่ั� อการ่ พััฒนิาปิร่ะ เทศไทย 	 (TDR I )	 
ซีึ�งในิที�ปิร่ะชุมได้มีมติให้	 ขุร่.	 แล้ะ	 ร่ฟท.	 ร่่วมกันิจัดทํา 
แผนิปิฏิิบัติการ่	 เพั่� อ ส่ง เส ริ่มการ่เพิั�มปิร่ะสิทธิีภิาพั 
ในิการ่ขุนิส่งสินิคา้ทางร่ถไฟ	ปิร่ะกอบด้วย	1)	ด้านิโคร่งสร้่าง 
พ่ั�นิฐานิ	 2)	 ด้านิการ่บริ่หาร่จัดการ่	 3)	 ด้านิบุคล้ากร่	 
แล้ะ	4)	ด้านิการ่ตล้าด
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	 2.2	 เม่�อวันิที�	 21	พัฤศจิกายนิ	2562	ขุร่.	แล้ะ	 ร่ฟท. 
ได้ปิร่ะชุมหาร่่อเพ่ั�อจัดทําแผนิปิฏิิบัติการ่เพ่ั�อส่งเสริ่ม 
การ่เพิั�มปิร่ะสิทธีิภิาพัในิการ่ขุนิส่งสินิค้าทางร่ถไฟ	 
ซีึ� งในิที�ปิร่ะชุมได้มีความเห็นิว่าควร่ใช้แผนิวิสาหกิจ 
การ่ร่ถไฟแห่งปิร่ะเทศไทย	พั.ศ.	 2560	 -	 2564	 เปิ็นิหลั้ก
เพั่�อให้สอดคล้้องกันิแล้ะให้จัดทําขุ้อม่ล้เพิั�มเติมเพั่�อให้
คร่อบคล้มุทั�ง	4	ดา้นิ	ปิร่ะกอบดว้ย	1)	ดา้นิโคร่งสร่า้งพ่ั�นิฐานิ	 
2)	ด้านิการ่บร่หิาร่จดัการ่	3)	ด้านิบคุล้ากร่	แล้ะ	4)	ด้านิการ่ตล้าด	 
ตามมติที�ปิร่ะชุมเม่�อวันิที�	14	พัฤศจิกายนิ	2562
	 2.3	ร่่วมปิร่ะชุมหาร่่อการ่ขัุบเคล้่�อนิแผนิแม่บท 
ภิายใต้ยุทธีศาสตร่์ชาติขุอง	 คค.	 เม่�อวันิที�	 10	 มกร่าคม	
2563	แล้ะวันิที�	22	มกร่าคม	2563	โดยมีร่องปิล้ัดกร่ะทร่วง
คมนิาคม	 (หัวหนิ้ากลุ้่มภิาร่กิจการ่พััฒนิาโคร่งสร่้างพั่�นิฐานิ 
ด้านิทางหล้วง)	 เปิ็นิปิร่ะธีานิการ่ปิร่ะชุม	แล้ะผ่้แทนิ	สนิขุ.	
เขุ้าร่่วมปิร่ะชุมด้วย	 โดย	 ขุร่.	 ได้ร่ับมอบหมายให้เปิ็นิ 
หนิ่วยงานิเจ้าภิาพัขุับเคล้่�อนิเป้ิาหมายร่ะดับแผนิย่อย	 
ในิสว่นิที�เกี�ยวขุอ้งกบัการ่ขุนิสง่สนิิคา้ทางร่างเพิั�มขุึ�นิ	แล้ะ	ขุร่.	 
ร่ับผิดชอบตัวชี�วัดสัดส่วนิปิริ่มาณัการ่ขุนิส่งสินิค้าทางร่าง 
ต่อปิริ่มาณัการ่ขุนิส่งสินิค้าทั�งหมดเพิั�มขึุ�นิ	 (ค่าเป้ิาหมาย 
ร้่อยล้ะ	 4	 ในิปิี	 2565)	 โดยให้	 ขุร่.	 จัดทําปิัจจัยสําคัญ่ส่ ่
ความสําเร่็จ		(Key	Success	Factors:	KSFs)	แล้ะกําหนิด
แนิวทาง/โคร่งการ่/มาตร่การ่	 เพั่�อขุับเคล้่�อนิการ่ดําเนิินิงานิ 
ส่่ค่าเปิ้าหมายต่อไปิ
	 2.4	จัดการ่ปิร่ะชุม	 “ร่่างแผนิปิฏิิบัติการ่เพั่�อส่งเสร่ิม
การ่เพิั�มปิร่ะสิทธีิภิาพัในิการ่ขุนิส่งสินิค้าทางร่ถไฟ	 พั.ศ.	
2563	-	2565”	เม่�อวันิที�	21	กุมภิาพัันิธี์	2563	โดยมี	ร่ปิค.ขุส.	 
เปิ็นิปิร่ะธีานิ	 แล้ะมีผ่้แทนิจาก	 ร่ฟท.	 แล้ะ	 สปิค.	 โดยที�
ปิร่ะชุมได้มีความเห็นิให้	 ขุร่.	 แล้ะ	 ร่ฟท.	 ร่่วมกันิปิร่ับปิรุ่ง/

แก้ ไขุ / เ พิั� ม เติม เ กี� ยวกับ ปัิจจัยสํา คัญ่ ส่่ความสํา เ ร่็ จ	 
(Key	 Success	 Factor:	 KSFS)	 ในิร่่างแผนิปิฏิิบัติการ่ 
เพั่�อส่งเสริ่มการ่เพิั�มปิร่ะสิทธีิภิาพัในิการ่ขุนิส่งสินิค้า 
ทางร่ถไฟ	 พั.ศ.	 2563	 -	 2565	 เพ่ั�อเป็ินิไปิตามนิโยบาย 
ร่ัฐมนิตร่ีว่าการ่กร่ะทร่วงคมนิาคม	 มุ่งส่่เปิ้าหมายในิการ่ 
เพิั�มปิริ่มาณัการ่ขุนิส่งสินิค้าทางร่าง	 30%	 ภิายในิ	 3	 ปีิ	 
ซีึ�งเม่�อปิร่ับปิรุ่ง/แก้ไขุ/เพิั�มเติมแผนิดังกล้่าวแล้้วเสร่็จ	 
ให้ปิร่ะชุมหาร่่ออีกครั่�งก่อนิเสนิอร่ัฐมนิตร่ีว่าการ่กร่ะทร่วง
คมนิาคมพัิจาร่ณัาเห็นิชอบต่อไปิ
	 2.5	ศึกษาการ่กํา กับการ่ใ ช้ปิร่ะโยชน์ิทางร่าง 
แล้ะจั ดทํากฎร่ะ เบี ยบ เ พ่ั� อ ร่อง รั่บการ่ขุนิ ส่ง สินิ ค้า 
ในิเส้นิทางหลั้กขุองปิร่ะเทศแล้ะร่ะหว่างปิร่ะเทศ	ดําเนินิิการ่
กํากับติดตามแก้ไขุปิัญ่หาอุปิสร่ร่คในิการ่ปิร่ะกอบกิจการ่
ขุนิส่งสนิิค้าทางร่ถไฟ	โดยร่ว่มสัมภิาษณ์ัเชงิล้กึกบัหนิว่ยงานิ 
ภิาคร่ัฐแล้ะเอกชนิผ่้ปิร่ะกอบธีุร่กิจการ่ขุนิส่งทางร่าง	 
เพั่�อร่บัฟังปิัญ่หาอุปิสร่ร่ค	 ร่วมทั�งความคิดเห็นิแล้ะขุ้อเสนิอ 
ในิการ่ขุนิส่ งทางร่างแล้้ ว 	 จํานิวนิ	 24 	 หนิ่ วยงานิ 
แล้ะจัดปิร่ะชุมรั่บฟังความคิดเห็นิเพ่ั�อสนิับสนุินิภิาคเอกชนิ
เปิ็นิผ่้ร่่วมให้บริ่การ่ร่ะบบร่าง	 เม่�อวันิที� 	 10	 กันิยายนิ 
2563	 โดยมี	 ร่วค.	 เปิ็นิปิร่ะธีานิ	 แล้ะผ่้เขุ้าร่่วมปิร่ะชุม 
ทั�งภิาครั่ฐแล้ะเอกชนิ	 ร่วมทั�ง	 ขุร่.	 ได้เห็นิชอบแล้ะตร่วจรั่บ 
ร่ายงานิความก้าวหนิ้า	 (Progress	 Report) 	 แล้้ว	 
เม่�อวันิที�	24	กันิยายนิ	2563	โดยคาดว่าจะมีการ่จัดปิร่ะชุม 
ร่ับฟังความคิดเห็นิจากภิาคเอกชนิ	 (Market	 Sounding)	 
แล้ะปิร่ะชุมเพ่ั�อพิัจาร่ณัาร่ายงานิฉบับกล้าง	 (Interim	 
Report)	ในิเด่อนิธีันิวาคม	2563
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สืถานะ ณ เดือนกันยายน 2563

สัญญา 1 - 1 (3.5 กม.) ผู้ลงาน 100%

สัญญา 2 - 1 (11 กม.) ผู้ลงาน 40.90%

อยู่่�ระหว�างรอลงนามสัญญางานโยู่ธิา 9 สัญญา

(รอ กก.วล. เห็นชอบ EIA)

คกร. อนุมัติสั�งจ้างและประกาศผู้่้ชนะ 2 สัญญา

อยู่่�ระหว�างจัด็เตรียู่มเอกสารประกวด็ราคา 1 สัญญา

สัญญา 1 - 1 (3.5 กม.) ผู้ลงาน 100%

สัญญา 2 - 1 (11 กม.) ผู้ลงาน 42.70%

ลงนามสัญญางานโยู่ธิาแล้ว 5 สัญญา (26 พ.ยู่. 2563)

อยู่่�ระหว�างรอลงนามสัญญางานโยู่ธิา 4 สัญญา

(รอ กก.วล. เห็นชอบ EIA)

คกร. อนุมัติสั�งจ้างและประกาศผู้่้ชนะ 2 สัญญา

อยู่่�ระหว�างจัด็เตรียู่มเอกสารประกวด็ราคา 1 สัญญา

สืถานะปัจจุบัน (เดือนพื่ฤศัจิกายน 2563)

 ศ่กษา วิจัย แลำะพััฒน้ำาการใช้ประโยชน้ำ์จาก 
รางรถไฟที�มีอย่่ ใน้ำป่จจุบัน้ำ สามารถใช้ให้้เกิด้ประโยชน้ำ ์
ส่งสุด้ ได้้ผลำติอบแทน้ำที�คุ้มค่า แลำะให้้บริการประชาชน้ำ 
ได้้อย่างเติ็มประสิทธิิภาพั
	 ปิร่ะสานิ	 ร่ฟท.	 เพ่ั�อขุอขุ้อม่ล้การ่เดินิร่ถในิปัิจจุบันิ	 
แล้ะแผนิการ่เดินิร่ถในิอนิาคต	 เพ่ั�อนํิามาใช้ปิร่ะกอบการ่ 
พัจิาร่ณัาจดั	Slot	ทางร่ถไฟที�ยงัวา่งอย่	่เพ่ั�อใหเ้กดิการ่ใชง้านิ 
ในิช่วงเวล้าดังกล้่าว	 โดยส่งเสร่ิมให้เอกชนิเขุ้ามามีส่วนิร่่วม
ในิการ่ให้บร่ิการ่เดินิร่ถโดยสาร่แล้ะสินิค้า
	 ศึกษาแนิวทางการ่ใช้ปิร่ะโยชนิ์จากร่างเพ่ั�อเพิั�ม
ปิร่ะสิทธีิภิาพัในิการ่ขุนิส่งสินิค้า	 โดยปิร่ะชุมหาร่่อร่่วมกับ	
ร่ฟท.	แล้ะ	สคร่.	โดยอย่ร่่ะหวา่งการ่ปิร่ะสานิผล้การ่พิัจาร่ณัา
ขุองคณัะกร่ร่มการ่นิโยบายการ่ให้เอกชนิร่่วมล้งทุนิ	 (PPP)	
แล้ะจดัทําขุ้อเสนิอแนิะการ่ดําเนินิิงานิในิร่ะยะเร่ง่ด่วนิตอ่ไปิ
	 ดาํเนินิิการ่ศึกษาร่ะบบกํากบัดแ่ล้กจิการ่ขุนิส่งทางร่าง 
สําหร่ับปิร่ะเทศไทย	โดยมีม่ล้นิิธีิสถาบันิวิจัยเพั่�อการ่พััฒนิา
ปิร่ะเทศไทย	 (TDRI)	 เปิ็นิที�ปิรึ่กษาดําเนิินิงานิ	 เพ่ั�อจัดทํา
ขุ้อม่ล้แล้ะร่่างกฎหมายเกี�ยวกับมาตร่ฐานิการ่ปิร่ะกอบ
กิจการ่ขุนิส่งทางร่าง	ปิัจจุบันิ	ขุร่.	ได้ดําเนิินิการ่ศึกษาร่ะบบ

กํากับดแ่ล้กิจการ่ขุนิส่งทางร่างสําหรั่บปิร่ะเทศไทยแล้ว้เสร็่จ	 
ซีึ�งมีผล้การ่ศึกษาค่อ	 ร่่างกฎหมายล้ําดับร่องภิายใต้ 
ร่่างพัร่ะร่าชบัญ่ญั่ติการ่ขุนิส่งทางร่าง	 พั.ศ.	 ....	 โดยแบ่ง 
เปิ็นิ	 5	 กลุ่้ม	 จํานิวนิ	 34	 ฉบับ	 ซีึ�งจากแนิวทางดังกล่้าว	 
จะสามาร่ถใช้ปิร่ะโยชนิ์จากร่างร่ถไฟที�มีอย่่ในิปิัจจุบันิ 
ให้เกิดปิร่ะโยชนิ์ส่งสุดได้ตามนิโยบาย
 ผลำการด้ำาเน้ำนิ้ำงาน้ำโครงการ แผน้ำงาน้ำ กจิกรรมที�สำาคัญ
 1 .  โครงการความืร่วมืมืือระหว่าง รัฐบาล 
แห่งราชีอาณาจักรไทยักับรัฐบาลแห่งส้าธิ์ารณรัฐ 
ประชีาชีนจ้น
 ในิการ่พััฒนิาร่ะบบร่ถไฟความเร่็วส่ง	 เพั่�อเช่�อมโยง 
ภ่ิมิภิาคช่วงกรุ่งเทพัมหานิคร่	 -	 หนิองคาย	 (ร่ะยะที�	 1	 
ช่วงกรุ่งเทพัมหานิคร่	-	นิคร่ร่าชสีมา)	
	 เม่�อวันิที�	 25	พัฤษภิาคม	2563	 โดยได้ขุ้อยุติสัญ่ญ่า	
2.3	 งานิร่ะบบร่าง	 ร่ะบบไฟฟ้าแล้ะเคร่่�องกล้	 ร่วมทั�งจัดหา 
ขุบวนิร่ถไฟแล้ะจัดฝึึกอบร่มบุคล้ากร่	 จนิได้ ขุ้อสรุ่ปิ 
กร่อบวงเงินิแล้ะอัตร่าแล้กเปิล้ี�ยนิสกุล้เงินิบาทต่อดอล้ล้าร่์	
แล้ะไดล้้งนิามในิสัญ่ญ่าดังกล้า่ว	เม่�อวนัิที�	28	ตุล้าคม	2563	
โดยมีสถานิะความก้าวหนิ้า	ดังนิี�
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 2. แนวทางการบริหารจัดการเดินรถ่และซ่ื่อมืบํารุง
โครงการระบบรถ่ไฟชีานเมืือง (ส้ายัส้้แดง) ของ รฟท.
	 คค.	 เห็นิชอบตามขุ้อเสนิอขุอง	 ขุร่.	 ต่อแนิวทาง 
การ่บร่ิหาร่จัดการ่เดินิร่ถแล้ะซี่อมบํารุ่งร่ถไฟชานิเม่อง	 
(สายสีแดง)	 เพ่ั�อส่งเสร่ิมให้เกิดการ่ล้งทุนิเปิ็นิร่่ปิแบบ 
การ่ให้เอกชนิร่่วมล้งทุนิ	 (PPP)	 โดยคํานึิงถึงหลั้กขุอง
ปิร่ะสิทธิีภิาพั	 การ่ปิร่ะหยัดการ่ล้งทุนิ	 แล้ะภิาร่ะผ่กพัันิ 
ในิอนิาคตตอ่การ่แบกร่บัภิาร่ะการ่ล้งทนุิขุองภิาคร่ฐั	ปิจัจบุนัิ
อย่ร่่ะหวา่ง	ร่ฟท.	ดําเนินิิการ่ตามร่ะเบยีบขุั�นิตอนิขุอง	พั.ร่.บ.	
การ่ให้เอกชนิร่่วมล้งทุนิ	พั.ศ.	2562
  3. การศึกษา กําหนดยุัทธิ์ศาส้ตร์การบริหาร
พืิ�นท้�และติดตามืกํากับนโยับายัการจัดการรายัได้จาก
ทรัพิย์ัส้นิ ประเภูทอสั้งหาริมืทรัพิย์ัของ รฟท.
	 คค.	 ได้มีคําสั�งแต่งตั�งคณัะทํางานิศึกษา	 กําหนิด
ยุทธีศาสตร์่การ่บริ่หาร่พ่ั�นิที�แล้ะติดตามกํากับนิโยบาย 
การ่จัดการ่ร่ายได้จากทรั่พัย์สินิ	 ปิร่ะเภิทอสังหาริ่มทรั่พัย์ 
ขุอง	 ร่ฟท.	 เม่�อวันิที�	 28	 พัฤษภิาคม	 2563	 แล้ะวันิที�	 11	 
มถินุิายนิ	2563	โดยมอีธีบิดกีร่มการ่ขุนิสง่ทางร่างเปิน็ิปิร่ะธีานิ
คณัะทํางานิฯ	เพั่�อศึกษา	กําหนิดยุทธีศาสตร์่การ่บริ่หาร่พ่ั�นิที�
แล้ะติดตามกํากับนิโยบายการ่จัดการ่ร่ายได้จากทร่ัพัย์สินิ	
ปิร่ะเภิทอสังหาร่ิมทร่ัพัย์ขุอง	 ร่ฟท.	 โดย	 ขุร่.	 ได้ผลั้กดันิ 
การ่ดําเนิินิงานิภิายใตค้ณัะทํางานิฯ	ใหเ้กดิการ่จดัเกบ็ร่ายได้
ขุองหนิ่วยงานิที�ถ่กต้อง	เหมาะสม	แล้ะร่ัฐได้ปิร่ะโยชนิ์ส่งสุด	
ร่วมถึงนํิาร่ายได้ดังกล้่าวมาพััฒนิาพ่ั�นิที�เพ่ั�อให้ปิร่ะชาชนิ 
ได้ใช้บร่ิการ่ร่ะบบขุนิส่งทางร่างที�มีคุณัภิาพัมากยิ�งขุึ�นิ	 
ซีึ�งมีการ่ปิร่ะชุมมาแล้้วจํานิวนิ	8	คร่ั�ง
 4. การเชืี�อมืต่อระบบขนส่้งทางรางกับการเดนิทาง
หลากหลายัรูปแบบ ล้อ ราง เรือ และงาน Universal design  
เพืิ�อส่้งเส้รมิืการใช้ีระบบขนส่้งทางรางในกรงุเทพิมืหานคร 
และปรมิืณฑล
	 ขุร่.	 ได้จัดปิร่ะชุมปิรั่บปิรุ่งสภิาพักายภิาพัสถานีิ
ร่ถไฟฟ้าแล้ะร่ะบบการ่เช่�อมต่อเพั่�อร่องร่ับคนิพิัการ่แล้ะ 
ผ่ส้ง่อายุ	โดยหาร่อ่ร่่วมกับหน่ิวยงานิที�เกี�ยวขุ้อง	แล้ะหน่ิวยงานิ 
ที�ให้บร่ิการ่ร่ะบบขุนิส่งทางร่าง	 3	 คร่ั�ง	 เพั่�อปิร่ับปิรุ่งจุด 
ที�ได้ร่ับการ่ร่้องเร่ียนิแล้ะติดตามความค่บหนิ้าการ่ปิร่ับปิรุ่ง
สภิาพักายภิาพัสถานิีร่ถไฟฟ้า	4	สถานิี	ได้แก่	สถานิีท่าพัร่ะ	 
ติดตั�งสัญ่ญ่าณัไฟคนิขุ้ามถนินิ	 สถานิีบางไผ่ 	 ร่ฟม.	 
ดําเนิินิการ่พิัจาร่ณัาออกแบบแก้ปิัญ่หาทางเท้าคับแคบ 
ก่อนิเสนิอ	 กทม.	 ต่อไปิ	 สถานิีบางหว้า	 ปิร่ับปิรุ่งสภิาพั	
ทางเท้า	 ทางล้าด	 แล้ะสถานิีสนิามไชย	 กทม.	 พิัจาร่ณัา
ปิร่บัปิร่งุทางเทา้	ทางล้าด	แล้ะตดิตั�งสญั่ญ่าณัไฟคนิขุา้มถนินิ	 
ตามจุดต่าง	 ๆ	 เปิ็นิต้นิ	 ขุร่.	 ได้ปิร่ะสานิ	 กํากับ	 ติดตาม	 
แล้ะล้งพ่ั�นิที�สําร่วจ	 ตร่วจสอบสภิาพักายภิาพัสถานีิร่ถไฟ 
แล้ะจุดเช่�อมต่อ	 เพั่�อปิร่ะเมินิผล้ด้านิความปิล้อดภิัย	 
การ่เขุ้าถึง	แล้ะการ่บร่ิการ่

 5. การป้องกันป่ญหาการใช้ีงานคลื�นความืถ้่� 5G  
ในระบบอาณัตสัิ้ญญาณ
	 จัดทําแผนิการ่แก้ไขุปิัญ่หาผล้กร่ะทบจากการ่ใช ้
คล่้�นิความถี�	 5G	 ในิร่ะบบการ่ขุนิส่งทางร่าง	ปิร่ะกอบด้วย	
ร่ะยะสั�นิ	 -	 ผ่้ชนิะการ่ปิร่ะม่ล้ได้สิทธิี�	 5G	 ได้มีการ่ตกล้ง 
กับผ่้ให้บร่ิการ่เดินิร่ถไฟฟ้า	 ในิช่วงที�ยังไม่มีการ่ติดตั�ง
อุปิกร่ณ์ักร่องคล่้�นิ	 (Filter)	 จะใช้เปิ็นิวิธีีการ่เบี�ยง	หร่่อหล้บ
คล่้�นิร่ะหว่างกันิ	 โดย	 BTS	 จะปิรั่บคล่้�นิมาที�	 2477	MHz	 
แล้ะ	 AIS	 ปิร่ับคล้่�นิมาที�	 2510	MHz	 เพั่�อมิให้ขุอบคล้่�นิ 
กร่ะทบกันิ	 ร่ะยะยาว	 -	 ผ่้ให้บร่ิการ่เดินิร่ถ	แล้ะได้ปิร่ะสานิ 
ผ้่ผล้ิตอุปิกร่ณ์ัอาณััติ สัญ่ญ่าณัในิการ่ผลิ้ตอุปิกร่ณ์ั	 
กร่องคล้่�นิหร่่อกําแพังกั�นิคล้่�นิ	 เพั่�อมิให้กร่ะทบกันิ	 ซีึ�ง	 BTS	 
ได้ทําการ่ติดตั�ง	 Filter	 ทั�งในิสถานิีแล้ะตัวร่ถคร่บถ้วนิหมด
แล้้ว	 ผล้การ่ทดสอบ	Filter	 สามาร่ถกร่องคล่้�นิความถี�	 5G	 
ได้ไม่ส่งผล้กร่ะทบต่อร่ะบบอาณััติสัญ่ญ่าณัขุองร่ถไฟฟ้า

นายุส่รพงศ์ ไพฑ์ูรยุ์พงษ์ อธ์ิบดีกรมการขนส่่งทางราง ลงพื�นที�ส่ำารวจั 
ตรวจัส่อบส่ภูาพกายุภูาพส่ถานีรถไฟและจัุดเชื�อมต่อ เพื�อประเมิน
ผ่ลด้านความปลอดภูัยุการเข้าถึง และการบริการ 
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 6.  การจัดทําหลักเกณฑ์ การออกใบอนุญาต 
ขับรถ่ไฟ รถ่ไฟฟ้า และรถ่ไฟความืเร็วสู้ง
	 ตามคําสั�ง	 ที�	 63/2562	ล้งวันิที�	 29	 สิงหาคม	2562	 
แตง่ตั�งคณัะทํางานิการ่จดัทําหล้กัเกณัฑ	์การ่ออกใบอนิญุ่าต
ขุับร่ถไฟ	ร่ถไฟฟ้า	แล้ะร่ถไฟความเร่็วส่ง	โดยมี	ร่ปิค.	(ขุส.)	 
เป็ินิปิร่ะธีานิคณัะทํางานิ	แล้ะ	ขุร่.	เป็ินิผ่ท้าํงานิแล้ะเล้ขุานิกุาร่ฯ	 
ได้มีการ่ปิร่ะชุมคณัะทํางานิฯ	ร่วมทั�งสิ�นิ	3	คร่ั�ง	โดยได้จัดทํา 
ร่่างกฎกร่ะทร่วง	 แล้ะร่ะเบียบกร่มการ่ขุนิส่งทางร่างร่วม 
4	 ฉบับ	 ได้แก่	 ร่่างกฎกร่ะทร่วงว่าด้วยหลั้กเกณัฑ์แล้ะวิธีี 
การ่ขุอ	 การ่ออก	 การ่ขุอต่ออายุ	 การ่ขุอใบแทนิ	แล้ะอาย ุ
ขุองใบอนุิญ่าตเป็ินิพันัิกงานิขัุบร่ถขุนิส่งทางร่าง	 พั.ศ.... 
ร่่างกฎกร่ะทร่วงว่าด้วยการ่ร่ับร่องสถาบันิแล้ะหล้ักส่ตร่ 
การ่ฝึึกอบร่มพันัิกงานิขัุบร่ถขุนิส่งทางร่าง	 พั.ศ.	 . . . . 
ร่่างกฎกร่ะทร่วงว่าด้วยคุณัสมบัติขุองผ่้ขุออนิุญ่าตเป็ินิ
พันัิกงานิขัุบร่ถขุนิส่งทางร่าง	 พั.ศ...	 แล้ะร่่างร่ะเบียบ 
กร่มการ่ขุนิส่งทางร่างว่าด้วยวินิัยในิการ่ปิฏิิบัติหนิ้าที� 
ขุองผ่้ปิร่ะจําหน้ิาที� 	 พั.ศ.	 ....	 ทั�งนีิ� 	 มีขุ้อสรุ่ปิแนิวทาง 
การ่ออกใบอนิุญ่าต	ดังนิี�
 ระยัะเริ�มืแรก	 -	 จะเปิ็นิการ่นิําผ่้ที�ปิฏิิบัติหน้ิาที� 
เปิน็ิผ่ขัุ้บร่ถในิปัิจจุบนัิเขุ้าส่ร่่ะบบการ่ออกใบอนุิญ่าตขัุบร่ถไฟ 
ซึี�ง	ขุร่.	จะดาํเนิินิการ่กําหนิดคุณัล้กัษณัะสาํหรั่บพันิกังานิขุบัร่ถ 
ขุนิส่งทางร่าง	แล้ะให้ผ่้ให้บร่ิการ่ร่ถไฟตร่วจสอบคุณัสมบัติ
พันัิกงานิร่ถไฟให้ตร่งกับคุณัสมบัตทิี�กําหนิดเพ่ั�อออกใบรั่บร่อง 
ให้	ขุร่.	ก่อนิออกใบอนิุญ่าตพันิักงานิขุับร่ถต่อไปิ
 ระยัะต่อไป	 -	 เปิ็นิการ่เขุ้าส่่ร่ะบบการ่ให้ใบอนิุญ่าต
เต็มร่่ปิแบบ	 โดยที�บุคคล้ที�จะขุอใบอนิุญ่าตขุับร่ถไฟ	 
จะตอ้งผา่นิการ่ฝึกึอบร่มแล้ะทดสอบจากสถาบันิที�	ขุร่.	รั่บร่อง	 
ตามร่่างกฎกร่ะทร่วงที�เกี�ยวขุ้อง	 หากผ่านิการ่รั่บร่องจาก
สถาบนัิแล้ว้	ผ่ที้�จะสมคัร่พันิกังานิขุบัร่ถสามาร่ถนิาํใบร่บัร่อง
ดงักล่้าวไปิย่�นิขุอใบอนิญุ่าตขุบัร่ถต่อ	ขุร่.	เพั่�อ	ขุร่.	จะตร่วจสอบ
คุณัสมบัติต่อไปิ	 โดยภิายหล้ังจากได้ใบอนุิญ่าตขุับร่ถแล้้ว	
สามาร่ถนํิาไปิเปิน็ิเอกสาร่ปิร่ะกอบการ่สมคัร่งานิในิตําแหนิง่
พันัิกงานิขัุบร่ถไฟตามบร่ษิทัขุองผ่ใ้หบ้ร่กิาร่ร่ถไฟตอ่ไปิ	ทั�งนิี�	
ปิัจจุบันิ	ขุร่.	ได้ดําเนิินิการ่ขุอความร่่วมม่อผ่้ให้บร่ิการ่ขุนิส่ง
ทางร่าง	ออกใบรั่บร่องพันัิกงานิขัุบร่ถไฟขุองแต่ล้ะผ่ใ้ห้บริ่การ่ 
แล้ะส่งให้	ขุร่.	ปิร่ะกอบการ่ออกใบอนิุญ่าตฯ	ต่อไปิ

 7. โครงการศึกษาการจัดทํามืาตรฐานระบบไฟฟ้า
และระบบอาณัติสั้ญญาณ ระยัะท้� 1 (โครงข่ายัรถ่ไฟ 
ส้ายัประธิ์านของประเทศไทยั) 
	 เพั่�อร่วบร่วมแล้ะจัดทํามาตร่ฐานิด้านิร่ะบบไฟฟ้า 
แล้ะร่ะบบอาณััติ สัญ่ญ่าณัขุองร่ถไฟสายปิร่ะธีานิ 
ขุองปิร่ะเทศไทย	โดยมีผล้การ่ดําเนิินิงานิ	ดังนิี�
	 -	 อบร่มขุั�นิพ่ั�นิฐานิด้านิร่ะบบไฟฟ้าแล้ะร่ะบบ
อาณััติสัญ่ญ่าณั	เม่�อวันิที�	19	สิงหาคม	2563
	 -	 จัดกร่ะบวนิการ่มีส่วนิร่่วมขุองผ่้มีส่วนิได้ส่วนิเสีย 
ครั่�งที� 	 1	 แล้ะนิิทร่ร่ศการ่ร่ะบบไฟฟ้าแล้ะร่ะบอาณััติ 
สัญ่ญ่าณัคร่ั�งที�	1	เม่�อวันิที�	16	กันิยายนิ	2563
	 -	 ปิร่ะชมุตร่วจรั่บ	Interim	Report	เม่�อวนัิที�	17	กันิยายนิ 
2563	แล้ะร่ายงานิผล้ตร่วจร่ับแล้้วเม่�อ	30	กันิยายนิ	2563
	 -	 จัดการ่ถ่ายทอดเทคโนิโล้ยีด้านิร่ะบบไฟฟ้า
แล้ะอาณััติสัญ่ญ่าณั	 แล้ะนิิทร่ร่ศการ่ร่ะบบไฟฟ้าแล้ะ
อาณัตัสิญั่ญ่าณั	คร่ั�งที�	2	เม่�อวนัิที�	13	-	14	พัฤศจกิายนิ	2563
 8.  โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร พัิฒ น า กํา กับ ดู แ ล 
ความืปลอดภัูยัและความืมัื�นคงของการขนส่้งทางราง 
	 เพั่�อศึกษาหลั้กเกณัฑ์	 มาตร่ฐานิ	 กฎหมายสําหร่ับ 
จัดทํามาตร่ฐานิ	 ร่่างกฎกร่ะทร่วง	 มาตร่การ่กํากับด่แล้	 
แล้ะขุ้อเสนิอแนิะด้านิความปิล้อดภัิยแล้ะความมั�นิคง 
ขุองการ่ขุนิส่งทางร่าง	โดยมีผล้การ่ดําเนิินิงานิ	ดังนิี�
	 -	 ปิร่ะชุมคณัะทํางานิให้ความเห็นิฯ	คร่ั�งที�	 1/2563	
เม่�อวันิที�	22	กันิยายนิ	63
	 -	 ปิร่ะชมุคณัะกร่ร่มการ่ตร่วจร่บัพััสดฯุ	คร่ั�งที�	2/2563	
เม่�อวนัิที�	22	กนัิยายนิ	63	ที�ปิร่ะชมุเหน็ิชอบ	Progress	Report	
แล้ะอย่่ร่ะหว่างเบิกจ่ายงวดที�	2
	 -	 จัดปิร่ะชุมกลุ้่มย่อยผ่้มีส่วนิได้ส่วนิเสีย	 คร่ั�งที�	 1 
เม่�อวันิที�	 16	ตุล้าคม	2563	แล้ะถ่ายทอดความร้่่	 เม่�อวันิที�	 
22	ตุล้าคม	2563
 9. โครงการศึกษาการวิเคราะห์ ประเภูทและ
คุณลักษณะของรถ่ขนส่้งทางรางให้ส้อดคล้องกับ
โครงส้ร้างพืิ�นฐานด้านการขนส่้งทางราง 
	 เพ่ั�อกําหนิดปิร่ะเภิทแล้ะขุอบเขุตคุณัล้ักษณัะขุอง 
ร่ถขุนิส่งทางร่าง ที� เหมาะสมกับโคร่งส ร้่าง พ่ั�นิฐานิ 
ด้านิการ่ขุนิส่งทางร่างขุองปิร่ะเทศไทย	 ร่วมถึงแนิวทาง 
การ่ขึุ�นิทะเบียนิ	 การ่ตร่วจสอบ	 แล้ะการ่ร่ับร่องต่าง	 ๆ	 
โดยมีผล้การ่ดําเนิินิงานิ	ดังนิี�
	 -	 ปิร่ะชมุคณัะกร่ร่มการ่ตร่วจร่บัพััสดฯุ	คร่ั�งที�	2/2563	
เม่�อวนัิที�	15	กันิยายนิ	2563	ที�ปิร่ะชมุเหน็ิชอบ	Interim	Report	 
แล้ะอย่่ร่ะหว่างเบิกจ่ายงวดที�	2
	 -	 จัดสัมมนิาถ่ายทอดความร้่่	 ครั่�งที�	 1	 เม่�อวันิที�	 26	
ตุล้าคม	2563
	 -	 ที�ปิร่กึษาจดัสง่ร่า่งร่ายงานิฉบบัสดุทา้ย	ร่า่งร่ายงานิ 
ฉบับสรุ่ปิสําหรั่บผ่้บริ่หาร่	 ร่่างแนิวทางการ่กํากับด่แล้	
แล้ะคณัะกร่ร่มการ่ตร่วจรั่บพััสดุฯ	 ได้ปิร่ะชุมเม่�อวันิที�	 
17	พัฤศจิกายนิ	2563	แล้้ว

นายุพีระพล ถาวรสุ่ภูเจัริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม
เป็นประธ์านคณะทำางานการจััดทำาห้ลักเกณฑ์์ การออกใบอนุญาต
ขับรถไฟ รถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสู่ง
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 10. แผนปฏิิบัตกิารเพืิ�อส่้งเส้รมิืการเพิิ�มืประส้ทิธิ์ภิูาพิ
ในการขนส่้งส้นิค้าทางรถ่ไฟ พิ.ศ. 2563 - 2565
	 จั ด ทํา แผนิปิ ฏิิ บั ติ ก า ร่ เ พ่ั� อ ส่ ง เ ส ร่ิ ม ก า ร่ เ พิั� ม
ปิร่ะสทิธิีภิาพัในิการ่ขุนิส่งสนิิค้าทางร่ถไฟ	พั.ศ.	2563	-	2565	 
ซีึ�งปิร่ะกอบด้วย	 แผนิงานิ/โคร่งการ่ตามแผนิวิสาหกิจ 
การ่ร่ถไฟแห่งปิร่ะเทศไทย	ในิส่วนิที�เกี�ยวขุ้องกับการ่ส่งเสริ่ม 
การ่เพิั�มปิร่ะสิทธีิภิาพัในิการ่ขุนิส่งสินิค้าทางร่ถไฟ	 
แล้ะแผนิงานิ/โคร่งการ่	ในิสว่นิที�	ขุร่.	ร่บัผดิชอบ	เพั่�อดําเนินิิงานิ 
ตามนิโยบายรั่ฐมนิตร่วีา่การ่กร่ะทร่วงคมนิาคม	มุง่ส่่เป้ิาหมาย 
ในิการ่เพิั�มปิร่มิาณัการ่ขุนิส่งสนิิคา้ทางร่าง	30%	ภิายในิ	3	ปีิ
 11. การศึกษาการกํากับการใช้ีประโยัชีน์ทางราง 
และจัดทํากฎระเบ้ยับเพืิ�อรองรับการขนส่้งส้ินค้า 
ในเส้้นทางหลักของประเทศและระหว่างประเทศ
	 ศึกษาการ่กํากับการ่ใช้ปิร่ะโยชน์ิทางร่างแล้ะ 
จัดทํากฎร่ะเบียบเพ่ั�อร่องรั่บการ่ขุนิส่งสินิค้าในิเส้นิทางหลั้ก
ขุองปิร่ะเทศแล้ะร่ะหว่างปิร่ะเทศ	 เปิ็นิร่ะยะเวล้า	14	 เด่อนิ	
(พัฤษภิาคม	2563	-	มิถุนิายนิ	2564)
	 ดําเนิินิการ่กํากับติดตามแก้ไขุปิัญ่หาอุปิสร่ร่ค 
ในิการ่ปิร่ะกอบกิจการ่ขุนิส่งสินิค้าทางร่ถไฟ	 โดยร่่วม
สัมภิาษณั์เชิงล้ึกกับหนิ่วยงานิภิาคร่ัฐแล้ะเอกชนิผ่้ปิร่ะกอบ
ธีุร่กิจการ่ขุนิส่งทางร่าง	 เพ่ั�อร่ับฟังปิัญ่หาอุปิสร่ร่ค	 ร่วมทั�ง	
ความคิดเห็นิแล้ะขุ้อเสนิอในิการ่ขุนิส่งทางร่างแล้้ว	 จํานิวนิ	
24	หนิ่วยงานิ	แล้ะจัดปิร่ะชุมกลุ้่มย่อย	คร่ั�งที�	 1	 เพ่ั�อสร้่าง 
ความเขุ้าใจแล้ะสําร่วจความสนิใจขุองเอกชนิเบ่�องต้นิ 
เกี�ยวกับการ่กํากับการ่ใช้ปิร่ะโยชน์ิทางร่างแล้ะจัดทํากฎร่ะเบยีบ 
เพั่�อร่องร่ับการ่ขุนิส่งสินิค้าในิเส้นิทางหลั้กขุองปิร่ะเทศ 
แล้ะร่ะหว่างปิร่ะเทศ	 เม่�อวันิที�	 10	 กันิยายนิ	 2563	 โดยมี	
ร่วค.	เป็ินิปิร่ะธีานิ	แล้ะผ่เ้ขุา้ร่ว่มปิร่ะชมุทั�งภิาคร่ฐัแล้ะเอกชนิ	
จํานิวนิกว่า	200		หนิ่วยงานิ	ทั�งนิี�	คาดว่าจะมีการ่จัดปิร่ะชุม
ร่ับฟังความคิดเห็นิจากภิาคเอกชนิ	 (Market	 Sounding)	 
ในิเด่อนิธีันิวาคม	2563
	 ขุร่.	 ได้เห็นิชอบแล้ะตร่วจรั่บร่ายงานิความก้าวหน้ิา	
(Progress	 Report)	 แล้้ว	 เม่�อวันิที�	 24	 กันิยายนิ	 2563	 
โดยคาดว่าจะมีการ่จัดปิร่ะชุมเพ่ั�อพัิจาร่ณัาร่ายงานิ 
ฉบับกล้าง	(Interim	Report)	ในิเด่อนิธีันิวาคม	2563

การพััฒน้ำาโครงสร้างพั้�น้ำฐาน้ำด้้าน้ำการขน้ำส่งทางราง 
ใน้ำเขติพั้�น้ำที�ติ่าง ๆ
	 การ่ก่อสร่้างที�หยุดร่ถไฟวุฒากาศ	 ในิเส้นิทางร่ถไฟ
สายวงเวียนิใหญ่่	 -	มหาชัย	 เพั่�อเช่�อมต่อกับสถานีิร่ถไฟฟ้า 
บีทีเอสวุฒากาศ	 ซีึ�งมีร่ะยะห่างปิร่ะมาณั	 150	 เมตร่	 
เนิ่�องจากเพัจเฟซีบุ๊ก “โครงส้ร้างพืิ�นฐาน ประเทศไทยั 
Thailand Infrastructure”	 ได้โพัสต์ขุ้อความเม่�อวันิพุัธีที�	
26	 มิถุนิายนิ	2562	 ว่า	 “ขุอป้ิายหยุดร่ถไฟวุฒากาศ	 ร่ถไฟ 
สายวงเวียนิใหญ่่	 -	 มหาชัย	 เพั่�อเช่�อมต่อสถานิีร่ถไฟ	BTS	
วุฒากาศ...”	 ต่อมา	 ขุร่.	 ได้ปิร่ะสานิกับ	 ร่ฟท.	 ล้งสําร่วจ
พั่�นิที�คร่ั�งแร่กเม่�อวันิที�	1	กร่กฎาคม	2562	ร่่วมกับเจ้าหนิ้าที� 
ฝึ�ายการ่เดินิร่ถ	ร่ฟท.	แล้ะนิายจิร่วัฒนิ์	จังหวัด	แอดมินิเพัจ 
เฟซีบุ๊ก	 “โคร่งสร้่างพ่ั�นิฐานิ	 ปิร่ะเทศไทย	 Thailand	 
Infrastructure”	 แล้ะได้ร่่วมกันิพิัจาร่ณัาล้งสําร่วจพ่ั�นิที� 
อีกคร่ั�งบร่ิเวณัที�หยุดร่ถวุฒากาศ
	 อีกคร่ั�ง	 เม่�อวันิที�	 16	 กร่กฎาคม	 2563	 ซีึ�ง	 ร่ฟท.	 
เห็นิว่าตามที�	 ขุร่.	 ขุอเขุ้าพ่ั�นิที�ในิการ่ดําเนิินิการ่ปิรั่บปิรุ่ง
ภ่ิมิทัศนิ์บริ่ เวณัดังกล่้าวเปิ็นิปิร่ะโยชนิ์แก่ปิร่ะชาชนิ 
ที�มาใช้บร่ิการ่	 จึงเห็นิควร่ให้	 ขุร่.	 เขุ้าพ่ั�นิที�ในิการ่ดําเนิินิ 
การ่ปิรั่บปิรุ่งภ่ิมทิศันิ	์โดย	ขุร่.	ได้ดําเนิินิการ่ปิรั่บปิร่งุภ่ิมทิศันิ ์
แล้ะจัดกิจกร่ร่มสร่้างสาธีาร่ณัปิร่ะโยชนิ์ขุอง	 ขุร่.	 โคร่งการ่ 
จิตอาสา	 เร่าทําความดี 	 เพั่� อชาติ 	 ศาสนิ์ 	 กษัตร่ิย์	 
พััฒนิาปิ รั่บปิ รุ่ง ภ่ิ มิทัศ น์ิบ ริ่ เ วณัที�ห ยุดร่ถ วุฒากาศ 
เร่ียบร่้อยแล้้ว	 เม่�อวันิที�	 28	 กร่กฎาคม	 2563	 ที�ผ่านิมา	 
ทั�งนีิ�	 พับว่าบร่ิเวณัฝึั�งขุวาทางขุองชานิชาล้ามีล้ักษณัะเป็ินิ 
แอ่งนํิ�าขุนิาดใหญ่่	ไม่มทีี�ร่ะบายนิํ�าซีึ�งอาจก่อให้เกิดอันิตร่าย
แก่ปิร่ะชาชนิที�จะมาใช้บริ่การ่ในิอนิาคตได้	 โดย	ขุร่.	 ได้ส่ง
พ่ั�นิที�บร่ิเวณัดังกล้่าวแก่	 ร่ฟท.	 เร่ียบร่้อยแล้้ว	 เพั่�อให้	 ร่ฟท.	 
เปิ็นิผ้่ด่แล้พ่ั�นิที�	 แล้ะปิรั่บปิรุ่งพ่ั�นิที�บริ่เวณัฝึั�งขุวาทางให้
สามาร่ถร่ะบายนิํ�าได้	 ร่วมถึงปิร่ับปิรุ่งภิ่มิทัศนิ์ในิส่วนิที�	 ขุร่.	
ไมส่ามาร่ถดําเนินิิการ่ได้ในิบร่เิวณัดังกล้า่ว	ซีึ�งปิจัจบุนัิ	ร่ฟท.	
ได้ปิร่ะสานิ	กทม.	 ให้ปิ่บล้็อก	ทางเดินิบริ่เวณัชานิชาล้าเพั่�อ
อาํนิวยความสะดวกแก่ปิร่ะชาชนิ	ผ้่ใชบ้ร่กิาร่	แล้ะเปิดิใชง้านิ 
เพั่�อหยุดร่ับ	 -	 ส่ง	 ผ่้โดยสาร่	ตั�งแต่วันิที�	 23	ตุล้าคม	 2563	
เปิ็นิต้นิไปิ

นายุศักดิ�ส่ยุาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ชมบอร์ดนิทรรศการในการประชุมกลุ่มยุ่อยุ ครั�งที� 1
เมื�อวันที� 10 กันยุายุน 2563
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 กรมเจ้าท่า
 การเติรียมความพัร้อมรับการติรวจสอบประเทศ
สมาชิกจากองค์การทางทะเลำระห้ว่างประเทศ
	 ปิร่ะเทศไทยได้เขุ้าเปิ็นิสมาชิกองค์การ่ทางทะเล้
ร่ะหว่างปิร่ะเทศเม่�อปิี	 พั.ศ.	 2516	 แล้ะดําเนิินิการ่ตาม
พัันิธีกร่ณัีขุองอนิุสัญ่ญ่าร่ะหว่างปิร่ะเทศ	 เพั่�อให้เกิด 
ความปิล้อดภัิยในิการ่เดินิเร่อ่แล้ะการ่ขุนิส่งร่ะหว่างปิร่ะเทศ	
ตล้อดจนิปิกป้ิองคุม้คร่องสิ�งแวดล้อ้มทางทะเล้	ซีึ�งสอดคล้อ้ง
กับเป้ิาหมายการ่พััฒนิาที�ยั�งย่นิในิกร่อบขุองสหปิร่ะชาชาติ	
(Sustainable	Development	Goals:	 SDGs)	 กร่มเจ้าท่า 
ไดม้บีทบาทสําคญั่ในิการ่ดําเนิินิการ่ตามอนิสุญั่ญ่าร่ะหวา่ง
ปิร่ะเทศขุอง	 IMO	 แล้ะร่่วมม่อในิเวทีร่ะหว่างปิร่ะเทศ 
เพั่�อยกร่ะดับมาตร่ฐานิความปิล้อดภัิยแล้ะการ่ปิกปิ้อง
คุ้มคร่องสิ�งแวดล้้อมทางทะเล้อย่างต่อเน่ิ�อง	 โดยเขุ้าร่่วม
การ่ตร่วจสอบปิร่ะเทศสมาชิกภิาคสมัคร่ใจเม่�อ	 พั.ศ.	
2546	 แล้ะปิัจจุบันิกร่มเจ้าท่าจะเขุ้าร่ับการ่ตร่วจสอบ 
ภิาคบงัคบั	จาก	IMO	ในิปิ	ีพั.ศ.	2564	ทั�งนีิ�จากการ่แพัร่ร่่ะบาด 
ขุองโร่คติดเช่�อไวร่ัสโคโร่นิา	2019	 (COVID-19)	จึงได้เล้่�อนิ 
การ่ตร่วจสอบไปิในิปีิ	 2565	 โดยการ่เตรี่ยมความพัร้่อม 
เพั่�อร่องรั่บการ่ตร่วจสอบที�ได้ดาํเนิินิการ่เสร็่จสิ�นิแล้้ว	 
ปิร่ะกอบด้วย
	 1.	 จัดทําแผนิกล้ยุทธี์การ่ดําเนิินิการ่ตามขุ้อกําหนิด 
ขุององค์การ่ทางทะเล้ร่ะหว่างปิร่ะเทศ	โดยได้ร่บัความเห็นิชอบ 
จากคณัะอนุิกร่ร่มการ่จัดทําแล้ะขัุบเคล่้�อนิกล้ยุทธ์ี 
เพ่ั�อดําเนิินิการ่ตามพัันิธีกร่ณีัอนิุสัญ่ญ่าร่ะหว่างปิร่ะเทศ 
ขุององค์การ่ทางทะเล้ร่ะหว่างปิร่ะเทศ

	 2.	 ยกร่ะดับการ่กํากับการ่ปิฏิิบัติงานิในิฐานิะ 
ร่ัฐเจ้าขุองธีง	 รั่ฐชายฝัึ�ง	 แล้ะร่ัฐเจ้าขุองท่าเร่่อ	 โดยจัดทํา
มาตร่ฐานิกร่ะบวนิการ่ปิฏิิบัติงานิ	 (SOP)	แล้ะออกร่ะเบียบ
ปิฏิิบัติร่องร่ับเปิ็นิมาตร่ฐานิ
	 3.	 เพิั�มความเขุ้มขุ้นิในิการ่กํากับด่แล้หน่ิวยงานิ 
ที�ได้ร่ับมอบอํานิาจให้ทําการ่แทนิร่ัฐ	 เช่นิ	สมาคมจัดชั�นิเร่่อ	 
โดยออกขุ้อบังคับสําหรั่บการ่ตร่วจเร่่อแล้ะจัดทําร่ะบบ 
ตร่วจสอบแล้ะปิร่ะเมนิิผล้การ่ปิฏิิบตังิานิขุองสมาคมจดัชั�นิเร่อ่ 
	 4.	 ยกร่ะดับการ่ร่ายงานิขุ้อม่ล้ต่อ	 IMO	 โดยกําหนิด
หนิ่วยงานิร่ับผิดชอบแล้ะบันิทึกขุ้อม่ล้ล้งในิร่ะบบ	GSIS	 
ขุอง	 IMO	 ได้คร่บถ้วนิ	 แล้ะพััฒนิาร่ะบบบ่ร่ณัาการ่ขุ้อม่ล้
กิจการ่ทางทะเล้ขุองปิร่ะเทศไทย	 (THISIS)	 เพั่�อเช่�อมโยง
ร่ะบบ	GISIS	ขุอง	IMO
	 5.	 ปิร่ับปิรุ่งกล้ไกการ่สอบสวนิอุบัติเหตุให้เปิ็นิไปิ
ตามมาตร่ฐานิสากล้	 โดยกร่ะทร่วงคมนิาคม	 ได้แต่งตั�ง 
คณัะทาํงานิสอบสวนิอุบัติเหตุทางทะเล้ขุองกร่ะทร่วง
คมนิาคม	แล้ะแต่งตั�งคณัะทํางานิเพั่�อศึกษาความเปิ็นิไปิได้
ในิการ่จัดตั�งหนิ่วยงานิสอบสวนิอุบัติเหตุทางทะเล้

ด้้าน้ำการขน้ำส่งทางน้ำำ�า

การเตรียุมความพร้อมรับการตรวจัส่อบประเทศส่มาชิกจัากองค์การทางทะเลระห้ว่างประเทศ
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 โครงการก่อสร้างแลำะจัด้ห้าระบบติรวจการณ์
ชายฝ่ั่�ง VTS ใน้ำน้ำ่าน้ำน้ำำ�าไทย ระยะที� 3
 ตั�งศูนยั์ควบคุมืจราจรและความืปลอดภัูยัทาง
ทะเล 2 แห่ง ได้แก่	ศ่นิย์ควบคุมจร่าจร่แล้ะความปิล้อดภิัย
ทางทะเล้	บร่ิเวณัฝึั�งอันิดามันิ	ณั	จังหวัดภิ่เก็ต	 โดยมีสถานิี
ล้่กขุ่าย	 VTS	 11	 สถานิี	 คร่อบคลุ้มตั�งแต่จังหวัดร่ะนิอง 
ถึงจังหวัดสต่ล้	แล้ะศ่นิย์ควบคุมจร่าจร่แล้ะความปิล้อดภัิย
ทางทะเล้	บร่เิวณัฝึั�งอา่วไทย	ณั	กร่มเจ้าทา่	ซีึ�งมสีถานีิล่้กขุ่าย	 
VTS	 จํานิวนิ	 12	 สถานิี	 คร่อบคลุ้มตั�งแต่ปิร่ะจวบคีร่ีขุันิธี ์
ถงึจังหวัดนิร่าธีวิาส	ทั�งนีิ�เพ่ั�อเป็ินิศ่นิยส์ั�งการ่แล้ะปิร่ะมวล้ผล้ 
ในิภิาพัร่วมขุองชายฝึั�งทะเล้ในินิ่านินิํ�าไทย	แล้ะกํากับด่แล้
ความปิล้อดภัิยในิการ่เดินิเร่่อในิน่ิานินํิ�าไทย	 อีกทั�งเป็ินิ 
การ่สนัิบสนุินิให้เกิดปิร่ะโยชน์ิในิหล้ายมติ	ิอาท	ิด้านิความมั�นิคง	 
ด้านิเศร่ษฐกิจ	ด้านิสังคม	ด้านิวิทยาศาสตร่์แล้ะเทคโนิโล้ยี	
ด้านิสิ�งแวดล้้อม	เปิ็นิต้นิ	
 การผลำิติบุคลำากรด้้าน้ำพัาณิชยน้ำาวี
	 ผล้ิตคนิปิร่ะจําเร่่อทุกร่ะดับชั�นิให้มีคุณัภิาพัแล้ะ
เพัียงพัอต่อความต้องการ่ขุองตล้าดแร่งงานิเพั่�อสนิับสนิุนิ
กิจการ่พัาณัิชยนิาวี	 ร่วมทั�งพััฒนิาแล้ะฝึึกอบร่ม	 เพั่�อเพิั�ม
วิทยฐานิะขุองคนิปิร่ะจําเร่่อทุกร่ะดับชั�นิให้ได้มาตร่ฐานิ
สากล้ตามอนุิสัญ่ญ่าว่าด้วยมาตร่ฐานิการ่ฝึึกอบร่ม	 
การ่ออกปิร่ะกาศนิียบัตร่	 แล้ะการ่เขุ้ายาม	 คนิปิร่ะจําเร่่อ	 
ค.ศ.	1978	แล้ะแก้ไขุเพัิ�มเติม	 (International	Convention	
on	 Standards	 of	 Training,	 Certification	 and	Watch	
keeping	 for	 Seafarers,	 1987	 as	 amended)	 ขุอง
องค์การ่ทางทะเล้ร่ะหว่างปิร่ะเทศ	(International	Maritime	 
Organization:	IMO)	แล้ะขุ้อบงัคบักร่มเจ้าท่าว่าด้วยการ่ฝึึกอบร่ม 
การ่สอบความร่่	้แล้ะการ่ออกปิร่ะกาศนีิยบัตร่ผ่ทํ้าการ่ในิเร่อ่	 
ซีึ�งในิปิีงบปิร่ะมาณั	 2563	 (ปิีการ่ศึกษา	 2562)	 มีผ่้สําเร่็จ 
การ่ศกึษา	จํานิวนิ	113	คนิ	แล้ะมผี่ผ่้านิการ่ฝึกึอบร่ม	จํานิวนิ	
2,763	คนิ
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 การพััฒน้ำายกระด้ับท่าเรือใน้ำแม่น้ำำ�าเจ้าพัระยา 
เป็น้ำสถาน้ำีเรือเช่�อมโยงระบบขน้ำส่งอ่�น้ำ Smart Pier
	 พััฒนิาทา่เร่่อโดยสาร่เปิน็ิทา่เร่่ออจัฉร่ยิะ	(Smart	Pier)	
มรี่ะบบ	Hardware	แล้ะ	Software	ที�ทนัิสมยั	มีความสะดวก	
ปิล้อดภิัย	 เช่�อมต่อกับร่ะบบขุนิส่งร่่ปิแบบอ่�นิร่องร่ับการ่ใช้
ร่ะบบตั�วร่่วม	ติดตั�งกล้้องวงจร่ปิิด	ติดตั�งร่ะบบเสียงปิร่ะกาศ	
มรี่ะบบการ่ควบคุมชอ่งทางขุึ�นิ	-	ล้งท่าเร่อ่	มีร่ะบบการ่ควบคุม
จํานิวนิผ่้โดยสาร่ล้งเร่่อ	มีจอแสดงผล้การ่เขุ้า	-	ออกขุองเร่่อ	 
มีร่ะบบควบคุมความปิล้อดภิัยร่องร่ับการ่ให้บร่ิการ่ 
แก่ผ่้โดยสาร่ร่วมทั�งผ่้พัิการ่แล้ะผ่้ส่งอายุ	
	 ทั�งนีิ�	 ได้ดําเนิินิการ่ตามแผนิที�กําหนิดต่อไปิ	สําหร่ับ
การ่พััฒนิาท่าเร่่อต้นิแบบ	 กร่มเจ้าท่าได้พััฒนิาท่าเร่่อ 
กร่มเจ้าท่าเปิ็นิท่าเร่่อต้นิแบบ	 ซีึ�งได้พััฒนิาแล้้วเสร็่จ 
ในิเด่อนิธัีนิวาคม	2562	แล้ะท่าเร่่อสาทร่จะดําเนินิิการ่แล้้วเสร็่จ 
ภิายในิปิี	2563	

 การพััฒน้ำาสถาน้ำี/เรือไฟฟ้า
	 ผล้ักดันิให้เกิดการ่นิําพัลั้งงานิไฟฟ้ามาทดแทนิ
พัล้งังานิจากเช่�อเพัลิ้ง	เพ่ั�อปิร่ะหยดัพัล้งังานิแล้ะล้ดมล้ภิาวะ
ในิอากาศ	 โดยในิวันิที�	 16	กร่กฎาคม	2563	ล้งนิามบันิทึก
ขุ้อตกล้งความร่่วมม่อ	 เพั่�อนิําร่่องพััฒนิาท่าเร่่อในิแม่นิํ�า
เจ้าพัร่ะยา	เช่นิ	ท่าเร่่อพัร่ะร่าม	5	ท่าเร่่อพัร่ะร่าม	7	ร่่วมกับ 
การ่ไฟฟ้าฝึ�ายผล้ิตแห่งปิร่ะเทศไทย	 ให้มีความทันิสมัย	
ปิล้อดภิัย	 หร่่อที�เร่ียกว่า	 ท่าเร่่ออัจฉร่ิยะ	 (Smart	 Pier)	 
แล้ะในิวันิที�	15	สิงหาคม	2563	นิายอธิีร่ฐั	รั่ตนิเศร่ษฐ	รั่ฐมนิตร่ ี
ช่วยว่าการ่กร่ะทร่วงคมนิาคม	พัร่้อมด้วย	นิายวิทยา	ยาม่วง 
อธีิบดีกร่มเจ้าท่า	 แล้ะคณัะผ่้บร่ิหาร่	 ร่่วมทดสอบเร่่อ
ไฟฟ้า	 “โครงการจัดหาระบบเรือโดยัส้ารไฟฟ้าต้นแบบ  
ในคลองแส้นแส้บ เพิื�อประหยััดพิลงังานและเปน็มืติรกบั 
ส้ิ�งแวดลอ้มื”	ณั	ทา่เร่อ่ผา่นิฟา้ล้ลี้าศ	แล้ะในิวนัิที�	21	สงิหาคม	
2563	นิายอธีิร่ัฐ	 ร่ัตนิเศร่ษฐ	 ร่ัฐมนิตร่ีช่วยว่าการ่กร่ะทร่วง
คมนิาคม	 ให้เกียร่ติเปิ็นิปิร่ะธีานิ	 ในิการ่เปิิดตัวเร่่อไฟฟ้า 
ล้ําแร่กในิแม่นิํ�าเจ้าพัร่ะยา	 ซีึ�งกร่มเจ้าท่าได้ร่่วมม่อกับ	 
บร่ษิทั	พัลั้งงานิบริ่สทุธิี�	จํากัด	(มหาชนิ)	หร่อ่	บร่ษิทั	EA	ไดพั้ัฒนิา 
เร่่อไฟฟ้าต้นิแบบในิแม่นิํ�าเจ้าพัร่ะยา	 เพิั�มความสะดวก	
ร่วดเร่็ว	 แล้ะสามาร่ถยกร่ะดับคุณัภิาพัชีวิตขุองปิร่ะชาชนิ 
ทกุภิาคสว่นิ	ในิการ่เดนิิทางร่ป่ิแบบวถิชีวีติใหม	่(New	Normal)	 
ที�ไร่้มล้พัิษ	เปิ็นิมิตร่ต่อสิ�งแวดล้้อม	พัร่้อมเช่�อมโยงถึงร่ะบบ 
โคร่งขุ่าย	 “เรือ รถ่ ราง”	 ทั�งนิี�	 ได้มีพัิธีีเปิิดการ่เดินิเร่่อ 
โดยให้ปิร่ะชาชนิทดล้องใช้บร่ิการ่ภิายในิสิ�นิปิี	 2563	 
เพั่�อเปิน็ิขุองขุวัญ่ปีิใหม	่2564	โดยพัล้เอก	ปิร่ะยทุธี	์จันิทร่โ์อชา 
ได้ให้เกียร่ติเปิ็นิปิร่ะธีานิในิพัิธีีเปิิด
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 การพััฒน้ำาท่าเรือชายฝั่่�ง
	 เพั่�อใหเ้กดิความปิล้อดภิยั	เช่�อมโยงเส้นิทางคมนิาคม
ทางนํิ�า	แล้ะร่ะบบอ่�นิ	ตล้อดจนิสถานิที�ทอ่งเที�ยวทางนิํ�าต่าง	ๆ 	 
ส่งเสร่ิมให้ปิร่ะชาชนิได้ร่ับความสะดวกในิการ่เดินิทาง	 
แล้ะยกร่ะดับคุณัภิาพัชีวิตขุองปิร่ะชาชนิอย่างทั�วถึง 
แล้ะเท่าเทียม	โดยงานิสําคัญ่ที�กร่มเจ้าทา่ได้พััฒนิาแล้ว้เสร็่จ 
ค่อท่าเร่่อสวนิสาธีาร่ณัะธีาร่า	 อาํเภิอเม่อง	 จังหวัดกร่ะบี� 
แล้ะอย่ร่่ะหว่างดาํเนินิิการ่	เช่นิ	ท่าเร่่อปิากเมง	ตําบล้ไม้ฝึาด	
อาํเภิอสเิกา	จังหวดัตร่งั	ปิร่บัปิรุ่งทา่เทยีบเร่อ่เฟอร์่ร่ี�เกาะสมยุ	
อาํเภิอเกาะสมุย	 ปิร่ับปิรุ่งท่าเทียบเร่่อท้องศาล้าแล้ะ 
ท่าเทียบเร่่อหาดร่ิ�นิ	 อาํเภิอเกาะพัะงันิ	 จังหวัดสุร่าษฎร์่ธีานิี	
ปิร่ับปิรุ่งท่าเทียบเร่่อ	 เพ่ั�อการ่ท่องเที�ยวแล้ะบร่ิหาร่จัดการ่
ภิายในิท่าเทียบเร่อ่	เพั่�อความปิล้อดภิยัที�ท่าเทยีบเร่่อผ้่โดยสาร่ 
แล้ะการ่ท่องเที�ยวบริ่เวณัปิากคล้องจิหล้าด	 จังหวัดกร่ะบี�	
แล้ะปิรั่บปิรุ่งท่าเร่่อสินิค้าชายฝึั�งปัิตตานีิ	 ตําบล้บานิา	 
อาํเภิอเม่อง	จังหวัดปิัตตานิี	เปิ็นิต้นิ
 การขุด้ลำอกร่องน้ำำ�าเศรษฐกิจ 
	 เพั่�อเพิั�มขุีดความสามาร่ถในิการ่แขุ่งขุันิ	 ให้สามาร่ถ 
ใชร่้่องนิํ�าในิการ่สญั่จร่ขุนิส่งสนิิค้าแล้ะโดยสาร่ได้อย่างสะดวก 
ร่วดเร็่วตล้อดทั�งปีิ	 ช่วยล้ดต้นิทุนิแล้ะปิร่ะหยัดพัลั้งงานิ 
เช่�อเพัล้ิงในิการ่ขุนิส่ง	 ตล้อดจนิเป็ินิการ่ส่งเสร่ิมสนิับสนิุนิ 
ความเจริ่ญ่เติบโตทางเศร่ษฐกิจแล้ะการ่ค้าร่ะหว่างปิร่ะเทศ	 
เกิดการ่สร้่างงานิ	 สร้่างร่ายได้	 ทั�งทางตร่งแล้ะทางอ้อม 
อันิจะทําให้สภิาพัทางเศร่ษฐกิจ	 สังคม	 แล้ะความเป็ินิอย่่ 
ขุองปิร่ะชาชนิดีขึุ�นิ	โดยในิปีิงบปิร่ะมาณั	2563	ได้ดําเนินิิการ่
ในิร่่องนิํ�าสาํคญั่	 ได้แก่	 ร่่องนิํ�าบ้านิดอนิ	จงัหวัดสรุ่าษฎร์่ธีานิี	
ร่่องนํิ�าปัิตตานิ	ีแล้ะบร่เิวณัที�จอดพัักเร่อ่ปัิตตานิ	ีอาํเภิอเมอ่ง
ปัิตตานีิ	จงัหวัดปัิตตานีิ	ร่่องนํิ�าชายฝัึ�งทะเล้ที�ร่่องนํิ�าสมุทร่สาคร่	
(ท่าจีนิ)	อาํเภิอเม่องสมุทร่สาคร่	จังหวัดสมุทร่สาคร่	 ร่่องนิํ�า
สงขุล้า	 (ร่่องนิอก)	อาํเภิอเม่องสงขุล้า	 จังหวัดสงขุล้า	แล้ะ 
ร่่องนิํ�ากนัิตงั	ตําบล้กนัิตัง	อําเภิอกนัิตัง	จงัหวัดตร่งั
 การพััฒน้ำาร่องน้ำำ�า ป่าสัก เพัิ�มประสิท ธิิภาพั 
การขน้ำส่งทางลำำาน้ำำ�าภายใน้ำประเทศ
	 กร่มเจ้าท่าได้ร่ับงบปิร่ะมาณัปิี	2563	 -	2565	วงเงินิ
ปิร่ะมาณั	500	ล้้านิบาท	ในิการ่ก่อสร่้างเขุ่�อนิปิ้องกันิตล้ิ�งพััง
ในิแม่นิํ�าปิ�าสัก	ร่ะยะที�	2	ตอนิที�	1	ความยาวร่วมปิร่ะมาณั	 
2	กโิล้เมตร่	เพั่�อสนัิบสนินุิแล้ะพััฒนิาศกัยภิาพั	ร่อ่งนิํ�าภิายในิ
ปิร่ะเทศให้สามาร่ถร่องร่ับการ่ขุนิส่งทางล้ํานํิ�าที�ปิร่ะหยัด
ต้นิทุนิ	 ช่วยล้ดปิัญ่หาการ่จร่าจร่	 ซีึ�งปิัจจุบันิอย่่ร่ะหว่าง 
ดําเนิินิการ่

การพัฒนาท่าเรือชายุฝึั�ง

การพัฒนาร่องนำ�าป่าส่ักเพิ�มประส่ิทธ์ิภูาพการขนส่่งทางลำานำ�า

ภูายุในประเทศ

การขุดลอกร่องนำ�าเศรษฐกิจั 

โครงการขุดลอกร่องนำ�า บางมะรวด จัังห้วัดปัตตานี 
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 การท่าเรือแห่้งประเทศไทย
 ท่าเรือกรุงเทพั 
 โครงการพัิฒนาท่าเรือฝั่่�งตะวันตกเป็นท่าเรือ
อัตโนมัืติ (Automated Container Terminal)	 โดยม ี
แนิวความคิดให้เปิ็นิ	 Smart	 Port	 มีการ่นิําร่ะบบ	Semi	 -	 
Automated	 Operat ion	 ที�มีปิร่ะสิทธีิภิาพัส่งมาใช้ 
ในิการ่ให้บริ่การ่	 ซีึ� งจะช่วยให้สามาร่ถบริ่หาร่พ่ั�นิที� 
ในิล้านิวางต่้สินิค้าได้อย่างเต็มปิร่ะสิทธิีภิาพั	แล้ะโครงการ
พิัฒนาเส้้นทางเชีื�อมืต่อท่าเรือกรุงเทพิและทางพิิเศษ 
ส้ายับางนา - อาจณรงค์ (S1)	ที�จะสามาร่ถล้ดผล้กร่ะทบ 
ทางด้านิการ่จร่าจร่บร่ิ เวณัโดยร่อบท่า เร่่อกรุ่ ง เทพั 
โดยการ่เช่�อมโยงพ่ั�นิที�ท่าเร่่อกรุ่งเทพัแล้ะทางพิัเศษ 
สายบางนิา	 -	 อาจณัร่งค์	 (S1)	 ซีึ�งจะสามาร่ถยกร่ะดับ 
ภิาพัล้ักษณั์ขุององค์กร่ในิการ่เพิั�มปิร่ะสิทธีิภิาพัการ่บร่ิการ่
ให้ทันิสมัยตามมาตร่ฐานิสากล้	 แล้ะสร่้างความพัึงพัอใจ 
ให้แก่ผ่้ใช้บร่ิการ่ในิอนิาคต

แนวเส่้นทางโครงการพัฒนาเส่้นทางเชื�อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษส่ายุบางนา - อาจัณรงค์

รายงานประจำาป ี2563 กระทรวงคมนาคม126



 ท่าเรือแห้ลำมฉบัง
 โครงการพิัฒนาท่าเรือแหลมืฉบัง ขั�นท้� 3	 จาก
ความสามาร่ถในิการ่ร่องร่ับต่้สินิค้าขุองท่าเทียบเร่่อต่าง	 ๆ	
ในิโคร่งการ่ท่าเร่่อแหล้มฉบัง	ขุั�นิที�	1	แล้ะขุั�นิที�	2	ร่วมกันิไว ้
ที�ปิร่ะมาณั	11.1	ล้า้นิ	ที.อี.ย่./ปีิ	เม่�อนิาํตัวเล้ขุการ่คาดการ่ณ์ั 
อัตร่าการ่ขุยายตัวปิร่ิมาณัต่้สินิค้าปิร่ะมาณัร่้อยล้ะ	 4	 
จะพับว่า	 ท่าเร่่อแหล้มฉบังจําเปิ็นิจะต้องเปิิดให้บร่ิการ่ 
ท่ า เ ทียบ เ ร่่ อ ท่ าแร่กในิโคร่งการ่ ท่า เ ร่่ อแหล้มฉบัง	 
ขุั�นิที�	 3	 ภิายในิปิี	 2567	 ซีึ�งเม่�อท่าเร่่อแหล้มฉบัง	 ขัุ�นิที�	 3	
เปิิดให้บร่ิการ่คร่บทุกท่าจะมีขุีดความสามาร่ถร่องร่ับ
ต่้สินิค้าได้ปิร่ะมาณัปีิล้ะ	 18.1	 ล้้านิ	 ที.อี . ย่ . 	 ร่วมทั�ง
ผล้ักดันิให้เป็ินิท่าเร่่อแหล้มฉบังเป็ินิท่าเร่่อหลั้ก	 (Main	
Port)	 ในิการ่ร่องร่ับการ่ขุนิส่งสินิค้าร่ะหว่างปิร่ะเทศ 
ต่อไปิ
 ท่าเรือภ่มิภาค
	 ทา่เร่อ่ภิม่ภิิาคในิกํากบัขุองการ่ทา่เร่อ่ฯ	ปิร่ะกอบดว้ย	
ท่าเร่่อพัาณัิชย์เชียงแสนิ/ท่าเร่่อเชียงขุองแล้ะท่าเร่่อร่ะนิอง	
จะเนิ้นิเร่่�องการ่ใช้ปิร่ะโยชนิ์ขุองพั่�นิที�ท่าเร่่อให้เกิดปิร่ะโยชนิ์
อย่างส่งสุด	 ร่วมทั�งส่งเสร่ิมความร่่วมม่อทางธีุร่กิจร่ะหว่าง
ปิร่ะเทศ	อาทิ	 ความร่่วมม่อร่ะหว่างท่าเร่่อร่ะนิองกับท่าเร่่อ 
ในิกลุ้ม่ปิร่ะเทศ	BIMSTEC	ส่งผล้ให้ท่าเร่อ่ร่ะนิองมีความจาํเป็ินิ
จะต้องดาํเนิินิการ่พััฒนิาศักยภิาพัโคร่งสร้่างพ่ั�นิฐานิแล้ะ 
การ่ให้บร่ิการ่ในิด้านิต่าง	 ๆ	 เพั่�อเพิั�มขุีดความสามาร่ถ 
ให้สอดร่ับกับแนิวโนิ้มการ่ขุนิส่งที�เพิั�มส่งขึุ�นิแล้ะนิโยบาย
การ่พััฒนิาปิร่ะเทศขุองร่ัฐบาล้	 ภิายใต้โครงการพัิฒนา
ศกัยัภูาพิโครงส้รา้งพืิ�นฐานและการให้บรกิารของทา่เรอื
ระนอง

โครงการก่อส่ร้างท่าเทียุบเรือเชียุงแส่นแห้่งที� 2

โครงการพัฒนาศักยุภูาพโครงส่ร้างพื�นฐาน
และการให้้บริการของท่าเรือระนอง
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กรมท่าอากาศยาน้ำ
 การด้ำาเน้ำิน้ำงาน้ำของโครงการ แผน้ำงาน้ำ กิจกรรม 
ที�สำาคัญ
 1. ก่อส้ร้างและปรับปรุงท่าอากาศยัานกระบ้�
		 ก่อสร้่างอาคาร่ที�พัักผ่้โดยสาร่หล้ังที�	 3	แล้ะปิรั่บปิรุ่ง
อาคาร่ผ้่โดยสาร่หล้ังที�	 1	 แล้ะ	 2	พัร่้อมอาคาร่จอดร่ถยนิต์	
ท่าอากาศยานิกร่ะบี�	 เพ่ั�อให้ร่องรั่บผ้่โดยสาร่ได้มากขุึ�นิ 
จากเดิม	 1,500	 คนิ/ชั�วโมง	 หร่่อ	 4.32	 ล้้านิคนิ/ปิี	 เปิ็นิ	 
3,000	คนิ/ชั�วโมงหร่่อ	8.64	ล้้านิคนิ/ปิี	(อาคาร่ที�พัักผ่้โดยสาร่
ภิายในิปิร่ะเทศ	 1,500	 คนิ	 แล้ะต่างปิร่ะเทศ	 1,500	 คนิ)	
แล้ะสามาร่ถจอดร่ถยนิต์ได้	 2,000	คันิ	มีพ่ั�นิที�ทั�งหมดร่วม 
68,000	ตาร่างเมตร่	ภิายใต้งบปิร่ะมาณัที�ได้ร่ับการ่จัดสร่ร่ 
2,923,400,000	บาท	ผล้งานิร่วมทั�งโคร่งการ่	ณั	เดอ่นิตุล้าคม	
2563	ร่้อยล้ะ	40.21	
 2. ก่อส้ร้างท่าอากาศยัานเบตง 
	 ก่อสร่้างอาคาร่ที�พัักผ่้โดยสาร่แล้ะอาคาร่ปิร่ะกอบ
ท่าอากาศยานิเบตง	 (โคร่งการ่แล้้วเสร็่จ)	 เปิ็นิอาคาร่ขุนิาด
พั่�นิที�	7,000	ตาร่างเมตร่	ร่องร่ับผ่้โดยสาร่ได้	300	คนิ/ชั�วโมง	
หร่อ่	0.864	ล้า้นิคนิ/ปีิ	ภิายใตง้บปิร่ะมาณัที�ไดร้่บัการ่จดัสร่ร่	
338,388,900	บาท
 3. ก่อส้ร้างและปรับปรุงท่าอากาศยัานส้กลนคร
ก่อสร่้างปิร่ับปิรุ่งอาคาร่ที�พัักผ่้โดยสาร่ท่าอากาศยานิ
สกล้นิคร่	 (โคร่งการ่แล้้วเสร็่จ)	 เพั่�อให้ร่องรั่บผ้่โดยสาร่ได้ 
มากขึุ�นิจากเดิม	 300	 คนิ/ชั�วโมง	 หร่่อ	 0.864	 ล้้านิคนิ/ปิี	 
เปิ็นิ	600	คนิ/ชั�วโมง	หร่่อ	1.7	ล้้านิคนิ/ปิี	ภิายใต้งบปิร่ะมาณั
ที�ได้ร่ับการ่จัดสร่ร่	90,000,000	บาท
 4. กอ่ส้รา้งและปรบัปรงุทา่อากาศยัานนครพินมื
ก่อสร่้างปิร่ับปิรุ่งอาคาร่ที�พัักผ่้โดยสาร่ท่าอากาศยานิ
นิคร่พันิม	 (โคร่งการ่แล้้วเสร็่จ)	 เพั่�อให้ร่องร่ับผ่้โดยสาร่ได้	 
600	 คนิ/ชั�วโมง	 หร่่อ	 1.7	 ล้้านิคนิ/ปิี	 ภิายใต้งบปิร่ะมาณั 
ที�ได้ร่ับการ่จัดสร่ร่	76,483,000	บาท
 5. ก่อส้ร้างและปรับปรุงท่าอากาศยัานขอนแก่น
	 กอ่สร่า้งอาคาร่ที�พัักผ่โ้ดยสาร่หล้งัใหมท่า่อากาศยานิ
ขุอนิแก่นิ	 เพั่�อให้สามาร่ถร่องร่ับผ่้ โดยสาร่ได้มากขุึ�นิ	 
จากเดมิ	1,000	คนิ/ชั�วโมง	หร่อ่	2.88	ล้า้นิคนิ/ปิ	ีเปิน็ิ	2,000	คนิ/
ชั�วโมง	หร่อ่	5	ล้า้นิคนิ/ปิ	ีแล้ะสามาร่ถจอดร่ถยนิตไ์ด	้552	คนัิ	 
ภิายใต้งบปิร่ะมาณัที�ได้ร่ับการ่จัดสร่ร่	2,004,900,000	บาท	

ก่อส่ร้างและปรับปรุงท่าอากาศยุานกระบี�

ท่าอากาศยุานเบตง 

ภูาพจัำาลองท่าอากาศยุานส่กลนคร

ท่าอากาศยุานนครพนม

ท่าอากาศยุานขอนแก่น

ด้้าน้ำการขน้ำส่งทางอากาศ
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สำาน้ำกังาน้ำการบนิ้ำพัลำเรือน้ำแห่้งประเทศไทย
 ผลำการด้ำาเน้ำิน้ำงาน้ำ แผน้ำงาน้ำ กิจกรรมที�สำาคัญ 
 1. ทบทวนแก้ไขแผนระดับชีาติ
	 ดําเนิินิการ่จัดปิร่ะชุมคณัะกร่ร่มการ่การ่ร่ักษา 
ความปิล้อดภัิยการ่บินิพัล้เร่่อนิแห่งชาติ	 (National	 Civil	 
Aviation	Security	Committee:	NCASC)	 เพ่ั�อนํิาเสนิอให้
แก้ไขุแผนิร่ักษาความปิล้อดภัิยการ่บินิพัล้เร่่อนิร่ะดับชาติ	
(National	Civil	Aviation	Security	Programme:	NCASP) 
โดยให้มเีนิ่�อหาสอดคล้อ้งกบัพัร่ะร่าชบัญ่ญั่ตกิาร่เดนิิอากาศ 
(ฉบับที�	 14)	 พั.ศ.	 2562	 แล้ะกฎหมายอ่�นิ	 ๆ	 ที�เกี�ยวขุ้อง 
สอดคล้้องกับขุ้อแก้ไขุล้่าสุดขุองภิาคผนิวก	17	 ว่าด้วยเร่่�อง 
การ่ร่กัษาความปิล้อดภิยัการ่บนิิ	สอดคล้้องกบัการ่ปิฏิิบตังิานิ
จร่ิงขุองผ่้ดําเนิินิการ่	แล้ะที�สําคัญ่เพั่�อแก้ไขุขุ้อบกพัร่่องจาก	 
USAP	-	CMA	โดยแผนิดังกล้่าวได้มีการ่ล้งนิาม	เม่�อวันิที�	7 
ธีันิวาคม	2563
 2. การจัดให้ ม้ื ผู้ตรวจส้อบด้ านการรั กษา 
ความืปลอดภูัยัการบินพิลเรือนเพิิ�มืขึ�น
	 จัดทําแผนิเกี�ยวกับการ่มีผ้่ตร่วจสอบด้านิการ่ร่ักษา
ความปิล้อดภิัยพัล้เร่่อนิเพิั�มขุึ�นิ	 โดยในิปีิ	 2563	 ได้กําหนิด
ว่าจะมีผ่้ตร่วจสอบฯ	 เพิั�มขุึ�นิจํานิวนิ	 5	 คนิ	 (จากจํานิวนิ 
9	คนิ)	ซีึ�งในิปิจัจบุนัิ	(ธัีนิวาคม	2563)	ไดม้ผี่ต้ร่วจสอบเพิั�มขึุ�นิ 
จํานิวนิ	 3	 คนิ	แล้ะอีก	 4	 คนิอย่่ในิร่ะหว่างการ่ดําเนิินิการ่	 
ทั�งนิี�เกิดความล้่าช้า	 เนิ่�องจากสถานิการ่ณั์เร่่�องโร่คร่ะบาด	
จึงเกิดความล่้าช้าในิเขุ้าร่่วมฝึึกอบร่มแล้ะการ่ทํา	On	 Job	
Training	 (OJT)	 ขุองผ่้ที�อย่่ในิแผนิที�จะเป็ินิผ่้ตร่วจสอบ 
ในิปิี	2563
 3. การจัดทําและทบทวนเอกส้ารแนะแนว
	 จัดทําแล้ะทบทวนิเอกสาร่แนิะแนิวใหม้ีความชัดเจนิ
ตามคําแนิะนิําขุอง	ICAO	เช่นิ	ได้ปิร่ับปิรุ่งเอกสาร่แนิะแนิว
ว่าด้วยการ่ร่ักษาความปิล้อดภิัยสินิค้าแล้ะไปิร่ษณัียภิัณัฑ์	
แล้ะการ่จัดทําเอกสาร่แนิะนิําว่าด้วยเร่่� องแนิวทาง 
ในิการ่ปิ้องกันิร่ะบบเทคโนิโล้ยีสาร่สนิเทศแล้ะการ่ส่�อสาร่ 
ด้านิการ่บินิที�สําคัญ่	 ซีึ�งผ่านิการ่ร่ับฟังความคิดเห็นิจาก 
ผ่้ดําเนิินิการ่เร่ียบร่้อยแล้้ว	เปิ็นิต้นิ

 การพัฒัน้ำาโครงสรา้งพั้�น้ำฐาน้ำด้า้น้ำการขน้ำส่งใน้ำเขติ
พั้�น้ำที�ติ่าง ๆ
 1. ก่ อ ส้ ร้ า ง แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ท่ า อ า ก า ศ ยั า น
นครศร้ธิ์รรมืราชี
	 กอ่สร่า้งอาคาร่ที�พัักผ่โ้ดยสาร่หล้งัใหมท่า่อากาศยานิ
นิคร่ศร่ีธีร่ร่มร่าช	 เพั่�อให้ร่องร่ับผ่้โดยสาร่ได้มากขุึ�นิจากเดิม	
450	คนิ/ชั�วโมง	หร่่อ	1.1	ล้้านิคนิ/ปิี	เปิ็นิ	1,600	คนิ/ชั�วโมง	
หร่่อ	 4.0	 ล้้านิคนิ/ปิี	 แล้ะสามาร่ถจอดร่ถยนิต์ได้	 700	คันิ	 
ภิายใต้งบปิร่ะมาณัที�ได้ร่ับการ่จัดสร่ร่	1,458,777,000	บาท	
 2. ก่อส้ร้างและปรับปรุงท่าอากาศยัานตรัง
	 กอ่สร่า้งอาคาร่ที�พัักผ่โ้ดยสาร่หล้งัใหมท่า่อากาศยานิ
ตร่ัง	 เพั่�อให้ร่องรั่บผ่้โดยสาร่ได้มากขุึ�นิจากเดิม	 600	 คนิ/
ชั�วโมง	หร่่อ	1.7	ล้้านิคนิ/ปิี	เปิ็นิ	1,200	คนิ/ชั�วโมง	หร่่อ	3.4	
ล้้านิคนิ/ปิี	 แล้ะสามาร่ถจอดร่ถยนิต์ได้	 700	 คันิ	 ภิายใต ้
งบปิร่ะมาณัที�ได้ร่ับการ่จัดสร่ร่	1,070,000,000	บาท
 3. ก่อส้ร้างและปรับปรุงท่าอากาศยัานบุร้รัมืยั์
	 กอ่สร่า้งอาคาร่ที�พัักผ่โ้ดยสาร่หล้งัใหมท่า่อากาศยานิ
บุร่ีร่ัมย์	เพั่�อให้สามาร่ถร่องร่ับผ่้โดยสาร่ได้	1,000	คนิ/ชั�วโมง	
หร่่อ	 2.8	ล้้านิคนิ/ปีิ	พัร้่อมขุยายถนินิทางเขุ้า	 ก่อสร้่างถนินิ
แล้ะล้านิจอดร่ถยนิต์หนิ้าอาคาร่ที�พัักผ่้โดยสาร่	วงเงินิทั�งสิ�นิ	
775,000,000	บาท	 (งบปิร่ะมาณัปิี	 2563	 -	 2565)	 ขุณัะนีิ� 
อย่่ร่ะหว่างร่อล้งนิามในิสัญ่ญ่า
 4. กอ่ส้ร้างและปรบัปรงุทา่อากาศยัานนราธิ์วิาส้
ก่อสร้่างอาคาร่ที�พัักผ่โ้ดยสาร่หล้งัใหม่แล้ะสิ�งก่อสร้่างปิร่ะกอบ 
อ่�นิ	ๆ 	พัร้่อมครุ่ภัิณัฑ์อาํนิวยความสะดวกท่าอากาศยานิ

การประชุมคณะกรรมการการรักษาความปลอดภูัยุการบินพลเรือน
แห้่งชาติ (National Civil Aviation Security Committee: NCASC) 

ท่าอากาศยุานนครศรีธ์รรมราช

ท่าอากาศยุานตรัง
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 ผลำการด้ำาเน้ำิน้ำงาน้ำโครงการที�สำาคัญ
 1. โครงการศึ กษาและจัด ทําค่ าพิยัากรณ ์
ความืต้องการการเดินทางทางอากาศของประเทศ 
ระยัะ 5 ปี (พิ.ศ. 2563 - 2567) และระยัะ 10 ปี (พิ.ศ. 
2563 - 2572)
	 จัดทําร่ายงานิพัยากร่ณั์ความต้องการ่การ่เดินิทาง
ทางอากาศภิาพัร่วมขุองปิร่ะเทศแล้ะทําการ่เผยแพัร่่ร่ายงานิ
ฉบบัดังกล่้าวทางเว็บไซีต์ขุอง	กพัท.	เรี่ยบร้่อยแล้้ว	โดยเนิ่�อหา
ปิร่ะกอบด้วยวิธีีการ่แล้ะผล้การ่พัยากร่ณ์ัความต้องการ่ 
เดินิอากาศร่อบร่ะยะเวล้า	 5	 ปีิ	แล้ะ	10	 ปีิ	 ร่วมทั�งการ่คาด
การ่ณ์ัผล้กร่ะทบต่อความต้องการ่เดินิอากาศจากสถานิการ่ณ์ั 
การ่แพัร่่ร่ะบาดขุองเช่�อไวรั่สโคโร่นิา	 (COVID-19)	 ขุณัะนีิ� 
คณัะทาํงานิฯ	 อย่่ร่ะหว่างศึกษาแล้ะจัดทาํโมเดล้สาํหร่ับ
พัยากร่ณ์ัความต้องการ่การ่เดินิทางทางอากาศ	 ร่ายท่า
อากาศยานิ	(ร่ะยะที�1:	ท่าอากาศยานินํิาร่่อง	9	ท่าอากาศยานิ	
ที�มเีที�ยวบนิิปิร่ะจาํร่ะหว่างปิร่ะเทศ)	ร่วมทั�งวเิคร่าะห์ผล้กร่ะทบ
ต่อความต้องการ่เดนิิอากาศจากสถานิการ่ณ์ัการ่แพัร่่ร่ะบาด
ขุองเช่�อไวร่สัโคโร่นิา		(COVID-19)	ร่ายท่าอากาศยานิต่อไปิ
 2. โครงการติดตามืข้อมูืลการปล่อยัก๊าซื่เรือน
กระจกภูาคการบิน
	 ติดตามขุ้อม่ล้การ่ปิล้่อยก๊าซีเร่่อนิกร่ะจกภิาคการ่บินิ 
เพ่ั�อร่ายงานิขุ้อม่ล้ดังกล่้าวให้แก่	 สนิขุ.	 ตามขัุ�นิตอนิจัดทํา 
บญั่ชีกา๊ซีเร่่อนิกร่ะจกขุองปิร่ะเทศไทย		โดย	กพัท.	ไดร้่วบร่วม 
ขุ้อม่ล้จากสายการ่บินิขุนิาดใหญ่่กว่า	 10	 สายการ่บินิ	
แล้ะใช้ฐานิขุ้อม่ล้ก๊าซีเร่่อนิกร่ะจกภิาคการ่บินิขุอง	 กพัท.	 
ในิการ่ตร่วจสอบแล้ะสรุ่ปิผล้	 ก่อนิที�จะนิําเสนิอคณัะ 
กร่ร่มการ่ที�เกี�ยวขุ้องในิการ่พิัจาร่ณัาทวนิสอบแล้ะร่ับร่อง
ขุ้อม่ล้ตามล้ําดับขุั�นิต่อไปิ	แล้ะในิวันิศุกร่์ที�	 31	 กร่กฎาคม	
2563	กพัท.	ไดจั้ดปิร่ะชมุคณัะกร่ร่มการ่ดา้นิการ่เปิลี้�ยนิแปิล้ง
สภิาพัภิ่มิอากาศภิาคการ่บินิ	คร่ั�งที�	1/2563	ณั	ห้องปิร่ะชุม
สุวร่ร่ณัภิ่มิ	ชั�นิ	6	สํานิักงานิการ่บินิพัล้เร่่อนิแห่งปิร่ะเทศไทย	
เพั่�อทําการ่พิัจาร่ณัาผล้ขุ้อม่ล้ก๊าซีเร่่อนิกร่ะจกภิาคการ่บินิ
ปิร่ะจําปิี	2562	นิอกจากนิี�	ในิที�ปิร่ะชุมยังได้มีการ่หาร่่อเร่่�อง
การ่ดําเนิินิมาตร่การ่	CORSIA	ขุองปิร่ะเทศไทยอีกด้วย

 4. การทบทวนรายัการการตรวจส้อบ
	 ทบทวนิร่ายการ่การ่ตร่วจสอบตามที� ร่ะบุ ในิ 
ขุ้อบกพัร่่องขุอง	ICAO	เพั่�อจะได้เนิ่�อหาที�คร่บถ้วนิ	สมบ่ร่ณั์
แล้ะสามาร่ถนิําไปิใช้ได้อย่างมีปิร่ะสิทธีิภิาพั	 เช่นิ	 ร่ายการ่
การ่ตร่วจสอบแผนิร่ักษาความปิล้อดภิัยขุองผ่้ดําเนิินิการ่	
แล้ะร่ายการ่การ่ตร่วจสอบการ่ปิฏิิบัติงานิด้านิการ่ร่ักษา
ความปิล้อดภิัยขุองผ้่ดําเนิินิการ่ที�อย่่ภิายใต้แผนิรั่กษา 
ความปิล้อดภิัยการ่บินิพัล้เร่่อนิแห่งชาติ	เปิ็นิต้นิ
 5. การเห็นชีอบแผนรักษาความืปลอดภัูยัของ 
ผู้ดําเนินการ
	 ดําเนิินิการ่ตร่วจสอบแผนิร่ักษาความปิล้อดภิัยขุอง 
ผ่ด้ําเนิินิการ่	แล้ะได้นํิาเสนิอ	ผอ.	กพัท.		เพั่�อดําเนินิิการ่เห็นิชอบ 
แผนิฯ	ขุองผ่้ดําเนิินิการ่สนิามบินิ	ผ่้ดําเนิินิการ่อากาศยานิ	
ตัวแทนิควบคุม	 การ่ไปิร่ษณัีย์ควบคุม	 ผ่้ให้บร่ิการ่จร่าจร่
ทางอากาศ	 ตล้อดจนิแผนิเผชิญ่เหตุ ด้านิการ่ร่ักษา 
ความปิล้อดภิัยขุองผ่้ดําเนิินิการ่	 ให้ เปิ็นิไปิตามแผนิ 
การ่แก้ไขุขุ้อบกพัร่่องที�ได้เสนิอ	ICAO	
 6. การดําเนินการอื�น
	 ดําเนิินิการ่อ่�นิ	 ๆ	 ตามที�ได้ร่ะบุในิแผนิการ่แก้ไขุ 
ขุ้อบกพัร่่องที�ได้ร่ับการ่เห็นิชอบจาก	 ICAO	 โดยพัยายาม 
ดําเนิินิการ่ให้เปิ็นิไปิตามกร่อบเวล้าที�ได้กําหนิด	 เช่นิ	 
การ่ออกใบรั่บร่องพันัิกงานิตร่วจค้นิ	 โดยได้ดําเนิินิการ่ 
ตามขุั�นิตอนิการ่ออกใบร่บัร่องใหพ้ันิกังานิตร่วจคน้ิ	การ่จดัตั�ง 
คณัะทํางานิเพ่ั�อแก้ไขุปิัญ่หาร่่วมกันิว่าด้วยเร่่�องอุปิกร่ณ์ั
ร่ักษาความปิล้อดภิัย	 โดยเป็ินิการ่ทํางานิร่่วมกันิร่ะหว่าง	
กพัท.	 แล้ะผ่้ดําเนิินิการ่สนิามบินิ	การ่วิเคร่าะห์ความเสี�ยง
ด้านิการ่ร่ักษาความปิล้อดภิัย	 โดยนิําผล้ไปิดําเนิินิกิจกร่ร่ม
ควบคุมคุณัภิาพัที�มีปิร่ะสิทธีิภิาพัตามที�	 ICAO	 ได้ร่ะบุไว้ 
ในิผล้การ่ตร่วจ	เปิ็นิต้นิ
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บริษทั ท่าอากาศยาน้ำไทย จำากัด้ (มห้าชน้ำ)
 การพััฒน้ำาโครงสร้างพั้�น้ำฐาน้ำด้้าน้ำการขน้ำส่ง 
ทางอากาศ
 1. การพิัฒนาท่าอากาศยัานสุ้วรรณภููมืิ
		 โคร่งการ่พััฒนิาท่าอากาศยานิสุวร่ร่ณัภ่ิมิ	 ร่ะยะที�	 3	 
ปิร่ะกอบด้วยการ่พััฒนิาเพ่ั�อเพิั�มขุีดความสามาร่ถขุอง 
ทา่อากาศยานิสวุร่ร่ณัภ่ิม	ิเพ่ั�อร่องร่บัผ่โ้ดยสาร่เปิน็ิ	90	ล้า้นิคนิ 
ต่อปิี	แล้ะร่องร่ับปิร่ิมาณัเที�ยวบินิเปิ็นิ	94	เที�ยวบินิต่อชั�วโมง	
ดําเนิินิการ่ปิร่ะมาณั	พั.ศ.	2559	-	2566	งบปิร่ะมาณัล้งทุนิ
ร่วม	63,057.305	ล้้านิบาท	ปิร่ะกอบด้วย	2	โคร่งการ่	ดังนิี�
 1) โครงการก่อส้ร้างทางวิ�งเส้น้ท้� 3 ทา่อากาศยัาน
สุ้วรรณภููมืิ	 เม่�อก่อสร่้างแล้้วเสร่็จจะเพิั�มขุีดความสามาร่ถ
ในิการ่ร่องรั่บปิริ่มาณัเที�ยวบินิได้เพิั�มขึุ�นิเป็ินิ	 94	 เที�ยวบินิ
ต่อชั�วโมง	โดยมีปิร่ะมาณัการ่เงินิล้งทุนิจํานิวนิ	21,795.941	
ล้า้นิบาท	(ร่วมสําร่องร่าคาเปิล้ี�ยนิแปิล้งร่อ้ยล้ะ	10	แล้ะภิาษี
ม่ล้ค่าเพัิ�มร่้อยล้ะ	7)	ตามที�	คร่ม.	ได้อนิุมัติให้ความเห็นิชอบ
โคร่งการ่ก่อสร้่างทางวิ�งเส้นิที�	 3	 ท่าอากาศยานิสุวร่ร่ณัภ่ิมิ	
ในิการ่ปิร่ะชุม	คร่ม.	 เม่�อวันิที�	 17	 เมษายนิ	2562	 ปัิจจุบันิ 
อย่่ร่ะหว่างดําเนิินิการ่ก่อสร่้าง
 2) โครงการก่อส้ร้างส้่วนต่อขยัายัด้านทิศเหนือ
ท่าอากาศยัานสุ้วรรณภููมิื เม่�อก่อสร่้างแล้้วเสร่็จจะเพิั�ม
ขุีดความสามาร่ถในิการ่ร่องรั่บปิริ่มาณัผ่้โดยสาร่ได้เพิั�มขึุ�นิ
เปิ็นิ	 90	ล้้านิคนิต่อปีิ	 โดยมีปิร่ะมาณัการ่เงินิล้งทุนิจํานิวนิ	
41,261.364	 ล้้านิบาท	 (ร่วมสําร่องร่าคาเปิล้ี�ยนิแปิล้ง 
ร่้อยล้ะ	10	แล้ะภิาษีม่ล้ค่าเพัิ�มร่้อยล้ะ	7)

	 ทอท.	 ได้เสนิอแผนิแม่บทท่าอากาศยานิสุวร่ร่ณัภิ่มิ	
(พัฤศจิกายนิ	2562)	แล้ะโคร่งการ่สว่นิตอ่ขุยายดา้นิทศิเหน่ิอ 
ท่าอากาศยานิสุวร่ร่ณัภ่ิมิต่อกร่ะทร่วงคมนิาคมแล้้ว	 
เม่�อวนัิที�	16	ธีนัิวาคม	2562	ปิจัจบุนัิอย่ร่่ะหวา่งการ่พัจิาร่ณัา 
เพั่�อเสนิอ	คร่ม.	อนิุมัติต่อไปิ

โถงทางเดินผู้่โดยุส่าร โครงการพัฒนาท่าอากาศยุานสุ่วรรณภููมิ ระยุะที� 3
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 2. การพิัฒนาท่าอากาศยัานดอนเมืือง
	 โคร่งการ่พััฒนิาท่าอากาศยานิดอนิเม่อง	 ร่ะยะที�	 3	
ดําเนิินิการ่ปิร่ะมาณั	พั.ศ.	 2564	 -	 2569	ปิร่ะมาณัการ่เงินิ
ล้งทุนิร่วม	32,292.396	ล้้านิบาท	
	 ปิจัจบุนัิโคร่งการ่อย่ร่่ะหวา่งการ่ทบทวนิปิร่ะมาณัการ่
ผ่้โดยสาร่	 ร่วมถึงเปิ้าหมายแล้ะขุอบเขุตงานิขุองโคร่งการ่ฯ	 
ให้สอดคล้้องกบัความต้องการ่โคร่งสร้่างพ่ั�นิฐานิแล้ะสิ�งอาํนิวย
ความสะดวกที�อาจเปิล้ี�ยนิแปิล้งไปิเนิ่�องจากสถานิการ่ณ์ั 
แพัร่่ร่ะบาดขุองโร่คติดเช่�อไวร่ัส	 COVID-19	 โดยได้เสนิอ
ร่ายงานิดังกล่้าวให้	 คค.	 แล้้วเม่�อวันิที�	 16	 ตุล้าคม	 2563	 
จากนิั�นิจึงนิําเสนิอโคร่งการ่เพ่ั�อพิัจาร่ณัาขุองบปิร่ะมาณั 
ต่อไปิโดยจะดํา เนิินิการ่ค่่ ขุนิานิไปิกับการ่พัิจาร่ณัา 
ผล้การ่ศึกษาผล้กร่ะทบสิ�งแวดล้้อมโคร่งการ่

โครงการพัฒนาท่าอากาศยุานดอนเมือง ระยุะที� 3 
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 3. การพิัฒนาท่าอากาศยัานเชี้ยังใหมื่
		 โคร่งการ่พััฒนิาท่าอากาศยานิเชียงใหม่	 ร่ะยะที�	 1	
ปิร่ะกอบด้วยกลุ้่มงานิพััฒนิาเพั่�อเพิั�มขีุดความสามาร่ถ 
ขุองท่าอากาศยานิเชียงใหม่	 จากเดิมร่องร่ับปิร่ิมาณั 
ผ่้โดยสาร่ได้	 8	 ล้้านิคนิต่อปีิ	 เปิ็นิ	 16.5	 ล้้านิคนิต่อปิี	 
ดําเนิินิการ่ปิร่ะมาณั	พั.ศ.	2563	-	2566	งบปิร่ะมาณัล้งทุนิ
ร่วม	15,818.507	ล้้านิบาท		
	 ปัิจจุบันิโคร่งการ่พััฒนิาท่าอากาศยานิเชยีงใหม่	ร่ะยะที�	1	 
โคร่งการ่อย่่ร่ะหว่างการ่พิัจาร่ณัาเพ่ั�อเสนิอ	 คร่ม.	 อนิุมัต ิ
งบปิร่ะมาณัต่อไปิ
 4. การพิัฒนาท่าอากาศยัานหาดใหญ่
	 โคร่งการ่พััฒนิาท่าอากาศยานิหาดใหญ่่	 ร่ะยะที�	 1	
ปิร่ะกอบด้วยกลุ้่มงานิพััฒนิาเพั่�อเพิั�มขุีดความสามาร่ถขุอง
ท่าอากาศยานิหาดใหญ่่	จากเดิมร่องรั่บปิริ่มาณัผ้่โดยสาร่ 
ได้	 2.5	 ล้้านิคนิต่อปีิ	 เปิ็นิ	 10.5	 ล้้านิคนิต่อปีิ	 ดําเนิินิการ่
ปิร่ะมาณั	พั.ศ.	2564	-	2568	งบล้งทุนิปิร่ะมาณั	4,486.84	
ล้้านิบาท

โครงการพัฒนาท่าอากาศยุานเชียุงให้ม่ ระยุะที� 1

โครงการพัฒนาท่าอากาศยุานห้าดให้ญ่ ระยุะที� 1
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บริษทั วิทยกุารบิน้ำแห่้งประเทศไทย จำากัด้
	 โคร่งการ่พััฒนิาโคร่งสร่้างพ่ั�นิฐานิร่ะบบบร่ิการ่ 
การ่เดินิอากาศ
	 การ่พััฒนิาโคร่งสร้่างพ่ั�นิฐานิร่ะบบบริ่การ่การ่เดินิ
อากาศ	 ซีึ�งเปิ็นิส่วนิหนึิ�งขุองการ่พััฒนิาโคร่งสร่้างพ่ั�นิฐานิ
ด้านิการ่คมนิาคมที�สําคัญ่ยิ�งต่อการ่ส่งเสร่ิมแล้ะสนิับสนิุนิ
ให้นิโยบายขุองรั่ฐบาล้ในิด้านิต่าง	 ๆ	 บร่ร่ลุ้เปิ้าหมาย	 
ไม่ว่าจะเป็ินินิโยบายด้านิความมั�นิคง	 ด้านิเศร่ษฐกิจ	 
ด้านิการ่คมนิาคม	 การ่ล้งทุนิ	 การ่ท่องเที�ยว	 ร่วมทั�งร่ะบบ 
โล้จิสติกส์	 รั่ฐบาล้ขุองทุกปิร่ะเทศจึงได้ให้ความสําคัญ่ 
ในิการ่พััฒนิาแล้ะจดัใหม้โีคร่งสร่า้งพ่ั�นิฐานิที�มปีิร่ะสทิธีภิิาพั	 
โดยโคร่งสร่้างพ่ั�นิฐานิด้านิการ่ขุนิส่งทางอากาศนิั�นิ	 
ปิร่ะกอบด้วย
	 	 1.	โคร่งสร้่างพ่ั�นิฐานิทางภิาคพ่ั�นิดนิิ	ซีึ�งมทัี�งบร่ษิทั	
ท่าอากาศยานิไทย	 จํากัด	 (มหาชนิ)	 กร่มท่าอากาศยานิ	 
หนิ่วยงานิภิาคร่ัฐ	 (เช่นิ	 กองทัพัอากาศ	 กองทัพัเร่่อ)	 
แล้ะเอกชนิบางร่ายร่ับผิดชอบ
	 	 2.	 โคร่งสร่้างพ่ั�นิฐานิภิาคอากาศ	 ซีึ�ง	 บวท.	 
เปิน็ิผ่ร้่บัผดิชอบการ่ใหบ้ร่กิาร่การ่เดินิอากาศ	ทั�งนิี�โคร่งสร่า้ง 
ทั�งสองส่วนิต้องมีความสัมพัันิธ์ีแล้ะส่งเสริ่มซีึ�งกันิแล้ะกันิ	
โดยเฉพัาะภิาครั่ฐได้สนัิบสนุินิให้มกีาร่พััฒนิาท่าอากาศยานิ
สุวร่ร่ณัภิ่มิ	แล้ะภิ่เก็ต	 เปิ็นิต้นิ	 เพั่�อร่องร่ับปิร่ิมาณัผ่้โดยสาร่ 
เพิั�มมากขุึ�นิ	 จึงทําให้	 บวท.	 ต้องพััฒนิาโคร่งสร้่างพ่ั�นิฐานิ 
ร่ะบบบร่ิการ่เดินิอากาศให้สอดคล้้องกันิด้วย
	 	 เพ่ั�อพััฒนิาโคร่งสร้่างพ่ั�นิฐานิสําหรั่บการ่ให้บริ่การ่
การ่เดินิอากาศขุองปิร่ะเทศให้เปิ็นิไปิตามมาตร่ฐานิสากล้

ร่ะบบใหม่	 แล้ะมีศักยภิาพัเพัียงพัอที�จะร่องร่ับปิร่ิมาณั 
การ่ขุนิส่งทางอากาศที�กําลั้งเพิั�มมากขึุ�นิแล้ะมีแนิวโนิ้ม 
เพิั�มขุึ�นิอย่างต่อเนิ่�อง	 โดยการ่จัดหาแล้ะติดตั�งร่ะบบ
เทคโนิโล้ยีแล้ะอุปิกร่ณ์ัตามขุ้อกําหนิดขุองร่ะบบการ่บริ่หาร่
จร่าจร่ทางอากาศสากล้	(Global	Air	Traffic	Management	
System)	 เขุ้าใช้งานิ	มีร่ะยะเวล้าดําเนิินิการ่ตั�งแต่ตุล้าคม	
2555	 -	 กันิยายนิ	2563	 วงเงินิร่วมขุองโคร่งการ่	 4,460.31	
ล้้านิบาท	
	 การ่ถ่ายโอนิการ่ให้บร่กิาร่ไปิส่่ร่ะบบใหม่	โดยเปิิดใช้งานิ	 
(Cutover)	ดังนิี�	
 •	 ศน่ิย์ควบคุมการ่บนิิเชียงใหม	่วันิที�	24	มีนิาคม	2562	 
 •	 ศน่ิย์ควบคุมการ่บินิพิัษณุัโล้ก	วันิที�	28	มีนิาคม	2562 
 •	 ศน่ิย์ควบคุมจร่าจร่ทางอากาศเขุตสนิามบินิกร่งุเทพั 
	 	 วันิที�	27	เมษายนิ	2562	
 •	 ศน่ิยค์วบคมุการ่บนิิภ่ิเกต็	วันิที�	23	มถินุิายนิ	2562
 •	 ศน่ิย์ควบคุมการ่บนิิหาดใหญ่่	วันิที�	27	มิถนุิายนิ	2562 
 •	 ศน่ิย์ควบคุมจร่าจร่ทางอากาศเขุตปิร่ะชดิสนิามบนิิ 
	 	 ภิ่มิภิาค	วันิที�	7	กร่กฎาคม	2562
 •	 ศน่ิยค์วบคมุจร่าจร่ทางอากาศเสน้ิทางบนิิกร่งุเทพั	 
	 	 วันิที�	12	กุมภิาพัันิธี์	2563
	 ดงันัิ�นิ	โคร่งการ่พััฒนิาโคร่งสร่า้งพ่ั�นิฐานิร่ะบบบร่กิาร่
การ่เดินิอากาศได้เปิิดใช้งานิในิปิี	 2563	 อย่างเต็มร่่ปิแบบ
ทั�วปิร่ะเทศเป็ินิที�เรี่ยบร้่อยแล้้ว	 โดยมีการ่เบิกจ่ายงบล้งทุนิ	
จํานิวนิ	 3,595.12	 ล้้านิบาท	 (ร่้อยล้ะ	 80.60	 ล้้านิบาท)	 
พัร่้อมทั�งได้ปิิดโคร่งการ่แล้้ว
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สถาบนั้ำการบิน้ำพัลำเรือน้ำ
 การศึกษา/ฝึั่กอบรมื และส้ําเร็จการศึกษา/ 
ฝึั่กอบรมื โดยแยกตามร่ายกลุ้ม่หล้กัสต่ร่	8	กลุ้ม่หล้กัส่ตร่	ดังนิี�
		 	1)	กลุ้่มหล้ักส่ตร่	 English	 and	Ground	 -	 Based	 
Aviation	Course	รั่บเขุา้ศกึษา	461	คนิ	/สําเร่จ็การ่ศึกษา	467	คนิ 
			 	2)	กลุ้่มหลั้กส่ตร่	Operation	Group	 รั่บเขุ้าศึกษา	 
81	คนิ	/สําเร่็จการ่ศึกษา	117	คนิ
		 	3)	กลุ้่มหล้ักส่ตร่	 Aviation	Management	Group	 
ร่ับเขุ้าศึกษา	311	คนิ	/สําเร่็จการ่ศึกษา	282	คนิ
		 	4)	กลุ้่มหล้ักส่ตร่	 Aircraft	 Maintenance	Group	 
ร่ับเขุ้าศึกษา	465	คนิ	/สําเร่็จการ่ศึกษา	447	คนิ
	 	5)	กลุ้่มหล้ักส่ตร่	Avionic	Group	ร่ับเขุ้าศึกษา	114	
คนิ	/สําเร่็จการ่ศึกษา	152	คนิ
		 	6)	กลุ้ม่หลั้กสต่ร่	Flying	Training	Group	รั่บเขุา้ศึกษา	
34	คนิ	/สําเร่็จการ่ศึกษา	56	คนิ
		 	7)	กลุ้่มหล้ักส่ตร่	 The	Master	Degree	 program	 
ร่ับเขุ้าศึกษา	26	คนิ	/สําเร่็จการ่ศึกษา	33	คนิ
			 	8)	กลุ้่มหล้ักส่ตร่	 Aviation	 Human	 Resource	 
Development	 Centre	 ร่ับเขุ้าศึกษา	 100	 คนิ/	 สําเร่็จ 
การ่ศึกษา	100	คนิ
	 สร่ปุิร่วมทั�งหมด	สบพั.	ร่บัเขุา้ศึกษาจํานิวนิ	1,583	คนิ	
แล้ะนิักศึกษาสําเร่็จการ่ศึกษาจํานิวนิ	1,654	คนิ
 การทดส้อบภูาคปฏิิบัติ (Skil l Test) ให้แก่ 
ผ่้ที�สอบผ่านิภิาคทฤษฎีจากสํานิักงานิการ่บินิพัล้เร่่อนิ 
แห่งปิร่ะเทศไทย	 เพั่�อขุอร่ับใบอนิุญ่าตนิายช่างภิาคพ่ั�นิ	 
(Aircraft	Mechanic	License)

ห้ลักสู่ตรการศึกษาส่ถาบันการบินพลเรือน
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในิปิีงบปิร่ะมาณั	2563	สบพั.	 ได้ทําการ่ทดสอบ
ภิาคปิฏิิบัติ	 (Skill	 Test)	 ให้แก่ผ่้ที�สอบผ่านิภิาคทฤษฎี	 
ทั�งสิ�นิจํานิวนิ	 2	 รุ่่นิ	 ค่อ	 Skill	 Test	 -	 50	 จํานิวนิ	 60	 คนิ	 
แล้ะ	 Skill	 Test	 -	 51	 จํานิวนิ	 12	 คนิ	 โดยมีผ่้ที�สอบผ่านิ 
ทั�งสิ�นิ	จํานิวนิ	72	คนิ
 โครงการตามืแผนปฏิิบัติการ 
	 แผนิปิฏิิบัติ การ่ปิร่ะจํา ปีิ งบปิร่ะมาณั	 2563	 
มีทั�งหมด	20	แผนิงานิ/โคร่งการ่	ปิร่ะกอบด้วย	111	กิจกร่ร่ม	 
ณั	 สิ�นิปีิงบปิร่ะมาณั	 2563	 สามาร่ถดําเนิินิการ่ได้	 108	
กิจกร่ร่ม	 คิดเปิ็นิร่้อยล้ะ	97.30	ขุองเป้ิาหมายกิจกร่ร่มทั�งปิี	
โดยมีโคร่งการ่สําคัญ่	ดังนิี�	
 1) โครงการก่อส้ร้างอาคารเร้ยัน ศูนยั์พิัฒนา
บุคลากรด้ านการบิน 	 อาคาร่ฝึ�ายอํานิวยการ่แล้ะ 
สิ�งก่อสร่้างปิร่ะกอบ	 พัร่้อมครุ่ภิัณัฑ์ขุองสถาบันิการ่บินิ
พัล้เร่อ่นิ	(สบพั.)	(ตามมติคณัะร่ฐัมนิตรี่	วันิที�	7	มถินุิายนิ	2559	 
แล้ะมติคณัะร่ัฐมนิตร่ี 	 วันิที� 	 25	 กร่กฎาคม	 2560)	 
มีผล้การ่ดําเนิินิการ่	ดังนิี�
	 ซีึ�ง	 ณั	 วันิที�	 30	 กันิยายนิ	 2562	 ความก้าวหนิ้า 
การ่ดําเนิินิการ่ก่อสร่้างทําได้	 ร่้อยล้ะ	 88.68	 จากแผนิงานิ
ก่อสร่้างหลั้ก	แล้ะดําเนิินิการ่เบิกจ่ายแล้้วเสร็่จ	 1,226.163	
ล้้านิบาท	 (ร่วมค่าจ้างล้่วงหนิ้า	 ร่้อยล้ะ	15	จํานิวนิ	206.79	
ล้้านิบาท)	 จากม่ล้ค่าขุองโคร่งการ่ก่อสร่้างอาคาร่เร่ียนิ	 
ศ่นิย์พััฒนิาบุคล้ากร่ด้านิการ่บินิ	 อาคาร่ฝึ�ายอํานิวยการ่
แล้ะสิ�งก่อสร่้างปิร่ะกอบพัร้่อมครุ่ภิัณัฑ์ขุอง	สบพั.	 ทั�งหมด	
1,402.75	ล้้านิบาท	

  2) โครงการพิัฒนาศูนยั์ฝั่ึกการบินหัวหิน จังหวัด
ประจวบคร้ข้นัธิ์ ์ในิปีิงบปิร่ะมาณั	2563	มีผล้การ่ดําเนินิิการ่
ดังนิี�
	 -	 สบพั.	 ได้ว่าจ้างที�ปิรึ่กษาจัดทําร่ายงานิการ่
ปิร่ะเมินิผล้กร่ะทบสิ�งแวดล้้อม	 (Environmental	 Impact	
Assessment:	 EIA)	 โคร่งการ่ก่อสร่้างแล้ะปิร่ับปิรุ่งอาคาร่	
ศ่นิย์ฝึึกการ่บินิ	หัวหินิ	อาคาร่ที�พัักศิษย์การ่บินิ	อาคาร่ที�พััก
บุคล้ากร่	แล้ะสิ�งก่อสร่้างปิร่ะกอบพัร่้อมครุ่ภิัณัฑ์ขุอง	สบพั.	
เม่�อวันิที�	26	กุมภิาพัันิธี์	2562	(สัญ่ญ่าจ้าง	เล้ขุที�	27/2562)	
เปิ็นิเงินิ	 2,700,000	 บาท	 มีแผนิตามสัญ่ญ่าจ้างทั�งหมด	 
4	งวดงานิ	โดย	สบพั.	มีการ่เบิกจ่ายไปิแล้้ว	จํานิวนิ	3	งวด	
ในิปิีงบปิร่ะมาณั	2563	
 3) โครงการ จัดตั� งศูนยั์ฝั่ึ กอบรมืบุคลากร 
ด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภูา (Aeronautical and  
Aerospace Training Center, U-Tapao)	ในิปิงีบปิร่ะมาณั	2563	 
มีผล้การ่ดําเนิินิการ่ดังนิี�
 โครงการพิัฒนาบุคลากรครูเพิื�อรองรับการจัดตั�ง
ศูนยั์ฝั่ึกอบรมืบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภูา
	 -	 คร่วิ่ชาภิาคพ่ั�นิในิสงักดั	สอต.	ที�เขุา้รั่บการ่ฝึกึอบร่ม
ในิหลั้กสต่ร่	Machinist	Technician	จํานิวนิ	2	คนิที�	Southern	
Alberta	Institute	of	Technology,	SAIT	ณั	ปิร่ะเทศแคนิาดา	
	 -	 คร่วิ่ชาภิาคพ่ั�นิในิสงักดั	สอต.	ที�เขุา้รั่บการ่ฝึกึอบร่ม
ในิหล้ักส่ตร่	Aircraft	Structure	Technician	จํานิวนิ	3	คนิ	
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 โครงการพิัฒนาหลักสู้ตรประกาศน้ยับัตรส้าขา
ชี่างโครงส้ร้างอากาศยัาน (Certificate Program in  
Aircraft Structure Technician)
	 -		 ในิคร่าวปิร่ะชุมคณัะอนุิกร่ร่มการ่วิชาการ่	สบพั.	
คร่ั�งที�	 4/2563	 เม่�อวันิที�	 25	 สิงหาคม	 2563	 ที�ปิร่ะชุม 
มมีตเิหน็ิชอบในิหล้กัการ่จดัทําร่า่งหล้กัสต่ร่ปิร่ะกาศนิยีบตัร่
ช่างโคร่งสร่้างอากาศยานิ	(Certificate	Program	in	Aircraft	 
Structure	Technician)	โดยขุอให	้สอต.	จดัทําขุ้อมล่้เพิั�มเตมิ
ใหส้มบร่่ณ์ักอ่นิเสนิอคณัะกร่ร่มการ่	สบพั.	เพ่ั�อพัจิาร่ณัาตอ่ไปิ	 
	 -	 ในิคร่าวปิร่ะชมุคณัะกร่ร่มการ่	สบพั.	ครั่�งที�	9/2563	
เม่�อวันิที�	24	กันิยายนิ	2563	ที�ปิร่ะชมุมีมติเหน็ิชอบร่า่งหล้กัสต่ร่
ปิร่ะกาศนีิยบัตร่ช่างโคร่งสร้่างอากาศยานิ	 (Certificate 
Program	in	Aircraft	Structure	Technician)
 โครงการจัดทําร่างหลักสู้ตรชี่างบํารุงรักษา
อุปกรณ์ภูาคพิื�นในท่าอากาศยัาน Ground Support 
Equipment Maintenance (GSEM)  
	 -	 ในิคร่าวปิร่ะชุมคณัะกร่ร่มการ่	 สบพั.	 คร่ั�งที�	
9/2563	เม่�อวันิที�	24	กันิยายนิ	2563	ที�ปิร่ะชุมมีมติเห็นิชอบ
ร่่างหล้ักส่ตร่ปิร่ะกาศนิียบัตร่ช่างซี่อมบํารุ่งร่ักษาอุปิกร่ณั์
บร่กิาร่ภิาคพ่ั�นิ	Ground	Support	Equipment	Maintenance	
(GSEM)	 โดยให้	 สบพั.	พัิจาร่ณัาเปิิดหล้ักส่ตร่ในิห้วงเวล้า 
ที�เหมาะสม	 เนิ่�องจากสถานิการ่ณ์ัการ่แพัร่่ร่ะบาดขุอง 
โร่คติดเช่�อ	COVID-19
 4) โครงการยักระดับมืาตรฐานส้ถ่าบันการบิน
พิลเรือนในฐานะส้มืาชีิกโครงการ TRAINAIR PLUS 
Full Member	ขุององค์การ่การ่บินิพัล้เร่่อนิร่ะหว่างปิร่ะเทศ	
(ICAO)	 ไปิร่ะดับ	 ICAO	Regional	 Training	Centres	 of	
Excellence	(RTCEs)

	 สบพั.	 ดําเนิินิโคร่งการ่ตามแผนิการ่ดําเนิินิงานิ 
ยกร่ะดับมาตร่ฐานิการ่ฝึึกอบร่มขุอง	 สบพั.	 ไปิส่่การ่เปิ็นิ
สมาชิก	ICAO	Regional	Training	Centers	of	Excellence	
(RTCEs)	ปิีงบปิร่ะมาณั	2563	-	2565	แล้ะแผนิปิฏิิบัติการ่ 
ปิร่ะจําปิีงบปิร่ะมาณั	 2563	 โดยคณัะกร่ร่มการ่	 สบพั.	 
มมีตเิหน็ิชอบในิคร่าวปิร่ะชมุ	คร่ั�งที�	3/2563	เม่�อวนัิพัฤหสับดี
ที�	26	มีนิาคม	2563	จํานิวนิ	5	โคร่งการ่	ดังนิี�
	 1.	 โคร่งการ่พััฒนิาหล้กัสต่ร่	Standardized	Training	
Package	(STP)	(for	Senior	Course	Developer)
	 2.	 โคร่งการ่พััฒนิา	 ICAO	 Qualified	 Course	 
Developers
	 3.	 โคร่งการ่จัดทําร่่างร่ะเบียบ	 สบพั.	 เพั่�อส่งเสริ่ม 
การ่พััฒนิาหล้ักส่ตร่แล้ะบุคล้ากร่
	 4.	 โคร่งการ่ปิรั่บปิรุ่งร่ะบบ	Training	Management	
System	(ร่ะบบ	iTrain)
	 5.	 โคร่งการ่แก้ไขุขุ้อสังเกตจากการ่ตร่วจปิร่ะเมินิ 
ตามร่อบ	ICAO	TRAINAIR	PLUS	ค.ศ.	2018
 โครงการจดัตั�งศนูยัฝ์ั่กึอบรมืบคุลากรดา้นการบนิ 
และอวกาศอู่ตะเภูา (Aeronautical and Aerospace 
Training Center, U-Tapao) ในปีงบประมืาณ 2563  
มื้ผลการดําเนินการดังน้�
 1) โครงการจ้างศึกษา ส้ํารวจ และออกแบบงาน
ก่อส้ร้างศูนยั์ฝั่ึกอบรมืบุคลากรด้านการบินและอวกาศ 
อู่ตะเภูา
	 สบพั.	 ล้งนิามการ่จ้างเม่�อวันิที�	 29	 มีนิาคม	 2562	
(สญั่ญ่าจา้ง	เล้ขุที�	30/2562)	เปิน็ิจํานิวนิเงนิิ	71.95	ล้า้นิบาท	
คณัะกร่ร่มการ่ตร่วจรั่บงานิจ้างศึกษา	สําร่วจแล้ะออกแบบ
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งานิก่อสร่้างศ่นิย์ฝึึกอบร่มบุคล้ากร่ด้านิการ่บินิแล้ะอวกาศ		
อ่่ตะเภิา	 โดยคณัะกร่ร่มการ่ตร่วจรั่บงานิจ้างฯ	 ดําเนิินิการ่
ตร่วจร่ับแล้้วเสร่็จ	6	งวดงานิ	เม่�อวันิที�	26	ธีันิวาคม	2562
 2) โครงการพิัฒนาบุคลากรครู เพิื�อรองรับ 
การจดัตั�งศนูยัฝ์ั่กึอบรมืบคุลากรดา้นการบนิและอวกาศ 
อู่ตะเภูา
	 สบพั.	 ร่ายงานิผล้การ่ดําเนิินิงานิโคร่งการ่พััฒนิา
บุคล้ากร่ด้านิการ่บินิเพ่ั�อร่องรั่บการ่จัดตั�งศ่นิย์ฝึึกอบร่ม
บคุล้ากร่ดา้นิการ่บินิแล้ะอวกาศอ่ต่ะเภิา	โดยคณัะกร่ร่มการ่	
สบพั.	 มีมติร่ับทร่าบในิคร่าวปิร่ะชุมคร่ั�งที�	 9/2563	 เม่�อวันิที�	 
24	กันิยายนิ	2563	ร่ายล้ะเอียดดังนิี�	
	 -	 คร่วิ่ชาภิาคพ่ั�นิในิสังกดั	สอต.	ที�เขุ้าร่บัการ่ฝึกึอบร่ม 
ในิหล้ักส่ตร่	 Machinist	 Technician	 จาํนิวนิ	 2	 คนิ	 
ที�	 Southern	 Alberta	 Institute	 of	 Technology,	 SAIT	 
ปิร่ะเทศแคนิาดา	 ได้ร่ับการ่ฝึึกอบร่มแล้ะมีการ่วัดผล้ 
คะแนินิเร่ยีนิคร่บถ้วนิ	แล้ะไดเ้ดินิทางกล้บัมายังปิร่ะเทศไทย
เม่�อวันิที�	19	มิถุนิายนิ	2563	
	 -	 คร่วิ่ชาภิาคพ่ั�นิในิสังกดั	สอต.	ที�เขุ้าร่บัการ่ฝึกึอบร่ม
ในิหล้ักส่ตร่	Aircraft	Structure	Technician	จํานิวนิ	3	คนิ	 
ที�ผล้การ่เร่ียนิยังไม่สมบ่ร่ณั์เพัร่าะการ่เร่ียนิภิาคปิฏิิบัติ
ยังไม่แล้้วเสร่็จเนิ่�องจากสถานิการ่ณั์การ่แพัร่่ร่ะบาดขุอง 
โร่คไวรั่สโคโร่นิา	2019	(Covid-19)	ทั�งนีิ�	ได้มกีาร่เปิดิการ่เรี่ยนิ 
การ่สอนิอีกคร่ั�งเม่�อวันิที�	 13	กร่กฎาคม	2563	แล้ะได้เร่ียนิ
ภิาคปิฏิิบัติคร่บถ้วนิแล้้ว	 ขุณัะนิี�อย่่ร่ะหว่างปิร่ะสานิกับ 
สถานิเอกอคัร่ร่าชท่ต	ณั	กร่งุออตตาวา	เพ่ั�อแจง้ความปิร่ะสงค์ 
ขุอเดินิทางกล้ับปิร่ะเทศไทย

 3) โครงการพิัฒนาหลักสู้ตรประกาศน้ยับัตร
ส้าขาชี่างโครงส้ร้างอากาศยัาน (Certificate Program in 
Aircraft Structure Technician)
	 -	 ในิคร่าวปิร่ะชุมคณัะอนุิกร่ร่มการ่วิชาการ่	สบพั.	
คร่ั�งที�	 4/2563	 เม่�อวันิที�	 25	 สิงหาคม	2563	ที�ปิร่ะชุมมีมติ
เห็นิชอบในิหลั้กการ่จัดทําร่่างหลั้กส่ตร่ปิร่ะกาศนีิยบัตร่ช่าง
โคร่งสร้่างอากาศยานิ	 (Certificate	 Program	 in	 Aircraft	 
Structure	Technician)	โดยขุอให	้สอต.	จดัทําขุ้อมล่้เพิั�มเตมิ
ใหส้มบร่่ณั	์กอ่นิเสนิอคณัะกร่ร่มการ่	สบพั.	เพั่�อพัจิาร่ณัาตอ่ไปิ 
	 -	 ในิคร่าวปิร่ะชมุคณัะกร่ร่มการ่	สบพั.	ครั่�งที�	9/2563	
เม่�อวันิที�	24	กันิยายนิ	2563	ที�ปิร่ะชมุมีมติเหน็ิชอบร่า่งหล้กัสต่ร่
ปิร่ะกาศนีิยบัตร่ช่างโคร่งสร้่างอากาศยานิ	 (Certificate 
Program	in	Aircraft	Structure	Technician)
 4) โครงการจัดทําร่างหลักสู้ตรชี่างบํารุงรักษา
อุปกรณ์ภูาคพิื�นในท่าอากาศยัาน Ground Support 
Equipment Maintenance (GSEM)  
	 -	 ในิคร่าวปิร่ะชุมคณัะกร่ร่มการ่	 สบพั.	 คร่ั�งที�	 
9/2563	 เม่�อวันิที� 	 24	 กันิยายนิ	 2563	 ที�ปิร่ะชุมมีมติ 
เห็นิชอบร่่างหล้ักส่ตร่ปิร่ะกาศนิียบัตร่ช่างซี่อมบํารุ่งร่ักษา
อุปิกร่ณ์ับร่ิการ่ภิาคพ่ั�นิ	 Ground	 Support	 Equipment	 
Maintenance	(GSEM)	โดยให	้สบพั.	พัจิาร่ณัาเปิดิหล้กัสต่ร่ 
ในิหว้งเวล้าที�เหมาะสม	เนิ่�องจากขุณัะนิี�อตุสาหกร่ร่มการ่บนิิ
ไดร้่บัผล้กร่ะทบอยา่งร่นุิแร่งจากสถานิการ่ณัก์าร่แพัร่ร่่ะบาด 
ขุองเช่�อไวร่ัสโคโร่นิา	(COVID-19)
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บริษทั ไทยสมายล์ำแอร์เวย์ จำากัด้
 ผลการดําเนินงานของโครงการ แผนงาน  
และกิจกรรมืท้�ส้ําคัญ 
	 สายการ่บินิไทยสมายล้ไ์ด้ร่บัร่างวัล้จาก	TripAdvisor	 
ซีึ� ง เ ป็ินิเว็บไซีต์ด้านิการ่ท่องเ ที�ยวช่� อ ดังขุองโล้กที�มี 
ฐานิผ่้ ใช้ งานิกว่า 	 350	 ล้้ านิคนิทั� ว โล้กในิปิี 	 2562	 
(TripAdvisor	Travelers’	Choice	Awards	for	Airlines	2019)	 
ติดต่อกันิเปิ็นิปิีที�	 3	 ได้แก่	 ร่างวัล้สายการ่บินิยอดเยี�ยม 
อนัิดบัหนึิ�งขุองปิร่ะเทศไทย	แล้ะร่างวลั้สายการ่บนิิยอดเยี�ยม
ในิเอเชีย

 การเข้าร่วมืเป็น Connecting Partner กับกลุ่มื 
พัินธิ์มืติรการบินส้ตาร์ อัลไลแอนซื่์
	 สายการ่บนิิไทยสมายล์้เขุ้าร่่วมเป็ินิพัันิธีมติร่		Connecting 
Partner	 ร่ายแร่กขุองปิร่ะเทศไทยแล้ะเปิ็นิร่ายที�สอง 
ขุองกลุ้่มพัันิธีมิตร่การ่บินิสตาร์่ 	 อัล้ไล้แอนิซี์ 	 โดยมี 
นิายถาวร่	 เสนิเนิียม	ร่ัฐมนิตร่ีช่วยว่าการ่กร่ะทร่วงคมนิาคม	
ร่่วมแสดงความยินิดี	เม่�อวันิที�	25	กุมภิาพัันิธี์	2563
 การดําเนินงานการขนส่้งทางอากาศในเขตพืิ�นท้� 
ต่าง ๆ
	 สายการ่บินิไทยสมายล์้	ทําการ่บินิ	ออกจากสนิามบินิ 
สุวร่ร่ณัภ่ิมิไปิยัง	 10	 จุดบินิปิร่ะเทศไทย	 ได้แก่จังหวัด	
เชียงใหม่	 เชียงร่าย	ขุอนิแก่นิ	อุดร่ธีานิี	อุบล้ร่าชธีานิี	ภิ่เก็ต	
สุร่าษฏิร่์ธีานิี	 หาดใหญ่่	 กร่ะบี�	 นิร่าธีิวาส	 แล้ะเส้นิทาง 
ขุ้ามภิาค	 เชียงใหม่	 -	 ภ่ิเก็ต	 แล้ะกล้ับ	 โดยมีความถี�ขุอง 
เที�ยวบินิในิช่วงตาร่างบินิฤด่หนิาว	ปิี	2562/63	(27	ตุล้าคม	
2562	-	28	มีนิาคม	2563)		247	เที�ยวบินิต่อสัปิดาห์
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 กิจกรรมจิติอาสาพััฒน้ำาสิ�งแวด้ลำ้อมแลำะบำาเพั็ญ
สาธิารณประโยชน้ำ์
	 นิายศักดิ�สยาม	 ชิดชอบ	 ร่ัฐมนิตร่ีว่าการ่กร่ะทร่วง
คมนิาคม	 แล้ะนิายชัยวัฒนิ์	 ทองคําค่ณั	 ปิล้ัดกร่ะทร่วง
คมนิาคม	 ร่่วมกิจกร่ร่มจิตอาสาพััฒนิาสิ� งแวดล้้อม
แล้ะบํา เพั็ญ่สาธีาร่ณัปิร่ะโยชนิ์ 	 เพั่� อนิ้ อมร่ําล้ึ กในิ 
พัร่ะมหากร่ณุัาธีคิณุั	เนิ่�องในิวันิคล้า้ยวนัิพัร่ะบร่มร่าชสมภิพั 
พัร่ะบาทสมเ ด็จพัร่ะบร่มชนิกาธิี เบศร่ 	 มหาภ่ิ มิพัล้	 
อดลุ้ยเดชมหาร่าช	บร่มนิาถบพัติร่	เม่�อวันิที�	5	ธีนัิวาคม	2562	 
ณั	ท้องสนิามหล้วง	 โดยมี	 พัล้เอก	 ปิร่ะยุทธี์	 จันิทร่์โอชา	 
นิายกร่ฐัมนิตรี่	เปิน็ิปิร่ะธีานิ		คณัะร่ฐัมนิตรี่	ผ่บ้ริ่หาร่หน่ิวยงานิ 
ภิาคร่ัฐ	ภิาคเอกชนิ	สถานิศึกษา	แล้ะปิร่ะชาชนิทุกภิาคส่วนิ 
ร่่วมกิจกร่ร่ม
	 	 กิ จกร่ร่มสํา คัญ่ปิร่ะกอบด้วย 	 นิิทร่ร่ศการ่ 
การ่อนิรุ่กัษด์นิิแล้ะกร่ะบวนิการ่ทําดนิิปิุ�ย	กจิกร่ร่มทําดนิิปิุ�ย 
บํารุ่งต้นิไม้เพ่ั�อให้ผ่้ เ ขุ้าร่่วมกิจกร่ร่มนํิาดินิปิุ�ยไปิบํารุ่ง
ต้นิไม้บร่ิเวณัโดยร่อบท้องสนิามหล้วง	 โดยมีหน่ิวยงานิ 
ในิสงักดักร่ะทร่วงคมนิาคม	ร่ว่มจดันิิทร่ร่ศการ่แล้ะใหบ้ร่กิาร่
ปิร่ะชาชนิ	 ได้แก่	 กร่มทางหล้วง	การ่ร่ถไฟแห่งปิร่ะเทศไทย	
การ่ทางพัิเศษแห่งปิร่ะเทศไทย	การ่ร่ถไฟฟ้าขุนิส่งมวล้ชนิ
แห่งปิร่ะเทศไทย	บร่ิษัท	ขุนิส่ง	จํากัด	องค์การ่ขุนิส่งมวล้ชนิ
กรุ่งเทพั	บร่ิษัท	การ่บินิไทย	จํากัด	(มหาชนิ)	บร่ิษัท	ร่ถไฟฟ้า	
ร่ฟท.	จํากัด	แล้ะบร่ิษัท	ไทยสมายล้์แอร่์เวย์	จํากัด

สำานั้ำกงาน้ำปลำดั้กระทรวงคมน้ำาคม
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 กิจกรรมจิติอาสาพััฒน้ำาปรับปรุงสภาพัแวด้ล้ำอม
กระทรวงคมน้ำาคม เน้ำ่�องใน้ำวัน้ำพั่อแห้่งชาติิ ปี 2562
	 นิายศักดิ�สยาม	 ชิดชอบ	 ร่ัฐมนิตร่ีว่าการ่กร่ะทร่วง
คมนิาคม	 เปิ็นิปิร่ะธีานิพัิธีีเปิิดกิจกร่ร่มจิตอาสาพััฒนิา
ปิร่ับปิรุ่งสภิาพัแวดล้้อมกร่ะทร่วงคมนิาคม	 เม่�อวันิที�	
13	 ธัีนิวาคม	 2562	ณั	 กร่ะทร่วงคมนิาคมเพั่�อน้ิอมร่ําลึ้ก 
ในิพัร่ะมหากรุ่ณัาธีิคุณัแล้ะแสดงความจงร่ักภิักดีต่อ
พัร่ะบาทสมเด็จพัร่ะบร่มชนิกาธีิเบศร่	มหาภ่ิมิพัล้อดุล้ยเดช
มหาร่าช	บร่มนิาถบพัติร่	แล้ะแสดงความสมคัร่สมานิสามคัคี	 
เนิ่�องในิวันิพ่ัอแห่งชาติ	 ปีิ	 2562	 โดยมี	นิายถาวร่	 เสนิเนีิยม 
ร่ัฐมนิตร่ี ช่วยว่าการ่กร่ะทร่วงคมนิาคม	 นิายชัยวัฒน์ิ	 
ทองคาํคณ่ั	ปิลั้ดกร่ะทร่วงคมนิาคม	คณัะผ่้บริ่หาร่ร่ะดับส่ง 
กร่ะทร่วงคมนิาคม	 หัวหนิ้าหนิ่วยงานิในิสังกัดกร่ะทร่วง
คมนิาคม	 ขุ้าร่าชการ่แล้ะเจ้าหนิ้าที�กร่ะทร่วงคมนิาคม	
พัร่้อมกําล้ังพัล้จิตอาสาขุองหนิ่วยงานิ	แล้ะผ่้ผ่านิการ่อบร่ม 
หล้ักส่ตร่จิตอาสา	 904	 หล้ักส่ตร่หลั้กปิร่ะจํา	 รุ่่นิ	 2/61	 
แล้ะรุ่่นิ	 3/62	 ขุองกร่ะทร่วงคมนิาคม	 เขุ้าร่่วมกิจกร่ร่ม 
ทําความสะอาดพ่ั�นิที�	 ทาสีทางเท้า	 ขุอบทาง	 ทาสีกําแพัง	 
แล้ะตัดแต่งต้นิไม้โดยร่อบกร่ะทร่วงคมนิาคม	

 การบรรยายเรื�อง “สถาบัน้ำพัระมห้ากษัติริย์ 
กับประเทศไทย”
	 โดยวิทยากร่จากหล้ักส่ตร่จิตอาสา	 904	 “หลักสู้ตร
หลักประจํา” 	 รุ่่นิที� 	 4 /62	 “เป็นเบ้า เป็นแม่ืพิิมืพ์ิ” 
ให้แก่ผ่้บร่ิหาร่	 ขุ้าร่าชการ่	 พันัิกงานิร่าชการ่	 แล้ะล้่กจ้าง 
ขุองหนิ่วยงานิในิสังกัดกร่ะทร่วงคมนิาคม	 เม่�อวันิศุกร่์ที� 
20 	 ธัีนิวาคม	 2562 	 จํานิวนิ	 2 	 ร่อบค่อ 	 ร่อบเ ช้า	 
เวล้า	 09.00	 -	 12.00	 นิ.	 มีนิายอานินิท์	 เหล่้องบริ่บ่ร่ณ์ั	 
ร่องปิล้ัดกร่ะทร่วงคมนิาคม	ด้านิอํานิวยการ่	 เปิ็นิปิร่ะธีานิ 
ผ่้ เขุ้าร่่วมฟังบร่ร่ยาย	 จํานิวนิ	 302	 คนิ	 แล้ะร่อบบ่าย	 
เวล้า	 10.00	 -	 16.00	 นิ.	 มีนิายพัิศักดิ� 	 จิตวิร่ิยะวศินิ	 
ร่องปิล้ัดกร่ะทร่วงคมนิาคม	หัวหน้ิากลุ่้มภิาร่กิจการ่พััฒนิา 
โคร่งสร้่างพ่ั�นิฐานิด้านิทางหล้วง	 เปิ็นิปิร่ะธีานิ	 มีผ่้เขุ้าฟัง
บร่ร่ยาย	จํานิวนิ	273	คนิ	
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 การจัด้ติั�งศ่น้ำย์ประสาน้ำงาน้ำจิติอาสากระทรวง
คมน้ำาคม (ศจอส.คค.) แลำะแติ่งตัิ�งคณะกรรมการ 
อำาน้ำวยการงาน้ำจิติอาสากระทรวงคมน้ำาคม 
	 โคร่งการ่จิตอาสาพัร่ะร่าชทานิตามแนิวพัร่ะร่าชดําริ่	
มีวัตถุปิร่ะสงค์เพั่�อให้ปิร่ะชาชนิมีความสมัคร่สมานิสามัคคี	
มีความสุขุ	 แล้ะปิร่ะเทศชาติมีความมั�นิคงอย่างยั�งย่นิ	 
โดยหน่ิวยร่าชการ่ในิพัร่ะองค์			904		เป็ินิผ่กํ้ากับดแ่ล้การ่ปิฏิิบัตงิานิ
ร่่วมกับหน่ิวยงานิภิาคร่ฐัแล้ะภิาคเอกชนิ	มศีน่ิย์อาํนิวยการ่ใหญ่่ 
จิตอาสาพัร่ะร่าชทานิทําหน้ิาที�ควบคุม	 อํานิวยการ่	 แล้ะ
ปิร่ะสานิการ่ปิฏิิบัติ 	 เพั่�อให้การ่จัดกิจกร่ร่มจิตอาสา
พัร่ะร่าชทานิตามแนิวพัร่ะร่าชดําริ่เปิ็นิไปิอย่างต่อเนิ่�อง	 
ถ่กต้อง	 เหมาะสม	แล้ะสมพัร่ะเกียร่ติ	 ปิร่ะกอบกับร่ัฐบาล้
ได้ต่อยอดพัร่ะร่าชปิณัิธีานิการ่ดําเนิินิโคร่งการ่จิตอาสา
พัร่ะร่าชทานิตามแนิวพัร่ะร่าชดําร่	ิโดยที�ปิร่ะชมุคณัะร่ฐัมนิตร่ ี
เม่�อวันิที�	 31	 กร่กฎาคม	 2561	 ได้มีมติให้ส่วนิร่าชการ่	
ร่ัฐวิสาหกิจ	แล้ะหนิ่วยงานิขุองร่ัฐให้ความร่่วมม่อ	สนิับสนิุนิ	
หร่อ่ดําเนิินิการ่ในิเร่่�องตา่ง	ๆ 	ที�เกี�ยวขุอ้ง	ตามที�ไดร้่บัการ่แจง้ 
ปิร่ะสานิจากศ่นิย์อํานิวยการ่ใหญ่่จิตอาสาพัร่ะร่าชทานิ	 
เพั่�อให้การ่ดําเนิินิงานิขุองส่วนิร่าชการ่	 ร่ัฐวิสาหกิจ	 
แล้ะหนิ่วยงานิขุองรั่ฐสามาร่ถตอบสนิอง	 สนิับสนิุนิ	 
แล้ะเช่�อมโยงกับการ่ปิฏิิบัติงานิขุองจิตอาสาในิเร่่�องต่าง	 ๆ	 
ได้อย่างมีปิร่ะสิทธีิภิาพั	ร่วดเร่็ว	แล้ะคล้่องตัว

 กิจกรรม “จิติอาสาคมน้ำาคม ร่วมใจแบ่งป่น้ำ 
ติ้าน้ำภัยโควิด้” 
 กร่ะทร่วงคมนิาคมได้ดําเนิินิกิจกร่ร่ม	 “จิตอาสา 
คมนิาคม	 ร่่วมใจแบ่งปัินิ	 ต้านิภิัยโควิด”	 เพั่�อแสดง 
ความจงร่ักภิักดีแล้ะสํานิึ ก ในิพัร่ะมหากรุ่ณัาธีิ คุณั	 
เน่ิ�องในิโอกาสวันิเฉลิ้มพัร่ะชนิมพัร่ร่ษา	สมเด็จพัร่ะนิางเจ้าฯ	 
พัร่ะบร่มร่าชิ นิี 	 โ ดยจั ดกิ จก ร่ ร่มจิ ตอาสาบํา เพั็ญ่
สาธีาร่ณัปิร่ะโยชนิ์	 “มีแล้้วแบ่งปิันิ”	 ร่่วมกับส่วนิร่าชการ่ 
แล้ะหนิ่วยงานิร่ัฐวิสาหกิจในิสังกัดจัดอาหาร่	 อาหาร่ว่าง	
จํานิวนิ	8,650	กล้อ่ง	แล้ะหนิา้กากอนิามยั	จํานิวนิ	10,000	ชิ�นิ	 
มอบให้แก่โร่งพัยาบาล้ร่ัฐ	จํานิวนิ	6	แห่ง	ได้แก่	โร่งพัยาบาล้
ร่าชวิถี	โร่งพัยาบาล้กล้าง	โร่งพัยาบาล้ตากสินิ	โร่งพัยาบาล้
เจร่ิญ่กรุ่งปิร่ะชาร่ักษ์	 โร่งพัยาบาล้สิร่ินิธีร่	 แล้ะสถาบันิ
บําร่าศนิร่าด่ร่	 ร่ะหว่างวันิที�	 24	มิถุนิายนิ	 -	 14	กร่กฎาคม	
2563	 เพั่�อแสดงความขุอบคุณับุคล้ากร่ทางการ่แพัทย ์
ที�ปิฏิิบัติงานิอย่างหนิักในิช่วงสถานิการ่ณ์ัการ่แพัร่่ร่ะบาด
ขุองโร่คติดเช่�อไวร่ัสโคโร่นิา	COVID-19	ร่วมทั�งเปิ็นิกําล้ังใจ 
ในิการ่ให้บริ่การ่ด้านิสาธีาร่ณัสุขุแก่ปิร่ะชาชนิ	 เพ่ั�อป้ิองกันิ
การ่แพัร่่ร่ะบาดขุองโร่คต่อไปิ
	 โดยเม่�อวนัิที�	2	กร่กฎาคม	2563	นิายศักดิ�สยาม	ชดิชอบ 
ร่ัฐมนิตร่ีว่าการ่กร่ะทร่วงคมนิาคม	นิายอธีิร่ัฐ	 รั่ตนิเศร่ษฐ 
แล้ะนิายถาวร่	เสนิเนีิยม	ร่ฐัมนิตร่ช่ีวยว่าการ่กร่ะทร่วงคมนิาคม	 
พัร่้อมด้วยนิายวิ ร่ัช 	 พัิมพัะนิิตย์ 	 ที�ปิร่ึกษาร่ัฐมนิตร่ี
ว่าการ่กร่ะทร่วงคมนิาคม	 นิางสุขุสมร่วย	 วันิทนีิยกุล้ 
เล้ขุานิุการ่ร่ัฐมนิตร่ีว่าการ่กร่ะทร่วงคมนิาคม	 นิายตติร่ัฐ 
ร่ัตนิเศร่ษฐ	แล้ะนิายเจ่อ	 ร่าชสีห์	 ผ่้ช่วยเล้ขุานุิการ่รั่ฐมนิตรี่
ว่าการ่กร่ะทร่วงคมนิาคม	 นิายชัยวัฒน์ิ	 ทองคําค่ณั	 
ปิลั้ดกร่ะทร่วงคมนิาคม	 นิายอานินิท์	 เหล้่องบริ่บ่ร่ณ์ั	
ร่อ งปิ ลั้ดกร่ะทร่ว ง 	 นิายพัิ เ ชษ ฐ์ 	 คุณัาธีร่ ร่ม รั่ก ษ์ 
แล้ะนิางจตุพัร่	 เนิียมสุขุ	 ผ่้ช่วยปิลั้ดกร่ะทร่วง	 ได้เดินิทาง 
ไปิมอบอาหาร่กล่้องแล้ะหน้ิากากอนิามยั	ณั	โร่งพัยาบาล้กล้าง 
โดยมีนิายแพัทย์เพัชร่พังษ์	 กําจร่กิจการ่	 ผ่้อํานิวยการ่ 
โ ร่ งพัยาบาล้กล้าง 	 เปิ็ นิผ่้ ร่ั บมอบ 	 แล้ะ เม่� อ วั นิที� 
29	มิถุนิายนิ	2563	นิายถาวร่	เสนิเนิียม	ร่ัฐมนิตร่ีช่วยว่าการ่ 
กร่ะทร่วงคมนิาคม	 พัร้่อมผ่้บร่ิหาร่กร่ะทร่วงคมนิาคม	 
ได้เดินิทางไปิมอบอาหาร่กล้่องแล้ะหนิ้ากากอนิามัย	 
ณั	 โร่งพัยาบาล้ร่าชวิถี	 โดยมีนิายแพัทย์สุกร่ม	 ชีเจริ่ญ่	 
ร่องผ่้อํานิวยการ่โร่งพัยาบาล้ร่าชวิถี	เปิ็นิผ่้ร่ับมอบ	
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 กิจกรรมจิติอาสา “เราทำาความด้ี เพั้�อชาติิ ศาสน้ำ์ 
กษัติริย์” ภายใต้ิช่�อ จิติอาสากระทรวงคมน้ำาคมบำาเพั็ญ
สาธิารณประโยชน้ำ์
	 นิายศักดิ�สยาม	 ชิดชอบ	 ร่ัฐมนิตร่ีว่าการ่กร่ะทร่วง
คมนิาคม	 เปิ็นิปิร่ะธีานิในิพัิ ธีี เปิิดกิจกร่ร่มจิตอาสา	 
“เร่าทําความดี	เพั่�อชาติ	ศาสนิ์	กษัตร่ิย์”	ภิายใต้ช่�อ	จิตอาสา 
กร่ะทร่วงคมนิาคมบําเพั็ญ่สาธีาร่ณัปิร่ะโยชนิ์	 เม่�อวันิที�	
16	 สิงหาคม	 2563	ณั	 วัดนิางนิองวร่วิหาร่	 เขุตจอมทอง	
กรุ่งเทพัมหานิคร่	 โดยมีนิายวิร่ัช	 พิัมพัะนิิตย์	 ที�ปิร่ึกษา 
ร่ัฐมนิตร่ีว่าการ่กร่ะทร่วงคมนิาคม	 นิางสาวณััฐธี์ภิัสส์	 
ยงใจยุทธี	 ที�ปิรึ่กษารั่ฐมนิตรี่ช่วยว่าการ่กร่ะทร่วงคมนิาคม	 
นิางสุขุสมร่วย	 วันิทนีิยกุล้	 เล้ขุานุิการ่รั่ฐมนิตรี่ว่าการ่ 
กร่ะทร่วงคมนิาคม	นิายตติรั่ฐ	 รั่ตนิเศร่ษฐ	ผ่ช่้วยเล้ขุานิกุาร่ 
ร่ฐัมนิตร่ว่ีาการ่กร่ะทร่วงคมนิาคม	นิายชยัวฒัน์ิ	ทองคาํคณ่ั	 
ปิล้ดักร่ะทร่วงคมนิาคม	ผ่้บร่ิหาร่ร่ะดับส่ง	หัวหนิ้าหนิ่วยงานิ 
ในิสงักดักร่ะทร่วงฯ	เจ้าหน้ิาที�กร่ะทร่วงคมนิาคม	แล้ะปิร่ะชาชนิ 
ในิพ่ั�นิที� 	 แล้ะผ้่ผ่านิการ่อบร่มหล้ักส่ตร่จิตอาสา	 904	 
สังกัดกร่ะทร่วงคมนิาคมร่่วมกิจกร่ร่ม	 ปิร่ะกอบด้วย	 
พัิธีีสงฆ์่	 พิัธีีเปิิดแล้ะกล่้าวคาํปิฏิิญ่าณั	 “เร่าทําความด ี
เพั่�อชาติ	 ศาสนิา	 แล้ะพัร่ะมหากษัตริ่ย์”	 กิจกร่ร่มบําเพั็ญ่
สาธีาร่ณัปิร่ะโยชน์ิ	 โดยทําความสะอาดแล้ะปิรั่บปิรุ่ง 
ภ่ิมิทัศนิ์ภิายในิวัดนิางนิองวร่วิหาร่	 ปิล้่กต้นิร่วงผึ�ง	 ตีเส้นิ
จร่าจร่ภิายในิวัด	ทาสีเสาหล้ักจร่าจร่	แล้ะมอบอาหาร่กล้่อง 
แก่ปิร่ะชาชนิ

	 	 กร่ะทร่วงคมนิาคมแล้ะหน่ิวยงานิในิสังกัด 
ได้ดําเนิินิกิจกร่ร่มจิตอาสามาอย่างต่อเนิ่�อง	ตั�งแต่ปิี	2561	-	
ปิจัจุบนัิ	แล้ะเพั่�อให้การ่ดําเนิินิงานิในิภิาพัร่วมขุองกร่ะทร่วง
คมนิาคมเป็ินิไปิด้วยความเรี่ยบร่้อยแล้ะมีปิร่ะสิทธีิภิาพั	
ปิล้ัดกร่ะทร่วงคมนิาคมได้มีคําสั�งกร่ะทร่วงคมนิาคม	 
ที�	 501/2563	 ล้งวันิที�	 17	 กร่กฎาคม	 2563	 จัดตั�งศ่นิย์
ปิร่ะสานิงานิจิตอาสากร่ะทร่วงคมนิาคม	หร่่อ	 ศจอส.คค.	 
โดยมีร่องปิล้ัดกร่ะทร่วงคมนิาคม	 ด้านิอาํนิวยการ่	 
เป็ินิผ่้ อํานิวยการ่	 ศจอส.คค.	 ทาํหน้ิาที�ปิร่ะสานิงานิ 
กับศ่นิย์อาํนิวยการ่ใหญ่่จิตอาสาพัร่ะร่าชทานิ	 โร่งเร่ียนิ 
จิตอาสาพัร่ะร่าชทานิแล้ะหนิ่วยงานิในิสังกัดกร่ะทร่วง 
คมนิาคม	 เพั่�อสนัิบสนุินิภิาร่กิจขุองศ่นิย์อํานิวยการ่ใหญ่่ 
จิตอาสาพัร่ะร่าชทานิแล้ะโร่งเร่ียนิจิตอาสาพัร่ะร่าชทานิ 
ตามแนิวพัร่ะร่าชดําร่ิ ให้ เ ป็ินิไปิด้วยความเร่ียบร่้อย	 
แล้ะปิล้ัดกร่ะทร่วงคมนิาคมได้มีคําสั�งกร่ะทร่วงคมนิาคม	 
ที� 	 502/2563	 ล้งวันิที� 	 17	 กร่กฎาคม	 2563	 แต่งตั�ง 
คณัะกร่ร่มการ่อํานิวยการ่งานิจิตอาสากร่ะทร่วงคมนิาคม	 
โดยมีปิล้ดักร่ะทร่วงคมนิาคม	เป็ินิที�ปิร่กึษา	ร่องปิลั้ดกร่ะทร่วง 
คมนิาคมด้านิอํานิวยการ่	 เปิ็นิปิร่ะธีานิกร่ร่มการ่	 ผ้่ช่วย 
ปิล้ัดกร่ะทร่วงคมนิาคม	 เป็ินิร่องปิร่ะธีานิ	ผ่้แทนิหน่ิวยงานิ 
ในิสังกัดกร่ะทร่วงคมนิาคม	 (ร่ะดับร่องหัวหนิ้าหนิ่วยงานิ 
หร่่อเทียบเท่า)	 แล้ะผ่้แทนิผ่้สําเร่็จการ่อบร่มหล้ักส่ตร่ 
จิตอาสา	 904	 สังกัดกร่ะทร่วงคมนิาคม	 เปิ็นิกร่ร่มการ่	 
เพั่�อให้การ่ดําเนิินิงานิจิตอาสาขุองกร่ะทร่วงคมนิาคม 
เปิ็นิไปิด้วยความเร่ียบร่้อยแล้ะมีปิร่ะสิทธีิภิาพั	
	 	 โดยเม่�อวันิที�	 20	 กร่กฎาคม	2563	นิายชัยวัฒนิ์	
ทองคําค่ณั	 ปิลั้ดกร่ะทร่วงคมนิาคม	 ในิฐานิะที�ปิร่ึกษา	 
ได้เปิ็นิปิร่ะธีานิการ่ปิร่ะชุมคณัะกร่ร่มการ่อํานิวยการ่ 
งานิจิตอาสากร่ะทร่วงคมนิาคม	 โดยมีนิายอานินิท์	 
เหล้่องบร่ิบ่ร่ณั์	ร่องปิล้ัดกร่ะทร่วงคมนิาคม	ด้านิอํานิวยการ่	
นิายพิัเชฐ	คุณัาธีร่ร่มรั่กษ์	แล้ะนิางจตุพัร่	เนิยีมสุขุ	ผ่ช่้วยปิลั้ด
กร่ะทร่วงคมนิาคม	ผ่้แทนิจากหนิ่วยงานิในิสังกัดกร่ะทร่วง
คมนิาคม	แล้ะผ้่แทนิผ่ส้ําเร่จ็การ่อบร่มหล้กัสต่ร่จติอาสา	904	
ในิสังกัดกร่ะทร่วงคมนิาคมเขุ้าร่่วมการ่ปิร่ะชุม
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 กรมทางห้ลำวง
 กิจกรรมืจิตอาส้าโครงการฟาร์มืตัวอยั่างต้านภูัยั
โควิด 19 ในิสมเด็จพัร่ะนิางเจ้าสิร่ิกิติ�	 พัร่ะบร่มร่าชินิีนิาถ	
พัร่ะบร่มร่าชชนินีิพัันิปีิหล้วง	 “โคก หนอง นา โมืเดล”  
ตามแนิวพัร่ะร่าชดําริ่พัร่ะบาทสมเดจ็	พัร่ะวชริ่เกล้า้เจา้อย่หั่ว 
แล้ะสมเด็จพัร่ะนิางเจ้าฯ	พัร่ะบร่มร่าชินิี	ได้ทร่งพัร่ะร่าชทานิ 
โคร่งการ่ฟาร่์มตัวอย่างด้วยมุ่งหวังให้ปิร่ะชาชนิที�ได้รั่บ 
ผล้กร่ะทบจากการ่แพัร่่ร่ะบาดขุองเช่�อไวร่ัสโคโร่นิา 
(COVID-19)	 มีร่ายได้แล้ะพึั�งพัาตนิเอง	 ร่วมถึงมีความร้่่ 
จากการ่ทําเกษตร่ทฤษฎีใหม่ในิพ่ั�นิที� 	 18	 จังหวัด	 31	 
ฟาร่์มตัวอย่าง	 โดยได้มอบหมายให้หน่ิวยงานิในิสังกัด
กร่มทางหล้วงในิพ่ั�นิที�ที�เกี�ยวขุ้องเขุ้าร่่วมกิจกร่ร่มจิตอาสา
โดยสนิับสนิุนิ	 ศอญ่.	 (ศ่นิย์อํานิวยการ่ใหญ่่โคร่งการ่ 
จิตอาสาพัร่ะร่าชทานิตามแนิวพัร่ะร่าชดําริ่)	 อย่างเต็มที�	 
ในิการ่ดําเนิินิโคร่งการ่ฟาร์่มตัวอย่างต้านิภัิยโควิด	 19	 
โดยกร่มทางหล้วงได้ร่ว่มล้งพ่ั�นิที�สําร่วจตามแผนิผังโคร่งการ่
ฟาร่์มตัวอย่าง	 สนิับสนิุนิร่ถแบ็กโฮ	 เคร่่�องจักร่กล้หนิัก	
ร่ถบร่ร่ทุก	 ร่ถบร่ร่ทุกเทท้าย	 เคร่่�องตบดินิ	 ยานิพัาหนิะ	
พันัิกงานิขุับร่ถ	 คนิงานิ	 เพั่�อขุุดสร่ะนิํ�า	 ขุุดปิร่ับแต่งพ่ั�นิที�
ส่วนิที�จะทําคล้องส่งนํิ�า	 ปิร่ับแต่งปิร่ับปิรุ่งพ่ั�นิที�	 ตัดหญ้่า	

ถางปิ�า	 ทําความสะอาดเส้นิทาง	 แล้ะบํารุ่งร่ักษาเส้นิทาง	
ร่วมถึงให้ความร่่วมม่อกับทุกภิาคส่วนิในิพ่ั�นิที�ตามภิาร่กจิ 
ที�มีความสําคัญ่เร่่งด่วนิเพั่�อพััฒนิาฟาร่์มตัวอย่างในิการ่
บร่ิหาร่จัดการ่นํิ�าแล้ะพ่ั�นิที�การ่เกษตร่	 โดยผสมผสานิ
กับภ่ิมิปิัญ่ญ่าพ่ั�นิบ้านิให้สอดคล้้องกันิเพั่�อแก้ไขุปิัญ่หา 
ความเด่อดร้่อนิให้แก่ปิร่ะชาชนิได้ใช้ปิร่ะโยชน์ิเป็ินิที�ทํากินิ	 
มีอาชีพั	 แล้ะมีร่ายได้ พึั� งพัาตนิเอง	 ร่วมทั� ง มีความร่่ ้
จากการ่ทํา เกษตร่ทฤษฎีใหม่ 	 มีการ่พััฒนิาผล้ิตผล้ 
ทางการ่เกษตร่เป็ินิสถานิที�ศึกษาด่งานิแล้ะให้ความร่่ ้
ด้านิการ่เกษตร่	 การ่ปิศุสัตว์ที�ถ่กต้อง	 แล้ะมีแหล่้งอาหาร่ 
ที�ปิล้อดภิัยอย่างยั�งย่นิตามร่อยศาสตร่์พัร่ะร่าชา	

ด้้าน้ำการขน้ำส่งทางบก
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 กิจกรรมืจิตอาส้า “เราทําความืด้ เพิื�อชีาติ ศาส้น์ 
กษัตริย์ั” เนื�องในโอกาส้วันเฉลิมืพิระชีนมืพิรรษา 
พิระบาทส้มืเด็จพิระเจ้าอยัู่หัว 28 กรกฎาคมื 2563
	 กร่มทางหล้วงโดยหน่ิวยงานิในิสังกัดทั�วปิร่ะเทศ 
เขุ้าร่่วมกิจกร่ร่มจิตอาสา “เราทําความืด้ เพืิ�อชีาต ิศาส้น์ 
กษัตรย์ิั”	 เพั่�อร่่วมกันิแสดงออกถึงความจงรั่กภัิกดี	แล้ะสาํนึิก 
ในิพัร่ะมหากรุ่ณัาธิีคุณัเป็ินิล้้นิพ้ันิ	 ทั�งยังเป็ินิการ่ร่วมพัลั้ง 
แหง่ความจงรั่กภัิกดี	ร่วมพัลั้งทําความดี	โดยร่ว่มจัดกจิกร่ร่ม
จิตอาสาพััฒนิาบําเพั็ญ่สาธีาร่ณัปิร่ะโยชนิ์	 เช่นิ	ปิล้่กต้นิไม้	 
ตัดแต่งกิ�งไม้	 ตัดหญ่้า	 ทําความสะอาดบร่ิเวณัสองขุ้าง
ทางหล้วง	 การ่ด่แล้ร่ักษาความสะอาดสถานิที�สาธีาร่ณัะ	
เพั่�อแสดงความจงรั่กภัิกดี	แล้ะสํานึิกในิพัร่ะมหากร่ณุัาธิีคณุั
ขุองพัร่ะบาทสมเด็จ	พัร่ะวชิร่เกล้้าเจ้าอย่่หัว	ที�ได้ทร่งปิฏิิบัต ิ
พัร่ะร่าชกร่ณัียกิจนิานิัปิการ่	 เพั่�อปิร่ะโยชน์ิสุขุแห่ง 
อาณัาร่าษฎร่
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กรมทางห้ลำวงชน้ำบท
 กิจกร่ร่มจิตอาสาพััฒนิาทางหล้วงชนิบท	ปิรั่บปิรุ่ง
ภ่ิมิทัศน์ิ	 ทาํความสะอาดร่ะบบสาธีาร่ณ่ัปิโภิคพ่ั�นิฐานิ	 
ถวายเป็ินิพัร่ะร่าชกุศล้เน่ิ�องในิวันิคล้้ายวันิพัร่ะบร่มร่าชสมภิพั 
ขุองพัร่ะบาทสมเด็จพัร่ะบร่มชนิกาธิีเบศร่	 มหาภ่ิมิพัล้ 
อดลุ้ยเดชมหาร่าช	บร่มนิาถบพิัตร่	วันิชาติแล้ะวันิพ่ัอแหง่ชาต ิ
		 นิายปิร่ะศักดิ�	 บัณัฑุนิาค	 ร่องอธิีบดีกร่มทางหล้วง
ชนิบท	 เปิ็นิปิร่ะธีานิในิพัิธีีเปิิดกิจกร่ร่มจิตอาสาพััฒนิา
ทางหล้วงชนิบท	ปิรั่บปิรุ่งภ่ิมิทัศน์ิ	 ทําความสะอาดร่ะบบ
สาธีาร่ณ่ัปิโภิคพ่ั�นิฐานิ	 ถวายเปิ็นิพัร่ะร่าชกุศล้เนิ่�องในิ 
วันิคล้้ายวันิพัร่ะบร่มร่าชสมภิพัขุองพัร่ะบาทสมเด็จ 
พัร่ะบร่มชนิกาธีิเบศร่	 มหาภ่ิมิพัล้อดุล้ยเดชมหาร่าช	 
บร่มนิาถบพิัตร่	 วันิชาติแล้ะวันิพ่ัอแห่งชาติ	 ปิร่ะจําปิี	 
พั.ศ.	 2562	 พัร่้อมร่่วมแสดงออกซีึ�งความจงร่ักภิักดี 
แล้ะน้ิอมร่าํลึ้กในิพัร่ะมหากรุ่ณัาธิีคุณัขุองพัร่ะบาทสมเด็จ 
พัร่ะปิร่เมนิทร่ร่ามาธีิบดีศร่ีสินิทร่มหาวชิร่าล้งกร่ณั	 
มหิศ ร่ ภ่ิ มิพัล้ร่าชวร่าง ก่ ร่ กิ ติสิ ร่ิ สมบ่ ร่ณัอ ดุล้ย เดช	 
สย ามิ นิ ท ร่ า ธีิ เ บ ศ ร่ ร่ า ช ว โ ร่ ดม 	 บ ร่ มนิ า ถบพัิ ต ร่	 
พัร่ะวชิร่ เกล้้า เ จ้าอ ย่่หั ว 	 เนิ่� องในิโอกาสมหามงคล้ 
พัร่ะร่าชพัิธีีบร่มร่าชาภิิเษก	พัุทธีศักร่าช	2562	เพั่�อแสดงถึง 
พัล้ั งความสา มัคคี ความร่่ วมม่ อขุองผ่้ บ ริ่หาร่แล้ะ
เจ้าหนิ้าที�ขุองกร่มทางหล้วงชนิบท	 ร่วมถึงปิร่ะชาชนิ 
ที�อาศัยอย่่บริ่เวณัสะพัานิมหาเจษฎาบดินิทร่านุิสร่ณ์ั	จงัหวดั
นินิทบุร่ี	 โดยมีนิายโกสินิท์	 พิัทยะเวสด์สุนิทร่	 วิศวกร่ใหญ่่ 
กร่มทางหล้วงชนิบท	 (ด้านิควบคุมการ่ก่อสร่้าง)	 นิายวิศว์	
ร่ัตนิโชติ	 วิศวกร่ใหญ่่กร่มทางหล้วงชนิบท	 (ด้านิบํารุ่งรั่กษา

ทางแล้ะสะพัานิ)	พัร่้อมผ้่บร่ิหาร่	 เจ้าหนิ้าที�กร่มทางหล้วง
ชนิบทส่วนิกล้างแล้ะภ่ิมิภิาค	 ปิร่ะมาณั	 250	 คนิ	 ร่่วม
กิจกร่ร่มดังกล่้าว	 เพั่�อขัุบเคล่้�อนิโคร่งการ่จิตอาสา	 “เร่าทํา 
ความดี	ด้วยหัวใจ”	ณั	บร่ิเวณัแขุวงทางหล้วงชนิบทนินิทบุร่ี	
แล้ะสะพัานิมหาเจษฎาบดินิทร่านิุสร่ณั์	 จังหวัดนินิทบุรี่	 
เม่�อวันิที�	1	ธีันิวาคม	2562	
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กรมการขน้ำส่งทางบก
 กิจกรรมื “มื้แล้วแบ่งป่น”
	 กร่มการ่ขุนิส่งทางบกจัดกิจกร่ร่มจิตอาสาบําเพ็ัญ่
สาธีาร่ณัปิร่ะโยชน์ิ	 “ม้ืแล้วแบ่งป่น”	 เม่�อวันิที�	 2	 มิถุนิายนิ	
2563	ณั	 ชุมชนิภิักดี	 กม.11	 เขุตจตุจักร่	 โดยการ่มอบ 
เคร่่�องอุปิโภิคบริ่โภิค	 แล้ะสิ�งขุองจําเป็ินิที�ต้องใช้ในิชีวิต
ปิร่ะจําวันิให้แก่ปิร่ะชาชนิที�อาศัยอย่่ในิชุมชนิภิักดี	 กม.11	
แล้ะให้แก่ผ่้ขัุบร่ถจักร่ยานิยนิต์สาธีาร่ณัะ	 เพั่�อช่วยเหล้่อ
แล้ะแบ่งปัินิแก่ปิร่ะชาชนิหร่่อชุมชนิที�ได้ร่ับผล้กร่ะทบ 
จากการ่แพัร่่ร่ะบาดขุองโร่คติดต่อไวร่ัสโคโร่นิา	 2019	
(COVID-19)	เนิ่�องในิโอกาสมหามงคล้เฉลิ้มพัร่ะชนิมพัร่ร่ษา 
เม่�อวนัิที�	3	มถินุิายนิ	2563	สมเด็จพัร่ะนิางเจา้สุทิดา	พััชร่สธุีา 
พัมิล้ล้กัษณั	พัร่ะบร่มร่าชินิี	

 กิจกรรมื “เราทําความืด้ เพิื�อชีาติ ศาส้น์ กษัตริยั์”
	 กร่มการ่ขุนิส่งทางบกเขุ้าร่่วมกิจกร่ร่มจิตอาสา	 
“เราทําความืด้ เพืิ�อชีาต ิศาส้น์ กษัตริย์ั”	ภิายใต้ช่�อ	จิตอาสา 
กร่ะทร่วงคมนิาคมบําเพั็ญ่สาธีาร่ณัปิร่ะโยชนิ์	 เม่�อวันิที� 
16	 สิงหาคม	 2563	ณั	 วัดนิางนิองวร่วิหาร่	 เขุตจอมทอง 
กรุ่งเทพัมหานิคร่	 โดยมีนิายศักดิ�สยาม	 ชิดชอบ	 ร่ัฐมนิตรี่
ว่าการ่กร่ะทร่วงคมนิาคมเป็ินิปิร่ะธีานิในิพิัธีี	 พัร้่อมนิาย
ชยัวฒัน์ิ	ทองคําค่ณั	ปิล้ัดกร่ะทร่วงคมนิาคม	คณัะผ่้บร่ิหาร่ 
ร่ะดับส่งขุองกร่ะทร่วงคมนิาคม	หัวหนิ้าหนิ่วยงานิในิสังกัด 
ขุ้าร่าชการ่แล้ะเจ้าหนิ้าที�ในิสังกัดกร่ะทร่วงฯ	 เขุ้าร่่วมในิ
กิจกร่ร่มดังกล้่าว	 โดยกิจกร่ร่มแบ่งเปิ็นิ	 2	 ช่วง	 ช่วงเช้า
เปิ็นิการ่ทําพิัธีีเจร่ิญ่พัร่ะพุัทธีมนิต์	 ถวายภัิตตาหาร่แล้ะ
เคร่่�องไทยธีร่ร่ม	 แล้ะช่วงสายเปิ็นิการ่ร่่วมทํากิจกร่ร่ม
บําเพั็ญ่สาธีาร่ณัปิร่ะโยชน์ิ	 ทําความสะอาดแล้ะปิรั่บปิรุ่ง
ภ่ิมิทัศนิ์	 ทาสีเสาหล้ักจร่าจร่	 (ขุาว-แดง)	 ปิล้่กต้นิร่วงผึ�ง	 
แล้ะมอบอาหาร่กล้างวันิให้แก่ปิร่ะชาชนิที�อาศัยบร่ิเวณั
ชุมชนิวัดนิางนิองวร่วิหาร่	
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สำานั้ำกงาน้ำน้ำโยบายแลำะแผน้ำการขน้ำส่งแลำะจราจร
 นิายชยธีร่ร่ม์	 พัร่หมศร่	 ผ่้อํานิวยการ่สํานิักงานิ
นิโยบายแล้ะแผนิการ่ขุนิส่งแล้ะจร่าจร่	(สนิขุ.)	เปิ็นิปิร่ะธีานิ 
ในิพิัธีีเปิิดโคร่งการ่จิตอาสา	 “เราทําความืด้ เพืิ�อชีาติ  
ศาส้น์ กษัตริยั์”	 กิจกร่ร่ม	 “พิัฒนาปรับปรุงภููมืิทัศน์  
ส้ํานักงานนโยับายัและแผนการขนส้่งและจราจร”  
เม่�อวันิอาทิตย์ที�	 19	 กร่กฎาคม	 2563	ณั	 ห้องโถงชั�นิ	 1	 
อาคาร่ 	 สนิขุ . 	 โดยมีนิางวิ ไล้ร่ั ตนิ์ 	 ศิ ร่ิ โสภิณัศิล้ป์ิ	 
ร่องผ่้อาํนิวยการ่สาํนัิกงานินิโยบายแล้ะแผนิการ่ขุนิส่ง 
แล้ะจร่าจร่	 นิายปัิญ่ญ่า	 ช่พัานิิช	 ร่องผ่้ อํานิวยการ่ 
สํา นัิกงานินิโยบายแล้ะแผนิการ่ขุนิส่ งแล้ะจร่าจร่	 
แล้ะนิายวิจิตต์	 นิิมิตร่วานิิช	 นิักวิชาการ่ขุนิส่งทร่งคุณัวุฒิ	 
พัร่้อมด้วยขุ้าร่าชการ่แล้ะเจ้าหน้ิาที�	 สนิขุ.	 เขุ้าร่่วมกิจกร่ร่ม	
โคร่งการ่จิตอาสา	 “เร่าทําความดี	 เพั่�อชาติ	 ศาสนิ์	 กษัตร่ิย์”	
กิจกร่ร่ม	 “พััฒนิาปิร่ับปิรุ่งภ่ิมิทัศนิ์	 สํานิักงานินิโยบาย
แล้ะแผนิการ่ขุนิส่งแล้ะจร่าจร่”	 เปิ็นิกิจกร่ร่มจิตอาสา	
ปิร่ะเภิทจิตอาสาพััฒนิา	 เปิ็นิ	 1	 ในิจิตอาสา	 3	 ปิร่ะเภิท	 
ขุองพัร่ะบาทสมเด็จพัร่ะวชิร่เกล้า้เจ้าอย่่หวั	ซีึ�งทร่งพัร่ะกรุ่ณัา 

โปิร่ดเกล้า้โปิร่ดกร่ะหมอ่มพัร่ะร่าชทานิไว	้เพั่�อสร่า้งจติสํานึิก	
สร่้างความสามัคคีร่่วมกันิในิการ่อุทิศตนิ	 เพ่ั�อพััฒนิา
ปิรั่บปิรุ่งภิ่มิทัศน์ิในิสถานิที�ทํางานิให้มีสภิาพัแวดล้้อมที�ดี	 
สะอาดแล้ะปิล้อดภัิย	 ต่อปิร่ะชาชนิผ่้รั่บบร่ิการ่แล้ะทุกคนิ 
ปิร่ะกอบด้วยการ่ทําความสะอาด	 เก็บขุยะ	แล้ะปิล้่กต้นิไม้ 
บร่ิ เวณัโดยร่อบพ่ั�นิที� 	 สนิขุ.	 ตล้อดจนิการ่ทาสีตี เส้นิ 
เคร่่�องหมายจร่าจร่	 ทั�งนีิ� 	 ได้ รั่บความอนิุเคร่าะห์จาก 
กร่มทางหล้วง	 (ทล้.)	 ในิการ่สนัิบสนุินิเคร่่�องจักร่กล้แล้ะ
สนิับสนิุนิเจ้าหนิ้าที�จิตอาสาปิฏิิบัติงานิ	ร่่วมกับ	สนิขุ.		
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 การทางพิัเศษแห่้งประเทศไทย
 1) การทางพิิเศษแห่งประเทศไทยัได้จัดกิจกรรมื
จิตอาส้า ทางด่วนไทยั	 ปิร่ะจําปิีงบปิร่ะมาณั	 2563	 
โดยนิําผ่้บ ริ่หาร่ 	 พันัิกงานิ	 แล้ะล้่ก จ้างขุอง 	 กทพั.	 
แล้ะส่�อมวล้ชนิจํานิวนิ	80	คนิ	 เขุ้าศึกษาด่งานิแล้ะร่่วมกันิ 
ทํากิจกร่ร่มเพัาะเห็ดแล้ะหนิ้ากากผ้ามัดย้อมคร่าม	 
ณั	 โคร่งการ่ฟาร่์มตัวอย่างในิสมเด็จพัร่ะนิางเจ้าสิร่ิกิติ�	 
พัร่ะบร่มร่าชิ นิี นิาถ 	 พัร่ะบร่มร่าชชนินิี พัันิปิีหล้วง	 
บ้านิยางกล้าง	จังหวัดอ่างทอง	เม่�อวันิที�	10	กันิยายนิ	2563

 2) กิจกรรมืแบ่งป่นรอยัยัิ�มื แด่น้องริมืทางด่วน
	 การ่ทางพิัเศษแห่งปิร่ะเทศไทยได้จัดกิจกร่ร่ม 
แบ่งปัินิร่อยยิ�ม	 แด่นิ้องริ่มทางด่วนิ	ปิร่ะจําปีิงบปิร่ะมาณั	
2563	โดยสนิับสนินุิงบปิร่ะมาณัในิการ่จัดการ่เร่ียนิการ่สอนิ	 
ด้านิการ่จัดกิจกร่ร่มส่งเสร่ิมพัล้านิามัย	ด้านิสภิาพัแวดล้้อม
ทางกายภิาพัขุองห้องเร่ียนิ	 ทุนิการ่ศึกษาขุองนิักเร่ียนิ	 
แล้ะค่าใช้จา่ยในิการ่ดําเนินิิกิจกร่ร่มฯ	เปิน็ิเงินิ	370,000	บาท 
ณั	 โร่งเร่ียนิเมตตาวิทยา	 สมาคมสงเคร่าะห์เด็กกําพัร้่า
แห่งปิร่ะเทศไทย	 ซีอยสุขุสวัสดิ� 	 52 	 (ซีอยร่่วมใจ)	 
แขุวงร่าษฎร์่บ่ร่ณัะ	 เขุตร่าษฎร์่บ่ร่ณัะ	 กรุ่งเทพัมหานิคร่	 
เม่�อวันิที�	10	มกร่าคม	2563
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 3) โครงการทางพิิเศษคู่ใจ สู้้ภูัยัหนาว
	 การ่ทางพัิเศษแห่งปิร่ะเทศไทยได้จัดโคร่งการ่ 
ทางพิัเศษค่่ใจ	 ส่้ภัิยหนิาว	 ปิร่ะจําปิีงบปิร่ะมาณั	 2563	 
โดยมอบผ้าห่มให้แก่ผ่้ปิร่ะสบภัิยหนิาวในิพ่ั�นิที�จังหวัด
นิคร่พันิม	จํานิวนิ	4,000	ผ่นิ	ณั	หอปิร่ะชุมอําเภิอธีาตุพันิม	
จงัหวัดนิคร่พันิม	เม่�อวนัิที�	16	มกร่าคม	2563	แล้ะจดัสง่ไปิยัง 
ผ่้ปิร่ะสบภิัยหนิาวในิจังหวัดแม่ฮ่องสอนิ	จํานิวนิ	1,000	ผ่นิ
 4) กิจกรรมืทางด่วนเพิื�อเยัาวชีน 
	 การ่ทางพัเิศษแหง่ปิร่ะเทศไทยได้จดักจิกร่ร่มทางด่วนิ
เพั่�อเยาวชนิ	 ปิร่ะจําปิีงบปิร่ะมาณั	 2563	 โดยงดจัดพิัธีี 
มอบทุนิการ่ศึกษาแล้ะปิร่ะสานิงานิให้ชุมชนิแล้ะโร่งเรี่ยนิ
ร่อบเขุตทางพัิเศษ	 จํานิวนิ	 60	 แห่ง	 เขุ้าร่ับทุนิการ่ศึกษา	 
ทุนิล้ะ	 10,000	 บาท	 ร่วมเปิ็นิเงินิทั�งสิ�นิ	 600,000	 บาท	 
ณั	กทพั.	จตุจักร่	ตั�งแต่วันิที�	8	มิถุนิายนิ	2563	ถึงวันิที�	26	
มิถุนิายนิ	2563

 5) กิจกรรมืจิตอาส้า “เราทาํความืด้ เพิื�อชีาติ 
ศาส้น์ กษัตริยั์”
	 การ่ทางพิัเศษแห่งปิร่ะเทศไทยได้จัดกิจกร่ร่ม	 
“เราทําความืด้ เพืิ�อชีาต ิ ศาส้น์ กษัตรย์ิั”	 เนิ่�องในิโอกาส 
เฉลิ้มพัร่ะชนิมพัร่ร่ษาพัร่ะบาทสมเด็จพัร่ะเจ้าอย่่หัว	 
ปิีพัุทธีศักร่าช	 2563	 ในิวันิที�	 15	 -	 17	 กร่กฎาคม	 2563	
ณั	 บึงพัร่ะร่าม	 9	 เขุตห้วยขุวาง	 กรุ่งเทพัมหานิคร่	 
เพั่�อเปิ็นิการ่เฉล้ิมพัร่ะเกียร่ติ 	 แล้ะแสดงความสํานิึก 
ในิพัร่ะมหากรุ่ณัาธิีคุณัขุองพัร่ะบาทสมเด็จพัร่ะเจ้าอย่่หัว	
โดยพันิักงานิแล้ะล้่กจ้างการ่ทางพัิเศษแห่งปิร่ะเทศไทย	
ร่่วมกับสํานิักงานิเขุตห้วยขุวาง	 สํานิักการ่ร่ะบายนํิ�า	
สํานิักงานิทรั่พัย์สินิพัร่ะมหากษัตริ่ย์	 สถานีิตําร่วจนิคร่บาล้
วงัทองหล้าง	คล้นิิกิศน่ิย์แพัทย์พััฒนิา	แล้ะชมุชนิบึงพัร่ะร่าม	9	 
พััฒนิา	 ได้ร่่วมกันิทําความดี	 โดยการ่ทําความสะอาด	 
จัดเก็บขุยะม่ล้ฝึอย	 ปิรั่บปิรุ่งภ่ิมิทัศน์ิบริ่เวณัโดยร่อบ 
บึงพัร่ะร่าม	 9	 นิอกจากนิี�การ่ทางพัิเศษแห่งปิร่ะเทศไทย	 
ยังได้มอบหนิ้ากากผ้าให้แก่คล้ินิิกศ่นิย์แพัทย์พััฒนิา	 
แล้ะมอบอุปิกร่ณั์คอมพัิวเตอร่์	จอ	LED	แล้ะสิ�งขุองอุปิโภิค
บร่ิโภิค	เติมต่้ปิันิสุขุให้แก่ชุมชนิบึงพัร่ะร่าม	9	พััฒนิา
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องค์การขน้ำส่งมวลำชน้ำกรงุเทพั
	 เม่�อวันิที�	 14	 กร่กฎาคม	 2563	 เวล้า	 09.00	 นิ.	
องค์การ่ขุนิส่งมวล้ชนิกรุ่งเทพั	 (ขุสมก.)	 จัดกิจกร่ร่ม	
“ขส้มืก. จิตอาส้าทําความืส้ะอาดป้ายัหยุัดรถ่โดยัส้าร  
บริเวณโดยัรอบอนุส้าวร้ย์ัชัียัส้มืรภููมิื”	 เพั่�อถวายเปิ็นิ 
พัร่ะร่าชกุศล้แล้ะเฉลิ้มพัร่ะเกียร่ติพัร่ะบาทสมเด็จ 
พัร่ะวชิ ร่ เ กล้้ า เ จ้ าอย่่ หั ว 	 เนิ่� อ ง ในิ โอกาสวั นิ เฉล้ิ ม
พัร่ะชนิมพัร่ร่ษา	28	กร่กฎาคม	2563		โดยมนีิายวทิยา	ยามว่ง	 
ปิร่ะธีานิกร่ร่มการ่บร่หิาร่กิจการ่องค์การ่ขุนิส่งมวล้ชนิกร่งุเทพั	 
เปิ็นิปิร่ะธีานิในิพัิธีีเปิิดกิจกร่ร่ม	ณั	 ล้านิอเนิกปิร่ะสงค์	 
บร่ิ เวณัอนุิสาวรี่ย์ชัยสมร่ภ่ิมิ 	 ฝึั� ง เกาะพัญ่าไท	 ทั� งนิี�	 
การ่ดําเนิินิกิจกร่ร่มดังกล้่าว	 ได้ร่ับความร่่วมแร่งร่่วมใจ 
จากผ่้บ ริ่หาร่แล้ะเจ้าหนิ้าที�หล้ายหนิ่วยงานิ	 ได้แก่	 
หนิ่วยงานิในิสังกัดกร่ะทร่วงคมนิาคม	 กรุ่งเทพัมหานิคร่	
สถานิี ตํา ร่ วจนิคร่บาล้พัญ่าไท 	 แล้ะสถานิี ตํา ร่ วจ 
นิคร่บาล้ดินิแดง	 ในิการ่สนิับสนุินิอุปิกร่ณ์ัทําความสะอาด 
แล้ะช่วยกันิทําความสะอาดพ่ั�นิที� 	 ร่วมถึงสิ�งปิล้่กสร้่าง 
บร่ิเวณัโดยร่อบอนุิสาวร่ีย์ชัยสมร่ภ่ิมิ	 ทั�ง	 4	 ด้านิ	 อาทิ	 
ท่าปิล้่อยร่ถ	 ศาล้าที�พัักผ่้โดยสาร่	 ปิ้ายหยุดร่ถโดยสาร่	 
แล้ะทางเดินิเท้า 	 เปิ็นิต้นิ	 อันิเปิ็นิการ่แสดงออกถึง 
ความจงร่ักภัิกดี	 การ่น้ิอมนิาํแนิวพัร่ะร่าชดาํริ่มาปิฏิิบัต ิ
ให้เกิดผล้อย่างเปิ็นิร่่ปิธีร่ร่ม	แล้ะความร่่วมม่อกันิทําความดี	 
เพั่�อปิร่ะโยชนิ์ส่วนิร่วมโดยไม่หวังผล้ตอบแทนิ
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บริษทั ขน้ำส่ง จำากัด้
 1) กิจกรรมืจิตอาส้าปลูกต้นทองอุไร 
	 วนัิที�	26	ธีนัิวาคม	2562	บร่ษิทั	ขุนิสง่	จํากดั	นิายจริ่ศกัดิ� 
เยาว์วัชสกุล้	 อดีตกร่ร่มการ่ผ่้จัดการ่ใหญ่่	 บร่ิษัท	 ขุนิส่ง	
จํากัด	ร่ว่มกจิกร่ร่มจิตอาสาปิล้ก่ตน้ิทองอไุร่	จํานิวนิ	100	ตน้ิ	 
จดัขุึ�นิโดยสํานัิกงานิเขุตจตุจกัร่	ตามโคร่งการ่ “ปลูกไมืย้ันืตน้
เฉลิมืพิระเก้ยัรติ เนื�องในโอกาส้มืหามืงคลพิระราชีพิิธิ์้ 
บรมืราชีาภูิเษก”	 ณั	 บร่ิเวณัหนิ้าสถานิีขุนิส่งผ่้โดยสาร่
กรุ่งเทพัฯ	(จตุจักร่)
 2) กิจกรรมืจิตอาส้าโครงการ “ร่วมืมืือ ร่วมืใจ  
ลดอุบัติภูัยัทางถ่นน” เทศกาลปีใหมื่ 2563
	 บร่ิษัท	 ขุนิส่ง	จาํกัด	 ร่่วมในิพัิธีีเปิิดกิจกร่ร่มจิตอาสา
โคร่งการ่ “ร่วมืมืือ ร่วมืใจ ลดอบัุตภัิูยัทางถ่นน”	เทศกาล้ปีิใหม่ 
2563	ณั	สถานิขีุนิสง่ผ่โ้ดยสาร่กร่งุเทพัฯ	(จตจุกัร่)	ภิายในิงานิ 
มีการ่ให้บร่ิการ่ตร่วจสภิาพัร่ถยนิต์	 ตร่วจวัดแอล้กอฮอล์้	
อํานิวยความสะดวกให้แก่ปิร่ะชาชนิ	แนิะนิําเส้นิทางต่าง	ๆ	
แล้ะเต่อนิภิัยอาชญ่ากร่ร่ม
 3) กิจกรรมืรณรงค์ให้ความืรู้ส้ร้างความืเข้าใจ 
และตระหนักถ่ึงป่ญหามืลพิิษทางอากาศ (PM 2.5)
	 วันิที�	29	มกร่าคม	2563	บร่ิษัท	ขุนิส่ง	จํากัด	ร่่วมกับ	 
กองบัญ่ชาการ่ตําร่วจนิคร่บาล้	กองบัญ่ชาการ่ตําร่วจจร่าจร่	 
แล้ะจิตอาสา	 ร่่วมจัดกิจกร่ร่มร่ณัร่งค์ให้ความร่่้ 	 สร่้าง 
ความเขุ้าใจ	 แล้ะตร่ะหนิักถึงปิัญ่หามล้พิัษทางอากาศ	 
PM	2.5	พัร่อ้มแจกหนิา้กากอนิามยัใหแ้กผ่่ใ้ชบ้ร่กิาร่ที�สถานิี
ขุนิส่งผ่้โดยสาร่กรุ่งเทพัฯ	(จตุจักร่)	

กิจักรรมจัิตอาส่าปลูกต้นทองอุไร 

 กิจักรรมจัิตอาส่าโครงการ “ร่วมมือ ร่วมใจั ลดอุบัติภูัยุทางถนน”

กิจักรรมรณรงค์ให้้ความรู้ ส่ร้างความเข้าใจั และตระห้นักถึงปัญห้า
มลพิษทางอากาศ (PM 2.5)
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 4) กจิกรรมืทําความืส้ะอาดพิื�นท้�อาคารส้ํานกังาน 
พั่นิยาฆ่่าเช่�อเพั่�อล้้างสิ�งปินิเปิ้�อนิ	ล้ดการ่สะสมขุองเช่�อโร่ค 
เพั่�อปิ้องกันิการ่แพัร่่ร่ะบาดขุองไวร่ัสโคโร่นิา	 2019 
(COVID-19)
	 วันิที�	24	มีนิาคม	256	3บร่ิษัท	ขุนิส่ง	จํากัด	ร่่วมกับ	 
กร่มวทิยาศาสตร่์ทหาร่บกแล้ะสถานิีตําร่วจนิคร่บาล้บางซี่�อ	
นิํากําล้ังพัล้แล้ะจิตอาสาทําความสะอาดพ่ั�นิที�อาคาร่
สํานิักงานิ	พั่นิยาฆ่่าเช่�อเพั่�อล้้างสิ�งปินิเปิ้�อนิ	ณั	สถานิีขุนิส่ง 
ผ่้โดยสาร่กรุ่งเทพัฯ	(จตุจักร่)	

 5) กิจกรรมืบําเพิ็ญประโยัชีน์ ทําความืส้ะอาด
ส้ถ่าน้ขนส้่งผู้โดยัส้ารกรุงเทพิฯ (จตุจักร)	 เพั่�อปิ้องกันิ 
การ่แพัร่่ร่ะบาดขุองไวร่ัสโคโร่นิา	2019	(COVID-19)
	 วันิที�	 28	 พัฤษภิาคม	 2563	 บร่ิษัท	 ขุนิส่ง	 จํากัด	 
ร่่วมกับ	กร่มการ่ขุนิส่งทางบก	กร่มคุมปิร่ะพัฤติ	จัดกิจกร่ร่ม
บําเพ็ัญ่ปิร่ะโยชน์ิ	 ทําความสะอาดสถานีิขุนิส่งผ่้โดยสาร่
กรุ่งเทพัฯ	 (จตุจักร่)	 เพั่�อป้ิองกันิการ่แพัร่่ร่ะบาดเช่�อไวรั่ส 
โคโร่นิา	2019	(COVID-19)	
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 การรถไฟแห่้งประเทศไทย
	 วันิที�	 23	ตุล้าคม	2562	 เวล้า	10.30	นิ.	ณั	บร่ิเวณั
สถานิกีรุ่งเทพั	(หวัล้าํโพัง)		การ่ร่ถไฟแหง่ปิร่ะเทศไทยร่ว่มกบั 
หนิ่วยงานิที� เ กี� ยว ขุ้อง 	 จัดกิจกร่ร่มจิตอาสาพััฒนิา 
ปิร่ับภ่ิมิทัศนิ์ 	 ทําความสะอาดบริ่เวณัสถานิีกรุ่งเทพั	 
พ่ั�นิที�สองขุ้างทางร่ถไฟถวายเป็ินิพัร่ะร่าชกุศล้	แล้ะนิอ้มรํ่าลึ้ก 
ในิพัร่ะมหากรุ่ณัาธีิคุณัเนิ่�องในิโอกาสวันิคล้้ายวันิสวร่ร่คต
พัร่ะบาทสมเด็จพัร่ะจุล้จอมเกล้้าเจ้าอย่่หัว	 ร่ัชกาล้ที�	 5	 
ในิวันิปิิยมหาร่าช	 โดยมีนิายวิษณุั	 เคร่่องาม	 ร่องนิายก
ร่ัฐมนิตร่ี	เปิ็นิปิร่ะธีานิในิพัิธีี	

ด้้าน้ำการขน้ำส่งทางราง
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	 วนัิที�	 12	กร่กฎาคม	2563	การ่ร่ถไฟแห่งปิร่ะเทศไทย	 
ร่่วมกับ	 กองบังคับการ่ตาํร่วจร่ถไฟ	 กรุ่งเทพัมหานิคร่ 
จัดกิจกร่ร่ม	 Big	 Cleaning	 พััฒนิาปิร่ับปิรุ่งภ่ิมิทัศน์ิ 
แล้ะทําความสะอาดพ่ั�นิที�โดยร่อบ	ตั�งแต่ตึกบัญ่ชาการ่ร่ถไฟฯ	 
ถนินิเล้ยีบคล้องผดงุกร่งุเกษม	จนิถึงสถานิกีร่งุเทพั	(หวัลํ้าโพัง)	
เพั่�อเป็ินิส่วนิหนึิ�งในิการ่ร่่วมทาํความดี	 กิจกร่ร่มบาํเพ็ัญ่
สาธีาร่ณัปิร่ะโยชน์ิ	 ถวายแด่พัร่ะบาทสมเด็จพัร่ะเจ้าอย่่หัว	
เนิ่�องในิโอกาสวนัิเฉล้มิพัร่ะชนิมพัร่ร่ษา	28	กร่กฎาคม	2563	
เพ่ั�อแสดงความจงรั่กภัิกดีแล้ะสาํนึิกในิพัร่ะมหากรุ่ณัาธิีคุณั	
ที�ได้ทร่งปิฏิิบัติพัร่ะร่าชกร่ณัียกิจนิานิัปิการ่เพ่ั�อปิร่ะโยชน์ิ
สุขุแห่งอาณัาร่าษฎร่	 ตล้อดจนิเป็ินิการ่ปิร่ับปิรุ่งพััฒนิา 
การ่ให้บร่กิาร่ขุองการ่ร่ถไฟฯ	ให้ผ่โ้ดยสาร่	ปิร่ะชาชนิ	ผ้่สัญ่จร่
ไปิมาได้ร่ับความสะดวกยิ�งขึุ�นิ	 โดยมีนิายนิิรุ่ฒ	 มณัีพัันิธ์ี	 
ผ่้ว่าการ่ร่ถไฟแห่งปิร่ะเทศไทย	 เป็ินิปิร่ะธีานิพัิธีีเปิิดกิจกร่ร่ม	 
Big	Cleaning	 พััฒนิาปิร่บัปิร่งุภ่ิมทิศัน์ิแล้ะทําความสะอาด
พ่ั�นิที� 	 ตั�งแต่บร่ิเวณัตึกบัญ่ชาการ่ร่ถไฟฯ	 ต่อเนิ่�องถนินิ
เล้ียบคล้องผดุงกรุ่งเกษม	จนิถึงสถานิีกรุ่งเทพั	 (หัวลํ้าโพัง)	
โดยมี	พัล้.ต.ต.	ปิภัิชเดช	เกตุพัันิธ์ี	ผ่บั้งคับการ่กองตาํร่วจร่ถไฟ	
กร่งุเทพัมหานิคร่	ผ่บ้ร่หิาร่	 เจ้าหน้ิาที�	แล้ะล้ก่จ้างการ่ร่ถไฟฯ	
ร่วมถึงจติอาสาเขุ้าร่่วมกิจกร่ร่ม
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	 เม่�อวันิที�	 17	 กร่กฎาคม	 2563	ณั	 บริ่เวณัอาคาร่
อเนิกปิร่ะสงค์	นิิคมร่ถไฟ	กม.11	 (ชุมชนิวิถีใหม่)	การ่ร่ถไฟ 
แห่งปิร่ะเทศไทยร่่วมกับบริ่ษัท	 ปิตท.	 จาํกัด	 (มหาชนิ)	 
กองบังคับการ่ตําร่วจร่ถไฟ	 สหภิาพัแร่งงานิร่ัฐวิสาหกิจ
ร่ถไฟแห่งปิร่ะเทศไทย	แล้ะปิร่ะชาชนิจิตอาสา	จัดกิจกร่ร่ม
จิตอาสาพััฒนิาปิร่ับปิรุ่งภ่ิมิทัศน์ิ	 แล้ะทําความสะอาด
พ่ั�นิที�บริ่เวณันิิคมร่ถไฟ	 กม.11	 โดยนิายนิิรุ่ฒ	 มณัีพัันิธ์ี	 
ผ่้ว่าการ่ร่ถไฟแห่งปิร่ะเทศไทย	 เป็ินิปิร่ะธีานิพัิธีีเปิิดกิจกร่ร่ม
จิตอาสาพััฒนิาปิรั่บปิรุ่งภ่ิมิทัศน์ิแล้ะทําความสะอาดพ่ั�นิที�
บริ่เวณันิิคมร่ถไฟ	กม.11	เพั่�อเป็ินิส่วนิหนึิ�งในิกิจกร่ร่มบาํเพ็ัญ่
สาธีาร่ณัปิร่ะโยชน์ิ	 ถวายแด่พัร่ะบาทสมเด็จพัร่ะเจ้าอย่่หัว
เนิ่�องในิโอกาสวนัิเฉล้มิพัร่ะชนิมพัร่ร่ษา	28	กร่กฎาคม	2563	
แล้ะสนิบัสนินุิการ่พััฒนิาพ่ั�นิที�นิคิมร่ถไฟ	กม.11	ให้เป็ินิพ่ั�นิที�
ต้นิแบบขุองการ่พััฒนิายกร่ะดับคุณัภิาพัชีวิตขุองพันัิกงานิ
ร่ถไฟ	แล้ะปิร่ะชาชนิที�อย่อ่าศยัโดยร่อบให้มคีวามเป็ินิอย่ที่�ดี
ยิ�งขึุ�นิ
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กรมการขน้ำส่งทางราง
 จัดกิจกรรมืโครงการจิตอาส้าฯ งานปรับปรุง
ภููมืิทัศน์บริเวณท้�หยัุดรถ่วุฒากาศ 	 เม่�อวันิอังคาร่ที�	
28	 กร่กฎาคม	 2563	ณั	 กร่มการ่ขุนิส่งทางร่าง	 ชั�นิ	 1	
อาคาร่	ณั	 ถล้าง	 แล้ะบร่ิเวณัที�หยุดร่ถวุฒากาศ	 พัิธีีเปิิด
โคร่งการ่จิตอาสา	“เราทําความืด้ เพืิ�อชีาต ิศาส้น์ กษัตริย์ั”  
ณั	กร่มการ่ขุนิสง่ทางร่าง		แล้ะกจิกร่ร่มสร่า้งสาธีาร่ณัปิร่ะโยชนิ์	
งานิปิร่ับปิรุ่งภิ่มิทัศนิ์บร่ิเวณัที�หยุดร่ถวุฒากาศ	โดยถมพั่�นิที� 
ที� เปิ็นิแอ่งนิํ�าขุังแล้้วปิร่ับพ่ั�นิผิวให้ เ รี่ยบพัร่้อมปิ่หญ่้า 
แล้ะปิล้่กต้นิไม้จัดตกแต่งเปิ็นิสวนิหย่อม	 เพั่�อปิรั่บพ่ั�นิที� 
โดยร่อบให้เปิ็นิพั่�นิที�สีเขุียว	พัร่้อมทั�งทําทางเดินิด้วยการ่วาง 
แผ่นิปิ่นิมาวางค่่ขุนิานิกับแนิวทางร่ถไฟทั�ง	 2	 ฝึั�ง	 เพั่�อให้
ปิร่ะชาชนิสามาร่ถใช้เปิ็นิทางเดินิเช่�อมต่อร่ถไฟฟ้า	 BTS	 
กับทางร่ถไฟสายวงเวียนิใหญ่่	-	มหาชัย	ณั	บร่ิเวณัที�หยุดร่ถ
วุฒากาศ
 ผลลัพิธิ์์
	 1.	ปิร่ะชาชนิสามาร่ถเดินิทางเช่�อมต่อร่ถไฟฟ้า	BTS	
กับทางร่ถไฟสายวงเวียนิใหญ่่	-	มหาชัย	ได้สะดวกขุึ�นิ
	 2.	 พ่ั�นิที�ใต้สะพัานิโดยร่อบมีความสะอาด	สวยงาม	
แล้ะปิร่ะชาชนิสามาร่ถใช้เปิ็นิพั่�นิที�นิั�งพัักผ่อนิ	

 จัดกิจกรรมืโครงการจิตอาส้าฯ ส้ร้างส้มืดุล
ทางธิ์รรมืชีาติและส้ิ�งแวดล้อมืโดยัการอนุรักษ์ป�า 
ชีายัเลน	 เพั่�อส่งเสร่ิมให้บุคล้ากร่ขุอง	ขุร่.	 เปิ็นิผ่้มีจิตอาสา 
ต่อสิ�งแวดล้้อมตามแนิวคิดจิตอาสา		เร่าทาํความด	ีด้วยหวัใจ	
เม่�อวันิเสาร์่ที�	 5	 กันิยายนิ	 2563	ณั	ศ่นิย์ศึกษาธีร่ร่มชาต ิ
แล้ะอนิุร่ักษ์ปิ�าชายเล้นิเพั่�อการ่ท่องเที�ยวเชิงนิิเวศ	
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การรถไฟฟ้าขน้ำส่งมวลำชน้ำแห่้งประเทศไทย
	 การ่ร่ถไฟฟ้าขุนิส่งมวล้ชนิแห่งปิร่ะเทศไทย	 (ร่ฟม.)	
เปิ็นิองค์กร่ที�มุ่งมั�นิพััฒนิาร่ะบบขุนิส่งสาธีาร่ณัะทางร่าง 
ใหม้ปีิร่ะสทิธิีภิาพัแล้ะทนัิสมยั	ร่องร่บัการ่ใหบ้ร่กิาร่ปิร่ะชาชนิ	
แล้ะทําให้ปิร่ะชาชนิได้ร่ับความสะดวกสบาย	 อีกทั�ง 
มีคุณัภิาพัชีวิตที�ดีขุึ�นิ	 ด้วยร่ถไฟฟ้ามหานิคร่สายต่าง	 ๆ	 
ทั�งในิกรุ่งเทพัมหานิคร่แล้ะปิร่ิมณัฑล้	 ร่วมถึงหัวเม่องหล้ัก 
ในิภ่ิมิภิาคต่าง	 ๆ	 ทั�งนีิ� 	 ร่ฟม.	 ได้มีการ่บริ่หาร่จัดการ่ 
ด้านิความร่ับผิดชอบต่อสังคมแล้ะสิ�งแวดล้้อม	 (Corporate	
Social	Responsibility:	CSR)	ควบค่่ไปิกับการ่ดําเนิินิงานิ
กอ่สร่า้งโคร่งการ่ร่ถไฟฟา้สายตา่ง	ๆ 		โดยแบง่การ่ดําเนินิิงานิ 
ด้านิความรั่บผิดชอบต่อสังคมแล้ะสิ�งแวดล้้อมออกเป็ินิ	 
2	 ร่่ปิแบบ	 ได้แก่	 การ่ดําเนิินิงานิด้านิความร่ับผิดชอบต่อ 
สังคมแล้ะสิ�งแวดล้้อมในิการ่ทํางานิ	 (CSR	 in	 process)	 
เช่นิ	 การ่ปิฏิิบัติตามมาตร่การ่ด้านิสิ�งแวดล้้อม	 การ่ปิฏิิบัติ 
ตามมาตร่การ่ดา้นิความปิล้อดภัิยต่าง	ๆ 	แล้ะโคร่งการ่	Green	 
Of f ice 	 เปิ็นิต้นิ 	 โคร่งการ่หร่่ อกิ จกร่ร่มเพั่� อสั งคม 
แล้ะสิ�งแวดล้้อม	(CSR	after	process)	เช่นิ	โคร่งการ่พััฒนิา
คุณัภิาพัชีวิตชุมชนิตามแนิวสายทางแล้ะปิร่ะชาชนิทั�วไปิ	
แล้ะโคร่งการ่จิตอาสา	เปิ็นิต้นิ
	 ในิปีิ	 2562	 ร่ฟม.	 ได้จัดกิจกร่ร่มจิตอาสาภิายใต้ช่�อ	
“MRTA Volunteer ประจําปี 2562”	โดยพัาพันิักงานิไปิทํา 
กิจกร่ร่มจิตอาสาที�เกี�ยวขุ้องกับสิ�งแวดล้้อม	จํานิวนิ	3	คร่ั�ง	

เมื�อวันที� 28 - 29 มีนาคม 2562 ได้พาพนักงานจัำานวน 120 คน  
เดินทางไปปลูกปะการังทดแทน ณ มูลนิธ์ิกิจักรรมวิทยุาศาส่ตร์ 
ทางทะเลและการอนุรักษ์ และเก็บขยุะบริเวณชายุห้าด ศูนยุ์อนุรักษ์
พันธ์ุ์เต่าทะเล กองทัพเรือส่ัตห้ีบ จัังห้วัดชลบุรี

เมื�อวันที� 30 - 31 พฤษภูาคม 2562 พนักงานจัำานวน 130 คน
เดินทางไปส่ร้างโป่งเทียุมเพื�อส่ัตว์ป่า และส่ร้างฝึายุชะลอนำ�า 
ณ อุทยุานแห้่งชาติแก่งกระจัาน จัังห้วัดเพชรบุรี 

เมื�อวันที� 30 - 31 พฤษภูาคม 2562 พนักงานจัำานวน 130 คน 
เดินทางไปส่ร้างโป่งเทียุมเพื�อส่ัตว์ป่า และส่ร้างฝึายุชะลอนำ�า 
ณ อุทยุานแห้่งชาติแก่งกระจัาน จัังห้วัดเพชรบุรี 
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 กรมเจ้าท่า
 กิจกรรมืจิตอาส้า “คลองส้วยันํ�าใส้ วิถ่้ใหมื่
ธิ์รรมืชีาติ เพิื� อชีุมืชีน”  ถ่วายัเป็นพิระราชีกุศล  
เนื�องในโอกาส้เฉลิมืพิระชีนมืพิรรษาพิระบาทส้มืเด็จ
พิระเจ้าอยัู่หัว
	 วันิที�	 20	กร่กฎาคม	2563	กร่มเจ้าท่าร่่วมกับบริ่ษัท	
โตโยต้า	มอเตอร์่	ปิร่ะเทศไทย	จํากัด	 จัดกิจกร่ร่มจิตอาสา	
“คลองส้วยันํ�าใส้ วถ้ิ่ใหม่ืธิ์รรมืชีาติเพิื�อชีมุืชีน”	ถวายเป็ินิ 
พัร่ะร่าชกุศล้เนิ่� องในิโอกาสเฉล้ิมพัร่ะชนิมพัร่ร่ษา 
พัร่ะบาทสมเด็จพัร่ะเจ้าอย่่หัว	โดยมีพัล้เอก	ศิวะ	ภิร่ะมร่ทัต 
ผ่บ้ญั่ชาการ่กองกําลั้งจติอาสาพัร่ะร่าชทานิ	ศ่นิย์อํานิวยการ่ใหญ่่ 
จิตอาสาพัร่ะร่าชทานิ	 เป็ินิปิร่ะธีานิ	พัร้่อมด้วย	นิายอธิีรั่ฐ	 
ร่ัตนิเศร่ษฐ	 ร่ัฐมนิตร่ีช่วยว่าการ่กร่ะทร่วงคมนิาคม	 
นิายวิทยา	ยาม่วง	อธีิบดีกร่มเจ้าท่า	นิายชาติชาย	อุทัยพัันิธี์	 
ผ่้ว่าร่าชการ่จังหวัดสมุทร่ปิร่าการ่	 แล้ะคณัะผ่้บร่ิหาร่ 
แล้ะเจ้าหนิ้าที�กร่มเจ้าท่า	กร่มปิร่ะมง	จังหวัดสมุทร่ปิร่าการ่	
อบจ.สมุทร่ปิร่าการ่	 เทศบาล้ปิ่�เจ้าสมิงพัร่าย	อบต.บางด้วนิ	 
แล้ะหน่ิวยงานิภิาคเอกชนิ	 เขุ้าร่่วมกิจกร่ร่มจิตอาสา	 
พัร้่อมกล่้าวคาํปิฏิญิ่าณัตนิ	“เราทําความืดเ้พืิ�อชีาติ ศาส้นา  
และพิระมืหากษัตริยั์”
	 จากนัิ�นิตัวแทนิทุกหนิ่วยงานิได้ร่่วมโยนิ	 EM	 Ball	
แล้ะเทนํิ�า	 EM	พัร่้อมเก็บขุยะแล้ะทําความสะอาดร่ิมคล้อง 
สายธีนิ่ 	 ตําบล้บางด้วนิ	 อํา เภิอเม่องสมุทร่ปิร่าการ่	
จังหวัดสมุทร่ปิร่าการ่	 คล้องสายธีนิ่นัิบว่ามีความสําคัญ่ 
ต่อชุมชนิบางด้วนิ	 เปิ็นิคล้องที�คอยหล้่อเล้ี�ยงร่ะบบนิิเวศ 
ในิพ่ั�นิที�ชุมชนิ	 แล้ะเป็ินิอีกหนึิ�งคล้องหลั้กที�ช่วยร่ะบาย 
นิํ�าฝึนิในิพ่ั�นิที� เขุตสําโร่ง	 เ พ่ั�อร่ะบายออกไปิส่่แม่นํิ�า 
เจ้าพัร่ะยา	 ล้ดปิัญ่หานิํ�าท่วมในิช่วงหนิ้าฝึนิได้เปิ็นิอย่างดี	
กร่ะทร่วงคมนิาคมจึงได้ร่ว่มกับหนิว่ยงานิภิาครั่ฐ	ภิาคเอกชนิ	
แล้ะเหล้่าจิตอาสา	 จัดกิจกร่ร่มจิตอาสาพััฒนิาปิร่ับปิรุ่ง 
แล้ะทําความสะอาดคล้องสายธีน่ิเพั่�อปิร่ะชาชนิได้มี 
ความเปิ็นิอย่่ที�ดียิ�งขุึ�นิ

ด้้าน้ำการขน้ำส่งทางน้ำำ�า
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 กิจกรรมื “เจ้าท่าจิตอาส้า...พิัฒนาวัดฯ” บําเพิ็ญ
ส้าธิ์ารณประโยัชีน ์ณ วดัส้ามืคัคยิัารามื ตําบลคลองควายั  
อําเภูอส้ามืโคก จังหวัดปทุมืธิ์าน้
	 วันิที�	 2	 ตุล้าคม	 2563	 นิายวิทยา	 ยาม่วง	 อธีิบด ี
กร่มเจ้าท่า	 เปิ็นิปิร่ะธีานิเปิิดกิจกร่ร่ม	 “เจ้าท่าจิตอาสา...
พััฒนิาวดัฯ”	บําเพัญ็่สาธีาร่ณัปิร่ะโยชนิ	์ณั	วัดสามคัคยิาร่าม	 
ตําบล้คล้องควาย	อําเภิอสามโคก	จงัหวดัปิทมุธีานิ	ีพัร่อ้มดว้ย 
หวัหน้ิาส่วนิร่าชการ่	อาทิ	จิตอาสาพัร่ะร่าชทานิ	จังหวดัปิทุมธีานิี	 
ศ่นิย์การ่อุตสาหกร่ร่มปิ้องกันิปิร่ะเทศแล้ะพัล้ังงานิทหาร่	
แขุวงทางหล้วงกร่งุเทพั	แขุวงทางหล้วงธีนิบรุ่	ีกร่มทางหล้วง	
เทศบาล้นิคร่ปิากเกร่็ด	 จังหวัดนินิทบุร่ี	 อําเภิอสามโคก	
จังหวัดปิทุมธีานิี	 องค์การ่บร่ิหาร่ส่วนิตําบล้คล้องควาย 
แล้ะเทศบาล้ตําบล้บางเตย	แล้ะปิร่ะชาชนิจิตอาสาในิพ่ั�นิที�
ร่่วมทําความดี	เพั่�อชาติ	ศาสนิา	แล้ะพัร่ะมหากษัตร่ิย์	
	 ทั� งนิี� ก ร่ม เจ้ าท่ า ยั ง ไ ด้ ร่่ วม กับจิ ตอาสา 	 904	
ศ่นิย์ อํานิวยการ่ เพั่� อ เปิ็นิการ่ทํานิุบํา รุ่ งศาสนิสถานิ
อันิเป็ินิที�ยึดเหนิี�ยวจิตใจขุองชาวพัุทธีทั�งหล้ายบาํเพ็ัญ่
สาธีาร่ณัปิร่ะโยชน์ิ	 ปิร่ะกอบไปิด้วย	 การ่ทาํความสะอาด 
ปิร่ับปิรุ่งภิ่มิทัศนิ์	 กวาดแล้ะล้้างถนินิ	 เก็บขุยะ	ปิล้่อยปิล้า	
ทาส	ีตดัหญ่า้ภิายในิวัดสามคัคยิาร่าม	ใหม้คีวามเปิน็ิร่ะเบยีบ 
เร่ียบร้่อย	 สวยงาม	 เกิดปิร่ะโยชน์ิต่อชุมชนิ	 การ่กําจัด 
วัชพ่ัชในิล้ําคล้อง	 การ่ขุุดล้อกค่คล้อง	 เพั่�อปิร่ะโยชนิ ์
ในิด้านิการ่ร่ะบายนิํ�า	 เปิ็นิการ่น้ิอมร่ําลึ้กในิพัร่ะมหา 
กรุ่ณัาธิีคุณัที�พัร่ะองค์ได้ทร่งพัร่ะก รุ่ณัาโปิร่ดเกล้้ า 
โปิร่ดกร่ะหม่อมจัดตั�งโคร่งการ่จิตอาสาพัร่ะร่าชทานิ	 904	 
วปิร่. 	 เพั่� อความสมัคร่สมานิ	 สามัคคีขุองพัสกนิิกร่ 
ทกุหม่เ่หล้า่ในิการ่ร่ว่มกนัิบาํเพัญ็่กจิกร่ร่มสาธีาร่ณัปิร่ะโยชนิ์	 
พััฒนิาชุมชนิในิพั่�นิที�ต่าง	ๆ	ทั�วปิร่ะเทศ
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การท่าเรือแห่้งประเทศไทย
	 เม่�อวันิที� 	 23	 มกร่าคม	 2563	 เร่่อโท	 กมล้ศักดิ�	 
พัร่หมปิร่ะย่ร่	 ผ่้อํานิวยการ่การ่ท่าเร่่อแห่งปิร่ะเทศไทย	 
เปิ็นิปิร่ะธีานิเปิิดโคร่งการ่การ่ท่าเร่่อฯ	 จิตอาสาพััฒนิา
ชุมชนิร่อบท่าเร่่อกรุ่งเทพั	 พัร่้อมด้วย	 เร่่อโท	 ดร่.ชํานิาญ่	
ไชยฤทธีิ�	 ร่องผ่้อํานิวยการ่การ่ท่าเร่่อฯ	สายบร่ิหาร่สินิทร่ัพัย์
แล้ะพััฒนิาธุีร่กิจ	 นิางอัฌนิา	พัร่หมปิร่ะย่ร่	 นัิกบร่ิหาร่	 16	
ปิร่ะจําผ่้อํานิวยการ่การ่ท่าเร่่อฯ	นิายเร่่องศักดิ�	บําเหนิ็จพัันิธีุ ์
ผ้่ช่วยผ้่อํานิวยการ่การ่ท่าเร่่อฯ	 สายวิศวกร่ร่ม	 ผ่้บริ่หาร่	
พันิักงานิจิตอาสาการ่ท่าเร่่อฯ	 ผ้่นิําชุมชนิ	 ผ้่แทนิหน่ิวยงานิ
ที�เกี�ยวขุ้อง	 ปิร่ะชาชนิในิพ่ั�นิที�	 แล้ะนัิกเรี่ยนิในิเขุตชุมชนิ 
ร่ว่มโคร่งการ่ฯ	เพั่�อเปิน็ิการ่สร่า้งจติสํานิกึแล้ะความตร่ะหนิกั
ให้แก่ปิร่ะชาชนิมีส่วนิร่่วมในิการ่รั่กษาความสะอาด	 
ความเป็ินิร่ะเบียบเรี่ยบร้่อยขุองบ้านิเม่อง	ณั	 ชุมชนิล้็อก	 
4		-		5		-		6	เขุตคล้องเตย	กรุ่งเทพัมหานิคร่
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	 เม่�อวันิที�	 28	 กุมภิาพัันิธี์	 2563	 เร่่อโท	 ดร่.ชํานิาญ่	
ไชยฤทธิี�	 ร่องผ่้ อํานิวยการ่การ่ท่าเร่่อแห่งปิร่ะเทศไทย	 
สายบร่ิหาร่สินิทร่ัพัย์แล้ะพััฒนิาธีุร่กิจ	 เปิ็นิปิร่ะธีานิในิพัิธีี
เปิดิโคร่งการ่ “จิตอาส้าพัิฒนาชุีมืชีนรอบท่าเรือกรงุเทพิ”  
คร่ั�งที� 	 2	 ณั	 ชุมชนิคั�วพัร่ิก	 โดยมีนิายสมชาย	 เหมทอง	 
ผ้่ช่วยผ่้อํานิวยการ่การ่ท่าเร่่อฯ	 สายบริ่หาร่สินิทรั่พัย์แล้ะ
พััฒนิาธีรุ่กิจ	ผ่แ้ทนิมล่้นิธิีดิวงปิร่ะทปีิ	ปิร่ะธีานิมล่้นิธิีสิง่เสร่มิ 
การ่พััฒนิาบุคคล้	 (คั�วพัริ่ก)	 ผ่้แทนิสาํนัิกงานิเขุตคล้องเตย 
ผ่้แทนิองค์การ่ขุนิส่งมวล้ชนิกรุ่งเทพั	 (เขุต	 4)	 สถานิี
ตาํร่วจนิคร่บาล้ท่าเร่อ่	พันัิกงานิจติอาสา	904	ขุองการ่ท่าเร่่อฯ 
ชาวชุมชนิคั�วพัริ่ก	 แล้ะนิักเร่ียนิในิเขุตพ่ั�นิที�	 ร่่วมกันิทํา 
ความสะอาด	 จัดเก็บขุยะ	 แล้ะปิร่ับภ่ิมิทัศนิ์ภิายในิพ่ั�นิที�
บร่ิเวณัชุมชนิพััฒนิาใหม่	 (คั�วพัริ่ก)	 เพ่ั�อเป็ินิชุมชนิต้นิแบบ

ที�ให้ความสําคัญ่เร่่�องการ่รั่กษาความสะอาด	 แล้ะใส่ใจ 
สิ�งแวดล้้อม	ส่งเสร่ิมจิตสํานึิกในิการ่ด่แล้ร่ักษาสิ�งแวดล้้อม 
สร่้างความสามัคคีภิายในิชุมชนิคล้องเตย	ณั	 พ่ั�นิที�ชุมชนิ
พััฒนิาใหม่	(คั�วพัร่ิก)	
	 เม่�อวันิที�	2	มิถนุิายนิ	2563	เร่อ่โท	ดร่.ชํานิาญ่	ไชยฤทธิี�	 
ร่องผ่้อํานิวยการ่การ่ท่าเร่่อแห่งปิร่ะเทศไทย	 สายบริ่หาร่
สินิทร่ัพัย์แล้ะพััฒนิาธีุร่กิจ	 เปิ็นิปิร่ะธีานิในิพัิธีีมอบถุงยังชีพั
ในิกิจกร่ร่ม	 “ม้ืแล้วแบ่งป่น”	 ภิายใต้โคร่งการ่การ่ท่าเร่่อฯ	 
ส่้	 COVID-19	 ไปิด้วยกันิ	 (Fight	 COVID-19	with	 PAT)	
พัร่้อมด้วยผ่้บร่ิหาร่	พันิักงานิการ่ท่าเร่่อฯ	คณัะจิตอาสา	904	
ปิร่ะธีานิแล้ะผ่้อย่ ่อาศัยชุมชนิร่่วมใจพััฒนิาล้็อก	7	-	12	 
เขุ้าร่่วมพัิธีีฯ	
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	 วันิที�	 22	แล้ะ	 วันิที�	 30	มิถุนิายนิ	2563	การ่ท่าเร่่อ
แห่งปิร่ะเทศไทย	 จัดกิจกร่ร่มบร่ร่จุถุงยังชีพั	 ในิโคร่งการ่	 
“การท่าเรือฯ สู้้ COVID-19 ไปด้วยักัน”	 โดยมีพันิักงานิ 
การ่ท่าเร่่อฯ	 พันัิกงานิจิตอาสา	 904	 ขุองการ่ท่าเร่่อฯ	 
แล้ะชาวบ้านิชุมชนิโดยร่อบการ่ท่าเร่่อฯ	 ร่่วมบร่ร่จุสิ�งขุอง 
ยังชีพัที�จาํเป็ินิ	 เพ่ั�อนํิาไปิแจกจ่ายบร่ร่เทาความเด่อดร้่อนิ 
ให้แก่ชมุชนิโดยร่อบการ่ท่าเร่่อฯ	จํานิวนิ	26	ชุมชนิ		

	 เม่�อวันิที�	 22	 กร่กฎาคม	 2563	 เร่่อโท	 กมล้ศักดิ�		 
พัร่หมปิร่ะย่ร่	 ผ่้อํานิวยการ่การ่ท่าเร่่อแห่งปิร่ะเทศไทย	 
เปิ็นิปิร่ะธีานิในิพิัธีีส่งมอบฝึายในิโคร่งการ่ “ฅน...เก็บนํ�า
ให้แผ่นดิน”	 เพ่ั�อเฉล้ิมพัร่ะเกียร่ติเนิ่�องในิโอกาสมหามงคล้		
พัร่ะร่าชพิัธีีบร่มร่าชาภิิเษก	 โดยมีคณัะผ่้บริ่หาร่การ่ท่าเร่่อฯ	
นิายกฤษฎา	ชัยยา	ปิล้ัดอําเภิอหัวหนิ้ากลุ้่มงานิบร่ิหาร่งานิ
ปิกคร่อง	พันิักงานิจิตอาสา	904	ขุองการ่ท่าเร่่อฯ	พันิักงานิ 

การ่ท่าเร่่อฯ	 แล้ะปิร่ะชาชนิในิพ่ั�นิที�เขุ้าร่่วมพิัธีีฯ	 สาํหรั่บ 
โคร่งการ่	“ฅน...เก็บนํ�าให้แผ่นดนิ”	นิั�นิ	การ่ท่าเร่อ่ฯ	ได้ทร่าบถึง 
ปิัญ่หาการ่ขุาดแคล้นินิํ�าอุปิโภิคแล้ะบร่ิโภิคขุองปิร่ะชาชนิ 
ในิ	ตําบล้บ้านิแซีว	อําเภิอเชียงแสนิ	ซีึ�งอย่่ในิพ่ั�นิที�โดยร่อบ
ท่าเร่่อพัาณิัชย์เชียงแสนิ	 จึงสนัิบสนุินิงบปิร่ะมาณัจํานิวนิ	 
250,000	บาท	ในิการ่ก่อสร้่างฝึาย	เพั่�อใช้ในิการ่อุปิโภิคบร่โิภิค	
ตล้อดจนิช่วยในิการ่ชะล้อนํิ�าแล้ะฟ้�นิฟ่	 สร้่างความชุ่มช่�นิ 
ให้แก่ปิ�า	 อีกทั�งยังสร้่างอาชีพัแล้ะแหล้่งท่องเที�ยวในิ
ชุมชนิ	 เปิ็นิการ่สร้่างร่ายได้แล้ะยกร่ะดับคุณัภิาพัชีวิตให้แก่ 
คนิในิพั่�นิที�	ณั	ท่าเร่่อพัาณัิชย์เชียงแสนิ	จังหวัดเชียงร่าย
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	 เม่�อวันิที�	 23	 กร่กฎาคม	 2563	 เร่่อโท	 กมล้ศักดิ�	 
พัร่หมปิร่ะย่ร่	 ผ่้อํานิวยการ่การ่ท่าเร่่อแห่งปิร่ะเทศไทย	 
เปิ็นิปิร่ะธีานิเปิิดกิจกร่ร่มปิล้่กปิ�าเฉลิ้มพัร่ะเกียร่ติ	 โดยมี
คณัะผ่้บร่ิหาร่การ่ท่าเร่่อฯ	นิายปิกร่ณั์	สุร่ิวร่ร่ณั	นิายอําเภิอ
เชียงแสนิ	 ผ่้แทนิกร่ะทร่วงคมนิาคม	 ส่วนิงานิร่าชการ่ในิ	
อาํเภิอเชยีงแสนิ	พันัิกงานิจติอาสา	904	พันัิกงานิการ่ท่าเร่่อฯ 
คร่่	 นิักเร่ียนิ	 แล้ะปิร่ะชาชนิในิพ่ั�นิที�เขุ้าร่่วมพัิธีี	 ซีึ�งการ่จัด
กิจกร่ร่มฯ	 ในิคร่ั�งนิี�	 แบ่งพ่ั�นิที�ปิล้่กปิ�าทั�งหมด	 2	 ตําบล้	
ได้แก่	 ตําบล้บ้านิแซีว	 แล้ะตําบล้โยนิก	 แล้ะมีพัันิธ์ุีไม้
หล้ากหล้ายชนิิดเพ่ั�อสร้่างความอุดมสมบ่ร่ณ์ัในิพ่ั�นิที�	 แล้ะ
เพิั�มความหล้ากหล้ายขุองร่ะบบนิิเวศ	 อีกทั�งยังสามาร่ถ 
นิาํผล้ผล้ติที�ได้นิําไปิแปิร่ร่่ปิให้เกิดปิร่ะโยชนิ์	แล้ะมีการ่มอบ 
ถุงยังชีพั	 โดยบร่ร่จุเคร่่�องอุปิโภิคบริ่โภิคที�จําเปิ็นิต่อ 
การ่ดําร่งชีวิตปิร่ะจําวันิให้แก่ชาวบ้านิในิชุมชนิ	ปิร่ะมาณั	
1,000	ถุง	ณั	ท่าเร่่อพัาณัิชย์เชียงแสนิ	จังหวัดเชียงร่าย

	 เม่�อวันิที� 	 11	 สิงหาคม	 2563	 เร่่อโท	 กมล้ศักดิ�	 
พัร่หมปิร่ะย่ร่	 ผ่้อํานิวยการ่การ่ท่าเร่่อแห่งปิร่ะเทศไทย	 
พัร่้อมด้วยผ่้บร่ิหาร่แล้ะพันิักงานิการ่ท่าเร่่อฯ	 เขุ้าร่่วม
กิจกร่ร่มเฉล้ิมพัร่ะเกียร่ติ	 พัร้่อมร่่วมล้งนิามถวายพัร่ะพัร่	 
สมเด็จพัร่ะนิางเจ้าสิร่กิติิ�	พัร่ะบร่มร่าชินินีิาถ	พัร่ะบร่มร่าชชนินีิ 
พัันิปีิหล้วง	 เนิ่�องในิโอกาสวันิเฉลิ้มพัร่ะชนิมพัร่ร่ษา	 
12	สิงหาคม	2563		เพั่�อแสดงถึงความจงร่ักภิักดีแล้ะสํานิึก
ในิพัร่ะมหากรุ่ณัาธิีคุณัที�ได้ทร่งปิฏิิบัติพัร่ะร่าชกร่ณัียกิจ
นิานัิปิการ่	 เพั่�อปิร่ะโยชน์ิสุขุแห่งอาณัาร่าษฎร่	ณั	อาคาร่
ที�ทําการ่การ่ท่าเร่่อฯ	โอกาสนิี�	เร่่อโท	กมล้ศักดิ�	พัร่หมปิร่ะย่ร่	 
ผ่อ้ํานิวยการ่การ่ทา่เร่อ่แหง่ปิร่ะเทศไทย	พัร่อ้มดว้ยจติอาสา
การ่ท่าเร่่อฯ	 ร่่วมแจกขุ้าวกล้่องพัร้่อมนิํ�าด่�ม	 PAT	 จํานิวนิ	
1,000	 กล้่อง	 ตามแผนิการ่จัดกิจกร่ร่มปิร่ะจําปีิ	 2563	 
ขุองศ่นิย์ส่งเสริ่มคุณัธีร่ร่มขุองการ่ท่าเร่่อฯ	ณั	บร่ิเวณัปิร่ะต่
ทางเขุ้าการ่ท่าเร่่อฯ
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 กรมท่าอากาศยาน้ำ
 กรมืท่าอากาศยัานจัดกิจกรรมืจิตอาส้า “พัิฒนา 
ปรับปรุงภููมืิทัศน์ กรมืท่าอากาศยัาน” 
	 ร่่วมบําเพั็ญ่สาธีาร่ณัปิร่ะโยชนิ์	 เนิ่�องในิโอกาส 
วันิเฉล้ิมพัร่ะชนิมพัร่ร่ษาพัร่ะบาทสมเด็จพัร่ะเจ้าอย่่หัว	 
เม่�อ วันิที� 	 31	 กร่กฎาคม	 2563	 นิายทวี 	 เกศิ สําอาง	 
อธีิบดีกร่มท่าอากาศยานิ	เปิ็นิปิร่ะธีานิเปิิดกิจกร่ร่มจิตอาสา	 
“พัิฒนา ปรับปรงุภููมืทัิศน์ กรมืท่าอากาศยัาน”	โดยเป็ินิส่วนิหนึิ�ง 
ในิการ่บาํ เ พ็ัญ่สาธีาร่ณัปิร่ะโยชน์ิเฉล้ิมพัร่ะเกียร่ ติ 
พัร่ะบาทสมเด็จพัร่ะวชิร่เกล้้าเจ้าอย่่หัว	 เนิ่�องในิโอกาส 
วนัิเฉล้มิพัร่ะชนิมพัร่ร่ษา	28	กร่กฎาคม	2563	โดยมีขุา้ร่าชการ่	
เจ้าหนิ้าที�แล้ะปิร่ะชาชนิจิตอาสาในิพ่ั�นิที�	 เขุ้าร่่วมกิจกร่ร่ม 
อย่างพัร่้อมเพัร่ียง	 ณั	 กร่มท่าอากาศยานิกรุ่งเทพัฯ	 
โดยกร่มท่าอากาศยานิได้ร่่วมกับสํานิักงานิเขุตสาทร่	 
สํานัิกการ่ร่ะบายนิํ�า	 กรุ่งเทพัมหานิคร่	 กองพัันิทหาร่
ส่� อสาร่ที� 	 1 	 สถานิี ดับ เพั ลิ้ งแล้ะ ก้่ ภัิยทุ่ งมหา เมฆ่	 
บร่ิษัท	 วิทยุการ่บินิแห่งปิร่ะเทศไทย	 จํากัด	 ชุมชนิหม่่บ้านิ
เอ่�ออาทร่สวนิพัล้่พััฒนิา	 แล้ะปิร่ะชาชนิจิตอาสา	 ร่่วมกันิ
ขุุดล้อกคล้องร่ะบายนิํ�าขุองกร่มท่าอากาศยานิ	พัร่้อมทํา 
ความสะอาดปิร่บัปิร่งุพ่ั�นิที�ภ่ิมทิศันิโ์ดยร่อบ	ใหม้คีวามสะอาด
สวยงาม	 สําหร่ับคล้องร่ะบายนํิ�าขุองกร่มท่าอากาศยานิ 
เปิ็นิเส้นิทางร่ะบายนิํ�าร่่วมขุองเขุตสาทร่	 แล้ะถ่อเปิ็นิ 
ส่วนิสําคัญ่ที�จะช่วยร่ะบายนิํ�าในิเขุตชุมชนิแล้ะหน่ิวยงานิ 

โดยร่อบพ่ั�นิที�	ซีึ�งกจิกร่ร่มในิคร่ั�งนีิ�มกีาร่แจกเมล็้ดพัันิธ์ุีพ่ัชผัก
สวนิครั่วแล้ะตน้ิกล้า้ไม้ให้แก่ผ่เ้ขุ้าร่่วมโคร่งการ่	ใหนํ้ิาไปิปิล้ก่
ในิครั่วเร่่อนิเพ่ั�อส่งเสริ่มการ่ใช้ชีวิตตามแนิวทางเศร่ษฐกิจ 
พัอเพีัยง	 แล้ะช่วยเสร่ิมสร่้างจิตสํานิึกในิการ่มีจิตอาสา 
ชว่ยเหล้อ่ซีึ�งกนัิแล้ะกนัิร่ะหวา่งหนิว่ยงานิแล้ะชมุชนิใกล้้เคยีง	
ให้เกิดความสมัคร่สมานิสามัคคีต่อไปิ	

ด้้าน้ำการขน้ำส่งทางอากาศ
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สถาบนั้ำการบิน้ำพัลำเรือน้ำ
 ร่วมืกิจกรรมืจิตอาส้าพัิฒนาปรับปรุงส้ภูาพิ
แวดล้อมืกระทรวงคมืนาคมืเนื�องในวันพิ่อแห่งชีาติ
	 สํานิักงานิการ่บินิพัล้เร่่อนิเขุ้าร่่วมกิจกร่ร่มจิตอาสา 
พััฒนิาปิร่ับปิรุ่ งสภิาพัแวดล้้อมกร่ะทร่วงคมนิาคม	 
โดยทําความสะอาดพ่ั�นิที�	 ทาสีทางเท้า	 ขุอบทาง	 ทาสีร่ั�ว	 
แล้ะตดัแต่งต้นิไม้โดยร่อบกร่ะทร่วงคมนิาคม	เพ่ั�อน้ิอมรํ่าลึ้ก 
ในิพัร่ะมหากรุ่ณัาธีิคุณัแล้ะแสดงความจงรั่กภิักดีต่อ
พัร่ะบาทสมเด็จพัร่ะบร่มชนิกาธีิเบศร่	มหาภ่ิมิพัล้อดุล้ยเดช
มหาร่าช	บร่มนิาถบพิัตร่	แล้ะแสดงความสมัคร่สมานิสามัคคี 
ซีึ�งเปิ็นิการ่จัดกิจกร่ร่มจิตอาสาช่วงร่ะหว่างวันิที�	 4	 -	 14	
ธีันิวาคม	2562	เนิ่�องในิวันิพั่อแห่งชาติ	ปิี	2562	เม่�อวันิที�	13	
ธีันิวาคม	2562		ณั	กร่ะทร่วงคมนิาคม
 ร่วมืกิจกรรมืจิตอาส้า “เราทําความืด้ เพืิ�อชีาติ 
ศาส้น์ กษัตริยั์” ภูายัใต้ชีื�อ จิตอาส้ากระทรวงคมืนาคมื
บําเพิ็ญส้าธิ์ารณประโยัชีน์
	 สํานิั ก ง านิการ่ บินิพัล้ เ ร่่ อนิ เขุ้ า ร่่ วม กิจกร่ ร่ม 
จติอาสา	“เราทําความืด ้เพิื�อชีาติ ศาส้น์ กษตัริยั”์	ภิายใตช้่�อ 

จิตอาสากร่ะทร่วงคมนิาคมบําเพั็ญ่สาธีาณัปิร่ะโยชนิ์	โดยม ี
นิายศักดิ�สยาม	ชิดชอบ	 ร่ัฐมนิตร่ีว่าการ่กร่ะทร่วงคมนิาคม	
เปิ็นิปิร่ะธีานิในิพิัธีี 	 พัร้่อมนิายชัยวัฒนิ์ 	 ทองคาํค่ณั 
ปิลั้ดกร่ะทร่วงคมนิาคม	 คณัะผ้่บร่ิหาร่ร่ะดับส่งขุอง 
กร่ะทร่วงคมนิาคม	 แล้ะหัวหนิ้าหนิ่วยงานิในิสังกัด	 
แล้ะขุ้าร่าชการ่	 เจ้าหนิ้าที�ในิสังกัดกร่ะทร่วงฯ	 เขุ้าร่่วม 
ในิกิจกร่ร่มดังกล่้าว	 เม่�อ วันิที� 	 16	 สิงหาคม	 2563 
ณั	วัดนิางนิองวร่วิหาร่	เขุตจอมทอง	กรุ่งเทพัฯ
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บริษทั วิทยกุารบิน้ำแห่้งประเทศไทย จำากัด้
		 เม่�อวันิที�	 22	พัฤษภิาคม	2563	นิายสมนิึก	 ร่งค์ทอง 
กร่ร่มการ่ผ่้ อํานิวยการ่ ใหญ่่ 	 บ ร่ิ ษั ท 	 วิ ทยุ ก า ร่บิ นิ 
แห่งปิร่ะเทศไทย	พัร้่อมด้วยผ่้บริ่หาร่แล้ะพันัิกงานิ	 เขุ้าร่่วม 
กิจกร่ร่มในิโอกาสที� 	 ม่ล้นิิธิีนิ่านิฟ้าไทยร่่วมกับบร่ิษัท	
วิทยุการ่บินิแห่งปิร่ะเทศไทย	 จํากัด	 มอบถุงยังชีพัให้แก่	 
ชมุชนิหนิา้สมาคมธีร่ร่มศาสตร่	์จํานิวนิ	460	คร่วัเร่อ่นิ	ณั	สวนิ
เฉล้ิมพัร่ะเกียร่ติ	 80	พัร่ร่ษาฯ	แขุวงทุ่งมหาเมฆ่	 เขุตสาทร่	 
	 นิายมาโนิช	สวสัดี	ผ่อ้ํานิวยการ่ปิร่ะจําสํานัิกกร่ร่มการ่
ผ่้อํานิวยการ่ใหญ่่	 (ร่ะดับผ่้อํานิวยการ่ฝึ�าย)	 พัร้่อมด้วย
พันิักงานิ	 ร่่วมจัดกิจกร่ร่มในิโอกาสที�ม่ล้นิิธิีนิ่านิฟ้าไทย	 
ร่ว่มกับ	บร่ษิทั	วิทยุการ่บินิแห่งปิร่ะเทศไทย	จํากัด	จัดต่ปั้ินิสุขุ 
ปิันินิํ�าใจ	ม่ล้นิิธีินิ่านิฟ้าไทย	 ให้แก่ปิร่ะชาชนิชุมชนิสวนิพัล้่	
ร่ะหว่างวันิที�	1	-	30	มิถุนิายนิ	2563

 บริษัท การบิน้ำไทย จำากัด้ (มห้าชน้ำ)
	 งานิจิตอาสาที�พันิักงานิการ่บินิไทยร่่วมแร่งร่่วมใจ
ช่วยเหล้่อบร่ิษัทฯ	 ในิภิาร่กิจตามโคร่งการ่	 Lift	 for	 THAI	 
ซีึ�งเปิน็ิงานิขุนิยา้ยแล้ะล้ําเล้ยีงสมัภิาร่ะสําหร่บัเที�ยวบนิิต่าง	ๆ  
ภิายในิพ่ั�นิที�คัดแยกสินิค้าแล้ะสัมภิาร่ะที�ขุ้างเคร่่�อง	 
(Aircrafts	 Side)	 หนิ่วยงานิที�ร่ับผิดชอบค่อ	 ฝึ�ายบร่ิการ่ 
ล้านิจอดอากาศยานิ	สังกัดฝึ�ายบร่ิการ่อุปิกร่ณั์ภิาคพั่�นิ	

	 โคร่งการ่	 Lif t 	 for	 THAI	 จึงเกิดขึุ�นิเพ่ั�อขุอรั่บ 
ความช่วยเหล่้อจากพันัิกงานิจิตอาสาในิการ่ให้บร่ิการ่
ลํ้าเล้ียงสินิค้าในิห้องโดยสาร่	 (CIC)	 โดยเน้ินิความสําเร่็จ 
ขุองงานิตามภิาร่กิจต่อเนิ่�องเปิน็ิสําคญั่	ซีึ�งไดร้่บัความร่่วมมอ่ 
จากหล้ายหนิ่วยงานิ	 อาทิ	 นัิกบินิ	 ล้่กเร่่อ	 พันิักงานิจาก 
ฝึ�ายช่าง	แล้ะฝึ�ายบริ่การ่อุปิกร่ณ์ัภิาคพ่ั�นิ	 โดยในิร่ะยะแร่ก 
เปิ็นิการ่ช่วยล้ําเล้ียงสินิค้าในิห้องผ่้โดยสาร่	หร่่อ	(CIC)

ท้�มืาของโครงการ Lift for THAI
	 คุณัช่กิตติ�		ไกวัล้ศิล้ปิ์	สังกัดฝึ�ายบร่ิการ่ล้านิจอด
อากาศยานิ	 กล่้าวถึงที�มาขุองโคร่งการ่	 Lift	 for	 THAI	 
ว่า	 “แม้ว่าปิัจจุบันิ	 เที�ยวบินิขุองการ่บินิไทยจะหยุด 
ให้บร่ิการ่เปิ็นิการ่ชั�วคร่าวจากสถานิการ่ณั์	COVID-19	 
แล้ะอย่ใ่นิกร่ะบวนิการ่แผนิฟ้�นิฟ่กจิการ่	แตก่าร่ใหบ้ร่กิาร่ 
ขุนิส่ ง สินิค้าแล้ะไปิร่ษณีัยภิัณัฑ์ขุองการ่บินิไทย 
แล้ะสายการ่บินิล่้กค้ายังคงดําเนิินิการ่อย่างต่อเนิ่�อง 
แล้ะมีแนิวโน้ิมเพิั�มมากขุึ�นิ	 ซีึ�งในิแต่ล้ะวันิต้องให้บริ่การ่ 
ถึง	130-140	เที�ยวบินิ	สายการ่บินิล้่กค้าส่วนิใหญ่่จะเนิ้นิ 
การ่วางบร่ร่ทุก	Cargo	 in	Cabin	 (CIC)	อันิเปิ็นิภิาร่กิจ 
ที�สร่า้งร่ายได้เป็ินิอย่างมากให้แก่บร่ษิทัฯ	ในิสถานิการ่ณ์ั
ปิัจจุบันิ	 แต่ในิกร่ณัีที�เร่าจัดหาพันัิกงานิได้ไม่คร่บตาม
สัญ่ญ่าให้บร่ิการ่	 เคร่่�องไม่สามาร่ถออกได้ตามเวล้า 
ที�กําหนิดแล้ะทําใหบ้ร่ษิทัฯ	ตอ้งสญ่่เสยีร่ายไดจ้ํานิวนิมาก	 
โดยเฉพัาะอย่างยิ�งหากสายการ่บินิล้่กค้าหยุดใช้บร่ิการ่
ขุองการ่บินิไทยแล้ะไปิใช้บร่ิการ่ขุองบร่ิษัทค่่แขุ่ง”
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บริษทั ท่าอากาศยาน้ำไทย จำากัด้ (มห้าชน้ำ)
	 จัดกิจกร่ร่มจิตอาสาบําเพ็ัญ่สาธีาร่ณัปิร่ะโยชน์ิ	 
“มืแ้ลว้แบง่ปน่”	จํานิวนิ	3	คร่ั�ง	โดยมี	นิายนิิตินิยั	ศิร่สิมร่ร่ถการ่	 
กร่ร่มการ่ผ่อ้ํานิวยการ่ใหญ่่	บร่ษิทั	ท่าอากาศยานิไทย	จํากัด	
(มหาชนิ)	(ทอท.)	พัร่อ้มผ่บ้ร่หิาร่ร่ะดบัสง่		แล้ะพันิกังานิ	ทอท. 
ร่่ วมกันิจั ดบร่ร่จุ สิ� ง ขุอง อุปิโภิคบร่ิ โภิคที� จํา เ ป็ินิต่ อ 
การ่ดําร่งชวีติปิร่ะจําวนัิ	ร่วมเปิน็ิจํานิวนิ	1,650	ชดุ	แล้ะนิําไปิ
มอบใหแ้กช่มุชนิในิพ่ั�นิที�เขุตดอนิเมอ่งที�ไดร้่บัความเด่อดร่อ้นิ 
จากผล้กร่ะทบการ่แพัร่่ร่ะบาดขุองโร่คติดเช่�อ	 COVID-19	
ณั	 วัดคล้องบ้านิใหม่	 เขุตดอนิเม่อง	 กรุ่งเทพัมหานิคร่	 
พัร่้ อม ทั� งล้ง พ่ั� นิที� มอบสิ� ง ขุองดั งกล้่ าวให้แก่ ชุ มชนิ 
วัดดอนิเม่องด้านิเหนิ่อซีึ�งอย่่ในิพ่ั�นิที�ใกล้้เคียงสํานิักงานิ
ใหญ่่	แล้ะท่าอากาศยานิดอนิเม่อง	 ทั�งนีิ�	 ทอท.ดําเนิินิงานิ 
ด้านิความร่ับผิดชอบต่อสังคมแล้ะการ่พััฒนิาที�ยั�งย่นิ 
ภิายใต้แนิวคิดการ่ปิ็นิสนิามบินิที�เปิ็นิพัล้ม่องที�ดีขุองสังคม
แล้ะเปิ็นิเพั่�อนิบ้านิที�ดีขุองชุมชนิ	 (Corporate	Citizenship	
Airport)

เมื�อวันที�  23 มิถุนายุน 2563 ทอท. จััดกิจักรรมจัิตอาส่า
บำาเพ็ญส่าธ์ารณประโยุชน์  “มีแล้วแบ่งปัน” เนื�องในโอกาส่ 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ส่มเด็จัพระนางเจั้าฯ พระบรมราชินี

รายงานประจำาป ี2563 กระทรวงคมนาคม170



เมื�อวันที�  21 กรกฎาคม 2563 ทอท. จััดกิจักรรมจัิตอาส่า
บำาเพ็ญส่าธ์ารณประโยุชน์  “มีแล้วแบ่งปัน” เนื�องในโอกาส่ 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทส่มเด็จัพระวชิรเกล้าเจั้าอยูุ่ห้ัว  
28 กรกฎาคม 2563

เมื�อวันที�  18 ส่ิงห้าคม 2563 ทอท.  จััดกิจักรรมจัิตอาส่า
บำาเพ็ญส่าธ์ารณประโยุชน์  “มีแล้วแบ่งปัน” เนื�องในโอกาส่ 
วนัเฉลมิพระชนมพรรษา  ส่มเดจ็ัพระนางเจัา้สิ่รกิติิ� พระบรมราชนินีาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีห้ลวง 12 ส่ิงห้าคม 2563

ทอท. ลงพื�นที�มอบส่ิ�งของให้้แก่ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเห้นือ 
ซึ�งอยุู่ในพื�นที�ใกล้เคียุงส่ำานักงานให้ญ่ และท่าอากาศยุานดอนเมือง
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บริษทั ไทยสมายล์ำแอร์เวย์ จำากัด้  
	 สายการ่บินิไทยสมายล้์ได้จัดทําแล้ะดําเนิินิโคร่งการ่
ตล้อดจนิกิจกร่ร่มดา้นิชว่ยเหล้อ่สงัคม	ร่ะหวา่งวนัิที�	1	ตลุ้าคม	
2562	-	15	พัฤษภิาคม	2563	ดังต่อไปินิี�
 • ส้านต่อโครงการรับผิดชีอบต่อส้ังคมื ภูายัใต้
โครงการ “Smile for Life ให้รอยัยิั�มืช่ีวยัช้ีวติ”	ไทยสมายล้ ์
เปิิดตัวโคร่งการ่	 “ไทยัส้มืายัล์ให้รอยัยิั�มืชี่วยัชี้วิต Smile 
for Life”	ปิทีี�	3	ร่ณัร่งคเ์กี�ยวกบัการ่บร่จิาคอวยัวะเพั่�อต่อชวีติ 
ให้แก่ผ่้ที�ร่อคอยการ่ร่ับบริ่จาคอวัยวะด้วยความหวังผ่านิ 
ภิาพัยนิตร์่โฆ่ษณัาออนิไล้น์ิ	 ชุด	Mind	Hero	 ขัุบร่้องเพัล้ง 
ปิร่ะกอบโดย	 นิภิ	 พัร่ชํานิิ	 แล้ะพิัม	 ฐิติยากร่	 จัดทําขึุ�นิ 
เพั่�อจุดปิร่ะกายความคิดเร่่�องการ่ให้อย่างไม่มีที�สิ�นิสุด 
ร่วมถึงการ่บร่ิจาคอวัยวะที�เปิ็นิการ่ให้อันิยิ�งใหญ่่	 แล้ะ 
ตอกยํ�าภิาร่กิจด้านิสังคมขุองไทยสมายล้์ในิการ่ร่ับหนิ้าที� 
เปิ็นิพัาหนิะในิการ่ขุนิส่งอวัยวะไปิยังผ่้ที�ร่อร่ับการ่บร่ิจาค	
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 • โครงการ ด้วยัรักและรอยัยิั�มื เพืิ�อเป็นหนึ�งพิลังใจ 
ให้บุคลากรทางการแพิทยั์ไทยัสู้้วิกฤตการณ์โควิด-19 
ไทยสมายล้์ร่่ วมกับการ่บินิไทย	 แล้ะกลุ้่มพัันิธีมิตร่	 
จัดโคร่งการ่ “ด้วยัรักและรอยัยิั�มื”	 เพ่ั�อเป็ินิหนึิ�งพัลั้งใจ 
ให้บุคล้ากร่ทางการ่แพัทย์ไทยส่้วิกฤตการ่ณ์ัโควิด-19	 
โดยนํิาทพััผ่บ้ร่หิาร่	นิกับนิิ	ล้ก่เร่อ่	ตล้อดจนิพันิกังานิจติอาสา 
ร่่วมเดินิสายส่งมอบอาหาร่แช่แขุ็งจํานิวนิกว่า	3,000	กล้่อง	 
พัร่้อมเขุียนิการ์่ดขุอบคุณัส่งกําล้ังใจแก่ ทีมบุคล้ากร่ 
ทางการ่แพัทย์แก่โร่งพัยาบาล้ในิปิร่ะเทศไทย	 ในิร่ะหว่าง 
วันิที�	16	-	30	เมษายนิ	2563
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ก ารม่สื่ว่นร่ว่มในการป้องกันการแพื่ร่ระบาด
ของเชื�อไว่รัสืโคโรนา 2019
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ารม่สื่ว่นร่ว่มในการป้องกันการแพื่ร่ระบาด
ของเชื�อไว่รัสืโคโรนา 2019
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 การทางพิัเศษแห่้งประเทศไทย
	 การ่ทางพัิ เศษแห่งปิร่ะเทศไทยจัดมาตร่การ่ 
ด้านิความปิล้อดภิัยในิการ่ปิ้องกันิการ่แพัร่่ ร่ะบาด 
ขุองโร่คติดเช่�อไวร่ัสโคโร่นิา	2019	(COVID-19)	มีดังนิี�
 1. มืาตรการด้านความืปลอดภูัยัของประชีาชีน 
	 การ่ทางพัิเศษแห่งปิร่ะเทศไทย	 (กทพั.)	 กร่ะทร่วง
คมนิาคม	 ให้ความร่่วมม่อกับสํานิักงานิตําร่วจแห่งชาติ	
กรุ่งเทพัมหานิคร่	 แล้ะกร่ะทร่วงสาธีาร่ณัสุขุ	 ตั�งจุดตร่วจ 
คดักร่องสถานิการ่ณั	์COVID-19	ที�ด่านิเก็บค่าผ่านิทางพิัเศษ 
บางจาก	ทางพิัเศษเฉลิ้มมหานิคร่	 โดยตั�งจุดตร่วจคัดกร่อง
ตล้อด	 24	 ชั�วโมง	 ซีึ�งในิเบ่�องต้นิได้ดําเนิินิการ่จนิถึงวันิที�	 
30	เมษายนิ	2563
 2. มืาตรการด้านความืปลอดภูัยัของเจ้าหน้าท้� 
ผู้ปฏิิบัติงาน
					 2.1	 จดัหาเจล้แอล้กอฮอล้แ์บบพักพัาจํานิวนิ	1,500
หล้อด	 ให้แก่พันัิกงานิแล้ะล้่กจ้างสังกัดฝึ�ายควบคุม 
การ่จร่าจร่	แล้ะฝึ�ายบําร่งุร่กัษา	ในิการ่ปิฏิิบติังานินิอกสถานิที� 
ต่าง	 ๆ	 แล้ะฉีดพ่ันิแอล้กอฮอล์้ที�อาคาร่สาํนัิกงานิ	 เพั่�อล้ด
ความเสี�ยงในิการ่สมัผสัเช่�อไวร่สัโคโร่นิา	2019	(COVID-19)

ด้้าน้ำการขน้ำส่งทางบก
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	 2.2	 จัดหาถุงม่อทางการ่แพัทย์จํานิวนิ	 9,000	 ค่่	 
ให้แก่พันิักงานิแล้ะล้่กจ้างในิสังกัดฝึ�ายจัดเก็บค่าผ่านิทาง	
พันัิกงานิแล้ะล้ก่จา้งสายปิฏิิบัตกิาร่สวมใส่ในิการ่ปิฏิิบตังิานิ	 
เพ่ั�อล้ดความเสี�ยงในิการ่สัมผัสเช่�อไวรั่สโคโร่นิา	 2019	
(COVID-19)
	 2.3	 ตั�งจดุคัดกร่องพันัิกงานิแล้ะผ่ที้�มาตดิตอ่บร่เิวณั
ทางเขุ้าอาคาร่สํานิักงานิต่าง	ๆ
	 นิอกจากนิี� 	 การ่ทางพัิเศษยังได้จัดทําโปิสเตอร่์	 
อินิโฟกร่าฟิก	 เพั่�อปิร่ะชาสัมพัันิธี์แนิวทางการ่ปิฏิิบัติ	 
หร่อ่กจิกร่ร่มตา่ง	ๆ 	ที�เกี�ยวขุอ้งกบัการ่ปิอ้งกนัิโร่คตดิเช่�อไวร่สั
โคโร่นิา	2019	(COVID-19)	ได้แก่
				 1.	 แนิวทางการ่ให้พันัิกงานิแล้ะล้่กจ้างปิฏิิบัติงานิ 
ที�บ้านิ	(Work	From	Home)	ในิสถานิการ่ณั์การ่แพัร่่ร่ะบาด
ขุองโร่คติดเช่�อไวร่ัสโคโร่นิา	2019	(COVID-19)
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บริษทั องค์การขน้ำส่งมวลำชน้ำกรงุเทพั จำากดั้
	 องค์การ่ขุนิส่งมวล้ชนิกรุ่งเทพั	 (ขุสมก.)	ปิฏิิบัติตาม
มาตร่การ่เว้นิร่ะยะห่างทางสังคม	 (Social	 Distancing)	 
บนิร่ถโดยสาร่ทุกคันิ	 เพั่�อล้ดความเสี�ยงในิการ่แพัร่่เช่�อ 
ไวร่ัสโคโร่นิา	2019	(COVID-19)	ดังนิี�
	 1.	 ตร่วจวัดอุณัหภ่ิมิร่่างกายขุองพันัิกงานิขัุบร่ถ 
แล้ะพันิักงานิเก็บค่ า โดยสาร่ก่อนิขุึ� นิปิฏิิบัติหนิ้ าที� 
บนิร่ถโดยสาร่ทุกคร่ั�ง
	 2.	 เพิั�มความถี�ในิการ่ล้้างทําความสะอาดร่ะบบ 
ปิร่ับอากาศ	แล้ะผ้าม่านิบนิร่ถโดยสาร่
	 3.	 ฉีดพั่นิผล้ิตภิัณัฑ์แอล้กอฮอล้์ภิายในิร่ถโดยสาร่	
พัร่้อมติดตั� งขุวดเจล้แอล้กอฮอล์้	 เพ่ั�อให้ผ่้ ใ ช้บริ่การ่ 
ทําความสะอาดม่อ	
	 4.	 ติดตั� ง 	 QR	 Code	 แอปิพัลิ้เคชันิไทยชนิะ	 
ภิายในิร่ถโดยสาร่สําหรั่บให้ผ่้ใช้บร่ิการ่สแกนิผ่านิโทร่ศัพัท์
แบบสมาร่์ตโฟนิ	เพั่�อเก็บขุ้อม่ล้การ่เดินิทาง
	 5.	 กําหนิดจุดนิั�ง	 (เบาะที�ไม่มีเคร่่�องหมายกากบาท)	
แล้ะจุดย่นิให้มีร่ะยะห่างกันิ	 1	 เมตร่	 ทั�งนีิ� 	 ตั�งแต่วันิที� 
1	กร่กฎาคม	2563	เปิ็นิต้นิมา	ขุสมก.ได้ผ่อนิคล้ายมาตร่การ่ 
เว้นิร่ะยะห่างทางสังคม	 โดยอนิุญ่าตให้ผ่้ ใช้บ ริ่การ่	 
สามาร่ถนิั�งได้ทุกเบาะที�นิั� งพัร่้อมทั�งขุอความร่่วมม่อ 
ผ่้ใช้บร่ิการ่ย่นิห่างกันิอย่างนิ้อย	30	เซีนิติเมตร่
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 การรถไฟแห่้งประเทศไทย
	 การ่ร่ถไฟแห่งปิร่ะเทศไทยยกร่ะดับมาตร่การ่เขุ้ม
เฝึ้าร่ะวังแล้ะปิ้องกันิการ่แพัร่่ร่ะบาดขุองไวร่ัสโคโร่นิา	2019	 
(COVID-19)	 ทั�งบนิขุบวนิร่ถแล้ะสถานิี	 เนิ้นิความสะอาด	 
แล้ะปิล้อดภิัยส่งสุด	 เพั่�อสร่้างความเช่�อมั�นิในิการ่เดินิทาง 
ให้แก่ผ่ใ้ช้บร่กิาร่	พัร้่อมแนิะผ่โ้ดยสาร่ควร่ปิฏิบัิตติามมาตร่การ่
อย่างเคร่่งครั่ด	 เพั่�อป้ิองกันิการ่รั่บแล้ะแพัร่่เช่�อในิช่วงที�มี 
การ่ร่ะบาด	 เพั่�อเป็ินิการ่สร้่างความมั�นิใจขุองผ่้โดยสาร่	 
การ่ร่ถไฟฯ	ได้ปิฏิิบัติตามปิร่ะกาศขุองกร่ะทร่วงสาธีาร่ณัสุขุ	
แล้ะได้จัดตั�งศ่นิย์ปิร่ะสานิงานิ	 ติดตามแล้ะร่ายงานิ
สถานิการ่ณ์ัการ่แก้ไขุปิัญ่หาจากโร่คติดเช่�อไวรั่สโคโร่นิา	
2019	 (COVID-19)	 โดยมีหนิ้าที�ติดตามแล้ะร่วบร่วม
ขุ้อม่ล้การ่แก้ไขุปัิญ่หา	ปิร่ะเมินิสถานิการ่ณ์ัที�เปิ็นิปัิจจุบันิ 
แล้ะแนิวโน้ิมขุองสถานิการ่ณ์ัในิอนิาคต	ปิร่ะสานิความร่่วมมอ่ 
ในิการ่ปิฏิิ บัติตามมาตร่การ่ที�กร่ะทร่วงสาธีาร่ณัสุขุ 
หร่่อหนิ่วยงานิที� เกี�ยวขุ้องกําหนิด	 โดยเฉพัาะขุั�นิตอนิ 
การ่เฝึ้าร่ะวังแล้ะปิ้องกันิการ่ติดเช่�อ	 แล้ะร่ายงานิผล้ 
การ่ติดตามให้การ่ร่ถไฟฯ	ทร่าบเปิ็นิปิร่ะจําทุกวันิ	

ด้้าน้ำการขน้ำส่งทางราง
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 การท่าเรือแห่้งประเทศไทย
	 1.	 ใช้มาตร่การ่คัดกร่องแล้ะการ่ป้ิองกนัิอยา่งเขุ้มงวด	
เช่นิ	การ่วัดอุณัหภิ่มิร่่างกายก่อนิเขุ้าปิฏิิบัติงานิ	ให้พันิักงานิ
สวมหนิ้ากากอนิามัย	 จัดให้มีแอล้กอฮอล้์ล้้างม่อทุกพ่ั�นิที� 
ที�มีความเสี�ยง
	 2.	 ฉีดพั่นินิํ�ายาฆ่่าเช่�อโร่คในิทุกพั่�นิที�
	 3.	 งดการ่จดัฝึึกอบร่ม	ปิร่ะชมุ		แล้ะสมัมนิาทั�งภิายในิ 
หนิ่วยงานิแล้ะต่างจังหวัดที�มีผ่้ เ ขุ้าร่่ วมจํานิวนิมาก	 
เพั่�อล้ดความเสี�ยงในิการ่แพัร่่กร่ะจายเช่�อ
	 4.	 กร่ณีัพับพันิักงานิที�มีไขุ้ส่งหร่่อมีอาการ่ผิดปิกติ 
ขุองร่ะบบทางเดนิิหายใจ	จะแจง้ศ่นิยบ์ร่กิาร่สาธีาร่ณัสขุุที�	41	 
เพั่�อเขุ้าทําการ่สอบสวนิโร่ค
	 5.	 หา้มมิให้พันัิกงานิเดนิิทาง	หร่อ่ให้เล้่�อนิการ่เดนิิทาง 
ไปิศกึษาดง่านิ	ฝึกึอบร่ม	หร่อ่ปิร่ะชมุ	ในิปิร่ะเทศที�มกีาร่ร่ะบาด 
แล้ะปิร่ะเทศที�เฝึ้าร่ะวังตามที�กร่ะทร่วงสาธีาร่ณัสุขุกําหนิด
	 6.	 ให้พันิักงานิทําการ่ปิร่ะเมินิตนิเองตามแบบ 
คัดกร่องตนิเอง	 กร่ณัีมีเหตุอันิสงสัยว่าเปิ็นิโร่ค	COVID-19	 
ให้กักตัวเองภิายในิที�พัักเปิ็นิเวล้า	14	วันิ
	 7.	 เตรี่ยมการ่จัดกลุ้่มพันัิกงานิให้เขุ้าปิฏิิบัติงานิ 
เปิ็นิช่วงเวล้า	เพั่�อล้ดความแออัดขุองบุคล้ากร่ผ่้มาติดต่อ

 สถาบนั้ำการบิน้ำพัลำเรือน้ำ
	 สถาบันิการ่บินิพัล้เร่่อนิได้กําหนิดมาตร่การ่ป้ิองกันิ
แล้ะควบคุมการ่แพัร่ร่่ะบาดขุองโร่คติดเช่�อไวรั่สโคโร่นิา	2019	
(COVID-19)	เนิ่�องด้วยสถานิการ่ณั์การ่ร่ะบาดขุองเช่�อไวร่ัส
โคโร่นิา	2019	 	 (COVID-19)	ที�แพัร่่กร่ะจายในิปิร่ะเทศไทย
มากยิ� ง ขึุ�นิ 	 โดยมีความตร่ะหนิักถึ งความปิล้อดภิัย 
ขุองนิักศึกษา	 ผ้่เขุ้าอบร่ม	พันิักงานิ/ล่้กจ้าง	 แล้ะบุคคล้อ่�นิ
ที�เกี�ยวขุ้องกับ	 สบพั.	 ร่วมถึงบุคคล้ภิายนิอกที�มาติดต่อ
ร่าชการ่	ดงันิั�นิ	เพั่�อเปิน็ิการ่ยกร่ะดบัมาตร่การ่ความปิล้อดภิยั
ตามแถล้งการ่ณ์ัขุองคณัะร่ัฐมนิตรี่ที�ให้มหาวิทยาลั้ย	
โร่งเร่ียนิ	สถาบันิ	แล้ะสถานิที�ที�มีการ่ร่วมกลุ้่มปิิดดําเนิินิการ่
ชั�วคร่าวนิั�นิ	สบพั.	 จึงได้เพิั�มมาตร่การ่ป้ิองกันิแล้ะเฝ้ึาร่ะวัง 
การ่ร่ะบาดฯ	 ในิพ่ั�นิที�ขุอง	สบพั.	 ได้แก่	 แนิวทางปิฏิิบัติการ่
จัดการ่เรี่ยนิการ่สอนิผ่านิร่ะบบออนิไล้น์ิ	 การ่คัดกร่องไขุ้ 
ก่อนิเขุ้าพั่�นิที�	การ่สวมใส่หนิ้ากากอนิามัย	การ่เว้นิร่ะยะห่าง	
การ่รั่กษาความสะอาดสถานิที�	แล้ะให้บริ่การ่เจล้แอล้กอฮอล์้
ตามจุดต่าง	 ๆ	 การ่จัดทําปิ้ายให้คําแนิะนํิาสุขุอนิามัย 
การ่ทํางานิแบบ	Work	 from	 home	แล้ะการ่ทํางานิแบบ
เหล้่�อมเวล้า	 โดยจัดให้พันิักงานิในิหน่ิวยงานิที�ไม่สามาร่ถ 
ปิฏิิบัติงานิที�บ้านิได้ 	 จัดแผนิการ่ทํางานิเหล้่�อมเวล้า 
ในิการ่ปิฏิิบัติงานิในิสถานิที�ทํางานิปิกติ	

ด้้าน้ำการขน้ำส่งทางน้ำำ�า ด้้าน้ำการขน้ำส่งทางอากาศ
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ร้ปแบบ/สืถานการณ์

การกำาหนด็มาตรการเพ่�อป้องกัน และควบคุม
สถานการณ์

เม่�อพนักงานเริ�มติด็เช่�อไวรัสฯ

เม่�ออัตรากำาลังที�จำาเป็นในการให้บริการควบคุม
จราจรทางอากาศของแต�ละพ่�นที�มีน้อยู่กว�า 
อัตรากำาลังขั�นตำ�าที�จะสามารถปฏิิบัติงานได็้

• มาตรการป้องกันและแก้ปัญหา
 การแพร�ระบาด็ของโรคติด็เช่�อไวรัส
 โคโรนา 2019 (COVID-19)
• แนวปฏิิบัติ Work from home 
 เพ่�อควบคุมมิให้โรคแพร�ระบาด็
 ออกไปในวงกว้าง
• แนวทางการฆ่�าเช่�อสถานที�ปฏิิบัติงาน

แผู้นรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (ERP)
แผู้นบริหารความต�อเน่�องทางธิุรกิจ (BCP)

มาต่รการ/แนว่ปฏิิบัติ่/แผ่นระดับ

1

2

3

บริษัท วิทยุการบิน้ำแห่้งประเทศไทย จำากัด้ 
	 ตั�งแต่เร่ิ�มต้นิสถานิการ่ณั์แพัร่่ร่ะบาดขุองโร่คติดเช่�อ 
ไวร่ัสโคโร่นิา	 2019	 (COVID-19)	 บวท.	 ดําเนิินิการ่ 
เพั่� อ เต รี่ยมพั ร้่อมร่อง รั่บสถานิการ่ณ์ั 	 โดยแ ต่งตั� ง 
“คณัะทํางานิบริ่หาร่จัดการ่วิกฤตการ่ณ์ัที� เ กี�ยวขุ้อง 
กับสุขุภิาพัแล้ะคุณัภิาพัชีวิตขุองพันัิกงานิ”	 เพั่�อบร่ิหาร่ 
จัดการ่วิกฤตการ่ณั์ต่าง	 ๆ	 แล้ะในิเด่อนิมีนิาคม	 2563	
บวท.	 ปิร่ะกาศใช้งานิแผนิร่องร่ับสถานิการ่ณั์การ่ร่ะบาด 
ขุองโร่คติดเช่�อไวรั่สโคโร่นิา	 2019	 (COVID-19)	 สําหรั่บ 
เปิ็นิแนิวปิฏิิบัติในิทุกพั่�นิที�

	 แผนิร่องร่ับสถานิการ่ณ์ัฯ	 ดังกล้่าว	 ปิร่ะกอบด้วย 
ขุั�นิตอนิการ่ปิฏิิบัติขุองแต่ล้ะสถานิการ่ณ์ัที� เช่�อมโยง 
กับแนิวปิฏิิบัติ/มาตร่การ่ร่องร่ับ/แผนิร่องร่ับสถานิการ่ณ์ั 
ขุองแต่ล้ะหน่ิวยงานิ	 ร่วมถึงขุั�นิตอนิยกร่ะดับสถานิการ่ณ์ั
ปิร่ะกาศใช้แผนิร่องร่ับสถานิการ่ณั์ฉุก เฉินิ 	 (ERP)	 
แล้ะแผนิบร่ิ หาร่ความต่ อ เนิ่� อ งทางธีุ ร่กิ จ 	 (BCP )	 
ทั�งนีิ�	ล้ําดบัความเขุม้ขุน้ิขุองการ่ดําเนิินิการ่	สรุ่ปิเปิน็ิ	3	ร่ะดบั

	 นิอกจากนิี� 	 บวท.	 ได้นิําเงินิบร่ิจาคขุองผ่้บร่ิหาร่ 
แล้ะพันิักงานิ	 	 ที�ร่่วมทําบุญ่เน่ิ�องในิโอกาสคร่บร่อบ	72	 ปีิ	 
ขุองบริ่ษัทฯ	 จํานิวนิ	473,483.88	บาท	มอบให้แก่กองทุนิ 
ชัยพััฒนิาส่้ ภัิย	 COVID-19	 ซีึ� ง เ ป็ินิกองทุนิที�สมเด็จ 
พัร่ะกนิิษฐาธีิร่าชเจ้า	 กร่มสมเด็จพัร่ะเทพัร่ัตนิร่าชสุดาฯ	
สยามบร่มร่าชกุมารี่	 โปิร่ดเกล้้าฯ	 ให้จัดตั�งขึุ�นิเพ่ั�อเปิิดรั่บ
บร่ิจาคจากปิร่ะชาชนิ	 เพั่�อนิําไปิช่วยเหล้่อโร่งพัยาบาล้แล้ะ
บคุล้ากร่ทางการ่แพัทย์ในิการ่จดัซี่�อวัสดุอปุิกร่ณัแ์ล้ะสิ�งขุอง
จําเปิ็นิต่อการ่ร่ักษาผ่้ปิ�วย	COVID-19	เม่�อวันิที�	15	เมษายนิ	
2563
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บริษทั ท่าอากาศยาน้ำไทย จำากัด้ (มห้าชน้ำ)
	 จากสถานิการ่ณั์การ่แพัร่่ร่ะบาดโร่คติดเช่�อไวร่ัส
โคโร่นิา	2019	(COVID-19)	บร่ษิทั	ท่าอากาศยานิไทย	จํากัด	
(มหาชนิ)	(ทอท.)	ดําเนิินิกิจการ่บร่ิหาร่ท่าอากาศยานิตามที�
กร่ะทร่วงสาธีาร่ณัสุขุกําหนิดอย่างเคร่่งคร่ัดแล้ะเปิ็นิไปิตาม
มาตร่ฐานิสากล้	 โดยมีมาตร่การ่เพั่�อควบคุมแล้ะปิ้องกันิ 
การ่แพัร่่ร่ะบาดขุองโร่คติดเช่� อไวร่ัสโคโร่นิา	 2019	
(COVID-19) 	 สําห รั่บผ่้ โดยสาร่ 	 ผ่้ ใ ช้บร่ิการ่ 	 แล้ะ
ผ้่ ปิ ฏิิ บั ติ ง า นิ ส า ย ก า ร่ บิ นิ 	 ห นิ่ ว ย ง า นิ ภิ า ค รั่ ฐ	 
แล้ะผ่้ปิร่ะกอบการ่ต่าง	 ๆ	 ภิายในิอาคาร่ท่าอากาศยานิ	 
ร่วมถึงบุคคล้ที�จะเขุ้าพ่ั�นิที�อาคาร่ท่าอากาศยานิที�อย่่ 
ในิความร่บัผดิชอบขุอง	ทอท.	ปิร่ะกาศใช	้ณั	วนัิที�	18	กนัิยายนิ	
2563	 เพั่�อใช้เปิ็นิหล้ักพัึงปิฏิิบัติให้แก่ผ่้ปิฏิิบัติงานิภิายในิ 
ท่าอากาศยานิ	 แล้ะมีผล้ใช้บังคับสําหรั่บท่าอากาศยานิ 
ที�อย่่ในิความร่ับผิดชอบขุอง	ทอท.	ทุกแห่ง			
	 มีการ่กําหนิดให้ผ่้ โดยสาร่ที� เดินิทางจากท้องที� 
นิอกร่าชอาณัาจักร่ทําการ่ดาวน์ิโหล้ดแล้ะล้งทะเบียนิ 
ผา่นิ		AOT	Airports	Application	แล้ะกร่อกขุอ้มล่้ในิแบบฟอร่ม์	 
ต.8	 เพั่�อเก็บขุ้อม่ล้	 เพั่�อความสะดวกในิการ่ติดตามตัว	 
หากมกีาร่ตร่วจพับผ่ต้ดิเช่�อไวร่สัโคโร่นิา	2019	 (COVID-19)	 
แล้ะได้ปิฏิบิตัติามมาตร่การ่การ่เว้นิร่ะยะห่างทางสงัคม	(Social	 
Distancing)	 ในิทุกพ่ั�นิที�ที�ผ่้โดยสาร่ใช้บริ่การ่	 เช่นิ	 ปิร่ะต ่
ทางเขุ้า	เคานิ์เตอร่์เช็กอินิ	ตล้อดจนิการ่จัดวางเก้าอี�พัักคอย 
ผ่้ โดยสาร่	 สาํหร่ับ ผ้่ปิร่ะกอบการ่ร้่านิอาหาร่ภิายในิ 
ท่าอากาศยานิได้ปิร่ับเปิล้ี�ยนิการ่จัดโต๊ะร่ับปิร่ะทานิอาหาร่ 
ให้มีพ่ั�นิที�ห่างกันิอย่างน้ิอย	1	 เมตร่	 เพั่�อร่่วมกันิป้ิองกนัิแล้ะ
ยบัยั�งการ่แพัร่่กร่ะจายขุองโร่ค
	 ที�ผ่านิมาท่าอากาศยานิในิความรั่บผิดชอบขุอง	ทอท.
ดําเนิินิการ่คัดกร่องอณุัหภิมิ่ร่่างกายผ่โ้ดยสาร่ทุกคนิที�เดนิิทาง 

เขุ้าปิร่ะเทศไทย	 (Entry	 Screening)	 ด้วยเคร่่�องตร่วจวัด
อณุัหภ่ิมิร่า่งกายร่ะบบอินิฟร่าเร่ด	(Infrared	Thermometer)	 
แล้ะเพั่�อสร่้างความมั�นิใจให้กับผ้่ใช้บร่ิการ่	 ทอท.	 ได้เพิั�ม 
มาตร่การ่ตร่วจคัดกร่องอุณัหภ่ิมิร่่างกายขุองผ้่ที�จะผ่านิ 
เขุ้าภิายในิอาคาร่ผ่้โดยสาร่	 (Terminal	 Screening)	 
ให้สวมหนิ้ากากอนิามัยตล้อดเวล้าที�อย่่ในิอาคาร่ผ้่โดยสาร่
ตามปิร่ะกาศขุองสํานัิกงานิการ่บินิพัล้เร่่อนิแห่งปิร่ะเทศไทย	
(กพัท.)	 อย่างเคร่่งครั่ดทุกคนิ	 โดยกําหนิดจุดคัดกร่อง	 
ณั	ปิร่ะต่เขุ้า	 -	 ออกที�เปิิดใช้งานิ	 หากตร่วจพับบุคคล้ที�มี 
อุณัหภ่ิมิส่งมากกว่า	 37.3	 องศาเซีล้เซีียส	 หร่่อเขุ้าขุ่าย 
ต้องสงสัยติดเช่�อไวรั่ส	 COVID-19	 เจ้าหน้ิาที�จะปิร่ะสานิ
กับคล้ินิิกขุองฝึ�ายการ่แพัทย์	 ทอท.	 เพั่�อแจ้งให้กร่ะทร่วง
สาธีาร่ณัสุขุดําเนิินิการ่ต่อไปิ	
	 นิอกจากนิี�	ทอท.	ได้เพิั�มความถี�ขุองการ่ทาํความสะอาด 
พ่ั�นิที�ต่าง	 ๆ	ภิายในิท่าอากาศยานิ	 ทั�งในิส่วนิขุองผ่้โดยสาร่
ขุาเขุ้าแล้ะขุาออกแบบ	 Deep	 Cleaning	 อย่างต่อเนิ่�อง 
ทกุวนัิ	ตล้อด	24	ชั�วโมง	โดยเฉพัาะบร่เิวณัพ่ั�นิที�จดุสมัผสัตา่ง	ๆ  
เช่นิ	 ห้องนํิ�า	 ล้ิฟต์	 บันิไดเล้่�อนิ	 ร่ถเขุ็นิกร่ะเปิ�าสัมภิาร่ะ 
เคานิ์เตอร่์ให้บริ่การ่สายการ่บินิ	 เคานิ์เตอร่์ปิร่ะชาสัมพัันิธี์	
เคานิ์เตอร่์ตร่วจหนิังส่อเดินิทาง	 ต้่กดเงินิสด	 (ATM)	
สายพัานิจุดตร่วจค้นิ	 แล้ะจัดให้มีแอล้กอฮอล์้ใช้ทํา 
ความสะอาดม่อให้บร่ิการ่อย่างเพีัยงพัอ	ตล้อดจนิกําชับให ้
พันิักงานิแล้ะล้่กจ้าง	 ทอท.	 ที�ปิฏิิบัติงานิสวมใส่หน้ิากาก 
อนิามยัแล้ะถุงม่อขุณัะปิฏิิบัติงานิ
	 ทั�งนีิ�	 เพั่�อให้มั�นิใจได้ว่าผ่้โดยสาร่แล้ะผ่้ใช้บร่ิการ่
ท่าอากาศยานิในิความรั่บผิดชอบขุอง	 ทอท.	 ทั�ง	 6	 แห่ง												
สามาร่ถเดนิิทางแล้ะใชบ้ร่กิาร่ทา่อากาศยานิไดอ้ยา่งสะดวก	
ปิล้อดภิัย	แล้ะร่วดเร่็วอย่่เสมอ
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บริษทั โรงแรมท่าอากาศยาน้ำสุวรรณภมิ่ จำากัด้
	 1)	 โคร่งสร้่างร่ะบบอาคาร่แล้ะร่ะบบวิศวกร่ร่ม 
ความปิล้อดภิัย
	 •	 ห้องพัักล้่กค้ามี	(FCU	-		Fan	Coil	Unit)	แยกส่วนิ
ในิแต่ล้ะห้อง	(1	เคร่่�อง	/	ห้อง)	สามาร่ถปิดิ	-	เปิดิแล้ะควบคุม
อุณัหภิ่มิภิายในิห้อง	ด้วยแผงควบคุมที�ติดตั�งภิายในิห้อง	
	 •	 พั่�นิที�อ่�นิ	ๆ	(AHU	-	Air	Handling	Unit)		ทําหนิ้าที�
หมุนิเวียนิอากาศภิายในิพ่ั�นิที�ให้มีอุณัหภ่ิมิเย็นิสมํ�าเสมอ
แล้ะยังมีหนิ้าที�ดึงอากาศดีจากภิายนิอก	 (Fresh	 Air)	 
เขุ้ามาภิายในิอาคาร่	 เพั่�อไหล้เวียนิ	แล้กเปิล้ี�ยนิอากาศเดิม
เพั่�อร่ักษาคุณัภิาพัขุองอากาศที�มีอย่่ในิอาคาร่	
	 2)	การ่ฝึึกอบร่ม
	 คณัะพัยาบาล้วิชาชีพั	แล้ะเจ้าหน้ิาที�ผ่เ้ชี�ยวชาญ่เฉพัาะ 
ด้านิการ่ติดเช่�อจากโร่งพัยาบาล้	 Princ	 Suvarnabhumi	 
ได้เขุ้ามาให้ความร่่้แล้ะแนิะนิําแนิวทางการ่ปิฏิิบัติ	 ร่วมถึง 
ฝึกึปิฏิิบตัติามขุั�นิตอนิมาตร่ฐานิในิการ่บร่กิาร่แล้ะการ่ปิอ้งกนัิ 
ตามล้ําดับขุั�นิให้แก่พันิักงานิโร่งแร่มโนิโวเทล้	สุวร่ร่ณัภิ่มิ
	 3)	การ่ด่แล้ควบคุมแล้ะการ่ทําความสะอาดห้องพััก
	 สําหรั่บการ่ทําความสะอาดร่ะหว่างการ่เขุ้าพััก	 
เจ้าหน้ิาที�ทาํความสะอาดจะแต่งกายด้วยชุด	PPE	แล้ะใช้นิํ�ายา 
ฆ่่าเช่�อตามมาตร่ฐานิที�กําหนิด

บริษทั ไทยสมายล์ำแอร์เวย์ จำากดั้
	 สายการ่บินิไทยสมายล์้มีการ่สรุ่ปิการ่ดําเนิินิการ่
มีส่วนิร่่วมในิการ่ปิ้องกันิโร่คติดเช่�อไวร่ัสโคโร่นิา	 2019	
(COVID-19)		แล้ะวิธีีการ่ปิฏิิบัติขุองสายการ่บินิ	
	 •	 สายการ่บินิไทยสมายล์้กําหนิดให้มี	 7	มาตร่การ่
ร่ับม่อโร่คร่ะบาด	ดังนิี�
	 1.	 มาตร่การ่คัดกร่องในิการ่ตร่วจร่ับผ่้ โดยสาร่ 
แล้ะการ่บร่ิการ่ภิาคพั่�นิ
	 2.	 มาตร่การ่ในิการ่ให้บร่ิการ่บนิเคร่่�องบินิ
	 3.	 มาตร่การ่ในิการ่จดัเตร่ยีมอากาศยานิ	แล้ะฆ่่าเช่�อโร่ค 
	 4.	 มาตร่การ่ทําความสะอาดภิายในิอากาศยานิ
ร่ะหว่างเที�ยวบินิ	 พันัิกงานิต้อนิรั่บฯ	 เพิั�มความถี�ในิ 
การ่ทําความสะอาดบร่ิ เ วณัพ่ั�นิ ผิว สัมผัสในิห้องนิํ�า	 
โดยใช้	Disinfect	Spray		
	 5.	 มาตร่การ่ปิ้องกันิแล้ะเฝึ้าร่ะวั งสุขุอนิามัย 
ขุองพันิักงานิ
	 6.	 มาตร่การ่การ่ร่ับขุนิส่งสินิค้าแล้ะไปิร่ษณัียภิัณัฑ์
	 7.	 มาตร่การ่ด้านิโภิชนิาการ่
	 •	 สายการ่บินิมกีาร่ปิร่ะชุมคณัะผ่บ้ริ่หาร่สายการ่บินิ	 
เพั่�อติดตามสถานิการ่ณั์	 แล้ะติดตามมาตร่การ่	 ร่วมถึง 
ทําการ่หาร่่อแผนิความต่อเนิ่�องทางธีุร่กิจ	 (Business	 
Continuity	Plan)	ปิร่ะชุม	แล้ะกําหนิดการ่คัดกร่องผ่โ้ดยสาร่
จากปิร่ะเทศกลุ่้มเสี�ยงให้มีการ่คัดกร่องก่อนิเขุ้าปิร่ะเทศ	
โดยฝึ�ายบร่ิการ่ล่้กค้าภิาคพ่ั�นิ	แล้ะฝึ�ายบร่ิการ่บนิเคร่่�องบินิ
กําหนิดมาตร่การ่ในิการ่คัดกร่อง
	 •	 สายการ่บินิจัดให้มีมาตร่การ่เพิั�มเติมเพ่ั�อเพิั�ม 
ความมั�นิใจแกผ้่่โดยสาร่	โดยล่้กเร่่อเริ่�มบร่กิาร่เจล้แอล้กอฮอล้ ์
ล้า้งมอ่	แกผ่่โ้ดยสาร่บร่เิวณัหนิา้เคร่่�อง	ซีึ�งเปิน็ิที�ปิร่ะทบัใจมาก 
แล้ะมีผล้ตอบรั่บที� ดีจาก ผ้่ โดยสาร่ทั� งชาวไทยแล้ะ 
ชาวต่างชาติ
	 •	 สายการ่บินิกําหนิดแนิวทางปิฏิิบัติขุองพันิักงานิ 
ที�เดินิทางกลั้บจากพ่ั�นิที�ที�มีการ่แพัร่่ร่ะบาดขุองโร่คติดเช่�อ
ไวร่ัส	COVID-19	โดยมีแนิวปิฏิิบัติดังนิี�	
	 		 -	 ใหพ้ันิกังานิ	งด	เล้่�อนิ	หร่่อหล้กีเล้ี�ยงการ่เดนิิทาง
ไปิทํากจิธีรุ่ะที�ไมใ่ชภ่ิาร่กจิขุอง	บร่ษิทัฯ	ยงัปิร่ะเทศกลุ้ม่เสี�ยง	
ร่วมทั�งจุดแวะผ่านิ	(Transit)	จนิกว่าสถานิการ่ณั์จะดีขุึ�นิ	
	 		 -	 พันิักงานิที�เดินิทางกลั้บจากพ่ั�นิที�เสี�ยงตั�งแต่
วันิที�	 12	 กุมภิาพัันิธ์ี	 2563	 ให้ล้าหยุดงานิแล้ะแยกตนิเอง	
(Self-Quarantine	 at	 Home)	 เฝึ้าร่ะวังเปิ็นิร่ะยะเวล้า	 
14	วันิ	นัิบแต่วนัิเดินิทางกลั้บเขุ้าปิร่ะเทศไทย	โดยในิร่ะหว่าง
ที�พันิักงานิล้าหยุดงานิแล้ะแยกตนิเอง	14	 วันิ	 ให้พันิักงานิ
เฝึ้าร่ะวังแล้ะสังเกตอาการ่ขุองตนิเอง	 หากพับว่ามีไขุ้	 
หร่่อมีอาการ่ทางเดินิหายใจ	 เช่นิ	 ไอ	 จาม	 เจ็บคอ	 เหนิ่�อย	 
หร่่อหายใจลํ้าบาก	 ให้ รี่บไปิพับแพัทย์ที� โร่งพัยาบาล้ 
พัร่้อมแจ้งปิร่ะวัติการ่เดินิทางทันิที

โครงส่ร้างระบบอาคารและระบบวิศวกรรมความปลอดภูัยุ

การดูแลควบคุมและการทำาความส่ะอาดห้้องพัก

การอบรมฝึึกปฏิิบัติตามขั�นตอนมาตรฐานในการบริการ
และการป้องกันเชื�อไวรัส่โคโรนา 2019
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ร ายงานการเงินของกระทรว่งคมนาคม
ประจำาปีงบประมาณ พื่.ศั. 2563
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ายงานการเงินของกระทรว่งคมนาคม
ประจำาปีงบประมาณ พื่.ศั. 2563

รายงานประจำาป ี2563 กระทรวงคมนาคม 185



กรัะทรัว่งคมนาคม
งบการัเงินรัว่มรัะดับกรัะทรัว่ง

สืำาห่รับปีสืิ�นสืุดว่ันท่�  30 กันยายน 2563
(ยังไม่ผ่่านการต่รว่จสือบรับรองโดยสืำานักงานการต่รว่จเงินแผ่่นดิน)

เรียกข้อม้ลจากระบบ GFMIS  ณ ว่ันท่� 21 พื่ฤศัจิกายน 2563
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กระทรว่งคมนาคม
งบแสืดงฐานะการเงิน

ณ ว่ันท่� 30 กันยายน 2563

ส้ินทรัพิยั์        

 ส้ินทรัพิยั์หมืุนเว้ยัน

	 	 เงินิสดแล้ะร่ายการ่เทียบเท่าเงินิสด		 	

	 	 ล้่กหนิี�ร่ะยะสั�นิ

	 	 เงินิล้งทุนิร่ะยะสั�นิ

	 	 วัสดุคงเหล้่อ

	 	 สินิทร่ัพัย์หมุนิเวียนิอ่�นิ

	 	 ร่วมสินิทร่ัพัย์หมุนิเวียนิ

 ส้ินทรัพิยั์ไมื่หมืุนเว้ยัน   

	 	 ล้่กหนิี�ร่ะยะยาว	 	

	 	 ที�ดินิ	อาคาร่	แล้ะอุปิกร่ณั์

	 	 สินิทร่ัพัย์โคร่งสร่้างพั่�นิฐานิ

	 	 สินิทร่ัพัย์ไม่มีตัวตนิ		

	 	 สินิทร่ัพัย์ไม่หมุนิเวียนิอ่�นิ	

  รวมืส้ินทรัพิยั์ไมื่หมืุนเว้ยัน 

รวมืส้ินทรัพิยั์     

หมายเหตุปิร่ะกอบงบการ่เงินิเปิ็นิส่วนิหนิึ�งขุองงบการ่เงินินิี�	

หมืายัเหตุ

5

6

7

8

9

     2563

	24,338,821,684.78														

4,509,423,786.45																														

23,814.46																						

951,359,010.77																											

4,831,612.46	

29,804,459,908.92

                         

2,118,538.05																		

269,487,333,243.17																		

365,466,118,481.65																							

334,644,174.35																									

61,525,940.55	

635,351,740,377.77

665,156,200,286.69

 

    2562

  

							22,514,079,914.79													

4,399,003,165.63	

		-	

														931,299,330.50	

																	6,775,743.02	

27,851,158,153.94

																	5,142,086.08										

241,723,302,404.72									

348,161,660,124.62	

														349,912,151.22	

																64,284,229.03	

590,304,300,995.67

618,155,459,149.61

 (หน่วยั: บาท) 
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งบแสืดงฐานะการเงิน
ณ ว่ันท่� 30 กันยายน 2563

หน้�ส้ินหมืุนเว้ยัน

	 เจ้าหนิี�ร่ะยะสั�นิ

	 เจ้าหนิี�เงินิโอนิแล้ะร่ายการ่อุดหนิุนิร่ะยะสั�นิ

	 เงินิร่ับฝึากร่ะยะสั�นิ

	 หนิี�สินิหมุนิเวียนิอ่�นิ		

 รวมืหน้�ส้ินหมืุนเว้ยัน

 

หน้�ส้ินไมื่หมืุนเว้ยัน 

	 เจ้าหนิี�เงินิโอนิแล้ะร่ายการ่อุดหนิุนิร่ะยะยาว

	 เงินิทดร่องร่าชการ่ร่ับจากคล้ังร่ะยะยาว

	 เงินิร่ับฝึากร่ะยะยาว

	 หนิี�สินิไม่หมุนิเวียนิอ่�นิ	

 รวมืหน้�ส้ินไมื่หมืุนเว้ยัน 

รวมืหน้�ส้ิน

ส้ินทรัพิยั์สุ้ทธิ์ิ/ส้่วนทุน 

 สินิทร่ัพัย์สุทธีิ/ส่วนิทุนิ	

	 ทุนิ

	 ร่ายได้ส่ง	/(ตํ�า)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รวมืส้ินทรัพิยั์สุ้ทธิ์ิ/ส้่วนทุน 

หมายเหตุปิร่ะกอบงบการ่เงินิเปิ็นิส่วนิหนิึ�งขุองงบการ่เงินินิี�	

หมืายัเหตุ

10

11

12

     2563

11,043,780,608.21												

15,110,327,966.49																			

10,495,493,362.92																					

149,735,969.34	

36,799,337,906.96

                    

2,105,977,921.17																									

28,719,000.00																								

59,143,688.87																											

2,122,202.05	

2,195,962,812.09

38,995,300,719.05

626,160,899,567.64											

62,519,316,208.74	

563,641,583,358.90	

626,160,899,567.64

    2562

		4,284,201,804.34	

									13,303,644,516.82	

									10,225,977,315.15	

														145,010,751.43	

27,958,834,387.74

											1,888,338,681.17	

																28,719,000.00	

																63,739,705.44	

																	5,146,945.58	

1,985,944,332.19

29,944,778,719.93

588,210,680,429.68										

62,534,679,646.23	

							525,676,000,783.45	

588,210,680,429.68

 (หน่วยั: บาท) 
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กระทรว่งคมนาคม
งบแสืดงผ่ลการดำาเนินงานทางการเงิน

สืำาห่รับปีสืิ�นสืุดว่ันท่� 30 กันยายน  2563

รายัได้       

	 ร่ายได้จากงบปิร่ะมาณั	

	 ร่ายได้จากเงินิก่้แล้ะร่ายได้อ่�นิจากร่ัฐบาล้

	 ร่ายได้จากการ่ขุายสินิค้าแล้ะบร่ิการ่

	 ร่ายได้จากการ่อุดหนิุนิแล้ะบร่ิจาค

	 ร่ายได้อ่�นิ

รวมืรายัได้  

   

ค่าใชี้จ่ายั  

	 ค่าใช้จ่ายบุคล้ากร่	

	 ค่าบําเหนิ็จบํานิาญ่

	 ค่าตอบแทนิ

	 ค่าใช้สอย

	 ค่าวัสดุ

	 ค่าสาธีาร่ณั่ปิโภิค

	 ค่าเส่�อมร่าคาแล้ะค่าตัดจําหนิ่าย

	 ค่าใช้จ่ายจากการ่อุดหนิุนิแล้ะบร่ิจาค

	 ค่าใช้จ่ายอ่�นิ		

รวมืค่าใชี้จ่ายั 

ร่ายได้ส่ง/(ตํ�า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนิต้นิทุนิทางการ่เงินิ

	 ต้นิทุนิทางการ่เงินิ

ร่ายได้ส่ง/(ตํ�า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธีิ

หมายเหตุปิร่ะกอบงบการ่เงินิเปิ็นิส่วนิหนิึ�งขุองงบการ่เงินินิี�	

หมืายัเหตุ

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

     2563

     176,464,584,134.08	

									1,107,096,706.30													

314,099,391.83	

											734,719,816.08	

											650,287,606.15	

179,270,787,654.44

						14,626,828,853.95												

4,264,980,249.02														

318,695,540.00										

46,581,278,603.99												

3,085,263,326.57														

881,498,900.17										

64,176,790,272.04														

390,956,954.77														

410,191,855.47	

134,736,484,555.98

44,534,303,098.46

 -

44,534,303,098.46

    2562

    	169,210,411,861.13														

721,101,236.87														

406,798,067.78														

442,166,417.85														

789,570,334.05	

171,570,047,917.68

									14,394,606,630.81												

4,064,289,731.75														

342,506,431.79										

48,091,395,032.36												

3,265,398,949.18														

862,132,322.56										

48,428,993,333.73														

229,995,032.40														

111,574,524.91	

119,790,891,989.49

51,779,155,928.19

 -

51,779,155,928.19

 (หน่วยั: บาท) 
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ยัอดคงเหลือ ณ
 วันท้� 30 กันยัายัน 2561 - ตามืท้�รายังานไว้เดิมื

ผล้สะสมจากการ่แก้ไขุขุ้อผิดพัล้าดปิีก่อนิ

ยัอดคงเห
ลือ ณ

 วัน
ท

้� 30 กัน
ยัายัน

 2561 - ห
ลังการป

รับ
ป

รุง

การ่เปิล้ี�ยนิแปิล้งที�ทําให้ทุนิเพัิ�ม/ล้ด	

ร่ายได้ส่ง/(ตํ�า)	กว่าค่าใช้จ่ายสําหร่ับงวด	

ยัอดคงเห
ลือ ณ

 วัน
ท

้� 30 กัน
ยัายัน

 2562

ยัอดคงเหลือ ณ
 วันท้� 30 กันยัายัน 2562 - ตามืท้�รายังานไว้เดิมื

ผล้สะสมจากการ่แก้ไขุขุ้อผิดพัล้าดปิีก่อนิ 

ยัอดคงเห
ลือ ณ

 วัน
ท

้� 30 กัน
ยัายัน

 2562 - ห
ลังการป

รับ
ป

รุง

การ่เปิล้ี�ยนิแปิล้งที�ทําให้ทุนิเพัิ�ม/ล้ด	

ร่ายได้ส่ง/(ตํ�า)	กว่าค่าใช้จ่ายสําหร่ับงวด 

ยัอดคงเห
ลือ ณ

 วัน
ท

้� 30 กัน
ยัายัน

 2563

ห
มื

ายัเห
ตุ

ห
มื

ายัเห
ตุ

รวมื
ส้น

ท
รัพิ

ยั์สุ้ท
ธิ์/

ส้วน
ทุ

น

536,052,328,631.74

347,030,685.69

536,399,359,317.43

34,090,482.59

51,777,230,629.66

588,210,680,429.68

รวมื
ส้น

ท
รัพิ

ยั์สุ้ท
ธิ์/

ส้วน
ทุ

น

588,210,680,429.68

-6,570,584,420.73

581,640,096,008.95

-15,363,437.49

44,536,166,996.18

626,160,899,567.64

องค์ป
ระกอบ

อื�น
ของ

ส้ิน
ท

รัพิ
ยั์ส้ท

ธิ์ิ/ส้่วน
ท

ุน

------

องค์ป
ระกอบ

อื�น
ของ

ส้ิน
ท

รัพิ
ยั์ส้ท

ธิ์ิ/ส้่วน
ท

ุน

------

รายัได้สู้ง/(ตํ�า) 

กว่าค่าใชีจ่ายัส้ะส้มื

473,551,739,468.10

347,030,685.69

473,898,770,153.79-

51,777,230,629.66

525,676,000,783.45

รายัได้สู้ง/(ตํ�า) 

กว่าค่าใชีจ่ายัส้ะส้มื

525,676,000,783.45

-6,570,584,420.73

519,105,416,362.72	-

44,536,166,996.18

563,641,583,358.90

ท
ุน

 

62,500,589,163.64-

62,500,589,163.64

34,090,482.59-

62,534,679,646.23

ท
ุน

 

62,534,679,646.23-

62,534,679,646.23

-15,363,437.49	-

62,519,316,208.74

 (ห
น่

วยั: บ
าท

) 

 (ห
น่

วยั: บ
าท

) 

กระทรว่งคมนาคม
งบแสืดงการเปล่�ยนแปลงสืินทรัพื่

ย์สืุทธิ/สื่ว่นทุน
สืำาห่รับปีสืิ�นสืุดว่ันท่� 30 กันยายน  2563

กระทรว่งคมนาคม
งบแสืดงการเปล่�ยนแปลงสืินทรัพื่

ย์สืุทธิ/สื่ว่นทุน
สืำาห่รับปีสืิ�นสืุดว่ันท่� 30 กันยายน  2563

รายงานประจำาป ี2563 กระทรวงคมนาคม190



กระทรว่งคมนาคม
รายงานรายได้แผ่่นดิน

สืำาห่รับปีสืิ�นสืุดว่ันท่� 30 กันยายน 2563

รายัได้แผ่นดินท้�จัดเก็บ     

 	 ร่ายได้แผ่นิดินิ-นิอกจากภิาษี

รวมืรายัได้แผ่นดินท้�จัดเก็บ

 หัก	 ร่ายได้แผ่นิดินิถอนิค่นิจากคล้ัง

	 	 ร่ายได้แผ่นิดินิจัดสร่ร่ตามกฎหมาย

รายัได้แผ่นดินจัดเก็บสุ้ทธิ์ิ

	 	 ร่ายได้แผ่นิดินินิําส่งคล้ัง

รายัได้แผ่นดินรอนําส้่งคลัง

 ปิร่ับ	 ร่ายได้แผ่นิดินิร่อนิําส่งคล้ัง

รายัการรายัได้แผ่นดินสุ้ทธิ์ิ

รายัได้แผ่นดิน-นอกจากภูาษ้

	 ร่ายได้จากการ่ขุายสินิค้าแล้ะบร่ิการ่

	 ร่ายได้ดอกเบี�ยแล้ะเงินิปิันิผล้

	 ร่ายได้อ่�นิ	

 รวมืรายัได้แผ่นดิน-นอกจากภูาษ้

หมืายัเหตุประกอบงบการเงิน
	 1	 ขุ้อม่ล้ทั�วไปิ

	 2	 เกณัฑ์การ่จัดทํางบการ่เงินิ

	 3	 มาตร่ฐานิแล้ะนิโยบายการ่บัญ่ชีภิาคร่ัฐฉบับใหม่

	 	 แล้ะมาตร่ฐานิแล้ะนิโยบายการ่บัญ่ชีภิาคร่ัฐที�ปิร่ับปิรุ่งใหม่

	 4	 สรุ่ปินิโยบายการ่บัญ่ชีภิาคร่ัฐที�สําคัญ่

	 5	 เงินิสดแล้ะร่ายการ่เทียบเท่าเงินิสด

	 6	 ล้่กหนิี�ร่ะยะสั�นิ

	 7	 ที�ดินิ	อาคาร่	แล้ะอุปิกร่ณั์

	 8	 สินิทร่ัพัย์โคร่งสร่้างพั่�นิฐานิ

	 9	 สินิทร่ัพัย์ไม่มีตัวตนิ

	 10	 เจ้าหนิี�ร่ะยะสั�นิ

	 11	 เงินิร่ับฝึากร่ะยะสั�นิ

	 12	 หนิี�สินิหมุนิเวียนิอ่�นิ

หมืายัเหตุ      2563

     3,459,276,590.62

3,459,276,590.62

(1,703,369.18)

(89,856,650.00)

3,367,716,571.44

(3,364,929,008.44)

2,787,563.00

(923,665.28)

1,863,897.72

1,464,331,877.86

1,743,914.95

1,993,200,797.81

3,459,276,590.62

    2562

    	3,796,614,421.17

3,796,614,421.17

(4,592,645.09)

(98,398,975.00)

3,693,622,801.08

(3,693,266,873.32)

355,927.76

(2,281,226.29)

-1,925,298.53

1,923,469,466.64

1,335,090.21

1,871,809,864.32

3,796,614,421.17

 (หน่วยั: บาท) 

	 13	 ร่ายได้จากงบปิร่ะมาณั

	 14	 ร่ายได้จากการ่ขุายสินิค้าแล้ะบร่ิการ่

	 15	 ร่ายได้จากการ่อุดหนิุนิแล้ะบร่ิจาค

	 16	 ร่ายได้อ่�นิ	

	 17	 ค่าใช้จ่ายบุคล้ากร่

	 18	 ค่าบําเหนิ็จบํานิาญ่

	 19	 ค่าตอบแทนิ

	 20	 ค่าใช้สอย	

	 21	 ค่าสาธีาร่ณั่ปิโภิค

	 22	 ค่าเส่�อมร่าคาแล้ะค่าตัดจําหนิ่าย

	 23	 ค่าใช้จ่ายจากการ่อุดหนิุนิแล้ะบร่ิจาค

	 24	 ค่าใช้จ่ายอ่�นิ
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กระทรว่งคมนาคม
ห่มายเห่ตุ่ประกอบงบการเงิน

สืำาห่รับปีสืิ�นสืุดว่ันท่� 30 กันยายน 2563
ห้มายเห้ติุ 1 ข้อม่ลำทั�วไป 

	 กร่ะทร่วงคมนิาคม	กอ่ตั�งตามพัร่ะร่าชบญั่ญ่ติักร่ะทร่วง	ทบวง	กร่ม	พั.ศ.	2484	แล้ะพัร่ะร่าชบญั่ญ่ตัปิิร่บัปิร่งุกร่ะทร่วง	

ทบวง	กร่ม	พั.ศ.	 2545	 	 มีอํานิาจหน้ิาที�เกี�ยวกับการ่ขุนิส่ง	 ธีุร่กิจการ่ขุนิส่ง	การ่วางแผนิจร่าจร่	แล้ะการ่พััฒนิาโคร่งสร้่าง 

พ่ั�นิฐานิดา้นิการ่คมนิาคมแล้ะร่าชการ่อ่�นิตามที�มกีฎหมายกําหนิดใหเ้ป็ินิอํานิาจหนิา้ที�ขุองกร่ะทร่วงคมนิาคมหร่่อสว่นิร่าชการ่

ที�สังกัดกร่ะทร่วงคมนิาคม	โดยมีส่วนิร่าชการ่ร่ะดับกร่มภิายใต้สังกัดกร่ะทร่วง	8	หนิ่วยงานิ	ได้แก่		สํานิักงานิปิล้ัดกร่ะทร่วง

คมนิาคม		กร่มเจา้ทา่	กร่มการ่ขุนิสง่ทางบก	กร่มทางหล้วง	กร่มทางหล้วงชนิบท	สาํนิกันิโยบายแล้ะแผนิการ่ขุนิสง่แล้ะจร่าจร่	 

กร่มท่าอากาศยานิ	 (แทนิกร่มการ่บินิพัล้เร่่อนิ	 จัดตั�งขึุ�นิตามพัร่ะร่าชกําหนิด	 แก้ไขุเพิั�มเติม	 พัร่ะร่าชบัญ่ญ่ัติปิรั่บปิรุ่ง

กร่ะทร่วง	ทบวง	กร่ม	พั.ศ.	2545		พั.ศ.	2558	ปิร่ะกาศในิร่าชกิจานิุเบกษา	วันิที�	1	ตุล้าคม	2558)	แล้ะกร่มการ่ขุนิส่งทางร่าง		 

[ยกฐานิะสํานัิกงานิโคร่งการ่พััฒนิาร่ะบบร่าง		สํานัิกงานินิโยบายแล้ะแผนิการ่ขุนิส่งแล้ะจร่าจร่		จัดตั�งขึุ�นิตามพัร่ะร่าชบัญ่ญั่ติ

ปิร่ับปิรุ่งกร่ะทร่วง	ทบวง	กร่ม	(ฉบับที�	18)	พั.ศ.	2562	ปิร่ะกาศในิร่าชกิจจานิุเบกษา	วันิที�	14	เมษายนิ	2562]

   

ห้มายเห้ติุ 2 เกณฑู์การจัด้ทำางบการเงิน้ำ

	 งบการ่เงินิร่ะดับกร่ะทร่วงนิี�จัดทําขุึ�นิโดยการ่ร่วบงบการ่เงินิขุองส่วนิร่าชการ่ที�อย่่ภิายใต้สังกัดกร่ะทร่วง 

ซีึ�งจัดทํางบการ่เงินิตามมาตร่ฐานิแล้ะนิโยบายการ่บัญ่ชีภิาคร่ัฐที�กร่ะทร่วงการ่คล้ังปิร่ะกาศใช้	 ร่วมถึงหล้ักการ่ 

แล้ะนิโยบายบัญ่ชีภิาครั่ฐ	มาตร่ฐานิการ่บัญ่ชีภิาครั่ฐแล้ะนิโยบายการ่บัญ่ชีภิาครั่ฐ	แล้ะมีการ่ตัดร่ายการ่ร่ะหว่างส่วนิร่าชการ่ 

ภิายใต้สังกัดกร่ะทร่วง	 การ่จัดร่่ปิแบบแล้ะการ่แสดงร่ายการ่ในิงบการ่เงินินิี�เปิ็นิไปิตามหนิังส่อกร่มบัญ่ชีกล้าง	 

ดว่นิ	ที�	กค	0410.2/ว	443		ล้งวนัิที�	22	พัฤศจกิายนิ	2559	เร่่�อง	การ่ปิรั่บปิรุ่งร่่ปิแบบการ่นํิาเสนิองบการ่เงนิิร่วมร่ะดบักร่ะทร่วง	

	 ร่อบร่ะยะเวล้าบัญ่ชีตั�งแต่วันิที�	1	ตุล้าคม	ปิีปิัจจุบันิ	ถึงวันิที�	30	กันิยายนิ	ปิีถัดไปิ

   

ห้มายเห้ตุิ 3   มาติรฐาน้ำแลำะน้ำโยบายการบัญชภีาครัฐฉบับให้ม่ แลำะมาติรฐาน้ำแลำะน้ำโยบายการบัญชภีาครัฐที�ปรบัปรุงให้ม่

	 มาตร่ฐานิการ่บัญ่ชีภิาคร่ัฐแล้ะนิโยบายการ่บัญ่ชีภิาคร่ัฐฉบับใหม่ที�จะมีผล้บังคับใช้ในิอนิาคต	ดังนิี�

	 -	 มาตร่ฐานิการ่บัญ่ชีภิาคร่ัฐ	 ฉบับที�	 23	 เร่่�อง	 ร่ายได้จากร่ายการ่ไม่แล้กเปิล้ี�ยนิ	 โดยมีผล้บังคับใช้สําหร่ับ 

ร่อบร่ะยะเวล้าที�เร่ิ�มในิหร่่อหล้ังวันิที�	1	ตุล้าคม	2563	เปิ็นิต้นิไปิ

	 ฝึ�ายบริ่หาร่ได้ปิร่ะเมินิแล้ะเหน็ิว่าหากมกีาร่นิํามาตร่ฐานิการ่บญั่ชีภิาครั่ฐแล้ะนิโยบายการ่บญั่ชีภิาครั่ฐฉบับใหม่ขุ้างต้นิ 

มาถ่อปิฏิิบัติจะไม่มีผล้กร่ะทบอย่างเปิ็นิสาร่ะสําคัญ่ต่องบการ่เงินิในิงวดที�จะนิําเสนิอ

ห้มายเห้ติุ 4 สรุปน้ำโยบายการบัญชีภาครัฐที�สำาคัญ

 4.1 ขอบเขตของข้อมืูลในรายังาน

	 ร่ายการ่ที�ปิร่ากฏิในิงบการ่เงินิ	 ร่วมถึงร่ายการ่ที�เกิดจากเงินิในิงบปิร่ะมาณั	แล้ะเงินินิอกงบปิร่ะมาณัที�กร่มใช ้

ในิการ่ดําเนิินิงานิซีึ�งเปิ็นิร่ายการ่ที�เกิดขุึ�นิทั�งที�หนิ่วยงานิในิส่วนิกล้างแล้ะหนิ่วยงานิในิส่วนิภ่ิมิภิาคภิายใต้สังกัดกร่ม	 

ร่ายการ่ที�เกิดขุึ�นิร่ะหว่างกร่มภิายใต้สังกัดกร่ะทร่วงซีึ�งเป็ินิร่ายการ่ที�มีสาร่ะสําคัญ่ได้นํิามาตัดร่ายการ่ออกในิการ่จัดทํา 

งบการ่เงินิร่วม
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 4.2 การรับรู้รายัได้ และค่าใชี้จ่ายั

	 	 			ร่ายได้จากเงินิงบปิร่ะมาณัร่ับร่่้เม่�อมีการ่เบิกเงินิจากคล้ัง

	 	 			ร่ายได้เงินินิอกงบปิร่ะมาณัร่ับร่่้เม่�อเกิดร่ายได้

	 	 			ร่ายได้แผ่นิดินิร่ับร่่้เม่�อได้ร่ับเงินิ	แล้ะแยกแสดงเปิ็นิร่ายการ่ต่างหาก

	 	 						-	เงินิที�ได้ร่ับไม่ได้ร่ะบุวัตถุปิร่ะสงค์ร่ับร่่้เปิ็นิร่ายได้ทั�งจํานิวนิ

	 	 						-	เงินิที�ได้ร่ับร่ะบุวัตถุปิร่ะสงค์ทยอยร่ับร่่้เปิ็นิร่ายได้ตามสัดส่วนิค่าใช้จ่าย

	 	 	 ค่าใช้จ่ายร่ับร่่้เม่�อเกิดค่าใช้จ่ายตามเกณัฑ์ซีึ�งไม่ร่วมเงินิกันิไว้เบิกเหล้่�อมปิีที�ยังไม่มีการ่อนิุมัติการ่เบิกจ่าย

 4.3 เงินส้ดและรายัการเท้ยับเท่าเงินส้ด

  -	 เงนิิทดร่องร่าชการ่	เปิน็ิเงนิิที�หนิว่ยงานิไดร้่บัจากร่ฐับาล้เพั่�อทดร่องจา่ยเปิน็ิคา่ใชจ้า่ยปิล้กียอ่ยในิการ่ดําเนิินิงานิ 

	 	 	 ขุองหนิ่วยงานิตามวงเงินิที�ได้ร่ับอนิุมัติ	 แล้ะต้องค่นิให้รั่ฐบาล้เม่�อหมดความจําเปิ็นิในิการ่ใช้เงินิแสดงไว้ 

	 	 	 เป็ินิเงินิสดแล้ะร่ายการ่เทียบเท่าเงินิสดซีึ�งมียอดตร่งกันิขุ้ามกับร่ายการ่เงินิทดร่องร่าชการ่รั่บคลั้งภิายใต้หัวขุ้อ 

	 	 	 หนิี�สินิไม่หมุนิเวียนิ

	 	 -	 ร่ายการ่เทยีบเทา่เงนิิสด	ไดแ้ก	่เงนิิล้งทนุิร่ะยะสั�นิที�มีสภิาพัคล้อ่ง	ซีึ�งมีร่ะยะเวล้าคร่บกําหนิดที�จะเปิล้ี�ยนิใหเ้ปิ็นิ 

	 	 	 เงินิสดได้ภิายในิ	3	เด่อนิ	 	 	

 4.4 ลูกหน้� 

	 ล้ก่หนีิ�เงนิิย่ม	เป็ินิล้ก่หนิี�ภิายในิหน่ิวยงานิกร่ณีัให้ขุ้าร่าชการ่	พันัิกงานิ	หร่อ่เจา้หนิา้ที�ย่มเงนิิไปิใชจ้า่ยในิการ่ปิฏิบิตังิานิ

โดยไม่มีดอกเบี�ย	 หนิ่วยงานิจะร่ับร่่้ล้่กหนิี�ตั�งแต่วันิที�บันิทึกร่ายการ่ขุอเบิกเงินิตามจํานิวนิเงินิในิสัญ่ญ่าการ่ย่มเงินิ 

ไม่ว่าจะจ่ายให้ย่มจากเงินิงบปิร่ะมาณัหร่่อเงินินิอกงบปิร่ะมาณั

 4.5 วัส้ดุคงเหลือ 

	 วัสดุคงเหล้่อ	 หมายถึง	 ขุองใช้สิ�นิเปิล้่องที�หนิ่วยงานิมีไว้เพั่�อใช้ในิการ่ดําเนิินิงานิตามปิกติโดยทั�วไปิมีม่ล้ค่าไม่ส่ง 

แล้ะไม่มีล้ักษณัะคงทนิถาวร่	แสดงในิร่าคาทุนิ	แล้ะตีร่าคาวัสดุคงเหล้่อโดยวิธีีเขุ้าก่อนิออกก่อนิ	(FIFO)

 4.6 อาคาร และอุปกรณ์

	 	 	 -	 อาคาร่แล้ะสิ�งปิล้่กสร้่าง	 ร่วมทั�งส่วนิปิรั่บปิรุ่งอาคาร่	 ทั�งอาคาร่แล้ะสิ�งปิล้่กสร้่างที�หน่ิวยงานิมีกร่ร่มสิทธิี� 

	 	 	 	 แล้ะไม่มี ก ร่ ร่มสิท ธิี� แต่ หนิ่ วยงานิได้ ค ร่อบคร่องแล้ะ นํิามาใช้ปิ ร่ะ โยชนิ์ ในิการ่ดํา เนิิ นิ งานิ	 

	 	 	 	 แสดงม่ล้ค่าสุทธีิตามบัญ่ชีที�เกิดจากร่าคาทุนิหักค่าเส่�อมร่าคาสะสม	 อาคาร่ที�อย่่ร่ะหว่างก่อสร่้าง 

	 	 	 	 แสดงตามร่าคาทุนิ

	 	 	 -	 อปุิกร่ณ์ั	ไดแ้ก	่คร่ภัุิณัฑป์ิร่ะเภิทตา่ง	ๆ 	รั่บร้่่เปิน็ิสนิิทรั่พัยเ์ฉพัาะร่ายการ่ที�มมีล่้ค่าตอ่หนิว่ยตั�งแต่	10,000	บาท 

	 	 	 	 ขุึ�นิไปิ	แสดงม่ล้ค่าตามม่ล้ค่าสุทธีิตามบัญ่ชีที�เกิดจากร่าคาทุนิหักค่าเส่�อมร่าคาสะสม

	 	 	 -	 ร่าคาทนุิขุองอาคาร่	แล้ะอปุิกร่ณั	์ร่วมถงึร่ายจา่ยที�เกี�ยวขุอ้งโดยตร่งเพั่�อใหส้นิิทร่พััยอ์ย่ใ่นิสถานิที�แล้ะสภิาพัที� 

	 	 	 	 พัร้่อมใช้งานิต้นิทุนิในิการ่ต่อเติมหร่่อปิร่ับปิรุ่งซีึ�งทําให้หนิ่วยงานิได้ร่ับปิร่ะโยชน์ิตล้อดอายุการ่ใช้งานิขุอง 

	 	 	 	 สินิทร่ัพัย์เพัิ�มขุึ�นิจากมาตร่ฐานิเดิมถ่อเปิ็นิร่าคาทุนิขุองสินิทร่ัพัย์	ค่าใช้จ่ายในิการ่ซี่อมแซีมถ่อเปิ็นิค่าใช้จ่าย

	 	 	 	 ในิงบแสดงผล้การ่ดําเนิินิงานิทางการ่เงินิ

	 	 	 -	 คา่เส่�อมร่าคาบนัิทกึเปิน็ิคา่ใชจ้า่ยในิงบแสดงผล้การ่ดําเนิินิงานิทางการ่เงนิิ	คํานิวณัโดยวธีิีเสน้ิตร่งตามอายุ 

	 	 	 	 การ่ใช้งานิที�กําหนิดในิหล้ักการ่นิโยบายบัญ่ชีภิาคร่ัฐ	ฉบับที�	2	แล้ะที�แก้ไขุเพัิ�มโดยกร่มบัญ่ชีกล้าง	ดังนิี�

	 	 	 	 	 อาคาร่แล้ะสิ�งปิล้่กสร่้าง	5	-	40	ปิี

	 	 	 	 	 ครุ่ภิัณัฑ์	2	-	20	ปิี

	 	 	 -	 ไม่มีการ่คิดค่าเส่�อมร่าคาสําหร่ับสินิทร่ัพัย์ร่ะหว่างก่อสร่้าง

รายงานประจำาป ี2563 กระทรวงคมนาคม 193



 4.7 ส้ินทรัพิยั์โครงส้ร้างพิื�นฐาน

	 	 	 -	 สินิทรั่พัย์โคร่งสร้่างพ่ั�นิฐานิ	 หมายถึง	 สินิทรั่พัย์ที�หน่ิวยงานิมีไว้เพ่ั�อบริ่การ่แก่สาธีาร่ณัะซีึ�งจําเป็ินิต่อ 

	 	 	 	 การ่ขุยายตัวทางเศร่ษฐกิจ	แสดงม่ล้ค่าตามม่ล้ค่าสุทธีิตามบัญ่ชีที�เกิดจากร่าคาทุนิหักค่าเส่�อมร่าคาสะสม

	 	 	 -	 คา่เส่�อมร่าคาบันิทึกเป็ินิค่าใช้จา่ยในิงบแสดงผล้การ่ดําเนิินิงานิทางการ่เงินิ	คํานิวณัโดยวิธีีเส้นิตร่งตามอายุ 

	 	 	 	 การ่ใช้งานิที�กําหนิดในิหล้ักการ่นิโยบายบัญ่ชีภิาคร่ัฐ	ฉบับที�	2	แล้ะที�แก้ไขุเพัิ�มโดยกร่มบัญ่ชีกล้าง	ดังนิี�

	 	 	 	 	 สินิทร่ัพัย์โคร่งสร่้างพั่�นิฐานิ	1	-	50	ปิี

	 	 	 -	 ไม่มีการ่คิดค่าเส่�อมร่าคาสําหร่ับสินิทร่ัพัย์โคร่งสร่้างพั่�นิฐานิร่ะหว่างก่อสร่้าง

 4.8 ส้ินทรัพิยั์ไมื่มื้ตัวตน

	 	 	 -	 สินิทร่ัพัย์ไม่มีตัวตนิ	แสดงม่ล้ค่าด้วยม่ล้ค่าสุทธีิตามบัญ่ชี

	 	 	 -	 ค่าตัดจําหนิ่ายสินิทร่ัพัย์ไม่มีตัวตนิบันิทึกเปิ็นิค่าใช้จ่ายในิงบแสดงผล้การ่ดาํเนิินิงานิทางการ่เงินิ 

	 	 	 	 โดยวิธีีเส้นิตร่งตามอายุการ่ให้ปิร่ะโยชนิ์โดยปิร่ะมาณั	ดังนิี�

	 	 	 	 	 โปิร่แกร่มคอมพัิวเตอร่์	2	-	20	ปิี

 4.9 ส้ัญญาเชี่าดําเนินงาน

	 สัญ่ญ่าเช่าร่ะยะยาวเพ่ั�อเช่าสินิทรั่พัย์โดยที�ความเสี�ยงแล้ะผล้ตอบแทนิขุองความเป็ินิเจ้าขุองส่วนิใหญ่่ไม่ได้โอนิ 

มาให้หนิ่วยงานิในิฐานิะผ่้เช่าถ่อเปิ็นิสัญ่ญ่าเช่าดําเนิินิงานิ	จํานิวนิเงินิที�จ่ายตามสัญ่ญ่าเช่าดําเนิินิงานิร่ับร้่่เปิ็นิค่าใช้จ่าย 

ในิงบแสดงผล้การ่ดําเนิินิงานิทางการ่เงินิตามวิธีีเส้นิตร่งตล้อดอายุขุองสัญ่ญ่าเช่า

 4.10 รายัได้รอการรับรู้ระยัะยัาว

	 ร่ายได้ร่อการ่ร่ับร่่้ร่ะยะยาว		เปิ็นิสินิทร่ัพัย์ที�หนิ่วยงานิได้ร่ับความช่วยเหล้่อจากร่ัฐบาล้ต่างปิร่ะเทศ	องค์การ่ร่ะหว่าง 

ปิร่ะเทศ	 หร่่อบุคคล้ใด	 ๆ	 เพั่�อสนิับสนิุนิการ่ดําเนิินิงานิขุองหนิ่วยงานิให้บร่ร่ลุ้วัตถุปิร่ะสงค์	 แล้ะสินิทร่ัพัย์รั่บบริ่จาค 

โดยมีผ่้มอบให้หนิ่วยงานิไว้ใช้ในิการ่ดําเนิินิงานิ	 ร่วมทั�งการ่ได้ร่ับเงินิสดที�มีเง่�อนิไขุเปิ็นิขุ้อจํากัดในิการ่ใช้จ่ายเงินิ	 

ซีึ�งหนิ่วยงานิยังไม่อาจร่ับร่่้ร่ายได้

	 ร่ายไดร้่อการ่ร่บัร่่จ้ะถ่กทยอยตดับญั่ชเีพ่ั�อร่บัร่่ร้่ายไดต้ามเกณัฑท์ี�เปิน็ิร่ะบบแล้ะสมเหตสุมผล้ตล้อดร่ะยะเวล้าที�จําเปิน็ิ

เพั่�อจับค่่ร่ายได้กับค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขุ้อง	 เช่นิ	 ทยอยร่ับร่่้ร่ายได้ตามเกณัฑ์สัดส่วนิขุองค่าเส่�อมร่าคาขุองสินิทร่ัพัย์ที�ได้รั่บ 

ความช่วยเหล้่อหร่่อบร่ิจาค

 4.11 รายัได้แผ่นดินรอนําส้่งคลัง

	 ร่ายได้แผ่นิดินิร่อนิําส่งคล้ัง	เปิ็นิร่ายได้ที�หนิ่วยงานิได้ร่ับหร่่อจัดเก็บแทนิร่ัฐบาล้	แล้ะมีภิาร่ะผ่กพัันิจะต้องนิําส่งคล้ัง

เปิ็นิร่ายได้แผ่นิดินิ	ร่ับร่่้เม่�อปิิดบัญ่ชีร่ายได้แผ่นิดินิ	แล้ะบัญ่ชีร่ายได้แผ่นิดินินิําส่งคล้ัง	ณั	วันิที�จัดทําร่ายงานิ

 4.12 ทุน 

	 ร่ับร่่้เม่�อเร่ิ�มปิฏิิบัติตามบัญ่ชีเกณัฑ์คงค้าง	ซีึ�งเกิดจากผล้ต่างร่ะหว่างสินิทร่ัพัย์แล้ะหนิี�สินิ

รายงานประจำาป ี2563 กระทรวงคมนาคม194



 4.13  รายัได้จากเงินงบประมืาณ

	 ร่ายได้จากเงินิงบปิร่ะมาณัร่ับร่่้ตามเกณัฑ์ดังนิี�

	 	 1)	เม่�อย่�นิคําขุอเบิกเงินิจากกร่มบัญ่ชีกล้างในิกร่ณัีเปิ็นิการ่ขุอร่ับเงินิเขุ้าบัญ่ชีหนิ่วยงานิ

	 	 2)	เม่�ออนิุมัติจ่ายเงินิให้กับผ่้มีสิทธีิได้ร่ับเงินิแล้้วในิกร่ณัีเปิ็นิการ่จ่ายตร่งให้กับผ่้มีสิทธีิร่ับเงินิ

	 	 3)	เม่�อย่�นิคําขุอเบิกเงินิจากกร่มบัญ่ชีกล้างในิกร่ณัีเปิ็นิการ่เบิกหักผล้ักส่งไม่ร่ับตัวเงินิ

	 หนิ่วยงานิแสดงร่ายได้จากเงินิงบปิร่ะมาณัในิงบแสดงผล้การ่ดําเนิินิงานิทางการ่เงินิตามจํานิวนิเงินิงบปิร่ะมาณั

ที�ขุอเบิกสุทธีิจากเงินิงบปิร่ะมาณัเบิกเกินิส่งค่นิ	 งบปิร่ะมาณัเบิกแทนิกันิแสดงร่ายได้จากเงินิงบปิร่ะมาณัในิงบแสดงผล้ 

การ่ดําเนิินิงานิทางการ่เงินิขุองหนิ่วยงานิผ่้เบิกแทนิ

 4.14  รายัได้แผ่นดิน

	 ร่ายได้แผ่นิดินิเป็ินิร่ายได้ที�หน่ิวยงานิไม่สามาร่ถนิํามาใช้จ่ายในิการ่ดําเนิินิงานิ	 รั่บร้่่เม่�อเกิดร่ายได้ด้วยยอดสุทธิี 

หล้ังจากหักส่วนิที�จัดสร่ร่เปิ็นิเงินินิอกงบปิร่ะมาณัตามที�ได้รั่บการ่ยกเว้นิ	 ร่ายได้แผ่นิดินิ	 แล้ะร่ายได้แผ่นิดินินํิาส่งคล้ัง 

ไม่ต้องแสดงเปิ็นิร่ายได้แล้ะค่าใช้จ่ายขุองหนิ่วยงานิ	แต่แสดงไว้ในิหมายเหตุปิร่ะกอบงบการ่เงินิเปิ็นิร่ายงานิแยกต่างหาก

 4.15  รายัได้จากการอุดหนุนและบริจาค

	 ร่ายไดจ้ากเงนิิโอนิแล้ะเงนิิบร่จิาคจากบคุคล้อ่�นินิอกจากหนิว่ยงานิภิาคร่ฐั		ร่บัร่่เ้ม่�อไดร้่บัเงนิิ	ยกเวน้ิในิกร่ณัทีี�มเีง่�อนิไขุ

เปิ็นิขุ้อจํากัดที�ต้องปิฏิิบัติตามในิการ่ใช้จ่ายเงินิ	 หร่่อได้ร่ับความช่วยเหล้่อแล้ะบริ่จาคเป็ินิสินิทรั่พัย์ที�ให้ปิร่ะโยชน์ิ 

แก่หนิ่วยงานิเกินิหนึิ�งปิีจะทยอยร่ับร่่้เปิ็นิร่ายได้ตามสัดส่วนิขุองค่าใช้จ่ายเพั่�อการ่นิั�นิเกิดขุึ�นิ	 หร่่อเกณัฑ์การ่คํานิวณั 

ค่าเส่�อมร่าคาสินิทร่ัพัย์ที�ได้ร่ับตล้อดอายุขุองสินิทร่ัพัย์นิั�นิ	 	
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กระทรว่งคมนาคม
ห่มายเห่ตุ่ประกอบงบการเงิน

สืำาห่รับปีสืิ�นสืุดว่ันท่� 30 กันยายน 2563

หมืายัเหตุ 5 - เงินส้ดและรายัการเท้ยับเท่าเงินส้ด

	 เงินิสดในิม่อ	

	 เงินิทดร่องร่าชการ่

	 เงินิฝึากสถาบันิการ่เงินิ

	 เงินิฝึากปิร่ะจําที�มีกําหนิดจ่ายค่นิไม่เกินิ	3	เด่อนิ

	 เงินิฝึากคล้ัง	

 รวมื เงินส้ดและรายัการเท้ยับเท่าเงินส้ด

   

หมืายัเหตุ 6 - ลูกหน้�ระยัะส้ั�น 

	 ล้่กหนิี�อ่�นิ	

	 ล้่กหนิี�เงินิย่มในิงบปิร่ะมาณั

	 ล้่กหนิี�เงินิย่มนิอกงบปิร่ะมาณั

	 เงินิจ่ายล้่วงหนิ้า	

	 ร่ายได้ค้างร่ับ	

 รวมื ลูกหน้�ระยัะส้ั�น

   

หมืายัเหตุ 7 - ท้�ดิน อาคาร และอุปกรณ์

	 ที�ดินิ	 	

	 อาคาร่แล้ะสิ�งปิล้่กสร่้าง

 หัก	ค่าเส่�อมร่าคาสะสม	-	อาคาร่แล้ะสิ�งปิล้่กสร่้าง

 อาคารและส้ิ�งปลูกส้ร้าง - สุ้ทธิ์ิ

	 ครุ่ภิัณัฑ์	

 หัก	ค่าเส่�อมร่าคาสะสม	-	ครุ่ภิัณัฑ์

 ครุภูัณฑ์ - สุ้ทธิ์ิ 

	 งานิร่ะหว่างก่อสร่้าง

 รวมื ท้�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ้ทธิ์ิ

   

     2563

     28,109,825.53

28,719,000.00

4,848,329,328.44

1,645,426,341.49

17,788,237,189.32

24,338,821,684.78

17,358,002.39

29,528,033.20

21,429.31

3,940,891,608.83

521,624,712.72

4,509,423,786.45

79,652,193,887.37

26,429,710,006.23

(11,823,015,042.24)

14,606,694,963.99

32,535,926,826.08

(22,253,056,774.77)

10,282,870,051.31

164,945,574,340.50

269,487,333,243.17

    2562

     109,332,947.09

	 28,719,000.00

	 3,838,672,105.38

	 1,772,245,442.45

16,765,110,419.87

22,514,079,914.79

 

 

	 17,360,030.64

	 35,676,033.22

	 765,000.00

	 4,176,263,053.53

	 168,939,048.24

 4,399,003,165.63

 

 

24,587,541,594.57

24,135,104,649.89

(10,591,781,308.67)

13,543,323,341.22

29,262,795,872.14

(19,496,790,334.44)

 9,766,005,537.70

193,826,431,931.23

241,723,302,404.72

 (หน่วยั: บาท) 
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หมืายัเหตุ 8 - ส้ินทรัพิยั์โครงส้ร้างพิื�นฐาน

	 ถนินิ	 	

 หัก	ค่าเส่�อมร่าคาสะสม	-	ถนินิ

 ถ่นน (สุ้ทธิ์ิ) 

	 สะพัานิ	

 หัก	ค่าเส่�อมร่าคาสะสม-สะพัานิ

 ส้ะพิาน (สุ้ทธิ์ิ) 

	 สินิทร่ัพัย์โคร่งสร่้างพั่�นิฐานิอ่�นิ

 หัก	ค่าเส่�อมร่าคาสะสม	-	สินิทร่ัพัย์โคร่งสร่้างพั่�นิฐานิอ่�นิ

 ส้ินทรัพิยั์โครงส้ร้างพิื�นฐานอื�น - สุ้ทธิ์ิ

 รวมื ส้ินทรัพิยั์โครงส้ร้างพิื�นฐาน

   

หมืายัเหตุ 9 - ส้ินทรัพิยั์ไมื่มื้ตัวตน 

	 โปิร่แกร่มคอมพัิวเตอร่์

 หัก	ค่าตัดจําหนิ่ายสะสม	-	โปิร่แกร่มคอมพัิวเตอร่์

 โปรแกรมืคอมืพิิวเตอร์ - สุ้ทธิ์ิ

	 สินิทร่ัพัย์ไม่มีตัวตนิอ่�นิ

 หัก	ค่าตัดจําหนิ่ายสะสม	-	สินิทร่ัพัย์ไม่มีตัวตนิอ่�นิ

 ส้ินทรัพิยั์ไมื่มื้ตัวตนอื�น - สุ้ทธิ์ิ

 รวมื  ส้ินทรัพิยั์ไมื่มื้ตัวตน

   

หมืายัเหตุ 10 - เจ้าหน้�ระยัะส้ั�น 

	 เจ้าหนิี�การ่ค้า	

	 เจ้าหนิี�อ่�นิ	

	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	

 รวมื เจ้าหน้�ระยัะส้ั�น

   

     2563

     643,303,849,204.36

(417,123,024,800.39)

226,180,824,403.97

141,774,127,026.77

(24,615,675,311.02)

117,158,451,715.75

52,583,994,268.45

(30,457,151,906.52)

22,126,842,361.93

365,466,118,481.65

1,172,663,486.62

(907,515,270.55)

265,148,216.07

79,956,779.22

(10,460,820.94)

69,495,958.28

334,644,174.35

10,592,296,862.34

20,644,458.73

430,839,287.14

11,043,780,608.21

    2562

     526,758,980,179.60

(334,602,237,847.68)

192,156,742,331.92

107,745,877,861.52

(18,966,293,742.39)

88,779,584,119.13

122,014,388,882.51

(54,789,055,208.94)

67,225,333,673.57

348,161,660,124.62

1,119,469,050.97

(804,544,174.82)

314,924,876.15

38,487,925.68

(3,500,650.61)

34,987,275.07

349,912,151.22

3,954,746,665.08

17,779,382.75

311,675,756.51

4,284,201,804.34

 (หน่วยั: บาท) 
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หมืายัเหตุ 11 - เงินรับฝั่ากระยัะส้ั�น

	 เงินิร่ับฝึากจากเงินิทุนิหมุนิเวียนิ

	 เงินิร่ับฝึากอ่�นิ	

	 เงินิปิร่ะกันิผล้งานิ	

	 เงินิปิร่ะกันิอ่�นิ	

 รวมื เงินรับฝั่ากระยัะส้ั�น

   

หมืายัเหตุ 12 - หน้�ส้ินหมืุนเว้ยันอื�น

	 ร่ายได้ค่าบร่ิการ่ร่ับล้่วงหนิ้า

	 หนิี�สินิหมุนิเวียนิอ่�นิ

 รวมื หน้�ส้ินหมืุนเว้ยันอื�น

   

หมืายัเหตุ 13 - รายัได้จากงบประมืาณ

	 ร่ายได้จากงบบุคล้ากร่

	 ร่ายได้จากงบดําเนิินิงานิ

	 ร่ายได้จากงบล้งทุนิ

	 ร่ายได้จากงบอุดหนิุนิ

	 ร่ายได้จากงบกล้าง

	 ร่ายได้จากงบร่ายจ่ายอ่�นิ

 หัก	เบิกเกินิส่งค่นิเงินิงบปิร่ะมาณั

 รวมื รายัได้จากเงินงบประมืาณ

   

หมืายัเหตุ 14 - รายัได้จากการขายัส้ินค้าและบริการ

	 ร่ายได้ค่าบร่ิการ่	

 รวมื รายัได้จากการขายัส้ินค้าและบริการ

     2563

     700,614,607.14

4,719,266,580.02

4,584,330,148.81

491,282,026.95

10,495,493,362.92

100,212,563.72

49,523,405.62

149,735,969.34

9,616,744,278.70

2,998,504,883.58

154,769,284,015.15

15,976,661.11

8,272,091,982.58

857,913,111.85

(65,930,798.89)

176,464,584,134.08

314,099,391.83

314,099,391.83

    2562

     901,240,694.98

4,435,818,078.90

4,456,607,353.65

432,311,187.62

10,225,977,315.15

127,506,041.16

17,504,710.27

145,010,751.43

9,508,385,778.37

3,150,495,362.68

148,423,141,377.10

46,877,936.32

7,303,551,266.23

840,205,915.06

(62,245,774.63)

169,210,411,861.13

406,798,067.78

406,798,067.78

 (หน่วยั: บาท) 
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กระทรว่งคมนาคม
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หมืายัเหตุ 15 - รายัได้จากการอุดหนุนและบริจาค

	 ร่ายได้จากการ่ช่วยเหล้อ่เพ่ั�อการ่ดําเนินิิงานิจากหน่ิวยงานิภิาครั่ฐ

	 ร่ายได้จากการ่ช่วยเหล้่อเพั่�อการ่ดําเนิินิงานิจากแหล้่งอ่�นิ

	 ร่ายได้จากการ่ช่วยเหล้่อเพั่�อการ่ล้งทุนิ

	 ร่ายได้จากการ่บร่ิจาค

 รวมื รายัได้จากการอุดหนุนและบริจาค

   

หมืายัเหตุ 16 - รายัได้อื�น 

	 ร่ายได้ดอกเบี�ยเงินิฝึากจากสถาบันิการ่เงินิ

	 ร่ายได้เงินินิอกงบปิร่ะมาณั

	 ร่ายได้อ่�นิ	

 รวมื รายัได้อื�น 

   

หมืายัเหตุ 17 - ค่าใชี้จ่ายับุคลากร

	 เงินิเด่อนิ		

	 ค่าล้่วงเวล้า	

	 เงินิปิร่ะจําตําแหนิ่ง

	 ค่าจ้าง	

	 ค่าตอบแทนิพันิักงานิร่าชการ่

	 เงินิช่วยค่าคร่องชีพั

	 ค่าร่ักษาพัยาบาล้	

	 เงินิช่วยการ่ศึกษาบุตร่

	 เงินิช่วยเหล้่อพัิเศษกร่ณัีเสียชีวิต

	 เงินิชดเชย	กบขุ.	

	 เงินิสมทบ	กบขุ.	

	 เงินิสมทบ	กสจ.	

	 เงินิสมทบกองทุนิปิร่ะกันิสังคม

	 ค่าเช่าบ้านิ	

	 ค่าใช้จ่ายบุคล้ากร่อ่�นิ	

 รวมื ค่าใชี้จ่ายับุคลากร

     2563

     20,212,900.00

2,421,314.00

290,923,503.54

421,162,098.54

734,719,816.08

1,369.34

617,742,632.11

32,543,604.70

650,287,606.15

6,413,719,351.85

432,728,549.69

2,030,400.00

4,751,318,020.30

1,764,127,661.66

20,183,444.21

614,663,272.56

74,411,704.10

10,181,786.29

97,096,089.47

145,645,604.09

40,331,944.70

217,914,828.48

15,254,834.75

27,221,361.80

14,626,828,853.95

    2562

     77,641,136.25

1,484,979.30

13,530,592.17

349,509,710.13

442,166,417.85

1,233.78

699,455,592.82

90,113,507.45

789,570,334.05

6,305,121,160.26

443,621,649.29

1,370,300.01

4,651,255,343.22

1,693,635,801.18

21,206,478.49

628,402,711.17

89,388,254.50

11,198,425.56

94,141,343.72

141,213,773.10

42,708,060.76

235,794,324.69

12,575,146.71

22,973,858.15

14,394,606,630.81

 (หน่วยั: บาท) 
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หมืายัเหตุ 18 - ค่าบําเหน็จบํานาญ

	 บํานิาญ่

	 เงินิช่วยค่าคร่องชีพั

	 บําเหนิ็จ

	 บําเหนิ็จตกทอด

	 บําเหนิ็จดําร่งชีพั

	 ค่าร่ักษาพัยาบาล้

	 เงินิช่วยการ่ศึกษาบุตร่

	 บําเหนิ็จบํานิาญ่อ่�นิ

 รวมื ค่าบําเหน็จบํานาญ

 

หมืายัเหตุ 19 - ค่าตอบแทน

	 ค่าตอบแทนิตามตําแหนิ่ง

	 ค่าตอบแทนิเฉพัาะงานิ

 รวมื ค่าตอบแทน

 

หมืายัเหตุ 20 - ค่าใชี้ส้อยั

	 ค่าใช้จ่ายในิการ่ฝึึกอบร่ม

	 ค่าใช้จ่ายในิการ่เดินิทาง

	 ค่าซี่อมแซีมแล้ะบํารุ่งร่ักษา

	 ค่าจ้างเหมาบร่ิการ่

	 ค่าธีร่ร่มเนิียม

	 ค่าจ้างที�ปิร่ึกษา

	 ค่าใช้จ่ายในิการ่ปิร่ะชุม

	 ค่าเช่า

	 ค่าวิจัยแล้ะพััฒนิา

	 ค่าใช้จ่ายผล้ักส่งเปิ็นิร่ายได้แผ่นิดินิ

	 ค่าปิร่ะชาสัมพัันิธี์

	 ค่าใช้สอยอ่�นิ

 รวมื ค่าใชี้ส้อยั

     2563

     2,203,954,297.66

397,179,801.97

807,054,913.44

135,584,947.77

155,385,537.60

544,339,127.92

4,594,687.75

16,886,934.91

4,264,980,249.02

600,000.00

318,095,540.00

318,695,540.00

91,877,133.97

464,509,587.89

30,045,876,571.24

12,612,137,185.12

51,150,286.72

1,967,905,024.83

27,237,304.38

594,179,103.40

30,000.00

43,196,523.36

56,963,229.80

626,216,653.28

46,581,278,603.99

    2562

     2,051,570,571.53

	 401,432,146.77

	 760,760,518.67

	 125,806,737.79

	 188,190,421.00

	 515,977,286.14

	 4,332,365.25

	 16,219,684.60

 4,064,289,731.75

 

 

	 543,548.39

	 341,962,883.40

 342,506,431.79

 

 

	 187,303,774.60

	 523,273,574.18

31,297,322,922.27

12,984,378,217.09

	 42,234,641.47

	 2,559,304,641.19

	 38,004,675.84

	 142,760,212.18

	 5,707,007.50

	 31,882,649.90

	 74,740,375.42

	 204,482,340.72

48,091,395,032.36

 (หน่วยั: บาท) 
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หมืายัเหตุ 21 - ค่าส้าธิ์ารณูปโภูค

		 ค่าไฟฟ้า	

	 ค่านิํ�าปิร่ะปิา	

	 ค่าโทร่ศัพัท์	

	 ค่าบร่ิการ่ส่�อสาร่แล้ะโทร่คมนิาคม

 รวมื ค่าส้าธิ์ารณูปโภูค

   

หมืายัเหตุ 22 - ค่าเส้ื�อมืราคาและค่าตัดจําหน่ายั

	 อาคาร่แล้ะสิ�งปิล้่กสร่้าง

	 ครุ่ภิัณัฑ์	

	 สินิทร่ัพัย์โคร่งสร่้างพั่�นิฐานิ

	 สินิทร่ัพัย์ไม่มีตัวตนิ

 รวมื ค่าเส้ื�อมืราคาและค่าตัดจําหน่ายั

   

หมืายัเหตุ 23 - ค่าใชี้จ่ายัจากการอุดหนุนและบริจาค

	 ค่าใช้จ่ายเงินิอุดหนิุนิเพั่�อการ่ดําเนิินิงานิ

	 				ค่าใช้จ่ายอุดหนิุนิเพั่�อการ่ดําเนิินิงานิ-หนิ่วยงานิภิาคร่ัฐ

	 				ค่าใช้จ่ายอดุหนินุิเพั่�อการ่ดาํเนินิิงานิ-องค์กร่ร่ะหว่างปิร่ะเทศ

	 				ค่าใช้จ่ายอุดหนิุนิเพั่�อการ่ดําเนิินิงานิอ่�นิ

 รวมื ค่าใชี้จ่ายัเงินอุดหนุนเพิื�อการดําเนินงาน

	 ค่าใช้จ่ายเงินิอุดหนิุนิเพั่�อการ่ล้งทุนิ

     ค่าใช้จ่ายเงนิิอุดหนินุิเพั่�อการ่ล้งทุนิ-องค์กร่ปิกคร่องส่วนิท้องถิ�นิ

 รวมื ค่าใชี้จ่ายัเงินอุดหนุนเพิื�อการลงทุน

 รวมื ค่าใชี้จ่ายัจากการอุดหนุนและบริจาค

   

หมืายัเหตุ 24 - ค่าใชี้จ่ายัอื�น 

	 กําไร่/ขุาดทุนิสุทธีิจากการ่จําหนิ่ายสินิทร่ัพัย์

	 ค่าใช้จ่ายในิการ่ร่ักษาความมั�นิคงขุองปิร่ะเทศ

	 ค่าใช้จ่ายอ่�นิ	

 รวมื ค่าใชี้จ่ายัอื�น 

     2563

     510,756,477.84

43,433,075.12

17,048,533.29

310,260,813.92

881,498,900.17

1,093,488,242.75

2,955,682,916.03

60,005,253,224.06

122,365,889.20

64,176,790,272.04

218,377,670.86

7,745,195.14

		-

226,122,866.00

164,834,088.77

164,834,088.77

390,956,954.77

210,713,014.76

1,000,000.00

198,478,840.71

410,191,855.47

    2562

     526,940,130.59

43,313,609.27

18,450,972.47

273,427,610.23

862,132,322.56

977,074,743.55

2,734,967,150.87

44,604,683,615.83

112,267,823.48

48,428,993,333.73

221,695,629.89

8,299,402.51

		-

229,995,032.40

	-

 -

229,995,032.40

104,257,472.11

1,000,000.00

6,317,052.80

111,574,524.91

 (หน่วยั: บาท) 

รายงานประจำาป ี2563 กระทรวงคมนาคม 201



ส ถานท่�ต่ิดต่่อกระทรว่งคมนาคม
และห่น่ว่ยงานในสืังกัด

รายงานประจำาปี 2563 กระทรวงคมนาคม202



ถานท่�ต่ิดต่่อกระทรว่งคมนาคม
และห่น่ว่ยงานในสืังกัด

รายงานประจำาป ี2563 กระทรวงคมนาคม 203



สืถานท่�ต่ิดต่่อกระทรว่งคมนาคมและห่น่ว่ยงานในสืังกัด

สำาน้ำกังาน้ำรฐัมน้ำติรี

สำาน้ำกังาน้ำปลำดั้กระทรวงคมน้ำาคม

กรมการขน้ำส่งทางบก

กรมท่าอากาศยาน้ำ

กรมทางห้ลำวง

กรมเจ้าท่า

เล้ขุที�	38	ถนินิร่าชดําเนิินินิอก	แขุวงวัดโสมนิัส	เขุตปิ้อมปิร่าบศัตร่่พั่าย	กรุ่งเทพัฯ	
10100	 0	2283	3017-18

เล้ขุที�	38	ถนินิร่าชดําเนิินินิอก	แขุวงวัดโสมนิัส	เขุตปิ้อมปิร่าบศัตร่่พั่าย	กรุ่งเทพัฯ	10100	
0	2283	3000
www.mot.go.th	
webmastermot@mot.go.th

เล้ขุที�	1032	ถนินิพัหล้โยธีินิ	แขุวงจอมพัล้	เขุตจตุจักร่	กรุ่งเทพัฯ	10900
0	2271	8888					สายด่วนิ	1584
www.dlt.go.th
pr.dlt1584@gmail.com

เล้ขุที�	71	ซีอยงามด่พัล้ี	ถนินิพัร่ะร่ามที�	4	แขุวงทุ่งมหาเมฆ่	เขุตสาทร่	กรุ่งเทพัฯ	10120
0	2287	0320-9					โทร่สาร่:	0	2286	3373
www.airports.go.th
pr@airports.go.th

เล้ขุที�	2/486	ถนินิศร่ีอยุธียา	เขุตร่าชเทวี	กรุ่งเทพัฯ	10400
0	2354	6668-76,	0	2206	3789					โทร่สาร่:	0	2354	6738					สายด่วนิ	1586
www.doh.go.th
prdoh@doh.go.th

เล้ขุที�		1278	ถนินิโยธีา	แขุวงตล้าดนิ้อย	เขุตสัมพัันิธีวงศ์	กรุ่งเทพัฯ	10110
0	2233	1311-8					โทร่สาร่:	0	2266	5932					สายด่วนิ	1199
ศ่นิย์ขุ้อม่ล้ขุ่าวสาร่	กร่มเจ้าท่า	โทร่:	0	2636	4765
www.md.go.th
marine@md.go.th
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สำาน้ำกังาน้ำน้ำโยบายแลำะแผน้ำการขน้ำส่งแลำะจราจร

สำาน้ำกังาน้ำการบนิ้ำพัลำเรือน้ำแห่้งประเทศไทย

การท่าเรือแห่้งประเทศไทย

การรถไฟแห่้งประเทศไทย

กรมการขน้ำส่งทางราง

กรมทางห้ลำวงชน้ำบท

เล้ขุที�	35	ถนินิเพัชร่บุร่ี	แขุวงทุ่งพัญ่าไท	เขุตร่าชเทวี	กรุ่งเทพัฯ	10400
0	2215	1515,	0	2215	6687,	0	2216	2852					โทร่สาร่:	0	2216	4168
www.otp.go.th
webmaster@otp.go.th

เล้ขุที�	333/105	อาคาร่หล้ักสี�พัล้าซี่า	ถนินิกําแพังเพัชร่	6	แขุวงตล้าดบางเขุนิ
เขุตหล้ักสี�	กรุ่งเทพัฯ	10210
0	2568	8800,	06	3205	8800					โทร่สาร่:	0	2568	8844		
www.caat.or.th
info@caat.or.th

เล้ขุที�	444	ถนินิท่าเร่่อ	แขุวงคล้องเตย	เขุตคล้องเตย	กรุ่งเทพัฯ	10110
0	2269	3000					โทร่สาร่:	0	2672	7156
www.port.co.th
info@port.co.th

เล้ขุที�	1	ถนินิร่องเม่อง	แขุวงร่องเม่อง	เขุตปิทุมวันิ	กรุ่งเทพัฯ	10330
0	2220	4265					สายด่วนิ	1690
www.railway.co.th
webmaster.srt@railway.co.th

อาคาร่	ณั	ถล้าง	ชั�นิ	4	-	5	เล้ขุที�	514/1	ถนินิหล้านิหล้วง	แขุวงสี�แยกมหานิาค	เขุตดุสติ
กร่งุเทพัฯ	10300
0	2164	2607					โทร่สาร่:	0	2164	2606
www.drt.go.th/
admin@drt.go.th

เล้ขุที�	9	ถนินิพัหล้โยธีินิ	แขุวงอนิุสาวร่ีย์	เขุตบางเขุนิ	กรุ่งเทพัฯ	10220
0	2551	5000					โทร่สาร่:	0	2551	5896					สายด่วนิ:	1146
www.drr.go.th
drrsarabun@drr.go.th
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สืถานท่�ต่ิดต่่อกระทรว่งคมนาคมและห่น่ว่ยงานในสืังกัด

องค์การขน้ำส่งมวลำชน้ำกรงุเทพั

สถาบนั้ำการบนิ้ำพัลำเรือน้ำ

บริษทั ขน้ำส่ง จำากดั้

บริษทั วิทยกุารบนิ้ำแห่้งประเทศไทย จำากัด้

เล้ขุที�	131	ถนินิวัฒนิธีร่ร่ม	แขุวงห้วยขุวาง	เขุตห้วยขุวาง	กรุ่งเทพัฯ	10320
0	2246	0339,	0	2246	0741-4,	0	2246	0750-2						โทร่สาร่	0	2247	2189
สายด่วนิ	1348
www.bmta.co.th
prbmta.03@gmail.com

เล้ขุที�	1032/355	ถนินิพัหล้โยธีินิ	แขุวงจอมพัล้	เขุตจตุจักร่	กรุ่งเทพัฯ	10900
0	2272	5741-4					โทร่สาร่:	0	2272	5288
www.catc.or.th
info@catc.or.th

เล้ขุที�	999		ถนินิกําแพังเพัชร่	2	แขุวงจตุจักร่	เขุตจตุจักร่	กรุ่งเทพัฯ	10900
0	2936	2852-66,	0	2936	2841-48					โทร่สาร่:	0	2936	1160
www.transport.co.th
prborkorsor@gmail.com

เล้ขุที�	102		ซีอยงามด่พัล้ี	ถนินิพัร่ะร่ามที�	4	แขุวงทุ่งมหาเมฆ่	เขุตสาทร่	กรุ่งเทพัฯ	10120
0	2287	3531-41					โทร่สาร่:	0	2287	3131
www.aerothai.co.th
cccr@aerothai.co.th

การรถไฟฟ้าขน้ำส่งมวลำชน้ำแห่้งประเทศไทย

เล้ขุที�	175	ถนินิพัร่ะร่าม	9	แขุวงห้วยขุวาง	เขุตห้วยขุวาง	กรุ่งเทพัฯ	10310
0	2716	4000					โทร่สาร่:	0	2716	4019
ศ่นิย์ขุ้อม่ล้ขุ่าวสาร่:	0	2716	4044
www.mrta.co.th
pr@mrta.co.th

การทางพิัเศษแห่้งประเทศไทย

เล้ขุที�	2380	ถนินิพัหล้โยธีินิ	แขุวงเสนิานิิคม	เขุตจตุจักร่	กรุ่งเทพัฯ	10900
0	2558	9800					โทร่สาร่:	0	2561	2984					สายด่วนิ:	1543
ศ่นิย์ขุ้อม่ล้ขุ่าวสาร่:	0	2940	1196,	0	2558	9800
www.exat.co.th
webmasters@exat.co.th,		off_infor@exat.co.th

รายงานประจำาป ี2563 กระทรวงคมนาคม206



บริษทั การบนิ้ำไทย จำากัด้ (มห้าชน้ำ)

บริษทั ท่าอากาศยาน้ำไทย จำากัด้ (มห้าชน้ำ)

เล้ขุที�	89	อาคาร่	6	สาํนัิกงานิใหญ่่	การ่บินิไทย	ถนินิวภิิาวดรี่งัสติ	เขุตจตจุกัร่	กร่งุเทพัฯ	10900
0	2545	1000
www.thaiairways.com
tccdis@service.thaiairways.com

เล้ขุที�	333		ถนินิเชิดวุฒากาศ	แขุวงสีกันิ	เขุตดอนิเม่อง	กรุ่งเทพัฯ	10210
0	2535	1192					โทร่สาร่:	0	2535	5749
www.airportthai.co.th

บริษทั โรงแรมท่าอากาศยาน้ำสุวรรณภมิ่ จำากดั้

บริษทั ไทยสมายล์ำแอร์เวย์ จำากัด้

บริษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำากัด้

เล้ขุที�	999	อาคาร่โร่งแร่มท่าอากาศยานิสุวร่ร่ณัภิ่มิ	หม่่ที�	1	ตําบล้หนิองปิร่่อ
อําเภิอบางพัล้ี	จังหวัดสมุทร่ปิร่าการ่	10540
0	2131	1035-46
www.suvarnabhumihotel.co.th
sah.hotel@hotmail.com

เล้ขุที�	89	อาคาร่	9	ชั�นิ	1-2	ถนินิวิภิาวดีร่ังสิต	แขุวงจอมพัล้	เขุตจตุจักร่	กรุ่งเทพัฯ	10900
0	2117	8823
https://www.thaismileair.com
corporate@thaismileair.com

เล้ขุที�	27	ซีอยเพัชร่บุร่ี	47	(ศ่นิย์วิจัย)	แขุวงบางกะปิิ	เขุตห้วยขุวาง	กรุ่งเทพัฯ	10320
0	2308	5600-0					โทร่สาร่:	0	2308	5696					สายด่วนิ:	1690
www.srtet.co.th
info@srtet.co.th

บริษทั ไทย-อะมาด้อุิส เซาท์อีสต์ิเอเชีย จำากัด้

เล้ขุที�	89	อาคาร่	6	ชั�นิ	2	ถนินิวิภิาวดีร่ังสิต	แขุวงจอมพัล้	เขุตจตุจักร่	กรุ่งเทพัฯ	10900
0	2207	9090					โทร่สาร่:	0	2207	9191
www.thaiamadeus.com
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คณะผ่้้จัดทำาห่นังสืือรายงานประจำาปี 2563  
กระทรว่งคมนาคม

ประธิ์านท้�ปรึกษา  นิายอานินิท์	 เหล้่องบร่ิบ่ร่ณั์	 รองปลัดกระทรวงคมืนาคมื ด้านอํานวยัการ  

     

ท้�ปรึกษา นิางสาวขุนิิษฐา	 พััวพัันิธี์พังษ ์ ผู้อํานวยัการกองกลาง

คณะผู้จัดทํา นิางสาวขุวัญ่ชัย	 หิร่ัญ่ญ่ะสิร่ิ	 นักจัดการงานทั�วไปชีํานาญการพิิเศษ

   หัวหน้าฝั่�ายับริการข้อมืูลภูาครัฐและห้องส้มืุด

	 นิางฐิติชญ่า	 กร่ะจายศร่ี	 นักจัดการงานทั�วไปชีํานาญการ

	 นิางสาวพััทธีนิันิท์	 ศร่แก้ว	 บรรณารักษ์ปฏิิบัติการ

   ฝั่�ายับริการข้อมืูลภูาครัฐและห้องส้มืุด

   กองกลาง ส้ํานักงานปลัดกระทรวงคมืนาคมื




