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ส่วนที ่1 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 

วิสัยทัศน์  

“พัฒนาระบบขนส่งอย่างบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน  
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน” 

 โดยกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จและค่าเป้าหมายสําหรับวิสัยทัศน์ไว้ 4 ตัวชี้วัด โดยแบ่งการประเมิน
เป็น 2 มิติ ประกอบด้วย การประเมินจากภายนอก และการประเมินจากภายใน ดังนี้ 

 มิติการประเมินจากภายนอก – ใช้วิธีอ้างอิงคะแนนคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง 
ของประเทศไทย ในดัชนีความสามารถการแข่งขัน ซึ่งจัดทําโดย World Economic Forum (WEF) 
เพ่ือสะท้อนความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม  

 มิติการประเมินจากภายใน- วัดความสําเร็จของการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ข้อ ให้เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ ซึ่งส่งผลให้ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ ได้แก่ สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 
ในประเทศไทย อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน สัดส่วนต้นทุนการยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศบรรลุค่าเป้าหมาย  

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
ปี  

๒๕60 
ปี  

๒๕61 
ปี  

๒๕62 
ปี  

๒๕63 
ปี  

๒๕64 
๑. คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งโดยรวมของ

ประเทศไทย ในดัชนีความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจัดทํา
โดย World Economic Forum (คะแนนเตม็ ๗ คะแนน) 

๔.๐ 
 (ปี ๒๕๕๙) 

๔.1 ๔.1 ๔.4 4.7 ๕.๖ 

๒. สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในประเทศไทย
โดยแบ่งเป็น 2 ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก ่

      

2.1)   สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

32.82 
(ปี 2558) 

32.82 32.97 33.02 33.72 34.65 

2.2)   สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 
ในการเดินทางระหว่างเมือง (ร้อยละ) 

50.28 
(ปี 2558) 

50.94 51.59 52.25 52.90 53.56 

๓. อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (จํานวนผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุบนถนนในความรับผิดชอบของคค. ต่อประชากร
หนึ่งแสนคน) 

9.54 
(ปี 2558) 

9.22 9.06 8.91 8.76 8.59 

๔. สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภณัฑม์วลรวม 
ในประเทศ  (ร้อยละ) 

7.4 
(ปี 2558) 

7.3 7.3 7.3 7.2 6.9 
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พันธกิจกระทรวงคมนาคม  

1) บริหารนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

2) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบการจัดการการจราจรให้เพียงพอกับความต้องการ 
ทั้งปัจจุบันและอนาคต 

3) กํากับ ดูแลอย่างมีธรรมาภิบาล ปรับปรุงพัฒนาระบบกฎหมายและมาตรฐานให้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

4) ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการการขนส่งให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

5) ส่งเสริม สนับสนุนเพ่ือสร้างค่านิยมที่เหมาะสมของผู้ใช้ระบบขนส่ง และพัฒนาขีดความสามารถ
ในการประกอบการ 

6) บริหารและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ 

ค่านิยมกระทรวงคมนาคม  

“i-GETT” 

1) Inclusive บริการทั่วถึง 

2) Green ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

3) Efficient มีประสิทธิภาพ 

4) Technology รู้จักใช้เทคโนโลยี 

5) Transparent มีความโปร่งใส 

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  “ทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” - การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพ้ืนฐาน 
ให้เชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์ 1.1  ปรับปรุงและบํารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งให้มีคุณภาพและเป็นไป
ตามมาตรฐาน 

 กลยุทธ์ 1.2  พัฒนาบริการขนส่งสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่มีความครอบคลุมและเข้าถึงได้ 
 กลยุทธ์ 1.3 เพ่ิมความคล่องตัว และการเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่ง 
 กลยุทธ์ 1.4   พัฒนาระบบขนส่งเพื่อรองรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบริการเชิงสังคม 
 กลยุทธ์ 1.5  ส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่งที่ลดการใช้พลังงาน พ่ึงพิงพลังงานที่สะอาด และ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  “ปลอดภัยและม่ันคง” – การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคง 
ของระบบขนส่ง 

 กลยุทธ์ 2.1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและกํากับดูแลด้านความปลอดภัย 
ของการขนส่ง 

 กลยุทธ์ 2.2  ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบขนส่ง 
 กลยุทธ์ 2.3 ปรับปรุงด้านความปลอดภัยของโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่ง 
 กลยุทธ์ 2.4  ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและกํากับดูแลด้านความมั่นคงของการขนส่ง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  “ประสิทธิภาพและขีดความสามารถ” – การพัฒนาระบบขนส่งเพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

 กลยุทธ์ 3.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 กลยุทธ์ 3.2  พัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างประเทศและภูมิภาคด้วยระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 
 กลยุทธ์ 3.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบกํากับและดูแลด้านเศรษฐกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  “ปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” - การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สู่ความสําเร็จ 

 กลยุทธ์ 4.1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนไป 

 กลยุทธ์ 4.2  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารองค์กรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 
 กลยุทธ์ 4.3  พัฒนาระบบการบริหารนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการ 
 กลยุทธ์ 4.4  พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการขนส่ง 
 กลยุทธ์ 4.5  พัฒนาทรัพยากรบุคคล งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการขนส่ง 
 กลยุทธ์ 4.6  ส่งเสริมและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 

 
โดยมีสรุปรายละเอียดกลยุทธ์และแผนงานของแต่และประเด็นยุทธศาสตร์ดังตารางต่อไปนี้ 
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แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564  

ประเดน็ยทุธศาสตร์ ตัวชี้วดั กลยุทธ ์ ผลผลติ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1. การพฒันาระบบขนส่งขั้นพืน้ฐานให้เชื่อมโยง 
ทั่วถึง และเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
๑) มีโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งท่ีมีคุณภาพและ

เป็นไปตามมาตรฐาน  
๒) มีการพัฒนาบริการขนส่งขั้นพื้นฐานท่ีมีความ

ครอบคลุมและเข้าถึงได้ 
๓) มีการพัฒนาระบบขนส่ง ท่ีสามารถลดการใช้

พลังงานท่ีไม่สะอาด เพิ่มสัดส่วนการพึ่งพิง
พลังงานทางเลือกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

1)  ร้อยละของทางหลวงแผ่นดิน 
ท่ีมีความเรียบตามมาตรฐาน  
(IRI ≤ 3.5) 

2)  สัดส่วนประชากรของประเทศ 
ท่ีเข้าถึงสถานีรถโดยสารหรือสถานี
รถไฟภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง 
(ร้อยละ) 

3)  สัดส่วนการใช้บริการระบบรถไฟฟ้า
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(ร้อยละ)   

4)  ร้อยละของจํานวนสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารสาธารณะทุกระบบท่ีมี
การรองรับการใช้งานของผู้พิการ
และผู้สูงอายุ ต่อจํานวนสถานี
ท้ังหมดในการดูแลของกระทรวง
คมนาคม 

5)  ร้อยละของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในภาคคมนาคมขนส่งท่ีสามารถ
ลดลงได้เม่ือเทียบกับการปล่อย 
ในกรณีฐาน (BAU) ในปีน้ันๆ 

 
 

1.1 ปรับปรุงและบํารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง
ให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

๑) โครงการบํารุงรกัษาทางและสะพานบนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน (ทล.) 
๒) โครงการบํารุงรกัษาทางและสะพานบนโครงข่ายทางหลวงชนบท (ทช.) 
๓) โครงการนําร่องการพัฒนาระบบบํารุงรักษาทางและสะพานด้วยวิธีการ 

"มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการควบคุมคุณภาพผิวทาง หรือ Performance 
Based Maintenance Contract" บนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินสายหลัก 
(ทล.) 

๔) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบตรวจสอบนํ้าหนักบรรทุก
เคลื่อนท่ีและปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (ทล.) 

๕) โครงการจัดซ้ือระบบและการดําเนินการสุ่มตรวจนํ้าหนักบรรทุก 
บนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน (ทล.) 

๖) โครงการจัดซ้ือระบบและการดําเนินการสุ่มตรวจนํ้าหนักบรรทุก 
บนโครงข่ายทางหลวงชนบท (ทช.) 

๗) การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายทางหลวง (ทช.) 
๘) การยกระดับมาตรฐานทาง (เฉพาะบริเวณพื้นท่ียุทธศาสตร์ 

ของประเทศไทย) (ทช.) 
๙) ก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต (เฉพาะบริเวณพื้นท่ียุทธศาสตร์ 

ของประเทศไทย) (ทช.) 
๑๐) การส่งเสริมและสนับสนุนโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น (เฉพาะบริเวณพื้นท่ี

ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย) (ทช.) 
๑๑) โครงการปรับปรุงทางรถไฟท่ีไม่ปลอดภัย (รฟท.) 
๑๒) โครงการปรับปรุงสะพาน (รฟท.) 
๑๓) โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีท่ัวประเทศ (รฟท.)  
๑๔) โครงการติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคมท่ัวประเทศ (รฟท.) 
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๑๕) โครงการกอ่สร้างโรงรถจักรแก่งคอย (รฟท.) 
๑๖) โครงการสร้างโรงซ่อมรถจักรท่ีศรีราชาและอาคารท่ีทําการหน่วย 10 

ลาดกระบัง (รฟท.) 
๑๗) โครงการศึกษาและจัดทําคู่มือการออกแบบก่อสร้าง และบํารุงรักษางาน

โครงสร้างทางรถไฟและมาตรฐานโครงสรา้งทางรถไฟ (สนข.)  
๑๘) ระบบอาณัติสัญญาณ (Signalling) / Re - Signalling (รฟฟท.)  
๑๙) ประตูกั้นชานชาลาแบบสูงครึ่งบานท่ีสถานีรถไฟฟ้า ๗ สถานี (รฟฟท.) 
๒๐) การพัฒนาและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางนํ้า (ท่าเรือ

ใน กทม. ปริมณฑลและภูมิภาค, เขื่อนกันทรายและกันคลื่น, เขื่อนป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล, เขื่อนป้องกันตลิ่งพัง รวมท้ังการขุดลอกและ
บํารุงรักษาร่องนํ้า และการจัดหาเรอืและเครื่องมืออุปกรณ์ ฯลฯ) (จท.) 

๒๑) โครงการปรับปรุง/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ 
(บวท.) 

๒๒) การจัดทํา/ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการวางแผนและดําเนินการการ
บํารุงรักษาเชิงป้องกันสําหรับโครงสร้างพื้นฐานหลักของท่าอากาศยาน 
(กพท.)  

๒๓) การตรวจสอบผลการดําเนินงานด้านการบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานหลัก
ของท่าอากาศยาน (กพท.)  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
 
 

 1-6 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ ตัวชี้วดั กลยุทธ ์ ผลผลติ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1.2 พัฒนาบริการขนส่งสาธารณะ 
ขั้นพ้ืนฐานท่ีมีความครอบคลุม
และเข้าถึงได้ 

1) โครงการจัดทําระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing 
House: CCH) (สนข.) 

2) การจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบตั๋วร่วม (CTC) 
(สนข.)  

3)  โครงการทางหลวงชนบทเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทช.) 
4) โครงการพัฒนาถนนผังเมือง (เฉพาะบริเวณพื้นท่ียุทธศาสตร์ 

ของประเทศไทย) (ทช.)  
5) โครงการแก้ไขการสัญจรอย่างเร่งด่วน (เฉพาะบริเวณพืน้ท่ียุทธศาสตร์ 

ของประเทศไทย) (ทช.) 
6) โครงการศึกษาและจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร (ขบ.) 
7) โครงการจัดซ้ือจัดหาท่ีดินและก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร (ขบ.) 
8) โครงการซ่อมบํารุงและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก 

ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (ขบ.)  
9) โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ แห่งใหม่ (บขส.) 
10) การปรับปรุงเส้นทางและข้อกําหนดการให้บริการรถโดยสารประจําทาง

ระหว่างเมือง (ขบ.) 
11) การปรับปรุงเส้นทางและข้อกําหนดการให้บริการรถโดยสารประจําทาง

ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  (ขบ.)  
12) การปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการของรถโดยสารประจําทาง

ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ขสมก.)  
13) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะ

เมืองพิษณุโลก (สนข.)  
14) โครงการพัฒนาระเบียบและกระบวนการบังคับใช้ทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับระบบติดตามและแสดงตําแหน่งรถโดยสารประจําทางสาธารณะ (ขบ.) 
15) โครงการพัฒนาระบบติดตามและแสดงตําแหน่งรถโดยสารประจําทาง

สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(ขสมก.)  
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16) โครงการพัฒนามาตรฐานการบริการและความปลอดภัย 
ของรถโดยสารไม่ประจําทาง (ขบ.) 

17) โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ - มักกะสัน - 
หัวหมาก และช่วงบางซ่ือ - หัวลําโพง (รฟท.)  

18) โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ - รังสิต (สัญญา 3) 
(รฟท.) 

19) โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)  
ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (รฟท.) 

20) โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดงอ่อน) ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช 
21) โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสแีดงอ่อน) ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา 

(รฟท.) (เพิ่มเติมสถานีบางกรวย-กฟผ. และสะพานพระราม 6) 
22) โครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)  

ส่วนต่อขยาย (ระยะท่ี 1) ช่วงพญาไท-บางซ่ือ (รฟท.) 
23) โครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link)  

ส่วนต่อขยาย (ระยะท่ี 2) ช่วงบางซ่ือ-ดอนเมือง (รฟท.) 
24) โครงการกอ่สร้างรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน  

ช่วงหัวลําโพง-บางแค และบางซ่ือ-ท่าพระ (รฟม.) 
25) โครงการกอ่สร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต (รฟม.) 
26) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี (รฟม.) 
27) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี (รฟม.) 
28) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สําโรง (รฟม.) 
29) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (รฟม.) 
30) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ (รฟม.) 
31) โครงการรถไฟฟา้สายสีนํ้าเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑลสาย 4 (รฟม.) 
32) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม (รฟม.) 
33) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสมุทรปราการ-บางปู (รฟม.) 
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34) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงคูคต-ลําลูกกา (รฟม.) 
35) โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าตาล  

ช่วงแคราย-ลําสาลี (บึงกุ่ม) (สนข.)  
36) การส่งเสริมการพัฒนาบริการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ (กพท.) 
37) การพัฒนาการตลาดเชิงรุกเพื่อพัฒนาบริการขนส่งทางอากาศ

ภายในประเทศ (ทอท.) 
38) โครงการการจัดทําแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ 

ของประเทศไทย  (กพท.)  
39) โครงการกอ่สร้างท่าอากาศยานเบตง (ทย.)  
40) การพัฒนาระบบสนับสนุนของศูนย์บริการข้อมูลและเรื่องร้องเรียน

ของกระทรวงคมนาคม (สปค.)  
41) การปรับปรุง/พัฒนาระบบงานการกํากับดูแลด้านการคุ้มครอง

ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางอากาศ  (กพท.) 
42) การดําเนินงานตรวจสอบการดําเนินงานผู้ประกอบการด้านการคุ้มครอง

ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางอากาศ  (กพท.)  
43) การจัดทําระบบเผยแพร่ข้อมูลสมรรถนะผู้ประกอบการสายการบิน

ด้านการตรงต่อเวลา (Punctuality) และข้อร้องเรียนผู้โดยสาร 
(Customer Complaints)  (กพท.)  

44) โครงการศึกษาสํารวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทํา 
แผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ (สนข.)  

45) โครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบ 
ขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (สนข.) 

46) โครงการจ้างศึกษาแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นท่ีต่อเนื่อง) ระยะท่ี 2 (สนข.) 
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1.3  เพิม่ความคล่องตัว และ 
การเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบ
การขนส่ง 

1) โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินสาย 304 อ.กบินทร์บุรี-อ.ปักธงชัย  
(ทางเชื่อมผืนป่า) เป็น 4 ช่องจราจร (ทล.) 

2) โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินสาย 12 อ. แม่สอด - จ.มุกดาหาร  
เป็น 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง (ทล.) 

3) โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินสาย 212 นครพนม - มุกดาหาร  
(ตอนหว้านใหญ่-ธาตุพนม) เป็น 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง (ทล.) 

4) โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินสาย 103 อ.ร้องกวาง - อ.งาว (ตอน 3) 
เป็น 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง (ทล.) 

5) โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินสาย 24 นครราชสีมา - อุบลราชธานี 
เป็น 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง (ทล.) 

6) โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินสาย 4 ชุมพร - ระนอง  
เป็น 4 ช่องจราจร (ทล.) 

7) โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินสาย 118 เชียงใหม่ - เชียงราย  
เป็น 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง (ทล.) 

8) โครงการกอ่สร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ 
คลองใหญ่ (ทช.) 

9) โครงการกอ่สร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าเรือแหลมฉบัง (ทช.) 
10) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร

ภายในท่าเรือแหลมฉบัง (กทท.) 
11) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทช.) 
12) โครงการกอ่สร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าเรือมาบตาพุด (ทช.) 
13) โครงการกอ่สร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าเทียบเรือเชียงแสน  

จ.เชียงราย (ทช.) 
14) โครงการกอ่สร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนสะพานข้ามแม่นํ้าโขงแห่งท่ี 4 

จ.เชียงราย (ทช.) 
15) โครงการกอ่สร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าเรือปากบารา (ทช.) 
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16) โครงการก่อสร้างสะพาน (เฉพาะบริเวณพื้นท่ียุทธศาสตร์ 
ของประเทศไทย) (ทช.) 

17) โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค (ทช.) 
18) โครงการพัฒนาถนนผังเมือง  

(เฉพาะบริเวณพื้นท่ียุทธศาสตร์ของประเทศไทย) (ทช.) 
19) โครงการแก้ไขการสัญจรอย่างเร่งด่วน (เฉพาะบริเวณพื้นท่ียุทธศาสตร์ 

ของประเทศไทย) (ทช.) 
20) โครงการยกระดับมาตรฐานชั้นทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง 

(เฉพาะบริเวณพื้นท่ียุทธศาสตร์ของประเทศไทย) (ทช.) 
21) แผนงานบูรณาการการเชื่อมต่อการขนส่งหลายรูปแบบกับท่าอากาศยาน (สนข.) 
22) การศึกษาความเหมาะสมและแนวทางในการแก้ปัญหาการจราจรชะลอตัว

และติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองในระยะยาว (สนข.) 

23) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย (รฟท.) 
24) โครงการกอ่สร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น (รฟท.) 
25) โครงการกอ่สร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากนํ้าโพ (รฟท.) 
26) โครงการกอ่สร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ (รฟท.) 
27) โครงการกอ่สร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - หัวหิน (รฟท.) 
28) โครงการกอ่สร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร (รฟท.) 
29) โครงการกอ่สร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์  (รฟท.) 
30) โครงการกอ่สร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากนํ้าโพ-เด่นชัย (รฟท.) 
31) โครงการกอ่สร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี (รฟท.) 
32) โครงการกอ่สร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแกน่ - หนองคาย (รฟท.) 
33) โครงการกอ่สร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี (รฟท.) 
34) โครงการกอ่สร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี - สงขลา (รฟท.) 
35) โครงการกอ่สร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ (รฟท.) 
36) โครงการกอ่สร้างรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่ (รฟท.) 
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37) โครงการกอ่สร้างทางรถไฟสายใหม่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ (รฟท.) 
38) โครงการกอ่สร้างทางรถไฟสายใหม่ สายบ้านไผ่-นครพนม (รฟท.) 
39) โครงการกอ่สร้างทางรถไฟ สายท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือทวาย (รฟท.) 
40) โครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสรา้งทางรถไฟสายใหม ่

เชื่อมต่อสายเหนือ สายอีสาน และสายใต้ (รฟท.) 
41) โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้าพร้อมอะไหล่ ทดแทนรถจักร GE 

จํานวน 50 คัน (รฟท.) 
42) โครงการจัดหารถดีเซลรางปรับอากาศ สําหรับบริการเชิงพาณิชย์  

พร้อมอะไหล่ จํานวน 186 คัน (รฟท.) 
43) โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดการเชื่อมต่อการเดินทาง

ของผู้โดยสารจากระบบขนส่งมวลชนเขตพื้นท่ีปทุมธานี (สนข.) 
44) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ 

ท่าอากาศยาน (ทอท.) 
45) การกําหนดแผนร่วมเชิงบูรณาการในการพัฒนาขีดความสามารถ

ระบบโครงสร้างพื้นฐานส่งเพื่อเชื่อมโยงท่าอากาศยาน (สนข.) 

1.4 พัฒนาระบบขนส่งเพื่อรองรับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบริการ
เชิงสังคม 

1) โครงการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารท่ีรองรับคนท้ังมวล (ขบ.) 
2) โครงการพัฒนาสถานีรถไฟผู้โดยสารท่ีรองรับคนท้ังมวล (รฟท.) 
3) โครงการปรับปรุงบริการเชิงสังคมสําหรับรถโดยสารประจําทาง (ขสมก.) 
4) โครงการปรับปรุงบริการเชิงสังคมสําหรับรถไฟโดยสาร (รฟท.) 
5) การพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการบนโครงข่าย 

ทางหลวงชนบท (ทช.) 
6) โครงการศึกษาจัดทํามาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกและ 

การให้บริการภาคขนส่งสําหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (สนข.) 
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1.5  ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ขนส่งที่ลดการใช้พลังงาน 
พึ่งพิงพลังงานท่ีสะอาด และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Green) 

๑) โครงการจัดซ้ือรถโดยสาร NGV ทดแทนเพื่อใช้ในกิจการขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

๒) โครงการจัดซ้ือรถโดยสารไฟฟ้า จํานวน 200 คัน พร้อมก่อสร้าง
สถานีประจุไฟฟ้า (ขสมก.) 

๓) โครงการศึกษาการจัดทําร่างข้อกําหนดของยานยนต์ท่ีใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของประเทศไทย (ขบ.) 

๔) โครงการศึกษาการจัดทํามาตรการทางภาษีการใช้รถ 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ใช้รถท่ีไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม (ขบ.) 

๕) โครงการพัฒนาทางจักรยาน/ทางเท้า เพื่อการสัญจร 
ในเขตทางหลวงชนบท (ทช.) 

๖) โครงการพัฒนาเส้นทางผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน (ทช.) 
๗) โครงการพัฒนาท่าเรือสีเขียว (Green Port) (กทท.) 
๘) การส่งเสริมผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบขนส่งท่ีเป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม (กพท.) 
๙) การจัดทํา/ปรับปรุงข้อกําหนด หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติร่วมกันในการ

จัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาและการดําเนินงาน 
ท่าอากาศยานขนาดใหญ่ (กพท.) 

๑๐) การปรับปรุง/พัฒนาระบบงานกํากับและดูแลด้านสิ่งแวดล้อม 
ในระบบขนส่งทางอากาศ (กพท.) 

๑๑) การดําเนินงานตรวจสอบการดําเนินงานผู้ประกอบการตามมาตรฐาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม (กพท.) 

๑๒) การพัฒนาบุคลากรด้านการกํากับและดูแลด้านสิ่งแวดล้อม (กพท.) 
๑๓) โครงการจัดทํา Airport Carbon Footprint และบริหารจัดการ 

เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก (ทอท.) 
๑๔) โครงการติดตามและประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่ง 

(สนข.) 
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2. การยกระดบัความปลอดภยัและความมั่นคง
ของระบบขนส่ง 

เป้าประสงค์ 
๑) มีมาตรฐานและระบบกํากับดูแลเรื่องความปลอดภัย

ของการขนส่ง 
๒) ผู้ใช้ระบบขนส่งมีวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย 
๓) มีมาตรฐานและระบบกํากับดูแล 

เรื่องความมั่นคงของการขนส่ง 
 

๑) จํานวนอุบัติเหตุท่ีมีผู้เสียชีวิตต่อ
ปริมาณการเดินทางบนโครงข่ายถนน 
(จํานวนครั้งของอุบัติเหตตุ่อการ
เดินทางหน่ึงล้านกิโลเมตร) 

๒) อัตราการเกิดอุบัติเหตุต้ังแต่ระดับ 
เหตุอันตรายร้ายแรงของการขนส่ง 
ทางรถไฟ (จํานวนครั้งของอุบัติเหตุต่อ
การให้บรกิารหน่ึงล้านกโิลเมตร) 

๓) อัตราการเกิดอุบัติเหตุของการขนส่ง
ทางนํ้า (จํานวนครั้งของอุบัติเหตุต่อ
จํานวนเท่ียวเดินเรือท้ังหมด) 

๔) การเกิดอุบัติเหตุด้านการขนส่งทางอากาศ 
(จํานวนครั้งของอุบัติเหตุด้านการขนส่ง
ทางอากาศต่อจํานวนเท่ียวบินท้ังหมด) 

๕) ระดับมาตรฐานการรกัษาความปลอดภยั
ทางการบิน (จํานวนครั้งท่ีพบวัตถุ
อันตรายบนอากาศยานหรือปลายทาง 
และจาํนวนครั้งของเหตุการณ์ จี้ ปล้น 
ยึด อากาศยาน ท่ีออกจากประเทศไทย) 
 
 
 
 

2.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
มาตรฐานและกํากับดูแล 
ด้านความปลอดภัย 
ของการขนส่ง 

1) การจัดตั้งศูนย์ปลอดภัยคมนาคมภายใต้สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  
(สปค.) 

2) การจัดทําแผนหลักและแผนจัดการความปลอดภัยจากการขนส่ง (สนข.) 
3) โครงการตรวจสอบความปลอดภัยบนทางหลวงแผ่นดิน (ทล.) 
4) โครงการตรวจสอบความปลอดภัยบนทางหลวงชนบท (ทช.) 
5) โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดความเร็วและแจ้งเตือนบนทางหลวง (ทล.) 
6) การบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมความเร็วในการขับขี่บนโครงข่าย 

ทางหลวงแผ่นดินอย่างเข้มข้น (ทล.) 
7) โครงการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติบนโครงข่ายทางหลวง 

(ทล.) 
8) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะ (ขบ.) 
9) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมฐานข้อมูลผู้กระทําผิดกฎจราจร (ขบ.) 
10) โครงการยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์เทียบเท่าสากล (ขบ.) 
11) โครงการลดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ (ขบ.) 
12) โครงการจัดทํากฎระเบียบเกี่ยวกับการขนส่งทางราง เพื่อรองรับ 

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและผ่านแดน (สนข./กรมราง) 
13) โครงการจัดทําหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาเกีย่วกับมาตรฐาน 

ความปลอดภัยของการขนส่งทางราง (สนข./กรมราง) 
14) โครงการจัดทํากระบวนงานด้านการกํากับและดูแลด้านความปลอดภัย 

ของการขนส่งทางราง (สนข./กรมราง) 
15) โครงการตั้งศูนย์ควบคุมการจราจรในพื้นท่ี (อ่าวพัทยา-เกาะล้าน)  

เพื่อการยกระดับความปลอดภัยทางนํ้า (พัทยาโมเดล) (จท.) 
16) โครงการจัดหาติดตั้งเพิ่มเติมระบบโทรทัศน์วงจรปิดและระบบเน็ทเวิร์ก

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล รักษาความปลอดภัยในแม่นํ้าป่าสัก  
แม่นํ้าเจ้าพระยาในพื้นท่ี จ.อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี (จท.) 

17) โครงการจัดหาระบบสื่อสารและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบวงจรปิด
เพิ่มเติมแม่นํ้าเจ้าพระยา (จท.) 
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18) โครงการติดตามเฝ้าระวังเรือโดยสาร เรอืขนถ่ายสินค้าอันตรายตลอดแนว
ชายฝั่งประเทศไทย (จท.) 

19) โครงการพัฒนาระบบควบคุมจราจรทางนํ้า (ดอนสัก-หน้าทอน-ท้องศาลา  
จ.สุราษฎร์ธานี) (จท.) 

20) โครงการพัฒนาระบบควบคุมจราจรทางนํ้า (บ้านเพ - เกาะเสม็ด จ.ระยอง 
จ.ระยอง (จท.) 

21) โครงการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และเทคโนโลยีอื่นท่ีเหมาะสม 
ในแม่นํ้าเจ้าพระยาเพื่อการควบคุม ติดตาม และความปลอดภัย (จท.) 

22) โครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับแบบขึ้นลงทางดิ่ง เพื่อตรวจคราบนํ้ามัน
ในทะเลบริเวณอ่าวไทย และชายฝั่งตะวนัตก (จท.) 

23) โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารสําหรับสถานีชายฝั่ง แบบเครือข่าย 
(Wireless Mesh Network) ระบบดิจิทัล (Digital) (จท.) 

24) โครงการบํารุงรกัษาและพัฒนาระบบควบคุมการจราจรและความปลอดภัย
ทางทะเล (VTS ระยะท่ี ๑) (จท.) 

25) โครงการจัดหาและติดตั้งระบบเฝ้าระวังเตือนภัยและระบบรักษา 
ความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบการสัญจรทางเรือในพื้นท่ีสําคัญ (จท.) 

26) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบท่ีเกี่ยวข้องกับ National Single Window 
(จท. กทท. ศก.) 

27) โครงการพัฒนาและปรับปรุงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (จท.) 
28) โครงการจัดหาเครื่องสร้างภาพใต้นํ้าและหยั่งนํ้าหลายลําคลื่นแบบนําพา

เพื่อความปลอดภัยในแม่นํ้าและริมชายฝั่งในทะเลบริเวณอ่าวไทย และ
ชายฝั่งตะวันตก (จท.) 

29) การจัดหาเรือกู้ภยัความเร็วสูง สีส้ม (จท.) 
30) การจัดหาเรือตรวจการณ์ลํานํ้า/ทะเล (จท.) 
31) การพัฒนากฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท 

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เช่น การจัดทําร่างกฎหมายรองรับการดําเนินการภายใต้
การขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ เป็นต้น (จท.) 
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32) การปรับปรุง/จัดทํากฎหมาย มาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ทางการขนส่งทางอากาศ ครอบคลุมด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ท่าอากาศยาน 
เส้นทางบิน ห้วงอากาศ) อากาศยาน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ และ 
ผู้กํากับดูแล (กพท.) 

33) การปรับปรุง/พัฒนาระบบงานกํากับและดูแลด้านความปลอดภัย 
ในระบบขนส่งทางอากาศ (กพท.) 

34) การดําเนินงานตรวจสอบการดําเนินงานผู้ประกอบการตามมาตรฐาน 
ด้านความปลอดภัย (กพท.) 

35) การพัฒนาคุณสมบัติผู้ตรวจสอบความปลอดภัยการบิน (กพท.) 

2.2 ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความ
ปลอดภัยของผู้ใช้ระบบขนส่ง 

1) โครงการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ กฎจราจร 
วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย และการอยู่ร่วมกันบนท้องถนน (ขบ.) 

2) โครงการถ่ายทอดสื่อประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ กฎจราจร วัฒนธรรม
ด้านความปลอดภัย และการอยู่ร่วมกันบนท้องถนน ผ่านช่องทาง 
สื่อสาธารณะและสื่อสังคมออนไลน์ต่าง  ๆ(ขบ.) 

3) โครงการยกระดับมาตรฐานการทําใบอนุญาตขับรถภาคปฏิบัติ (ขบ.) 
4) โครงการจัดการอบรมสัมมนาด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งโดยรถบรรทุก (ขบ.) 
5) โครงการจัดการอบรมสัมมนาด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

ให้แก่ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ (ขบ.) 
6) โครงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ประกอบการและ

ผู้ใชบ้ริการการขนส่งทางอากาศ (กพท.) 

2.3 ปรับปรุงด้านความปลอดภัย
ของโครงสร้างพื้นฐานการ
ขนส่ง 

1) โครงการกอ่สร้างจุดพักรถบรรทุกและสถานีบริการทางหลวง 
บนโครงข่ายทางหลวง (ทล.)  

2) โครงการแก้ไขจุดอันตรายบนโครงข่ายถนนบนทางหลวงแผ่นดิน (ทล.) 
3) โครงการแก้ไขจุดอันตรายบนโครงข่ายถนนบนทางหลวงชนบท (ทช.) 
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4) โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางหลวงกับทางรถไฟ 
(ทล.) 

5) โครงการพัฒนาระบบควบคุมเครื่องกั้นทางรถไฟเสมอระดับอัจฉริยะ (รฟท.) 
6)  โครงการยกระดับการบริการข่าวสภาพอากาศเพื่อการบิน (กพท../อต.) 
7) จัดหายานพาหนะสําหรับการดับเพลิงกู้ภัยอากาศยาน (ทย.) 
8) โครงการแก้ไขข้อบกพร่องด้านการรักษาความปลอดภัย 

ของท่าอากาศยาน 24 แห่ง (USAP) (ทย.)  
9) แผนงานก่อสร้างพื้นท่ีปลอดภัยปลายทางวิ่ง (RESA) (ทย.) 

 
2.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบ

มาตรฐานและกํากับดูแล 
ด้านความม่ันคงของ 
การขนส่ง 

1) การบริหารจัดการด้านความเสี่ยงจากภยัธรรมชาติ (ทช.) 
2) โครงการศึกษาความเหมาะสมการติด GPS ยานพาหนะจากต่างประเทศ (ขบ.) 
3) โครงการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานด้านการกํากับและดูแล 

ด้านความมั่นคงการขนส่งทางราง (สนข. /กรมราง) 
4) การปรับปรุง/พัฒนาระบบงานกํากับและดูแลด้านความมั่นคง 

ในระบบขนส่งทางอากาศ  (กพท.) 
5) การดําเนินงานตรวจสอบการดําเนินงานผู้ประกอบการตามมาตรฐาน 

ด้านความมั่นคง (กพท.) 
6) การพัฒนาคุณสมบัติผู้ตรวจสอบความมั่นคงทางการบิน (กพท.) 
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3. การพฒันาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขดี
ความสามารถในการแข่งขนัและขบัเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

เป้าประสงค์ 
๑) มีระบบขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนการ

ขนส่งที่ต่ํา 
๒) มีระบบขนส่งท่ีสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ในภาคส่วนท่ีสําคัญของประเทศตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

๓) ผู้ประกอบการในระบบขนส่งมีการพัฒนา 
ขีดความสามารถในการแข่งขันและคุณภาพ 
ในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

๔) องค์กรของหน่วยงานภาครัฐมีขีดความสามารถ
ในการกํากับดูแลด้านเศรษฐกิจ 

1)  อัตราการขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐในระบบขนส่ง (ร้อยละ) 

2)  สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ) 

3)  สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้า 
ทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้า
ท้ังหมดภายในประเทศ 

4)  สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้า 
ทางน้ําต่อปริมาณการขนส่งสินค้า
ท้ังหมดภายในประเทศ 

5)  ท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลมีขีดความสามารถ 
ในการรองรับปริมาณผู้โดยสาร 
(ล้านคนต่อปี) (ขีดความสามารถรวม
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและ
ท่าอากาศยานดอนเมือง) 

6)  ท่าอากาศยานในภูมิภาค 
มีขีดความสามารถในการรองรับ
ปริมาณผู้โดยสาร (ล้านคนต่อปี) 
(ขีดความสามารถรวมของ 
ท่าอากาศยานภูเก็ต  
ท่าอากาศยานเชียงใหม่  
ท่าอากาศยานหาดใหญ่  
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 
และท่าอากาศยาน ในความรับผิดชอบ
ของกรมท่าอากาศยาน) 

3.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
การขนส่งและโลจิสติกส์ 
ให้สนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ 

1) โครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางปะอิน-นครราชสีมา (ทล.) 
2) โครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางใหญ่-กาญจนบุรี (ทล.) 
3) โครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอํา (ทล.) 
4) โครงการกอ่สร้างถนนเพื่อสนับสนุนพื้นท่ีฐานการผลิตและอุตสาหกรรม 

(ทล./ทช.) 
5) โครงการก่อสร้างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง แห่งท่ี 2 (ICD 2) (รฟท.) 
6) โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าในเมืองภูมิภาคหลัก 8 แห่ง (ขบ.) 
7) โครงการกอ่สร้างเขื่อนยกระดับในแม่นํ้าเจ้าพระยาและแม่นํ้าน่าน 

เพื่อการเดินเรือ (จท.) 
8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าในแม่นํ้าป่าสัก (จท.) 
9) โครงการทางพิเศษสายกระทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต (กทพ.) 
10) การพฒันาโครงข่ายถนนเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียว (ทล./ทช.) 
11) การปรับปรุงตู้รถไฟเพื่อการท่องเท่ียว (รฟท.) 
12) โครงการกอ่สร้างระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต (สนข.) 
13) โครงการกอ่สร้างท่าเทียบเรือสําราญขนาดใหญ่ (Cruise) จํานวน 4 แห่ง  

ท่ี จ.กระบี,่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี, จังหวดัภูเก็ต และชายฝั่งบริเวณ
กรุงเทพฯ ถึง จังหวัดชลบุรี (จท.) 

14) โครงการพัฒนาเรือเฟอร์รี่เชื่อมโยงอ่าวไทยตอนบน ฝั่งตะวันออก 
และตะวันตก (ระยะสั้น-การเดินเรือเฟอร์รี่ และระยะยาว-การพัฒนา 
ท่าเรือเฟอร์รี่) 

15) โครงการกอ่สร้างท่าเรือสนามบินภูเก็ต (จท.) 
16) โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก (กทพ.) 
17) โครงการระบบทางด่วนขั้นท่ี 3 สายเหนือ ตอน N2 และ EW Corridor  

ด้านตะวันออก (กทพ.) 
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7)  ประเทศไทยมีขีดความสามารถ 
ในการรองรับเท่ียวบินในภาพรวม 
(ล้านเท่ียวบินต่อปี) 

8)  ขีดความสามารถด้านความตรงต่อ
เวลาของเท่ียวบินของท่าอากาศยาน
ศูนย์กลางหลัก (ร้อยละ) 

 

18) โครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ส่วนต่อขยายพัทยา - 
มาบตาพุด (ทล.) 

19) โครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน สายกรุงเทพ - ระยอง (รฟท.) 
20) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะท่ี 3 (กทท.) 
21) โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่ีท่าเรือแหลมฉบัง  

ระยะท่ี ๑ (กทท.) 
22) การพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ท่ีท่าเรือแหลมฉบัง (กทท.) 
23) โครงการพัฒนาศูนย์ซ่อมบํารุงอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา (บกท.) 
24) โครงการกอ่สร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าเรือนํ้าลึกปากบารา จ. สตูล 

(ทช.) 
25) โครงการกอ่สร้างท่าเรือนํ้าลึกปากบารา จ.สตูล (จท.) 
26) โครงการกอ่สร้างท่าเรือนํ้าลึกสงขลา แห่งท่ี 2 (จท.) 
27) โครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน สายกรุงเทพ - เชียงใหม่  

(ระยะแรก กรุงเทพฯ-พิษณุโลก) (รฟท.) 
28) โครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน สายกรุงเทพ - หนองคาย  

(ระยะแรก กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) (รฟท.) 
29) โครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน สายกรุงเทพ - หัวหิน (รฟท.) 
30) โครงการศึกษาในการให้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเป็นองค์กรอิสระ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี (จท.) 
31) โครงการพัฒนาทักษะนายประจําเรือและลูกเรือในด้านภาษาต่างประเทศ

ท้ังกรณีศัพท์ทางเทคนิค และการติดต่อสื่อสารท่ัวไป (จท.) 
32) มาตรการสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาท่ีผลิตคนประจําเรือมีอาจารย์

ประจําและอาจารย์ประจําวิชาเพียงพอในการเรียนการสอน ตลอดจน 
มีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์และกระบวนการเรียน 
การสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน (จท.) 
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33) มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากร 
ด้านพาณิชยนาวี (จท.) 

34) การพัฒนากฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เช่น การจัดทําร่างกฎหมายรองรับการดําเนินการภายใต้
การขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ เป็นต้น (จท.) 

35) โครงการศึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทยรองรับตลาด 
การขนส่งทางทะเลร่วมอาเซียน (จท.) 

36) โครงการศึกษาสภาพความต้องการและแนวทางการพัฒนาบุคลากร 
ด้านพาณิชยนาวีท้ังบนเรือและบนฝั่ง (จท.) 

37) โครงการศึกษาผลกระทบของอนุสัญญากรอบความตกลงระหว่างประเทศ 
และการดําเนินการเพื่ออนุวัติการอนุสัญญากรอบความตกลงเกี่ยวกับ 
การพาณิชยนาวี (จท.) 

38) โครงการศึกษาพัฒนาระบบโครงข่ายบรกิารขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร 
ทางชายฝั่ง เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการขนส่งและเศรษฐกิจ 
ในภูมิภาค (จท.) 

39) โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประตู (Gateway) ของ 
อนุภูมิภาค (จท.) 

40) โครงการศึกษาการพัฒนาระบบการขนส่งทางนํ้าและชายฝั่งเพื่อเชื่อมโยง
การขนส่งระหว่างประเทศ (จท.) 

41) โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการอํานวยความสะดวกทางการค้าและ 
การขนสง่ (จท.) 

42) โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ 
ครบวงจร (จท.) 

43) โครงการศึกษาทบทวนโครงสร้างรายการค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการขนส่ง 
ทางทะเลและอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  รวมถึง ค่า THC (จท.) 

44) การปรับปรุงมาตรการด้านภาษีและการสนับสนุนด้านการเงิน (จท.) 
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45) การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวีเพื่อให้สินเชื่อสําหรับเรือชายฝั่ง 
เรือลํานํ้า ท่าเรือ อู่เรือ และสถาบันพัฒนากําลังคนด้านพาณิชยนาวี (จท.) 

46) มาตรการอื่น ๆ  ท่ีสนับสนุนและส่งเสริมการพาณิชยนาวี (จท.) 
47) การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรระดับวิชาชีพและประกาศนียบัตร 

ด้านการขนส่งทางนํ้า (จท.) 
48) โครงการปรับปรุงพื้นท่า 20 G พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง (กทท.) 
49) โครงการจ้างเหมาสร้างปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง (Rail 

mounted shoreside Gantry Crane) ขนาดยกนํ้าหนักไม่น้อยกว่า 40 
เมตริกตัน จํานวน 2 คัน ณ ท่าเทียบเรือ 20 G 

50) โครงกาพัฒนาธุรกิจท่าเรือบก (Dry Port) (กทท.) 
51) โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management 

Centre: ATMC) ปี 2555-2560 (บวท.) 
52) โครงการออกแบบและประเมินศักยภาพระบบห้วงอากาศและกําหนด

แนวทางเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของระบบการบินท้ังระบบ  
ปี 2559-2561 (บวท.) 

53) การผลักดันการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของระบบการบิน
ท้ังระบบเชิงบูรณาการ ปี 2563-2567 (สปค./กห.) 

54) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะท่ี 2 (ทอท.) 
55) โครงการกอ่สร้างทางวิ่งเส้นท่ี 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทอท.) 
56) โครงการกอ่สร้างอาคารผู้โดยสารหลังท่ี 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

บริเวณด้านทิศเหนือของอาคารเทียบเครื่องบิน A (ทอท.) 
57) แผนงานจ้างปรับปรุงระบบ Hold Baggage Screening System (HBS) 

และระบบ Baggage Handling System (BHS) ของระบบลําเลียง
กระเป๋าสัมภาระ อาคารผู้โดยสารหลัก (Main Terminal Building : MTB)  
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทอท.) 

58) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะท่ี 3 (ทอท.) 
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59) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (ทอท.) 
60) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทอท.) 
61) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานกระบี่ (ทย.) 
62) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานอดุรธานี (ทย.) 
63) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี (ทย.) 
64) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานอุบลราชธานี (ทย.) 
65) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานขอนแก่น (ทย.) 
66) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช (ทย.) 
67) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานตรัง (ทย.) 
68) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานพิษณุโลก (ทย.) 
69) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานสกลนคร (ทย.) 
70) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานน่านนคร จ.น่าน (ทย.) 
71) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานนครพนม (ทย.) 
72) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานร้อยเอ็ด (ทย.) 
73) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานลําปาง (ทย.) 
74) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานเลย (ทย.) 
75) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานนราธิวาส (ทย.) 
76) โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแมส่อด จ.ตาก (ทย.) 
77) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานบุรีรัมย์ (ทย.) 
78) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานชุมพร (ทย.) 
79) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานระนอง (ทย.) 
80) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแพร่ (ทย.) 
81) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานนครราชสีมา (ทย.) 
82) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ (ทย.) 
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3.2  พัฒนาการเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศและภูมิภาคด้วย
ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 

1) โครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพื่อเชื่อมโยงด่านพรมแดน  
สายหาดใหญ่ - ชายแดนไทย/มาเลเซีย (ทล.) 

2) โครงการพัฒนาการเข้าถึงด่านพรมแดนเพื่อแก้ปัญหาความแออัด 
บริเวณหน้าด่าน (ทล.) 

3) โครงการกอ่สร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณ
ชายแดน (ทช.) 

4) โครงการพัฒนาเส้นทางบริการรถโดยสารระหว่างประเทศ (ขบ.) 
5) โครงการพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง/ศูนย์การขนส่ง/สถานี

ขนส่งสินค้าชายแดน 11 แห่ง (ขบ.) 
6) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับ 

การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ขบ.) 
7) โครงการศึกษาพัฒนาระบบเครือข่ายโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษรูปแบบอุตสาหกรรมอนาคต (Super Cluster) และ 
ประตูการค้าสําคัญของประเทศ (สนข.) 

8) การส่งเสริมการใช้และการเจรจาสิทธิการบินและการขับเคลื่อนนโยบายการ
เปิดเสรีการบินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพท.) 

9) โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บและการวิเคราะห์สถิติการบิน 
ของประเทศไทย (กพท.) 

10) โครงการนําร่องการแก้ปัญหาและพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นท่ี Free Zone 
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าท้องถิ่น  (สปค./กค./พณ.) 

11) โครงการจัดหาเครื่องบินปี 2554-2560 จํานวน 37 ลํา (บกท.) 
12) โครงการแผนกลยุทธ์การตลาดเชิงรกุเพือ่การพัฒนาบริการด้านการขนส่ง

ทางอากาศระหว่างประเทศของท่าอากาศยาน (ทอท.) 
13) โครงการพัฒนาระบบ Airport Collaborative Decision Making  

(A-CDM) (บวท.) 
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14) การวางโครงข่ายระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศประเภท DME เพื่อใช้ 
เป็นทางเลือก/สํารองสําหรับการบริหารจัดการห้วงอากาศแบบ PBN 
(Performance Based Navigation) สําหรับ En-route และ SID/STAR  
ในประเทศไทย (12 สถานี) (บวท.) 

15) โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานบริหารจราจรทางอากาศระหว่างทหาร 
และพลเรือนแห่งชาติ (Thai Civil/Military Air Traffic Management 
Coordination Centre: Thai-CMAC) ปี 2557-2560 (บวท.) 

3.3  ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
กํากับและดูแลด้านเศรษฐกิจ 

1) การส่งเสริมระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งสาธารณะทางถนน  
(Q Mark)  (ขบ.) 

2) การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการจัดการขนส่งทางรถไฟ  
(สนข./กรมราง) 

3) โครงการปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบและมาตรฐานด้านการกํากับและ
ดูแลด้านเศรษฐกิจการขนส่งสินค้าทางราง (สนข./กรมราง) 

4) โครงการการปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบและมาตรฐานด้านการกํากับ
และดูแลด้านเศรษฐกิจการเดินรถไฟโดยสาร (สนข./กรมราง) 

5) การปรับปรุง/พัฒนาระบบงานกํากับและดูแลด้านเศรษฐกิจในระบบ
ขนส่งทางอากาศ (กพท.) 

6) การดําเนินงานตรวจสอบการดําเนินงานผู้ประกอบการตามมาตรฐาน 
ด้านเศรษฐกิจ (กพท.) 

7) การพัฒนาบุคลากรด้านการกํากับและดูแลด้านเศรษฐกิจ (กพท.) 
8) การกําหนดโครงสร้างและอัตราค่าโดยสารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

(สนข./กรมราง) 
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4.  การพัฒนาปัจจัยสนับสนนุการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จ 

เป้าประสงค์ 
๑) มีระบบการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สู่

การปฏิบัติ และมีระบบกฎหมายท่ีสนับสนุน 
การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงมีการพัฒนา
องค์กรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 

๒) มีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหาร
และการบริการในระบบขนส่ง 

๓) บุคลากรมีองค์ความรู้และสามารถสร้าง
นวัตกรรมแก่หน่วยงาน 

๔) หน่วยงานมีความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับสาธารณะ 

 

1)  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงคมนาคมและนโยบาย
สําคัญ/พิเศษของรัฐบาล  

2)  ระดับความสําเร็จของผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม 

3)  ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามแผน
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายของ
กระทรวงคมนาคม 

4)  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนักในการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมของกระทรวงคมนาคม 
พ.ศ. 2560-2564 

5)  ระดับความสําเร็จของการใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม 

6)  ระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงาน
ตามแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคม 

4.1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
กฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับให้สอดคล้องกับ
บริบทท่ีเปลี่ยนไป 

1) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
และผู้สูงอายุ (พม.) 

2) โครงการศึกษาและจัดทําแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา พรบ.  
การเดินอากาศ (กพท./สปค.) 

 

4.2  ปรับปรุงและพัฒนา 
การบริหารองค์กรภาครัฐ 

1) การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง (สปค./สนข.) 
2) การศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมการบริหารและพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาค 

(ทย.) 
 

4.3  พัฒนาระบบการบริหาร
นโยบายและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการ 

1) การพัฒนาระบบและการดําเนินการ การถ่ายทอดนโยบายสู่แผนยุทธศาสตร์
และการปฏิบัติอย่างบูรณาการ (สปค.) 

2) การจัดทํา ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานติดตามและประเมินผล 
การดําเนินงานโครงการท่ีสําคัญตามนโยบายรัฐบาล ผู้บริหาร คค. และ 
แผนยุทธศาสตร์ คค. (สปค.) 

3) โครงการศึกษาและจัดทําแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย 
(สนข.) 

 

4.4  พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
ด้านการขนส่ง 

1) โครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 (สปค.) 

2) โครงการศึกษาสํารวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) 
และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสนิค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่ง
ของประเทศ (สนข.) 

3) โครงการศึกษาจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่ง
อัจฉริยะ ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล (สนข.) 

4) โครงการศึกษาและจัดทําแผนแม่บทการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีระบบ 
การขนส่งและจราจรอัจฉรยิะในการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร 
ในเมืองภูมิภาค (สนข.) 

 



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
 
 

 1-25 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ ตัวชี้วดั กลยุทธ ์ ผลผลติ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

7)  ระดับความสําเร็จของผลการ
ดําเนินงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

8)  ระดับความพึงพอใจ 
ของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียท่ีสําคัญของ
กระทรวงคมนาคม 

5) โครงการพัฒนาแอพพลิเคชันบริการข้อมูลและวางแผนการเดินทาง 
ในโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสําหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และคนทุกคน (ทก./พม.) 

6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาเครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน (ทช.) 

7) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมลูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานี 
ขนส่งสินค้า ระยะท่ี ๒ (ขบ.) 

8) โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับพระราชบัญญัติ 
การขนส่งทางบก พ.ศ. (รวมกฎหมาย) (ขบ.) 

9) โครงการพัฒนาระบบติดตามและแสดงตําแหน่งรถไฟ (รฟท.) 
10) โครงการศึกษาพัฒนาระบบการบริการข้อมูลข่าวสารการบิน (AIS, Aeronautical 

Information Service) ไปสู่ระบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารการบิน (AIM, 
Aeronautical Information Management) (กพท.) 

 

4.5  พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
งานวิจัยและนวัตกรรมด้าน
การขนส่ง 

1) การฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและการ
ให้บริการคนพิการและผู้สูงอายุ (สนข.) 

2) การจัดงานประชุมวิชาการด้านการขนส่งระดับนานาชาติ (ทล.) 
3) โครงการจัดตั้งกองทุนวิจัยด้านการขนส่งทางราง (สนข./กรมราง) 
4) การพัฒนาบุคลากรด้านการขนส่งทางราง (สนข./กรมราง) 
5) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ (ทช.) 
6) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ (ทช.) 
7) การจัดทําแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมการขนส่งทางบก  

(HR Master Plan) (ขบ.) 
8) การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรกรมการขนส่ง

ทางบก (ขบ.) 
9) แผนพัฒนาบุคลากรกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 
10) การส่งเสริมการวิจยั/พัฒนาและนวัตกรรม ปี 2560-2564 (บวท.) 
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11) การบริหารนวัตกรรม ปี 2560-2564 (บวท.) 
12) การบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนางาน ปี 2560-

2564 (บวท.) 
13) โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สบพ.) 
14) โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกการบิน ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น จังหวัด

ขอนแก่น (สบพ.) 
15) โครงการยกระดับมาตรฐานสถาบันการบินพลเรือนในฐานะสมาชิก 

โครงการ TRAINAIR PLUS Full Member ขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (ICAO) ไประดับ ICAO Regional Training Centers of 
Excellence (RTCEs) (สบพ.) 

16) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารสํานักงาน (สบพ.) 
 

4.6   ส่งเสริมและพัฒนา 
ระบบธรรมาภิบาล 
และความโปร่งใส 

1) การจัดทําแผนส่งเสริมธรรมาภิบาลระดับหน่วยงาน  (สปค.) 
2) พัฒนาระบบประกันคุณภาพงานให้มีมาตรฐานระดับสากล (ทช.) 
3) เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (ทช.) 
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเครือข่ายภาคประชาชน (ทช.) 
5) แผนงานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กทท. 
6) แผนงาน/ โครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการดําเนินงาน (สปค.) 
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ส่วนที ่2 

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบขนส่งข้ันพื้นฐาน 
ใหเ้ชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
1) มีโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน  

2) มีการพัฒนาบริการขนส่งขั้นพ้ืนฐานที่มคีวามครอบคลุมและเข้าถึงได้ 

3) มีการพัฒนาระบบขนส่ง ที่สามารถลดการใช้พลังงานที่ไม่สะอาด เพ่ิมสัดส่วนการพ่ึงพิงพลังงาน
ทางเลือกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

ปี  
๒๕60 

ปี  
๒๕61 

ปี  
๒๕62 

ปี  
๒๕63 

ปี  
๒๕64 

1)  ร้อยละของทางหลวงแผ่นดินที่มีความเรยีบตามมาตรฐาน 
(IRI น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.5) 

82.1 
(ปี ๒๕๕8) 

82 82 84 86 88 

2)  สัดส่วนประชากรของประเทศที่เข้าถึงสถานีรถโดยสารหรือ
สถานีรถไฟภายในระยะเวลา 1 ช่ัวโมง (ร้อยละ) 

76 
(ปี ๒๕๕8) 

78 79 80 ๘1 ๘2 

3)  สัดส่วนการใช้บริการระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (ร้อยละ)  

4.0 
(ปี ๒๕๕8) 

5.0 5.8 6.6 10.4 
 

15.0 

4)  ร้อยละของจํานวนสถานีขนส่งผูโ้ดยสารสาธารณะทุกระบบ 
ที่มีการรองรับการใช้งานของผู้พิการและผูสู้งอายุ ต่อจํานวน
สถานีท้ังหมดในการดูแลของกระทรวงคมนาคม 

- 10 20 30 40 50 

5)  ร้อยละของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคคมนาคมขนส่ง 
ที่สามารถลดลงไดเ้มื่อเทียบกับการปล่อยในกรณีฐาน (BAU) 
ในปีนั้นๆ 

 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ4.0 
จาก BAU 
(ปี ๒๕๕8) 

ลดลง 
1.0 

ลดลง 
2.0 

ลดลง 
3.0 

ลดลง 
5.0 

ลดลง 
7.0 
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กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ 1.1  ปรับปรุงและบํารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

 กลยุทธ์ 1.2  พัฒนาบริการขนส่งสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่มคีวามครอบคลุมและเข้าถึงได้ 

 กลยุทธ์ 1.3 เพ่ิมความคล่องตัว และการเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่ง 

 กลยุทธ์ 1.4   พัฒนาระบบขนส่งเพื่อรองรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบริการเชิงสังคม 

 กลยุทธ์ 1.5  ส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่งที่ลดการใช้พลังงาน พ่ึงพิงพลังงานที่สะอาด และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560–2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

รหัส
โครงการ 

รหัสภารกิจ 
 ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งปม. (ลบ.) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ปีด าเนินการ แหล่งที่มาของเงินลงทุน 
หมายเหตุ 

60 61 62 63 64 งปม. เงินกู้
รัฐ 

เงินกู้
หน่วยงาน 

กอง
ทุน PPP 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาระบบขนส่ง 
ขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยง 
ทั่วถึง และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
   

1.1.1   โครงการบ ารุงรักษาทางและสะพานบนทางหลวง                            

1) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการบํารุงรักษาทางและสะพานบนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน   ทล.   * * * * *      พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

2) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการบํารุงรักษาทางและสะพานบนโครงข่ายทางหลวงชนบท   ทช.   * * * * *      

3) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการนําร่องการพัฒนาระบบบํารุงรักษาทางและสะพานด้วยวิธีการ 
"มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการควบคุมคุณภาพผิวทาง หรือ Performance 
Based Maintenance Contract" บนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินสายหลัก 

15.0 ทล. 
  

  15.0 * * * 

        
เสนอโดยที่ปรึกษา 

1.1.2   โครงการพัฒนาระบบสุ่มตรวจน้ าหนักบรรทุกเคลื่อนที่ เพื่อป้องปราม
การบรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดในเชิงรุกบนโครงข่ายทางหลวง
แผ่นดินและทางหลวงชนบท 

    
  

          

        
 

1) นโยบายและแผน โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบตรวจสอบนํ้าหนักบรรทุก
เคลื่อนที่และปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

15.0 ทล. ทช.   15.0       
        เสนอโดยที่ปรึกษา 

2) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการจัดซ้ือระบบและการดําเนินการสุ่มตรวจนํ้าหนักบรรทุกบน
โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 

150.0 ทล.       50.0 50.0 50.0 
          

3) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการจัดซ้ือระบบและการดําเนินการสุ่มตรวจนํ้าหนักบรรทุกบน
โครงข่ายทางหลวงชนบท 

1,000.0 ทช.     250.0 250.0 250.0 250.0 
          

1.1.3 ก ากับ การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายทางหลวง 600.0 ทช.   200.0 200.0 200.0                

1.1.4 โครงสร้างพื้นฐาน การยกระดับมาตรฐานทาง 
(เฉพาะบริเวณพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย) 

11,604.6 ทช.   2,505.2 4,668.5 1,807.1 1,422.0 1,201.8 
        พิจารณาตามความ

เหมาะสมรายปี 
1.1.5 โครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต  

(เฉพาะบริเวณพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย) 
  ทช.   * * *     

        พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

1.1.6 โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมและสนับสนุนโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น  
(เฉพาะบริเวณพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย) 

4,320.7 ทช.       593.0 1,736.8 1,990.9 
        พิจารณาตามความ

เหมาะสมรายปี 
1.1.7   โครงการพัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง                            

1) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 2,237.3 รฟท.   874.7 1,362.6                  

2) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงสะพาน 10,136.6 รฟท.   3,321.7 3,764.2 2,213.7 837.0              

3) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ 2,845.9 รฟท.   719.3 1,813.1 313.5                

4) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศ 2,055.2 รฟท.   1,189.1 866.2                  

5) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างโรงรถจักรแก่งคอย 1,809.0 รฟท.   380.9 900.0 528.1                

6) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการสร้างโรงซ่อมรถจักรที่ศรีราชาและอาคารที่ทําการหน่วย 10 
ลาดกระบัง 

359.9 รฟท.   149.4 194.3 16.2                

7) กํากับ โครงการศึกษาและจัดทําคู่มือการออกแบบก่อสร้าง และบํารุงรักษางาน
โครงสร้างทางรถไฟและมาตรฐานโครงสร้างทางรถไฟ 

22.4 สนข.   15.6 6.7                 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560–2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

รหัส
โครงการ 

รหัสภารกิจ 
 ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งปม. (ลบ.) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ปีด าเนินการ แหล่งที่มาของเงินลงทุน 
หมายเหตุ 

60 61 62 63 64 งปม. เงินกู้
รัฐ 

เงินกู้
หน่วยงาน 

กอง
ทุน PPP 

  8) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบอาณัติสัญญาณ (Signalling) / Re - Signalling 1,918.0 รฟฟท.   228.8 539.6 722.2 427.4 
 

          

9) โครงสร้างพื้นฐาน ประตูกั้นชานชาลาแบบสูงคร่ึงบานที่สถานีรถไฟฟ้า ๗ สถานี 200.0  รฟฟท.   200.0                   

1.1.8 โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางน้ า 
(ท่าเรือใน กทม. ปริมณฑลและภูมิภาค, เขื่อนกันทรายและกันคลื่น,  
เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล, เขื่อนป้องกันตลิ่งพัง รวมทั้ง 
การขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ า และการจัดหาเรือและเครื่องมือ
อุปกรณ ์ฯลฯ) 

47,778.6 จท.   2,973.2 4,850.9 7,720.5 11,724.0 20,510.0          พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

1.1.9   การพัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางอากาศ                            

1) กํากับ โครงการปรับปรุง/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ   บวท.   * * * * *            

2) กํากับ การจัดทํา/ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการวางแผนและดําเนินการ 
การบํารุงรักษาเชิงป้องกันสําหรับโครงสร้างพื้นฐานหลักของท่าอากาศยาน 

  กพท.    * * * *          เสนอโดยที่ปรึกษา 

3) กํากับ การตรวจสอบผลการดําเนินงานด้านการบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานหลัก
ของท่าอากาศยาน 

  กพท.    * * * *          เสนอโดยที่ปรึกษา 

1.2.1   โครงการพัฒนาระบบตั๋วร่วม                           

1) กํากับ โครงการจัดทําระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing 
House: CCH) (มูลค่าโครงการรวม = 337.95 ลบ.) 

143.4 สนข.   109.8 16.9  16.9               

2) กํากับ การจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบตั๋วร่วม (CTC) 1,017.4 สนข.   * 1,017.4                  

1.2.2 โครงสร้างพื้นฐาน โครงการทางหลวงชนบทเพื่อพฒันาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4,751.6 ทช.   593.1 979.9 1,078.5 1,050.0 1,050.0            

1.2.3 โครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาถนนผังเมือง  
(เฉพาะบริเวณพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย) 

  ทช.   * * * * * 
        พิจารณาตามความ

เหมาะสมรายปี 
1.2.4 โครงสร้างพื้นฐาน โครงการแก้ไขการสัญจรอย่างเร่งด่วน  

(เฉพาะบริเวณพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย) 
500.0 ทช.   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

        พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

1.2.5   โครงการพัฒนาการบริการขนส่งสาธารณะขั้นพื้นฐาน 
ด้วยรถโดยสารประจ าทาง 

                
          

1) นโยบายและแผน โครงการศึกษาและจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร 39.0 ขบ.     39.0                เสนอโดยที่ปรึกษา 

2) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการจัดซ้ือจัดหาที่ดินและก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร 1,035.8 ขบ.   12.7 24.0 170.0 120.0 709.1 
        พิจารณาตามความ

เหมาะสมรายปี 
3) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมบํารุงและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกภายในสถานีขนส่ง

ผู้โดยสารที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
200.0 ขบ.     50.0 50.0 50.0 50.0 

        เสนอโดยที่ปรึกษา 

4) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ แห่งใหม่ 1,600.0 บขส.     400.0 400.0 400.0 400.0            

5) กํากับ การปรับปรุงเส้นทางและข้อกําหนดการให้บริการรถโดยสารประจําทาง
ระหว่างเมือง 

  ขบ.   * *       
          

6) กํากับ การปรับปรุงเส้นทางและข้อกําหนดการให้บริการรถโดยสารประจําทาง
ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  

  ขบ.   * *       
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560–2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

รหัส
โครงการ 

รหัสภารกิจ 
 ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งปม. (ลบ.) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ปีด าเนินการ แหล่งที่มาของเงินลงทุน 
หมายเหตุ 

60 61 62 63 64 งปม. เงินกู้
รัฐ 

เงินกู้
หน่วยงาน 

กอง
ทุน PPP 

   7) กํากับ การปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการของรถโดยสารประจําทาง
ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

  ขสมก.   * * * * * 
          

8) นโยบายและแผน โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะ 
เมืองพิษณุโลก 

39.9 สนข.   18.0 21.9       
          

1.2.6   โครงการพัฒนาระบบติดตามและแสดงต าแหน่งปัจจุบันของรถโดยสาร
สาธารณะ เพื่อปรบัปรุงระดับการให้บริการและความปลอดภัย 

    
  

          
        

  

1) กํากับ โครงการพัฒนาระเบียบและกระบวนการบังคับใช้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับระบบติดตามและแสดงตําแหน่งรถโดยสารประจําทางสาธารณะ 

50.0 ขบ.     25.0 25.0     
        เสนอโดยที่ปรึกษา 

2) กํากับ โครงการพัฒนาระบบติดตามและแสดงตําแหน่งรถโดยสารประจําทาง
สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

332.5 ขสมก. ขบ. 66.5 66.5 66.5 66.5 66.5 
          

3) กํากับ โครงการพัฒนามาตรฐานการบริการและความปลอดภัยของรถโดยสาร 
ไม่ประจําทาง 

80.0 ขบ.     20.0 20.0 20.0 20.0 
        เสนอโดยที่ปรึกษา 

1.2.7   โครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและรถไฟชานเมือง                            

1) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)  
ช่วงบางซ่ือ - มักกะสัน - หัวหมาก และช่วงบางซ่ือ - หัวลําโพง 

44,155.7 รฟท.   7,128.8 11,722.9 19,333.5 5,970.5             

2) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ - รังสิต (สัญญา 3) 
(มูลค่าเงินกู้ JICA 82,281.5 ลบ./มูลค่าเงิน งปม.รัฐ 5,721.9 ลบ.) 

2,492.6 รฟท.   1,250.4 765.9 391.6 84.7             

3) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)  
ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

7,596.9 รฟท.   * 1,231.4 1,930.5 3,180.2 1,254.8            

4) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดงอ่อน) ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช 8,746.4 รฟท.   * 1,388.7 2,251.1 3,930.4 1,176.2         *เสนอ ครม. 
5) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดงอ่อน) ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา 

(เพิ่มเติมสถานีบางกรวย-กฟผ. และสะพานพระราม 6) 
10,295.6 รฟท.  * 1,667.1 2,873.5 4,361.9 1,393.1      *เสนอ ครม. 

6) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) 
ส่วนต่อขยาย (ระยะที่ 1) ช่วงพญาไท-บางซ่ือ (มูลค่า 17,245.6 ลบ.) 

16,721.2 รฟท.   494.4 2,972.7 4,255.5 5,719.0 3,279.6          

7) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) 
ส่วนต่อขยาย (ระยะที่ 2) ช่วงบางซ่ือ-ดอนเมือง (มูลค่า 13,903.7 ลบ.) 

13,359.6 รฟท.    4.0 2,257.9 3,328.3 4,845.7 2,923.7         

8) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงหัวลําโพง-บางแค  
และบางซ่ือ-ท่าพระ (มูลค่าก่อสร้างทั้งหมด = 84,303.3 ลบ.) 

37,490.4 รฟม.   11,525.0 8,597.5 10,239.8 7,128.0           

9) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว  ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต  
(มูลค่าก่อสร้างทั้งหมด = 37,728.0 ลบ.) 

29,906.6 รฟม.   8,987.4 11,476.2 9,151.9 23.3 267.9         

10) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี (มูลค่าก่อสร้าง
ทั้งหมด = 113,999.3 ลบ. งปม. หลังปี 64 = 38,531.7 ลบ.) 

75,308.4 รฟม.   11,947.0 17,063.9 9,068.7 16,188.2 21,040.5         

11) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี  
(มูลค่าก่อสร้างทั้งหมด = 53,519.5 ลบ.) 

53,494.2 รฟม.   3,654.7 14,104.5 13,682.8 22,052.2           

12) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สําโรง   
(มูลค่าก่อสร้างทั้งหมด = 51,931.2 ลบ.) 

51,833.0 รฟม.   3,866.3 12,476.9 14,253.0 21,236.8           

13) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ  
(มูลค่าก่อสร้างทั้งหมด = 128,420.6 ลบ. หลังปี 64 =51,409.9 ลบ.) 

76,890.4 รฟม.   85.3 20,762.9 17,090.5 17,420.5 21,531.3         

 



  
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 

 

  2-6 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560–2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

รหัส
โครงการ 

รหัสภารกิจ 
 ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งปม. (ลบ.) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ปีด าเนินการ แหล่งที่มาของเงินลงทุน 
หมายเหตุ 

60 61 62 63 64 งปม. เงินกู้
รัฐ 

เงินกู้
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   14) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบร่ิง-สมุทรปราการ   
(มูลค่าก่อสร้างทั้งหมด = 18,287.2 ลบ.) 

3,408.4 รฟม.   3,407.3 1.1               

15) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑลสาย 4   
(มูลค่าก่อสร้างทั้งหมด = 21,197.0 ลบ. หลังปี 64 = 1,421.0 ลบ.) 

19,776.0 รฟม.   9.4 4,978.4 5,681.6 5,071.7 4,034.9         

16) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม   
(มูลค่าก่อสร้างทั้งหมด = 123,354.0 ลบ. หลังปี 64 = 60,282.4 ลบ.) 

63,071.6 รฟม.   15.0 15,452.4 19,391.3 10,765.3 17,447.6         

17) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสมุทรปราการ-บางปู (มูลค่าก่อสร้าง
ทั้งหมด = 12,146.0 ลบ. หลังปี 64 = 2,329.4 ลบ.) 

9,816.6 รฟม.   5.50 1,343.9 2,242.5 3,116.7 3,108.0         

18) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงคูคต-ลําลูกกา  
(มูลค่าก่อสร้างทั้งหมด = 9,803.0 ลบ. หลังปี 64 = 1,889.3 ลบ.) 

7,913.7 รฟม.   4.00 1,023.2 1,824.6 2,532.4 2,529.5         

19) นโยบายและแผน โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าตาล  
ช่วงแคราย-ลําสาลี (บึงกุ่ม) 

41.3 สนข.   28.9 12.4              

1.2.8   โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศ                         

1) ส่งเสริม การส่งเสริมการพัฒนาบริการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ   กพท.     * * * *          เสนอโดยที่ปรึกษา 

2) ประกอบการ การพัฒนาการตลาดเชิงรุกเพื่อพัฒนาบริการขนส่งทางอากาศ
ภายในประเทศ 

  ทอท.   * * * * *          เสนอโดยที่ปรึกษา 

1.2.9 นโยบายและแผน โครงการการจัดท าแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ 
ของประเทศไทย  

25.0 กพท.   7.5 17.5                  

1.2.10 โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง 350.0 ทย.   70.0 140.0 140.0               

1.2.11   ศูนย์บริการข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน                            

1) กํากับ การพัฒนาระบบสนับสนุนของศูนย์บริการข้อมูลและเร่ืองร้องเรียนของ
กระทรวงคมนาคม 

 สปค. ขบ./ 
ขสมก./ 

รฟม./รฟท./
จท. 

* * * * *          สอดคล้องกับ
โครงการที่ 4.1.1 

(2) ของแผน
ยุทธศาสตร์ สปค. 

2) กํากับ การปรับปรุง/พัฒนาระบบงานการกํากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้โดยสาร
และผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางอากาศ  

  กพท.    * * * *          เสนอโดยที่ปรึกษา 

3) กํากับ การดําเนินงานตรวจสอบการดําเนินงานผู้ประกอบการด้านการคุ้มครอง
ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางอากาศ  

  กพท.    * * * *          เสนอโดยที่ปรึกษา 

4) กํากับ การจัดทําระบบเผยแพร่ข้อมูลสมรรถนะผู้ประกอบการสายการบิน 
ด้านการตรงต่อเวลา (Punctuality) และข้อร้องเรียนผู้โดยสาร  
(Customer Complaints)  

  กพท.    * * * *          เสนอโดยที่ปรึกษา 

1.2.12 นโยบายและแผน โครงการศึกษาส ารวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดท า 
แผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ 

6.0 สนข.   6.0                    

1.2.13 นโยบายและแผน โครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธาน ี

40.0 สนข.     40.0                  

1.2.14 นโยบายและแผน โครงการจ้างศึกษาแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พืน้ที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 

33.9 สนข.   15.3 18.7                  
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 1.3.1   โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินสายหลักและทางหลวง
อาเซียน เพื่อรองรับการเดินทางภายในประเทศและในภูมิภาคในอนาคต 

                           

1) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินสาย 304 อ.กบินทร์บุรี-อ.ปักธงชัย  
(ทางเชื่อมผืนป่า) เป็น 4 ช่องจราจร 

1,319.0 ทล.   659.5 659.5       
          

2) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินสาย 12 อ. แม่สอด - จ.มุกดาหาร  
เป็น 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง 

7,800.0 ทล.   7,800.0         
          

3) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินสาย 212 นครพนม - มุกดาหาร  
(ตอนหว้านใหญ่-ธาตุพนม) เป็น 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง 

600.0 ทล.   600.0         
          

4) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินสาย 103 อ.ร้องกวาง - อ.งาว (ตอน 3) 
เป็น 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง 

600.0 ทล.     600.0       
          

5) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินสาย 24 นครราชสีมา – อุบลราชธานี 
เป็น 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง 

3,660.0 ทล.     1,400.0 2,260.0     
          

6) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินสาย 4 ชุมพร - ระนอง เป็น 4 ช่องจราจร 1,310.0 ทล.     1,310.0                  

7) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินสาย 118 เชียงใหม่ – เชียงราย 
เป็น 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง 

5,950.0 ทล.       1,190.0 2,380.0 2,380.0 
          

1.3.2   โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุน
ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ 

                
          

1) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ 
คลองใหญ่ 

40.0 ทช.   8.0 32.0       
          

1.3.3   โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุน
ท่าเรือแหลมฉบัง 

                
          

1) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าเรือแหลมฉบัง 2,202.0 ทช.   479.5 935.9 393.3 393.3              

2) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร
ภายในท่าเรือแหลมฉบัง (มูลค่ารวม = 984.845 ลบ.) 

541.4 กทท.   541.4                    

1.3.4   โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

                           

1) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 21,689.9 ทช.   1,268.8 5,117.4 4,812.5 5,245.6 5,245.6            

1.3.5   โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุน
ท่าเรือมาบตาพุด 

                           

1) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าเรือมาบตาพุด 819.6 ทช.   100.8 150.0 189.6 379.2              

1.3.6   โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุน
ท่าเรือเชียงแสน จ.เชียงราย 

                           

1) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าเทียบเรือเชียงแสน  
จ.เชียงราย 

1,335.7 ทช.   232.0 1,103.7                  
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   1.3.7   โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุน
สะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4 จ.เชียงราย 

                           

1) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนสะพานข้ามแม่นํ้าโขงแห่งที่ 4 
จ.เชียงราย 

1,643.8 ทช.   350.0 258.8 517.5 517.5              

1.3.8   โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุน
ท่าเรือปากบารา 

                           

1) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าเรือปากบารา 91.1 ทช.         60.0 31.1            

1.3.9 โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างสะพาน  
(เฉพาะบริเวณพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย) 

  ทช.   * * * * * 
        พิจารณาตามความ

เหมาะสมรายปี 
1.3.10 โครงสร้างพื้นฐาน โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค 23,180.8 ทช.   4,451.2 3,623.5 3,010.6 6,600.0 5,495.5            

1.3.11 โครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาถนนผังเมือง  
(เฉพาะบริเวณพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย) 

  ทช.   * * * * * 
        พิจารณาตามความ

เหมาะสมรายปี 
1.3.12 โครงสร้างพื้นฐาน โครงการแก้ไขการสัญจรอย่างเร่งด่วน  

(เฉพาะบริเวณพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย) 
  ทช.   * * * * * 

        พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

1.3.13 โครงสร้างพื้นฐาน โครงการยกระดับมาตรฐานชั้นทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง  
(เฉพาะบริเวณพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย) 

  ทช.   * * * * * 
        พิจารณาตามความ

เหมาะสมรายปี 
1.3.14   โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งเพื่อสนับสนุนท่าอากาศยาน 

ในเมืองภูมิภาค 
                

          

1) กํากับ แผนงานบูรณาการการเชื่อมต่อการขนส่งหลายรูปแบบกับท่าอากาศยาน   สนข. สปค. * * * * *          เสนอโดยที่ปรึกษา 

1.3.15 นโยบายและแผน การศึกษาความเหมาะสมและแนวทางในการแก้ปัญหาการจราจร 
ชะลอตัวและติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและ 
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในระยะยาว 

35.0 สนข. กทพ./
ทล. 

  35.0       

        
เสนอโดยที่ปรึกษา 

1.3.16   โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู ่                         

1) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า - แก่งคอย  9,156.5 รฟท.   2,899.5 4,816.8 1,440.2               

2) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น  
(กรอบวงเงินโครงการ : 26,007.20 ลบ.) 

20,650.0 รฟท.   9,693.9 9,392.6 1,563.5               

3) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากนํ้าโพ 24,940.2 รฟท.   3,611.9 6,185.4 8,867.9 5,338.0 937.0           

4) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ 
(กรอบวงเงินโครงการ : 29,853.18 ลบ.) 

29,664.6 รฟท.   4,574.3 7,854.0 10,502.9 5,889.2 844.2           

5) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - หัวหิน 20,144.3 รฟท.   3,557.0 8,215.3 7,244.2 1,127.8             

6) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร  
(กรอบวงเงินโครงการ : 17,290.63 ลบ.) 

17,247.1 รฟท.   3,737.0 7,668.0 5,338.7 503.4             

7) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์  10,239.6 รฟท.   1,078.7 2,780.2 5,352.3 1,028.4             
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   8) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากนํ้าโพ-เด่นชัย  
(กรอบวงเงินโครงการ 56,066.3 ลบ.) 

53,751.6 รฟท.   2.6 7,564.2 13,321.6 18,931.8 13,931.4           

9) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี 
(กรอบวงเงินโครงการ 35,839.7 ลบ.) 

34,286.0 รฟท.   2.8 5,027.5 7,195.3 12,708.5 9,351.9           

10) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย  
(กรอบวงเงินโครงการ 26,065.8 ลบ.) 

26,065.8 รฟท.   2.8 4,379.5 9,976.4 10,196.7 1,510.4           

11) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี  
(กรอบวงเงินโครงการ 23,384.9 ลบ.) 

23,385.0 รฟท.   2.8 3,612.5 7,420.5 9,238.4 3,110.8           

12) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี - สงขลา  
(กรอบวงเงินโครงการ 51,823.3 ลบ.) 

48,188.1 รฟท.   2.6 6,374.7 9,982.2 17,133.8 14,694.8           

13) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์  
(กรอบวงเงินโครงการ 7,941.8 ลบ.) 

7,941.8 รฟท.   2.3 1,127.6 2,548.5 3,450.4 813.0           

14) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่  
(กรอบวงเงินโครงการ 59,924.2 ลบ.) 

55,637.0 รฟท.   2.6 7,410.4 10,688.3 20,206.0 17,329.7           

1.3.17   โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่                           

1) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 
(มูลค่าโครงการรวม = 76,978.82 ลบ.) 

32,633.9 รฟท.   * 30.8 10,224.5 5,254.9 17,123.7           

2) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ สายบ้านไผ่-นครพนม 
(มูลค่าโครงการรวม = 60,351.91 ลบ.) 

26,528.8 รฟท.   * 33.7 9,100.9 4,333.5 13,060.7           

3) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือทวาย   รฟท.     * * * *           

4) นโยบายและแผน โครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ 
เชื่อมต่อสายเหนือ สายอีสาน และสายใต้ 

  รฟท.       * *          เสนอโดยที่ปรึกษา 

1.3.18   โครงการจัดหารถจักร แคร่ และอะไหล่ของรถไฟ                          

1) ประกอบการ โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้าพร้อมอะไหล่ ทดแทนรถจักร GE  
จํานวน 50 คัน 

6,562.5 รฟท.   984.4   665.0 4,322.5 590.6          

2) ประกอบการ โครงการจัดหารถดีเซลรางปรับอากาศ สําหรับบริการเชิงพาณิชย์  
พร้อมอะไหล่ จํานวน 186 คัน 

12,155.1 รฟท.     2,025.9 844.0 4,220.0 5,065.2          

1.3.19 นโยบายและแผน โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดการเชื่อมต่อการเดินทางของ
ผู้โดยสารจากระบบขนส่งมวลชนเขตพื้นทีป่ทุมธาน ี

50.0 สนข.     50.0                  

1.3.20 พัฒนาองค์กร แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ 
ท่าอากาศยาน 

  ทอท.   * *                  

1.3.21 ก ากับ การก าหนดแผนร่วมเชิงบูรณาการในการพัฒนาขีดความสามารถระบบ
โครงสร้างพื้นฐานส่งเพื่อเชื่อมโยงท่าอากาศยาน 

  สนข. กพท.   * * * *          เสนอโดยที่ปรึกษา 

1.4.1   โครงการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับรองรับผู้สูงอายุและ 
ผู้พิการในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกรูปแบบการเดินทาง 

                           

1) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารที่รองรับคนทั้งมวล   ขบ.     * * * *          เสนอโดยที่ปรึกษา 

2) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาสถานีรถไฟผู้โดยสารที่รองรับคนทั้งมวล   รฟท. รฟม.   * * * *            
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1.4.2   โครงการปรบัปรุงบริการเชิงสังคมส าหรบัการบริการขนส่งสาธารณะ
ขั้นพืน้ฐาน 

                           

1) ประกอบการ โครงการปรับปรุงบริการเชิงสังคมสําหรับรถโดยสารประจําทาง   ขสมก.     * * * *          ใช้เงินอุดหนุน/
เสนอโดยที่ปรึกษา 

2) ประกอบการ โครงการปรับปรุงบริการเชิงสังคมสําหรับรถไฟโดยสาร   รฟท.     * * * *          เสนอโดยที่ปรึกษา 
1.4.3 โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผูพ้ิการบนโครงข่าย 

ทางหลวงชนบท 
400.0 ทช.     100.0 100.0 100.0 100.0            

1.4.4 ก ากับ โครงการศึกษาจัดท ามาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกและการให้บริการ
ภาคขนส่งส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 

11.9 สนข.   11.9                    

1.5.1   โครงการพัฒนาระบบขนส่งขนส่งสาธารณะที่ประหยัดพลังงานและ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

    
  

          

        
  

1) ประกอบการ โครงการจัดซ้ือรถโดยสาร NGV ทดแทนเพือ่ใช้ในกิจการขนส่งมวลชนกรุงเทพ 1,735.6 ขสมก.   1,735.6                   
2) ประกอบการ โครงการจัดซ้ือรถโดยสารไฟฟ้า จํานวน 200 คัน พร้อมก่อสร้าง 

สถานีประจุไฟฟ้า (มูลค่าโครงการรวม = 2,272.22 ลบ.) 
2,270.6 ขสมก. 

  
2.4 2,268.2 * * *           

1.5.2   โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

    
  

          

        
  

1) กํากับ โครงการศึกษาการจัดทําร่างข้อกําหนดของยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 
ของประเทศไทย 

 ขบ. 
  

         

        
อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

2) กํากับ โครงการศึกษาการจัดทํามาตรการทางภาษีการใช้รถเพื่อเป็นการส่งเสริม 
ให้ใช้รถที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

20.0 ขบ. 
  

  20.0       

        
เสนอโดยที่ปรึกษา 

3) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาทางจักรยาน/ทางเท้า เพื่อการสัญจรในเขตทางหลวงชนบท 100.0 ทช.     25.0 25.0 25.0 25.0            

4) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาเส้นทางผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 185.1 ทช.   102.5 82.6                  

5) กํากับ โครงการพัฒนาท่าเรือสีเขียว (Green Port)   กทท. 
  

* * * * *  

      
พิจารณาตามความ

เหมาะสมรายปี 
6) ส่งเสริม การสง่เสริมผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบขนส่งที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม   กพท.     * * *          เสนอโดยที่ปรึกษา 
7) กํากับ การจัดทํา/ปรับปรุงข้อกําหนด หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติร่วมกันในการ

จัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาและการดําเนินงาน
ท่าอากาศยานขนาดใหญ่ 

  กพท.     * * *          เสนอโดยที่ปรึกษา 

8) กํากับ การปรับปรุง/พัฒนาระบบงานกํากับและดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในระบบ
ขนส่งทางอากาศ  

  กพท.     * * *          เสนอโดยที่ปรึกษา 

9) กํากับ การดําเนินงานตรวจสอบการดําเนินงานผู้ประกอบการตามมาตรฐาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

  กพท.     * * *          เสนอโดยที่ปรึกษา 

10) พัฒนาองค์กร การพัฒนาบุคลากรด้านการกํากับและดูแลด้านสิ่งแวดล้อม   กพท.     * * *          เสนอโดยที่ปรึกษา 

11) กํากับ โครงการจัดทํา Airport Carbon Footprint และบริหารจัดการ 
เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก 

  ทอท.   * * * * *          เสนอโดยที่ปรึกษา 

1.5.3 ก ากับ โครงการติดตามและประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
จากภาคขนส่ง 

25.0 สนข. 
  

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

        
เสนอโดยที่ปรึกษา 

หมายเหตุ: แผนงาน/โครงการที่มีงบประมาณรวมต่ํากว่ามูลค่าโครงการรวม หมายถึง การดําเนินงานโครงการยังไม่แล้วเสร็จภายในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 และจะแล้วเสร็จภายหลังปี พ.ศ. 2564 หรือหมายถึงมีการดําเนินการมาก่อนหน้าปี พ.ศ. 2560 และมาแล้วเสร็จในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความปลอดภัยและความม่ันคงของระบบขนส่ง 

เป้าประสงค์ 
1) มีมาตรฐานและระบบกํากับดูแลเรื่องความปลอดภัยของการขนส่ง 

2) ผู้ใช้ระบบขนส่งมีวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย 

3) มีมาตรฐานและระบบกํากับดูแลเรื่องความมั่นคงของการขนส่ง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
ปี  

๒๕60 
ปี  

๒๕61 
ปี  

๒๕62 
ปี  

๒๕63 
ปี  

๒๕64 
1. จํานวนอุบัติเหตุทีม่ีผู้เสียชีวิตต่อปริมาณการเดินทางบน

โครงข่ายถนนในความรับผิดชอบของ คค.  
(จํานวนครั้งของอุบัติเหตุต่อการเดินทางหนึ่งล้านกิโลเมตร) 

6.35 
(ปี ๒๕๕8) 

4.72 4.55 4.39 4.23 4.07 

2. อัตราการเกิดอุบัตเิหตตุั้งแต่ระดับเหตุอันตรายร้ายแรง 
ของการขนส่งทางรถไฟ 
(จํานวนครั้งของอุบัติเหตุต่อการให้บริการหนึ่งล้านกิโลเมตร) 

0.3864 
(ปี ๒๕๕8) 

 

0.3864 0.3864 0.3609 0.3354 0.1900 

3. อัตราการเกิดอุบัตเิหตุของการขนส่งทางน้ํา  
(จํานวนครั้งของอุบัติเหตุต่อจํานวนเที่ยวเดินเรือทั้งหมด) 

9.54 
(ปี ๒๕๕8) 

8.64 8.35 8.05 7.75 7.45 

4. การเกิดอุบัตเิหตดุ้านการขนส่งทางอากาศ  
(จํานวนครั้งของอุบัติเหตุด้านการขนส่งทางอากาศต่อ
จํานวนเที่ยวบินท้ังหมด) 

6 
(ปี ๒๕๕8) 

6.00 5.80 5.60 5.40 5.20 

5. ระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยทางการบิน 
(จํานวนครั้งท่ีพบวัตถุอันตรายบนอากาศยานหรือปลายทาง 
และจํานวนครั้งของเหตุการณ์ จี้ ปล้น ยึด อากาศยาน 
ที่ออกจากประเทศไทย) 

1 
(ปี ๒๕๕8) 

0 0 0 0 0 

กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ 2.1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและกํากับดูแลด้านความปลอดภัยของการขนส่ง 
 กลยุทธ์ 2.2  ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบขนส่ง 
 กลยุทธ์ 2.3 ปรับปรุงด้านความปลอดภัยของโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่ง 
 กลยุทธ์ 2.4  ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและกํากับดูแลด้านความมั่นคงของการขนส่ง 
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รายละเอียดผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560–2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

รหัส
โครงการ 

รหัสภารกิจ 
 ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งปม. (ลบ.) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ปีด าเนินการ แหล่งที่มาของเงินลงทุน 
หมายเหตุ 

60 61 62 63 64 งปม. เงินกู้
รัฐ 

เงินกู้
หน่วยงาน 

กอง
ทุน PPP 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดับความ
ปลอดภัยและความมั่นคง
ของระบบขนส่ง 
   

2.1.1 ก ากับ การจัดตั้งศูนยป์ลอดภยัคมนาคมภายใต้ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  สปค.   *                  สอดคล้องกับ
โครงการที่ 2.4.1 

ของแผน
ยุทธศาสตร์ สปค. 

2.1.2 นโยบายและแผน การจัดท าแผนหลักและแผนจัดการความปลอดภัยจากการขนส่ง 15.0 สนข.   15.0                    

2.1.3   โครงการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน                            

1) กํากับ โครงการตรวจสอบความปลอดภัยบนทางหลวงแผ่นดิน   ทล.   * * * * *          เสนอโดยที่ปรึกษา 

2) กํากับ โครงการตรวจสอบความปลอดภัยบนทางหลวงชนบท 1,200.0 ทช. 
  

  300.0 300.0 300.0 300.0 

        
เพื่อรองรับ 

ภารกิจใหม่ของ 
กรมทางหลวงชนบท 

2.1.4 ก ากับ โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดความเร็วและแจ้งเตือนบนทางหลวง 350.0 ทล.     50.0 100.0 100.0 100.0            

2.1.5 ก ากับ การบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมความเร็วในการขับขี่บนโครงข่าย 
ทางหลวงแผ่นดินอย่างเข้มข้น 

  ทล. 
  

* * * * * 

          

2.1.6 ก ากับ โครงการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติบนโครงข่ายทางหลวง 350.0 ทล.     50.0 100.0 100.0 100.0            

2.1.7   โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดการด้านความปลอดภัย                            

1) กํากับ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะ 40.0 ขบ.    20.0 20.0                เสนอโดยที่ปรึกษา 

2) กํากับ โครงการพัฒนาระบบเชื่อมฐานข้อมูลผู้กระทําผิดกฎจราจร 22.0 ขบ. สตช. 11.0 11.0                เสนอโดยที่ปรึกษา 

2.1.8 ก ากับ โครงการยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์เทียบเท่าสากล  ขบ.   * * * * *            

2.1.9 ก ากับ โครงการลดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 150.0 ขบ. สตช./
สธ./ปภ./
ทล./ทช. 

30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 

        
เสนอโดยที่ปรึกษา 

2.1.10 ก ากับ โครงการจัดท ากฎระเบียบเกี่ยวกับการขนส่งทางราง เพื่อรองรับ 
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและผ่านแดน 

  สนข./
กรมราง 

    *                เสนอโดยที่ปรึกษา 

2.1.11 ก ากับ โครงการจัดท าหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรฐาน
ความปลอดภัยของการขนส่งทางราง 

  สนข./
กรมราง 

    * * * *          เสนอโดยที่ปรึกษา 

2.1.12 ก ากับ โครงการจัดท ากระบวนงานด้านการก ากับและดูแลด้านความปลอดภัย
ของการขนส่งทางราง 

78.0 สนข./
กรมราง 

รฟท./
รฟม./
รฟฟท. 

  78.0                เสนอโดยที่ปรึกษา 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560–2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

รหัส
โครงการ 

รหัสภารกิจ 
 ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งปม. (ลบ.) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ปีด าเนินการ แหล่งที่มาของเงินลงทุน 
หมายเหตุ 

60 61 62 63 64 งปม. เงินกู้
รัฐ 

เงินกู้
หน่วยงาน 

กอง
ทุน PPP 

   2.1.13   โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ของระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยทางน้ า 

                           

1) กํากับ โครงการตั้งศูนย์ควบคุมการจราจรในพื้นที่ (อ่าวพัทยา-เกาะล้าน)  
เพื่อการยกระดับความปลอดภัยทางนํ้า (พัทยาโมเดล)  

360.0 จท.     360.0                พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

2) กํากับ โครงการจัดหาติดตั้งเพิ่มเติมระบบโทรทัศน์วงจรปิดและระบบเน็ทเวิร์ก 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล รักษาความปลอดภัยในแม่นํ้าป่าสัก  
แม่นํ้าเจ้าพระยาในพื้นที่ จ.อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี  

80.7 จท.     80.7                พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

3) กํากับ โครงการจัดหาระบบสื่อสารและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบวงจรปิด
เพิ่มเติมแม่นํ้าเจ้าพระยา  

1.5 จท.   1.5                  ได้รับงบประมาณ 
ปี 56-60 วงเงิน

รวม 28.8 ลบ. อยู่
ระหว่างดําเนินการ 

4) กํากับ โครงการติดตามเฝ้าระวังเรือโดยสาร เรือขนถ่ายสินค้าอันตรายตลอดแนว
ชายฝั่งประเทศไทย 

150.0 จท.     150.0                พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

5) กํากับ โครงการพัฒนาระบบควบคุมจราจรทางนํ้า (ดอนสัก-หน้าทอน-ท้องศาลา 
จ.สุราษฎร์ธานี)  

21.2 จท.     21.2                พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

6) กํากับ โครงการพัฒนาระบบควบคุมจราจรทางนํ้า (บ้านเพ - เกาะเสม็ด จ.ระยอง)  
จ.ระยอง 

15.0 จท.     15.0                พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

7) กํากับ โครงการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสม 
ในแม่นํ้าเจ้าพระยาเพื่อการควบคุม ติดตาม และความปลอดภัย 

57.0 จท.     57.0                พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

8) กํากับ โครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับแบบขึ้นลงทางดิ่ง เพื่อตรวจคราบนํ้ามัน
ในทะเลบริเวณอ่าวไทย และชายฝั่งตะวันตก 

324.0 จท.     324.0                พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

9) กํากับ โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารสําหรับสถานีชายฝั่ง แบบเครือข่าย 
(Wireless Mesh Network) ระบบดิจิทัล (Digital) 

57.0 จท.     57.0                พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

10) กํากับ โครงการบํารุงรักษาและพัฒนาระบบควบคุมการจราจรและความปลอดภัย
ทางทะเล (VTS ระยะที่ ๑) 

38.7 จท.     38.7                พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

11) กํากับ โครงการจัดหาและติดตั้งระบบเฝ้าระวังเตือนภัยและระบบรักษาความ
ปลอดภัยเพื่อตรวจสอบการสัญจรทางเรือในพื้นที่สําคัญ 

  จท.     * * * *          พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

2.1.14   โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบการขนส่งทางน้ า 

                           

1) กํากับ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบที่เกี่ยวข้องกับ National Single Window 18.1 จท. กทท. 
ศก. 

  18.1                  พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

2) กํากับ โครงการพัฒนาและปรับปรุงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ   จท.     * * * *          พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

2.1.15   การจัดหาเรือและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ                            

1) กํากับ โครงการจัดหาเคร่ืองสร้างภาพใต้นํ้าและหย่ังนํ้าหลายลําคลื่นแบบนําพา
เพื่อความปลอดภัยในแม่นํ้าและริมชายฝั่งในทะเลบริเวณอ่าวไทย และ
ชายฝั่งตะวันตก 

10.0 จท.     10.0                พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

รหัส
โครงการ 

รหัสภารกิจ 
 ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งปม. (ลบ.) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ปีด าเนินการ แหล่งที่มาของเงินลงทุน 
หมายเหตุ 

60 61 62 63 64 งปม. เงินกู้
รัฐ 

เงินกู้
หน่วยงาน 

กอง
ทุน PPP 

   2) กํากับ การจัดหาเรือกู้ภัยความเร็วสูง สีส้ม    จท.     * * * *          พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

3) กํากับ การจัดหาเรือตรวจการณ์ลํานํ้า/ทะเล   จท.     * * * *          พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

2.1.16 ก ากับ การพัฒนากฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกับ
บริบทที่เปลีย่นแปลงไป เช่น การจัดท าร่างกฎหมายรองรับการ
ด าเนินการภายใต้การขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ เป็นต้น 

  จท.     * * * *          พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

2.1.17   การปรับปรุงระบบงานก ากับดูแลด้านความปลอดภัยทางอากาศ                            

1) กํากับ การปรับปรุง/จัดทํากฎหมาย มาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ทางการขนส่งทางอากาศ ครอบคลุมด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ท่าอากาศยาน 
เส้นทางบิน ห้วงอากาศ) อากาศยาน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ และ 
ผู้กํากับดูแล 

  กพท.   * * * * *          เสนอโดยที่ปรึกษา 

2) กํากับ การปรับปรุง/พัฒนาระบบงานกํากับและดูแลด้านความปลอดภัยในระบบ
ขนส่งทางอากาศ  

90.0 กพท.   18.0 18.0 18.0 18.0 18.0          เสนอโดยที่ปรึกษา 

3) กํากับ การดําเนินงานตรวจสอบการดําเนินงานผู้ประกอบการตามมาตรฐาน 
ด้านความปลอดภัย 

  กพท.   * * * * *          เสนอโดยที่ปรึกษา 

4) กํากับ การพัฒนาคุณสมบัติผู้ตรวจสอบความปลอดภัยการบิน   กพท.   * * * * *            

2.2.1 ส่งเสริม โครงการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ กฎจราจร 
วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย และการอยู่ร่วมกันบนท้องถนน 

20.0 ขบ. 
  

  5.0 5.0 5.0 5.0 
        

เสนอโดยที่ปรึกษา 

2.2.2 ส่งเสริม โครงการถ่ายทอดสื่อประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ กฎจราจร 
วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย และการอยู่ร่วมกันบนท้องถนน  
ผ่านช่องทางสื่อสาธารณะและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ 

12.0 ขบ. 
  

2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 

        
เสนอโดยที่ปรึกษา 

2.2.3 ก ากับ โครงการยกระดับมาตรฐานการท าใบอนุญาตขับรถภาคปฏิบตั ิ 86.0 ขบ.   43.0 43.0                เสนอโดยที่ปรึกษา 

2.2.4 ส่งเสริม โครงการจัดการอบรมสัมมนาด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งโดยรถบรรทุก 

10.0 ขบ.     2.5 2.5 2.5 2.5 
        เสนอโดยที่ปรึกษา 

2.2.5 ส่งเสริม โครงการจัดการอบรมสัมมนาด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้แก่ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ 

10.0 ขบ.     2.5 2.5 2.5 2.5 
        เสนอโดยที่ปรึกษา 

2.2.6 ส่งเสริม โครงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ประกอบการ
และผู้ใช้บริการการขนส่งทางอากาศ 

25.0 กพท.   5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
        เสนอโดยที่ปรึกษา 

2.3.1 โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างจุดพักรถบรรทุกและสถานีบริการทางหลวงบน
โครงข่ายทางหลวง (มูลค่าโครงการรวมป ี2560-2565 = 2,359 ลบ.) 

1,849.8 ทล.    * 114.4 396.8 718.0 620.6 
         

2.3.2   โครงการแก้ไขจุดอันตรายบนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท                            
1) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการแก้ไขจุดอันตรายบนโครงข่ายถนนบนทางหลวงแผ่นดิน   ทล.   * * * * * 

        พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

 2) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการแก้ไขจุดอันตรายบนโครงข่ายถนนบนทางหลวงชนบท 37,342.0 ทช.   3,435.8 8,038.2 7,821.8 8,210.0 9,836.3            

 3) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางหลวงกับทางรถไฟ 25,780.0 ทล.   1,680.0 3,730.0 5,620.0 6,540.0 8,210.0 
        พิจารณาตามความ

เหมาะสมรายปี 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560–2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

รหัส
โครงการ 

รหัสภารกิจ 
 ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งปม. (ลบ.) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ปีด าเนินการ แหล่งที่มาของเงินลงทุน 
หมายเหตุ 

60 61 62 63 64 งปม. เงินกู้
รัฐ 

เงินกู้
หน่วยงาน 

กอง
ทุน PPP 

 2.3.3 โครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาระบบควบคุมเครื่องกั้นทางรถไฟเสมอระดับอัจฉริยะ   รฟท.     * * * *            

2.3.4 ก ากับ โครงการยกระดับการบริการข่าวสภาพอากาศเพื่อการบิน    สปค./อต. กพท.   * * * *          สอดคล้องกับ
โครงการที่ 1.2.4 

(3) ของแผน
ยุทธศาสตร์ สปค. 

2.3.5   โครงการแก้ไขข้อบกพร่องของท่าอากาศยาน                    

1) โครงสร้างพื้นฐาน จัดหายานพาหนะสําหรับการดับเพลิงกู้ภัยอากาศยาน 704.6 ทย.    48.8 243.9 238.5 173.4            

2) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการแก้ไขข้อบกพร่องด้านการรักษาความปลอดภัย 
ของท่าอากาศยาน 24 แห่ง (USAP) 

5,139.5 ทย.    4,203.6 257.9 135.6 542.4 
          

3) โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง (RESA) 347.4 ทย.   30.0 210.0 55.8 51.6              

2.4.1 ก ากับ การบริหารจัดการด้านความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 2,000.0 ทช. 
  

  500.0 500.0 500.0 500.0 

        
  

2.4.2 ก ากับ โครงการศึกษาความเหมาะสมการติด GPS ยานพาหนะจากต่างประเทศ 20.0 ขบ. 
  

  20.0       

          
2.4.3 ก ากับ โครงการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานด้านการก ากับและดูแล 

ด้านความมั่นคงการขนส่งทางราง 
35.0 สนข./

กรมราง 
    35.0                  

2.4.4 ก ากับ การปรับปรุง/พัฒนาระบบงานก ากับและดูแลด้านความมั่นคง 
ในระบบขนส่งทางอากาศ  

210.0 กพท.   42.0 42.0 42.0 42.0 42.0          เสนอโดยที่ปรึกษา 

2.4.5 ก ากับ การด าเนินงานตรวจสอบการด าเนินงานผู้ประกอบการตามมาตรฐาน
ด้านความมั่นคง 

  กพท.   * * * * *          เสนอโดยที่ปรึกษา 

2.4.6 ก ากับ การพัฒนาคุณสมบัติผู้ตรวจสอบความมั่นคงทางการบิน   กพท.   * * * * *          เสนอโดยที่ปรึกษา 

หมายเหตุ: แผนงาน/โครงการที่มีงบประมาณรวมต่ํากว่ามูลค่าโครงการรวม หมายถึง การดําเนินงานโครงการยังไม่แล้วเสร็จภายในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 และจะแล้วเสร็จภายหลังปี พ.ศ. 2564 หรือหมายถึงมีการดําเนินการมาก่อนหน้าปี พ.ศ. 2560 และมาแล้วเสร็จในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

เป้าประสงค์ 
1)  มีระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ํา 

2)  มีระบบขนส่งที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคส่วนที่สําคัญของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล 

3)  ผู้ประกอบการในระบบขนส่งมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและคุณภาพในการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

4)  องค์กรของหน่วยงานภาครัฐมีขีดความสามารถในการกํากับดูแลด้านเศรษฐกิจ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
ปี  

๒๕60 
ปี  

๒๕61 
ปี  

๒๕62 
ปี  

๒๕63 
ปี  

๒๕64 
๑. อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐในระบบขนส่ง  

(ร้อยละ) 
- 10 10 10 10 10 

๒. ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ  
(ร้อยละ) 

7.4 
(ปี 2558) 

7.3 7.3 7.3 7.2 6.9 

๓. สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณ 
การขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ (ร้อยละ) 

1.4 
(ปี 2558) 

1.55 2.31 2.86 3.47 4.00 

๔. สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ําต่อปริมาณ 
การขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ (ร้อยละ) 

11.44 
(ปี 2558) 

11.7 11.9 12.2 12.6 15.0 

๕. ท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
มีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสาร  
(ล้านคนต่อปี) (ขีดความสามารถรวมของท่าอากาศยาน
สุวรรณภมูิและท่าอากาศยานดอนเมือง) 

75 
(ปี 2559) 

75 75 90 90 120 

๖. ท่าอากาศยานในภูมิภาคมีขีดความสามารถในการรองรับ
ปริมาณผูโ้ดยสาร (ล้านคนต่อปี) 
(ขีดความสามารถรวมของท่าอากาศยานภูเกต็  
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่  
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย และท่าอากาศยาน 
ในความรับผดิชอบของกรมท่าอากาศยาน) 

55 
(ปี 2559) 

55 55 55 55 66 

๗. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน 
ในภาพรวม (ล้านเทีย่วบินต่อปี) 

๐.๙๐ 
(ปี ๒๕๕๙) 

๐.๙๙ ๑.๐๙ ๑.๑๖ ๑.๒๔ ๑.๓๒ 

๘. ขีดความสามารถด้านความตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน 
ของท่าอากาศยานศูนย์กลางหลัก (ร้อยละ) 

76.01 
(ปี ๒๕๕๙) 

๗๘ ๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๖ 
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กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ 3.1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งและโลจิสติกส์สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศ 

 กลยุทธ์ 3.2  พัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างประเทศและภูมิภาคด้วยระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 

 กลยุทธ์ 3.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบกํากับและดูแลด้านเศรษฐกิจ 
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รายละเอียดผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560–2564  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

รหัส
โครงการ 

รหัสภารกิจ 
 ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งปม. (ลบ.) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ปีด าเนินการ แหล่งที่มาของเงินลงทุน 
หมายเหตุ 

60 61 62 63 64 งปม. เงินกู้
รัฐ 

เงินกู้
หน่วยงาน 

กอง
ทุน PPP 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบขนส่ง
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ 
   

3.1.1   โครงการพฒันาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพื่อเชื่อมโยงการขนส่ง
ระหว่างภาค 

    
  

          

     


  

1) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางปะอิน-นครราชสีมา 76,599.5 ทล.   17,125.0 27,988.0 27,988.0 3,498.5        เร่ิมก่อสร้างปี 
2560 

2) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางใหญ่-กาญจนบุรี 49,120.0 ทล.   3,000.0 14,612.0 10,870.0 15,079.0 5,559.0      เร่ิมก่อสร้างปี 
2560 

3) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอํา 80,600.0 ทล.   822.6 16,942.6 32,240.0 30,594.8        คาดว่าเร่ิมก่อสร้าง
ในปี 2562 

3.1.2   โครงการพัฒนาระบบขนส่งเพื่อสนับสนุนพื้นที่ฐานการผลิตและ
อุตสาหกรรม 

    
  

                 

1) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนเพื่อสนับสนุนพื้นที่ฐานการผลิตและอุตสาหกรรม   ทล./ทช.   * * * * *      พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

2) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง แห่งที่ 2 (ICD 2)   รฟท.     * * * *        

3) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าในเมืองภูมิภาคหลัก 8 แห่ง  
(มูลค่าโครงการรวม 9,438.0 ลบ.) 

8,019.0 ขบ.   16.0 125.5 66.5 3,612.9 4,198.1      พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

4) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่นํ้าเจ้าพระยาและแม่นํ้าน่าน 
เพื่อการเดินเรือ 

6,422.8 จท.         417.1 6,005.7      พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

5) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าในแม่นํ้าป่าสัก  2,162.9 จท.   450.4 598.8     1,113.6      แบ่งออกเป็น  
3 ระยะ 

3.1.3   โครงการพัฒนาระบบขนส่งเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว                        

1) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการทางพิเศษสายกระทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 
(มูลค่าโครงการรวม = 10,496.65 ลบ.) 

7,036.3 กทพ.    1,293.7 1,788.0 1,977.3 1,977.3      *เสนอ ครม. 

2) โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว   ทล./ทช.   * * * * *      พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

3) โครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงตู้รถไฟเพื่อการท่องเที่ยว   รฟท.   * * * * *        

3) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต  
(มูลค่าโครงการรวม = 23,499 ลบ.) 

  สนข.   * * * * *        

4) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือสําราญขนาดใหญ่  (Cruise) จํานวน 4 แห่ง 
ที่ จ.กระบ่ี, อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี, จังหวัดภูเก็ต และชายฝั่งบริเวณ
กรุงเทพฯ ถึง จังหวัดชลบุรี 

969.9 จท.   9.9     160.0 800.0      พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

5) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาเรือเฟอร์ร่ีเชือ่มโยงอ่าวไทยตอนบน ฝั่งตะวันออก 
และตะวันตก (มูลค่าโครงการรวม = 981.7 ลบ.) 
(ระยะสั้น-การเดินเรือเฟอร์ร่ี และระยะยาว-การพัฒนาท่าเรือเฟอร์ร่ี) 

591.7 จท.   8.8 2.9 40.0 160.0 380.0      พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

6) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างท่าเรือสนามบินภูเก็ต 500.0 จท.         100.0 400.0      พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560–2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

รหัส
โครงการ 

รหัสภารกิจ 
 ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งปม. (ลบ.) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ปีด าเนินการ แหล่งที่มาของเงินลงทุน 
หมายเหตุ 

60 61 62 63 64 งปม. เงินกู้
รัฐ 

เงินกู้
หน่วยงาน 

กอง
ทุน PPP 

   3.1.4   โครงการพัฒนาทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล                        

1) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 

31,244.0 กทพ.   3,850.0 6,711.0 10,749.0 9,727.0 207.0         

2) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 และ EW Corridor 
ด้านตะวันออก 

14,382.0 กทพ. 
  

  1,294.4 7,478.6 5,609.0       *เสนอ ครม. 

3.1.5   โครงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งเพือ่รองรบัเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ EEC อยา่งบูรณาการ 

                      

1) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ส่วนตอ่ขยายพัทยา- 
มาบตาพุด 

10,496.7 ทล.   2,099.3 4,198.7 4,198.7            

2) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน สายกรุงเทพ - ระยอง 152,528.0 รฟท.     38,132.0 38,132.0 38,132.0 38,132.0        

3) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาทา่เรือแหลมฉบังระยะที่ 3 13,259.6 กทท.   6.9   23.2 6,286.1 6,943.4     ปี 60 จัดทํา EHIA 
กทท. 35,099.54 

ลบ./เอกชน 
53,174 ลบ. 

4) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟทีท่่าเรือแหลมฉบัง  
ระยะที่ ๑ (มูลค่าโครงการรวม = 2,031.146 ลบ.) 

981.5 กทท.   981.5                

5) โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทา่เทียบเรือชายฝั่ง (ทา่เทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง 
(มูลค่าโครงการรวม = 1,864.193 ลบ.) 

1,081.9 กทท.   1,081.9                

6) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาศูนย์ซ่อมบํารุงอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา   บกท.   * * * * *        

3.1.6   โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งเพื่อรองรับโครงการพัฒนา
พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard) 

                       

1) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าเรือนํ้าลึกปากบารา จ. สตูล 91.1 ทช.         60.0 31.1        

2) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกปากบารา จ.สตูล   
(วงเงินรวม 20,549.5224 ลบ.) 

15,158.9 จท.   76.8 14.7 2,659.0 6,204.2 6,204.2 

      

 สอดคล้องตามแผน 
งานยุทธศาสตร์ คค.   

ระยะ ๒๐ ปี  
(๒๕60-๒๕๗๙)  

ดําเนินการปี  
59-65 อยู่ระหว่าง

การศึกษาฯ 

3) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างท่าเรือนํ้าลึกสงขลา แห่งที่ 2   (วงเงินรวม 16,550 ลบ.) 10,558.3 จท.       2,815.5 3,519.4 4,223.3 

      


สอดคล้องตาม
แผนงานยุทธศาสตร์ 
คค.  ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕60-๒๕๗๙) 

ดําเนินการปี  
55-65 อยู่ระหว่าง

การศึกษาฯ 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560–2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

รหัส
โครงการ 

รหัสภารกิจ 
 ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งปม. (ลบ.) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ปีด าเนินการ แหล่งที่มาของเงินลงทุน 
หมายเหตุ 

60 61 62 63 64 งปม. เงินกู้
รัฐ 

เงินกู้
หน่วยงาน 

กอง
ทุน PPP 

   3.1.7   โครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน/ความเร็วสูง                            

1) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน สายกรุงเทพ - เชียงใหม่   
(ระยะแรก กรุงเทพฯ-พิษณุโลก) 

256,500.0 รฟท.     64,125.0 64,125.0 64,125.0 64,125.0          

2) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน สายกรุงเทพ – หนองคาย 
(ระยะแรก กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) 

170,000.0 รฟท.     42,500.0 42,500.0 42,500.0 42,500.0          

3) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน สายกรุงเทพ - หัวหิน 94,673.0 รฟท.     23,668.3 23,668.3 23,668.3 23,668.3          

3.1.8   การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี                            

1) พัฒนาองค์กร โครงการศึกษาในการให้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเป็นองค์กรอิสระ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี 

4.8 จท.     4.8 * * *          พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

2) ส่งเสริม โครงการพัฒนาทักษะนายประจําเรือและลูกเรือในด้านภาษาต่างประเทศ
ทั้งกรณีศัพท์ทางเทคนิค และการติดต่อสื่อสารทั่วไป 

  จท.     * * * *          พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

3) ส่งเสริม มาตรการสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาที่ผลิตคนประจําเรือมีอาจารย์
ประจําและอาจารย์ประจําวิชาเพียงพอในการเรียนการสอน ตลอดจน 
มีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์และกระบวนการเรียน 
การสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

  จท.     * * * *          พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

4) ส่งเสริม มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากร 
ด้านพาณิชยนาวี 

  จท.                      พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

5) กํากับ การพัฒนากฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การจัดทําร่างกฎหมายรองรับการดําเนินการภายใต้
การขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ เป็นต้น 

  จท.   * * * * *          พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

3.1.9 ส่งเสริม โครงการศึกษาเพือ่ยกระดับศักยภาพกองเรอืพาณชิย์ไทย 
รองรบัตลาดการขนส่งทางทะเลรว่มอาเซยีน 

25.0 จท.   25.0                  พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

3.1.10 ส่งเสริม โครงการศึกษาสภาพความต้องการและแนวทางการพฒันาบคุลากร
ด้านพาณิชยนาวทีั้งบนเรือและบนฝั่ง 

10.0 จท.     10.0                พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

3.1.11 ส่งเสริม โครงการศึกษาผลกระทบของอนุสญัญากรอบความตกลง 
ระหว่างประเทศ และการด าเนินการเพื่ออนวุัติการอนุสญัญา 
กรอบความตกลงเกีย่วกบัการพาณิชยนาวี 

10.0 จท.     10.0                พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

3.1.12 นโยบายและแผน โครงการศึกษาพฒันาระบบโครงขา่ยบริการขนส่งสินค้าและ
ผู้โดยสารทางชายฝั่ง เพือ่มุ่งสู่การเป็นศนูย์กลางเชื่อมโยงการขนส่ง
และเศรษฐกิจในภูมภิาค 

30.0 จท.     30.0                พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

3.1.13 นโยบายและแผน โครงการศึกษาเพือ่พฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นประต ู(Gateway)  
ของอนุภูมภิาค  

16.0 จท.     16.0                พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

3.1.14 นโยบายและแผน โครงการศึกษาการพฒันาระบบการขนส่งทางน้ าและชายฝัง่ 
เพือ่เชือ่มโยงการขนส่งระหว่างประเทศ 

15.0 จท.     15.0                พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

3.1.15 นโยบายและแผน โครงการศึกษาเพือ่พฒันาระบบการอ านวยความสะดวกทางการค้า
และการขนสง่ 

  จท.     * * * *          พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 
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   3.1.16 นโยบายและแผน โครงการศึกษาเพือ่พฒันาประสทิธิภาพระบบการขนสง่ 
ตู้คอนเทนเนอรค์รบวงจร 

  จท.     * * * *          พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

3.1.17 นโยบายและแผน โครงการศึกษาทบทวนโครงสร้างรายการค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจาก 
การขนส่งทางทะเลและอัตราค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ รวมถึง คา่ THC 

  จท.     * * * *          พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

3.1.18   มาตรการเพือ่การส่งเสริมการพาณิชยนาว ี                          พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

1) ส่งเสริม การปรับปรุงมาตรการด้านภาษีและการสนับสนุนด้านการเงิน    จท.     * * * *          พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

2) ส่งเสริม การจัดต้ังกองทุนส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวีเพือ่ให้สินเชื่อสาํหรับ 
เรือชายฝั่ง  เรือลําน้าํ ท่าเรอื อู่เรือ และสถาบันพัฒนากําลังคน 
ด้านพาณชิยนาว ี

  จท.     * * * *            

3) ส่งเสริม มาตรการอื่น ๆ ที่สนับสนุนและส่งเสริมการพาณิชยนาวี   จท.     * * * *            
4) ส่งเสริม การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรระดับวิชาชีพและประกาศนียบัตร 

ด้านการขนส่งทางนํ้า 
  จท.     * * * *          เสนอโดยที่ปรึกษา 

3.1.19  โครงการปรับปรุงและพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง 20 G  
(มูลค่าโครงการรวม 614 ลบ.) 

                      

1) โครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงพื้นท่า 20 G พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง 364.0   165.9 198.1          

2) โครงสร้างพื้นฐาน จ้างเหมาสร้างป้ันจ่ันยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง (Rail mounted 
shoreside Gantry Crane) ขนาดยกนํ้าหนักไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน 
จํานวน 2 คัน ณ ท่าเทียบเรือ 20 G 

250.0   129.4 120.6          

3.1.20 นโยบายและแผน โครงกาพัฒนาธุรกิจท่าเรือบก (Dry Port)  
(มูลค่าโครงการรวม = 692.66 ลบ./ ปี 65 = 218.0 ลบ.) 

469.2 กทท.   8.2 35.0   213.0 213.0           

3.1.21 ประกอบการ โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ  
(Air Traffic Management Centre: ATMC) ปี 2555-2560 

  บวท.   *                    

3.1.22 โครงสร้างพื้นฐาน โครงการออกแบบและประเมินศักยภาพระบบห้วงอากาศและก าหนด
แนวทางเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของระบบการบินทั้งระบบ 
ปี 2559-2561 

372.0 บวท.   111.6 260.4                  

3.1.23 ก ากับ การผลักดันการพฒันาเพิ่มขีดความสามารถในการรองรบั 
ของระบบการบินทั้งระบบเชิงบูรณาการ ป ี2563-2567 

  สปค./กห. กพท./
บวท. 

  * *              สอดคล้องกับ
โครงการที่ 1.2.4 

(1) ของแผน
ยุทธศาสตร์ สปค. 
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 3.1.24   โครงการเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                           

 1) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 
(มูลค่าโครงการรวม = 62,503.2 ลบ.) 

4,930.8 ทอท.   4,930.8 * * *           อยู่ระหว่างการขอ
ผูกพัน งปม.ประจําปี 

2559 ไปยังปี 
2560 และปีที่เหลือ 

 2) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   ทอท.   * * *              อยู่ระหว่าง 
การออกแบบเพื่อใช้

ประมาณการ  3) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
บริเวณด้านทิศเหนือของอาคารเทียบเคร่ืองบิน A 

  ทอท.   * * *              

 4) โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานจ้างปรับปรุงระบบ Hold Baggage Screening System (HBS) 
และระบบ Baggage Handling System (BHS) ของระบบลําเลียงกระเป๋า
สัมภาระ อาคารผู้โดยสารหลัก (Main Terminal Building : MTB)  
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 3,263.6 ทอท.   * 1,958.2 1,305.4               

   3.1.25 โครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3  ทอท.   * * * * *          อยู่ระหว่าง
วิเคราะห์ความ
เหมาะสมของ

โครงการ  
3.1.26 โครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (มูลค่ารวม = 8,861.0 ลบ.)  474.8  ทอท.   474.8                    

3.1.27 โครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม ่   ทอท.   * * * * *          อยู่ระหว่าง
วิเคราะห์ความ
เหมาะสมของ

โครงการ 
3.1.28   โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานภูมิภาค                            

1) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานกระบ่ี 6,892.0 ทย.    1,638.4 2,576.8 2,676.8             

2) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานอุดรธานี 454.1 ทย.   255.7 198.4                  

3) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี 251.0 ทย.     183.0 68.0                
4) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานอุบลราชธานี 621.5 ทย.   270.0   145.5 103.0 103.0            

5) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานขอนแก่น 2,852.5 ทย.    508.7 1,079.2 1,141.0 123.6            

6) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 5,135.1 ทย.    366.3 1,306.4 1,958.4 1,504.0            

7) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานตรัง 2,520.3 ทย.      669.9 739.8 1,110.6             

8) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานพิษณุโลก 165.5 ทย.     165.5                  

9) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานสกลนคร 113.0 ทย.   37.0 76.0                

10) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานน่านนคร จ.น่าน 90.0 ทย.     90.0                  
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   11) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานนครพนม 175.0 ทย.     175.0                  

12) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 192.4 ทย.     180.00 12.40                

13) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานลําปาง 148.5 ทย.   74.60 73.91                  

14) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานเลย 272.4 ทย.   72.40 104.00 96.00                

15) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานนราธิวาส 712.3 ทย.       142.5 569.8             

16) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด จ.ตาก 430.0 ทย.   86.0 172.0 172.0               

17) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 314.0 ทย.     144.0 170.0                

18) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานชุมพร 100.0 ทย.     100.0                  

19) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายทา่อากาศยานระนอง 80.0 ทย.     80.0                  

20) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายทา่อากาศยานแพร่ 240.0 ทย.       120.0 120.0              

21) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายทา่อากาศยานนครราชสีมา 130.0 ทย.       130.0                

22) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายทา่อากาศยานเพชรบูรณ์ 220.0 ทย.     18.0 202.0                

3.2.1   โครงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งเพือ่สนับสนุน 
การค้าชายแดนและการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

    
  

              
  

1) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพือ่เชื่อมโยงด่านพรมแดน 
สายหาดใหญ่ – ชายแดนไทย/มาเลเซีย  
(มูลค่าโครงการรวม = 30,500 ลบ.) 

22,455.0 ทล. 
  

  * 4,775.0 8,222.0 9,458.0     

  

2) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาการเขา้ถึงด่านพรมแดนเพือ่แก้ปัญหาความแออัด 
บริเวณหน้าด่าน 

4,610.0 ทล. 
  

860.0 3,750.0       

        
หน้าด่านสะเดา 2 
และถนนเข้าด่าน

หนองเอี่ยน 
3) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการกอ่สร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

บริเวณชายแดน 
9,952.2 ทช. 

  
1,036.3 2,241.9 3,204.4 2,714.2 755.6 


       

4) ประกอบการ โครงการพัฒนาเส้นทางบริการรถโดยสารระหว่างประเทศ 15.0 ขบ.     15.0                เสนอโดยที่ปรึกษา  

5) โครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง/ศูนย์การขนส่ง/ 
สถานีขนส่งสินค้าชายแดน 11 แห่ง (มูลค่าโครงการรวม = 11,485.3 ลบ.) 

10,740.4 ขบ. 
  

628.9 1,103.6 3,778.3 3,956.0 1,273.6 
      

 พิจารณาตามความ
เหมาะสมรายปี 

6) ส่งเสริม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับ 
การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

25.0 ขบ. 
  

25.0         

          

7) นโยบายและแผน โครงการศึกษาพัฒนาระบบเครือขา่ยโลจิสติกส์รองรับการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพเิศษรูปแบบอุตสาหกรรมอนาคต (Super Cluster)  
และประตูการค้าสาํคัญของประเทศ 

18.0 สนข.   18.0                    
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560–2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

รหัส
โครงการ 

รหัสภารกิจ 
 ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งปม. (ลบ.) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ปีด าเนินการ แหล่งที่มาของเงินลงทุน 
หมายเหตุ 

60 61 62 63 64 งปม. เงินกู้
รัฐ 

เงินกู้
หน่วยงาน 

กอง
ทุน PPP 

   3.2.2 ส่งเสริม การส่งเสริมการใช้และการเจรจาสิทธิการบินและการขับเคลื่อนนโยบาย
การเปิดเสรีการบินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  กพท.      * * *          เสนอโดยที่ปรึกษา 

3.2.4 นโยบายและแผน โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บและการวิเคราะห์สถิติการบิน 
ของประเทศไทย 

  กพท.     * * * *          เสนอโดยที่ปรึกษา 

3.2.5 ส่งเสริม โครงการน ารอ่งการแกป้ัญหาและพฒันาการใช้ประโยชนพ์ื้นที่ Free 
Zone ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพือ่เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าท้องถิน่  

  สปค./
กค./พณ. 

กพท./
ทอท. 

* * * * *          สอดคล้องกับ
โครงการที่ 1.2.4 

(2) ของแผน
ยุทธศาสตร์ สปค. 

3.2.6 ประกอบการ โครงการจัดหาเครื่องบินปี 2554-2560 จ านวน 37 ล า   บกท.   *                    

3.2.7 ประกอบการ โครงการแผนกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกเพื่อการพัฒนาบริการ 
ด้านการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศของท่าอากาศยาน 

  ทอท.    *  *   *  *          เสนอโดยที่ปรึกษา 

3.2.8 ประกอบการ โครงการพัฒนาระบบ Airport Collaborative Decision Making  
(A-CDM) 

1.6 บวท.   0.4 1.2                  

3.2.9 โครงสร้างพื้นฐาน การวางโครงข่ายระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศประเภท DME เพื่อใช้
เป็นทางเลือก/ส ารองส าหรับการบริหารจัดการห้วงอากาศแบบ PBN 
(Performance Based Navigation) ส าหรับ En-route และ 
SID/STAR ในประเทศไทย (12 สถานี) 

99.9 บวท.       20.4 42.1 37.4            

3.2.10 ก ากับ โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานบริหารจราจรทางอากาศระหว่างทหาร
และพลเรือนแห่งชาติ (Thai Civil/Military Air Traffic Management 
Coordination Centre: Thai-CMAC) ปี 2557-2560 

10.3 บวท. กพท. 10.3                    

3.3.1 ส่งเสริม การส่งเสริมระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งสาธารณะทางถนน  
(Q Mark) 

 ขบ. 
  

  * * * * 

          

3.3.2 ส่งเสริม การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการจัดการขนส่งทางรถไฟ   สนข./
กรมราง 

    * *              เสนอโดยที่ปรึกษา 

3.3.3 ก ากับ โครงการปรบัปรุง/พฒันากฎระเบยีบและมาตรฐานด้านการก ากบั
และดูแลด้านเศรษฐกิจการขนส่งสนิค้าทางราง 

  สนข./
กรมราง 

    * *              เสนอโดยที่ปรึกษา 

3.3.4 ก ากับ โครงการการปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบและมาตรฐานด้านการก ากับ
และดูแลด้านเศรษฐกิจการเดินรถไฟโดยสาร 

  สนข./
กรมราง 

    * *              เสนอโดยที่ปรึกษา 

3.3.5 ก ากับ การปรับปรุง/พัฒนาระบบงานก ากับและดูแลด้านเศรษฐกิจในระบบ
ขนส่งทางอากาศ  

  กพท.   * * * * *          เสนอโดยที่ปรึกษา 

3.3.6 ก ากับ การด าเนินงานตรวจสอบการด าเนินงานผู้ประกอบการตามมาตรฐาน
ด้านเศรษฐกิจ 

  กพท.   * * * * *          เสนอโดยที่ปรึกษา 

3.3.7 ก ากับ การพัฒนาบุคลากรด้านการก ากับและดูแลด้านเศรษฐกิจ 4.0 กพท.   0.8 0.8 0.8 0.8 0.8          เสนอโดยที่ปรึกษา 
3.3.8 ก ากับ การก าหนดโครงสร้างและอัตราค่าโดยสารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน   สนข./

กรมราง 
    * *                

หมายเหตุ: แผนงาน/โครงการที่มีงบประมาณรวมต่ํากว่ามูลค่าโครงการรวม หมายถึง การดําเนินงานโครงการยังไม่แล้วเสร็จภายในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 และจะแล้วเสร็จภายหลังปี พ.ศ. 2564 หรือหมายถึงมีการดําเนินการมาก่อนหน้าปี พ.ศ. 2560 และมาแล้วเสร็จในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จ 

เป้าประสงค์ 
1) มีระบบการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และมีระบบกฎหมายที่สนับสนุนการพัฒนา

อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงมีการพัฒนาองค์กรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 

2) มีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารและการบริการในระบบขนส่ง 

3) บุคลากรมีองค์ความรู้และสามารถสร้างนวัตกรรมแก่หน่วยงาน 

4) หน่วยงานมีความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณะ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี  
๒๕60 

ปี  
๒๕61 

ปี  
๒๕62 

ปี  
๒๕63 

ปี  
๒๕64 

1)  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบตัิราชการของกระทรวงคมนาคมและ
นโยบายสําคัญ/พิเศษของรัฐบาล 

3.5 4.00 4.50 5.00 5.00 

2)  ระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

3.5 4.00 4.50 5.00 5.00 

3)  ระดับความสําเร็จของการดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามแผน
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายของกระทรวงคมนาคม 

3.5 4.00 4.50 5.00 5.00 

4)  ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนาดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 
ของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 

3.5 4.00 4.50 5.00 5.00 

5)  ระดับความสําเร็จของการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั  
พัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

3.5 4.00 4.50 5.00 5.00 

6)  ระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม 

3.5 4.00 4.50 5.00 5.00 

7)  ระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงานด้านคณุธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกดักระทรวงคมนาคม 

3.5 4.00 4.50 5.00 5.00 

8)  ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีส่ําคญั 
ของกระทรวงคมนาคม 

3.5 4.00 4.50 4.50 4.50 
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 กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ 4.1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนไป 

 กลยุทธ์ 4.2  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารองค์กรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 

 กลยุทธ์ 4.3  พัฒนาระบบการบริหารนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการ 

 กลยุทธ์ 4.4  พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการขนส่ง 

 กลยุทธ์ 4.5  พัฒนาทรัพยากรบุคคล งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการขนส่ง 

 กลยุทธ์ 4.6  ส่งเสริมและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 
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รายละเอียดผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560–2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

รหัส
โครงการ 

รหัสภารกิจ 
 ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งปม. (ลบ.) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ปีด าเนินการ แหล่งที่มาของเงินลงทุน 
หมายเหตุ 

60 61 62 63 64 งปม. เงินกู้
รัฐ 

เงินกู้
หน่วยงาน 

กอง
ทุน PPP 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จ 
   

4.1.1 ก ากับ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคน
พิการและผู้สูงอายุ 

  พม. สปค. 
สนข. 

  *                สอดคล้องกับ
โครงการที่ 2.5.2 

ของแผน
ยุทธศาสตร์ สปค. 

4.1.2 ก ากับ โครงการศึกษาและจัดท าแนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา พรบ.  
การเดินอากาศ 

  กพท./
สปค. 

   *                สอดคล้องกับ
โครงการที่ 2.5.3

ของแผน
ยุทธศาสตร์ สปค. 

4.2.1 ก ากับ การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง   สปค./
สนข. 

  *                  สอดคล้องกับ
โครงการที่ 1.1.5 

ของแผน
ยุทธศาสตร์ สปค. 

4.2.2 นโยบายและแผน การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมการบริหารและพัฒนาท่าอากาศยาน
ภูมิภาค 

  ทย.     *                  

4.3.1 นโยบายและแผน การพฒันาระบบและการด าเนินการ การถ่ายทอดนโยบาย 
สู่แผนยทุธศาสตร์และการปฏิบตัอิย่างบูรณาการ  

  สปค.   * * * * *          สอดคล้องกับ
โครงการที่ 1.1.3 

(3) ของแผน
ยุทธศาสตร์ สปค. 

4.3.2 นโยบายและแผน การจัดท า ปรบัปรุงและพฒันาระบบงานติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานโครงการที่ส าคญัตามนโยบายรฐับาล ผูบ้รหิาร คค.  
และแผนยทุธศาสตร ์คค. 

  สปค.   * * * * *          สอดคล้องกับ
โครงการที่ 1.1.3 

(2) ของแผน
ยุทธศาสตร์ สปค. 

4.3.3 นโยบายและแผน โครงการศึกษาและจัดท าแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของ 
ประเทศไทย 

46.0 สนข.   21.3 24.7                  

4.4.1 นโยบายและแผน โครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ 
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 

  สปค. หนว่ยงาน
ในสังกัด 

คค. 

* * * * *          สอดคล้องกับ
โครงการที่ 2.6.1 

ของแผน
ยุทธศาสตร์ สปค. 

4.4.2 นโยบายและแผน โครงการศึกษาส ารวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand 
Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพือ่การวางแผน
ระบบขนส่งของประเทศ 

29.0 สนข.   7.6 21.4                  

4.4.3 นโยบายและแผน โครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและ 
ขนส่งอัจฉริยะ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

20.0 สนข.   20.0                    

4.4.4 นโยบายและแผน โครงการศึกษาและจัดท าแผนแม่บทการส่งเสริมการใช้เทคโนโลย ี
ระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะในการพัฒนาระบบการขนส่ง 
และจราจร ในเมืองภูมิภาค 

45.0 สนข.       45.0                
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รายละเอียดผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560–2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

รหัส
โครงการ 

รหัสภารกิจ 
 ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งปม. (ลบ.) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ปีด าเนินการ แหล่งที่มาของเงินลงทุน 
หมายเหตุ 

60 61 62 63 64 งปม. เงินกู้
รัฐ 

เงินกู้
หน่วยงาน 

กอง
ทุน PPP 

 4.4.5 ส่งเสริม โครงการพัฒนาแอพพลิเคชันบริการข้อมูลและวางแผนการเดินทาง 
ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และคนทุกคน 

  ทก./พม. สปค. * * * * *          สอดคล้องกับ
โครงการที่ 2.6.2 

ของแผน
ยุทธศาสตร์ สปค. 

4.4.6 ส่งเสริม พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาเครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ทีท่ันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

2,000.0 ทช. 
  

  500.0 500.0 500.0 500.0 

        
  

4.4.7 ส่งเสริม โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
สถานีขนส่งสินค้า ระยะที่ ๒ 

60.0 ขบ. 
  

20.0 40.0 
      



          
4.4.8 ก ากับ โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับพระราชบัญญัติ

การขนส่งทางบก พ.ศ. (รวมกฎหมาย) 
39.5 ขบ. 

  
39.5   

      


          
4.4.9 ก ากับ โครงการพัฒนาระบบติดตามและแสดงต าแหน่งรถไฟ   รฟท.     * *              เสนอโดยที่ปรึกษา 

4.4.10 ส่งเสริม โครงการศึกษาพัฒนาระบบการบริการข้อมูลข่าวสารการบิน 
(AIS, Aeronautical Information Service) ไปสู่ระบบการบริหาร
จัดการข้อมูลข่าวสารการบิน (AIM, Aeronautical Information 
Management) 

  กพท.     * * * *            

4.5.1 ส่งเสริม การฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก 
และการให้บริการคนพิการและผู้สูงอายุ 

  สนข.   * * * * *            

4.5.2 พัฒนาองค์กร การจัดงานประชุมวิชาการด้านการขนส่งระดับนานาชาติ 40.0 ทล. 
    

10.0 10.0 10.0 10.0 

        
เสนอโดยที่ปรึกษา 

4.5.3 ส่งเสริม โครงการจัดตั้งกองทุนวิจัยด้านการขนส่งทางราง   สนข./
กรมราง 

        * *          เสนอโดยที่ปรึกษา 

4.5.4 พัฒนาองค์กร การพัฒนาบุคลากรด้านการขนส่งทางราง   สนข./
กรมราง 

รฟท./
รฟม. 

  * * * *          เสนอโดยที่ปรึกษา 

4.5.5 พัฒนาองค์กร การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 137.2 ทช.     34.4 34.2 34.3 34.3            

4.5.6 พัฒนาองค์กร ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ 133.6 ทช.     28.1 38.7 28.9 37.9            

4.5.7 พัฒนาองค์กร การจัดท าแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมการขนส่งทางบก 
(HR Master Plan) 

5.9 ขบ.     5.88 
 

            

4.5.8 พัฒนาองค์กร การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบคุลากร 
กรมการขนส่งทางบก 

8.0 ขบ.     7.98             

4.5.9 พัฒนาองค์กร แผนพัฒนาบคุลากรกรมการขนส่งทางบก 37.7 ขบ.   5.80 7.98 7.98 7.98 7.98       

4.5.10 ส่งเสริม การส่งเสริมการวิจัย/พัฒนาและนวัตกรรม ปี 2560-2564 17.0 บวท.   3.4 3.4 3.4 3.4 3.4            

4.5.11 ส่งเสริม การบริหารนวัตกรรม ปี 2560-2564 5.0 บวท.   5.0                    

4.5.12 พัฒนาองค์กร การบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนางาน  
ปี 2560-2564 

2.1 บวท.   0.4 0.4 0.4 0.5 0.5            
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รายละเอียดผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560–2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

รหัส
โครงการ 

รหัสภารกิจ 
 ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งปม. (ลบ.) หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ปีด าเนินการ แหล่งที่มาของเงินลงทุน 
หมายเหตุ 

60 61 62 63 64 งปม. เงินกู้
รัฐ 

เงินกู้
หน่วยงาน กองทุน PPP 

   4.5.13 ส่งเสริม การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน 1,141.1 สบพ.   228.2 228.2 228.2 228.2 228.2            

1) ส่งเสริม โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   สบพ.   * * * * *            

2) ส่งเสริม โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกการบิน ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 

  สบพ.   * * * * *            

3) ส่งเสริม โครงการยกระดับมาตรฐานสถาบันการบินพลเรือนในฐานะสมาชิก 
โครงการ TRAINAIR PLUS Full Member ขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (ICAO) ไประดับ ICAO Regional Training Centers of 
Excellence (RTCEs) 

  สบพ.   * * * * *            

4.5.14 พัฒนาองค์กร โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารส านักงาน 985.0 สบพ.   197.0 197.0 197.0 197.0 197.0            

4.6.1 พัฒนาองค์กร การจัดท าแผนส่งเสริมธรรมาภิบาลระดับหน่วยงาน    สปค. ทุก 
หนว่ยงาน 

* * * * *          สอดคล้องกับ
โครงการที่ 4.2.2 

ของแผนยุทธศาสตร์ 
สปค. 

4.6.2 พัฒนาองค์กร พัฒนาระบบประกันคุณภาพงานให้มีมาตรฐานระดับสากล 40.0 ทช.     10.0 10.0 10.0 10.0            

4.6.3 พัฒนาองค์กร เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 40.0 ทช.     10.0 10.0 10.0 10.0            

4.6.4 พัฒนาองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเครือข่ายภาคประชาชน 200.0 ทช.     50.0 50.0 50.0 50.0            

4.6.5 พัฒนาองค์กร แผนงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กทท.  กทท.  * * * * *       

4.6.6 ก ากับ แผนงาน/ โครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงาน  3.0 สปค.   0.6 0.6 0.6 0.6 0.6          สอดคล้องกับ
โครงการที่ 4.2.1 

ของแผนยุทธศาสตร์ 
สปค. 

หมายเหตุ: แผนงาน/โครงการที่มีงบประมาณรวมต่ํากว่ามูลค่าโครงการรวม หมายถึง การดําเนินงานโครงการยังไม่แล้วเสร็จภายในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 และจะแล้วเสร็จภายหลังปี พ.ศ. 2564 หรือหมายถึงมีการดําเนินการมาก่อนหน้าปี พ.ศ. 2560 และมาแล้วเสร็จในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564  





  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
 

 

  1 

ภาคผนวก  
รายละเอียดแผนงานท่ีเสนอเพิ่มเตมิ 

 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 
พ.ศ. 2560–2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

รหัสโครงการ 
1.1.1 (3) 

โครงการน าร่องการพัฒนาระบบบ ารุงรักษาทางและสะพานด้วยวิธีการ "มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของการควบคุม
คุณภาพผิวทาง หรือ Performance Based Maintenance Contract" บนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดนิ 

ยุทธศาสตร ์ 1 “การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เช่ือมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

กลยุทธ ์ 1.1 ปรับปรุงและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งใหม้ีคณุภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 

หลักการและเหตุผล: 
ปัจจุบัน โครงข่ายทางหลวงในประเทศไทย ส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการซ่อมบ ารุงตามสภาพความช ารุดเสียหายของ  

ผิวทางและรอบการจัดสรรงบประมาณ โดยรูปแบบการซ่อมบ ารุงมีทั้งวิธีการจัดจ้างผู้รับเหมาและการซ่อมบ ารุงเองโดย  
กรมทางหลวง อย่างไรก็ดี ข้อจ ากัดส าคัญของวิธีการซ่อมบ ารุงในปัจจุบัน ได้แก่ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีซึ่งมีความ
ไม่แน่นอน รวมถึงปัญหาจากภาระงานซ่อมบ ารุงที่มีจ านวนมากท าให้บุคลากรและเครื่องจักรของกรมทางหลวงไม่เพียงพอ  

จากการทบทวนแนวทางการซ่อมบ ารุงทางในหลายประเทศ พบว่า วิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย ได้แก่  
การบ ารุงรักษาทางด้วยวิธี "มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการควบคุมคุณภาพผิวทาง หรือ Performance Based Maintenance 
Contract" โดยเป็นการจ้างเหมาเอกชนให้ดูแลบ ารุงรักษาเส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐานและมีงบประมาณตามที่ท า
สัญญากับรัฐไว้ในลักษณะเช่นเดียวกับการท าประกันสุขภาพ วิธีการดังกล่าวนี้จะช่วยให้ภาครัฐสามารถลดภาระด้านบุคลากร
และการบ ารุงรักษาเครื่องจักรลงและยังสามารถก าหนดกรอบภาระงบประมาณได้อย่างชัดเจน เหมาะสมกับสถานการณ์ของ
ประเทศในปัจจุบัน  

ที่ผ่านมากรมทางหลวงได้เคยมีการพิจารณาถึงแนวทางบ ารุงทางด้วยวิธีการในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน แต่ยังไม่มีการ
น าไปสู่การปฏิบัติบนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ด้วยเหตุนี้ จึงเสนอให้กรมทางหลวงพิจารณาถึงความเหมาะสมในการน าวิธีการ
ซ่อมบ ารุงแบบ Performance Based Maintenance Contract มาประยุกต์ใช้ในการบ ารุงรักษาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 
โดยในข้ันต้น ให้จัดเป็นโครงการศึกษาน าร่อง ซึ่งประกอบด้วย การศึกษาความเหมาะสมและการทดลองปฏิบัติจรงิบนทางหลวง
แผ่นดินบางสายทางที่มีความเหมาะสม เพื่อน าผลที่ได้รับจากโครงการน าร่องดังกล่าวนี้ มาปรับปรุงพัฒนาระบบเพื่อขยาย
ขอบเขตการด าเนินการในอนาคตต่อไป   

วัตถุประสงค์: 
 เพื่อการศึกษาความเหมาะสมส าหรับการประยุกต์ใช้วิธีการซ่อมบ ารุงแบบ Performance Based Maintenance 

Contract บนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 
 เพื่อจัดท าโครงการน าร่องการซ่อมบ ารุงทางหลวงแผ่นดินด้วยวิธี Performance Based Maintenance Contract 

ในสายทางที่ได้รับการคัดเลือก 
 เพื่อน าผลที่ได้จากโครงการน าร่องไปปรับปรุงการด าเนินการและขยายขอบเขตของการด าเนินการในอนาคตต่อไป 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 1) ส่วนการศึกษาและเตรียมการ – พ.ศ. 2561 
2) ส่วนการจัดท าโครงการน าร่องและวัดผล – พ.ศ. 2562-2564 

งบประมาณ 1) ส่วนการศึกษาและเตรียมการ – 15 ล้านบาท  
2) ส่วนการจัดท าโครงการน าร่องและวัดผล – เป็นไปตามผลการศึกษา 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานบริหารบ ารุงทาง กรมทางหลวง 
หน่วยงานสนับสนุน - 
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รหัสโครงการ 
1.1.2 (1) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบตรวจสอบน้ าหนกับรรทุกเคลื่อนที่และปรับปรุง
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร ์ 1 “การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เช่ือมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
กลยุทธ ์ 1.1 ปรับปรุงและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งใหม้ีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 

หลักการและเหตุผล: 
การบรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ถือเป็นสาเหตุส าคัญของการช ารุดเสียหายของผิวทาง ทั้งบนโครงข่ายของ  

ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท ถึงแม้ว่าปัจจุบันกรมทางหลวงจะได้มีการพัฒนาสถานีตรวจสอบน้ าหนักบรรทุกบนถนน
สายหลักกว่า 80 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงได้ท าการกวดขันอย่างจริงจังในการบังคับใช้กฎหมาย แต่ด้วยโครงข่ายทางหลวงใน
ประเทศไทยมีทั้งสิ้นกว่า 1.1 แสนกิโลเมตร ท าให้การควบคุมน้ าหนักบรรทุกท าได้ยาก ขณะที่ผู้ที่กระท าผิดกฎหมายสามารถ
หาเส้นทางเพื่อหลบเลี่ยงการสถานีตรวจสอบน้ าหนักบรรทุกได้โดยง่าย  

ด้วยเหตุนี้ ที่ปรึกษาจึงเสนอให้มีการพัฒนาระบบสุ่มตรวจน้ าหนักบรรทุกเคลือ่นที่ เพื่อปูองปรามการบรรทุกเกินกว่าท่ี
กฎหมายก าหนดในเชิงรุกบนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท โดยระบบดังกล่าวจะต้องสามารถเคลื่อนย้ายไปยัง
พื้นที่ต่างๆ เพื่อสุ่มตรวจรถบรรทุกท่ีวิ่งผ่านเส้นทางนั้นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

จากแนวคิดที่กล่าวมา โครงการดังกล่าวนี้จะต้องประกอบด้วยกิจกรรมที่ส าคัญ 4 กิจกรรมได้แก่  
(1) การศึกษาความเหมาะสม คัดเลือกเทคโนโลยี และออกแบบระบบที่มีความเหมาะสมกับการใช้งานบนโครงข่าย

ทางหลวงประเภทต่างๆ  
(2) ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถมีผลบังคับใช้ได้ตาม

กฎหมาย  
(3) จัดเตรียมบุคลากรและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เพื่อจัดตั้งหน่วยสุ่มตรวจน้ าหนักบรรทุกเคลื่อนที่ 
(4) จัดซื้อจัดหาเครื่องมือตามผลการศึกษา และเริ่มปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม 
อนึ่ง เนื่องจากปัญหาการบรรทุกน้ าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 

แต่ยังพบได้บนโครงข่ายทางหลวงชนบททั่วไป ดังนั้นการด าเนินการสุ่มตรวจน้ าหนักบรรทุก จะต้องด าเนินการทั้งบนโครงข่าย
ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท โดยในเบื้องต้น ก าหนดให้กรมทางหลวงเป็นเจ้าภาพหลักในการศึกษาความเหมาะสม 
และให้กรมทางหลวงชนบทเข้าร่วมเป็นกรรมการก ากับการศึกษา และเมื่อได้ผลการศึกษาแล้วเสร็จให้ทั้งกรมทางหลวงและ 
กรมทางหลวงชนบท ปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบ จัดเตรียมบุคลากร จัดหาเครื่องมือ และเริ่มปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

วัตถุประสงค์: 
 เพื่อการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาระบบสุ่มตรวจน้ าหนักบรรทุกเคลื่อนที่ ซึ่งรวมถึงการคัดเลือกเทคโนโลยี 

แนวทางการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบและจัดเตรียมบุคลากร 
 เพื่อจัดซื้อจัดหาเครื่องมือและเริ่มปฏิบัติงานปูองปรามการกระท าผิดกฎหมายโดยการบรรทุกเกินกว่าที่กฎหมาย

ก าหนดเชิงรุก บนทางหลวงและทางหลวงชนบทที่ไม่มีสถานีตรวจสอบน้ าหนักบรรทุก  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป 

ระยะเวลาด าเนินการ 1) ส่วนการศึกษาและเตรียมการ – พ.ศ. 2561 
2) ส่วนการจัดหาเครื่องมือและเริ่มด าเนินการ – พ.ศ. 2562-2564 

งบประมาณ 1) ส่วนการศึกษาและเตรียมการ – 15 ล้านบาท  
2) ส่วนการจัดหาเครื่องมือและเริ่มด าเนินการ – เป็นไปตามผลการศึกษา 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานควบคุมน้ าหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง 
หน่วยงานสนับสนุน กรมทางหลวงชนบท 
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รหัสโครงการ 
1.1.9 (2) 

การจัดท า/ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการวางแผนและด าเนินการการบ ารุงรักษาเชิงปูองกันส าหรับโครงสร้าง
พื้นฐานหลักของท่าอากาศยาน 

ยุทธศาสตร ์ 1 “การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เช่ือมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

กลยุทธ ์ 1.1 ปรับปรุงและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 

หลักการและเหตุผล: 
โครงสร้างพื้นฐานหลักที่ส าคัญของท่าอากาศยานที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานตามมาตรฐานที่ก าหนด เช่น ทางวิ่ง  

ทางขับ ลานจอดอากาศยาน พื้นที่ความปลอดภัยต่างๆในเขตปฏิบัติการบิน และระบบเครื่องช่วยในการเดินอากาศ จ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องได้รับการบ ารุงรักษาเชิงปูองกันอย่างเป็นระบบ เพื่อรักษาระดับความเช่ือถือได้ของระบบต่างๆ และเป็นปัจจัย
แห่งความส าเร็จทั้งในการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยและการอ านวยความสะดวกให้กับการปฏิบัติการบิน แต่เนื่องจาก
ผู้ด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องยังขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน กพท. จึงควรจัดท าแนวปฏิบัติขึ้นและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้อง
กับบริบท โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป    

วัตถุประสงค์: 

 เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญเพื่อให้ในการจัดท าแนวปฏิบัติส าหรับการวางแผนการ
บ ารุงรักษาเชิงปูองกันส าหรับโครงสร้างพื้นฐานหลักของท่าอากาศยานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 มีการจัดท าแนวปฏิบัติในการวางแผนและด าเนินการการบ ารุงรักษาเชิงปูองกันส าหรับโครงสร้างพื้นฐานหลักของ 
ท่าอากาศยาน ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 มีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของบริบทที่ส าคัญที่มีผลต่อกิจกรรมด้านการบ ารุงรักษาเชิงปูองกันของโครงสร้าง
พื้นฐานหลักท่าอากาศยาน และด าเนินการปรับปรุงแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561-2564 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

หน่วยงานสนับสนุน - 
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รหัสโครงการ 
1.1.9 (3) 

การตรวจสอบผลการด าเนินงานดา้นการบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานหลักของท่าอากาศยาน 

ยุทธศาสตร ์ 1 “การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

กลยุทธ ์ 1.1 ปรับปรุงและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 

หลักการและเหตุผล: 

จากความส าคัญของการก าหนดแนวปฏิบัติในการวางแผนและด าเนินการการบ ารุงรักษาเชิงปูองกันส าหรับ
โครงสร้างพื้นฐานหลักของท่าอากาศยานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และเพื่อสร้างหลัก  
ประกันได้ว่าหน่วยงานต่างๆได้ด าเนินงานไม่น้อยไปกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดตามแนวปฏิบัติ กพท. จึงควรก าหนดแผนงานและ
ด าเนินงานเพื่อการตรวจสอบ (Surveillance) ผลการด าเนินงานด้านการบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานหลักของท่าอากาศยาน  
องหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

วัตถุประสงค์: 

 มีการจัดท าแผนงานการตรวจสอบผลการด าเนินงานด้านการบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานหลักท่าอากาศยาน  
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 มีการด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานด้านการบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานหลักท่าอากาศยาน ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และก ากับให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรฐานที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561-2564 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

หน่วยงานสนับสนุน - 
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รหัสโครงการ 
1.2.5 (1) 

โครงการศึกษาและจดัท าแผนแมบ่ทการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

ยุทธศาสตร ์ 1 “การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

กลยุทธ ์ 1.2 พัฒนาบริการขนส่งสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่มีความครอบคลุมและเข้าถึงได้ 

หลักการและเหตุผล: 
การเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง ถือเป็นรูปแบบการขนส่งสาธารณะระหว่างเมืองที่ส าคัญที่สุดของประเทศไทย  

โดยปัจจุบันมีสถานีขนส่งผู้โดยสารที่เปิดด าเนินการทั่วประเทศ รวมทั้งหมด 121 แห่ง เฉพาะในปี พ.ศ. 2558 เพียงปีเดียว มีผู้เข้า
ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศกว่า 374 ล้านคน หรือโดยเฉลี่ยประชากรไทยทุกคนจะมีโอกาสใช้บริการสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 5 ครั้งต่อปี นอกจากการให้บริการการเดินทางภายในประเทศแล้ว สถานีขนส่งผู้โดยสารหลายแห่งยังต้องรองรับ
การใช้บริการของผู้โดยสารจากต่างประเทศอีกด้วย ประกอบกับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่มีผลต่อการใช้บริการรถโดยสารประจ าทาง 
การพัฒนาระบบราง การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของรัฐบาล การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการของรถโดยสารประจ าทางในอนาคต จึงถือได้ว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่งส าหรับกระทรวงคมนาคม ในการเตรียมพร้อม
รองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

 ด้วยปัจจัยความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวมา จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการจัดท าแผนแม่บทเพื่อเตรียมความ
พร้อมรองรับและก าหนดทิศทางการพัฒนาทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารในอนาคต โดย
การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารในครั้งนี้ จะครอบคลุมมิติพิจารณาที่ส าคัญ ได้แก่ แนวทางการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อเพิ่มระดับการให้บริการและพื้นที่การให้บริการ การบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ การปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และสารสนเทศเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจยุคดิจิตอล (Digital Economy) ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศ  

วัตถุประสงค์: 

 เพื่อศึกษาและจัดท าจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารระยะ 20 ปี 
 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561  

งบประมาณ 39 ล้านบาท 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมการขนส่งทางบก 

หน่วยงานสนับสนุน - 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
1.2.5 (3) 

โครงการซ่อมบ ารุงและปรับปรุงสิง่อ านวยความสะดวกภายในสถานขีนส่งผู้โดยสารที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ยุทธศาสตร ์ 1 “การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

กลยุทธ ์ 1.2 พัฒนาบริการขนส่งสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่มีความครอบคลุมและเข้าถึงได้ 

หลักการและเหตุผล: 

ถึงแม้งานซ่อมบ ารุงและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะถือเป็นงาน
ประจ าและมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยที่ผ่านมา การด าเนินการดังกล่าวนี้ไม่ถูกก าหนดอย่างชัดเจนในระดับการ
จัดท ายุทธศาสตร์และแผนงานโครงการในระดับกระทรวง ท าให้การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องเท่าที่ควร  

ด้วยแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมฉบับนี้ มุ่งเน้นในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้
เช่ือมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพัฒนาบริการขนส่งสาธารณะขั้นพื้นฐานที่มีความครอบคลุมและ 
เข้าถึงได้ ซึ่งสถานีขนส่งผู้โดยสารถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสาธารณะระหว่างเมืองที่ส าคัญของประเทศไทย 
จึงควรบรรจุแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบ ารุงและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารที่มี
อยู่ในปัจจุบัน ให้มีอยู่อย่างชัดเจน และได้รับการสนับสนุนท้ังในระดับแผนงานและงบประมาณด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ เนื่องจากการที่สถานีขนส่งผู้โดยสารส่วนใหญ่นั้นได้รับการถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหลายแห่ง
ไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณซ่อมบ ารุงอย่างเหมาะสม ในการด าเนินโครงการนี้ จึงต้องมีประเด็นพิจารณาในขั้นการเตรียม
โครงการใน 2 ส่วน ได้แก่ (1) ศึกษาขอบเขตและการปรับปรุงระเบียบและประเด็นข้อกฎหมายเพื่อให้กรมการขนส่งทางบก
สามารถน างบประมาณไปบ ารุงรักษาสถานีในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ และ (2) จัดล าดับความส าคัญในการ
ปรับปรุงซ่อมบ ารุงสถานีขนส่งผู้โดยสารตามความเหมาะสมตอ่ไป โดยทั้ง 2 ประเด็นท่ีกล่าวมานี้จะเกี่ยวเนื่องกับโครงการศึกษา
และจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้กล่าวไปแล้ว  

วัตถุประสงค์: 

 เพื่อซ่อมบ ารุงและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561-2564  

งบประมาณ 200 ล้านบาท (50 ล้านบาท/ปี) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมการขนส่งทางบก 

หน่วยงานสนับสนุน - 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
1.2.6 (1) 

โครงการพัฒนาระเบียบและกระบวนการบังคับใช้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบติดตาม 
และแสดงต าแหน่งรถโดยสารประจ าทางสาธารณะ 

ยุทธศาสตร ์ 1 “การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

กลยุทธ ์ 1.2 พัฒนาบริการขนส่งสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่มีความครอบคลุมและเข้าถึงได้ 

หลักการและเหตุผล: 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา กรมการขนส่งทางบก ได้ริเริ่มด าเนินการพัฒนาระดับความปลอดภัยของยานพาหนะ

ขนาดใหญ่บนท้องถนน ต้องมีการติดตั้งระบบติดตามและแสดงต าแหน่งปัจจบุัน (GPS Tracking) และเชื่อมสัญญาณเข้าสู่ระบบ
ตรวจติดตามและแสดงต าแหน่งของยานพาหนะขนาดใหญ่ของกรมการขนส่งทางบก โดยขณะนี้มีจ านวนยานพาหนะที่มีการ
เช่ือมสัญญาณแล้วกว่าหมื่นคัน ซึ่งรวมไปถึงรถโดยสารประจ าทางของ บขส. และขสมก. ทั้งนี้เปูาหมายในท้ายที่สุดแก่การที่
ยานพาหนะขนาดใหญ่ทุกคันต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามและแสดงต าแหน่งปัจจุบัน  

ถึงแม้ ระบบติดตามและแสดงต าแหน่งปัจจุบันของกรมการขนส่งทางบกจะมีวัตถุประสงค์หลักในการควบคุมและ
บังคับใช้กฎหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัย อาทิ การควบคุมความเร็ว ควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ และการจอดพักรถตาม
เวลาที่กฎหมายก าหนด แต่ด้วยศักยภาพของข้อมูลและระบบ ท าให้ทั้ง บขส. และ ขสมก. สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน รวมถึงใช้ในการวางแผนการบริหารงานต่างๆ เช่น การเดินทางและการซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะ อีกด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทภายใต้แนวคิดการพัฒนา Digital Economy และ Transport 4.0   

ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการเสนอโครงการที่ 1.2.6 การพัฒนาระบบติดตามและแสดงต าแหน่งปัจจุบันของรถโดยสาร
สาธารณะ เพื่อปรับปรุงระดับการให้บริการและความปลอดภัย ให้บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ โดยหนึ่งในโครงการย่อยที่
ส าคัญภายใต้โครงการที่ 1.2.6 ได้แก่ “โครงการพัฒนากฎระเบียบและกระบวนการบังคับใช้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ติดตามและแสดงต าแหน่งรถโดยสารประจ าทางสาธารณะ” ซึ่งเป็นโครงการด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) 
มุ่งเน้นให้เกิดความเข้มข้นในการควบคุมและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งระบบติดตามและแสดงต าแหน่งปัจจุบัน
ของรถโดยสารสาธารณะตามวัตถุประสงค์หลักของกรมการขนส่งทางบก  

อน่ึง ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้มีการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีการ
ด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน เพื่อเป็นการเน้นความส าคัญของการด าเนินการรวมถึงเพื่อให้การ
จัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม จึงควรบรรจุโครงการให้มีอยู่ในแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมอย่างชัดเจน  

 

วัตถุประสงค์: 

 เพื่อพัฒนาระเบียบและกระบวนการบังคับใช้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบติดตามและแสดงต าแหน่งรถ
โดยสารประจ าทางสาธารณะ 

 เพื่อติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบติดตามและแสดงต าแหน่งรถโดยสารประจ าทางสาธารณะ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561-2562  

งบประมาณ 50 ล้านบาท (25 ล้านบาท/ปี) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมการขนส่งทางบก 

หน่วยงานสนับสนุน - 

 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ  
1.2.6 (2) 

โครงการพัฒนาระบบติดตามและแสดงต าแหน่งปัจจุบันของรถโดยสารสาธารณะ เพื่อปรับปรุงระดับการ
ให้บริการและความปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ 1 “การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เช่ือมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาบริการขนส่งสาธารณะขั้นพื้นฐานท่ีมีความครอบคลุมและเข้าถึงได้ 

หลักการและเหตุผล: 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา กรมการขนส่งทางบก ได้ริเริ่มด าเนินการพัฒนาระดับความปลอดภัยของ

ยานพาหนะขนาดใหญ่บนท้องถนน ต้องมีการติดตั้งระบบติดตามและแสดงต าแหน่งปัจจุบัน (GPS Tracking) และเช่ือม
สัญญาณเข้าสู่ระบบตรวจติดตามและแสดงต าแหน่งของยานพาหนะขนาดใหญ่ของกรมการขนส่งทางบก โดยขณะนี้มีจ านวน
ยานพาหนะที่มีการเช่ือมสัญญาณแล้วกว่าหมื่นคัน ซึ่งรวมไปถึงรถโดยสารประจ าทางของ บขส. และขสมก. ทั้งนี้เปูาหมายใน
ท้ายที่สุดแก่การที่ยานพาหนะขนาดใหญ่ทุกคันต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามและแสดงต าแหน่งปัจจุบัน  

ถึงแม้ ระบบติดตามและแสดงต าแหน่งปัจจุบันของกรมการขนส่งทางบกจะมีวัตถุประสงค์หลักในการควบคุมและ
บังคับใช้กฎหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัย อาทิ การควบคุมความเร็ว ควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ และการจอดพักรถตาม
เวลาทีก่ฎหมายก าหนด แต่ด้วยศักยภาพของข้อมูลและระบบ ท าให้ทั้ง บขส. และ ขสมก. สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชน รวมถึงใช้ในการวางแผนการบริหารงานต่างๆ เช่น การเดินทางและการซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะ อีกด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทภายใต้แนวคิดการพัฒนา Digital Economy และ Transport 4.0   

ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการเสนอ “โครงการพัฒนาระบบติดตามและแสดงต าแหน่งปัจจุบัน (GPS Tracking) ของรถ
โดยสารสาธารณะ เพื่อปรับปรุงระดับการให้บริการและความปลอดภัย” ให้บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ โดยโครงการและ
กิจกรรมย่อยที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

(1) โครงการพัฒนากฎระเบียบและกระบวนการบังคับใช้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบติดตามและแสดง
ต าแหน่งรถโดยสารประจ าทางสาธารณะ (มุ่งเน้นให้เกิดความเข้มข้นในการควบคุมและบังคับใช้กฎหมายตาม
วัตถุประสงค์หลักของกรมการขนส่งทางบก) 

(2) โครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลและแผนการเดินทางส าหรับผู้โดยสาร ขสมก. และ บขส. (พัฒนาระบบ 
application บริการข้อมูลการเดินทาง ทั้งนี้ปัจจุบันแต่ละหน่วยงานได้เริ่มพัฒนาขึ้นแล้ว อย่างไรก็ดี ควรให้
เกิดการพัฒนาในลักษณะองค์รวมและบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้ระบบที่ได้มี
ประสิทธิภาพและไม่เกิดการซ้ าซ้อนท้ังในเรื่องภารกิจและงบประมาณ) 

(3) โครงการพัฒนาระบบบริหารยานพาหนะและคนขับรถ หรือ Fleet & Driver Management System (เพื่อให้ 
บขส. และ ขสมก. ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารยานพาหนะและคนขับรถของหน่วย)  

ทั้ง 3 กลุ่มโครงการและกิจกรรมที่กล่าวมา จ าเป็นจ าต้องมีการด าเนินการไปพร้อมกันอย่างบูรณาการ จึงเสนอให้
หน่วยงานรับผิดชอบหลักท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดตั้งหน่วยงานกลางหรือคณะท างานกลางท่ีมีอ านาจ เพื่อเป็นผู้น าในการก าหนด
ทิศทางร่วมกัน บูรณาการแผนงานโครงการและล าดับงานของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงระงับข้อพิพาทหรือประเด็นปัญหาที่เกิด
จากความไม่สอดคล้องของการด าเนินการระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบ ท้ังนี้ก าหนดให้ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็น
ผู้แต่งตั้งคณะท างานขั้นต้นและเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วัตถุประสงค์: 
 เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยของรถโดยสารประจ าทางสาธารณะ 
 เพื่อให้ใช้ข้อมูลจากระบบติดตามและแสดงต าแหน่งปัจจุบันท่ีมีการพัฒนาอยู่แล้วในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561-2564 
งบประมาณ 332.5 ล้านบาท 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
หน่วยงานสนับสนุน กรมการขนส่งทางบก 

 



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ
1.2.6 (3) 

โครงการพัฒนามาตรฐานการบริการและความปลอดภัยของรถโดยสารไม่ประจ าทาง 

ยุทธศาสตร ์ 1 “การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เช่ือมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
กลยุทธ ์ 1.2 พัฒนาบริการขนส่งสาธารณะขั้นพื้นฐานท่ีมีความครอบคลุมและเข้าถึงได้ 

หลักการและเหตุผล: 
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการขยายตัวของธุรกิจรถโดยสารไม่ประจ าทาง (หรือรถบัสเช่า) เป็นอย่างมาก ทั้งในส่วนของ

การบริการนักท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์ และบริการประชาชนและองค์กรที่ต้องการเดินทางพร้อมการคราวละมากๆ อย่างไรก็ดี  
จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุกับรถโดยสารขนาดใหญ่ในหลายปีที่ผ่านมา พบว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยสารไม่ประจ าทางนั้น 
ถือเป็นสัดส่วนที่มีนัยส าคัญ ทั้งในด้านจ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุและจ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต แต่ด้วยข้อจ ากัดด้าน
กฎหมาย ปริมาณของภารกิจของหน่วยงานรับผิดชอบ และลักษณะของเส้นทางให้บริการซึ่งไม่แน่นอน จึงท าให้การควบคุม
มาตรฐานบริการและความปลอดภัยของรถโดยสารไม่ประจ าทางเหล่านี้ท าได้ยากกว่ารถโดยสารประจ าทาง  

ด้วยเหตุนี้ จึงเสนอให้มีโครงการเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริการและความปลอดภัยของรถโดยสาร 
ไม่ประจ าทาง โดยการพัฒนาภายใต้โครงการจะต้องประกอบด้วยประเด็นส าคัญ อาทิ 

(1) การปรับปรุงข้อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถโดยสารไม่ประจ าทางในทุกมิติ 
(2) การควบคุมมาตรฐานการประกอบรถและความปลอดภัยของตัวรถ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น 
(3) การควบคุมมาตรฐานการซ่อมบ ารุงและอายุการใช้งานของรถ 
(4) การพัฒนาคุณภาพของคนขับรถและการควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ 
(5) การติดตั้งระบบติดตามและแสดงต าแหน่งปัจจุบัน (GPS Tracking) เพื่อช่วยในการควบคุมดูแลทั้งในด้าน

พฤติกรรมการขับขี่และการซ่อมบ ารุงตามระยะเวลา 
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นบางส่วนของมิติพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามาตรฐานการบริการและความปลอดภัย

ของรถโดยสารไม่ประจ าทาง ทั้งนี้สามารถเช่ือมโยงไปถึงแนวทางการรับรองคุณภาพการให้บริการ (Q-Mark) ที่กรมการขนส่ง
ทางบกด าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบันได้ 

วัตถุประสงค์: 
 ปรับปรุงกฎระเบียบและกระบวนการด าเนินงานในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและ

ความปลอดภัยของรถโดยสารไม่ประจ าทางในประเทศไทย  

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561-2564 

งบประมาณ 80 ล้านบาท (20 ล้านบาท/ปี) 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมการขนส่งทางบก 

หน่วยงานสนับสนุน - 
 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
1.2.8 (1) 

การส่งเสริมการพัฒนาบริการขนสง่ทางอากาศภายในประเทศ 

ยุทธศาสตร ์ 1 “การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม” 

กลยุทธ ์ 1.2 พัฒนาบริการขนส่งสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่มีความครอบคลุมและเข้าถึงได้ 

หลักการและเหตุผล: 
การพัฒนาบริการขนส่งสาธารณะขั้นพื้นฐานในส่วนของการขนส่งทางอากาศ ได้แก่การบริการขนส่งผู้โดยสาร  

(ช้ันประหยัด) และสินค้าทางอากาศระหว่างจุดหมายปลายทาง(ท่าอากาศยาน) ภายในประเทศ ซึ่งยังคงมีโอกาสในการพัฒนา
ได้ ซึ่งกพท. สามารถใช้ข้อมูลการเดินทางทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและการเก็บ/ส ารวจข้อมูลเพิ่มเติมในการวางแนวทาง  
ในการเสริม ทั้งการเผยแพร่ข้อมูลกับผู้ประกอบการ การท างานเชิงรุกเพื่อก าหนดรูปแบบการส่งเสริมการตลาดร่วมกับ
ผู้ประกอบการท่าอากาศยาน เป็นต้น  

วัตถุประสงค์: 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาบริการขนส่งทางอากาศภายในประเทศใน ๕ รูปแบบที่ส าคัญ ได้แก ่
 การเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางบินเดิมเพื่อลดเวลาการรอของผู้โดยสาร  
 การเปลี่ยนแบบอากาศยานที่ให้บริการที่มีจ านวนท่ีนั่งเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการได้มากข้ึน 
 การเพิ่มจ านวนสายการบินในเส้นทางบินเดิมเพื่อเพ่ิมการแข่งขันและเป็นทางเลือก  
 การเพิ่มเส้นทางการบินเส้นทางใหม่ทั้งแบบบินเช่ือมต่อเข้าจุดศูนย์กลาง (Hub-Spoke) และ เส้นทางทางบิน

ระหว่างจุด (Point-to-Point) 
 การลดลงของระดับราคาเฉลี่ยในแต่ละเส้นทางบิน 

 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561-2564 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

หน่วยงานสนับสนุน - 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
1.2.8 (2) 

การพัฒนาการตลาดเชิงรุกเพื่อพัฒนาบริการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ 

ยุทธศาสตร ์ 1 “การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
กลยุทธ ์ 1.2 พัฒนาบริการขนส่งสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่มีความครอบคลุมและเข้าถึงได้ 

หลักการและเหตุผล: 
ผู้ประกอบการท่าอากาศยานในปัจจุบัน ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานเชิงรุกในด้านการตลาดการบินเพิ่มมากขึ้น 

โดยท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาบริการการขนส่งทางอากาศที่สามารถรักษาและ/หรือเพิ่มการใช้บริการที่  
ท่าอากาศยานของตนให้คงเดิมและ/หรือมากข้ึน และยังช่วยให้ท่าอากาศยานสามารถจัดการความต้องการให้สอดคล้องกับ
การใช้ความสามารถในการให้บริการได้ดียิ่งข้ึน    

วัตถุประสงค์: 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาบริการขนส่งทางอากาศภายในประเทศใน ๕ รูปแบบที่ส าคัญ ได้แก ่

 การเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางบินเดิมเพื่อลดเวลาการรอของผู้โดยสาร  
 การเปลี่ยนแบบอากาศยานที่ให้บริการที่มีจ านวนท่ีนั่งเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการได้มากข้ึน 
 การเพิ่มจ านวนสายการบินในเส้นทางบินเดิมเพื่อเพ่ิมการแข่งขันและเป็นทางเลือก และ 
 การเพิ่มเส้นทางการบินเส้นทางใหม่ทั้งแบบบินเชื่อมต่อเข้าจุดศูนย์กลาง (Hub and Spoke) และ เสน้ทาง 

ทางบินระหว่างจุด (Point-to-Point) 
 การลดลงของระดับราคาเฉลี่ยในแต่ละเส้นทางบิน 

 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2560-2564 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

หน่วยงานสนับสนุน - 
 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
1.2.11 (1) 

การพัฒนาระบบสนับสนุนของศูนย์บริการข้อมูลและเรื่องร้องเรียนของกระทรวงคมนาคม 

ยุทธศาสตร ์ 1 “การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เช่ือมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
กลยุทธ ์ 1.2 พัฒนาบริการขนส่งสาธารณะขั้นพื้นฐานท่ีมีความครอบคลุมและเข้าถึงได้ 

หลักการและเหตุผล: 
ในหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคมที่มีหน้าท่ีในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะ 

อาทิ กรมการขนส่งทางบก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ การรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย 
และกรมเจ้าท่า ต่างได้พัฒนาช่องทางการบริการข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการและเป็นช่องทาง
สื่อสารที่ส าคัญระหว่างรัฐและประชาชน ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของ Call Center หรือเว็บไซต์ก็ตาม  

อย่างไรก็ดี ด้วยการที่แต่ละหน่วยงานมีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่มีความเป็นเอกเทศ ท าให้ก่อให้เกิดความไม่
สะดวกและยากต่อการจดจ าส าหรับประชาชน นอกจากนี้ ด้วยการที่แต่ละหน่วยงานมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะใน
หน่วยงานของตน จึงท าให้เป็นการยากส าหรับผู้บริหารกระทรวงฯ ที่จะสามารถรวบรวมและประมวลผลประเด็นร้องเรียน
และข้อพิจารณาต่างๆ ที่เข้ามายังแต่ละหน่วยบริการในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้น การด าเนินการใน
ลักษณะดังกล่าว ยังถือเป็นภาระงานท่ีซ้ าซ้อนภายใต้กระทรวงคมนาคม  

ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการเสนอให้กระทรวงคมนาคมด าเนินการศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุนของศูนย์บริการข้อมูลและ
เรื่องร้องเรียนของกระทรวงคมนาคม (Central Transport Information Center: CTIC) เพื่อให้เป็นช่องทางหลักเพียง
ช่องทางเดียวส าหรับการสื่อสารระหว่างกระทรวงคมนาคมกับประชาชน โดยในระยะแรกของโครงการฯ ให้มุ่งเน้นที่ การบูร
ณาการศูนย์บริการข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะที่มีอยู่ในปัจจุบัน (อาทิ สายด่วน 1199 1348 
1586 และ 1690 เป็นต้น) จากนั้นหากมีความพร้อมเพียงพอ ให้ด าเนินการขยายขีดความสามารถไปยังหน่วยงานบริการ
ประเภทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท โดยในส่วนท่ี 2 นี้ ถือเป็นโครงการต่อเนื่อง
ระยะยาวซึ่งอาจไม่แล้วเสร็จในช่วงเวลาของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมฉบับนี้  

อนึ่ง นอกจากการรับเรื่องร้องเรียนแล้ว อีกหนึ่งมิติที่จ าเป็นต้องมีการพัฒนาควบคู่กันไปกับการพัฒนาศูนย์บริการ
ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนกลางกระทรวงคมนาคม ได้แก่ การพัฒนาระบบและกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคจากการใช้
บริการระบบขนส่งสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงคมนาคม ซึ่งจะถือเป็นส่วนหน่ึงของโครงการนี้เช่นกัน  

วัตถุประสงค์: 

 พัฒนาระบบบูรณาการศูนย์บริการข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนกลางกระทรวงคมนาคม เพื่อเพิ่มความสะดวก
ให้บริการประชาชนที่ต้องการสื่อสารหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการเดินทางและบริการขนส่งสาธารณะต่างๆ ของ
กระทรวงคมนาคม  

 มีฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนกลางของกระทรวงคมนาคม เพื่อช่วยให้ผู้บริหารระดับกระทรวงฯ ได้รับข้อมูลทางตรง 
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน แม่นย า และเห็นภาพของปัญหาอย่างบูรณาการ  

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561-2564 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

หน่วยงานสนับสนุน กรมการขนส่งทางบก, องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ, การรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, 
การรถไฟแห่งประเทศไทย, และกรมเจ้าท่า (ไม่รวมการขนส่งทางอากาศ) 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
1.2.11 (2) 

การปรับปรุง/พัฒนาระบบงานการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้โดยสารและผู้ใช้บริการระบบขนส่ง 
ทางอากาศ 

ยุทธศาสตร ์ 1 “การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เช่ือมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

กลยุทธ ์ 1.2 พัฒนาบริการขนส่งสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่มีความครอบคลุมและเข้าถึงได้ 

หลักการและเหตุผล: 

ปัจจุบัน จ านวนผู้ประการสายการบินทั้งที่เป็นสัญชาติไทยและต่างสัญชาติที่ให้บริการเพิ่มมากขึ้นประกอบกับ  
การแข่งขันในธุรกิจสายการบินทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันด้านระดับราคา ซึ่งมีรูปแบบการตั้งราคาที่ใช้
เง่ือนไขของการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารและแยกรายการภาระใช้จ่ายๆอื่นที่ผู้โดยสารต้องช าระออกจากราคาที่ใช้ในการ
โฆษณา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี กพท. ควรให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้โดยสารและผู้ใช้บริการระบบขนส่ง
ทางอากาศ ได้แก่ สายการบิน และท่าอากาศยาน    

วัตถุประสงค์: 
 มีระบบงานด้านการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้โดยสารและผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางอากาศ ที่ถูกพัฒนา

จากการวิเคราะห์สาภพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
 มีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561-2564 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

หน่วยงานสนับสนุน - 

 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
1.2.11 (3) 

การด าเนินงานตรวจสอบการด าเนนิงานผู้ประกอบการด้านการคุ้มครองผู้โดยสารและผู้ใช้บริการระบบ
ขนส่งทางอากาศ 

ยุทธศาสตร ์ 1 “การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เช่ือมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

กลยุทธ ์ 1.2 พัฒนาบริการขนส่งสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่มีความครอบคลุมและเข้าถึงได้ 

หลักการและเหตุผล: 

จากความส าคัญของการพัฒนาระบบงานการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้โดยสารและผู้ใช้บริการระบบขนส่ง  
ทางอากาศ กพท. จึงควรก าหนดแผนงานและด าเนินงานเพื่อการตรวจสอบ (Surveillance) ผู้ประกอบการอย่างทั่วถึง  
เป็นธรรมและสม่ าเสมอ เพื่อท้ังเป็นการปูองปรามและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝุาฝืน  

วัตถุประสงค์: 

 มีการจัดท าแผนงานการตรวจสอบผลผู้ประกอบการด้านการคุ้มครองผู้โดยสารและผู้ใช้บริการระบบขนส่ง  
ทางอากาศ  

 มีการด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้โดยสารและผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางอากาศ 
ก ากับและติดตามให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรการที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561-2564 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  

หน่วยงานสนับสนุน - 

 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
1.2.11 (4) 

การจัดท าระบบเผยแพร่ข้อมลูสมรรถนะผู้ประกอบการสายการบินด้านการตรงต่อเวลา (Punctuality) และ
ข้อร้องเรียนผูโ้ดยสาร (Customer Complaints) 

ยุทธศาสตร ์ 1 “การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เช่ือมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

กลยุทธ ์ 1.2 พัฒนาบริการขนส่งสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่มีความครอบคลุมและเข้าถึงได้ 

หลักการและเหตุผล: 

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสายการบินถือเป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งสิ่งส าคัญส าหรับ กพท. ซึ่งการให้ข้อมูล
สถิติโดยตรงแก่สาธารณะในด้านคุณภาพการบริการของสายการบินที่ส าคัญ 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน 
(Punctuality) และข้อร้องเรียนผู้โดยสารที่มีต่อสายการบิน (Customer Complaints) จะช่วยผู้บริโภคมีข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจซื้อได้ดียิ่งขึ้น และช่วงสร้างแรงกดดันให้สายการบินพยายามปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการให้บริการอีกทางหนึ่งด้วย 

วัตถุประสงค์: 

 มีระบบและด าเนินการจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน (Punctuality) และข้อร้องเรียน
ผู้โดยสารที่มีต่อสายการบิน (Customer Complaints) 

 มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านการตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน (Punctuality) และข้อร้องเรียนผู้โดยสารที่มีต่อสายการบิน 
(Customer Complaints) แก่สาธารณะ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561-2564 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  

หน่วยงานสนับสนุน - 

 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
1.3.14 (1) 

แผนงานบูรณาการการเช่ือมต่อการขนส่งหลายรูปแบบกับท่าอากาศยาน 

ยุทธศาสตร ์ 1 “การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เช่ือมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

กลยุทธ ์ 1.3 เพิ่มความคล่องตัว และการเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่ง 

หลักการและเหตุผล: 

ในการใช้บริการด้านการขนส่งทางอากาศนั้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้โดยสารหรือสินค้า/พัสดุภัณฑ์ จ าเป็นต้องใช้
บริการขนส่งเพื่อเข้าสู่และออกจากท่าอากาศยาน (Airport Access/Egress) ซึ่งสามารถมีได้หลายรูปแบบ หลายหน่วยงาน 
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนจึงมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการขนส่งเพื่อเข้าสู่และออกจากท่าอากาศยาน สปค.  
จึงจ าเป็นต้องเป็นหน่วยงานหลักเพื่อบูรณาการและขับเคลือ่นทั้งในการวางแผน การด าเนินการ และการติดตามและประเมินผล
การให้บริการขนส่งร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

วัตถุประสงค์: 
 มีการก าหนดความต้องการและแผนงานการพัฒนาบริการขนส่งเพื่อเข้าสู่และออกจากท่าอากาศยาน  

(Airport Access/Egress) ของท่าอากาศยานพาณิชย์ 
 มีกลไกลในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนงานให้เกิดการพัฒนาบริการขนส่งเพื่อเข้าสู่และออกจาก  

ท่าอากาศยาน (Airport Access/ Egress) ของท่าอากาศยานพาณิชย์ ให้สอดคล้องกับความต้องการในการ
เดินทาง 
 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2560-2564 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

หน่วยงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
1.3.15 

การศึกษาความเหมาะสมและแนวทางในการแก้ปัญหาการจราจรชะลอตัวและติดขดับริเวณหน้า
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในระยะยาว 

ยุทธศาสตร ์ 1 “การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เช่ือมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

กลยุทธ ์ 1.3 เพิ่มความคล่องตัว และการเช่ือมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่ง 

หลักการและเหตุผล: 

ปัจจุบัน ปัญหาการจราจรที่ส าคัญและส่งผลต่อระดับการให้บริการของโครงข่ายถนนที่มีการเก็บค่าผ่านทางของ
ประเทศไทย (อาทิ ทางพิเศษในการก ากับของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ดอนเมืองโทลเวย์ และ ทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองในการก ากับของกรมทางหลวง) ได้แก่ การติดขัดของการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง ในความเป็นจริงแล้ว
ปัญหาในลักษณะนี้ถือเป็นสถานการณ์ปกติของเส้นทางพิเศษท่ีมีการจราจรคับคั่ง เนื่องจากการผ่านด่านเก็บค่าผ่านทางจะท า
ให้ความจุ (Capacity) ของโครงข่ายทางพิเศษในช่วงนั้นลดลงอย่างมากจากกระบวนการจ่ายค่าผ่านทาง ในต่างประเทศ 
ปัญหาดังกล่าวนี้ได้มีการศึกษาปรบัปรงุและแก้ไขกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลายวิธีการที่พบว่าสามารถแก้หรอืลดความรุนแรง
ปัญหาเหล่านี้ลงไปได ้อาทิ การเปลี่ยนระบบเก็บค่าผ่านทางเป็นระบบปิดส่งผลให้ไมม่ีการสร้างด่านเก็บค่าผ่านทางระหว่างช่วง
ถนน การปรับปรุงรายละเอียดของสัญญาสัมปทาน รวมถึงพัฒนาระบบจัดการค่าใช้จ่ายกลาง (Clearing House) เพื่อลด
จ านวนด่านเก็บค่าผ่านทางในช่วงต่อระหว่างสัมปทาน รวมถึงการน าเทคโนโลยีการจ่ายค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Automatic Toll 
Collection System) ประเภทต่างๆ มาให้บริการ โดยเฉพาะระบบที่สามารถใช้ความเร็วสูงในการผ่านด่านได้ อาทิ ระบบ  
ทางพิเศษในนครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย และสิงคโปร์ เป็นต้น 

ด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกรมทางหลวง อยู่ระหว่างการพัฒนาขยายขอบเขตการให้บริ การของ 
ทางพิเศษและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองอย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้มีผู้ใช้ระบบโครงข่ายถนนที่มีการเก็บค่า  
ผ่านทางมากยิ่งข้ึน ปัญหาการคิดขัดที่หน้าด่านเก็บค่าผา่นทางก็จะทวีความรนุแรงยิ่งขึ้นไปดว้ย กระทรวงคมนาคมจึงควรมีการ
วางแผนรองรับและก าหนดทิศทางการจัดการกับปัญหาดังกล่าวนี้อย่างจริงจังในอนาคต จึงเสนอให้มีการศึกษาความเหมาะสม
และแนวทางในการแก้ปัญหาการจราจรชะลอตัวและติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองในระยะยาว โดยให้พิจาณาในมิติของการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง โดยเบื้องต้นในขั้นตอน 
ของการศึกษา ให้ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นผู้ท าการศึกษา ซึ่งจะต้องมีกรรมการก ากับการศึกษา
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  

 

วัตถุประสงค์: 
 ศึกษาความเหมาะสมและแนวทางในการแก้ปัญหาการจราจรชะลอตัวและติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง

พิเศษและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในระยะยาว 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561 

งบประมาณ 35 ล้านบาท 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  

หน่วยงานสนับสนุน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, กรมทางหลวง 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
1.3.17 (4) 

โครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างทางรถไฟสายใหมเ่ชื่อมตอ่สายเหนือ สายอีสาน และสายใต้ 

ยุทธศาสตร ์ 1 “การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เช่ือมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

กลยุทธ ์ 1.3 เพิ่มความคล่องตัว และการเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่ง 

หลักการและเหตุผล: 

ปัจจุบัน การเดินทางทางรถไฟระหว่างภาคต่างๆ จ าเป็นต้องผ่านพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครที่มีความหนาแน่น อาทิ การ
เดินทางจากภาคเหนือไปยังภาคใต้ ต้องผ่านสถานีรถไฟบางซื่อก่อน จากนั้นจึงสลับไปใช้รางรถไฟสายใต้ หรือเส้นทางรถไฟ
จากภาคใต้จะไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะต้องผ่านสถานีรถไฟบางซื่อ และไปสลับใช้รางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือที่
สถานีชุมทางบ้านภาชี ด้วยเหตุนี้ จึงมีแนวคิดที่จะเสนอเส้นทางรถไฟเลี่ยงเมืองบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งปัจจุบันมีเส้นทาง
รถไฟไปถึงแล้วและเช่ือมต่อกับเส้นทางรถไฟสายตะวันตกและสายใต้อยู่แล้ว แต่ยังมีการใช้ประโยชน์ไม่มากนัก ขณะที่เมื่อ
พิจารณาจากลักษณะโครงข่ายทางรถไฟแล้ว เห็นว่าสามารถต่อเช่ือมกับเส้นทางรถไฟสายเหนือได้โดยขาดทางรถไฟเช่ือมต่อ 
(missing link) ไม่มากนัก หากสามารถก่อสร้างเพิ่มเติมให้ครบสมบูรณ์ จะท าให้การเดินทางระหว่างภาคด้วยทางรถไฟ เกิด
ความสะดวก ไม่ต้องวิ่งผ่านพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และลดปัญหาการจราจรติดขัดได้เป็นอย่างดี 

อย่างไรก็ตาม เส้นทางรถไฟที่เสนอมานี้ ยังไม่เคยมีการศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม จึงเสนอให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อน หากมีความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐกิจและการเงิน  
จึงให้ด าเนินการออกแบบรายละเอียดและก่อสร้างในอนาคตต่อไป 

 

วัตถุประสงค์: 

 เพื่อศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของเส้นทางรถไฟสายใหม่เช่ือมต่อสายเหนือ 
สายอีสาน และสายใต้ 

 เพิ่มความสะดวกในการเดินทางด้วยรถไฟระหว่างภูมิภาค  
 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2562-2563 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก การรถไฟแห่งประเทศไทย 

หน่วยงานสนับสนุน - 

 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
1.3.21 

การก าหนดแผนร่วมเชิงบูรณาการในการพัฒนาขีดความสามารถระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการขนส่ง
เพื่อเช่ือมโยงท่าอากาศยาน 

ยุทธศาสตร ์ 1 “การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เช่ือมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

กลยุทธ ์ 1.3 เพิ่มความคล่องตัว และการเช่ือมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่ง 

หลักการและเหตุผล: 

ในการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสาร/สินค้าของท่าอากาศยานให้เพิ่มขึ้นนั้น จ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาขีดความสามารถของระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการขนส่งเพื่อเช่ือมโยงท่าอากาศยาน ( Airport 
Access/Egress System) ไปพร้อมกัน เพ่ือไม่ให้เป็นคอดคอดกับการพัฒนาท่าอากาศยาน ซึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ใน
การพัฒนาขีดความสามารถของระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการขนส่งเพื่อเชื่อมโยงท่าอากาศยาน (Airport Access/Egress 
System) มีหลายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและภาค 

เอกชน สปค. จึงจ าเป็นต้องเป็นหน่วยงานหลักเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนทั้งในการวางแผน การออกแบบ การ
ก่อสร้าง และการใช้งานให้บริการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

วัตถุประสงค์: 
 มีการก าหนดความต้องการและแผนงานการพัฒนาขีดความสามารถของระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการ

ขนส่งเพื่อเช่ือมโยงท่าอากาศยาน (Airport Access/Egress System)  
 ที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสาร/สินค้าของท่าอากาศยาน 
 มีกลไกลในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาขีดความสามารถของระบบโครงสร้างพื้นฐานและ

บริการขนส่งเพื่อเช่ือมโยงท่าอากาศยาน (Airport Access/Egress System) ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนา
ขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสาร/สินค้าของท่าอากาศยาน 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561-2564 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  

หน่วยงานสนับสนุน ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
1.4.1 (1) 

โครงการพัฒนาสถานีขนส่งผูโ้ดยสารที่รองรับคนทั้งมวล 

ยุทธศาสตร ์ 1 “การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เช่ือมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

กลยุทธ ์ 1.4 พัฒนาระบบขนส่งเพื่อรองรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบริการเชิงสังคม 

หลักการและเหตุผล: 

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบพื้นที่สาธารณะให้สามารถรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุ
และผู้พิการได้อย่างท่ัวถึงเท่าเทียม หรือ Universal Design ประกอบกับการที่ขณะนี้สังคมไทยได้เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และ
จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบภายในปีพ.ศ. 2570 ซึ่งเมื่อถึงช่วงเวลานั้น ประชากรไทยส่วนใหญ่จะกลายเป็น
ผู้สูงอายุและต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกเฉพาะมากยิ่งขึ้น 

กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานหลักในการก ากับดูและให้บริการสาธารณะด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ  
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่มการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่สาธารณะในการก ากับดูแลของกระทรวงฯ  
ให้สามารถรองรับหรือให้บริการผู้สูงอายุและผู้พิการได้อย่างเหมาะสม ด้วยเหตุนี้ จึงเสนอให้มีการด าเนินโครงการปรับปรุง 
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับรองรับผู้สูงอายุและผู้พิการในสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยโครงการดังกล่าวนี้ได้ถูกก าหนดเป็นหนึ่ง
ในตัวช้ีวัดหลักของยุทธศาสตร์ที่ 1 น้ีด้วย  

เนื่องด้วยมีหน่วยงานรับผิดชอบจ านวนมาก เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็น
รูปธรรมโดยเร็ว จึงเสนอให้หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
กรุงเทพมหานคร ร่วมกันจัดตั้งหน่วยงานกลางหรือคณะท างานกลางที่มีอ านาจ เพื่อเป็นผู้น าในการก าหนดทิศทางร่วมกัน 
บูรณาการแผนงานโครงการและล าดับงานของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงระงับข้อพิพาทหรือประเด็นปัญหาที่เกิดจากความ  
ไม่สอดคล้องของการด าเนินการระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบ ทั้งนี้ก าหนดให้ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ แต่งตั้ง
คณะท างานขั้นต้นและเรียกประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนโครงการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป (ส าหรับท่าเรือโดยสารรองรับผู้สูงอายุและผู้พิการนั้น ทางกรมเจ้าท่าได้บรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ 1.1.8 
เรียบร้อยแล้ว) 

 
วัตถุประสงค์: 

 เพื่อปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับรองรับผูสู้งอายุและผู้พิการในสถานีขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ ให้สามารถ
รองรับการใช้งานของผู้สูงอายุและผู้พิการได้อย่างท่ัวถึงเท่าเทียม 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561-2564 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมการขนส่งทางบก 

หน่วยงานสนับสนุน  
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รหัสโครงการ 
1.4.2 (2) 

โครงการปรับปรุงบริการเชิงสังคมส าหรับรถไฟโดยสาร 

ยุทธศาสตร ์ 1 “การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

กลยุทธ ์ 1.4 พัฒนาระบบขนส่งเพื่อรองรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบริการเชิงสังคม 

หลักการและเหตุผล: 
การให้บริการรถไฟโดยสารฟรีส าหรับผู้โดยสารช้ัน 3 ถือเป็นบริการเชิงสังคมที่ทางรัฐบาลจัดไว้ส าหรับประชาชนทุก

คน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและมีประชาชนเข้ามาใช้
บริการเป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม รฟท. ไม่สามารถจะบ ารุงรักษาบริการรถไฟโดยสารส าหรับผู้โดยสารช้ัน 3 ได้อย่างเต็มที่ 
เนื่องจากไม่มีรายได้เข้ามา ต้องอาศัยเงินงบประมาณจากงานส่วนอื่นเข้ามาใช้ทดแทน  

ที่ปรึกษาเห็นว่า การให้บริการเชิงสังคมเป็นบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาลที่จ าเป็นต้องจัดให้ส าหรับประชาชนทุกระดับ 
รวมถึงผู้สูงอายุและผู้พิการ และจะต้องบ ารุงรักษาตัวรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถเดินทางด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย จึงควรก าหนดโครงการนี้ไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ .ศ. 2560-2564 เพื่อสามารถใช้เป็น
แนวทางในการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงการให้บริการรถไฟโดยสารชั้น 3 อย่างต่อเน่ืองทุกปี 

วัตถุประสงค์: 

 เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงตัวรถของขบวนรถไฟโดยสารชั้น 3 ส าหรับให้บริการเชิงสังคม 
แก่ประชาชนทุกระดับ รวมถึงผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561-2564 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก การรถไฟแห่งประเทศไทย 

หน่วยงานสนับสนุน - 
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รหัสโครงการ 
1.5.2 (2) 

โครงการศึกษาการจัดท ามาตรการทางภาษีการใช้รถเพื่อเป็นการส่งเสรมิให้ใช้รถที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร ์ 1 “การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

กลยุทธ ์ 1.5  ส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่งท่ีลดการใช้พลังงาน พึ่งพิงพลังงานท่ีสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

หลักการและเหตุผล: 
การส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่งที่ลดการใช้พลังงาน พึ่งพิงพลังงานที่สะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถือเป็น 

มิติหลักของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในทุกประเทศทั่วโลก ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  
ก็ได้มีการตั้งเปูาหมายในการลดการใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในภาคการขนส่งที่ร้อยละ 7 จากกรณีฐาน (Base-
Case Scenario) ภายในปี พ.ศ. 2565  

ปัจจุบัน ในประเทศท่ีพัฒนาแล้วทั่วโลก ได้พัฒนามาตรการและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและลดการใช้พลังงานในภาคการขนส่ง ทั้งในมิติของการบังคับใช้กฎหมาย การสร้างแรงจูงใจด้วยสิทธิประโยชน์
ต่างๆ การพัฒนาเทคโนโลยียานยนตไ์ฟฟูาและพลังงานทางเลอืก ซึ่งจะต้องด าเนินการควบคู่กันไป โดยศาสตร์การพัฒนาเหล่านี้
จะต้องเข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาระบบคมนาคมไทยในอนาคตเช่นกัน  

ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการเสนอโครงการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งที่ประหยัดพลังงาน เพื่อเป็นมิติหนึ่งในการสนับสนุน
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมในประเทศไทย โดยหนึ่งในโครงการย่อยที่ส าคัญได้แก่ “โครงการศึกษา
การจัดท ามาตรการทางภาษีการใช้รถเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ใช้รถที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม” โดยโครงการดังกล่าวนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ “ศึกษาความเป็นไปได้” ในการใช้มาตรการทางภาษี เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการหันมาใช้
ยานพาหนะที่พ่ึงพาพลังงานไฟฟูา พลังงงานทางเลือก หรือเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซ-เรือนกระจก 
ในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับการจัดท าร่างข้อก าหนดของยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟูาของประเทศไทย ที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ รวมถึงข้อกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

วัตถุประสงค์: 

 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการทางภาษี เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการหันมาใช้ยานพาหนะที่
พึ่งพาพลังงานไฟฟูา พลังงงานทางเลือก หรือเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใน
ประเทศไทย 
 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561  

งบประมาณ 20 ล้านบาท 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมการขนส่งทางบก 

หน่วยงานสนับสนุน - 
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รหัสโครงการ 
1.5.2 (6) 

การส่งเสริมผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบขนส่งท่ีเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร ์ 1 “การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เช่ือมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

กลยุทธ ์ 1.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่งท่ีลดการใช้พลังงาน พึ่งพิงพลังงานท่ีสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หลักการและเหตุผล: 

ผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการใช้พลังงานและสร้างผลกระทบให้กับ  
ทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและชุมชนในระดับสูง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการด้านสายการบินและผู้ประกอบการท่าอากาศยาน 
การส่งเสริมผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบขนส่งท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงถือเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและส่งผลกระทบใน
ระดับสูงต่อการลดมลภาวะและการใช้พลังงาน กพท. ในฐานะหน่วยงานก ากับและดูแลด้านการบินที่มีบทบาทด้านการก ากับ 
ดูแล และส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมจึงควรจัดท าแผนงานที่เน้นการส่งเสริมเชิงรุกเพื่อให้ผู้ประกอบการฯพัฒนาขีดความสามารถใน
การจัดการและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

 

วัตถุประสงค์: 

 มีแผนงานการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการขนส่งทางอากาศในการพัฒนาระบบขนส่งท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 มีการด าเนินงาน ติดตาม และประเมินผลตามแผนงานการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการขนส่งทางอากาศในการ

พัฒนาระบบขนส่งท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงานของผู้ประกอบการด้านการขนส่ง  

ทางอากาศ 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2562-2564 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  

หน่วยงานสนับสนุน - 
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  24 

รหัสโครงการ 
1.5.2 (7) 

การจัดท า/ปรับปรุงข้อก าหนด หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิร่วมกันในการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการพัฒนาและการด าเนินงานท่าอากาศยานขนาดใหญ ่

ยุทธศาสตร ์ 1 “การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เช่ือมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

กลยุทธ ์ 1.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่งที่ลดการใช้พลังงาน พึ่งพิงพลังงานท่ีสะอาด และเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  

หลักการและเหตุผล: 

ในปัจจุบัน โครงการพัฒนาและการด าเนินงานของท่าอากาศยานขนาดใหญ่เช่นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สร้าง
ผลกระทบในระดับสูงต่อสิ่งแวดล้อม และในปัจจุบันถึงแม้จะมีกฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ที่ก าหนดให้การพัฒนาท่าอากาศยานต้องมีการศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงานทั้งในระยะการก่อสร้าง
และการด าเนินงาน และจัดท าแนวทางในการจัดการผลกระทบฯ แต่ในข้อเท็จจริง ในขั้นตอนของการศึกษาผลกระทบฯ 
โดยเฉพาะผลกระทบด้านเสียงและอากาศจากการปฏิบัติการบินของอากาศยาน ยังขาดการก าหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติและ
บทบาทหน้าท่ีที่ชัดเจนของผู้ทีส่่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล ใช้ข้อมูล เปูาหมายและวิธีการศึกษา รวมถึงการแปลงผลการศึกษา
สู่การปฏิบัติเพื่อจัดการและลดผลกระทบฯ 

วัตถุประสงค์: 
 มีการจัดท าข้อก าหนด หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติร่วมกันในการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนา

และการด าเนินงานท่าอากาศยานขนาดใหญ่ ท่ีสอดคล้องกับสภาพการณ์ 
 มีการติดตามการบังคับใช้ และปรับปรุงข้อก าหนด หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติฯที่พัฒนาขึ้นให้มีความสอดคล้องกับ

สภาพการณ์อยู่เสมอ 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2562-2564 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  

หน่วยงานสนับสนุน - 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
1.5.2 (8) 

การปรับปรุง/พัฒนาระบบงานก ากับและดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในระบบขนส่งทางอากาศ 

ยุทธศาสตร ์ 1 “การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เช่ือมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

กลยุทธ ์ 1.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่งท่ีลดการใช้พลังงาน พึ่งพิงพลังงานท่ีสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

หลักการและเหตุผล: 

ปัจจุบันผู้ประกอบการด้านการขนส่งทางอากาศ ถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการใช้พลังงานและสร้างผลกระทบให้กับ 
ทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและชุมชนในระดับสูง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการด้านสายการบินและผู้ประกอบการ  
ท่าอากาศยาน การกับก าดูแลผู้ประกอบการในระบบขนส่งเพื่อด าเนินงานตามกฎหมาย และด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดฯ  จึงถือ
เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นยิ่ง กพท. จึงควรพัฒนาระบบงานด้านการและดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในระบบขนส่งทางอากา ศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์: 
 มีระบบงานด้านการก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในระบบขนส่งทางอากาศ ที่ถูกพัฒนาจากการวิเคราะห์สภาพการณ์

ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
 มีการบังคับใช้ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานฯอย่างต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2562-2564 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  

หน่วยงานสนับสนุน - 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
1.5.2 (9) 

การด าเนินงานตรวจสอบการด าเนนิงานผู้ประกอบการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร ์ 1 “การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เช่ือมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

กลยุทธ ์ 1.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่งที่ลดการใช้พลังงาน พึ่งพิงพลังงานท่ีสะอาด และเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

หลักการและเหตุผล: 

จากความส าคัญของการพัฒนาระบบงานการก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม กพท. จึงควรก าหนดแผนงานและด าเนินงาน
เพื่อการตรวจสอบ(Surveillance) ผู้ประกอบการอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและสม่ าเสมอ เพื่อทั้งเป็นการปูองปรามและบังคับใช้
กฎหมายกับผู้ฝุาฝืน 

วัตถุประสงค์: 
 มีการจัดท าแผนงานการตรวจสอบการด าเนินงานผู้ประกอบการตามมาตรฐานด้านด้านสิ่งแวดล้อม  
 มีการด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้โดยสารและผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางอากาศ ก ากับและ

ติดตามให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรการที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2562-2564 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  

หน่วยงานสนับสนุน - 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
1.5.2 (10) 

การพัฒนาบุคลากรด้านการก ากับและดูแลด้านสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร ์ 1 “การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เช่ือมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

กลยุทธ ์ 1.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่งที่ลดการใช้พลังงาน พึ่งพิงพลังงานท่ีสะอาด และเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  

หลักการและเหตุผล: 

การด าเนินงานด้านการก ากับและดูแลด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นภารกิจที่มีความส าคัญของ กพท. ดังนั้น เพื่อให้
บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบการก ากับและดแูลดา้นสิ่งแวดลอ้มจึงควรได้รบัการพัฒนาขีดสมรรถนะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามเปูาหมาย 

วัตถุประสงค์: 
 มีการศึกษาความต้องการการพัฒนาบุคลากรด้านก ากับและดูแลด้านสิ่งแวดล้อม 
 มีแผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการก ากับและดูแลด้านสิ่งแวดล้อมท่ีสอดคล้องกับความต้องการการพัฒนา 
 มีการด าเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการก ากับและดูแล  

ด้านสิ่งแวดล้อม 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2562-2564 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

หน่วยงานสนับสนุน - 

 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
1.5.3 

โครงการติดตามและประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่ง 

ยุทธศาสตร ์ 1 “การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐานให้เช่ือมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

กลยุทธ ์ 1.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่งที่ลดการใช้พลังงาน พึ่งพิงพลังงานท่ีสะอาด และเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  

หลักการและเหตุผล: 

ภาคคมนาคมขนส่งถือเป็นส่วนส าคัญที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากยานพาหนะสู่สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การขนส่งทางถนน นับว่าเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณผู้โดยสาร และ
ปริมาณสินค้า หากสามารถเพิ่มสัดส่วนการขนส่งจากทางถนนไปใช้การขนส่งทางรางและทางน้ าได้มากขึ้นจะช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลงได้มาก  

การติดตามปริมาณการขนส่งทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องทุกปี จะท าให้ทราบสัดส่วนการขนส่งแต่ละรูปแบบและสามารถ
ประมาณการปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากระบบขนส่งท้ังหมดได้ ตลอดจนสามารถประเมินผลการด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์: 
 เพื่อรวบรวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคคมนาคมขนส่ง ตลอดจนปริมาณการขนส่งและยานพาหนะ

แยกตามรูปแบบการเดินทางทุกปี 
 เพื่อติดตามการด าเนินการโครงการที่มีผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2560-2564 

งบประมาณ 5 ล้านบาทต่อป ี

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

หน่วยงานสนับสนุน - 

 



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
 

 

  29 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม  
พ.ศ. 2560–2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

รหัสโครงการ 
2.1.1 

การจัดตั้งศูนย์ปลอดภัยคมนาคมภายใต้ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

ยุทธศาสตร ์ 2 “การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนส่ง” 

กลยุทธ์ 2.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและก ากับดูแลด้านความปลอดภัยของการขนส่ง 

หลักการและเหตุผล:  

กระทรวงคมนาคมได้จัดตั้งศูนย์ปลอดภัยคมนาคม เพื่อติดตามและให้บริการประชาชนมาตั้งแต่พ.ศ. 2544  
ที่ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งระหว่าง พ.ศ. 2550-2556 ได้มีการถ่ายโอนไปยังส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจรในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วจึงได้โอนงานของศูนย์ปลอดภัยคมนาคมกลับมาที่ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมอีก
ครั้ง ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จนถึงปัจจุบัน 

ทั้งนี้ พันธกิจ บทบาท และหน้าที่ของศูนย์ปลอดภัยคมนาคมเน้นไปที่การเป็นศูนย์ประสานการให้บริการ อ านวย
ความสะดวก บรรเทาและแก้ไขปัญหาในการเดินทางแก่ประชาชน การรายงานสถานการณ์ความปลอดภัย หรือประสานงานกับ
ศูนย์บริหารเหตุวิกฤตการณ์ระดับชาติและเครือข่ายวิทยุสื่อสารด้านคมนาคมต่างๆ แต่จากสถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุในการ
ขนส่งของประเทศไทยเห็นได้ชัดว่ากระทรวงคมนาคมยังขาดหน่วยงานกลางท่ีจะก ากับดูแล ก าหนดทิศทาง และบูรณาการการ
ท างานของหน่วยงานในสังกัดเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการขนส่งในภาพรวม 

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงควรเสนอให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการท างานของศูนย์ปลอดภัยคมนาคมให้มีบทบาทหน้าที่ใน
การยกระดับความปลอดภัยของกระทรวงคมนาคมอย่างเป็นรูปธรรม 

 

วัตถุประสงค์: 

 ก าหนดภารกิจ เปูาหมาย และกรอบการท างานของศูนย์ปลอดภัยคมนาคม 
 พัฒนาศักยภาพและยกระดับการด าเนินงานของศูนย์ปลอดภัยคมนาคม 
 พัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยของระบบขนส่งให้กับบุคลากรในสังกัด 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2560 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

หน่วยงานสนับสนุน ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
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รหัสโครงการ 
2.1.3 (1) 

โครงการตรวจสอบความปลอดภยับนทางหลวงแผ่นดิน 

ยุทธศาสตร ์ 2 “การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนส่ง” 

กลยุทธ ์ 2.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและก ากับดูแลด้านความปลอดภัยของการขนส่ง 

หลักการและเหตุผล: 

ถึงแม้งานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) จะถือเป็นงานประจ าและกรมทางหลวง 
ได้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี แต่ด้วยความส าคัญของงานตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ซึ่งถือเป็นการ
ด าเนินการเชิงรุก (Proactive Approach) ในการจัดการกับปัญหาอุบัตเหตุทางถนนซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของประเทศ
ไทยตลอดเวลาที่ผ่านมา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 
ต้องได้รับการระบุอย่างชัดเจนในยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการในระดับกระทรวง ซึ่งจะน าไปสู่การจัดสรรบุคลากรและ
งบประมาณอย่างเหมาะสม  

ทั้งนี้ เนื่องจากโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทยมีระยะทางทั้งสิ้นเกินกว่า 50,000 กิโลเมตร การตรวจสอบ
ความปลอดภัยทางถนนและจัดท ารายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนให้ครอบคลุมทั้งโครงข่ายจึงเป็นสิ่งที่ด าเนินการ
ได้โดยยาก ด้วยเหตุนี้ จึงเสนอให้กรมทางหลวง เป็นผู้ก าหนดพื้นที่เปูาหมายและพื้นที่เปูาหมายเร่งด่วนส าหรับการด าเนินกา
ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในแต่ละปี และให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน   

วัตถุประสงค์: 

 เพื่อด าเนินการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนบนพื้นที่เปูาหมาย 

 เพื่อจัดท ารายงานการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน เสนอแก่กรมทางหลวงเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเร่งด่วนในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นความไม่ปลอดภัยทางถนนท่ีพบในพื้นที่เปูาหมาย 
 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2560-2564  

งบประมาณ พิจารณาตามความเหมาะสม 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมทางหลวง 

หน่วยงานสนับสนุน - 
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รหัสโครงการ 
2.1.7 (1) 
และ (2) 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูเพื่อจัดการด้านความปลอดภัย 

ยุทธศาสตร ์ 2 “การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนส่ง” 

กลยุทธ ์ 2.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและก ากับดูแลด้านความปลอดภัยของการขนส่ง 

หลักการและเหตุผล: 
ระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดการด้านความปลอดภัย ยังถือเป็นจุดอ่อนที่ส าคัญของประเทศไทย โดยที่ผ่านมาการพัฒนา

ระบบบานข้อมูลเพื่อจัดการปัญหาอุบัติเหตุจราจรนั้น จะมุ่งเน้นที่การเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนต่างๆ  
ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลของเหตุ สถานท่ีเกิดเหตุ และสถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิต เป็นส าคัญ แต่กลับพบว่าการจัดท า
ฐานข้อมูลผู้ก่อเหตุและประสบเหตุ ในมิติด้านภูมิหลังและประวัติการกระท าผิด เช่น ในกรณีของบุคคล ผู้ขับข่ีที่ประสบเหตุมี
พฤติกรรมการขับขี่รถเป็นอย่างไร มีสถิติการได้รับใบสั่งหรือท าผิดกฎหมายจราจรบ่อยครั้งเพียงใด และประเด็นที่มักจะ
กระท าผิดได้แก่ประเด็นใดบ้าง หรือในกรณีของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ เช่น ผู้ประกอบการที่ประสบเหตุพบการเกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้งเพียงใด ลักษณะของการเกิดเหตุ การบริหารจัดการพนักงานขับรถ และมาตรฐานตัวถังและเครื่องยนต์ 
รวมถึงการซ่อมบ ารุงเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ ฐานข้อมูลในลักษณะนี้มีความส าคัญอย่างยิ่งทั้งในส่วนของการ
ปูองปรามการกระท าผิดและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมผู้ที่มีความเสี่ยงกระท าผิด เช่นการท าทัณฑ์บน การตัดแต้ม 
และการระงับใบอนุญาต ซึ่งเป็นแนวทางที่พิสูจน์จากประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ว่าได้ผลในการ
ควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับข่ี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดการด้านความปลอดภัย จะเช่ือมโยงกับมิติของการบังคับใช้กฎหมายและ
ควบคุมบริหารการจราจร โดยรวมเป็นฐานข้อมูลผู้กระท าผิดกฎจราจรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อาทิ พ.ร.บ.การขนส่ง
ทางบก และ พ.ร.บ.ทางหลวง โดยแบ่งได้เป็น 2 โครงการย่อย ได้แก่ 

(1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะ 
(2) โครงการพัฒนาระบบเช่ือมฐานข้อมูลผู้กระท าผิดกฎจราจร 
ทั้ง 2 โครงการย่อยที่กล่าวมา เป็นโครงการศึกษาและออกแบบระบบรวมถึงนวทางการปรับปรุงกฎหมาย

กฎระเบียบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูลในมิติที่กล่าวมา ระหว่างหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น 
กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลายหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดท าแผนการบูรณาการข้อมูลและ
การบังคับใช้กฎหมายร่วมกัน โดยทั้งนี้ก าหนดให้กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์: 

 เพื่อศึกษาและออกแบบระบบฐานข้อมูลกลางด้านความปลอดภัย ในลักษณะของฐานข้อมูลภูมิหลังและประวัติ
การก่อเหตุและประสบเหตุ ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ (โครงการย่อยที่ 1) และประชาชน
ทั่วไป (โครงการย่อยที่ 2) 

 เพื่อศึกษาประเด็นด้านข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของการด าเนินการ รวมถึงเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้เหมาะสมต่อไป 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2560-2562  
งบประมาณ โครงการย่อยที่ (1) 40 ล้านบาท (20 ล้านบาท/ปี) 

โครงการย่อยที่ (2) 22 ล้านบาท (11 ล้านบาท/ปี) 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมการขนส่งทางบก 
หน่วยงานสนับสนุน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกระทรวงสาธารณสุข 
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รหัสโครงการ
2.1.9 

โครงการลดอุบัตเิหตรุถจักรยานยนต์ 

ยุทธศาสตร ์ 2 “การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนส่ง” 

กลยุทธ ์ 2.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและก ากับดูแลด้านความปลอดภัยของการขนส่ง 

หลักการและเหตุผล:  

รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนโลกระบุชัดเจนว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับสอง  
ของโลก และจากผู้ประสบอุบัติเหตุทั้งหมดนั้น กว่าสามในสี่เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ซึ่งถือเป็นกลุ่ม Vulnerable Road User 
หรือผู้ที่มีโอกาสจะได้รับบาดเจ็บสูงหากเกิดอุบัติเหตุ ต่างจากกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ที่มีอุปกรณ์ในการปูองกันการบาดเจ็บมากกว่า  
ซึ่งตัวเลขดังกล่าวอาจจะไม่เป็นที่แปลกใจมากนักหากพิจารณาถึงจ านวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนในประเทศไทย 
ซึ่งมีมากกว่า 20 ล้านคัน จากรถทุกประเภท 36 ล้านคัน (พ.ศ. 2558) 

ผลจากการสืบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พบว่าความผิดพลาดจากผู้ขับขี่เป็นองค์ประกอบหลักของ
การเกิดเหตุ โดยมีสถิติการเกิดเหตุสูงในช่วงเวลากลางคืนที่ผู้ขับขี่รถประเภทอื่นสังเกตเห็นได้ยาก พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ เช่น  
ดื่มแล้วขับ ขับข่ีย้อนศร ฝุาฝืนสัญญาณไฟจราจร เปลี่ยนช่องทางโดยไม่ให้สัญญาณไฟ ฯลฯ รวมถึงพฤติกรรมการไม่สวมหมวก
นิรภัยส่งผลให้อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มีความรุนแรงมากกว่าท่ีควรจะเป็น 

แม้การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของประเทศไทยน่าจะท าให้สัดส่วนผู้ใช้รถส่วนบุคคลลดลง แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า
รถจักรยานยนต์ถือเป็นยานพาหนะหลักในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างจังหวัดที่ระบบขนส่ง
สาธารณะให้บริการได้ไม่ทั่วถึง 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ผ่านกระบวนการต่างๆ 
เช่น การศึกษาวิจัย รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การสร้างจิตส านึกในการขับขี่ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้
รถจักรยานยนต์ การพัฒนาความปลอดภัยในการออกแบบและใช้งานรถจักรยานยนต์ เป็นต้น 

 

วัตถุประสงค์: 
 ศึกษาถึงองค์ประกอบของอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการใช้รถจักรยานยนต์ 
 ศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานในการออกแบบและใช้งานรถจักรยานยนต์ระหว่างประเทศไทย ประเทศในภูมิภาค

อาเซียน และประเทศพัฒนาอื่นๆ 
 เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์ 
 พัฒนาแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในระยะยาว พร้อมทั้งพัฒนาความร่วมมือร่วมระหว่าง

หน่วยงาน ทั้งภายในกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานนอกกระทรวงอ่ืนๆ 
 พัฒนามาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์อย่างเป็นรูปธรรม 

 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2560-2564 
งบประมาณ 30 ล้านบาทต่อปี 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมการขนส่งทางบก 
หน่วยงานสนับสนุน กระทรวงคมนาคม: กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ
2.1.10 

โครงการจดัท ากระบวนงานด้านการก ากับและดูแลด้านความปลอดภัยของการขนส่งทางราง 

ยุทธศาสตร ์ 2 “การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนส่ง” 

กลยุทธ ์ 2.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและก ากับดูแลด้านความปลอดภัยของการขนส่ง 

หลักการและเหตุผล:  

หนึ่งในแนวทางการพัฒนาความปลอดภัยของการขนส่งระบบราง คือ นอกจากจะมีหน่วยงานในการก ากับดูแล  
(Regulator) แล้ว ยังควรจะต้องมีกรอบกฎหมายเพื่อรองรับการท างานของหน่วยงานเหล่านี้ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาพบว่า  
การพัฒนาความปลอดภัยของระบบรางถูกข้อจ ากัดจากการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ซึ่งก็ถูกจ ากัดไว้ด้วยกรอบกฎหมาย  
ที่เกิดการทับซ้อนกันระหว่าง Regulator กับ Operator หรือระหว่าง Operator กับ Investigator ในกรณีการสืบสวน
อุบัติเหตุ คล้ายกับท่ีประเทศไทยประสบปัญหาการกับระบบขนส่งทางอากาศในรอบหลายปีที่ผ่านมา 

ดังนั้น เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาระบบรางที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญเป็นอย่างมากใน
ขณะนี้ จึงจ าเป็นจะต้องพัฒนาแนวทางในการยกร่างกฎหมายและพัฒนากระบวนการด้านความปลอดภัยที่เป็นหัวใจหลักของ
การขนส่งระบบราง พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และมีความพร้อมที่จะส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบรางของ
ประเทศไทยในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์: 
 พัฒนาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับความปลอดภัยของการขนส่งทางราง 
 เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่ก ากับดูแลด้านความปลอดภัยของระบบราง 
 เสนอแนะแนวทางในการร่างกฎหมายความปลอดภัยของระบบรางท่ีสอดคล้องและทัดเทียมกับระดับสากล 

 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมการขนส่งทางราง  

หน่วยงานสนับสนุน  

 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ
2.1.11 

โครงการจัดท าหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของการขนส่งทางราง 

ยุทธศาสตร ์ 2 “การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนส่ง” 

กลยุทธ ์ 2.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและก ากับดูแลด้านความปลอดภัยของการขนส่ง 

หลักการและเหตุผล:  

ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. … ได้ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยข้อเสนอของอธิบดี
กรมการขนส่งทางราง มีอ านาจออกกฎกระทรวงในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้การประกอบกิจการขนส่งทางรางมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ หรือเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการก ากับดูแลความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การ
ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย เป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ให้มีการด าเนินการ เนื่องจากถือเป็นสิ่งที่มีความส าคัญสูง 
ไม่สามารถละเลยได้ ดังนั้น จึงเสนอให้มีการจัดท าหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของ
การขนส่งทางราง เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. … 

 

วัตถุประสงค์: 
 เพื่อจัดท าหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณามาตรฐานความปลอดภัยของการขนส่งทางราง 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมการขนส่งทางราง  

หน่วยงานสนับสนุน  
 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ
2.1.12 

โครงการจัดท ากระบวนงานด้านการก ากับและดูแลด้านความปลอดภยัของการขนส่งทางราง 

ยุทธศาสตร ์ 2 “การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนส่ง” 

กลยุทธ ์ 2.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและก ากับดูแลด้านความปลอดภัยของการขนส่ง 

หลักการและเหตุผล:  

ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. … ได้ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยข้อเสนอของอธิบดี
กรมการขนส่งทางราง มีอ านาจออกกฎกระทรวงในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้การประกอบกิจการขนส่งทางรางมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ หรือเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก ากับดูแลความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การ
ก ากับและดูแลด้านความปลอดภัย ก าหนดไว้เพียงอ านาจหน้าที่และบทลงโทษภายใต้มาตราต่างๆ แต่ยังขาดการจัดท า
กระบวนงานต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบขั้นตอนการท างานและสามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเสนอให้มีการจัดท ากระบวนงานด้านการก ากับและดูแลด้านความปลอดภัยของการขนส่งทางราง 
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …  

วัตถุประสงค์: 

 จัดท ากระบวนงานด้านการก ากับและดูแลด้านความปลอดภัยของการขนส่งทางราง 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561 

งบประมาณ 78.0 ล้านบาท 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมการขนส่งทางราง  

หน่วยงานสนับสนุน การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
บริษัท รถไฟ ร.ฟ.ท. จ ากัด 

 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
2.1.17 (1) 

การปรับปรุง/จัดท ากฎหมาย มาตรฐานและแนวปฏิบัตดิ้านความปลอดภัยทางการขนส่งทางอากาศ 
ครอบคลมุด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ท่าอากาศยาน เส้นทางบิน ห้วงอากาศ) อากาศยาน ผู้ปฏิบตัิงาน 
ผู้ประกอบการ และผู้ก ากับดูแล 

ยุทธศาสตร ์ 2 “การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนส่ง” 

กลยุทธ ์ 2.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและก ากับดูแลด้านความปลอดภัยของการขนส่ง 

หลักการและเหตุผล: 

กฎหมาย มาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ท่าอากาศยาน เส้นทางบิน 
ห้วงอากาศ) อากาศยาน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ และผู้ก ากับดูแล ที่มีความชัดเจน และสอดคล้องกับสภาพการณ์  
ที่เปลี่ยนแปลงไป ถือเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการด้านความปลอดภัยทางการบิน แต่เนื่องจากทั้งผู้ที่ถูกก ากับดูแล
และผู้ก ากับดูแลยังขาด แนวปฏิบัติที่ชัดเจน กพท. จึงควรศึกษาและจัดท ามาตรฐานและแนวปฏิบัติฯ ขึ้นและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับบริบท โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 

วัตถุประสงค์: 

 มีผลการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญเพื่อใช้ในการจัดท า/ปรับปรุง/พัฒนา กฎหมาย 
มาตรฐาน และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางการขนส่งทางอากาศ ครอบคลุมด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
(ท่าอากาศยาน เส้นทางบิน ห้วงอากาศ) อากาศยาน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ และผู้ก ากับดูแล 

 มีการจัดท า/ปรับปรุง/พัฒนา กฎหมายมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางการขนส่งทางอากาศ 
ครอบคลุมด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ท่าอากาศยาน เส้นทางบิน ห้วงอากาศ) อากาศยาน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ 
และผู้ก ากับดูแลที่สอดคล้องกับสภาพการณ์และสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีผลสัมฤทธ์ิ 

 มีการติดตามความเปลี่ยนแปลงของบริบทท่ีส าคัญที่มีผลต่อกฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ทางการขนส่งทางอากาศ และด าเนินการปรับปรุง/พัฒนากฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
บริบทท่ีเปลี่ยนไป 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2560-2564 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

หน่วยงานสนับสนุน - 

 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
2.1.17 (2) 

การปรับปรุง/พัฒนาระบบงานก ากับและดูแลด้านความปลอดภัยในระบบขนส่งทางอากาศ 

ยุทธศาสตร ์ 2 “การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนส่ง” 

กลยุทธ ์ 2.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและก ากับดูแลด้านความปลอดภัยของการขนส่ง 

หลักการและเหตุผล: 

ปัจจุบัน จ านวนผู้ประกอบการด้านการขนส่งทางอากาศเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งผู้ประกอบการท้องถิ่นและ
ผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของความต้องการในการใช้บริการการขนส่งทางอากาศที่เพิ่ม
สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ซึ่งเปูาหมายที่ส าคัญที่สุดของการขนส่งทางอากาศคือเปูาหมายด้านความปลอดภัย ดังนั้นการ
ก ากับและดูแลผู้ประกอบการในระบบขนส่งด้านความปลอดภัยเพื่อให้ด าเนินงานตามกฎหมาย และด าเนินการกับผู้ที่ละเมิด 
จึงถือเป็นสิ่งท่ีมีความจ าเป็นยิ่ง กพท. จึงควรพัฒนาระบบงานการและดูแลด้านความปลอดภัยในระบบขนส่งทางอากาศอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

วัตถุประสงค์: 

 มีระบบงานการก ากับดูแลด้านความปลอดภัยในระบบขนส่งทางอากาศ  

 ที่ถูกพัฒนาจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

 มีการบังคับใช้ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานฯอย่างต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2560-2564 

งบประมาณ 18 ล้านบาทต่อป ี

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

หน่วยงานสนับสนุน - 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
2.1.17 (3) 

การด าเนินงานตรวจสอบการด าเนนิงานผู้ประกอบการตามมาตรฐานด้านความปลอดภยั 

ยุทธศาสตร ์ 2 “การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนส่ง” 

กลยุทธ ์ 2.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและก ากับดูแลด้านความปลอดภัยของการขนส่ง 

หลักการและเหตุผล: 

จากความส าคัญของการพัฒนาระบบงานการก ากับดูแลด้านความปลอดภัย กพท. จึงควรก าหนดแผนงานและ
ด าเนินงานเพื่อการตรวจสอบ (Surveillance) ผู้ประกอบการอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและสม่ าเสมอ เพื่อทั้งเป็นการปูองปราม
และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝุาฝืน 

วัตถุประสงค์: 

 มีการจัดท าแผนงานการตรวจสอบการด าเนินงานผู้ประกอบการตามกฎหมายด้านความปลอดภัย 

 มีการด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในระบบขนส่งทางอากาศ ก ากับและติดตามให้เกิดการ
ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรการที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2560-2564 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

หน่วยงานสนับสนุน - 
 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
2.2.1 

โครงการผลติสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ กฎจราจร วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย 
และการอยู่ร่วมกันบนท้องถนน 

ยุทธศาสตร ์ 2 “การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนส่ง” 

กลยุทธ ์ 2.2 ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบขนส่ง 

หลักการและเหตุผล: 

ปัจจุบัน นวัตกรรมการผลิตสื่อต่างๆ ได้ก้าวไกลไปเป็นอย่างมาก ท าให้สื่อมีช่องทางที่หลากหลายและมีค่าใช้จ่าย  
ที่ถูกลง องค์กรภาครัฐและเอกชนจ านวนมากได้เริ่มตระหนักถึงศักยภาพของสื่อสมัยใหม่ และหันมาให้ความส าคัญกับการ
ผลิตสื่อเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ความรู้ และสร้างเสริมทัศนคติอันดีแก่ประชาชน เพื่อเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ  
ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี  

เนื่องจากปัญหาการจราจรและปัญหาอุบัติเหตทุางถนน เป็นเรื่องของพฤติกรรมผู้เดินทางเป็นหลกั การแก้ปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดจึงจะต้องด าเนินการแก้ไขท่ีพฤติกรรมของผู้เดินทางและผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นส าคัญ ด้วยศักยภาพของสื่อใน
ปัจจุบัน สื่อจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญยิ่งในการแก้ปัญหาการจราจรและปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน  

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการสร้างความรู้และวินัยจราจร ได้แก่ กรมการขนส่ง
ทางบก ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอในการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ กฎจราจร 
วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย และการอยู่ร่วมกันบนท้องถนน ที่มีคุณภาพ ซึ่งจ าเป็นจะต้องอาศัยผู้ที่มีความช านาญในการ
ผลิตสื่ออย่างมืออาชีพ ช่วยสนับสนุนในการพัฒนาสื่อที่สามารถสร้างผลหรือมีอิทธิพลทางจิตใจต่อประชาชน เพื่อช่วยในการ
ให้ความรู้และเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของคนไทยอย่างยั่งยืน โดยสื่อที่พัฒนาขึ้นนี้จะต้องออกแบบให้สอดรับกับ
กลุ่มเปูาหมายแต่ละกลุ่ม มีจ านวนสื่อและช่องทางที่เพียงพอ และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

 

วัตถุประสงค์: 

 เพื่อผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ กฎจราจร วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย และการอยู่
ร่วมกันบนท้องถนน ที่มีคุณภาพ ส าหรับน าไปเผยแพร่ในช่องทางสื่อสาธารณะรูปแบบต่างๆ  

 เพื่อช่วยในการให้ความรู้และเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของคนไทยอย่างยั่งยืน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561-2564 

งบประมาณ 5 ล้านบาทต่อปี 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมการขนส่งทางบก  

หน่วยงานสนับสนุน - 
 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
2.2.2 

โครงการถ่ายทอดสื่อประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ กฎจราจร วัฒนธรรมดา้นความปลอดภยั และการอยู่
ร่วมกันบนท้องถนน ผ่านช่องทางสื่อสาธารณะและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ 

ยุทธศาสตร ์ 2 “การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนส่ง” 

กลยุทธ ์ 2.2 ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบขนส่ง 

หลักการและเหตุผล: 
ปัจจุบัน นวัตกรรมการผลิตสื่อต่างๆ ได้ก้าวไกลไปเป็นอย่างมาก ท าให้สื่อมีช่องทางที่หลากหลายและมีค่าใช้จ่าย  

ที่ถูกลง องค์กรภาครัฐและเอกชนจ านวนมากได้เริ่มตระหนักถึงศักยภาพของสื่อสมัยใหม่ และหันมาให้ความส าคัญกับการ
ผลิตสื่อเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ความรู้ และสร้างเสริมทัศนคติอันดีแก่ประชาชน เพื่อเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ  
ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี  

เนื่องจากปัญหาการจราจรและปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เป็นเรื่องของพฤติกรรมผู้เดินทางเป็นหลัก การแก้ปัญหา  
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงจะต้องด าเนินการแก้ไขท่ีพฤติกรรมของผู้เดินทางและผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นส าคัญ ด้วยศักยภาพของสื่อ
ในปัจจุบัน สื่อจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญยิ่งในการแก้ปัญหาการจราจรและปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน  

โครงการนี้ เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการที่ 2.1.1 ผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้  
กฎจราจร วัฒนธรรมด้านาความปลอดภัย และการอยู่ร่วมกันบนท้องถนน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมงบประมาณและ
ก าลังพล เพื่อน าสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการจัดท าขึ้นแล้ว เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสาธารณะและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ  
ไม่ว่าจะเป็นสื่อหลัก เช่น สถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุ หรือ สื่อสังคมออนไลน์ อาทิ Facebook Page, Youtube, 
Instagram, Blog และ Webboard ต่างๆ โดยการด าเนินการทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จะเกิดค่าใช้จ่ายทั้งในทางตรง เช่น  
ค่าออกอากาศและค่าโฆษณา หรือค่าใช้จ่ายทางอ้อม เช่น ในกรณีของการออกสื่อสังคมออนไลน์ จ าเป็นจะต้องว่าจ้างผู้ที่จะ
เข้ามาท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบและตอบค าถามพร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน ที่เรียกว่า Admin ซึ่งจ าเป็น
จะต้องปฏิบัติงานในทุกช่วงเวลารวมถึงนอกเวลาราชการ 

 

วัตถุประสงค์: 

 เพื่อจัดสรรงบประมาณในการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการจัดท าขึ้น ผ่านช่องทางสื่อสาธารณะและ 
สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ 

 เพื่อจัดสรรบุคลากรที่จ าเป็นจะต้องใช้ในการสนับสนุนกิจการการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการจัดท าขึ้น 
ผ่านช่องทางสื่อสาธารณะและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561-2564  

งบประมาณ 2.4 ล้านบาท/ป ี

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมการขนส่งทางบก 

หน่วยงานสนับสนุน - 
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รหัสโครงการ 
2.2.3 

โครงการยกระดับมาตรฐานการท าใบอนุญาตขับรถภาคปฏิบตั ิ

ยุทธศาสตร ์ 2 “การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนส่ง” 

กลยุทธ ์ 2.2 ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบขนส่ง 

หลักการและเหตุผล:  

กระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกเปรยีบเสมือนหน่วยงานตน้ทางในการคัดกรองผู้ขับข่ีให้เข้ามาสูร่ะบบใน
การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกฎหมาย การสอบใบอนุญาตขับรถจึงเป็นขั้นตอนส าคัญที่จะช่วยคัดเลือกเฉพาะผู้ขับขี่ที่มีประสิทธิภาพ
และมีจิตส านึกความปลอดภัยในการขับขี่ และเป็นขั้นตอนที่จะสร้างเสริมให้ผู้ขับขี่เข้าใจกฎกติกาต่างๆ ร่วมกันได้ 

ในพ.ศ. 2557 กรมการขนส่งทางบกได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตขับรถ โดยเพิ่มการสอบข้อเขียนที่
จะต้องได้คะแนน 23 จาก 30 ข้อ เป็นได้คะแนน 45 จาก 50 ข้อ รวมทั้งมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่เข้มข้นขึ้น เช่น 
ทดสอบตาบอดสี สายตาทางลึก สายตาทางกว้าง ปฏิกิริยาของเท้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในการทดสอบภาคปฏิบัตินั้นยังไม่มี
การเปลี่ยนแปลงจากในอดีตมากนัก ซึ่งในความเป็นจริง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในประเทศที่พัฒนาแล้วพบว่า กระบวนการใน
การสอบใบอนุญาตขับรถภาคปฏิบัติจะมีความเข้มข้น และถือเป็นขั้นตอนส าคัญที่จะท าให้ทราบว่าบุคคลนั้นๆ มีความพร้อม
ในการขับขี่รถบนถนนจริงมากน้อยเพียงใด  

ดังนั้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ขับข่ีรถในประเทศไทยให้มีความปลอดภัยมากข้ึน จึงควรมีการปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการสอบใบขับอนุญาตขับรถภาคปฏิบัติให้มีกระบวนการและผลลัพธ์ที่ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล 

 

วัตถุประสงค์: 
 ศึกษาเปรียบเทียบการสอบใบอนุญาตขับรถภาคปฏิบัติของประเทศต่างๆ 
 พัฒนาระบบในการสอบใบอนุญาตขับรถภาคปฏิบัติ 
 พัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สอบใบอนุญาตในระยะยาว 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2560-2561 

งบประมาณ 43 ล้านบาทต่อปี 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมการขนส่งทางบก 

หน่วยงานสนับสนุน กระทรวงคมนาคม: กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
2.2.4 

โครงการจดัการอบรมสมัมนาด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ผู้ประกอบการรถโดยสาร
สาธารณะ 

ยุทธศาสตร ์ 2 “การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนส่ง” 

กลยุทธ ์ 2.2 ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบขนส่ง 

หลักการและเหตุผล: 
ในหลายปีที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบก ได้มีการด าเนินการยกระดับการฝึกอบรมผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่อง  

ทั้งในรูปแบบของการอบรมก่อนการรับใบอนุญาตต่างๆ และการจัดสัมมนาในโอกาสพิเศษต่างๆ และเนื่องด้วยกิจกรรมเหลา่นี้ 
ถือเป็นกิจกรรมเชิงรุก (Proactive Approach) ในการจัดการกับปัญหาการจราจรบนท้องถนนที่มีความยั่งยืนที่สุด จึงเห็น
ควรให้โครงการและกิจกรรมดังกล่าวปรากฎในแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมอย่างชัดเจน 

ส าหรับ “โครงการจัดการอบรมสัมมนาด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ผู้ประกอบการรถโดยสาร
สาธารณะ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกิจกรรมให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าได้เข้ารับการปลูกฝังเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม 
ซึ่งถือเป็นแนวทางการแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืนแนวทางหนึ่ง ทั้งนี้ให้ด าเนินโครงการในลักษณะเป็นงานประจ า 
กล่าวคือมีรอบการจัดฝึกอบรมที่ชัดเจนในแต่ละช่วงเวลาของปีและมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี อาจจ าเป็นต้องมีการ
ออกกฎระเบียบหรือมาตรการเพื่อบังคับให้ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะจ าเป็นจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามรอบเวลา
ที่ก าหนด ยกตัวอย่างเช่น อาจก าหนดให้ผู้ที่ถอืใบประกอบการรถโดยสารสาธารณะต้องมีการเข้ารับการฝึกอบรมทุกครั้งก่อน
การขอต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ หรือก่อนต่อภาษียานพาหนะ โดยโครงการนี้ก าหนดให้กลุ่มผูป้ระกอบการหรอืเจ้าของกิจกรรม
เป็นกลุ่มเปูาหมายหลักของการอบรม เนื่องจากเป็นผู้ที่จะมีผลโดยตรงต่อนโยบายความปลอดภัยของแต่ละกิจการโดยตรง 
ขณะที่กลุ่มคนขับรถนั้นได้มีการอบรมในช่องทางอื่นอยู่แล้วเป็นระยะ 

 

วัตถุประสงค์: 

 โครงการจัดการอบรมสัมมนาด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ผู้ประกอบการรถโดยสาร
สาธารณะ  
 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561-2564  

งบประมาณ 2.5 ล้านบาท/ป ี

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมการขนส่งทางบก 

หน่วยงานสนับสนุน - 

 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
2.2.5 

โครงการจดัการอบรมสมัมนาด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง 
โดยรถบรรทุก 

ยุทธศาสตร ์ 2 “การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนส่ง” 

กลยุทธ ์ 2.2 ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบขนส่ง 

หลักการและเหตุผล: 
ในหลายปีที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบก ได้มีการด าเนินการยกระดับการฝึกอบรมผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่อง ทั้ง

ในรูปแบบของการอบรมก่อนการรับใบอนุญาตต่างๆ และการจัดสัมมนาในโอกาสพิเศษต่างๆ และเนื่องด้วยกิจกรรมเหล่านี้ 
ถือเป็นกิจกรรมเชิงรุก (Proactive Approach) ในการจัดการกับปัญหาการจราจรบนท้องถนนที่มีความยั่งยืนที่สุด จึงเห็น
ควรให้โครงการและกิจกรรมดังกล่าวปรากฎในแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมอย่างชัดเจน 

ส าหรับ “โครงการจัดการอบรมสัมมนาด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง  
โดยรถบรรทุก” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกิจกรรมให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าได้เข้ารับการปลูกฝังเรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคมซึ่งถือเป็นแนวทางการแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืนแนวทางหนึ่ง ทั้งนี้ให้ด าเนินโครงการในลักษณะ 
เป็นงานประจ า กล่าวคือมีรอบการจัดฝึกอบรมที่ชัดเจนในแต่ละช่วงเวลาของปีและมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี  
อาจจ าเป็นต้องมีการออกกฎระเบียบหรือมาตรการเพื่อบังคับให้ผู้ประกอบการขนส่งโดยรถบรรทุกจ าเป็นจะต้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามรอบเวลาที่ก าหนด ยกตัวอย่างเช่น อาจก าหนดให้ผู้ที่ถือใบประกอบการขนส่งโดยรถบรรทุกต้องมีการเข้ารับการ
ฝึกอบรมทุกครั้งก่อนการขอต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ หรือก่อนต่อภาษียานพาหนะ โดยโครงการนี้ก าหนดให้กลุ่ม
ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจกรรมเป็นกลุ่มเปูาหมายหลักของการอบรม เนื่องจากเป็นผู้ที่จะมีผลโดยตรงต่อนโยบายความ
ปลอดภัยของแต่ละกิจการโดยตรง ขณะที่กลุ่มผู้ขับข่ีรถบรรทุกนั้นได้มีการอบรมในช่องทางอื่นอยู่แล้วเป็นระยะ    

 

วัตถุประสงค์: 

 เพื่อฝึกอบรมสัมมนาด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งโดยรถบรรทุก  
 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561-2564  

งบประมาณ 2.5 ล้านบาท/ป ี

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมการขนส่งทางบก 

หน่วยงานสนับสนุน - 

 

 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
2.2.6 

โครงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการการขนส่งทางอากาศ 

ยุทธศาสตร ์ 2 “การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนส่ง” 

กลยุทธ ์ 2.2 ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบขนส่ง 

หลักการและเหตุผล: 

นอกเหนือจากการพัฒนาการด าเนินงานด้านการก ากับด้านความปลอดภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในระบบขนส่ง
ทางอากาศ การด าเนินงานด้านการส่งเสริมเชิงรุกเพื่อสร้างจิตส านึกและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของผู้ประกอบการและ
ผู้ใช้บริการภาคการขนส่งทางอากาศถือเป็นภารกิจท่ีส าคัญที่ช่วยให้เกิดความยั่งยืนด้านความปลอดภัย เพื่อให้ท้ังผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการมีความรู้ ตระหนักถึงความส าคัญ มีจิตส านึกและมีพฤติกรรมที่ส่งผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อเปูาหมายด้านความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค์: 

 มีผลการศึกษาทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
ภาคการขนส่งทางอากาศ และมีแนวทางและแผนงานการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยของ
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการการขนส่งทางอากาศเพื่อแก้ไข/พัฒนาทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรม
ด้านความปลอดภัยของทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการฯ 

 มีการด าเนินงาน ติดตาม และประเมินผลตามการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ
การขนส่งทางอากาศ 

 มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกของทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมด้านความ
ปลอดภัยของทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการภาคการขนส่งทางอากาศ 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2560-2564  

งบประมาณ 5 ล้านบาทต่อป ี

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

หน่วยงานสนับสนุน - 
 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
2.3.4 

โครงการยกระดับการบริการข่าวสภาพอากาศเพื่อการบิน 

ยุทธศาสตร ์ 2 “การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนส่ง” 

กลยุทธ ์ 2.3 ปรับปรุงด้านความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง 

หลักการและเหตุผล: 

การให้บริการข้อมูลข่าวสารการบิน (Aeronautical Information Services) ที่มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  
ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีส าคัญยิ่งต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติการบิน โดยเฉพาะการให้บริการข่าวสภาพ
อากาศ (Meteorological Data Service) ซึ่งในปัจจุบัน ส านักอุตุนิยมวิทยาการบิน เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการ
ตรวจวัด รวบรวม วิเคราะห์จัดท าข้อมูลและพยากรณ์อากาศเพื่อการบิน และสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเป็นหน่วยงาน 
ต่างสังกัดกระทรวง หากมีการด าเนินงานร่วมกันในการก าหนดทิศทาง เปูาหมาย และแผนงานในการยกระดับขีด
ความสามารถในการตรวจวัด รวบรวม วิเคราะห์และจัดท าข้อมูล และพยากรณ์อากาศที่มีความแม่นย า จะช่วยให้เกิดความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติการบินเพิ่มสูงขึ้น 

 

วัตถุประสงค์: 

 มีผลการศึกษาสภาพปัญหา ข้อจ ากัด ความต้องการและความคาดหวังในการพัฒนาการบริการข่าวสภาพอากาศ
เพื่อการบิน 

 มีการจัดท าแนวทางในการพัฒนาบริการข่าวสภาพอากาศเพื่อการบินที่เป็นรูปธรรม และเป็นการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

 มีการด าเนินการตามแนวทางในการพัฒนาบริการข่าวสภาพอากาศเพื่อการบินท่ีเป็นรูปธรรม 

 มีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมจากการยกระดับการบริการข่าวสภาพอากาศเพื่อการบิน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561-2564 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย / กรมอุตุนิยมวิทยา 

หน่วยงานสนับสนุน ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
2.4.4 

การปรับปรุง/พัฒนาระบบงานก ากับและดูแลด้านความมั่นคงในระบบขนส่งทางอากาศ 

ยุทธศาสตร ์ 2 “การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนส่ง” 

กลยุทธ ์ 2.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและก ากับดูแลด้านความมั่นคงของการขนส่ง 

หลักการและเหตุผล: 

ปัจจุบัน จ านวนผู้ประกอบการด้านการขนส่งทางอากาศเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งผู้ประกอบการท้องถิ่นและ
ผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของความต้องการในการใช้บริการการขนส่งทางอากาศที่เพิ่ม
สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ดังนั้นการก ากับและดูแลผู้ประกอบการในระบบขนส่งด้านความมั่นคงเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
และไม่ให้เกิดการละเมิดกฎหมายด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องจึงถือเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นยิ่ง กพท. จึงควรพัฒนาระบบงานการและ
ดูแลด้านความมั่นคงในระบบขนส่งทางอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินงานตามกฎหมาย และด าเนินการ
กับผู้ที่ละเมิดฯ 

 

วัตถุประสงค์: 

 มีระบบงานการก ากับดูแลด้านความมั่นคงในระบบขนส่งทางอากาศ ที่ถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

 มีการบังคับใช้ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานฯ อย่างต่อเนื่อง 
 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2560-2564 

งบประมาณ 42 ล้านบาทต่อป ี

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

หน่วยงานสนับสนุน - 

 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
2.4.5 

การด าเนินงานตรวจสอบการด าเนนิงานผู้ประกอบการตามมาตรฐานด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร ์ 2 “การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนส่ง” 

กลยุทธ ์ 2.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและก ากับดูแลด้านความมั่นคงของการขนส่ง 

หลักการและเหตุผล: 

จากความส าคัญของการพัฒนาระบบงานการก ากับดูแลด้านความมั่นคง กพท. จึงควรก าหนดแผนงานและ
ด าเนินงานเพื่อการตรวจสอบ (Surveillance) ผู้ประกอบการอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและสม่ าเสมอ เพื่อทั้งเป็นการปูองปราม
และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝุาฝืน 

วัตถุประสงค์: 

 มีการจัดท าแผนงานการตรวจสอบการด าเนินงานผู้ประกอบการตามกฎหมายด้านความมั่นคง 

 มีการด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานด้านความมั่นคงในระบบขนส่งทางอากาศ ก ากับและติดตามให้เกิดการ
ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรการที่ก าหนด 
 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2560-2564 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

หน่วยงานสนับสนุน - 

 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
2.4.6 

การพัฒนาคุณสมบตัิผู้ตรวจสอบความมั่นคงทางการบิน 

ยุทธศาสตร ์ 2 “การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนส่ง” 

กลยุทธ ์ 2.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและก ากับดูแลด้านความมั่นคงของการขนส่ง 

หลักการและเหตุผล: 

การด าเนินงานด้านการก ากับและดูแลด้านมั่นคงถือเป็นภารกิจที่มีความส าคัญของ กพท. ดังนั้น เพื่อให้บุคลากร  
ทีม่ีหน้าที่รับผิดชอบการก ากับและดูแลด้านมั่นคงจึงควรได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเปูาหมาย 

วัตถุประสงค์: 

 มีผลการศึกษาความต้องการการพัฒนาบุคลากรด้านก ากับและดูแลด้านความมั่นคง 

 มีแผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการก ากับและดูแลด้านความมั่นคงที่สอดคล้องกับความต้องการการพัฒนา 

 มีการด าเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการก ากับและดูแล 
ด้านความมั่นคง 
 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2560-2564 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

หน่วยงานสนับสนุน - 

 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม  
พ.ศ. 2560–2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

รหัสโครงการ 
3.1.18 (4) 

การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรระดับวิชาชีพและประกาศนียบัตรด้านการขนส่งทางน้ า 

ยุทธศาสตร ์
3  “การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ” 

กลยุทธ ์ 3.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

หลักการและเหตุผล: 

ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้ายาม ส าหรับคน
ประจ าเรือ (แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. ๒๐๑๐) หรือ STCW (2010) ก าหนดให้ประเทศภาคีสมาชิก จะต้องควบคุมมาตรฐานในการ
ผลิตบุคลากรของเรือ ควบคุมการออกประกาศนียบัตร ( COC: Certificate of competency) ควบคุมในเรื่องการเข้าเวร
ยาม ส าหรับบังคับคนประจ าเรือ บริษัทเจ้าของเรือ สถาบันการศึกษาในด้านการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรม และการบริหาร
จัดการของรัฐเจ้าของธง โดยหลังจากเดือนมกราคมปี ๒๕๖๐ คนประจ าเรือทุกคนทั่วโลกต้องมีความรู้ความสามารถเป็นไป
ตามมาตรฐานของ อนุสัญญา STCW (๒๐๑๐) เนื่องจากคนประจ าเรือต้องเป็นบุคคลที่มีมาตรฐาน มีความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญในหน้าท่ีที่ตนรับผิดชอบเมื่อปฏิบัติงานในเรือ  

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย คือ หลายประเทศยังไม่ยอมรับคนประจ าเรือของไทย โดยอ้างเรื่อง
ประกาศนียบัตร (COC) ของไทยยังไม่ได้มาตรฐาน ขณะที่ กพ. ก าหนดระดับวุฒิการศึกษาของคนประจ าเรือต้องจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทั้งที่คนประจ าเรือจ านวนมากของไทยมีประสบการณ์สูง มีระยะเวลาปฏิบัติงานบนเรือมากพอ  
แต่ขาดเรื่องวุฒิปริญญาตรี ท าให้ กพ. ไม่รับรองมาตรฐานของคนเหล่านี้ ด้วยเหตุนี้จึงเสนอแนะให้มีการพัฒนาหลักสูตรระดับ
วิชาชีพและประกาศนียบัตรที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นไปตาม
มาตรฐานของอนุสัญญา STCW (๒๐๑๐) 

 

วัตถุประสงค์: 

 เพื่อพัฒนาการผลิตบุคลากรการพาณิชยนาวีให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561-2564  

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมเจ้าท่า 

หน่วยงานสนับสนุน - 

 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
3.1.23 

การผลักดันการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของระบบการบินทั้งระบบเชิงบูรณาการ  
ปี 2563-2567 

ยุทธศาสตร ์
3  “การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ของประเทศ” 
กลยุทธ ์ 3.1  พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานการขนส่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

หลักการและเหตุผล: 

การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของระบบการบินทั้งระบบ (System Capacity) ให้ทันต่อความ
ต้องการนั้นมีความส าคัญยิ่งต่อทั้งการรองรับและเหนี่ยวน าการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจากใน
ปัจจุบันการคมนาคมขนส่งทางอากาศกลายเป็นบริการที่ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น 
จากการลดลงของราคาบัตรโดยสารและการเพิ่มขึ้นของความสะดวกและความหลากหลายของเที่ยวบินและเส้นทางการบิน 
ที่ให้บริการ การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของระบบการบินทั้งระบบต้องใช้การวิเคราะห์ ก าหนด
เปูาหมาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน การขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผลที่บูรณาการการ เนื่องจากมีหลายหน่ วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีที่แตกต่างแต่เกี่ยวข้องกัน 

 

วัตถุประสงค์: 

 มีผลการศึกษาความต้องการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของระบบการบินทั้งระบบ (System 
Capacity) ของประเทศ 

 มีการก าหนดเปูาหมาย ยุทธศาสตร์และแผนงานเพ่ือผลกัดันการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของระบบ
การบินทั้งระบบเชิงบูรณาการ 

 มีการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลแผนงานเพื่อผลักดันการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของ
ระบบการบินท้ังระบบเชิงบูรณาการ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561-2562 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงกลาโหม 

หน่วยงานสนับสนุน ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
 

 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
3.2.1 (4) 

โครงการพัฒนาเส้นทางบริการรถโดยสารระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร ์
3  “การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ของประเทศ” 

กลยุทธ ์ 3.2  พัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างประเทศและภูมิภาคด้วยระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 

หลักการและเหตุผล: 
จากสถิติการเดินทางข้ามแดนผ่านแดนตามแนวพรมแดนทางบกของไทยในหลายปีที่ผา่นมาพบว่ามกีารขยายตัวของ

การเดินทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณด่านพรมแดนที่มีชุมชนเมืองขนาดใหญ่ของประเทศเพื่อนบ้าน
ประชิดแนวพรมแดน อาทิ จังหวัดหนองคาย เชียงราย มุกดาหาร นครพนม อุบลราชธานี อรัญประเทศ และ ตาก (แม่สอด) 
เป็นต้น และเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบได้เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะ
ท าให้การเดินทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มมากยิ่งข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

ในหลายปีที่ผ่านมา บริษัท ขนส่ง จ ากัด และกรมการขนส่งทางบก ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้มีการเปิด
ให้บริการรถโดยสารประจ าทางข้ามแดนและผ่านแดนในหลายเส้นทาง ทั้งที่เป็นลักษณะของการด าเนินการโดยประเทศใด
ประเทศหนึ่ง หรือการท าการตกลงเพื่อให้ผู้ประกอบการรถโดยสารประจ าทางทั้งสองประเทศมีการให้บริการร่วมกัน 

อย่างไรก็ดี ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การพัฒนาการค้าและเศรษฐกิจชายแดนมีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด 
ประกอบกับนโยบายรัฐบาลไทยท่ีพยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาบริเวณด่านพรมแดนที่ส าคัญ ตามนโยบายการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดความต้องการเดินทางระหว่างประเทศทางถนนมายิ่งขึ้นไปอีก ด้วยเหตุนี้เอง  
จึงควรมีการศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาเส้นทางการให้บริการรถโดยสารระหว่างประเทศ ซึ่งจะต้องมองทั้งในมิติของการ
ให้บริการ การสนับสนุนกิจกรรมบริเวณชายแดน และความมั่นคงของประเทศควบคู่กันไปด้วย  

 

วัตถุประสงค์: 

 ศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาเส้นทางบริการรถโดยสารระหว่างประเทศเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป  
 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561  

งบประมาณ 15 ล้านบาท 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมการขนส่งทางบก 

หน่วยงานสนับสนุน - 
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รหัสโครงการ 
3.2.2 

การส่งเสริมการใช้และการเจรจาสทิธิการบินและการขับเคลื่อนนโยบายการเปดิเสรีการบินเพื่อเพิ่มขดี
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ยุทธศาสตร ์
3   “การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ของประเทศ” 
กลยุทธ ์ 3.2 พัฒนาการเช่ือมโยงระหว่างประเทศและภมูิภาคด้วยระบบขนสง่และโลจิสติกส์ 

หลักการและเหตุผล: 

ข้อตกลงสิทธิการบิน (Air Service Agreement) ทั้งที่เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นคู่ความร่วมมือ (Bilateral 
Agreement) และกลุ่มประเทศที่มีความร่วมมือ (Multilateral Agreement) ถือเป็นการก าหนดสิทธิในการเข้าสู่ตลาด 
(Market Access) การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศที่ส าคัญ ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาตลาดการบริการด้านการบิน
ระหว่างประเทศของสายการบินสัญชาติไทย ในทางตรงกันข้ามก็เป็นการเพิ่มอุปสรรคการแข่งขันจากสายการบินต่างประเทศ
ให้เข้ามาแข่งขันกับสายการบินสัญชาติไทยเช่นเดียวกัน ดังนั้น กพท. ในฐานนะที่เป็นหน่วยงานท่ีทีบทบาทหน้าที่ในการก ากับ
และดูแลด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ จึงควรศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดแนวทางในการส่งเสริมการใช้และการเจรจา
สิทธิการบินและการขับเคลื่อนนโยบายการเปิดเสรีการบินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการสายการ
บินของประเทศ 

 

วัตถุประสงค์: 

 มีผลการศึกษาการประเมินผลการใช้สิทธิการบินของสายการบินสัญชาติไทยตามข้อตกลงสิทธิการบิน (Air Servie 
Agreement) ที่มีในปัจจุบัน และความต้องการใช้สิทธิการบินของสายการบินสัญชาติไทยตามข้อตกลงสิทธิการบิน 
(Air Servie Agreement) ในอนาคตที่เกิดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ 

 มีการก าหนดเปูาหมายและแผนงานการเจรจาสิทธิการบินเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับผลการศึกษา 

 มีแผนงานส่งเสริมการใช้สิทธิการบินของสายการบินสัญชาติไทยให้เพิ่มขึ้น  

 มีการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลแผนงานเพื่อผลักดันการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561-2564 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

หน่วยงานสนับสนุน - 
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รหัสโครงการ 
3.2.4 

โครงการปรับปรุงระบบการจัดเกบ็และการวิเคราะหส์ถิติการบินของประเทศไทย 

ยุทธศาสตร ์
3  “การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ของประเทศ” 
กลยุทธ ์ 3.2 พัฒนาการเช่ือมโยงระหว่างประเทศและภมูิภาคด้วยระบบขนสง่และโลจิสติกส์ 

หลักการและเหตุผล: 

การก าหนดเปูาหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อน และการติดตามและประเมินผลด้านการขนส่งทางอากาศ
ของประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์ จ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องมีข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่ครบถ้วน 
ครอบคุลม ถูกต้อง และทันสมัย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการด าเนินงานด้านต่างๆ แต่เนื่องจากในปัจจุบันระบบ
การจัดเก็บและการวิเคราะห์สถิติการบินของประเทศไทยยังไม่สมบูรณ์และมีโอกาสในการพัฒนา กพท. ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานหลักท่ีดูแลกิจการด้านการบินพลเรือนของประเทศ จึงควรด าเนินการปรับปรุงระบบการจัดเก็บและการวิเคราะห์สถิติ
การบินของประเทศให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

วัตถุประสงค์: 

 มีผลการศึกษาความต้องการ ปัญหา ข้อจ ากัด และแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบการจดัเก็บและ 
การวิเคราะหส์ถิติการบินของประเทศไทย 

 มีการก าหนดแผนงานปรับปรุงระบบการจัดเก็บและการวิเคราะห์สถิติการบินของประเทศไทย 

 มีการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลตามแผนงานเพ่ือให้การปรับปรุงฯแล้วเสร็จตามเปูาหมาย 
 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561-2564 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

หน่วยงานสนับสนุน - 
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รหัสโครงการ 
3.2.5 

โครงการน าร่องการแก้ปัญหาและพัฒนาการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี Free Zone ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

ยุทธศาสตร ์
3   “การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ของประเทศ” 
กลยุทธ ์ 3.2 พัฒนาการเช่ือมโยงระหว่างประเทศและภมูิภาคด้วยระบบขนสง่และโลจิสติกส์ 

หลักการและเหตุผล: 

ในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์พื้นที่ Free Zone ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยังไม่เป็นไปตามเปูาหมายและน้อย
กว่าความสามารถในการรองรับที่มีอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากมีข้อจ ากัดหลายประการทั้งด้านผู้ประกอบการ กฎระเบียบ
ข้อบังคับของส่วนราชการจากหลายกระทรวง และแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาและพัฒนาการใช้ประโยชน์ ดังนั้น สปค. 
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ก ากับแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และทีศักยภาพในการด าเนินงานเชิงบูรณาการ
ระหว่างกระทรวง จึงควรน าร่องการแก้ปัญหาและพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ Free Zone ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจากการเข้าถึงการใช้ประโยชน์พื้นที่ฯอย่างเป็นธรรม
ของผู้ประกอบการทุกกลุ่ม 

 

วัตถุประสงค์: 

 มีผลการศึกษาความต้องการ ปัญหา ข้อจ ากัด และแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ Free 
Zone ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 มีการก าหนดแผนงานเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี Free Zone ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 มีการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลตามแผนงานเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์พื้นที่ Free Zone ของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิอย่างเป็นรูปธรรม และช่วยให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561-2564 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณชิย์ 

หน่วยงานสนับสนุน ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
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รหัสโครงการ 
3.2.7 

โครงการแผนกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกเพื่อการพัฒนาบริการด้านการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศของ
ท่าอากาศยาน 

ยุทธศาสตร ์
3 “การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ของประเทศ” 
กลยุทธ ์ 3.2 พัฒนาการเช่ือมโยงระหว่างประเทศและภมูิภาคด้วยระบบขนสง่และโลจิสติกส์ 

หลักการและเหตุผล: 

ผู้ประกอบการท่าอากาศยานในปัจจุบัน ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานเชิงรุกในด้านการตลาดการบินเพิ่มมากขึ้น 
โดยท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาบริการการขนส่งทางอากาศที่สามารถรักษาและ/หรือเพิ่มการใช้บริการด้าน
การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานของตนให้คงเดิมและ/หรือมากขึ้น และยังช่วยให้ท่าอากาศยาน
สามารถจัดการความต้องการให้สอดคล้องกับการใช้ความสามารถในการให้บริการได้ดียิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค์: 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาบริการขนส่ง 
 ทางอากาศระหว่างประเทศของ 
 ท่าอากาศยานใน 5 รูปแบบ ได้แก่ 
 การเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางเดิมเพื่อลดเวลาการรอของผู้โดยสาร  
 การเปลี่ยนแบบอากาศยานที่ให้บริการที่มีจ านวนท่ีนั่งเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการ  
 การเพิ่มจ านวนสายการบินในเส้นทางบินเดิมเพื่อเพ่ิมการแข่งขันและเป็นทางเลือก และ 
 การเพิ่มเส้นทางการบินเส้นทางใหม่ทั้งแบบบินเช่ือมต่อเข้าจุดศูนย์กลาง (Hub-Spoke) และ เส้นทาทางบิน

ระหว่างจุด (Point-to-Point) 
 การลดลงของระดับราคาเฉลี่ยในแต่ละเส้นทางบิน 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2560 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

หน่วยงานสนับสนุน - 
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รหัสโครงการ 
3.2.8 

โครงการพัฒนาระบบ Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) 

ยุทธศาสตร ์
3   “การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ของประเทศ” 
กลยุทธ ์ 3.2 พัฒนาการเช่ือมโยงระหว่างประเทศและภมูิภาคด้วยระบบขนสง่และโลจิสติกส์ 

หลักการและเหตุผล: 

ในการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการบินทั้งระบบ ท่าอากาศยานถือเป็นผู้เล่นหลักที่เป็นจุดศูนย์กลางและ
จุดเช่ือมต่อของการด าเนินงานด้านการบินของผู้ประกอบการด้านต่างๆ เพื่อให้การแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ข้อมูลที่ส าคัญ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) จึงได้
ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ประโยชน์ตากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ท่าอากาศยานจะต้องเป็นผู้พัฒนาระบบหลักเพื่อให้
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆสามารถเช่ือมโยงระบบและข้อมูลได้ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานท่า
อากาศยานหลักของประเทศ จึงควรมีแผนงานการพัฒนาระบบ Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) ที่
เชื่อมโยงกันและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

วัตถุประสงค์: 

 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานท่าอากาศยานหลักของประเทศที่แผนงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) 

 มีผลลัพธ์ที่ชัดเจนจากการยกระดับขีดความสามารถในการรองรับ และ/หรือคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงานท่ีเป็นผลมาจากการด าเนินงานตามแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ Airport Collaborative 
Decision Making (A-CDM) แล้วเสร็จตามเปูาหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2560-2561 

งบประมาณ ปี 2560 = 0.4 ล้านบาท, ปี 2561 = 1.2 ล้านบาท 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 

หน่วยงานสนับสนุน - 
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รหัสโครงการ 
3.3.2 

การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการจัดการขนส่งทางรถไฟ 

ยุทธศาสตร ์
3   “การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ของประเทศ” 

กลยุทธ ์ 3.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบก ากับและดูแลด้านเศรษฐกิจ 

หลักการและเหตุผล: 

แม้ว่าในปัจจุบัน จะยังมีผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้าทางรางน้อยมาก แต่ในอนาคตข้างหน้าคาดว่าจะมีผู้เข้า
มาสู่ธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าทางรางมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลก าลังด าเนินการก่อสร้างโครงข่ายรถไฟและสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านการขนส่งทางรางอีกมาก ซึ่งจะช่วยให้การขนส่งสินค้าทางรางได้รับความสะดวกมากขึ้นและดึงดูดผู้ประกอบการ
รายใหม่เข้าสู่ตลาดมากข้ึน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่เข้ามาจัดการขนส่งทางรถไฟเพิ่งเข้ามาสู่ธุรกิจและยังมีความเสี่ยงใน
การด าเนินธุรกิจ จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบการ 

 

วัตถุประสงค์: 

 เพื่อก าหนดแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการจัดการขนส่งทางรถไฟ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561-2562 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมการขนส่งทางราง 

หน่วยงานสนับสนุน - 
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รหัสโครงการ 
3.3.3 

โครงการปรับปรุง/พัฒนากฎระเบยีบและมาตรฐานด้านการก ากับและดูแลด้านเศรษฐกิจการขนส่งสินค้า
ทางราง 

ยุทธศาสตร ์
3   “การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ของประเทศ” 

กลยุทธ ์ 3.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบก ากับและดูแลด้านเศรษฐกิจ 

หลักการและเหตุผล: 

แม้ว่าในปัจจุบัน จะยังมีผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้าทางรางน้อยมาก แต่ในอนาคตข้างหน้าคาดว่าจะมีผู้เข้า
มาสู่ธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าทางรางมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลก าลังด าเนินการก่อสร้างโครงข่ายรถไฟทางคู่เพิ่มขึ้นอีกหลาย
เส้นทาง ตลอดจนมีแผนงานพัฒนาย่านกองเก็บตู้สินค้าและก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายใหม่ที่เช่ือมเข้าประตูการค้าที่ส าคัญอีก
หลายแห่ง ซึ่งจะช่วยให้การขนส่งสินค้าทางรางได้รับความสะดวกมากขึ้นและดึงดูดผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดมากขึ้น  
เพื่อเป็นการปูองกันการให้บริการที่ไม่เป็นธรรมและสร้างมาตรฐานที่ดีในการก ากับดูแลกิจการการขนส่งทางรางที่ดีในอนาคต 
กรมการขนส่งทางรางที่ได้จัดตั้งขึ้นมาใหม่ จึงควรพัฒนาระบบงานและดูแลด้านก ากับและดูแลด้านเศรษฐกิจในการขนส่ง
สนิค้าทางรางขึ้นมา เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินงานตามกฎหมาย และด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดฯ โดยครอบคลุมอย่างน้อย
ตามประเด็นการก ากับต่อไปนี้ 

1)  การเข้าสู่และออกจากตลาด 
2)  การควบคุมและความเป็นเจ้าของ 
3)  ราคา 
4)  การแข่งขันที่เป็นธรรม 
5)  คุณภาพการด าเนินงาน 
6)  ขีดความสามารถในการแข่งขันและการด าเนินงาน 
7)  การเข้าถึงทรัพยากรที่ส าคัญ 
 

วัตถุประสงค์: 

 มีระบบงานการก ากับและดูแลด้านเศรษฐกิจในระบบขนส่งสินค้าทางราง ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคต 

 มีการบังคับใช้ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานฯอย่างต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561-2562 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมการขนส่งทางราง 

หน่วยงานสนับสนุน - 
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รหัสโครงการ 
3.3.4 

โครงการปรับปรุง/พัฒนากฎระเบยีบและมาตรฐานด้านการก ากับและดูแลด้านเศรษฐกิจการเดินรถไฟ
โดยสาร 

ยุทธศาสตร ์
3   “การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ของประเทศ” 

กลยุทธ ์ 3.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบก ากับและดูแลด้านเศรษฐกิจ 

หลักการและเหตุผล: 

แม้ว่าในปัจจุบัน จะยังมีผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้าทางรางน้อยมาก แต่ในอนาคตข้างหน้าคาดว่าจะมี 
ผู้เข้ามาสู่ธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าทางรางมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลก าลังด าเนินการก่อสร้างโครงข่ายรถไฟทางคู่เพิ่มขึ้นอีก
หลายเส้นทาง รถไฟฟูาขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลายเส้นทาง ตลอดจนรถไฟขนาดมาตรฐานที่ใช้
ความเร็วสูง ซึ่งจะช่วยใหผู้้โดยสารสามารถเดินทางทางรางได้สะดวกมากขึ้น และดึงดูดผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดมากขึ้น 
เพื่อเป็นการปูองกันการให้บริการที่ไม่เป็นธรรมและสร้างมาตรฐานที่ดีในการก ากับดูแลกิจการการขนส่งทางรางที่ดีในอนาคต 
กรมการขนส่งทางรางที่ได้จัดตั้งขึ้นมาใหม่ จึงควรพัฒนาระบบงานและดูแลด้านก ากับและดูแลด้านเศรษฐกิจการเดินรถไฟ
โดยสารขึ้นมา เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินงานตามกฎหมาย และด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดฯ โดยครอบคลุมอย่างน้อยตาม
ประเด็นการก ากับต่อไปนี้ 

1)  การเข้าสู่และออกจากตลาด 
2)  การควบคุมและความเป็นเจ้าของ 
3)  ราคา 
4)  การแข่งขันที่เป็นธรรม 
5)  คุณภาพการด าเนินงาน 
6)  ขีดความสามารถในการแข่งขันและการด าเนินงาน 
7)  การเข้าถึงทรัพยากรที่ส าคัญ 
 

วัตถุประสงค์: 

 มีระบบงานการก ากับและดูแลด้านเศรษฐกิจการเดินรถไฟโดยสารให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต 

 มีการบังคับใช้ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานฯอย่างต่อเนื่อง 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561-2562 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมการขนส่งทางราง 

หน่วยงานสนับสนุน - 
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รหัสโครงการ 
3.3.5 

การปรับปรุง/พัฒนาระบบงานก ากับและดูแลด้านเศรษฐกิจในระบบขนส่งทางอากาศ 

ยุทธศาสตร ์
3   “การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ของประเทศ” 
กลยุทธ ์ 3.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบก ากับและดูแลด้านเศรษฐกิจ 

หลักการและเหตุผล: 

ปัจจุบัน จ านวนผู้ประกอบการด้านการขนส่งทางอากาศเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งผู้ประกอบการท้องถิ่นและ
ผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของความต้องการในการใช้บริการการขนส่งทางอากาศที่เพิ่มสูงขึ้น
อย่างรวดเร็วเช่นกัน ดังนั้นการก ากับและดูแลผู้ประกอบการในระบบขนส่งด้านเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม 
ความสะดวกสบาย และการบรรลุเปูาหมายด้านการพัฒนาถือเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นยิ่ง กพท. จึงควรพัฒนาระบบงานการและ
ดูแลด้านก ากับและดูแลด้านเศรษฐกิจในระบบขนส่งทางอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินงานตามกฎหมาย 
และด าเนินการกับผู้ที่ละเมิดฯ โดยครอบคลุมอย่างน้อยตามประเด็นการก ากับต่อไปนี้ 

1)  การเข้าสู่และออกจากตลาด 
2)  การควบคุมและความเป็นเจ้าของ 
3)  ราคา 
4)  การแข่งขันที่เป็นธรรม 
5)  คุณภาพการด าเนินงาน 
6)  ขีดความสามารถในการแข่งขันและการด าเนินงาน 
7)  การเข้าถึงทรัพยากรที่ส าคัญ 
 

วัตถุประสงค์: 

 มีระบบงานการก ากับและดูแลด้านเศรษฐกิจในระบบขนส่งทางอากาศ ที่ถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

 มีการบังคับใช้ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานฯอย่างต่อเนื่อง 
 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561-2562 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

หน่วยงานสนับสนุน - 

 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
3.3.6 

การด าเนินงานตรวจสอบการด าเนนิงานผู้ประกอบการตามมาตรฐานด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร ์
3   “การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ของประเทศ” 
กลยุทธ ์ 3.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบก ากับและดูแลด้านเศรษฐกิจ 

หลักการและเหตุผล: 

จากความส าคัญของการพัฒนาระบบงานการก ากับดูแลด้านเศรษฐกิจ กพท. จึงควรก าหนดแผนงานและ
ด าเนินงานเพื่อการตรวจสอบ(Surveillance) ผู้ประกอบการอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและสม่ าเสมอ เพื่อทั้งเป็นการปูองปราม
และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝุาฝืน 

วัตถุประสงค์: 

 มีการจัดท าแผนงานการตรวจสอบการด าเนินงานผู้ประกอบการตามกฎหมายด้านเศรษฐกิจ 

 มีการด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจในระบบขนส่งทางอากาศ ก ากับและตดิตามให้เกิด 
การปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรการที่ก าหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2560-2564 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

หน่วยงานสนับสนุน - 

 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
3.3.7 

การพัฒนาบุคลากรด้านการก ากับและดูแลด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร ์
3   “การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ” 
กลยุทธ ์ 3.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบก ากับและดูแลด้านเศรษฐกิจ 

หลักการและเหตุผล: 

การด าเนินงานด้านการก ากับและดแูลด้านเศรษฐกิจถือเป็นภารกิจท่ีมีความส าคัญของ กพท. ดังนั้น เพื่อให้บุคลากร
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการก ากับและดูแลด้านเศรษฐกิจจึงควรได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
เปูาหมาย 

วัตถุประสงค์: 

 มีผลการศึกษาความต้องการการพัฒนาบุคลากรด้านก ากับและดูแลด้านเศรษฐกิจ 

 มีแผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการก ากับและดูแลด้านเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับความต้องการการพัฒนา 

 มีการด าเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการก ากับและดูแล
ด้านเศรษฐกิจ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2560-2564 

งบประมาณ 0.8 ล้านบาทต่อป ี

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

หน่วยงานสนับสนุน - 

 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม  
พ.ศ. 2560–2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

รหัสโครงการ 
4.4.9 

โครงการพัฒนาระบบตดิตามและแสดงต าแหน่งรถไฟ 

ยุทธศาสตร ์ 4 “การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จ” 

กลยุทธ ์ 4.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการขนส่ง 

หลักการและเหตุผล: 

รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางอย่างเต็มที่ในช่วงที่ผ่านมาและขับเคลื่อนนโยบาย
อย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งถือเป็นการพัฒนาเชิงกายภาพเท่านั้น ในขณะเดียวกันควรมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
ที่มีประสิทธิภาพควบคู่กันไปด้วย ซึ่งการพัฒนาระบบติดตามและแสดงต าแหน่งรถไฟถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการควบคุม
การให้บริการที่มีประสิทธิภาพและยังเป็นข้อมูลที่ผู้โดยสารสามารถใช้ในการวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ช่วยให้การขนส่ง
ทางรางมีความน่าเช่ือถือมากข้ึนและสามารถเพิ่มสัดส่วนปริมาณผู้โดยสารให้สูงขึ้นได้อีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์: 

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามขบวนรถไฟในเส้นทางต่างๆ  

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและสามารถพัฒนาเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการเดินทางล่วงหน้า
ส าหรับผู้โดยสารได้ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561-2562 

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก การรถไฟแห่งประเทศไทย 

หน่วยงานสนับสนุน - 

 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
4.5.2 

การจัดงานประชุมวิชาการดา้นการขนส่งระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร ์ 4 “การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จ” 

กลยุทธ ์ 4.5 พัฒนาทรัพยากรบุคคล งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการขนส่ง 

หลักการและเหตุผล: 

การจัดประชุมวิชาการด้านการขนส่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น ส่วนมากจะด าเนินการโดยสถาบันการศึกษาต่างๆ 
ทั่วประเทศ ซึ่งองค์ความรู้จะเกิดกับเฉพาะนิสิตนักศึกษาและครูอาจารย์ที่ได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมนั้นๆ เท่านั้น  
ไม่ได้มีการถ่ายทอดมาถึงยังบุคลากรในหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ก ากับดูแลโครงการด้านคมนาคมขนส่ง  ในขณะเดียวกัน
บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ที่มีความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ยังขาดเวทีส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการไปสู่
ภายนอก 

การจัดประชุมวิชาการด้านการขนส่งระดับนานาชาติจะถือเป็นเวทีที่บุคลากรของรัฐใช้ในการเผยแพร่ผลงานและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งท้ังที่มาจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ 

 

วัตถุประสงค์: 

 เพื่อเป็นเวทีส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรที่ท างานอยู่ในหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ 
ตลอดจนใช้ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน  

 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการขนส่งของประเทศและยกระดับมาตรฐานความรู้ไปสู่ระดับสากล 
 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561-2564  

งบประมาณ 10 ล้านบาทต่อป ี

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมการขนส่งทางราง 

หน่วยงานสนับสนุน การรถไฟแห่งประเทศไทย / การรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

 

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
4.5.3 

โครงการกองทุนวิจัยด้านการขนสง่ทางราง 

ยุทธศาสตร ์ 4 “การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จ” 

กลยุทธ ์ 4.5 พัฒนาทรัพยากรบุคคล งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการขนส่ง 

หลักการและเหตุผล: 

ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางเป็นอย่างมาก ซึ่งในระยะยาวการ
ขนส่งทางรางจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ตามเปูาหมายอย่าง
แน่นอน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นเชิงกายภาพเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถจะท าให้การ
พัฒนาระบบรางเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพได้ จ าเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมควบคู่กันไปด้วย 
ซึ่งงานวิจัยถือเป็นรากฐานแห่งความส าเร็จของการพัฒนาท่ียั่งยืนที่ส าคญัยิ่ง การพัฒนาดังกล่าวจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องได้รับการ
สนับสนุนทั้งด้านเงินทุน ข้อมูล ความต้องการ และการก าหนดทิศทางที่ชัดเจน แต่เนื่องจากในปัจจุบัน ยังไม่มีการก าหนด
กลุ่มการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในกองทุนวิจัยในระดับประเทศท่ีชัดเจน กรมการขนส่งทางรางที่ได้มีการจัดตัง้
ขึ้นมานั้น ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบรางที่ส าคัญของประเทศ จึงควรเร่งด าเนินการให้เกิด
งานวิจัยและพัฒนาท่ีมีระบบการสนับสนุนงบประมาณในลักษณะกองทุนที่ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งระบบรางควรร่วมสนับสนุน เพื่อให้สามารถผลิตผลงานที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในการ
พัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศ 

 

วัตถุประสงค์: 

 มีการก าหนดเปูาหมายและแผนงานในการด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการขนส่งทาง รางของ
ประเทศ 

 มีการจัดท าระบบการบริหารงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนงานในการด าเนินงานด้านการ
วิจัยและพัฒนาด้านการขนส่งทางราง 

 มีการด าเนินงาน ติดตามและประเมินผลตามแผนงานในการด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการขนส่ง
ทางรางของประเทศ 

 มีผลลัพธ์จากการวิจัยและพัฒนาที่เป็นรูปธรรมที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในด้านการขนส่งทางราง 
 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2563-2564  

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร/ กรมการขนส่งทางราง 

หน่วยงานสนับสนุน  

  



  

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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รหัสโครงการ 
4.5.4 

การพัฒนาบุคลากรด้านการขนส่งทางราง 

ยุทธศาสตร ์ 4 “การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จ” 

กลยุทธ ์ 4.5 พัฒนาทรัพยากรบุคคล งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการขนส่ง 

หลักการและเหตุผล: 

ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางเป็นอย่างมาก ซึ่งในระยะยาวการ
ขนส่งทางรางจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ตามเปูาหมายอย่าง
แน่นอน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นเชิงกายภาพเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถจะท าให้การ
พัฒนาระบบรางเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพได้ จ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะเมื่อโครงการ
พัฒนารถไฟทางคู่ รถไฟสายใหม่ และรถไฟความเร็วสูงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเริ่มก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมกันหลายโครงการ  
จะท าให้เกิดความต้องการบุคลากรเฉพาะการขนส่งทางในหลายสาขาด้วยกัน 

การพัฒนาดังกล่าวจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการวางแผนเพื่อก าหนดสาขาวิชาเฉพาะทางที่จ าเป็นในอนาคต 
ตลอดจนการสนับสนุนด้านเงินทุนด้วย กรมการขนส่งทางรางที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นมานั้น ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบรางท่ีส าคัญของประเทศ จึงควรเร่งด าเนินการให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านการขนส่งทางรางตาม
ความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์: 

 มีการก าหนดเปูาหมายและแผนงานในการด าเนินงานด้านการผลิตบุคลากรด้านการขนส่งทางรางที่ชัดเจน 

 มีการจัดท าระบบการบริหารงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนงานในการด าเนินงานด้านการ
พัฒนาบุคลากรด้านการขนส่งทางราง 

 มีการติดตามและประเมินผลบุคลากรตามแผนงานในการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการขนส่งทาง
รางของประเทศ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ พ.ศ. 2561-2564  

งบประมาณ - 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กรมการขนส่งทางราง 

หน่วยงานสนับสนุน การรถไฟแห่งประเทศไทย / การรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

 


