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(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

	 	 ในปี	2564	 ท่ีผ่านมา	 เป็นปีท่ีกระทรวงคมนาคมร่วมกับพี่น้องประชาชนในชาติ	 

ฝ่าฟันวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 หรือ	COVID-19	 

โดยบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข	 จัดสรรพื้นท่ีและสิ่งอ�านวยความสะดวก 

ภายในสถานีกลางบางซ่ือเป็น	 “ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซ่ือ”	 พร้อมท้ังผลักดันการฉีดวัคซีน 

ให ้กับบุคลากรด่านหน้าผู ้ ให ้บริการด ้านขนส่งสาธารณะและเพื่อให ้พี่น ้องประชาชน 

มีความปลอดภัยในสุขภาพ	พร้อมยังสามารถเดินทางและขนส่งได้อย่างสะดวกเช่นเดิม

	 ท่ีส�าคัญกระทรวงคมนาคมยังคงท�างานหนักในการขับเคลื่อนภารกิจพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องมิให้เกิดการชะงัก	 ซึ่งจะส่งผลในเชิงบวก

กับทุกภาคส่วนของประเทศ	 ด้วยการ	 “ริเริ่ม” “ขับเคลื่อน” “เร่งรัด” และ	 “แก้ไข” การพัฒนา 

ระบบคมนาคมขนส่งและโลจสิตกิส์ของประเทศ	 ท้ังทางบก	 ราง	 น�า้	 อากาศ	 เพือ่บรกิารพีน้่อง

ประชาชนอย่างมีประสทิธภิาพ	ภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	ของรฐับาล	พลเอก	ประยุทธ์	จนัทร์โอชา	

นายกรัฐมนตรี	 โดยมีผลการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ	 ได้แก่	 ทางบก	 เช่น	 กฎกระทรวงปรับอัตรา

ความเร็วสูงสุดรถยนต์	120	 กม./ชม.	 บนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบท	 เพื่อเพิ่ม 

ความคล่องตวัในการเดนิทาง	บูรณาการแผนพฒันารถไฟทางคูแ่ละทางหลวงพเิศษระหว่างเมือง	

(MR-MAP)	 เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรทางถนนท่ัวประเทศ	 แก้ไขปัญหาจราจรบนโครงข่าย

ถนนสายหลักท่ีเ ช่ือมโยงกรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	 พัฒนาโครงข ่ายทางหลวงพิเศษ 

ระหว่างเมืองเพิ่มเติม	และผลักดันการใช้เทคโนโลยีเก็บค่าผ่านทาง	M-Flow	เพิ่มความคล่องตัว 

ในการเก็บค่าผ่านทางพิเศษและทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	 ลดปัญหาการติดขัดหน้าด่าน	 

ทางราง	 เช่น	 เปิดใช้สถานีกลางบางซ่ือและรถไฟชานเมืองสายสีแดง	 เร่งรัดพัฒนาโครงข่าย

รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 รวมถึงพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่	 ทางรถไฟ 

สายใหม่	 และรถไฟความเร็วสูง	 เพื่อเช่ือมต่อการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างภูมิภาค

และระหว่างประเทศ	ทางน�า้	เช่น	เสรมิขีดความสามารถการขนส่งสนิค้าทางน�า้	ส่งเสรมิเทคโนโลยี

ยานยนต์ ไฟฟ้าส�าหรับเรือโดยสารสาธารณะ	 พัฒนาท่าเรือล�าน�้าและท่าเรือชายฝั ่ง	 

ยกระดับมาตรฐานการเดินทางและท่องเท่ียวทางทะเล	 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันกัดเซาะตลิ่ง 

และชายฝั่ง	 ตลอดจนฟื้นฟูพื้นท่ีชายหาดเพื่อการท่องเท่ียว	 และเร่งรัดการศึกษาเส้นทาง 

สะพานเศรษฐกจิ	(Land	Bridge)	เช่ือม	2	ฝ่ังทะเลอ่าวไทยและอันดามัน	เป็นเส้นทางเศรษฐกจิใหม่ 

ของภูมิภาค	 ทางอากาศ	 เช่น	 เร่งรัดพัฒนาท่าอากาศยานหลักและท่าอากาศยานภูมิภาค 

ท่ัวประเทศ	 เพื่อพลิกฟื้นอุตสาหกรรมการบินของไทย	 สนับสนุนการท่องเท่ียวและรองรับ 

การเปิดประเทศ	

	 ผมขอขอบคณุและขอช่ืนชม	ผูบ้รหิาร	ข้าราชการ	และเจ้าหน้าท่ีกระทรวงคมนาคมทุกท่าน 

ที่ได้ร่วมกันทุ่มเทแรงกาย	 แรงใจ	 อย่างเต็มก�าลังความสามารถปฏิบัติงาน	 จนมีความก้าวหน้า

และประสบความส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี	 และในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม	 

ครบรอบปีท่ี	110	 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายในสากลโลก	 

ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน	 จงประสบแต่ความสุข	 ความเจริญ	 มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรง 

ท้ังร่างกายและจิตใจ	 เพ่ือเป็นก�าลังส�าคัญในการสร้างประโยชน์ ให้กับประเทศชาติและ 

สร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนสืบต่อไป
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(นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

	 นับตั้งแต่วันสถาปนากระทรวงคมนาคม	1	 เมษายน	 พ.ศ.	2455	 จวบจนถึงปัจจุบัน 

ก้าวเข้าสู่ปีที่	110	ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	กระทรวงคมนาคมไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง	 ทางบก	 ทางราง	 ทางน�้า	 และทางอากาศ	 ให้สามารถรองรับ 

การขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบ	 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ให้ได้รบัความสะดวก	ปลอดภยั	ช่วยลดต้นทุนด้านโลจสิตกิส์	เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน

และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค	สู่ประชาชนทั่วทุกพื้นที่

	 ในปี	 พ.ศ.	 2564	 ท่ีผ่านมา	 เรายังคงเผชิญอยู ่กับสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	 ท่ีท�าให้หลายสิ่งหลายอย่างต้องสะดุด 

และหยุดชะงัก	 หากแต่การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคมยังคงเดินหน้า 

อย่างต่อเนื่อง	 ในด้านการขนส่งทางน�้าและพาณิชยนาวีท่ีผมได้รับมอบหมายให้ก�ากับดูแล	 

โดยได ้ มุ ่ ง เน ้นการพัฒนาอย ่างบูรณาการทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่ งแวดล ้อม	 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน	 มีผลการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ	

ได้แก่ การขุดลอกและบ�ารุงรักษาร่องน�้า	 แก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง	 การเสริมชายหาด 

เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง	 ท้ังยังส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวพร้อมกับมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาท่ีเข้มงวด	 การปรับปรุงและพัฒนาท่าเรือ 

ตามแนวฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยาให้เป็นสถานีเรือ	 และได้ผลักดันการให้บริการเรือไฟฟ้าท่ีเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าในภาคการขนส่งทางน�้าเช่ือมต่อท่าเรือ 

เข้ากับรถไฟฟ้า	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บรกิารและเช่ือมโยงการเดนิทางระหว่างรถ	ราง	เรอื	

ท่ีสร้างเครือข่ายคมนาคมแบบไร้รอยต่อ	 เพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชน	 

บรรเทาปัญหาการจราจรตดิขัดในพืน้ท่ีเขตเมอืง	และสนบัสนนุการท่องเท่ียว	ส่งเสรมิการสญัจร

ทางน�้าด้วยระบบขนส่งรอง (Feeder)	 ให้สามารถเช่ือมต่อการขนส่งสาธารณะรูปแบบอ่ืน 

ตามแผนการพัฒนาโครงข่ายการเดินทางทางน�้า	 (W-Map)	 โดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายต่าง	 ๆ	 

ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ	 การพัฒนาท่าเรือขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์	 ให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ	

ปลอดภัย	ทันสมัย	และได้มาตรฐานสากล	(Clean	&	Green	Port)	เพื่อประโยชน์ในการขนส่ง

สินค้าท้ังภายในและระหว่างประเทศ	 การพัฒนาท่าเรือในภูมิภาค เพื่อขนส่งสินค้า 

และเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางน�า้	และได้ผลกัดนัโครงการ	Land	Bridge	เพือ่เช่ือมระเบียงเศรษฐกจิ

ภาคตะวันออกสู ่ภาคใต้	 รวมท้ังเร ่งรัดขับเคลื่อนการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาต ิ

เช่ือมอ่าวไทย	 -	 อันดามัน	 เพ่ือพัฒนาการขนส่งทางทะเลของไทยให้มีประสิทธิภาพ	 

อีกทั้งไทยยังได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งคณะรัฐมนตรี	IMO	ต่อเนื่องเป็นสมัยที่	9

	 ผมขอส่งก�าลังใจและความปรารถนาดีมายังชาวคมนาคม	 พร้อมขออาราธนา 

คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท้ังหลาย	 โปรดอภิบาลประทานพรให้คณะผู ้บริหาร 

ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน	 ประสบแต่ความสุข	 สุขภาพแข็งแรง	 มีพลังกาย 

พลังใจท่ีเข้มแข็ง	 พร้อมฟันฝ่าทุกอุปสรรคปัญหาและเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อน 

งานของกระทรวงคมนาคมให้ส�าเร็จลุล่วง	 เสริมสร้างความเจริญก้าวหน้า	 มั่นคง	 ม่ังคั่ง	 

ให้กับประเทศชาติและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป
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สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

	 ปี	2564	 นับเป็นปีแรกท่ีผมมีโอกาสได้เข้ามารับต�าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซ่ึงถือเป็นเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจ

อย่างย่ิงท่ีมีโอกาสได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารนโยบายดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทส�าคัญ

อย่างย่ิงในการพฒันาประเทศ	โดยมีกลุม่งานหลกั	ๆ	ท่ีผมได้รบัมอบหมายให้ก�ากบัดแูล	ประกอบด้วย	กลุม่งานการขนส่งทางบก	ได้แก่	กรมการขนส่ง

ทางบก	และกลุม่งานการขนส่งทางอากาศ	ได้แก่	กรมท่าอากาศยาน	สถาบันการบินพลเรอืน	และ	บรษัิท	โรงแรมท่าอากาศยานสวุรรณภมิู	จ�ากดั

 กลุ่มงานการขนส่งทางบก	 ผมได้เร่งรัดและผลักดันโครงการต่าง	 ๆ	 ให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม	 

ซึ่งกรมการขนส่งทางบกน�าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	อาทิ	ผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และกฎ ระเบียบ มาตรการ รวมไปถึง 

แนวทางการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการขนส่ง	 ปฏิรูประบบรถโดยสารประจ�าทาง 

ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดท่ีมีเส้นทางต่อเนื่อง	 เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะให้กับประชาชน	 

เพิ่มมาตรการควบคุมการขนส่งทางบกเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	โดยเพิ่มความเข้มงวดตรวจควันด�ารถบรรทุกและรถโดยสาร

ท่ัวประเทศ	 รวมถึงการต่อยอดน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาระบบการขนส่งทางบก และให้บริการประชาชน  

เช่น	การน�าแอปพลิเคชัน	DLT	Vehicle	Tax	ให้บริการช�าระภาษีรถประจ�าปี	รวมถึงการให้บริการผ่านตู้รับช�าระภาษีรถประจ�าปีอัตโนมัติ	(Kiosk)	

และระบบงานใบอนญุาตประกอบการขนส่งอเิลก็ทรอนกิส์	(DLT	e-Transport	License)	เพือ่ลดข้ันตอนการตดิต่อราชการ สูร่ะบบดจิทัิลแบบ New Normal

(นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล)
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

	 ในส่วนกลุม่งานขนส่งทางอากาศ	ผมได้มอบนโยบายให้กรมท่าอากาศยาน	เร่งรดัแผนงาน 

และด�าเนินโครงการส�าคัญต่าง	 ๆ	 อาทิ	 เร่งรัดการเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตง	 จังหวัดยะลา	 

เพือ่ใช้เป็นสนามบินพาณชิย์	และพจิารณาแนวทางการพฒันาและเพิม่โอกาสการใช้ท่าอากาศยาน

ต่าง ๆ 	เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ	เช่น	ท่าอากาศยานหัวหิน	

ท่าอากาศยานนครราชสีมา	 พร้อมก�าชับให้ทุกท่าอากาศยานในความดูแลเตรียมความพร้อม 

เพือ่รองรบัการเดนิทางของประชาชนและนกัท่องเท่ียว	หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ 

ไวรัสโคโรนา	2019	 หรือ	COVID-19	 คลี่คลายลง	 พร้อมท้ังด�าเนินการตามมาตรการป้องกัน 

การแพร่ระบาดของเชื้อ	COVID-19	ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด			

	 ในส่วนของสถาบันการบินพลเรอืน	ผมได้มอบนโยบายให้มุง่เน้นการเพิม่ขดีความสามารถ 

ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน	 สร้างภาพลักษณ์ของการผลิตบุคลากรด้านการบิน

และผลงานวจิยัวชิาการด้านการบินให้โดดเด่นเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล	เพือ่สร้างความน่าเช่ือถอื 

ด้านการบินให้กับประเทศไทย	 อีกท้ังยังได้เร่งรัดการพัฒนาศูนย์ฝึกการบิน	 อ�าเภอหัวหิน	 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ทั้งด้านอาคาร	 สถานที่	 หลักสูตรการเรียนการสอน	 ตลอดจนบุคลากร	 

ให้พร้อมรองรับการฟื ้นตัวของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต	 รวมถึงให้พิจารณาศึกษา 

ทบทวนความเป็นไปได้ของโครงการศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา  

โดยค�านึงถึงความคุ้มค่า	โปร่งใสเป็นธรรม	สามารถตรวจสอบได้	เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

และประเทศชาติ

	 นอกจากนี้	 ผมได้มอบนโยบายให้	 บริษัท	 โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 จ�ากัด	 

เร ่งรัดเตรียมความพร้อมท้ังในส่วนของห้องพัก	 และยกระดับมาตรฐานการให้บริการ 

อย่างมปีระสทิธิภาพ	ศกึษาและสรรหาเครอืโรงแรมท่ีมกีารให้บรกิารในระดบัสากล	รวมท้ังศกึษา

ความเป็นไปได้ของโครงการ	และจัดท�าแผนธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินการ

	 ท้ายนี้	 ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องทุกท่าน 

ที่ให้การสนับสนุนภารกิจ	และร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายและโครงการต่าง	ๆ 	ให้ก้าวหน้าไปด้วยดี	 

และขอให้ทุกท่านและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์	 แข็งแรง	 มีจิตใจท่ีตั้งม่ัน 

เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ	และความอยู่ดีกินดีของประชาชนสืบไป	
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สารปลัดกระทรวงคมนาคม

(นายชยธรรม์ พรหมศร)
ปลัดกระทรวงคมนำคม

	 ในโอกาสวนัท่ี	1	เมษายน	2565	นี	้กระทรวงคมนาคมจะครบรอบ	110	ปี	ซ่ึงตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา	นบัตัง้แต่วนัสถาปนากระทรวงคมนาคม	

เม่ือวันท่ี	1	 เมษายน	2455	 กระทรวงคมนาคมได้มีส่วนส�าคัญในการร่วมพัฒนาประเทศ	 และสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนมาโดยตลอด	 

ดังจะเห็นได้จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของสถาบันการจัดการนานาชาติ	(IMD)	 ประจ�าปี	2564	 ให้ประเทศไทย 

อยู่ที่อันดับ	28	จากทั้งหมด	64	ประเทศ	ซึ่งดีขึ้นหนึ่งอันดับจากปี	2563	โดยเฉพาะปัจจัยหลักด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่ที่อันดับ	43	มีอันดับดีขึ้น

หนึ่งอันดับจากปี	2563	เช่นกัน	
	 สบืเนื่องจากนโยบายเชงิรุกของท่านศกัดิ์สยาม	ชดิชอบ	รัฐมนตรีวา่การกระทรวง

คมนาคม	น�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ	เพื่อสานต่อการเชื่อมโยงโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านคมนาคมขนส่งทุกรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ	ทั้งบก	ราง	น�้า	และอากาศ	ภายใต้กรอบ

กฎหมาย	ระเบียบข้อบังคบั	และหลกัธรรมาภบิาล	โดยมทิีศทางการพัฒนาคมนาคมขนส่ง

ของไทย	แบ่งเป็น	4	มิติ	ดังนี้	มิติที่ 1 การคมนาคมภายในเมือง เน้นแก้ปัญหาการจราจร

ตดิขัดและปัญหามลภาวะทางอากาศ	PM	2.5	โดยการพฒันาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ	

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนาโครงข่ายขนส่งมวลชนทางรางหรือรถไฟฟ้า	14	 สาย	 

และพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรอง	หรือ	Feeder	เพื่อเชื่อมโยงให้การให้บริการของระบบ

ขนส่งมวลชนมีความครอบคลุมพื้นท่ีย่ิงขึ้น	 รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันให้บริการ 

รถสาธารณะ	เพือ่ให้ประชาชนมีความสะดวกสบาย	และปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการเดนิทาง 

จากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเป็นหลัก	 มิติที่ 2  

การคมนาคมระหว่างเมือง	 เน้นการลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์	 ด้วยการพัฒนา 

การขนส่งทางรางและการขนส่งทางน�้าให้เป็นแกนหลักในการขนส่งสินค้า	โดยการพัฒนา

ท้ังระบบรถไฟทางคู	่ การพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเช่ือมการขนส่งทางรางให้เช่ือมต่อ 

กับการขนส่งสินค้าทางถนนและทางน�้า	 รวมถึงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะท่ี	3	 

ให้เป็นท่าเรอือัตโนมัต	ิ(Automated	Port)	เพือ่เพิม่ศกัยภาพการขนส่งสนิค้าออกต่างประเทศ	 

และพฒันาเส้นทางการเดนิเรอืเช่ือมอ่าวไทยฝ่ังตะวันออกและฝ่ังตะวนัตก	เพือ่ลดการขนส่ง 

ทางถนนลงสู่ภาคใต้	 รวมท้ังพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	 เพื่อให้เป็นทางเลือก 

ในการเดินทางและขนส่งสินค้า	 มิติท่ี 3 การเช่ือมโยงภูมิภาค	 การพัฒนาแผนแม่บท 

โครงการ	MR-MAP	 หรือการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับทางรถไฟ 

อย่างบูรณาการ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงภูมิภาค	ลดผลกระทบปัญหาที่มีต่อ

ประชาชนจากการเวนคืนที่ดินและการแบ่งแยกพื้นที่	 รวมทั้งการพัฒนารถไฟความเร็วสูง	 

เชื่อมต่อระบบรางของไทยไปสู่สากล	มิติที่ 4 การเชื่อมโยงระดับโลก	 การศึกษารูปแบบ 

การพัฒนาโครงการ	 Land	Bridge	 หรือสะพานเศรษฐกิจเช่ือมทะเลฝั ่งอ่าวไทย 

กับอันดามัน	เพื่อเชื่อมโยงประเทศไทยกับเส้นทางการขนส่งสินค้าของเอเชียและของโลก	

รวมถงึผลกัดนัโครงการจดัตัง้สายการเดนิเรอืแห่งชาต	ิเพือ่สร้างความเตบิโตให้กบัเศรษฐกจิ

ของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

	 การพัฒนาท่ีกล่าวมาข้างต้นนีจ้ะสามารถเกดิข้ึน	เพือ่แก้ไขปัญหาท่ีสัง่สมมาในอดตี 

และสร้างโอกาสในอนาคตให้กับประเทศให้สัมฤทธิ์ผล	เป็นรูปธรรมได้	ก็ด้วยความร่วมมือ 

ร่วมใจจากคณะผู้บริหาร	 ข้าราชการ	 พนักงานราชการ	 และลูกจ้าง	 ในสังกัดกระทรวง

คมนาคมทุกท่าน	 ท่ีได้ผนึกก�าลังทุ ่มเทท�างานในเชิงรุกตลอดช่วงเวลาท่ีผ่านมา	 

ผมขอขอบคุณและเป็นก�าลังใจให้กับทุกท่านร ่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจ 

ตลอดจนโครงการต่าง	 ๆ	 ของกระทรวงคมนาคมอย่างเต็มความสามารถ	 เพื่อความอยู่ดี

กินดีของประชาชนและยกระดับระบบคมนาคมของประเทศไทยให้เป็นท่ีหนึ่งในภูมิภาค

อาเซียน	น�าพาเศรษฐกิจของประเทศชาติไปสู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	สืบไป
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	 พัฒนาระบบขนส่งอย่างบูรณาการ	 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน	 และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ของประเทศอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ
บริหารยุทธศาสตรดานความรวมมือระหวางประเทศ 
ดานการปรับปรุงพัฒนาระบบกฎหมาย 
ดานการพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดานการสื่อสารและประชาสัมพันธ
ดานการจัดการเรื่องรองทุกขและการอุทธรณ 
เพื่อสนับสนุนการบริหารนโยบายคมนาคม
ไดอยางเปนผลสำเร็จ

บริหารนโยบาย ยุทธศาสตร 
แผนงาน งบประมาณ การตรวจสอบ
และติดตามประเมินผล เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบขนสงตามเปาหมาย
การพัฒนาประเทศอยางมีพลวัตร 

ยกระดับการบริหารดานความปลอดภัย
ในระบบขนสงของประเทศ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลและองคกร 

รวมถึงปจจัยสนับสนุนการบริหารงานตอเน��อง 

เพื่อใหสามารถนำสงผลผลิตและสรางผลลัพธ

ไดตามความคาดหวังอยางมืออาชีพ

บริหารความสัมพันธผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญ

และใหบริการประชาชนตามภารกิจ

อยางมีคุณภาพและพัฒนาอยางตอเน��อง

ดลัป

1

3

5

4

2
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	 กระทรวงคมนาคมมีอ�านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการขนส่ง	 ธุรกิจการขนส่ง	 การวางแผนจราจร	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการคมนาคม	และราชการอื่น	ตามที่มีกฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมหรือส่วนราชการที่สังกัด
กระทรวงคมนาคม

ค่านิยม

ภารกิจและอ�านาจหน้าที่ของ
กระทรวงคมนาคม

Inclusive
บริการทั่วถึง

Green
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Efficient
มีประสิทธิภาพ

Technology
รู้จักใช้เทคโนโลยี

Transparent
มีความโปร่งใส
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนส่ง
เป้าประสงค์

1)	 มีโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
2)		มีการพัฒนาบริการขนส่งขั้นพื้นฐานที่มีความครอบคลุมและเข้าถึงได้
3)		มีการพัฒนาระบบขนส่งที่สามารถลดการใช้พลังงานที่ไม่สะอาด	เพิ่มสัดส่วนการพึ่งพิงพลังงานทางเลือก
	 และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

1)	มีมาตรฐานและระบบก�ากับดูแลเรื่องความปลอดภัยของการขนส่ง
2)	ผู้ใช้ระบบขนส่งมีวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย
3)	มีมาตรฐานและระบบก�ากับดูแลเรื่องความมั่นคงของการขนส่ง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส�าเร็จ
เป้าประสงค์

1)	มีระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนการขนส่งที่ต�่า
2)	มีระบบขนส่งที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคส่วนที่ส�าคัญของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล
3)	ผู้ประกอบการในระบบขนส่งมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและคุณภาพในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4)	องค์กรของหน่วยงานภาครัฐมีขีดความสามารถในการก�ากับดูแลด้านเศรษฐกิจ

1)	 มีระบบการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ	 และมีระบบกฎหมายท่ีสนับสนุนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม	 
	 รวมถึงมีการพัฒนาองค์กรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
2)		มีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารและการบริการในระบบขนส่ง
3)		บุคลากรมีองค์ความรู้และสามารถสร้างนวัตกรรมแก่หน่วยงาน
4)		หน่วยงานมีความโปร่งใส	และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณะ



ท�าเนียบผู้บริหาร
กระทรวงคมนาคม 
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รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(10	กรกฎาคม	2562	-	ปัจจุบัน)
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รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(10	กรกฎาคม	2562	-	ปัจจุบัน)

นายถาวร เสนเนียม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

(10	กรกฎาคม	2562	-	22	มีนาคม	2564)

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

(22	มีนาคม	2564	-	ปัจจุบัน)
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คณะผู้บรหิาร (ข้าราชการการเมือง)

นายวิรัช พิมพะนิตย์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(6	สิงหาคม	2562	-	ปัจจุบัน)

นางสาวฐิติมา เฮ้งเจริญ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายอธิรัฐ	รัตนเศรษฐ)
(6	ตุลาคม	2563	-	ปัจจุบัน)

นางสุขสมรวย วันทนียกุล
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(6	สิงหาคม	2562	-	ปัจจุบัน)

นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม	(นายอธิรัฐ	รัตนเศรษฐ)
(6	สิงหาคม	2562	-	ปัจจุบัน)	

1 2 3 4

1 3

2 4
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นายอภิชาต สุภาแพ่ง
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	
(นายถาวร	เสนเนียม)	
(13	สิงหาคม	2562	-	29	มีนาคม	2564)

นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงศ์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	
(นายวีรศักดิ์	หวังศุภกิจโกศล)	
(30	มีนาคม	2564	-	ปัจจุบัน)

นายเจือ ราชสีห์
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม	(นายถาวร	เสนเนียม)	
(13	สิงหาคม	2562	-	29	มีนาคม	2564)

นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม	(นายวีรศักดิ์	หวังศุภกิจโกศล)	
(20	เมษายน	2564	-	ปัจจุบัน)

1 2 3 4

1 3

2 4
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ปลัดกระทรวงคมนาคม

นายชยธรรม์ พรหมศร
ปลัดกระทรวงคมนาคม 

(1	ตุลาคม	2563	-	ปัจจุบัน)
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รองปลัดกระทรวงคมนาคม

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน
รองปลัดกระทรวงคมนาคม	
หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง	
(9	เมษายน	2562	-	ปัจจุบัน)

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์
รองปลัดกระทรวงคมนาคม	

หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจด้านการขนส่ง	

(1	ตุลาคม	2563	-	ปัจจุบัน)

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์
รองปลัดกระทรวงคมนาคม	

ด้านอ�านวยการ	
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	

(1	ตุลาคม	2562	-	ปัจจุบัน)
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คณะผู้ตรวจราชการ
กระทรวงคมนาคม

นายทวี เกศิส�าอาง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง	

(1	ตุลาคม	2563	-	30	กันยายน	2564)

นางสาวดุจดาว เจริญผล
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง	
(2	กุมภาพันธ์	2564	-	ปัจจุบัน)

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง	

(9	กุมภาพันธ์	2564	-	ปัจจุบัน)

นายปริญญา แสงสุวรรณ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง	

(9	กุมภาพันธ์	-	25	ตุลาคม	2564)

นายกริชเพชร ชัยช่วย
ผู้ตรวจราชการกระทรวง	

(9	กุมภาพันธ์	2564	-	ปัจจุบัน)

นายจุฬา สุขมานพ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง	

(9	กุมภาพันธ์	2564	-	ปัจจุบัน)
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คณะที่ปรึกษา
ที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวง

นายวัลลภ งามสอน
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก	

(24	กุมภาพันธ์	2563	-	30	กันยายน	2564)

นายสถาพร อังคณาวรกุล
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ	

(6	สิงหาคม	2563	-	ปัจจุบัน)

นายธงชัย พงษ์วิชัย
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน�้า

(20	พฤษภาคม	2563	-	ปัจจุบัน)
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คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมนิผลประจ�ากระทรวงคมนาคม

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ประจ�ากระทรวงคมนาคม	
(23	กันยายน	2563	-	ปัจจุบัน)

นายระพินทร์ จารุดุล
กรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ประจ�ากระทรวงคมนาคม	
(23	กันยายน	2563	-	ปัจจุบัน)

นายเทียนโชติ จงพีร์เพียร
กรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ประจ�ากระทรวงคมนาคม	
(23	กันยายน	2563	-	22	เมษายน	2564)	

(ถึงแก่กรรม)

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
กรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ประจ�ากระทรวงคมนาคม	
(23	กันยายน	2563	-	ปัจจุบัน)

นายสุวิทย์ อมรนพรัตนกุล
กรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ประจ�ากระทรวงคมนาคม	
(23	กันยายน	2563	-	ปัจจุบัน)
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คณะผู้บริหาร
ทีร่ายงานตรงต่อปลัดกระทรวง

นางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม	1	
(9	กุมภาพันธ์	2564	-	ปัจจุบัน)

นางสาวอนุรักษ์ ศรีสุระ
หัวหน้าส�านักงานรัฐมนตรี	

(22	กันยายน	2563	-	ปัจจุบัน)

นางสาวกชกร สวัสดิ์วงษ์
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	

(17	พฤศจิกายน	2563	-	ปัจจุบัน)

นางจตุพร เนียมสุข
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม	2	
(15	มกราคม	2563	-	ปัจจุบัน)

นายชยุตพล ลีนิวา
ผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านให้ค�าปรึกษากฎหมาย	
(25	มีนาคม	2559	-	ปัจจุบัน)

นางสาววนัญญา วรรณจ�ารัส
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
(28	ธันวาคม	2563	-	ปัจจุบัน)
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ท�าเนียบผู้บริหาร
หน่วยงานในสังกัด
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กรมเจ้าท่า
พัฒนาระบบการขนส่งทางน�้าอย่างเชื่อมโยง 
มีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย 
และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

นายวิทยา ยาม่วง
อธิบดีกรมเจ้าท่า	

(1	ตุลาคม	2562	-	31	ตุลาคม	2564)

นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ
รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ	

(15	มกราคม	2563	-	ปัจจุบัน)

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์
รองปลัดกระทรวงคมนาคม	

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า	
(2	พฤศจิกายน	2564	-	ปัจจุบัน)

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล
รองอธิบดีด้านวิชาการ	

(27	มกราคม	2558	-	ปัจจุบัน)

นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์
รองอธิบดีด้านปลอดภัย	

(7	มิถุนายน	2564	-	ปัจจุบัน)
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กรมการขนส่งทางบก
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก�ากับ ดูแล 
ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก	
(1	ตุลาคม	2562	-	ปัจจุบัน)

นายธานี สืบฤกษ์
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร	

(31	มกราคม	2562	-	30	กนัยายน	2564)

นายยงยุทธ นาคแดง
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ	

(15	มกราคม	2563	-	30	กันยายน	2564)

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์
รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ	
(31	มกราคม	2562	-	
8	กุมภาพันธ์	2564)

นางสิริรัตน์ วีรวิศาล
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ

(10	กุมภาพันธ์	2565	-	ปัจจุบัน)

นางพรรณี พุ่มพันธ์
รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ	

(7	มิถนุายน	-	
30	กนัยายน	2564)
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร	

(1	ตุลาคม	2564	-	ปัจจุบัน)	

นายเสกสม อัครพันธุ์
รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ

(10	กุมภาพันธ์	2565	-	ปัจจุบัน)
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กรมท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานมาตรฐานสากล 
ส่งเสริมโครงข่ายคมนาคมของประเทศ

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย
อธิบดีกรมท่าอากาศยาน	

(9	ตุลาคม	2563	-	25	ตุลาคม	2564)

นายสมเกียรติ มณีสถิตย์
รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน

ด้านเศรษฐกิจ
(24	พฤศจิกายน	2549	-	ปัจจุบัน)

นายปริญญา แสงสุวรรณ
อธิบดีกรมท่าอากาศยาน	

(26	ตุลาคม	2564	-	ปัจจุบัน)

นายจรุณ มีสมบูรณ์
รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน

ด้านมาตรฐาน	
(1	มีนาคม	2555	-	ปัจจุบัน)

นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล
รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(18	มิถุนายน	2561	-	ปัจจุบัน)
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กรมทางหลวง
ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย 
เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

นายสราวุธ ทรงศิวิไล
อธิบดีกรมทางหลวง	

(1	ตุลาคม	2562	-	ปัจจุบัน)

นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน
รองอธบิดกีรมทางหลวง	

ฝ่ายบ�ารงุทาง
(15	กันยายน	2560	-	ปัจจุบัน)

นายอภิชาติ จันทรทรัพย์
รองอธิบดีกรมทางหลวง	

ฝ่ายด�าเนินงาน
(15	กันยายน	2560	-	ปัจจุบัน)

นายไพฑูรย์ พงษ์ชวลิต
รองอธิบดีกรมทางหลวง	

ฝ่ายบริหาร
(7	มิถุนายน	2564	-	ปัจจุบัน)

นายมนตรี เดชาสกุลสม
รองอธิบดีกรมทางหลวง	

ฝ่ายวิชาการ
(7	มิถุนายน	2564	-	ปัจจุบัน)



32 รายงานประจ�าปี 2564 กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท
เชื่อมโยงโครงข่ายถนน ระหว่างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงท้องถิ่น 
ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ สถานีรถโดยสาร เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และโครงการพระราชด�าริเข้าด้วยกันได้ครบถ้วน ภายในปี พ.ศ. 2579

นายปฐม เฉลยวาเรศ
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท	

(9	พฤศจิกายน	2562	-	15	ตุลาคม	2564)

นายไกวัลย์ โรจนานุกูล
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

ด้านบ�ารุงทาง	
(14	มกราคม	2563	-	ปัจจุบัน)

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท	

(26	ตุลาคม	2564	-	ปัจจุบัน)

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท	

(6	กุมภาพันธ์	2558	-	
30	กนัยายน	2564)

นายผดงุศกัดิ ์สรจุกิ�าจรวัฒนะ
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

ด้านด�าเนินงาน	
(9	กุมภาพันธ์	2564	-	ปัจจุบัน)

นายสมชาย ลลีาประภาภรณ์
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

ด้านบริหารและวิชาการ	
(10	กุมภาพันธ์	2564	-	ปัจจุบัน)
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ส�านกังานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร
องค์กรน�าในการก�าหนดทศิทางและขบัเคลือ่นการพฒันา
ระบบคมนาคมของประเทศ

นายปัญญา ชูพานิช
ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร	
(9	กุมภาพันธ์	2564	-	ปัจจุบัน)

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์
รองผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร	
(6	กนัยายน	2559	-	ปัจจบัุน)

นายสุรพงษ์ เมี้ยนมิตร
รองผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร	
(7	มถินุายน	2564	-	ปัจจบัุน)
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กรมการขนส่งทางราง
เป็นองค์กรก�ากับดูแลระบบการขนส่งทางราง 
เพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการระดับสากล

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์
รองอธิบดีกรมทางหลวง	
รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมการขนส่งทางราง	
(19	ธันวาคม	2563	-	8	กุมภาพันธ์	2564)

อธิบดีกรมการขนส่งทางราง	
(9	กุมภาพันธ์	-	30	กันยายน	2564)

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์
รองปลัดกระทรวงคมนาคม	

รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมการขนส่งทางราง	

(1	ตุลาคม	-	18	ธันวาคม	2563)	
และ	(1	ตุลาคม	2564	-	ปัจจุบัน)

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง	
(1	ตุลาคม	2563	-	ปัจจุบัน)
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ส�านกังานการบนิพลเรอืน
แห่งประเทศไทย
มาตรฐานสู่ความยั่งยืน Standard Toward Sustainability

นายสุทธิพงษ์ คงพูล
ผู้อ�านวยการ	

ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	
(17	กุมภาพันธ์	2564	-	ปัจจุบัน)

นายปรีดา ยังสุขสถาพร
รองผู้อ�านวยการ	

ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
(1	กรกฎาคม	2559	-	15	กรกฎาคม	2564)	

นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์
รองผู้อ�านวยการ	

รักษาการผู้อ�านวยการ	
ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	
(1	ตุลาคม	2563	-	16	กุมภาพันธ์	2564)
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การรถไฟแห่งประเทศไทย
เป็นผู้ให้บริการระบบรางของรัฐที่ดีที่สุดในอาเซียน ในปี 2570

นายนิรุฒ มณีพันธ์
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

นายอวิรุทธ์ ทองเนตร 
รองผู้ว่าการ

กลุ่มอ�านวยการ	

นายเอก สิทธิเวคิน
รองผู้ว่าการ

กลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน

นายจเร รุ่งฐานีย 
รองผู้ว่าการ

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน 

นายพีระเดช หนูขวัญ
รองผู้ว่าการ

กลุ่มยุทธศาสตร์
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นายสุชีพ สุขสว่าง 
รองผู้ว่าการ

กลุ่มธุรกิจการเดินรถ

นางสาวชุติมา วงศ์ศิวะวิลาส
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
ด้านบริหาร	

(25	สิงหาคม	2564	-	ปัจจุบัน)

นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ 
รองผู้ว่าการ

กลุ่มธุรกิจการซ่อมบ�ารุงรถจักรและล้อเลื่อน	

นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล 
รองผู้ว่าการ

กลุ่มบริหารรถไฟฟ้า	

นางสาวเจษฎาพร ยุทธนวบูิลย์ชัย 
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
ด้านบริหาร	

(ถึงวันที่	25	สิงหาคม	2564)	

นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง
ผู้ช่วยผู้ว่าการ
ด้านปฏิบัติการ
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การท่าเรือแห่งประเทศไทย
To be World Class Port with Excellent Logistics Services 
for Sustainable Growth in 2030
มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นน�าระดับโลก ด้วยการให้บริการด้านโลจิสติกส์
ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2573

เรือโท 
กมลศักดิ์ พรหมประยูร

ผู้อ�านวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย

(ถึงวันที่	12	พฤศจิกายน	2564)

เรือโท ยุทธนา โมกขาว 
รองผู้อ�านวยการ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารการเงิน
และกลยุทธ์องค์กร

ร้อยต�ารวจตรี 
มนตรี ฤกษ์จ�าเนียร

ผู้อ�านวยการท่าเรือแหลมฉบัง

ร้อยต�ารวจตรี 
ธาณิน อัมพะวะผะลิน 

รองผู้อ�านวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย

สายวิศวกรรม	

นายบัณฑิต สาครวิศวะ 
ผู้อ�านวยการท่าเรือกรุงเทพ

เรือโท 
ดร. ช�านาญ ไชยฤทธิ์

รองผู้อ�านวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย

สายบริหารสินทรัพย์
และพัฒนาธุรกิจ
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นางอัฌนา พรหมประยูร 
รองผู้อ�านวยการ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารทรัพยากรบุคคล

และบรรษัทภิบาล
(ถึงวันที่	31	มีนาคม	2564)

เรือโท ภูมิ แสงค�า
รองผู้อ�านวยการท่าเรือกรุงเทพ

นายสมชาย เหมทอง
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารสินทรัพย์
และพัฒนาธุรกิจ

นายอังกูร ล้วนประพันธ์ 
นักบริหาร	16

ประจ�าผู้อ�านวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย

 

ร้อยต�ารวจโท 
ประจักษ์ ศรีวรรธนะ 

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย

สายตรวจสอบ

นายอภิเสต พงษ์สุวรรณ 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารการเงิน
และกลยุทธ์องค์กร

เรือเอก รุจน์ สุขปรีดี
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย
สายบริหารทรัพยากรบุคคล

และบรรษัทภิบาล

เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ
รองผู้อ�านวยการท่าเรือแหลมฉบัง

นายเรืองศักดิ์ บ�าเหน็จพันธุ์ 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย	
สายวิศวกรรม

ร้อยต�ารวจโท ชัยชาญ ชูทอง 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย	
สายบริหารทรัพยากรบุคคล	

และบรรษัทภิบาล
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การทางพเิศษแห่งประเทศไทย
มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพื่อให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า 
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  อย่างยั่งยืน

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข 
ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย	

(3	สิงหาคม	2563	-	ปัจจุบัน)	

นายวิชาญ เอกรินทรากุล  
ที่ปรึกษาผู้ว่าการ	(ด้านการบริหาร)	
(20	กุมภาพันธ์	2563	-	ปัจจุบัน)	
รักษาการในต�าแหน่งรองผู้ว่าการ

ฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน	
(24	กุมภาพันธ์	2563	-	21	มีนาคม	2564)	

นายชาตรี ตันศิริ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ	

รักษาการในต�าแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบ�ารุงรักษา	
(16	ธันวาคม	2562	-	20	มกราคม	2564)	

ผู้ช่วยผู้ว่าการ	
(21	มกราคม	-	17	มิถุนายน	2564)
รองผูว่้าการฝ่ายก่อสร้างและบ�ารงุรกัษา	

(19	มีนาคม	2564	-	ปัจจบัุน)	
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นายด�าเกิง ปานข�า 
รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ	

(23	ธันวาคม	2558	-	ปัจจุบัน)	

นางทศานุช ธรรมโชติ
 รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร	

(1	ตุลาคม	2562	-	ปัจจุบัน)

นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี 
รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน	

(22	มีนาคม	2564	-	ปัจจุบัน)

นายประมวลรัตน์ จินณรงค์ 
รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน	

(18	มิถุนายน	-	30	กันยายน	2564)	
ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย	

รกัษาการในต�าแหน่งรองผูว่้าการฝ่ายกฎหมาย
และกรรมสทิธิท่ี์ดนิ	

(21	มกราคม	-	17	มิถุนายน	2564)	
ผู้อ�านวยการฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน	

รกัษาการในต�าแหน่งรองผูว่้าการฝ่ายกฎหมาย
และกรรมสทิธิท่ี์ดนิ	

(1	ตุลาคม	2563	-	20	มกราคม	2564)	

นายธิติพันธ์ พานิชประสาทสิน  
ผู้อ�านวยการฝ่ายบ�ารุงรักษา	

รักษาการในต�าแหน่ง
รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบ�ารุงรักษา	
(21	มกราคม	-	18	มีนาคม	2564)	

นายชัย แก้วเพ็ง
ผู้ช่วยผู้ว่าการ	

(18	มิถุนายน	-	30	กันยายน	2564)
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การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

นายฤทธิกา สุภารัตน์  
รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	

(บริหาร)	

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ 
ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล 
รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	

(กลยุทธ์และแผน)	
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นางสาวสิริธิดา ธรรมกุล 
รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	

(บริหาร)	

นายวิทยา พันธุ์มงคล 
รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	

(ปฏิบัติการ)	

นางณฐมณ บุนนาค   
รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	

(การเงิน)

นายกิตติกร ตันเปาว์ 
รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	

(วิศวกรรมและก่อสร้าง)
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นายช�านาญ อยู่สอาด
รองผู้อ�านวยการ

ฝ่ายการเดินรถองค์การ
(2	สิงหาคม	-	

30	กันยายน	2564)

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล 
ผู้อ�านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	

(3	มีนาคม	2559	-	1	ตุลาคม	2564)	

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล
ผู้อ�านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	

(2	ตุลาคม	2564	-	ปัจจุบัน)

นางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์ 
รองผู้อ�านวยการ

ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
(2	สิงหาคม	2564	-	ปัจจุบัน)

นางสาวเบญจวรรณ  
เปี่ยมสุวรรณ 

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร	
รักษาการในต�าแหน่ง	

รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร
(1	ตลุาคม	2564	-	
19	มกราคม	2565)

นางพนิดา ทองสุข 
รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร	

(26	ตุลาคม	2561	-	
30	กันยายน	2564)

องค์การขนส่งมวลชน
กรงุเทพ
ผู้น�าการให้บริการรถโดยสารประจ�าทาง
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นางสาวภัคณัฎฐ์ มากช่วย 
รักษาการแทน

ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน
(29	มิถุนายน	2563	-	ปัจจุบัน)

รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร
(24	กุมภาพันธ์	2555	-	ปัจจุบัน)

พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย
ผู้อ�านวยการกองวิชาบริการการบิน

รักษาการในต�าแหน่ง
รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ
(22	มิถุนายน	2563	-	ปัจจุบัน)

สถาบันการบินพลเรือน
เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศในวิชาชีพด้านการบิน 
โดยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของชาติ
และภูมิภาคอาเซียน
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บริษัท ขนส่ง จ�ากัด
เป็นผู้น�าด้านการขนส่งทางถนนวิถีใหม่ 
เชื่อมโยงทั่วไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
กรรมการผู้จัดการใหญ่	
บริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด

นางพัชรินทร์ ดีเจริญ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	

ฝ่ายบริหาร	

นายมาโนช สายชูโต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	

ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

นางวราภรณ์ ชัยฤกษ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหารการเดินรถ

นางสาวระพิพรรณ วรรณพินทุ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	

ฝ่ายพัฒนาองค์กร
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บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ�ากัด
เป็นองค์กรท่ีให้บรกิารการเดนิอากาศด้วยคุณภาพสูงสดุอย่างย่ังยืน

นายสมนึก รงค์ทอง 
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	

บรษัิท	วทิยุการบินแห่งประเทศไทย	จ�ากดั	
(ถงึวันท่ี	6	กรกฎาคม	2564)	

นางสาวดวงตา สมิตสุวรรณ  
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	

(อ�านวยการ)	

นายทินกร ชูวงศ์ 
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	(ปฏิบัติการ)	

รักษาการกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	
(7	กรกฎาคม	2564	-	ปัจจุบัน)

นายสุทธิพงษ์ คงพูล 
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	
(มาตรฐานและความปลอดภัย)	
(ถึงวันที่	15	กุมภาพันธ์	2564)

นายสุขเหลือ เชี่ยวอาชีพ 
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	
(นโยบายและทรัพยากรบุคคล)
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บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากดั 
(มหาชน)
ทอท. เป็นผูด้�าเนนิการและจดัการท่าอากาศยานทีด่รีะดบัโลก 
การมุง่เน้นคุณภาพการให้บริการโดยค�านงึถงึความปลอดภยั 
และสร้างรายได้อย่างสมดลุ

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ 
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	

บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	
(มหาชน)

นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย 
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	

(สายงานยุทธศาสตร์)	

เรืออากาศเอก 
ธรรมาวุธ นนทรีย์  

รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	
(สายงานมาตรฐานท่าอากาศยาน

และการบิน)	

นายมนตรี มงคลดาว 
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	
(สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค)	

นายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์  
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	
(สายงานบัญชีและการเงิน)	

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการเงิน	

นายกิตติพจน์ เวณุนันทน์  
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	
(สายงานเทคโนโลยีดิจิทัล

และการสื่อสาร)	

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ 
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	

(สายงานพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด)	

นางฉฎาณิศา ช�านาญเวช  
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	
(สายงานทรัพยากรบุคคล

และอ�านวยการ)
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นายกิตติพงศ์ กิตติขจร 
ผู้อ�านวยการ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นายมนต์ชัย ตะโหนด 
ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต	

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ 
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	

(สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)	

นาวาอากาศตรี 
สมชนก เทียมเทียบรัตน ์

ผู้อ�านวยการ
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง	

เชียงราย	

เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู 
ผู้อ�านวยการท่าอากาศยาน

ดอนเมือง	

เรืออากาศโท 
ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี 

ผู้อ�านวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่	

นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม 
ผู้อ�านวยการท่าอากาศยาน

เชียงใหม่	

นางสาวชนาลัย ฉายากุล 
เลขานุการบริษัท
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บริษัท โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จ�ากัด
มุ่งมั่นพัฒนาให้ รทส. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
โปร่งใส  และก�ากับดูแลผู้รับจ้างบริหารกิจการโรงแรม
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ข้อก�าหนดให้เป็นโรงแรม
ที่มีมาตรฐานระดับ 4 ดาว เป็นที่ยอมรับและประทบัใจในระดบัสากล 
เพือ่ให้ได้ผลตอบแทนสูงสดุแก่ผู้ถอืหุน้ของ รทส. และประเทศ

นายณฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล 
ผูจ้ดัการ	

บรษัิท	โรงแรมท่าอากาศยานสวุรรณภมิู	จ�ากดั
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บรษิทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ากดั
บรษิทัฯ มุง่ม่ันเพือ่เป็นผูน้�าในการให้บรกิารเดนิรถไฟฟ้า
ทีม่มีาตรฐานในระดบัสากล

นายปิยะ วิโรจน์โภคา
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	

กลุ่มสายงานปฏิบัติการ	
(1	มีนาคม	2562	-	30	เมษายน	2564)	

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	

บริษัท	รถไฟฟ้า	ร.ฟ.ท.	จ�ากัด

นายศุภกร ยุทธวงษ์สุข 
รักษาการรองกรรมการ	

ผู้อ�านวยการใหญ่	
กลุ่มสายงานวิศวกรรม	

ผู้อ�านวยการฝ่ายระบบรถไฟฟ้า
และระบบอุปกรณ์รถไฟฟ้า

นายกิตติพงษ์ เรืองแสน 
รักษาการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	

กลุม่สายงานบรหิาร 
รกัษาการฝ่ายทรพัยากรบุคคลและอ�านวยการ
รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล	
รักษาการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	

กลุ่มสายงานบริหาร	
(16	มีนาคม	2563	-	3	มิถุนายน	2564)
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โครงสร้างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม

ส�านักงานรัฐมนตรี

กรมการขนส่งทางบก

กรมท่าอากาศยาน

กรมทางหลวง

กรมทางหลวงชนบท

กรมการขนส่งทางราง

ส�านักงานปลัด 
กระทรวงคมนาคม

ส�านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร

กรมเจ้าท่า

ส่วนราชการ ส่วนรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระตามกฎหมาย

การรถไฟ 
แห่งประเทศไทย

ส�านักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทย

การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย

สถาบันการบินพลเรือน

องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด

การท่าเรือ 
แห่งประเทศไทย

บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ�ากัด

บริษัท รถไฟฟ้า
ร.ฟ.ท. จ�ากัด

บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จ�ากดั (มหาชน)

บริษัท โรงแรม
ท่าอากาศยานสุวรรณภมู
จ�ากดั

การทางพิเศษ 
แห่งประเทศไทย
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กรอบอัตราก�าลังส่วนราชการ

กรอบอัตราก�าลังส่วนรัฐวิสาหกิจ
และองค์กรอิสระ

ล�าดับที่ หน่วยงาน ข้าราชการ
(อัตรา)

ลูกจ้างประจ�า 
(อัตรา)

พนักงาน
ราชการ
(อัตรา)

1 ส�านักงานรัฐมนตรี 23 	- 1

2 ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 387 27 35

3 กรมการขนส่งทางบก 4,069 267 1,530

4 กรมการขนส่งทางราง 84 0 22

5 กรมเจ้าท่า 1,225 350 956

6 กรมท่าอากาศยาน 454 281 366

7 กรมทางหลวง 6,690 1,911 7,012

8 กรมทางหลวงชนบท 1,801 521 2,138

9 ส�านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร

210 22 66

รวม 14,943 3,379 12,126

ล�าดับที่ ส่วนราชการ พนักงาน
(อัตรา)

ลูกจ้าง
(อัตรา)

รวม 
(อัตรา)

1 การรถไฟแห่งประเทศไทย 18,015 4,056 22,071

2 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 3,166 - 3,166

3 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 4,715 607 5,322

4 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 1,230 	- 1,230

5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 13,162 12 13,174

6 สถาบันการบินพลเรือน 364 8 372

7 บริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด 4,899 	- 4,899

8 บริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จ�ากัด 3,155 33 3,188

9 บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน) 6,150 1,927 8,077

10 บริษัท	โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	จ�ากัด 11 	- 11

11 บริษัท	รถไฟฟ้า	ร.ฟ.ท.	จ�ากัด 534 256 790

12 ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 519 - 519

รวม 55,920 6,899 62,819

ข้อมูล	ณ	ตุลาคม	2564

ข้อมูล	ณ	ตุลาคม	2564



ของกระทรวงคมนาคม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
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ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
ของกระทรวงคมนาคม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการด้านการขนส่งทางบก
 1. เร่งรดัการพฒันาโครงข่ายทางหลวงพเิศษระหว่างเมือง 
(Motorway) และโครงการทางพิเศษ	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้	
	 	 1.1	 เร่งพัฒนา	Motorway	5	 เส้นทาง	 อยู่ระหว่าง 
การก่อสร้าง	3	เส้นทาง	ได้แก่	สายบางปะอิน	-	นครราชสีมา	 
สายบางใหญ่	-	กาญจนบุรี	และสายบางขุนเทียน	-	บ้านแพ้ว	
และอยู่ระหว่างการน�าเสนอโครงการตามข้ันตอนของ	 พ.ร.บ.	
การร่วมลงทุนฯ	 พ.ศ.	2562	 จ�านวน	2	 เส้นทาง	 ได้แก	่ 
สายนครปฐม	-	ชะอ�า	และทางยกระดับอุตราภิมุข	ช่วงรังสิต	-  
บางปะอิน
	 	 1.2	 เร่งรัดการก่อสร้างทางพิเศษสายใหม่	 จ�านวน 
2	 เส้นทาง	 ได้แก่	 โครงการทางพิเศษสายพระราม	3	 -	
ดาวคะนอง	-	วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร	ด้านตะวนัตก	 
(อยู่ระหว่างก่อสร้าง)	และโครงการทางพเิศษสายกะทู้	-	ป่าตอง	
จังหวัดภูเก็ต	 (อยู่ระหว่างการเสนอโครงการตามข้ันตอน 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนฯ)	
 2. เร่งรัดการพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง  
และศูนย์การขนส่งสินค้า จ�านวน	2	 แห่ง	 ได้แก่	 โครงการ 

ศนูย์เปลีย่นถ่ายรปูแบบการขนส่งสนิค้าเชียงของ	จงัหวดัเชียงราย	 
(ก่อสร้างแล้วเสร็จ)	 และโครงการศูนย์การขนส่งชายแดน	
จังหวัดนครพนม	(อยู่ระหว่างคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ)
 3. ส่งเสริมการน�านวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ และพัฒนา 
กฎระเบียบให้มีความทันสมัย	ประกอบด้วย	
	 	 3.1	 พัฒนาระบบเก็บค ่าธรรมเนียมด ้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่มีไม้กั้น	(M-Flow)	
	 	 3.2	 ส่งเสริมการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐ	 
เพือ่เพิม่ความปลอดภยัในการเดนิทาง	และช่วยเหลอืเกษตรกร
ชาวสวนยาง	ปัจจุบัน	ทล.	และ	ทช.	 ได้ลงนามในสัญญาซื้อ	
RFB	และ	RGP	ครบถ้วนแล้ว	อยู่ระหว่างด�าเนินการตรวจรับ
พัสดุ	และติดตั้งในพื้นที่	
	 	 3.3	 จดัท�าร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รบัจ้างบรรทุก
คนโดยสารไม่เกิน	7	 คนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	.…	 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว	อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา	

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) สายบางปะอิน - นครราชสีมา

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) สายพระราม 3 - ดาวคะนอง - 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก

ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงรายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี

ระบบเก็บค่าธรรมเนียมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow)
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โครงการด้านการขนส่ง
ทางราง
 1. เร่งรดัการพัฒนาโครงการรถไฟความเรว็สงู	ประกอบด้วย	 
โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเช่ือมโยงภูมิภาค	
ช่วงกรุงเทพฯ	-	 หนองคาย	 (ระยะท่ี	1	 ช่วงกรุงเทพฯ	-
นครราชสีมา)	 (โครงการรถไฟไทย	 -	 จีน)	 (อยู ่ระหว่าง 
การก่อสร้าง)	และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม	3	สนามบิน	
(อยู ่ระหว่างการรื้อย้ายสาธารณูปโภค	 เพื่อส่งมอบพื้นท่ี 
ให้เอกชนคู่สัญญา)	
 2. เร่งรัดการพฒันาระบบรถไฟทางคู	่โดยเร่งรัดการก่อสร้าง
โครงการรถไฟทางคู ่ 	 ระยะที่	 1	 จ�านวน	 5	 โครงการ	 
(ช่วงมาบกะเบา	-	 ชุมทางถนนจิระ	 ช่วงลพบุรี	-	 ปากน�้าโพ	 
ช่วงนครปฐม	-	หัวหิน	ช่วงหัวหิน	-	ประจวบคีรีขันธ์	และช่วง
ประจวบคีรีขันธ์	-	ชุมพร)	และเร่งผลักดันโครงการรถไฟทางคู่	
สายใหม่	2	เส้นทาง	ได้แก่	สายเด่นชัย	-	เชียงราย	-	เชียงของ	
และสายบ้านไผ่	-	มกุดาหาร	-	นครพนม	(อยู่ระหว่างการประกวด 
ราคา)	
 3. เร่งรัดการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร  
โดยเร่งรัดการก่อสร้าง	 ประกอบด้วย	 โครงการระบบรถไฟ
ชานเมืองสายสีแดงฯ	(ปัจจุบันเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์แล้ว	
เมื่อวันที่	29	 พฤศจิกายน	2564)	 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม	 
ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ	-	มีนบุรี	สายสีชมพู	ช่วงแคราย	-	มีนบุรี	
และสายสีเหลือง	 ช่วงลาดพร้าว	-	 ส�าโรง	 และเร่งผลักดัน 
การประกวดราคา	2	เส้นทาง	ได้แก่	โครงการรถไฟฟ้าสายสส้ีม	
ช่วงบางขุนนท์	 -	 มีนบุรี	 (สุวินทวงศ์)	 และสายสีม ่วง	 
ช่วงเตาปูน	-	ราษฎร์บูรณะ	
 4. เร่งผลักดันระบบขนส่งมวลชนในภูมิภาค	ประกอบด้วย	
โครงการระบบขนส่งมวลชน	 จังหวัดภูเก็ต	 จังหวัดเชียงใหม	่
และจังหวัดนครราชสีมา	

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานในพิธีเปิดให้ประชาชนใช้บริการเดินรถ

โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต 
และบางซื่อ - ตลิ่งชัน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาการก่อสร้างโครงการพัฒนา

ระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ - หนองคาย 
(ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง กระทรวงคมนาคม 
ร่วมพิธีเปิดโครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดง ช่วงบางซื่อ - รังสิต และบางซื่อ - ตลิ่งชัน

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ สถานีกลางบางซื่อ
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โครงการด้านการขนส่งทางน�า้
 1. เร่งรัดการพัฒนาโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง 
ระยะท่ี 3	 (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	 และคัดเลือกเอกชน 
ร่วมลงทุนฯ)
 2. น�านวัตกรรมการเทคโนโลยีการเดินเรือขับเคลื่อน 
ด้วยระบบไฟฟ้ามาใช้	 โดยได้เริ่มทดลองการให้บริการ 
ในคลองผดุงกรุงเกษม

ท่าเรือแหลมฉบัง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี 
ร่วมทดลองโดยสารเรือพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ คลองผดุงกรุงเกษม

58 รายงานประจ�าปี 2564 กระทรวงคมนาคม



โครงการด้านการขนส่ง
ทางอากาศ
 1. เร ่งรัดการพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถ 
ในการให้บริการของท่าอากาศยานหลักในประเทศ	 ได้แก	่ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 (โครงการพัฒนาท่าอากาศยานฯ	
ระยะที่	2	และโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่	3	)	ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง	และท่าอากาศยานเชียงใหม่	
 2. เร่งรดัการพฒันาท่าอากาศยานภมิูภาค	จ�านวน	10	แห่ง	
ด�าเนนิการก่อสร้างแล้วเสรจ็	4	แห่ง	ได้แก่	ท่าอากาศยานเบตง	
ท ่าอากาศยานแม่สอด	 ท ่าอากาศยานนครพนม	 และ 
ท่าอากาศยานสกลนคร	 และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง	6	 แห่ง	
ได้แก่	 ท่าอากาศยานบุรีรัมย์	 ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี	 
ท่าอากาศยานตรงั	ท่าอากาศยานกระบ่ี	ท่าอากาศยานขอนแก่น	
และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง 

การเพิ่มขีดความสามารถอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2564 
พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมประชุม

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2
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ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
ของส�านกังานรัฐมนตรี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

	 ส�ำนักงำนรัฐมนตรี	 กระทรวงคมนำคม	 มีกำรแบ่งส่วน
รำชกำรตำมกฎกระทรวงกำรแบ่งส่วนรำชกำรส�ำนักงำน
รัฐมนตรี	 กระทรวงคมนำคม	 พ.ศ.	2545	 มีภำรกิจเกี่ยวกับ
รำชกำรทำงกำรเมือง	 เพื่อสนับสนุนภำรกิจของรัฐมนตร	ี
ประสำนนโยบำยระหว่ำงกระทรวง	 โดยมีอ�ำนำจหน้ำท่ี 
ในกำรรวบรวมข ้ อ มูลและวิ เครำะห ์ กลั่ นกรอง เ รื่ อ ง 
เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี	 รวมท้ังเสนอควำมเห็นประกอบ 
กำรวินิจฉัยสั่ งกำรของรัฐมนตรี 	 สนับสนุนกำรท�ำงำน 
ของรัฐมนตรีในกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเมืองระหว่ำงรัฐมนตร	ี
คณะรัฐมนตรี 	 รัฐสภำ	 และประชำชน	 ประสำนงำน 
กำรตอบกระทู้	ชี้แจงญัตติ	ร่ำงพระรำชบัญญัติ	และกิจกำรอื่น
ทำงกำรเมือง	และด�ำเนินกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์	ร้องเรียน	
เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรของส�ำนักงำนรัฐมนตรี	เป็นไปอย่ำง
เหมำะสมกับลักษณะงำน	
	 เมื่อวันท่ี	4	 มกรำคม	2564	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม	 ได้แถลงนโยบำยปี	2564	 ของกระทรวงคมนำคม	 
โดยมุ่งม่ันพัฒนำโครงข่ำยคมนำคมขนส่งท่ัวท้ังประเทศ 
อย่ำงบูรณำกำร	ท้ังทำงบก	รำง	น�ำ้	และอำกำศ	เพือ่ขับเคลือ่น
เศรษฐกิจและสร้ำงควำมอยู่ดีกินดีให้กับพี่น้องประชำชน 
มำโดยตลอด	โดยในปี	2564	กระทรวงคมนำคม	ได้เดินหน้ำ
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำรด้ำนคมนำคมในเชิงรุก	 
โดยมุง่เน้นกำรบูรณำกำรระหว่ำงรปูแบบกำรขนส่ง	และกำรก�ำกบั 
ดูแลกำรพัฒนำระบบคมนำคมให้มีควำมสะดวก	 ปลอดภัย	 

ตรงเวลำ	 และรำคำสมเหตุสมผล	 เพื่อคุณภำพชีวิตท่ีดี 
ของประชำชน	 สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงย่ังยืน	 
ด้วยกำรสำนต่อนโยบำยเดิมจำกปี	2563	 และกำรขับเคลื่อน
นโยบำยเพิ่มเติมปี	2564	 เช่น	 ศึกษำแผนแม่บท	MR-MAP	 
เพื่อวำงแผนกำรพัฒนำมอเตอร์เวย์ ให้สอดคล้องไปกับ 
กำรขยำยโครงข่ำยรถไฟทำงคูแ่ละรถไฟควำมเรว็สงูท่ัวประเทศ	
ศึกษำแผนโครงกำรสะพำนเศรษฐกิจ เชื่ อมฝ ั ่ งทะ เล 
อ่ำวไทย	-	อันดำมัน	หรือ	Land	Bridge	ตั้งศูนย์จัดจ�ำหน่ำย
และกระจำยสินค้ำ	OTOP	 ในพื้นท่ีสถำนีขนส่ง	 สถำนีรถไฟ	
สถำนีรถไฟฟ้ำ	 และท ่ำอำกำศยำน	 สร ้ำงสรรค ์พื้น ท่ี 
เพือ่สำธำรณประโยชน์	ผลกัดนักำรใช้เทคโนโลยียำนยนต์ไฟฟ้ำ	
หรือ	EV	ส�ำหรับใช้ในระบบขนส่งสำธำรณะ	ศึกษำและก�ำหนด
แนวทำงกำรใช้รถไฟฟ้ำล้อยำง	 พัฒนำระบบขนส่งมวลชน 
ขนำดรอง	 เร่งรัดกำรเปิดให้บริกำรโครงกำรระบบรถไฟ
ชำนเมืองสำยสีแดง	 และสถำนีกลำงบำงซ่ือ	 โดยพร้อมเปิด 
ให้บริกำรแก่ประชำชนอย่ำงเตม็รูปแบบในปี	2564	แก้ไขปัญหำ
กำรจรำจรติดขัดบนทำงด่วน	 กำรผลักดันใช้ระบบ	M-Flow	 
กำรแก้ปัญหำกำรจรำจรในจังหวัดภูเก็ต	และวำงระบบติดตำม
โครงกำรขนำดใหญ่	 เพื่อบูรณำกำรกำรบริหำร	 สั่งกำร 
ติดตำมผล	 และแก้ไขปัญหำในกำรด�ำเนินกำรโครงกำร 
ขนำดใหญ่
	 ส�ำนักงำนรัฐมนตรีจึงได้ด�ำเนินกำรเพื่อสนองต่อนโยบำย 
ดังกล่ำว	โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน	ดังนี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานแถลงนโยบายปี 2564 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564
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ด้านประสานงานการเมือง
	 ด�ำเนินกำรตอบกระทู้ถำมจำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	
ผ่ำนสภำผู้แทนรำษฎร	 กำรประสำนงำนเกี่ยวกับกำรประชุม
คณะกรรมำธิกำร	 เพื่อศึกษำและแก ้ไขป ัญหำต ่ำง	 ๆ	 
ให้กับประชำชน	 กำรประสำนงำนเสนอเรื่องเพื่อให้คณะ
รฐัมนตรพีจิำรณำ	เช่น	ขออนมัุตปิรบัเพิม่กรอบวงเงนิโครงกำร
ก่อสร้ำงทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง	 สำยบำงใหญ่	 -	 
กำญจนบุรี	 ของกรมทำงหลวง	 ขออนุมัติด�ำเนินงำนก่อสร้ำง
โครงกำรทำงหลวงพิ เศษระหว ่ำงเมืองหมำยเลข	 82	 
สำยบำงขุนเทียน	 -	 บ้ำนแพ้ว	 ช่วงเอกชัย	 -	 บ้ำนแพ้ว	 
ในส่วนของงำนโยธำ	 ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงรำง	
พ.ศ.	....	 ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน�้ำไทย	 
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ร่ำงกฎกระทรวงก�ำหนดขนำด	ลักษณะ	
และสขีองแผ่นป้ำยทะเบียนรถ	และกำรแสดงแผ่นป้ำยทะเบียน
รถและเครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีประจ�ำปี	 (ฉบับท่ี	 ..)	 

พ.ศ.	....		(ก�ำหนดแผ่นป้ำยทะเบียนรูปแบบพเิศษ)	ร่ำงกฎกระทรวง 
ว่ำด้วยรถยนต์รบัจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไม่เกนิ	7	คนผ่ำนระบบ
อิเลก็ทรอนกิส์	พ.ศ.	....	ร่ำงกฎกระทรวงก�ำหนดค่ำธรรมเนยีม
กำรใช้ยำนยนต์บนทำงหลวง	 พิเศษหมำยเลข	82	 สำยทำง 
ยกระดับ	บำงขุนเทียน	-	บ้ำนแพ้ว	พ.ศ.	....	นอกจำกนี้ยังมี
กำรด�ำเนินงำนกำรจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรประชุมสภำ 
ผู้แทนรำษฎร	 เพ่ือพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2565	วำระที่	1	วำระที่	2	
และวำระท่ี	3	และจดัตัง้ศนูย์ประสำนงำนกำรเปิดอภปิรำยท่ัวไป
เพื่อลงมติไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรีเป็นรำยบุคคล	 จ�ำนวน	3	 ครั้ง	
(ครั้งที่	1	ระหว่ำงวันที่	26	-	27	ตุลำคม	2563	ครั้งที่	2	ระหว่ำง
วันที่	26	-	19	กุมภำพันธ์	2564	และครั้งที่	3	ระหว่ำงวันที่	31	
สิงหำคม	-	3	กันยำยน	2564)	ณ	อำคำรรัฐสภำ
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ด้านการตรวจราชการ
	 ด�ำ เนินกำรจัดท�ำก�ำหนดกำร	 ประสำนหน ่วยงำน	 
อ�ำนวยควำมสะดวก	 เตรียมข้อมูล	 รวบรวมข้อสั่งกำร 
ในกำรตรวจรำชกำรของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม	 
เช่น	 กำรตรวจติดตำมควำมคืบหน้ำกำรพัฒนำโครงข่ำย
คมนำคมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต	 กำรตรวจควำมพร้อมโครงกำร
ทดลองเรือโดยสำรพลังงำนไฟฟ้ำในแม่น�้ำเจ ้ำพระยำ	 
ตรวจควำมพร้อมของสถำนีกลำงบำงซ่ือ	 และโครงกำร 
ระบบรถไฟชำนเมือง	 (สำยสีแดง)	 กำรเป ิดทดลอง 
เพื่อ เ ดินรถเสมือนจริงโครงกำรระบบรถไฟชำนเมือง	 
(สำยสีแดง)	 ช่วงบำงซื่อ	-	 รังสิต	 และช่วงบำงซื่อ	-	 ตลิ่งชัน	 
และกำรตรวจเยี่ยมกำรทดสอบระบบจัดเก็บค่ำธรรมเนียม 
ผ่ำนทำงอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น	 (Multi-lane	Free	Flow)	 
หรือระบบ	M-Flow	ของกรมทำงหลวง
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ด้านการรับเรื่องร้องทุกข์
	 ด�ำเนินกำรประสำนงำน	 วิเครำะห์	 กลั่นกรอง	 ตรวจสอบ
เรือ่งร้องเรยีน	ร้องทุกข์กรณท่ีีมปีระชำชนมำร้องเรยีนร้องทุกข์
ท่ีกระทรวงคมนำคม	 ประสำนงำนหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
ให้ค�ำแนะน�ำในกำรด�ำเนนิกำรเพือ่แก้ไขปัญหำควำมเดอืดร้อน
ให้กับประชำชน	 และรับข้อร้องเรียนจำกกลุ ่มประชำชน	 
เช่น	กรณีเครือข่ำยสลัม	4	ภำค	ตัวแทนขบวนกำรประชำชน
เพือ่สงัคมท่ีเป็นธรรม	(ขปส.)	เดนิทำงมำชมุนมุและตดิตำมเรือ่ง
รวม	14	 ครั้ง	 ในประเด็นเกี่ยวกับกำรแก้ไขปัญหำท่ีอยู่อำศัย	
กำรหำรือเพือ่แก้ไขปัญหำชุมชนในท่ีดนิ	รฟท.	กำรแก้ไขปัญหำ
ชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจำกโครงกำรรถไฟเช่ือม	3	 สนำมบิน	
และคัดค ้ำนแนวคิดใช ้ ท่ีดินของ	 รฟท.	 สร ้ ำงแฟลต 
ให้กับผู ้มีรำยได้น้อยอยู ่อำศัยโดยไม่สอบถำมประชำชน	 
กรณีวินรถตู ้สำธำรณะร่วม	 ขสมก.	 ขอควำมเป็นธรรม 
ให้อำยกุำรใช้งำนรถตูส้ำธำรณะครบ	10	ปี	และขอให้ช่วยเหลอื
แก ้ไขป ัญหำควำมเดือดร ้อนของรถโดยสำรขนำดเล็ก	 
(รถตูมิ้นบัิส)	กรณสีมำคมวชิำชีพผูขั้บข่ีรถยนต์สำธำรณะแท็กซ่ี
ขอคัดค้ำนร่ำงกฎกระทรวงว่ำด้วยรถยนต์รับจ้ำงบรรทุกคน
โดยสำรไม่เกิน	7	 คนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	....	 
กรณีสมำคมผู้ขับข่ีรถจักรยำนยนต์รับจ้ำงแห่งประเทศไทย 
ขอติดตำมทวงถำมกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ
มอเตอร ์ ไซต ์รับจ ้ำงสำธำรณะ	 โดยได ้ รับหนังสือจำก 
กลุ่มผู้ร้องเรียน	 ร่วมเจรจำกับกลุ่มผู้ร้องเรียน	 ประสำนกับ 
ผู้บริหำร	หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	และเชิญหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
มำให้ข้อมลู	รวมท้ังจดัประชุมร่วมกบัทุกฝ่ำยและจดัท�ำรำยงำน
เสนอผู้บริหำรเพ่ือพิจำรณำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำต่ำง	 ๆ	
ให้คลี่คลำยต่อไป
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1. ด้านพัฒนาระบบบริหาร

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
ของส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 1. ด้านการปรบัปรงุโครงสร้างองค์กร 

	 กระทรวงคมนำคม	โดยกลุม่พัฒนำระบบบรหิำร	ได้ด�ำเนนิกำร 
เสนอขอจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง  
เป็นหน่วยงำนของรฐั	ประเภทองค์กำรมหำชนในก�ำกบัดแูลของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม	จัดตั้งโดยพระรำชกฤษฎีกำ 
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน	พ.ศ.	2542	
(Public	Organization	Act:	PO)	 ทั้งนี้	 กำรด�ำเนินกำรเสนอ 
ขอจดัตัง้สถำบันวจิยัฯ	เป็นไปตำมข้ันตอนของมตคิณะรฐัมนตรี
เม่ือวันท่ี	18	 กรกฎำคม	2549	 โดยเริ่มด�ำเนินกำรมำตั้งแต่ 
พ.ศ.	2561	และแล้วเสร็จใน	พ.ศ.	2564	ซึ่งในปีงบประมำณ	
พ.ศ.	2564	มีผลกำรด�ำเนินกำร	ดังนี้
	 กระทรวงฯ	 เสนอเรื่ อ ง 	 กำรจัดตั้ งสถำบันวิ จั ยฯ	 
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรจัดตั้ง
สถำบันวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีระบบรำง	(องค์กำรมหำชน)	 
ในก�ำกบัดแูลของรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงคมนำคม	และเห็นชอบ 
หลักกำรร่ำงพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสถำบันวิจัยและพัฒนำ
เทคโนโลยีระบบรำง	พ.ศ.	....	โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ	เมื่อวันที่	 
23	 พฤศจิกำยน	2563	 อนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชกฤษฎีกำ 
จัดตั้งสถำบันวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีระบบรำง	 พ.ศ.	....	 
ตำมที่กระทรวงฯ	เสนอ	
	 กระทรวงฯ	 ส่งร่ำงพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสถำบันวิจัยฯ	 
ให้ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำตรวจพจิำรณำ	และเมือ่ตรวจ 
พิจำรณำเสร็จแล้ว	 ส�ำนักงำนฯ	 ได้ส่งร่ำงพระรำชกฤษฎีกำฯ	 

ให้ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีน�ำข้ึนทูลเกล้ำฯ	 ถวำย	 
เพื่อทรงลงพระปรมำภิไธย	ก่อนประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
ต่อไป
	 ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้น�ำพระรำชกฤษฎีกำ 
จั ด ตั้ ง ส ถ ำ บั นวิ จั ย แ ล ะ พัฒนำ เ ท ค โ น โ ล ยี ร ะ บ บ ร ำ ง	 
(องค์กำรมหำชน)	 พ.ศ.	2564	 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	 
ฉบับกฤษฎกีำ	เล่ม	138	ตอนท่ี	46	ก	วนัท่ี	13	กรกฎำคม	2564	 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นต้นไป
	 สถำบันวิจัยฯ	 เป็นหน่วยงำนหลักในกำรบริหำรจัดกำร 
ด้ำนกำรรับถ ่ำยทอดเทคโนโลยีด ้ำนกำรขนส่งทำงรำง 
ตำมนโยบำยของรฐับำล	รวมถงึกำรต่อยอดเทคโนโลยกีำรวจัิย 
และกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมต้นน�้ำ	 กลำงน�้ำ	 และปลำยน�้ำ 
ในระบบกำรขนส่งทำงรำง	 กำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบทำงบวกต่อกำรขยำยตัวทำงด้ำนเศรษฐกิจ
ของประเทศ	กำรจ้ำงงำน	กำรพำณิชย์	และกำรพัฒนำคนไทย 
ให้มีควำมรู้ด้ำนรำงเทียบเท่ำประเทศท่ีมีควำมเจริญก้ำวหน้ำ
ในระบบกำรขนส่งทำงรำง	 ซ่ึงต้องอำศัยกำรพัฒนำระบบ												
กำรขนส่งทำงรำงให้เป็นระบบกำรขนส่งหลักของประเทศ
เช่ือมต่อกับระบบกำรขนส่งทุกระบบโดยกำรน�ำเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมกำรขนส่งระบบรำงมำใช้เพื่อรองรับกำรขยำย 
เส้นทำงมำกกว่ำเท่ำตัวในอีก	5	-	10	ปีข้ำงหน้ำ	
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พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การผลิตและพัฒนาบุคลากร 
ด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านระบบราง 

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  

“การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง  
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านระบบราง 

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

	 ท้ังนี้	 กรมกำรขนส่งทำงรำงเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ
ในกำรเตรียมควำมพร้อมและขับเคลื่อนกำรด�ำเนินกำร 
จดัตัง้สถำบันวจิยัและพฒันำเทคโนโลยรีะบบรำงให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำบันฯ

 2. ด้านการพฒันาระบบบรหิารราชการ 
 ขับเคลื่อนให้หน่วยงำนท่ีให้บริกำรประชำชนในสังกัด
กระทรวงคมนำคมพัฒนำกำรบริกำรผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน
ศูนย์รำชกำรสะดวก	(Government	Easy	Contact	Center:	
GECC)	 ท่ีมุ่งเน้นให้ประชำชนได้รับควำมสะดวก	 รวดเร็ว	 
เข้ำถึงง่ำย	 รวมท้ังมีกำรพัฒนำระบบดิจิทัลมำให้บริกำร 
เพื่อสอดรับกับยุค	New	Normal	โดยในปี	2564	มีศูนย์บริกำร
ของกระทรวงคมนำคมท่ีผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน	 ท้ังหมด	
99	 ศูนย์	 (ศูนย์บริกำรท่ีผ่ำนกำรรับรองท้ังหมด	888	 ศูนย์)	
ประกอบด้วย	ส�ำนกังำนขนส่งจงัหวดัของกรมกำรขนส่งทำงบก	
98	ศูนย์	และศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงคมนำคมของส�ำนักงำน
ปลัดกระทรวงคมนำคม	1	 ศูนย์	 ซึ่งศูนย์บริกำรร่วมกระทรวง
คมนำคมผ่ำนกำรรับรองมำกเป็นล�ำดับท่ี	4	 ของหน่วยงำน
ทั้งหมด	และมำกเป็นล�ำดับที่	1	ของหน่วยงำนรำชกำร

 3. ด้านการประเมนิหน่วยงานภาครฐัสูร่ะบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) 
	 ตำมมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี	 1	 พฤษภำคม	2561	 
ส�ำนักงำน	 ก.พ.ร.	 ได้ก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำหน่วยงำน 
ภำครัฐสู ่ระบบรำชกำร	4.0	 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำร	
มำตรกำร	 และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีเพิ่มเติม	 
โดยจดัท�ำเป็นคูม่อืและระบบกำรประเมนิสถำนะของหน่วยงำน
ภำครัฐในกำรเป็นระบบรำชกำร	4.0	ออนไลน์	ซ่ึงส�ำนกังำนปลดั 
กระทรวงคมนำคมได้ด�ำเนินกำรประเมินตนเองในโปรแกรม
ประเมินสถำนะหน่วยงำนภำครัฐสู่ระบบรำชกำร	4.0	ประจ�ำปี	
พ.ศ.	2564	 และน�ำผลกำรประเมินท่ีได้มำวิเครำะห์	 ทบทวน	
และจัดท�ำแผนเพื่อพัฒนำปรับปรุงองค์กำรก่อนกำรประเมิน
ในรอบต่อไป
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2. ด้านการตรวจสอบและประเมินผล2. ด้านการตรวจสอบและประเมินผล

การด�าเนินการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงคมนาคม และการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 1. การพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนระบบราง 
และการพัฒนาสถานีขนส ่งผู ้ โดยสารเ พ่ือสนับสนุน 
การเชื่อมโยงการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปสู่ภูมิภาค  
	 ด�ำเนนิกำรตดิตำมตรวจสอบและประเมินผลเกีย่วกบักำรจดั 
กำรเดินรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง	(ตลิ่งชัน	-	บำงซื่อ	-	รังสิต) 
และกำรบริหำรจัดกำรสถำนีกลำงบำงซ่ือ	 เพื่อผลักดันให ้
สถำนีกลำงบำงซื่อเปิดด�ำเนินกำรตำมแผนงำนท่ีก�ำหนด	 
รวมท้ังเพื่อให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรระบบจรำจรโดยรอบ 
สถำนีกลำงบำงซ่ือ	 ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้อย่ำง 
สะดวก	รวดเร็ว	ปลอดภยั	และเดนิทำงเช่ือมต่อกบัระบบขนส่ง
สำธำรณะอื่นได้อย่ำงทั่วถึง	ครอบคลุม
 2. การพัฒนาโครงสร ้ างพื้ นฐานด ้ านคมนาคม 
เพื่ออ�านวยความสะดวก สนับสนุนความปลอดภัย 
ในการเดนิทาง และส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
	 ด�ำเนินกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนคมนำคม	ประกอบด้วย	
 •  กรมเจ้ำท่ำ	โครงกำรส�ำรวจออกแบบ	ปรับปรุง	และก่อสร้ำง 
ท่ำเทียบเรือ	
 • กรมทำงหลวง	 และกรมทำงหลวงชนบท	 โครงกำร 
กำรก่อสร้ำง/บ�ำรุงรักษำทำงและสะพำน	 และติดตั้งอุปกรณ์ 
อ�ำนวยควำมปลอดภัย	 และโครงกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำม 
จุดตัดทำงรถไฟ
	 เพื่อผลักดันให ้กำรด�ำเนินงำนกำรพัฒนำโครงข ่ำย
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมให้มีควำมสะดวก	 รวดเร็ว	
ปลอดภัย	 และเป็นไปตำมแผนงำนที่ก�ำหนด	 รวมทั้งยกระดับ 
มำตรฐำนควำมปลอดภยั	กำรท่องเท่ียว	สร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกจิ	 
และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

 สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวง
คมนาคม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลประจ�ำกระทรวง 
คมนำคม	(ค.ต.ป.	คค.)	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2564	ได้รบั 
กำรแต่งตัง้โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม	 มีรำยนำม
ดังต่อไปนี้

 1. นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์	ประธำนกรรมกำรฯ

 2. นายระพินทร์ จารุดุล	กรรมกำรฯ

 3. นายดรุณ แสงฉาย	กรรมกำรฯ

 4. นายสุวิทย์ อมรนพรัตนกุล	กรรมกำรฯ

 5. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาต	ิกรรมกำรฯ

 6. ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง	กรรมกำรและเลขำนุกำร	

 7. นางสาววันเพ็ญ สิรินราพรรณ	 กรรมกำรและผู้ช่วย

เลขำนกุำร	นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช�ำนำญกำรพิเศษ

 8. นางกนกพร นอบน้อม	กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช�ำนำญกำร
	 ค.ต.ป.คค.	 มีอ�ำนำจหน้ำท่ีก�ำกับดูแลระบบกำรตรวจสอบ
และประเมินผลของกระทรวงและหน่วยงำนในสังกัดให้เป็นไป 
ตำมมำตรฐำนท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล 
ภำครำชกำรก�ำหนด	 สอบทำน	 ติดตำม	 และประเมินผล 
กำรปรับปรุงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนรำชกำร	
เสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำ	 รวมท้ังสอบทำนรำยงำน 
ผลกำรด�ำเนินงำนและรำยงำนผลสถำนะทำงกำรเงินของ
กระทรวงและหน่วยงำนในสงักดั	 และรำยงำนผลกำรปฏบัิตงิำน
เสนอรัฐมนตรี
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การด�าเนินการตรวจติดตามผลการด�าเนินงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน

ผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
 ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2564	กลุ่มตรวจสอบภำยในได้รับ
อนุมัติจำกปลัดกระทรวงคมนำคมให้ด�ำเนินงำนตำมแผนกำร
ตรวจสอบภำยในประจ�ำปี	 พ.ศ.	2564	 โดยมีวัตถุประสงค ์
ในกำรตรวจสอบ	เพือ่ประเมินควำมเพยีงพอของระบบควบคมุ
ภำยใน	 ตรวจสอบและติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยท่ีก�ำหนด	 ตรวจสอบกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ค�ำสั่ง	 มติคณะรัฐมนตรี	 
และนโยบำยท่ีเกี่ยวข้อง	 และรำยงำนให้ปลัดกระทรวง
คมนำคมได้ทรำบผลกำรด�ำเนินงำน	 รวมท้ังปัญหำ	 อุปสรรค 
ในกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนงำนโครงกำรต่ำง	 ๆ	 
เพ่ือให้ผู ้บริหำรเกิดควำมเชื่อม่ันได้ว่ำผลกำรด�ำเนินงำน	 
มปีระสทิธภิำพ	ประสิทธิผล	ประหยัด	โปร่งใสและตรวจสอบได้	 
และเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำต่ำง	 ๆ	 
ได้รวดเร็วและทันเหตุกำรณ์	 มีผลกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบ 
ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2564	ดังนี้
 1. ด้านการเงินบัญชี (Financial Audit)	 ด�ำเนินกำร 
ตรวจสอบกำรบรหิำรกำรเงนิและบัญชี	กำรเงนิและบัญชีกองทุน
ประชำสมัพันธ์	กองทุนพระพทุธคมนำคมบพธิ	กองทุนช่วยเหลอื 

เจ้ำหน้ำท่ีสงักดักระทรวงคมนำคมท่ีได้รบับำดเจบ็หรอืเสยีชีวติ 
จำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ	3	 จังหวัดชำยแดนภำคใต้และ
พื้นที่ใกล้เคียง	และกองทุนสวัสดิกำร	ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคม
 2. ด้านการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบฯ (Compliance 
Audit)	 ด�ำเนินกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค	
ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม	 และรวบรวมสรุปผล 
กำรเบิกจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
คมนำคมเสนอรัฐมนตรีว ่ำกำรกระทรวงคมนำคมทรำบ 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี	
 3. ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Audit) ด�ำเนินกำร
ตรวจสอบกองเผยแพร่และประชำสมัพนัธ์	และศนูย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร	ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
 4. ด้านการด�าเนนิงาน (Performance Audit) ตรวจสอบ
กำรด�ำเนินงำน
	 •	 กรมท่ำอำกำศยำน	โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนตรัง	
	 •	 กรมทำงหลวงชนบท	 โครงกำรก่อสร้ำงเพ่ือสนับสนุน 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน	จังหวัดนครพนม

	 กลุ่มตรวจสอบภำยในได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำท่ี 
ในต�ำแหน่งกรรมกำรและเลขำนุกำร	 ค.ต.ป.คค.	 กรรมกำร 
และผู้ช่วยเลขำนุกำร	 ค.ต.ป.คค.	 โดยด�ำเนินกำรตรวจสอบ
และประเมินผลร่วมกับ	ค.ต.ป.คค.	ตำมประเด็นกำรตรวจสอบ
ท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล	(ค.ต.ป.)	 ก�ำหนด	
และสนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนของ	ค.ต.ป.คค.	ในกำรจดัประชุม	 

จัดท�ำรำยงำนกำรประชุม	 ประสำนหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
ในกำรตรวจสอบ	 ติดตำม	 และประเมินผล	พร้อมทั้งรวบรวม
ข้อมูล	และจัดท�ำร่ำงรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผล
ภำครำชกำรของ	 ค.ต.ป.คค.	 น�ำเสนอ	 ค.ต.ป.คค.	 พิจำรณำ 
ในกำรจัดท�ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผล 
ภำครำชกำร	เสนอรัฐมนตรีต่อไป

ผลการปฏิบัติงานในต�าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจ�ากระทรวงคมนาคม

67รายงานประจ�าปี 2564 กระทรวงคมนาคม



3. ด้านการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต

0 5 10 15 20

สปถ./สรค.

สวนราชการระดับกรม

รัฐวิสาหกิจ

แสดงจำนวนกระบวนงานโดยแบงตามหน�วยงาน

ดานที่ 1 เกี่ยวของกับการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต

14%

ดานที่ 2 ความโปรงใสของการ
ใชอำนาจและตำแหน�งหนาที่

62%

ดานที่ 3 ความโปรงใสของการ
ใชจายงบประมาณและการ

บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

24%

ดานที่ 1 เกี่ยวของ
กับการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต

0%

ดานที่ 2 ความโปรงใส
ของการใชอำนาจ
และตำแหน�งหนาที่

100%

ดานที่ 3 ความโปรงใส
ของการใชจายงบประมาณ

และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

0%

สำนักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม

 กระทรวงคมนำคม	 ให ้ควำมส�ำคัญในกำรตอบสนอง
นโยบำยของรัฐบำลด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต	
ท้ังในเชิงนโยบำยและกำรปฏิบัติงำน	 โดยมีศูนย์ปฏิบัติกำร 
ต่อต้ำนกำรทุจริต	 (ศปท.)	 กระทรวงคมนำคม	 ท�ำหน้ำท่ีหลัก 
ในกำร บูรณำกำรและ ขับ เคลื่ อนแผนปฏิ บัติ กำรป ้องกัน 
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ	 และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมกระทรวงคมนำคม	(พ.ศ.	2563	-	2565)	โดยมีรองปลัด 
กระทรวงคมนำคม	(ด้ำนอ�ำนวยกำร)	 เป็นหัวหน้ำศูนย์ปฏิบัติกำร 
ต่อต้ำนกำรทุจริต	ขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงคมนำคม

	 มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเป็นจ�ำนวนเงิน	929,960	 บำท	 
คิดเป็นร้อยละ	56.24	 มีบุคลำกรเข้ำร่วมในโครงกำร	 จ�ำนวน
ท้ังสิ้น	 512	 คน	 (ค่ำเป้ำหมำย	1,080	 คน)	 คิดเป็นร้อยละ	 
47.41	 และผลกำรประเ มินบุคลำกร ท่ี เข ้ ำร ่ วมโครงกำร 
มีควำมตระหนักรู ้	 มีค ่ำนิยมต้ำนกำรทุจริต	 และมีส ่วนร ่วม 
ในกำรสร้ำงสังคมไม่ทนต่อกำรทุจริต	 คิดเป็นร้อยละ	78.57	 
(ค่ำเป้ำหมำยร้อยละ	80.00)	ซึ่งมีรำยละเอียด	ดังนี้
 1. ด้านการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
	 กระทรวงคมนำคมได ้ ให ้ควำมส� ำคัญในกำรป ้องกัน 
และแก ้ ไขป ัญหำกำรทุจ ริตประพฤติมิชอบในหน ่วยงำน
สังกัดกระทรวงคมนำคม	 โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำล 
ในกำรบริหำรงำนและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน
ในกำรตรวจสอบ	 เฝ้ำระวัง	 เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดกำรทุจริต 
ประพฤติมิชอบ	 โดยในปีงบประมำณ	 พ.ศ.	2564	 ได้ด�ำเนินกำร	 
ดังต่อไปนี้
  1.1 คมนาคมโปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต
	 	 ปลัดกระทรวงคมนำคม	 ได้มีกำรประกำศเจตจ�ำนงสุจริต 
ในกำรบริหำรงำน	 มีใจควำมว่ำ	 “ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคมขอประกำศเจตจ�ำนง	 มุ ่ ง ม่ันในกำรบริหำรงำน 
ตำมภำรกิจ ให ้บรรลุตำมเป ้ ำหมำย	 ด ้ วยควำม ซ่ือสัตย ์
สุจริต	 โปร่งใส	 สำมำรถตรวจสอบได้ยึดประโยชน์ส่วนรวม 
และประเทศชำติเป็นส�ำคัญ	 ไม่ใช้อ�ำนำจหน้ำท่ีในทำงทุจริต 
เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ที่มิควรได้	 ยึดหลักธรรมำภิบำล	ด�ำรงตน 
เป็นแบบอย่ำงท่ีดี	 และปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเป็นธรรม	 พร้อมท้ัง 
ปลูกฝ ังค ่ำนิยมให ้บุคลำกรในสังกัดร ่วมต ่อต ้ำนกำรทุจริต 
และยึดถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมตำมรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย	 พ.ศ.	 2560	 เพื่อด�ำรงไว้ซ่ึงเกียรต ิ
และศกัดิศ์รคีวำมเป็นข้ำรำชกำร	เป็นท่ียอมรบัของประชำชนสบืไป”	
ประกำศเมื่อวันที่	28	ตุลำคม	พ.ศ.	2563

ผลการด�าเนินการ

ประกาศเจตจ�านงสุจริตในการบริหารงาน 
ของส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

  1.2 การวางระบบประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 
และการจัดท�ามาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
	 	 กระทรวงคมนำคม	ได้ด�ำเนินกำรวำงระบบกำรประเมิน 
ควำมเสีย่งต่อกำรทุจริตประพฤตมิิชอบของกระทรวงคมนำคม	
ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2564	เพื่อพัฒนำกลไก	มำตรกำร 
ในกำรป ้ อ งกั นกำร ทุจริ ต เ ชิ ง รุ กจำกกำรมี ส ่ วนร ่ วม 
ในกำรด�ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตของกระทรวง
คมนำคม	 พร้อมท้ังเสริมสร้ำงศักยภำพเครือข่ำยต่อต้ำน 
กำรทุจริตให้มีควำมเข้มแข็งในกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง 
กำรทุจริตในหน่วยงำน	 ตรวจสอบกำรด�ำเนินงำน	 ติดตำม	
ประเมินผลกำรด�ำเนินงำนให้มีควำมโปร่งใสและพัฒนำ
ขยำยผลต่อยอดเครือข่ำยเพิ่มข้ึน	 ซ่ึงสำมำรถสรุปจ�ำนวน 
รปูแบบพฤตกิำรณ์ควำมเสีย่งกำรทุจรติของหน่วยงำนในสงักดั
กระทรวงคมนำคมตำมรปูแบบกำรทุจรติ	จ�ำแนกออกเป็น		3	ด้ำน	 
จ�ำนวนทั้งสิ้น	34	กระบวนงำน	ได้ดังนี้

กราฟแสดงจ�านวนกระบวนงานโดยแบ่งตามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

กราฟแสดงจ�านวนกระบวนงานโดยแบ่งตามรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม

	 ในปีงบประมำณ	 พ.ศ.	2564	 ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
เป ็นจ�ำนวนเงินท้ังสิ้น	 1,653,600	 บำท	 จัดท�ำโครงกำร 
จ�ำนวน	 1	 โครงกำร	 3	 กิจกรรมหลัก	 ซ่ึงสอดคล ้องกับ 
แผนยุทธศำสตร์ต่ำง	 ๆ	 เช่น	 ยุทธศำสตร์ชำติ	 ระยะ	20	 ปี	 
(พ.ศ.	2561	-	2580)	แผนปฏิรปูประเทศ	ด้ำนท่ี	11	ด้ำนกำรป้องกนั 
และปรำบปรำมกำรทุจรติและประพฤตมิิชอบ	 และยทุธศำสตร์ชำติ 
ว ่ำด ้วยกำรป ้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต	 ระยะท่ี	 3	 
(พ.ศ.	2560	-	2564)	เป็นต้น

68 รายงานประจ�าปี 2564 กระทรวงคมนาคม



  นอกจำกนี้	 กระทรวงคมนำคม	 ได้ด�ำเนินกำรจัดกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพิ่มศักยภำพในกำรประเมินควำมเสี่ยง 
ต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนำคมภำยใต้ 
โครงกำรด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2564	ระหว่ำงวันที่	2	-	3	
ธนัวำคม	2563	ณ	โรงแรมรอยัลปริน๊เซส	หลำนหลวง	กรงุเทพฯ	
ให้กบับุคลำกรหน่วยงำนในสงักดั	โดยมนีำยชยธรรม์	พรหมศร	
ปลดักระทรวงคมนำคม	ให้เกยีรตเิป็นประธำนเปิดกำรประชมุฯ

  1.3 การเพ่ิมขีดความสามารถและสร้างความเชื่อมั่น 
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกระทรวงคมนาคม
	 	 กระทรวงคมนำคมบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำง
องค์กรและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง	 เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส 
และลดโอกำสกำรทุจริตในทุกรูปแบบ	 โดยกำรยกระดับ 
ผลคะแนนกำรประ เ มินคุณธรรมและควำมโปร ่ ง ใส 
ในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ	 (Integrity	 and	
Transparency	Assessment:	 ITA)	 จึงได้มีกำรจัดกิจกรรม	 
“การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทาง แลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างหน่วยงานเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงคมนาคม (ITA)”	 ประจ�ำป ี	 2564	 เมื่อวันท่ี	 
31	มนีำคม	-	2	เมษำยน	2564	ณ	โรงแรมปรนิซ์พำเลซ	มหำนำค	
กรุงเทพมหำนคร	 ในกำรนี้	 นำงจตุพร	 เนียมสุข	 ผู้ช่วยปลัด 
กระทรวงคมนำคม	ให้เกยีรตเิป็นประธำนในกำรเปิดกำรประชุม 
โดยได้รับเกียรติจำก	นำงสำวชนิดำ	อำคมวัฒนะ	หัวหน้ำกลุ่ม 
พัฒนำระบบและวชิำกำร	ศนูย์ประเมนิคณุธรรมและควำมโปร่งใส 
ของหน่วยงำนภำครัฐ	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ช.	 มำเป็นวิทยำกร
ถ่ำยทอดควำมรู้

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพในการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม ภายใต้โครงการด้านการป้องกันการทุจริต

และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เมื่อวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทาง แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงาน
เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (ITA)
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค 

กรุงเทพมหานคร
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  1 . 4  ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ รั บ ฟ ั ง 
ความคิดเห็นภายใน เพ่ือยกระดับการรับรู้การด�าเนินงาน
ภายในส�านกังานปลดักระทรวงคมนาคม ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564
	 	 ส�ำนกังำนปลดักระทรวงคมนำคมได้เข้ำร่วมกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน 
ภำครัฐ	(Integrity	and	Transparency	Assessment:	ITA)	
ประจ�ำปีงบประมำณ	 พ.ศ.	2564	 โดยได้ด�ำเนินกำรประชุม
คณะท�ำงำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของ
ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม	 และส�ำนักงำนรัฐมนตรี	 
ซ่ึงในปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2564	 มีหน่วยงำนเข้ำร ่วม 
กำรประเมินฯ	จ�ำนวน	8,300	หน่วยงำน	ผลกำรประเมินปรำกฏว่ำ	 
ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมมีคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด�ำเนินงำนระดับสูงมำก	(ระดับ	A)	 ซ่ึงมีระดับคะแนน 
ผลกำรประเมินอยู่ท่ี	89.02	 คะแนน	 จำกคะแนนเต็ม	100	
คะแนน
 2. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
  2 . 1  การสร ้ าง วัฒนธรรมองค ์กรคุณธรรม 
ในการต่อต้านการทุจริต
	 	 ปลัดกระทรวงคมนำคม	 ได้มีกำรประกำศเจตนำรมณ์
กำรเป็นองค์กรคณุธรรม	มีใจควำมว่ำ	“ส�ำนกังำนปลดักระทรวง
คมนำคมเป็นองค์กรคุณธรรม	 เพื่อบ่มเพำะคุณธรรม	 ควำมดี	
ให้กบับุคลำกรภำยในหน่วยงำน	ปฏบัิตงิำนโดยมุ่งเน้นคณุธรรม	 
“พอเพยีง	วนิยั	สจุรติ	จติอำสำ”	อันเป็นคณุธรรมส�ำคญั	และยึดม่ัน 
ปฏบัิตติำมหลกัธรรมทำงศำสนำ	หลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพียง	 
รวมท้ังด�ำรงชีวิตตำมวิถีวัฒนธรรมไทย”	 ประกำศ	 ณ	 วันท่ี	
21	 มิถุนำยน	2564	 เพื่อให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้รับทรำบ 
และยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ

  2.2 การถอดองค์ความรู ้เพ่ือเสริมสร้างองค์กร
คุณธรรม กระทรวงคมนาคม
	 	 ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตจัดกิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบัติกำรถอดองค์ควำมรู้เพื่อเสริมสร้ำงองค์กรคุณธรรม	
ระหว่ำงวันที่	20	-	21	 พฤษภำคม	2564	 ผ่ำนระบบ	Zoom	 
โดยมนีำงสรุพีนัธ์	เสนำนชุ	วทิยำกรอิสระด้ำนกำรจดักำรควำมรู้ 
และกำรถอดบทเรยีน	เป็นผูถ่้ำยทอดควำมรู	้และให้ข้อเสนอแนะ 
แนวทำงแก่หน่วยงำน	 มีบุคลำกรจำกหน่วยงำนในสังกัด 
ให้ควำมสนใจเข้ำร่วมกิจกรรมกว่ำ	50	คน
  2.3 ปลกูจติส�านกึการเป็นข้าราชการทีด่ ีเป็นพลงัของ
แผ่นดิน และส่งเสริมคุณธรรม
	 	 ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต	 ได้ด�ำเนินกำรจัด
กิจกรรม	“ธรรมน�ำสุข”	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2564	โดยมี 
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลำกรกระทรวงคมนำคมมีทัศนคติ 
และจิตส�ำนึกท่ีดี	 มีคุณธรรมจริยธรรมในกำรท�ำงำนและ 
กำรด�ำเนนิชีวิต	โดยได้นมัสกำรพระครปูลดัสมัพพิฒันธรีำจำรย์		
ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัดยำนนำวำ	และพระมหำอดิศักดิ์	อภิปญฺโญ	
วัดบรมสถล	 เป็นพระวิทยำกร	 บรรยำยธรรมะให้บุคลำกร
กระทรวงคมนำคมกว่ำ	300	คน	เมื่อวันที่	21	กรกฎำคม	2564	
ผ่ำนระบบ	Zoom

ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรมของส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม 

ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2564

กิจกรรม “ธรรมน�าสุข” ประจ�าปีงบประมาณ 2564
ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
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ล�าดับ ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง
ส่วนราชการ

1. นางสาวสรัลพร สุคนธ์พานิช นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช�ำนำญกำร	 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	
ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม

2. นางสิริธิติ  อิ่มพ่วง เจ้ำพนกังำนขนส่งปฏบัิตงิำน	ส�ำนกังำนเจ้ำท่ำภมูภิำคสำขำจนัทบุร	ีกรมเจ้ำท่ำ

3. นางสาวชนัญชิดา นาคปลัด นักทรัพยำกรบุคคลช�ำนำญกำร	กองกำรเจ้ำหน้ำที่	กรมกำรขนส่งทำงบก

4. นายเกียรติชัย  ชัยเรืองยศ ผู้อ�ำนวยกำรกองส่งเสริมกิจกำรท่ำอำกำศยำน	กรมท่ำอำกำศยำน

5. นายชาติชาย  ช่วงชิง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษำวิชำชีพเฉพำะด้ำนวิศวกรรมโยธำ	(ด้ำนบ�ำรุงรักษำ)	
วิศวกรโยธำทรงคุณวุฒิ	บริหำรรำชกำรส่วนกลำง	กรมทำงหลวง

6. นายบัญชา  ช่วยนิมิตร นำยช่ำงโยธำ	(พร.)	กลุม่งำนในพืน้ท่ีเฉพำะ	ส�ำนกัก่อสร้ำง	กรมทำงหลวงชนบท

7. นางสาวลักษณวดี  ธนามี ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศกำรขนส่งและจรำจร	
ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร

8. นายภูษิต  ชัยฤทธิพงศ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร	 กลุ่มแผนงำนกำรลงทุนและงบประมำณ	
กองยุทธศำสตร์และแผนงำน	กรมกำรขนส่งทำงรำง

รัฐวิสาหกิจ
9. นายจเร  รุ่งฐานีย รองผู้ว่ำกำรกลุ่มบริหำรรถไฟฟ้ำ	กำรรถไฟแห่งประเทศไทย

10. นางฉัตรวิไล  อภิวัฒนากุล ผู้ช่วยหัวหน้ำแผนกค่ำภำระเงินสด	5	แผนกค่ำภำระเงินสด	5	
กองบริกำรค่ำภำระเงินสด	ส�ำนักบริหำรกำรเงิน	ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี	
กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย

11. นางสาวเสาวนี  ศรีสุวรรณ วิทยำกร	6	แผนกวิจัยและพัฒนำระบบจรำจร	กองวิจัยและพัฒนำ	
กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย

12. นายวินัย  สะอิ๊ หัวหน้ำกลุ่มงำนวิจัยและพัฒนำองค์กำรฝ่ำยบริหำร	องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ

13. นางจริยา  บัวบุศย์ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรกองปฏิบัติกำรเดินรถภำคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก	
ระดับ	8	กองปฏิบัติกำรเดินรถภำคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก	
ฝ่ำยธุรกิจเดินรถ	บริษัท	ขนส่ง	จ�ำกัด

14. นางสาวปฏิมา    สุคันธนาค ผู้จัดกำรงำนบริหำรทั่วไปงำนสนับสนุนด้ำนวิชำกำร	
ส�ำนักกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรใหญ่	บริษัท	วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย	จ�ำกัด

15. นายวศิน         วรรณพฤกษ์ ผู้จัดกำรส่วนกำรตลำดและพัฒนำธุรกิจ	 รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจองค์กร	
บริษัท	รถไฟฟ้ำ	ร.ฟ.ท.	จ�ำกัด

ผู้เข้ารับรางวัล “คนต้นแบบคมนาคม ประจ�าปี 2564”

  2.4 การเผยแพร่ผลงานด้านการต่อต้านการทุจริต 
ของกระทรวงคมนาคม และพิธียกย ่องเชิดชู เกียรต ิ
แก่บคุลากรในหน่วยงานสงักดักระทรวงคมนาคม “คนต้นแบบ 
คมนาคม ประจ�าปี 2564”
	 	 กระทรวงคมนำคม	 ได้ด�ำเนินกิจกรรมกำรเผยแพร่ 
ผลงำนด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ
แก่บุคลำกรในหน่วยงำนสังกัดกระทรวงคมนำคม	“คนต้นแบบ
คมนำคม	 ประจ�ำปี	2564”	 ขึ้น	 สอดคล้องกบัยทุธศำสตร์ชำติ 
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต	 ระยะท่ี	 3	 
(พ.ศ.	2560	-	2564)	และเพื่อยกย่อง	เชิดชูเกียรติแก่บุคลำกร
ของหน่วยงำนในสงักดักระทรวงคมนำคมท่ีประพฤตปิฏบัิตติน
เป็นแบบอย่ำงท่ีด	ีมคีวำมซ่ือสตัย์	สจุรติ	โปร่งใส	เป็นกำรสร้ำง 
ขวัญก�ำลั ง ใจให ้ผู ้ รับ มีควำมเ ช่ือมั่น ในกำรท�ำควำมด	ี 
สร้ำงแรงบันดำลใจให้แก่บุคลำกรในหน่วยงำนสังกัดกระทรวง
คมนำคมยึดม่ันในคณุธรรมและจรยิธรรม	โดยมผีูเ้ข้ำรบัรำงวลั	
“คนต้นแบบคมนำคม	ประจ�ำปี	2564”	จ�ำนวน	15	คน	ประกอบด้วย	 
ส่วนรำชกำร	 จ�ำนวน	8	 คน	 และรัฐวิสำหกิจ	 จ�ำนวน	7	 คน	 
ตำมรำยชื่อ	ดังนี้	
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4. ด้านบริหารจัดการทั่วไปและงานสารบรรณกลาง
กระทรวงคมนาคมและส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงคมนาคม ประจ�าปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

 1. งานบริการทั่วไป

	 นำยศกัดิส์ยำม	ชิดชอบ	รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงคมนำคม	
พร้อมด้วยนำยอธริฐั	รตันเศรษฐ	รฐัมนตรช่ีวยว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม	 นำยวีรศักดิ์	 หวังศุภกิจโกศล	 รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงคมนำคม	 นำยชยธรรม์	 พรหมศร	 ปลัดกระทรวง
คมนำคม	 คณะผู ้บริหำรระดับสูง	 และหัวหน้ำหน่วยงำน 
ในสังกัดกระทรวงคมนำคม	 ร ่วมพิธีถวำยผ ้ำพระกฐิน
พระรำชทำนกระทรวงคมนำคม	ประจ�ำปี	2564		เม่ือวนัศุกร์ท่ี	5	
พฤศจกิำยน	2564	เวลำ	10.00	น.	ณ	วดัปทุมคงคำรำชวรวิหำร	 
เขตสัมพันธวงศ์	กรุงเทพมหำนคร

	 ในปีงบประมำณ	 พ.ศ.	2564	 ฝ่ำยช่วยอ�ำนวยกำรและ 
งำนประชุม	 ด�ำเนินกำรพิจำรณำทบทวนคณะกรรมกำรตำม
มติคณะรัฐมนตรีของกระทรวงคมนำคม	 จัดท�ำหนังสือแต่งตั้ง 
หรือมอบหมำยผู้แทนเข้ำร่วมเป็นกรรมกำร	 อนุกรรมกำร	 
และคณะท�ำงำน	ตำมกฎหมำย	ค�ำสั่ง	และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะอนุกรรมกำรและคณะท�ำงำน 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย	 เสนอควำมเห็นในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง 
ต่อคณะรัฐมนตรี	 สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 
ที่ร้องขอ	ประสำนขอข้อมูลและแจ้งเรื่องแก่หน่วยงำนในสังกัด
และหน่วยงำนอืน่	ๆ 	ท่ีเกีย่วข้อง	จดักจิกรรมและพธิกีำรท่ีส�ำคญั
ของกระทรวงตำมท่ีได้รับมอบหมำย	 จัดเตรียมและอ�ำนวย
ควำมสะดวกคณะผูต้รวจเยีย่มกระทรวงชุดต่ำง	ๆ 	ประสำนงำน	 
อ�ำนวยควำมสะดวกผู้บริหำรและเข้ำร่วมประชุม	รวมทั้งจัดท�ำ
สรุปรำยงำนผลกำรประชุมเสนอผูบ้ริหำร	ตดิตำม	ประสำนงำน 
เ ก็ บ รวบรวมข ้ อมู ล เพื่ อ จั ดท� ำ ร ำยงำนสถำนกำรณ ์ 
กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนำ	2019	(COVID-19)	
ของกระทรวงคมนำคมทุกวันและทุกสัปดำห์	 เสนอผู้บริหำร
เพื่อทรำบและแจ้งเวียนหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินกำร
ตำมข้อสั่งกำร

	 นำยศกัดิส์ยำม	ชิดชอบ	รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงคมนำคม	 
พร้อมด้วยนำยอธิรัฐ	 รัตนเศรษฐ	 รัฐมนตรีช ่วยว่ำกำร 
กระทรวงคมนำคม	 นำยวี รศั กดิ์ 	 ห วั งศุ ภกิ จ โกศล	 
รัฐมนตรีช ่วยว ่ำกำรกระทรวงคมนำคม	 นำยชยธรรม	์
พรหมศร	 ปลัดกระทรวงคมนำคม	 และผู ้บริหำรระดับสูง
กระทรวงคมนำคม	 ร่วมพิธีวำงพวงมำลำเนื่องในวันคล้ำย 
วั น ส ว ร รคตพร ะบำทสม เด็ จพ ร ะบ รมชนกำธิ เ บศ ร	 
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 เมื่อวันท่ี	13	
ตุลำคม	2564	 ณ	 อำคำรสโมสรและหอประชุม	 กระทรวง
คมนำคม

พิธีวางพวงมาลาเนือ่งในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564

นางจตุพร เนียมสุข ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม 
เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)

 2. งานช่วยอ�านวยการและสนับสนุนผู้บริหารในภารกิจ
ต่าง ๆ
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ล�าดับ การด�าเนินการ จ�านวน หน่วย
1 ทบทวนกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีของกระทรวงคมนำคม 2 เรื่อง

2 แต่งตั้งหรือมอบหมำยผู้แทนร่วมเป็นกรรมกำร	อนุกรรมกำร	
และคณะท�ำงำน	ตำมกฎหมำย	มติคณะรัฐมนตรี	และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

115 เรื่อง

3 ด�ำเนินกำรรับเรื่องเข้ำและส่งเรื่องออกที่ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ 3,123 เรื่อง

4 ตดิตำม	ประสำน	และจดัท�ำสรปุรำยงำนสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรสั
โคโรนำ	2019	(COVID-19)	ของกระทรวงคมนำคมเป็นประจ�ำทุกวันและทุกสัปดำห์

1,147 เรื่อง

5 เสนอเรื่องควำมเห็นต่อคณะรัฐมนตรี	 และสรุปเสนอเรื่องและจัดส่งข้อมูลภำรกิจของ
กระทรวงคมนำคม	น�ำเสนอหน่วยงำนภำยนอกและสนบัสนนุภำรกจิหน่วยงำนในสงักดั

12 เรื่อง

6 จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรและคณะท�ำงำน 5 เรื่อง

7 จัดเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกิจกรรมและงำนพิธีกำรต่ำง	ๆ	ตำมที่ได้รับมอบหมำย 4 เรื่อง

8 อ�ำนวยควำมสะดวก	 ติดตำม	 และเข้ำร่วมประชุมกับผู้บริหำร	 พร้อมจัดท�ำสรุปผล 
กำรประชุม	เพื่อเสนอผู้บริหำรสั่งกำร

117 เรื่อง

รวม 4,525 เรื่อง

	 นำยศกัดิส์ยำม	ชิดชอบ	รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงคมนำคม	
เป็นประธำนกำรจัดกิจกรรมจิตอำสำพัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์
กระทรวงคมนำคม	 เพื่อถวำยพระรำชกุศล	 เนื่องในวันคล้ำย
วันพระบรมรำชสมภพ	 พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 วันชำติ	
และวันพ่อแห่งชำติ	5	 ธันวำคม	2563	 โดยมี	 นำยชยธรรม	์
พรหมศร	ปลดักระทรวงคมนำคม	ผูบ้รหิำร	ผูแ้ทนส่วนรำชกำร
และรัฐวิสำหกิจในสังกัด	 จิตอำสำ	904	 กระทรวงคมนำคม	
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม	 
และส�ำนกังำนรัฐมนตร	ีเข้ำร่วมกจิกรรมฯ	เม่ือวนัท่ี	7	ธนัวำคม	
2563	ณ	อำคำรสโมสรและหอประชุม	กระทรวงคมนำคม

กจิกรรมจติอาสาพฒันาปรบัปรงุภมูทัิศน์กระทรวงคมนาคม 
เพือ่ถวายพระราชกศุล เนือ่งในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  

5 ธันวาคม 2563 ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563

 3. งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
บ�าเพญ็สาธารณประโยชน์

 4. งานบริการข้อมูลข่าวสารของราชการและ 
งานห้องสมุด
  4.1 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
  กองกลำง	 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม	(สปค.)	
ได้ด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร	
พ.ศ.	2540	รวมท้ัง	กฎหมำย	ประกำศ	และระเบียบท่ีเกีย่วข้อง	
ดังนี้
	 	 •	 จัดท�ำแผนปฏิบัติงำนศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรกระทรวง
คมนำคม	 ประจ�ำปีงบประมำณ	 พ.ศ.	2564	 พร้อมเสนอ 
คณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรกระทรวงคมนำคมให้ควำมเห็นชอบ
	 	 •	 จัดส่งเอกสำรและหลักฐำนกำรประเมินตนเอง 
ตำมเกณฑ์กำรประเมินศนูย์ข้อมลูข่ำวสำรของรำชกำรโดดเด่น	 
ปี	 2564	 ตำมท่ีส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำร 
ของรำชกำร	 ส�ำนักงำนปลัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	 (สปน.)	
ก�ำหนด	 ซ่ึงผลปรำกฏว่ำ	 สปค.	 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรโดดเด่น	ซึ่งเป็นปีที่	2	ที่ได้รับ
รำงวัลดังกล่ำว
	 	 •	 ขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนศูนย์ข ้อมูลข่ำวสำร 
หน่วยงำนในสงักดั	โดยจดัโครงกำรเย่ียมชมศนูย์ข้อมูลข่ำวสำร
ของหน่วยงำนในสังกัดประจ�ำปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2564	 
และกำรแจ้งเวียนหนังสือของ	 สปน.	 เกี่ยวกับแนวทำง 
กำรด�ำเนินงำนศูนย์ข้อมูลในด้ำนต่ำง	ๆ	ให้หน่วยงำนในสังกัด
ทรำบและด�ำเนินกำรต่อไป	
	 	 •	 รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร	 พ.ศ.	 2540	 ประจ�ำปีงบประมำณ	 
พ.ศ.	2564	(ภำพรวมกระทรวง)	 ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร

สถิติการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
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	 	 •	จัดโครงกำรอบรมเรื่อง	“กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร 
ในควำมครอบครองของหน่วยงำนตำม	 พ.ร.บ.	 ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร	 พ.ศ.	 2540”	 ในรูปแบบออนไลน์ 
ผ่ำนสือ่อิเลก็ทรอนกิส์ระบบ	Zoom	Cloud	Meeting	เม่ือวนัท่ี	30	
กรกฎำคม	2564	โดยมีวัตถปุระสงค์เพือ่ทบทวนและเสรมิสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบักฎหมำย	ระเบียบต่ำง	ๆ 	ท่ีเกีย่วข้อง
ในกำรปฏบัิตติำม	พ.ร.บ.	ข้อมลูข่ำวสำรฯ	มผีูแ้ทนของหน่วยงำน 
ในสังกัด	และ	สปค.	สรค.	เข้ำอบรม	จ�ำนวน	48	คน

โครงการอบรมเรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของหน่วยงาน
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”

ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
กระทรวงคมนาคมผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

กองกลางได้รับมอบประกาศนียบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมการขนส่งทางราง  
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564

  • 	 เ ย่ี ยมชมศูนย ์ข ้ อ มูลข ่ ำวสำรของรำชกำร	 
กรมกำรขนส่งทำงรำง	เม่ือวนัท่ี	3	มนีำคม	2564	เพือ่แลกเปลีย่น
ประสบกำรณ์ในกำรด�ำเนินงำน	 รวมท้ังปัญหำ/อุปสรรค	 ฯลฯ		 
โดยมีเจ้ำหน้ำท่ีศูนย์ข ้อมูลข่ำวสำร	 กระทรวงคมนำคม	 
เข้ำร่วมเยี่ยมชม	จ�ำนวน	5	คน	

  • กรมสวัสดิกำรและคุ ้มครองแรงงำนศึกษำดูงำน 
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร	 กระทรวงคมนำคม	 เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์และเพิ่มพูนควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร	ในรปูแบบออนไลน์ผ่ำนสือ่อิเลก็ทรอนกิส์
ระบบ	Zoom	Cloud	Meeting	เมื่อวันที่	28	พฤษภำคม	2564	

  • จัดเก็บสถิติกำรให ้บริกำรข ้อมูลข ่ำวสำรแก ่ 
ประชำชนของศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรกระทรวงคมนำคมทำง
กำยภำพและอิเล็กทรอนิกส์	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2564	
และรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบปีละ	2	ครั้ง
  • ประสำนและรวบรวมข้อมูลตำมมำตรำ	7	 และ
มำตรำ	9	 แห่ง	 พ.ร.บ.	 ข้อมูลข่ำวสำรฯ	 จำกหน่วยงำนใน	
สปค.	 สรค.	 และ	 เว็บไซต์	 คค.	(https://www.mot.go.th)	 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง	 น�ำมำเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรอิเลก็ทรอนกิส์ของรำชกำร	คค.	(http://www.oic.go.th/
infocenter7/731)
  • กำรจัดกำรท�ำลำยเอกสำร	 เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน 
ด้ำนกำรจัดเก็บและท�ำลำยเอกสำรของ	 สปค.	 และ	 สรค. 
เป็นไปตำมกฎหมำย	ระเบียบ	และค�ำสัง่ท่ีเกีย่วข้อง	โดยพจิำรณำ 
จำกแฟ้มเอกสำรท่ีครบก�ำหนดอำยุ	 กำรเก็บของหน่วยงำน 
ท่ีฝำกเก็บหรือคดีสิ้นสุดลง	 แล้วจัดพิมพ์หนังสือท�ำลำย	 
ประจ�ำปี	....	 ทุกแฟ้ม	 ตำมจ�ำนวนท่ีได้รับจำกหน่วยงำน 
ฝำกเก็บ	 และจัดท�ำบันทึกเสนอประธำนคณะกรรมกำรท�ำลำย
เอกสำร	 เพื่อทรำบก่อนจัดส่งบัญชีกำรท�ำลำยไปยังส�ำนัก 
หอจดหมำยเหตุแห่งชำติพิจำรณำและแจ้ง	 คค.	 ทรำบ	 
เพื่อกำรท�ำลำยตำมขั้นตอนต่อไป
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หนังสือรายงานประจ�าปี 2563 กระทรวงคมนาคม 
และส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และคณะ 
เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดราชรถอักษร ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564

คณะผู้จัดท�าหนังสือรายงานประจ�าปี 2564 กระทรวงคมนาคม 
และส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

การบริจาคหนังสือและวารสารต่าง ๆ จ�านวน 3,000 เล่ม  
ให้กับส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

กระทรวงศึกษาธิการ (กศน.ศธ.) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจ�าปี 2564 “อ่านดีดี มีรางวัลแจก” 
เมื่อเดือนเมษายน 2564

  • กำรบริจำคหนังสือและวำรสำรต่ำง	 ๆ	 จ�ำนวน	
3,000	 เล่ม	 ให้กับส�ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย	 กระทรวงศึกษำธิกำร	(กศน.ศธ.)	
เมื่อวันที่	21	มกรำคม	2564

	 	 •	 กำรจัดกิจกรรมร่วมสนุกของสมำชิก	 ในกิจกรรม
ส่งเสริมกำรอ่ำนประจ�ำปี	 2564	 “อ่ำนดีดี	 มีรำงวัลแจก”	 
จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษำยน	2564	 โดยมีสมำชิกให้ควำมสนใจ 
และเข้ำร่วมสนุกจ�ำนวนมำก

  4.2 งานห้องสมุด
  • กำรจัดท�ำหนังสือรำยงำนประจ�ำปี	2563	กระทรวง
คมนำคม	 และส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม	 จ�ำนวน
ฉบับละ	300	 เล่ม	 และยูเอสบีแฟลชไดร์ฟ	 จ�ำนวน	400	 ชิ้น	 
เพื่อแจกจ่ำยแก่หน่วยงำนในสังกัด	 และหน่วยงำนภำยนอก	
เนื่องในโอกำสวันสถำปนำกระทรวงคมนำคม	ครบรอบ	109	ปี	
วันที่	1	เมษำยน	2564

  • กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	(รฟม.)	
น�ำโดย	 นำงจันทนำ	 ตระกำร	 และคณะ	 เข้ำศึกษำดูงำน 
ห้องสมุดรำชรถอักษร	 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม	 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ต่ำง	 ๆ	 ต่อกำรพัฒนำ 
งำนห้องสมุดของ	รฟม.	เมื่อวันที่	4	มีนำคม	2564
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5. ด้านกฎหมาย
กฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้ว
  1. กฎหมายทางบกทีล่งประกาศในราชกจิจานเุบกษา
	 	 1.1	 พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งองค์กำรขนส่งมวลชน
กรุงเทพ	(ฉบับท่ี	5)	 พ.ศ.	2564	 ฉบับกฤษฎีกำ	 เล่ม	138	 
ตอนที่	35	ก	วันที่	26		พฤษภำคม		2564
	 	 1.2	กฎกระทรวงกำรขอและกำรออกใบอนุญำตขับรถ	
และกำรต่ออำยุใบอนุญำตขับรถ	 พ.ศ.	2563	 ฉบับกฤษฎีกำ	 
เล่ม	137	ตอนที่	88	ก	วันที่	22	ตุลำคม	2563
	 	 1.3	กฎกระทรวงยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรใช้ยำนยนต์
บนทำงหลวงพิเศษหมำยเลข	7	และทำงหลวงพเิศษหมำยเลข	9	
ภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนด	(ฉบับท่ี	5)	พ.ศ.	2563	ฉบับกฤษฎกีำ	
เล่ม	137	ตอนที่	106	ก	วันที่	29	ธันวำคม	2563
	 	 1.4	 กฎกระทรวงว ่ำด ้วยรถยนต์รับจ ้ำงบรรทุก 
คนโดยสำรไม่เกนิเจด็คน	(ฉบับท่ี	2)	พ.ศ.	2563	ฉบับกฤษฎกีำ	
เล่ม	137	ตอนที่	107	ก	วันที่	30	ธันวำคม	2563
	 	 1.5	กฎกระทรวงก�ำหนดค่ำธรรมเนยีมกำรใช้ยำนยนต์ 
บนทำงหลวงพิเศษหมำยเลข	7	 สำยกรุงเทพมหำนคร	-	
บ้ำนฉำง	 พ.ศ.	2564	 ฉบับกฤษฎีกำ	 เล่ม	138	 ตอนที่	4	 ก	 
วันที่	22	มกรำคม	2564
	 	 1.6	กฎกระทรวงก�ำหนดค่ำธรรมเนยีมกำรใช้ยำนยนต์ 
บนทำงหลวงพิเศษหมำยเลข	 9	 สำยวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหำนคร	 (ถนนกำญจนำภิเษก)	 ตอนบำงปะอิน	-	 
บำงพลี	 (ฉบับท่ี	2)	 พ.ศ.	2564	 ฉบับกฤษฎีกำ	 เล่ม	138	 
ตอนที่	14	ก	วันที่	1	มีนำคม	2564
	 	 1.7	กฎกระทรวง	ฉบับท่ี	63	(พ.ศ.	2564)	ออกตำมควำม
ในพระรำชบัญญัตกิำรขนส่งทำงบก	พ.ศ.	2522	ฉบับกฤษฎกีำ	 
เล่ม	138	ตอนที่	16	ก	วันที่	4	มีนำคม	2564
	 	 1.8	กฎกระทรวงก�ำหนดอตัรำควำมเรว็ของยำนพำหนะ 
บนทำงหลวงแผ่นดนิหรอืทำงหลวงชนบทท่ีก�ำหนด	พ.ศ.	2564	
ฉบับกฤษฎีกำ	เล่ม	138	ตอนที่	17	ก	วันที่	10	มีนำคม	2564
	 	 1.9	 กฎกระทรวงก�ำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยรถยนต์	(ฉบับที่	8)	พ.ศ.	2564	ฉบับกฤษฎีกำ	เล่ม	138	
ตอนที่	19	ก	วันที่	17	มีนำคม	2564
	 	 1.10	กฎกระทรวงยกเว้นค่ำธรรมเนยีมกำรใช้ยำนยนต์
บนทำงหลวงพิเศษหมำยเลข	7	และทำงหลวงพเิศษหมำยเลข	9	 
ภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนด	พ.ศ.	2564	ฉบับกฤษฎกีำ	เล่ม	138	
ตอนที่	24	ก	วันที่	5	เมษำยน	2564
	 	 1.11	 กฎกระทรวงก�ำหนดอัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำร 
เคลือ่นย้ำยยำนพำหนะและค่ำดแูลรกัษำยำนพำหนะ	พ.ศ.	2564		 
ฉบับกฤษฎกีำ	เล่ม	138	ตอนท่ี	37	ก	วนัท่ี	28	พฤษภำคม	2564
	 	 1.12	 กฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงยกเว ้น 
ค่ำธรรมเนียมกำรใช้ยำนยนตร์บนทำงหลวงพิเศษหมำยเลข	7	 
และทำงหลวงพิเศษหมำยเลข	9	 ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 
และปีใหม่	 เป ็นประจ�ำทุกปี	 พ.ศ.	 2550	 พ.ศ.	 2560	 
ฉบับกฤษฎกีำ	เล่ม	138	ตอนท่ี	37	ก	วนัท่ี	28	พฤษภำคม		2564 
	 	 1 .13	 กฎกระทรวงรถยนต ์รับจ ้ ำงผ ่ ำนระบบ
อิเลก็ทรอนกิส์	พ.ศ.	2564	ฉบับกฤษฎกีำ	เล่ม	138	ตอนท่ี	41	ก	 
วันที่	23	มิถุนำยน	2564

	 	 1.14	กฎกระทรวงก�ำหนดเครือ่งแต่งกำย	เครือ่งหมำย	 
ประวัติคนขับรถ	 บัตรประจ�ำตัวคนขับรถ	 และกำรแสดงบัตร 
ประจ�ำตวัคนขับรถยนต์สำธำรณะ	รถยนต์บรกิำรธรุกจิ	รถยนต์ 
บริกำรทัศนำจร	 และรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ	 (ฉบับท่ี	2)	 
พ.ศ.	 2564	 ฉบับกฤษฎีกำ	 เล ่ม	 138	 ตอนท่ี	 41	 ก	 
วันที่	23	มิถุนำยน	2564
	 	 1.15	 ประกำศคณะกรรมกำรควบคุมกำรขนส่ง 
ทำงบกกลำง	ฉบับที่	2022	(พ.ศ.	2564)	เรื่อง	ก�ำหนดเส้นทำง
ส�ำหรบัรถโดยสำรประจ�ำทำง	หมวด	1	ในเขตกรงุเทพมหำนคร
และจงัหวดัท่ีมเีส้นทำงต่อเนือ่ง	สำยท่ี	4	-	44	หมูบ้่ำน	วปอ.	11	- 
สวนหลวงพระรำม	8	 ฉบับประกำศและงำนท่ัวไป	 เล่ม	138	 
ตอนที่	48	ง	วันที่	3	มีนำคม	2564
	 	 1.16	 ประกำศกระทรวงคมนำคม	 เรื่อง	 ก�ำหนด 
ให้ทำงพเิศษบูรพำวถิ	ี(ทำงพเิศษสำยบำงนำ	-	ชลบุร)ี	ทำงยกระดบั 
ด้ำนทิศใต้	 สนำมบินสุวรรณภูมิเช่ือมทำงพิเศษบูรพำวิถี	 
และทำงเชือ่มต่อทำงพเิศษกำญจนำภเิษก	(บำงพล	ี-	สขุสวสัดิ)์	
กับทำงพิเศษบูรพำวิถี	 เป็นทำงต้องเสียค่ำผ่ำนทำงพิเศษ	
ประเภทของรถท่ีต ้องเสียหรือยกเว ้นค่ำผ ่ำนทำงพิเศษ	 
และอัตรำค่ำผ่ำนทำงพเิศษ	(ฉบับท่ี	10)	พ.ศ.	2564	ฉบับประกำศ 
และงำนทั่วไป	เล่ม	138	ตอนที่	77	ง	วันที่	5		เมษำยน	2564
	 	 1.17	 ประกำศกระทรวงคมนำคม	 เร่ือง	 ก�ำหนดให ้
ทำงพิเศษกำญจนำภิเษก	(บำงพลี	-	สุขสวัสดิ์)	และทำงพิเศษ 
สำยเชื่อมระหว่ำงถนนวงแหวนอุตสำหกรรมกับทำงพิเศษ 
กำญจนำภิเษก	 (บำงพลี	 -	 สุขสวัสดิ์)	 เป็นทำงต้องเสีย 
ค่ำผ่ำนทำงพิเศษ	 ประเภทของรถท่ีต้องเสียหรือยกเว้น 
ค่ำผ่ำนทำงพิเศษ	 และอัตรำค่ำผ่ำนทำงพิเศษ	(ฉบับท่ี	10)	 
พ.ศ.	2564	ฉบับประกำศและงำนทั่วไป	เล่ม	138	ตอนที่	77	ง	
วันที่	5	เมษำยน	2564
	 	 1.18	ประกำศกระทรวงคมนำคม	เรือ่ง	ระบบหมำยเลข
ทำงหลวงพิเศษ	 ทำงหลวงสัมปทำน	 และทำงหลวงแผ่นดิน	
พ.ศ.	2564	ฉบับประกำศและงำนท่ัวไป	เล่ม	138	ตอนท่ี	145	ง	 
วันที่	23	มิถุนำยน	2564
  2. กฎหมายทางน�า้ท่ีลงประกาศในราชกจิจานเุบกษา
	 	 2.1	 กฎกระทรวงกำรออกหนังสือส�ำคัญประจ�ำตัว 
คนประจ�ำเรือ	พ.ศ.	2563	ฉบับกฤษฎกีำ	เล่ม	137	ตอนท่ี	96	ก	 
วันที่	18		พฤศจิกำยน	2564
	 	 2.2	 กฎกระทรวงก�ำหนดมำตรฐำนเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์และมำตรกำรเพื่อควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนบนเรือ	 
(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2564	ฉบับกฤษฎีกำ	เล่ม	138	ตอนที่	48	ก	
วันที่	19	กรกฎำคม	2564
  3. กฎหมายทางอากาศที่ลงประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษา
	 	 ข้อบังคบัของคณะกรรมกำรกำรบินพลเรือน	ฉบับท่ี	98 
ว่ำด้วยกำรอนุญำตประกอบกิจกำรกำรบินพลเรือน	 ประเภท 
กำรขนส่งทำงอำกำศเพื่อกำรพำณิชย์และประเภทกำรท�ำงำน
ทำงอำกำศ	แก้ไขเพิม่เตมิ	ฉบับประกำศและงำนท่ัวไป	เล่ม	138	 
ตอนพิเศษที่	204	ง	วันที่	2	กันยำยน	2564
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6. ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

เอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้แก่ เครือรัฐออสเตรเลีย  

ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และสหภาพยุโรป

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
กล่าวปาฐกถาในงาน “ABLF Talks Live Virtual Conclave” 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564

	 นำยศกัดิส์ยำม	ชิดชอบ	รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงคมนำคม 
กล่ำวปำฐกถำในงำน	 “ABLF	Talks	Live	Virtual	Conclave”	 
เมื่ อวั น ท่ี 	 7 	 กันยำยน	 2564	 ในรู ปแบบออนไลน 	์ 
หัวข้อ	 “The	Long	Road	to	Economic	Stability”	(เส้นทำง 
สูค่วำมมัน่คงทำงเศรษฐกจิ)	เพือ่น�ำเสนอโครงกำรของกระทรวง
คมนำคมและเชิญชวนนกัลงทุนต่ำงชำตมิำร่วมลงทุนโครงกำร
คมนำคมในประเทศไทย

	 นำยศกัดิส์ยำม	ชิดชอบ	รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงคมนำคม 
เข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรร่วมระดับสูงไทย	-	ญี่ปุ่น 
(High	 Level	 Joint	 Commission:	 HLJC)	 ครั้ง ท่ี	 5	 
ในวัน ท่ี 	 11 	 สิ งหำคม	 2564 	 ผ ่ ำนร ะบบทำง ไกล	 
ซ่ึ ง มีนำยดอน	 ปรมัตถ ์วินัย	 รองนำยกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ	 และนำยโมเทก ิ
โทชิมิทสึ	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศญ่ีปุ่น 
เป็นประธำนกำรประชุมร่วมกัน	 โดยท้ังสองฝ่ำยได้หำรือ 
ถึงควำมก้ำวหน้ำควำมร่วมมือทำงวิชำกำร	ทิศทำงกำรพัฒนำ 
ควำมเชื่อมโยงในไทย	และกำรพัฒนำอนุภูมิภำคลุ่มน�้ำโขง

ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน 
(ASEAN Transport Ministers Meeting: ATM) ครั้งที่ 26

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

	 นำยศกัดิส์ยำม	ชิดชอบ	รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงคมนำคม	
ท�ำหน้ำท่ีหัวหน้ำคณะผูแ้ทนไทยเข้ำร่วมประชุมรฐัมนตรขีนส่ง
อำเซียน	(ASEAN	Transport	Ministers	Meeting:	ATM)	 
ครัง้ท่ี	26	โดยม	ีนำยชยธรรม์	พรหมศร	ปลดักระทรวงคมนำคม	 
นำยสรพงศ์	 ไพฑูรย ์พงษ์	 รองปลัดกระทรวงคมนำคม	 
นำงจตุพร	เนียมสุข	ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนำคม	และผู้แทน 
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงฯ	 ท่ีเกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุม	 
ซ่ึงกำรประชุมครั้งนี้	 กระทรวงคมนำคมและกำรสื่อสำร
สำรสนเทศของบรูไนดำรุสซำลำมเป ็นเจ ้ำภำพ	 โดยมี	 
นำยดำโต๊ะ	อับดุล	มูตำหลิบ	ยูซอฟ	รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมและกำรสื่อสำรสำรสนเทศของบรูไนดำรุสซำลำม	 
ท�ำหน้ำท่ีประธำนกำรประชุม	 และนำยซุน	 จันทอล	 รัฐมนตรี
อำวุโสว่ำกำรกระทรวงโยธำธิกำรและกำรขนส่งกัมพูชำ	 
ท�ำหน้ำท่ีรองประธำนกำรประชุม	 ร่วมด้วยรัฐมนตรีขนส่ง
อำเซียนและเลขำธกิำรอำเซียน	เข้ำร่วมกำรประชุม	ในวนัท่ี	24	 
พฤศจิกำยน	2563	 ด้วยระบบกำรประชุมทำงไกล	 (VDO	
Conference)	ณ	ห้องรำชด�ำเนิน	กระทรวงคมนำคม

	 นำยศกัดิส์ยำม	ชิดชอบ	รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงคมนำคม 
และนำยอำคำบะ	 คำซูโยชิ	(H.E.	Mr.	AKABA	Kazuyoshi)	
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงท่ีดิน	 โครงสร้ำงพื้นฐำนกำรขนส่ง 
และกำรท ่ อ ง เ ท่ี ยวแห ่ ง ญ่ี ปุ ่ น 	 (ML IT ) 	 ในขณะนั้ น	 
ได้ลงนำมในบันทึกควำมร่วมมือ	 ระหว่ำงกระทรวงคมนำคม
แห่งรำชอำณำจักรไทย	 และ	MLIT	 ด้ำนแผนงำนนโยบำย 
และเทคโนโลยีกำรจรำจรในรูปแบบเวียนลงนำม	ผ่ำนช่องทำง 
กำรทูต	 ซ่ึงส่งผลให้บันทึกควำมร่วมมือฯ	 มีผลใช้บังคับ 
อย่ำงเป็นทำงกำร	เมื่อวันที่	25	พฤษภำคม	2564

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น 

(High Level Joint Commission: HLJC) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564
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นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการด้านการขนส่งเอสแคป ครั้งที่ 6 

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

	 นำยศักดิ์สยำม	 ชิดชอบ	 รัฐมนตรีว ่ำกำรกระทรวง
คมนำคม	 ได้บันทึกเทปกำรกล่ำวถ้อยแถลงรณรงค์หำเสียง
ส�ำหรบักำรเลอืกตัง้สมำชิกคณะมนตรอีงค์กำรระหว่ำงประเทศ	
วำระปี	 ค.ศ.	2022	-	2023	 ของประเทศไทย	 โดยน�ำเสนอ 
ประเด็นนโยบำยของประเทศไทย	 เช่น	 กำรด�ำเนินกำร 
ด้ำนคมนำคมขนส่งเพื่อบรรลุเป้ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 
(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	 โครงกำร	
Bio-Circular-Green	Model	 และบทบำทของประเทศไทย 
ในกำรสนับสนุนงำนของ	IMO	อันแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่น 
และวสิยัทัศน์ของประเทศไทยท่ีให้ควำมส�ำคญักบัภำคกำรขนส่ง 
ทำงทะเลในเวทีระดับนำนำชำติ	 โดยกระทรวงคมนำคม 
ได้เผยแพร่เทปบันทึกถ้อยแถลงของรัฐมนตรีฯ	 ผ่ำนช่องทำง 
สื่อสังคมออนไลน ์ของหน ่วยงำนภำครัฐ	 ภำคเอกชน	 
และสถำนเอกอัครรำชทูตไทยในประเทศต่ำง	ๆ

	 นำยศกัดิส์ยำม	ชิดชอบ	รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงคมนำคม	
เป็นประธำนเปิดกำรประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกำรขนส่ง 
เ อสแคป	 ครั้ ง ท่ี 	 6 	 เ พ่ื ออภิ ปรำย เกี่ ย วกั บประ เด็ น 
ด้ำนควำมส�ำคญัเชิงยุทธศำสตร์ในกำรพฒันำระบบขนส่งในภมิูภำค	 
กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือและกำรก�ำหนดนโยบำยระดับ
ภูมิภำคเพื่อพัฒนำกำรขนส่งท่ี ย่ังยืนและกำรเช่ือมโยง 
ท่ีสอดคล ้องกับข ้อผูกพันระดับโลกและระดับภูมิภำค	 
เช ่น	 แผนปฏิบัติกำรระดับภูมิภำคส�ำหรับกำรเช่ือมต่อ
กำรขนส่งท่ียั่งยืนในเอเชียและแปซิฟิก	 ระยะท่ี	1	 ข้อมต ิ
ของคณะกรรมกำรฯ	 และแผนทศวรรษแห่งปฏิบัติกำร 
เพื่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ีย่ังยืน	 กำรพิจำรณำเกี่ยวกับ
วตัถปุระสงค์หลกัและทิศทำงของแผนปฏบัิตกิำรระดบัภมิูภำค
ส�ำหรับกำรขนส่งที่ยั่งยืนในระยะต่อไป	และกำรจัดหำแนวทำง
ในกำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรประชุมระดับรัฐมนตรี
ด้ำนกำรขนส่งท่ีจะจัดข้ึนในปี	2564	 ซ่ึงกำรด�ำเนินกำรของ
ประเทศไทยด้ำนกำรขนส่งท่ีย่ังยืนมีควำมสอดคล้องกับ 
แผนปฏิ บั ติ กำ ร ร ะดั บภู มิ ภำคส� ำห รั บกำ ร เ ช่ื อม โย ง 
ด ้ำนกำรขนส ่ ง ท่ี ย่ั ง ยืนในภู มิภำคเอเ ชียและแปซิฟ ิก 
ของเอสแคป	 ประเทศไทยยืนยันท่ีจะท�ำงำนร่วมกับเอสแคป 
อย่ำงต่อเนือ่ง	เพือ่ให้กำรด�ำเนนิงำนเป็นไปตำมแผนปฏบัิตกิำร 
ระดับภูมิภำคท้ังในปัจจุบันและอนำคตและเพื่อประโยชน์
สูงสุดของภูมิภำค	 โดยมีผู้แทนจำกประเทศสมำชิกเอสเคป	 
ผู้เชี่ยวชำญ	ผู้แทนจำกองค์กรระหว่ำงประเทศ	เข้ำร่วมประชุม	 
Ms.	Armida	Salsiah	Alisjahbana	 เลขำธิกำรบริหำร 
เอสเคปให้กำรต้อนรับ	 เมื่อวันท่ี	12	 พฤศจิกำยน	2563	 
ณ	ศูนย์กำรประชุมสหประชำชำติ	กรุงเทพฯ
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7. ด้านการตรวจราชการ และเรื่องราวร้องทุกข์

ภูมิภาค จ�านวน 
(เรื่อง) ร้อยละ อยู่ระหว่างด�าเนินการ 

(เรื่อง) ยุติ (เรื่อง)

ส่วนกลำง 142 36.60 86 56

ภำคกลำง 23 5.93 12 11

ภำคใต้ 79 20.36 51 28

ภำคตะวันออก 38 9.79 24 14

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 60 15.46 33 27

ภำคเหนือ 46 11.86 20 26

รวม 388 100.00 226 162

	 กองตรวจรำชกำร	 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม	 
มีภำรกิจหลักในกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจรำชกำร 
ของผู ้ตรวจรำชกำรกระทรวง	 ติดตำมและประเมินผล 
กำรตรวจรำชกำร	รวมทัง้ด�ำเนินกำรเกี่ยวกบัเรือ่งรำวร้องทกุข์
ท่ีอยู่ในอ�ำนำจหน้ำท่ีของกระทรวงคมนำคม	ซ่ึงในปีงบประมำณ	 
พ.ศ.	2564	 กองตรวจรำชกำรได้ด�ำเนินกำรตำมภำรกิจหลัก	
ดังต่อไปนี้

 กรอบแนวทางการตรวจราชการของ
กระทรวงคมนาคม และสถิติการตรวจ
ราชการ
	 ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2564	ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ	2019	(COVID-19)	 ได้มีกำรน�ำ
เทคโนโลยีกำรประชมุผ่ำนระบบอิเลก็ทรอนกิส์เข้ำมำสนบัสนนุ 

กำรปฏิบัติภำรกิจกำรตรวจรำชกำรมีภำรกิจท้ังสิ้น	46	 คร้ัง	 
ได้แก่	 กำรตรวจรำชกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรประจ�ำปี	 
ใน	18	 เขตตรวจรำชกำร	จ�ำนวน	20	ครั้ง	กำรตรวจรำชกำร 
ร่วมกับรัฐมนตรี	 จ�ำนวน	17	 คร้ัง	 และกำรตรวจรำชกำร 
แบบบูรณำกำรร่วมกบัส�ำนกันำยกรฐัมนตรแีละกระทรวงต่ำง	ๆ 	 
จ�ำนวน	9	 ครั้ง	 พร้อมท้ังได้น�ำข้อมูลจำกกำรตรวจติดตำม 
มำจัดท�ำสรุปเป็นรำยงำนตรวจรำชกำรท่ีมีข้อเสนอแนะ	 
เพื่อน�ำเรียนผู ้บริหำรระดับสูงกระทรวงคมนำคมทรำบ 
และพิจำรณำสั่งกำรให้หน่วยงำนในสังกัดได้ด�ำเนินกำร	 
มุ ่งให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำงำนของกระทรวง
คมนำคม	ท้ังนี	้กระทรวงคมนำคมได้ตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำน 
ของหน่วยงำนตำมข้อสั่งกำรอย่ำงต่อเนื่อง	 ก่อนน�ำมำ 
ประมวลผลเป็น	 “หนังสือผลงำนกำรตรวจรำชกำรประจ�ำ
ปีงบประมำณ”	เป็นประจ�ำทุกปี

 กองตรวจรำชกำร	 ได้ด�ำเนินกำรเรื่องรำวร ้องทุกข์ 
ตำมกระบวนกำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์	 ในปีงบประมำณ	
พ.ศ.	2564	 กระทรวงคมนำคมได้รับแจ้งเรื่องรำวร้องทุกข์ 
จำกประชำชนและหน่วยงำนอื่น	 รวมท้ังสิ้น	 388	 เรื่อง	 
จ�ำแนกตำมภูมิภำคแยกได้เป็นเรื่องรำวร้องทุกข์ในภูมิภำค 
ส่วนกลำงมำกที่สุด	จ�ำนวน	142	 เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	36.60	 
รองลงมำคือ	ภำคใต้	จ�ำนวน	79	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	20.36	
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนอื	จ�ำนวน	60	เรือ่ง	คดิเป็นร้อยละ	15.46 

ภำคเหนือ	 จ�ำนวน	 46	 เรื่อง	 คิดเป ็นร ้อยละ	 11.86	 
ภำคตะวันออก	 จ�ำนวน	38	 เรื่อง	 คิดเป็นร้อยละ	 9.79	 
และภำคกลำง	 จ�ำนวน	 23	 เรื่อง	 คิดเป็นร้อยละ	 5.93	 
และผลกำรด�ำเนินกำรเร่ืองรำวร้องทุกข์	 ประจ�ำปีงบประมำณ	
พ.ศ.	2564	 อยู่ในข้ันตอนด�ำเนินกำร	 จ�ำนวน	226	 เรื่อง	 
คิดเป็นร้อยละ	 58.25	 และยุติแล้ว	 จ�ำนวน	162	 เรื่อง	 
คิดเป็นร้อยละ	41.75

การตรวจราชการของกระทรวงคมนาคม ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำแนกตามภูมิภาค

 

 

(8)

ภาคตะวันออกภาคใตภาคกลาง

ตรวจราชการปกติ (ครั้ง) ตรวจราชการรวมกับผูบริหาร คค. (ครั้ง) ตรวจบูรณาการ (ครั้ง) รวม (ครั้ง)

สวนกลาง ภาค
ตะวันออกเฉ�ยงเหน�อ

ภาคเหน�อ

(1)

(9)

(4)

(2)
(1)

(7)

(3)
(4)

(1)

(8)

(2) (2)

(9)

(3) (2)

(14)

(4)

(2)

(6)

 การด�าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

79รายงานประจ�าปี 2564 กระทรวงคมนาคม



8. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ทิศทางการพัฒนาบุคลากรในยุค 
COVID-19
 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนำ	 (COVID-19)	 ซ่ึงมีกำรถูกจ�ำกัดกำรรวมกลุ่ม	 
กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล	จึงต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
กำรด�ำเนินกำรจัดอบรมในองค์กร	 จำกอบรมแบบรวมกลุ่ม
ตลอดท้ังโครงกำร	 กลำยเป็นกำรอบรมแบบออนไลน์	70%	 
และแบบรวมกลุ่มจะลดลงเหลือเพียง	30%	 ท�ำให้ค่ำใช้จ่ำย
หลำยส่วนท่ีเกิดจำกกำรอบรมแบบปกติลดลง	 จึงสำมำรถ 
น�ำงบประมำณส่วนนี้มำพัฒนำกำรอบรมในรูปแบบออนไลน ์
ให้มีควำมทันสมัยและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น	
 ในส่วนของรปูแบบและเนือ้หำกำรอบรมอำจมกีำรปรบัเปลีย่น 
ให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำกข้ึน	 มีกำรพัฒนำ 
เนื้อหำให ้มีควำมสร ้ำงสรรค ์มำกขึ้น	 มี หัวข ้อใหม ่	 ๆ	 
ท่ีมีควำมน่ำสนใจมำกข้ึน	มกีจิกรรม	มภีำพและเสยีง	หรอืวดีทัิศน์ 
เป็นสื่อท่ีท�ำให้เข้ำใจได้มำกข้ึน	 เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถ 
ปรับตัวเข้ำกับควำมปกติใหม่ได้	 และให้บุคลำกรได้รับควำมรู	้
ควำมเข้ำใจในเนือ้หำของงำนในเชิงลกึมำก	รวมถงึกำรปลกูฝัง
วัฒนธรรมองค์กร	ปลูกฝังทัศนคติที่ดี	ท�ำให้บุคลำกรสำมำรถ
น�ำไปพัฒนำตัวเองได้อย่ำงต่อเนื่อง	 และส่งผลถึงองค์กร 
ท่ีจะมีบุคลำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญในกำรท�ำงำนมำปฏิบัติงำน
เพื่อสร้ำงคุณค่ำให้แก่ต่อองค์กรได้มำกขึ้น

กิจกรรมการปลูกผักออร์แกนิค

กิจกรรมปรุงอาหาร/ของว่าง/ขนมไทยกิจกรรมคลายกล้ามเนือ้ด้วยโยคะ

การพัฒนาการอบรมและการจดัสวสัดกิาร 
ให้แก่บุคลากรอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย
 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมได้ให้ควำมส�ำคัญ 
ต่อกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่บุคลำกรเพื่อมุ่งหมำยให้บุคลำกร 
มีขวัญและก�ำลังใจท่ีดี	 ส่งผลให้ปฏิบัติรำชกำรอย่ำงเต็มก�ำลัง 
ควำมสำมำรถ	 เกิดแรงจูงใจในกำรท�ำงำนมุ่งพัฒนำตนเอง	 
และงำนในควำม รับ ผิดชอบให ้ มีคุณภำพมำก ย่ิ ง ข้ึน	 
ในปีงบประมำณ	 พ.ศ.	2564	 ท่ีผ่ำนมำได้ด�ำเนินแผนงำน/
โครงกำร	เพื่อจัดสวัสดิกำรให้แก่บุคลำกร	ดังนี้
 1. ด้านการนันทนาการ
	 •	 โครงกำรสวัสดิกำรด้ำนนันทนำกำรเพื่อพัฒนำ 
คุณภำพชีวิต	 ได้แก่	 กิจกรรมคลำยกล้ำมเนื้อด้วยโยคะ	 
กิจกรรมกำรปลูกผักออร์แกนิค	 กิจกรรมกำรท�ำน�้ำสมุนไพร 
เพื่อสุขภำพ	และกิจกรรมปรุงอำหำร/ของว่ำง/ขนมไทย	
	 •	 โครงกำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี	 รวมถึงกำรส�ำรวจ 
ควำมต้องกำรฉีดวัคซีนป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนำ	 2019	 
(COVID-19)	
	 •	 โครงกำรสวัสดิกำรเวชภัณฑ์และยำ	 เพื่อใช้ในกำร
ปฐมพยำบำล	
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การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกฯ

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการท�างาน : สร้างเสริมสุขภาพ เพิ่มคุณภาพในการท�างาน

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการท�างาน : การคิดเชิงออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม (Design Thinking and Innovation)

 2. ด้านการสร้างเสริมจิตส�านึกต่อสังคม
 เพื่อเป็นกำรสร้ำงประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม	
รวมถึงเสริมสร้ำงจิตส�ำนึกในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำ	 
โดยกำรปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมกำรคัดแยกสิ่ ง ท่ี มีค ่ ำ 
ไปใช้ประโยชน์ก่อนท้ิง	ภำยใต้โครงกำร	“How	to	ท้ิง	ท้ิงอย่ำงไร 
ให้ได้บุญ”	ซ่ึงรบับรจิำคเครือ่งส�ำอำงค์ท่ีไม่ใช้แล้ว	ปฏทิินสือ่อกัษร 
เพ่ือผู้พิกำรทำงสำยตำ	 และวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อท�ำขำเทียม	 
ท้ังนี้	 เกิดควำมร่วมมือของคนในองค์กร	 มีบุคลำกรให  ้
ควำมสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจ�ำนวนมำก
 3. ด้านการสงเคราะห์สมาชิก 
	 เป ็นกำรให้เงินให้เปล่ำแก่สมำชิกในกรณีสมรส 
กรณีถึงแก่กรรม	 และกรณีประสบสำธำรณภัย	 กำรมอบทุน 
กำรศึกษำให้แก่บุตรของสมำชิกฯ	 นอกจำกนี้	 ยังมีสวัสดิกำร 
ให้ยืมชุดปกติขำวพร้อมหมวกและเครื่องหมำย	 รวมถึง
สวัสดิกำรด้ำนเงินกู้โดยไม่คิดดอกเบี้ยให้แก่สมำชิกอีกด้วย

 4. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 สนับสนุนให้ได้เงินงบประมำณในกำรจัดกำรอบรม 
เกี่ยวกับกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกร	ดังนี้
	 •	 กำรคิดเชิงออกแบบและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม	
(Design	Thinking	and	Innovation)
	 •	 กำรสร้ำงเสริมสุขภำพเพิ่มคุณภำพในกำรท�ำงำน	 
เพื่อให้บุคลำกรเกิดกำรตระหนักและกำรเรียนรู้เรื่องหลักกำร 
ดูแลสุขภำพ	(สุขภำพทำงกำย	จิต	และสังคม)	สำมำรถท�ำงำน
และใช้ชีวิตได้อย่ำงสมดุลและเหมำะสม	(Work	Life	Balance)		
อย่ำงไรก็ตำม	 กำรด�ำเนินกำรจัดสวัสดิกำรปี ท่ีผ ่ำนมำ 
ได้ด�ำเนินกำรภำยใต้นโยบำยแห่งสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนำ	2019	(COVID-19)	อย่ำงเคร่งครดั	 
ท้ังนี้	 ส�ำหรับกำรจัดสวัสดิกำรในอนำคตจะต้องด�ำเนินกำร 
ตำมหลักยุค	New	Normal	ต่อไป
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9. ด้านการเพยแผร่และประชาสัมพันธ์
 กองเผยแพร่และประชำสัมพันธ์	 ได้ด�ำเนินกำรเผยแพร ่
และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับภำรกิจ	 โครงกำร	 แผนงำน	 
และผลกำรด�ำเนินงำนของกระทรวงคมนำคม	 ในภำพรวม 
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่งของไทย 
ระยะ	 20	 ป ี 	 พ.ศ.	 2561	 -	 2580	 และแผนแม ่บท 
กำรประชำสัมพันธ์ของกระทรวงฯ	 เพื่อส่งเสริมพัฒนำควำมรู้ 
ด้ำนกำรคมนำคมขนส่งและควำมปลอดภัยให้กับประชำชน	 
ผู้ประกอบกำรขนส่ง	 และจัดท�ำนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 เนื่องในโอกำสมหำมงคล 
เฉลมิพระชนมพรรษำ	28	กรกฎำคม	2564	“พระบารมีดจุร่มฟ้า 
ปกเกล้าแดนไทย”	ด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง	ประจ�ำปี	พ.ศ.	2564	

ผ่ำนช่องทำงออนไลน์	ทำงเวบ็ไซต์	www.blesshismajesty.com	 
เพ่ือเผยแพร่เกี่ยวกับพระรำชประวัติ	 พระรำชกรณียกิจ	 
และพระอจัฉรยิภำพของพระบำทสมเดจ็พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	 
รวมท้ังประชำสัมพันธ์โครงกำรส�ำคัญของกระทรวงคมนำคม	
ภำยใต้ร ่มพระบรมโพธิสมภำรและให้ประชำชนได้แสดง 
ควำมจงรักภักดี 	 ส� ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ท่ีทรง
ปฏิบัติพระรำชกรณียกิจนำนัปกำรด้วยพระวิริยอุตสำหะ	 
น�ำมำซ่ึงควำมร่มเย็นเป็นสุขของพสกนิกรท่ัวท้ังแผ่นดิน	 
รวมท้ังจัดซุ ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้ำป้ำยกระทรวง 
คมนำคมเพื่ อ เป ็นกำรแสดงออกถึ งควำมจง รักภักดี 
อย่ำงหำที่สุดมิได้

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 
“พระบารมีดุจร่มฟ้า ปกเกล้าแดนไทย” ด้านการคมนาคมขนส่ง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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การแถลงข่าว
	 นำยศกัดิส์ยำม	ชิดชอบ	รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงคมนำคม	
เป็นประธำนแถลงขำ่วเกี่ยวกับกฎกระทรวงคมนำคม	 ก�ำหนด
อัตรำควำมเร็วของยำนพำหนะบนทำงหลวงแผ่นดินหรือ
ทำงหลวงชนบทท่ีก�ำหนด	 พ.ศ.	2564	 กรณีให้ใช้ควำมเร็ว
สูงสุดได้	120	กม./ชม.	 เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพกำรจรำจร
ในปัจจุบัน	ตลอดจนควำมสะดวก	รวดเร็ว	และควำมปลอดภัย
ในทุกกำรเดินทำงของประชำชน	เมื่อวันที่	11	มีนำคม	2564	

	 นำยศักดิ์สยำม	 ชิดชอบ	 รัฐมนตรีว ่ำกำรกระทรวง
คมนำคม	 เป็นประธำนแถลงข่ำวแนวทำงทำงกำรลดภำระ 
ค ่ำใช ้จ ่ำยในกำรเดินทำงผ ่ำนทำงพิ เศษให ้ประชำชน	 
ในช ่วงภำวะค ่ำครองชีพสูงอันมีผลมำจำกสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ	 (COVID-19)	 
เมื่อวันที่	25	พฤศจิกำยน	2564

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานแถลงข่าวการก�าหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดิน
หรือทางหลวงชนบทที่ก�าหนด พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานแถลงข่าวแนวทางทางการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางผ่านทางพิเศษให้ประชาชน 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
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10. ด้านการวางแผน นโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
โครงการด้านการขนส่งทางบก
 1. เร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง (Motorway) และโครงการทางพิเศษ 
	 เร่งพัฒนำ	Motorway	5	เส้นทำง	อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง	3	
เส้นทำง	ได้แก่	สำยบำงปะอิน	-	นครรำชสีมำ	สำยบำงใหญ่	- 
กำญจนบุรี	และสำยบำงขุนเทียน	-	บ้ำนแพ้ว	และอยู่ระหว่ำง 
กำรน�ำเสนอโครงกำรตำมขัน้ตอนของ	พ.ร.บ.	กำรร่วมลงทุนฯ 
พ.ศ.	2562	จ�ำนวน	2	เส้นทำง	ได้แก่	สำยนครปฐม	-	ชะอ�ำ 
และทำงยกระดับอุตรำภิมุข	ช่วงรังสิต	-	บำงปะอิน
	 เร่งรัดกำรก่อสร้ำงทำงพิเศษสำยใหม่	 จ�ำนวน	2	 เส้นทำง	 
ได้แก่	โครงกำรทำงพเิศษสำยพระรำม	3	-	ดำวคะนอง	-	วงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหำนคร	ด้ำนตะวันตก	(อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง)	
และโครงกำรทำงพิเศษสำยกะทู้	 -	 ป่ำตอง	 จังหวัดภูเก็ต	 
(อยู่ระหว่ำงกำรเสนอโครงกำรตำมข้ันตอนกำรร่วมลงทุน
ระหว่ำงรัฐและเอกชนฯ)	
 2. เร่งรัดการพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง  
และศูนย์การขนส่งสินค้า 
	 จ�ำนวน	2	 แห่ง	 ได้แก่	 โครงกำรศูนย์เปลี่ยนถ่ำยรูปแบบ
กำรขนส่งสินค้ำเชียงของ	จังหวัดเชียงรำย	(ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ)	 
และ	 โครงกำรศูนย์กำรขนส่งชำยแดน	 จังหวัดนครพนม	 
(อยู่ระหว่ำงคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ)
 3. ส่งเสริมการน�านวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ และพัฒนา 
กฎระเบียบให้มีความทันสมัย 
	 พัฒนำระบบ เก็ บค ่ ำ ธ ร รม เนี ยมด ้ วยวิ ธี ก ำ รทำง 
อิเล็กทรอนิกส์แบบไม่มีไม้กั้น	(M-Flow)
	 ส ่ ง เ สริ มกำร ใช ้ ย ำงพำรำของหน ่ วยงำนภำครั ฐ	 
เพือ่เพิม่ควำมปลอดภยัในกำรเดนิทำง	และช่วยเหลอืเกษตรกร
ชำวสวนยำง	ปัจจุบัน	ทล.	และ	ทช.	 ได้ลงนำมในสัญญำซื้อ	
RFB	และ	RGP	ครบถ้วนแล้ว	อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรตรวจรับ
พัสดุ	และติดตั้งในพื้นที่	
	 จัดท�ำร ่ำงกฎกระทรวงว่ำด้วยรถยนต์รับจ้ำงบรรทุก 
คนโดยสำรไม่เกิน	7	 คน	ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	....	 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว	อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

โครงการด้านการขนส่งทางราง
 1. เร ่งรัดการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง  
โครงกำรพัฒนำระบบรถไฟควำมเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภำค 
ช่วงกรุงเทพฯ-หนองคำย	 ระยะท่ี	 1	 ช่วง	 กรุงเทพฯ	 -	 
นครรำชสีมำ	 (โครงกำรรถไฟไทย	 -	 จีน)	 (อยู ่ระหว่ำง 
กำรก่อสร้ำง)	และโครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงเชื่อม	3	สนำมบิน 
(อยู ่ระหว่ำงกำรรื้อย้ำยสำธำรณูปโภค	 เพื่อส่งมอบพื้นท่ี 
ให้เอกชนคู่สัญญำ)
 2. เร่งรัดการพัฒนาระบบรถไฟทางคู ่
	 เร่งรัดโครงกำรรถไฟทำงคู่	ระยะที่	1	จ�ำนวน	5	โครงกำร	
(ช่วงมำบกะเบำ	-	 ชุมทำงถนนจิระ	 ช่วงลพบุรี	-	 ปำกน�้ำโพ	 
ช่วงนครปฐม	 -	 หัวหิน	 ช่วงหัวหิน	 -	 ประจวบคีรีขันธ์	 
และช่วงประจวบคีรีขันธ์	-	 ชุมพร)	 และเร่งผลักดันโครงกำร
รถไฟทำงคู	่สำยใหม่	2	เส้นทำง	ได้แก่	สำยเด่นชัย	-	เชียงรำย	-	 
เชียงของ	และสำยบ้ำนไผ่	-	มุกดำหำร	-	นครพนม	(อยู่ระหว่ำง
กำรประกวดรำคำ)

 3. เร่งรัดการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร 
	 เปิดให้บริกำรโครงกำรระบบรถไฟชำนเมืองสำยสีแดงฯ	 
(เมือ่วนัท่ี	29	พฤศจกิำยน	2564)	เร่งรัดก่อสร้ำงโครงกำรรถไฟฟ้ำ
สำยสส้ีม	ช่วงศนูย์วฒันธรรมฯ	-	มีนบุร	ีสำยสชีมพ	ูช่วงแครำย	-	
มีนบุรี	และสำยสเีหลอืง	ช่วงลำดพร้ำว	-	ส�ำโรง	และเร่งผลกัดนั 
กำรประกวดรำคำ	2	เส้นทำง	ได้แก่	โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสส้ีม	 
ช่วงบำงขุนนท์	 -	 มีนบุรี	 (สุ วินทวงศ์)	 และสำยสีม ่วง	 
ช่วงเตำปูน	-	รำษฎร์บูรณะ
 4. เร่งผลักดันระบบขนส่งมวลชนในภูมิภาค 
	 โครงกำรระบบขนส่งมวลชน	จงัหวดัภเูกต็	จงัหวดัเชยีงใหม่	
และจังหวัดนครรำชสีมำ

โครงการด้านการขนส่งทางน�้า
 1. เร่งรัดการพัฒนาโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง  
ระยะที่ 3 
	 อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ
 2. น�านวัตกรรมการเทคโนโลยีการเดินเรือขับเคลื่อน 
ด้วยระบบไฟฟ้ามาใช้ 
	 เริ่มทดลองกำรให้บริกำรในคลองผดุงกรุงเกษม

โครงการด้านการขนส่งทางอากาศ
 1. เร่งรัดการพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถ 
ในการให้บริการของท่าอากาศยานหลักในประเทศ ได้แก	่ 
ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ	 (โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนฯ	
ระยะที่	2	และโครงกำรก่อสร้ำงทำงวิ่งเส้นที่	3	)	ท่ำอำกำศยำน
ดอนเมือง	และท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่
 2. เร่งรัดการพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาค 
 จ�ำนวน	10	 แห่ง	 ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ	4	 แห่ง	 
ได้แก่	ท่ำอำกำศยำนเบตง	ท่ำอำกำศยำนแม่สอด	ท่ำอำกำศยำน
นครพนม	 และท่ำอำกำศยำนสกลนคร	 และอยู ่ระหว่ำง 
กำรก่อสร้ำง	6	แห่ง	ได้แก่	ท่ำอำกำศยำนบุรรีมัย์	ท่ำอำกำศยำน
สุรำษฎร์ธำนี	 ท่ำอำกำศยำนตรัง	 ท่ำอำกำศยำนกระบ่ี	 
ท่ำอำกำศยำนขอนแก่น	และท่ำอำกำศยำนนครศรีธรรมรำช	

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญของ กยผ.
 • พจิำรณำกลัน่กรองงบประมำณรำยจ่ำยและงบประมำณ
แผนเงนิกูแ้ละแผนบรหิำรหนีส้ำธำรณะ	และอนมุตังิบประมำณ
ลงทุนเพิ่มเติมระหว่ำงปี
 •  ขออนุมัติงบประมำณงบกลำงเงินส�ำรองจ่ำยกรณี
ฉุกเฉินและจ�ำเป็นเพื่อขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน	 คค.	 ในกรณี
เร่งด่วน
 • ติดตำมและรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนและเบิกจ่ำย 
งบประมำณ	 แผนงำน/โครงกำร	 ตำมนโยบำยรัฐบำล	 
และแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี	(Action	Plan)	
 • จัดท�ำแผนงำน/โครงกำร	คค.	และ	สปค.	ที่สอดคล้อง 
กับยุทธศำสตร์ชำติ	และแผนกำรปฏิรูปประเทศ	
 • บูรณำกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินกำรตำมเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน	(SDGs)	
 • จัดท�ำยุทธศำสตร ์กำรพัฒนำโครงสร ้ำงพื้นฐำน 
ด้ำนกำรคมนำคมขนส่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่ำง	ๆ 	ทั่วประเทศ
	 •	 ขับเคลือ่นนโยบำย	ยุทธศำสตร์	และแผนงำนโครงกำรต่ำง	ๆ 	 
ที่ส�ำคัญของกระทรวงคมนำคม
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11. ด้านการอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
การพัฒนาบริหารจัดการระบบบริหาร
งานอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
 กระทรวงคมนำคมได้ก�ำหนดกำรพัฒนำระบบขนส่ง 

พื้นฐำนให้มีควำมเช่ือมโยงและท่ัวถึง	 ท�ำให้หน่วยงำน 

ในสังกัดกระทรวงคมนำคมมีโครงกำรต่ำง	 ๆ	 จ�ำนวนมำก	 

ท้ังกำรก่อสร้ำงทำงหลวง	 ทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง	 

(Motorway)	 ทำงพิเศษ	 ทำงหลวงชนบท	 ทำงรถไฟ	 

โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยต่ำง	 ๆ	 ตลอดจนกำรก่อสร้ำงสถำน ี

ขนส่งสนิค้ำ	รวมถงึกำรสร้ำงและขยำยสนำมบินในภมิูภำค	

ท�ำให้มีผูถ้กูเวนคนือสงัหำรมิทรพัย์เพือ่น�ำไปด�ำเนนิโครงกำร

ดังกล่ำวจ�ำนวนมำก	 และท�ำให้มีผู ้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมมำกขึ้นตำมไปด้วย	 

กองอุทธรณ์เงนิค่ำทดแทนจงึจ�ำเป็นต้องพฒันำกระบวนกำร

พิจำรณำอุทธรณ์ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด	 เพื่อรองรับ

ปริมำณงำนที่จะเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต	

 1. งานด้านการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน

	 ปัจจบัุนมีผูย่ื้นอุทธรณ์เงนิค่ำทดแทนต่อรฐัมนตรว่ีำกำร 

กระทรวงคมนำคม	เพือ่ขอเพิม่เงนิค่ำทดแทนอสงัหำรมิทรพัย์ 

ท่ีถูกเวนคืนเป็นจ�ำนวนมำก	 ซ่ึงหลังจำกท่ีกองอุทธรณ์

เงินค่ำทดแทนได้รับหนังสืออุทธรณ์เงินค่ำทดแทนจำก 

ผูถ้กูเวนคนืแล้ว	จะต้องด�ำเนนิกำรตำมข้ันตอนกำรด�ำเนนิงำน 

ต่ำง	 ๆ	 จนกว่ำจะแล้วเสร็จตำมกระบวนกำรพิจำรณำ

อุทธรณ์	ท้ังนี	้จ�ำเป็นต้องด�ำเนนิกำรภำยในกรอบระยะเวลำ

ที่กฎหมำยก�ำหนด	ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเวนคืน	

และกำรได้มำซ่ึงอสงัหำรมิทรพัย์	พ.ศ.	2562	และกฎหมำย

อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

 2. งานด้านการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ด้านกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน

 กองอุทธรณ์เงินค่ำทดแทนจึงได้มีกำรพัฒนำระบบงำน

โดยน�ำระบบ	ICT	 มำช่วยให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำง 

มีประสิทธิภำพ	 ส่งผลให้ผู้อุทธรณ์	 และหน่วยงำนเวนคืน 

ในสงักดักระทรวงคมนำคมได้รบัประโยชน์	เกดิควำมสะดวก

และรวดเร็วย่ิงขึ้น	 เนื่องจำกใช้ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ

อุทธรณ์เงินค่ำทดแทนน้อยลง	 และเป็นไปตำมกรอบระยะ

เวลำที่กฎหมำยก�ำหนด	ได้แก่

 • ระบบบริหำรงำนอุทธรณ์เงินค่ำทดแทนเพื่อให ้

เจ้ำหน้ำท่ีสำมำรถด�ำเนินงำนอุทธรณ์ฯ	 ได้อย่ำงครบวงจร 

ภำยในระบบเดียว

 •   ระบบสำรสนเทศประสำนกำรด�ำเนนิงำนกบัผูอ้ทุธรณ์ 

เงนิค่ำทดแทน	เพ่ือให้ผูอุ้ทธรณ์สำมำรถส่งเอกสำรประกอบ

กำรพิจำรณำอุทธรณ์ฯ	เป็นเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์

 • ระบบสำรสนเทศข้อมูลเอกสำรกำรรับเงิน	 โดยให้

หน่วยงำนเวนคืนในสังกัดกระทรวงคมนำคมสำมำรถ

ส่งเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำอุทธรณ์ฯ	 เป็นเอกสำร

อิเล็กทรอนิกส์

 •   ระบบแจ้งเตอืนเม่ือใกล้จะครบก�ำหนดเวลำ	(Warning	

Page)	 เพื่อเตือนให้เจำ้หน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนทรำบว่ำเรื่องใด 

ใกล้หมดระยะเวลำตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

 •   ระบบส่งข้อมลูกำรยืน่อทุธรณ์เงนิค่ำทดแทน	(กำรย่ืน 

อุทธรณ์	online)	เพ่ือให้ประชำชนผูถ้กูเวนคนืท่ีมีควำมประสงค์ 

จะย่ืนอุทธรณ์เงนิค่ำทดแทนสำมำรถยืน่อุทธรณ์ฯ	ผ่ำนระบบ 

ทำงเว็บไซต์กระทรวงคมนำคมได้

สถิติ การอุทธรณ ์ เ งิ นค ่ าทดแทน  
และการเวนคนืทีด่นิประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564
 1. สถิติการอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 
 • ผู ้ อุทธรณ ์ ได ้ ย่ืนเรื่ องอุทธรณ ์ เงินค ่ำทดแทน

อสังหำริมทรัพย์ท่ีถูกเวนคืนต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง

คมนำคม	จ�ำนวน	1,068	รำย	

 •    กองอุทธรณ์เงนิค่ำทดแทนได้น�ำรำยงำนผลกำรพิจำรณำ 

อุทธรณ์เงินค่ำทดแทนเสนอต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง

คมนำคมเพื่อวินิจฉัยอุทธรณ์ฯ	 จ�ำนวน	 2,616	 รำย	 

(มกีำรแยกวินจิฉัยอุทธรณ์เป็นค่ำทดแทนท่ีดนิ	สิง่ปลกูสร้ำง	

และค่ำเสียหำยอื่น	 ๆ	 และรวมเรื่องท่ีวินิจฉัยไม่แล้วเสร็จ 

ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2563	ด้วย)

 •     งำนคดขีองศำลปกครองซ่ึงกระทรวงคมนำคมและ/หรอื 

รัฐมนตรีว ่ำกำรกระทรวงคมนำคมเป็นผู ้ถูกฟ้องคด	ี 

จ�ำนวน	2,292	คดี
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ที่ ชื่อพระราชกฤษฎีกา (ชื่อโครงการ) วันที่ประกาศ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

1. พระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน	เพื่อสร้ำงทำงหลวงพิเศษ
หมำยเลข	81	สำยบำงใหญ่	-	กำญจนบุรี	พ.ศ.	2556	(โครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวง
พิเศษหมำยเลข	81	สำยบำงใหญ่	-	กำญจนบุรี)

10	กันยำยน	2556 กรมทำงหลวง

2. พระรำชกฤษฎกีำก�ำหนดเขตท่ีดนิในบรเิวณท่ีท่ีจะเวนคนื	ในท้องท่ีต�ำบลส�ำโรงเหนอื	
อ�ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร	 และต�ำบลบำงแก้ว	 ต�ำบลบำงพลีใหญ่	 อ�ำเภอบำงพลี	
จังหวัดสมุทรปรำกำร	 พ.ศ.	2558	(โครงกำรเพื่อขยำยทำงหลวงชนบท	 สำยเชื่อม
ระหว่ำงทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข	3344	กับทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข	3256)

14	กรกฎำคม	2558 กรมทำงหลวงชนบท

3. พระรำชกฤษฎกีำก�ำหนดเขตท่ีดนิในบรเิวณท่ีท่ีจะเวนคนื	ในท้องท่ีต�ำบลบำงปู	อ�ำเภอ
เมืองสมุทรปรำกำร	 และต�ำบลบำงปลำ	 อ�ำเภอบำงพลี	 จังหวัดสมุทรปรำกำร	 
พ.ศ.	2559	(โครงกำรขยำยทำงหลวงชนบทสำย	สป.1011	แยกทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข	3	-	เทพำรักษ์	)

5	สิงหำคม	2559 กรมทำงหลวงชนบท

4. พระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน	 ในท้องท่ีต�ำบล 
องครกัษ์	ต�ำบลศรษีะกระบือ	ต�ำบลบำงลกูเสอื	ต�ำบลพระอำจำรย์	ต�ำบลบำงสมบูรณ์	
อ�ำเภอองครักษ์	 จังหวัดนครนำยก	 และต�ำบลดอนเกำะกำ	 ต�ำบลสิงโตทอง	 
ต�ำบลหมอนทอง	 ต�ำบลบำงน�้ำเปรี้ยว	 อ�ำเภอบำงน�้ำเปรี้ยว	 จังหวัดฉะเชิงเทรำ	 
พ.ศ.	2560	(โครงกำรก่อสร้ำงขยำยถนนสำย	 นย.3001	 แยกทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข	305	-	บ้ำนบำงน�้ำเปรี้ยว	จังหวัดนครนำยก	(บริเวณจุดเชื่อมต่อทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข	305))	

26	กันยำยน	2560 กรมทำงหลวงชนบท

5. พระรำชกฤษฎีกำเพื่อสร้ำงทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข	3646	 สำยทดน้อย	 -	 
หนองเอ่ียน	 พ.ศ.	2560	 (โครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข	3646	 
สำยทดน้อย	-	หนองเอี่ยน)

12	ตุลำคม	2560 กรมทำงหลวง

6. พระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน	 ในท้องท่ีต�ำบล 
ปรุใหญ่	 ต�ำบลหนองกระทุ่ม	 ต�ำบลในเมือง	 ต�ำบลหม่ืนไวย	 และต�ำบลบ้ำนเกำะ	 
อ�ำเภอเมืองนครรำชสีมำ	จังหวัดนครรำชสีมำ	พ.ศ.	2560	(โครงกำรก่อสร้ำงถนน
สำย	 นม.1120	 แยกทำงหลวงหมำยเลข	2	-	 บ้ำนโคกไผ่	 อ.เมืองนครรำชสีมำ	
จ.นครรำชสีมำ)

27	ธันวำคม	2560 กรมทำงหลวงชนบท

7. พระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน	 ในท้องท่ีต�ำบลในเมือง	
ต�ำบลเหนอืเมอืง	ต�ำบลรอบเมอืง	และต�ำบลดงลำน	อ�ำเภอเมอืงร้อยเอ็ด	จงัหวดัร้อยเอ็ด	
(โครงกำรก่อสร้ำงถนนสำย	ง2	ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด)

21	กุมภำพันธ์	2561 กรมทำงหลวงชนบท

8. พระรำชกฤษฎกีำก�ำหนดเขตท่ีดนิในบรเิวณท่ีท่ีจะเวนคนื	ในท้องท่ีต�ำบลปงแสนทอง	
ต�ำบลบ่อแฮ้ว	 ต�ำบลบ้ำนเป้ำ	 ต�ำบลต้นธงชัย	 และต�ำบลพิชัย	 อ�ำเภอเมืองล�ำปำง	 
จงัหวัดล�ำปำง	พ.ศ.	2561(โครงกำรก่อสร้ำงถนนสำยเช่ือมระหว่ำงทำงหลวงแผ่นดนิ
หมำยเลข	11	กับทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข	1)

2	มีนำคม	2561 กรมทำงหลวงชนบท

9. พระรำชกฤษฎกีำก�ำหนดเขตท่ีดนิในบรเิวณท่ีท่ีจะเวนคนื	เพือ่ขยำยทำงหลวงแผ่นดนิ
หมำยเลข	118	 สำยเชียงใหม่	-	 บรรจบทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข	1	(ป่ำสัก)	 
ท่ีบ้ำนปำงแฟน	 พ.ศ.	2561	 (โครงกำรขยำยทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข	118	 
สำยเชียงใหม่	-	บรรจบทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข	1	(ป่ำสัก)	ที่บ้ำนปำงแฟน)

2	มีนำคม	2561 กรมทำงหลวง

10. พระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน	 ในท้องท่ีต�ำบลสระแก้ว	
และต�ำบลท่ำเกษม	 อ�ำเภอเมืองสระแก้ว	 จังหวัดสระแก้ว	 พ.ศ.	2561	(โครงกำร
ก่อสร้ำงถนนสำย	ก	ผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว)

27	กรกฎำคม	2561 กรมทำงหลวงชนบท

11. พระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน	 ในท้องท่ีต�ำบลมำบโป่ง	
ต�ำบลหนองกะขะ	 ต�ำบลหนองหงส ์	 อ�ำเภอพำนทอง	 และต�ำบลมำบไผ	่ 
ต�ำบลหนองบอนแดง	 ต�ำบลบ้ำนบึง	 อ�ำเภอบ้ำนบึง	 จังหวัดชลบุรี	 พ.ศ.	2561	
(โครงกำรขยำยทำงหลวงชนบท	ชบ.	3023)

11	พฤศจิกำยน	2561 กรมทำงหลวงชนบท

12. พระรำชกฤษฎกีำก�ำหนดเขตท่ีดนิท่ีจะเวนคนื	ในพืน้ท่ีบำงส่วนในท้องท่ีเขตลำดกระบัง	
กรุงเทพมหำนคร	 อ�ำเภอบำงพลี	 จังหวัดสมุทรปรำกำร	 อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ	
จงัหวดัฉะเชิงเทรำ	อ�ำเภอเมืองชลบุร	ีอ�ำเภอศรรีำชำ	อ�ำเภอบำงละมุง	อ�ำเภอสตัหีบ	
จงัหวดัชลบุร	ีและอ�ำเภอบ้ำนฉำง	จงัหวดัระยอง	เพือ่ด�ำเนนิโครงกำรรถไฟควำมเรว็สงู
เชื่อมสำมสนำมบิน	 พ.ศ.	2562	(โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำควำมเร็วสูงเช่ือมสำม
สนำมบิน)

13	พฤศจิกำยน	2561 กำรรถไฟ
แห่งประเทศไทย

 2. การเวนคืนอสงัหารมิทรพัย์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
	 (พระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ)
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ที่ ชื่อพระราชกฤษฎีกา (ชื่อโครงการ) วันที่ประกาศ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

13. พระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน	 ในท้องท่ีต�ำบลบ้ำนใหม่
หนองไทร	 ต�ำบลบ้ำนด่ำน	 และต�ำบลป่ำไร่	 อ�ำเภออรัญประเทศ	 จังหวัดสระแก้ว	 
พ.ศ.	2561	(โครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวงชนบท	สำยเชื่อมระหว่ำงทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข	348	กับทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข	3446)

22	พฤศจิกำยน	2561 กรมทำงหลวงชนบท

14. พระรำชกฤษฎกีำก�ำหนดเขตท่ีดนิในบรเิวณท่ีท่ีจะเวนคนืเพือ่สร้ำงและขยำยทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข	12	 สำยแม่สอด	(เขตแดน)	-	 มุกดำหำร	 ตอนบ้ำนนำไคร้	 -	 
บ้ำนหนองหง	พ.ศ.	2561	(โครงกำรเพ่ือสร้ำงและขยำยทำงหลวงแผ่นดนิหมำยเลข	12	
สำยแม่สอด	(เขตแดน)	-	มุกดำหำร)

22	พฤศจิกำยน	2561 กรมทำงหลวง

15. พระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน	 ในท้องท่ีต�ำบลโพธิ์ตำก	
ต�ำบลนำทรำย	 ต�ำบลนำรำชควำม	ต�ำบลอำจสำมำรถ	 อ�ำเภอเมืองนครพนม	และ
ต�ำบลรำมรำช	 ต�ำบลเวินพระบำท	 อ�ำเภอท่ำอุเทน	 จังหวัดนครพนม	 พ.ศ.	2562	
(โครงกำรก่อสร้ำงถนนสำยเช่ือมศนูย์ซ่อมอำกำศยำน	-	ศูนย์กลำงกำรคำ้ส่งชำยแดน
บริเวณสะพำนมิตรภำพ	แห่งที่	3	-	ถนนเชื่อมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข	212)

6	เมษำยน	2562 กรมทำงหลวงชนบท

16. พระรำชกฤษฎกีำก�ำหนดเขตท่ีดนิในบรเิวณท่ีท่ีจะเวนคนื	 เพือ่สร้ำงทำงหลวงแผ่นดนิ
หมำยเลข	290	 สำยถนนวงแหวนรอบเมอืงนครรำชสมีำ	 ตอนบ้ำนบึงขำมทะเลสอ	-	 
บ้ำนหนองบัวศำลำ	 พ.ศ.	2562	(โครงกำรเพื่อสร้ำงและขยำยทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข	290	สำยถนนวงแหวนรอบเมืองนครรำชสีมำ)	

30	เมษำยน	2562 กรมทำงหลวง

17. พระรำชกฤษฎกีำก�ำหนดเขตท่ีดนิในบรเิวณท่ีท่ีจะเวนคนื	 เพือ่สร้ำงทำงหลวงแผ่นดนิ
หมำยเลข	4369	สำยพรุเตียว	-	ด่ำนศุลกำกรสะเดำแห่งที่	2	พ.ศ.	2562
(เพื่อสร้ำงถนนตำมโครงกำรสร้ำงทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข	4369	สำยพรุเตียว	-	
ด่ำนศุลกำกรสะเดำแห่งที่	2)

30	เมษำยน	2562 กรมทำงหลวง

18. พระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน	 ในท้องที่ต�ำบลโพนทรำย	
และต�ำบลบ้ำนทรำยใหญ่	 อ�ำเภอเมืองมุกดำหำร	 จังหวัดมุกดำหำร	 พ.ศ.	2562 
(โครงกำรเพ่ือสร้ำงและขยำยทำงหลวงชนบท	 สำยเช่ือมระหว่ำงทำงหลวงชนบท	 
มห.	3019	กับทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข	212)

22	พฤษภำคม	2562 กรมทำงหลวงชนบท

19. พระรำชกฤษฎีกำ	ก�ำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน	ในท้องที่ต�ำบลอำจสำมำรถ	อ�ำเภอ
เมือง	จังหวัดนครพนม	(โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์กำรขนส่งชำยแดนจังหวัดนครพนม)

20	มกรำคม	2563 กรมขนส่งทำงบก

20. พระรำชกฤษฎีกำก�ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน	ในท้องที่ต�ำบลวังกระแจะ	
อ�ำเภอเมือง	จังหวัดตรำด	พ.ศ.	2561	(โครงกำรก่อสร้ำงทำงเชื่อมระหว่ำงทำงหลวง
หมำยเลข	3	กับทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข	318	 และสำยเชื่อมระหว่ำงสำยเชื่อม 
ดังกล่ำวกับทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข	3	ที่บ้ำนสระอินทนิน)

28	ธันวำคม	2563 กรมทำงหลวงชนบท

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนผ่านระบบ Zoom
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12. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การน�าเสนอข้อมูลขนาดใหญ่ด้านคมนาคมในลักษณะ Dashboard

 1. การพัฒนาและขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูล 
ขนาดใหญ่ด้านคมนาคม
 • การน�าเสนอข้อมูลขนาดใหญ่ด้านคมนาคมในการ 
บูรณาการข ้อมูลด ้านคมนาคมท่ีส�าคัญ เพื่อวิ เคราะห ์ 
และจดัท�าการน�าเสนอในลักษณะ Dashboard ให้กับผู้บริหาร
ของกระทรวงคมนาคม (MOT Executive Dashboard)  
ซึ่งมีกำรน�ำเสนอข้อมูลน�ำร่อง	5	รำยกำร	ประกอบด้วย	
	 1)	ข้อมูลโครงสร้ำงพื้นฐำนคมนำคม	
	 2)	ข้อมูลอุบัติเหตุบนโครงข่ำยคมนำคม	
	 3)	ข้อมูลสถิติกำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งสำธำรณะ 
และรถยนต์ส่วนบุคคล	
	 4)	ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ	
	 5)	ข้อมูลโครงกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนคมนำคม
นอกจำกนี้	ได้เชื่อมโยง	Dashboard	3	เรื่อง	ประกอบด้วย	
	 1)	ข้อมูลโครงสร้ำงพื้นฐำนคมนำคม	
	 2)	ข้อมูลอุบัติเหตุบนโครงข่ำยคมนำคม	
	 3)	ข้อมูลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ	
	 เพ่ือเข ้ำสู ่ศูนย ์ปฏิ บัติกำรนำยกรัฐมนตรี	 (PMOC)	 
เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรข้อมูลด้ำนคมนำคม	 สนับสนุน 
กำรตัดสินใจในระดับประเทศ	
 • เผยแพร ่รายงานการวิ เคราะห ์ข ้อมูลขนาดใหญ ่
ด้านคมนาคม (MOT Big Data Analytics) ประกอบด้วย	 
ข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัย	ข้อมูลกำรเดินทำงและสภำพจรำจร	 
รวมถึงข้อมูลด้ำนโลจิสติกส์	 เพื่อให้หน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงคมนำคม	พิจำรณำใช้เป็นแนวทำงในกำรเป็นต้นแบบ 
กำรวเิครำะห์ข้อมลูขนำดใหญ่	หรอืประยกุต์ใช้ในกำรด�ำเนนิงำน 
ตำมภำรกิจของหน่วยงำน

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านคมนาคม (MOT Big Data Analytics)
หน้าเว็บไซต์ระบบบัญชีข้อมูลคมนาคม (MOT Data Catalog)

https://datagov.mot.go.th

 • การจัดท�ารายการบัญชีข้อมูลคมนาคม กระทรวง 
คมนำคมได้ศึกษำและพิจำรณำจัดท�ำรำยกำรข้อมูลคมนำคม 
ท่ีมีควำมส�ำคัญและตอบโจทย์ตัวช้ีวัดตำมยุทธศำสตร ์ /
นโยบำยด้ำนคมนำคมท้ังในระดับสำกลและระดับประเทศ	
รวมท้ังด�ำเนินกำรทบทวนรำยกำรข้อมูลสถิติสำขำกำรขนส่ง 
และโลจิสติกส์	 จ�ำนวน	228	 รำยกำร	ภำยใต้แผนพัฒนำสถิติ
สำขำกำรขนส่งและโลจิสติกส์	 ฉบับที่	1	พ.ศ.	2556	-	2558 
พร้อมท้ังพัฒนำและเปิดให้บริกำรระบบบัญชีข้อมูลคมนำคม	
(MOT	Data	Catalog)	ผ่ำนเวบ็ไซต์	https://datagov.mot.go.th	 
ซ่ึงพัฒนำโดยใช้เทคโนโลยีและมำตรฐำนตำมท่ีหน่วยงำน
กลำง	(สพร.	สสช.	และ	NECTEC)	ร่วมกันก�ำหนด	สำมำรถ
รองรับกำรใช้งำนจำกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงคมนำคม	 
รวมท้ังรองรับกำรเชื่อมโยงข ้อมูลด ้วยเทคโนโลยี	 API	 
เข้ำสู่ศูนย์ข้อมูลต่ำง	 ๆ	 อำทิ	 ศูนย์กลำงข้อมูลเปิดภำครัฐ	
ศูนย์กลำงแลกเปลี่ยนข้อมูลภำครัฐ	(GDX)	 และระบบบัญชี
ข้อมูลภำครัฐ	 (GD	Catalog)	 ปัจจุบันมีกำรเผยแพร่ข้อมูล
คมนำคมบน	MOT	Data	Catalog	แล้ว	จ�ำนวน	128	รำยกำร	
อำทิ	 ข้อมูลกำรเดินทำงของประชำชนในช่วงกำรแพร่ระบำด
ของเช้ือไวรัส	COVID-19	 และข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหต ุ
บนโครงข่ำยของกระทรวงคมนำคม
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หน้าเว็บไซต์ระบบสารสนเทศการยื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทนออนไลน์
https://motinfo.mot.go.th/motappeal/  

พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน
ศนูย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) 

ประจ�าปี พ.ศ. 2564

 2. ศูนย์บริการร่วมคมนาคมได้รับการรับรองมาตรฐาน
การเป็นศนูย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact 
Center: GECC) ปี พ.ศ. 2564
 ศูนย์บริกำรร่วมคมนำคมมีควำมมุ่งมั่นในกำรปรับปรุง 
สภำพแวดล้อมและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกให้มีควำมปลอดภัย	 
รองรับกำรใช้บริกำรของผู้พิกำร	 สตรีมีครรภ์	 และผู้สูงอำยุ	 
รวมถึงจัดท�ำป ้ำยสัญลักษณ์	 เพื่อให ้ผู ้ ใช ้บริกำรได ้ รับ 
ควำมสะดวก	 น�ำบัตรคิวมำใช้จัดล�ำดับกำรเข้ำรับบริกำร 
ของประชำชน	 พร้อมท้ังน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัยมำใช ้
ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรให้มีควำมถูกต้อง 
และรวดเร็ว	ซึ่งจำกกำรมุ่งมั่นพัฒนำศูนย์บริกำรร่วมคมนำคม 
อย ่ำงต ่อเนื่ องของส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 

โดยศูนย์เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร	 รวมถึงควำมร่วมมือ 
ท่ี เข ้มแข็งของหน ่วยงำนในสังกัดกระทรวงคมนำคม 
และพันธมิตรท่ีเกี่ยวข้อง	 ท�ำให้ประชำชนมีควำมเช่ือม่ัน 

ต่อกำรปฏบัิตงิำนของกระทรวงคมนำคม	ส่งผลให้ศนูย์บรกิำรร่วม 
คมนำคมได้รับรำงวัลศูนย์รำชกำรสะดวก	(Government	Easy	
Contact	Center:	GECC)	 ระดับพื้นฐำน	 โดยเป็นหนึ่งใน	 
888	ศนูย์	จำกหน่วยงำนท่ัวประเทศท่ีได้รบัรำงวลัในปี	พ.ศ.	2564	 

 3. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือขับเคล่ือน
ภารกิจของกระทรวงคมนาคมในยุคเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล
 ในปีงบประมำณ	 พ.ศ.	2564	 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคม	 โดยศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	 
จึงได้จัดกิจกรรมถ่ำยทอดควำมรู ้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 
กำรปฏิบัติงำนด้วยดิจิทัล	 (KM	Digital	Sharing)	 โดยเชิญ 
ผู้เช่ียวชำญจำกภำยนอกมำถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์
ในประเด็นต่ำง	 ๆ	 อำทิ	 กำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัล
ในกำรค้นหำควำมต้องกำรของประชำชน	กลยทุธก์ำรใช้ดจิทิลั
ให้ประชำชนเข้ำถึงและเข้ำใจ	 เทคนิคกำรใช้ดิจิทัลประเมิน 
และวัดผลกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์กับภำคประชำชน	 
โดยมี บุคลำกรของส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม	 
และหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงคมนำคมร่วมแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้	 ในกำรนี้	 หลังจำกเสร็จสิ้นกิจกรรมกระทรวงคมนำคม
ได้มีกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนแพลตฟอร์ม	
Line	เพือ่เป็นช่องทำงในกำรแลกเปลีย่นควำมรูร้ะหว่ำงบุคลำกร
ของกระทรวงคมนำคมต่อไป

 4. การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของ
ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและส�านักงานรัฐมนตรี
 ในปีงบประมำณ	 พ.ศ.	2564	 ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคมโดยศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	 
ได ้น�ำ เทคโนโลยีดิจิ ทัลมำใช ้ ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพ 
กำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรประชำชน	 เพื่อก้ำวเข้ำสู ่
กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล	 (Digital	Government)	 ตำมนโยบำย 
ภำครัฐ	โดยด�ำเนนิกำรพฒันำ	“ระบบสารสนเทศการย่ืนอุทธรณ์ 
เงินค่าทดแทนออนไลน์” เพื่อให้ประชำชนท่ีถูกเวนคืน 
ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงต่ำง	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำระบบ
คมนำคมขนส่งของกระทรวงคมนำคม	 สำมำรถย่ืนอุทธรณ์ 
เงินค่ำทดแทนได้ผ่ำนทำงระบบอินเทอร์เน็ต	 โดยประชำชน 
สำมำรถเข้ำใช้งำนระบบได้ผ่ำนเวบ็ไซต์คมนำคม	www.mot.go.th	 
หรือ	 URL:	 https:/ /motinfo.mot.go.th/motappeal/	 
ท�ำให้ประชำชนได้รับควำมสะดวกรวดเร็วในกำรย่ืนอุทธรณ์
อุทธรณ์เงินค่ำทดแทนจำกกระทรวงคมนำคม
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13. ด้านการค้นหาช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย

 1. งานด้านวิชาการ

 1.1 การประชุมคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานประสบภัยแห่งชาต ิ
	 นำยศกัดิส์ยำม	ชิดชอบ	รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงคมนำคม 
ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรค ้นหำและช ่วยเหลือ
อำกำศยำนประสบภัยแห่งชำติ	 พร้อมด้วย	 ปลัดกระทรวง
คมนำคม	 ผู ้แทนจำก	 9	 หน่วยงำน	 และผู ้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรค้นหำและช่วยเหลืออำกำศยำน
และเรือ ท่ีประสบภัยร ่วมเป ็นกรรมกำร	 ได ้จัดประชุม 
คณะกรรมกำร	 ครั้งท่ี	1/2564	 ผ่ำนระบบประชุมทำงไกล	
(Video	Conference)	 เพื่อเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรค้นหำ 
และช่วยเหลืออำกำศยำนประสบภัยประจ�ำปี	2564	 	-	2565	 
ครั้งที่	41	-	42	หรือ	SAREX	2021	-	2022

การประชุมคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ 
ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)  

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านอ�านวยการ
ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยประจ�าปี 2564 (ครั้งที่ 41) 

[Search and Rescue Exercise 2021: SAREX 2021]

 2. งานด้านการประสานการปฏิบัติการค้นหาและช่วย
เหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย

 2.1 การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
ประสบภัยประจ�าปี 2564 (ครั้งที่ 41) [Search and Rescue 
Exercise 2021: SAREX 2021]

	 คณะกรรมกำรค้นหำและช่วยเหลืออำกำศยำนประสบภัย 
แห่งชำติ	 (กชย.)	 ได้มีมติเม่ือวันท่ี	14	 กรกฎำคม	2564	 
อนุมัติ ให ้มีกำรจัดกำรฝึกซ้อมกำรค้นหำและช่วยเหลือ
อำกำศยำนประสบภัยประจ�ำปี	2564	(ครั้งที่	41)	หรือ	SAREX	
2021	 ในวันที่	17	 และ	20	 กันยำยน	2564	 โดยมอบหมำย 
ให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรค้นหำและช่วยเหลืออำกำศยำน 
และเรือท่ีประสบภัยเป็นแกนกลำงและเป็นหน่วยงำนหลัก 
ในกำรบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในรูปแบบ 
กำรฝึกซ้อม	 ณ	 ท่ีตั้งหน่วย	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีในระบบกำรค้นหำและช่วยเหลือ
อำกำศยำนและเรือท่ีประสบภัย	 ภำยใต้สโลแกน “เราฝึก 
เพื่อความพร้อม เราซ้อมเพ่ือช่วยชีวิต”	 ซ่ึงกำรฝึกซ้อม 
ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจำกนำยอำนนท์	เหลืองบริบูรณ์	รองปลัด
กระทรวงคมนำคม	ดำ้นอ�ำนวยกำร	เป็นประธำนกลำ่วเปิดงำน	 
พร้อมท้ังยังได้กล่ำวช่ืนชมทุกหน่วยงำนท่ีได้ร่วมแรงร่วมใจ 
ร่วมกันบูรณำกำรให้กำรด�ำเนินงำนส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี	
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ดร.ธนิต วงศ์ปิยนันทกุล ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย น�าทีมเจ้าหน้าที่จัดการฝึกซ้อม SAREX 2021

กิจกรรมการฝึกซ้อม SAREX 2021

กิจกรรมการฝึกซ้อม SARCOMEX 2021

 2.2 การฝึกทดสอบการติดต่อสื่อสารการค้นหาและ 
ช่วยเหลือเรือประสบภัยทางทะเล ประจ�าปี 2564 (Maritime 
Search and Rescue Communication Exercise 2021: 
SARCOMEX-21) ระหว่างประเทศ
	 สกชย.	ได้ด�ำเนนิกำรฝึกทดสอบกำรตดิต่อสือ่สำรกำรค้นหำ
และช่วยเหลือเรือประสบภัยทำงทะเล	(Maritime	Search	and	
Rescue	Communication	Exercise	2021	:	SARCOMEX-21)	
ร่วมกับประเทศเวียดนำม	 ซ่ึงเป็นกำรฝึกซ้อมแบบบูรณำกำร
ร่วมกันระหว่ำงประเทศในด้ำนกำรสื่อสำร	 โดยมีวัตถุประสงค ์

เพือ่เตรยีมควำมพร้อมในกำรประสำนควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน 
ต่ำงๆ	 ท้ังภำยในประเทศและระหว ่ำงประเทศ	 อย ่ำงมี 
รูปแบบ	ข้ันตอน	และเป็นมำตรฐำนสำกล	นอกจำกนียั้งมโีอกำส 
ได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแนวทำงกำรปฏิบัติระหว่ำงกัน	 
ท�ำให้เกดิประโยชน์โดยตรงต่อกำรพฒันำศกัยภำพของบุคลำกร 
ในด้ำนกำรประสำนกำรปฏิบัติกำรค้นหำและช่วยเหลือ 
เรือประสบภัยให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและข้อพึงปฏิบัติของ
องค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ	(International	Maritime	
Organization:	IMO)
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14. ด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ
และอุบัติการณ์

 1. การด�าเนินการเกี่ยวกับการสอบสวนอากาศยาน
ประสบอุบัติเหตุและอุบัติการณ์
	 ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2564	ได้มีกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติกำรณ์ของอำกำศยำน	ดังนี้

 1.1 การส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมและสัมมนา
ด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติ เหตุผ ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

 การสัมมนาทางเว็บ (Webinar)	 ของส�ำนักงำนสำขำ
องค์กำรกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ	 ภูมิภำคเอเชีย 
และแปซิฟิก	(International	Civil	Aviation	Organization	-	
Asia	and	Pacific;	ICAO	APAC)	Webinars	-	Safety	and	Air	
Navigation	Services	ซึ่งจัดโดย	ICAO	และ	Subject	Matter	
Experts	(SMEs)	ดังนี้
 • AIDC	Implementation	-	Benefits	and	Lessons	Learnt	
เมื่อวันที่	9	ตุลำคม	2563
 • Introduction	to	the	Asia	Pacific	Regional	Aviation	
Safety	Plan	(AP	-	RASP)	เมื่อวันที่	16	ตุลำคม	2563	
 • ATM	Safety	Assessment	in	Charge	Management	
ระหว่ำงวันที่	3	-	5	พฤศจิกำยน	2563
 • ATS	Route	Implementation	เมื่อวันที่	9	พฤศจิกำยน	
2563
 • How	to	Develop	the	National	Aviation	Safety	Plan	
(NASP)	เมื่อวันที่	13	พฤศจิกำยน	2563

 • Meteorology	(MET)	Webinar	เมื่อวันที่	30	พฤศจิกำยน	
2563
 การสัมมนาทางเ ว็บของโครงการ Coopera t i ve 
Development of Operational Safety and Continuing 
Airworthiness Programme South East Asia (COSCAP - 
SEA)	ดังนี้
 • Better	Understanding	 the	Roles	Obligations	
and	Needs	of	Advisers	 to	 the	State	of	Design’s	
Accredited	Representative	in	a	Major	Aircraft	Investigation	 
เมื่อวันที่	28	เมษำยน	2564
 •  COSCAP-SEA	 USOAP	 Upda tes : 	 2020	
Edition	of	PQs	and	Roll-out	of	Phase	II	of	SSPSAS	 
เมื่อวันที่	19	พฤษภำคม	2564
 • Transition	to	European	Co-ordination	Centre	for	
Accident	and	Incident	Reporting	System	2	(ECCAIRS	2)	
เมื่อวันที่	31	พฤษภำคม	2564
 • Developing	a	National	Aviation	Safety	Plan	 
เมื่อวันที่	8	กรกฎำคม	2564	
 การสัมมนาทางเว็บ เรื่อง Sharing Regional Experience 
and Challenges in the Establishment of Independent 
Accident Investigation Authority (AIA)	จัดโดย	ICAO	APAC	
เมื่อวันที่	10	มิถุนำยน	2564
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 2. ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการสอบสวน
อากาศยานประสบอุบัติเหตุและอุบัติการณ์

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ICAO Regional Accident 
Investigation Workshop (Asia and Pacific Regions)  
และการประชุม The Asia Pacific Accident Investigation 
Group ครั้งท่ี 8 (APAC-AIG/8) แบบเสมือนจริง (Visual)  
จัดโดย	ICAO	APAC	ในระหว่ำงวันที่	20	-	21	ตุลำคม	2563	 
เพื่อแบ่งปันประสบกำรณ์ระหว่ำงประเทศสมำชิกในภูมิภำค
เอเชียและแปซิฟิกในกำรใช้วิธีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง	 
เพื่อพิจำรณำชั้นของเหตุกำรณ์
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ Flight Data Monitoring (FDM)/
Flight Data Analysis Programme (FDAP): Operational 
and Regulatory Aspects” จัดโดย	COSCAP-SEA	 
ร่วมกับส�ำนักงำนควำมปลอดภัยกำรบินแห่งสหภำพยุโรป	 
(The	European	Union	Aviation	Safety	Agency:	EASA)	
ผ ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ เมื่อวันท่ี	 21	 กรกฎำคม	 2564	 
เพื่ อ ให ้ประเทศสมำชิกในภู มิภำคเอเ ชียและแปซิฟ ิก 
ทรำบมำตรฐำนและแบ่งบันประสบกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
กำรวิเครำะห์ข้อมูลเครื่องบันทึกกำรบิน

 การฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลักสูตร Basic 
Accident and Incident Investigation	จัดโดย	Civil	Authority	
Aviation	of	Singapore	(CAAS)	 ระหว่ำงวันท่ี	13	-	17	 
กันยำยน	2564
 1.2 การเดินทางรวบรวมข้อมูลประกอบการสอบสวน 
	 ในปีงบประมำณ	 พ.ศ.	2564	 มีกำรเดินทำงสอบสวน 
จ�ำนวน	10	 ครั้ง	 เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบกำรสอบสวน
อุบัติเหตุและอุบัติกำรณ์รุนแรงของอำกำศยำนส่วนบุคคล	
จ�ำนวน	7	ครั้ง	และเครื่องบินขนส่งจ�ำนวน	3	ครั้ง
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ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
ของหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม
 การจัดตั้งสายเดินเรือแห่งชาติ
	 คณะกรรมกำรฯ	 ได้มีมติให้มีกำรแต่งตั้งคณะท�ำงำน
เตรียมกำรจัดตั้งบริษัท	 สำยกำรเดินเรือแห่งชำติ	 จ�ำกัด	 
โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม	 (นำยอธิรัฐ	 
รัตนเศรษฐ)	 เป็นประธำนคณะท�ำงำน	 เพื่อท�ำหน้ำท่ีศึกษำ
วิเครำะห์ข้อมูล	 เกี่ยวกับแนวทำงและรูปแบบกำรจัดตั้ง 
บริษัท	 สำยกำรเดินเรือแห่งชำติ	 จ�ำกัด	 ท่ีมีควำมเหมำะสม	 
และสอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจกำรค้ำของโลก	 ศักยภำพ
โครงสร้ำงพื้นฐำน	 และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรขนส่ง 
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและแผนพัฒนำในอนำคต	 รวมท้ังประเด็น 
ข้อกฎหมำยและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง	 และประเด็นอ่ืน	 ๆ	 
เพือ่น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรเตรยีมกำรจัดตัง้สำยกำรเดนิเรอื
แห่งชำติ	และแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรด้ำนต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
ในกำรเตรยีมกำรจดัตัง้สำยกำรเดนิเรอืแห่งชำต	ิเพือ่เป็นกลไก
ในกำรขับเคลือ่นกำรด�ำเนนิงำนให้แล้วเสรจ็	เห็นผลเป็นรปูธรรม 
ตำมนโยบำยรัฐบำล
	 โดยมอบหมำยให้	 สนข.	 ร่ำงค�ำสั่งคณะอนุกรรมกำร
เตรียมกำรจัดตั้งสำยกำรเดินเรือแห่งชำติ	 และน�ำเสนอ	 คค.	
เพื่อพิจำรณำ	 ซ่ึง	 สนข.	 ร่ำงค�ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรฯ	
เสนอ	 รวค.	 พิจำรณำลงนำมแล้ว	 ตำมค�ำสั่งคณะกรรมกำร
เตรียมกำรจัดตั้งสำยกำรเดินเรือแห่งชำติท่ี	 861/2564	 
ลงวันท่ี	28	 ตุลำคม	2564	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร 
เตรียมกำรจัดตั้งสำยกำรเดินเรือแห่งชำติ	 โดยแต่งตั้งคณะ 
อนุกรรมกำรฯ	 จ�ำนวน	2	 คณะ	 ได้แก่	 คณะอนุกรรมกำรฯ	 
ด้ำนกฎหมำย	 และคณะอนุกรรมกำรฯ	 ด้ำนกำรสื่อสำร
สำธำรณะ
	 รปูแบบกำรจดัตัง้บรษัิท	สำยกำรเดนิเรอืแห่งชำต	ิจ�ำกดั	
จะให้ควำมส�ำคญักบักำรบรหิำรงำนลกัษณะเอกชน	เพือ่ให้เกดิ
ควำมคล่องตวัในกำรบรหิำรงำน	โดยมี	Concept	สำยกำรเดนิเรอื 
แห่งชำติ	 ตำมข้อสั่งกำรของ	 รวค.	 ได้แก่	 ระยะแรก	 เปิดให้
บริกำรกำรเดินเรือ	Domestic	(เดินเรือในอ่ำวไทย)	 และระยะ
ต่อไป	เปิดให้บริกำรกำรเดินเรือ	International
	 กำรเดินเรือ	 International	 ทำงฝั่งตะวันออก	(East)	 
เรือขนส่งสินค้ำในอ่ำวไทย	 ออกจำกท่ำเรือแหลมฉบัง	 ท่ำเรือ
กรุงเทพฯ	 ในอนำคต	 ออกจำก	Landbridge	 ที่จังหวัดชุมพร	 
ส่งสินค้ำไปทำง	East	 ตั้งแต่กัมพูชำ	 เวียดนำม	 เกำหลีใต	้ 
จีนทำงตะวันออก	ญี่ปุ่น	
	 กำรเดินเรือ	 International	 ทำงฝั่งตะวันตก	(West)	 
รับและส่งสินค้ำที่จังหวัดระนองไป	BIMSTEC	

ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
	 ท้ังนี้	 คำดว่ำสำมำรถเปิดให้บริกำรเดินเรือ	Domestic	
ระยะแรกในเดือนสิงหำคม	 2565	 ส�ำหรับกำรเดินเรือ	 
International	จะเปิดให้บริกำรในระยะต่อไป

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม 
พร้อมด้วยคณะท�างานเตรียมการจัดตั้งบริษัท สายการเดินเรือแห่งชาติ จ�ากัด

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

แนวเส้นทางการให้บริการเดินเรือ Domestic (เดินเรือในอ่าวไทย)

แนวเส้นทางการให้บริการเดินเรือ International
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 แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน  
พ.ศ. 2564 (Action Plan 2021) เพื่อขับเคลื่อนการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 

	 ได้รับควำมเห็นชอบจำกรัฐมนตรีว ่ำกำรกระทรวง

คมนำคม	เมื่อวันที่	14	พฤษภำคม	2564	เพื่อใช้เป็นแนวทำง

เร ่งรัดติดตำมกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง	 

และใช้ในกำรประชำสัมพันธ์	 ส่งเสริมควำมเข้ำใจ	 และสร้ำง

ควำมเช่ือมั่นต่อประชำชนและนักลงทุนเกี่ยวกับแผนกำร 

ด�ำเนินงำนของ	 คค.	 เพื่อขับเคลื่อนกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำง

พ้ืนฐำนของประเทศต่อไป	 ท้ังนี้	 โครงกำรลงทุนภำยใต้ 

แผนปฏบัิตกิำรด้ำนคมนำคมขนส่งฯ	ดงักล่ำว	อยูร่ะหว่ำงเร่งรัด

กำรด�ำเนินกำร	เพื่อเปิดให้บริกำรประชำชนต่อไป

 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ

 • เป็นโครงกำรขนำดใหญ่	 มำกกว่ำ	1,000	 ล้ำนบำท	 

หรอืเป็นโครงกำรท่ีมีผลประโยชน์เชิงโลจสิตกิส์	หรอืขับเคลือ่น

เศรษฐกิจของประเทศ	และได้รับงบประมำณปี	พ.ศ.	2564

 • เป็นโครงกำรท่ีมีควำมพร้อมสำมำรถน�ำเสนอให ้

หน่วยงำนกลำงพิจำรณำได้	

 • เป็นโครงกำรเดิมใน	Action	Plan	2560	-	2563	 

ที่ยังไม่บรรลุเป้ำหมำยหรือยังไม่ได้ด�ำเนินกำรก่อสร้ำง

 •  เป็นโครงกำรท่ีมีประโยชน์และได้รบัควำมคำดหวงัสงู

จำกประชำชน

 การจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปี แผนงานบูรณาการ 
พฒันาด้านคมนาคมและระบบโลจสิตกิส์ ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564

	 สนข.	 เป็นหน่วยงำนเจ้ำภำพ	 และมีหน่วยงำนภำยใต้
แผนงำนบูรณำกำร	รวม	8	กระทรวง	21	หน่วยงำน	วงเงินรวม	
106,115.6512	ล้ำนบำท	รวม	56	โครงกำร	โดยผลกำรด�ำเนนิงำน	 
ณ	 สิ้นไตรมำสท่ี	 4	 (ตุลำคม	2563	 -	 กันยำยน	2564)	 
มีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรวม	88,154.3519	 ล้ำนบำท	 
คิดเป็นร้อยละ	83.07	 ซึ่งเบิกจ่ำยได้น้อยกว่ำแผนที่ก�ำหนดไว้	
ประกอบด้วย	
 • พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงถนน	 ได้ระยะทำง	
1,412.3960	กิโลเมตร
 • พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพื่อส่งเสริมกำรขนส่ง 
ทำงรำง	ได้ระยะทำง	239.57	กิโลเมตร
 • พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพื่อส่งเสริมกำรขนส่ง 
ทำงน�้ำได้	45	แห่ง	และขุดลอกร่องน�้ำได้	8	แห่ง
 • พัฒนำขีดควำมสำมำรถท่ำอำกำศยำนในภูมิภำค	 
21	แห่ง
 • ต ้ น ทุ นด ้ ำ น โ ล จิ ส ติ ก ส ์ แ ล ะ โ ซ ่ อุ ปท ำนขอ ง 
สถำนประกอบกำรเป้ำหมำยลดลงคิดเป็น	1,002.8915	 ล้ำน
บำท
 • จบัคูธ่รุกจิระหว่ำง	LSPs	ไทย	กบั	LSPs	ต่ำงประเทศ	 
และผู้ประกอบกำรกำรค้ำระหว่ำงประเทศได้ส�ำเร็จ	85	คู่	
	 ทั้งนี้	 โครงกำรส่วนใหญ่อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรซึ่งล่ำช้ำ
กว่ำแผน	 เนื่องจำกหน่วยงำนไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ 
โดยมีสำเหตุ	 อำทิ	 สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนำ	2019	 (COVID-19)	 ปัญหำกำรส่งมอบพื้นท่ี	 
และปัญหำจำกกำรเวนคืนที่ดิน	เป็นต้น

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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 สรุปสถานะโครงการตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย 
พ.ศ. 2558 - 2565 ณ เดือนมิถุนายน 2564

แผนงาน

สถานะโครงการ

รวม

1.	กำรพัฒนำโครงข่ำยรถไฟระหว่ำงเมือง - 2 2 8 - 2 10 4 - 3 31

2.	กำรพัฒนำโครงข่ำยขนส่งสำธำรณะ
			เพื่อแก้ไขปัญหำจรำจรในกรุงเทพมหำนคร
			และปริมณฑล

1 3 3 1 3 1 4 4 4 - 24

3.	กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงหลวง
			เพื่อเชื่อมโยงฐำนกำรผลิตที่ส�ำคัญของประเทศ
			และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ำน

1 - 2 1 1 - 14 6 - 1 26

4.	กำรพัฒนำโครงข่ำยกำรขนส่งทำงน�้ำ 1 1 1 - 1 - 2 4 4 1 15

5.	กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรให้บรกิำรขนส่งทำงอำกำศ - 3 - 1 - - 2 9 - - 15
รวม 3 9 8 11 5 3 32 27 8 5 111

ศึก
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หมำยเหตุ:	*กำรศึกษำ	อำทิ	กำรศึกษำควำมเป็นไปได้	กำรศึกษำแนวคิด	กำรศึกษำออกแบบรำยละเอียด	กำรศึกษำตำม	พ.ร.บ.	กำรร่วมลงทุน	

	 	 	ระหว่ำงรัฐและเอกชน	พ.ศ.	2562	

รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย  
พ.ศ. 2558 - 2565

แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565

แผนงาน จ�านวน (โครงการ) วงเงินลงทุน (ล้านบาท)

1.	กำรพัฒนำโครงข่ำยรถไฟระหว่ำงเมือง 31 494,460

2.	กำรพัฒนำโครงข่ำยขนส่งสำธำรณะ
			เพื่อแก้ไขปัญหำจรำจรในกรุงเทพมหำนคร
			และปริมณฑล

24 744,566

3.	กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงหลวง
			เพื่อเชื่อมโยงฐำนกำรผลิตที่ส�ำคัญของประเทศ
			และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ำน

26 522,297

4.	กำรพัฒนำโครงข่ำยกำรขนส่งทำงน�้ำ 15 101,288

5.	กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร
			ขนส่งทำงอำกำศ

15 50,068

รวม 111 1,912,679

หมำยเหตุ:	1)	วงเงินลงทุนกำรพัฒนำระบบรถไฟทำงคู่ไม่รวมวงเงินลงทุนรถไฟทำงคู่ขนำดทำงมำตรฐำน	1.435	เมตร

		 	 	2)	วงเงินลงทุนทำงอำกำศ	ไม่รวมกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ	ทั้งนี้	ได้รวมวงเงินลงทุนพัฒนำท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ

	 	 				ของกองทัพเรือไว้ด้วย
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 แผนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเช่ือมโยงรูปแบบ 
การเดินทาง เพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าสนามบิน และระบบ
ขนส่งสาธารณะรปูแบบอ่ืน ตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชน
ทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (M-MAP) 
	 เป็นศูนย์กลำงคมนำคมกำรขนส่งในเขตพื้นท่ีจังหวัด
กรงุเทพมหำนครและปรมิณฑล	เพือ่เช่ือมต่อกบัระบบขนส่งรปู
แบบอื่น	 ๆ	 ให้เกิดเป็นรูปธรรมในรูปแบบ	 ล้อ	-	 รำง	-	 เรือ 
ของรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง	 สถำนีสะพำนพระนั่งเกล้ำ	-	 ท่ำเรือ 
พระนั่งเกล้ำ	-	รถโดยสำรประจ�ำทำง	และในรูปแบบ	ล้อ	-	รำง	-	
สนำมบินของรถไฟชำนเมืองสำยสีแดง	 สถำนีบำงซ่ือ	 -	 
รถโดยสำรประจ�ำทำง	-	สนำมบินดอนเมือง
	 นอกจำกนี้แผนพัฒนำโครงข่ำยคมนำคมฯ	 จะส่งเสริม
กำรปรบัปรงุสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกและกำรเช่ือมต่อกำรเดนิทำง	 
(ITF)	 ส�ำหรับประชำชนทุกกลุ่ม	 ทุกเพศ	 ทุกวัย	 ท้ังภำยใน 
และภำยนอกสถำนีรถไฟฟ้ำ	 โดยพิจำรณำจำกลักษณะปัญหำ
กำรเชือ่มต่อกำรเดนิทำงและควำมส�ำคญัของสถำน	ีเพือ่จดัท�ำ
แผนกำรปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและกำรเชื่อมต่อ 
กำรเดินทำง	 (ITF)	 ให ้สำมำรถเข ้ำถึงสถำนีรถไฟฟ้ำ	 
(Accessibility)	 ได้อย่ำงสะดวก	 รวดเร็วและปลอดภัย	 
โดยจัดท�ำเป็นแผนงำนโครงกำรของสถำนีรถไฟฟ้ำ	 ซ่ึงเป็น 
ส่วนหนึ่งของแผนพัฒนำโครงข่ำยคมนำคมเช่ือมโยงรูปแบบ
กำรเดินทำง	 และมีควำมจ�ำเป็นต้องบูรณำกำรกำรด�ำเนินงำน
ร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน	 ๆ	 ท้ังภำครัฐ	 ภำคเอกชน	 และภำค
ประชำชน	 เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำง 
มปีระสทิธภิำพ	เช่น	กำรจดัท�ำทำงเดนิเช่ือมหลกัระหว่ำงอำคำร	
(Cover	Walkway)	จำกทำงออกของสถำนศีนูย์รำชกำรนนทบุรี
ไปยังป้ำยหยุดรถโดยสำรประจ�ำทำง	กำรจดัท�ำจดุจอดชัว่ครำว
ส�ำหรับรับ	-	ส่งผู้โดยสำรบริเวณสถำนีบำงซื่อ	กำรติดตั้งม้ำนั่ง
และหลังคำท่ีพักคอยบริเวณสถำนีพระโขนง	 และกำรจัดท�ำ 
ทำงเดินลอยฟ้ำ	(Skywalk)	เพื่อเชื่อมระหว่ำงตึกหรือทำงเดิน
ระหว่ำงอำคำรสูงบริเวณสถำนีวัดพระศรีมหำธำตุ	เป็นต้น

 การด�าเนินการน�าระบบต๋ัวร่วมมาใช้ในการเชื่อมต่อ
การเดินทางของประชาชน
	 กำรน�ำบัตร	EMV	(Europay	Mastercard	and	Visa)	 
มำใช้ในกำรพัฒนำระบบตั๋วร่วมกับระบบขนส่งสำธำรณะ	 
ซ่ึงเป็นกำรใช้บัตรเครดิตและบัตรเดบิตท่ีมีเทคโนโลยีแบบ 
ไร้สัมผัส	 (Contactless)	 ช�ำระค่ำโดยสำรในระบบขนส่ง
สำธำรณะ	 ด้วยบัตรเพียงใบเดียว	 โดยกำรแตะบัตรท่ีเครื่อง 
อ่ำนบัตร	ท�ำให้ผูโ้ดยสำรไม่ต้องพกบัตรหลำยใบ	ช่วยลดระยะเวลำ 
ในกำรซ้ือบัตรโดยสำรและช่วยลดต้นทุนในกำรบริหำรจัดกำร
ระบบตั๋วของผู้ให้บริกำร	 ซ่ึงปัจจุบันระบบตั๋วร่วมภำยใต้
มำตรฐำน	EMV	สำมำรถรองรบักำรใช้งำนในรถโดยสำรประจ�ำ
ทำงขององค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ	(ขสมก.)	 และเรือ
โดยสำร	MINE	Smart	Ferry	 และคำดว่ำจะสำมำรถเปิดให้
บริกำรช�ำระค่ำโดยสำรตำมมำตรฐำน	EMV	ในรถไฟชำนเมือง
สำยสีแดงได้ภำยในเดือนธันวำคม	 2564	 และรถไฟฟ้ำ 
สำยสีน�้ำเงินและสำยสีม่วงจะใช้งำนได้ภำยในเดือนมีนำคม	
พ.ศ.	2565

ทางเดินลอยฟ้า (Skywalk) 
เชื่อมท่าอากาศยานดอนเมือง - โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 

ช่วงบางซื่อ - รังสิต

การปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวกและการเชื่อมต่อการเดินทาง (ITF)

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน
เปิดโครงการระบบช�าระค่าผ่านทางด้วยเทคโนโลยี  

EMV Contactless (Europay Mastercard and Visa)
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ (ทางด่วน) 
สะพานพระราม 7 ทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ

บัตร EMV Contactless หรือ Europay Mastercard and VISA
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 โครงการศึกษาการจัดท�าแผนโลจิสติกส์เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้า 
ในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง
	 อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรศึกษำ	 โดยท่ีปรึกษำอยู่ระหว่ำง 
จัดท�ำร ่ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์	 (Draft	 Final	Report)	 
และสมัมนำรบัฟังและแลกเปลีย่นควำมคดิเห็น	ครัง้ท่ี	1	ในพืน้ท่ี
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก	 (EEC)	 และพื้นท่ีระเบียง
เศรษฐกิจภำคใต้	(SEC)	เดือนธันวำคม	2564

แนวคิดการจัดท�าแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง

นายปัญญา ชูพานิช ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาการจัดท�าแผนโลจิสติกส์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง  

ครั้งที่ 3/2564 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) 
ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 

ณ ห้องประชุม 501 อาคาร สนข.
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 โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น 
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบโมเดล 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 
เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเช่ือมโยงการขนส่ง
ระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

	 อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรศึกษำ	 โดยท่ีปรึกษำอยู่ระหว่ำง

กำรจัดท�ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ	ฉบับที่	1	(Progress	Report	1)	 

และสัมมนำเพื่อแนะน�ำโครงกำรและรับฟังควำมคิดเห็นจำก

หน่วยงำนภำครัฐ	 ภำคเอกชน	 และภำคประชำชนที่เกี่ยวข้อง	

ในพืน้ท่ีกรงุเทพมหำนคร	พืน้ท่ีภำคใต้ฝ่ังอ่ำวไทยและอนัดำมัน	

เมื่อเดือนธันวำคม	2564

 โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี
	 ผลกำรศกึษำฯ	พบว่ำ	ระบบขนส่งสำธำรณะท่ีให้บริกำร
ในเขตเมืองอุดรธำนีไม่เหมำะสม	 และไม่เพียงพอ	 ประชำชน 
จงึต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	(รวมท้ังรถจกัรยำนยนต์)	มำกกว่ำ	 
ร้อยละ	90	กำรศึกษำฯ	จึงมีข้อเสนอแนะโครงข่ำยระบบขนส่ง
สำธำรณะท่ีเหมำะสมส�ำหรบัจงัหวดัอุดรธำนรูีปแบบรถโดยสำร
ประจ�ำทำงไฟฟ้ำ	(Electric	Bus)	 ท่ีใช้แบตเตอรีเป็นแหล่ง
พลังงำน	 โดยมีท้ังหมด	6	 เส้นทำง	 ระยะทำงรวม	100.55	
กิโลเมตร	
	 ท้ังนี้	 จะด�ำเนินกำรควบคู ่ไปกับแผนกำรจัดจรำจร	 
และแผนพัฒนำพื้นท่ีโดยรอบสถำนีขนส่งสำธำรณะหลัก 
รวมท้ังจดุจอดแล้วจรเพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรบัผู้โดยสำร
ที่เดินทำงด้วยระบบขนส่งสำธำรณะ

โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดอุดรธานี

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พร้อมด้วยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อแนะน�าโครงการ Land Bridge และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564



กรมการขนส่งทางบก

 โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า
เชียงของ จังหวัดเชียงราย
	 สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงบก 
ท่ีส�ำคัญและเป็นศูนย์กลำงทำงด้ำนโลจิสติกส์ในภำคเหนือ 
ของประเทศ	 สำมำรถรองรับกิจกรรมกำรเปลี่ยนถ่ำยตู้สินค้ำ
รวมถึงกำรเปลี่ยนหัวลำก	-	 หำงพ่วง	 ระหว่ำงรถบรรทุกไทย 
กับรถบรรทุกต่ำงประเทศ	 และยังรองรับกำรขนส่งต่อเนื่อง
หลำยรูปแบบ	(Multimodal	Transport)	 โดยมีพ้ืนท่ีรองรับ 
กำรเชื่อมโยงกับระบบรำงผ่ำนแนวรถไฟทำงคู่	 สำยเด่นชัย	-
เชียงรำย	-	เชียงของ	
	 ปัจจุบันโครงกำรฯ	 ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จและ 
เปิดให้บรกิำรแล้ว	(Soft	Opening)	และอยู่ระหว่ำงกำรคดัเลอืก
เอกชนเข้ำร่วมลงทุนในรูปแบบ	PPP	 เพื่อท�ำหน้ำท่ีบริหำร
จัดกำรและกำรบ�ำรุงรักษำ	 (Operation	&	Management) 
คำดว่ำจะลงนำมสัญญำร่วมทุนได้ภำยในเดือนสิงหำคม	2565

 โครงการก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัด
นครพนม
	 อ�ำนวยควำมสะดวก	และเป็นจดุให้บรกิำรแบบเบ็ดเสร็จ	
(One	Stop	Service)	ส�ำหรับกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ	
ผ่ำนเส้นทำงตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจ	R12	 เช่ือมโยง
ประเทศไทยทำงสะพำนมิตรภำพไทย	 -	 ลำว	 แห่งท่ี	 3	 
ไปยังสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	 (ท่ำแขก)	
สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม	(เมืองวินห์)	 และทำงตอนใต้
ของสำธำรณรัฐประชำชนจีน	(มณฑลกว่ำงซี)	
	 ปัจจุบันมีเอกชนสนใจซื้อ	RFP	:	Request	for	Proposal	 
โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์กำรขนส่งชำยแดน	 จังหวัดนครพนม	 
และย่ืนซองเอกสำรข้อเสนอเม่ือวันท่ี	 22	 ตุลำคม	2564	 
ซ่ึงอยู ่ระหว่ำงกำรพิจำรณำคุณสมบัติผู ้ย่ืนข้อเสนอ	 และมี
แผนกำรลงนำมในสัญญำร่วมลงทุนกับเอกชนภำยในเดือน
กรกฎำคม	2565	

 ระบบงานใบอนญุาตประกอบการขนส่งอเิลก็ทรอนกิส์ 
(DLT E-Transport License)
	 กรมกำรขนส่งทำงบก	ยกระดับกำรให้บริกำรประชำชน	
โดยพัฒนำระบบกำรบริกำรท่ีมีอยู่เดิมด้วยกำรสร้ำงนวัตกรรม
กำรให้บริกำรรูปแบบใหม่ท่ีสอดคล้องสนับสนุนกำรพัฒนำ
ประเทศสู ่	 Thailand	4.0	 บนหลักกำรบริหำรงำนภำครัฐ 
แบบสมัยใหม่	 รวมท้ังประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย 
มำช่วยขับเคลือ่นกำรด�ำเนนิงำนไปสูร่ฐับำลดจิทัิล	เพือ่ตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของประชำชน	
	 DLT	E-Transport	License	 เป็นระบบกำรให้บริกำร 
ด้ำนประกอบกำรขนส่งด้วยรถบรรทุกในรูปแบบออนไลน์ 
แบบครบวงจร	ตั้งแต่กำรยืน่เอกสำรจนกระทั่งได้รับใบอนุญำต
ประกอบกำรขนส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	 รองรับทุก
กระบวนกำรในกำรด�ำเนินงำนด้ำนประกอบกำรขนส่ง	 

ด้านการขนส่งทางบก 
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เครื่อง DLT E-Transport License

โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย



 ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญา
เวียนนา 1968
	 วันท่ี	1	 พฤษภำคม	2564	 เป็นต้นมำ	 ขบ.	 สำมำรถ
ด�ำเนินกำรออกใบอนุญำตขับรถระหว่ำงประเทศภำยใต้
อนสุญัญำเวยีนนำ	1968	เพิม่เตมิจำกใบอนุญำตขบัรถระหว่ำง
ประเทศภำยใต้อนุสัญญำเจนีวำ	1949	 เดิมที่มีผลบังคับใช้อยู่
แลว้	ซึง่มรีำยละเอยีดทีแ่ตกต่ำงกนั	กล่ำวคอื	ใบอนุญำตขบัรถ
ระหว่ำงประเทศตำมอนุสัญญำเจนีวำ	1949	มีอำยุ	1	ปี	น�ำไป
ใช้ได้ใน	101	ประเทศทั่วโลก	เช่น	สหรัฐอเมริกำ	ออสเตรเลีย	
เกำหลีใต้	 เป็นต้น	 แต่ใบอนุญำตขับรถระหว่ำงประเทศตำม
อนุสัญญำเวียนนำ	1968	มีอำยุ	3	ปี	นับแต่วันออกใบอนุญำต
หรือไม่เกินกว่ำอำยุของใบอนุญำตขับรถภำยในประเทศท่ีผู้ถือ
มีอยู่	น�ำไปใช้ได้ใน	84	ประเทศทั่วโลก	เช่น	บำห์เรน	บรำซิล	
เยอรมน	ีสวติเซอร์แลนด์	เป็นต้น	และส�ำหรบัประเทศท่ีเข้ำร่วม
เป็นภำคีอนุสัญญำทั้งสองฉบับ	เช่น	สหรำชอำณำจักร	อิตำลี	
ฝรั่งเศส	 เนเธอร์แลนด์	 สวีเดน	 รวมถึงประเทศไทย	สำมำรถ
ใช้ใบอนุญำตขับรถระหว่ำงประเทศท่ีออกตำมอนุสัญญำ
เวียนนำ	1968	เพียงฉบับเดียวได้

มีระบบรกัษำควำมปลอดภยัของข้อมูลข้ันสงู	เพือ่ให้ผูป้ระกอบ
กำรขนส่งได้รับควำมสะดวก	รวดเร็ว	ลดขั้นตอนกำรยื่นค�ำขอ	
ลดกำรใช้กระดำษด้วยกำรย่ืนค�ำขอและส่งเอกสำรหลกัฐำนแบบ 
ออนไลน์	ลดระยะเวลำกำรตดิต่อกบัเจ้ำหน้ำท่ี	เพิม่ควำมสะดวก
ให้ผู ้ประกอบกำรสำมำรถขอหรือต่อใบอนุญำตประกอบ 
กำรขนส่งได้ทุกท่ี	 ทุกเวลำ	 โดยท่ีผู้ประกอบกำรขนส่งไม่ต้อง
เดินทำงมำติดต่อท่ีกรมกำรขนส่งทำงบก	 เปิดให้บริกำรตั้งแต่
วันที่	18	มีนำคม	2564	เป็นต้นไป

 การก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร
	 กรมกำรขนส่งทำงบก	 ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงสถำนีขนส่ง 
ผู ้โดยสำรให้เป็นจุดศูนย์กลำงเช่ือมโยงกำรเดินทำงด้วย 
รถโดยสำรประจ�ำทำง	 ระหว่ำงเขตพื้นท่ีสถำนีฯ	 กับเขตพื้นท่ี
ภำยในจังหวัด/ภำยนอกจังหวัด	 เป็นกำรพัฒนำกำรขนส่ง 
ทำงถนนให้กระจำยไปสู่ภูมิภำคและชนบทเพื่อควำมปลอดภัย
และควำมคล่องตัวในกำรเดินทำง	 โดยในปีงบประมำณ	 
พ.ศ.	2564	ได้ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงสถำนีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัด
มหำสำรคำมแห่งที่	2	คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในปี	2565

 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า 
จ�านวน 17 แห่ง
	 กรมกำรขนส่งทำงบก	 ได ้จัดท�ำแผนปฏิบัติกำร 
ด้ำนกำรพัฒนำสถำนีขนส่งสินค้ำ	 จ�ำนวน	17	 แห่ง	 เพื่อเป็น 
จุดเช่ือมโยงโครงข่ำยกำรขนส่งสินค้ำทำงถนนท้ังภำยใน 
และระหว่ำงประเทศ	 ท�ำหน้ำท่ีเป็นศูนย์รวบรวมและกระจำย
สินค้ำ	 ซ่ึงจะช่วยให้กำรขนส่งสินค้ำทำงถนนมีประสิทธิภำพ 
มำกยิ่งขึ้น	ประกอบด้วย
	 •	 จงัหวดัชำยแดน	จ�ำนวน	9	แห่ง	ได้แก่	เชียงรำย	ตำก	
หนองคำย	 มุกดำหำร	 สระแก้ว	 ตรำด	 กำญจนบุรี	 สงขลำ	 
และนรำธิวำส
	 •	 เมืองหลัก	จ�ำนวน	8	แห่ง	ได้แก่	เชียงใหม่	พิษณุโลก	
นครสวรรค์	ขอนแก่น	อุบลรำชธำนี	นครรำชสีมำ	ปรำจีนบุรี	
และสุรำษฎร์ธำนี
	 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรทบทวนเพื่อท�ำแผน
พัฒนำสถำนีขนส่งสินค้ำให้มีควำมสอดคล้องกับช่วงเวลำ 
กำรพัฒนำรถไฟทำงคู่และจัดท�ำแผนผัง	Flow	สินค้ำในสถำนี
ขนส่งสินค้ำให้เป็นรูปแบบ	Single	Handling	 และอยู่ระหว่ำง
ด�ำเนินกำรขออนุมัติโครงกำรตำม	 พ.ร.บ.	 ร่วมทุนฯ	(PPP)	 
เพื่อด�ำเนินโครงกำรสถำนีขนส่งสินค้ำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
และสถำนีขนส่งสินค้ำจังหวัดมุกดำหำร	 เพื่อเป็นต้นแบบ 
ของกำรพัฒนำสถำนีขนส่งสินค้ำแห่งอื่นต่อไป
	 นอกจำกนี้	 มีกำรชะลอโครงกำรจ�ำนวน	5	 จังหวัด	
(นครสวรรค์	อุบลรำชธำนี	ปรำจีนบุรี	ตรำด	และกำญจนบุรี)	
เนื่องด้วยผลกำรคำดกำรณ์ปริมำณสินค้ำ	 ผลตอบแทน 
ด้ำนเศรษฐศำสตร์	(EIRR)	และผลตอบแทนด้ำนกำรเงนิ(FIRR)	
ต�่ำกว่ำเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้	โดยในปี	พ.ศ.	2567	กรมกำรขนส่ง
ทำงบกจะท�ำกำรทบทวนควำมเหมำะสมของโครงกำรอีกครั้ง
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นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
เป็นประธานในพิธีเปิดใช้ระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ 

(DLT E-Transport License) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564

ภาพจ�าลองสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคามแห่งที่ 2
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กรมทางหลวง

 ระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มี 
ไม้กั้น (M-Flow)
	 ระบบ	M-FLOW	เป็นระบบจัดเก็บค่ำผ่ำนทำงอัตโนมัติ
แบบไม่มีไม้กั้น	 (Free	Flow)	 ตำมนโยบำยของกระทรวง
คมนำคม	 เพื่อแก้ไขปัญหำกำรจรำจรติดขัดบนทำงด่วน 
และมอเตอร์เวย์โดยกำรใช้เทคโนโลยี	AI	มำพัฒนำระบบจัดเกบ็
ค่ำผ่ำนทำงด้วยกล้องตรวจบันทึกภำพป้ำยทะเบียนรถด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลแบบ	Video	Tooling	แทนกำรเก็บค่ำผ่ำนทำง
อัตโนมัติแบบระบบไม้ก้ัน	 ท�ำให้ผู้ใช้รถยนต์สำมำรถขับข่ีผ่ำน
บรเิวณด่ำนฯ	โดยไม่ต้องหยุดหรอืชะลอรถด้วยควำมเรว็ถงึ	120	
กม./ชม.	 ช่วยระบำยรถได้	2,000	-	2,500	คัน/ชม./ช่องทำง	
รองรับกำรใช้งำนกับรถยนต์ทุกประเภทท่ีได้รับอนุญำตให้วิ่ง 
บนทำงหลวงพเิศษระหว่ำงเมืองหรอืทำงพิเศษ	ท้ังรถยนต์	4	ล้อ	 
รถยนต์	6	ล้อ	และรถยนต์มำกกว่ำ	6	ล้อขึ้นไป	โดยสำมำรถ
ช�ำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนวธิกีำรอิเลก็ทรอนกิส์หลงักำรใช้บรกิำร	
หรือระบบ	Post	paid	 ท้ังแบบช�ำระเป็นรำยครั้งหรือช�ำระ 
ตำมรอบบิล	 รวมไปถึงกำรช�ำระผ่ำนเว็บไซต์หรือโมบำย 
แอปพลิเคชันของระบบ	M-Flow	ตลอดจนกำรช�ำระด้วยระบบ	
QR	Code	และกำรช�ำระผ่ำนระบบตัดเงินอัตโนมัติ
	 ผูป้ระสงค์ขอใช้บรกิำรสำมำรถใช้บรกิำรหลงัจำกสมัคร
สมำชิกด้วยกำรลงทะเบียนผ่ำนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ 
มอืถอื	(Mobile	Application)	หรอืเวบ็ไซต์	(Website)	พร้อมยืน่ 
หลกัฐำนประกอบกำรลงทะเบียนผ่ำนวธิกีำรทำงอเิลก็ทรอนกิส์
ตำมท่ีก�ำหนดไว้	และภำยหลงักำรลงทะเบียนผ่ำนช่องทำงระบบ	
M-Flow	 ระบบจะท�ำกำรตรวจสอบยำนพำหนะและระบุตัวตน 
ผู้ใช้บริกำรด้วยข้อมูลจำกกำรอ่ำนป้ำยทะเบียนยำนพำหนะ 
และระบบกำรตรวจจบัยำนพำหนะอัตโนมัต	ิซ่ึงได้มีกำรเช่ือมต่อ 
ข้อมูลส่วนบุคคลกับฐำนข้อมูลของกรมกำรปกครอง	 ข้อมูล 
ป้ำยทะเบียนยำนพำหนะกบัฐำนข้อมลูของกรมกำรขนส่งทำงบก	 
และข้อมูลอื่น	ๆ	กับหน่วยงำนอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	หลังจำกนั้น

จะสร้ำงรำยกำรผ่ำนทำง	และแจ้งประวตักิำรใช้บริกำร	แจ้งยอด
ช�ำระเงนิค่ำธรรมเนยีมผ่ำนทำง	หรอืใบแจ้งยอดอิเลก็ทรอนกิส์	
(e-Bill)	ผ่ำนทำงแอปพลเิคชันและเว็บไซต์	โดยผูใ้ช้บรกิำรต้อง
ด�ำเนนิกำรช�ำระให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนดหลงัจำก
กำรใช้บริกำรผ่ำนหลำกหลำยช่องทำงกำรช�ำระเงินท่ีกล่ำวไว้
ข้ำงต้น	 ส�ำหรับผู้ใช้บริกำรท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมำชิกต้อง
ช�ำระค่ำผ่ำนทำงภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนด	โดยสำมำรถตรวจสอบ
ยอดเงินท่ีต้องช�ำระผ่ำนทำงเว็บไซต์และช�ำระค่ำผ่ำนทำง 
ผ่ำนช่องทำงท่ีก�ำหนด	 ท้ังนี้	 หำกผู้ใช้บริกำรมีกำรละเมิด 
กำรช�ำระค่ำผ่ำนทำงตำมระยะเวลำท่ีก�ำหนด	จะมกีำรแจ้งเตอืน
และติดตำมทวงถำมยอดค้ำงช�ำระ	 โดยผู้ละเมิดจะต้องช�ำระ 
ค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงและค่ำปรับตำมพระรำชบัญญัติก�ำหนด 
ค่ำธรรมเนียมกำรใช้ยำนยนต์บนทำงหลวงและสะพำน	 
พ.ศ.2497	 และหำกยังคงไม่ช�ำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนทำงและ 
ค่ำปรับ	 จะมีกำรด�ำเนินกำรทำงกฎหมำยและประสำนงำนกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในล�ำดับต่อไป	
	 โดยปีท่ีผ่ำนมำได้มีกำรทดลองใช้งำนจริงท้ัง	4	 ด่ำน
น�ำร่อง	 บนทำงหลวงพิเศษหมำยเลข	9	 ณ	 ด่ำนทับช้ำง	1	 
ด่ำนทับช้ำง		2	ด่ำนธญับุร	ี1	และด่ำนธญับุร	ี2	ผู้ใช้งำนสำมำรถ
ร่วมลงทะเบียนสมัครสมำชิกเพื่อทดลองใช้บริกำร	 ตั้งแต่วันที่	
29	 ตุลำคม	 เวลำ	9.00	 น.	 เป็นต้นไป	 โดยระบบจะเปิดให้ 
ผู้ใช้งำนลงทะเบียนได้ทั้งแบบประเภทบุคคลธรรมดำ	ประเภท
บุคคลต่ำงชำติและประเภทนิติบุคคลสำมำรถเลือกรูปแบบ 
และช่องทำงกำรช�ำระเงิน	 ทดสอบระบบ	 กำรแจ้งเตือนยอด
ช�ำระเมื่อขับผ่ำนช่องทำง	M-Flow	และสำมำรถเรียกดูประวัติ
รำยกำรผ่ำนทำงได้	และระบบจะเปิดให้บรกิำรอย่ำงเตม็รปูแบบ
ในช่วงต้นปี	 พ.ศ.	2565	 ผู ้สนใจสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม	 
Call	Center	1586	กด	1



นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม และคณะผู้บริหารกรมทางหลวงลงพื้นที่ตรวจความพร้อม
งานระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน
ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายกับผู้หลีกเลี่ยงไม่ช�าระค่าธรรมเนียมผ่านทางของระบบ M-Flow

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564
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กรมทางหลวงชนบท
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 ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสู่ระดับโลก 

	 กรมทำงหลวงชนบทได ้รับรำงวัลชนะเลิศระดับ
นำนำชำติ	 อันดับที่	1	Global	Road	Achievement	Awards	
(GRAA)	สำขำควำมปลอดภยั	ประจ�ำปี	2020	เรือ่ง	กำรพฒันำ
ระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงถนนแบบบูรณำกำร	 
จำกสมำพันธ์ทำงหลวงโลก	International	Road	Federation	
(IRF)	ประเทศสหรัฐอเมริกำ	เป็นรำยแรกของประเทศไทย

 การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013  
ด้านความม่ันคงปลอดภยั ในระบบสารสนเทศ (Information 
Security Management System: ISMS) 

 กรมทำงหลวงชนบทได้ รับกำรรับรองมำตรฐำน	 
ISO/IEC	27001	:	2013	 ด้ำนควำมม่ันคงปลอดภัยในระบบ 
สำรสนเทศ	(Information	Security	Management	System	:	
ISMS)	 เพื่อรักษำควำมปลอดภัยด้ำน	IT	 ในองค์กรได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ	 ในกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรออกแบบ 
ด้ำนกำรรกัษำควำมปลอดภยั	เพือ่ปรบัปรงุระบบและบ�ำรงุรกัษำ
คอมพิวเตอร์	 เป็นกำรบริหำรจัดกำรระบบรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยทำงไซเบอร ์ ให ้สำมำรถใช ้งำนได ้อย ่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ

โล่รางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ อันดับที่ 1 
Global Road Achievement Awards (GRAA) 

สาขาความปลอดภัย ประจ�าปี 2020 ใบประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 
ด้านความมั่นคงปลอดภัย ในระบบสารสนเทศ 

(Information Security Management System : ISMS)
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 ก�าหนดแบบมาตรฐานและข้อก�าหนดคุณสมบัติ 
ของวัสดุพร้อมลงพื้นที่ตรวจโรงงานผลิตหลักน�าทาง 
ยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) และแผ่นยาง
ธรรมชาติครอบก�าแพงคอนกรีต (Rubber Fender  
Barrier : RFB) 

 โดยกำรท�ำงำนแบบบูรณำกำรร ่วมกับผู ้แทนจำก 
กรมทำงหลวง	 และกรมส่งเสริมสหกรณ์	 เพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของเครื่องมือ	 เครื่องจักร	 อุปกรณ	์
ตลอดจนวัสดุส�ำคัญยำงธรรมชำติท่ีน�ำมำใช้ในกำรผลิต	 เพ่ือ
ให้กำรผลิตอุปกรณ์ทำงด้ำนกำรจรำจรและอ�ำนวยควำม
ปลอดภัยทำงถนนท้ัง	RGB	 และ	RFB	 เป็นไปตำมรูปแบบ
มำตรฐำน	และข้อก�ำหนดคุณสมบัตขิองวสัดขุองกรมทำงหลวง
ชนบท	 สำมำรถสร้ำงควำมปลอดภัยลดควำมรุนแรงจำก
อุบัตเิหตทุำงจรำจรได้อย่ำงคุม้ค่ำ	ซ่ึงได้ด�ำเนนิกำรไปแล้ว	ดงันี	้
	 •	 ตรวจสอบโรงงำน	RFB	 จ�ำนวน	15	 แห่ง	 รับรอง
โรงงำนไปแล้ว	จ�ำนวน	14	แห่ง	
	 •	 ตรวจสอบโรงงำน	RGP	 จ�ำนวน	18	 แห่ง	 รับรอง
โรงงำนไปแล้ว	จ�ำนวน	18	แห่ง	

 โครงการส�ารวจออกแบบสะพานเช่ือมเกาะลันตา 
ต�าบลเกาะกลาง - ต�าบลเกาะลันตาน้อย อ�าเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่ 
 ระยะทำงรวม	2,240	เมตร	รูปแบบกำรก่อสร้ำงสะพำน
เป็นรูปแบบผสมผสำนระหว่ำงสะพำนคำนขึง	 (Extradosed	
Bridge)	 และสะพำนคำนย่ืน	 (Balanced	 Canti lever	 
Bridge)	ควำมยำวสะพำน	1,825	เมตร	ขนำด	2	ช่องจรำจร	
ช่องจรำจรละ	3.75	เมตร	ไหล่ทำงข้ำงละ	2.5	เมตร	พร้อมถนน
ต่อเชื่อมทั้งสองฝั่งรวมระยะทำง	415	เมตร

 โครงการส�ารวจออกแบบสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา 
อ�าเภอกระแสสินธุ ์ จังหวัดสงขลา และอ�าเภอเขาชัยสน 
จังหวัดพัทลุง รวมระยะทำงทั้งสิ้น	7	กิโลเมตร	ขนำด	2	ช่อง
จรำจร	 รูปแบบสะพำนคำนขึง	 (Extradosed	 Bridge)	 
และสะพำนคำนคอนกรีตรูปกล่องควำมหนำคงท่ี	 (Box	 
Segmental	Bridge)	 มีจุดเร่ิมต้นบริเวณทำงแยกจำกถนน	 
พท.	4004	(กม.ที่	3+300)	บ้ำนแหลมจองถนน	ต�ำบลจองถนน	
อ�ำเภอเขำชัยสน	จังหวัดพัทลุง	วำงแนวข้ำมทะเลสำบสงขลำ
ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	 สิ้นสุดท่ีถนน	 อบจ.สงขลำ	
บ ้ำนแหลมยำง	 ต�ำบลเกำะใหญ ่	 อ�ำ เภอกระแสสินธุ 	์ 
จังหวัดสงขลำ

ติดตั้งหลักน�าทางยางธรรมชาติบนถนน ทช.

โครงการส�ารวจออกแบบสะพานเชื่อมเกาะลันตา 
ต�าบลเกาะกลาง - ต�าบลเกาะลันตาน้อย อ�าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

โครงการส�ารวจออกแบบสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา 
อ�าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา และอ�าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง



การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

	 กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย	(กทพ.)	ได้ด�ำเนินงำน
ตำมนโยบำยโดยมีภำรกิจหลักในกำรให้บริกำรและเพิ่ม
ประสิทธิภำพทำงพิเศษอย่ำงมีคุณภำพ	 โดยเฉพำะกำรแก้ไข
ปัญหำกำรจรำจรในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล	 
บนรำกฐำนกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี	 มีศักยภำพเชิงธุรกิจ	 
ตลอดจนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ปัจจุบัน	
กทพ.	ได้เปิดให้บรกิำรทำงพเิศษรวม	8	สำยทำง	รวมระยะทำง	
224.6	 กิโลเมตร	 ประกอบด้วย	 ทำงพิเศษเฉลิมมหำนคร	 
ทำงพิเศษศรีรัช	 ทำงพิเศษฉลองรัช	 ทำงพิเศษบูรพำวิถี	 
ทำงพิเศษอุดรรัถยำ	 ทำงพิเศษสำยบำงนำ	 -	 อำจณรงค์	 
ทำงพิเศษกำญจนำภิเษก	(บำงพลี	-	สุขสวัสดิ์)	และทำงพิเศษ
สำยศรีรัช	-	 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร	ทั้งนี้	 กทพ.	
ได้วำงแผนงำนและกลยุทธ์ในกำรด�ำเนินกิจกำร	 เพื่อพัฒนำ
ระบบโครงข ่ำยทำงพิ เศษให ้สำมำรถเ ช่ือมโยงถึงกัน 
ได้อย่ำงสมบูรณ์	ดังนี้

โครงการทางพิเศษที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
 โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
	 เป็นโครงกำรท่ีขยำยโครงข่ำยทำงพิเศษให้สำมำรถ
รองรับกำร เดินทำงระหว ่ ำ ง พ้ืน ท่ีชั้ นนอกและ ช้ัน ใน
กรุงเทพมหำนคร	 บรรเทำปัญหำกำรจรำจรติดขัดบนถนน
พระรำมท่ี	2	 และทำงพิเศษเฉลิมมหำนครช่วงสุขสวัสดิ์	 -	
ดำวคะนอง	 รวมท้ังเป็นเส้นทำงทดแทนในกรณีท่ีสะพำน
พระรำม	9	 ต้องปิดซ่อมบ�ำรุงใหญ่	 เนื่องจำกให้บริกำร 
มำเป็นเวลำนำนกว่ำ	30	ปี	 โดยมีจุดเริ่มต้นโครงกำรเชื่อมต่อ

กับโครงกำรทำงยกระดับบนทำงหลวงหมำยเลข	 35	 
ของกรมทำงหลวง	บรเิวณ	กม.	13+000	ของถนนพระรำมท่ี	2	 
ใกล้กับทำงแยกต่ำงระดับบำงขุนเทียน	 เป็นทำงยกระดับ 
ขนำด	6	ช่องจรำจร	(ทิศทำงละ	3	ช่องจรำจร)	ซ้อนทับไปตำม 
แนวเกำะกลำงถนนพระรำมท่ี	3	 มำทำงด้ำนทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือจนถึงด ่ำนเก็บค่ำผ ่ำนทำงพิเศษดำวคะนอง	 
จำกนั้นซ้อนทับบนทำงพิเศษเฉลิมมหำนครจนถึงบริเวณ 
ถนนพระรำมท่ี	3	ใกล้กบัทำงแยกต่ำงระดบับำงโคล่	มจีดุสิน้สดุ 
โครงกำรเช่ือมต่อกับทำงพิเศษเฉลิมมหำนครและทำงพิเศษ 
ศรรีชั	ส�ำหรับช่วงท่ีข้ำมแม่น�ำ้เจ้ำพระยำจะก่อสร้ำงสะพำนใหม่
ขนำด	8	 ช่องจรำจร	 ขนำนอยู่ทำงด้ำนทิศใต้ของสะพำน
พระรำม	9	โดยมีทำงขึ้น	-	ลง	จ�ำนวน	7	แห่ง	และมีทำงแยก
ต่ำงระดับจ�ำนวน	1	 แห่ง	 ระยะทำงรวม	18.7	 กิโลเมตร	 
โดยปัจจุบันโครงกำรฯ	อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
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แผนที่โครงการทางพิเศษ สายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก



โครงการก่อสร้างทางพิเศษในอนาคต

 โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ระยะที่ 1 
(ตอน N2 ถนนประเสริฐมนูกิจ - ถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ด้านตะวันออก
	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 :	 อยู่ระหว่ำงขออนุมัติด�ำเนิน
โครงกำรต่อคณะรัฐมนตรี
 โครงการระบบทางด่วนข้ันท่ี 3 สายเหนือ ระยะท่ี 2 
(ส่วนทดแทนตอน N1 บางซื่อ - ถนนประเสริฐมนูกิจ) 
	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 :	 อยู ่ระหว่ำงจัดจ้ำงท่ีปรึกษำ 
เพื่อด�ำเนินกำรศึกษำควำมเหมำะสมทำงด้ำนวิศวกรรม	
เศรษฐกิจ	กำรเงิน	และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 โครงการทางเชื่อมระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุข  
และทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
(Missing Link)
	 ผลกำรด�ำเนินงำน	:	ชะลอโครงกำรออกไปก่อน
 โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช - นครนายก - 
สระบุรี (ช่วงจตุโชติ - ถนนวงแหวนฯ รอบที่ 3)
		 ผลกำรด�ำเนินงำน	:	 อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรออกแบบ 
รำยละเอียด	(Detailed	Design)
 โครงการทางเช่ือมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษ
สายบางนา - อาจณรงค์ (S1)
	 ผลกำรด�ำเนินงำน	:	ด�ำเนินกำรศึกษำควำมเหมำะสมฯ	
แล้วเสร็จ	 โดยอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำกำรประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม	 (EIA)	 และอยู่ระหว่ำงออกแบบรำยละเอียด	 
(Detailed	Design)

 โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษ  
ระยะที่ 1
	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 :	 อยู ่ระหว่ำงจัดจ้ำงท่ีปรึกษำ	 
เพื่อด�ำเนินกำรศึกษำควำมเหมำะสมฯ
 โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
	 ผลกำรด�ำเนินงำน	:	 อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรในข้ันตอน
กำรเสนอโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรร่วมลงทุนระหว่ำง
รัฐและเอกชน	พ.ศ.	2562	โดยคณะกรรมกำรนโยบำยกำรร่วม
ลงทุนระหว่ำงรัฐและเอกชนให้ควำมเห็นชอบแล้ว	เมื่อวันที่	17	
พฤษภำคม	2564	 ซ่ึงส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชำติได้มีมติเห็นชอบหลักกำรโครงกำรแล้ว	 
เม่ือวันท่ี	6	 พฤษภำคม	2564	 โดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
นโยบำยรัฐวิสำหกิจจะน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำอนุมัติ
โครงกำรต่อไป
 โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่ - เกาะแก้ว - กะทู้ 
จังหวัดภูเก็ต
	 ผลกำรด�ำเนินงำน	 :	 อยู ่ระหว่ำงจัดจ้ำงท่ีปรึกษำ	 
เพื่อด�ำเนินกำรศึกษำควำมเหมำะสมฯ	 ออกแบบกรอบ 
รำยละเอียด	 และจัดท�ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม	(EIA)
 โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนน
เลี่ยงเมืองชลบุรี
	 	ผลกำรด�ำเนนิงำน	:	ด�ำเนนิกำรศกึษำควำมเหมำะสมฯ	
แล้วเสร็จ	 และอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำรำยงำนกำรประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)
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แผนที่โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนอื 
ตอน N1, N2, N3 และ E-W Corridor

ภาพจ�าลองแนวเส้นทางโครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

ภาพจ�าลองโครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี

ภาพจ�าลองโครงการทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษ
สายบางนา - อาจณรงค์ (S1)



บริษัท ขนส่ง จ�ากัด

 โครงการบริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder 
Services
	 บขส.	 เปิดให้บริกำรเดินรถแบบ	Feeder	 ในเส้นทำง 
ท่ำอำกำศยำนอุดรธำนี	-	เมืองวังเวียง	สปป.ลำว	เมื่อวันที่	28	
กุมภำพันธ์	 พ.ศ.	 2563	 ซ่ึงในปัจจุบันมีสถำนกำรณ์กำร 
แพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ	2019	 จึงส่งผลให้	 บขส.	 
ต้องหยุดให้บริกำรเดินรถโดยสำร	 ท้ังนี้	 บขส.	 ได้ยื่นขอ 
ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งต ่อกรมกำรขนส่งทำงบก 
ในเส้นทำงท่ำอำกำศยำนสกลนคร	-	 มุกดำหำรเรียบร้อยแล้ว	
และในปี	2564	 บขส.	 ได้ลงส�ำรวจพื้นที่	 จ�ำนวน	2	 เส้นทำง	
ได้แก่	 เส้นทำงสถำนีรถไฟสุรำษฎร์ธำนี	-	 เขื่อนรัชชประภำ	-	
อุทยำนแห่งชำติเขำสก	 -	 ท่ำเรือทับละมุ	 จังหวัดพังงำ	 
และเส้นทำงสถำนีรถไฟสมทุรสำคร	-	มหำชัย	-	อ�ำเภอแม่สอด	
จังหวัดตำก	 พร้อมท้ังย่ืนขอใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งต่อ
กรมกำรขนส่งทำงบกแล้ว	เมื่อวันที่	30	สิงหำคม	พ.ศ.	2564	
นอกจำกนี	้บขส.	ได้ประสำนควำมร่วมมอืกบั	รฟท.	เพือ่จดัท�ำ
ข้อตกลงในกำรจัดกำรเดินรถโดยสำรเช่ือมต่อแบบ	Feeder	
Services

นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดจุดจอดท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี 
เส้นทาง Feeder Service สายที่ 9 อุดรธานี - เมืองวังเวียง 

โดยมีนายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด เข้าร่วม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
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บริการเดินรถเส้นทาง Feeder Service สายที่ 9 อุดรธานี - เมืองวังเวียง



 มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 : 2015
	 ส�ำนักซ่อมบ�ำรุงและตรวจสภำพรถ	 บขส.	 ได้รับ 
กำรรับรองระบบมำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม	 ISO	 
14001	:	2015	ประจ�ำปี	2564	มำตรฐำน	ISO	14001	:	2015	
เป็นมำตรฐำนสำกลส�ำหรบัระบบกำรบรหิำรจดักำรสิง่แวดล้อม
ขององค์กร	 เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดล้อมภำยในองค์กร	 
เพื่อควำมยั่งยืนด้ำนสิ่งแวดล้อม	ซึ่ง	บขส.	ได้ผ่ำนกำรรับรอง
มำตรฐำนสิ่งแวดล้อม	ISO	14001	:	2015	มำตั้งแต่ปี	2558	
และได้รับกำรรับรองอย่ำงต่อเนื่องในปี	2564	

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด�าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency  
Assessment : ITA)
	 บขส.	 ได้รับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ	 (Integrity	 and	 
Transparency	Assessment	:	ITA)	ประจ�ำปีงบประมำณ	2564	
โดย	บขส.	ได้คะแนน	95.82	อยู่ในระดับ	AA	ซึ่งเป็นคะแนน
สูงสุดอันดับท่ี	1	 ของหน่วยงำน	 ในสังกัดกระทรวงคมนำคม	 
(18	 หน่วยงำน)	 และอยู่ในอันดับท่ี	 16	 ของหน่วยงำน
รัฐวิสำหกิจที่เข้ำร่วมกำรประเมิน	ITA	(51	หน่วยงำน)	

 ร่วมลงนามแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบ GPS ของรถ
โดยสารสาธารณะ
	 บขส.	 และ	 กรมกำรขนส่งทำงบก	 ได้ร่วมลงนำม 
แลกเปลี่ยนข้อมูลระบบ	GPS	 ของรถโดยสำรสำธำรณะ	 
เพื่อใช้ควบคุม	 ก�ำกับ	 และดูแลกำรเดินรถโดยสำรเชิงรุก
สอดคล้องตำมแนวนโยบำยดจิทัิล	และเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	
(Digital	 economy)	 ของรัฐบำล	 รวมถึงยกระดับในด้ำน 
ควำมปลอดภัยในกำรขับข่ีและกำรใช้รถใช้ถนน	 ตำมนโยบำย
กระทรวงคมนำคม	

 มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing  
Thailand Safety and Health Administration : SHA)
	 บขส.	 ได้ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนควำมปลอดภัย 
ด้ำนสุขอนำมัย	 (Amazing	Thailand	Safety	and	Health	 
Administration	:	SHA)	ประเภทยำนพำหนะจำกกำรท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย	(ททท.)	เรยีบร้อยแล้ว	เพือ่ยกระดบัมำตรฐำน
ด้ำนควำมปลอดภัยและสุขลักษณะอุตสำหกรรมท่องเท่ียว 
ให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขในด้ำนหลักเกณฑ	์
วิธีกำร	 และมำตรฐำนป้องกันควำมเสี่ยงจำกโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนำ	2019	รวมถึงสร้ำงควำมมั่นใจในกำรใช้บริกำร	

บขส. ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 
และ นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด 

ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล การน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช้เพื่อยกระดับและส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยให้กับรถโดยสารสาธารณะ 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564บขส. ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม  
ISO 14001 : 2015 ประจ�าปี 2564 

บขส. ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจ�าปีงบประมาณ 2564
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องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

 โครงการยกระดบัความเข้มข้นมาตรการแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
 แนวทางการด�าเนินงาน
	 1.	 ก�ำหนดมำตรกำรป้องกันและกำรตรวจวัดควันด�ำ 
ของรถโดยสำร
	 2.	จัดท�ำแผนกำรซ่อมบ�ำรุงรักษำรถโดยสำร
	 3.	ท�ำกำรตรวจสอบควนัด�ำก่อนกำรเดนิรถโดยใช้เครือ่ง
ตรวจวัด	 ควันด�ำ	 ห้ำมมิให้รถท่ีมีค่ำไอเสียเกินร้อยละ	35	 
ออกวิ่งโดยเด็ดขำด	
 ระยะเร่งด่วน/ช่วงวิกฤต
	 1.	 ตรวจวัดควันด�ำของรถโดยสำรด้วยเครื่องตรวจวัด
ควันด�ำทุกวัน
	 2.	 ก่อนน�ำรถออกให้บริกำร	 นำยท่ำปล่อยรถจะท�ำ 
กำรตรวจวดั	ควนัด�ำด้วยสำยตำก่อนน�ำรถทุกคนัออกให้บริกำร 
ทุกวัน
 ระยะสั้น
	 1.	เปลี่ยนจำกกำรใช้น�้ำมัน	B7	มำใช้น�้ำมัน	B20	
	 2.	ด�ำเนินกำรตำมแผนกำรซ่อม
 3.	เปลีย่นถ่ำยน�ำ้มันเครือ่ง	หัวฉีด	ท่อพกัไอเสยี	ไส้กรอง 
ไอเสีย	ไส้กรองอำกำศ	ท่อพักไอเสีย	ท�ำควำมสะอำดท่อไอเสีย
ของรถโดยสำรทุกคนัก่อนรอบปกต	ิเพ่ือลดกำรปล่อยฝุน่ละออง
จำกท่อไอเสีย
 ระยะยาว
	 เปลี่ยนเป็นรถโดยสำรพลังงำนสะอำด	เช่น	รถโดยสำร
ไฟฟ้ำ	(EV)	CNG	หรือ	LNG	

 โครงการเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า (EV) 
จ�านวน 2,511 คัน และโครงการจ้างเอกชนเดินรถในเส้นทาง
ของเอกชน จ�านวน 1,500 คัน
	 ขสมก.	 อยู่ระหว่ำงทบทวนแผนฟื้นฟูกิจกำรองค์กำร
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 ฉบับปรับปรุงตำมควำมเห็นของส�ำนัก
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี	และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	โดยจัดหำ
รถโดยสำรใหม่ด้วยกำรเช่ำรถโดยสำรปรับอำกำศไฟฟ้ำ	(EV)	
จ�ำนวน	2,511	คนั	และจ้ำงเอกชนวิง่ให้บรกิำรเดนิรถในเส้นทำง
ของรถเอกชน	 รถโดยสำรปรับอำกำศไฟฟ้ำ	 (EV)	 หรือ	 
รถโดยสำรปรับอำกำศใช้เชื้อเพลิงก๊ำซธรรมชำติ	 (NGV)	 
จ�ำนวน	1,500	คัน

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจติดตามการ “วัดค่าไอเสีย” 
รถโดยสารประจ�าทาง (ขสมก.) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564
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ขสมก. จัดเดินรถให้บริการแก่ประชาชน



ด้านการขนส่งทางราง
กรมการขนส่งทางราง

การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

กรอบระยะเวลาการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง (ปรับปรุงเดือนกันยายน 2563)

การด�าเนินงาน
เป้าหมาย

2565 2566 2567 2568 2569

1. ผู้ประกอบกำรสำมำรถผลิต
และประกอบตู้รถโดยสำร/
แคร่รถไฟ	
(ชนิดไม่มีก�ำลังขับเคลื่อน)

ใช้	Local	
content	
ร้อยละ	60

ใช้	Local	
content
ร้อยละ	80

ใช้	Local	
content	

ร้อยละ	100

2. ผู้ประกอบกำรสำมำรถผลิต
และประกอบตู้รถโดยสำร	
(ชนิดมีก�ำลังขับเคลื่อน)

ใช้	Local	
content	
ร้อยละ	40

ใช้	Local	
content	
ร้อยละ	60

ใช้	Local	
content	
ร้อยละ	80

ใช้	Local	
content	

ร้อยละ	100

3. ผูป้ระกอบกำรภำยในประเทศ
สำมำรถผลิตหัวรถจักร

ใช้	Local	
content	
ร้อยละ	20

ใช้	Local	
content	
ร้อยละ	40

ใช้	Local	
content	
ร้อยละ	60

 ผลการด�าเนนิงานของหน่วยงานต่าง ๆ  ภายใต้แนวทาง
การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนือ่ง
	 รฟท.	ด�ำเนินกำรขออนุมัติจัดหำรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้ำ	
(บทต.)	จ�ำนวน	965	คนั	โดยเสนอ	คค.	เม่ือวนัท่ี	7	พฤษภำคม	
พ.ศ.	2564	ซึ่ง	รฟท.	จะด�ำเนินกำรจัดหำรถ	บทต.	โดยกำร 
น�ำช้ินส่วนในประเทศและต่ำงประเทศมำประกอบภำยใน
ประเทศ	 เนื่องจำกรถ	 บทต.	 เป็นรถที่ไม่มีควำมซับซ้อนมำก	
ตัวรถและระบบห้ำมล้อ	(บำงส่วน)	สำมำรถผลิตได้จำกภำยใน
ประเทศ	ซึ่งมีชิ้นส่วนประมำณ	323	ชิ้น	หรือประมำณร้อยละ	
75	 ของทั้งหมด	 ส�ำหรับกำรทดสอบกำรใช้งำนและมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยของรถ	 รฟท.	 ได้ประสำนกับสถำบันวิจัย
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเพื่อขอให้เป็น
หน่วยงำนกลำงในกำรทดสอบกำรใช้งำนและมำตรฐำน 
ควำมปลอดภัยดังกล่ำวก่อนน�ำมำให้บริกำรขนส่งสินค้ำ

		 กำรออกกฎกระทรวงเพื่อรองรับกำรก�ำหนดเงื่อนไข 
กำรใช้วัสดุท่ีผลิตในประเทศ	(Local	Content)	 โดยเฉพำะ
ประเภทอุตสำหกรรมระบบรำง
	 กำรศึกษำและก�ำหนดมำตรฐำนกลำงเกี่ ยวกับ
คุณลักษณะชิ้นส่วน	และอุปกรณ์ด้ำนระบบรำง

กรอบระยะเวลาการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง

 ปัจจัยสนับสนุนการด�าเนินงาน
	 นโยบำยส่งเสรมิกำรประกอบ/กำรใช้ช้ินส่วนในประเทศ	
โดยต่อยอดจำกกลุม่อุตสำหกรรมเดมิร่วมกบัเจ้ำของเทคโนโลยี	
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดหำรถไฟ	 และรถไฟฟ้ำให้เพียงพอ
และต่อเนื่องต่อกำรผลิตในประเทศ
	 กำรออกมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนของส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน	 เพิ่มเติมจำก	 จังหวัด
นครรำชสีมำ	และจังหวัดขอนแก่น

	 รฟม.	 ได้ก�ำหนดรำยละเอียดกำรส่งเสริมอุตสำหกรรม
ในประเทศ	 ลงในเอกสำรข้อเสนอและสัญญำกำรร่วมลงทุน 
ใน	 3	 โครงกำร	 คือ	 โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสี เหลือง	 
ช่วงลำดพร้ำว	 -	 ส�ำโรง	 โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีชมพ	ู 
ช่วงแครำย	 -	 มีนบุรี	 และโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีส ้ม	 
ช่วงบำงขุนนนท์	 -	 มีนบุรี	 (สุวินทวงศ์)	 สำระส�ำคัญคือ	 
กำรก�ำหนดสัดส ่วนกำรใช ้วัสดุภำยในประเทศ	 (Local	 
content)	ของงำนโยธำ	งำนไฟฟ้ำ	กำรให้บริกำรเดินรถ	และ
บ�ำรุงรักษำ	 รวมถึงกำรก�ำหนดให้มีกำรใช้บุคคลสัญชำติไทย 
ในกำรด�ำเนินงำนและให้มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีแก่บุคคล
สัญชำติไทย
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 โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาแบบจ�าลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่าย
ระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2

	 เป ็นศึกษำกำรพัฒนำแบบจ�ำลองกำรคำดกำรณ  ์
ควำมต้องกำรเดินทำงด้วยระบบรำงและกำรพัฒนำโครงข่ำย
ระบบขนส่งมวลชนทำงรำงในเขตกรงุเทพมหำนครและปรมิณฑล 
(พืน้ท่ีต่อเนือ่ง)	ระยะท่ี	2	โดยมวีตัถปุระสงค์	เพือ่ทบทวนสถำนะ
ปัจจุบันของโครงกำรตำม	M-MAP	 รวมท้ังรวบรวมปัญหำ
อุปสรรคท่ีเกิดจำกกำรด�ำเนินงำนตำม	M-MAP	 ตลอดจน 
กำรทบทวนแนวทำงตำม	M-MAP	2	Blueprint	 เพื่อศึกษำ
ทบทวนควำมเหมำะสมของโครงข่ำยระบบขนส่งมวลชนทำงรำง	 
รวมถึงแต่ละเส้นทำงและรูปแบบกำรพัฒนำโครงกำรท่ีได้
ก�ำหนดไว้ใน	M-MAP	แต่ยังไม่ได้ด�ำเนนิกำรก่อสร้ำง	และทบทวน 
โครงข่ำยที่เสนอไว้ใน	M-MAP	2	Blueprint	และเสนอเพิ่มเติม
เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบกำรขยำยตัวและกำรพัฒนำเมือง
เพื่อพัฒนำแบบจ�ำลองกำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรเดินทำง 
ด้วยระบบรำง	(Railway	Demand	Forecast	Model)

	 เม่ือโครงกำรแล้วเสร็จจะได้แผนพัฒนำโครงข่ำย
รถไฟฟ้ำท่ีมีควำมครอบคลมุพืน้ท่ีท่ีมีควำมต้องกำรเดนิทำงสงู
แต่โครงข่ำยยังเข้ำไม่ถึง	เพื่อบรรเทำกำรจรำจรติดขัดในพื้นที่
ศูนย์กลำงเมืองกรุงเทพมหำนคร	 และได้เคร่ืองมือในกำร
วิเครำะห์เพื่อคำดกำรณ์ควำมต้องกำรเดินทำงด้วยระบบรำง
ส�ำหรับใช้ประกอบกำรจัดท�ำแผนพัฒนำโครงข่ำย	 แผนงำน	
หรอืนโยบำยต่ำง	ๆ 	ของภำครฐัได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ	ตลอดจน 
ส่งเสริมให้ประชำชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรเดินทำงโดยใช้
ระบบขนส่งสำธำรณะแทนกำรใช้รถส่วนบุคคลอย่ำงเป็น 
รูปธรรม	 สถำนะโครงกำรปัจจุบันได้มีกำรตรวจรับรำยงำน 
ควำมก้ำวหน้ำ	 ฉบับท่ี	1	(Progress	Report	1)	(งวดท่ี	2)	 
ในวันที่	4	พฤศจิกำยน	2564	โดยโครงกำรจะแล้วเสร็จในเดือน
มกรำคม	2566

แนวคิดของผังโครงสร้างกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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 โครงการศกึษาความเป็นไปได้ในการพฒันาโครงข่าย
รถไฟให้ครอบคลุมและเช่ือมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับ
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ

	 เป ็นกำรทบทวนแผนแม่บทกำรพัฒนำโครงข่ำย 
ทำงรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 กำรท่องเท่ียวและ 
กำรพัฒนำพื้นท่ี	 และศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำ 
โครงข่ำยรถไฟให้ครอบคลุมและเช่ือมโยงพื้นท่ีท่ัวประเทศ 
และรองรับกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบได้อย่ำงไร้รอยต่อ	
กำรเช่ือมต่อกับโครงข่ำยเดิมกับแหล่งนิคมอุตสำหกรรม	 
แหล่งท่องเที่ยว	และกำรพัฒนำพื้นที่ในระดับจังหวัด	ภูมิภำค	
และประเทศเพื่อนบ้ำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ตลอดจน 
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกและโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนโลจิสติกส ์
รูปแบบต่ำง	ๆ	เพื่อสนับสนุนกำรขยำยตัวของระบบเศรษฐกิจ	
กำรกระจำยโอกำสกำรพัฒนำ	 ควำมเจริญสู ่ระดับจังหวัด 
และภูมิภำค	และยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน	
	 เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จจะได้แผนแม่บทกำรพัฒนำโครง
ข่ำยรถไฟ	ซึ่งปรับปรุงจำกแผนแม่บทกำรพัฒนำโครงข่ำยทำง
รถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 กำรท่องเท่ียวและ 
กำรพัฒนำพื้นท่ี	 ให้ครอบคลุมและเช่ือมโยงพื้นท่ีท่ัวประเทศ
และรองรับกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบได้อย่ำงไร้รอยต่อ
สอดคล้องกับบริบทด้ำนเศรษฐกิจ	 สังคม	 และยุทธศำสตร ์
กำรพัฒนำของประเทศ	 อันจะช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันของประเทศ	 กระจำยควำมเจริญสู ่ภูมิภำค 
และยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน	 สถำนะโครงกำร 
ในปัจจบัุนได้มีกำรตรวจรบัรำยงำนเบ้ืองต้น	(Inception	Report)	
เมื่อวันที่	6	สิงหำคม	2564	โดยโครงกำรจะแล้วเสร็จในเดือน
กรกฎำคม	2565

 จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง  
และผลกัดนัการใช้เทคโนโลยยีานยนต์ไฟฟ้าส�าหรบัการขนส่ง
สาธารณะ

	 คณะท�ำงำนเตรียมกำรจัดตั้งสถำบันวิจัยและพัฒนำ
เทคโนโลยีระบบรำง	 (องค์กำรมหำชน)	 โดยอยู่ระหว่ำง 
กำรสรรหำประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูท้รงคณุวฒุ	ิรวมท้ัง 
สรรหำผู ้อ�ำนวยกำรของสถำบันวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี 
ระบบรำง	 (องค์กำรมหำชน)	 ท้ังนี้	 ได้มีพิธีลงนำมบันทึก 
ข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำร	กำรผลติและพฒันำบุคลำกร
ด้ำนระบบรำงกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีนวัตกรรม 
ด้ำนระบบรำง	 เพื่อรองรับอุตสำหกรรมระบบรำง	 ระหว่ำง 
กรมกำรขนส่งทำงรำง	 ส�ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ	
วิทยำศำสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ	 สถำบันวิจัย 
และพัฒนำเทคโนโลยีระบบรำง	(องค์กำรมหำชน)	 หน่วยงำน 
วิชำ ชีพและหน ่วยงำนวิจัยและรับรองด ้ ำนระบบรำง	 
สถำบันกำรศึกษำท่ีมีหลักสูตรด้ำนระบบรำงระดับอุดมศึกษำ
ภำครัฐและเอกชน	สถำบันกำรศกึษำท่ีมีหลกัสตูรด้ำนระบบรำง
ระดับอำชีวศึกษำของรัฐและเอกชน	 ผู ้ประกอบกิจกำร 
ด้ำนระบบรำงภำครัฐและเอกชน	 ประกอบไปด้วยผู้แทนภำคี
เครือข่ำยทั้ง	13	หน่วยงำน	และอีก	50	หน่วยงำน	ทำงระบบ
ออนไลน์	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	3	อำคำรสโมสรและหอประชุม	
กระทรวงคมนำคม	เมื่อวันที่	23	กันยำยน	2564	รวมทั้ง	ขร.	
ได้ผลักดันกำรใช้เทคโนโลยียำนยนต์ไฟฟ้ำส�ำหรับกำรขนส่ง
สำธำรณะ	กรณีรถไฟขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้ำ	EV	on	Train	 
โดยอยู่ระหว่ำง	 รฟท.	 จัดท�ำแผนด�ำเนินงำนน�ำรถไฟ	EV	 
มำใช้ในประเทศไทย

โครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศ
และรองรับการขนส่งต่อเนือ่งหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านระบบรางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านระบบราง 

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
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 การแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟ

	 ขร.	 ร่วมกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ 
ใช้ถนน	(กปถ.)	จัดท�าฐานข้อมูลจุดตัด	และจัดท�าแผนแม่บท
และแผนปฏบัิตกิารแก้ไขอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ	
ซ่ึงแบ่งเป็นระยะเร่งด่วน	ระยะกลาง	และระยะยาว	ให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนารถไฟทางคู่	 และโครงการรถไฟความเร็วสูง	
พร้อมท้ังจัดท�าคู่มือมาตรฐานจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ	
เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ ์จุดตัดทางถนนและทางรถไฟ 
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ	 ตลอดจนพัฒนาคู่มือ 
ในการสอบสวนสาเหตุของอุบัติเหตุเชิงลึกบริเวณจุดตัด 
ทางถนนและทางรถไฟ	โดยปัจจบัุนอยูร่ะหว่างศกึษาการแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ	 โดยโครงการ 
มีความก้าวหน้าร้อยละ	44.68

 การจัดท�ามาตรฐานการขนส่งทางราง

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ขร.	จึงได้จัดท�ามาตรฐาน 
การขนส่งทางรางท้ังสิ้น	7	 มาตรฐานแบ่งเป็นด้านรถขนส่ง 
ทางราง	1	 มาตรฐาน	 ด้านโยธา	3	 มาตรฐาน	 ด้านไฟฟ้า	1	
มาตรฐาน	 ด้านความปลอดภัย	 1	 มาตรฐาน	 และด้าน
อาณัติสัญญาณ	1	มาตรฐาน	โดยมีรายละเอียดดังนี้
	 1.	 มขร.-R-001-2563	 มาตรฐานการทดสอบรถโบกี้
บรรทุกตู้สินค้า	(Bogie	Container	Flat	Wagon,	BCF)
	 2.	 มขร.-C-001-2564	 มาตรฐานการแบ่งประเภท 
ทางรถไฟ	(Track	Classification)
	 3.	 มขร.-E-001-2564	 มาตรฐานการต่อลงดินและ 
การต่อฝากบนโครงข่ายรถไฟสายประธาน
	 4.	 มขร.-S-001-2564	 มาตรฐานความปลอดภัย 
ในการท�างานบนทางรถไฟฟ้าในระบบรถไฟฟ้าทางหลัก 
ในเขตเมือง	 (Safety	Standard	 for	Working	 in	Urban	 
Passanger	Heavy	Rail	Track	-UPHR)
	 5.	มขร.-SC-001-2564	มาตรฐานระบบบังคบัสมัพันธ์
บนโครงข่ายรถไฟสายประธาน	(Interlocking	System	on	
Mainline	Train)
	 6.	 มขร.-C-002-2564	 มาตรฐานการออกแบบทาง
รถไฟชนิดไม่มีหินโรยทาง	ส�าหรับทางขนาด	1435	มิลลิเมตร	
(Ballastless	Track	Design)
	 7.	 มขร.-C-003-2564	 มาตรฐานการตรวจสอบ 
ความเสียหายของรางรถไฟ	(Rail	Inspection)

นายพิเชษฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานเปิดการสัมมนา 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 2 

โครงการศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทางถนนและทางรถไฟ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564

กรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่เก็บข้อมูล
เพื่อจัดท�าคู่มือมาตรฐานจุดตัดทางถนนและรถไฟ
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การรถไฟแห่งประเทศไทย

 โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง

	 เป็นโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางระหว่าง

กรงุเทพมหานครและปริมณฑล	โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย

ท�าหน้าท่ีให้บรกิารขนส่งผูโ้ดยสารท่ีพกัอาศยัในพ้ืนท่ีชานเมอืง

เข้าสู่กรุงเทพฯ	 ด้วยระบบรางท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	 

เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าสูโ่ครงข่ายระบบ

ขนส่งมวลชนต่าง	ๆ	อันได้แก่	รถไฟฟ้ามหานครและรถไฟฟ้า

บีทีเอส	ซึ่งมีทั้งหมด	2	เส้นทาง	ได้แก่	

โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม

 	 ระยะที่	1	 ช่วงบางซื่อ	-	รังสิต

		 ระยะที่	2	 ช่วงรังสิต	-	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 	 	 ช่วงบางซื่อ	-	หัวล�าโพง

	 	 	 ช่วงหัวล�าโพง	-	มหาชัย

โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน

 	 ระยะที่	1	 ช่วงบางซื่อ	-	ตลิ่งชัน

		 ระยะที่	2	 ช่วงตลิ่งชัน	-	ศาลายา

	 	 	 ช่วงตลิ่งชัน	-	ศิริราช
	 	 	 ช่วงบางซื่อ	-	หัวหมาก

	 โดยรถไฟชานเมืองสายสีแดง	 ช่วงบางซ่ือ	-	 ตลิ่งชัน	

และช่วงบางซื่อ	-	รังสิต	เปิดให้บริการในปลายปี	พ.ศ.	2564	

พร้อมกับการเปิดให้บริการของสถานีกลางบางซื่อ

รถไฟชานเมืองสายสีแดง 

สถานีกาญจนาภิเษก

สถานีบ�านฉิมพลี

สถานีศาลายา
สถานียมราช

สถานีจรัญสนิทวงศ�

สถานีตลาดน้ำตลิ�งชัน

สถานีศิร�ราช

สถานีกลางบางซื่อ
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 สถานีกลางบางซื่อ
	 ถอืเป็นจดุหมายปลายทางใหม่ของระบบคมนาคมขนส่ง
ทางรางและเป็น	“โอกาส”	ในการเพิม่ขีดความสามารถของไทย
ท่ีรัฐบาลให้ความส�าคัญในการพัฒนาเพื่อให้เป็นโครงสร้าง 
พื้นฐานด้านการคมนาคมและระบบโลจิสติกส ์ของไทย	 
ในรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ	 สามารถเชื่อมโยงทุกภูมิภาค	 
โดยมีกระทรวงคมนาคมเป็นกลไกหลัก	 ซ่ึงได้มอบหมายให ้
การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมด�าเนินการผลักดันการพัฒนา	
ท้ังโครงข่ายระบบรางและพืน้ท่ีโดยรอบ	เพือ่ให้	Grand	Station	
แห่งนี้ เป ็นศูนย์กลางการคมนาคมและขนส่งท่ีใหญ่ท่ีสุด 
ในภูมิภาคอาเซียน	 นอกจากการก่อสร้างให้รองรับการเป็น
ศูนย์กลางการคมนาคมและการขนส่งทางรางท่ีใหญ่ท่ีสุด 
ของประเทศไทย	 การรถไฟแห่งประเทศไทยยังยึดหลัก 
อารยสถาปัตย์	หรือ	Universal	Design	ในการออกแบบพื้นที่
ภายใน	เพ่ือให้ผูโ้ดยสารทุกคนสามารถใช้บรกิารต่าง	ๆ 	ได้อย่าง
สะดวก	 ปลอดภัย	 ทันสมัย	 เป็นธรรม	 ท่ัวถึง	 และเท่าเทียม	 
ไม่ว่าจะเป็นท่ีจอดรถส�าหรับผู้พิการ	 ทางลาด	 ลิฟต์	 ห้องน�้า 
คนพิการ	 โทรศัพท์ส�าหรับผู้พิการ	 ป้ายบอกทาง	 จุดยึดและ 
จุดจอดรถวีลแชร์

 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ (สายใหม่)
	 นโยบายส�าคัญของรัฐบาลท่ีมอบหมายให้การรถไฟ 
แห่งประเทศไทยด�าเนินงานอย่างเร่งด่วน	 เพื่อรองรับนโยบาย
การปรับเปลีย่นรูปแบบการขนส่งจากถนนสูก่ารขนส่งท่ีมีต้นทุน
ต�่ากว่า	 โดยปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟในปัจจุบัน	
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นรถไฟทางเดี่ยวให้เป็นรถไฟทางคู่เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพการให้บรกิารขนส่งระบบราง	รองรบัจ�านวนผูโ้ดยสาร	
และปริมาณการขนส่งสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต	ทั้งลดระยะ
เวลาและต้นทุนการเดินทางของประชาชน	 พร้อมเช่ือมโยง 
กับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 นับเป็นการ 
ขับเคลือ่นประเทศสูค่วามม่ันคง	ม่ังคัง่	อย่างย่ังยนื	ซ่ึงการรถไฟ
แห่งประเทศไทยจะด�าเนินโครงการรถไฟทางคู ่ตามล�าดับ 
ความส�าคัญของแนวเส้นทาง	 ซ่ึงพิจารณาจากการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วจึงต่อขยาย 
โครงข่ายรถไฟทางคู่จนครบตามแผนงาน	 โดยคณะรัฐมนตรี
อนุมัติโครงการแล้ว	คือ	ช่วงเด่นชัย	-	 เชียงราย	-	 เชียงของ	
และช่วงบ้านไผ่	-	มุกดาหาร	-	นครพนม
	 นอกจากนี้	 กระทรวงคมนาคมยังมีนโยบายพัฒนา 
การคมนาคมระบบรางให้เป็นระบบการขนส่งหลัก	 เพื่อเพ่ิม
ปริมาณการรับ	 -	 ส่งสินค้า	 การรถไฟแห่งประเทศไทย	 
จึงได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในการศึกษาและวางแผนการ
ก่อสร้างทางรถไฟทางคู่สายใหม่ในระยะต่อไปอีก	12	เส้นทาง	
ท�าให้มีระยะทางให้บริการรถไฟเพิ่มข้ึนอีก	2,419	 กิโลเมตร	
จากเดิมมีระยะทาง	4,507.884	 กิโลเมตร	 รวมเป็นระยะทาง
ท้ังหมดประมาณ	6,926	 กิโลเมตร	 เพิ่มจังหวัดท่ีมีทางรถไฟ
พาดผ่านจากเดิม	47	 จังหวัด	 เป็น	61	 จังหวัด	 จึงท�าให้ 
การเดินทางด้วยระบบรางเป็นทางเลือกในการเดินทาง 
ท่ีประหยัดและปลอดภัย	 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ด้านการเดินทางและขนส่ง	 พร้อมกับสร้างโอกาสทางธุรกิจ	 
การค้า	การลงทุน	การท่องเท่ียว	โดยเฉพาะในจงัหวดัท่ียังไม่มี
ทางรถไฟพาดผ่านมาก่อน

สถานีกลางบางซื่อ

แนวเส้นทางโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ (สายใหม่) 

สุโขทัย

ลำปาง

ลำพ�น

เชียงใหม�

แพร�

พะเยา

น�าน

เชียงราย

อ�ตรดิตถ�

CY

CY

CY

CY

สถานีงาว

สถานีพะเยา

สถานีบ�านสันป�าเหียง

สถานีบ�านเกี๋ยง

สถานีศร�ีดอนชัย

สถานีเชียงของ

สถานีชุมทางบ�านป�าซาง
สถานีเว�ยงเชียงรุ�ง

สถานีทุ�งก�อสถานีเชียงราย

สถานีบ�านโป�งเกลือ

สถานีป�าแงะ
สถานีป�าแดด

สถานีบ�านใหม�

สถานีบ�านร�อง
สถานีดงเจน

สถานีบ�านโทกหวาก
สถานีมหาว�ทยาลัยพะเยา

สถานีปงเตา

สถานีแม�ตีบ

สถานีสอง
สถานีหนองเสี้ยว

สถานีหนองม�วงไข�

สถานีแพร�

สถานีสูงเม�น
สถานีเด�นชัย

CY

สัญลักษณ�

ย�านกองเก็บและขนถ�ายตู�สินค�า (CY)

ศูนย�เปลี่ยนถ�ายการขนส�งสินค�า

สถานี

นครราชสีมา

มหาสารคาม
ร�อยเอ็ด

กาฬสินธุ�
ขอนแก�น

มุกดาหาร

ยโสธร

อำนาจเจร�ญ

CY

CY

CY

สถานีชุมทาง
บ�านหนองแวงไร�

สถานีนครพนม

สถานีสะพานมิตรภาพ 3

สถาน
ีภูููเหล็ก

สถาน
ีกุดรัง

สถาน
ีมหาส

าร
คาม

สถาน
ีอำเภ

อโพ
นทอง

สถาน
ีร�อยเอ็ด

สถาน
ีบรบืือ

สถาน
ีเชียงข

วัญ
สถานีโพธิ์ชัย

สถานีหนองพอก

สถานีเลิงนกทา

สถานีนิคมคำสร�อย

สถานีมุกดาหาร

สถานี
สะพานมิตรภาพ 2

สถานีหว�านใหญ�

สถานีธาตุพนม

สถานีเรณูนคร

CY

สัญลักษณ�

ย�านกองเก็บและขนถ�ายตู�สินค�า (CY)

สถานี
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 โครงการรถไฟความเรว็สงูเชือ่มสามสนามบนิ
	 คณะรัฐมนตรี	 เห็นชอบในหลักการเม่ือวันท่ี	 28	
มิถุนายน	 พ.ศ.	2559	 ในการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก	 (Eastern	Economics	Corridor	 
Development	 :	EEC)	 ซ่ึงหนึ่งในโครงการส�าคัญท่ีอยู่ใน
แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ีภาคตะวันออก	 
คือ	โครงการเชื่อมต่อสามสนามบินด้วยรถไฟความเร็วสูงแบบ
ไร้รอยต่อ	(ดอนเมือง	-	สุวรรณภูมิ	-	อู่ตะเภา)	ซึ่งสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี	 12	 
(พ.ศ.	2560	-	2564)	ที่ให้ความส�าคัญกับการก�าหนดทิศทาง
การพัฒนาท่ีมุ่งสู ่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศ 
ท่ีมีรายได้ปานกลางไปสูป่ระเทศท่ีมีรายได้สงู	สงัคมอยู่ร่วมกนั
อย่างมีความสขุและน�าไปสูก่ารบรรลวิุสยัทัศน์ระยะยาว	“ม่ันคง 
มัง่คัง่ ย่ังยืน”	เป็นการสนบัสนนุระเบียงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก	
(EEC)	นโยบายสนบัสนนุอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	โดยเช่ือมต่อ 
กับกรุงเทพมหานครท่ีเป็นศูนย์กลางการบริโภคและศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของประเทศด้วยรถไฟความเร็วสูง	 เกิดการพัฒนา
เมืองเพ่ือรองรับจ�านวนแรงงานท่ีจะเพิ่มข้ึน	 รวมไปถึงรายได้
จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

 ระบบจ�าหน่ายตั๋ว D-Ticket (D-Ticket System)
	 การรถไฟแห่งประเทศไทย	 เปิดให้บริการจ�าหน่ายตั๋ว
โดยสารและส�ารองท่ีนั่งรูปแบบใหม่ในระบบ	D-Ticket	 
เพื่ออ�านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน	สอดคล้องกับนโยบาย	“ไทยแลนด์ 4.0”	ของรัฐบาล	
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการรถไฟได้ทุกท่ี	 ทุกเวลา	 
ผ่านหลายช่องทาง	 ท้ังท่ีสถานีรถไฟท่ัวประเทศ	 ระบบ
อินเทอร์เน็ต	แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ	เครื่องจ�าหน่าย
ตั๋วบนขบวนรถไฟ	 หรือผ่านเว็บไซต์	www.railway.co.th	 
โดยสามารถติดต่อซ้ือตั๋วและส�ารองท่ีนั่งด้วยระบบ	D-Ticket	
ได้ด้วยตนเอง	 ล่วงหน้าสูงสุด	30	 วัน	 โดยผู้โดยสารต้อง 
ด�าเนินการลงทะเบียนสมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้งานในระบบ	 
และยงัสามารถพมิพ์ตัว๋หรือบันทึกตัว๋ไว้ในโทรศพัท์	เพือ่น�ามา
เป็นหลกัฐานในการเดนิทางด้วยการสแกน	QR	Code	บนขบวน
รถไฟ	เพิ่มความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสาร	
	 นอกจากนี้	 การรถไฟแห่งประเทศไทยยังน�าเครื่อง
จ�าหน่ายตั๋วอัตโนมัติ	(Ticket	Vending	Machine	:	TVM)	มาใช้
ในกิจการเป็นคร้ังแรกอีกด้วย	 ซ่ึงสามารถลดความเสี่ยงต่อ 
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	
และอ�านวยความสะดวกรวดเร็วแก่ผู ้โดยสารในการซ้ือตั๋ว 
ท่ีสถานีรถไฟ	 อีกท้ังยังสามารถช�าระเงินได้ด ้วยเงินสด	 
ท้ังธนบัตร	และเหรียญ	โดยมีความพเิศษคอื	มีระบบตรวจสอบ
อัตลกัษณ์บุคคล	โดยการใช้บัตรประจ�าตวัประชาชนในการออก
ตั๋วโดยสาร	ส�าหรับ	1	ท่าน	ทั้งนี้	ในอนาคตเครื่องจ�าหน่ายตั๋ว
อัตโนมัติจะสามารถช�าระค่าโดยสารด้วยบัตรเครดิตและบัตร
เดบิต	และสามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่น	ๆ 	เช่น	สามารถ
จ�าหน่ายตั๋วระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงได้อีกด้วย	ปัจจุบัน
เครื่องจ�าหน่ายตั๋วอัตโนมัติดังกล่าวได้ผ ่านการทดสอบ 
และสามารถใช้งานได้สมบูรณ์แล้ว	 โดยได้มีการติดตั้ง	TVM	
จ�านวน	10	เครื่อง	ที่สถานีรถไฟในพื้นที่กรุงเทพฯ	ปริมณฑล	
และจังหวัดใกล้เคียง	 จ�านวน	9	 สถานี	 คือ	 สถานีกรุงเทพ	
(หัวล�าโพง)	จ�านวน	2	เครือ่ง	สถานวีงเวยีนใหญ่	สถานตีลาดพล	ู
สถานีมหาชัย	สถานีฉะเชิงเทรา	สถานีสามเสน	สถานีบางซื่อ	
สถานีดอนเมือง	 และสถานีรังสิต	 แห่งละ	1	 เคร่ือง	 ซ่ึงเป็น 
สถานีที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น

แนวเส้นทางโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เครื่องจ�าหน่ายตั๋วอัตโนมัติ 
(Ticket Vending Machine: TVM)

ฉะเชิงเทรา

ระยอง

ปทุมธานี

สมุทรปราการ

สมุทรสาคร

กรุงเทพมหานคร

นนทบุร�

นครปฐม

เพชรบุร�

นครนายก

ปราจ�นบุร�

ชลบุร�

สถานีฉะเชิงเทรา

สถานีอ��ตะเภา

สถานีพัทยา

สถานีศร�ราชา

สถานีชลบุร�

สถาน
ีมักกะสัน

สถานีกลางบางซื่อ

สถานีพญาไท
สถานีราชปรารภ

สถานีดอนเมือง

สถาน
ีมักกะสัน

สถาน
ีราม

คำแห
ง

สถาน
ีหัวหมาก

สถาน
ีบ�าน

ทับช�าง

สถาน
ีลาด

กระบัง
สถาน

ีสุวรรณภูมิ

สัญลักษณ�

สถานีรถไฟความเร็วสูง
สถานีแอร�พอร�ต เรล ลิงก�
สถานีที่รองรับทั้งรถไฟความเร็วสูงและ
แอร�พอร�ต เรล ลิงก�
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การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

โครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี
	 การก่อสร้างงานโยธาและงานระบบฯ	 แล้วเสร็จร้อยละ 
81.16	 เร็วกว่าแผนร้อยละ	2.19	 ก�าหนดเปิดเดินรถในเดือน
กรกฎาคม	2566
 โครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลอืงช่วงลาดพร้าว - ส�าโรง
	 การก่อสร้างงานโยธาและงานระบบฯ	 แล้วเสร็จร้อยละ 
84.90	 เร็วกว่าแผนร้อยละ	4.19	 ก�าหนดเปิดเดินรถในเดือน
เมษายน	2566
 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม 
แห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
	 การก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จร้อยละ	86.26	 เร็วกว่า
แผนร้อยละ	0.59	ก�าหนดเปิดเดินรถในเดือนธันวาคม	2568
 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
	 คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี	28	 มกราคม	2563	 ได้มีมติ 
อนมัุติให้ด�าเนนิโครงการรถไฟฟ้าสายสส้ีมฯ	โดยให้เอกชนร่วม
ลงทุน	รูปแบบ	PPP	Net	Cost	โดยเอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง
งานโยธาโครงการฯ	ส่วนตะวันตก	และงานระบบฯ	ทั้งเส้นทาง	
(ตั้งแต่ช่วงบางขุนนนท์	 -	 มีนบุรี	 (สุวินทวงศ์))	 ปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ	 โดยเริ่มก่อสร้าง 
งานโยธาและงานระบบฯ	ในเดือนมกราคม	2566	และก�าหนด
เปิดเดินรถในเดือนพฤษภาคม	2571

ขบวนรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี

ขบวนรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว - ส�าโรง

การก่อสร้างสถานี รฟม. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
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 โครงการรถไฟฟ้าสายสม่ีวง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บรูณะ 
 (วงแหวนกาญจนาภิเษก)
	 คณะรฐัมนตรเีม่ือวนัท่ี	25	กรกฎาคม	2560	มมีตอินมุตัิ
ให้	 รฟม.	 ด�าเนินงานก่อสร้างงานโยธาโครงการฯ	 ปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างประกวดราคาก่อสร้างงานโยธา	 และท่ีปรึกษาฯ	 
อยู่ระหว่างเตรียมปรับปรุงรายงาน	PPP	 ให้เป็นปัจจุบัน	 
ก่อนน�าเสนอตามข้ันตอนต่อไป	 โดยเริ่มก่อสร้างงานโยธา 
ในเดือนกันยายน	2565	 ครม.	 เห็นชอบรูปแบบการลงทุน 
งานระบบฯ	 เดือนมกราคม	2566	 และก�าหนดเปิดเดินรถ 
ในเดือนธันวาคม	2570

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564

 ภาพจ�าลองขบวนรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าตาล 
ช่วงแคราย - ล�าสาลี (บึงกุ่ม)

ขบวนรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

  โครงการรถไฟฟ้าสายสนี�า้ตาล ช่วงแคราย - ล�าสาลี 
(บึงกุ่ม)
	 รฟม.	มีหนังสือลงวันที่	1	มิถุนายน	2564	ถึงกระทรวง
คมนาคมขออนุมัติด�าเนินงานโครงการฯ	 ในรูปแบบ	PPP	 
และก่อสร้างฐานรากโครงการในส่วนท่ีซ้อนทับกับทางด่วน 
ตอน	N2	ไปก่อน	ตามมติคณะกรรมการ	รฟม.	 เมื่อวันที่	20	
พฤษภาคม	2564	 ปัจจุบัน	 รฟม.	 อยู่ระหว่างเตรียมจัดจ้าง 
ท่ีปรกึษา	เพือ่ศกึษาทบทวนปรบัปรงุรายละเอยีดความเหมาะสม	 
ออกแบบ	 และจัดท�ารายงาน	PPP	 ครม.	 เห็นชอบรูปแบบ 
การลงทุนงานระบบฯ	 ในเดือนกันยายน	2566	 เริ่มก่อสร้าง 
ในเดือนพฤษภาคม	2568	 และก�าหนดเปิดเดินรถในเดือน
ธันวาคม	2570
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 โครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดนครราชสีมา  
สายสีเขียวฯ ช่วงตลาดเซฟวัน - สถานคุ้มครองและพัฒนา
อาชีพบ้านนารีสวัสดิ์
	 รฟม.	อยูร่ะหว่างศกึษาแนวทางการด�าเนนิงานโครงการ
เพิ่มเติม	 และปรับปรุงรายงาน	PPP	 รวมท้ังการทบทวน
เทคโนโลยีรถไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนโครงการ	 และข้อมูล 
ท่ีเกี่ยวข้องตามข้อสั่งการ	 รวค.	 ครม.	 เห็นชอบรูปแบบ 
การลงทุนโครงการฯ	ในเดือนมกราคม	2567	เริ่มก่อสร้างงาน
โยธาและงานระบบในเดือนกันยายน	2568	 และก�าหนดเปิด
เดินรถในเดือนธันวาคม	2571

 โครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดพิษณุโลก  
สายสีแดงฯ ช่วง ม.พิษณุโลก - เซ็นทรัลพิษณุโลก
	 รฟม.	 ได้จัดท�าข้อก�าหนดและขอบเขตงาน	 ร่างราคา
กลาง	 และร่างหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
ของงานจ้างท่ีปรึกษาฯ	 แล้วเสร็จ	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียม 
จัดจ้างท่ีปรึกษาโครงการฯ	 ครม.	 เห็นชอบรูปแบบการลงทุน 
โครงการฯ	 ในเดือนมีนาคม	2568	 เร่ิมก่อสร้างงานโยธาและ 
งานระบบในเดือนพฤศจิกายน	2569	 และก�าหนดเปิดเดินรถ 
ในเดือนกุมภาพันธ์	2573

โครงการระบบขนส่งมวลชนในเมืองภูมิภาค

 โครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต ช่วง 
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง
	 	 รฟม.	 อยู ่ระหว ่างทบทวนเทคโนโลยีรถไฟฟ้า 
เพ่ือลดต้นทุนโครงการ	 และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง	 เช่น	 หารือ 
แนวทางบูรณาการแผนงานโครงการใน	จังหวัดภูเก็ต	ร่วมกับ 
หน่วยงานต่าง	ๆ 	ตามข้อสัง่การ	รวค.	และ	ปกค.	รวมถงึตามมต	ิ 
คจร.	ก่อนด�าเนินการต่อไป	ครม.	เห็นชอบรูปแบบการลงทุน
โครงการฯ	 ในเดือนพฤษภาคม	2569	 เริ่มก่อสร้างงานโยธา 
และงานระบบในเดือนมกราคม	2569	 และก�าหนดเปิดเดินรถ
ในเดือนมิถุนายน	2571

 โครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดเชียงใหม่  
สายสีแดงฯ ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ - แยกแม่เหียะสมาน
สามัคคี
	 	 รฟม.	 อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการด�าเนินงาน
โครงการเพ่ิมเติม	 และปรับปรุงรายงาน	PPP	 รวมท้ัง 
การทบทวนเทคโนโลยีรถไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนโครงการ	 
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการ	 รวค.	 ครม.	 เห็นชอบรูป
แบบการลงทุนโครงการฯ	ในเดือนมกราคม	2567	เริ่มก่อสร้าง
งานโยธาและงานระบบในเดือนกันยายน	2568	 และก�าหนด 
เปิดเดินรถในเดือนธันวาคม	2571

รฟม. จัดการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น (เพิ่มเติม) 
โครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 
ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง 

โดยมีนายปิยพงษ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมภูเก็ต แกรนด์บอลรูม 

โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

ภาพจ�าลองโครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียวฯ 
ช่วงตลาดเซฟวัน - สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์

ภาพจ�าลองโครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดงฯ 
ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์ - แยกแม่เหียะสมานสามัคคี

ภาพจ�าลองโครงการระบบขนส่งมวลชน จังหวัดพิษณุโลก สายสีแดงฯ
ช่วง ม.พิษณุโลก - เซ็นทรัลพิษณุโลก
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การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางรางในเขตพื้นที่ต่าง ๆ

	 รฟม.	 ได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาลโดยกระทรวง
คมนาคมให้ด�าเนินงานด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ	 เพ่ือบรรเทาปัญหาการจราจรท่ีติดขัดในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 รวมถึงเมืองหลักในภูมิภาค
ต่าง	ๆ 	โดยมุ่งเน้นให้ความส�าคญัในการเดนิหน้าขยายโครงข่าย
การให้บรกิารรถไฟฟ้าให้ครอบคลมุการเดนิทางของประชาชน	
และการเช่ือมต่อระหว่างโครงการให้มคีวามสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน	
	 โดยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 รฟม.	 
ได้รับมอบหมายให้ด�าเนินโครงการรถไฟฟ้าตามแผนแม่บท
ระบบขนส ่ งมวลชนทางรางในเขตกรุ ง เทพมหานคร 
และปริมณฑล	(M-MAP)	ซึ่งปัจจุบัน	 รฟม.	 ได้เปิดให้บริการ
รถไฟฟ้า	2	สาย	ได้แก่	รถไฟฟ้ามหานคร	สายเฉลิมรัชมงคล	
และรถไฟฟ้ามหานคร	สายฉลองรัชธรรม	
	 โครงการรถไฟฟ้าท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง	 ได้แก	่
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู	 ช่วงแคราย	-	 มีนบุรี	 โครงการ
รถไฟฟ้าสายสเีหลอืง	ช่วงลาดพร้าว	-	ส�าโรง	โครงการรถไฟฟ้า
สายสีส้ม	 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	 -	 มีนบุรี	 
(สุวินทวงศ์)	
	 และยังมโีครงการรถไฟฟ้าท่ี	รฟม.	ได้เร่งรดัด�าเนนิงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย	 ได้แก่	 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู 
ส่วนต่อขยาย	 ช่วงศรีรัช	-	 เมืองทองธานี	 โครงการรถไฟฟ้า 
สายสม่ีวง	ช่วงเตาปูน		-	ราษฎร์บูรณะ	(วงแหวนกาญจนาภเิษก)	
และโครงการรถไฟฟ้าสายสส้ีม	ช่วงบางขุนนนท์	-	ศนูย์วฒันธรรม 
แห่งประเทศไทย	

	 รวมถึงโครงการในอนาคต	 เช่น	 โครงการรถไฟฟ้า 
สายสีน�้าตาล	ช่วงแคราย	-	ล�าสาลี	(บึงกุ่ม)	โครงการรถไฟฟ้า
สายสีเหลืองส่วนต่อขยาย	 ช่วงแยกรัชดา	 -	 ลาดพร้าว	 
ถงึแยกรชัโยธนิ	และโครงการรถไฟฟ้าสายสนี�า้เงนิ	ช่วงบางแค	-	 
พุทธมณฑล	สาย	4	
	 นอกจากนี้	 รฟม.	ยังได้รับมอบหมายให้ด�าเนินกิจการ
รถไฟฟ้าในเมืองหลักภูมิภาคต่าง	 ๆ	 ของประเทศ	 ซ่ึงมี
วตัถปุระสงค์ในการเสริมสร้างศกัยภาพระบบโครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่ง	รวมทั้งสนับสนุนและรองรับการขยาย
ตัวของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของจังหวัด	 โดยปัจจุบัน	 
มีโครงการระบบขนส่งมวลชนในเมืองภูมิภาค	4	 จังหวัด	
ประกอบด้วย	 จังหวัดภูเก็ต	 จังหวัดเชียงใหม่	 จังหวัด
นครราชสีมา	และจังหวัดพิษณุโลก	เป็นต้น
	 โครงการรถไฟฟ้าดงักล่าวข้างต้นเป็นภารกจิท่ีส�าคญัย่ิง	
รฟม.	 จ�าเป็นต้องเร่งรัดด�าเนินการโครงการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนสายต่าง	 ๆ	 ท่ีได้รับมอบหมายตามแผนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศให้บรรล ุ
ตามวัตถุประสงค์	 ตลอดจนแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ตาม
แผนงาน	 รวมถึงสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล	 
เพื่อให้	 รฟม.	 มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพอย่าง
ย่ังยืน	 ตอบสนองการเดินทางของประชาชน	 และสนับสนุน 
การเตบิโตทางเศรษฐกจิและสงัคม	โดยยึดหลกัความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 และค�านึงถึงผลประโยชน์ของ
ประชาชน	เพื่อให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม
แถลงนโยบายของกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564
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บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ากัด

	 บริษัท	 รถไฟฟ้า	 ร.ฟ.ท.	 จ�ากัด	 ได้บริหารจัดการ 
และควบคุมดูแลแอร์พอร์ต	 เรล	 ลิงก์	 (Airport	Rail	Link)	 
และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง	 โดยค�านึงถึงความปลอดภัย	
และความสะดวกสบายของผูโ้ดยสารเป็นส�าคญั	ในปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2564	รฟฟท.	มผีลการด�าเนนิงานท่ีส�าคญั	ดงันี้
 สายด่วน Hotline 1690 
	 รฟฟท.	 ร่วมกบั	 การรถไฟแห่งประเทศไทย	 ให้บรกิาร 
สายด่วน	Hotline	1690	ซ่ึงสามารถรบัสายได้ตลอด	24	ช่ัวโมง	
เพือ่สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน	และรบัเรือ่งร้องเรยีน	รวมถงึ
ตดิต่อรบัแจ้งของหาย	โดยรายงานผลการด�าเนนิงานมายัง	คค.	
เป็นรายสปัดาห์	เพ่ือรวบรวมรายงาน	นรม.	เพ่ือทราบต่อไป
 การมส่ีวนร่วมและการรบัรูข้องประชาชน
	 รฟฟท.	 ท�าการประชาสมัพนัธ์เชิงรกุทุกช่องทาง	 ได้แก่	
Website	Facebook	Instagram	Twitter	TikTok	และ	Youtube	
เพือ่ให้เกดิการกระจายข้อมูลในวงกว้าง	สร้างความรูค้วามเข้าใจ	
ข้อพงึปฏบัิติในการใช้บรกิารรถไฟฟ้าตามแบบ	New	Normal	 
ข้อควรระวัง	 และเกมตอบค�าถามชิงรางวัลผ่านทางเฟซบุ๊ก 
แฟนเพจ	 “Airport	Rail	Link”	 เป็นประจ�าทุกสปัดาห์	 รวมถงึ 
มกีารจดัตัง้ศนูย์บรหิารจดัการปัญหาข่าวปลอม	(Fake	News)	
โดยมีกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่เป็นประธานคณะท�างาน

 รฟฟท. ร่วมลงพ้ืนท่ีติดตามศึกษาการด�าเนินงาน  
และส�ารวจการถ ่ายโอนธุรกิจแอร ์พอร ์ต เรล ลิงก ์  
ไปยังบรษิทั เอเชยี เอรา วนั จ�ากัด
	 นายสเุทพ	 พนัธุ์เพง็	 กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่บรษัิท	
รถไฟฟ้า	 ร.ฟ.ท.	 จ�ากัด	 ลงพื้นท่ีแอร์พอร์ต	 เรล	 ลิงก	์ 
สถานพีญาไท	เพือ่เข้าร่วมตดิตามศกึษา	และส�ารวจการถ่ายโอน
ธรุกจิแอร์พอร์ต	เรล	ลงิก์	ไปยงับรษัิท	เอเชีย	เอรา	วนั	จ�ากดั	 
ผู้ได้สิทธิ์ให้บริการรายใหม่	 พร้อมด้วยผู้บริหารจากการรถไฟ 
แห่งประเทศไทย	(รฟท.)	 และบริษัท	 เอเชยี	 เอรา	 วนั	 จ�ากดั	 
โดยมี	ดร.พเิชฐ	คณุาธรรมรกัษ์	รองอธบิดกีรมการขนส่งทางราง	
เป็นผูน้�าคณะ	 ซ่ึงคณะฯ	 ได้ร่วมกนัศกึษาข้อมลูการด�าเนนิงาน 
ในการเปลี่ยนบัตรโดยสารเดิม	 (ของ	 รฟฟท.)	 ให้เป ็น 
บัตรโดยสารใหม่	(บรษัิท	 เอเชีย	 เอรา	วนั	จ�ากดั)	และส�ารวจ
สภาพทางกายภาพของสถานพีญาไท	เมือ่วนัท่ี	25	ตลุาคม	2564

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่าน เฟซบุ๊กแฟนเพจ “Airport Rail Link”

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วย
นายสุเทพ พันธ์ุเพ็ง กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ากัด 

และผู้บริหารจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
ลงพื้นที่แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีพญาไท เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

 ต้อนรับคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สถานีกลาง
บางซือ่
	 นายสุเทพ	 พันธุ ์เพ็ง	 กรรมการผู ้อ�านวยการใหญ	่ 
บรษัิท	รถไฟฟ้า	ร.ฟ.ท.	จ�ากดั	 ให้เกยีรตต้ิอนรบัคณะเย่ียมชม
จากโรงเรียนรักษาความปลอดภัย	 ศูนย์รักษาความปลอดภัย	 
ท่ีเข้ารบัการฝึกอบรมและศกึษาดงูานนอกสถานท่ี	 เพือ่เพิม่พนู
ความรู้และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
ต่อไปในอนาคต	 โดยเข้าเยีย่มชมสถานกีลางบางซ่ือ	 พร้อมท้ัง
ทดลองโดยสารขบวนรถไฟสายสีแดงจากสถานีกลางบางซ่ือ 
ถงึสถานรีงัสติ	เมือ่วนัท่ี	8	ธนัวาคม	2564
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ด้านการขนส่งทางน�้า
กรมเจ้าท่า

 การเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบประเทศ
สมาชิกจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ

	 ประเทศไทยได้เป็นสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ	 เมื่อวันท่ี	20	 กันยายน	2516	 และได้เข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศหลายฉบับ
ประกอบด้วย	 อนุสัญญาด้านความปลอดภัย	 (SOLAS)	
อนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม	(MARPOL)	และอนุสัญญาด้านอื่น	ๆ 	 
ต่อมา	IMO	ได้ยกระดับการตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณี
ของอนุสัญญาจากภาคสมัครใจไปสู่โครงการภาคบังคับ	 (IMO	
Member	State	Audit	Scheme,	IMSAS)	 โดยประเทศไทย 
ได้ถกูก�าหนดให้เข้ารบัการตรวจสอบจาก	IMO	ในปี	พ.ศ.	2564	
แต่เนื่องจากสถานการณ์	COVID-19	 ก�าหนดการตรวจจึงถูก
เลื่อนออกไปเป็นเวลาอย่างน้อย	1	ปี	 ซึ่งกรมเจ้าท่าได้เตรียม
ความพร้อมรับการตรวจสอบจาก	 IMO	 และการยกระดับ 
การด�าเนินการให้เป็นไปตามอนุสัญญาและมาตรฐานสากล

 ศูนย์ปฏิบตักิารควบคมุความปลอดภยัและการจราจร
ทางน�้า (Maritime Safety and Surveillance Operation 
Center) หรือ Marine Eagle Eyes

	 กรมเจ้าท่าได้จดัตัง้ศนูย์ปฏบัิตกิารควบคมุความปลอดภยั 
และการจราจรทางน�้า	(Maritime	Safety	and	Surveillance	
Operation	Center)	หรอื	Marine	Eagle	Eyes	เป็นศนูย์อ�านวยการ 
ท่ีมีการน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้เพื่อบริหารจัดการระบบ
คมนาคมและการขนส่งทางน�้าของประเทศไทย	 ท่ีสามารถ
ตดิตามการเข้า	-	ออก	เรอืในน่านน�า้ไทยตลอด	24	ช่ัวโมง	และ
ตดิตามสถานการณ์เรอืไทยท่ีเดนิทางอยู่รอบโลก	เพือ่ประสานงาน 
ให้ความช่วยเหลอืได้ตลอด	24	ช่ัวโมง	กรณเีกดิอุบัตภิยัคกุคาม
กับเรือ	 หรือบุคคลบนเรือ	 หรือเรือถูกเจ้าหน้าท่ีในเมืองท่า 
ต่างประเทศกักเรือ	 รวมถึงการติดตามการเดินเรือในแม่น�้า
เจ้าพระยา	คลองแสนแสบ	ท่าเทียบเรอืเชียงแสน	และท่าเรอือ่ืน	ๆ 	
ผ่านระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด	(CCTV)	 ตลอด	24	 ชั่วโมง	 
อีกท้ังยัง	 เป็นการยกระดับและเพิ่มศักยภาพให้กับระบบการ
ขนส่งทางน�้า	การควบคุมการจราจรป้องกันอุบัติเหตุทางทะเล	
การเดินเรือตามมาตรฐานสากล	 ให้มีความปลอดภัย	 สะดวก	
รวดเร็ว	 และเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าทางเรือให้มี
ประสทิธภิาพ	เช่ือมโยงเศรษฐกจิของประเทศไทย	และสนับสนุน
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	ซึ่งประกอบด้วยระบบ	ดังนี้
	 1.	ควบคมุการจราจรและความปลอดภยัในน่านน�า้ไทย	
	 2.	การควบคุมดูแลติดตามเรือในประเทศด้วยระบบ 
ส�าแดงข้อมูลเรอือัตโนมตั	ิ(Automatic	Identification	System	:	
AIS)
	 3.	การควบคุมดูแลติดตามเรือไทยในต่างประเทศด้วย
ระบบติดตามเรือระยะไกล	 (Long	Range	 Identification	 
Tracking	:	LRIT)
	 4.	การเชื่อมโยงสัญญาณภาพ	CCTV	กับท่าเทียบเรือ
ทั่วประเทศ
	 5.	บริหารจัดการฐานข้อมูล	Big	Data	(ท่าเรือ	 เรือ	 
คนประจ�าเรือ)

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
และกรมเจ้าท่าเข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้า

การเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบจาก IMO เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ท่าเรือปากเมง จังหวัดตรัง
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 การเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
	 กรมเจ้าท่าได้ด�าเนินโครงการเสริมทรายชายหาด 
เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ	 ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง	 สนับสนุนการท่องเท่ียว	
และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการท่องเท่ียวชายหาด	 
และยังจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
ด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทยในมิติความปลอดภัย 
และความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและ
ทรพัยากรธรรมชาต	ิโดยปัจจบัุนอยูร่ะหว่างด�าเนนิการในพืน้ท่ี
ชายหาดจอมเทียน	อ�าเภอบางละมุง	จังหวัดชลบุรี

 Smart Pier

 กรมเจ้าท่าได้พัฒนาท่าเรือโดยสารเป็นท่าเรืออัจฉริยะ	
(Smart	Pier)	เพือ่ยกระดบัมาตรฐานและความปลอดภยัท่าเรอื
ในแม่น�า้เจ้าพระยา	ให้สามารถเชือ่มโยงกบัระบบขนส่งรปูแบบ
อื่นโดยการให้บริการ	 ด้วยระบบตั๋วร่วม	 การให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ผูใ้ช้บรกิาร	พร้อมท้ังออกแบบรองรบัผูใ้ช้บรกิารทุกประเภท	
คนพิการ	ผู้ด้อยโอกาส	ซึ่งในอนาคตตามแผนของกรมเจ้าท่า
จะพัฒนาเพิ่มเติมระบบ	Hardware	และ	Software	ที่ทันสมัย
อ�านวยมีความสะดวก	 ระบบความคุมความปลอดภัย	 ติดตั้ง
กล้องวงจรปิด	 ติดตั้งระบบเสียงประกาศ	 มีระบบการควบคุม
ช่องทางขึ้น	-	 ลงท่าเรือ	 มีระบบการควบคุมจ�านวนผู้โดยสาร
ลงเรือ	 มีจอแสดงผลการเข้า	-	 ออกของเรือมีระบบควบคุม 
ความปลอดภยัรองรบัการให้บริการแก่ผูโ้ดยสาร	รวมท้ังผูพ้กิาร
และผู ้สูงอายุ	 โดยในปี	 2564	 ได้เปิดท่าเรือสะพานพุทธ	 
ท่าเรือนนทบุรี	ให้ใช้บริการแล้ว	

การเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

ท่าเรอือจัฉรยิะ (Smart Pier)
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 การพัฒนาสถานี/เรือไฟฟ้า

	 กรมเจ้าท่าได้ด�าเนินการพัฒนายานพาหนะด้วย
พลังงานไฟฟ้า	 โดยมีการพัฒนามาตรฐานและข้อก�าหนด 
เกี่ยวกับเรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า	 และการศึกษาวิจัย
นวัตกรรมเรือท่ีขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า	 และผลักดัน
สนับสนุนให้ภาคเอกชนพัฒนายานพาหะด้วยพลังงานไฟฟ้า	
ซ่ึงในปี	2564	 มีการส่งเสริมให้น�าเรือพลังงานไฟฟ้ามาใช้ 
ในระบบคมนาคมขนส่งทางน�้ารวม	5	เส้นทาง	ได้แก่
 1. เส้นทางแม่น�้าเจ้าพระยา	 กรมเจ้าท่าร่วมกับบริษัท	
พลังงานบริสุทธิ์	จ�ากัด	(มหาชน)	พัฒนาเรือโดยสารพลังงาน
ไฟฟ้าในเส้นทางแม่น�้าเจ้าพระยา	 สามารถรองรับคนโดยสาร
ได้จ�านวน	250	คน	จ�านวน	12	ล�า	
 2. เส้นทางคลองผดงุกรงุเกษม	กรมเจ้าท่าร่วมกบับรษัิท
กรุงเทพธนาคม	 จ�ากัด	 พัฒนาเรือพลังงานไฟฟ้า	 สามารถ
รองรับคนโดยสารได้	30	คน	จ�านวน	8	ล�า

เรอืไฟฟ้า (EV)

 3. เส้นทางคลองแสนแสบ	 บริษัท	 ครอบครัวขนส่ง	
(2002)	จ�ากัด	จ�านวน	1	ล�า
 4. เส้นทางคลองด�าเนนิสะดวก กรมเจ้าท่าได้พฒันาเรอื
พลังงานไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในเส้นทางคลอง
ด�าเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี	จ�านวน	2	ล�า	
 5. เส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวทางทะเล	กรมเจ้าท่าร่วม
กบับรษัิท	สกลุฎ์ซี	อินโนเวช่ัน	จ�ากดั	พฒันาเรอืพลงังานไฟฟ้า	
Banpu	NEXT	e-Ferry	 “เรือท่องเท่ียวไฟฟ้าทางทะเล”  
ปัจจุ บัน	 ซ่ึงเป ิดให ้บริการในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 
(ท่าเรือสิชลซีฟู้ด)	จ�านวน	1	ล�า
	 ทั้งนี้	ในปี	2565	จะมีการให้บริการเรือไฟฟ้าในเส้นทาง
ต่าง	 ๆ	 เพิ่มขึ้นอีก	28	 ล�า	 เช่น	 เส้นทางในแม่น�้าเจ้าพระยา	 
15	ล�า	คลองแสนแสบส่วนต่อขยาย	(วัดศรีบุญเรือง	-	มีนบุรี)	
12	ล�า	และคลองด�าเนินสะดวก	1	ล�า
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 การพัฒนาท่าเรือชายฝั่ง
	 การพัฒนาท่าเรือชายฝั่งเพื่อยกระดับมาตรฐานท่าเรือ
ให้มีความปลอดภัย	 สามารถเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม	 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน�้า	และประชาชนได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง	 ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความท่ัวถึงและ 
เท่าเทียมกนั	โดยกรมเจ้าท่าได้พฒันาท่าเรอืชายฝ่ัง	เพือ่สนอง
ความต้องการของประชาชนแล้วเสร็จ	 เช่น	 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงท่าเรือปากเมง	ต�าบลไม้ฝาด	อ�าเภอสิเกา	จังหวัดตรัง	
โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เกาะสมุย	อ�าเภอ
เกาะสมุย	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 และโครงการปรับปรุงท่าเรือ
สินค้าชายฝั่งปัตตานี	ต�าบลบานา	อ�าเภอเมืองปัตตานี	จังหวัด
ปัตตานี	 นอกจากนี้	 กรมเจ้าท่า	 มีโครงการท่ีอยู่ระหว่าง 
ด�าเนินการ	 เช่น	 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์
สนับสนุนการท่องเที่ยวบริเวณ	ต�าบลปากคลอง	อ�าเภอปะทิว	

จงัหวัดชมุพร	และโครงการปรับปรุงท่าเรือสาธารณะในภมิูภาค
ประจ�าปี	(ในพืน้ท่ีจงัหวดักระบ่ี)	จ�านวน	4	แห่ง	โครงการพฒันา
ระบบเพ่ือการบ�ารงุรักษาท่าเรือชายฝ่ัง	โครงการศกึษาวางแผน
แม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือส�าราญขนาดใหญ่	(Cruise	Terminal)	
และส�ารวจออกแบบท่าเรือส�าราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่ง
อันดามัน	(ในพื้นที่จังหวัดระนอง	 จังหวัดพังงา	 จังหวัดกระบี่	
จงัหวดัภเูกต็	จงัหวดัตรงั	และจงัหวดัสตลู)	และโครงการศกึษา
ส�ารวจออกแบบท่าเรอืต้นทาง	(Home	Port)	ส�าหรับเรือส�าราญ
ขนาดใหญ่	(Cruise	Terminal)	บรเิวณอ่าวไทยตอนบน	(ในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร	 จังหวัดสมุทรปราการ	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	
และจังหวัดชลบุรี)	เป็นต้น	

ท่าเรือชายฝ่ังปัตตานี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

และ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  
ร่วมพิธีเปิดท่าเรอืปากเมง จงัหวดัตรงั เมือ่วนัท่ี 16 พฤศจกิายน 2564

ท่าเรือเฟอร์รีเ่กาะสมยุ
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 การขุดลอกร่องน�้าเศรษฐกิจ

	 การพัฒนาร่องน�า้เพือ่การเดนิเรอือนัเนือ่งมาจากร่องน�า้ 
ตื้นเขินไม ่สามารถเดินเรือได ้สะดวกปลอดภัยตลอดป	ี 
จึงเห็นควรพัฒนาร่องน�้าเศรษฐกิจเพื่อสร้างความม่ันใจแก่เรือ	 
ผู้ประกอบการท่าเรือ	 และเจ้าของสินค้า	 ท้ังยังช่วยเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขนั	ให้สามารถใช้ร่องน�า้ในการสญัจร
ขนส่งสินค้าและโดยสาร	 ได้อย่างสะดวกรวดเร็วตลอดท้ังปี	 
ช่วยลดต้นทุนและประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่ง	
ตลอดจนเป ็นการส ่งเสริมสนับสนุนความเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ	 เกิดการสร้างงาน	
สร้างรายได้	 ท้ังทางตรงและทางอ้อม	 อันจะท�าให้สภาพ 
ทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และความเป็นอยู่ของประชาชนดีข้ึน	 
โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ได้ด�าเนินการในร่องน�้าส�าคัญ	 
ได้แก่	 ร่องน�้าบ้านดอน	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ร่องน�้าปัตตานี 
และบริเวณท่ีจอดพักเรือปัตตานี	 จังหวัดปัตตานี	 ร่องน�้า
สมุทรสาคร	(ท่าจนี)	จงัหวดัสมุทรสาคร	ร่องน�า้สงขลา	(ร่องนอก) 
จังหวัดสงขลา	 ร่องน�้าปากพนัง	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 
ร่องน�า้ทางเข้าท่าเรือกรุงเทพฯ	ร่องที่	2	จังหวัดสมุทรปราการ	
ร่องน�้าบางปะกง	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 และบริเวณทางเข้า 
ท่าเทียบเรือเชียงแสน	แห่งที่	2	จังหวัดเชียงราย		
	 นอกจากนี้	 กรมเจ้าท่าได้มีงบประมาณในปี	 2565	 
เพ่ือขุดลอกร่องน�้าเศรษฐกิจจ�านวน	8	 ร่องน�้า	 ประกอบด้วย	
ร่องน�้าสงขลา	(ร่องนอก)	 จังหวัดสงขลา	 ร่องน�้าทางเข้าท่า 
เทียบเรือเชียงแสน	แห่งที่	2	จังหวัดเชียงราย	ร่องน�้าบ้านดอน	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ร่องน�้าสมุทรสาคร	 (ท่าจีน)	 จังหวัด
สมุทรสาคร	 ร่องน�้าปัตตานีและบริเวณท่ีจอดพักเรือปัตตานี	
จังหวัดปัตตานี	 ร่องน�้าปากพนัง	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 
ร่องน�้าทางเข้าท่าเรือกรุงเทพฯ	ร่องที่	2	จังหวัดสมุทรปราการ	
และร่องน�้าภูเก็ต	(ท่าเรือน�้าลึก)	จังหวัดภูเก็ต

 การพัฒนาร่องน�้าป่าสักเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง
ทางล�าน�้าภายในประเทศ

	 กรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณปี	2563-2566	 วงเงิน
ประมาณ	1,080.2936	ล้านบาท	ในการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งพังในแม่น�้าป่าสัก	 ระยะท่ี	2	 ตอนท่ี	1	 และตอนท่ี	2	 
ความยาวรวมประมาณ	4.11	 กิโลเมตร	 เพื่อแก้ไขปัญหา 
ตลิ่งพังและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้า
ทางน�้าภายในประเทศ	 โดยเช่ือมโยงการขนส่งสินค้าทาง 
ภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 มายังท่าเรือต่าง	 ๆ	 
ท้ังในแม่น�้าป่าสัก	 และแม่น�้าเจ้าพระยาออกสู่ท่าเรือศรีราชา 
และท่าเรือแหลมฉบัง	 เพ่ือส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การขนส่งมาเป็นการขนส่งทางน�า้และทางรางซ่ึงเป็นการขนส่ง
ท่ีประหยัดพลังงานมีปริมาณมากข้ึน	 ส่งผลให้ช่วยลดต้นทุน 
โลจสิตกิส์ของประเทศ	รวมท้ังลดปัญหาการจราจรเป็นมติรต่อ 
สิ่งแวดล้อม

ร่องน�า้สงขลา (ร่องนอก) จงัหวดัสงขลา

ร่องน�า้ป่าสกั
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การท่าเรือแห่งประเทศไทย

 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3
	 การด�าเนนิโครงการในส่วนของท่าเทียบเรอื	F	หลงัจาก
ส�านักงานอัยการสูงสุดเห็นชอบร่างสัญญาร่วมทุนโครงการฯ	
กับกิจการร่วมค้า	 จีพีซี	 เรียบร้อยแล้ว	 และผ่านการพิจารณา
อนมัุตขิองคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	 
(กพอ.)	 โดยคณะรัฐมนตรี	 (ครม.)	 อนุมัติ โครงการฯ	 
และได ้ลงนามในสัญญากับกลุ ่มกิจการร ่วมค ้า	 จีพี ซี	 
ประกอบด้วย	บริษัท	กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	
(มหาชน)	บริษัทพีทีที	 แทงค์	 เทอร์มินัล	จ�ากัด	(PTT	TANK)	
บริษัท	 ไชน่า	 ฮาร์เบอร์	 เอ็นจิเนียริ่ง	 จ�ากัด	 โดย	 กทท.	 
ได้รบัผลประโยชน์ตอบแทนทางการเงนิข้ันต�า่เป็นค่าสมัปทาน
คงท่ีเท่ากับมูลค่าปัจจุบันสุทธิ	 (NPV)	 ท่ี	29,050	 ล้านบาท	 
และค่าสัมปทานผันแปรท่ี	100	 บาท	 ต่อที.อี.ยู.	 และกิจการ 
ร่วมค้า	จพีีซี	จะต้องสมทบเงนิเข้ากองทุนเยียวยาความเสยีหายฯ 
ในอัตรา	5,000	บาท/ไร่/ปี	นบัตัง้แต่เริม่ประกอบการ	ระยะเวลา
สมัปทาน	35	ปี	วงเงนิเอกชนลงทุนประมาณ	30,000	ล้านบาท
	 โดยขณะนี้	กทท.	ได้ด�าเนินการจัดท�าสัญญาจ้างเหมา
ก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง	ระยะที่	3	(ส่วนที่	1)	
งานก่อสรา้งงานทางทะเลกับกิจการรว่มคา้	ซเีอน็เอน็ซ	ีวงเงิน
รวม	21,320	 ล้านบาท	 เพื่อรองรับงานก่อสร้างท่าเทียบเรือ 
และโครงสร้างพืน้ฐาน	เช่น	ท่าเรอืตูส้นิค้า	ท่าเรอือเนกประสงค์	
ท่าเรือชายฝั่ง	 ท่าเรือบริการ	 งานระบบรางและย่านรถไฟ	 
ซ่ึงจะด�าเนินการต่อไปในอนาคต	 และ	 กทท.	 ได้มีหนังสือ 
แจ้งให้กิจการร่วมค้า	 ซีเอ็นเอ็นซี	 เริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต ่
วันท่ี	 5	 พฤษภาคม	2564	 ท่ีผ่านมา	 ขณะนี้อยู ่ระหว่าง 
ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล�้าล�าน�้าและการน�าเข้าเครื่องจักร 
จากต่างประเทศ	 คาดว่าจะด�าเนินการขออนุญาตแล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้	และหลังจากได้รับการอนุญาตแล้ว
จะเริ่มด�าเนินการงานทางทะเลทันที	 พร้อมกันนี้	 กทท.	 
ได้ว่าจ้าง	 บริษัท	 เอเชี่ยน-เอ็นจิเนียริ่ง	 คอลซัลแตนส์	 จ�ากัด	
และบริษัท	 โชติจินดา	คอลซัลแตนส์	 จ�ากัด	 เพื่อควบคุมงาน
ก่อสร้าง	โครงการฯ	วงเงิน	898	ล้านบาท	โดยเริ่มปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่	16	ตุลาคม	2563	ที่ผ่านมา

 โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและ
ทางพิเศษ สายบางนา - อาจณรงค์ (S1)
	 การพัฒนาต่าง	ๆ 	ของท่าเรือกรุงเทพ	(ทกท.)	จ�าเป็นที่
จะต้องพิจารณาผลกระทบในด้านเศรษฐกิจสังคมควบคู่ไปกับ
การพัฒนา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านผลกระทบทางด้าน 
การคมนาคมขนส่ง	 ดังนั้น	 ทกท.	 จึงได้มีแนวทางในการลด 
ผลกระทบทางด้านการจราจรของ	 ทกท.	 กับระบบเส้นทาง
สัญจรทางราบโดยการเช่ือมโยงพ้ืนท่ี	 ทกท.	 เข้ากับทางพิเศษ
บางนา	-	อาจณรงค์	(S1)	เพือ่ให้รถบรรทุกสนิค้าสามารถระบาย
ออกสูเ่ส้นทางพิเศษอ่ืน	ๆ 	โดยรอบได้อย่างรวดเรว็	ซ่ึงสามารถ
ลดผลกระทบของการจราจรทางบกบนท้องถนนในเขตกรุงเทพฯ	 
และปริมณฑล	รวมทั้งลดระยะเวลาการติดเวลาของรถบรรทุก	
อันจะเป็นการยกระดับความสุขของประชาชนท้ังในพื้นท่ี 
ใกล้เคียงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เป็นอย่างดี	 ท้ังนี้	
เส้นทางเช่ือมต่อจะต้องสอดคล้องกับแผนการพัฒนา	 ทกท.	 
ฝั่งตะวันตก
 ความคืบหน้าโครงการ  
	 การท่าเรือฯ	 จัดจ้างท่ีปรึกษาศึกษาความเหมาะสม 
ทางด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจการเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รวมท้ังการออกแบบรายละเอียดเส้นทางงบประมาณ	74.00	
ล้านบาท	(ปี	2562	-	2563)		โดยให้การทางพเิศษแห่งประเทศไทย 
เป็นผู้ด�าเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ
 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู ่อาศัยในชุมชน
คลองเตย Smart Community
	 การท่าเรือฯ	 มีนโยบายท่ีจะพัฒนาศักยภาพการใช้
ประโยชน์สนิทรัพย์ให้มีประสทิธภิาพสงูสดุ	ขณะเดยีวกนักด็แูล
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบท่าเรือไปพร้อมกัน
การท่าเรือฯ	 จึงได้จัดท�าโครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยให้เป็น	
Smart	Community	 ส�าหรับชุมชนโดยรอบท่าเรือกรุงเทพ
จ�านวน	26	ชุมชน	13,000	ครัวเรือน
 ความคืบหน้าโครงการ  
	 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างรอผลส�ารวจประชากรชุมชนคลองเตย
เพื่อจัดท�าแผนรื้อย้ายชุมชนคลองเตย
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 กทท. ร่วมลงนามสัญญาเช่าที่ดินกับ บริษัท ปตท. 
น�้ามันและค้าปลีก จ�ากัด (มหาชน)
	 เม่ือวันท่ี	31	 มีนาคม	2564	 กทท.	 ได้จัดพิธีลงนาม 
ในสัญญาเช่าท่ีดินอาคารและเขื่อนเทียบเรือบริเวณคลัง
พระโขนง	-	บางจาก	ระหว่าง	กทท.	กับ	โออาร์	โดยมี	เรือโท	
กมลศักดิ์	 พรหมประยูร	 ผู้อ�านวยการ	 กทท.	 นางสาวจิราพร	 
ขาวสวัสดิ	์ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร	และกรรมการผู้จดัการใหญ่	
บริษัท	 ปตท.	 น�้ามันและการค้าปลีก	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 
ร่วมลงนามในสัญญาเช่าฯ	ณ	อาคารที่ท�าการ	กทท.	ชั้น	19	
การลงนามเช่าท่ีดินดังกล่าว	 กทท.	 ได้พิจารณาให้โออาร์ 
เป็นผูเ้ช่า	นอกจากจะเป็นการพฒันาสนิทรพัย์ให้เกดิมูลค่าเพิม่
เชิงเศรษฐศาสตร์ให้แก่	 กทท.	 แล้ว	 ยังเป็นการสนับสนุน 
การด�าเนินงานและธุรกิจของโออาร์	 ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีมี 
การพฒันาธรุกจิควบคูไ่ปกบัการพฒันาภาคสงัคม	โดยค�านงึถงึ
ความรบัผดิชอบด้านสงัคม	ชุมชน	และสิง่แวดล้อม	เพือ่ให้ด�ารง
อยู่ร่วมกันอย่างย่ังยืน	 อีกท้ังยังเป็นการเสริมสร้างเสถียรภาพ
และความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ	 เพื่อรองรับ 
ความต้องการพลงังานของผูบ้รโิภคในเขตภาคกลาง	เสรมิสร้าง
ความมั่นคง	ต่อเนื่องสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล	ตลอดจน
เป็นศนูย์กลางพลงังานของประเทศไทย	อนึง่	ส�าหรบัการลงนาม 
สัญญาเช่าที่ดิน	2	บริเวณดังกล่าว	กทท.	มีก�าหนดเริ่มสัญญา
ตั้งแต่	 วันท่ี	1	 กุมภาพันธ์	 2564	 เป็นระยะเวลา	15	 ปี	 
ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นด้านพลังงานให้กับประเทศอย่างยั่งยืน
ต่อไป

 โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port)
	 กทท.	 เตรียมด�าเนินโครงการพัฒนาท่าเรือบก	(Dry	
Port)	ในพืน้ท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา	จงัหวดัขอนแก่น	และจงัหวดั
นครราชสีมา	 ให ้เป ็นศูนย ์กลางโลจิสติกส ์ของภูมิภาค	 
พร้อมส่งเสริมบทบาทให้พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก	(Eastern	Economic	Corridor	:	EEC)
	 ส�าหรับการพัฒนาท่าเรือบก	 กทท.	 เตรียมด�าเนินการ
พัฒนาในพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา	 หรือ	 Inland	Container	
Depot	(ICD)	 ฉะเชิงเทรา	 เป็นโครงการน�าร่อง	 โดย	 กทท.	 
ได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท่าเรือบก	 เพื่อให้
ด�าเนินการเป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก 
ของกระทรวงคมนาคม	 ซ่ึงคณะกรรมการฝ่ายบริหาร	 กทท.	 
ในคราวประชุม	ครั้งที่	7/2564	 เมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	2564	 
มีความเห็นให้เชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องร่วม 
เป็นคณะกรรมการร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาท่าเรือ
บก	 ได้แก่	 ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	 กระทรวงคมนาคม	
ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	 (สนข.)	 
กรมศลุกากร	ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพเิศษ
ภาคตะวันออก	 และการรถไฟแห่งประเทศไทย	 ร่วมจัดท�า
แผนการพัฒนาท่าเรือบก	 ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการฝ่าย
บริหาร	กทท.	พิจารณา	ทั้งนี้	 แผนพัฒนาท่าเรือบก	จังหวัด
ฉะเชงิเทรา	อยูร่ะหว่างน�าเสนอคณะกรรมการ	กทท.	พจิารณา
ให้ความเห็นชอบ	 ก่อนเสนอกระทรวงคมนาคม	 ภายในเดือน
กรกฎาคม	2564

พธิลีงนามสญัญาเช่าท่ีดนิอาคารและเข่ือนเทียบเรอืบรเิวณคลงัพระโขนง - บางจาก
เมือ่วันท่ี 31 มนีาคม 2564

การพัฒนาท่าเรือบกในพ้ืนท่ีจงัหวัดฉะเชิงเทรา 
หรือ Inland Container Depot (ICD) ฉะเชิงเทรา
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ด้านการขนส่งทางอากาศ
กรมท่าอากาศยาน

 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่

	 ก่อสร้างลานจอดเครือ่งบิน	พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน	
เพื่อรองรับเครื่องบินขนาด	B737	 ได้จากเดิมจ�านวน	10	 ล�า	 
เป็น	40	ล�า	ในเวลาเดียวกัน	ปัจจุบันด�าเนินการแล้วเสร็จ
	 ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่	3	ปรับปรุงอาคาร
ท่ีพักผู้โดยสารหลัง	1,2	 พร้อมอาคารจอดรถยนต์	 เพื่อให้
สามารถรองรบัผูโ้ดยสารได้จากเดมิ	1,500	คน	ต่อช่ัวโมง	หรือ	
4	ล้านคนต่อปี	เป็น	3,000	คนต่อชั่วโมง	หรือ	8	ล้านคนต่อปี	 
และสามารถจอดรถยนต์	ได้	2,000	คนั	โดยมพีืน้ท่ีรวมท้ังหมด	
68,000	ตารางเมตร	ผลการก่อสร้าง	ณ	เดือน	กันยายน	2564	
ร้อยละ	64.19
	 ก่อสร้างทางขับขนาน	 พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน	 
เพื่อให้ทางขับขนานสามารถรองรับการข้ึนลงของเครื่องบิน 
ได้จากเดิม	10	 ล�า	 เป็น	25	 ล�าต่อช่ัวโมง	 ผลการก่อสร้าง	 
ณ	เดือน	กันยายน	2564	ร้อยละ	13.77

 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง

	 งานปรับปรุงต่อเติม	อาคารที่พักผู้โดยสาร	เพื่อรองรับ
ผู้โดยสารได้มากขึ้น	จากเดิม	300	คนต่อชั่วโมง	หรือ	0.864	 
ล้านคนต่อปี	 เป็น	600	คนต่อชั่วโมง	หรือ	1.7	ล้านคนต่อปี	
ปัจจุบันด�าเนินการแล้วเสร็จ
	 ก่อสร้างอาคารท่ีพักผู้โดยสารหลังใหม่	 เพ่ือรองรับ 
ผู้โดยสารได้จากเดิม	600	คนต่อชั่วโมง	หรือ	1.7	ล้านคนต่อปี	
1,200	คนต่อชั่วโมง	หรือ	3.4	ล้านคนต่อปี	และสามารถจอด
รถยนต์ได้	700	คัน	ผลการก่อสร้าง	ณ	เดือนกันยายน	2564	
ร้อยละ	25.30
	 ก่อสร้างเสริมความแข็งแรงทางวิ่ง	 สร้างทางขับและ 
ลานจอดอากาศยาน	พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน	เพือ่ให้สามารถ 
รองรับอากาศยานขนาด	B737	ได้จากเดิม	4	ล�า	เป็น	14	ล�า	
ในเวลาเดียวกัน	 ผลการก่อสร้าง	 ณ	 เดือนกันยายน	2564	 
ร้อยละ	91.61	

โครงการพฒันาท่าอากาศยานกระบ่ี โครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง
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 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

	 ปรบัปรงุขยายอาคารท่ีพักผูโ้ดยสาร	เพือ่ปรบัปรุงต่อเตมิ 
อาคารท่ีพักผู้โดยสารให้สามารถรองรับผู้โดยสารในช่ัวโมง 
เร่งด่วนจากเดิม	800	คนต่อชั่วโมง	หรือ	2.304	ล้านคนต่อปี	
เป ็น	 1,400	 คนต่อช่ัวโมง	 หรือ	 4.032	 ล้านคนต่อปี	 
ผลการก่อสร้าง	ณ	เดือนกันยายน	2564	ร้อยละ	60.45
	 ขยายลานจอดเครื่องบิน	 พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน
และติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบิน	 พร ้อมระบบน�าจอด	 
เพื่อให้สามารถรองรับอากาศยาน	B737	 จากเดิม	5	 ล�า	 
เป็น	11	ล�าในเวลาเดียวกัน	ผลการก่อสร้าง	ณ	เดือนกันยายน	
2564	ร้อยละ	16.00
	 ก่อสร้างศูนย์ขนส่งผู ้โดยสารและปรับปรุงลานจอด
รถยนต์	เพื่อเป็นศูนย์การขนส่ง	Transportation	Hub	ส�าหรับ
การเช่ือมต่อการขนส่งทางอากาศสูก่ารขนส่งรปูแบบอ่ืน	ๆ 	เช่น	
รถสาธารณะ	 รถแท็กซ่ี	 อย่างไร้รอยต่อตามนโยบาย	One	
Transport	ผลการก่อสร้าง	ณ	เดอืนกนัยายน	2564	ร้อยละ	4.13

 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

	 ก ่อสร ้างอาคารท่ีพักผู ้ โดยสารหลังใหม ่ภายใน 
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถจาก
เดิมรองรับ	600	 คนต่อช่ัวโมง	 หรือ	1.728	 ล้านคนต่อป	ี 
ให้สามารถรองรบัผูโ้ดยสารได้	1,600	คน	ต่อช่ัวโมง	หรอื	4.608	
ล้านคนต่อปี	 ผลการก่อสร้าง	ณ	 เดอืนกนัยายน	2564	 ร้อยละ	
69.81

 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่น
	 ก่อสร้างอาคารท่ีพักผู ้โดยสารหลังใหม่ภายในท่า
อากาศยานขอนแก่น	เพือ่ให้สามารถรองรบัผูโ้ดยสารได้มากข้ึน	
จากเดิม	1,000	 คนต่อช่ัวโมง	 หรือ	2.88	 ล้านคนต่อปี	 
เป็น	 2,000	 คนต่อชัว่โมง	 หรอื	5.0	 ล้านคนต่อปี	 และสามารถ 
จอดรถยนต์ได้	550	คนั	ผลการก่อสร้าง	ณ	เดอืนกนัยายน	2564	
ร้อยละ	81.36

 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานบุรีรัมย์

	 งานก่อสร้างอาคารท่ีพกัผู้โดยสารหลงัใหม่	พร้อมครภุณัฑ์ 
อ�านวยความสะดวกท่าอากาศยาน	 เพ่ือก่อสร้างอาคารท่ีพัก 
ผู้โดยสาร	 จากเดิม	600	 คนต่อช่ัวโมง	 หรือ	1.7	 ล้านคนต่อป	ี 
เป็นสามารถรองรับผู้โดยสารได้	1,000	คนต่อชั่วโมง	หรือ	2.8	
ล้านคนต่อปี	 พร้อมขยายถนนทางเข้าก่อสร้างถนนและ 
ลานจอดรถยนต์หน้าอาคารท่ีพักผู้โดยสาร	 ผลการก่อสร้าง	 
ณ	เดือนกันยายน	2564	ร้อยละ	4.60
	 งานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง	 ขยายทางขับ 
และลานจอดเครื่องบิน	 ขนส่งสินค้าและอาคารคลังสินค้า	 
พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน	 เพื่อต่อเติมความยาวทางว่ิง	 
จากเดมิ	45×2,100	เมตร	เป็น	45	x	2,990	เมตร	เพือ่ให้รองรบั
เครื่องบินพิสัยไกล	 สนับสนุนการพัฒนาการท่องเท่ียว	 กีฬา	
เศรษฐกิจ	 ลงนามในสัญญาเลขท่ี	122/2564	 เม่ือวันท่ี	20	
กันยายน	2564

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานบุรรัีมย์

โครงการพัฒนาท่าอากาศขอนแก่นโครงการพฒันาท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช
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 โครงการพัฒนากฎระเบียบเก่ียวกับอากาศยาน 
ไร้คนขับ (Drone) 
	 กพท.	ด�าเนินการจัดตั้งคณะท�างานทบทวนกฎระเบียบ
เกี่ยวกับอากาศยานซ่ึงไม่มีนักบิน	 เพื่อพิจารณาจัดท�า 
กฎระเบียบเกี่ยวกับอากาศยานซ่ึงไม่มีนักบินส�าหรับใช้งาน
ช่ัวคราว	(Interim)	ตามแผนงานในระยะท่ี	2	ส�าหรบัอากาศยาน
เพื่อการเกษตร	 โดยได้สรุปประเด็นส�าคัญท่ีจ�าเป็นต้องน�า 
มาด�าเนินการเป็นกรณีเร่งด่วนก่อน	6	ประเด็นหลัก	ได้แก่	
 1. การแบ่งประเภทอากาศยานและการผลิต
 2. การออกใบอนุญาตผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยาน 
รวมถึงผู้ฝึกสอน ช่างซ่อม การรับรองหลักสูตรและการรับรอง
สถาบันฝึกอบรม
 3. การจัดการห้วงอากาศส�าหรับอากาศยานซ่ึงไม่มี
นักบิน 
 4. การใช้ระบบติดตามอากาศยาน
 5. การใช้อากาศยานในเชิงพาณิชย์ 
 6. พื้นที่พัฒนาวิจัยอากาศยาน (UAV Sandbox)
	 โดยจะมีร่างประกาศฯ	 ฉบับสมบูรณ์ภายในปี	2564	 
และสามารถบังคับใช้ได้ในปี	2565	ตามล�าดับ

 โครงการแก้ไขข้อบกพร่องและเตรียมความพร้อม 
เพื่อรับการประเมินความปลอดภัยการบินระหว่างประเทศ 
(IASA : International Aviation Safety Assessment)  
ขององค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA)  
เพื่อให้ประเทศไทยกลับสู่ CAT 1

	 กพท.	ได้เข้าร่วมการประชุมโครงการ	Virtual	Technical	
Assistance	 ของส�านักงานบริหารการบินแห่งชาติของ
สหรัฐอเมริกา	(FAA)	 ระหว่างวันท่ี	25	-	29	 ตุลาคม	2564		 

ผ่านทางระบบออนไลน์	 เพื่อน�าเสนอความคืบหน้าการแก้ไข 
ข้อบกพร่องคงค้าง	 จากการประชุมโครงการ	Technical	 
Assistance		ระหว่างวันที่	2	-	13	สิงหาคม	2564	ซึ่ง	กพท.	 
ได ้ รับการประเมินผลการแก ้ ไขข ้อบกพร ่องเส ร็จสิ้น 
จ�านวน	4	ข้อ	จาก	14	ข้อ	และอยู่ระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่อง
คงเหลือจ�านวน	10	ข้อ	
 
 โครงการส่งเสริมการบินขนาดเล็กที่มีศักยภาพ 
เพ่ือสร้างโอกาสในการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมการบิน 
ของไทย
	 กพท.	 ได้ด�าเนินการจัดท�าร่างแนวทางและมาตรการ 
ส่งเสริมการใช้อากาศยานขนาดเล็ก	 ประเภทอากาศยานเบา
พิเศษ	 และอากาศยานเบาพิเศษเพื่อการกีฬา	 เรียบร้อยแล้ว	
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขร่างฯ	 ให้มีความสมบูรณ ์
มากย่ิงข้ึน	 โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้อากาศยาน
ขนาดเล็ก	 ประเภทอากาศยานเบาพิเศษ	 และอากาศยานเบา
พิเศษเพื่อการกีฬา	ในเบื้องต้นแบ่งออกเป็น	2	แนวทาง	ได้แก่		
 1. มาตรการระยะสั้น	 ได้แก่	 โครงการ	 กพท.	 สัญจร 
การตรวจสอบด้านการบิน	(CAAT	:	regulatory	services	on	
tour)	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้ใช้อากาศยานเข้าสู่ระบบ 
การก�ากับดูแลของ	กพท.	
 2. มาตรการระยะยาว	 เพ่ือพัฒนากฎระเบียบท่ีเป็น 
ข้อจ�ากดัของการส่งเสรมิการใช้อากาศยานขนาดเลก็	โดยคาดว่า 
จะได้รับความเห็นชอบมาตรการระยะสั้นภายในปี	 2564	 
และสามารถใช้ปฏิบัติจริงในปี	2565

ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

นายสทุธพิงษ์ คงพลู ผู้อ�านวยการส�านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) 
และ Mr. Damien Cazé, Director General of Civil Aviation, Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) 

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเทคนคิ เม่ือวันท่ี 9 ธนัวาคม 2564
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 โครงการความร่วมมือในการพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบ 
ในการทดสอบ ทดลองเพื่อการวิจัยและพัฒนาอากาศยาน 
ไร้คนขับ (UAV Regulatory Sandbox) ระยะที่ 1

	 กพท.	 ร่วมมือกับบริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 
ในการจัดท�าพื้นท่ีทดสอบ	 ทดลอง	 เพื่อการวิจัยและพัฒนา
อากาศยานซ่ึงไม่มีนักบิน	 (UAV	Regulatory	Sandbox)		 
ในพื้นท่ีวังจันทร์วัลเลย์	 โดย	 กพท.	 พิจารณาถึงการประเมิน 
และจัดการความเสี่ยง	 แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย	 
และแผนการบินท่ีสอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	 
COVID-19	ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบทดลองระยะที่	1	
ในพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาต	 ซ่ึงจะสรุปผลการทดสอบทดลอง 
ดังกล่าว	ภายในเดือนธันวาคม	2564

 งานขับเคลื่อนและติดตามการด�าเนินงานตาม 
แผนแม ่บทห ้วงอากาศและการเดินอากาศแห ่งชาติ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ของอุตสาหกรรมการบินพลเรือน

	 กพท.	ได้จดัประชุมการด�าเนนิงานตามแผนแม่บทห้วง
อากาศและการเดินอากาศแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง	 โดยล่าสุด 
ได้จัดประชุมผ่านทาง	Video	Conference	 เม่ือวันท่ี	23	
กรกฎาคม	2564	มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้แทนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	
กรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ	 กรมอุตุนิยมวิทยา	
กรมท่าอากาศยาน	บริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	
บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท	การบิน
กรงุเทพ	จ�ากดั	(มหาชน)	ร่วมให้ข้อคดิเห็นต่อแผนงานโครงการ	
Strategic	Initiative	Implementation	Plan	(SIP)	ในด้านต่าง	ๆ	 
รวมถงึแนวทางการบูรณาการแผนงานโครงการท้ังหมดร่วมกนั	
พร้อมท้ังมีการหารือการทบทวนยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมาย
ของแผนแม่บทห้วงอากาศและการเดินอากาศแห่งชาติ	

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่โรคระบาดของไวรัส	COVID-19	 
และเม่ือวันท่ี	18	 สิงหาคม	2564	 คณะอนุกรรมการบริหาร
จดัการห้วงอากาศ	ในคราวประชุมครัง้ท่ี	1/2564	มีมตเิห็นชอบ
ให้แต่งตั้งคณะท�างาน	 จ�านวน	7	 คณะ	 เพื่อขับเคลื่อนและ 
บูรณาการแผนการด�าเนนิการต่าง	ๆ 	ตามแผนแม่บทห้วงอากาศและ 
การเดินอากาศแห่งชาติ	 รวมถึงให้มีการทบทวนยุทธศาสตร ์
และค่าเป้าหมายในแต่ละระยะ	 โดยเพิ่มยุทธศาสตร์ระยะฟื้นฟู	
(ระหว่างการฟื้นตัวของปริมาณจราจรทางอากาศ	 ระหว่างป	ี
2565	-	2567)	 เพื่อรักษาความต่อเนื่องในการเดินอากาศ 
ของประเทศในช่วงระหว่างรอการฟื้นตัวด้วย

 การก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลทางเศรษฐกิจ 
ของผูป้ระกอบกจิการการบนิพลเรอืน ผูด้�าเนนิงานสนามบนิ
สาธารณะ และผู้ให้บริการการเดินอากาศ

	 กพท.	 ด�าเนินการจัดท�านโยบายด้านการบินพลเรือน
ของประเทศ	 โดยน�าเสนอประเด็นส�าคัญของนโยบายการบิน
พลเรือนท้ัง	9	ด้านต่อคณะอนกุรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์
การขนส่งทางอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่	28	พฤศจิกายน	2564	
ดังนี้	
 1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย	4	นโยบาย
ย่อย
	 	 •		นโยบายและกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจการบิน	
	 	 •		นโยบายเกีย่วกบัความตกลงพหุพาคว่ีาด้วยบรกิาร 
การเดินอากาศ	การเปิดเสรีการขนส่งทางอากาศ			
	 	 •		นโยบายการก�าหนดอัตราค่าบริการ	
	 	 •		 นโยบายการก�ากับดูแลทางเศรษฐกิจของ 
ผู ้ประกอบกิจการการบินพลเรือน	 ผู ้ด�าเนินงานสนามบิน
สาธารณะ	และผู้ให้บริการการเดินอากาศ	
 2. นโยบายกลยุทธ์และการพัฒนาระบบห้วงอากาศ  
และระบบการเดินอากาศของประเทศ 
 3. นโยบายการพฒันาระบบท่าอากาศยานของประเทศ
 4. นโยบายการพัฒนาองค์กรก�ากับและกฎหมาย
 5. นโยบายการพฒันาบุคลากรในการขนส่งทางอากาศ
 6. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมการบิน
 7. นโยบายเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารหรือผู้ใช้
บริการในภาคอุตสาหกรรมการบิน
 8. นโยบายเกีย่วกบัการอนญุาตประกอบกจิการการบิน
พลเรือน สนามบินสาธารณะ และการให้บริการการเดนิอากาศ
 9. นโยบายการพฒันาระบบการขนส่งทางอากาศอ่ืน ๆ
	 โดย	 กพท.	 จะด�าเนินการก�าหนดประเด็นเชิงนโยบาย	
เป้าหมายเชิงนโยบาย	 เป้าหมายและตัวช้ีวัดของนโยบาย 
ต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะด้านเศรษฐกจิ	ซ่ึงเป็นต้นน�า้ของอตุสาหกรรม
การบินของประเทศต่อไป

นายวทิวัส สวัสดิชู์โต ประธานเจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีและวศิวกรรม 
บรษัิท ปตท.จ�ากดั (มหาชน) และ ดร.จฬุา สขุมานพ 
ผูอ้�านวยการส�านกังานการบินพลเรอืนแห่งประเทศไทย 
เป็นประธานในพธิลีงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมอื

การพฒันาพืน้ท่ี EECi@วงัจนัทร์วลัเลย์ เมือ่วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2564
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สถาบันการบินพลเรือน

 การศึกษา/ฝึกอบรม และส�าเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม 
โดยแยกตามรายกลุ่มหลักสูตร	8	กลุ่มหลักสูตร	ดังนี้
	 1.	 กลุ่มหลักสูตร	English	and	Ground	-	Based	 
Aviation	Courses	 รับเข้าศึกษา	596	 คน/	 ส�าเร็จการศึกษา	 
580	คน
	 2.	กลุ่มหลักสูตร	Operation	Group	รับเข้าศึกษา	83	
คน/	ส�าเร็จการศึกษา	40	คน
	 3.	 กลุ่มหลักสูตร	Aviation	Management	Group	 
รับเข้าศึกษา	272	คน/	ส�าเร็จการศึกษา	293	คน
	 4.	 กลุ ่มหลักสูตร	Aircraft	Maintenance	Group	 
รับเข้าศึกษา	125	คน/	ส�าเร็จการศึกษา	115	คน
	 5.	 กลุ่มหลักสูตร	Aeronautical	Group	 รับเข้าศึกษา	 
97	คน/	ส�าเร็จการศึกษา	128	คน
	 6.	กลุ่มหลักสูตร	Flying	Training	Group	รับเข้าศึกษา	
42	คน/	ส�าเร็จการศึกษา	18	คน
	 7.	 กลุ่มหลักสูตร	The	Master	Degree	program	 
รับเข้าศึกษา	25	คน/	ส�าเร็จการศึกษา	26	คน
	 8.	 กลุ ่มหลักสูตร	Aviation	Human	Resource	 
Development	Centre	รบัเข้าศกึษา	130	คน/	ส�าเรจ็การศกึษา	
113	คน
						สรุปรวมทั้งหมด	สบพ.	รับเข้าศึกษาจ�านวน	1,370	คน	
และนักศึกษาส�าเร็จการศึกษาจ�านวน	1,311	คน

 การทดสอบภาคปฏบัิติ (Skill Test) ให้กบัผูท่ี้สอบผ่าน
ภาคทฤษฎี เพ่ือขอรบัใบอนญุาตนายช่างภาคพื้น (Aircraft 
Mechanic License)
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	สบพ.	ได้ท�าการทดสอบ 
ภาคปฏิบัติ	 (Skill	 Test)	 ให้กับผู ้ ท่ีสอบผ่านภาคทฤษฎ	ี 
จ�านวน	38	 คน	 และมีผู้ท่ีสอบผ่านภาคปฏิบัติ	 (Skill	Test)	 
ทั้งสิ้น	จ�านวน	38	คน

 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากร
ด้านการบิน อาคารฝ่ายอ�านวยการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 
พร้อมครุภัณฑ์ของสถาบันการบินพลเรือน
	 สบพ.	 ด�าเนินการแล้วเสร็จเม่ือเดือนมิถุนายน	2564	
และสามารถด�าเนนิการเบิกจ่ายได้ตามแผนจ�านวนเงนิท้ังหมด	
1,402.75	ล้านบาท	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 โครงการพัฒนาศูนย์ฝ ึกการบินหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
	 สบพ.	ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาจัดท�ารายงานการประเมินผล 
กระทบสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Impact	Assessment	:				
EIA)	โครงการก่อสร้างและปรบัปรงุอาคาร	ศนูย์ฝึกการบิน	หัวหิน 
อาคารที่พักศิษย์การบิน	อาคารที่พักบุคลากร	และสิ่งก่อสร้าง
ประกอบพร้อมครุภัณฑ์ของ	 สบพ.	 เมื่อวันที่	26	 กุมภาพันธ์	
2562	(สัญญาจ้าง	เลขที่	27/2562)	เป็นเงิน	2,700,000	บาท	
มีแผนตามสัญญาจ้างท้ังหมด	 4	 งวดงาน	 โดย	 สบพ.	 
มีการเบิกจ่ายไปแล้ว	จ�านวน	3	งวด	ปัจจุบัน	การด�าเนินการ
การจัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	
ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	
ได้มีหนังสือที่	ทส	1010.5/11494	ลงวันที่	4	สิงหาคม	2564	
เพื่อแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ 
สิง่แวดล้อม	โครงการก่อสร้างและปรบัปรุงอาคาร	ศนูย์ฝึกการบิน 
หัวหิน	 อาคารท่ีพักศิษย ์การบิน	 อาคารท่ีพักบุคลากร	 
และสิ่ งก ่อสร ้ างประกอบพร ้อมครุภัณฑ ์ของ	 สบพ. 
ณ	ท่าอากาศยานหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

134 รายงานประจ�าปี 2564 กระทรวงคมนาคม



 โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน 
และอวกาศ อู่ตะเภา (Aeronautical and Aerospace 
Training Center, U-Tapao)
	 สบพ.	 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาสนามบินอูต่ะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก	 
ครั้งท่ี	2/2564	 เม่ือวันดีท่ี	16	 กันยายน	2564	 เพื่อรายงาน 
ความคบืหน้าโครงการจดัตัง้ศนูย์ฝึกอบรมฯ	ในระเบียบวาระท่ี	4	
เรื่องรายงานและติดตามความคืบหน้า	 ปัญหา/อุปสรรค	 และ
แนวทางแก้ไข	 วาระท่ี	4.11	 โครงการศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร
ด้านการบินและอวกาศ	 	 โดย	 สบพ.	 อยู่ระหว่างการรับมอบ
นโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 ให้	 สบพ.	
ด�าเนินการตามมติการประชุม	 กพอ.	 ในคราวประชุม	 กพอ.	
ครั้งที่	2/2564

 โครงการยกระดับมาตรฐานสถาบันการบินพลเรือน
ในฐานะสมาชิกโครงการ TRAINAIR PLUS Full Member 
ขององค์การการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (ICAO) ไประดบั 
ICAO Regional Training Centre of Excellence (RTCE)
	 สบพ.	ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณสมบัติจากองค์การ
การบินพลเรอืนระหว่างประเทศ	(ICAO)	ให้เลือ่นข้ึนเป็นสมาชิก
โครงการ	ICAO	TRAINAIR	PLUS	ระดับ	Regional	Training	
Centers	of	Excellence	(RTCEs)	อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	
19	มนีาคม	2564	โดยได้รบัการรบัรองความเช่ียวชาญ	2	สาขา	
ได้แก่	Air	Navigation	Services	 และ	Flight	Safety	and	 
Safety	Management	 ผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจ
ระหว่าง	สบพ.	และ	ICAO	ว่าด้วยศูนย์ฝึกอบรมแห่งความเป็น
เลิศระดับภูมิภาค	 ซ่ึงคณะกรรมการ	 สบพ.	 มีมติรับทราบ 
ในคราวประชุมครั้งที่	4/2564	เมื่อวันที่	29	เมษายน	2564

 โครงการเตรยีมความพร้อมการจดัต้ังศนูย์ฝึก EASA 
Part -147 ตามมาตรฐานองค์การความปลอดภยั ด้านการบนิ 
แห่งสหภาพยุโรป (EASA)
	 สบพ.	 ด�าเนินการย่ืนใบสมัครขอรับการรับรองเป็น	
Foreign	EASA	Part-147	พร้อมเอกสารประกอบ	เมื่อวันที่	26	
กันยายน	2564	 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ท�าให้ผู้ตรวจ
ประเมินไม่สามารถเดินทางเข้ามาตรวจประเมิน	 ณ	 สบพ.	
กรุงเทพฯ	 ได้ส่งผลให้	 สบพ.	 จึงต้องด�าเนินการย่ืนใบสมัคร
ขอรับการรับรองอีกครั้งหนึ่งเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	คลี่คลาย

สถาบันการบินพลเรือน เปิดหลกัสตูรครกูารบิน (Instructor Pilot) IP-A รุน่ท่ี 21

สถาบันการบินพลเรือน ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาข้อตกลงความร่วมมือ
ว่าด้วยเรือ่ง “การพัฒนาบุคลากรของกองวิชาช่างอากาศยาน เพ่ือรองรบัการจดัตัง้

ศูนย์ฝึก EASA Part-147 Training Organization” เม่ือวันท่ี 1 มิถนุายน 2564

สถาบันการบินพลเรือน ด�าเนนิกจิกรรม Kick Off 
การตรวจประเมนิตามรอบ โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS 

(ICAO Reassessment) ระยะท่ี 1 - รูปแบบออนไลน์
เมือ่วันท่ี 14 ธนัวาคม 2564
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บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด

 โครงการก่อสร้างอาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศ อาคารสถานีระบบช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME 
(Doppler Very High Frequency Omni-directional Radio Range/Distance Measuring Equipment)  
อาคารบ้านพักพนักงาน และอุปกรณ์สนับสนุน ณ ท่าอากาศยานเบตง

	 บวท.	 ได้ลงนามสัญญาจ้างงานก่อสร้างอาคารหอ
ควบคุมการจราจรทางอากาศและอาคารสนับสนุนแล้ว	 
เมื่อวันท่ี	 8	 พฤษภาคม	2562	 โดยงานก่อสร้างอาคาร 
หอควบคุมการจราจรทางอากาศแล้วเสร็จ	 เมื่อเดือนสิงหาคม	
2563	อาคารสาธารณปูโภคแล้วเสรจ็	เม่ือเดอืนกนัยายน	2563	
ซ่ึงตรวจรับงานแล้วเสร็จท้ังหมดเดือนมกราคม	 2564	 
ส�าหรับระบบ/อุปกรณ์	ระบบช่วยการเดินอากาศ	DVOR/DME	
ติดตั้งแล้วเสร็จ	 เม่ือเดือนมีนาคม	2563	 และได้ท�าการบิน
ทดสอบแล้วเสร็จเม่ือเดือนเมษายน	2563	 ในส่วนระบบวิทยุ
สือ่สาร	ระบบบันทึกเสยีง	ระบบ	VCCS	(Voice	Communication	 
Control	System)	 ติดตั้ง/ทดสอบระบบแล้วเสร็จท้ังหมด	 
เมื่อเดือนมิถุนายน	2563	 และได้ท�าการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี
ควบคุมจราจรทางอากาศกับระบบจริง	 เมื่อเดือนกรกฎาคม	
2563		

	 ท้ังนี	้ในการเตรียมการรองรับการท�าการบิน	ได้ออกแบบ 
เส้นทางบินและ	Instrument	Flight	Procedure	(IFP)	แล้วเสร็จ	
รวมท้ัง	 บวท.	 ได้จัดท�าเอกสารเพื่อขอรับรองการเปิดใช้งาน	
และน�าส ่งข ้อมูลเพิ่มเติมให ้ส�านักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทยแล ้ว	 ซ่ึงมีความพร ้อมเป ิดให ้บริการ 
ตามนโยบายภาครัฐ

อาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศ

อาคารสถานรีะบบช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME
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 โครงการจัดสร้างอาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศ และอาคารส�านักงานแห่งใหม่ ณ ศูนย์ควบคุมการบิน 
จังหวัดเชียงใหม่

หอควบคมุการจราจรทางอากาศ

	 งานอาคารส�านักงานได้ก่อสร้างโครงสร้างช้ันท่ี	 1	 
แล้วเสร็จ	ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างโครงสร้างชั้นที่	2	ส�าหรับ
งานอาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศ	ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ก่อสร้างฐานรากและผนังเก็บถังน�้าใต้ดินและคานช้ันท่ี	1	 

ซึ่งภาพรวมการด�าเนินงานเป็นไปตามแผน	ผลการด�าเนินงาน	
ณ	 เดือนตุลาคม	 2564	 ป ัจจุ บันคิดเป ็นร ้อยละ	 38	 
และมีผลการเ บิกจ ่ ายงบประมาณ	 34.92	 ล ้ านบาท	 
(สะสม	ณ	เดือนตุลาคม	2564)
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บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

 การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
	 ทสภ.	ปัจจบัุนมีขีดความสามารถในการรองรบัผูโ้ดยสาร
ได้	45	 ล้านคนต่อปี	 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	 ในปี	 พ.ศ.	2563	 
ส่งผลให้กรอบระยะเวลาโครงการพัฒนาฯ	 มีการเปลี่ยนแปลง	
โดยมีรายละเอียดดังนี้
 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2
	 อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี	1	(SAT-1)	 ปัจจุบัน 
ได้ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ	 อยู่ระหว่างการด�าเนินการ 
ติดตั้งระบบล�าเลียงกระเป๋าสัมภาระ	 (Baggage	Handling	 
System	 :	BHS)	 เตรียมการทดสอบระบบขนส่งผู้โดยสาร
อัตโนมัติ	(Automated	People	Mover	:	APM)	

 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 3
	 ประกอบด้วยการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ	 
(Capacity)	ของ	ทสภ.	เพื่อรองรับผู้โดยสารเป็น	90	ล้านคน
ต่อปี	 และรองรับปริมาณเที่ยวบินเป็น	94	 เที่ยวบินต่อชั่วโมง	
ด�าเนนิการประมาณ	พ.ศ.	2559	-	2567	งบประมาณลงทุนรวม	
63,057.305	ล้านบาท	ประกอบด้วย	2	โครงการ	ได้แก่
 โครงการก่อสร้างทางวิง่เส้นท่ี 3 ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู 
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ
ปริมาณเที่ยวบินได้เพิ่มขึ้นเป็น	94	 เที่ยวบินต่อชั่วโมง	 โดยมี
ประมาณการเงินลงทุนจ�านวน	21,795.941	 ล้านบาท	(รวม
ส�ารองราคาเปลีย่นแปลงร้อยละ	10	และภาษีมูลค่าเพิม่ร้อยละ	7)	
โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่	3	และ
ปรับปรุงคุณภาพดิน	โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี	พ.ศ.	2566
 โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนอื ท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ	 เม่ือก่อสร้างแล้วเสร็จจะเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการรองรับปริมาณผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็น	90	ล้านคนต่อปี	
โดยมีประมาณการเงินลงทุนจ�านวน	41,261.364	 ล้านบาท	
(รวมส�ารองราคาเปลี่ยนแปลงร้อยละ	10	 และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ร้อยละ	7)	 ปัจจุบันคณะกรรมการ	 ทอท.	 รับทราบรายงาน 
ผลการศึกษาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของอาคาร 
ผู้โดยสาร	 ทสภ.	 โดย	IATA	 และให้	 ทอท.	 เสนอรายงานผล 
การศึกษาดังกล่าว	 ให้	 คค.	 ทราบ	 และเสนอคณะกรรมการ
พจิารณาแนวทางการเพิม่ขดีความสามารถของอาคารผูโ้ดยสาร	
ทสภ.	 ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี	 (นายอนุทิน	 ชาญวีรกูล)	 
เป็นประธาน	เพื่อพิจารณาต่อไป	

ภายในอาคารเทียบเครือ่งบินรองหลงัท่ี 1 
โครงการพฒันาท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิระยะท่ี 2

โครงการก่อสร้างทางว่ิงเส้นท่ี 3 ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู
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 การพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง
	 ท่าอากาศยานดอนเมืองประสบปัญหาความแออัด
เนื่องจากขีดความสามารถในการรองรับผู ้ โดยสาร	 ณ	 
ท่าอากาศยานดอนเมืองอยู่ท่ี	30	 ล้านคนต่อปี	 ในขณะท่ีมี 
ผู้โดยสารใช้บริการ	 ทดม.	 กว่า	40	 ล้านคนต่อปี	 ดังนั้น	 
เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดดังกล่าว	 ทอท.	 จึงด�าเนินการ
พัฒนา	ทดม.	ตามโครงการพัฒนา	ทดม.		ระยะที่	3	ซึ่งมุ่งเน้น
ในการรองรับผู้โดยสารประเภทกรุ๊ปทัวร์เพิ่มพื้นท่ีเพื่ออ�านวย
ความสะดวกส�าหรับผู ้ โดยสารระหว ่างประเทศ	 โดยมี 
รายละเอียดดังนี้
	 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง	 ระยะท่ี	3	
ประกอบด้วยกลุ่มงานพัฒนาเพื่อคืนสภาพขีดความสามารถ	
(Capacity)	 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับ 

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมอืง ระยะท่ี 3

ผู ้โดยสารได้	 40	 ล้านคนต่อปี	 50	 เท่ียวบินต่อชั่วโมง	 
ด�าเนินการประมาณ	พ.ศ.	2564	-	2572	ได้แก่	ก่อสร้างอาคาร
ผู้โดยสารอาคาร	3	รองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ	ปรับปรุง
ระบบถนนภายใน	ปรบัปรงุอาคารเทียบเครือ่งบิน	ด้านทิศเหนอื	
ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารอาคาร	1	เป็นอาคารผู้โดยสารภายใน
ประเทศ	โดยโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่	3	
มีประมาณการเงนิลงทุนรวม	36,829.499	ล้านบาท	(รวมส�ารอง
ราคาเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ	7	 และดอกเบ้ีย)	 
โดยการด�าเนินงานในปัจจุบัน	 ทอท.	 ได้ทบทวนผลการศึกษา
โครงการตามความเห็นของ	 สศช.	 เนื่องจากผลกระทบ	
COVID-19	 และจัดท�ารายละเอียดโครงการการศึกษา 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเรียบร้อยแล้ว

139รายงานประจ�าปี 2564 กระทรวงคมนาคม



 การพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่
	 ท่าอากาศยานเชยีงใหม่มขีีดความสามารถในการรองรบั
ผู้โดยสาร	ณ	ปัจจุบันที่	8	ล้านคนต่อปี	24	เที่ยวบินต่อชั่วโมง	
แต่เนื่องจากท่าอากาศยานเชียงใหม่	 เป็นท่าอากาศยาน
ศูนย์กลางของภาคเหนือ	 เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังสถานท่ี 
ท่องเท่ียวอื่นในจังหวัดใกล้เคียง	 ส่งผลให้	 ทชม.	 มีปัญหา 
ความแออัดภายในอาคารผู้โดยสารและสิ่งอ�านวยความสะดวก
ไม่เพยีงพอต่อการให้บรกิาร	ทอท.	จงึได้ก�าหนดแผนการพฒันา
ท่าอากาศยานเชียงใหม่	ดังนี้
 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 
 ประกอบไปด้วยงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศหลังใหม่	 ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิม 
เพื่อรองรับผู้โดยสารภายในประเทศ	 ทางขับขนานเส้นใหม	่
ปรับปรุงและขยายลานจอดอากาศยานและสาธารณูปโภค	 
โดยคาดว่าจะด�าเนินการประมาณ	 พ.ศ.2566	 -	 2569	 
งบประมาณลงทุนรวม	15,818.507	ล้านบาท	ปัจจบัุนโครงการฯ	 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของ	คค.	และ	สศช.	เพื่อเสนอ	ครม.	
พิจารณาอนุมัติงบประมาณ	 และอยู ่ระหว่างการพิจารณา 
ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้านนอกโครงการพฒันาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะท่ี 1

 พ้ืนท่ีเช็กอิน โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะท่ี 2

140 รายงานประจ�าปี 2564 กระทรวงคมนาคม



 การพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง 
เชียงราย 
	 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายสามารถรองรับ 
ผู ้ โดยสารได ้	 3	 ล ้านคนต่อป ี	 11	 เท่ียวบินต่อชั่วโมง	 
ซ่ึงเมือ่พจิารณาปรมิาณเท่ียวบินท่ีสามารถรองรบัได้	ในปัจจบัุน
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายยังสามารถรองรับได ้
แต่อาจมีปัญหาความคับคั่งของพื้นที่ให้บริการบางส่วน	ทอท.	
จงึมีแผนในการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย	ดงันี้
	 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง	 เชียงราย	
ประกอบด้วยกลุ่มงานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ	
ปรับปรุงอาคารผู ้ โดยสารหลังเดิม	 ขยายทางขับขนาน	 
และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	 เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ	
(Capacity)	ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย	จากเดิม
รองรับปริมาณผู้โดยสารได้	3	 ล้านคนต่อปี	 เป็น	6	 ล้านคน 
ต่อปี	 และรองรับเที่ยวบิน	23	 เที่ยวบินต่อชั่วโมง	ด�าเนินการ
ประมาณ	 พ.ศ.2568	-	2571	 งบลงทุนประมาณ	5,870.68	 
ล้านบาท	(รวมส�ารองราคาเปลี่ยนแปลงและภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ร้อยละ	7)

 การพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต 
	 ทภก.	 สามารถรองรับผู้โดยสารได้	12.5	 ล้านคนต่อปี	
20	 เท่ียวบินต่อชั่วโมง	 โดยเมื่อพิจารณาปริมาณการจราจร 
ทางอากาศที่เพิ่มขึ้นทุกปี	โดยเฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศ	
ท�าให้	ทอท.	เล็งเห็นว่า	ทภก.	ควรมีการพัฒนาตามแผนระยะ
ที่	2	อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งการพัฒนาระยะที่	2	นั้น	เป็นการพัฒนา
จนเตม็ขีดความสามารถของ	ทภก.	รายละเอยีดโครงการ	ดงันี้
 โครงการก่อสร้าง RESA, Runway Strip และทางขับขนาน
	 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการด�าเนินการ	 โดยคาดว่า 
จะมีการเปิดใช้งานในปี	 พ.ศ.2566	 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเท่ียวบินจากเดิม 
	 20	 เท่ียวบินต่อชั่วโมง	 เป ็น	 25	 เท่ียวบินต่อชั่วโมง	 
ใช้งบประมาณในการด�าเนนิการ	579	ล้านบาท	(รวมภาษีมูลค่า
เพิ่มร้อยละ	7)
 โครงการพัฒนา ทภก. ระยะท่ี 2 
	 ประกอบด้วยกลุม่งานพฒันาเพือ่เพิม่ขีดความสามารถ	
(Capacity)	 ของ	 ทภก.	 จากเดิมรองรับปริมาณผู้โดยสาร 
ได้	12.5	ล้านคนต่อปี	เป็น	18	ล้านคนต่อปี	ประกอบไปด้วย
งานขยายอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ	หลมุจอดอากาศยาน	
ลานจอด	GSE	 และขีดความสามารถระบบสาธารณูปโภค
ด�าเนนิการประมาณ	พ.ศ.	2567	-	2570	งบประมาณลงทุนรวม	
6,211.449	ล้านบาท	
	 ปัจจุบัน	โครงการพัฒนา	ทภก.	ระยะที่	2	อยู่ระหว่าง
จดัจ้างท่ีปรกึษาศกึษาจดัท�ารายงานผลกระทบ	ด้านสิง่แวดล้อม	
รวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาของ	คค.	และ	สศช.	เพื่อเสนอ	
ครม.	พิจารณาอนุมัติงบประมาณต่อไป

 การพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่
	 ทหญ.	 มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้	 
2.5	ล้านคนต่อปี	13	เที่ยวบินต่อชั่วโมง	แต่เนื่องจากลักษณะ
ทางกายภาพของ	 ทหญ.	 ท่ีมีจ�านวนหลุมจอด	 และระบบ 
ทางวิง่	ทางขบัท่ีจ�ากดั	จงึท�าให้	ทอท.ต้องมกีารพจิารณาจดัท�า
แผนเพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
	 โดยปัจจุบันอยู ่ในระหว่างศึกษาทบทวนแผนแม่บท 
การพฒันา	ทหญ.	เนือ่งจากคาดการณ์ปรมิาณผูโ้ดยสารมอัีตรา
การเติบโตท่ีลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ	 ท้ังนี้	 เม่ือด�าเนินการ
ปรบัปรงุแล้วเสรจ็จะน�าเสนอคณะกรรมการ	ทอท.	เพ่ือพจิารณา
ต่อไป

โครงการพฒันาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ระยะท่ี 1

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภเูกต็ ระยะท่ี 2

โครงการพฒันาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ระยะท่ี 2

	 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง	 เชียงราย	
ระยะท่ี	 2	 ประกอบด้วยกลุ ่มงานขยายอาคารผู ้โดยสาร	 
ขยายลานจอดอากาศยาน	 และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ	(Capacity)	 ของ	 ทชร.	 จากเดิม
รองรบัปรมิาณผูโ้ดยสารได้	6	ล้านคนต่อปี	เป็น	8	ล้านคนต่อปี	 
ด�าเนินการประมาณ	 พ.ศ.2576	-	2578	 งบลงทุนประมาณ	
368.05	ล้านบาท	(รวมส�ารองราคาเปลีย่นแปลงภาษีมูลค่าเพิม่
ร้อยละ	7)
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การป้องกัน
การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19)
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 นายอานนท์ เหลอืงบรบูิรณ์ รองปลดักระทรวงคมนาคม 
(ด้านอ�านวยการ)	 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	
การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	 ภายใน
กรุงเทพมหานคร	ปริมณฑล	และส่วนภูมิภาค	โดยมีนายธนิต	 
วงศ์ปิยนันทกุล	 ผู ้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสือ่สาร	ร่วมเป็นสกัขีพยาน	เม่ือวนัท่ี	28	กนัยายน	2564	 
ณ	ห้องแถลงข่าว	ช้ัน	1	อาคารพระจอมเกล้า	กระทรวงการอุดมศกึษา	 
วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)
	 นายอานนท์	เหลอืงบรบูิรณ์	กล่าวว่า	กระทรวงคมนาคม
ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ	 กับส�านักงาน
การวจัิยแห่งชาต	ิอว.	เพือ่น�าระบบปัญญาประดษิฐ์	(ระบบเอไอ	 
AiMASK)	 มาใช้ในการเฝ้าระวังการสวมหน้ากากอนามัย	 
และการเว้นระยะห่างระหว่างประชาชน	 เพื่อป้องกัน	 ควบคุม	 
และลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 
(COVID-19)	เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ	ในปัจจบัุน	 
ท�าให้ประชาชนท่ัวโลกมีชีวิตวิถีใหม่	 โดยค�านึงถึงสุขภาพ 
และให้ความส�าคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้นทั้งด้านการดูแล 
สุขวิทยาส่วนบุคคล	 การล้างมือ	 การสวมหน้ากากอนามัย 
เหมือนการสวมเสือ้ผ้า	รบัประทานอาหารสกุใหม่	ออกก�าลงักาย 

สม�่าเสมอ	 พักผ่อนให้เพียงพอ	 เพื่อให้ร ่างกายแข็งแรง 
และมีภูมิต้านทานโรค	 ลดการปฏิสัมพันธ์	 เน้นกิจกรรม 
ท่ีบ้านมากขึ้น	 ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและการใช้ชีวิต	 
และดูแลสิ่งแวดล้อมท่ีอยู ่อาศัยให้อากาศถ่ายเทสะดวก	 
ด้านการปฏิบัติงานมีการป้องกันอย่างเคร่งครัดท้ังการล้างมือ 
การสวมหน้ากากอนามัย	 การเว ้นระยะห่างทางสังคม	 
และการป้องกันการน�าโรคสู่บ้าน
	 ส�าหรบับันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ	มกี�าหนดระยะเวลา
ความร่วมมือ	3	ปี	โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมทั้งหมด	จ�านวน	7	
หน่วยงาน	ได้แก่	กระทรวงคมนาคม	ส�านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 ส�านักงาน
การวิจัยแห่งชาติ	 กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงสาธารณสุข	
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 กรุงเทพมหานคร	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	และบรษัิทโทรคมนาคมแห่งชาต	ิจ�ากดั	(มหาชน)	
โดยมีเจตนารมณ์และความมุ่งม่ันท่ีจะร่วมกนัพฒันาระบบเอไอ 
AiMASK	 ในการเฝ้าระวังการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธ	ี
และการเว้นระยะห่างระหว่างประชาชนผู้สัญจรในเขตต่าง	 ๆ 
ท่ัวกรุงเทพมหานคร	 ปริมณฑล	 และส่วนภูมิภาค	 เพื่อใช้ใน
การป้องกัน	 ควบคุม	 และลดการแพร่ระบาดฯ	 ซ่ึงหน่วยงาน 
ในสงักดักระทรวงคมนาคม	ได้แก่	กรมเจ้าท่า	กรมการขนส่งทางบก	 

การป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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กรมท่าอากาศยาน	 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ	
องค ์การขนส ่งมวลชนกรุงเทพ	 บริ ษัท	 ขนส ่ง	 จ�ากัด	 
บริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 การรถไฟ 
แห่งประเทศไทย	และบรษัิท	รถไฟฟ้า	ร.ฟ.ท.	จ�ากดั	จะอ�านวย 
ความสะดวกและอนุญาตให ้ใช ้ภาพจากกล ้อง	 CCTV	 
หรือข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่าง	ๆ	ที่แต่ละหน่วยงานเป็นเจ้าของ	
รวมท้ังร่วมจัดสรรพื้นท่ีด�าเนินโครงการประเมินความร่วมมือ
ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดฯ	 และร่วมเป็นคณะท�างานด�าเนิน
โครงการประเมินความร่วมมือไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดฯ	
ภายในกรุงเทพมหานคร	ปริมณฑล	และส่วนภูมิภาค
	 รองปลดักระทรวงคมนาคม	กล่าวเพิม่เตมิว่า	การมีระบบ
ประเมินและติดตามการสวมหน้ากากอนามัย	 และระบบวัด 
การเว้นระยะห่าง	จะสามารถประเมินพฤติกรรมของประชาชน	
และท�าให้มีข้อมูลน�าเสนอต่อภาครัฐ	 รวมไปถึงภาคประชาชน 
แบบเรียลไทม์	 ท�าให้สามารถรู ้ภาพรวมของสถานการณ ์
และเข้าใจถึงจุดเสี่ยงตามสถานท่ีต่าง	 ๆ	 ในประเทศไทย	 
และสามารถน�าข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ 
บ้านเมืองด้านอื่น	ๆ
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การประชุมแนวทางตามมาตรการพึงปฏิบัติ เพื่อป้องกัน 
การระบาด COVID-19
 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม 
หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจด้านการขนส่ง	 ประชุมแนวทางตาม 
มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการระบาด	COVID-19	
ภายใต ้ประกาศสถานการณ ์ ฉุก เ ฉินในทุกเขตท ้อง ท่ี 
ท่ั ว ร าชอาณาจั กร 	 เ ม่ื อวั น ท่ี 	 13 	 มกราคม	 2564	 
ผ ่านระบบ	 ZOOM	Meeting	 โดยมีผู ้แทนหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงฯ	 ร่วมประชุม	 พร้อมเน้นย�้าให้ปฏิบัติ 
ตามมาตรการป้องกันการระบาด	COVID-19	 อย่างเคร่งครัด
โดยขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ	 ถือปฏิบัต	ิ
ดังนี้
 1. ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก�าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  
(ฉบับท่ี 16 และ 17) โดยเคร่งครดั	และให้หน่วยงานท่ีให้บรกิาร
ประชาชนอย่างใกล้ชิดในพ้ืนท่ีควบคมุสงูสดุ	ประสานหน่วยงาน
สาธารณสุข	 จัดให้มีการตรวจหาเชื้อแก่เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 
ที่สัมผัสใกล้ชิดแก่ประชาชน	 
 2. ให้หน่วยงานที่ให้บริการประชาชน ด�าเนินการดังนี้
	 •	 	ให้มกีารตรวจคดักรองผูโ้ดยสารด้วยการวดัอุณหภมู ิ
ร ่างกายก ่อนเข ้าใช ้บริการขนส ่งสาธารณะทุกรูปแบบ	 
และให ้สวมหน ้ากากอนามัยและหน ้ากากผ ้า ทุกครั้ ง 
ในการเข้าใช้บริการขนส่งสาธารณะ	 รวมท้ังสอดส่องดูแล 

ให้ผู ้ใช้บริการท่ีมีความเสี่ยง	 หรืออยู่ในพื้นท่ีควบคุมสูงสุด 
และเข้มงวด	และพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้เข้ารับการคัดกรอง
	 •	 จัดให้มีเครื่องมือ	 อุปกรณ์	 การคัดกรอง	 ป้องกัน 
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	 
เช่น	 เครื่องวัดอุณหภูมิ	 หน้ากากอนามัย	 หน้ากากผ้า	 
เจลแอลกอฮอล์	 สารท่ีมีฤทธิ์ฆ่าเช้ือ	 อุปกรณ์ป้องกันภัย 
ส่วนบุคคล	 (PPE)	 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีปฏิบัติงานใกล้ชิดสัมผัสประชาชน	 เพื่อเป็นการป้องกัน 
สุขอนามัย
	 •	 ให้ติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์	 เพ่ือให้บริการ 
ผู ้ โดยสาร	 พนักงาน	 ในสถานีขนส่ง	 และยานพาหนะ	 
โดยให้ด�าเนนิการตามมาตรการข้ันสงูสดุ	เพือ่สร้างความม่ันใจ	 
ความปลอดภัยแก่ประชาชนในการเดินทาง
	 •	 ใช้มาตรการระยะห่างทางสงัคม	(Social	Distancing) 
ในการให้บริการในสถานีและยานพาหนะในการขนส่งมวลชน
ทุกประเภท	
	 •	 ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ	และรณรงค์
แนะน�าการปฏิบัติแก่ผู ้โดยสาร	 ภายในสถานี	 ยานพาหนะ	 
และสื่อโซเชียลมีเดีย
	 •	 ให้มีจุดจ�าหน่ายหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
ราคาประหยัด	 เพื่ออ�านวยความสะดวกแก ่ผู ้ โดยสาร	 
โดยให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากตลอดเวลาเม่ือต้องใช้บริการ 
ระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท
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	 •	 ขอความร่วมมือประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการระบบ
ขนส่งสาธารณะ	ให้ตดิตัง้และใช้ระบบแอปพลเิคชัน	“หมอชนะ”	 
ควบคู่ไปกับการใช้แอปพลิเคชัน	 “ไทยชนะ”	 เพื่อให้ระบบ
ติดตามบุคคลได้ผลสัมฤทธิ์ด้วยดี
	 •	ก�าหนดให้ข้าราชการ	พนกังานราชการ	และพนกังาน
รฐัวสิาหกจิในสงักดักระทรวงคมนาคม	ปฏบัิตริาชการในสถานท่ี 
พักอาศัย	(Work	From	Home)	ภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสม
กับความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ	หรือตามที่ทางราชการก�าหนด
	 •	มอบให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตัง้หัวหน้าคณะท�างาน	
(มีต�าแหน่งไม่ต�่ากว่ารองหัวหน้าหน่วยงาน)	 และรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานต่อกระทรวงฯ	 เพื่อควบคุมดูแลให้เป็นไป
ตามมาตรการพึงปฏบัิตเิพือ่ป้องกนัการระบาดของ	COVID-19	 
ของแต่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ
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กรมเจ้าท่า

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
 1. จัดเจ้าหน้าที่ประจ�าจุดคัดกรองและท่าเทียบเรือ
	 ออกประกาศกรมเจ ้าท ่าเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ	COVID-19	 และจัดท�า
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ	COVID-19 
ระลอกใหม่	 ในส่วนของมาตรการควบคุมภายในหน่วยงาน	 
การเดินทางทางน�้าภายในประเทศและการเดินทางทางน�้า
ระหว่างประเทศ	 ให้บุคลากรกรมเจ้าท่าและประชาชนทราบ 
ผ่านช่องทางต่าง	 ๆ	 เช่น	 ปิดป้ายประกาศตามท่าเทียบเรือ	 
ลงประกาศในเว็บไซต์กรมเจ้าท่า

 2. ให้เจ้าหน้าท่ีกลุ ่มด่านหน้า	 ซ่ึงเป็นผู ้ให้บริการ 
ระบบขนส่งสาธารณะของกรมเจา้ท่า	และเจ้าหนา้ทีก่รมเจ้าท่า	 
ผู้ประกอบการเรือคลองแสนแสบ	ผู้ประกอบการกจิการในแม่น�า้
เจ้าพระยาจัดบุคลากรของบริษัท	 เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน	
COVID-19
 3. กรมเจ้าท่าได้จดัเจ้าหน้าท่ีปฏบัิตอิ�านวยความสะดวก
และปฏิบัติหน้าท่ีบันทึกข้อมูลท่ีจุดฉีดวัคซีนและจุดสังเกต
อาการ ส�าหรับประชาชนท่ีจะมารับการฉีดวัคซีน	ณ	สถานกีลาง
บางซื่อ	ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	2564	จนถึงปัจจุบัน
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กรมการขนส่งทางบก

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ดังนี้
 1. การตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนและ
เจ้าหน้าท่ีทุกคน	 พร้อมขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ ์
ให ้ประชาชนท่ีมาติดต ่อราชการสวมหน ้ากากอนามัย 
หรือหน้ากากผ้า	 ใช้แอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือชนิดน�้า	 ทั้งก่อน
และหลงัการรบับรกิาร	รวมถงึเว้นระยะห่างอย่างน้อย	1	-	2	เมตร	 
ระหว่างรอรับบริการ	 ตามมาตรการ	Social	Distancing	 
เพิ่มความถี่ในการท�าความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นท่ีให้บริการ
ภายในส�านักงานขนส่ง

 2. รถโดยสารสาธารณะทุกประเภท มีมาตรการตาม
นโยบาย Social Distancing 	ต้องเว้นระยะนั่ง	หรือยืนห่างกัน	
และท่ีนัง่คอยภายในสถานขีนส่งผูโ้ดยสาร	และมมีาตรการคดักรอง 
ผู้โดยสารทุกคนก่อนการเดินทาง	ลงทะเบียนไทยชนะ	รวมทั้ง
ให้กรอกข้อมูลค�าถามสุขภาพ	 ตามแบบ	 ต.8-คค	 ท่ีระบุ 
จุดเดินทางท่ีออกและจุดหมายปลายทางท่ีเป็นประโยชน์ 
ต่อการควบคุมโรคติดต่อ	 และให้ค�าแนะน�าตรวจสอบให ้
ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
ก่อนข้ึนรถโดยสารและตลอดการเดินทาง	 ให้บริการเจล
แอลกอฮอล์ล้างมือ	 และให้ประชาสัมพันธ์การปรับเวลาให้
บริการของรถโดยสารสาธารณะให้ประชาชนทราบ
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     3. ก�าชับผู้ประกอบการขนส่งต้องมีมาตรการป้องกัน 
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อาทิ	การท�าความสะอาดตวัรถและท่ีนัง่ผูโ้ดยสาร	
การท�าความสะอาดภายในสถานีขนส่ง	 การให้บริการเจล
แอลกอฮอล์ล้างมือ	การคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของ
พนักงานขับรถ	 ผู้ประจ�ารถ	 ผู้โดยสาร	 และการสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง	

 4. ร ่วมกับจังหวัดจัดเตรียมพื้น ท่ี เพื่อช ่วยเหลือ
ประชาชนผู้ติดเชื้อ COVID-19	ประกอบด้วย	
      โรงพยาบาลสนาม 2 แห่ง
			 	 •	ศูนย์สอนขับรถบรรทุกขนาดใหญ่	อ�าเภอล�าลูกกา	
จังหวัดปทุมธานี
			 	 •	อาคารท่ีพกัอาศยั	ส�านกังานขนส่งจงัหวดัอตุรดติถ์ 
แห่งเก่า	
     ศูนย์พักคอย 2 แห่ง
			 	 •	สถานีขนส่งผู้โดยสาร	จังหวัดชัยภูมิ	
		 	 •	สถานีขนส่งผู้โดยสาร	จังหวัดนครสวรรค์
 Local Quarantine 2 แห่ง
			 	 •	อาคารท่ีพกัอาศยั	ศนูย์ฝึกอบรมและทดสอบขับรถ
มาตรฐานภาคตะวันออก	จังหวัดชลบุรี
			 	 •	อาคารหลังท่ี	2	 ส�านักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ 
แห่งเก่า
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กรมท่าอากาศยาน

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของท่าอากาศยานในสังกัด
กรมท่าอากาศยาน ดังนี้

 1. ตรวจคัดกรองผู ้โดยสารก่อนเข้าท่าอากาศยาน  
และตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน	
หรอืเครือ่งวัดอุณหภมิูแบบมือถอื	(Hand	Held	Thermometer)	
ทุกคนทุกเที่ยวบิน
 2. แจ ้งผู ้ โดยสารและผู ้ ใช ้บริการท ่าอากาศยาน  
สวมหน้ากากอนามัยขณะใช้บริการและเดินทางตลอดเวลา  
หากผู ้ โดยสารท ่านใดไม ่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล ่าว	 
ทางท่าอากาศยานและสายการบินสามารถปฏเิสธการให้บรกิาร
และเดินทางโดยเครื่องบินได้
 3. ก�าชับเรื่องการท�าความสะอาด
			 	 •		 พ่นน�้ายาฆ่าเช้ือท่ีกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารก่อน
จุดรับกระเป๋าทุกเที่ยวบิน
	 	 •		พืน้ท่ีภายในท่าอากาศยานเพิม่ความถี่ในจดุท่ีโดน
สัมผสับ่อย	เช่น	เก้าอี	้รถเขน็สัมภาระ	ราวบนัได	ลิฟต์	ห้องน�า้	 
โดยใช้แอลกอฮอล์และน�้ายาฆ่าเช้ือเช็ดท�าความสะอาด	 
หลังเสร็จสิ้นภารกิจทุกเที่ยวบิน	หรือทุกชั่วโมง	
			 	 •		ท�าความสะอาดภายในอาคารที่ผู้โดยสารด้วยการ
ใช้เครือ่งพ่นละอองฝอยแบบงวงช้างทุกท่าอากาศยานหลงัหมด
เท่ียวบินในแต่ละวัน	 เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้รับบริการ 
ของท่าอากาศยานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

151รายงานประจ�าปี 2564 กระทรวงคมนาคม



 4. ต้ังจดุบรกิารเจลแอลกอฮอล์ล้างมอืในพืน้ท่ีส่วนกลาง
และบริเวณที่ใช้งานร่วมกัน 
 5. ใช้มาตรการระยะห่างทางสงัคม (Socical Distancing) 
	 	 •		ก�าหนดจุดนั่งเก้าอี้ท่ีพักผู้โดยสารให้มีระยะห่าง
ตามที่ก�าหนด	
	 	 •	 ก� าหนดจุด ยืน เข ้ าแถว เช็ ก อิน	 ตรวจ / รั บ	 
บัตรโดยสาร	ให้มีระยะห่าง	1	-	2	เมตร
	 	 •	 กรณร้ีานค้าภายในท่าอากาศยาน	ให้ก�าหนดจดุยนื
รอรับอาหารตามที่ก�าหนด
	 	 •	 ก�าหนดจุดรอรับกระเป๋าสัมภาระให้จัดเจ้าหน้าท่ี 
เดินตรวจและคอยให้ค�าแนะน�าผู้โดยสารทุกจุดทุกเที่ยวบิน
 6. ให้ผู้โดยสารทุกคนกรอกแบบส�ารวจ QR Code 
ของกระทรวงสาธารณสขุ หรอื ใบ ต.8	ของกระทรวงคมนาคม	
หรือแอปพลิเคชันไทยชนะ	 ส�าหรับจัดเก็บข้อมูลการเดินทาง
ของผู ้โดยสาร	 โดยจัดพื้นท่ีบริเวณห้องผู ้โดยสารขาเข้า 
ให้มีระยะห่างและมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ค�าแนะน�าการกรอกแบบ
ส�ารวจ	

 7. ด�าเนินการติดแผ่นใสหรือพลาสติกใส กั้นระหว่าง 
เจ้าหน้าที่กับผู้โดยสารบริเวณเค้าเตอร์เช็กอิน
	 กรมท่าอากาศยาน	 (ทย.)	 ให้การสนับสนุนอาหาร 
และเครื่องดื่ม	 เพ่ือเป็นการให้ก�าลังใจให้กับ	 บุคลากร 
ทางการแพทย์และผูป้ฏบัิตงิาน	รวมถงึได้จดัเจ้าหน้าท่ีจติอาสา	
ทย.	 เพื่อมาช่วยให้บริการประชาชน	 ผู้มารับการฉีดวัคซีน 
ให้ได้รับความสะดวก	ณ	ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ	ที่ผ่านมา	
ทย.	 ยังคงให้ความร่วมมือกับ	 คค.	 ในการร่วมมือบูรณาการ 
การท�างาน	 ภายใต้นโยบายของนายศักดิ์สยาม	 ชิดชอบ	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 เพื่อเป็นการน้อมน�า 
แนวพระราชปณิธาน	“จิตอาสาท�าความดีด้วยหัวใจ”	ไปปฏิบัติ
ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
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กรมทางหลวง

 1. มาตรการด้านความปลอดภัยของประชาชน
	 	 1.1	ด�าเนนิการตดิตัง้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ	บรกิาร
ประชาชนทุกส�านกังานทางหลวง	แขวงทางหลวง	หมวดทางหลวง
และจุดบริการทางหลวง
	 	 1.2	 ด�าเนินการจัดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย	ส�าหรบัประชาชนทุกท่านท่ีมาตดิต่อราชการ	ทุกส�านกังาน 
ทางหลวง	แขวงทางหลวง	หมวดทางหลวง

 2. มาตรการด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ
สาธารณะต่าง ๆ
	 	 ก�าหนดให้เจ้าหน้าท่ีท�าความสะอาด	 ท้ังภายนอก 
และภายใน	 พาหนะรถยนต์ของทางราชการอย่างสม�่าเสมอ	 
ทุกส�านักงานทางหลวง	แขวงทางหลวง	หมวดทางหลวง
 
 3. มาตรการด้านความปลอดภัยของอาคาร/ สถานท่ี 
ให้บริการ
		 	 เพิ่มความถี่ในการท�าความสะอาดห้องน�้า	 อาคาร
สถานที่	ด้วยน�้ายาหรือสเปรย์ฆ่าเชื้อตามจุดบริการประชาชน

 4. มาตรการด้านความปลอดภัยของเจ ้าหน้าท่ี 
ผู้ปฏิบัติงาน
	 	 4.1	ตรวจคัดกรองวัดอุณภูมิ	 ข้าราชการ	พนักงาน
ราชการ	 ลูกจ้าง	 ก่อนเข้าปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีมา 
ปฏิบัติงาน
	 	 4.2	รณรงค์ให้ข้าราชการ	พนกังาน	และลกูจ้างสวมใส่ 
หน้ากากอนามัยและล้างมือ	 ด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ 
อย่างสม�่าเสมอ
	 	 4.3	จดัให้มจีดุบรกิารเจลแอลกอฮอล์ส�าหรับล้างมือ 
ตามจุดต่าง	ๆ	ภายในหน่วยงานส�าหรับเจ้าหน้าที่
	 	 4.4	ขอให้เจ้าหน้าท่ีหลกีเลีย่งการเดนิทาง	เลือ่นหรอื
งดการเดินทางไปยังพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โควิด-19
	 	 4.5	รณรงค์และด�าเนินการจัดบริการให้ข้าราชการ	
พนกังาน	และลกูจ้างให้ได้รบัการฉีดวคัซีนเพือ่ป้องกนัเช้ือไวรสั
โควิด-19
	 	 4.6	ให้ความช่วยเหลือส่งต่อสถานพยาบาล	ส�าหรับ
ประชาชนผู้ใช้ทางหลวงท่ีเจ็บป่วย	 โดยเฉพาะมีอาการไข	้ 
เจ็บคอ	เหนื่อยหอบ			
	 	 4.7	จัดให้เจ้าหน้าท่ีมาปฏิบัติงานให้มีการเหลื่อม
เวลาปฏิบัติงานทุกส�านักงานทางหลวง	 แขวงทางหลวงและ
หมวดทางหลวง
	 	 4.8	จัดท�าการตรวจ	ATK	ให้กับเจ้าหน้าที่มีภารกิจ
จ�าเป็นต้องมาปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าท่ีท�าความสะอาดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือ 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 

จดัตัง้จดุคดักรองโควดิ-19
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การด�าเนินงานตามมาตรการด้านความปลอดภัยในป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

 1. ด้านความปลอดภัยของประชาชน
	 	 1.1	จัดให้มีจุดบริการคัดกรองวัดอุณหภูมิผู ้ท่ีมา
ติดต่องานราชและจัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล์ล้างมือ
ตามจุดต่าง	ๆ	ภายในหน่วยงานส�าหรับผู้มาใช้บริการ
	 	 1.2	เพิ่มมาตรการคัดกรองในกรณีท่ีมีผู ้มาติดต่อ
ราชการ	โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าไปในอาคาร
	 	 1.3	ประชาสัมพันธ์ ให้ผู ้ ท่ีมาติดต่อราชการสวม
หน้ากากอนามัยก่อนเข้ามาติดต่องานราชการทุกครั้ง

 2. ด้านความปลอดภยัของยานพาหนะสาธารณะต่าง ๆ
	 	 2.1	ให้เจ้าหน้าท่ีท�าความสะอาดยานพาหนะของ
ราชการทั้งภายนอกและภายในอย่างสม�่าเสมอ
	 	 2.2	จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ภายในรถ
และให้ทุกคนนั่งเว้นระยะห่างตามความเหมาะสม	
	 	 2.3	ให้ทุกคนใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งตลอด 
เวลาเดนิทาง
	 	 2.4	สนับสนุนอุปกรณ ์อ�านวยความปลอดภัย 
ด่านสกัดคัดกรองโรค	COVID-19	กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 3. ด้านความปลอดภัยของอาคาร/สถานที่ให้บริการ
	 	 3.1	ให้เจ้าหน้าท่ีท�าความสะอาดบริเวณภายใน
ส�านักงาน	บริเวณโต๊ะท�างาน	หรือจุดที่ต้องสัมผัสเช่น	ลูกบิด
ประตู	ราวบันได	ห้องน�้า	และมีการท�าความสะอาดและฉีดพ่น
ฆ่าเชื้อ	
	 	 3.2	จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างเพียงพอ
ส�าหรบัเจ้าหน้าท่ีท่ีมาตดิต่อราชการ	ประจ�าหน้าอาคารส�านกังาน		

 4. ด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
		 	 4.1	จัดสถานที่เข้า	-	 ออกส�านักงานให้เข้า	-	 ออก
ทางเดียวเพื่อให้ทุกคนผ่านจุดคัดกรอง
		 	 4.2	มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิแก่เจ้าหน้าท่ีผู ้มา
ปฏิบัติงาน	 และผู้มาติดต่อราชการติดสติ๊กเกอร์ให้ผู ้ผ่าน 
การคดักรอง	รณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีสวมใส่หน้ากาก
อนามัยท�างาน				
	 	 4.3	ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าปฏิบัติงาน 
จดัโต๊ะท�างาน	การพดูคยุสัง่งานให้มรีะยะห่างกนัไม่น้อยกว่า	1	เมตร 
	 	 4.4	ติดตามข่าวสาร	 และปฏิบัติตามมาตรการของ
กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 5. ด้านความปลอดภัยในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
	 	 5.1	จัดให้เจ้าหน้าท่ีมาปฏิบัติงานให้มีการเหลื่อม
เวลาปฏิบัติงาน	และเวลาพักกลางวันเป็น	2	รอบได้แก่		
  • รอบท่ี	 1	 เวลาท�างาน	8.30	 น.	 -	 16.30	 น.	 
เวลาพัก	12.00	-	13.00	น
  • รอบท่ี	 2	 เวลาท�างาน	09.00	 น.	 -	 17.00	 น.	 
เวลาพกั	12.30	-	13.30	น.	
  • รอบท่ี	3	 เวลาท�างาน	09.30	 น.	-	17.30	 น.	 
เวลาพัก	13.00	-	14.00	น				
	 	 5.2	มกีารประชุมสัง่การปฏบัิตงิานผ่าน	Application	
“Zoom	Cloud	Meeting”	เพิม่ระยะห่าง	ลดการพบปะกนัระหว่าง
เจ้าหน้าที่	“Social	distancing”	เพื่อป้องกันแพร่กระจายไวรัส	
COVID-19
	 	 5.3	รณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ี	 และบุคคลท่ีเข้า	-	 ออก 
กรมทางหลวงสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะทุกครั้ง

จดัเตรยีมเจลแอลกอฮอล์ล้างมอืตามจดุต่าง ๆ ตรวจวัดอณุหภมูติามจดุต่าง ๆ 
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กรมทางหลวงชนบท

	 จากสถานการน์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา	2019	(COVID-19)	 ที่มีความรุนแรง	 กรมทางหลวง
ชนบท	 (ทช.)	 ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากร 
ในสังกัด	 และผู้ท่ีมาติดต่อราชการ	 จึงได้ก�าหนดมาตรการ
แนวทางในการปฏิบัติงาน	 ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 
เพื่อควบคุม	 ป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสดังกล่าว	 
โดยมอบหมายให้มีการปฏบัิตงิานนอกสถานท่ีตัง้ของหน่วยงาน	
(Work	From	Home)	 เพื่อลดการเคลื่อนย้าย	 ลดเดินทาง 
ของบุคลากร	และในการจดัประชุม	อบรมต่าง	ๆ 	ได้ปรบัเปลีย่น
มาใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการด�าเนินการทั้งหมด	
	 ท้ังนี	้ทช.	ได้ตัง้จดุคดักรองบรเิวณหน้าอาคารส�านกังาน	
ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ัวประเทศ	 เพ่ือตรวจเช็ก 
อุณหภูมิร่างกายของผู้ท่ีมาปฏิบัติงาน	 หรือติดต่อราชการ	
พร้อมจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์	เพื่อคัดกรองลดความเสี่ยง
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	
ซ่ึงนอกจากนี้ยังได้ก�าชับให้ผู ้ท่ีมาปฏิบัติงานสวมหน้ากาก

อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา	 น�ามาตรการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม	(Social	Distancing)	 มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน	
และหม่ันล้างมือ	 รวมท้ังได้ฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเช้ือ	 โดยใช้เครื่อง
พ่นยาความดันสูง	 บริเวณภายในกรมและอาคารส�านักงาน
ทั้งหมด	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว
	 นอกจากนี้ในเขตพื้นท่ีก่อสร้างท่ัวประเทศ	 ได้สั่งการ 
ให้ส�านักก่อสร้างทาง	 ส�านักก่อสร้างสะพาน	 และส�านักงาน
ทางหลวงชนบทท่ัวทุกภมิูภาค	คมุเข้มเพือ่ป้องกนัและควบคมุ
การแพร่ระบาดในพื้นที่ก่อสร้างและที่พักของคนงาน	โดยมีข้อ
ปฏิบัติส�าหรับเจ้าหน้าท่ี	 ผู ้รับจ้างและคนงาน	 ด�าเนินการ 
ตามมาตรการป้องกันฯ	 คัดกรองทุกคร้ังก่อนเข้าปฏิบัติงาน	
สวมหน้ากากอนามัย	หรอืหน้ากากผ้าตลอดเวลา	เว้นระยะห่าง	 
และจุดล้างมือ	 พร้อมท้ังมีการเตรียมวางแผนรับมือและ
ท�าความเข้าใจกับเจ้าหน้าท่ี	 กรณีท่ีพบผู้ติดเช้ือหรือผู ้ท่ีม ี
ความเสี่ยงสูง

 เจ้าหน้าท่ีท�าความสะอาดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือ 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
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จดุคัดกรองวัดอณุหภมิู

ด�าเนนิมาตรการป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดในพ้ืนท่ีก่อสร้างและท่ีพักของคนงาน
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กรมการขนส่งทางราง

การมีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
 1. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีน
	 นายศักดิ์สยาม	 ชิดชอบ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม	และผู้บริหารกระทรวงคมนาคมร่วมกับ	นายสรพงศ์	
ไพฑูรย์พงษ์	 รองปลัดกระทรวงคมนาคม	 รักษาราชการแทน	
อธิบดีกรมการขนส่งทางราง	 และนายพิเชฐ	 คุณาธรรมรักษ์	 

รองอธบิดกีรมการขนส่งทางราง	ร่วมลงพืน้ท่ีตรวจเย่ียมการให้
บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ ้น	 (Booster	dose)	 (เข็มท่ี	 3)	 
ณ	 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ	 สถานีกลางบางซ่ือ	 เมื่อวันท่ี	 
1	ตุลาคม	2564

157รายงานประจ�าปี 2564 กระทรวงคมนาคม



 2. การออกประกาศกรมการขนส่งทางราง 
 กรมการขนส่งทางราง	(ขร.)	ได้ด�าเนนิการออกประกาศ 
กรมการขนส่งทางราง	 จ�านวน	10	 ฉบับ	 ในปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	2564	 เพ่ือขอความร่วมมือหน่วยงานท่ีให้บริการระบบ
ขนส่งทางรางและผู้โดยสารปฏิบัติ	 ในการ	 “คัดกรอง ป้องกัน 
ควบคุม ดูแล” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

 3. ส่งมอบอาหารกลางวันแก่บุคลากรทางการแพทย์ 
และเจ้าหน้าที่
 ขร.	ส่งมอบอาหารกลางวนั	จ�านวน	300	ชุด	และอาหาร
แห้ง	 จ�านวน	100	 ชุด	 ให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซ่ือ	 
เพื่อร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย	์
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 และจิตอาสา
จากหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน	 ในการให้
บรกิารฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน	เพือ่สร้างภมิูคุม้กนัและป้องกนั 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส	COVID-19

 4. การเข้ารับวัคซีนโควิด-19
	 เจ้าหน้าที่	 ขร.	 เข้ารับวัคซีนโควิด-19	ณ	สถานีกลาง
บางซ่ือ	 ส�าหรับการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19	 ในครั้งนี	้ 
เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด-19	 ตามแนวทางของรัฐบาลเพ่ือการควบคุม 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	2019
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ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
 1. มีนโยบายในการ Work From Home เพื่อลด 
ความแออัดของพื้นท่ีและเว้นระยะห่างทางกายภาพ	 ตั้งแต ่
วันที่	23	มีนาคม	2563	จนถึงปัจจุบัน	โดยปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ของการแพร่ระบาด
 2. จัดให้มีการตรวจหาเช้ือ COVID-19 แบบ ATK  
(Rapid Antigen Test) ให้พนักงาน	 รวมถึงบุคลากร 
ท่ีปฏิ บั ติงานร ่วมกับ	 กพท.	 ท่ีต ้องเข ้ามาปฏิ บัติงาน 
ณ	ส�านักงานอย่างเป็นสม�่าเสมอ
 3. มีการคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงาน	ณ	ส�านักงาน	
ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ
 4. มีการท�าความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นที่ส�านักงาน

 ส�านักงานการบินพลเรือน (สบพ.) ร่วมสนับสนุน 
อาหารและเครื่องดื่ม ส�าหรับเจ ้าหน ้า ท่ีผู ้ปฏิ บัติ งาน  
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
	 ครั้ ง ท่ี 	 1	 เ ม่ือวัน ท่ี	 20	 -	 21	 เมษายน	 2564	 
อาหาร	850	กล่อง/	น�้าดื่ม	2,400	ขวด/	น�้าผลไม้	360	กล่อง
	 ครั้ง ท่ี	 2	 เ ม่ือวันท่ี	 20	 -	 21	 มิถุนายน	 2564	 
อาหาร	1,400	กล่อง/	น�้าดื่ม	2,040	ขวด
	 ครั้ ง ท่ี 	 3 	 เ ม่ือวัน ท่ี 	 4	 - 	 5	 สิ งหาคม	 2564	 
อาหาร	1,400	กล่อง/	น�้าดื่ม	1,440	ขวด
	 ครั้ ง ท่ี 	 4	 เ ม่ือวัน ท่ี 	 4	 - 	 6	 กันยายน	 2564	 
อาหาร	2,100	กล่อง/	น�้าดื่ม	2,160	ขวด
	 ครั้ ง ท่ี 	 5	 เมื่ อวัน ท่ี 	 17	 -	 18	 ตุลาคม	 2564	 
อาหาร	1,600	กล่อง/	น�้าดื่ม	1,608	ขวด	
	 ครั้งท่ี	 6	 เม่ือวันท่ี	 25	 -	 26	 พฤศจิกายน	2564	 
อาหาร	1,200	กล่อง/	น�้าดื่ม	1,200	ขวด
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การรถไฟแห่งประเทศไทย

 24 พฤษภาคม 2564
 สถานีกลางบางซ่ือเปิดให้บริการเป็นศูนย์ฉีดวัคซีน 
กลางบางซ่ือเป็นวันแรก	 โดยเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ขับข่ี
รถโดยสารสาธารณะท่ีลงทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบก	
และพนักงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมนั้น	 
โดยมี	นายอนุทิน	ชาญวีรกุล	รองนายกรัฐมนตรี	และรัฐมนตรี
ว ่าการกระทรวงสาธารณสุข	 นายชยธรรม ์	 พรหมศร	 
ปลัดกระทรวงคมนาคม	 และนายจิรุตม์	 วิศาลจิตร	 ประธาน
กรรมการ	 การรถไฟแห่งประเทศไทย	 มาร่วมตรวจเยี่ยม 
และให้ก�าลงัใจ	ซ่ึงมผีูล้งทะเบียนทยอยเดนิทางเข้ามารบับรกิาร
อย่างต่อเนื่องตลอดท้ังวัน	 โดยสามารถฉีดวัคซีนได้ครบ 
ตามเป้าหมาย	5,000	คน

7 มิถุนายน 2564
	 พลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีพร้อมด้วย
นายอนุทิน	 ชาญวีรกูล	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	
ลงพืน้ท่ีตรวจเยีย่มการให้บรกิารฉีดวคัซีนท่ีศนูย์ฉีดวคัซีนกลาง
บางซื่อ ณ สถานีกลางบางซื่อ	 โดยมีนายศักดิ์สยาม	ชิดชอบ	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 นายชยธรรม์	 พรหมศร	 
ปลัดกระทรวงคมนาคม	 นายนิรุฒ	 มณีพันธ์	 ผู้ว่าการรถไฟ 
แห่งประเทศไทย	(รฟท.)	พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารและเจ้าหน้าท่ี
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 ให้การต้อนรับ	 ณ	 สถานีกลาง
บางซื่อ

11 มิถุนายน 2564
	 การรถไฟแห่งประเทศไทย	 ภายใต้การก�ากับดูแล 
ของกระทรวงคมนาคม	 ร่วมกับศูนย์อ�านวยการใหญ่จิตอาสา 
พระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน)	โดยมีพลเอก	ธวัชชัย	
ชวนสมบูรณ์	ท่ีปรกึษาผูว่้าการรถไฟฯ	เป็นผูแ้ทนจติอาสา	904	
มอบเจลพระราชทาน	 อาหาร	 และน�้าดื่มให้กับประชาชน 
ท่ีเข้ารบับริการฉีดวคัซีนท่ีสถานกีลางบางซ่ือ	โดยเร่ิมด�าเนนิการ 
ตั้งแต่วันท่ี	7	 มิถุนายน	2564	 เป็นต้นมา	 ส�าหรับกิจกรรม 
ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบ�าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์	 “มีแล้วแบ่งปัน”	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจ ้าฯ	 พระบรมราชินี	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา	3	มิถุนายน	2564	

2 กรกฎาคม 2564
	 นายนิรุฒ	 มณีพันธ์	 ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย	 
ได้ลงพื้นท่ีร่วมกิจกรรมจิตอาสาบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนือ่งในโอกาส
วนัเฉลมิพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564	ด้วยการน�าเครือ่ง
อุปโภคบรโิภค	ข้าวสาร	อาหารแห้ง	และของใช้ท่ีจ�าเป็นในชีวติ
ประจ�าวนั	จ�านวน	300	ชุด	มอบให้กบัชมุชนสลกัหิน	และชุมชน
วัดดวงแข	 ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีตั้งอยู่ติดกับบริเวณสถานีกรุงเทพ	
(หัวล�าโพง)	 เขตปทุมวัน	 กรุงเทพฯ	 พร้อมกับมอบข้าวกล่อง 
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์	 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีน
ให้กับประชาชนท่ีสถานีกลางบางซ่ือ	 จ�านวน	300	 กล่อง	
พนักงานรถไฟท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้านการโดยสารท่ีสถานีกรุงเทพ	
และบนขบวนรถโดยสาร	 จ�านวน	300	 กล่อง	 ช่วยบรรเทา 
ความเดือดร้อนช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ี	 ซ่ึงส่วนใหญ่ 
เป็นผู้มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด-19	)	
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19 กรกฎาคม 2564
	 การรถไฟฯ	และกองบังคับการต�ารวจรถไฟ	ให้ประชาชน
ผูม้าใช้บรกิารฉีดวคัซีนท่ีสถานกีลางบางซ่ือใช้บรกิารลานจอดรถ
ใต้ดิน (ชั่วคราว)	 เพื่อรองรับประชาชนผู้มาใช้บริการ	 รวมถึง
เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานสามารถรองรับรถได้กว่า	1,600	 คัน	
เพือ่ความเป็นระเบียบเรยีบร้อย	 และความปลอดภยัของผูม้ารบั 
บริการ	 ซ่ึงจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณภายใน
สถานีฯ	 และบริเวณโดยรอบ	 โดยสามารถเดินทางเข้าได	้ 
2	 ช่องทาง	 คือถนนก�าแพงเพชร	2	 (ข้างขนส่งหมอชิต)	 
และถนนก�าแพงเพชร	 บริเวณแยกศาลเยาวชนและครอบครัว
กลาง	รวมทั้งรถขนส่งสาธารณะ	

27 กรกฎาคม 2564
	 การรถไฟแห่งประเทศไทย	ด�าเนนิการจดัขบวนรถโดยสาร
พเิศษส่งผู้ป่วยติดเช้ือโควิดกลุ่มสีเขียวกลับภูมิล�าเนาฟรี	 ตาม
นโยบายของกระทรวงคมนาคม	 นายศักดิ์สยาม	 ชิดชอบ	
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม	ได้มอบนโยบายให้การรถไฟฯ	
เปิดเดินรถขบวนพิเศษส่งผู ้ป่วยติดเช้ือโควิด-19	 ชุดแรก	 
เดินทางกลับภมิูล�าเนาในเส้นทางสายอสีานเป็นท่ีเรยีบร้อยแล้ว	
โดยมีพนกังานรถไฟ	 เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจังหวัด	 และฝ่าย
ความมัน่คงให้การดแูลตลอดการเดินทาง	นอกจากนี	้การรถไฟฯ	
ยังอยู่ระหว่างร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานคร	 ในการส�ารวจ 
โรงซ่อมบ�ารุงรถไฟฟ้า	สถานีกลางบางซื่อ	เพื่อปรับปรุงจัดตั้ง
เป็นศนูย์พกัคอยเพือ่ส่งต่อแห่งใหม่	ส�าหรบัใช้รองรบัผูป่้วยโควดิ
กลุม่สเีขียวท่ียังไม่มอีาการในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร	ซ่ึงขณะนี้
อยู่ระหว่างการเตรยีมความพร้อมในด้านสถานท่ีและสิง่อ�านวย
ความสะดวกอีกด้วย

5 สิงหาคม 2564
	 นายนิรุฒ	 มณีพันธ์	 ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย	 
มอบนโยบายให้พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย	พนักงาน
ย่านสถานีกรุงเทพและย่านบางซื่อ	ลงพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอย 
และท�าความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสถานีกลางบางซ่ือ 
ร่วมกบัคณะจติอาสา 904 และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายรักษาความสะอาด
และสิ่งแวดล้อม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	เพื่อบ�ารุงรักษา
ความสะอาด	 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสถานีกลาง
บางซ่ือ	เพือ่รองรบัการเดนิทางของประชาชนท่ีเข้ามารับบริการ
วัคซีนท่ีศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซ่ือ	 รวมถึงผู้โดยสารท่ีเข้ามา 
ใช้บริการขบวนรถไฟชานเมืองสายสีแดง	 ให้เกิดความสะอาด	
สะดวก	ปลอดภัยตามมาตรฐานสาธารณสุข	ณ	บริเวณอาคาร
สถานีกลางบางซื่อ	

7 สิงหาคม 2564
	 นายนิรุฒ	 มณีพันธ์	 ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย	 
เป็นประธานในกิจกรรม Big Cleaning ลงพื้นท่ีจัดเก็บขยะ
มูลฝอย ล้างท�าความสะอาดพื้นผิวถนน ทางเท้า ด้วยน�้ายา 
ฆ่าเชื้อ และท�าความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารสถานี
กลางบางซ่ือ ร่วมกบัคณะจติอาสา 904 และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายรกัษา
ความสะอาดและสิ่งแวดล้อม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
เพือ่บ�ารุงรกัษาความสะอาด	ความเป็นระเบยีบเรียบร้อยภายใน
สถานีกลางบางซ่ือ	 เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน 
ท่ีเข้ามารับบริการวัคซีนท่ีศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซ่ือ	 รวมถึง 
ผู้โดยสารท่ีเข้ามาใช้บริการขบวนรถไฟชานเมืองสายสีแดง	 
ให้เกดิความสะอาด	สะดวก	ปลอดภยัตามมาตรฐานสาธารณสขุ	
ณ	บริเวณอาคารสถานีกลางบางซื่อ
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การท่าเรือแห่งประเทศไทย

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

 1. มาตรการการเฝ้าระวงัพาหนะเรอืและลกูเรอืท่ีมาจาก
พื้นที่เสี่ยง	 โดยมีการตรวจคัดกรองเรือทุกล�า	 ทุกสัญชาต	ิ 
และลกูเรอืทุกคน	ซ่ึงบรษัิทเจ้าของเรอื	หรอืตวัแทนเรอืต้องแจ้ง
ก�าหนดตารางเรือท่ีจะเข้าเทียบท่าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	24	
ช่ัวโมง	 ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเรือท่ีเข้ามาในราชอาณาจักร	
(Information	of	Conveyance)	 รายงานสุขลักษณะของเรือ 
ทางวิทยุโทรเลข	(Maritime	of	Declaration	of	Health	Radio	
Telegram)	 ใบรับรองสุขอนามัยของการเดินทางโดยเรือ	 
(Maritime	of	Declaration	of	Health)	และรายงานการเดินทาง
ประกอบด้วยประเทศที่ผ่านมาหรือที่เรือจอดแวะพัก	(Port	of	
Call)	 หากมีลูกเรือป่วย	 มีอาการไข้	 ร่วมกับอาการระบบ 
ทางเดนิหายใจอย่างใดอย่างหนึง่	เช่น	ไอ	เจบ็คอ	มนี�า้มกู	หายใจ
เหนื่อยล�าบาก	ฯลฯ	จะต้องยื่นบัญชีรายชื่อลูกเรือ	(Crew	List)	
โดย	 กทท.	 จะแจ้งก�าหนดจุดจอดเรือท่ีหลักผูกเรือกลางน�้า	
พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเข้าตรวจสอบทันที

 2. มาตรการสร้างความปลอดภัยในการท�างานของ 
ผูป้ระกอบการบรรจตุูส้นิค้า และพนกังานแรงงาน รวมทั้งสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ผู ้ใช้บริการภายในท่าเรือกรุงเทพอย่าง
เคร่งครดั	ได้แก่	ตรวจคดักรองเชิงรกุให้แก่ผูป้ระกอบการบรรจุ
ตู ้สินค้าและพนักงานแรงงานท่ีเข ้ามาปฏิบัติงานในเขต 
รั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ	 การตรวจสอบเอกสารยืนยัน 
การเข้ารับวัคซีน	COVID-19	 จากโรงพยาบาลหรือจาก 
แอปพลเิคชนัหมอพร้อม	การขยายจุดการให้บรกิาร	One	Stop	
Service	รวมท้ังการจดัให้มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บรกิารในบรเิวณ
ต่าง	 ๆ	 ภายในส�านักงานและภายในลานบรรจุสินค้า	 รณรงค ์
ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	และจัดให้มีการเว้น
ระยะห่างระหว่างบุคคล	(Social	Distancing)	 เพิ่มความถี ่
ในการท�าความสะอาดพื้นท่ีส่วนกลาง	 รวมท้ังอุปกรณ์พื้นผิว
สัมผัสร่วมกัน	เป็นต้น

 3. มาตรการคดักรองพนกังานท่ีมาปฏบัิตงิาน	ผูใ้ช้บรกิาร
และประชาชนท่ัวไปท่ีมาตดิต่องานต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา	 และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด	 มีการก�าหนดช่องทางเข้า	 -	 ออกอาคาร 
เพียงช่องทางเดียว	 จัดเจ้าหน้าท่ีวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคน 
ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน	(Thermoscan)	หรือกล้องถ่ายภาพ
ความร้อน	(Thermoscan	Infrared	Camera)	ทุกจุดที่ก�าหนด
เป็นช่องทาง	 เข้า	-	 ออกอาคาร	 ผู้ที่มีอุณหภูมิเกินกว่า	37.5	
องศาเซลเซียส	 จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าอาคาร	 ซ่ึงจะม ี
เจ้าหน้าที่แนะน�าตามขั้นตอน	 นอกจากนี้ยังมีการจัดแบ่งกลุ่ม
พนักงานปฏิบัติงานในท่ีพักอาศัย	 (Work	From	Home)	 
เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเช้ือฯ	 รวมท้ังมีการก�าหนด
มาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล	(Social	Distancing)
เปลีย่นรูปแบบการฝึกอบรมและการจดัประชุมเป็นแบบออนไลน์	
จัดเจลแอลกอฮอล์ตามจุดบริการอย่างทั่วถึง	และฉีดพ่นน�้ายา
ฆ่าเช้ือไวรัสท่ัวท้ังอาคาร	 มีการเพิ่มจุดรับช�าระค่าบริการ 
เพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการ	 และประชาสัมพันธ์การให้
ความรู้เพื่อป้องกันโรคผ่านทางเครือข่ายชุมชนออนไลน์ของ
หน่วยงาน	(Line	และ	Facebook)	อย่างต่อเนื่อง
	 นอกเหนือจากมาตรการดังกล่าว	 กทท.	 ได้มอบเงิน
สนับสนุนโรงพยาบาลต่าง	 ๆ	 ศูนย์บริการสาธารณสุข	41	
คลองเตย	และชุมชนโดยรอบ	กทท.	เพื่อน�าไปจัดหาอุปกรณ์
ทางการแพทย์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	 อย่างต่อเนื่อง	 รวมท้ังได้
จัดสรรงบประมาณจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	
(COVID-19)	ชุมชนคลองเตย	บรเิวณโกดงัสเตเดยีม	(พืน้ท่ี	15	
ไร่)	เพื่อเป็นศูนย์พักคอย	(Community	Isolation)	รองรับผู้ที่
ตรวจพบเช้ือ	 (คนไข้สีเขียว)	 จ�านวนประมาณ	300	 เตียง						
และจัดพื้นที่ส�าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลประจ�าศูนย์ด้วย
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กทท .  รวมพลั ง  กฟน .  สร ้ าง โรงพยาบาลสนาม  
ณ โกดังสเตเดียม กทท.

 กทท.	ในฐานะหนึง่ในหน่วยงานภาคเีครอืข่ายการจดัตัง้
โรงพยาบาลสนามและศูนย์	CI	ของ	กทท.	ณ	โกดังสเตเดียม	
กทท.	 โรงพยาบาลสนามและศูนย์	CI	 ของ	 กทท.	 จัดตั้งข้ึน 
เพ่ือเป็นสถานท่ีพกัรกัษาตวัของพนกังาน	กทท.	และชาวชมุชน
ที่ตรวจพบเชื้อ	COVID-19	ซึ่งเป็นผู้ป่วยในกลุ่มอาการสีเขียว
และสเีหลอืงท่ีมีอาการไม่รนุแรง	ภายในพืน้ท่ีจดัเป็นเตน็ท์สนาม
จ�านวน	3	หลงั	รองรบัผูป่้วยได้	300	เตยีง	แบ่งเป็นโรงพยาบาล
สนามจ�านวน	240	เตียง	(แยกชาย-หญิง)	และศูนย์	CI	จ�านวน	
60	 เตียง	 โดย	 กทท.	 เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการจัดตั้ง	
ระบบสาธารณูปโภค	 สุขอนามัย	 และสิ่งแวดล้อม	 สิ่งอ�านวย 
ความสะดวก	 วัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ท่ีจ�าเป็น	 เป็นต้น	 
เมื่อวันที่	23	สิงหาคม	2564

	 พร้อมกันนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคี
เครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีให้การสนับสนุน	 ได้แก	่ 
การไฟฟ้านครหลวงท่ีสนับสนุนด้านการติดตั้งและวางระบบ
ไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลสนามและศูนย์	CI	ส�านักงานส�าหรับ
บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล	 นอกจากนี้ยังได้รับ 
การสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี	PTTOR	การประปานครหลวง	
ส�านกังานเขตคลองเตย	กรงุเทพมหานคร	กระทรวงการพฒันา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 มูลนิธิบุณยะจินดา	 มูลนิธิ
มาดามแป้ง	โรงพยาบาลนวเวช	และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์	
เป็นต้น
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  ท่าเรือภูมิภาค
	 กทท.	 มีนโยบายให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีน	 
ครบทั้ง	2	 เข็ม	 พร้อมทั้งตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019	(COVID-19)	 แบบเร่งด่วนด้วยชดุตรวจ	ATK	(Antigen	
Test	Kit)	 ให้แก่พนักงานในส่วนของส�านักท่าเรือภูมิภาค	 
(ส่วนกลาง)	 ท่าเรือระนอง	(ทรน.)	 ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน	
(ทชส.)	และท่าเรือเชียงของ	(ทชข.)

	 นอกจากนี้	ท่าเรือขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ	ตั้งอยู่
ระหว่างเขตแดนประเทศ	 มีการใช้บริการขนถ่ายสินค้า 
หลากหลายประเภท	 จึงมีมาตรการควบคุมและป้องกัน 
การแพร่ระบาดโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ดงันี้

 ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (ทชส.)	 ร่วมกับ	 เจ้าหน้าท่ี 
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ	 เจ้าหน้าท่ีส�านักงาน 
เจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย	 และต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง
เชียงแสน	 ประจ�าท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน	 ด�าเนินการตรวจ 
คัดกรองคนประจ�าเรือ	 และพ่นน�้ายาฆ่าเช้ือภายในเรือ	 
ก่อนท�าการขนถ่ายสินค้า	 พร้อมท้ังมีการตรวจวัดอุณหภูมิ
ร่างกายบุคคลภายนอก	ก่อนเข้ามาติดต่อประสานงานบริเวณ
หน้าประตูทางเข้าท่าเรือฯ

 ท่าเรือระนอง (ทรน.)	 ร่วมกับโรงพยาบาลระนอง	 
และสาธารณสุขอ�าเภอเมืองระนอง	 จังหวัดระนองด�าเนินการ
ตรวจเชิงรุกหาเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	 ให้กับ
พนักงาน	 ลูกจ้างและผู้ประกอบการ	 บริเวณภายในโรงพัก 
สินค้าท่าเรือระนอง	 พร้อมท้ังพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อภายในอาคาร	
One	Stop	Service	 ส�าหรับผู้มาติดต่อและใช้บริการท่ีท่าเรือ
ระนอง	

	 ส�าหรับการมีส่วนร่วมในศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซ่ือ	
กทท.	 ได้ด�าเนินการตามนโยบายกระทรวงคมนาคม	โดยเชิญ
ชวนพนักงานจิตอาสาร่วมอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน	ตามรอบระยะเวลาที่กระทรวงคมนาคม
ก�าหนด	 ท้ังนี้ 	 กทท.	 ได ้ด�าเนินการให ้พนักงานได ้รับ 
การฉีดวัคซีนแล้วเป็นจ�านวนกว่าร้อยละ	94	 ของจ�านวน
พนักงานทั้งหมด
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การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การมีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
 1. โครงการสถานท่ีกักตัวให้กับพนักงานและลูกจ้าง  
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ท่ีมีความเสีย่งสงูสมัผสั
ใกล ้ ชิดกับผู ้ติดเ ช้ือไว รัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ณ อาคารปฏบิตักิาร การทางพเิศษแห่งประเทศไทย (ตลิ่งชัน)
	 •	 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน 
ให้กับพนักงานและลูกจ้าง	 กทพ.	 ท่ีมีความเสี่ยงสูงสัมผัส 
ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)														
	 •	 เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจให้กับพนักงานและลูกจ้าง	
กทพ.	 ท่ีมีความเสี่ยงสูงสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา	
2019	(COVID-19)																								 																				
	 •	 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง	 กทพ.	 กับ
พนักงานและลูกจ้าง	กทพ.					
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 2. โครงการปันน�้าใจสู้ภัย COVID-19 เพื่อชีวิตที่ดีกว่า 
(ตอบแทนสังคม)
	 •	 สนับสนุนงบประมาณในการซ้ือวัสดุอุปกรณ์และ
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์	 ให้แก่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	
(นทพ.)	

	 •	 สนับสนุนงบประมาณในการซ้ือวัสดุอุปกรณ์และ
เวชภณัฑ์ทางการแพทย์	ให้แก่	ส�านกัอนามัย	กรงุเทพมหานคร	
(ศูนย์บริการสาธารณสุข	25	ห้วยขวาง)

	 •	 สนับสนุนงบประมาณในการซ้ือวัสดุอุปกรณ์และ
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์	 ให้แก่	 โรงพยาบาลสนามของ
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

166 รายงานประจ�าปี 2564 กระทรวงคมนาคม



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

D -Distancing
	 จ�ากัดจ�านวนผู ้ โดยสารก่อนเข้าสู ่ขบวนรถไฟฟ้า		 
(Group	Release)	เพื่อลดความหนาแน่นในขบวนรถ

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
 1. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
ด�าเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T

M -Mask Wearing
	 รฟม.	ได้มีการประชาสมัพนัธ์ขอความร่วมมือผูโ้ดยสาร
ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะเข้าใช้
บริการ

H -Hand Washing
	 รฟม.	 ได้จัดวาง	 เจลแอลกอฮอล์ให้บริการในจุดตรวจ
วดัอณุหภมูหิน้าห้องออกบัตรโดยสาร	ช้ันชานชาลา	และบริเวณ
อื่น	ๆ	ภายในสถานีรถไฟฟ้า

T -Testing
	 รฟม.	 ได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีบริเวณจุดตรวจวัดคัดกรอง
อุณหภมิูผู้โดยสารก่อนเข้าใช้บริการรถไฟฟ้ามหานครทุกสถานี

T -Thaichana
	 รฟม.	ได้จัดให้มี	QR	Code	ไทยชนะ	ในขบวนรถทุก 
ขบวน	 พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้โดยสาร	 
สแกน	QR	Code	ไทยชนะ	ขณะใช้บริการ
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 2. การเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงคมนาคม
	 	 •		ตรวจวัด	คัดกรองอุณหภูมิร่างกายพนักงาน
	 	 •		ท�าความสะอาดเหรียญโดยสาร	(Token)	ก่อนน�า
หมุนเวียนใช้งาน
	 	 •		ท�าความสะอาดภายในขบวนรถไฟฟ้า
	 	 •		ท�าความสะอาดภายในสถานีรถไฟฟ้า

 3. รฟม. มอบอาหารและเครื่องดื่มให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ  
	 เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งมอบก�าลังใจในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส	COVID-19	 
จ�านวน	5	ครั้ง	 ได้แก่	 เมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2564	วันที่	14	
กรกฎาคม	2564	วันที่	10	-	11	สิงหาคม	2564	วันที่	16	-	20	
กันยายน	2564	และวันที่	22	-	24	ตุลาคม	2564
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องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19)
	 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	(ขสมก.)	 ปฏิบัติตาม
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม	 (Social	Distancing)	 
บนรถโดยสารทุกคัน	 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส
โคโรนา	2019	(COVID-19)	ดังนี้
 1. ด้านพนักงานประจ�ารถ
	 	 •	 ตรวจวัดอุณหภูมิร ่างกายของพนักงานขับรถ	 
และพนกังานเกบ็ค่าโดยสารทุกครัง้ก่อนขึน้ปฏบัิตหิน้าท่ีบนรถ
โดยสาร
	 	 •	 ก�าชับพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร	
สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง	ขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร

   2. ด้านรถโดยสารประจ�าทาง
	 	 •	 เพิ่มความถี่ ในการล้างท�าความสะอาดระบบ 
ปรับอากาศ	และการท�าความสะอาดผ้าม่าน
  

	 	 •	 ใช ้ผลิตภัณฑ ์ฆ ่า เ ช้ือโรคท่ี มีส ่วนผสมของ 

แอลกอฮอล์	70%	 ฉีดพ่นท�าความสะอาดภายใน	 รถโดยสาร	

และใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว	 เช็ดท�าความสะอาดอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	

ที่ผู้ใช้บริการต้องสัมผัส	 เช่น	 เบาะที่นั่ง	ราวจับ	กริ่งสัญญาณ	

เป็นต้น
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 3. ด้านผู้ใช้บริการ
	 •	 ผู้ใช้บริการจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา	
ขณะใช้บริการรถโดยสาร

  

 
	 •	 ล ้างท�าความสะอาดมือด ้วยเจลแอลกอฮอล	์ 
ที่ติดตั้งบริเวณทางขึ้น	-	ลง	รถโดยสาร
  
 4. ด้านการจัดเดินรถโดยสาร
	 •		ขสมก.	จดัรถโดยสารปรบัอากาศ	Shuttle	Bus	รบั	-	ส่ง	
ประชาชนฉีดวคัซีนท่ีสถานกีลางบางซ่ือ	 จ�านวน	4	 เส้นทาง	 เพื่อ
อ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนท่ีเดินทางมาเข้ารับ 
การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	
โดยเริ่มจัดเดินรถตั้งแต่วันที่	7	มิถุนายน	2564	จนถึงปัจจุบัน	
มีผลการด�าเนินงานตั้งแต่วันท่ี	7	 มิถุนายน	2564	 ถึงวันท่ี	 
30	กันยายน	2564	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564)	จัดเดินรถให้
บรกิารท้ังสิน้	จ�านวน	2,418	คนั	เพือ่อ�านวยความสะดวกให้กบั
ประชาชนท่ีเดนิทางมาเข้ารับการฉีดวคัซีนฯ	โดยเร่ิมให้บรกิาร	
ระหว่างเวลา	08.00	 -	20.00	 น.	 หรือจนกว่าประชาชน 
จะออกจากพื้นที่หมด

ล�าดับ เส้นทาง จ�านวนรถ (คัน) จ�านวนเที่ยววิ่ง

1 วงกลมบางซื่อ	(วิ่งภายในสถานีกลางบางซื่อ)	 678 14,004

2 วงกลมเซ็นทรัลลาดพร้าว	-	BTS	หมอชิต	-	บางซื่อ	-	หมอชิต	2	 681 5,707

3 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ	-	สถานีกลางบางซื่อ 559 7,958

4 ท่าเรือบางโพ	-	สถานีเตาปูนสายสีม่วง	-	สถานีกลางบางซื่อ 500 6,545

รวม 2,418 34,214

 5. ด้านการจดัพนกังานอ�านวยความสะดวกสถานกีลาง
บางซื่อ
	 •	 จัดเจ้าหน้าท่ี	 นายตรวจ	 สายตรวจพิเศษ	 อ�านวย 
ความสะดวกด้านการจราจรภายในสถานีกลางบางซื่อ
				 •		จัดเจ้าหน้าที่	ประชาสัมพันธ์	หัวหน้างาน	พนักงาน
จิตอาสา	อ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาฉีดวัคซีน

	 	 •	 ก�าหนดจุดนั่ง	(เบาะท่ีไม่มีเครื่องหมายกากบาท)	
และจุดยืนภายในรถโดยสาร

		 	 •	 ติดตั้ง	QR	Code	 แอปพลิเคชัน	 “หมอชนะ	 
และ	“ไทยชนะ”	บริเวณหลังเบาะที่นั่ง	และบริเวณผนังภายใน 
รถโดยสารส�าหรับให้ผู ้ใช้บริการ	 สแกนผ่านโทรศัพท์แบบ 
สมาร์ทโฟน	เพื่อเก็บข้อมูลการเดินทาง
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สถาบันการบินพลเรือน

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19)
	 สถาบันการบินพลเรือนได้เน้นการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	แบบเชิงรุก	โดยจัดให้มีการ
ตรวจคัดกรองหาเชื้อ	COVID-19	ด้วยแบบตรวจหาแอนติเจน
ด้วยตนเอง	(COVID-19	Antigen	Test	Self-test	Kits:	ATK)	
โดยงานพยาบาล	แผนกกิจการนักศึกษา
	 นอกจากนี้	 สถาบันการบินพลเรือนยังได้ก�าหนด 
และประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแนวปฏิบัติส�าหรับ 
การจัดการเรียนการสอน	 การสอบ	 และการท�ากิจกรรม 
ในสถานการณ ์การแพร ่ ระบาดของโรค	 COVID-19	 
เพ่ือให้นักศึกษา	 ผู ้เข้าอบรม	 พนักงาน	 ผู ้ประกอบการ	 
หรอืบุคคลอืน่ใดท่ีประสงค์จะเข้ามาในพืน้ท่ีของสถาบันการบิน
พลเรือนทราบข้อควรปฏิบัติท่ีต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด	 
ทั้งนี้	สามารถสรุปข้อควรปฏิบัติได้	6	ข้อหลัก	ดังนี้
 1. การคดักรอง (Screening)	ทุกคนท่ีเข้ามาภายในพืน้ท่ี
ของสถาบันการบินพลเรอืน	ต้องผ่านการคดักรอง	วดัอณุหภมิู
ร่างกาย
 2.  การสวมหน้ากาก (Mask) ทุกคนต้องสวมหน้ากาก
ผ้าหรือหน้ากากอนามัย	 ตลอดเวลาท่ีอยู่ภายในพื้นท่ีของ
สถาบันการบินพลเรือน
 3.  การลงทะเบียนไทยชนะ (Thai Chana)	ทุกคนที่เข้า
มาภายในพ้ืนท่ีของสถาบันการบินพลเรือนต้องลงทะเบียน 
ไทยชนะ	หรือลงทะเบียนใบเอกสารที่จัดไว้
 4.  การประเมินความเสี่ยง (Thai Save Thai)	ทุกคน
ต้องประเมินความเสีย่งการแพร่เช้ือของตนเองผ่านระบบ	Thai	
Save	Thai	ก่อนเข้ามาภายในพืน้ท่ีของสถาบันการบินพลเรือน	

และหากผลการประเมินพบว่ามีความเสี่ยงสูง	 บุคคลท่านนั้น
ต้องติดต่อสถานพยาบาลใกล้เคียงหรือติดต่องานพยาบาล	
แผนกกิจการนักศึกษา	 เพื่อเข้ารับการประเมินหรือเข้ารับ 
การตรวจคัดกรองหาเชื้อ	COVID-19	ด้วยแบบตรวจ	ATK
 5.  การล้างมอื (Hand Washing)	ล้างมอืบ่อย	ๆ	ด้วยสบู่ 
และน�้านานอย่างน้อย	20	 วินาที	 หรือใช้เจลแอลกอฮอล์	 
รวมทั้งต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยง	เช่น	ราวบันได
หรือลูกบิดประตู	 เป็นต้น	 และไม่ควรใช้มือสัมผัสใบหน้า	 
ตา	ปาก	จมูก	โดยไม่จ�าเป็น
 6.  การเว้นระยะห่าง (Social Distancing)	 ทุกคน 
ต้องเว้นระยะห่างระหว่างกัน	 อย่างน้อย	1.5	 -	2	 เมตร	 
ซึ่งรวมถึงการเว้นระยะห่างของที่นั่งหรือจุดพักคอยด้วย
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	 ในปี	2564	กระทรวงคมนาคมได้ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรในสงักดัได้รับการฉีดวคัซีน	COVID-19	อย่างท่ัวถงึ	
ทั้งนี้	 สถาบันการบินพลเรือนก็ได้รับการจัดสรรวัคซีนดังกล่าว
เช่นเดียวกัน	 โดยปัจจุบันพนักงาน	 และนักศึกษาของ	 สบพ.	 
ได้รับวัคซีนแล้วประมาณร้อยละ	90

	 นอกจากการเป็นผู้รับแล้ว	 สถาบันการบินพลเรือน 
ยังร่วมเป็นผูใ้ห้	โดยสถาบันการบินพลเรอืนได้สนบัสนนุอาหาร
และน�้าดื่มให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฉีด
วคัซีนกลางบางซ่ือ	รวมท้ังเข้าร่วมโครงการจติอาสาเพือ่อ�านวย
ความสะดวกให้ประชาชนผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน	ณ	ศูนย์ฉีด
วัคซีนกลางบางซื่อ
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 บริษัท ขนส่ง จ�ากัด

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

	 บริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด	(บขส.)	มมีาตรการดแูลประชาชน	
ผูโ้ดยสาร	ผูเ้ข้าใช้บรกิาร	และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน	ดังนี้

 1. ด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร
	 ก่อนเข้าใช้สถานีฯ	 ต้องเช็กอินผ่านแอปพลิเคชัน 
ไทยชนะ	หรอืลงทะเบียนบรเิวณทางเข้าสถานขีนส่งฯ	ล้างมือด้วย
เจลแอลกอฮอล์ส�าหรับฆ่าเชื้อโรค	 จุดบริการท่ีจัดไว้ให	้ 
ก�าหนดทางเข้า	-	 ออกภายในสถานีขนส่งฯ	 ผ่านจุดคัดกรอง
ด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรด	(Thermoscan)	
หากพบอุณหภูมิเกิน	37.5	 องศา	 ครั้งท่ี	1	 ให้นั่งพักคอย 
เป็นเวลา	5	-	10	นาที	ครัง้ท่ี	2	หากอณุหภมิูไม่ลดลง	ไม่อนญุาต
ให้เข้าใช้สถานีฯ
	 มีการประชาสัมพันธ์	 ข้อควรปฏิบัติ	 วิธีป้องกันตนเอง
ต่อโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	รวมถงึมาตรการ
ป้องกนัภายในสถานขีนส่งฯ	ให้แก่ผูเ้ข้าใช้บรกิารอย่างสม�า่เสมอ	
ก�าหนดจุดการเว้นระยะห่าง	Social	Distancing	การรอซื้อตั๋ว	
จุดนั่งพักคอย	 และระหว่างรอข้ึนรถโดยสาร	 ไม่อนุญาตให ้
ผู้ท่ีไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเข้าในสถาน ี
ขนส่งฯ	 จัดพนักงานระดมท�าความสะอาดด้วยน�้ายาฆ่าเช้ือ
อย่างสม�่าเสมอ	 บริเวณท่ีมีจุดสัมผัสบ่อยครั้ง	 เพ่ือป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)
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 2. ด้านรถโดยสารสาธารณะ
	 ก่อนให้บริการในแต่ละเท่ียววิ่งจะท�าความสะอาด 
ยานพาหนะทุกครั้ง	 พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือในบริเวณท่ีมี 
การสัมผัสและบริ เวณท่ีใช ้ร ่วมกัน	 เพื่อป ้องกันมิให ้มี 
การแพร่กระจายเช้ือโรค	ส่วนอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกอ่ืน	ๆ 	
เช่น	ผ้าห่ม	ต้องจดัเปลีย่นทุกรอบท่ีให้บรกิาร	ผ่านการ	ซัก	อบ	
ฆ่าเช้ือให้เรียบร้อย	 พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย	
หรือหน้ากากผ้าในขณะให้บริการตลอดเวลา	 ไม่รับประทาน
อาหารหรอืเครือ่งดืม่ระหว่างอยู่บนรถโดยสาร	จดัเจลแอลกอฮอล์ 
ไว้บริการบนรถโดยสาร	 พนักงานประจ�ารถ	 และพนักงาน 
ผูใ้ห้บริการ	ต้องได้	รบัวัคซีนป้องเช้ือ	COVID-19	ครบตามเกณฑ์	
(อย่างน้อย	2	เข็ม)	และต้องผ่านการตรวจเชื้อมีหนังสือรับรอง
ผลการตรวจไม่พบเชื้อโดยวิธี	RT-PCR	หรือ	Antigen	test	kit	
(ATK)	ทุก	7	วัน
 กจิกรรมสนบัสนนุภารกจิการจดัตัง้ศนูย์ฉีดวคัซีนกลาง
บางซ่ือ (Central Vaccination Center) ของกระทรวงคมนาคม 
ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม - วันที่ 23 ตุลาคม 2564
	 •	บขส.	 โดย	 ดร.สัญลักข์	 ปัญวัฒนลิขิต	 กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่	 บริษัท	 ขนส่ง	 จ�ากัด	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	
มอบอาหารและน�้าดื่มให้แก่ผู ้ปฏิบัติหน้าท่ีจิตอาสาสังกัด
กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานต่างๆ	 โดยมีผู้แทนกระทรวง
คมนาคม	เป็นผู้รับมอบ	ณ	ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ			
	 •	บขส.	 ร่วมสนับสนุนภารกิจ	 โดยจัดส่งเจ้าหน้าท่ี 
จติอาสาซ่ึงเป็นพนกังาน	บขส.	หมนุเวยีนปฏบัิตหิน้าท่ี	อ�านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนท่ีเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน	 
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	(COVID-19)	และสนบัสนนุการท�างาน
ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ	ณ	ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
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บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด

การมีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
	 บริษัท	 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	(บวท.)	 ติดตาม
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	
(COVID-19)	 ต่อเนื่อง	 และให้ความส�าคัญกับการบริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	COVID-19	มาตั้งแต่ก่อน
การแพร่ระบาดฯ	รวมถงึตดิตามผลกระทบต่อปรมิาณเท่ียวบิน
ที่ท�าการบินใน	Bangkok	FIR	
	 นอกจากนี้	 บวท.	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐ 
อย่างเคร่งครดั	ให้ความร่วมมือในการป้องกนัโรคฯ	ด้วยการก�ากบั 
ดูแลบุคลากรทั้งพนักงาน	ลูกจ้าง	และผู้รับจ้างเหมา	ประกาศ 
ออกมาตรการต่าง	 ๆ	 เพื่อบังคับใช้	 เพื่อป้องกันการติดเช้ือ
ภายในพื้นท่ีของ	 บวท.	 รวมถึงการป้องกันเช้ือส่วนบุคคล 
ของพนกังานและครอบครวั	ซ่ึงส่งผลต่อการป้องกนัการระบาด
สู่ชุมชน	โดยมีการด�าเนินการในประเด็นที่ส�าคัญ	ดังนี้
 1. ออกมาตรการ เรือ่ง มาตรการรองรบัการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	 เพิ่มเติม 
ในเดอืนกรกฎาคม	2564	เพือ่ป้องกนัการตดิเช้ือฯ	ภายในพืน้ท่ี
ของ	 บวท.	 โดยให้ทุกหน่วยงาน	 ก�าชับพนักงานและลูกจ้าง	 
รวมถึง	Outsource	 ทุกคนในก�ากับดูแล	 ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี 
ในบริเวณของ	 บวท.	 ทุกแห่งอย่างเคร่งครัด	 และให้ติดตาม 
และปฏบัิตติามแนวทางของกระทรวงสาธารณสขุ	ให้ความร่วมมอื 
กับหน่วยงานราชการในแต่ละพื้นที่	โดยเพิ่มเติม	ดังนี้	
	 	 •		 ห้ามรับประทานอาหารร่วมกัน	ภายในพื้นที่ของ	
บวท.	ทุกกรณี
	 	 •		ให้แยกของใช้ส่วนบุคคล	หรือหากต้องใช้อุปกรณ์
ร่วมกนั	ต้องผ่านการท�าความสะอาดตามขัน้ตอนของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างครบถ้วน

	 	 •		ห้ามขึน้	-	ลงลฟิต์	พร้อมกนัเกนิกว่าท่ีก�าหนด	(ไม่
ควรเกิน	6	 คน)	 และเม่ืออยู่ในลิฟต์	 ให้งดการใช้โทรศัพท	์ 
และการพูดคุยกัน
	 	 •		ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล	อย่างน้อย	1	เมตร	 
และหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้กัน	 หากจ�าเป็นให้เพิ่มการป้องกัน	
เช่น	การใส่หน้ากากอนามัย	2	ชั้น	หรือ	Face	Shield
 2. การปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐ 
	 	 •		ด�าเนนิการตาม	“มาตรการป้องกนัการตดิเช้ือแบบ 
ครอบจักรวาล”	 (Universal	Prevention	 for	COVID-19)	 
โดยเร่งด�าเนินการให้ฝ่ายจัดการ	 พนักงาน	 และผู้รับจ้างท่ีอยู่ 
ในความรับผิดชอบเข้ารับการฉีดวัคซีน	 และก�ากับดูแล 
ให้ทุกคนป้องกันตนเองข้ันสูงสุด	 โดยให้สวมหน้ากากอนามัย	
เว้นระยะห่าง	และงดรบัประทานอาหารร่วมกนั	อย่างเคร่งครดั

พนักงานจิตอาสา บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด 
ร่วมปฏิบัติงานในนามกระทรวงคมนาคม ด้านอ�านวยความสะดวกประชาชน 

ณ จุดพักคอย 30 นาที 
หลังจากฉีดวัคซีน COVID-19 ณ สถานีกลางบางซื่อ
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	 	 •		 ด�าเนินการตาม	 “มาตรการปลอดภัยส�าหรับ
องค์กร”	(COVID	Free	Setting)	เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดจากสถานท่ีท�างาน	 โดยออกมาตรการและแนวปฏิบัต	ิ
ซ่ึงมีผลบังคับใช้กับพนักงานท่ีเข้าพื้นท่ีปฏิบัติงาน	 และบริษัท
คู่สัญญา	Outsource	 ต่าง	 ๆ	 ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	
ประกอบด้วย	 การตรวจหาเช้ือก่อนเข้าพื้นท่ี	 การปฏิบัติงาน 
ในพื้นที่ปิด	(Bubble	and	Seal)	 การท�าความสะอาดสถานที่
ปฏิบัติงาน
 3. ตัวอย่างกิจกรรมท่ี บวท. มีส่วนร่วมเพื่อก้าวผ่าน
วิกฤติ COVID-19
	 	 •		พนกังานจติอาสาของ	บวท.	ร่วมปฏบัิตงิานในนาม 
กระทรวงคมนาคม	 ด้านอ�านวยความสะดวกประชาชน	 
ณ	 จุดพักคอย	30	 นาที	 หลังจากฉีดวัคซีน	COVID-19	 
ณ	สถานกีลางบางซือ่	เขตจตจุกัร	โดยพนกังานจติอาสาทุกคน
ได้ปฏบัิตหิน้าท่ีอย่างเข้มแข็ง	ด้วยความภมูิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึง่
ของสังคม	 ในการร ่วมแรงร ่วมใจ	 เพื่อก ้าวผ ่านวิกฤต	ิ 
COVID-19	ครั้งนี้	ไปด้วยกัน

	 	 •		 บวท.	 ให้การสนับสนุนจัดอาหารกลางวันและ
อาหารเย็นพร้อมน�้าดื่ม	 ให้แก่	 บุคลากรทางการแพทย	์ 
และเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏบัิตงิาน	ให้บรกิารประชาชน	ในโอกาสเข้ารับ 
วัคซีน	COVID-19	ณ	ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ
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บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

การมีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
 1. การบูรณาการท�างานในมาตรการตรวจคัดกรอง 
ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ และหน่วยงานอ่ืน ๆ	 ณ	 ท่าอากาศยาน 
เพ่ือกักกันผู ้ โดยสารตามแนวทาง	 State	Quarantine/ 
Alternative	State	Quarantine	 (SQ/ASQ)	 ตามค�าสั่ง 
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	COVID-19	 
และส ่งต ่อผู ้ โดยสารติดเชื้อไปยังโรงพยาบาลต ่าง	 ๆ	 
ของกระทรวงสาธารณสุข	 รวมท้ังด�าเนินการสอบสวน 
ผู้โดยสารอ่ืนท่ีอาจสัมผัสเสี่ยงจากผู้โดยสารท่ียืนยันติดเช้ือ 
ดังกล่าว

   2. ภารกิจการสนับสนุน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข	 เรื่องการอนุญาตให้ผู ้ป่วยโรคอ่ืน	 ๆ	 
ท่ีมิใช่โรค	COVID-19	 จากต่างประเทศ	 เพื่อมารับการรักษา	 
ณ	สถานพยาบาลในประเทศไทย	โดยฝ่ายการแพทย์สนับสนุน
การเคลื่อนย้ายผู้โดยสารออกจากอากาศยาน	 และการอ�านวย
ความสะดวกให้กับผู้โดยสารจนถึงรถพยาบาล	 เพื่อรับไปรับ 
การรักษาต่อไป	
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   3. มาตรการคัดกรองอุณหภูมิผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ
ท่าอากาศยาน การตดิต้ัง	Thermoscan	ก่อนเข้าอาคารผูโ้ดยสาร	 
(Terminal	Screening)	ทุกท่าอากาศยานของ	ทอท.	และปฏบัิติ
ตามมาตรการ	D-M-H-T-T-A

 4. ด�าเนินการจัดตั้งจุดให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 
ร่วมกบัด่านควบคุมโรคตดิต่อระหว่างประเทศประจ�าท่าอากาศยาน 
และสาธารณสุขประจ�าท้องท่ี	 ตั้งแต่วันท่ี	16	 มีนาคม	2564	
เป็นต้นมา	 เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ ้มกันให้กับผู ้ปฏิบัติงาน 
และอ�านวยความสะดวกให้กับพนักงาน	 ลูกจ้าง	 ทอท.	 
และผู ้ปฏิบัติงาน	 ณ	 ท่าอากาศยาน	 ท้ังนี้	 ผู ้ปฏิบัติงาน	 
ณ	ท่าอากาศยานของ	ทอท.	ได้รับวัคซีนป้องกัน	COVID-19	
จากจุดให้บริการฉีดวัคซีน	COVID-19	ของ	ทสภ.	และ	ทดม.	
แล้วไม่น้อยกว่า	52,000	 คน	 หรือไม่ต�่ากว่า	104,000	 โดส	 
และได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น	(เข็มที่	3)	อีกไม่น้อยกว่า	25,000	
คน

 5. ประสานงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องที่
ท่ีตั้งของท่าอากาศยาน	 เพื่อด�าเนินการตรวจหาเช้ือเชิงรุก	
(Active	Case	Finding)	และการตรวจสุ่มหาเชื้อ	COVID-19	
(Sentinel	Surveillance)	 ให้กับพนักงาน	 ลูกจ้าง	 ทอท.	 
และผู้ประกอบการ	 ณ	 ท่าอากาศยาน	 ในกรณีพบการติดเช้ือ
แบบกลุ่มก้อน	(Cluster)	 ผู้ติดเช้ือ	COVID-19	 ในเขตพื้นท่ี 
ท่าอากาศยาน	 ตั้งแต่เดือนมีนาคม	 2564	 เป ็นต้นมา	 
ได้ท�าการตรวจแล้วเป็นจ�านวนมากกว่า	2,000	คน

 6. ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) 
และเจลแอลกอฮอล์	 ให้กับบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอ่ืน	 ๆ	 
ที่ปฏิบัติงาน	ณ	ท่าอากาศยาน	รวมทั้งการให้ความรู้อบรมวิธี
การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

 ทอท. โดยฝ่ายการแพทย์ สนบัสนนุทีมพนกังานฉุกเฉิน
ทางการแพทย์พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน	ประจ�าการ	ณ	ศนูย์ฉีด 
วคัซีนสถานกีลางบางซ่ือเพือ่บรกิารประชาชน	ร่วมกบัหน่วยงาน 
ในสังกัดของกระทรวงคมนาคม	 ตั้งแต่วันท่ี	21	 พฤษภาคม	
2564	-	31	กรกฎาคม	2564	มีประชาชนเข้ารบับริการฉีดวัคซีน
ทุกวัน	วันละประมาณ	20,000	คน
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บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ�ากัด

การมีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 

  1. โครงสร ้างระบบอาคารและระบบวิศวกรรม 
ความปลอดภัย
	 •	ห้องพักลูกค้ามี	(FCU	-	Fan	coil	unit)	 แยกส่วน 
ในแต่ละห้อง	(1	เครื่อง	/	ห้อง)	สามารถปิด	-	เปิดและควบคุม
อุณหภูมิภายในห้อง	ด้วยแผงควบคุมที่ติดตั้งภายในห้อง	
	 •	พื้นที่อื่น	ๆ	(AHU	-	Air	Handling	Unit)	ท�าหน้าที่
หมุนเวียนอากาศภายในพื้นท่ีให้มีอุณหภูมิเย็นสม�่าเสมอ 
และยังมีหน้าท่ีดึงอากาศดีจากภายนอก	(Fresh	Air)	 เข้ามา
ภายในอาคาร	เพือ่ไหลเวยีน	แลกเปลีย่นอากาศเดมิ	เพือ่รกัษา
คุณภาพของอากาศที่มีอยู่ในอาคาร	

  2. การฝึกอบรม
	 •	 คณะพยาบาลวิชาชีพ	 และเจ้าหน้าท่ีผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านการติดเชื้อจากโรงพยาบาล	Princ	Suvarnabhumi	 
ได้เข้ามาให้ความรู้	 และแนะน�าแนวทางการปฏิบัติ	 รวมถึง 
ฝึกปฏิบัติตามข้ันตอนมาตรฐานในการบริการและการป้องกัน
ตามล�าดับขั้นให้กับพนักงานโรงแรมโนโวเทล	สุวรรณภูมิ

 3. การดูแลควบคุมและการท�าความสะอาดห้องพัก
	 •	 ส�าหรบัการท�าความสะอาดระหว่างการเข้าพกั	เจ้าหน้าท่ี 
ท�าความสะอาดจะแต่งกายด้วยชุด	PPE	 และใช้น�้ายาฆ่าเชื้อ
ตามมาตรฐานที่ก�าหนด
  

 การมีส่วนร่วมในศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซ่ีอต่อเนือ่ง

ในปี 2564
 • ร่วมให้การสนบัสนนุอาหารและน�า้ดืม่ส�าหรบัเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน	ณ	ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
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บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ากัด

การมีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
	 รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต	 เรล	 ลิงก์	 “เพิ่มความม่ันใจ  
ในการให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19”	 ให้กับเจ้าหน้าท่ี
รถไฟฟ้าแอร ์พอร ์ต	 เรล	 ลิงก ์	 ณ	 สถานีกลางบางซ่ือ	 
เมื่อวันที่	24	-	26	พฤษภาคม	2564
	 1.	เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย
	 2.	เพื่อลดการแพร่กระจายของโรค
	 3.	เพื่อลดความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิต
	 4.	เพ่ือสร ้างความมั่นใจให้กับเพื่อนร ่วมงานและ 
ผู้ใช้บริการ

 • นายสุเทพ	 พันธุ์เพ็ง	 กรรมการผู้อ�านวยการใหญ	่ 
บรษัิท	รถไฟฟ้า	ร.ฟ.ท.	จ�ากดั	พร้อมด้วย	นางปิยนชุ	สอนสภุาพ	
ผู้จัดการส่วนธุรการ	 รักษาการในต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายทรพัยากรบุคคลและอ�านวยการ	 และนายอาศิส	 นาคะเกศ	
รักษาการผู ้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์	 
มอบอาหารและเครื่องดื่ม	 จ�านวน	900	 ชุด	 ให้แก่บุคลากร 
ทางการแพทย์	 และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน	 ณ	 ศูนย์ฉีดวัคซีน
กลางบางซ่ือ	 เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งมอบก�าลังใจ 
ให้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19	
โดยมี	 นางจตุพร	 เนียมสุข	 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม	 
เป็นผู ้รับมอบ	 ณ	 สถานีกลางบางซ่ือ	 กรุงเทพมหานคร	 
เมื่อวันที่	6	มิถุนายน	2564
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	 •	 นายสุเทพ	 พันธุ์เพ็ง	 กรรมการผู้อ�านวยการใหญ	่
บริษัท	 รถไฟฟ้า	 ร.ฟ.ท.	 จ�ากัด	 เข้าร่วมลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียม 
การด� า เ นิ นกา รศู นย ์ ฉี ดวั ค ซีนกลา งบา ง ซ่ื อ 	 โดยมี	 
นายศักดิ์สยาม	 ชิดชอบ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 
นายชยธร รม ์ 	 พรหมศร 	 ปลั ดกร ะทรว งคมนาคม	 
และนายกิตติพันธ์	 ปานจันทร์	 อธิบดีกรมการขนส่งทางราง	 
นายนริฒุ	มณพีนัธ์	ผูว่้าการรถไฟแห่งประเทศไทย	นายภคพงศ์	
ศิ ริ กั นทรมาศ	 ผู ้ ว ่ าการการรถไฟฟ ้ าขนส ่ งมวลชน 
แห่งประเทศไทย	 แพทย์หญิงมิ่งขวัญ	 วิชัยดิษฐ	 ผูอ้�านวยการ
สถาบันโรคผิวหนงั	 พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารระดบัสงู	 เข้าร่วม
ลงพ้ืนท่ีดังกล่าว	 ณ	 ศูนย์ฉีดวัคซีน	 สถานีกลางบางซ่ือ	
กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2564
	 •	 นางสาวนริศรา	 ตั้งไพศาลกิจ	 ผู ้จัดการแผนก 
อ�านวยการและงานสารบรรณเป็นผู ้แทนน�าอาหารกล่อง 
และเครื่องดื่ม	 จ�านวน	700	 ชุด	 เพื่อมอบให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 
ณ	สถานกีลางบางซ่ือ	รอบเช้า	400	ชุด	และช่วงบ่ายจะส่งมอบ
อีก	300	ชุด	เมื่อวันที่	18	กรกฎาคม	2564
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รายงานการเงนิ
ของกระทรวงคมนาคม 
ประจ�าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564
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กระทรวงคมนาคม
งบการเงินรวมระดับกระทรวง
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2564 
(ยังไม่ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
เรียกข้อมูลจากระบบ GFMIS  ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564

 กระทรวงคมนาคม
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
      (หน่วย:บาท)

  	 หมายเหตุ	 2564	 2563

สินทรัพย์	           

  สินทรัพย์หมุนเวียน          

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    5  22,516,512,898.82  24,338,821,684.78  

    ลูกหนี้อื่นระยะสั้น    6 4,305,180,871.27 4,509,423,786.45

    เงินลงทุนระยะสั้น     11,778.82 23,814.46

    วัสดุคงเหลือ   1,199,253,837.02 951,359,010.77

    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   4,378,014.70  4,831,612.46

   	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		 		 		 28,025,337,400.63	 	29,804,459,908.92

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

    ลูกหนี้อื่นระยะยาว      4,044,525.00   2,118,538.05

    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ    7  283,710,783,758.62    269,487,333,243.17 

    สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ    8  408,883,507,044.12  365,466,118,481.65 

    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ    9 307,027,796.13  334,644,174.35

    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น       60,638,435.10  61,525,940.55

    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		 		 		 692,966,001,558.97	 635,351,740,377.77

รวมสินทรัพย์		 		 		 720,991,338,959.60	 665,156,200,286.69

                

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



185รายงานประจ�าปี 2564 กระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

      (หน่วย:บาท)

  	 หมายเหตุ	 2564	 2563

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	 		 		 		 					

หนี้สิน	 		 	           

  หนี้สินหมุนเวียน          

    เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น    10  11,124,895,690.50  11,043,780,608.21  

  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น      13,751,663,430.74  15,110,327,966.49 

    เงินรับฝากระยะสั้น    11  10,216,919,630.81  10,495,493,362.92 

    หนี้สินหมุนเวียนอื่น      12  96,110,440.53  149,735,969.34

    รวมหนี้สินหมุนเวียน	 		 		 	35,189,589,192.58	 36,799,337,906.96

  หนี้สินไม่หมุนเวียน            

   เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว      1,503,144,720.25  2,105,977,921.17

    เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว      28,719,000.00  28,719,000.00

    เงินรับฝากระยะยาว      62,827,216.18  59,143,688.87

    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น       1,948,125.00  2,122,202.05

    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		 		 		 	1,596,639,061.43	 	2,195,962,812.09

รวมหนี้สิน	 		 		 	36,786,228,254.01	 38,995,300,719.05

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน            

    ทุน       62,713,388,652.36  62,519,316,208.74 

    รายได้สูง /(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม       621,491,722,053.23  563,641,583,358.90 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	 	 	 	684,205,110,705.59	 626,160,899,567.64

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	 		 		 	720,991,338,959.60	 665,156,200,286.69    

                

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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กระทรวงคมนาคม
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2564

       (หน่วย:บาท)

  	 หมายเหตุ	 2564	 2563

รายได้	 		 		 		 		 					

    รายได้จากงบประมาณ    13   203,881,536,719.48  176,464,584,134.08   

    รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล      571,438,695.38  1,107,096,706.30  

    รายได้จากการขายสินค้าและบริการ   14  204,263,031.76  314,099,391.83  

    รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค   15  1,181,548,029.12  734,719,816.08  

    รายได้อื่น   16  614,655,115.08  650,287,606.15  

รวมรายได้	 		 		 206,453,441,590.82	 179,270,787,654.44	 	

              

ค่าใช้จ่าย			 		 		 		 	 	

   ค่าใช้จ่ายบุคลากร    17   14,716,341,158.51  14,626,828,853.95   

    ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ   18  4,473,455,154.00  4,264,980,249.02  

    ค่าตอบแทน   19  275,293,660.03  318,695,540.00  

    ค่าใช้สอย   20   65,445,008,634.38  46,581,278,603.99   

    ค่าวัสดุ      3,777,577,212.56  3,085,263,326.57  

    ค่าสาธารณูปโภค   21  881,671,590.09  881,498,900.17  

    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย   22   57,357,975,139.23  64,176,790,272.04   

    ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค   23  2,004,920,160.70  390,956,954.77  

    ค่าใช้จ่ายอื่น     24  61,817,457.41  410,191,855.47  

รวมค่าใช้จ่าย	 		 		 148,994,060,166.91	 134,736,484,555.98	 	

รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน	 		 		 57,459,381,423.91	 44,534,303,098.46	 	

    ต้นทุนทางการเงิน       -   -  

รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	 		 		 	57,459,381,423.91	 44,534,303,098.46	 	

                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้        
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กระทรวงคมนาคม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพ

ย์สุทธิ/ส่วนทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2564 

ยอดคงเหลือ	ณ
	วันที่	30	กันยายน	2563	-	ตามที่รายงานไว้เดิม

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพ
ลาดปีก่อน

ยอดคงเหลือ	ณ
	วันที่	30	กันยายน	2563	-	หลังการปรับปรุง

การเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้ทุนเพ
ิ่ม/ลด

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด

ยอดคงเหลือ	ณ
	วันที่	30	กันยายน	2564

62,519,316,208.74			
563,641,583,358.90		

	-		
626,160,899,567.64		

 
- 

390,878,216.46  
 - 

390,878,216.46 

62,519,316,208.74			
564,032,461,575.36		

	-	
626,551,777,784.10	

 
194,072,443.62  

 - 
 - 

194,072,443.62 
 

  
- 

57,459,260,477.87  
 - 

57,459,260,477.87 

62,713,388,652.36			
621,491,722,053.23		

	-	
684,205,110,705.59	

(หน่วย	:	บาท)

รวมสินทรัพ
ย์สุทธิ/

ส่วนทุน

องค์ประกอบอื่นของ

สินทรัพ
ย์สุทธิ/ส่วนทุน

รายได้สูง/(ต�่า)	

กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
ทุน
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กระทรวงคมนาคม
รายงานรายได้แผ่นดิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
        (หน่วย:บาท)

  	 หมายเหตุ	 	 2564	 	 2563

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ	 		 		 		 					

    รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี     2,809,153,161.62  3,459,276,590.62   

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ    	 2,809,153,161.62		 3,459,276,590.62			

  หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง     (28,885,812.56) (1,703,369.18)  

    รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย     (109,150,945.00) (89,856,650.00)  

รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ	 		 		 2,671,116,404.06		 3,367,716,571.44   

    รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง     (2,673,538,379.12) (3,364,929,008.44)  

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง	 		 		 -2,421,975.06	 2,787,563.00  

  ปรับ รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง     2,301,029.02 (923,665.28)  

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ	 		 		 (120,946.04)	 1,863,897.72			

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี           

  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ     1,441,782,328.65 1,464,331,877.86

  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล     1,511,046.06 1,743,914.95

  รายได้อื่น     1,365,859,786.91 1,993,200,797.81

  รวมรายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี	 		 		 2,809,153,161.62	 3,459,276,590.62 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 1 ข้อมูลทั่วไป

  2 เกณฑ์การจัดท�ารายงานการเงิน

  3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่

  4 สรุปนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ส�าคัญ

  5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  6 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

  7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

  8 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

  9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  10 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

  11 เงินรับฝากระยะสั้น

  12 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

  13 รายได้จากงบประมาณ

  14 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

  15 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

  16 รายได้อื่น

  17 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

  18 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ

  19 ค่าตอบแทน

  20 ค่าใช้สอย

  21 ค่าสาธารณูปโภค

  22 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

  23 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

  24 ค่าใช้จ่ายอื่น
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กระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
หมายเหตุ	1	ข้อมูลทั่วไป   
        กระทรวงคมนาคม ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2484 และพระราชบญัญตัิปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีอ�านาจหน้าท่ีเกีย่วกบัการขนส่ง  
ธุรกิจการขนส่ง การวางแผนจราจร และการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมและราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมาย
ก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าท่ีของกระทรวงคมนาคมหรือ 
ส่วนราชการท่ีสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีส่วนราชการ
ระดบักรมภายใต้สงักดักระทรวง 8 หน่วยงาน ได้แก่ ส�านกังาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก   
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ส�านักนโยบายและ 
แผนการขนส่งและจราจร กรมท่าอากาศยาน (แทนกรมการบิน 
พลเรือน จัดต้ังข้ึนตามพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติม  
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  
พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจานุเบกษา วันที่ 1 ตุลาคม 2558) 
และกรมการขนส่งทางราง  (ยกฐานะส�านกังานโครงการพฒันา
ระบบรางส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร   
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับท่ี 18) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
วันที่ 14 เมษายน 2562)

หมายเหตุ	2	เกณฑ์การจัดท�ารายงานการเงิน
  งบการเงนิระดบักระทรวงนีจ้ดัท�าข้ึนโดยการรวบงบการเงนิ 
ของส่วนราชการท่ีอยู ่ภายใต้สังกัดกระทรวงซ่ึงจัดท�างบ 
การเงนิตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครฐัท่ีกระทรวง
การคลังประกาศใช้ รวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ  
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  
และมกีารตดัรายการระหว่างส่วนราชการภายใต้สงักดักระทรวง 
การจดัรปูแบบและการแสดงรายการในงบการเงนินีเ้ป็นไปตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่ กค 0410.2/ว 443 ลงวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงรูปแบบการน�าเสนอ 
งบการเงินรวมระดับกระทรวง รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันท่ี  
1 ตุลาคม ปีปัจจุบัน ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีถัดไป

หมายเหตุ	3	มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่	
  ในปีปัจจุบัน กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐาน 
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่  
และฉบับปรับปรุงใหม่เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 - หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และมาตรฐาน 
การบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี  
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด  
โดยมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันท่ีเริ่ม 
ในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

 - นโยบายการบัญชีภาครฐั เรือ่ง บัตรภาษี โดยมผีลบงัคบัใช้ 
ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 
เป็นต้นไป 
 ฝ่ายบรหิารได้ประเมนิและเห็นว่าหากมกีารน�ามาตรฐาน 
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น
มาถอืปฏบัิตจิะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่อรายงาน
การเงินในงวดที่จะน�าเสนอ

หมายเหตุ	4	สรุปนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ส�าคัญ   
  
	 4.1	ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน       
  รายการท่ีปรากฎในงบการเงนิ รวมถงึรายการท่ีเกดิ 
จากเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณท่ีกรมใช้ใน 
การด�าเนินงาน ซ่ึงเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนท้ังท่ีหน่วยงาน 
ในส่วนกลางและหน่วยงานในส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัดกรม 
รายการท่ีเกิดข้ึนระหว่างกรมภายใต้สังกัดกระทรวงซ่ึงเป็น
รายการท่ีมีสาระส�าคญัได้น�ามาตดัรายการออกในการจัดท�างบ
การเงินรวม   
 4.2	การรับรู้รายได้	และค่าใช้จ่าย	       
  รายได้จากเงนิงบประมาณรบัรูเ้มือ่มีการเบิกเงนิจากคลงั 
   รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้ 
    รายได้แผ่นดนิรับรูเ้มือ่ได้รบัเงนิ และแยกแสดงเป็น
รายการต่างหาก       
    - เงินที่ได้รับไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์รับรู้เป็นรายได้ 
ทั้งจ�านวน             
    - เงนิท่ีได้รบัระบุวตัถปุระสงค์ทยอยรับรูเ้ป็นรายได้
ตามสัดส่วนค่าใช้จ่าย       
    ค่าใช้จ่ายรบัรูเ้มือ่เกดิค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ซ่ึงไม่รวม
เงนิกนัไว้เบิกเหลื่อมปีที่ยังไม่มีการอนุมัติการเบิกจ่าย 
  
 4.3	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   
  - เงินทดรองราชการ เป็นเงินท่ีหน่วยงานได้รับ
จากรัฐบาลเพือ่ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลกีย่อยในการด�าเนนิ
งานของหน่วยงานตามวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้
รัฐบาลเม่ือหมดความจ�าเป็นในการใช้เงินแสดงไว้เป็นเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการ
เงินทดรองราชการรับคลังภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน 
   - รายการเทียบเท่าเงนิสด ได้แก่ เงนิลงทุนระยะสัน้
ท่ีมีสภาพคล่อง ซ่ึงมีระยะเวลาครบก�าหนดท่ีจะเปลี่ยนให้เป็น
เงินสดได้ภายใน 3 เดือน
 4.4	ลูกหนี้
  ลูกหนี้เงินยืม เป็นลูกหนี้ภายในหน่วยงานกรณีให ้
ข ้าราชการ พนักงาน หรือเจ ้าหน ้า ท่ี ยืมเงินไปใช ้จ ่ายใน 
การปฏบัิตงิานโดยไม่มีดอกเบ้ีย หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี้ตั้งแต ่
วนัท่ีบันทึกรายการขอเบิกเงนิตามจ�านวนเงนิในสญัญาการยมืเงนิ 
ไม่ว่าจะจ่ายให้ยืมจากเงนิงบประมาณหรอืเงนินอกงบประมาณ  
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  4.5	วัสดุคงเหลือ 
  วสัดุคงเหลอื หมายถงึ ของใช้สิน้เปลอืงท่ีหน่วยงานมีไว้ 
เพื่อใช้ในการด�าเนินงานตามปกติโดยท่ัวไปมีมูลค่าไม่สูง 
และไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุ
คงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)       
 4.6	อาคาร	และอุปกรณ์	
  - อาคารและสิง่ปลกูสร้าง รวมท้ังส่วนปรบัปรงุอาคาร 
ท้ังอาคารและสิ่งปลูกสร้างท่ีหน่วยงานมีกรรมสิทธิ์และไม่มี
กรรมสิทธ์ิแต่หน่วยงานได้ครอบครองและน�ามาใช้ประโยชน์ 
ในการด�าเนินงาน แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีท่ีเกิดจากราคา
ทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างแสดง
ตามราคาทุน
  - อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ รับรู้เป็น
สินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 10,000 บาท
ข้ึนไปแสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีท่ีเกิดจากราคาทุน
หักค่าเสื่อมราคาสะสม
  - ราคาทุนของอาคาร และอุปกรณ์ รวมถงึรายจ่าย
ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง เพ่ือให้สินทรัพย์อยู่ในสถานท่ีและสภาพ 
ท่ีพร้อมใช้งานต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุง ซ่ึงท�าให้ 
หน่วยงานได้รับประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์
เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิมถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์  
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผล 
การด�าเนินงานทางการเงิน
  - ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดง 
ผลการด�าเนินงานทางการเงิน ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตาม 
อายุการใช้งานท่ีก�าหนดในหลักการนโยบายบัญชีภาครัฐ  
ฉบับที่ 2 และที่แก้ไขเพิ่มโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้
   อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 5 - 40 ปี  
      ครุภัณฑ์ 2 - 20 ปี
  - ไม่มกีารคดิค่าเสือ่มราคาส�าหรบัสนิทรพัย์ระหว่าง
ก่อสร้าง         
 4.7	สนิทรพัย์โครงสร้างพ้ืนฐาน       
   - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง สินทรัพย์ 
ท่ีหน่วยงานมีไว้เพ่ือบรกิารแก่สาธารณะซ่ึงจ�าเป็นต่อการขยายตวั 
ทางเศรษฐกิจแสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีท่ีเกิดจาก
ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม       
    - ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดง 
ผลการด�าเนินงานทางการเงิน ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ 
การใช้งานที่ก�าหนดในหลักการนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 
และที่แก้ไขเพิ่มโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้      
   สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน 1 - 50 ปี 
  - ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับสินทรัพย์
โครงสร้างพื้นฐานระหว่างก่อสร้าง     
  
 4.8	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	  
  - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี      

  - ค่าตดัจ�าหน่ายสนิทรพัยไม่มตีวัตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย 
ในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงินโดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้       
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 - 20 ปี  
	 4.9	สัญญาเช่าด�าเนินงาน     
  สญัญาเช่าระยะยาวเพือ่เช่าสนิทรพัย์โดยท่ีความเสีย่ง 
และผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนมา 
ให้หน่วยงานในฐานะผู ้เช ่าถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน   
จ�านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในงบแสดงผลการด�าเนนิงานทางการเงนิตามวธิเีส้นตรงตลอด
อายุของสัญญาเช่า 
 4.10	 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
   รายได้รอการรบัรูร้ะยะยาว เป็นสนิทรพัย์ท่ีหน่วยงาน 
ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศองค์การระหว่าง
ประเทศหรือบุคคลใด ๆ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสินทรัพย์รับบริจาค
โดยมีผู ้มอบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการด�าเนินงาน รวมท้ัง 
การได้รับเงินสดท่ีมีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ากัดในการใช้จ่ายเงิน  
ซ่ึงหน่วยงานยังไม่อาจรับรูร้ายได้ รายได้รอการรบัรูจ้ะถกูทยอย
ตดับัญชีเพือ่รับรูร้ายได้ตามเกณฑ์ท่ีเป็นระบบและสมเหตสุมผล
ตลอดระยะเวลาท่ีจ�าเป็นเพือ่จบัคูร่ายได้กบัค่าใช้จ่ายท่ีเกีย่วข้อง 
เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคา 
ของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค   
  4.11	 รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง
   รายได้แผ่นดนิรอน�าส่งคลงั เป็นรายได้ท่ีหน่วยงาน
ได้รับหรอืจดัเกบ็แทนรัฐบาล และมีภาระผกูพนัจะต้องน�าส่งคลงั 
เป็นรายได้แผ่นดิน รับรู้เมื่อปิดบัญชีรายได้แผ่นดิน และบัญชี
รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง ณ วันที่จัดท�ารายงาน     
  4.12	ทุน
   รบัรูเ้ม่ือเริม่ปฏบัิตติามบัญชีเกณฑ์คงค้าง ซ่ึงเกดิ
จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน
  4.13	รายได้จากเงินงบประมาณ 

   1) เมื่อย่ืนค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางใน
กรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน
   2) เม่ืออนมัุตจ่ิายเงนิให้กบัผู้มีสทิธไิด้รบัเงนิแล้ว 
ในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
   3) เมื่อย่ืนค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางใน
กรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน     
      หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบ
แสดงผลการด�าเนนิงานทางการเงนิตามจ�านวนเงนิงบประมาณ
ท่ีขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน งบประมาณ
เบิกแทนกนัแสดงรายได้จากเงนิงบประมาณในงบแสดงผลการ
ด�าเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน 
  

รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ดังนี้ 
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  4.14	รายได้แผ่นดิน
 รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ท่ีหน่วยงานไม่สามารถน�ามา
ใช้จ่ายในการด�าเนินงาน รับรู้เมื่อเกิดรายได้ด้วยยอดสุทธิหลัง
จากหักส่วนท่ีจัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามท่ีได้รับการ
ยกเว้น รายได้แผ่นดนิ และรายได้แผ่นดนิน�าส่งคลงัไม่ต้องแสดง 
เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก   

 4.15	รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค     
รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอ่ืนนอกจาก
หน่วยงานภาครัฐรับรู ้เมื่อได้รับเงิน ยกเว้นในกรณีท่ีมี
เงื่อนไข เป็นข้อจ�ากัดท่ีต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน  
หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ท่ีให้
ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึ่งปีจะทยอยรับรู้เป็นรายได้
ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดข้ึน หรือเกณฑ์
การค�านวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ท่ีได้รับตลอดอายุของ
สินทรัพย์นั้น

        (หน่วย:บาท)

  	 	 	 	 2564	 	 2563

หมายเหตุ	5	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 		 		 		 				

  เงินสดในมือ     31,833,549.76  28,109,825.53    

 เงินทดรองราชการ     28,719,000.00  28,719,000.00    

 เงินฝากสถาบันการเงิน     3,167,199,291.53  4,848,329,328.44    

 เงินฝากประจ�าที่มีก�าหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน     1,632,414,378.22  1,645,426,341.49    

 เงินฝากคลัง     17,656,346,679.31  17,788,237,189.32    

		 รวม	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 		 	 22,516,512,898.82		 24,338,821,684.78		

        (หน่วย:บาท)

  	 	 	 	 2564	 	 2563

หมายเหตุ	6	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	 		 		 		 				

  ลูกหนี้อื่น     17,358,002.39  17,358,002.39    

 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ     14,388,830.93  29,528,033.20    

 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ     3,017,745.00  21,429.31    

  เงินจ่ายล่วงหน้า     4,043,343,325.71  3,940,891,608.83    

 รายได้ค้างรับ     227,072,967.24  521,624,712.72    

	 รวม	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	 		 		 4,305,180,871.27		 4,509,423,786.45				
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        (หน่วย:บาท)

  	 	 	 	 2564	 	 2563

หมายเหตุ	7	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	 		 		 	

 ที่ดิน   94,486,652,200.38  79,652,193,887.37 

 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  32,293,662,095.29  26,429,710,006.23 

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  (13,177,034,651.38) (11,823,015,042.24)

 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	สุทธิ	 	 19,116,627,443.91		 14,606,694,963.99	

 ครุภัณฑ์  34,787,915,552.12  32,535,926,826.08 

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์  (24,698,431,780.20) (22,253,056,774.77)

 ครุภัณฑ์	-	สุทธิ	 	 10,089,483,771.92		 10,282,870,051.31	

 งานระหว่างก่อสร้าง  160,018,020,342.41  164,945,574,340.50 

 รวม	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	-	สุทธิ	 	 283,710,783,758.62		 269,487,333,243.17     

       

        (หน่วย:บาท)

  	 	 	 	 2564	 	 2563

หมายเหตุ	8	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	 		 		 				

  ถนน   721,506,207,479.49  643,303,849,204.36 

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ถนน  (461,731,343,551.47) (417,123,024,800.39)

 ถนน	-	สุทธิ	 	 259,774,863,928.02		 226,180,824,403.97 

 สะพาน  156,351,994,737.57  141,774,127,026.77 

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-สะพาน  (28,349,317,268.01) (24,615,675,311.02)

	 สะพาน	-	สุทธิ	 	 128,002,677,469.56		 117,158,451,715.75	

 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น  52,469,368,851.38  52,583,994,268.45 

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น (31,363,403,204.84) (30,457,151,906.52)

 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	สุทธิ	 	 21,105,965,646.54		 22,126,842,361.93	
	 รวม	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	สุทธิ	 	 408,883,507,044.12		 365,466,118,481.65	
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        (หน่วย:บาท)

  	 	 	 	 2564	 	 2563

หมายเหตุ	9	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 		 		 		 		

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์    1,232,155,951.32   1,172,663,486.62    

 หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์    (989,908,844.62)  (907,515,270.55)   

	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	สุทธิ	 		 	242,247,106.70		 	265,148,216.07		 	

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น    79,956,779.22   79,956,779.22   

  หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น  (15,176,089.79)  10,460,820.94)  

		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	-	สุทธิ	 		 	64,780,689.43		 	69,495,958.28		 	

		 รวม		สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ	 		 	307,027,796.13		 	334,644,174.35	 		

           

        (หน่วย:บาท)

  	 	 	 	 2564	 	 2563

หมายเหตุ	10	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	 		 		 		 	

 เจ้าหนี้การค้า    10,824,456,534.74  10,592,296,862.34    

  เจ้าหนี้อื่น    25,066,641.30   20,644,458.73    

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย    275,372,514.46   430,839,287.14    

	 รวม	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	 		 	11,124,895,690.50		 11,043,780,608.21		 	
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        (หน่วย:บาท)

  	 	 	 	 2564	 	 2563

หมายเหตุ	11	เงินรับฝากระยะสั้น	 		 		 		 		

  เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน    562,695,323.73  700,614,607.14    

 เงินรับฝากอื่น    4,228,654,482.82   4,719,266,580.02    

 เงินประกันผลงาน    4,879,085,110.77   4,584,330,148.81    

 เงินประกันอื่น    546,484,713.49   491,282,026.95   

	 รวม	เงินรับฝากระยะสั้น	 	 	10,216,919,630.81		 10,495,493,362.92	

        (หน่วย:บาท)

  	 	 	 	 2564	 	 2563

หมายเหตุ	12	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 		 		 		 		

 รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า    78,679,688.85    100,212,563.72    

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น    17,430,751.68    49,523,405.62   

	 รวม	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 		 	96,110,440.53		 		 149,735,969.34

      (หน่วย:บาท)

  	 	 	 	 2564	 	 2563

หมายเหตุ	13	รายได้จากงบประมาณ	 		 	

 รายได้จากงบบุคลากร  9,687,518,235.03  9,616,744,278.70    

 รายได้จากงบด�าเนินงาน  2,800,713,940.30  2,998,504,883.58    

 รายได้จางบลงทุน  181,468,919,813.66  154,769,284,015.15     

 รายได้จากงบอุดหนุน  14,439,138.08  15,976,661.11    

 รายได้จากงบกลาง   9,177,825,151.18   8,272,091,982.58    

 รายได้จากงบรายจ่ายอื่น  786,063,941.60   857,913,111.85  

  หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ  (53,943,500.37)  (65,930,798.89)  

	 รวม	รายได้จากงบประมาณ	 	203,881,536,719.48		 176,464,584,134.08	
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        (หน่วย:บาท)

  	 	 	 	 2564	 	 2563

หมายเหตุ	14	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	 		 		 		 		

  รายได้ค่าบริการ    204,263,031.76   314,099,391.83    

	 รวม	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	 		 	204,263,031.76		 	314,099,391.83		 		

              

       

        (หน่วย:บาท)

  	 	 	 	 2564	 	 2563

หมายเหตุ	15	รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	 		 		 		 		

  รายได้จากการช่วยเหลอืเพือ่การด�าเนนิงานจากหน่วยงานภาครฐั  9,781,400.00   20,212,900.00    

 รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการด�าเนินงานจากแหล่งอื่น  5,673,029.00  2,421,314.00    

  รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการลงทุน    756,548,722.02   290,923,503.54    

 รายได้จากการบริจาค    409,544,878.10   421,162,098.54    

	 รวม	รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	 		 	1,181,548,029.12		 	734,719,816.08

        (หน่วย:บาท)

  	 	 	 	 2564	 	 2563

หมายเหตุ	16	รายได้อื่น	 		 		 		 		

 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน    429.52   1,369.34    

  รายได้เงินนอกงบประมาณ    603,051,927.77   617,742,632.11    

 รายได้อื่น    11,602,757.79   32,543,604.70    

	 รวม	รายได้อื่น	 		 	614,655,115.08		 	650,287,606.15
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        (หน่วย:บาท)

  	 	 	 	 2564	 	 2563

หมายเหตุ	17	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 		 		 		 		

 เงินเดือน     6,504,473,215.25   6,413,719,351.85    

 ค่าล่วงเวลา    448,609,724.22   432,728,549.69    

 เงินประจ�าต�าแหน่ง    1,988,334.89   2,030,400.00    

  ค่าจ้าง    4,678,210,417.57   4,751,318,020.30    

 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ    1,892,678,413.36   1,764,127,661.66    

 เงินช่วยค่าครองชีพ    20,291,670.82   20,183,444.21    

 ค่ารักษาพยาบาล    604,190,013.87   614,663,272.56   

 เงินช่วยการศึกษาบุตร    62,511,500.88   74,411,704.10    

 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต    11,070,974.22   10,181,786.29    

 เงินชดเชย กบข.    99,220,884.97   97,096,089.47    

 เงินสมทบ กบข.    148,827,034.72   145,645,604.09    

 เงินสมทบ กสจ.    37,087,444.18   40,331,944.70    

 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    160,230,906.57   217,914,828.48    

 ค่าเช่าบ้าน    15,098,332.15   15,254,834.75    

 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น     31,852,290.84   27,221,361.80    

	 รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 		 	14,716,341,158.51		 14,626,828,853.95		 	
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        (หน่วย:บาท)

  	 	 	 	 2564	 	 2563

หมายเหตุ	18	ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ	 		 		 		 	

 บ�านาญ    2,349,963,370.23  2,203,954,297.66    

 เงินช่วยค่าครองชีพ    380,695,506.60   397,179,801.97    

 บ�าเหน็จ    868,854,493.51   807,054,913.44    

 บ�าเหน็จตกทอด    120,695,945.60   135,584,947.77    

 บ�าเหน็จด�ารงชีพ    160,890,109.70   155,385,537.60    

 ค่ารักษาพยาบาล    572,850,032.63   544,339,127.92    

 เงินช่วยการศึกษาบุตร    3,844,203.50   4,594,687.75    

  บ�าเหน็จบ�านาญอื่น    15,661,492.23   16,886,934.91    

	 รวม	ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ	 		 	4,473,455,154.00		 	4,264,980,249.02		 		

             

   

        (หน่วย:บาท)

  	 	 	 	 2564	 	 2563

หมายเหตุ	19	ค่าตอบแทน	 		 		 		

 ค่าตอบแทนตามต�าแหน่ง   0.00   600,000.00    

  ค่าตอบแทนเฉพาะงาน   275,293,660.03   318,095,540.00    

	 รวม	ค่าตอบแทน	 		 275,293,660.03		 	318,695,540.00		
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        (หน่วย:บาท)

  	 	 	 	 2564	 	 2563

หมายเหตุ	20	ค่าใช้สอย	 		 		 		 		

 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม    51,336,129.01   91,877,133.97    

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง    441,691,359.46   464,509,587.89    

 ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา    47,836,135,498.37  30,045,876,571.24    

  ค่าจ้างเหมาบริการ    14,045,455,378.82  12,612,137,185.12    

  ค่าธรรมเนียม    136,554,940.33   51,150,286.72    

 ค่าจ้างที่ปรึกษา    1,714,920,965.06   1,967,905,024.83    

 ค่าใช้จ่ายในการประชุม    22,586,724.33   27,237,304.38    

 ค่าเช่า    645,812,679.33   594,179,103.40    

 ค่าวิจัยและพัฒนา    0.00   30,000.00 

  ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน    2,015,821.07   43,196,523.36   

  ค่าประชาสัมพันธ์    40,421,208.64   56,963,229.80   

  ค่าใช้สอยอื่น    508,077,929.96   626,216,653.28   

		 รวม	ค่าใช้สอย	 		 	65,445,008,634.38		 46,581,278,603.99		 		

           

        (หน่วย:บาท)

  	 	 	 	 2564	 	 2563

หมายเหตุ	21	ค่าสาธารณูปโภค	 		 		 		 		

 ค่าไฟฟ้า    478,019,611.24   510,756,477.84    

 ค่าน�้าประปา    41,962,748.11   43,433,075.12    

 ค่าโทรศัพท์    16,366,842.54   17,048,533.29    

 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    345,322,388.20   310,260,813.92    

	 รวม	ค่าสาธารณูปโภค	 		 	881,671,590.09		 	881,498,900.17
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        (หน่วย:บาท)

  	 	 	 	 2564	 	 2563

หมายเหตุ	22	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 		 		 		 		

  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง    1,342,310,218.87   1,093,488,242.75    

 ครุภัณฑ์    3,133,211,059.50   2,955,682,916.03    

 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน    52,774,132,159.74  60,005,253,224.06    

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน    108,321,701.12   122,365,889.20    

	 รวม	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 		 	57,357,975,139.23		 64,176,790,272.04	

        (หน่วย:บาท)

  	 	 	 	 2564	 	 2563

หมายเหตุ	24	ค่าใช้จ่ายอื่น	 		 		 		 		

   ก�าไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์    70,956,656.18   210,713,014.76   

 ค่าใช้จ่ายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ    1,000,000.00   1,000,000.00    

  ค่าใช้จ่ายอื่น    -10,139,198.77  198,478,840.71    

	 รวม	ค่าใช้จ่ายอื่น	 		 	61,817,457.41		 	410,191,855.47

         (หน่วย:บาท)

  	 	 	 	2564	 	 2563

หมายเหตุ	23	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	 		 		 		

 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน         

   ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน-หน่วยงานภาครัฐ  779,961,519.49   218,377,670.86    

  ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน-องค์กรระหว่างประเทศ  7,696,305.47   7,745,195.14    

  ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงานอื่น    13,295,728.18    -   

		 รวม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน	 		 	800,953,553.14		 	226,122,866.00		 		

 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน         

    ค่าใช้จ่ายเงนิอดุหนนุเพ่ือการลงทุน-องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  1,203,966,607.56   164,834,088.77   

	 รวม	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน	 		 	1,203,966,607.56		 	164,834,088.77		 		

	 รวม	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	 		 	2,004,920,160.70		 	390,956,954.77



และหน่วยงานในสังกัด
สถานที่ติดต่อกระทรวงคมนาคม
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ส�านกังานรฐัมนตรี

ส�านกังานปลดักระทรวงคมนาคม

กรมการขนส่งทางบก

กรมท่าอากาศยาน

กรมทางหลวง

กรมเจ้าท่า

เลขที่ 38 ถนนราชด�าเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 
0 2283 3017-18

เลขที่ 38 ถนนราชด�าเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 
0 2283 3000
www.mot.go.th 
webmastermot@mot.go.th

เลขที่ 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
0 2271 8888     สายด่วน : 1584
www.dlt.go.th
pr.dlt1584@gmail.com

เลขที่ 71 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0 2287 0320-9     โทรสาร : 0 2286 3373
www.airports.go.th
pr@airports.go.th

เลขที่ 2/486 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
0 2354 6668-7, 0 2206 3789     โทรสาร : 0 2354 6738     สายด่วน : 1586
www.doh.go.th
prdoh@doh.go.th

เลขที่  1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10110
0 2233 1311-8     โทรสาร : 0 2266 5932     สายด่วน : 1199
www.md.go.th
marine@md.go.th

สถานที่ติดต่อกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัด
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ส�านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ส�านกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย

การท่าเรอืแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย

กรมการขนส่งทางราง

กรมทางหลวงชนบท

เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
0 2215 1515     โทรสาร : 0 2216 4168
www.otp.go.th
webmaster@otp.go.th

เลขที่ 333/105 อาคารหลักสี่พลาซ่า ถนนก�าแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
0 2568 8800     โทรสาร : 0 2568 8844  
www.caat.or.th
info@caat.or.th

เลขที่ 444 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
0 2269 3000     โทรสาร : 0 2672 7156
www.port.co.th
info@port.co.th

เลขที่ 1 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0 2220 4265     สายด่วน : 1690
www.railway.co.th
webmaster.srt@railway.co.th

อาคาร ณ ถลาง ชัน้ 4 - 5 เลขท่ี 514/1 ถนนหลานหลวง แขวงสีแ่ยกมหานาค เขตดสุติ
กรงุเทพฯ 10300
0 2164 2607     โทรสาร : 0 2164 2606
www.drt.go.th/
admin@drt.go.th

เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
0 2551 5000     โทรสาร : 0 2551 5896     สายด่วน : 1146
www.drr.go.th
drrsarabun@drr.go.th

สถานที่ติดต่อกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัด
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สถานที่ติดต่อกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัด

องค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ

บรษัิท ขนส่ง จ�ากดั

เลขที่ 131 ถนนวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
0 2246 0339, 0 2246 0741-4, 0 2246 0750-2      โทรสาร : 0 2247 2189
สายด่วน : 1348
www.bmta.co.th
prbmta.03@gmail.com

เลขที่ 999  ถนนก�าแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
0 2936 2852-66, 0 2936 2841-48     โทรสาร : 0 2936 1160
www.transport.co.th
prborkorsor@gmail.com

สถาบนัการบนิพลเรอืน

เลขที่ 1032/355 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
0 2272 5741-4     โทรสาร : 0 2272 5288
www.catc.or.th
info@catc.or.th

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เลขที่ 175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
0 2716 4000     โทรสาร : 0 2716 4019
www.mrta.co.th
pr@mrta.co.th

การทางพเิศษแห่งประเทศไทย

เลขที่ 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
0 2558 9800     โทรสาร : 0 2561 2984     สายด่วน : 1543
www.exat.co.th
webmasters@exat.co.th,  off_infor@exat.co.th
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บรษัิท วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จ�ากดั

เลขที่ 102  ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
0 2287 3531-41     โทรสาร : 0 2287 3131
www.aerothai.co.th
cccr@aerothai.co.th

บรษัิท ท่าอากาศยานไทย จ�ากดั (มหาชน)

เลขที่ 333  ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
0 2535 1192     โทรสาร : 0 2535 5749
www.airportthai.co.th

บรษัิท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิจ�ากดั

บรษัิท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ากดั

เลขที่ 999 อาคารโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หมู่ที่ 1 ต�าบลหนองปรือ
อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
0 2131 1035-46
www.suvarnabhumihotel.co.th
sah.hotel@hotmail.com

เลขที่ 27 ซอยเพชรบุรี 47 (ศูนย์วิจัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
0 2308 5600-0     โทรสาร : 0 2308 5696     สายด่วน : 1690
www.srtet.co.th
info@srtet.co.th
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คณะผู้จัดท�าหนังสือรายงานประจ�าปี 2564
ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ประธานที่ปรึกษา นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านอ�านวยการ

ที่ปรึกษา นางสาวขนิษฐา พัวพันธ์พงษ์ ผู้อ�านวยการกองกลาง

คณะผู้จัดท�า นางสาวขวัญชัย หิรัญญะสิริ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ

   หัวหน้าฝ่ายบริการข้อมูลภาครัฐและห้องสมุด

 นางฐิติชญา กระจายศรี นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

 นางสาวพัทธนันท์ ศรแก้ว บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

   ฝ่ายบริการข้อมูลภาครัฐและห้องสมุด

   กองกลาง ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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