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ส่วนท่ี 1 
ลักษณะท่ีส ำคัญของกระทรวงคมนำคม 

 
๑.๑  โครงสร้ำงกระทรวงคมนำคม 

กระทรวงคมนาคม มสี่วนราชการ ดังต่อไปนี้  
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี (สรค.) 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง (สปค.) 
(๓) กรมเจ้าท่า (จท.) (เคยใช้ช่ือ กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี ในช่วงปี พ.ศ. 2545 

ถึง พ.ศ. 2552)  
(๔) กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 
(๕) กรมท่าอากาศยาน (ทย.) (เดิมช่ือ กรมการบินพาณิชย์ กรมการขนส่งทางอากาศ และ

กรมการบินพลเรือน ตามล าดับ) 

(๖) กรมทางหลวง (ทล.) 
(๗) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) 
(๘) ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 

ปัจจุบันกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการขอจัดตั้ง “กรมการขนส่งทางราง” เป็นส่วนราชการใหม่ 
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

กระทรวงคมนาคมมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในการก ากับดูแลทั้งสิ้น 14 แห่ง ดังนี้ 
(๑) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
(๒) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
(๓) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 
(๔) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 
(๕) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
(๖) สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) 
(๗) บริษัท ขนส่ง จากัด (บขส.) 
(๘) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (บวท.) 
(๙) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) (บกท.) 
(๑๐) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) 

(๑๑) บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเซีย จ ากัด (ทอส.) 
(๑๒) บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ ากัด (รทส.) 
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(๑๓) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด (รฟฟท.) 

(๑๔) บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จ ากัด (บทม.) 

นอกจากนี้ยังมี ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็น 
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นและมีฐานะ  
เป็นนิติบุคคล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชก าหนดการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

โครงสร้างกระทรวงคมนาคมแสดงหน่วยงานในสังกัดจ าแนกตามกลุ่มภารกิจแสดงด้วยแผนภูมิดังนี้ 
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๑.๒  ภำรกิจ อ ำนำจ หน้ำที่ ของกระทรวงคมนำคม และหน่วยงำนในสังกดั 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ก าหนดให้กระทรวงคมนาคม มีอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวกับการขนส่ง ธุรกิจการขนส่ง การวางแผนจราจร และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการคมนาคม และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงคมนาคม 
หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีภารกิจ หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1) ส ำนักงำนรัฐมนตรี (สรค.) 

มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบาย
ระหว่างกระทรวง 

2) ส ำนักงำนปลัดกระทรวง (สปค.) 

มีหน้าที่พัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรร
ทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไป รวมทั้ง  งานก ากับและเร่งรัดตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผล
สัมฤทธ์ิตามภารกิจของกระทรวง 

3) กรมเจ้ำท่ำ (จท.) (เคยใช้ช่ือ กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี ในช่วงปี พ.ศ. 2545 
ถึง พ.ศ. 2552) 

มีหน้าที่ก ากับดูแล การส่งเสริม การพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ าและการพาณิชยนาวีให้มี
การเช่ือมต่อกบัระบบการขนส่งอื่นๆ ทั้งการขนส่งผูโ้ดยสารและสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย 
และกิจการเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย 
ตลอดจนการสนับสนุนภาคการส่งออกให้มีความเข้มแข็ง 

4) กรมกำรขนส่งทำงบก (ขบ.) 

มีหน้าที่ก ากับดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประสาน
และวางแผนให้มีการเช่ือมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ เพื่อให้ระบบการขนส่งทางบก  
เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย 

5) กรมท่ำอำกำศยำน (ทย.) (เดิมช่ือ กรมการบินพาณิชย์ กรมการขนส่งทางอากาศ และ
กรมการบินพลเรือน ตามล าดับ) 

มีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาโครงข่ายและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน และท่าอากาศยาน ให้มี
ความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ  

6) กรมทำงหลวง (ทล.) 

มีหน้าที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง การก่อสร้างและบ ารุงรักษาทางหลวงให้มี
โครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์ ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง 
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7) กรมทำงหลวงชนบท (ทช.) 

มีหน้าที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง การก่อสร้างและบ ารุงรักษาทางหลวงให้มี
โครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์ ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง 

8) ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร (สนข.) 

มีหน้าที่เสนอแนะนโยบายและจัดท าแผนหลัก แผนแม่บท และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
การขนส่งและจราจร ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในระบบการขนส่งของประเทศ  

9) กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 

มีหน้าที่ให้บริการรถไฟ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้บริการขนส่งใน 
เชิงสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศ และตอบสนองนโยบายในการ
ให้บริการขนส่งราคาต่ าและมีประสิทธิภาพของรัฐ รวมทั้งพัฒนาและเช่ือมโยงโครงข่าย 
การขนส่ง  

10) กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 

มีหน้าที่จัดให้มีและให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และได้
มาตรฐานสากลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อลดปัญหาการเดินทางและบรรเทา
ปัญหาการจราจรติดขัดและเพื่อคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า  

11) กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 

มีหน้าที่บริหารและพัฒนาท่าเรือให้เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ( Infrastructure) ที่ส าคัญ เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ร่วมทุนกับภาครัฐ ภาคเอกชน
ในกิจการท่าเรือและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งและการขนถ่ายสินค้าให้มี
โครงข่ายเช่ือมโยง (Logistic Chain) ระหว่างท่าเรือ และส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

12) กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 

มีหน้าที่จัดให้มีการพัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย ให้บริการ
อย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพการด าเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้ง พัฒนาระบบบริการจัดการ
และการลงทุน เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์การ  

13) องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

มีหน้าที่ให้บริการด้านขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยให้บริการรถโดยสารทุกประเภท และบริษัทรถ
ร่วมแก่ประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง คือ นครปฐม นนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร และรองรับความต้องการของประชาชนให้ทั่วถึง  
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14)   สถำบันกำรบินพลเรือน (สบพ.) 

มีหน้าที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบินให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
อย่างเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศและสอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาค 
ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีและบริการด้านการขนส่งทางอากาศ เผยแพร่ความรู้ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของระบบขนส่ง
ทางอากาศยานของไทย เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการซ่อมบ ารุงอากาศยาน ขยายการ
ให้บริการอากาศยานและสร้างบริการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน รวมทั้ง
สนับสนุนกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม ในการด าเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ 
ให้เป็นไปตามพันธกรณีตามอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และด าเนินการ
ทดสอบบุคลากรด้านการบินเพื่อขอรับใบอนุญาตบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย 

15) บริษัท ขนส่ง จ ำกัด (บขส.) 

มีหน้าที่รับท าการขนส่งโดยทั่วไป เพื่อบริการการเดินรถขนส่งผู้โดยสาร และกิจการต่อเนื่อง 
โดยมุ่งเน้นความปลอดภัย ความสะดวก ความตรงต่อเวลา และความทันสมัย ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด ทั้งธุรกิจเดินรถและธุรกิจบริหารสถานี จัดบริการเดินรถให้มีลักษณะ
โครงข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศและเช่ือมต่อระหว่างประเทศ พัฒนาสถานีและศูนย์ซ่อมบ ารุง
ในลักษณะที่ครบวงจร รวมทั้งยกระดับมาตรฐานในการก ากับดูแลรถบริษัทและผู้ประกอบการ
รถร่วม  

16) บริษัท วิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จ ำกัด (บวท.) 

มีหน้าที่บริหารจัดการให้การจราจรทางอากาศมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบและวิธีการใน
การให้บริการการเดินอากาศให้มีความปลอดภัยสูงสุด โดยใช้เทคโนโลยีที่น าสมัยตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็ว เสริมสร้างความมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ และ
สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเพิ่มบทบาทและศักยภาพในการให้บริการและการยอมรับ 
สู่เวทีระดับโลก 

17) บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) (บกท.) 

มีหน้าที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งกิจการอื่นสนับสนุนและเกี่ยวข้องกัน เช่น การบริการภาคพื้น การซ่อม
บ ารุงอากาศยาน คลังสินค้า ครัวการบิน โรงแรม ภัตตาคาร เป็นต้น 

18) บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) (ทอท.) 

มีหน้าที่ส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งด าเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับการ
ประกอบกิจการท่าอากาศยาน ได้แก่ กิจการตั้งสนามบินหรือที่ข้ึน-ลงช่ัวคราวของอากาศยาน 
การจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ การให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับอากาศยาน
สินค้า พัสดุภัณฑ์ ผู้โดยสารและลูกจ้างของผู้ประกอบธุรกิจในการเดินอากาศ รวมทั้งการ
ให้บริการหรือจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการดังกล่าว 
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19) บริษัท ไทย-อะมำดิอุส เซำท์อีสต์เอเซีย จ ำกัด (ทอส.) 

มีหน้าที่ด าเนินกิจการให้บริการระบบส ารองที่นั่งแบบเบ็ดเสร็จแก่สายการบินต่างๆ และธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ 

20) บริษัท โรงแรมท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ จ ำกัด (รสท.) 

มีหน้าที่ด าเนินกิจการโรงแรม ที่พัก และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ 

21) บริษัท รถไฟฟ้ำ ร.ฟ.ท. จ ำกัด (รฟฟท.) 

มีหน้าที่บริหารและให้บริการโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเช่ือมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมืองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วยการ
ให้บริการรถไฟฟ้าด่วนและรถไฟฟ้าธรรมดา 

22) บริษัท ไทยสมำยล์ แอร์เวย์ จ ำกัด 

ด าเนินธุรกิจด้านการขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศ และระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
จีน และอินเดีย มีระยะทางการบินไม่เกิน 4 ช่ัวโมงบิน 

23) ส ำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) 

เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ หรือกฎหมายอื่น และมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ 

(1) ก ากับ ดูแล ควบคุม ส่งเสริม และพัฒนา กิจการการบินพลเรือน ทั้งในด้านนิรภัย 
การรักษาสิ่งแวดล้อม การรักษาความปลอดภัย การอ านวยความสะดวกในการขนส่ง
ทางอากาศ เศรษฐกิจ การขนส่งทางอากาศ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ  
การบินพลเรือนให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล 

(2) ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ 

(3) ส่งเสริม และพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางอากาศ อุตสาหกรรมการบินและ
กิจการ การบินพลเรือนให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 

(4) เป็นศูนย์กลางในการให้บรกิารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
กิจการการบินพลเรือนให้สามารถด าเนินการและแข่งขันได้ในระดับสากล 
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๑.๓  กำรด ำเนนิกำรภำยใตก้ฎหมำย 

กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องโดยตรงกบัหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมมี ดังนี ้

กฎหมำยด้ำนกำรขนส่งทำงบก  
 พระราชบัญญัตริถยนต์ พ.ศ. 2522 
 พระราชบัญญัตกิารขนสง่ทางบก พ.ศ. 2522 
 พระราชบัญญัตจิัดวางการรถไฟและทางหลวง พทุธศักราช พ.ศ. 2464 
 พระราชบัญญัตกิารรถไฟแห่งประเทศไทย พุทธศักราช พ.ศ. 2494 
 พระราชบัญญัตกิ าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตรบ์นทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 
 พระราชบัญญัตทิางหลวง พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัตทิางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. 2521 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหารมิทรัพย์เพื่อกจิการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540 
 พระราชบัญญัตกิารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 

กฎหมำยด้ำนกำรขนส่งทำงน  ำ  
 พระราชบัญญัตสิ่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 
 พระราชบัญญัตกิารรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 
 พระราชบัญญัตเิรอืไทย พุทธศักราช พ.ศ. 2481 
 พระราชบัญญัตกิารเดินเรอืในน่านน้ าไทย พุทธศักราช พ.ศ. 2456 

กฎหมำยด้ำนกำรขนส่งทำงอำกำศ  
 พระราชบัญญัตกิารเดินอากาศ พุทธศักราช พ.ศ. 2497 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานทีก่ระท าผิดกฎหมาย พ.ศ. 2519 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2521 
 พระราชก าหนดการบินพลเรือนแหง่ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎหมำยด้ำนกำรขนส่งต่อเน่ืองหลำยรูปแบบ  
 พระราชบัญญัตกิารขนสง่ต่อเนือ่งหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 
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ส่วนท่ี 2 
สภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อกระทรวงคมนาคม 

 
๒.๑  สภาพการณท์ั่วไปและประเดน็ท้าทายภาคการขนสง่ 

๒.๑.๑  ความคล่องตัวและการเขา้ถึง 

ปัญหาการจราจรติดขัดในประเทศไทยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาอย่างยาวนาน เนื่องจากจ านวนประชากร 
ในเมืองใหญ่ไดเ้พิ่มจ านวนข้ึนอยา่งรวดเร็ว ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ยังพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคล
มีการจดทะเบียนรถใหม่เพิ่มข้ึนทุกปี ขณะที่พื้นที่โครงข่ายถนนไม่ ได้เพิ่มข้ึนทันต่อการเพิ่มข้ึนของ
ปริมาณรถยนต์ และโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและระหว่างเมืองยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง
และไม่ได้เช่ือมต่อกันอย่างเป็นระบบ ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะของประชาชน โดยสัดส่วนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในปี พ.ศ. 2558 มีประมาณร้อยละ 
32.82 เท่านั้น 

จากผลการศึกษาของส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เมื่อปี พ.ศ. 2555 
พบว่า ความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ในปี พ.ศ. 2555 อยู่ที่ 39.4 กม./ชม. และมีแนวโน้มที่จะลดลงเหลือ 33.9 กม./ชม. ภายในปี พ.ศ. 2565 
หากไม่มีการด าเนินการใดๆ เพิ่มเติม ขณะที่ทางหลวงสายหลักของประเทศต้องประสบปัญหา
การจราจรติดขัดเช่นกัน ซึ่งความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางบนโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศมีแนวโน้ม
ลดลงเช่นกันในปีอนาคต โดยความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางลดลงจาก 77.5 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ในปี 
พ.ศ. 2553 เหลือ 74.5 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ในปี พ.ศ. 25631 โดยทางหลวงสายหลักที่มีแนวโน้ม
ติดขัดมาก อาทิ ถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันออก ทางหลวงหมายเลข 32 (ช่วงบางปะอิน-อ่างทอง) 
และทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่รองรับการเดินทางเข้าและออกจาก
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มุ่งหน้าสู่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล าดับ โดย
ทางหลวงดังกล่าวมีความหนาแน่นของปริมาณจราจรเกือบเต็มขีดความสามารถในการรองรับ 
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง ยิ่งติดขัดเป็นพิเศษ นอกจากนั้น ยังพบปัญหาความ
แออัดของทางหลวงสายหลักที่เช่ือมเข้าด่านพรมแดนที่ส าคัญของประเทศ อาทิ ทางหลวงหมายเลข 2 
ทางเข้าด่านพรมแดนหนองคาย และทางหลวงหมายเลข 4 ทางเข้าด่านสะเดา  

ส าหรับการขนส่งทางอากาศ ปัจจุบันได้ประสบปัญหาเรื่องความแออัดเช่นเดียวกับการขนส่งทางถนน 
เนื่องจากมีปริมาณผู้โดยสารหนาแน่นเกินขีดความสามารถในการรองรับ โดยมีปัจจัยที่ส าคัญมาจาก
การเติบโตอย่างรวดเร็วของสายการบินต้นทุนต่ า ที่เพิ่มจ านวนผู้โดยสารจาก 2 ล้านคนต่อปี เมื่อปี 
พ.ศ. 2547 มาเป็น 53 ล้านคนต่อปี ในปี พ.ศ. 2559 หรือเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี ส่งผลให้
ปริมาณผู้โดยสารทางอากาศโดยรวมทั้งประเทศที่เพิ่มข้ึนจาก 45 ล้านคนต่อปีเมื่อปี พ.ศ. 2547  
มาเป็น 120 ล้านคนต่อปีในปี พ.ศ. 2559 ขณะที่การพัฒนาท่าอากาศยานยังไม่สามารถด าเนินการ
ไดท้ันกับความต้องการ ซึ่งจากผลการศึกษาของ สนข. พบว่าปัจจุบันท่าอากาศยานที่ประสบปัญหา
                                            
1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งรายสาขา พ.ศ. 2554-2563 โครงการศึกษาจัดท าแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร 
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
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ความแออัดทั้งในส่วนของ ทางว่ิง อาคารผู้โดยสาร และหลุมจอด ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ท่าอากาศยานภูเก็ต อุดรธานี สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี กระบี่ และขอนแก่น เป็นต้น ส่วนท่าอากาศยาน
ที่ก าลังจะประสบปัญหาแออัดตามมาในอนาคต ได้แก่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ เป็นต้น 

ส าหรับการขนส่งทางน้ า หากพิจารณาการขนส่งผู้โดยสารพบว่ามีความหนาแน่นเฉพาะในเส้นทาง
คลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร ส่วนการให้บริการในแม่น้ าเจ้าพระยาพบว่ายังไม่แออัดมากนัก 
ขณะที่ในพื้นที่ต่างจังหวัดการให้บริการส่วนใหญ่เป็นลักษณะของเรือเฟอร์รี่ตามเส้นทางท่องเที่ยว 
ที่อยู่ตามเกาะต่างๆ ซึ่งยังไม่แออัดเช่นกัน โดยในปี พ.ศ. 2558 พบว่ามีจ านวนผู้โดยสารทางน้ า
ภายในประเทศรวมกันทั้งสิ้น 104,100 คนส าหรับปัญหาการขนส่งผู้โดยสารทางน้ าในปัจจุบัน ได้แก่ 
เรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงจุดเช่ือมต่อท่าเรือโดยสารสาธารณะ ให้เช่ือมโยงกับการขนส่งสาธารณะ
รูปแบบอื่น การส่งเสริมให้มีการใช้บริการเรือโดยสารสาธารณะมากขึ้น การก าหนดราคาค่าโดยสารที่
เป็นธรรมให้คนทุกคนเข้าถึงได้ (Affordable) 

ส าหรับการขนส่งสินค้าทางน้ า พบว่าประเทศไทยมีแม่น้ าสายหลักอยู่จ านวน 22 สาย มีความยาว
รวมกันประมาณ 5,800 กิโลเมตร แต่แม่น้ าที่มีการใช้เพื่อขนส่งสินค้าทางน้ าในปริมาณมากมีจ านวน
เพียง 5 สาย ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก แม่น้ าแม่กลอง แม่น้ าบางปะกง และแม่น้ าท่าจีน  
มีความยาวรวมกันประมาณ 1,400 กิโลเมตร โดยแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นแม่น้ าสายหลักที่มีปริมาณการ
ขนส่งสินค้ามากที่สุด และเป็นที่ตั้งของท่าเรือภายในประเทศและท่าเรือระหว่างประเทศที่ส าคัญ 

ส าหรับการขนส่งทางราง ปัจจุบันประเทศไทยมีโครงข่ายทางรถไฟครอบคลุมพื้นที่ 47 จังหวัดทั่วประเทศ 
มีระยะทางรวม 4,122 กิโลเมตร แบ่งเป็นทางเดี่ยว 3,763 กิโลเมตร ทางคู่ 252 กิโลเมตร และ 
ทางสาม 107 กิโลเมตร ซึ่งการขนส่งทางรางยังคงไม่สามารถท าความเร็วได้มากนัก โดยขบวนรถโดยสาร 
มีความเร็วเฉลี่ยประมาณ 60 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง และขบวนรถสินค้า มีความเร็วเฉลี่ยประมาณ  
35 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง อย่างไรก็ตาม เมื่อการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สามารถก่อสร้างรถไฟทางคู่
แล้วเสร็จทั่วประเทศ ตามแผนการพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่และรถไฟสายใหม่ คาดว่าจะท าให้
โครงข่ายรถไฟครอบคลุมจังหวัดต่างๆ เพิ่มข้ึนเป็น 53 จังหวัด และท าให้ขบวนรถโดยสารมีความเร็วเฉลี่ย
เพิ่มข้ึนเป็น 80 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง และขบวนรถสนิค้ามีความเรว็เฉลี่ยเพิ่มข้ึนเป็น 60 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  

ส าหรับปัญหาการเข้าถึง (accessibility) สถานีผู้โดยสารทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ 
ถือเป็นปัญหาที่เรือ้รังมานานของประเทศไทย เนื่องมาจากการขาดการประสานงานและบูรณาการ ที่มี
ประสิทธิภาพ ประชาชนในหลายพื้นที่ยังต้องประสบปัญหาการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการใหบ้รกิารทีไ่ม่ทั่วถึง และเรื่องอัตราค่าโดยสารที่มีราคาแพง ท าให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย 
ไม่สามารถใช้บริการได ้ตลอดจนการขาดแคลนสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสมที่สถานีผู้โดยสาร 
ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาช่องทางพิเศษที่สถานีต่าง ๆ ส าหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ ให้สามารถใช้บริการ
ได้สะดวก หรือจัดสิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการก่อน 

การพัฒนาระบบขนส่งในอนาคตจึงไม่เพียงมุ่งแก้ไขปัญหาเรื่องความคล่องตัว ลดปัญหาการจราจรติดขัด 
แต่ต้องมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ โดยมีการให้บริการ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีราคาที่เป็นธรรม และไม่เกิดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
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๒.๑.๒  ความปลอดภัยและกฎระเบียบสากล 

ปัญหาอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนของประเทศไทย เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตล าดับต้นๆ  
ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าปีละหลายหมื่นล้านบาท โดยอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน  
ส่วนใหญ่มักเกิดจากพฤติกรรมในการขับข่ียานพาหนะ ความไม่เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย และ
ปัญหาทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น 
 

จากสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลก พบว่าในปี พ.ศ. 2556 มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกรวมกันกว่า 
1.25 ล้านคน ซึ่งอุบัติเหตุทางถนนถือเปน็สาเหตุส าคัญอันดับหนึ่งที่ท าให้ผู้มีอายุระหว่าง 15 - 19 ปี
เสียชีวิต และมีแนวโน้มจ านวนตัวเลขเพิ่มข้ึนทุกปี ด้วยเหตุนี้ องค์การสหประชาชาติจึงได้ก าหนดให้
เป้าหมายด้านความปลอดภัยทางถนนเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยตั้งเป้าหมายที่จะลดจ านวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 
ลงครึ่งหนึ่งภายในปี พ.ศ. 2573 ดังนั้น การรณรงค์เรื่องความปลอดภัยทางถนนจึงเป็นวาระที่ทุก
ประเทศทั่วโลก ให้ความส าคัญ 

ในปี พ.ศ. 2558 องค์การอนามยัโลก (World Health Organization: WHO) ประมาณการว่าประเทศไทย
มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงถึง 21,897 ราย หรือคิดเป็นประมาณ 60 รายต่อวัน ซึ่งจัดเป็น
ประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับที่สองของโลก แม้ว่าจะมีการด าเนินการ
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถลดระดับความรุนแรงของปัญหาดังกล่าวได้
อย่างมีนัยส าคัญ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องก าหนดให้เรื่องความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ  
โดยมีหน่วยงานหลักในการแก้ปัญหา คือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีหน่วยงานต่างๆ 
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ร่วมด าเนินการ  

การที่ประเทศไทยเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ท าให้การขนส่งผู้โดยสาร
และสินค้าระหว่างกันมีมากข้ึน โดยเฉพาะรถบรรทุกของประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับใบอนุญาตให้เดินรถ
เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งส่วนมากเป็นรถที่ใช้พวงมาลัยฝั่งซ้าย จากประเด็นดังกล่าวท าให้มีโอกาสที่จะ
เกิดอุบัติเหตุบนถนน ของประเทศไทยมากข้ึน อันเนื่องมาจากการขับข่ีที่ไม่คุ้นเคย การไม่ช านาญเส้นทาง 
โดยเฉพาะเส้นทางที่เป็นจุดเสี่ยงจุดอันตราย ยิ่งมีโอกาสสูงที่จะเกิดอุบตัิเหตุบอ่ยครั้ง ดังนั้น การออกแบบ
เส้นทางในอนาคต ต้องค านึงถึงการแก้ไขจุดอันตรายและการติดตั้งป้ายเตือน และป้ายบอกทางทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ท าให้ผู้ขับข่ีรับรู้เส้นทางได้ล่วงหน้า 

ขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมได้จัดต้ังศูนย์ปลอดภัยคมนาคม ซึ่งมีภารกิจในการประสานงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านคมนาคมขนส่ง และก าหนดนโยบายในการลดจ านวนอุบัติเหตุและเพิ่ม
มาตรฐานความปลอดภัยในระยะเร่งด่วน ได้แก่ การแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายบนเส้นทางสายหลักและ
เส้นทางสายรอง การสร้างวินัยในการขับข่ี การจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท เป็นต้น 

ส าหรับการขนส่งทางอากาศ พบว่ายังคงเป็นระบบขนส่งที่ประสบปัญหาด้านมาตรฐานความปลอดภัย 
ซึ่งท าให้องค์กรนานาชาติเฝา้จับตามองประเทศไทยอย่างใกลชิ้ด เช่น กรณีของ ICAO (The International 
Civil Aviation Organization) ที่ติดธงแดงให้กับประเทศไทยในเรื่องของมาตรฐานการก ากับดูแล
ความปลอดภัยทางการบิน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญหาข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ระเบียบกฎหมาย 
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ที่ยังคงล้าสมัย จ านวนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ก ากับด้านความปลอดภัยยังมีไม่เพียงพอ
กับปริมาณเที่ยวบิน ที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึนอย่างรวดเรว็ ถือเป็นบทเรียนส าคัญที่รัฐบาลจ าเป็นต้อง
เร่งปรับปรุงแก้ไข เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดข้ึนโดยเร็ว 

๒.๑.๓  การใช้พลังงานในภาคการขนส่ง 

ความไม่สมดุลในภาคการคมนาคมขนส่งของประเทศไทย ที่เน้นการขนส่งทางถนนเป็นหลัก ส่งผลต่อ
สัดส่วนการใช้พลังงานภายในประเทศ โดยจากสถิติของส านักงานนโยบายและแผนพลงังานพบว่า ในปี 
พ.ศ. 2557 ภาคคมนาคมขนส่งใช้พลังงานคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 ของการใช้พลังงานทั้งหมดของ
ประเทศ โดยเป็นการใช้พลังงานในภาคการขนส่งทางถนนถึงร้อยละ 78 ของการใช้พลังงานในภาค
การขนส่งทั้งหมด ท าให้ประเทศไทยต้องน าเข้าพลังงานเป็นจ านวนมากเพื่อใช้ในการบริโภค ส่งผลให้
เศรษฐกิจของประเทศ มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของพลังงานในตลาดโลก โดยเฉพาะ
ราคาน้ ามัน  

ดังนั้น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าไปใช้ระบบการขนส่งทางรางและทางน้ ามากข้ึนจะช่วย
ลดการใช้พลังงานในภาคการขนส่งได้อย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากการขนส่งทางรางและทางน้ าใช้
พลังงานต่อหนึ่งหน่วยสินค้าต่ ากว่าการขนส่งทางถนนอย่างน้อย 3 เท่า การเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์รุ่นใหม่
ที่มีประสิทธิภาพในการเผาผลาญเช้ือเพลิงดีข้ึนยังสามารถช่วยลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองได้เช่นกัน 
และการแสวงหาพลังงานทางเลือกใหม่ๆ ที่ประหยัดและเป็นพลังงานสะอาด เป็นประเด็นที่มี
ความส าคัญเร่งด่วนที่รัฐบาลได้เร่งด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงพลังงานได้จัดท าแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนให้มากยิ่งข้ึน 

ผลจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าไปใช้ระบบการขนส่งทางรางและทางน้ ามากข้ึน 
นอกจากจะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานแล้ว ยังสามารถลดต้นทุนการขนส่งสินค้าในภาพรวม
ของประเทศ ท าให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มข้ึนในระยะยาว โดยผลการศึกษา
ของ สนข. เมื่อปี พ.ศ. 2556 พบว่าต้นทุนเฉลี่ยของการขนส่งสินค้าทางถนน ทางราง และทางน้ า  
อยู่ที่ 2.12 บาทต่อตัน-กิโลเมตร 0.95 บาทต่อตัน-กิโลเมตร และ 0.65 บาทต่อตัน-กิโลเมตร 
ตามล าดับ 

๒.๑.๔  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลก 

ภาคคมนาคมขนส่งมีส่วนอย่างมากในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การปล่อยมลพิษ
ทางอากาศและเสียง การท าให้โลกเกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) ซึ่งเกิดผลเสียร้ายแรงต่อ
สุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ส าหรับประเทศไทย การคมนาคมขนส่งส่วนใหญ่ยังคงใช้
การขนส่งทางถนนและรถยนต์ส่วนบุคคล ท าให้เกิดการปล่อยมลพิษทางอากาศและเสียงในอัตราสูง  

ส าหรับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (Climate Change) เนื่องมาจากภาวะเรือน
กระจก (Greenhouse Effect) ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิด
ภาวะโลกร้อน และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกอย่างรวดเร็วกว่าในอดีตที่ผ่านมา 
ซึ่งภาคคมนาคมขนสง่มีสดัสว่นการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก (Greenhouse Gas) สู่ช้ันบรรยากาศของโลก 
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ที่สูงเมื่อเทียบกับสาขาอื่น โดยเฉพาะก๊าซ CO2 ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกทีส่ าคัญในภาคการขนสง่ ท าให้
ภาคการขนส่งเป็นสาขาที่มบีทบาทส าคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก 
ที่ผ่านมาประเทศไทย ได้ลงนามให้สัตยาบันต่อพิธีสารเกียวโต เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2545 เพื่อ
แสดงเจตนารมณ์ต่อประชาคมโลก ที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศโลก และต่อมาในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๑ (COP 21) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ประเทศไทยได้แสดง
เจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้ก าหนดเป้าหมาย
การลดก๊าซเรือนกระจกภายในปี พ.ศ. 2573 ร้อยละ ๒๐ - ๒๕ นอกจากนั้น องค์การสหประชาชาติ
ได้ก าหนดให้เรื่องพลังงานสะอาดและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกเป็นส่วนหนึ่งของ
เป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ภายในปี พ.ศ. 2573 อีกด้วย 

ดังนั้น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งมาสู่การขนส่งทางรางและทางน้ า และส่งเสริมการใช้ยานพาหนะ
ที่มีประสิทธิภาพสูง/ประหยัดพลังงาน รวมถึงการแสวงหาพลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาด  
เพื่อลดการใช้ฟอสซิลจะช่วยลดปัญหามลพิษและท าให้ระบบคมนาคมขนส่งมีความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

๒.๑.๕  การขยายตัวของเมืองและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 

การย้ายถ่ินฐานของประชากรจากชนบทเข้าสูเ่มืองเป็นสิง่ที่เกิดข้ึนในทุกประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะเมื่อ
ประเทศมีการพัฒนามากข้ึน ท าให้เขตเมืองมีการขยายตัวออกไปในหลายทิศทาง จากผลการจัดท า  
ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง พบว่าประชากรไทยมีแนวโน้มที่จะอาศัย
ในพืน้ที่เขตเมืองมากขึ้น โดยคาดว่าภายในปี พ.ศ. 2600 จะมีสัดส่วนประชากรในเมืองต่อประชากร
ในชนบทประมาณ 50:50 เทียบกับสัดสว่นในปัจจบุันอยู่ที ่30:70 ซึ่งการขยายตัวดังกล่าว ท าให้เกิด
ปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาหลายประการ อาทิ การขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
การจัดการของเสีย ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน เป็นต้น  นอกจากปัญหาทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนแล้ว การขยายตัวของเมอืงยังท าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดมากข้ึน จากแบบจ าลอง 
(eBUM) ของ สนข. ในปี พ.ศ. 2557 พบว่าความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ที่ประมาณ 39.4 กม./ชม. และมีแนวโน้มจะลดลงเหลือ 
33.9 กม./ชม. ภายในปี พ.ศ. 2565 หากไม่มีการด าเนินการใดๆ ท าให้รัฐบาลจ าเปน็ต้องมีการลงทุน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพิ่มข้ึน เพื่อให้ครอบคลุมเช่ือมโยงไปยังพื้นที่ต่า งๆ ที่
ขยายตัวออกไป ท าให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เป็นการสร้างโอกาสและทางเลือก
ในการกระจายตัวของประชากรในพื้นที่ต่างๆ โดยไม่จ าเป็นต้องอพยพเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานคร
และเมืองหลักในภูมิภาคดังเช่นในปัจจุบัน เพื่อลด ความเหลื่อมล้ าด้านการพัฒนา ลดความแออัด และ
กระจายรายได้ ให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมกันมากขึ้น 

นอกจากนั้น รัฐบาลในสมัยนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 
2559 เห็นชอบการพัฒนาพื้นที่แนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 
บริเวณพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อส่งเสริมให้เป็นฐานการผลิต 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต (New Engine of Growth) โดยต่อยอด 5 
อุตสาหกรรมเดิมที่มศัีกยภาพ (First S-curve) และการพัฒนา 5 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) 
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รองรับการพัฒนาของประเทศในอีก 20 ปีข้างหน้า ซึ่งหากด าเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ทั้งหมด 
พื้นที่ดังกล่าวจะกลายเป็นเขตเศรษฐกิจที่ส าคัญยิ่งของเอเชีย เป็นประตูการค้าที่ส าคัญของกลุ่ม
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และยังเป็นประตูที่จะเช่ือมต่อไปยังประเทศจีน และอินเดีย ดึงดูดการ
ลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติกว่า 1.5 ล้านล้านบาท และเป็นศูนย์กลางในการคมนาคมขนส่งที่ส าคัญ
ของภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย  

อีกประเด็นหนึ่งที่ส าคัญ คือ ประเทศไทยก าลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในปี พ.ศ. 2564 และเข้าอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2568  
ซึ่งจะท าให้เกิดการขาดแคลนก าลังแรงงาน เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประชากรไทยมี บุตร
น้อยลง ท าให้ประชากรที่เข้าสู่วัยแรงงานมีจ านวนน้อยลงตามไปด้วย ขณะที่ในอนาคต ผู้คนมีแนวโน้ม
จะอายุยืนยาวมากข้ึนจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ ท าให้จะมีประชากรผู้สูงอายุ
มากขึ้น โดยคาดว่าในปี พ.ศ. 2568 จะมีจ านวนผู้สูงอายุมากถึง 14.4 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 20 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ท าให้รัฐบาลจะต้องมีภาระทางการคลังเพิ่มมากขึ้น
จากการแบกรับและดูแลผู้สูงอายุ  

ดังนัน้ การพัฒนาเมืองในทศวรรษต่อไปควรจะมุง่พัฒนาให้เมืองมีความยั่งยืน ประชาชนทุกคนสามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณะข้ันพืน้ฐานต่างๆ ได้อย่างเท่าเทยีมและทั่วถึง โดยมีระบบคมนาคมขนส่งที่เข้าถึงง่าย 
ปลอดภัย และมีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งรองรับการให้บริการเด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ  

๒.๑.๖  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล 

ประเทศไทยมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยดีิจทิัลอย่างก้าวกระโดดในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาและก าลงักา้วไปสู่
สังคมและเศรษฐกิจแบบดิจิทัลที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งวิถีชีวิตและรูปแบบการท างานในอนาคตอย่างสิ้นเชิง 
มีการพัฒนาอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่เป็นระบบอัตโนมัติ (Automation) และระบบ
ไฟฟ้า รวมถึงมีอุปกรณ์ที่รองรับอินเทอร์เน็ต (Internet of things) และสามารถพกพาไปได้ทุกที่เพิ่ม
มากข้ึน ส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงคลังข้อมูลและแสวงหาความรู้ได้อย่างไร้ขีดจ ากัด มีการ
สื่อสารข้อมูลระหว่างกันที่รวดเร็วข้ึน และมีการให้บริการทางการเงิน และการขนส่งสินค้าที่สะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึนด้วย 
 

การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในอนาคต จึงไดมุ้่งสู่การเป็นระบบขนส่งอจัฉริยะ (Intelligent Transport 
Systems: ITS) เพื่อก้าวสู่ Smart Transportation and Logistics ภายใต้นโยบาย Smart Thailand 
2020 ของรัฐบาล กล่าวคือ เป็นระบบขนส่งที่มกีารน าเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั หรือคิดค้นข้ึนใหม่ 
มาผสานกับองค์ประกอบด้านการขนส่ง (ยานยนต์ ผู้เดินทาง โครงสร้างทางกายภาพ) เพื่อก่อให้เกิด
ระบบขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยยิ่งข้ึน โดยเทคโนโลยีที่น ามาใช้กับระบบขนส่ง 
ประกอบด้วย งานประมวลข้อมูลข่าวสาร งานสื่อสารโทร คมนาคม และงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
โดยเทคโนโลยดีังกล่าวอาจถูกติดตั้งใช้งานอยู่บนยานพาหนะ หรืออุปกรณ์ส่วนบุคคล เช่น Smartphone 
หรือติดตั้งอยู่ตามท้องถนน และศูนย์ควบคุม และน ามาบูรณาการหรือใช้งานร่วมกัน อาทิ การตรวจวัด
ข้อมูลการจราจรและประมวลผลมาใช้ในการควบคุมสัญญาณไฟจราจร การระบุต าแหน่งของรถ
โดยสารสาธารณะและเวลาที่คาดว่าจะมาถึง การให้ข้อมูลก่อนและขณะเดินทางเพื่อช่วยวางแผนการ
เดินทาง การแจ้งเตือนอุปสรรคของเส้นทางลว่งหน้า ระบบตั๋วร่วม การช าระค่าโดยสารอตัโนมัติ เป็นต้น 
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ผลที่ตามมา คือ ท าให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะมากข้ึน และหน่วยงานภาครัฐ
สามารถควบคุม ก ากับดูแล และประเมินผลการใหบ้รกิารระบบขนสง่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ท าให้สามารถก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับการให้บริการและปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนจริง 

๒.๑.๗  การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สถานการณ์เศรษฐกิจโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประเทศ
มหาอ านาจที่เคยมีระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงได้เผชิญกับปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ อาทิ กลุ่ม
ประเทศในสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฯลฯ และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและ
รวดเร็วของประเทศจีน และอินเดียได้แผ่ขยายอิทธิพลไปทั่วโลก ประกอบกับหลายประเทศในทวีป
เอเชียไดม้ีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน เพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ทวีปเอเชียมีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจมากข้ึน และมีโอกาสก้าวไปสู่การเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของโลกได้ในอนาคต 

อาเซียนถือเป็นอีกภูมิภาคหนึ่งที่มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยไดจ้ัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) ในปี พ.ศ. 2558 และที่ผ่านมา ประเทศมหาอ านาจทาง
เศรษฐกิจ อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค
อาเซียนมากขึ้น ท าให้อาเซียนมีแนวโน้มที่จะก้าวไปสู่การเป็นฐานการผลิตที่มีห่วงโซ่อุปทานระดับโลก 
(Global Supply Chain) ในขณะเดียวกันการแข่งขันก็จะทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน มีการย้ายฐานการ
ผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ทักษะต่ าและแรงงานเข้มข้นไปยังประเทศที่มีค่าแรงต่ ากว่า หรือมีความ
ได้เปรียบด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ ดังนั้น ประเทศไทยควรส่งเสริมการผลิตสินค้าที่ใช้ทักษะและ
ความรู้ข้ันสูง เพื่อยกระดับมูลค้าสินค้าและบริการ ท าให้ศักยภาพในการแข่งขันสูงข้ึน และในอนาคต 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ จะเป็นปัจจัยส าคัญที่ชักน าการพัฒนา
เศรษฐกิจ และเนื่องจากประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในการเป็น
ศูนย์กลางด้านการขนส่งของอาเซียน รัฐบาลจึงไดส้่งเสริม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งให้สามารถเช่ือมโยงฐานการผลิตสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ ตลอดจนเช่ือมต่อไป
ยังประตูการค้าที่ส าคัญกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ มาเลเซีย เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา และเช่ือมต่อ 
ไปยังประเทศเวียดนาม จีน และอินเดีย ตลอดจนส่งเสริมผู้ประกอบการของไทย ให้ด าเนินธุรกิจได้
อย่างสะดวก ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 
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๒.๒  สภาพการณด์้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ 

2.2.1 ข้อมูลท่ีส าคัญของระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทย 

1) โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง  

 การขนส่งทางถนน 

- ถนนภายใต้ความรับผิดชอบของกรมทางหลวง : 66,871 กิโลเมตร (เป็นทางหลวงขนาด 
4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 16,697 กิโลเมตร และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
(Motorway) ระยะทาง 146 กิโลเมตร)  

- ถนนภายใต้ความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท : 49,080 กิโลเมตร 

- ถนนภายใต้ความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย : 207.9 กิโลเมตร 

- ถนนภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ หน่วยงานอื่น : 
101,846 กิโลเมตร 

- ปัญหาส าคัญของโครงข่ายทางหลวง คือ การติดขัดของทางหลวงสายหลัก โดยเฉพาะ
บริเวณโดยรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นที่เขตอุตสาหกรรมที่เช่ือมต่อกับถนน
วงแหวนอุตสาหกรรม เส้นทางสายหลักที่เช่ือมไปยังประตูการค้าที่ส าคัญ อาทิ ท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ฯลฯ รวมถึง
เส้นทางสายหลัก ที่มุ่งหน้าไปยังเมืองหลักในภูมิภาคต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 2.2-1 ซึ่ง
เส้นทางต่างๆ ดังกล่าว ล้วนแล้วแต่มีความหนาแน่นของปริมาณจราจรเกินกว่าร้อยละ 90 
ในช่วงช่ัวโมงเร่งด่วน และช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง  

- กรมทางหลวงได้จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) จ านวน 21 สายทาง ระยะทางรวมทัง้สิ้น 6,612 กิโลเมตร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรองรบัปริมาณจราจรของโครงข่ายทางถนนทั้งระบบ โดยผลการศึกษา
พบว่า หากโครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองดังกล่าวสามารถด าเนินการได้ตาม
แผนงานทั้งหมดในปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2574 จะท าให้โครงข่ายทางหลวงทั้งระบบ
ของไทย มีค่าเฉลี่ยความเร็วของรถเพิ่มข้ึน ดังแสดงในรูปท่ี 2.2-2 ในทางตรงกันข้าม 
หากการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองดังกล่าว ไม่เป็นไปตามแผน จะท าให้เส้นทาง
สายหลักหลายสาย มีปริมาณจราจรหนาแน่นเกินความจุในการรองรับ ดังแสดงในรูปที่ 
2.2-3 
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ท่ีมา: โครงการส าหรับการศึกษาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย (พ.ศ. 2555)  

กรมทางหลวง 

รูปท่ี 2.2-1 สภาพความหนาแน่นของปริมาณจราจรบนโครงข่ายทางหลวง   

A 
B 
C 
D 
E 
F 

< 0.30 
0.30-0.47 
> 0.47–0.68 
> 0.68-0.89 
> 0.89–1.00 
> 1.00 

ระดับปริมาณจราจรต่อความจุ (V/C) 

200,000 

กิโลเมตร  คัน-รถยนต์นัง่ต่อวัน 

 
200,000 

100,000 
50,000 25,000 

 0        50      100 

100,000 50,000 

คัน-รถยนต์นัง่ต่อวัน 
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พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2574 

ท่ีมา: โครงการส าหรับการศึกษาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย (พ.ศ. 2555) กรมทางหลวง 

รูปท่ี 2.2-2 สภาพความหนาแน่นของปริมาณจราจรบนโครงข่ายทางหลวงในอนาคต (กรณีมีการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง)  

กิโลเมตร 

ระดับปริมาณจราจร 
ต่อความจุ (V/C) 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

< 0.30 
0.30-0.47 
> 0.47–0.68 
> 0.68-0.89 
> 0.89–1.00 
> 1.00 

0     50   100 

กิโลเมตร คัน-รถยนต์น่ังต่อวัน 

200,000 
100,000 

50,000 25,000 

ระดับปริมาณจราจร 
ต่อความจุ (V/C) 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

< 0.30 
0.30-0.47 
> 0.47–0.68 
> 0.68-0.89 
> 0.89–1.00 
> 1.00 

0     50   100 

กิโลเมตร คัน-รถยนต์น่ังต่อวัน 

200,000 
100,000 

50,000 25,000 

คัน-รถยนต์นั่งต่อวัน 

200,000 
100,000 50,000 

คัน-รถยนต์นั่งต่อวัน 

200,000 
100,000 50,000 
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พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2574 

ท่ีมา: โครงการส าหรับการศึกษาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย (พ.ศ. 2555) กรมทางหลวง 

รูปท่ี 2.2-3 สภาพความหนาแน่นของปริมาณจราจรบนโครงข่ายทางหลวงในอนาคต (กรณีไม่มีการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง)

ระดับปริมาณจราจร 
ต่อความจุ (V/C) 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

< 0.30 
0.30-0.47 
> 0.47–0.68 
> 0.68-0.89 
> 0.89–1.00 
> 1.00 

0     50   100 

กิโลเมตร คัน-รถยนต์น่ังต่อวัน 

200,000 
100,000 

50,000 25,000 

ระดับปริมาณจราจร 
ต่อความจุ (V/C) 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

< 0.30 
0.30-0.47 
> 0.47–0.68 
> 0.68-0.89 
> 0.89–1.00 
> 1.00 

0     50   100 

กิโลเมตร คัน-รถยนต์น่ังต่อวัน 

200,000 
100,000 

50,000 25,000 

คัน-รถยนต์นั่งต่อวัน 

200,000 
100,000 50,000 

คัน-รถยนต์นั่งต่อวัน 

200,000 
100,000 50,000 
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 การขนส่งทางน  า 
- ชายฝั่ง : 2,614 กิโลเมตร 
- แม่น้ า (เฉพาะที่การใช้ในการคมนาคมขนส่งหลัก) : 1,750 กิโลเมตร 
- คลอง (เฉพาะที่การใช้ในการคมนาคมขนส่งหลัก) : 207.9 กิโลเมตร 
- ท่าเรือที่มีการข้ึนทะเบียนไว้กับกรมเจ้าท่า มีทั้งหมด 490 ท่า ในจ านวนนี้ส่วนใหญ่เป็น

ท่าเรือเพื่อการสัญจรและวิธีชุมชน รวมถึงรองรับการท่องเที่ยว ขณะที่ท่าเรือขนาดใหญ่ 
ที่ใช้ในกิจการขนส่งสนิค้าเปน็หลกัมีจ านวน 5 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง 
ท่าเรือระนอง ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ภายใต้การก ากับดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ภายใต้การก ากับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

- ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าเรือกรุงเทพปี พ.ศ. 2559 อยู่ที่ 1.4 ล้าน TEUs และท่าเรือแหลมฉบัง 
อยู่ที่ 6.6 ล้าน TEUs ขณะที่ขีดความสามารถในการรองรับสินค้าของท่าเรือกรุงเทพ และ
ท่าเรือแหลมฉบัง อยู่ที่ 1.34 ล้าน TEUs ต่อปี และ 10.8 ล้าน TEUs ตามล าดับ 

 การขนส่งทางราง 
- ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย มีโครงข่ายเส้นทางรถไฟรวมทั้งสิ้น 4,122 กิโลเมตร 

ประกอบด้วย ทางเดี่ยว 3,763 กิโลเมตร ทางคู่ 252 กิโลเมตร และทางสาม 107 กิโลเมตร 
- นอกจากนั้น ยังมีโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนภายใต้การก ากับดูแลของการ

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร 
ที่เปิดให้บริการแล้ว ในปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 108 กิโลเมตร แบ่งเป็น 

o สายสีเขียวเข้ม หมอชิต-แบริ่ง ระยะทาง 22.25 กม. 
o สายสีเขียวอ่อน สนามกีฬาฯ-บางหว้า ระยะทาง 14.2 กม. 
o สายสีน้ าเงิน บางซื่อ-หัวล าโพง ระยะทาง 20 กม. 
o สายสีม่วง บางใหญ่-เตาปูน ระยะทาง 23 กม. 
o รถไฟฟ้าสุวรรณภูมิ พญาไท-มักกะสัน-สุวรรณภูมิ ระยะทาง 28.5 กม. 

- โครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ 
o รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-บางแค ระยะทาง 15.9 กม. และบางซื่อ-

ท่าพระ ระยะทาง 11.1 กม. (รฟม.) 
o รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ระยะทาง 13.0 กม. (รฟม.)  
o รถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ระยะทาง 19.0 กม. 

(รฟม.) 
o ระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ -รังสิต ระยะทาง 26.0 กม. 

(รฟท.) 
- โครงการที่ก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จและรอติดตั้งงานระบบ ได้แก่ 

o ระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดงอ่อน) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ระยะทาง 15.0 กม. 
(รฟท.) 
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- โครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยอยู่ระหว่างการประกวดราคา ได้แก่ 
o รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ระยะทาง 34.5 กม. (รฟม.) 
o รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง ระยะทาง 30.4 กม. (รฟม.) 
o รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี ระยะทาง 21.2 กม. (รฟม.) 

- โครงการที่อยู่ในระหว่างการขออนุมัติโครงการร่วมลงทุน (PPP) ได้แก่ 
o ระบบขนสง่ทางรถไฟเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (แอร์พอร์ตลิงค์) ส่วนต่อขยาย

ช่วงพญาไท-ดอนเมือง ระยะทาง 21.8 กม. (รฟท.) 
- โครงการที่ออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จและผ่านความเห็นชอบการประเมินผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยอยู่ในระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ได้แก่ 
o รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสมุทรปราการ-บางปู ระยะทาง 9.5 กม. (รฟม.) 
o รถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงคูคต-ล าลูกกา ระยะทาง 7.0 กม. (รฟม.) 

 การขนส่งทางอากาศ 
- ท่าอากาศยานของกรมการท่าอากาศยาน : 28 แห่ง  
- ท่าอากาศยานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) : 6 แห่ง 
- ท่าอากาศยานของภาคเอกชน (บางกอกแอร์เวยส์) : 3 แห่ง 
- ท่าอากาศยานของกองทพัเรือ ซึ่งเปิดให้ใช้ในกิจการพลเรือน : 1 แห่ง (ท่าอากาศยานอูต่ะเภา) 
- ท่าอากาศยานที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ ท่าอากาศยานเบตง (เปิดใช้ปี พ.ศ. 2562) 
- เส้นทางบินระหว่างประเทศภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR) ประมาณ 

๒๓,๐๐๐ กิโลเมตร 
- เส้นทางบินภายในประเทศภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ ประมาณ ๓๐,๐๐๐ กิโลเมตร 
- พื้นที่ห้วงอากาศทีม่ีการใช้งานเฉพาะเพื่อภารกิจด้านความมั่นคง คิดเป็นประมาณร้อยละ ๕๐ 

ของพื้นที่ห้วงอากาศทั้งหมด 
- ขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินในภาพรวมของประเทศ ในปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ 

0.90 ล้านเที่ยวบินต่อปี และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 1.32 ล้านเที่ยวบินในปี พ.ศ. 2564 

2) รูปแบบและปริมาณการเดินทางและขนส่งสินค้า 

ส าหรับสัดส่วนการเดินทางและการขนส่งสินค้าด้วยรูปแบบการขนส่งประเภทต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 
 การเดินทางในเขต กทม. และปริมณฑล: ในปี พ.ศ. 2556 ปริมาณการเดินทางในเขต กทม. 

และปริมณฑลมีประมาณ 25.4 ล้านคน-เที่ยวต่อวัน โดยเป็นการเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล
ประมาณ 17.1 ล้านคน-เที่ยวต่อวัน (ร้อยละ 67) และรถโดยสารสาธารณะ 8.4 ล้านคน-
เที่ยวต่อวัน (ร้อยละ 33) โดยเป็นการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าประมาณ 1.3 ล้านคน-
เที่ยวต่อวัน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของปริมาณการเดินทางทั้งหมด  
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 การเดินทางระหว่างเมือง: จากการศึกษาของกรมทางหลวงในปี พ.ศ. 2557 พบว่ามีการเดินทาง
ระหว่างเมืองรวมทั้งสิ้นประมาณ 3.6 ล้านเที่ยวต่อวัน หรือเท่ากับ 1,314 ล้านเที่ยวต่อปี  
ในจ านวนดังกล่าวรอ้ยละ 89.6 เป็นการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบคุคล รองลงมาเปน็การเดินทาง
โดยรถโดยสารประจ าทาง รถไฟ และเครื่องบิน โดยมีสัดส่วนอยูท่ี่ร้อยละ 7.5 1.8 และ 1.1 
ตามล าดับ  

 การขนส่งสินค้า: ในปี พ.ศ. 2556 พบว่าการขนส่งสินค้าภายในประเทศมีปริมาณรวมทั้งสิ้น 
804.5 ล้านตัน แบ่งเป็นการขนส่งสินค้าทางถนน 704.0 ล้านตัน ทางน้ า 89.1 ล้านตัน 
ทางราง 11.3 ล้านตัน และทางอากาศ 0.04 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนการขนส่งสินค้า
ทางถนน ร้อยละ 87.5 ทางน้ าร้อยละ 11.1 ทางรางร้อยละ 1.4 และทางอากาศร้อยละ 0.02 

3) ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  

ในปี พ.ศ. 2558 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ได้
ประมาณการตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของไทย อยู่ที่ระดับ 13.5 ล้านล้านบาท 
ขณะที่ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยอยู่ที่ 1.91 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.1 ของ 
GDP และเมื่อพิจารณาแนวโน้มในช่วง 5 ปหีลังสุด พบว่าต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศไทย
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงจากร้อยละ 15.2 ในปี พ.ศ. 2553 ลงมาเหลือร้อยละ 14.1 
ในปี พ.ศ. 2558 ดังแสดงในรูปท่ี 2.2-4 

 

  
ท่ีมา: รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจ าปี สศช.  
หมายเหตุ: *ปี พ.ศ. 2558 คาดการณ์โดย สศช. 

รูปท่ี 2.2-4 ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2553-2558 
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โดยสัดส่วนดังกล่าวจ าแนกเป็นต้นทุนด้านการขนส่ง (Transport Cost) ร้อยละ 7.5 ต้นทุน 
ด้านการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (Inventory Cost) ร้อยละ 5.3 และต้นทุนการบริหารจัดการ
ด้านโลจิสติกส์ ร้อยละ 1.3 ดังแสดงในรูปที่ 2.2-5 จากแนวโน้มดังกล่าว ต้นทุนการเก็บรักษา
สินค้าคงคลังถือเป็นเป็นตัวแปรหลักที่ท าให้ตัวเลขต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง 
ส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้า ซึ่งถือเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่สุดในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ในภาพรวม 
ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนสลับกับคงที่มาอย่างต่อเนื่อง กระทรวงคมนาคมจึงมีบทบาทส าคัญในการ
ก าหนดนโยบาย และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง
สินค้า และท าให้ตัวเลขต้นทุนค่าขนส่งต่อ GDP ลดลงในอนาคต 

 

 
ท่ีมา: รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจ าปี สศช.  
หมายเหตุ: *ปี พ.ศ. 2558 คาดการณ์โดย สศช. 

รูปท่ี 2.2-5 องค์ประกอบของต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2553-2558 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และญี่ปุ่น พบว่า
สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของกลุ่มประเทศดังกล่าว ยังอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าประเทศไทย
ค่อนข้างมาก โดยอยู่ที่ร้อยละ 7.9 ร้อยละ 8 และร้อยละ 11.4 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางท่ี 2.2-1 
จึงสะท้อนว่าประเทศไทยยังจ าเปน็ต้องมกีารพัฒนาเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว และเพิ่มโอกาสในการ
แข่งขัน ของประเทศให้ทัดเทียมกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วดังกล่าวในอนาคต  
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ตารางท่ี 2.2-1 ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ 

ประเทศ ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP หมายเหตุ 
สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 7.9  

 
ข้อมูลปี พ.ศ. 2559 รายงานโดย  Annual State of 
Logistics Report  
 ว   ซ  : http://cerasis.com/2016/06/30/2016-
state-of-logistics/ 

ญี่ปุ่น ร้อยละ 11.4 ข้อมูลปี พ.ศ. 2555 
 ่ี  : Dr.C.Jothi Baskara Mohan  (March 2013) The 
Impact of Logistic Management on Global 
Competitiveness, International Journal of Business 
and Management Invention, Volume 2 Issue 3 

จีน ร้อยละ 19.0 
อินเดีย ร้อยละ 13.0 
ยุโรป ร้อยละ 10.0 

สิงคโปร์ ร้อยละ 8.0 ข้อมูลปี พ.ศ. 2555 
 ่ี  : Kadin and LPEM UI 
(www.indii.co.id/upload_file/201206210835460) 

มาเลเซีย ร้อยละ 13.0 

 
2.2.2  ขีดความสามารถในการแข่งขันของระบบคมนาคมขนส่งไทยในเวทีโลก 

World Economic Forum (WEF), Global Competitiveness Report 2015 – 2016 ได้จัดอันดับ
คุณภาพและความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 
โดยประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับที่ 3 ของอาเซียน โดยเป็นรองประเทศสิงคโปร์ และ
มาเลเซีย ตามล าดับ เมื่อพิจารณาการจัดอันดับในระดับโลก พบว่าประเทศไทยมีอันดับที่ลดลง ทั้งใน
ด้านการขนส่งทางถนน ทางราง และทางอากาศ ขณะที่การขนส่งทางน้ าเป็นการขนส่งรูปแบบเดียวที่
มีอันดับโลกดีข้ึน ดังแสดงในรูปท่ี 2.2-6 ทั้งนี ้เมื่อพิจารณาเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับของ WEF พบว่า
ร้อยละ 70 มาจากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) หรือการส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรต่างๆ 
(Executive Opinion Survey, EOS) และร้อยละ 30 มาจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) หรือ
ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ World Bank, WTO, IMF, UNESCO เป็นต้น 
ดังนั้น ข้อมูลจาก การส ารวจความคิดเห็นจึงเป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนดอันดับคุณภาพและความ
พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทย 
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ที่มา: World Economic Forum, Global Competitiveness Report  2015-2016 

รูปท่ี 2.2-6 อันดับคุณภาพและความพร้อมด้านโครงสร้างพื นฐานคมนาคมของประเทศไทย 
เทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน ปี พ.ศ. 2558 - 2559 

ส าหรับการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจัดท าโดย World Competitiveness Center 
ของ International Institute for Management Development (IMD) พบว่าในปี พ.ศ. 2559 
ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ดีข้ึนมาอยู่ในล าดับที่ 28 (เลื่อนข้ึนจากล าดับที่ 30 ในปี พ.ศ. 
2558) จากทั้งหมด 61 ประเทศทั่วโลก โดยได้คะแนนรวมเท่ากับ 74.681 คะแนน ซึ่งผลการ
ส ารวจดังกล่าว พบว่า เขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
และสหรัฐอเมริกา อยู่ในล าดับที่ 1-3 ตามล าดับ ในขณะที่เมื่อเปรียบเทยีบกับประเทศในอาเซียน
ที่อยู่ในการจัดอันดับ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย พบว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศเดียวที่มีอันดับดีข้ึน ส่วนประเทศอื่นๆ มีอันดับลดลง 1-6 อันดับ ดังแสดงในรูปท่ี 2.2-7 
ทั้งนี ้เมื่อพิจารณาเกณฑ์ที่ใช้ ในการจัดอันดับของ IMD พบว่าร้อยละ 66 ใช้ข้อมูลสถิติต่างๆ จาก
แหล่งข้อมูลระดับนานาชาติ และอีกร้อยละ 33 ใช้การส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรต่างๆ 
(Executive Opinion Survey) ซึ่งท าให้เห็นว่าการจัดอันดับของ IMD จะให้น้ าหนักกับการส ารวจ
ความคิดเห็นน้อยกว่าการจัดอันดับของ WEF ดังกล่าวข้างต้น  
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รูปท่ี 2.2-7 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 
เทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ปี พ.ศ. 2559 ท่ีจัดท าโดย IMD 

อีกหนึ่งตัวช้ีวัดที่นิยมใช้ในการประเมินความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ คือ Logistics 
Performance Index (LPI) ซึ่งจัดท าโดย World Bank โดยมีการจัดอันดับทุกๆ 2 ปี และผลจาก
การประเมินในปี พ.ศ. 2559 พบว่าประเทศไทยมีคะแนน LPI อยู่ในอันดับที่ 45 จากทั้งหมด 
160 ประเทศทั่วโลก (ลดลงจากอันดับที่ 35 ในปี พ.ศ. 2557) และเป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียน 
รองจากประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย ที่ไดอ้ันดับที่ 5 และ 32 ตามล าดับ ดังแสดงในรูปท่ี 2.2-8 
ซึ่งผลการส ารวจดังกล่าวพบว่าประเทศเยอรมัน ลักเซมเบิร์ก และสวีเดน ได้คะแนนในอันดับที่ 1-3 
ตามล าดับ  
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ที่มา : World Bank’s Logistics Performance Report 2016 

รูปท่ี 2.2-8 อันดับคะแนน LPI ในภูมิภาคอาเซียน ในปี พ.ศ. 2559  

2.2.3.  สถานะการลงทุนในโครงสร้างพื นฐานของระบบคมนาคมขนส่งไทย 

สัดส่วนการลงทุนในโครงสรา้งพื้นฐานถือเป็นตัวช้ีวัดที่ส าคัญของการพฒันาประเทศ จากข้อมูลตั้งแตป่ ี
พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2557 พบว่าในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2540 งบประมาณรายจ่าย 
ด้านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) แตภ่ายหลังเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2540 สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายด้านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานได้ลดลง
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2557 งบประมาณดังกล่าวมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 5 ต่อ GDP อย่างไรก็ตาม 
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558-2559 รัฐบาลไดใ้ห้ความส าคัญกับการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มากข้ึน โดยเฉพาะในภาคคมนาคมขนส่ง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว ด้วยเหตุนี้ สัดส่วนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของไทยได้เพิ่ม
สูงข้ึน เป็นร้อยละ 10.34 ต่อ GDP ในปี พ.ศ. 2558 และเพิ่มเป็นร้อยละ 14.04 ต่อ GDP ซึ่งนับว่า
เป็นสัดส่วนการลงทุนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ต้มย ากุ้งในปี พ.ศ. 2540  

เมื่อเปรียบเทียบการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งประสบปัญหาเศรษฐกิจใน
ช่วงเวลาเดียวกัน (ปี พ.ศ. 2540) พบว่าประเทศมาเลเซียยังคงรักษาระดับการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 12 ของ GDP ต่อปี ขณะที่การลงทุนเฉลี่ยของไทย
อยู่ที่ประมาณร้อยละ 7.8 ของ GDP ต่อปี ดังแสดงในรูปท่ี 2.2-9 สัดส่วนการลงทุนจึงเป็นตัวช้ีวัดที่
สะท้อนอันดับโลกด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และ LPI ซึ่งประเทศมาเลเซียมีอันดับที่
ดีกว่าประเทศไทยในทุกมิติ  
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ที่มา : Insight, SCB Economic Intelligent Center, พฤศจิกายน 2558 ข้อมูลจากกระทรวงการคลัง และปรับปรุงโดยที่ปรึกษา 

รูปท่ี 2.2-9 สัดส่วนการลงทุนในโครงสร้างพื นฐานต่อ GDP ของไทยและมาเลเซีย  
 

2.2.4.  ระดับการเข้าถึงและการให้บริการของระบบคมนาคมขนส่งไทย 

1) การคมนาคมขนส่งทางถนน 

จากการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรของโครงข่ายทางหลวงในประเทศไทย 
พบว่า ปัจจุบันมีระบบโครงข่ายทางหลวงที่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ และได้มาตรฐานระดับหนึ่งแล้ว 
แตป่ัญหาการจราจรติดขัดและปัญหาเกี่ยวเนื่อง เช่น อุบัติเหตุทางถนน ยังคงมีเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้น การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในอนาคต จึงไม่ควรมุ่งเน้นไปที่การก่อสร้างทางหลวงเพิ่มข้ึน
อย่างไร้ข้อจ ากัดที่จะน ามาซึ่งค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาเส้นทางอย่างมหาศาล โดยควรมุ่งเน้น 
ที่การแก้ไขปัญหาจราจรเฉพาะจุดที่ส าคัญ อาทิ การแก้ปัญหาจุดตัดทางหลวงกับทางรถไฟ  
การก่อสร้างจุดกลับรถ การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรในจุดที่จ าเป็น การปรับปรุงคุณภาพพื้นผิวจราจร 
รวมถึงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพื่อเพิ่มคล่องตัวในการเดินทางและเป็น
ทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชน  

อีกหนึ่งการวิเคราะห์ที่ส าคัญ คือ การประมาณการจ านวนประชากรที่สามารถเข้าถึงโครงข่าย 
ทางหลวงได้สะดวก โดยพิจารณาจ านวนโครงข่ายถนนทางหลวงทัง้หมด (ประกอบด้วย ทางหลวง
แผ่นดินและทางหลวงชนบท) ทั้งนี้ พบว่าปัจจุบันมีประชากรไทยประมาณ 37.6 ล้านคน หรือคิด
เป็นร้อยละ 57.2 ของประชากรทั้งหมด ที่สามารถเข้าถึงทางหลวงแผ่นดิน หรือทางหลวงชนบทได้ 
ภายในระยะทาง 2 กิโลเมตร ขณะที่ประชากรประมาณ 53.5 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 81.3 
สามารถเข้าถึงทางหลวงแผ่นดิน หรอืทางหลวงชนบทได้ ภายในระยะทาง 5 กิโลเมตร ทั้งนี้ ยังไม่รวม
การเข้าถึงถนนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ินอีกกว่าแสนกิโลเมตร  
จึงกล่าวได้ว่า ปัจจุบันโครงข่ายถนนของประเทศไทย มีความครอบคลุมพื้นที่และประชากรส่วนใหญ่
ของประเทศอย่างทั่วถึง 
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อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสนใจว่าในแต่ละปี กระทรวงคมนาคมจะต้องจัดสรรงบกว่า 3 หมื่นล้านบาท 
หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 25 ของงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับ เพื่อซ่อมบ ารุงทางหลวงในความ
รับผิดชอบ ที่มีระยะทางรวมกว่า 1.1 แสนกิโลเมตร ด้วยเหตุน้ี แนวคิดในการพัฒนาทางหลวงทีม่ี
การเก็บค่าใช้ทาง จึงเป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 

ปัจจุบันกรมทางหลวงก าลังอยู่ระหว่างเร่งรัดการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพิ่มเติมอีก 
3 สายทาง ได้แก่ สายบางปะอิน-นครราชสีมา สายบางใหญ่-กาญจนบุรี และสายพัทยา-มาบตาพุด 
และไดจ้ัดท าแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
ประกอบด้วย 21 สายทาง ระยะทางรวมกนัทั้งสิ้น 6,612 กิโลเมตร โดยมีแนวคิดที่จะให้ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการในรูปแบบของ PPP เพื่อลดภาระ
งบประมาณแผ่นดินและเร่งรัดการก่อสร้างให้เกิดข้ึนรวดเร็วยิ่งขึ้น 

การคมนาคมขนส่งด้วยระบบขนส่งสาธารณะข้ันพื้นฐาน 

รถประจ าทางและรถไฟ ถือเป็นการให้บริการขนส่งสาธารณะข้ันพื้นฐาน เป็นทางเลือกให้กับ
ประชาชนผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อย จึงถือเป็นรูปแบบการเดินทางและการขนส่งที่มี
ความส าคัญต่อการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม โดยจากการวิเคราะห์ต าแหน่งที่ตั้งของสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารในการก ากับดูแลของกรมการขนส่งทางบก ได้แสดงตามรูปท่ี 2.2-10  

 
ท่ีมา: การศึกษาจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ปี 2558) 
โดย กรมทางหลวง 

รูปท่ี 2.2-10 พื นท่ีให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารในรัศมี 20 และ 40 กิโลเมตร 
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จากรูปที่ 2.2-4 พบว่า ปัจจุบันมีสถานีขนส่งผู้โดยสารกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งเมื่อท าการ
ประเมินระยะการบรกิารในรศัมี 20 กิโลเมตรจากสถานีฯ พบว่าจะครอบคลุมประชากรประมาณ 
29.4 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 44.7 ของประชากรทั้งประเทศ แต่หากพิจารณาระยะการ
ให้บริการ ในรัศมี 40 กิโลเมตร พบว่าจะครอบคลุมประชากรประมาณ 52.5 ล้านคน หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 79.9 ของประชากรทั้งประเทศ ขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ที่การให้บริการสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารยังเข้าไม่ถึง คือ พื้นที่ป่าและอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ ประเด็นดังกล่าว แสดงให้เห็น
ถึงความส าคัญของการพัฒนา การเข้าถึงสถานีขนส่งผู้โดยสาร (Accessibility) โดยเฉพาะในรัศมี 
40 กิโลเมตรจากสถานีฯ ซึ่งจะต้องพิจารณาทั้งในเรื่องของการพัฒนาถนนและการให้บริการ
ระบบขนส่งสาธารณะในระดับพื้นที่ 

ส าหรับการให้บริการระบบการขนสง่ทางรางแก่ประชาชนในปัจจบุัน โดยประเมินพื้นที่ให้บรกิารที่ 
20 40 และ 60 กิโลเมตร จากสถานีรถไฟแต่ละแห่ง ไดแ้สดงในรูปท่ี 2.2-11  

 
รูปท่ี 2.2-11 พื นท่ีให้บริการของสถานีรถไฟในรัศมี 20 40 และ 60 กิโลเมตร 

 

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าสถานีรถไฟซึ่งอยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟทุกเส้นทาง มีระยะห่าง ของสถานีฯ  
ไม่มากนักเมื่อเทียบกับสถานีขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งเป็นจุดได้เปรียบที่ส าคัญในก ารให้บริการ
ประชาชนตาม แนวเส้นทางรถไฟ อย่างไรก็ตามด้วยเส้นทางการให้บริการซึ่งเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญ 
จึงเห็นได้ว่าเมื่อพิจารณาระยะการเข้าถึงสถานีฯ ในรัศมีที่ 20 กิโลเมตร จะครอบคลุมประชากร
ประมาณ 27.5 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 41.8 ของประชากรทั้งประเทศ ขณะที่ระยะการ
เข้าถึงสถานีฯ ในรัศมี 40 กิโลเมตร จะครอบคลุมประชากรกว่า 37.5 ล้านคน หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 57.4 และระยะการเข้าถึงสถานีฯ ในรัศมี 60 กิโลเมตร จะครอบคลุมประชากรถึงกว่า 
43.9 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 66.8 ของประชากรทั้งประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้  
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เมื่อพิจารณาระยะการเข้าถึงสถานีฯ ในรัศมี 40 กิโลเมตร จะครอบคลุมประชากรถึงกว่าร้อยละ 80 
ของภูมิภาค ด้วยเหตุน้ี จึงเห็นได้ว่าภาคใต้เป็นภาคที่มีประชาชนใช้บริการรถไฟเพื่อการเดินทาง
ระหว่างชุมชนหรือระหว่างจังหวัดมากกว่าภูมิภาคอื่นๆ ในประเทศไทย 

จากการวิเคราะห์ทั้งในส่วนของสถานีรถโดยสารประจ าทางและสถานีรถไฟ จะเห็นได้ว่าหาก
พิจารณาระยะการเข้าถึงสถานีฯ ในรัศมี 20 กิโลเมตร จะครอบคลุมประชากรเพียงไม่ถึงร้อยละ 
50 ของประชากรทั้งประเทศ ขณะที่ประชากรที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ให้บริการในรัศมี 20 กิโลเมตร 
ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยและอยู่ห่างไกลจากความเจริญ ซึ่งแม้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวอาจมี
ความต้องการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะน้อยกว่าประชาชนกลุ่มอื่นๆ แต่หากพิจารณาเรื่อง
ความเท่าเทียม (Equity) และโอกาสทางสังคม การให้บริการขนส่งสาธารณะข้ันพื้นฐานก็ควร
เข้าถึงประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ขณะที่หากขยายพื้นที่การเข้าถึงสถานีฯ เป็นภายในรัศมี 
40 กิโลเมตร พบว่าจะครอบคลุมประชากรโดยสว่นใหญ่ของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาระดับการ
เข้าถึงสถานีฯ ในช่วงรัศมี 40 กิโลเมตร โดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารและสถานีรถไฟ จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นเมื่อพิจารณาประเด็นการให้บริการข้ันพื้นฐานและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

2) การคมนาคมขนส่งทางอากาศ 

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีท่าอากาศยานที่ใช้เพื่อกิจการพลเรือนและการพาณิชย์ จ านวน ๓๘ แห่ง  
โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมการทา่อากาศยาน ๒๘ แห่ง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) ๖ แห่ง ภาคเอกชน (บางกอกแอร์เวยส์) ๓ แห่ง และท่าอากาศยานของกองทัพเรือ  
ซึ่งเปิดให้ใช้ในกิจการพลเรือน ๑ แห่ง คือ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ทั้งนี้ส าหรับผลการ
ประเมินพื้นที่การให้บริการของท่าอากาศยานในประเทศไทยไดแ้สดงในรูปท่ี ๒.๒-12 

ในส่วนของพื้นที่ห้วงอากาศ มีเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ (Bangkok Flight Information Region) 
เป็นพื้นที่รับผิดชอบการจราจรทางอากาศของประเทศไทย มีขนาด ๗๗๗,๗๖๐ ตารางกิโลเมตร 
รองรับเส้นทางการบินระหว่างประเทศ และเส้นทางการบินในประเทศ รวมระยะทางประมาณ 
๒๓,๐๐๐ และ ๓๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามล าดับ ซึ่งภายในพื้นที่ห้วงอากาศดังกล่าว มีพื้นที่ที่มีการ
ใช้งานเฉพาะเพื่อภารกิจด้านความมั่นคง ประกอบด้วย พื้นที่หวงห้าม (Prohibited Area) พื้นที่
อันตราย (Danger Area) และพื้นที่จ ากัด (Restricted Area) รวมพื้นที่ประมาณ ๔๐๕,๐๐๐ ตาราง-
กิโลเมตร หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ห้วงอากาศทั้งหมด 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยเกิดการขยายตัวและ  
มีการแข่งขันเพิ่มข้ึน เกิดเส้นทางการบินใหม่ๆ และมีเที่ยวบินให้บริการเพิ่มข้ึนจ านวนมาก และ 
ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มข้ึนต่อเนื่องในอนาคต จากสถิติตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ พบว่าปริมาณการจราจร 
ทางอากาศของประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี แม้ว่าจะมีเหตุการณ์หรือปัจจัย 
ที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณเที่ยวบินในบางช่วงเวลา แต่เมื่อเหตุการณ์ฯ ผ่านพ้นไป ปริมาณเที่ยวบิน 
ก็จะฟื้นตัวกลับมาเหมือนเดิม โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 
๙๐๙,๐๖๖ เที่ยวบิน เพิ่มข้ึนร้อยละ ๙ เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (๘๓๑,๙๑๐ เที่ยวบิน) และ 
มีจ านวนเพิ่มข้ึนกว่าเท่าตัว ในช่วงเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มจะเติบโตเป็นไม่น้อยกว่า 
๒.๗ ล้านเที่ยวบินต่อปีภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ ทั้งนี ้การเติบโตของปริมาณเที่ยวบินอย่างก้าวกระโดด 
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ท าให้เกิดปัญหาความแออัดคับค่ัง ทั้งในส่วนของสนามบินและในพื้นที่ห้วงอากาศที่มี ขีด
ความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินที่จ ากัด นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาเรื่อง
ระยะเวลาการเดินทางเข้าถึงสนามบินของประชาชน พบว่าการเข้าถึงสนามบินภายในระยะเวลา 
๑ ช่ัวโมง ครอบคลุมประชากรในพื้นที่ให้บริการประมาณ ๔๓.๘ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 
๖๖.๖ ของประชากรทั้งประเทศ ขณะที่การเข้าถึงสนามบินภายในระยะเวลา ๒ ช่ัวโมง ครอบคลุม
ประชากรประมาณ ๖๑.๓ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒ ของประชากรทั้งประเทศ หมายถึง
ว่าประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงการคมนาคมขนส่งทางอากาศได้ภายในระยะเวลา ๒ ช่ัวโมง 
ซึ่งการคมนาคมขนส่งทางอากาศนับเป็นทางเลือกในการเดินทางของผู้มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูง 
หรือผู้ที่จ าเป็นต้องเดินทางระหว่างเมืองหรือระหว่างประเทศบ่อยครั้ง ซึ่งประชากรกลุ่มดังกล่าว
ส่วนใหญ่มักเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนเมือง จึงอาจกล่าวได้ว่าการคมนาคมขนส่งทางอากาศ
ของประเทศไทยมีพื้นที่ให้บริการที่ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้บริการโดยส่วนใหญ่  ซึ่งสะท้อนถึง 
ความสมบูรณ์ของโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางอากาศในประเทศไทยเป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้  
แนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านการบินในอนาคต จึงควรให้ความส าคัญกับการเพิ่มระดับ
การเข้าถึงสนามบิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในสนามบิน การบริหารจัดการพื้นที่
ห้วงอากาศ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบิน โดยอยู่
บนพื้นฐานของความปลอดภัย 

 
รูปท่ี 2.2-12 พื นท่ีการเข้าถึงท่าอากาศยานในประเทศไทยด้วยเวลา 1 และ 2 ชั่วโมง 
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3) ด่านพรมแดนที่ส าคัญ 

จากผลการศึกษาเรื่องระดับการเข้าถึงด่านพรมแดนที่ส าคัญของประเทศไทย จ านวน 17 แห่ง  
ด้วยการเดินทางทางถนน ในระยะเวลา 1 ช่ัวโมงและ 2 ช่ัวโมง (ไม่รวมเวลาการเดินทางในเขต
ชุมชนเมือง) ของกรมทางหลวงในปี พ.ศ. 2557 ดังแสดงในรูปท่ี 2.2-13 

 
รูปท่ี 2.2-13 พื นท่ีการเข้าถึงด่านพรมแดนท่ีส าคัญด้วยเวลา 1 และ 2 ชั่วโมง 

 
จากรูปท่ี 2.2-13 ปัจจุบัน พบว่าโครงข่ายทางหลวงอาเซียนที่เป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าข้ามแดน/
ผ่านแดน ได้เช่ือมต่อกับด่านพรมแดนที่ส าคัญที่มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศสูง ได้แก่ ด่านแม่สาย 
ด่านเชียงของ ด่านหนองคาย ด่านนครพนม ด่านมุกดาหาร ด่านสะเดา ด่านปาดังเบซาร์ ฯลฯ  
ทั้งหมดแล้ว แต่เมื่อพิจารณาเรื่องระยะเวลาการเข้าถึงเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่พบว่า มีเพียงด่านแม่สาย 
ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) ด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ 
ที่สามารถเดินทางเข้าถึงเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ได้ภายในเวลา 1 ช่ัวโมง และเมื่อพิจารณา
ระยะเวลาการเข้าถึงภายใน 2 ช่ัวโมง พบว่าด่านพรมแดนส่วนใหญ่สามารถที่จะเดินทางเข้าถึง
เมืองภูมิภาคที่ส าคัญได้  

4) เขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 

ท่าเรือแหลมฉบังถือเป็นท่าเรือหลักในการขนส่งสินค้าและเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักในภาค
ตะวันออกของประเทศไทย โดยในรูปที่ 2.2-14 ได้แสดงของพื้นที่ที่เข้าถึงท่าเรือแหลมฉบังได้
ภายในระยะเวลา 4 ช่ัวโมง (ไม่รวมเวลาการเดินทางในเขตชุมชนเมือง)  
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ที่มา : กรมทางหลวง (พ.ศ. 2557) 

รูปท่ี 2.2-14 เปรียบเทียบพื นท่ีการเข้าถึงท่าเรือแหลมฉบังด้วยเวลา 4 ชั่วโมง  
ในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2567  

 
จากรูปท่ี 2.2-14 ในปี พ.ศ. 2567 จะเห็นได้ว่าขอบเขตของพื้นที่ที่เข้าถึงท่าเรือแหลมฉบังได้
ภายใน เวลา 4 ช่ัวโมง จะลดลงจากในปี พ.ศ. 2557 อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหา
การจราจรที่ติดขัด ดังนั้น การพัฒนาระดับการเข้าถึงท่าเรือแหลมฉบังจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ไม่ว่าจะ
ด้วยการก่อสร้าง ขยายช่องจราจร การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือการพัฒนาระบบ
ขนส่งทางรางที่มีประสิทธิภาพ  

๒.2.5  สรุปสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของการขนส่งแต่ละรูปแบบ 

การวิเคราะห์สภาพการณ์ด้านการขนส่งช่วยบ่งช้ีสถานะการพัฒนา ปัญหา/อุปสรรคปัจจุบัน และ
แนวโน้มที่จะเกิดข้ึนในอนาคต อันเนื่องมาจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยการวิเคราะห์ได้ใช้
เครื่องมือ (1) PESTLE ส าหรับวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกระดับทั่วไป เพื่อค้นหาโอกาส และอุปสรรค/
ความท้าทาย (2) Task Environment Analysis เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกระดับภารกิจ โดย
ก าหนดประเด็นปัจจัยที่สร้างผลกระทบต่อการด าเนินงานแยกตามรูปแบบการขนส่ง (3) Resource-
based Analysis เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็งและจดุอ่อนของปัจจยัภายในองค์กร จากนั้นน ามาสงัเคราะห์
ผลโดยใช้การวิเคราะห์แยกตามประเด็นที่ส าคัญจ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านอุปสงค์  
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผู้น าส่งปัจจัยการด าเนินงาน ด้านผู้ประกอบการ และด้านผู้ก ากับดูแล  
ซึ่งประเด็นต่างๆ เหล่าน้ี คือ ภารกิจของกระทรวงคมนาคมที่จะต้องบริหารนโยบายให้สามารถบรรลุ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยได้แยกประเด็นต่างๆ ตามรูปแบบการขนส่ง เพื่อใช้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของกระทรวงคมนาคมต่อไป ดังแสดงในตารางท่ี 2.2-2 ถึง 2.2-4 ส าหรับ
การขนส่งทางถนน ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ ตามล าดับ  

พ.ศ. 2557 

พ.ศ. 2567 
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ตารางท่ี 2.2-2 สรุปสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของการขนส่งทางถนนของประเทศไทย 

การขนส่งทางถนน 

โอกาส อุปสรรค ความท้าทาย 
ด้านนโยบาย 
- รัฐบาลไทยเริ่มให้ความส าคัญกับ 

แนวทางการพัฒนาโครงข่ายถนน
ระหว่างเมืองที่มีการเก็บค่าใช้ทาง  
(ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง)  
มากยิ่งขึ้น 
 

ด้านนโยบาย 
- นโยบายการพัฒนาการขนส่งทางถนน

ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา มุ่งเน้นที่
การพัฒนาทางกายภาพ มากกว่า 
การบริหารจัดการและการพัฒนา 
ทางสังคม เช่น การให้ความรู้ สร้าง
วินัยจราจร และการเคารพกฎหมาย 

- นโยบายที่ขาดการบูรณาการทั้งภายใน
และระหว่างรูปแบบการขนส่งอย่าง
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ 

- ความไม่ต่อเน่ืองของนโยบายในการ
บริหารประเทศและก าหนดทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งผลต่อแนวทางการ
พัฒนาระบบขนส่ง 

ด้านนโยบาย 
- การก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มี 

ความต่อเน่ือง สมดุล และยั่งยืน 
- การก าหนดทิศทางการพัฒนาและ 

การคัดเลือกแผนงานโครงการ  
บนพื้นฐานของงบประมาณที่จ ากัด 
และการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง 
คุ้มค่าสูงสุด 
 

ด้านอุปสงค์ 
- การขนส่งทางถนนยังถือเป็นรูปแบบ

การขนส่งหลักของประเทศไทย รวมถึง
มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการสนับสนุนการ
ให้บริการของระบบขนส่งรูปแบบอ่ืนๆ 
ทั้งหมด 

- ด้วยต าแหน่งที่ตั้งของประเทศไทย  
ท าให้โครงข่ายการขนส่งทางถนนของ
ไทยสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
บ้านได้โดยสะดวก ส่งผลให้ไทยมี
ศักยภาพในการเป็นศูนย์กลาง 
ด้านการขนส่งของภูมิภาคได้ 

- การเข้าเป็นประชาคมอาเซียน  
การบรรลุข้อตกลงการค้าการลงทุน
ภายในภูมิภาคอาเซียน และนโยบาย
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ของรัฐบาลไทย ส่งผลให้การขนส่ง 
ทางถนนระหว่างประเทศ ซ่ึงมี
ความส าคัญอยู่แล้ว ยิ่งมีบทบาท 
ที่ส าคัญมากขึ้น 

ด้านอุปสงค์ 
- การขยายตัวของชุมชนที่ไร้ทิศทาง  

ขาดการควบคุมอย่างเหมาะสม ส่งผล
ให้ลักษณะและพฤติกรรมการใช้งาน
ของผู้ใช้ทางเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยมี
การออกแบบถนนไว้ ก่อให้เกิดปัญหา
ต่างๆ ที่ตามมา อาทิ ปัญหาอุบัติเหตุ 
การจราจรติดขัด การแบ่งแยกชุมชน 
การจราจรผสมระหว่างยานพาหนะ
ขนาดเล็กและใหญ่ ความเร็วต่ าและ
ความเร็วสูง เป็นต้น 
 

 

ด้านอุปสงค์ 
- ทิศทางการพัฒนาที่มองความต้องการ

ของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
พื้นที่เป็นส าคัญ 

- การเดินทางระหว่างประเทศ 
โดยทางถนนที่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
ในอนาคต รวมถึงความท้ายในการ
บริหารจัดการยานพาหนะ 
จากต่างประเทศ 
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ตารางท่ี 2.2-2 สรุปสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของการขนส่งทางถนนของประเทศไทย (ต่อ) 

การขนส่งทางถนน 

โอกาส อุปสรรค ความท้าทาย 
ด้านโครงสร้างพื นฐานและผู้น าส่ง
ปัจจัยการด าเนินงาน 
- เม่ือเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน

โดยรอบ โครงสร้างพื้นฐานทางถนน
ของไทยในปัจจุบันถือว่ามีคุณภาพและ
มาตรฐาน รวมถึงครอบคลุมพื้นที่และ
ประชากรได้ค่อนข้างสมบูรณ์  

 

ด้านโครงสร้างพื นฐานและผู้น าส่ง
ปัจจัยการด าเนินงาน 
- การบ ารุงรักษาโครงข่ายทางหลวง 

ที่ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้ทาง ซ่ึงมีอยู่
กว่าหน่ึงแสนกิโลเมตรในปัจจุบัน เป็น
ภาระด้านงบประมาณของประเทศ 
เป็นอย่างยิ่ง  

- ยังขาดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สนับสนุน อาทิ สถานีขนส่งสินค้า  
ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า  
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายการขนส่ง และ 
จุดพักรถบรรทุก บนโครงข่าย 
ทางหลวงสายหลัก 

ด้านโครงสร้างพื นฐานและผู้น าส่ง
ปัจจัยการด าเนินงาน 
- การเพิ่มระดับความเชื่อมโยง 

และการเข้าถึงพื้นที่ซ่ึงมีศักยภาพ 
- การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยง

ระหว่างการขนส่งต่อเน่ืองหลาย
รูปแบบ 

ด้านผู้ประกอบการ 
- เส้นทางและพื้นที่การให้บริการของ

ระบบรถโดยสารประจ าทางสาธารณะ 
ทั้งภายในกรุงเทพมหานคร และการ
เดินทางระหว่างเมือง ถือว่าครอบคลุม
พื้นที่และประชากรส่วนใหญ่ 

ด้านผู้ประกอบการ 
- ปัญหาการขาดทุนสะสมของ ขสมก. 
- ยังมีปัญหาในเรื่องคุณภาพ 

การให้บริการ โดยเฉพาะในกลุ่ม 
ผู้ให้บริการประเภท Paratransit 

- การแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง ทั้งใน
การขนส่งทางถนนด้วยกัน และการ
แข่งขันกับการขนส่งรูปแบบอ่ืน เป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ  

- ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ และ
ระบบขนส่งสาธารณะทางถนนที่มีอยู่
ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการ
ออกแบบหรือปรับปรุงให้รองรับกับการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเพียงพอ 

ด้านผู้ประกอบการ 
- ลดการผูกขาดทางการตลาดของ 

ผู้ให้บริการ เพื่อเพิ่มระดับการ
ให้บริการ แต่ในขณะเดียวกัน  
จะต้องควบคุมให้ไม่เกิดลักษณะของ
การผูกขาดการให้บริการ และส่งเสริม
ผู้ประกอบการสามารถด าเนินธุรกิจ
ต่อไปได้เช่นกัน 

- ยกระดับมาตรฐานการให้บริการและ
ความปลอดภัย 

- เตรียมพร้อมรองรับกลุ่มผู้ใช้บริการ
ใหม่ๆ ในอนาคต เช่น กลุ่มผู้พิการ 
และผู้สูงอายุ  
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ตารางท่ี 2.2-2 สรุปสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของการขนส่งทางถนนของประเทศไทย (ต่อ) 

การขนส่งทางถนน 

โอกาส อุปสรรค ความท้าทาย 
ด้านผู้ก ากับดูแล 
- หน่วยงานที่มภีารกิจเก่ียวข้องกับ 

การขนส่งทางถนนส่วนใหญ่ มีการจัด
โครงสร้างภารกิจองค์กรที่ค่อนข้างดี 
โดยแยกงานก ากับดูแล (Regulator) 
ออกจากงานการให้บริการ (Service 
Provider) อย่างชัดเจน  

  

ด้านผู้ก ากับดูแล 
- ปัจจุบันมีหน่วยงานกลางในการก ากับดูแล

การขนส่งทางถนนยังขาดการบรูณาการ 
ระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย 
ถือได้ว่าอยู่ในระดับวิกฤต และส่งผล
กระทบต่อประเทศอย่างรุนแรง ทั้ง
ในทางตรงและทางอ้อม 

- ปัญหาด้านพฤติกรรมและวัฒนธรรม
การใช้รถใช้ถนนของคนไทย ที่น าไปสู่
ปัญหาด้านการขนส่งต่างๆ จ านวนมาก 

- การบังคับใช้กฎหมายขาดความ
ต่อเน่ืองจริงจัง 

- กฎหมายไม่ทันสมัย ไม่ยืดหยุ่น และ 
มีความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน 

ด้านผู้ก ากับดูแล 
- การเพิ่มระดับของการบูรณาการ

ระหว่างหน่วยงานที่เกิดผลสัมฤทธ์ิ
อย่างเป็นรูปธรรม 

- การแก้ปัญหาอุบัติเหตุด้วย
กระบวนการและวิธีคิดใหม่ๆ 

- การบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเน่ือง
และจริงจัง 

- การปรับปรุงกฎหมายให้มี 
ความยืดหยุ่นและเป็นปัจจุบัน 

- เป็นผู้ก ากับดูแลที่มีการสนับสนุน 
อย่างสร้างสรรค์ 
 

ด้านเทคโนโลยี 
- เทคโนโลยีในปัจจุบันช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการน าทาง วิเคราะห์
ความแออัดของการจราจร วิเคราะห์
สภาพอากาศ และสามารถแนะน า
เส้นทางได้อย่างแม่นย า  

- ผู้ใช้รถใช้ถนนเข้าถึงเทคโนโลยีอยู่แล้ว 

ด้านเทคโนโลยี 
- การใช้เทคโนโลยีมักจะมีค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติม ท าให้ประชาชนบางกลุ่มไม่
สามารถเข้าถึงได้ 

- การพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปท าให้
ประชาชนขาดการรวบรวมข้อมูล
ล่วงหน้า เม่ือเทคโนโลยีขัดข้องท าให้
ตัดสินใจไม่ได้ 

ด้านเทคโนโลยี 
- เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

ขนส่งและลดการเดินทางที่ไม่จ าเป็น 
ลงได้ 

- เทคโนโลยีส าหรับช่วยเหลือคนพิการ
และผู้สูงอายุมีบทบาทสูงข้ึน 

 



แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
 

 

  
 

1

x 

2-30 
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การขนส่งทางราง 

โอกาส อุปสรรค ความท้าทาย 
ด้านนโยบาย 
- นโยบายภาครัฐให้ความส าคัญกับ 

การพัฒนาการขนส่งทางราง 
เป็นอย่างมาก แม้เปลี่ยนรัฐบาล 
ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา 

- มีการก าหนดแผนแม่บทรถไฟฟ้า 
เขตเมืองชัดเจน 

 
 

ด้านนโยบาย 
- การเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญของ 

บางโครงการ เม่ือเปลี่ยนรัฐบาล อาทิ 
รูปแบบการลงทุน เทคโนโลยี ท าให้ 
การด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน 

- ความไม่แน่นอนของการพัฒนาระบบ
รางของประเทศเพื่อนบ้าน 

ด้านนโยบาย 
- การบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศและโอกาสของประเทศต่างๆ
ในการลงทุนระบบรางในประเทศไทย 

- การก าหนดมาตรฐานและการจัดการ
เดินรถให้เป็นแบบใช้งานข้ามระบบได้
แม้จะต่างเทคโนโลยี 
(interchangeability) เพื่อความ
ประหยัดในการบ ารุงรักษาและ 
การขยายระบบในอนาคต 

-  การบูรณาการแผนงานโครงการและ
การลงทุน 

- การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีระบบขนส่ง
มวลชนตามหลัก TOD ต้องการความ
ร่วมมือร่วมใจอย่างเข้มแข็งจาก
หน่วยงานต่างกระทรวงและ 
เจ้าของที่ดินในพื้นที่ 

ด้านอุปสงค์ 
- แนวโน้มปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้า 

เขตเมืองเพิ่มขึ้นต่อเน่ือง 
- ต าแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยท าให้การ

ขนส่งทางรางของไทยสามารถเชื่อมโยง
กับประเทศต่างๆ ได้โดยง่ายและ
สนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์ด้านการ
ขนส่งของอาเซียน 

 

ด้านอุปสงค์ 
- สัดส่วนผู้โดยสารและสินค้า 

ทางรถไฟระหว่างเมืองลดลงเน่ืองจาก
ข้อจ ากัดในการให้บริการของรฟท. 
 

 

ด้านอุปสงค์ 
- กลุ่มเป้าหมายการเดินทางและขนส่ง 

ที่อาจทับซ้อนกันบางส่วนของ
โครงการรถไฟกับโครงการทางพิเศษ
ระหว่างเมืองที่มีเส้นทางขนานกัน 
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ตารางท่ี 2.2-3 สรุปสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของการขนส่งทางรางของประเทศไทย (ต่อ) 

การขนส่งทางราง 
โอกาส อุปสรรค ความท้าทาย 

ด้านโครงสร้างพื นฐานและผู้น าส่ง
ปัจจัยการด าเนินงาน 
- แผนการลงทุนรถไฟฟ้าเขตเมือง

เส้นทางต่างๆ ชัดเจน 
- การผลักดันโครงการรถไฟทางคู่ขนาด

ทางหน่ึงเมตร โดยเริ่มทยอยลงนาม
และเริ่มการก่อสร้างได้หลายเส้นทาง 
หลังจากไม่มีการพัฒนาทางคู่มานาน 

- การต่อขยายเส้นทางไปยังจังหวัดใหม่ๆ 
อาทิ บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม และ 
เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 

 

ด้านโครงสร้างพื นฐานและผู้น าส่ง
ปัจจัยการด าเนินงาน 
- โครงข่ายรถไฟฟ้าเขตเมืองยังมีจ ากัด 
- รางรถไฟระหว่างเมืองมีสภาพทรุดโทรม 
- เส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางเดี่ยวท าให้มี

ข้อจ ากัดมากในการเดินรถ 
- รถจักร รถโดยสาร แคร่ ทรุดโทรม  

ไม่เพียงพอ 
- ปัญหาระบบอาณัติสัญญาณ 
- ระบบการจัดการเดินรถยังค่อนข้าง

ล้าสมัย 
- ปัญหาจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางลักผ่าน 
- การเชื่อมโยงที่สถานียังไม่สะดวก 

ด้านโครงสร้างพื นฐานและผู้น าส่ง
ปัจจัยการด าเนินงาน 
- การผลักดันโครงการลงทุนต่างๆ 

ให้เสร็จตามแผน 
- การบ ารุงรักษาระบบให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน 
- การปรับปรุงการเชื่อมโยงฯ 
- การเตรียมความพร้อมในการพัฒนา

รถไฟระหว่างเมืองให้ขับเคลื่อนด้วย
ระบบไฟฟ้า 
 

ด้านผู้ประกอบการ 
- โอกาสในการประกอบการรถไฟฟ้า 

เขตเมืองเพิ่มมากขึ้นตามเส้นทาง 
ที่พัฒนาใหม่ 

- โอกาสในการประกอบการรถไฟโดยสาร
และขนส่งสินค้าระหว่างเมืองเพิ่มมาก
ขึ้น เม่ือมีการจัดตั้งกรมการขนส่ง 
ทางราง และแยกบทบาท รฟท. 

ด้านผู้ประกอบการ 
- การประกอบการรถไฟฟ้ายังมีน้อยราย 
- ปัญหาการขาดทุนของ รฟท. 
- ปัญหาการด าเนินงานของ รฟฟท. 
- การประกอบรถไฟโดยสารระหว่าง

เมืองเป็นแบบผูกขาด 
- การประกอบการรถไฟขนส่งสินค้า 

โดยเอกชน ยังจ ากัด 

ด้านผู้ประกอบการ 
- การปรับตัวของ รฟท. & รฟม. 
- การส่งเสริมผู้ประกอบการรถไฟฟ้า

มากรายขึ้น 
- การส่งเสริมผู้ประกอบการรถไฟ

ระหว่างเมือง (สินค้า และโดยสาร) 
  

ด้านผู้ก ากับดูแล 
- อยู่ระหว่างการจัดตั้ง 

กรมการขนส่งทางราง  

ด้านผู้ก ากับดูแล 
- ปัญหาความขัดแย้งในบทบาทก ากับ/

ประกอบการ 

ด้านผู้ก ากับดูแล 
- การพัฒนากรมการขนส่งทางราง  

ซ่ึงอยู่ระหว่างการจัดตั้งใหม่ให้มี
ศักยภาพเพียงพอในการขับเคลื่อน 

- การพัฒนา กฎ ระเบียบ มาตรฐาน 
ด้านต่างๆ 

- การก าหนดโครงสร้างค่าโดยสาร/ 
ค่าใช้ทาง 

ด้านเทคโนโลยี 
- โครงการลงทุนขนาดใหญ่จ านวนมาก

เป็นโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ 
ในประเทศ 

 

ด้านเทคโนโลยี 
- ยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศ 
 
 

ด้านเทคโนโลยี 
- การส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาในประเทศ 
- การส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบราง 

ในประเทศ 
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ตารางท่ี 2.2-4 สรุปสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของการขนส่งทางน  าของประเทศไทย 

 

  

การขนส่งทางน  า 

โอกาส อุปสรรค ความท้าทาย 
ด้านนโยบาย 
- รัฐบาลให้ความส าคัญกับการเปลี่ยน

รูปแบบการขนส่ง (Modal Shift) 
- ให้ความส าคัญเรื่องความปลอดภัย 

ทางน้ า 
- เริ่มมีแนวคิดพัฒนาท่าเรือบก 

ด้านนโยบาย 
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ า 

ใช้เวลานาน 
- กองเรือไทยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์

เท่าที่ควร 
- ขาดการบูรณาการระหว่างการขนส่ง

รูปแบบต่างๆ 

ด้านนโยบาย 
- การขับเคลื่อนแผนงานไปสู่ปฏิบัติ 
- การสร้างความเข้าใจกับผู้ได้รับ

ผลกระทบจากการพัฒนา เพื่อลด
โอกาสที่โครงการถูกคัดค้าน 

- การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ 

ด้านอุปสงค์ 
- ความต้องการในการขนส่งสินค้า 

ทางชายฝั่งเพิ่มสูงขึ้น เน่ืองจากการ
ขนส่งทางถนนมีต้นทุนสูง ขณะที่ 
การขนส่งทางรถไฟยังไม่ตอบสนอง 
ต่อความต้องการ 

- การเปิด AEC กระตุ้นการขนส่ง 
ทางทะเล 

- ภาคเอกชนสนใจลงทุนทางน้ ามากขึ้น 
แต่ต้องการรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ด้านอุปสงค์ 
- ท่าเรือกรุงเทพมีพื้นที่คับแคบแต่มี 

อุปสงค์มากเกินขีดความสามารถ 
- ท่าเรือเชียงแสนมีพื้นที่กว้างขวางแต่มี

อุปสงค์ต่ ากว่าที่คาดการณ์มาก 

ด้านอุปสงค์ 
- การส่งเสริมด้านการตลาดส าหรับ

ท่าเรือที่มีอยู่แล้ว แต่ยังมีสินค้าน้อย 
อาทิ ท่าเรือเชียงแสน ท่าเรือระนอง 
เป็นต้น 

- มาตรฐานการขนส่งทางน้ าที่สูงขึ้น  
จะช่วยกระตุ้นให้คนสนใจเดินทาง 
ทางน้ ามากขึ้น 

- สายเรือมีอิทธิพลต่อการก าหนด
บทบาทท่าเรือน้ าลึก 

ด้านโครงสร้างพื นฐานและผู้น าส่ง
ปัจจัยการด าเนินงาน 
- แผนงานมีความชัดเจน 
- ภูมิศาสตร์ของไทยมีทะเลสองฝั่ง  

เอ้ือต่อการมีท่าเรือน้ าลึก 
 

ด้านโครงสร้างพื นฐานและผู้น าส่ง
ปัจจัยการด าเนินงาน 
- ประชาชนคัดค้านการสร้างท่าเรือใหม่ 
- การเชื่อมต่อระหว่าง mode มีปัญหา 
- การขุดลอกร่องน้ ายังไม่เพียงพอ 

ด้านโครงสร้างพื นฐานและผู้น าส่ง
ปัจจัยการด าเนินงาน 
- การพัฒนาท่าเรือฝั่งทะเลอันดามัน 
- การพัฒนาท่าเรือฝั่งชายฝั่ง 

เพื่อส่งเสริมการขนส่งชายฝั่ง 
- การพัฒนาท่าเรือที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม (Green Port) 
- การเชื่อมต่อท่าเรือส าคัญทุกแห่งด้วย

ระบบราง จะช่วยยกระดับการขนส่ง
ทางน้ าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ทัดเทียมกับประเทศชั้นน า 

- การใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- การเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศในอนาคต 

- การออกแบบที่เป็นมิตรต่อชุมชน 
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การขนส่งทางน  า 

โอกาส อุปสรรค ความท้าทาย 
ด้านผู้ประกอบการ 
- ผู้ประกอบการขนส่งขนาดกลาง 

มีโอกาสเข้ามาสู่ตลาดขนส่งมากขึ้น 
เน่ืองจากภาครัฐให้ความส าคัญกับ 
การขนส่งทางน้ ามากขึ้น 

ด้านผู้ประกอบการ 
- ผู้ประกอบการขนส่งของไทยเสียเปรียบ

ผู้ประกอบการต่างชาติรายใหญ่ ซ่ึงมี
ธุรกิจโลจิสติกส์ในเครือครบวงจรกว่า 

- ปัญหากฎระเบียบมีความซับซ้อน  
ไม่ทันสมัย ไม่เป็นไปตามข้อตกลงสากล 

- ขาดแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าจากสถาบัน
การเงินเพราะมักจะมองว่าธุรกิจต่อเรือ
และซ่อมเรือลงทุนสูงแต่คืนทุนนาน 

- อู่เรือไทยขาดค าสั่งการต่อเรือใหม่  
 

ด้านผู้ประกอบการ 
- การพัฒนาท่าเรือโดยสารให้ทันสมัย 

ด้านผู้ก ากับดูแล 
- การขนส่งทางน้ ามีส่วนขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศ 

ด้านผู้ก ากับดูแล 
- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถ เน่ืองจากการก ากับดูแล
การขนส่งทางน้ ามีซับซ้อนและขึ้นอยู่
กับหน่วยงานมากมาย 

- คนที่ท าหน้าที่ตรวจเรือ ขาดขวัญ
ก าลังใจในการท างาน จากปัญหา 
ขาดแคลนเครื่องมือที่ใช้ตรวจเรือ 
และขาดเงินประจ าต าแหน่ง 

- องค์กรสากลจับตามองการละเมิด
น่านน้ าของไทย 

- กรมเจ้าท่ามีภาระหน้าที่หลายอย่าง
มาก เม่ือเทียบกับจ านวนบุคลากร 

ด้านผู้ก ากับดูแล 
- สร้างกระบวนการ เพื่อควบคุม 

แผนยุทธศาสตร์ให้มีความศักดิ์สิทธ์ิ  
ไม่เปลี่ยนแปลงโดยง่ายจากนโยบาย
ทางการเมือง มุ่งเดินหน้าตามแผนงาน 

- การขุดลอกร่องน้ าท าได้อย่างทั่วถึง 
- เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาด าเนินการ

ในกิจการของรัฐมากขึ้น 
- การก าหนด career path ของ

บุคลากรทางน้ าที่ชัดเจน 
- การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย 
- ประเทศเพื่อนบ้านพัฒนาท่าเรือ 

อย่างรวดเร็ว 

ด้านเทคโนโลยี 
- รัฐบาลให้ความส าคัญกับการน า

เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในมากขึ้น
เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล 

ด้านเทคโนโลยี 
- ระบบฐานข้อมูลขาดการบูรณาการ 

ทั้งระบบ ใช้ตัดสินใจเชิงนโยบายไม่ได้ 
- การปรับตัวไม่ทันกับเทคโนโลยี

กลายเป็นจุดอ่อน 
 

ด้านเทคโนโลยี 
- Single Window ที่เชื่อมโยงข้อมูล 

ทุกหน่วยงาน 
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ตารางท่ี 2.2-5 สรุปสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย 

การขนส่งทางอากาศ 

โอกาส อุปสรรค ความท้าทาย 
ด้านนโยบาย 
- รัฐบาลก าหนดนโยบายศูนย์กลาง 

การบินและน่านฟ้าเสรี 
- รัฐบาลก าหนดนโยบายศูนย์กลาง 

การผลิตและบ ารุงรักษาอากาศยาน 
 

ด้านนโยบาย 
-  ขาดแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งทาง

อากาศของประเทศ 
-  ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 
-  ความไม่ชัดเจนของเป้าหมายจากการ

ก าหนดนโยบาย 
-  ขาดการติดตามและประเมินผลนโยบาย 

ที่ส าคัญ 

ด้านนโยบาย 
- การเปิดเสรีการบินระหว่างประเทศ/

ภูมิภาคเพิ่มขี้น 
- ทิศทางการพัฒนาบุคลากรและความรู้ 
- การบริหารนโยบายอย่างมีพลวัตร 

ด้านอุปสงค์ 
- แนวโน้มปริมาณการเดินทางทาง

อากาศเติบโตอย่างรวดเร็ว 
- ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการเดินทางและ

ผู้ให้บริการมากขึ้น ท าให้ตัดสินใจด้วย
ข้อมูลมากขึ้น 

ด้านอุปสงค์ 
- ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศมี

ความผันผวน 
 

ด้านอุปสงค์ 
- ความผันผวนของสภาพแวดล้อม 
- ความต้องการเส้นทางบินใหม่และ

เส้นทางบินแบบจุดต่อจุดเพิ่มขึ้น 
- การจัดการเรื่องร้องเรียนเพิ่มมากขึ้น 
 

ด้านโครงสร้างพื นฐานและผู้น าส่ง
ปัจจัยการด าเนินงาน 
- มีท่าอากาศยานที่มีศักยภาพในการ

รองรับความต้องการ 
- ศักยภาพของห้วงอากาศยังสามารถ

ขยายเพื่อใช้งานทางพลเรือนได้อีกมาก 
- มีสถาบันเปิดสอนระดับวิชาชีพหลาย

สาขามากขึ้น 
- นักลงทุน/นักธุรกิจสนใจลงทุน

ประกอบการด้านการบินมากขึ้น 
 

ด้านโครงสร้างพื นฐานและผู้น าส่งปัจจัย
การด าเนินงาน 
- ความคับคั่งและล่าช้าจากปริมาณการ

ขนสง่ที่เพิ่มขึ้นในท่าอากาศยานขนาดใหญ่ 
- โครงการพัฒนาท่าอากาศยานมักจะติด

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและชุมชน การขยาย
พื้นที่ท าได้จ ากัด 

- ท่าอากาศยานขนาดกลาง-เล็กยังใช้
ประโยชน์ไม่เต็มที่ 

- ท่าอากาศยานหลายแห่งต้องการ 
การบ ารุงรักษามากขึ้น 

- ระบบเชื่อมต่อท่าอากาศยาน ขาดการ
วางแผนพัฒนาร่วมกัน 

- พื้นที่ห้วงอากาศและเส้นทางการบินมี
จ ากัดและมีการจราจรคับคั่งสูง 

- ความซับซ้อนของกฎหมายท าให้การ
ปรับปรุงกฎหมายท าได้ยากและใช้เวลานาน 

- ยังขาดหลักสูตรขั้นสูงและงานวิจัยพัฒนา
เฉพาะทาง 

- ความเป็นปัจจุบันของข่าวอากาศไม่
เพียงพอ 

- ความล่าช้าในการพัฒนาท่าอากาศยาน
ให้รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น 

ด้านโครงสร้างพื นฐานและผู้น าส่ง
ปัจจัยการด าเนินงาน 
- การขยายขีดความสามารถฯ ของ 

ท่าอากาศยานเดิมและการพัฒนา 
ท่าอากาศยานใหม่ 

- การแก้ปัญหาผลกระทบจากการ
พัฒนาท่าอากาศยานขนาดใหญ่ 

- การแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มการใช้พื้นที่
ห้วงอากาศ 

- การใช้เทคโนโลยีการจราจรทาง
อากาศสมัยใหม่ 

- ความต้องการองค์ความรู้เฉพาะทาง 
มากขึ้น 
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ตารางท่ี 2.2-5 สรุปสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย (ต่อ) 

การขนส่งทางอากาศ 

โอกาส อุปสรรค ความท้าทาย 
ด้านผู้ประกอบการ 
- จ านวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นท าให้เพิ่ม

ทางเลือก 
- รูปแบบการประกอบการมีความ

หลากหลายมากขึ้น ท าให้ตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น 

- ประสิทธิภาพของสายการบินเพิ่มขึ้น 
จากการแข่งขัน 

- มีจ านวนเที่ยวบินและเส้นทางบิน 
ที่ให้บริการเพิ่มขึ้น 

- ราคาค่าบริการลดลงจากการแข่งขัน 
- บุคลากรด้านการบินมีคุณภาพเป็นไป

ตามมาตรฐานสากล 
 

ด้านผู้ประกอบการ 
- จ านวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นท าให้การ

แข่งขันสูงขึ้น 
- การแข่งขันจากสายการบินทุนข้ามชาติ 

ที่มีความได้เปรียบมากขึ้น 
- สายการบินทุนท้องถิ่นขาดการสนับสุนน

ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

- การแข่งขันอาจเกิดการใช้กลยุทธ์
แข่งขันที่ไม่เป็นธรรมหรือลดต้นทุนด้าน
ความปลอดภัย 

- อาจมีสายการบินเลิกกิจการเพิ่มขึ้น 
- บุคลากรด้านการบินมีความขาดแคลน

ในบางสายงาน เช่น นักบิน เจ้าหน้าที่
ควบคุมจราจรทางอากาศ 

- กฎ ระเบยีบ ที่ยังไม่เปิดโอกาสให้
ชาวต่างชาติประกอบอาชีพนักบิน 
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถ
ผลิตบุคลากรได้ทันกับความต้องการ 

ด้านผู้ประกอบการ 
- การเพิ่มขึ้นของการแข่งขันจาก

ผู้ประกอบการต่างประเทศ 
- ทุนและบทบาทภาคเอกชนเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเน่ือง 
- การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ 
- การเพิ่มขึ้นของรูปแบบการ

ประกอบการ 
- การพัฒนาและวางแผนในการเพิ่มการ

ผลิตบุคลากรที่จะประกอบอาชีพด้าน
การขนส่งทางอากาศให้เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ให้ทันกับความ
ต้องการของการขยายตัวด้านการบิน 
 

ด้านผู้ก ากับดูแล 
- มีหน่วยงานด้านการก ากับดูแลใหม่ ที่มี

ศักยภาพในการด าเนินงาน 
 

ด้านผู้ก ากับดูแล 
- ปัญหาศักยภาพและการพัฒนาระบบใน

การก ากับดูแล ทั้งด้านความปลอดภัย 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

 

ด้านผู้ก ากับดูแล 
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

ขับเคลื่อนหน่วยงานก ากับดูแล และ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

- การก ากับที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุม และเสมอภาค 

- การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการ
ก ากับดูแล 

ด้านเทคโนโลยี 
- เทคโนโลยีช่วยลดความคับคั่ง ลด

ต้นทุนการเดินทาง ลดระยะเวลาการ
เดินทาง และเพิ่มความปลอดภัย 

ด้านเทคโนโลยี 
- การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ

เทคโนโลยี 
 

ด้านเทคโนโลยี 
- การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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๒.๓  สภาพการณ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
 

การประเมินสภาพการณ์ทางยุทธศาสตร์ส าหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม อาศัยเครื่องมือ
ที่เรียกว่า Governmental Portfolio Cube โดยท าการประเมินระดับขีดความสามารถของหน่วยงาน 
(Organisation Strength) เปรียบเทียบกับสถานการณ์ของระดับความท้าทายในการพัฒนา และการ
แก้ปัญหาของภาคส่วนที่หน่วยงานรัฐนั้นมีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรง (Sector's Challenge) และระดับ
ความส าคัญทางยุทธศาสตร์ของภาคส่วนน้ันต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ (Sector’s Strategic 
Importance)  

ทั้งนี ้กระบวนการในการวิเคราะห์จะใช้การให้ระดับคะแนนแบ่งเป็น 3 ระดับ (3 Rating Scale) คือ 
ระดับสูง ปานกลาง และต่ า โดยผลคะแนนแต่ละส่วนจะประกอบเป็นแนวทางในการก าหนดเป้าหมาย 
และออกแบบกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน ผลการประเมินสภาพการณ์ของหน่วยงานทั้งหมดในสังกัด
กระทรวงคมนาคม สรุปได้ดังรูปท่ี 2.3-1 (สีแดง = ระดับวิกฤต/ สีเหลือง = ระดับมีปัญหาบางเรื่อง
และต้องระมัดระวัง/ สีเขียว = ระดับไม่มีปัญหา) ตัวเลขที่แสดงไว้ คือ ขนาดของหน่วยงาน (หน่วย: คน 
ซึ่งรวม ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว) แสดงเป็นขนาดของวงกลม 
โดยผลการประเมินสภาพการณ์ของหน่วยงานแต่ละแห่ง แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2.3-1 

 

 
รูปท่ี 2.3-1 สภาพการณ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
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ตารางท่ี 2.3-1 สภาพการณ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวง 

ผลส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 พัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินสายหลัก
อย่างต่อเน่ืองในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา  
จนมีความเพียงพอและครอบคลุม 
ทั่วประเทศส าหรับการบริการขั้นพื้นฐาน 

 มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางหลวง 
ฐานข้อมูลด้านอุบัติเหตุ ฐานข้อมูล 
งานบ ารุงทาง โดยใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บ
และสืบค้นที่ทันสมัย ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
เจ้าหน้าที่และผู้บริหารของ ทล. ในการ
วิเคราะห์โครงข่าย จัดท าแผนงาน 
ประกอบการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างทันท่วงที  

 มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทางหลวง
ที่ทันสมัย ในรูปแบบของ Application 
ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน อาทิ Highway 
Traffic, ITIM, ITS, HWY304 เป็นต้น  
ท าให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

 มีการพัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 
มากขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ทาง ทั้งใน 
ช่วงเวลาปกติและช่วงเทศกาลที่มีประชาชน
เดินทางหนาแน่นติดต่อกัน 

 มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
เรื่องงานทางอยู่จ านวนมาก  

 มีแผนงานที่ชัดเจน 
 เป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญ 

เชิงยุทธศาสตร์ เพราะมีหน้าที่ดูแล
โครงข่ายทางหลวงสายหลัก ทั้งทางหลวง
แผ่นดินและทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

 เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ครอบคลุม 
ทั่วประเทศ สามารถรองรับกิจกรรม 
การด าเนินงานที่หลากหลาย ครบทุก
ภารกิจส าหรับการพัฒนาทางหลวง 

 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล มีการจัดฝึกอบรมบุคลากรอย่าง
ต่อเน่ือง 

 มีภารกิจหลักในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน จึงได้รับงบประมาณสูงที่สุด 
ใน คค. 

 ขนาดองค์กรที่ใหญ่ ท าให้การขับเคลื่อน
องค์กรค่อนข้างยุ่งยาก ไม่คล่องตัว 

 มีภาระในการบ ารุงรักษาทางหลวงมาก 
แต่งบประมาณมีจ ากัด 

 ที่ผ่านมาหน่วยงานมีความท้าทายต่อ
ภารกิจน้อย เพราะระบบงานมีความ
ซับซ้อนต่ า สามารถคาดการณ์เหตุการณ์
ได้ง่าย คุ้นชินกับการท างานที่ท ามาอย่าง
ต่อเน่ืองยาวนาน ท าให้บุคลากร
ส่วนมากมีแรงขับภายในน้อยต่อ 
การพัฒนาสิ่งใหม่ที่ท้าทายในอนาคต 

 บุคลากรกว่าร้อยละ 75 ไม่ได้จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี เพราะ
ท างานสายช่าง 

 คะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองมีค่าเฉลี่ย 3 ปีต่ าที่สุด 
เม่ือเทียบกับหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ใน
สังกัด คค. 

 การพัฒนาเส้นทางสายหลักในอนาคตควรจะมุ่งไป
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ซ่ึงจะช่วยให้มี
การน าค่าผ่านทางมาใช้ในการบ ารุงรักษาทางหลวง 
ที่มอียู่เดิม และสามารถใช้ในการก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองสายใหม่ได้ในอนาคต 

 การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายใหม่
ตามแผนงานในอนาคต จะช่วยให้ระบบการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของไทยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และ
สามารถสนับสนุนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนา
แล้วภายใน 20 ปี 

 ควรมุ่งพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่ง
ทางถนนบนทางสายหลักมากขึ้น อาทิ  
จุดพักรถริมทาง สถานีบริการ เป็นต้น 

 การผลักดันแนวคิดการพัฒนาระบบบ ารุงรักษาทาง
และสะพานแบบใหม่ อาทิ วิธีการจ้างเหมา
บ ารุงรักษาแบบ Performance Based 
Maintenance Contract 

 การให้เอกชนมาร่วมลงทุนในการพัฒนาทางหลวง 
และสิ่งอ านวยความสะดวกบนทางหลวง 
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ตารางท่ี 2.3-1 สภาพการณ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (   ) 

1. กรมทางหลวง (ต่อ) 

ผลส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากกับการจัดการ
เรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยมี
การจัดรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ สผ.  
ทุกขั้นตอนมีการจัดประชุมเพื่อรับฟังปัญหา
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและ
ร่วมแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 การพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวง 
อย่างต่อเน่ือง ท าให้ปัจจุบันกรมทางหลวง 
มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และ
ความช านาญในทุกภารกิจหลักของ
หน่วยงาน 

 

   มุ่งเน้นการบริหารจัดการทางหลวงมากขึ้น อาทิ  
การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานบริการ
ประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล  
การวิจัยและพัฒนาวัสดุงานที่ช่วยลดต้นทุนและ 
มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น 

 การปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาและบริหารจัดการทางหลวง 

 การจัดการความรู้ (KM) 
 การปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่

ให้มีข้อมูลทันสมัยและสามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเน่ืองตลอดเวลา 

 ปัญหาของการพัฒนาทางหลวงในอนาคต จะมี 
ความซับซ้อนมากขึ้น คาดการณ์ปัญหาได้ยากขึ้น 
ท าให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
มากขึ้น 

 การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในลักษณะบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนา
แล้วภายใน 20 ปี  
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ตารางท่ี 2.3-1 สภาพการณ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (   ) 

2. กรมการขนส่งทางบก 

ผลส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 
 มีการพัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ทางทั้งในช่วงเวลาปกติและ
ช่วงเทศกาลที่มีประชาชนเดินทางหนาแน่น
ติดต่อกัน 

 เป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญต่อการ
เจรจาด้านการขนส่งระหว่างประเทศ 
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

 มีกองทุนประมูลป้ายทะเบียนสวย สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนา
ด้านความปลอดภัยทางถนนได้ 

 เป็นองค์กรที่มีขนาดกลาง มีส านักงานขนส่ง
ครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถรองรับ
กิจกรรมการด าเนินงานที่หลากหลาย 

 มีบุคลากรระดับ ป.ตรี ขึ้นไปมากที่สุด 
ในกระทรวงคมนาคม คือ ประมาณ 2,000 
คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53 

 คะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองมีค่าเฉลี่ย 3 ปีดีที่สุด 
เม่ือเทียบกับหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  
ในสังกัด คค. แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ของระบบราชการที่ดี 
 

 บุคลากรส่วนมากยังมีข้อจ ากัดในการ
น าเสนอแนวคิดการพัฒนาสิ่งใหม่ที่ท้า
ทายในอนาคต  

 งบประมาณที่ได้รับต่อปีอยู่ในระดับปาน
กลาง เน่ืองจากท าหน้าที่เป็นหน่วยงาน
ก ากับดูแล ท าให้การเสนอโครงการใหม่มี
ข้อจ ากัด 

 การก ากับดูแลผู้ให้บริการขนส่งยังท าได้ไม่
ดีนัก เม่ือเทียบกับภารกิจการให้บริการ
ประชาชนที่ท าได้ดีกว่า จะเห็นได้จากการ
คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ระบบขนส่งสาธารณะ (ร้อยละ 73.28) 
ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละ 74) 

 ที่ผ่านมาหน่วยงานมีความท้าทายต่อ
ภารกิจน้อย เพราะระบบงานมีความ
ซับซ้อนต่ า สามารถคาดการณ์เหตุการณ์
ได้ง่าย คุ้นชินกับการท างาน 
ที่ท ามาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน ท าให้
บุคลากรส่วนมากมีแรงขับภายในน้อยต่อ
การพัฒนาสิ่งใหม่ที่ท้าทายในอนาคต 

 มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านการขนส่งมากขึ้น 
โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงาน
บริการประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 

 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์มากขึ้น โดย
พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้า
มากขึ้น 

 การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่ง 
ของไทยไปลงทุนในอาเซียนมากขึ้น 

 การปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับที่เป็นอุปสรรค
ตอ่การให้บริการด้านการขนส่งทางถนน 

 การปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ 
ให้มีข้อมูลทันสมัยและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดเวลา 

 ปัญหาของการพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านขนส่ง
ทางบกในอนาคตจะมีความซับซ้อนมากขึ้น 
คาดการณ์ปัญหาได้ยากขึ้น ท าให้ต้องมีการเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรมากขึ้น 

 มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการขนส่ง 
ที่ทันสมัย ในรูปแบบของ Application  
ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน อาทิ DLT Smart 
Services, DLT GPS, DLT e-Form เป็นต้น 
ท าให้ผู้ให้บริการขนส่งและประชาชน
ผู้รับบริการได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

 มีการติดตั้งระบบ GPS ส าหรับรถสาธารณะ 
 มีการพัฒนาการให้บริการรถแท็กซ่ี โดยให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินความพึง
พอใจของการใช้บริการผ่านทาง 
Application DLT Check-in 

 การควบคุมการทดสอบขับรถด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Driving) 
 

  



แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
 

 

  1

x 

2-40 

ตารางท่ี 2.3-1 สภาพการณ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (   ) 

2. กรมการขนส่งทางบก (ต่อ) 
ผลส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 การขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ อาทิ 
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายฯ เชียงของ จังหวัดเชียงราย 
โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัด
นครพนม และโครงการพัฒนาสถานีขนส่ง
สินค้าภูมิภาค 17 แห่ง เป็นต้น 

 การน าเทคโนโลยี มาใช้กับงานด้านบริการ
มากมาย อาทิ การช าระภาษี ศูนย์บริการร่วม
ในศูนย์การค้า บริการจองหมายเลขทะเบียน
จัดท าระบบการช าระภาษีรถที่สถานตรวจ
สภาพรถ เป็นต้น 

 จัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ 
 พัฒนาห้องน้ าภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

ให้มีความสะอาด ได้มาตรฐาน 
 การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการ  

(Q Mark) ทั้งการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก 
และการขนส่งคนโดยสารด้วยรถโดยสารประจ า
ทาง เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบการ
รถบรรทุก 

 กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานหน่ึง 
ในกระทรวงคมนาคม ที่ได้รับรางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติ จากส านักงาน ก.พ.ร. อย่าง
ต่อเน่ือง 14 ปี ซ้อน 

 บุคลากรส่วนมากมีความสามารถ 
ในการให้บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้ประกอบการขนส่งภาคเอกชนที่ดี 
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ตารางท่ี 2.3-1 สภาพการณ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (   ) 

3. กรมทางหลวงชนบท 
ผลส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 พัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินสายรอง
อย่างต่อเน่ืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จนมี
ความเพียงพอและครอบคลุมทั่วประเทศ
ส าหรับการบริการขั้นพื้นฐาน 

 มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล GIS การขนส่ง 
เส้นทางลัด/เส้นทางเลี่ยง โดยใช้เทคโนโลยี
การจัดเก็บและสืบค้นที่ทันสมัย ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของ ทช. 
ในการวิเคราะห์โครงข่าย จัดท าแผนงาน
ประกอบการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างทันท่วงที  

 มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทางหลวง 
ที่ทันสมัย ในรูปแบบของ Application ผ่าน
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน อาทิ DRR Route  
เป็นต้น ท าให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับ
ความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

 มีการพัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ทางทั้งในช่วงเวลาปกติและ
ช่วงเทศกาลที่มีประชาชนเดินทางหนาแน่น
ติดต่อกัน 

 

  ี       แ                 ็    แ   
ส าคัญ 

 ทั้งระดับผู้บริหารและปฏิบัติงานมีจุด
มุ่งหวังร่วมกันในการผลักดันผลผลิตของ
หน่วยงานสู่สังคม 

 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองได้คะแนนเฉลี่ย 3 ปี อยู่ในระดับดี 
(ล าดับที่ 2 รองจาก ขบ.) 

 มองบทบาทของหน่วยงานว่าเป็นหน่วยงาน
สหกิจบริการ ไม่ใช่เป็นเพียงหน่วยงาน
วิศวกรรมการทาง 

 มีการวางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์จาก
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ทันสมัย มุ่งเน้นที่การ
ตอบความต้องการของสังคมและชุมชน
อย่างเข้าถึงและตรงจุด เน้นผลลัพธ์ที่
สามารถเห็นภาพได้อย่างเป็นรปูธรรม 

 มีระบบฐานข้อมูลทางหลวงที่ทันสมัยและ
ครบถ้วน ประชาชนสามารถเข้าถึงง่าย 

 มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเรื่อง 
งานทางและสะพานอยู่จ านวนมาก 
 

        บประมาณน้อย เม่ือเทียบระหว่างปริมาณงาน 
(จ านวนโครงข่ายถนนในความรับผิดชอบ) ต่อ
งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี 

 มีจ านวนบุคลากรน้อยเม่ือเทียบกับภารกิจหลักในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 ปัญหาอายุราชการของพนักงานและการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ 

 ทิศทางการพัฒนาระบบขนส่งของประเทศไทยในช่วง
ที่ผ่านมา ไม่ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบ
โครงข่ายงานทางและการเข้าถึงพื้นที่เท่าที่ควร 

 มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านการขนส่งมากขึ้น 
โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน
งานบริการประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่
เศรษฐกิจดิจิทัล 

 การปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลที่มี
อยู่ให้มีข้อมูลทันสมัยและสามารถใช้งานได้
อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา 

 การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียในทุกมิติเข้ามาร่วมกับรัฐในการพัฒนา 

 ปัญหาของการพัฒนาทางหลวงในอนาคตจะมี
ความซับซ้อนมากขึ้น คาดการณ์ปัญหา 
ได้ยากขึ้น ท าให้ต้องมีการเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรมากขึ้น 

 ให้ความส าคัญต่อการสื่อสารกับประชาชน 
ให้มากยิ่งขึ้น 

 การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในลักษณะ 
บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย 
การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน 20 ปี 
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ตารางท่ี 2.3-1 สภาพการณ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (   ) 
3. กรมทางหลวงชนบท (ต่อ) 

ผลส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 กรมทางหลวงชนบท เป็นหน่วยงานหน่ึง 
ในกระทรวงคมนาคม ที่ได้รับรางวัลเป็นที่
ประจักษ์ในผลการด าเนินงานมาอย่างต่อเน่ือง 
อาทิ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ประจ าปี พ.ศ. 2558 ในหมวด 1 
ด้านการน าองค์การและความรับผิดชอบต่อ
สังคม จากส านักงาน ก.พ.ร. 

 เป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญ 
เชิงยุทธศาสตร ์เพราะมีหน้าที่ดูแลการ
ก่อสร้างถนน สะพาน ทางลัด ทางเลี่ยง 

 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล มีการจัดฝึกอบรมบุคลากรอย่าง
ต่อเน่ือง 
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ตารางท่ี 2.3-1 สภาพการณ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (   ) 

4. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

ผลส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 พัฒนาโครงข่ายทางพิเศษในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลในช่วง ๓ ทศวรรษ ที่ผ่านมา  
จนเป็นโครงข่ายคมนาคมหลักของเมือง 

 เริ่มพัฒนาจุดพักรถบนทางพิเศษ 
 ปรับปรุงพื้นที่ใต้เขตทางพิเศษ ซ่ึงมุ่งเน้น  

ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 บริหารองค์กรให้มีก าไรอย่างต่อเน่ือง และ
แบ่งรายได้เข้ารัฐในระดับที่ดีตลอดมา  

 เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีขนาดกลางและจ านวน
พนักงานมีการเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 23 
ภายในช่วงปี พ.ศ. 2551-2558 

 มีผลประกอบการได้ก าไรมาโดยตลอด  
ถือว่าอยู่ในระดับดีมากเป็นล าดับที่ 2 
เป็นรองเพียงบริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการ 
การขนส่งและก ากับดูแลผู้รับสัมปทาน
ภาคเอกชน 

 ผลการประเมินสถานการณ์ด าเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 
2551-2558 กทพ. ได้คะแนนอยู่เกณฑ์ที่มีปัญหา
บางเรื่อง ส่วนมากเป็นเรื่องการหาแนวทาง 
ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ขาดการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนา
โครงการทางพิเศษใหม่จากภาครัฐ เน่ืองจากรัฐบาล
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
และการขนส่งระบบราง 

 โครงการของ กทพ. มักจะได้รับการต่อต้าน 
จากประชาชน 

 การพัฒนาทางพิเศษในภูมิภาครองรับการ
เดินทางทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

 การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก 

 ก าหนดบทบาทของ กทพ. กับ ทล. ให้ชัดเจน 
ควรมุ่งร่วมใจกันท างาน (collaboration)  

 สร้างมูลค่าเพิ่มสู่ธุรกิจอ่ืนจากการใช้ประโยชน์
ของทรัพย์สินที่มีอยู่ 

 สร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนจากการ
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตร 
ในการจัดการ ระบบการเดินทางและขนส่ง
รวมทั้งโลจิสติกส์ 
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ตารางท่ี 2.3-1 สภาพการณ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (   ) 

4. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ต่อ) 

ผลส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงาน
ที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรเป็นที่ประจักษ์
ในผลการด าเนินงานมาอย่างต่อเน่ือง อาทิ 
รางวัลดีเด่นจากโครงการประกวดรางวัล
รายงานความยั่งยืน ๓ ปีซ้อน จากสถาบัน
ไทยพัฒน์ รางวัลสถานประกอบการที่มีความ
มุ่งม่ันด าเนินการโครงการสถานประกอบการ
ปลอดภัย (ด าเนินงานได้สัมฤทธ์ิผล) โดย
ส านักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ
เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าได้พัฒนาองค์กรให้
เป็นสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ
ระดับพื้นฐาน ตามที่สมาคมพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ก าหนด เป็นต้น 

 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล มีการจัดฝึกอบรมบุคลากร 
อย่างต่อเน่ือง 
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ตารางท่ี 2.3-1 สภาพการณ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (   ) 

5.  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

ผลส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 การจัดซ้ือรถโดยสารปรับอากาศที่ใช้เชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา จ านวน 489 คัน (อยู่ในระหว่าง
การประมูลเพื่อคัดเลือก) 

 มีภารกิจที่ชัดเจน จึงท าให้การจัดท าแผน
ทั้งในระดับยุทธศาสตร์และปฏิบัติงาน 
มีความชัดเจน 

 มีโครงข่ายการบริการที่ค่อนข้าง
ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของ
กรุงเทพมหานคร 

 มีการจัดท าแผนและตรวจติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ ตามระบบ 
การตรวจประเมินรัฐวิสาหกิจ 

 

 สถานการณ์ด าเนินงานตามผลการประเมินของ สคร. 
พบว่า ขสมก. อยู่ในสภาวะวิกฤตต่อเน่ืองมาหลายป ี
มีผลขาดทุนสะสมถึง 96,000 ล้านบาทในปี 2557  

 ข้อจ ากัดจากการบริหารจัดการรถร่วมบริการที่ไม่มี
ประสิทธิภาพส่งผลให้การขบัเคลื่อนองค์กรตามบทบาท
หน้าที่ โดยเฉพาะระดับการใหบ้ริการในภาพรวม ยังไม่
เป็นที่น่าพึ่งพอใจ 

 มีการจ ากัดจ านวนบุคลากรขององค์การ ท าให้องค์การ
อยู่ในสภาพเสื่อมถอยและเป็นสังคมผู้สูงอายุ ไม่สามารถ
รับสมัครคนรุ่นใหม่ ท าให้องค์การขาดนวัตกรรมและ
แนวความคิดใหม่ๆ ในการด าเนินงาน 

 

 แยกการก ากับดูแลรถร่วมบริการของเอกชน
ออกจากงานการบริการหลักขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ โดยให้เอกชนมาบริหารจัดการ
เดินรถแทนในอนาคต 

 การวางแผนเปลี่ยนเส้นทางเดินรถใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานบริการ
ประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 
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ตารางท่ี 2.3-1 สภาพการณ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (   ) 

5.  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ต่อ) 

ผลส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

  รายได้ของบุคลากรอยู่ในระดับที่ดี 
เม่ือเทียบกับกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ ที่มีระดับ
การศึกษาเท่ากัน 

 การบริการระบบขนส่งสาธารณะของ ขสมก. เป็นการ
บริการพื้นฐานแก่สังคม จึงไม่สามารถมุ่งแสวงหาผลก าไร
ได้อย่างรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ  

 การดูแลรถร่วมบริการ ท าไดโ้ดยยาก  

 การเพิ่มลดหรือปรับเปลี่ยนเส้นทางการให้บริการ 
ท าได้ยาก ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 ปัญหาจากดอกเบี้ยทางบัญชีสะสม 

 รายได้จัดเก็บจากรถร่วมบริการไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็น 

 ขาดแคลนคนขับรถ 

 ผลกระทบจากนโยบายการเมืองและปัญหาจากการ
จัดการประมูล ท าให้ไม่สามารถพัฒนาระดบัการ
ให้บริการได้ตามแผนที่ตั้งไว้ 

 ยังไม่มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ผู้ให้บริการอย่างเป็นรูปธรรม 
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6.  บริษัท ขนส่ง จ ากัด 

ผลส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 การเปิดเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศไปยัง 
สปป.ลาว และกัมพูชา รวม 14 เส้นทาง  

 การพัฒนาสถานีเดินรถเชียงของ จ.เชียงราย 
ที่ทันสมัยบนเน้ือที่ 4 ไร่ 

 จัดตั้งศูนยบริการตรวจสภาพรถ และให
บริการตั้งศูนยถวงลอ ณ สถานตรวจสภาพ
รถยนตเอกชน ส านักซอมบ ารุงและตรวจ
สภาพรถ (รังสิต) 

 บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ (ส่งของ ทั่วไทย  
รับได้ในวันเดียว : 1 Day 1 Night) 

 ติดตั้งระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (GPS) 
บนรถโดยสารทุกคันของ บขส. 
 

 เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีขนาดกลางและมี
แนวโน้มลดจ านวนพนักงานลง โดยลดลง
ร้อยละ 6.4 ภายในช่วงปี พ.ศ. 2551-
2558 เพื่อปรับตัวให้เข้ากับการแข่งขัน
กับสายการบินต้นทุนต่ าและรถตู้ของ
ภาคเอกชน 

 มีผลประกอบการเป็นบวกมาโดยตลอด 
แต่ไม่ได้อยู่ในระดับที่ท าการก าไรสูงนัก 

 

 สถานการณ์ของ บขส. ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2553  
อยู่ในระดับที่ดี แต่ในช่วง 5-6 ปีหลังมา เริ่มเกิดการ
แข่งขันกับสายการบินต้นทุนต่ าและรถตู้ ท าให้
ผู้ใช้บริการลดลง และสถานะการด าเนินงาน 
ถูกลดสถานะลงมาอยู่ในระดับระมัดระวัง 

 ทบทวนและจัดท าแผนการเดินรถ และ 
แผนการบริหารสถานีที่มีประสิทธิภาพทั้งระบบ 
ให้สามารถแข่งขันกับเอกชน 

 แผนการสร้างรายได้จากธุรกิจหลัก 
และธุรกิจเสริม 
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7.  การรถไฟแห่งประเทศไทย 

ผลส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 การจัดซ้ือหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าใหม่ 20 คันมี
การส่งมอบครบแล้ว ในปี พ.ศ. 2558  

 การจัดซ้ือตู้โดยสารใหม่ 115 คัน พร้อม 
พ่วงตู้ส าหรับคนพิการ พร้อมให้บริการภายใน
ตุลาคม 2559 น้ี 

 รถไฟทางคู่ช่วงฉะเชิงเทรา-แหลมฉบัง  
ช่วยเพิ่มปริมาณการขนส่งตู้สินค้าระหว่าง 
ไอซีดีลาดกระบังกับท่าเรือแหลมฉบังได้มาก 

 มีโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ในสังกัดซ่ึง
ด าเนินการมานาน 

 มีเขตทางเดิมอยู่แล้ว สามารถพัฒนารถไฟ
ทางคู่ได้ต่อเน่ือง 

 ยังมีทรัพย์สินตามเขตทางรถไฟที่รอการ
บริหารจัดการจ านวนมาก ซ่ึงสามารถ
สร้างรายได้มหาศาลให้กับ รฟท. ใน
อนาคต 

 มีประสบการณ์ในการก ากับดูแลสัญญา
สัมปทานไอซีดีลาดกระบัง 

 สถานการณ์ด าเนินงานตามผลการประเมินของ สคร. 
พบว่า รฟท. อยู่ในสภาวะวิกฤตต่อเน่ืองมาหลายปี  
มีผลขาดทุนสะสมถึง 102,000 ล้านบาท 
ในปี 2557  

 ขาดแคลนบุคลากรทางรางจ านวนมาก 
 ผลกระทบจากการให้บริการเชิงสังคม ส าหรับผู้มี

รายได้น้อย ท าให้ไม่สามารถจัดเก็บค่าโดยสาร 
ของรถไฟชั้นสามได้ รวมทั้งไม่สามารถขึ้นราคา 
ค่าโดยสารได้ 

 รางและรถจักรมีสภาพเก่า ทรุดโทรม 
 รฟท. ต้องท าหน้าที่เป็นทั้งผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ผู้เดินรถ ผู้บ ารุงรักษา และผู้ก ากับเองทั้งหมด ท าให้
ไม่สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้  

 ภาพลักษณ์การบริหารงานการเดินรถไฟสายแอร์
พอร์ตลิ้งค์ที่ขาดทุน ท าให้ รฟท. ขาดความน่าเชื่อถือ 

 การพัฒนาเส้นทางรถไฟสายหลักให้เป็นทางคู ่ 
 การก่อสร้างโครงข่ายรถไฟเชื่อมโยงไปยังประตู

การค้าหลักทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง 
ที่สมบูรณ์ ส่งเสริมการขนส่งสินค้าที่ประหยัด
พลังงาน 

 สถาบันต่าง  ๆที่หันมาพัฒนาหลักสูตรระบบราง ควร
เข้ามาหารือ เพื่อจะได้ทราบความต้องการที่แท้จริง 

 กรมการขนส่งทางรางจะท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับ 
มาตรฐาน และรฟท.จะท าหน้าที่เดินรถ  

 การเปิดใหเ้อกชนเข้ามาลงทุนเดินรถบนรางที่มีอยู่
หรือบนเส้นทางใหม่ 

 การจัดซ้ือแคร่บรรทุกสินค้ารองรับน้ าหนักได้ 20 
ตันต่อเพลา จะช่วยสนับสนุนการขนส่งสินค้าให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 การบริหารจัดการรถไฟฟ้าสายสีแดงและ 
แอร์พอร์ตลิ้งค์ให้ประชาชนสามารถเดินทาง
เชื่อมโยงระหว่างท่าอากาศยานดอนเมืองกับ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

 การบริหารจัดการสถานีกลางบางซ่ือและการ
เชื่อมต่อการขนส่งทุกรูปแบบให้เป็นศูนย์กลาง 
การขนส่งสาธารณะที่ทันสมัยที่สุดของอาเซียน 

 การบริหารจัดการทรัพย์สินของ รฟท. ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 การปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่ส่งเสริมให้
ภาคเอกชนเข้ามาเดินรถบนรางของ รฟท. 
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8.  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

ผลส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินช่วงหัวล าโพง-บางซ่ือ 
สามารถเป็นทางเลือกการเดินทางที่มีคุณภาพ
ของประชาชนในกรุงเทพมหานครได้มาก 

 รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางใหญ่ 
พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนสิงหาคม 
2559 

 การเตรียมการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 
สายสีต่างๆ ตามแผนแม่บท 

 มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางสูง 

 มีทรัพย์สินทั้งในส่วนโครงสร้างระบบราง
และพื้นที่สถานีและศูนย์ซ่อมบ ารุงที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาต่อยอด 

 มีประสบการณ์ในการบริหารสัญญางาน
ก่อสร้างรถไฟฟ้า และบริหารสัญญางาน
เดินรถไฟฟ้า 

 รฟม. มีผลประกอบการที่ได้ก าไรเกิน 
10,000 ล้านบาทสองปีติดต่อกัน 
ในชว่งปี 2556-2557 หลังจากก่อน
หน้าน้ันผลประกอบการยังขาดทุนอยู่ 

 

 บุคลากรไม่สามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ที่จะเกิด และยังไม่ได้ดึงศักยภาพบุคลากรที่เก่งๆ  
มาใช้เต็มที่ 

 ไม่มีประสบการณ์ในการเดินรถไฟฟ้าเอง 

 การตีความกฎหมายขัดแย้งกัน เช่น อ านาจของ รฟม. 
ในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ซ่อมบ ารุงเชิงพาณิชย์ว่า
ด าเนินการได้มากน้อยแค่ไหน 

 การพัฒนาระบบตั๋วร่วมให้เป็นมากกว่า 
บัตรโดยสาร ควรสามารถใช้เป็นบัตรเงินสด
เหมือนกับในต่างประเทศ 

 การปรับโครงสร้างค่าโดยสารรถไฟฟ้าทุกสาย 
ให้เป็นระบบเดียว 

 การพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าครบตาม 
แผนแม่บทใช้เวลาประมาณ ๑๐ ปีข้างหน้า  
รฟม.มีเวลาเตรียมการปรับเปลี่ยนบทบาท 
จากการสร้างมาเป็นการบริหาร 

 

  



แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
 

 

  1

x 

2-50 

ตารางท่ี 2.3-1 สภาพการณ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (   ) 
9.  การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

ผลส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 
 การบริหารท่าเรือหลักให้เป็นประตูการค้า

การน าเข้าส่งออกของประเทศ 
 

 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ
ก ากับดูแลที่ดี 

 มีแผนงานชัดเจน 
 กทท. มีผลประกอบการที่ได้ก าไร 

มาโดยตลอด 
 เป็นหน่วยงานเดียวของรัฐวิสาหกิจภายใต้ 

คค. ที่สถานการณ์ด าเนินงานอยู่ในระดับดี 
ไม่มีปัญหา 

 ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือที่ได้ 
มาตรฐานโลก 

 โครงการพัฒนาท่าเรือมักจะติดปัญหาเรื่องผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

 มีบุคลากรไม่เพียงพอ 

 

 การปรับปรุงขยายขีดความสามารถท่าเรือและ
การขนส่งต่อเน่ืองหลังท่า 

 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้
ในการให้บริการประชาชนมากขึ้นและสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ มากขึ้น อาทิ 
กรมศุลกากร ภาคเอกชน เป็นต้น 

 การรับของและออกของผ่านโทรศัพท์ 
สมาร์ทโฟนและรองรับหลายธนาคารมากขึ้น 

 การพัฒนาศูนย์ธุรกิจพาณิชยนาวี (Maritime 
Business Center) 

 รัฐก าหนดนโยบายสัดส่วนของสินค้าที่ผ่าน
ท่าเรือกรุงเทพกับผ่านท่าเรือเอกชน 

   รัฐก าหนดความชัดเจนและระยะเวลา 
ที่เหมาะสมส าหรับการเพิ่มความจุท่าเรือ
ปัจจุบันและการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกแห่งใหม่ 
ในอนาคต 

 การพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อสนับสนุน
ให้มีการขนส่งสินค้าจากในภูมิภาคและประเทศ
เพื่อนบ้านมายังท่าเรือแหลมฉบังมากขึ้น 

 การบริหารความเสี่ยง  
 การพัฒนาบุคลากร 
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10.  กรมเจ้าท่า 

ผลส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 
 งานก่อสร้างท่าเรือต่างๆ ทั่วประเทศ 

 
 มีกฎหมายและภารกิจที่ชัดเจน 
 มีแผนงานที่ชัดเจน 
 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม

ค ารับรองของกรมเจ้าท่าได้คะแนนเฉลี่ย 
3 ปี อยู่ในระดับดี (ล าดับที่ 4 จาก
ทั้งหมด 7 แห่งในสังกัด คค.) 

 องค์กรมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกับภาระงาน 
 การขุดลอกร่องน้ ามีปริมาณงานมาก แต่งบประมาณ 

ที่ได้รับมีข้อจ ากัด ท าให้งานขุดลอกร่องน้ าด าเนินการ
ไม่ทั่วถึง 

 ปัญหาด้านการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพทั้งใน
ระดับองค์การ ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล  

 การออกแบบระบบงานยังขาดประสิทธิภาพทั้งใน
ระดับองค์การและระดับบุคคล 

 ขาดการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการขนส่งทางน้ าและ
พาณิชยนาวี 

 ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ คนเก่ง
มักจะย้ายออกไป 

 ความก้าวหน้าทางอาชีพของต าแหน่งต่างๆ ใน จท. 
ไม่จูงใจให้คนท างานในระยะยาว 

 เจ้าพนักงานตรวจเรือขาดเงินประจ าต าแหน่ง ท าให้
ย้ายไปประกอบอาชีพอ่ืน 

 บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
 ขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจเรือ 
 คนประจ าเรือมีอัตราการลาออกสูง เพราะไม่มีเวลาให้

ครอบครัว 
 กฎหมายและกฎระเบียบหลายฉบับยังไม่ได้รับการ

ปรับปรุงให้ทันสมัย 

 การสนับสนุนด้านความปลอดภัยทางน้ า 
 การแก้ไขปัญหาเรือชายฝั่ง  
 การแก้ปัญหาเรื่องขุดลอกร่องน้ า 
 การแก้ปัญหาและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
 การพัฒนาท่าเรือน้ าลึกแห่งใหม่ อาทิ ท่าเรือ

ปากบารา ท่าเรือสงขลาแห่งที่สอง เป็นต้น 
 การพัฒนาท่าเรือชายฝั่งเพิ่มเติม อาทิ ท่าเรือ

ชุมพร เป็นต้น 
 รัฐควรก าหนด Flagship project ส าหรับทาง

น้ าให้ชัดเจน และแยกออกมาจากงานประจ า 
 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการขนส่งทางน้ าและ

พาณิชยนาวีภายใต้ความร่วมมือกับภาคเอกชน 
 การให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการที่มี

ผลตอบแทนทางการเงินดี 
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11.  สถาบันการบินพลเรือน 

ผลส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 ผลิตบุคลากรด้านการบินให้กับประเทศ 
มาเป็นเวลานาน 

 ได้รับมอบประกาศนียบัตรการเป็นสมาชิก
ประเภท Full Member โครงการ ICAO 
TRAINAIR PLUS  
 

 ผลประกอบการเป็นบวกทุกปี 
 สบพ. เป็นหน่วยงานด้านการบินเพียงแห่ง

เดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกประเภท 
Full Member ในโครงการ TRAINAIR 
PLUS ของ ICAO 

 สามารถด าเนินการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรฝึกอบรมของ สบพ. ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานตามที่ ICAO 
ก าหนดไว้ในโครงการ ICAO TRAINAIR 
PLUS Programme 

 ผลการประเมินสถานการณ์ด าเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 
2551-2558 สบพ. ได้คะแนนอยู่เกณฑ์ที่มีปัญหา
บางเรื่อง 

 การผลิตบุคลากรการบินยังไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ ปัจจุบัน สบพ.ผลิตนักบินสัญชาติไทยปีละ
ประมาณ 220-1,300 คน (ข้อมูลปี 2559) ซ่ึงไม่
เพียงพอต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินใน
ปัจจุบัน  

 มีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณการพัฒนาบุคลากร
อุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย และด้านอาคารสถานที่ 

 ปัญหาการย้ายงานของครูการบินเพื่อไปท างานให้กับ
สายการบินเพิ่มมากขึ้น 
 

 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อเปิดสอน
หลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทาง/การพัฒนาวิชาชีพ
ต่อเน่ืองเพิ่มขึ้น เช่น การฝึกอบรมในด้านการ
ฝึกบังคับอากาศไร้นักบิน (โดรน) การขนส่ง
สินค้าอันตรายทางอากาศ การจัดการระบบ
ความปลอดภัย มนุษยปัจจัยด้านการบิน 
กฎหมายการบิน เป็นต้น 

 

  



แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
 

 

  1

x 

2-53 

ตารางท่ี 2.3-1 สภาพการณ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (   ) 
12.  กรมท่าอากาศยาน 

ผลส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 การพัฒนาและบริหารจัดการท่าอากาศยาน
ภูมิภาคของประเทศรองรับทั้งกิจกรรม 
การบินเชิงพาณิชย์ เชิงสังคมและงานราชการ 

 การแยกส่วนงานด้านการก ากับดูแลออกไป
เป็นส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทยได้ส าเร็จ 

 

 มีท่าอากาศยานที่มีศักยภาพสูงอยู่ใน
ความดูแลถึง 5 แห่ง อาทิ ท่าอากาศยาน
กระบี่ อุดรธานี สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น 
อุบลราชธานี และมีท่าอากาศยานที่มี
ศักยภาพรองลงมาแต่ยังมีผลประกอบการ
ได้ก าไร ได้แก่ ท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช และตรัง  

 มีข้อจ ากัดเรื่องจ านวนบุคลากรและงบประมาณ 
ท าให้ บพ. เดิม ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขมาตรฐาน
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยได้ทัน
การเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานสากล 

 ขาดแคลนบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะทาง 
 การแก้ไขปัญหาไม่ทันกับสถานการณ์ ซ่ึงอุตสาหกรรม

การบินมีความเป็นพลวัตรสูง มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วตลอดเวลา 

 มีระดับสมรรถนะขององค์กรในระดับต่ า ทั้งที่
ภาพรวมของการขนส่งทางอากาศมีความส าคัญ 
เชิงยุทธศาสตร์ในระดับสูง และมีความท้าทายของ
สภาพแวดล้อมภายนอกในระดับสูงเช่นกัน 

 การพัฒนาเชิงพาณิชย์บริเวณท่าอากาศยานของ ทย. 
ติดปัญหาเรื่องต้องน าส่งรายได้ให้แก่เจ้าของที่ดินคือ 
กรมธนารักษ์ ท าให้ขาดแรงจูงใจในการพัฒนา 

 มีสนามบินมากถึง 21 แห่งที่มีศักยภาพต่ า ผล
ประกอบการขาดทุน แต่ยังมีเหตุผลความจ าเป็น 
ที่จะต้องเปิดให้บริการ ท าให้เป็นภาระกับหน่วยงาน 
 

 ส่งเสริมการเปิดเส้นทางบินใหม่เชื่อมโยงภูมิภาค
และประเทศเพื่อนบ้าน 

 ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางอากาศในจังหวัด 
ที่มีสินค้าที่มีศักยภาพ 

 ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานท่าอากาศยาน 
 พัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร การ

ด าเนินงานและการให้บริการ ทั้งในด้านการ
ปฏิบัติการและด้านธุรกิจ 

 ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ฝึกการบิน 
 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรการบิน 
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13.  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

ผลส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 พัฒนาและบริหารจัดการท่าอากาศยานหลัก
ของประเทศ 

 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2016 สาขา
อุตสาหกรรมบริการจากตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 

 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2016 กลุ่มบริการ
จากวารสารการเงินการธนาคาร 

 การเปิดใช้งานอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ของ
ท่าอากาศยานดอนเมือง ซ่ึงมีความทันสมัย
และสวยงาม 

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ได้รับ
เลือกให้เป็นต้นแบบของความโปร่งใส 
ตามหลักสากล 

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับรางวัล
พนักงานสนามบินดีเด่นอันดับ 10 ของโลก 
จาก Skytrax award 2016 

 เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีขนาดกลางและจ านวน
พนักงานมีการเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 23 
ภายในช่วงปี พ.ศ. 2551-2558 

 มีผลประกอบการได้ก าไรมาโดยตลอด  
ถือว่าอยู่ในระดับดีมาก สร้างก าไรให้กับ 
คค. ได้สูงที่สุด 

 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถและ
วิสัยทัศน์ พนักงานมีขวัญก าลังใจ 
ในการปฏิบัติงานดีมาก 

 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
โดยเฉพาะเรื่องการเป็น operator  
ท่าอากาศยานที่มีประสิทธิภาพ 

 มีท่าอากาศยานที่มีศักยภาพสูงที่สุด 
ของประเทศอยู่ในความดูแล ได้แก่  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต 
หาดใหญ่ เชียงใหม่ และแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย 

 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล มีการจัดฝึกอบรมบุคลากรอย่าง
ต่อเน่ือง 
 

 ผลการประเมินสถานการณ์ด าเนินงานในช่วงปี  
พ.ศ. 2551-2558 ทอท. ได้คะแนนอยู่เกณฑ์ 
ปกติ-ดีขึ้น 

 การขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาท่าอากาศยาน  
มีความล่าช้า ยังไม่ทันกับความต้องการของอุปสงค์
ด้านการบิน 

 การก าหนดรูปแบบสัญญาสัมปทานการให้เอกชนเข้า
ร่วมงานขาดความยืดหยุ่นและลดโอกาสในการพัฒนา
คุณค่าส่วนเพิ่มให้กับผู้ใช้บริการ 

 ขาดการบูรณาการวางแผนและพัฒนาการด าเนินงาน
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งในระยะสิ้นและระยะยาว 

 โครงสร้างและระบบการท างานภายในองค์กรยังขาด
การบูรณาการในทิศทางที่เสริมพลังการขับเคลื่อน 

 ยกระดับการวางแผนทั้งด้านเทคนิคและ 
ด้านธุรกิจในลักษณะของการบริหารระบบ 
ท่าอากาศยานให้มากยิ่งขึ้น 

 ยกระดับการเชื่อมต่อท่าอากาศยานกับระบบ
การขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ 

 พัฒนาขีดความสามารถในการด าเนินงาน 
ด้านธุรกิจและการตลาดเชิงรุก ทั้งด้านที่
เก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้องกับการบิน 

 พิจารณาการใช้กลยุทธ์การเติบโตผ่านการขยาย
การลงทุน/รับจ้างบริหารท่าอากาศยาน 
ในต่างประเทศ 

 การขยายศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา
ร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนางาน 
ด้านธุรกิจท่าอากาศยานของหน่วยงานและ
ประเทศ 
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14.  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 

ผลส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มีการจัดฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 

 การด าเนินการเชิงรุกเพื่อร่วมแก้ปัญหา 
ด้านความปลอดภัยที่เก่ียวข้องกับการบริการ
จราจรทางอากาศอย่างเป็นรูปธรรม  
(ปัญหาคลื่นรบกวนจากวิทยุชุมชน  
และการจุดบั้งไฟ และโคมลอย) 

 ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และศักยภาพในการให้บริการทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 

 การด าเนินการเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาการใช้โครงสร้างห้วงอากาศและ
เส้นทางการบิน 

 มีอันดับเครดิตขององค์กรดีอย่าง
สม่ าเสมอและการจราจรทางอากาศ 
มีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด 

 เป็นหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มี
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง 

 เป็นธุรกิจแบบไม่ค้าก าไรและใช้ทรัพยากร
เพื่อการพัฒนาอย่างเต็มที่ 

 เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาก าไร หากมี
รายได้สูงกว่ารายจ่ายจะจ่ายคืนให้สาย
การบินผู้ถือหุ้น 

 

 สถานการณ์ด าเนินงานตามผลการประเมินของ สคร. 
พบว่า บวท. ได้คะแนนอยู่เกณฑ์ที่มีปัญหาบางเรื่อง 

 ภาระด้านการเงินจากการลงทุนมีโอกาสเพิ่มความ
เสี่ยงทางการเงิน 
 

 การพัฒนาการใช้พื้นที่ห้วงอากาศร่วมกับ
หน่วยงานด้านความม่ันคงเพิ่มมากขึ้น 

 การท างานทั้งเชิงแก้ไขและเชิงป้องกันร่วมกับ
ท่าอากาศยานในการจัดการผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งภายในและโดยรอบ
ท่าอากาศยาน 

 การขยายศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา
ร่วมกับภาคการศึกษาเพื่อพัฒนางานด้าน
การจราจรทางอากาศของหน่วยงานและ
ประเทศ 

 การขยายบทบาทในเวทีระดับภูมิภาคเพื่อ
ขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงรุกด้านการบริหาร
จราจรทางอากาศในต่างประเทศ และ/หรือใน
ระดับภูมิภาค 
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ตารางท่ี 2.3-1 สภาพการณ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (   ) 

15.  บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

ผลส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 การด าเนินการแก้ปัญหาขาดทุนต่อเน่ือง 
โดยการลดต้นทุนทั้งระบบได้ระดับหน่ึง 

 การเติบโตโดยเพิ่มความหลากหลาย 
ในแนวระดับ (Horizontal Diversification 
Strategy) โดยตั้งสายการบินไทยสมายล์ 
(Subsidary Airline) ที่มีตัวแบบทางธุรกิจ 
ที่ชัดเจน คล่องตัว มีศักยภาพในการแข่งขัน 
และสามารถเสริมศักยภาพและคุณภาพการ
เชื่อมต่อให้กับการบินไทยได้เป็นอย่างดี 

 การปรับปรุงฝูงบินและเครือข่ายเส้นทาง 
การบิน (Fleet & Network 
Rationalisation) ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

 เป็นสายการบินแห่งชาติและมีชื่อเสียง 
ที่โดดเด่นระดับโลก ด้านการให้บริการ
(คุณค่าตราสินค้าสูง) 

 มีบุคลากรด้านเทคนิคและการบริการที่มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง 

 มีทรัพยากรทั้งที่เก่ียวข้องกับการบินและ
ไม่เก่ียวข้องกับการบินที่มีความพร้อม 
ในการใช้ประโยชน์ 

 มีความหลากหลายของธุรกิจเก่ียวเน่ือง 
ในแนวดิ่ง (Vertical Diversification) 
เช่น ธุรกิจซ่อมบ ารุงอากาศยาน ธุรกิจ
ครัวการบิน ธุรกิจบริการภาคพื้น และ
ธุรกิจขนส่งสินค้า เป็นต้น ที่ช่วยส่งเสริม
การด าเนินงานทั้งในด้านต้นทุนและ
คุณภาพ หากสามารถบริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 มีส่วนแบ่งการตลาดและระบบการสร้าง
ความภักดีของลูกค้าที่ดีในระดับหน่ึง 

 เป็นสมาชิกของเครือข่ายพันธมิตร 
ด้านการบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 
(Star Alliance) 

 

 สถานการณ์ด าเนินงานตามผลการประเมินของ สคร. 
พบว่า บกท. อยู่ในสภาวะวิกฤตต่อเน่ืองมาหลายปี มี
ผลขาดทุนสะสม 8,800 ล้านบาทในปี 2557 ซ่ึง
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะ 5 ปีหลังเท่าน้ัน โดยในปี 
2552-2553 บกท. ยังเป็นหน่วยงานที่อยู่ในระดับ
ไม่มีปัญหา 

 ปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของ
อุตสาหกรรมการบินที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 บุคลากรและระบบงานด้านธุรกิจและการตลาด 
ขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการแข่งขัน
และการพัฒนาธุรกิจเชิงรุก 

 ขนาดและรูปแบบองค์กรที่รวมความหลากหลายของ
ประเภทธุรกิจไว้ภายใน ท าให้ไม่สามารถบริหาร
ทรัพยากรและขีดความสามารถได้อย่างเต็มที่ 
ในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง 

 การบริหารจัดการต้นทุนในระดับกิจกรรม 
ยังไม่สามารถท าได้อย่างสัมฤทธ์ิผลมากนัก 

 มี Legacy เดิมของคนและระบบ 
 มีระบบการจ าหน่วยตั๋วเป็นแบบ Agent 

Based/Power of Agent ท าให้ไม่สามารถแข่งขันได้
เต็มประสิทธิภาพ 

 ควรให้ความส าคัญกับการเข้าถึงความต้องการ
และความคาดหวังของกลุ่มตลาดเป้าหมายให้
มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถก าหนดรูปแบบและ
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ด้าน
การตลาดได้ดียิ่งขึ้น 

 ควรพิจารณาการใช้กลยุทธ์พันธมิตรกับ 
สายการบินต่างประเทศ ทั้งรูปแบบที่ไม่ถือ
ครองหุ้นและรูปแบบที่เข้าถือครองหุ้น (Non-
equity and Equity Strategic Alliance)  
ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าสู่ตลาดใหม่
และการขยายส่วนแบ่งตลาดเดิม ผ่านการใช้
เที่ยวบินร่วมและการขายบริการเชื่อมต่อ 

 ควรพัฒนาระบบรายได้ที่ไม่ใช่จากการขายบัตร
โดยสาร (Ancillary Revenue) ให้มากยิ่งขึ้น 
เพื่อเพิ่มความสามารถในการท าก าไรและการตั้ง
ราคาเพื่อการแข่งขัน 

 การใช้เครือข่ายสังคมออนไลด์จะช่วยเพิ่มช่อง
ทางการขายและการสื่อสารกับลูกค้า 

 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของเครื่องบินรุ่น
ใหม่ให้เป็นจุดขาย 

 การขยายตัวของธุรกิจการบินภายหลังจากการ
จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
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ตารางท่ี 2.3-1 สภาพการณ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (   ) 

15.  บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) (ต่อ) 

ผลส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

  มีเครือข่ายเส้นทางบินที่ครอบคลุม 
โดยมีเส้นทางบินไปสู่เมืองหลักที่ส าคัญ
ทั่วโลก 

 มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย “Touches 
of Thai” ที่โดดเด่นและแตกต่างจาก
สายบินอ่ืน 

 มีเครื่องบินและเครื่องยนต์หลากหลายประเภทท าให้มี 
cost สูง 

 มีกระบวนการท างานที่มีขั้นตอนปฏิบัติจ านวนมาก 
(Silo) 

 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานยังไม่เพียงพอที่จะ
สร้างคุณค่าเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน 
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ตารางท่ี 2.3-1 สภาพการณ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (   ) 

16.  ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
ผลส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 เป็นหน่วยงานจัดท านโยบายและบรูณาการการ
ด าเนินงานด้านการขนส่งและจราจรในภาพรวม
ของประเทศและเมืองหลัก 

 ร่างกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ระยะ 20 ป ี

 แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 

 แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร 
พ.ศ. 2554-2563 

 แผนการเตรยีมความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบขนส่ง และการบรหิารจัดการเพื่อ
รองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
พ.ศ. 2558-2578 

 มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
ด้านการจัดท าและกลั่นกรองแผนงาน 

 มีการศึกษาโครงการด้านการขนส่งและ
จราจรที่เป็นประโยชน์ต่อการก าหนด 
ทิศทางการพัฒนาของกระทรวงคมนาคม
เป็นจ านวนมาก 

 มีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน 
 เป็นผู้จัดท าแผนงานยุทธศาสตร์ 

ด้านการขนส่งและจราจรระดับชาต ิ
 มีความสามารถสูงในการขับเคลื่อนแผนงาน

ด้านการขนส่งและจราจรไปสู่ปฏิบตั ิ
 

 แผนงานที่ศึกษาออกมา เม่ือน าไปใช้จริงไม่สามารถวัด
ประเมินผลแผนงานได้ชัดเจน 

 องค์ความรู้จากการศึกษาโครงการไม่ได้ถ่ายทอด 
มาสู่เจ้าหน้าที่ของ สนข. อย่างเต็มที่ ท าให้ต้องอาศัย
บริษัทที่ปรึกษาในการน าแผนไปสู่ปฏิบัติ 

 จ านวนบุคลากรยังน้อยเม่ือเทียบกับภาระงาน เน่ืองจาก
การบูรณาการแผนงานระหว่างหน่วยงานเป็นภารกิจที่
ต้องใช้ความละเอียดและกินเวลานาน 

 บุคลากรที่มีความสามารถจะได้รับภาระงานที่เพิ่มมาก
ขึ้น ส่วนบุคลากรที่ขาดทักษะจะไม่ได้ท างานอย่างเต็มที่ 
ท าให้องค์กรมีความเหลื่อมล้ า บทบาทไม่ชัดเจน 
 

 พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน 
ด้วยการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเน่ือง 

 พัฒนาระบบตดิตามและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่าง
ต่อเน่ือง 

 ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ท างาน เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการท างาน
รองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 

 พัฒนาตัวชี้วัดแผนงานที่มีความท้าทายและวัดได้ 
 

 การจัดท าตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านการขนส่ง
และจราจรที่มีความเหมาะสมกับภารกิจของ
หน่วยงาน ภายใต ้“โครงการศึกษาจัดท า
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร 
เพื่อประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ” 

 ผลักดันโครงการตั๋วร่วมไปสู่ปฏิบัต ิ
 

 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองได้คะแนนเฉลี่ย 3 ปี  
อยู่ในระดับด ี 

 บุคลากรประมาณร้อยละ 95 มีวุฒิ ป.ตรี
ขึ้นไป 

 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถและ 
มีวิสัยทัศน์ 

 มีการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการขนส่งและ
จราจรต่อเน่ืองมาหลายปี จึงค่อนข้างจะ
สมบูรณ์ 
 

 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารกระทรวงและ 
ผูบ้ริหารระดับสูงบ่อย ท าให้นโยบายของหน่วยงาน 
มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย กระทบต่อภาระงาน 

 ก าหนดบทบาทและคุณค่าของบุคลากรทุก
ต าแหน่งให้ชัดเจน ให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วม
ในการท างานและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรชั้น
น าที่มีสมรรถนะสูง  

 มีบุคลากรด้านการบริหารที่ชัดเจน สามารถ
ด าเนินการบริหารได้อย่างเต็มที ่มีวิสัยทัศน์ต่อ
นโยบายและองค์กรที่ด ีกล้าตัดสินใจ 

 แผนยุทธศาสตร์ในอนาคตจะสามารถน าไปใช้ได้
จริง มีความชัดเจน มีจุดมุ่งหมายที่แน่ชัด มีการ
ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น แผนที่ใช้จะเป็นระบบมากขึ้น 
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ตารางท่ี 2.3-1 สภาพการณ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (   ) 

17.  ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

ผลส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 การขับเคลื่อนแผนงานด้านคมนาคมขนส่ง
ไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง  

 มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
ด้านการกลั่นกรองแผนงาน การจัดท า
งบประมาณ และการจัดท าข้อมูลเสนอ 
ต่อผู้บริหารกระทรวงคมนาคม 

 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการขนส่งและจราจร เพื่อใช้ในการ
พัฒนาระบบงานของหน่วยงานในสังกัด  

 

 บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในเฉพาะด้าน ไม่มี
ความรู้ ความสามารถเพียงพอในงานที่รับผิดชอบ 
และไม่ได้รับการพัฒนาในทิศทางที่จะสามารถ
สนับสนุนการเติบโตขององค์กรได้ 

 บุคลากรไม่พอเพียงต่อภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น 
 การปรับเปลี่ยนองค์กรท าได้ช้าและยาก เน่ืองจาก

บุคลากรเดิมไม่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการ
ท างานเชิงรับ 

 การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารกระทรวงคมนาคมส่งผลต่อ
การก าหนดนโยบายและทิศทางการท างาน 

 มีการบูรณการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน
ภายในองค์กร แต่ยังไม่สามารถตอบสนองต่อการ 
บูรณาการได้อย่างเต็มที่ 

 มีการน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในหน่วยงาน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีด้านสื่อสังคมออนไลน์  

 มีความพร้อมด้านข้อมูลสารสนเทศ 
ในการปฏิบัติงาน 

 บุคลากรมีทักษะ ความสามารถ และ 
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และเชี่ยวชาญ
ด้านภาษาต่างประเทศที่มากขึ้น ท าให้มี
ประสิทธิภาพการท างานที่ดีขึ้น 

 มีบุคลากรด้านการบริหารที่ชัดเจน สามารถ
ด าเนินการบริหารได้อย่างเต็มที่ มีวิสัยทัศน์ 
ต่อนโยบายและองค์กรที่ดี กล้าตัดสินใจ 
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๒.๔  กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคัญและความคาดหวัง 

ความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระทรวงคมนาคมทั้งกลุ่มที่เป็นผู้ส่งมอบบริการและ
ผู้รับบริการ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมในอนาคต 
ทั้งนี้ ความคาดหวังเหล่านี้ได้รับมาจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ที่ผู้เข้าร่วมประชุม (ซึ่งมาจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและความคาดหวังที่มีต่อกระทรวงคมนาคม 
โดยสามารถสรุปความคาดหวังของทุกกลุ่มได้ดังตารางท่ี 2.4-1 

ตารางท่ี 2.4-1 ความคาดหวังท่ีมีต่อกระทรวงคมนาคมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคัญ ความคาดหวัง 

Customer  
(ผู้ใช้บริการ -ผู้ขับขี่ส่วนบุคคล ผู้โดยสาร เจ้าของสินค้า) 

 ระบบขนส่งที่มีความสะดวกรวดเร็ว  
 ระบบขนส่งที่ราคาประหยัด 
 ระบบขนส่งที่มีความปลอดภัย 
 ระบบขนส่งที่มีความตรงต่อเวลา 
 ระบบขนส่งที่มีบริการทั่วถึง 

Supplier  
(ผู้น าส่งปัจจัย –สถาบันการศึกษา/วิจัย ผู้รับเหมา 
ผู้ผลิตระบบ/เครื่องมือ/อุปกรณ์) 

 การให้ความส าคัญกับงานวิจัยและพัฒนา 
 ทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
 ความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 งบประมาณลงทุนพัฒนาต่อเนื่อง 

Partner  
(ผู้ส่งมอบผลผลิต -ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด) 

 นโยบายที่ชัดเจน 
 ยุทธศาสตร์น า 
 การบูรณาการระหว่างหน่วย 
 การตัดสินใจในประเด็นที่คลุมเครือและก าหนดทิศทาง 

ให้หน่วยปฏิบัติได้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน 
Regulatee  
(ผู้ประกอบการภายใต้การก ากับ) 

 กฎระเบียบที่ชัดเจน 
 ความรวดเร็วในการด าเนินการ 
 กฎระเบียบที่ปรับทันกับบริบทที่เปล่ียนแปลง 
 การก าหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการที่ยืดหยุ่น 
 การรักษาผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทย 

Public  
(สาธารณชน ส่ือ องค์กรเอกชน) 

 การลดผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ความใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม 
 ความคล่องตัว 
 ความปลอดภัย 
 การใช้พลังงานและความยั่งยืน 
 ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 ขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งของประเทศ 
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ส่วนท่ี 3 
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 

3.1 วิสัยทัศนก์ระทรวงคมนาคม  

“พัฒนาระบบขนส่งอย่างบูรณาการ เพ่ือยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน  
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน” 

 โดยก ำหนดตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยส ำหรับวิสัยทัศน์ไว้ 4 ตัวช้ีวัด โดยแบ่งกำรประเมิน
เป็น 2 มิติ ประกอบด้วย กำรประเมินจำกภำยนอก และกำรประเมินจำกภำยใน ดังนี้ 

 มิติการประเมินจากภายนอก – ใช้วิธีอ้ำงอิงคะแนนคุณภำพโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรขนส่ง 
ของประเทศไทย ในดัชนีควำมสำมำรถกำรแข่งขัน ซึ่งจัดท ำโดย World Economic Forum (WEF) 
เพื่อสะท้อนควำมส ำเร็จในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของกระทรวงคมนำคม  

 มิติการประเมินจากภายใน- วัดควำมส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนประเด็นยุทธศำสตร์ทั้ง 4 ข้อ ให้เป็นไป
ตำมเป้ำประสงค์ ซึ่งส่งผลให้ตัวช้ึวัดวิสัยทัศน์ ได้แก่ สัดส่วนกำรใช้บริกำรระบบขนส่งสำธำรณะ 
ในประเทศไทย อัตรำกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน สัดส่วนต้นทุนกำรยกระดับคุณภำพชีวิต 
ของประชำชนและกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศบรรลุค่ำเป้ำหมำย  

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
ปี  

๒๕60 
ปี  

๒๕61 
ปี  

๒๕62 
ปี  

๒๕63 
ปี  

๒๕64 
๑. คุณภำพของโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรขนส่งโดยรวมของ

ประเทศไทย ในดัชนีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ซ่ึงจัดท ำ
โดย World Economic Forum (คะแนนเต็ม ๗ คะแนน) 

๔.๐ 
 (ปี ๒๕๕๙) 

๔.1 ๔.1 ๔.4 4.7 ๕.๖ 

๒. สัดส่วนกำรใช้บริกำรระบบขนส่งสำธำรณะในประเทศไทย
โดยแบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ 

      

2.1)   สัดส่วนกำรใช้บริกำรระบบขนส่งสำธำรณะ 
ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  

32.82 
(ปี 2558) 

32.82 32.97 33.02 33.72 34.65 

2.2)   สัดส่วนกำรใช้บริกำรระบบขนส่งสำธำรณะ 
ในกำรเดินทำงระหว่ำงเมือง (ร้อยละ) 

50.28 
(ปี 2558) 

50.94 51.59 52.25 52.90 53.56 

๓. อัตรำกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน (จ ำนวนผ้้เสียชีวิต
จำกอุบัติเหตุบนถนนในควำมรับผิดชอบของ คค. ต่อ
ประชำกรหน่ึงแสนคน) 

9.54 
(ปี 2558) 

9.22 9.06 8.91 8.76 8.59 

๔. สัดส่วนต้นทุนค่ำขนส่งสินค้ำต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ (ร้อยละ) 

7.4 
(ปี 2558) 

7.3 7.3 7.3 7.2 6.9 
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3.2 พันธกิจกระทรวงคมนาคม  

1) บริหำรนโยบำยและขับเคลื่อนยุทธศำสตร์อย่ำงบ้รณำกำรให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ
ประเทศ 

2) ปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน และระบบกำรจัดกำรกำรจรำจรให้เพียงพอกับควำม
ต้องกำรทั้งปัจจุบันและอนำคต 

3) ก ำกับ ด้แลอย่ำงมีธรรมำภิบำล ปรับปรุงพัฒนำระบบกฎหมำยและมำตรฐำนให้ทันต่อควำม
เปลี่ยนแปลง 

4) ปรับปรุงและพัฒนำกำรให้บริกำรกำรขนส่งให้มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

5) ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อสร้ำงค่ำนิยมที่เหมำะสมของผ้้ใช้ระบบขนส่ง และพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ในกำรประกอบกำร 

6) บริหำรและพัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่องส้่ควำมเป็นเลิศ 

3.3 ค่านิยมกระทรวงคมนาคม  

“i-GETT” 

(๑) Inclusive บริกำรทั่วถึง 

(๒) Green ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

(๓) Efficient มีประสิทธิภำพ 

(๔) Technology ร้้จักใช้เทคโนโลยี 

(๕) Transparent มีควำมโปร่งใส 

3.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  “ท่ัวถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”- กำรพัฒนำระบบขนส่งข้ันพื้นฐำน 
ให้เช่ือมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์ 1.1  ปรับปรุงและบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรขนส่งให้มีคุณภำพและเป็นไป
ตำมมำตรฐำน 

 กลยุทธ์ 1.2  พัฒนำบริกำรขนส่งสำธำรณะข้ันพื้นฐำนที่มีควำมครอบคลุมและเข้ำถึงได้ 
 กลยุทธ์ 1.3 เพิ่มควำมคล่องตัว และกำรเช่ือมต่อระหว่ำงร้ปแบบกำรขนส่ง 
 กลยุทธ์ 1.4  พัฒนำระบบขนส่งเพื่อรองรับผ้้ส้งอำยุ ผ้้พิกำร และบริกำรเชิงสังคม 
 กลยุทธ์ 1.5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบขนส่งที่ลดกำรใช้พลังงำน พึ่งพิงพลังงำนที่สะอำด 

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  “ปลอดภัยและมั่นคง”- กำรยกระดับควำมปลอดภัยและควำมมั่นคง 
ของระบบขนส่ง 

 กลยุทธ์ 2.1  ปรับปรุงและพัฒนำระบบมำตรฐำนและก ำกับด้แลด้ำนควำมปลอดภัย 
ของกำรขนส่ง 

 กลยุทธ์ 2.2  ส่งเสริมวัฒนธรรมด้ำนควำมปลอดภัยของผ้้ใช้ระบบขนส่ง 
 กลยุทธ์ 2.3 ปรับปรุงด้ำนควำมปลอดภัยของโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรขนส่ง 
 กลยุทธ์ 2.4  ปรับปรุงและพฒันำระบบมำตรฐำนและก ำกับด้แลด้ำนควำมมั่นคงของกำรขนส่ง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  “ประสิทธิภาพและขีดความสามารถ”- กำรพัฒนำระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ 

 กลยุทธ์ 3.1  พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรขนส่งสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ 
 กลยุทธ์ 3.2   พัฒนำกำรเช่ือมโยงระหว่ำงประเทศและภ้มิภำคด้วยระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 
 กลยุทธ์ 3.3 ปรับปรุงและพัฒนำระบบก ำกับและด้แลด้ำนเศรษฐกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  “ปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์”- กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ส้่ควำมส ำเร็จ 

 กลยุทธ์ 4.1  ปรับปรุงและพัฒนำระบบกฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนไป 

 กลยุทธ์ 4.2  ปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรองค์กรภำครัฐอย่ำงต่อเนื่อง 
 กลยุทธ์ 4.3  พัฒนำระบบกำรบริหำรนโยบำยและขับเคลื่อนยุทธศำสตร์อย่ำงบ้รณำกำร 
 กลยุทธ์ 4.4  พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลด้ำนกำรขนส่ง 
 กลยุทธ์ 4.5  พัฒนำทรัพยำกรบุคคล งำนวิจัยและนวัตกรรมด้ำนกำรขนส่ง 
 กลยุทธ์ 4.6  ส่งเสริมและพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและควำมโปร่งใส 

โดยมีรำยละเอียดของแต่ละยุทธศำสตร์ดังสรุปต่อไปนี้ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพ้ืนฐาน 
ให้เชื่อมโยง ท่ัวถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยมีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและบริกำรขนส่งมำอย่ำงต่อเนื่องจนปัจจุบันถือได้ว่ำระบบขนส่ง
ของไทยมีควำมครอบคลุมในระดับหนึ่ง อย่ำงไรก็ดี ด้วยบริบทของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว 
ทั้งในด้ำนทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และโครงสร้ำงประชำกร ส่งผลให้ภำยในระยะ 5 ปีจำกนี้ 
ประเทศไทยจ ำเป็นจะต้องให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพของโครงสร้ำงพื้นฐำนและบริกำร
ขนส่งข้ันพื้นฐำนให้มำกยิ่งข้ึน เพื่อรองรับกับควำมเปลี่ยนแปลงและประเดน็ท้ำทำยต่ำง ๆ ในอนำคต ไม่ว่ำจะเป็น 
ภำระที่เพิ่มข้ึนในกำรบ ำรุงรักษำทำงหลวง กำรเพิ่มระดับกำรเข้ำถึงระบบขนส่งแก่ประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกล 
กำรเพิ่มบริกำรระบบขนส่งสำธำรณะแก่ประชำชนในเขตเมือง กำรให้บริกำรระบบขนส่งสำธำรณะเชิงสังคม 
ที่ยังจ ำเป็นอย้่ และกำรรองรับผ้้ใช้บริกำรในกลุ่มผ้้ส้งอำยุและผ้้พิกำร นอกจำกนี ้กำรใช้พลังงำนในภำคกำรขนส่ง
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมำณ 1 ใน 3 ของกำรใช้พลังงำนของประเทศ และส่วนใหญ่พึ่งพิงพลังงำนฟอสซิล 
ซึ่งต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศก่อให้เกิดปัญหำในหลำยมิติ ทั้งด้ำนเศรษฐกิจจำกกำรเสียเงินตรำต่ำงประเทศ 
ด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกมลพิษทำงอำกำศ และด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภ้มิอำกำศโลกจำกก๊ำซเรือนกระจก 
ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องพัฒนำระบบขนส่งที่สำมำรถลดกำรใช้พลังงำน และเพิ่มสัดส่วนกำรใช้พลังงำนสะอำด
ในภำคกำรขนส่ง ประเด็นท้ำทำยทั้งหมดทีก่ล่ำวมำนี้ ถือเป็นรำกฐำนกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพือ่น ำไปส้ร่ะบบขนสง่
ที่ยั่งยืน  

เป้าประสงค์ 
1) มีโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรขนส่งที่มีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำน  

2) มีกำรพัฒนำบริกำรขนส่งข้ันพื้นฐำนที่มีควำมครอบคลุมและเข้ำถึงได้ 

3) มีกำรพัฒนำระบบขนส่ง ที่สำมำรถลดกำรใช้พลังงำนที่ไม่สะอำด เพิ่มสัดส่วนกำรพึ่งพิงพลังงำน
ทำงเลือกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
ปี  

๒๕60 
ปี  

๒๕61 
ปี  

๒๕62 
ปี  

๒๕63 
ปี  

๒๕64 
1)  ร้อยละของทำงหลวงแผ่นดินที่มีควำมเรียบตำมมำตรฐำน 

(IRI น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 3.5) 
82.1 

(ปี ๒๕๕8) 
82 82 84 86 88 

2)  สัดส่วนประชำกรของประเทศที่เข้ำถึงสถำนีรถโดยสำรหรือ
สถำนีรถไฟภำยในระยะเวลำ 1 ชั่วโมง (ร้อยละ) 

76 
(ปี ๒๕๕8) 

78 79 80 ๘1 ๘2 

3)  สัดส่วนกำรใช้บริกำรระบบรถไฟฟ้ำในกรุงเทพมหำนคร 
และปริมณฑล (ร้อยละ)  

4.0 
(ปี ๒๕๕8) 

5.0 5.8 6.6 10.4 
 

15.0 

4)  ร้อยละของจ ำนวนสถำนีขนส่งผ้้โดยสำรสำธำรณะทุกระบบ 
ที่มีกำรรองรับกำรใช้งำนของผ้้พิกำรและผ้้ส้งอำยุ ต่อจ ำนวน
สถำนีทั้งหมดในกำรด้แลของกระทรวงคมนำคม 

- 10 20 30 40 50 

5)  ร้อยละของกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำคคมนำคม
ขนส่งที่สำมำรถลดลงได้เม่ือเทียบกับกำรปล่อยในกรณีฐำน 
(BAU) ในปีน้ันๆ 

 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ4.0 
จำก BAU 
(ปี ๒๕๕8) 

ลดลง 
1.0 

ลดลง 
2.0 

ลดลง 
3.0 

ลดลง 
5.0 

ลดลง 
7.0 
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กลยุทธ ์วัตถุประสงค์ และแนวทางการคัดเลือกโครงการ 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แนวทางการคัดเลือกโครงการ 

1.1  ปรับปรุงและบ ำรุงรักษำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนกำร
ขนส่งให้มีคุณภำพและ
เป็นไปตำมมำตรฐำน 

1) เพื่อพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
กำรซ่อมบ ำรุงหรือปรับปรุงโครงข่ำย
ทำงหลวงให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

2) ส่งเสริมให้เอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรบ ำรุงทำงหลวง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพและแบ่งเบำภำระ
ของหน่วยงำน 

แผนงำน/โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 1.1 ได้แก่ กำรพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรกำรซ่อมบ ำรุงโดยใช้ระบบ Asset 
Management กำรส่งเสริมให้เอกชนเข้ำมมำมีส่วนร่วม
ในกำรบ ำรุงทำงหลวงแบบ Performance Based 
Maintenance Service Contract 

1.2  พัฒนำบริกำรขนส่ง
สำธำรณะขั้นพื้นฐำน 
ที่มีควำมครอบคลุมและ
เข้ำถึงได้ 

1) เพื่อพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและ
บริกำรขนส่งให้เชื่อมโยง 
ครอบคลุมและเข้ำถึงได้ 

โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 1.2 ได้แก่ โครงกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนกำรขนส่ง อำทิ กำรพัฒนำสถำนีขนส่ง
ผ้้โดยสำร สถำนีรถไฟ ปรับปรุงเส้นทำงและตำรำง 
กำรให้บริกำรของระบบขนส่งสำธำรณะ กำรขยำยพื้นที่
กำรให้บริกำรของระบบขนส่งสำธำรณะ กำรพัฒนำ
ระดับบริกำรของผ้้ให้บริกำรขนส่งสำธำรณะ กำรพัฒนำ
ระบบขนส่งสำธำรณะในเมืองภ้มิภำค  

1.3  เพิ่มควำมคล่องตัว และ
กำรเชื่อมต่อระหว่ำง
ร้ปแบบกำรขนส่ง  

1) เพิ่มควำมคล่องตัว และ 
ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ 
ปริมำณควำมต้องกำรของ 
กำรเดินทำงในอนำคต 

2) เพิ่มประสิทธิภำพในกำรเชื่อมต่อ
ระหว่ำงร้ปแบบกำรขนส่ง  

โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 1.3 แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม โดย :  
กลุ่มที่  1 ได้แก่ โครงกำรที่ เ ก่ียวข้องกับกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรขนส่ง โดยเป็นกำรพัฒนำบน
พื้นฐำนของโครงข่ำยระบบขนส่งเดิม เพื่อควำมคล่องตัว 
และขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับกำรเดินทำงในอนำคต 
ตัวอย่ำงของโครงกำรในกลุ่มน้ี เช่น กำรตัดถนนใหม่ 
เพื่อแก้ปัญหำและเพิ่มกำรเข้ำถึงในระดับพื้นที่ กำรแก้ไข
ปัญหำกำรจรำจรบริเวณทำงแยก กำรขยำยช่องทำงจรำจร 
เป็นต้น 
กลุ่มที่ 2 ได้แก่ โครงกำรที่ เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรเชื่อมต่อระหว่ำงร้ปแบบกำรขนส่ง 
อำทิ กำรพัฒนำระบบ feeder เพื่อเข้ำถึงระบบขนส่งหลัก
เช่นระบบรำงและท่ำอำกำศยำน เป็นต้น กำรเชื่อมต่อ
กำรเดินทำงระหว่ำงเมืองกับกำรเดินทำงภำยในชุมชนเมือง 

1.4 พัฒนำระบบขนส่งเพื่อ
รองรับผ้้ส้งอำยุ ผ้พ้ิกำร 
และบริกำรเชิงสังคม 

1) มีกำรพัฒนำระบบขนส่งที่สำมำรถ
รองรับกำรบริกำรผ้้ส้งอำยุ ผ้้พิกำร 
มำกขึ้น  

2) มีบริกำรเชิงสังคมที่เพียงพอและ
ได้รับกำรสนับสนุนที่เหมำะสม 

โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 1.4 ได้แก่  
กลุ่มที่ 1 โครงกำรที่เก่ียวข้องกับกำรรองรับกำรให้บริกำร
ผ้ส้้งอำยุ ผ้้พิกำร และรวมถึงกลุ่มผ้้ใช้บริกำรที่มีข้อจ ำกัด
อ่ืน ๆ อำทิ กำรพัฒนำสถำนีรถไฟและสถำนีรถโดยสำร
ประจ ำทำงให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำร 
ทั้งน้ีจะรวมไปถึงกำรพัฒนำระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับประเด็นดังกล่ำวน้ีด้วย 
กลุ่มที่ 2 โครงกำรประเภทบริกำรเชิงสังคมที่มีกลุ่มเป้ำหมำย
และพื้นที่บริกำรชัดเจนและมีกำรประเมินต้นทุนที่แท้จริง
เพื่อขอรับกำรอุดหนุนจำกรัฐบำลอย่ำงเหมำะสม 
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แนวทางการคัดเลือกโครงการ 

1.5  ส่งเสริมและพัฒนำ
ระบบขนส่งที่ลดกำรใช้
พลังงำน พึ่งพิงพลังงำน
ที่สะอำด และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (Green) 

1) ส่งเสริมกำรลดกำรใช้พลังงำน
สิ้นเปลืองในภำคกำรขนส่ง (Avoid) 

2) ส่งเสริมให้เกิดกำรเปลี่ยนมำใช้ระบบ
ขนส่งที่สะอำด (Shift) 

3) สนับสนุนกำรพัฒนำและประยุกต ์
4) ใช้เทคโนโลยีระบบขนส่งที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมมำกยิ่งขึ้น (Improve) 

โครงกำรที่ภำยใต้กลยุทธ์ที่ 1.4 แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม 
ตำมแนวคิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน Avoid-Shift-Improve 
ดังน้ี 
กลุ่มที่ 1 (Avoid) ประกอบด้วยโครงกำรเพื่อส่งเสริม
กำรลดกำรใช้พลังงำนอย่ำงสิ้นเปลืองในภำคกำรขนส่ง 
เช่น มำตรกำรสนับสนุนกำรลดกำรขนส่งเที่ยวเปล่ำ 
และมำตรกำรกำรร่วมเดินทำง (Carpool)  
กลุ่มที่ 2 (Shift) ประกอบด้วยโครงกำรเพื่อเปลี่ยน 
จำกร้ปแบบกำรขนส่งในปัจจุบันไปใช้กำรขนส่งที่ใช้
พลังงำนน้อยกว่ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น 
อำทิ กำรสนับสนุนกำรใช้ระบบขนส่งสำธำรณะแทน 
กำรใช้รถยนต์ส่วนบุคคล  
กลุ่มที่  3 ( Improve) ประกอบด้วยโครงกำรที่น ำ
เทคโนโลยีและกำรบริหำรจัดกำร เข้ำมำใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรใช้พลังงำนและลดผลกระทบด้ำน
สิ่งแวดล้อม อำทิ มำตรกำรที่เก่ียวข้องกับกำรใช้รถไฟฟ้ำ 
กำรจัดซ้ือรถประจ ำทำง NGV และไฟฟ้ำ ของ ขสมก. 
และกำรเปลี่ยนหรือเพิ่มหัวรถจักรรถไฟรุ่นใหม่ที่ มี
ประสิทธิภำพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนส่ง 

หลักการและเหตุผล 

ควำมปลอดภัยถือเป็นหัวใจหลักของระบบขนส่ง อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนนอกจำกส่งผลต่อควำมส้ญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชนแลว้ยังกระทบต่อกำรให้บริกำรและส่งผลต่อเนื่องไปถึงควำมน่ำเช่ือถือของระบบขนส่งและ
ปัญหำของภำครัฐในกำรจัดสรรทรัพยำกรและงบประมำณในกำรแก้ไข องค์กำรอนำมัยโลกประมำณกำรว่ำประเทศไทย
มีผ้้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนในปี พ.ศ. 2558 เฉลี่ยส้งถึง 21,897 รำย หรือ ประมำณวันละ 60 รำย และ
จัดเป็นประเทศที่มีอัตรำกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนส้งเป็นอันดับที่สองของโลก หำกพิจำรณำองค์ประกอบ
ของกำรเกิดอุบัติเหตุซึ่งประกอบด้วย “คน รถ ถนน และสภำพแวดล้อม” เป็นที่ยอมรับในสำกลว่ำ “คน” เป็นปัจจัย
ที่มีส่วนมำกที่สุด ทว่ำควำมพยำยำมในกำรแก้ไขปัญหำในประเด็นนี้ที่ผ่ำนมำอำจยังไม่เข้มข้นเท่ำที่ควร  

ขณะที่อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุในกำรขนส่งร้ปแบบอื่นอำจไม่ส้งมำกนักเมื่อเทียบกับทำงถนนแต่มีผลกระทบ  
เป็นวงกว้ำง อำทิ กรณีอุบัติเหตุทำงน้ ำซึ่งมักเกิดข้ึนกับนักทอ่งเทีย่วท ำใหก้ระทบต่อภำพลักษณ์ด้ำนควำมปลอดภัย
ในระบบขนส่งของประเทศ นอกจำกนี้ กรณีองค์กำรด้ำนกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ (ICAO) ได้ตรวจพบ
ข้อบกพร่องที่มีนัยส ำคัญในด้ำนกำรก ำกบัด้แลควำมปลอดภัยกำรขนสง่ทำงอำกำศของประเทศไทยยังส่งผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจในวงกว้ำง  

นอกจำกปัญหำอุบัติเหตุ ปัจจุบันทุกประเทศทัว่โลกก ำลังเผชิญควำมเสี่ยงจำกภัยด้ำนควำมมั่นคงที่ระบบขนส่ง
มแีนวโน้มจะเป็นเป้ำหมำยในกำรก่อกำรร้ำย รวมทั้งควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติธรรมชำติที่ทวีควำมรุนแรงมำกข้ึน 
กำรเตรียมกำรป้องกันเพื่อลดควำมเสี่ยงและกำรเตรียมควำมพร้อมเมื่อเกิดเหตุ จึงเป็นภำรกิจที่กระทรวงคมนำคม
ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอย่ำงจริงจัง เพื่อยกระดับควำมปลอดภัยและควำมมั่นคง 
ในระบบขนส่งของประเทศ 

เป้าประสงค์ 

1) มีมำตรฐำนและระบบก ำกับด้แลเรื่องควำมปลอดภัยของกำรขนส่ง 

2) ผ้้ใช้ระบบขนสง่มีวัฒนธรรมด้ำนควำมปลอดภัย 

3) มีมำตรฐำนและระบบก ำกับด้แลเรื่องควำมมั่นคงของกำรขนส่ง 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชีว้ัดความส าเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
ปี  

๒๕60 
ปี  

๒๕61 
ปี  

๒๕62 
ปี  

๒๕63 
ปี  

๒๕64 
1. จ ำนวนอุบัติเหตุที่มีผ้้เสียชีวิตต่อปริมำณกำรเดินทำง 

บนโครงข่ำยถนนในควำมรับผิดชอบของ คค.  
(จ ำนวนครั้งของอุบัติเหตุต่อกำรเดินทำงหน่ึงพันล้ำนคัน-กิโลเมตร) 

6.35 
(ปี ๒๕๕8) 

4.72 4.55 4.39 4.23 4.07 

2. อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ระดับเหตุอันตรำยร้ำยแรง 
ของกำรขนส่งทำงรถไฟ 
(จ ำนวนครั้งของอุบัติเหตุต่อกำรให้บริกำรหน่ึงล้ำนกิโลเมตร-เที่ยว) 

0.3864 
(ปี ๒๕๕8) 

 

0.3864 0.3864 0.3609 0.3354 0.1900 

3. อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุของกำรขนส่งทำงน้ ำ  
(จ ำนวนครั้งของอุบัติเหตุต่อจ ำนวนเที่ยวเดินเรือทั้งหมด) 

9.54 
(ปี ๒๕๕8) 

8.64 8.35 8.05 7.75 7.45 

4. กำรเกิดอุบัติเหตุด้ำนกำรขนส่งทำงอำกำศ  
(จ ำนวนครั้งของอุบัติเหตุด้ำนกำรขนส่งทำงอำกำศต่อ
จ ำนวนเที่ยวบินทั้งหมด) 
 

6 
(ปี ๒๕๕8) 

6.00 5.80 5.60 5.40 5.20 

5. ระดับมำตรฐำนกำรรักษำควำมปลอดภัยทำงกำรบิน 
(จ ำนวนครั้งที่พบวัตถุอันตรำยบนอำกำศยำนหรือปลำยทำง 
และจ ำนวนครั้งของเหตุกำรณ์ จ้ี ปล้น ยึด อำกำศยำน 
ที่ออกจำกประเทศไทย) 

1 
(ปี ๒๕๕8) 

0 0 0 0 0 
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กลยุทธ ์วัตถุประสงค์ และแนวทางการคัดเลือกโครงการ 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แนวทางการคัดเลือกโครงการ 

2.1 ปรับปรุงและพัฒนำระบบ
มำตรฐำนและก ำกับด้แล
ด้ำนควำมปลอดภัยของ
กำรขนส่ง 

1) มีกำรก ำหนดมำตรฐำนด้ำนควำม
ปลอดภัยของผ้้ขับขี่ยำนพำหนะ 

2) มีกำรก ำหนดมำตรฐำนด้ำนควำม
ปลอดภัยของโครงสร้ำงพื้นฐำน 

3) มีกำรก ำหนดมำตรฐำนด้ำนควำม
ปลอดภัยของยำนพำหนะ 
 

โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 2.1 ได้แก่ โครงกำรที่
เก่ียวข้องกับกำรปรับปรุงและพัฒนำองค์ประกอบ
ของกำรขนส่งทั้ง 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) ผ้้ขับขี่เน้น
ระบบกำรเชื่อมฐำนข้อม้ลผ้้กระท ำผิด 2)ยำนพำหนะ 
เน้นในเรื่องควำมปลอดภัยของระบบขนส่งสำธำรณะ 
และ 3) ระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเน้นไปที่กำร
ตรวจสอบควำมปลอดภัยของระบบ โดยมีเป้ำหมำย
เพื่อให้เกิดผลบรรลุตำมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่
ก ำหนด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมปลอดภัยทำงถนน
ที่ยังมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่สอดรับกับทศวรรษ
แห่งควำมปลอดภัยทำงถนน 

2.2 ส่งเสริมวัฒนธรรมด้ำน
ควำมปลอดภัยของผ้้ใช้
ระบบขนส่ง 

1) มีกำรให้ควำมร้้ด้ำนควำม
ปลอดภัยแก่ผ้้ใช้ระบบขนส่ง 

2) มีกระบวนกำรออกใบอนุญำต 
ผ้้ควบคุมยำนพำหนะที่มี
ประสิทธิภำพ 

โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 2.2 ได้แก่ โครงกำรที่
เก่ียวข้องกับกำรยกระดับควำมปลอดภัยของผ้้ขับขี่ 
เน่ืองจำกเป็นปัจจัยส ำคัญที่มีผลต่ออุบัติเหตุ โดย
จะเน้นไปที่กำรเผยแพร่องค์ควำมร้้แก่ประชำชน 
และกำรพัฒนำระบบกำรออกใบอนุญำตผ้้ควบคุม
ยำนพำหนะที่เ น้นไปที่กำรสอบภำคปฏิบัติให้มี
ควำมเข้มข้นทัดเทียมกับในระดับสำกล  

2.3 ปรับปรุงด้ำนควำมปลอดภัย
ของโครงสร้ำงพื้นฐำนกำร
ขนส่ง 

1) มีกำรปรับปรุงควำมปลอดภัยของ
โครงสร้ำงพื้นฐำนกำรขนส่ง 

โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 2.3 ได้แก่ โครงกำร 
ที่ เ ก่ียวข้องกับปรับปรุงแก้ไขจุดอันตรำยกำร
ปรับปรุงจุดตัดทำงรถไฟ เป็นต้น 

2.4 ปรับปรุงและพัฒนำระบบ
มำตรฐำนและก ำกับด้แล
ด้ำนควำมม่ันคงของกำร
ขนส่ง 

1) มีมำตรกำรควำมปลอดภัยของ
ระบบขนส่งจำกภัยธรรมชำติและ
ภัยก่อกำรร้ำย 

2) มีระบบตอบสนองและจัดกำร
อุบัติกำรณ์เม่ือเกิดเหตุเพื่อ
บรรเทำผลกระทบ 

3) มีแผนกำรฟื้นฟ้ของระบบขนส่ง
ภำยหลังเกิดเหตุให้กลับส้่สภำวะ
ปกติ 

โครงกำรที่ภำยใต้กลยุทธ์ที่ 2.4 ได้แก่ โครงกำรที่
เก่ียวข้องกับกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่เพื่อป้องกัน
กำรเกิดเหตุที่เก่ียวข้องกับระบบขนส่ง ผ่ำนกำร
ท ำงำนที่สอดรับกับหน่วยงำนด้ำนควำมม่ันคง 
โครงกำรที่เก่ียวข้องกับกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่
เพื่อตอบสนองเม่ือเกิดเหตุ และฟื้นฟ้ระบบขนส่ง
ภำยหลังเกิดเหตุภัยธรรมชำติและภัยก่อกำรร้ำย 
รวมทั้งโครงกำรที่ ให้ผ้้ปฏิบัติได้ ซ้อมปฏิบัติกำร
กรณีฉุกเฉินดังกล่ำว 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาระบบขนส่งเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขันและขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

หลักการและเหตุผล 

ที่ผ่ำนมำควำมพยำยำมในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งของประเทศไทยอำจจะยังไม่มี
ควำมก้ำวหน้ำเท่ำที่ควร ดังจะเห็นได้จำกกำรจัดอันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในปี พ.ศ. 2558-2559 
โดย World Economic Forum (WEF) ซึ่งประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสรำ้งพื้นฐำน
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2557-2558 ลดลงในสำขำกำรขนส่งทำงถนน ทำงรำง และทำงอำกำศ และเมื่อเทียบกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำนในอำเซียน ประเทศไทยยังเป็นรองประเทศสิงคโปร ์และมำเลเซีย อย่ำงมำกในทุกสำขำกำรขนส่ง 
และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในระบบขนส่งทำงรำงประเทศไทยยังเป็นรองประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนำม   
กำรวำงแผนพัฒนำกำรขนส่งที่สนับสนุนกำรพัฒนำและกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วง 
ครึ่งศตวรรษที่ผ่ำนมำ โดยอำศัยโครงข่ำยถนนเป็นตัวกระจำยควำมเจริญหลักไปส้่ภ้มิภำคต่ำงๆ ก่อให้เกิด
ปัญหำหลำยประกำร ดังเห็นได้จำกสัดส่วนภำคกำรขนส่งทำงถนนที่มีสัดส่วนกว่ำร้อยละ 85 ของกำรขนส่ง
ทั้งหมด ส่งผลให้โครงข่ำยกำรขนส่งในระบบรำงและกำรขนส่งทำงน้ ำ ซึ่งถือได้ว่ำมีต้นทุนต่อหน่วยกำรขนส่ง 
ที่ต่ ำกว่ำกำรขนส่งทำงถนน รวมถึงภำคกำรขนส่งทำงอำกำศ ไม่ได้รับกำรพัฒนำเท่ำที่ควร ควำมไม่สมดุล 
ในภำคกำรขนส่งที่เน้นกำรขนส่งทำงถนนส่งผลให้ต้นทุนค่ำขนส่งสินค้ำต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ 
มีสัดส่วนที่ส้ง สะท้อนถึงควำมจ ำเป็นในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรระบบขนส่ง ทั้งระบบ  
และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ รวมถึงโอกำสในกำรใช้ระบบขนส่งเป็นกลไกส ำคัญในกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยกระตุ้นกำรพัฒนำเศรษฐกิจที่ส ำคัญของรัฐบำล อำทิ กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณ
ชำยแดน และกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 

เป้าประสงค์ 

1)  มีระบบขนส่งที่มีประสิทธิภำพและมีต้นทุนกำรขนส่งที่ต่ ำ 

2)  มีระบบขนส่งที่สนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจในภำคส่วนที่ส ำคัญของประเทศตำมนโยบำยของรัฐบำล 

3)  ผ้้ประกอบกำรในระบบขนส่งมีกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและคุณภำพในกำรด ำเนินงำน
อย่ำงตอ่เนื่อง 

4)  องค์กรของหน่วยงำนภำครัฐมีขีดควำมสำมำรถในกำรก ำกับด้แลด้ำนเศรษฐกิจ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
ปี  

๒๕60 
ปี  

๒๕61 
ปี  

๒๕62 
ปี  

๒๕63 
ปี  

๒๕64 

๑. อัตรำกำรขยำยตัวของกำรลงทุนภำครัฐในระบบขนส่ง  
(ร้อยละ) 

- 10 10 10 10 10 

๒. สัดส่วนต้นทุนค่ำขนส่งสินค้ำต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ (ร้อยละ) 

7.4 
(ปี 2558) 

7.3 7.3 7.3 7.2 6.9 

๓. สัดส่วนปริมำณกำรขนส่งสินค้ำทำงรำงต่อปริมำณ 
กำรขนส่งสินค้ำทั้งหมดภำยในประเทศ (ร้อยละ) 

1.4 
(ปี 2558) 

1.55 2.31 2.86 3.47 4.00 

๔. สัดส่วนปริมำณกำรขนส่งสินค้ำทำงน้ ำต่อปริมำณ 
กำรขนส่งสินค้ำทั้งหมดภำยในประเทศ (ร้อยละ) 

11.44 
(ปี 2558) 

11.7 11.9 12.2 12.6 15.0 

๕. ท่ำอำกำศยำนในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลมีขีด
ควำมสำมำรถในกำรรองรับปริมำณผ้้โดยสำร (ล้ำนคนต่อปี) 
(ขีดควำมสำมำรถรวมของท่ำอำกำศยำนสุวรรณภ้มิและ 
ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง) 

75 
(ปี 2559) 

75 75 90 90 120 

๖. ท่ำอำกำศยำนในภ้มิภำคมีขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ
ปริมำณผ้้โดยสำร (ล้ำนคนต่อปี) 
(ขีดควำมสำมำรถรวมของท่ำอำกำศยำนภ้เก็ต  
ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ ท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่  
ท่ำอำกำศยำนแม่ฟ้ำหลวงเชียงรำย และท่ำอำกำศยำน 
ในควำมรับผิดชอบของกรมท่ำอำกำศยำน) 

55 
(ปี 2559) 

55 55 55 55 66 

๗. ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับเที่ยวบิน 
ในภำพรวม (ล้ำนเที่ยวบินต่อปี) 

๐.๙๐ 
(ปี ๒๕๕๙) 

๐.๙๙ ๑.๐๙ ๑.๑๖ ๑.๒๔ ๑.๓๒ 

๘. ขีดควำมสำมำรถด้ำนควำมตรงต่อเวลำของเที่ยวบิน 
ของท่ำอำกำศยำนศ้นย์กลำงหลัก (ร้อยละ) 

76.01 
(ปี ๒๕๕๙) 

๗๘ ๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๖ 
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กลยุทธ ์วัตถุประสงค์ และแนวทางการคัดเลือกโครงการ 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แนวทางการคัดเลือกโครงการ 

3.1  พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
กำรขนส่งและโลจิสติกส์ให้
สนับสนุนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจของประเทศ 

1) มีโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ได้รับ 
กำรพัฒนำเพื่อขับเคลื่อน 
กำรพัฒนำภำคส่วนที่ส ำคัญ  
ได้แก่ 
- กำรท่องเที่ยว 
- เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
- อุตสำหกรรมและเกษตรกรรม 

โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 3.1 ได้แก่ แผนงำน/
โครงกำร/มำตรกำร ที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนระดับ Mega Project ภำยใต้
นโยบำยของรัฐบำล ที่ช่วยขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
พื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
พื้นที่นิคมอุตสำหกรรม และพื้นที่เกษตรกรรม 
โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้เกิดผลบรรลุตำมวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ที่ก ำหนด 

3.2  พัฒนำกำรเชื่อมโยง
ระหว่ำงประเทศและ
ภ้มิภำคด้วยระบบขนส่ง
และโลจิสติกส์ 

1) กำรเพิ่มขึ้นของเส้นทำงที่
ให้บริกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 

2) กำรเพิ่มขึ้นของปริมำณกำร
ให้บริกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 

โครงกำรที่ภำยใต้กลยุทธ์ที่ 3.2 ได้แก่ แผนงำน/
โครงกำร/มำตรกำร ที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำ
เส้นทำงและควำมถี่ที่ให้บริกำรเชื่อมโยงประต้
กำรค้ำหลักของประเทศ รวมทั้งที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำน โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้เกิดผล
บรรลุตำมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ก ำหนด 

3.3  ปรับปรุงและพัฒนำระบบ
ก ำกับและด้แลด้ำน
เศรษฐกิจ 

1) มีระบบกำรก ำกับและด้แลด้ำน
เศรษฐกิจที่ชัดเจนและสอดคล้อง
กับบริบท 

2) มีกำรปรับปรุง/พัฒนำระบบก ำกับ
และด้แลด้ำนเศรษฐกิจที่
สอดคล้องกับข้อค้นพบ 

3) มีกำรเพิ่มขึ้นของระดับกำรแข่งขัน
ในตลำดกำรขนส่ง 

4) รำคำ/ต้นทุนในระบบขนส่งลดลง 

โครงกำรที่ภำยใต้กลยุทธ์ที่ 3.2 ได้แก่ แผนงำน/
โครงกำร/มำตรกำร ที่เก่ียวข้องกับกำรก ำกับด้แล 
อ ำนวยควำมสะดวก และส่งเสริมกำรให้บริกำร
ด้ำนกำรขนส่ง เพื่อสนับสนุนให้เกิดกำรลดต้นทุน
ด้ำนกำรขนส่ง และเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของผ้้ให้บริกำรด้ำนกำรขนส่ง โดยมี
เป้ำหมำยเพื่อให้เกิดผลบรรลุตำมวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ที่ก ำหนด 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จ 

หลักการและเหตุผล 

กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมกรอบนโยบำยให้สำมำรถบรรลุผลส ำเร็จได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดนั้น นอกจำก
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจที่ส ำคัญในกำรพัฒนำและบริหำรระบบขนส่งของประเทศที่ส ำคัญ 3 ส่วนหลัก   
ทั้งในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรก ำกับด้แล และบริกำรกำรขนส่ง จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องให้ควำมส ำคัญกับ 
กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญ เพื่อเพิ่มโอกำส และขีดควำมสำมำรถ ลดปัญหำ 
อุปสรรค และข้อจ ำกัดในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ให้บรรลุผลส ำเร็จ โดยปัจจัยสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญได้แก่ ปัจจัยด้ำนระบบกำรบริหำรนโยบำยและยุทธศำสตร์ที่ควรได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำ
ให้สำมำรถวิเครำะห์และถ่ำยทอดนโยบำยส้่ยุทธศำสตร์และแผนงำน สำมำรถจัดสรรทรัพยำกร (งบประมำณ) 
ให้กับกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ช่วยสร้ำงกลไกในกำรขับเคลื่อนแผนงำนได้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ 
รวมถึงกำรติดตำมและประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดสำมำรถบรรลุผล และเกิดกำรเรียนร้้เพื่อให้
เกิดกำรพัฒนำ กำรพัฒนำระบบกฎหมำยให้สอดคล้องกับทิศทำงในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำองค์กร
ภำครัฐอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในมิติด้ำนกำรเรียนร้้และพัฒนำประสิทธิภำพของระบบ และกระบวนกำร กำรส่งมอบ
ผลผลิตที่มีคุณภำพตำมควำมคำดหวังของผ้้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญ และควำมสำมำรถด้ำนประสิทธิผลในกำร
บรรลุตำมเป้ำหมำยของหน่วยงำน กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สำมำรถสนับสนุนทั้งกำรบริหำรและ 
กำรบริกำรในระบบขนส่ง กำรพัฒนำทรพัยำกรมนุษย์ องค์ควำมร้้และนวัตกรรมให้ตอบสนองต่อทิศทำงกำรพัฒนำ 
และยกระดับระบบกำรด ำเนินงำนที่มีธรรมำภิบำลของหน่วยงำนให้เกิดควำมโปร่งใสและเกิดควำมเช่ือมั่นกับ
สำธำรณะ ดังนั้นกำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ดังกล่ำว จึงควรด ำเนินกำรอย่ำงบ้รณำกำร
เป็นระบบและสอดคลองกัน เพื่อให้เกิดผลส ำเร็จแก่ยุทธศำสตร์ได้ในที่สุด 

เป้าประสงค์ 

1) มีระบบกำรบริหำรนโยบำยและยุทธศำสตร์ส้่กำรปฏิบัติ และมีระบบกฎหมำยที่สนับสนุนกำรพัฒนำ
อย่ำงเป็นร้ปธรรม รวมถึงมีกำรพัฒนำองค์กรภำครัฐอย่ำงต่อเนื่อง 

2) มีกำรใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบริหำรและกำรบริกำรในระบบขนส่ง 

3) บุคลำกรมีองค์ควำมร้้และสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมแก่หน่วยงำน 

4) หน่วยงำนมีควำมโปร่งใส และสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้กับสำธำรณะ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี  
๒๕60 

ปี  
๒๕61 

ปี  
๒๕62 

ปี  
๒๕63 

ปี  
๒๕64 

1) ระดับควำมส ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงคมนำคมและ
นโยบำยส ำคัญ/พิเศษของรัฐบำล 

3.5 4.00 4.50 5.00 5.00 

2) ระดับควำมส ำเร็จของผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปีของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงคมนำคม 

3.5 4.00 4.50 5.00 5.00 

3)  ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงตำมแผน
แก้ไขปรับปรุงกฎหมำยของกระทรวงคมนำคม 

3.5 4.00 4.50 5.00 5.00 

4) ระดับควำมส ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ของกระทรวงคมนำคม พ.ศ. 2560-2564 

3.5 4.00 4.50 5.00 5.00 

5) ระดับควำมส ำเร็จของกำรใช้ประโยชน์จำกผลงำนวิจัย พัฒนำ
นวัตกรรมของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงคมนำคม 

3.5 4.00 4.50 5.00 5.00 

6) ระดับควำมส ำเร็จของผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงคมนำคม 

3.5 4.00 4.50 5.00 5.00 

7) ระดับควำมส ำเร็จของผลกำรด ำเนินงำนด้ำนคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงคมนำคม 

3.5 4.00 4.50 5.00 5.00 

8) ระดับควำมพึงพอใจของผ้้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส ำคัญ 
ของกระทรวงคมนำคม 

3.5 4.00 4.50 4.50 4.50 
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กลยุทธ ์วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แนวทางการคัดเลือกโครงการ 

4.1  ปรับปรุงและพัฒนำระบบ
กฎหมำย กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับให้สอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนไป 

 

1) มีระบบกฎหมำย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับที่สอดคล้องกับ
สภำพกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และ
สนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
ให้ประสบผลส ำเร็จ 

โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 4.1 ได้แก่ แผนงำน/
โครงกำร/มำตรกำร ที่เก่ียวข้องกับกำรศึกษำ 
ประเมินผล ด ำเนินงำน/จัดท ำปรับปรุง และพัฒนำ 
ทั้งในส่วนของตัวบทกฎหมำย ระบบงำนด้ำน
กฎหมำย กำรบังคับใช้กฎหมำย และระบบกำร
ติดตำมประเมินผล และกำรปรับปรุงกฎหมำย  

4.2  ปรับปรุงและพัฒนำกำร
บริหำรองค์กรภำครัฐ 

 

1) องค์กรภำครัฐได้รับกำรพัฒนำตำม
แผนงำนอย่ำงต่อเน่ือง และสำมำรถ
สร้ำงประสิทธิผลได้ตำมเป้ำหมำย
ของหน่วยงำน 

โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 4.2 ได้แก่ แผนงำน/
โครงกำร/มำตรกำร ที่เก่ียวข้องกับกำรศึกษำ 
ประเมินผล ด ำเนินงำน/จัดท ำ ปรับปรุง และ
พัฒนำปัจจัยที่ส ำคัญขององค์กร ทั้งด้ำนโครงสร้ำง 
ระบบงำน ทรัพยำกร กฎระเบียบข้อบังคับ 
กำรปฎิบัติงำน  

4.3  พัฒนำระบบกำรบริหำร
นโยบำยและขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์อย่ำงบ้รณำกำร 

 

1) มีระบบกำรบริหำรนโยบำย 
และขับเคลื่อนยุทธศำสตร์อย่ำงบ้รณำ
กำรที่ได้รับกำรพัฒนำ และสำมำรถ
สนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
ให้ประสบผลส ำเร็จ 

โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 4.3 ได้แก่ แผนงำน/
โครงกำร/มำตรกำร ที่เก่ียวข้องกับกำรศึกษำ 
ประเมินผล ด ำเนินงำน/จัดท ำ ปรับปรุง และ
พัฒนำระบบกำรบริหำรนโยบำยและขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ของกระทรวงคมนำคม โดยมีเป้ำหมำย
เพื่อให้เกิดผลบรรลุตำมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ที่ก ำหนด 

4.4  พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัล 
ด้ำนกำรขนส่ง 

 

1) มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้ำนกำร
ขนส่งที่มีคุณภำพตรงตำมควำม
ต้องกำรของผ้้ใช้งำนและได้รับ 
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง 

โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 4.4 ได้แก่ แผนงำน/
โครงกำร/มำตรกำร ที่ เก่ียวข้องกับกำรศึกษำ 
ประเมินผล ด ำเนินงำน/จัดท ำ/ให้บริกำร ปรับปรุง 
และพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิ จิทัล ทั้งในส่วน 
ของฐำนข้อม้ล โปรแกรม ระบบและอุปกรณ์  
เพื่อสนับสนุนทั้งกำรบริหำรงำนและกำรบริกำร
ด้ำนกำรขนส่ง  
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แนวทางการคัดเลือกโครงการ 

4.5  พัฒนำทรพัยำกรบุคคล 
งำนวิจัยและนวัตกรรม 
ด้ำนกำรขนส่ง 

 

1) ทรัพยำกรบุคคลด้ำนกำรขนส่ง 
ได้รับกำรพัฒนำให้มีขีดควำมสำมำรถ
ในกำรปฎิบัติงำนตำมภำรกิจ 

2) งำนวิจัยและนวัตกรรมด้ำนกำร
ขนส่งได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำให้
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของผ้้ใชง้ำน 

โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 4.4 ได้แก่ แผนงำน/
โครงกำร/มำตรกำร ที่ เก่ียวข้องกับกำรศึกษำ 
ประเมินผล ด ำเนินงำน/จัดท ำ ปรับปรุง และ
พัฒนำด้ำนทรัพยำกรบุคคล ทั้ งบุคลำกรใน
หน่วยงำนภำครัฐ และบุคลำกร/วิชำชีพที่ส ำคัญ
ด้ำนกำรขนส่ง รวมถึงกำรด ำเนินงำน/จัดท ำ 
ปรับปรุง และพัฒนำด้ำนองค์ควำมร้้ กำรส่งเสริม
และสนับสนุนงบประมำณด้ำนกำรวิจัยและ
พัฒนำทั้งภำยในหน่วยงำนภำครัฐ ภำยนอกและ
ระหว่ำงหน่วยงำนฯ  

4.6  ส่งเสริมและพัฒนำระบบ 
ธรรมำภิบำลและควำม
โปร่งใส 

 

1) หน่วยงำนด้ำนกำรขนส่งมีควำม
น่ำเชื่อถือจำกสำธำรณะ 

โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 4.6 ได้แก่ แผนงำน/
โครงกำร/มำตรกำร ที่เก่ียวข้องกับกำรศึกษำ 
ประเมินผล ด ำเนินงำน/จัดท ำ ส่งเสริม ปรับปรุง 
และพัฒนำระบบธรรมำภิบำลขององค์ กร  
ทั้งส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ และผ้้ประกอบกำร
ภำคเอกชนในระบบขนส่ง  
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3.5 สรุปผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 
2560-2564 

จำกกำรด ำเนินแผนงำน/โครงกำร ต่ำงๆ ตำมแผนยุทธศำสตร์กระทรวงคมนำคม พ.ศ. 2560 – 2564 
คำดว่ำเมื่อสิ้นสุดกรอบระยะเวลำของแผนฯ ในปี พ.ศ. 2564 โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่ง 
ที่ส ำคัญของไทยจะมีกำรพัฒนำเพิ่มข้ึน ดังนี้ 

แผนงาน/โครงการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 

การขนส่งทางถนน   

ทำงหลวงขนำด 4 ช่องจรำจร ขึ้นไป 16,697 กม. 17,126 กม. 
ทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง 146 กม. 636 กม. 
ศ้นย์เปลี่ยนถ่ำยร้ปแบบกำรขนส่งสินค้ำ/

ศ้นย์กำรขนส่งชำยแดน 
ไม่มี 2 แห่ง 

สถำนีขนส่งสินค้ำ 3 แห่ง 17 แห่ง 

การขนส่งทางราง   

โครงข่ำยรถไฟทำงค้่ (ขนำด 1.0 เมตร) ทำงค้่และทำงสำม 356 กม. ทำงค้่ 3,421 กม. 
โครงข่ำยรถไฟทำงค้่ (ขนำด 1.435 เมตร) ไม่มี 1,042 กม. 
โครงข่ำยรถไฟฟ้ำใน กทม. และปริมณฑล 108 กม. 436 กม. 

การขนส่งทางน้ า   

ท่ำเรือชำยฝั่งทะเล ท่ำเรือชำยฝั่งทะเล 18 แห่ง ท่ำเรือชำยฝั่งทะเล 26 แห่ง 
ท่ำเรือน้ ำลึก ท่ำเรือน้ ำลึก 3 แห่ง ท่ำเรือน้ ำลึก 5 แห่ง 
ท่ำเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับต้้สินค้ำ 

11 ล้ำน TEUs/ปี 
ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับต้้สินค้ำ 

18 ล้ำน TEUs/ปี 

การขนส่งทางอากาศ   

ท่ำอำกำศยำน 35 แห่ง 36 แห่ง 
ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภ้มิ ระยะที่ 2 ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ

ผ้้โดยสำร 45 ล้ำนคน/ปี 
ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ

ผ้้โดยสำร 90 ล้ำนคน/ปี 
ท่ำอำกำศยำนในภ้มิภำค ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ

ผ้้โดยสำร 55 ล้ำนคน/ปี 
ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ

ผ้้โดยสำร 66 ล้ำนคน/ปี 
ท่ำอำกำศยำนอ่้ตะเภำ ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ

ผ้้โดยสำร 8 แสนคน/ปี 
ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ

ผ้้โดยสำร 3 ล้ำนคน/ปี 
จ ำนวนเที่ยวบิน  1.0 ล้ำนเที่ยวบินต่อปี 1.32 ล้ำนเที่ยวบินต่อปี 
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โดยกำรพัฒนำในกรอบระยะเวลำ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของแผนยุทธศำสตร์กระทรวงคมนำคมฯ  
ได้พิจำรณำควำมเช่ือมโยงกับแผนระยะ ที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ของยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบ
คมนำคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องกำรแก้ไขปัญหำพื้นฐำนเร่งด่วนด้ำนคมนำคมขนส่ง 
(Critical Transport Issues) และเร่งผลักดันกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งในส่วนที่ 
ไม่สมบ้รณ์หรือเป็นคอขวด (Missing Link/ Bottleneck) ตำมแนวเส้นทำงหลัก (Main Transport Corridor) 
โดยมีแผนงำน/โครงกำร ที่ส ำคัญแบ่งตำมประเภทของร้ปแบบกำรขนส่ง ดังนี้ 

ด้านการขนส่งทางถนน 
 โครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง จ ำนวน 5 เสน้ทำง  
o สำยบำงปะอิน-นครรำชสีมำ 
o สำยบำงใหญ-่กำญจนบรุ ี
o สำยพัทยำ-มำบตำพุด 
o สำยนครปฐม-ชะอ ำ 
o สำยหำดใหญ-่สะเดำ 

 โครงกำรขยำยทำงหลวงแผ่นดินเป็น 4 ช่องจรำจร ทั่วประเทศ 
 โครงกำรก่อสร้ำงศ้นย์เปลี่ยนถ่ำยรป้แบบกำรขนส่งสินค้ำเชียงของ จังหวัดเชียงรำย 
 โครงกำรศ้นย์กำรขนส่งชำยแดน จังหวัดนครพนม 
 โครงกำรก่อสร้ำงสถำนีขนสินค้ำจ ำนวน 17 แห่ง 
 โครงกำรก่อสร้ำงจุดพกัรถบรรทุก 
 โครงกำรก่อสร้ำงทำงพิเศษ สำยพระรำม 3 – ดำวคะนอง - ถนนวงแหวนรอบนอกด้ำนตะวันตก 

ด้านการขนส่งทางราง 
 โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงค่้ (ขนำด 1.0 เมตร) ประกอบด้วย  
o สำยตะวันออก ได้แก่ ช่วงฉะเชิงเทรำ-แก่งคอย  
o สำยตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ช่วงมำบกะเบำ-ชุมทำงถนนจิระ-ขอนแก่น-หนองคำย  
o สำยเหนือ ได้แก่ ช่วงลพบุร-ีปำกน้ ำโพ 
o สำยใต้ ได้แก่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-สรุำษฎร์ธำนี 

 โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงค่้ (ขนำด 1.435 เมตร) ประกอบด้วย 
o สำยกรงุเทพฯ-พิษณุโลก 
o สำยกรงุเทพฯ-นครรำชสมีำ 
o สำยกรงุเทพฯ-หัวหิน 
o สำยกรงุเทพฯ-ระยอง 

 โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟชำนเมอืงสำยสีแดง 
 โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำในเขตเมือง 10 สำยทำง  
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ด้านการขนส่งทางน้ า 
 โครงกำรพัฒนำท่ำเรือแหลมฉบังระยะที่ 3  
 โครงกำรพัฒนำท่ำเทียบเรือชำยฝัง่ (ท่ำเทียบเรือ A) ที่ท่ำเรอืแหลมฉบัง 
 โครงกำรพัฒนำศ้นย์กำรขนสง่ต้้สินค้ำทำงรถไฟทีท่่ำเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 1 
 โครงกำรก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือส ำรำญขนำดใหญ่ (Cruise) 
 โครงกำรพัฒนำท่ำเรือเฟอรร์ี่เช่ือมโยงอ่ำวไทยตอนบน ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก 
 โครงกำรพัฒนำท่ำเรือน้ ำลกึสงขลำแหง่ทีส่อง 
 โครงกำรพัฒนำท่ำเรือปำกบำรำ จังหวัดสต้ล 

ด้านการขนส่งทางอากาศ 
 โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศสุวรรณภ้มิ ระยะที่ 2 
 โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนดอนเมือง ระยะที่ 3 
 โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนอ้่ตะเภำ 
 โครงกำรก่อสร้ำงท่ำอำกำศยำนเบตง 
 โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนในภ้มิภำค 

ซึ่งกำรพัฒนำโครงกำรต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น จะช่วยแก้ไขปัญหำจรำจรในเขตเมือง  และโครงข่ำย 
ถนนสำยหลักที่รองรับกำรเดินทำงเข้ำและออกจำกเมืองหลัก เพิ่มมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย 
ส่งเสริมคุณภำพกำรให้บริกำรระบบคมนำคมขนส่งทุกร้ปแบบ สนับสนุนกำรเช่ือมต่อกำรเดินทำง
ระหว่ำงกำรขนส่งร้ปแบบต่ำงๆ เพิ่มทำงเลือกในกำรเดินทำงให้กับประชำชน รวมทั้งส่งเสริมระบบ 
โลจิสติกสแ์ละกำรพัฒนำพื้นที่เฉพำะ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก 
ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในระยะยำว 
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ส่วนท่ี 4 

แผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
 
เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสูก่ารปฏิบัติได้อย่างมีประสทิธิภาพ กระทรวงคมนาคมจึงได้ก าหนดแผนการ
ด าเนินงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของกระทรวงคมนาคม
ที่ได้ก าหนดไว้ โดยจัดท าแผนการด าเนินงานของแต่ละยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560–2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 

กลยุทธ์ 
 

รหัส
โครงการ 

ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ปีด าเนินการ 

60 61 62 63 64 

1.1 ปรบัปรุงและบ ารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง
ให้มคีุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐาน   

1.1.1 โครงการบ ารุงรักษาทางและสะพานบนทางหลวง               

1) โครงการบ ารุงรักษาทางและสะพานบนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดนิ ทล.   * * * * * 

2) โครงการบ ารุงรักษาทางและสะพานบนโครงข่ายทางหลวงชนบท ทช.   * * * * * 

3) โครงการน าร่องการพัฒนาระบบบ ารุงรักษาทางและสะพานด้วยวิธีการ "มุ่งเนน้ผลสมัฤทธิ์
ของการควบคุมคุณภาพผวิทาง หรือ Performance Based Maintenance Contract"  
บนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินสายหลัก 

ทล. 
  

  * * * * 

1.1.2 โครงการพัฒนาระบบสุม่ตรวจน้ าหนักบรรทกุเคลื่อนที ่เพื่อป้องปรามการบรรทุกเกิน
กว่าที่กฎหมายก าหนดในเชิงรุกบนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท 

  
  

          

1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบตรวจสอบน้ าหนักบรรทุกเคลื่อนท่ีและ
ปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ทล. ทช.   *       

2) โครงการจัดซือ้ระบบและการด าเนินการสุ่มตรวจน้ าหนกับรรทุกบนโครงข่ายทางหลวง
แผ่นดิน 

ทล.       * * * 

3) โครงการจัดซือ้ระบบและการด าเนินการสุ่มตรวจน้ าหนกับรรทุกบนโครงข่ายทางหลวง
ชนบท 

ทช.     * * * * 

1.1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายทางหลวง ทช.   * * *     

1.1.4 การยกระดับมาตรฐานทาง   
(เฉพาะบริเวณพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย) 

ทช.   * * * * * 

1.1.5 ก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรตี   
(เฉพาะบริเวณพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย) 

ทช.   * * *     

1.1.6 การส่งเสริมและสนับสนุนโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น   
(เฉพาะบริเวณพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย) 

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

กลยุทธ์ 
 

รหัส
โครงการ 

ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ปีด าเนินการ 

60 61 62 63 64 

 1.1.7 โครงการพัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง               

1) โครงการปรับปรุงทางรถไฟท่ีไม่ปลอดภัย รฟท.   * *       

2) โครงการปรับปรุงสะพาน รฟท.   * * * *   

3) โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีท่ัวประเทศ รฟท.   * * *     

4) โครงการติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคมท่ัวประเทศ รฟท.   * *       

5) โครงการก่อสร้างโรงรถจักรแกง่คอย รฟท.   * * *     

6) โครงการสร้างโรงซอ่มรถจักรท่ีศรีราชาและอาคารท่ีท าการหน่วย 10 ลาดกระบัง รฟท.   * * *     

7) โครงการศึกษาและจัดท าคู่มือการออกแบบก่อสร้าง และบ ารุงรักษางานโครงสร้างทางรถไฟ
และมาตรฐานโครงสร้างทางรถไฟ 

สนข.   * *       

  8) ระบบอาณัติสัญญาณ (Signalling) / Re-Signalling รฟฟท.   * * * * 
 

9) ประตูกั้นชานชาลาแบบสูงครึ่งบานที่สถานีรถไฟฟ้า ๗ สถานี  รฟฟท.   *         

1.1.8 การพัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางน้ า (ท่าเรือใน กทม. 
ปริมณฑลและภูมิภาค, เข่ือนกันทรายและกันคล่ืน,  เข่ือนป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง
ทะเล, เข่ือนป้องกันตล่ิงพัง รวมท้ังการขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ า และการจัดหา
เรือและเคร่ืองมืออุปกรณ์ ฯลฯ) 

จท.   * * * * * 
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รหัส
โครงการ 

ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
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สนับสนุน 

ปีด าเนินการ 

60 61 62 63 64 

 1.1.9 การพัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางอากาศ               

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

2) การจัดท า/ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการวางแผนและด าเนินการการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน
ส าหรับโครงสร้างพื้นฐานหลักของท่าอากาศยาน 

กพท.    * * * * 

3) การตรวจสอบผลการด าเนินงานดา้นการบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานหลักของ 
ท่าอากาศยาน 

กพท.    * * * * 

1.2 พัฒนาบริการขนส่ง
สาธารณะข้ันพื้นฐาน 
ท่ีมีความครอบคลุมและ
เข้าถึงได้ 

1.2.1 โครงการพัฒนาระบบต๋ัวร่วม               

1) โครงการจดัท าระบบศูนย์บริหารจดัการรายไดก้ลาง (Central Clearing House: CCH) 
(มูลค่าโครงการรวม = 337.95 ลบ.) 

สนข.   *  *  *     

2) การจัดตั้งหนว่ยงานบริหารจัดการและบ ารุงรักษาระบบตัว๋ร่วม (CTC) สนข.   *  *       

1.2.2 โครงการทางหลวงชนบทเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทช.   * * * * * 

1.2.3 โครงการพัฒนาถนนผังเมือง (เฉพาะบริเวณพื้นท่ียุทธศาสตร์ของประเทศไทย) ทช.   * * * * * 

1.2.4 โครงการแก้ไขการสัญจรอย่างเร่งด่วน  (เฉพาะบริเวณพื้นท่ียุทธศาสตร์ของ
ประเทศไทย) 

ทช.   * * * * * 

1.2.5 โครงการพัฒนาการบริการขนส่งสาธารณะข้ันพื้นฐานด้วยรถโดยสารประจ าทาง               

1) โครงการศกึษาและจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร ขบ.     *       

2) โครงการจดัซือ้จัดหาที่ดินและก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร ขบ.   * * * * * 
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 3) โครงการซอ่มบ ารุงและปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
ที่มีอยู่ในปจัจุบัน 

ขบ.     * * * * 

4) โครงการกอ่สร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ แห่งใหม่ บขส.     * * * * 

5) การปรับปรุงเส้นทางและข้อก าหนดการใหบ้ริการรถโดยสารประจ าทางระหว่างเมือง ขบ.   * *       

6) การปรับปรุงเส้นทางและข้อก าหนดการใหบ้ริการรถโดยสารประจ าทางภายในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล  

ขบ.   * *       

   7) การปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพการให้บรกิารของรถโดยสารประจ าทางภายใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ขสมก.   * * * * * 

8) โครงการศกึษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก สนข.   * *       

1.2.6 โครงการพัฒนาระบบติดตามและแสดงต าแหน่งปัจจุบันของรถโดยสารสาธารณะ 
เพื่อปรับปรุงระดับการให้บริการและความปลอดภัย 

  
  

          

1) โครงการพัฒนาระเบียบและกระบวนการบังคับใช้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ติดตามและแสดงต าแหน่งรถโดยสารประจ าทางสาธารณะ 

ขบ.     * *     

3) โครงการพัฒนาระบบติดตามและแสดงต าแหน่งรถโดยสารประจ าทางสาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ขสมก. ขบ. * * * * * 

4) โครงการพัฒนามาตรฐานการบรกิารและความปลอดภัยของรถโดยสารไม่ประจ าทาง ขบ.     * * * * 

1.2.7 โครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและรถไฟชานเมือง               

1) โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - มักกะสัน - หัวหมาก และ 
ช่วงบางซื่อ - หัวล าโพง 

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

รฟท.   * * * *   

3) โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)  
ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

รฟท.   * * * *  * 

4) โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดงอ่อน) ช่วงตล่ิงชัน-ศิริราช รฟท.   * * * * * 

5) โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดงอ่อน) ช่วงตล่ิงชัน-ศาลายา  
(เพิ่มเติมสถานีบางกรวย-กฟผ. และสะพานพระราม 6) 

รฟท.   * * * * * 

6) โครงการระบบรถไฟเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) ส่วนต่อขยาย 
(ระยะที่ 1) ช่วงพญาไท-บางซื่อ (มูลค่า 17,245.6 ลบ.) 

รฟท.   * * * * * 

7) โครงการระบบรถไฟเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) ส่วนต่อขยาย 
(ระยะที่ 2) ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง (มูลค่า 13,903.7 ลบ.) 

รฟท.    * * * * * 

8) โครงการกอ่สร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ  
(มูลค่าก่อสร้างทั้งหมด = 84,303.3 ลบ.) 

รฟม.   * * * *   

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

รฟม.   * * * * * 

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

รฟม.   * * * * * 

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

รฟม.   * * * *   

12) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง   
(มูลค่าก่อสร้างทั้งหมด = 51,931.2 ลบ.) 

รฟม.   * * * *   

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

รฟม.   * * * * * 
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   14) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ   
(มูลค่าก่อสร้างทั้งหมด = 18,287.2 ลบ.) 

รฟม.   * *       

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

รฟม.   * * * * * 

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

รฟม.   * * * * * 

17) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสมุทรปราการ-บางป ู 
(มูลค่าก่อสร้างทั้งหมด = 12,146.0 ลบ. หลังปี 64 = 2,329.4 ลบ.) 

รฟม.   * * * * * 

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

รฟม.   * * * * * 

19) โครงการศกึษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟา้สายสีน้ าตาล  
ช่วงแคราย-ล าสาลี (บึงกุ่ม) 

สนข.   * *       

1.2.8 โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศ               

1) การส่งเสริมการพัฒนาบรกิารขนส่งทางอากาศภายในประเทศ กพท.     * * * * 

2) การพัฒนาการตลาดเชิงรุกเพื่อพัฒนาบริการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ทอท.   * * * * * 

1.2.9 โครงการการจัดท าแผนแม่บทการจัดต้ังสนามบินพาณิชย์ของประเทศไทย  กพท.   * *       

1.2.10 โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง ทย.   * * *    
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 1.2.11 ศูนย์บริการข้อมูลและรับเร่ืองร้องเรียน               

1) การพัฒนาระบบสนับสนุนของศูนย์บริการข้อมูลและเรื่องร้องเรียน 
ของกระทรวงคมนาคม 

สปค. ขบ./ 
ขสมก./ 

รฟม./รฟท./
จท. 

* * * * * 

2) การปรับปรุง/พัฒนาระบบงานการก ากับดแูลด้านการคุ้มครองผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ
ระบบขนส่งทางอากาศ  

กพท.    * * * * 

3) การด าเนินงานตรวจสอบการด าเนนิงานผู้ประกอบการด้านการคุ้มครองผู้โดยสารและ
ผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางอากาศ  

กพท.    * * * * 

4) การจัดท าระบบเผยแพร่ข้อมูลสมรรถนะผู้ประกอบการสายการบินดา้นการตรงต่อเวลา 
(Punctuality) และข้อร้องเรียนผู้โดยสาร  (Customer Complaints)  

กพท.    * * * * 

1.2.12 โครงการศึกษาส ารวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดท าแผนแม่บท 
ในเมืองภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ 

สนข.   *         

1.2.13 โครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 
ในเขตเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

สนข.     *       

1.2.14 โครงการจ้างศึกษาแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล (พื้นท่ีต่อเน่ือง) ระยะท่ี 2 

สนข.   * *       

1.3 เพิ่มความคล่องตัว และ
การเช่ือมต่อระหว่าง
รูปแบบการขนส่ง 

1.3.1 โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินสายหลักและทางหลวงอาเซียน เพื่อ
รองรับการเดินทางภายในประเทศและในภูมิภาคในอนาคต 

              

1) โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินสาย 304 อ.กบนิทร์บุร-ีอ.ปกัธงชัย  
(ทางเช่ือมผืนป่า) เป็น 4 ช่องจราจร 

ทล.   * *       

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

ทล.   *         
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 3) โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินสาย 212 นครพนม - มุกดาหาร  
(ตอนหวา้นใหญ-่ธาตุพนม) เปน็ 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง 

ทล.   *         

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

ทล.     *       

5) โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินสาย 24 นครราชสีมา – อุบลราชธาน ี
เป็น 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง 

ทล.     * *     

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

7) โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินสาย 118 เชียงใหม่ – เชียงราย 
เป็น 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง 

ทล.       * * * 

1.3.2 โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุนท่าเทียบเรือ
อเนกประสงค์คลองใหญ่ 

              

1) โครงการกอ่สร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าเทียบเรอือเนกประสงค์คลองใหญ ่ ทช.   * *       

1.3.3 โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุน 
ท่าเรือแหลมฉบัง 

              

1) โครงการกอ่สร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าเรอืแหลมฉบัง ทช.   * * * *   

2) โครงการจา้งเหมาปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรภายในทา่เรือ
แหลมฉบัง (มูลค่ารวม = 984.845 ลบ.) 

กทท.   *         

1.3.4 โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุน 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

              

1) โครงการกอ่สร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทช.   * * * * * 
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 1.3.5 โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุน 
ท่าเรือมาบตาพุด 

              

1) โครงการกอ่สร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าเรอืมาบตาพุด ทช.   * * * *   

1.3.6 โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุน 
ท่าเรือเชียงแสน จ.เชียงราย 

              

1) โครงการกอ่สร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าเทียบเรอืเชียงแสน  จ.เชียงราย ทช.   * *       

   1.3.7 โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุน 
สะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งท่ี 4 จ.เชียงราย 

              

1) โครงการกอ่สร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4 จ.เชียงราย ทช.   * * * *   

1.3.8 โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุน 
ท่าเรือปากบารา 

              

1) โครงการกอ่สร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าเรอืปากบารา ทช.         * * 

1.3.9 โครงการก่อสร้างสะพาน  
(เฉพาะบริเวณพื้นท่ียุทธศาสตร์ของประเทศไทย) 

ทช.   * * * * * 

1.3.10 โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค ทช.   * * * * * 

1.3.11 โครงการพัฒนาถนนผังเมือง  
(เฉพาะบริเวณพื้นท่ียุทธศาสตร์ของประเทศไทย) 

ทช.   * * * * * 

1.3.12 โครงการแก้ไขการสัญจรอย่างเร่งด่วน  
(เฉพาะบริเวณพื้นท่ียุทธศาสตร์ของประเทศไทย) 

ทช.   * * * * * 

1.3.13 โครงการยกระดับมาตรฐานช้ันทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง   
(เฉพาะบริเวณพื้นท่ียุทธศาสตร์ของประเทศไทย) 

ทช.   * * * * * 
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 1.3.14 โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งเพื่อสนับสนุนท่าอากาศยานในเมืองภมิูภาค               

1) แผนงานบูรณาการการเช่ือมต่อการขนส่งหลายรูปแบบกับท่าอากาศยาน สนข. สปค. * * * * * 

1.3.15 การศึกษาความเหมาะสมและแนวทางในการแก้ปัญหาการจราจรชะลอตัวและติดขัด
บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในระยะยาว 

สนข. กทพ./
ทล. 

  *       

1.3.16 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่               

1) โครงการกอ่สร้างรถไฟทางคู ่ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า - แก่งคอย  รฟท.   * * *     

2) โครงการกอ่สร้างรถไฟทางคู ่ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแกน่  
(กรอบวงเงินโครงการ : 26,007.20 ลบ.) 

รฟท.   * * *     

3) โครงการกอ่สร้างรถไฟทางคู ่ช่วงลพบุรี - ปากน้ าโพ รฟท.   * * * * * 

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

รฟท.   * * * * * 

5) โครงการกอ่สร้างรถไฟทางคู ่ช่วงนครปฐม - หัวหิน รฟท.   * * * *   

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

รฟท.   * * * *   

7) โครงการกอ่สร้างรถไฟทางคู ่ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ ์ รฟท.   * * * *   

   8) โครงการกอ่สร้างรถไฟทางคู ่ช่วงปากน้ าโพ-เด่นชัย  
(กรอบวงเงินโครงการ 56,066.3 ลบ.) 

รฟท.   * * * * * 
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 9) โครงการกอ่สร้างรถไฟทางคู ่ช่วงชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธาน ี
(กรอบวงเงินโครงการ 35,839.7 ลบ.) 

รฟท.   * * * *  * 

10) โครงการกอ่สร้างรถไฟทางคู ่ช่วงขอนแกน่ - หนองคาย  
(กรอบวงเงินโครงการ 26,065.8 ลบ.) 

รฟท.   * * * * *  

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

รฟท.   * * * *  * 

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

รฟท.   * * * * * 

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

รฟท.   * * *  *  * 

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

รฟท.   * * * * * 

1.3.17 โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่               

1) โครงการกอ่สร้างทางรถไฟสายใหม่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ รฟท.    *  * *   * * 

2) โครงการกอ่สร้างทางรถไฟสายใหม่ สายบ้านไผ่-นครพนม รฟท.   *   * *   * * 

3) โครงการกอ่สร้างทางรถไฟ สายท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือทวาย รฟท.     * * * * 

4) โครงการศกึษาความเหมาะสมการก่อสรา้งทางรถไฟสายใหม่เช่ือมต่อ 
สายเหนือ สายอีสาน และสายใต ้

รฟท.       * *   
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 1.3.18 โครงการจัดหารถจักร แคร่ และอะไหล่ของรถไฟ               

1) โครงการจดัหารถจักรดีเซลไฟฟ้าพร้อมอะไหล่ ทดแทนรถจักร GE  จ านวน 50 คัน รฟท.   *   * * * 

2) โครงการจดัหารถดีเซลรางปรับอากาศ ส าหรับบริการเชิงพาณิชย์ พร้อมอะไหล่  
จ านวน 186 คัน 

รฟท.     * * * * 

1.3.19 โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดการเช่ือมต่อการเดินทางของผู้โดยสารจาก
ระบบขนส่งมวลชนเขตพื้นท่ีปทุมธานี 

สนข.     *       

1.3.20 แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการท่าอากาศยาน ทอท.   * *       

1.3.21 การก าหนดแผนร่วมเชิงบูรณาการในการพัฒนาขีดความสามารถระบบโครงสร้าง
พื้นฐานส่งเพื่อเช่ือมโยงท่าอากาศยาน 

สนข. กพท.   * * * * 

1.4 พัฒนาระบบขนส่งเพื่อ
รองรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และบริการเชิงสังคม 

1.4.1 โครงการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับรองรับผู้สูงอายุและผู้พิการ 
ในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกรูปแบบการเดินทาง 

              

1) โครงการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารที่รองรับคนทั้งมวล ขบ.     * * * * 

2) โครงการพัฒนาสถานีรถไฟผู้โดยสารที่รองรับคนทั้งมวล รฟท. รฟม.   * * * * 

  
  
  
   

1.4.2 โครงการปรับปรุงบริการเชิงสังคมส าหรับการบริการขนส่งสาธารณะข้ันพื้นฐาน               

1) โครงการปรับปรุงบริการเชิงสังคมส าหรับรถโดยสารประจ าทาง ขสมก.     * * * * 

2) โครงการปรับปรุงบริการเชิงสังคมส าหรับรถไฟโดยสาร รฟท.     * * * * 
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 1.4.3 การพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการบนโครงข่ายทางหลวงชนบท ทช.     * * * * 

1.4.4 โครงการศึกษาจัดท ามาตรฐานส่ิงอ านวยความสะดวกและการให้บริการภาคขนส่ง
ส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 

สนข.   *         

1.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ขนส่งท่ีลดการใช้พลังงาน 
พึ่งพิงพลังงานท่ีสะอาด 
และเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม (Green) 

  
 

1.5.1 โครงการพัฒนาระบบขนส่งขนส่งสาธารณะท่ีประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

  
  

          

1) โครงการจดัซือ้รถโดยสาร NGV ทดแทนเพื่อใช้ในกจิการขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขสมก. 
  

*         

2) โครงการจดัซือ้รถโดยสารไฟฟ้า จ านวน 200 คัน พร้อมกอ่สร้าง 
สถานีประจุไฟฟา้ (มูลค่าโครงการรวม = 2,272.22 ลบ.) 

ขสมก. 
  

* * * * * 

1.5.2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งท่ีประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

  
  

          

1) โครงการศกึษาการจัดท าร่างข้อก าหนดของยานยนต์ทีใ่ช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ขบ. 
  

  *       

2) โครงการศกึษาการจัดท ามาตรการทางภาษีการใช้รถเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ใช้รถ 
ที่ไม่ก่อให้เกดิมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม 

ขบ. 
  

  *       

3) โครงการพัฒนาทางจกัรยาน/ทางเท้า เพื่อการสัญจรในเขตทางหลวงชนบท ทช.     * * * * 

4) โครงการพัฒนาเส้นทางผ่านเขตรกัษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ทช.   * *       

5) โครงการพัฒนาทา่เรือสีเขียว (Green Port) กทท. 
  

* * * * * 

6) การส่งเสริมผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม กพท.     * * * 

 

  



  

 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
 

  1

x 

4-15 

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

กลยุทธ์ 
 

รหัส
โครงการ 

ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

ปีด าเนินการ 

60 61 62 63 64 

 7) การจัดท า/ปรับปรุงข้อก าหนด หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติรว่มกันในการจัดการ
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมจากโครงการพฒันาและการด าเนินงานท่าอากาศยาน 
ขนาดใหญ ่

กพท.     * * * 

 8) การปรับปรุง/พัฒนาระบบงานก ากับและดูแลดา้นส่ิงแวดล้อมในระบบขนส่งทางอากาศ  กพท.     * * * 

9) การด าเนินงานตรวจสอบการด าเนนิงานผู้ประกอบการตามมาตรฐานดา้นส่ิงแวดล้อม กพท.     * * * 

10) การพัฒนาบคุลากรด้านการก ากับและดูแลด้านส่ิงแวดล้อม กพท.     * * * 

11) โครงการจดัท า Airport Carbon Footprint และบริหารจัดการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ทอท.   * * * * * 

1.5.3 โครงการติดตามและประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่ง สนข. 
  

* * * * * 
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2.1 ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบมาตรฐานและ
ก ากับดูแลด้านความ
ปลอดภัยของการ
ขนส่ง 

2.1.1 การจัดต้ังศูนย์ปลอดภัยคมนาคมภายใต้ 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

สปค.   *         

2.1.2 การจัดท าแผนหลักและแผนจัดการความปลอดภัยจากการขนส่ง สนข.   *         

2.1.3 โครงการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน               

1) โครงการตรวจสอบความปลอดภัยบนทางหลวงแผ่นดนิ ทล.   * * * * * 

2) โครงการตรวจสอบความปลอดภัยบนทางหลวงชนบท ทช.     * * * * 

2.1.4 โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดความเร็วและแจ้งเตือนบนทางหลวง ทล.     * * * * 

2.1.5 การบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมความเร็วในการขับข่ีบนโครงข่าย 
ทางหลวงแผ่นดินอย่างเข้มข้น 

ทล. 
  

* * * * * 

2.1.6 โครงการติดต้ังกล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติบนโครงข่ายทางหลวง ทล.     * * * * 

2.1.7 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดการด้านความปลอดภัย               

1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะ ขบ.    * *     

2) โครงการพัฒนาระบบเช่ือมฐานข้อมูลผู้กระท าผิดกฎจราจร ขบ. สตช. * *       

2.1.8 โครงการยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์เทียบเท่าสากล ขบ.   * * * * * 
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 2.1.9 โครงการลดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ขบ. สตช./
สธ./ปภ./
ทล./ทช. 

* * * * * 

2.1.10 โครงการจัดท ากฎระเบียบเกี่ยวกับการขนส่งทางราง เพื่อรองรับการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและผ่านแดน 

สนข./
กรมราง 

    *       

2.1.11 โครงการจัดท าหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาเกีย่วกับมาตรฐาน
ความปลอดภัยของการขนส่งทางราง 

สนข./
กรมราง 

    * * * * 

2.1.12 โครงการจัดท ากระบวนงานด้านการก ากับและดูแลด้านความปลอดภัย
ของการขนส่งทางราง 

สนข./
กรมราง 

รฟท./
รฟม./
รฟฟท. 

  *       

   2.1.13 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยทางน้ า 

              

1) โครงการตั้งศูนย์ควบคุมการจราจรในพืน้ที่ (อา่วพัทยา-เกาะล้าน)  
เพื่อการยกระดบัความปลอดภัยทางน้ า (พัทยาโมเดล)  

จท.     *       

2) โครงการจดัหาตดิตั้งเพิ่มเติมระบบโทรทัศน์วงจรปดิและระบบเน็ทเวิร์ก 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล รักษาความปลอดภัยในแม่น้ าป่าสัก  
แม่น้ าเจ้าพระยาในพืน้ที่ จ.อยุธยา ปทุมธาน ีนนทบุร ี 

จท.     *       

3) โครงการจดัหาระบบส่ือสารและสร้างเครือข่ายเพื่อพฒันาระบบวงจรปิด
เพิ่มเติมแม่น้ าเจ้าพระยา  

จท.   *         

4) โครงการติดตามเฝ้าระวังเรือโดยสาร เรือขนถ่ายสินคา้อนัตรายตลอดแนว
ชายฝ่ังประเทศไทย 

จท.     *       

 



  

 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
 

  1

x 

4-18 

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

กลยุทธ์ 
 

รหัส
โครงการ ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงาน
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 
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 5) โครงการพัฒนาระบบควบคุมจราจรทางน้ า (ดอนสัก-หน้าทอน-ท้องศาลา 
จ.สุราษฎร์ธาน)ี  

จท.     *       

6) โครงการพัฒนาระบบควบคุมจราจรทางน้ า (บา้นเพ - เกาะเสม็ด จ.ระยอง)  
จ.ระยอง 

จท.     *       

7) โครงการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสม 
ในแม่น้ าเจ้าพระยาเพือ่การควบคุม ตดิตาม และความปลอดภัย 

จท.     *       

8) โครงการจดัหาอากาศยานไร้คนขับแบบข้ึนลงทางดิ่ง เพื่อตรวจคราบน้ ามัน
ในทะเลบริเวณอ่าวไทย และชายฝ่ังตะวันตก 

จท.     *       

9) โครงการจดัหาระบบวิทยุส่ือสารส าหรับสถานีชายฝ่ัง แบบเครือข่าย 
(Wireless Mesh Network) ระบบดิจิทัล (Digital) 

จท.     *       

10) โครงการบ ารุงรกัษาและพัฒนาระบบควบคุมการจราจรและความปลอดภัย
ทางทะเล (VTS ระยะที่ ๑) 

จท.     *       

11) โครงการจดัหาและตดิตั้งระบบเฝ้าระวังเตอืนภัยและระบบรกัษา 
ความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบการสัญจรทางเรือในพืน้ที่ส าคัญ 

จท.     * * * * 

2.1.14 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบการขนส่งทางน้ า 

              

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

  *         

2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ จท.     * * * * 
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   2.1.15 การจัดหาเรือและเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ               

1) โครงการจดัหาเครือ่งสร้างภาพใต้น้ าและหยั่งน้ าหลายล าคล่ืนแบบน าพา
เพื่อความปลอดภัยในแม่น้ าและริมชายฝ่ังในทะเลบริเวณอ่าวไทย และ
ชายฝ่ังตะวันตก 

จท.     *       

2) การจัดหาเรอืกู้ภัยความเร็วสูง สีส้ม  จท.     * * * * 

3) การจัดหาเรอืตรวจการณ์ล าน้ า/ทะเล จท.     * * * * 

2.1.16 การพัฒนากฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง  ๆเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น การจัดท าร่างกฎหมายรองรับการ
ด าเนินการภายใต้การขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ เป็นต้น 

จท.     * * * * 

2.1.17 การปรับปรุงระบบงานก ากับดูแลด้านความปลอดภัยทางอากาศ               

1) การปรับปรุง/จัดท ากฎหมาย มาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ทางการขนส่งทางอากาศ ครอบคลุมด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ทา่อากาศยาน 
เส้นทางบิน ห้วงอากาศ) อากาศยาน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ และ 
ผู้ก ากับดูแล 

กพท.   * * * * * 

2) การปรับปรุง/พัฒนาระบบงานก ากับและดูแลดา้นความปลอดภัยในระบบ
ขนส่งทางอากาศ  

กพท.   * * * * * 

3) การด าเนินงานตรวจสอบการด าเนนิงานผู้ประกอบการตามมาตรฐาน 
ด้านความปลอดภัย 

กพท.   * * * * * 

4) การพัฒนาคุณสมบัติผู้ตรวจสอบความปลอดภัยการบนิ กพท.   * * * * * 
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2.2 ส่งเสริมวัฒนธรรม
ด้านความปลอดภัย
ของผู้ใช้ระบบขนส่ง 

2.2.1 โครงการผลิตส่ือเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ กฎจราจร 
วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย และการอยู่ร่วมกันบนท้องถนน 

ขบ. 
  

  * * * * 

2.2.2 โครงการถ่ายทอดส่ือประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ กฎจราจร 
วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย และการอยู่ร่วมกันบนท้องถนน ผ่าน
ช่องทางส่ือสาธารณะและส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ 

ขบ. 
  

* * * * * 

2.2.3 โครงการยกระดับมาตรฐานการท าใบอนุญาตขับรถภาคปฏิบัติ ขบ.   * *       

2.2.4 โครงการจัดการอบรมสัมมนาด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งโดยรถบรรทุก 

ขบ. 
  

  * * * * 

2.2.5 โครงการจัดการอบรมสัมมนาด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้แก่ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ 

ขบ. 
  

  * * * * 

2.2.6 โครงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ประกอบการ
และผู้ใช้บริการการขนส่งทางอากาศ 

กพท.   * * * * * 

2.3 ปรับปรุงด้านความ
ปลอดภัยของ
โครงสร้างพื้นฐาน
การขนส่ง 

2.3.1 โครงการก่อสร้างจุดพักรถบรรทุกและสถานีบริการทางหลวง 
บนโครงข่ายทางหลวง 

ทล.    * * * * * 

2.3.2 โครงการแก้ไขจุดอันตรายบนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท               

1) โครงการแกไ้ขจดุอันตรายบนโครงข่ายถนนบนทางหลวงแผ่นดนิ ทล.   * * * * * 

   2) โครงการแกไ้ขจดุอันตรายบนโครงข่ายถนนบนทางหลวงชนบท ทช.   * * * * * 

3) โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางหลวงกับทางรถไฟ ทล.   * * * * * 
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 2.3.3 โครงการพัฒนาระบบควบคุมเคร่ืองกั้นทางรถไฟเสมอระดับอัจฉริยะ รฟท.     * * * * 

2.3.4 โครงการยกระดับการบริการข่าวสภาพอากาศเพื่อการบิน  สปค./อต. กพท.   * * * * 

2.3.5 โครงการแก้ไขข้อบกพร่องของท่าอากาศยาน         

1) จัดหายานพาหนะส าหรับการดับเพลิงกู้ภัยอากาศยาน ทย.    * * * *  

2) โครงการแกไ้ขข้อบกพร่องดา้นการรกัษาความปลอดภัย 
ของท่าอากาศยาน 24 แห่ง (USAP) 

ทย.    * * * *  

3) แผนงานก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง (RESA) ทย.   * * * *   

2.4 ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบมาตรฐานและ
ก ากับดูแลด้านความ
ม่ันคงของการขนส่ง 

2.4.1 การบริหารจัดการด้านความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ ทช.     * * * * 

2.4.2 โครงการศึกษาความเหมาะสมการติด GPS ยานพาหนะจากต่างประเทศ ขบ.     *       

2.4.3 โครงการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานด้านการก ากบัและดูแล 
ด้านความม่ันคงการขนส่งทางราง 

สนข./
กรมราง 

    *       

2.4.4 การปรับปรุง/พัฒนาระบบงานก ากับและดูแลด้านความม่ันคงในระบบ
ขนส่งทางอากาศ  

กพท.   * * * * * 

2.4.5 การด าเนินงานตรวจสอบการด าเนินงานผู้ประกอบการตามมาตรฐาน
ด้านความม่ันคง 

กพท.   * * * * * 

2.4.6 การพัฒนาคุณสมบัติผู้ตรวจสอบความม่ันคงทางการบิน กพท.   * * * * * 
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3.1 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานการขนส่ง
และโลจิสติกส์ให้
สนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจของ
ประเทศ 

3.1.1 โครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพิ่อเช่ือมโยงการขนส่ง
ระหว่างภาค 

  
  

          

1) โครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางปะอิน-นครราชสีมา ทล.   * * * *   

2) โครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางใหญ-่กาญจนบุร ี ทล.   * * * * * 

3) โครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอ า ทล.   * * * *   

3.1.2 โครงการพัฒนาระบบขนส่งเพื่อสนับสนุนพื้นท่ีฐานการผลิตและ
อุตสาหกรรม 

  
  

          

1) โครงการกอ่สร้างถนนเพื่อสนบัสนุนพืน้ที่ฐานการผลิตและอุตสาหกรรม ทล./ทช.   * * * * * 

2) โครงการกอ่สร้างสถานบีรรจุและแยกสินคา้กล่อง แห่งที่ 2 (ICD 2) รฟท.     * * * * 

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

ขบ.   * * * * * 

4) โครงการกอ่สร้างเข่ือนยกระดบัในแม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าน่าน 
เพื่อการเดนิเรือ 

จท.         * * 

5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าในแม่น้ าป่าสัก  จท.   * *     * 

3.1.3 โครงการพัฒนาระบบขนส่งเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียว               

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

กทพ.     *  * * * 

2) การพัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อสนบัสนุนการท่องเที่ยว ทล./ทช.   * * * * * 
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 3) การปรับปรุงตู้รถไฟเพื่อการทอ่งเที่ยว รฟท.   * * * * * 

4) โครงการกอ่สร้างระบบขนส่งมวลชนจังหวดัภูเก็ต สนข.   * * * * * 

5) โครงการกอ่สร้างท่าเทียบเรือส าราญขนาดใหญ่  (Cruise) จ านวน 4 แห่ง 
ที่ จ.กระบี่, อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธาน,ี จังหวัดภูเก็ต และชายฝ่ังบริเวณ
กรุงเทพฯ ถึง จังหวัดชลบุรี 

จท.   *     * * 

6) โครงการพัฒนาเรือเฟอร์รี่เช่ือมโยงอ่าวไทยตอนบน ฝ่ังตะวันออก 
และตะวันตก (มูลค่าโครงการรวม = 981.7 ลบ.) 
(ระยะส้ัน-การเดินเรือเฟอร์รี่ และระยะยาว-การพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่) 

จท.   *  * *  * * 

7) โครงการกอ่สร้างท่าเรือสนามบนิภูเก็ต จท.         * * 
   3.1.4 โครงการพัฒนาทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล               

1) โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวนัตก 

กทพ. 
  

* * * *  * 

2) โครงการระบบทางด่วนข้ันที่ 3 สายเหนอื ตอน N2 และ EW Corridor 
ด้านตะวันออก 

กทพ. 
  

   * * *  

3.1.5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ EEC อย่างบูรณาการ 

              

1) โครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ส่วนต่อขยายพัทยา - มาบตาพุด ทล.   * * *     

2) โครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน สายกรุงเทพ - ระยอง รฟท.     * * * * 

3) โครงการพัฒนาทา่เรือแหลมฉบังระยะที่ 3 กทท.   *   * * * 
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 4) โครงการพัฒนาศนูย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง  
ระยะที่ ๑ (มูลค่าโครงการรวม = 2,031.146 ลบ.) 

กทท.   *         

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

กทท.   *         

6) โครงการพัฒนาศนูย์ซอ่มบ ารุงอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา บกท.   * * * * * 

3.1.6 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งเพื่อรองรับโครงการพัฒนา
พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard) 

              

1) โครงการกอ่สร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าเรอืน้ าลึกปากบารา จ. สตูล ทช.         * * 

2) โครงการกอ่สร้างท่าเรือน้ าลึกปากบารา จ.สตูล   
(วงเงินรวม 20,549.5224 ลบ.) 

จท.   * * * * * 

3) โครงการกอ่สร้างท่าเรือน้ าลึกสงขลา แห่งที่ 2   (วงเงินรวม 16,550 ลบ.) จท.       * * * 

   3.1.7 โครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน/ความเร็วสูง               

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

รฟท.     * * * * 

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

รฟท.     * * * * 

3) โครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน สายกรุงเทพ - หัวหิน รฟท.     * * * * 

3.1.8 การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี               

1) โครงการศกึษาในการให้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเปน็องค์กรอิสระ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาว ี

จท.     * * * * 
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 2) โครงการพัฒนาทกัษะนายประจ าเรือและลูกเรอืในด้านภาษาตา่งประเทศ
ทั้งกรณีศัพท์ทางเทคนิค และการติดต่อส่ือสารทั่วไป 

จท.     * * * * 

3) มาตรการสนับสนนุให้สถาบันการศึกษาที่ผลิตคนประจ าเรือมีอาจารย์
ประจ าและอาจารย์ประจ าวิชาเพียงพอในการเรียนการสอน ตลอดจน 
มีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์และกระบวนการเรียน 
การสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

จท.     * * * * 

4) มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากร 
ด้านพาณิชยนาว ี

จท.             

5) การพัฒนากฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง  ๆเพื่อให้สอดคล้องกบับริบท 
ที่เปล่ียนแปลงไป เช่น การจดัท าร่างกฎหมายรองรับการด าเนนิการภายใต้
การขนส่งสินค้าอนัตรายระหวา่งประเทศ เป็นต้น 

จท.   * * * * * 

3.1.9 โครงการศึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทยรองรับ 
ตลาดการขนส่งทางทะเลร่วมอาเซียน 

จท.   *         

3.1.10 โครงการศึกษาสภาพความต้องการและแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้าน
พาณิชยนาวีท้ังบนเรือและบนฝ่ัง 

จท.     *       

3.1.11 โครงการศึกษาผลกระทบของอนุสัญญากรอบความตกลงระหว่าง
ประเทศ และการด าเนินการเพื่ออนุวัติการอนุสัญญากรอบความตกลง
เกี่ยวกับการพาณิชยนาวี 

จท.     *       

3.1.12 โครงการศึกษาพัฒนาระบบโครงข่ายบริการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร
ทางชายฝ่ัง เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเช่ือมโยงการขนส่งและเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค 

จท.     *       

3.1.13 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประตู (Gateway)  
ของอนุภูมิภาค  

จท.     *       
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 3.1.14 โครงการศึกษาการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ าและชายฝ่ังเพื่อ
เช่ือมโยงการขนส่งระหว่างประเทศ 

จท.     *       

3.1.15 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการอ านวยความสะดวกทางการค้าและ
การขนส่ง 

จท.     * * * * 

   3.1.16 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์
ครบวงจร 

จท.     * * * * 

3.1.17 โครงการศึกษาทบทวนโครงสร้างรายการค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการขนส่ง
ทางทะเลและอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมถึง ค่า THC 

จท.     * * * * 

3.1.18 มาตรการเพื่อการส่งเสริมการพาณิชยนาวี                

1) การปรับปรุงมาตรการด้านภาษีและการสนับสนนุด้านการเงิน  จท.     * * * * 

2) การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวีเพื่อให้สินเช่ือส าหรับ 
เรือชายฝ่ัง  เรือล าน้ า ทา่เรือ อู่เรือ และสถาบันพัฒนาก าลังคน 
ด้านพาณิชยนาว ี

จท.     * * * * 

3) มาตรการอืน่ ๆ ที่สนับสนนุและส่งเสริมการพาณิชยนาว ี จท.     * * * * 
4) การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรระดับวิชาชีพและประกาศนยีบัตร 

ด้านการขนส่งทางน้ า 
จท.     * * * * 

3.1.19 โครงการปรับปรุงและพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝ่ัง 20 G  
(มูลค่าโครงการรวม 614 ลบ.) 

กทท.            

1) ปรับปรุงพื้นท่า 20 G พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง กทท.   * *    

2) จ้างเหมาสร้างปั้นจั่นยกตู้สินคา้หนา้ท่าชนดิเดินบนราง (Rail mounted 
shoreside Gantry Crane) ขนาดยกน้ าหนกัไม่นอ้ยกว่า 40 เมตรกิตัน 
จ านวน 2 คัน ณ ท่าเทียบเรอื 20 G 

กทท.   * *    
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 3.1.20 โครงการพัฒนาธุรกิจท่าเรือบก (Dry Port)  
(มูลค่าโครงการรวม = 692.66 ลบ./ ป ี65 = 218.0 ลบ.) 

กทท.   * *   * * 

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

บวท.   *        

3.1.22 โครงการออกแบบและประเมินศักยภาพระบบห้วงอากาศและก าหนด
แนวทางเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของระบบการบินท้ังระบบ 
ปี 2559-2561 

บวท.   * *       

3.1.23 การผลักดันการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของ 
ระบบการบินท้ังระบบเชิงบูรณาการ ปี 2563-2567 

สปค./กห. กพท./
บวท. 

  * *     

3.1.24 โครงการเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ               

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

ทอท.   * * * *  

2) โครงการกอ่สร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทอท.   * * *     

3) โครงการกอ่สร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
บริเวณด้านทิศเหนือของอาคารเทียบเครื่องบนิ A 

ทอท.   * * *     

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

ทอท.   * *  *     
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   3.1.25 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะท่ี 3 ทอท.   * * * * * 

 3.1.26 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (มูลค่ารวม = 8,861.0 ลบ.) ทอท.  *         

3.1.27 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทอท.   * * * * * 

3.1.28 โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานภูมิภาค               

1) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานกระบี ่ ทย.    * * *  

2) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานอุดรธาน ี ทย.   * *       

3) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานสุราษฎรธ์าน ี ทย.     * *     

4) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานอุบลราชธาน ี ทย.   *   * * * 

5) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานขอนแก่น ทย.    * * * * 

6) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช ทย.    * * * * 

7) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานตรัง ทย.      * * * 

8) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานพษิณุโลก ทย.     *       

9) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานสกลนคร ทย.   * *     
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 10) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานน่านนคร จ.น่าน ทย.     *       

11) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานนครพนม ทย.     *       

 12) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานรอ้ยเอ็ด ทย.     * *     

13) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานล าปาง ทย.   * *       

14) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานเลย ทย.   * * *     

15) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานนราธิวาส ทย.       *  * 

16) โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด จ.ตาก ทย.   * * *    

17) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานบุรีรัมย ์ ทย.     * *     

18) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานชุมพร ทย.     *       

   19) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานระนอง ทย.     *       

20) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแพร ่ ทย.       * *   

21) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานนครราชสีมา ทย.       *     

22) โครงการกอ่สร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ทย.     * *   
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3.2 พัฒนาการเช่ือมโยง
ระหว่างประเทศและ
ภูมิภาคด้วยระบบ
ขนส่งและโลจิสติกส์ 

3.2.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งเพื่อสนับสนุนการค้า
ชายแดนและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

  
  

          

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

ทล. 
  

  * * * * 

 2) โครงการพัฒนาการเข้าถึงด่านพรมแดนเพื่อแก้ปัญหาความแออัด 
บริเวณหน้าดา่น 

ทล. 
  

* *       

3) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน ทช. 
  

* * * * * 

4) โครงการพัฒนาเส้นทางบริการรถโดยสารระหว่างประเทศ ขบ. 
  

  *       

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

ขบ. 
  

* * * * * 

6) โครงการพัฒนาศกัยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับ 
การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

ขบ. 
  

*         

7) โครงการศกึษาพัฒนาระบบเครือข่ายโลจิสตกิส์รองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกจิพิเศษรูปแบบอุตสาหกรรมอนาคต (Super Cluster)  
และประตูการค้าส าคัญของประเทศ 

สนข.   *         
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รหัส
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 3.2.2 การส่งเสริมการใช้และการเจรจาสิทธิการบินและการขับเคล่ือนนโยบาย
การเปิดเสรีการบินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

กพท.      * * * 

3.2.4 โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บและการวิเคราะห์สถิติการบินของ
ประเทศไทย 

กพท.     * * * * 

3.2.5 โครงการน าร่องการแก้ปัญหาและพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นท่ี  
Free Zone ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าท้องถิ่น  

สปค./
กค./พณ. 

กพท./
ทอท. 

* * * * * 

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

 3.2.7 โครงการแผนกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกเพื่อการพัฒนาบริการด้านการ
ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศของท่าอากาศยาน 

ทอท.    *  *   *  * 

 3.2.8 โครงการพัฒนาระบบ Airport Collaborative Decision Making  
(A-CDM) 

บวท.   * *       

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

บวท.       * * * 

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

บวท. กพท. *         
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รหัส
โครงการ 
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3.3 ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบก ากับและดูแล
ด้านเศรษฐกิจ 

3.3.1 การส่งเสริมระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งสาธารณะทางถนน  
(Q Mark) 

ขบ. 
  

  * * * * 

3.3.2 การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการจัดการขนส่งทางรถไฟ สนข./
กรมราง 

    * *     

3.3.3 โครงการปรับปรุง/พัฒนากฎระเบยีบและมาตรฐานด้านการก ากับและ
ดูแลด้านเศรษฐกิจการขนส่งสินค้าทางราง 

สนข./
กรมราง 

    * *     

3.3.4 โครงการการปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบและมาตรฐานด้านการก ากับ
และดูแลด้านเศรษฐกิจการเดินรถไฟโดยสาร 

สนข./
กรมราง 

    * *     

 3.3.5 การปรับปรุง/พัฒนาระบบงานก ากับและดูแลด้านเศรษฐกิจในระบบ
ขนส่งทางอากาศ  

กพท.   * * * * * 

3.3.6 การด าเนินงานตรวจสอบการด าเนินงานผู้ประกอบการตามมาตรฐาน
ด้านเศรษฐกิจ 

กพท.   * * * * * 

3.3.7 การพัฒนาบุคลากรด้านการก ากับและดูแลด้านเศรษฐกิจ กพท.   * * * * * 

3.3.8 การก าหนดโครงสร้างและอัตราค่าโดยสารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สนข./
กรมราง 

    * *     
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4.1 ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบกฎหมาย 
กฎระเบยีบ และ
ข้อบังคับให้สอดคล้อง
กับบริบทท่ีเปล่ียนไป 

4.1.1 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
คนพิการและผู้สูงอายุ 

พม. สปค. 
สนข. 

  *       

4.1.2 โครงการศึกษาและจัดท าแนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนา พรบ. การเดินอากาศ 

กพท./
สปค. 

   *       

4.2 ปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหาร
องค์กรภาครัฐอย่าง
ต่อเน่ือง 

4.2.1 การจัดต้ังกรมการขนส่งทางราง สปค./
สนข. 

  *         

4.2.2 การศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมการบริหารและพัฒนาท่าอากาศยาน
ภูมิภาค 

ทย.     *       

4.3 พัฒนาระบบการ
บริหารนโยบายและ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
อย่างบูรณาการ 

4.3.1 การพัฒนาระบบและการด าเนินการ การถ่ายทอดนโยบาย 
สู่แผนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติอย่างบูรณาการ  

สปค.   * * * * * 

4.3.2 การจัดท า ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานโครงการท่ีส าคัญตามนโยบายรัฐบาล ผู้บริหาร 
คค. และแผนยุทธศาสตร์ คค. 

สปค.   * * * * * 

4.3.3 โครงการศึกษาและจัดท าแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของ 
ประเทศไทย 

สนข.   * *       
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4.4 พัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลด้านการขนส่ง 

4.4.1 โครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ 
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 

สปค. หน่วยงาน
ในสังกัด 

คค. 

* * * * * 

4.4.2 โครงการศึกษาส ารวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand 
Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคล่ือนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผน
ระบบขนส่งของประเทศ 

สนข.   * *       

4.4.3 โครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและ 
ขนส่งอัจฉริยะ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สนข.   *         

4.4.4 โครงการศึกษาและจัดท าแผนแม่บทการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีระบบ 
การขนส่งและจราจรอัจฉริยะในการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร 
ในเมืองภูมิภาค 

สนข.       *     

 4.4.5 โครงการพัฒนาแอพพลิเคชันบริการข้อมูลและวางแผนการเดินทาง 
ในโทรศัพท์เคล่ือนท่ีส าหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และคนทุกคน 

ทก. /พม. สปค. * * * * * 

4.4.6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และ
อุปกรณ์ท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ทช.    * * * * 

4.4.7 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
สถานีขนส่งสินค้า ระยะท่ี ๒ 

ขบ.  * *    

4.4.8 โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับพระราชบัญญัติ 
การขนส่งทางบก พ.ศ. (รวมกฎหมาย) 

ขบ.  *     
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 4.4.9 โครงการพัฒนาระบบติดตามและแสดงต าแหน่งรถไฟ รฟท.   * *    

4.4.10 โครงการศึกษาพัฒนาระบบการบริการข้อมูลข่าวสารการบิน 
(AIS, Aeronautical Information Service) ไปสู่ระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลข่าวสารการบิน (AIM, Aeronautical Information 
Management) 

กพท.   * * * * 

4.5 พัฒนาทรัพยากร
บุคคล งานวิจัย 
และนวัตกรรม 
ด้านการขนส่ง 

4.5.1 การฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกและ 
การให้บริการคนพิการและผู้สูงอายุ 

สนข.  * * * * * 

4.5.2 การจัดงานประชุมวิชาการด้านการขนส่งระดับนานาชาติ ทล.   * * * * 

4.5.3 โครงการจัดต้ังกองทุนวิจัยด้านการขนส่งทางราง สนข./ 
กรมราง 

      * * 

4.5.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการขนส่งทางราง สนข./ 
กรมราง 

รฟท./ 
รฟม. 

 * * * * 

4.5.5 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ทช.   * * * * 

4.5.6 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ทช.   * * * * 
4.5.7 การจัดท าแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมการขนส่งทางบก 

(HR Master Plan) 
ขบ.   *      

4.5.8 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังสถาบันพัฒนาบุคลากร 
กรมการขนส่งทางบก 

ขบ.   *      

4.5.9 แผนพัฒนาบุคลากรกรมการขนส่งทางบก ขบ.  * * * * * 
4.5.10 การส่งเสริมการวิจัย/พัฒนาและนวัตกรรม ปี 2560-2564 บวท.  * * * * * 
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 4.5.11 การบริหารนวัตกรรม ปี 2560-2564 บวท.  *     

4.5.12 การบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนางาน  
ปี 2560-2564 

บวท.  * * * * * 

   4.5.13 การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน        

1) โครงการพัฒนาศนูย์ฝึกการบนิหัวหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ สบพ.   * * * * * 

2) โครงการพัฒนาศนูย์ฝึกการบนิ ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น จังหวัดขอนแกน่ สบพ.   * * * * * 

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

สบพ.   * * * * * 

4.5.14 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารส านักงาน สบพ.   * * * * * 
4.6 ส่งเสริมและพัฒนา

ระบบธรรมาภิบาล
และความโปร่งใส 

4.6.1 การจัดท าแผนส่งเสริมธรรมาภิบาลระดับหน่วยงาน  สปค.  ทุก
หน่วยงาน 

* * * * * 

4.6.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพงานให้มีมาตรฐานระดับสากล ทช.     * * * * 

4.6.3 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ทช.     * * * * 

4.6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเครือข่ายภาคประชาชน ทช.     * * * * 

4.6.5 แผนงานการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ กทท. กทท.  * * * * * 

4.6.5 แผนงาน/ โครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงาน สปค.   * * * * * 
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ส่วนท่ี 5 
การน ายุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 สู่การปฏิบัติ 

5.1 หลักการพื้นฐานที่ส าคญัในการถ่ายทอดยุทธศาสตรส์ู่การปฏิบตัิ 

ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ผ่านมายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติจริงที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ก าหนดนั้น องค์กรต้องมีความเข้าใจหลักการพื้นฐานที่
ส าคัญของการขับเคลื่อนองค์กรด้วยแผนงาน ซึ่งแผนงานนั้นมี 2 รูปแบบหลักที่ส าคัญคือ (1) 
แผนงานประเภท Single-use Plan ซึ่งเป็นแผนงานที่ถูกสร้างข้ึนและใช้ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ตามที่
ก าหนด เช่นแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และ แผนปฏิบัติการประจ าปี (1 ปี) เป็นต้น และ (2) Standing 
Plan คือกรอบวิธีการด าเนินงานที่ถูกก าหนดให้ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติตามและไม่มีการก าหนดอายุการใช้
จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือปรับปรุง เช่น นโยบาย กฎกติกา หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติมาตรฐาน 
เป็นต้น ซึ่งแท้จริงแล้วนั้น วิสัยทัศน์จะเป็นตัวก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญและถ่ายทอดสู่
แผนการปฏิบัติทั้ง 2 รูปแบบข้างต้น ทั้งในส่วนของกิจกรรมการด าเนินงานตามปกติที่ท าเป็นประจ า 
(Routine Activities) และกิจกรรมการด าเนินงานที่เป็นสิ่งใหม่ที่ถูกปรับปรุง/พัฒนาข้ึนตามยุทธศาสตร์ 
(Project/Initiative Activity) โดยวิสัยทัศน์เป็นตัวก าหนดแนวนโยบาย (Policy) ด้านต่างๆ ที่ใช้เป็น
กรอบการก าหนดแนวปฏิบัติมาตรฐาน (Standard Operation Procedure: SOP) ของหน่วยงาน 
และข้ันตอนการปฏิบัติงาน(Work Instruction) ของบุคลากร ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องและส่งเสริม
การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ และในส่วนของการขับเคลื่อนเชิงรุก วิสัยทัศน์จะเป็นตัวก าหนด
บทบาทที่ส าคัญ (Role) และพันธกิจ (Mission) ที่ต้องด าเนินการ และถ่ายทอดสู่การก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขององค์กรในที่สุด ดังแสดง
ความสัมพันธ์ใน รูปท่ี 5.1-1 

 

รูปท่ี 5.1-1 วิสัยทัศน์กับองค์ประกอบที่ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร 
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1) ระบบจัดการสารสนเทศ (Information Management System: IMS) เป็น ระบบฐานข้อมูล 
ที่พัฒนาข้ึนเพื่อเก็บรวบรวม ตรวจทาน จัดเก็บ ประมวลผลและเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ 
ข้อเท็จจริง ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานของการตัดสินใจตามหลักของการใช้หลักฐานและการวัดตาม
เป้าหมายที่ก าหนดวัตถุประสงค์ มันจะถูกตั้งข้อสังเกตว่า IMS ท าหน้าที่เป็นแนวคิดการหมุน 
PDCA = Plan – Do – Check – Act ต่อมามีการพัฒนาเป็นแนวคิด ADLI = Approach – 
Deployment - Learning – Integration ในปี ค.ศ. 2009 โดย 

Approach (วิธีการ) หมายถึง วิธีการที่ใช้เพื่อให้บรรลุกระบวนการ ประสิทธิผลของการใช้
วิธีการ ระดับที่วิธีการท าซ้ าและอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เช่ือถือได้  

Deployment (ปรับใช้) หมายถึง วิธีที่ถูกน าไปใช้กับการสร้างคุณค่า ซึ่งต้องถูกน ามาใช้อย่าง
ต่อเนื่องและถูกใช้โดยทุกหน่วยงานที่เหมาะสม 

Learning (การเรียนรู้) หมายถึง การปรับวิธีการผ่านการประเมินผลและการปรับปรุง เพื่อ
ส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาวิธีการผ่านนวัตกรรม รวมถึงปรับแต่งนวัตกรรม
กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการท างานและกระบวนการภายใน 

Integration (การบูรณาการ) หมายถึง วิธีการที่สอดคลอ้งกับความต้องการขององค์กรของที่ระบุ
ไว้ในรายละเอียดขององค์กร รายการและกระบวนการอื่น ๆ ข้อมูลและระบบการปรับปรุงข้าม
กระบวนการและหน่วยงาน กระบวนการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และการกระท าที่สอดคล้องกัน 
ทั่วทั้งกระบวนการและหน่วยงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร 

2) ระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System:QMS) เป็นระบบการบริหาร
จัดการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด าเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระบบบริหารคุณภาพ 
มีหลายระบบ ได้แก่ ระบบ Input-Process-Output-Outcome (IPOO) ระบบ Total Quality 
Management (TQM) และระบบ ISO เป็นต้น 

ระบบบริหารงานคุณภาพเกี่ยวข้องกับผู้ด าเนินงานและผู้ใช้ผลผลิตจากการด าเนินงาน  
เป็นระบบที่จะช่วยให้สามารถน าส่งผลผลิตได้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้ผลผลิต ขณะเดียวกันระบบการบริหารงานคุณภาพจะช่วยให้ผู้ใช้
ผลผลิตได้รับความพอใจ และมั่นใจว่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับมีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการ โดยองค์ประกอบที่ส าคัญประกอบด้วย 2 ด้านหลักคือ  
- ด้านของกระบวนการและผลลัพธ์ที่น าไปสู่การตรวจสอบ 
- ด้านระบบการประเมินผลโดยรวมของการวัดประสิทธิภาพการท างานและการ

จัดการตามที่ก าหนดไว้ 

3) ระบบการจัดการการวางแผน (Planning Management System: PMS) หมายถึงระบบ
การจัดการการวางแผน ที่ต้องสอดคล้องกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่ก าหนดผ่าน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ โดยผ่านการจัดการการวางแผนทั้งแผนระยะยาว 
(Strategic Plan) และระยะสั้น (One-Year-Plan-Budget: OYPB) ที่ต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเปลี่ยนแปลงของบริบทและผลการด าเนินงาน ซึ่งจะเป็นการก าหนดทิศทางกลยุทธ์ 
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ที่จะช่วยระบุวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่จะประสบความส าเร็จผ่านทาง
กลยุทธ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อท าให้มั่นใจว่า ระบบการจัดการมีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกัน
กับการด าเนินงาน สามารถท าได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบและประเมินผล
เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมควรเก็บรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
และ/หรือแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อตรวจสอบจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในแต่ละช่วงเวลาและแต่ละปี รวมถึงการวิเคราะห์และเรียนรู้ผลการ
ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน จากนั้นจึงน าแผนยุทธศาสตร์มาใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นั้นมีผลสัมฤทธ์ิสูงสุด  

ทั้งนี ้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีนั้น ควรพิจารณาช่วงระยะเวลาด าเนินการ เพื่อให้สามารถ
จัดท าแผนฯ ดังกล่าวได้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณประจ าปี รวมทั้งควรจัดให้มีการประชุมหรือ
การหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในหน่วยงานระดับกระทรวง และระดับหน่วยงาน 
ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถจัดล าดับความส าคัญของการ
น ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อให้สามารถบูรณาการโครงการ แผนงานด้านต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนยุทธศาสตร์ 

กระทรวงคมนาคม ควรด าเนินการให้มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่จ าเป็น   
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมส าคัญ ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด
และกลยุทธ์หลักต่างๆที่ได้จัดล าดับความส าคัญไว้ในตอนต้น เพื่อให้มั่นใจว่าแผนงานที่ต้องด าเนินการนั้น 
มีทรัพยากรที่จ าเป็นมาสนับสนุนให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

  การจัดกระบวนการมอบหมายภาระงาน 

กระทรวงคมนาคม ควรด าเนินการให้มีการมอบหมายภาระงานและความรับผิดชอบในงานตาม
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดข้ึนทั้ง 5 ด้าน ตลอดจนมาตรการ โครงการหรือกิจกรรม
ส าคัญให้กับหน่วยงาน รวมทั้งบุคลากรให้ได้รบัทราบอย่างชัดเจน และให้กิจกรรมการมอบหมายภาระ
งานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติราชการประจ าปี  ในช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกับการจัดท าแผน
งบประมาณของหน่วยงาน โดยควรจะจัดให้มีกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานและการจูงใจ
บุคลากรที่สอดคล้องกับระดับความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์หลัก ตลอดจนมาตรการ 
โครงการ หรือกิจกรรมส าคัญที่รับผิดชอบ 
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การติดตามและสรุปผลการด าเนินงานระหว่างปี 

กระทรวงคมนาคม ควรด าเนินการให้มีการประชุมติดตามผลงานเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง  เช่น 
รายเดือน รายไตรมาส ราย 6 เดือน ทั้งในระดับผู้บริหาร และระดับหน่วยงาน พร้อมทั้งจัดให้มี
เครื่องมือสนับสนุนที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามผลสัมฤทธ์ิของแผนยุทธศาสตร์
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕60-๒๕64 เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน ซึ่งจะ
มุ่งเน้นการติดตามเพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ กิจกรรมส าคัญต่างๆ รวมทั้งเป็นการ
ประเมินความเบี่ยงเบน แปรปรวนระหว่างผลงานที่เกิดข้ึนจริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะน าไปสู่
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

การติดตามและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 

กระทรวงคมนาคม ควรด าเนินการให้มีการติดตามและประเมินผลงานประจ าปีรวมทั้งพัฒนาห้อง
ประชุม/ห้องบัญชาการ และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญ
และสอดคล้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  เนื่องจาก เป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวนถึง
ผลส าเร็จของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ตลอดจนมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม
ส าคัญตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตลอดจนเป็นการทบทวนถึงปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งการประเมิน 

สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเป็นข้อมูลน าเข้าที่ส าคัญในการก าหนด  
ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด กลยุทธ์หลัก ตลอดจนมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมส าคัญของการจัดท า
แผนปฏิบัติการในปีถัดไป 

การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 

กระทรวงคมนาคม ควรด าเนินการให้มีการประเมินผลแบบรวบยอดเพื่อสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 รวมทั้งเป็นการสรุปผลการด าเนินงานของ
กระทรวงคมนาคม ซึ่งผลสรุปนี้จะสามารถน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลน าเข้าในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมในระยะต่อไป 
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รูปท่ี 5.2-2 ระบบการจัดการการวางแผนงานภาพรวมระดับกระทรวงคมนาคม 
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รูปท่ี 5.2-3 กรอบแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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รูปท่ี 5.2-4 วงจรการจัดการยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 
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ภาคผนวก ก แผนท่ียุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 
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ภาคผนวก ข ค าอธิบายตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายส าหรับวิสัยทัศน์ : มิติจากการประเมินภายนอก  
๑. คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งโดยรวมของประเทศไทยในดัชนีความสามารถในการแข่งขัน  

ซึ่งจัดท าโดย World Economic Forum 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ปัจจุบันมีการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ โดยสถาบันนานาชาติประกอบด้วย World 
Economic Forum (WEF), IMD และ World Bank โดยมีการให้คะแนนในมิติต่างๆ รวมทั้งด้านการขนส่งโดยเน้นไปที่คุณภาพ
ของโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางถนน ราง น้้า และอากาศ การจัดอันดับโดย World Bank ใช้ค่า Logistics Performance 
Index (LPI) แต่มิได้ด้าเนินการเป็นประจ้าทุกปี ขณะที่ สถาบัน IMD มิได้มีการเผยแพร่คะแนนและอันดับของดัชนีด้านการ
ขนส่งในรายละเอียด การก้าหนดตัวชี้วัดระดับวิสัยทัศน์ครั้งน้ีจึงเลือกใช้ผลการจัดอันดับฯ ของ WEF โดยใช้ตัวชี้วัดคุณภาพ
ของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งโดยรวม ซ่ึงในปี 2558/2559 ประเทศไทยได้คะแนน 4.0 (คะแนนเต็มคือ 7) คิดเป็นอันดับที่ 
71 จาก 140 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก และเม่ือเทียบในหมวดเดียวกันประเทศมาเลเซียจะได้คะแนน 5.6 คิดเป็นอันดับที่ 16 
ซ่ึงมีคะแนนดีกว่าประเทศไทยมาก จึงได้ก้าหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งของประเทศไทยในระยะ  
5 ปีข้างหน้าให้มีคะแนนเท่ากับ 5.6 ส่วนค่าเป้าหมายปีระหว่างกลางค้านวณตามสัดส่วนจ้านวนโครงการขนส่งขนาดใหญ่ 
ที่แล้วเสร็จในปีน้ัน  

ข้อมูลพื้นฐานของอันดับคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งโดยรวมของประเทศไทย ซ่ึงจัดโดย WEF ย้อนหลัง 3 ปี 
มีดังน้ี 

รายการ 
ปี 2556/ 

2557 
ปี 2557/ 

2558 
ปี 2558/ 

2559 
คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งโดยรวม 
 คะแนน 
 อันดับ 

 
4.5 
61 

 
4.1 
76 

 
4.0 
71 

 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
๔.1 ๔.1 ๔.4 4.7 ๕.๖ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ระดับ 5 > 4.1  > 4.1  > 4.4  > 4.7 > 5.6 
ระดับ 4 3.9 – 4.1 3.9 – 4.1 4.2 – 4.4 4.5 – 4.7 5.2 – 5.6 
ระดับ 3 3.7 – 3.8  3.7 – 3.8  4.0 – 4.1  4.3 – 4.4  4.9 – 5.1  
ระดับ 2 3.5 – 3.6 3.5 – 3.6 3.8 – 3.9 4.1 – 4.2 4.6 – 4.8 
ระดับ 1 < 3.5 < 3.5 < 3.8 < 4.1 < 4.6 

 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: สปค. / สนข. 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: ส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สปค. / สนข. 

แหล่งที่มาของข้อมูล: www.weforum.org 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายส าหรับวิสัยทัศน์ : มิติจากการประเมินภายใน 
๒. สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในประเทศไทย 

2.1)  สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ระบบขนส่งสาธารณะเป็นรูปแบบการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมการพัฒนาสู่ระบบขนส่งที่ยั่งยืน ลดปัญหา
การจราจร การใช้พลังงาน มลพิษและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในเมือง ในปี พ.ศ. 2558 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
มีการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ (ประกอบด้วยรถไฟฟ้า เรือโดยสาร รถโดยสารสาธารณะ รถไฟ และรถตู้) ประมาณ 
3,079 ล้านคน-เที่ยวต่อปีหรือเฉลี่ยประมาณ 8.44 ล้านคน-เที่ยวต่อวัน ขณะที่ปริมาณการเดินทางโดยรวมทั้งหมด  
(รวมรถยนต์ส่วนบุคคล) อยู่ที่ประมาณ 9,382 ล้านคน-เที่ยวต่อปี หรือเฉลี่ยประมาณ 25.7 ล้านคน-เที่ยวต่อวัน (จากการ
ส้ารวจและประเมินโดยแบบจ้าลองการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (eBUM) ของ สนข.) ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 32.8  

ภายในปี 2563 การก่อสร้างรถไฟฟ้าตามแผนแม่บทจะแล้วเสร็จเพิ่มอีกประมาณ 200 กม.รวมเป็น 300 กม . 
ขณะที่ ขสมก. ยังมีแผนจัดซ้ือรถโดยสาร NGV และรถโดยสารไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถรองรับตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น
ในอนาคต  

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังน้ี: 

ปริมาณผู้เดินทาง (BTS+MRT+ARL+รถไฟ+รถโดยสารสาธารณะ+รถตู้โดยสาร+BRT+เรือโดยสาร) (คน-เที่ยว/ปี) 
x 100 

จ้านวนเที่ยวการเดินทางที่เกิดขึ้นทั้งหมด (คน-เที่ยว/ปี) 

หมายเหตุ: ต้องมีการปรับข้อมูลปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการรวมของทุกรูปแบบจากการน้าค่าเฉลี่ยจ้านวนเที่ยวต่อของ 1 เที่ยวการเดินทางจากต้นทาง 
ไปปลายทางของผู้โดยสารมาปรับซ่ึงข้อมูลดังกล่าวจะได้จากการส้ารวจภาคสนาม (ผลส้ารวจ ปี พ.ศ. 2558 = 1.65 เที่ยวต่อคน) 

ผลการค้านวณค่าตัวชี้วัดปี 2558 

   ปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการ BTS (ล้านคน-เที่ยวต่อปี) 229.302 
   ปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการ MRT (ล้านคน-เที่ยวต่อปี) 95.019 
   ปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการ ARL (ล้านคน-เที่ยวต่อปี) 19.308 
   ปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟ (ล้านคน-เที่ยวต่อปี) 8.969 
   ปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการ BRT (ล้านคน-เที่ยวต่อปี) 5.150 
   ปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสารประจ้าทาง และรถตู้โดยสารประจ้าทาง 

(ล้านคน-เที่ยวต่อปี)* 
4,621.881 

   ปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการเรือโดยสาร (ล้านคน-เที่ยวต่อปี)** 101.145 
  ปริมาณผู้เดินทางรวมในเขตเมืองหลัก (ล้านคน-เที่ยวต่อปี)   

(รวมผู้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว) 
9,382.176 

   ค่าเฉลี่ยของจ้านวนเทีย่วต่อของผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะ ต่อ 1 เที่ยวการเดินทาง 
จากต้นทางไปปลายทาง*** 

1.65 

   รวมจ้านวนเที่ยวการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ = ++++++ 5,080.775 
  จ้านวนเที่ยวการเดินทาง (จากต้นทางไปปลายทาง) ของผู้โดยสารที่ใช้ระบบขนสง่สาธารณะ 

=    
5,080.775  1.65  

= 3,079.258 

ค่าตัวชี้วดั  =    x 100 = (3,079.258  9,382.176) x 100  
= 32.82 

 

หมายเหตุ : *    ปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสารประจ้าทาง และรถตู้โดยสารใช้ข้อมูลจากแบบจ้าลองด้านการขนส่งและจราจรระดับ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (eBUM) ของ สนข. เนื่องจากข้อมูลของ ขสมก. และ ขบ. ไม่ครอบคลุมรถโดยสารประจ้าทาง
และรถตู้โดยสารประจ้าทางทั้งหมด 
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 ** ข้อมูลผู้โดยสารเรือโดยสาร รวมข้อมูลเรือโดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย เรือด่วนเ ลียบแม่น้้า
เจ้าพระยา เรือยนต์ข้ามฟาก เรือยนต์เพลาใบจักรยาว เรือโดยสารคลองแสนแสบ และเรือโดยสารคลองพระโขนง จากสถิติ
จราจรปี 2557 ของส้านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 

 *** ข้อมูลได้จากวิเคราะห์ผลการส้ารวจของโครงการของ สนข. 
ปีของข้อมูลที่ใช้ : ปี 2558 ยกเว้นข้อมูลของ BTS และเรือโดยสาร เป็นข้อมูลปี 2557 

ค่าเป้าหมาย (หน่วย: ร้อยละ) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
32.82 32.97 33.02 33.72 34.65 

หมายเหตุ: ตัวเลขปีฐานและค่าเป้าหมายปี 2564 ใช้ตามผลการศึกษาโครงการศึกษาจัดท้าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรเพ่ือ
ประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ของ สนข . ส่วนค่าเป้าหมายปีระหว่างกลางค้านวณตามสัดส่วนจ้านวนโครงการรถไฟฟ้า  
ที่แล้วเสร็จในปีนั้น 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะต่อปริมาณการเดินทางทั้งหมด เป็นไปตามเป้าหมายของปีนั้นๆ 

ระดับ 4 สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะต่อปริมาณการเดินทางทั้งหมด ต่้ากวา่ค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ ไม่เกินร้อยละ 5 

ระดับ 3 
สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะต่อปริมาณการเดินทางทั้งหมด ต่้ากวา่ค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ เกินร้อยละ 5 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 10 

ระดับ 2 
สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะต่อปริมาณการเดินทางทั้งหมด ต่้ากวา่ค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ เกินร้อยละ 10  
แต่ไม่เกินร้อยละ 15 

ระดับ 1 สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะต่อปริมาณการเดินทางทั้งหมด ต่้ากวา่ค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ มากกว่าร้อยละ 15 
 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: รฟม. / รฟท. / ขสมก. / ขบ. / กทม. / จท.  

หน่วยงานผู้ประมวลผลข้อมูล: สนข. 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล: สนข. / BTSC / รฟม. / SRTET / รฟท. / ขสมก. / ขบ. / กทม. / จท. 

แหล่งที่มาของข้อมูล:  

1)  ข้อมูลปริมาณผู้เดินทางภายในเมืองทั้งหมด (คนต่อปี) จะใช้ข้อมูลจากแบบจ้าลองด้านการขนส่งและจราจรระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(eBUM) ของส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

2)  ข้อมูลปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการ (คนต่อปี) จากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
-  รถไฟฟ้า BTS จากบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ้ากัด (มหาชน) (BTSC) 
-  รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
-  รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ ARL ของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ้ากัด (SRTET) 
-  รถไฟ จากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
-  รถโดยสารประจ้าทาง และรถตู้โดยสาร จากแบบจ้าลองด้านการขนส่งและจราจรระดับกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล (Extended 

Bangkok Urban Model: eBUM) ของส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยใช้ข้อมูลองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
(ขสมก.) และกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ในการปรับเทียบ 

-  รถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit, BRT) จากกรุงเทพมหานคร (กทม.) 
-  เรือโดยสาร จากกรมเจ้าท่า (จท.) 

3)  ข้อมูลค่าเฉลี่ยของจ้านวนเทีย่วต่อของผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะ ต่อ 1 เที่ยวการเดินทางจากต้นทางไปปลายทาง (1.65 เที่ยวต่อคน)  
ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ได้จากการส้ารวจภาคสนาม ทั้งนี้ ข้อมูลนี้สามารถใช้อ้างอิงได้ในปีต่อไป หากพิจารณาเห็นสมควรว่า ยังไม่ต้องการปรับปรุง
ข้อมูล แต่หากจะต้องมีการปรับปรุงเพ่ือให้ข้อมูลมีความทันสมัยและสอดคล้องตามสภาพความเป็นจริงควรจะต้องมีการก้าหนดหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบที่จะด้าเนินการในปีต่อไป 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายส าหรับวิสัยทัศน์ : มิติจากการประเมินภายใน 
๒. สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในประเทศไทย 

2.2)  สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางระหว่างเมือง 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ในปี 2558 มีผู้ ใช้ระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมือง (ประกอบด้วย ทางอากาศ ทางรถไฟ และรถโดยสาร 
ประจ้าทาง) ประมาณ 467.1 ล้านคน-เที่ยวต่อปี หรือเฉลี่ยประมาณ 1.3 ล้านคน-เที่ยวต่อวัน ขณะที่ปริมาณการเดินทาง
ระหว่างเมืองโดยรวมทั้งหมด (รวมรถยนต์ส่วนบุคคล) อยู่ที่ประมาณ 929.1 ล้านคน-เที่ยวต่อปี หรือเฉลี่ยประมาณ  
2.5 ล้านคน-เที่ยวต่อวัน (แบบจ้าลอง e-BUM ของสนข.) ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50.28 

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังน้ี: 

ปริมาณผู้เดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ (ทางอากาศ + ทางรถไฟ + รถโดยสารประจ้าทาง) (คน-เที่ยว/ปี) 
x 100 

จ้านวนผู้เดินทางระหว่างเมืองทั้งหมด (คน-เที่ยว/ปี) 

ผลการค้านวณค่าตัวชี้วัดปี 2558 

ปริมาณผู้เดินทางของแต่ละรูปแบบ (ล้านคน-เที่ยวต่อปี) 

 ปริมาณผู้เดินทางทางอากาศ  (ภายในประเทศ-ทอท.) 47.230 

 ปริมาณผู้เดินทางทางอากาศ  (ภายในประเทศ-ทย.) 15.821 

 ปริมาณผู้เดินทางระหว่างเมืองทางรถไฟ 35.483 

 ปริมาณผู้เดินทางระหว่างเมืองโดยรถโดยสารประจ้าทาง 368.587 

 ปริมาณผู้เดนิทางระหวา่งเมืองรวมทั้งหมด (รวมผู้เดนิทางโดยรถยนต์สว่นตวั) 929.105 

ค่าตัวชี้วดั   = (+++)   
= (47.230+15.821+35.483+368.587)  929.105  

= 50.28  
 

ค่าเป้าหมาย (หน่วย: ร้อยละ) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

50.94 51.59 52.25 52.90 53.56 

หมายเหตุ: ตัวเลขปีฐานและค่าเป้าหมายปี 2564 ใช้ตามผลการศึกษาโครงการศึกษาจัดท้าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร  
เพ่ือประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ของ สนข. ส่วนค่าเป้าหมายปีระหว่างกลางใช้วิธีแบ่งเท่ากันทุกปี 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางระหว่างเมือง เป็นไปตามเป้าหมายของปีนั้นๆ  

ระดับ 4 สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางระหว่างเมือง ต่้ากว่าคา่เป้าหมายในปีนั้นๆ ไม่เกินร้อยละ 5 

ระดับ 3 สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางระหว่างเมือง ต่้ากว่าคา่เป้าหมายในปีนั้นๆ เกินร้อยละ 5 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 10 

ระดับ 2 สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางระหว่างเมือง ต่้ากว่าคา่เป้าหมายในปีนั้นๆ เกินร้อยละ 10 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 15 

ระดับ 1 สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางระหว่างเมือง ต่้ากว่าค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ เกินร้อยละ 15 
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หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: ทอท. / ทย. / รฟท. / ขบ.  

หน่วยงานผู้ประมวลผลข้อมูล: สนข. 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล: ทอท. / ทย. / รฟท. / ขบ. / สนข. 

แหล่งที่มาของข้อมูล:  

1)  ข้อมูลปริมาณผู้โดยสารในการเดินทาง (คน-เที่ยวต่อปี) จากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
    - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน) (ทอท.) 
    - กรมท่าอากาศยาน (ทย.) 
    - การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
    - กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) (ใช้ข้อมูลจากแบบจ้าลองด้านจราจรและขนส่งของ สนข.) 

2)  ข้อมูลปริมาณผู้เดินทางระหว่างเมืองรวม (คน-เที่ยวต่อปี) และข้อมูลปริมาณผู้เดินทางระหว่างเมืองโดยรถโดยสาร (คน -เที่ยวต่อปี)  
ใช้ผลการวิเคราะห์จากแบบจ้าลองด้านการขนส่งและจราจรระดับประเทศ (National Model, NAM) ของส้านักงานนโยบายและแผน 
การขนส่งและจราจร (สนข.) 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายส าหรับวิสัยทัศน์ : มิติจากการประเมินภายใน 

3. อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  
(จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนในความรับผิดชอบของ คค. ต่อประชากรหนึ่งแสนคน) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศในภาพรวม โดยใช้อัตรา “จ้านวน
ผู้เสียชีวิตต่อประชากรหน่ึงแสนคน” ทั้งน้ี แม้ข้อมูลฐาน “การเดินทางคัน-กิโลเมตร” จะสะท้อนถึงปริมาณการเดินทาง 
ที่แตกต่างกันในแต่ละปี แต่มีประเทศในกลุ่ม  IRTAD (International Road Traffic and Accident Database)  
เพียง 22 ประเทศเท่าน้ันที่ มีการเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้วนต่อเน่ือง ดังน้ัน จึงเสนอให้ใช้ “จ้านวนประชากร”  
เป็นข้อมูลฐาน ซ่ึงปัจจุบันตัวชี้วัดน้ีถูกใช้เปรียบเทียบในระดับสากลจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ United Nations (UN) และ 
World Health Organization (WHO) 

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังน้ี: 

จ้านวนผู้เสียชีวิตบนถนนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม  
x 100,000 

จ้านวนประชากร 

สถิติย้อนหลัง (อัตราเฉลี่ยลดลงร้อยละ 10.4 ต่อปี ลดลงต่ าสุดร้อยละ 2.6 ลดลงสูงสุดร้อยละ 15.7 ต่อปี) 

รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราการเสียชีวิตต่อประชากร  
(คนต่อประชากรหน่ึงแสนคน) 

14.82 13.57 11.58 9.79 9.54 

 

ค่าเป้าหมาย (เสนอให้ลดลงร้อยละ 10 จากปี พ.ศ. 2558 ภายในปี พ.ศ. 2564 หรือเฉลี่ยลดลงร้อยละ 1.7 ต่อปี) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
9.22 9.06 8.91 8.76 8.59 

หมายเหตุ: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ก้าหนดตัวชี้วัดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยมีค่าเป้าหมายปี 2564 
ให้ต่้ากว่า 30 รายต่อประชากรแสนคน ในส่วนของคค. ปรับตัวชี้วัดโดยนับเฉพาะการเสียชีวิตบนถนนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม 
โดยมีการเสนอกลยุทธ์ซ่ึงมีแผนงาน/โครงการลดอุบัติเหตุ ครอบคลุมด้านวิศวกรรมและผู้ใช้ทางโดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ 
รถจักรยานยนต์ และรถสาธารณะ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 ค่าตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายหรือมีค่าต้่ากว่าค่าเป้าหมาย 
ระดับ 4 ค่าตัวชี้วัดมีค่าสูงกว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 2 
ระดับ 3 ค่าตัวชี้วัดมีค่าสูงกว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 4 
ระดับ 2 ค่าตัวชี้วัดมีค่าสูงกว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 6 
ระดับ 1 ค่าตัวชี้วัดมีค่าสูงกว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 6 

 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: สปค. 

หน่วยงานประมวลผลข้อมูล: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สปค. 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: จ้านวนผู้เสียชีวิต: ทล. ทช. กทพ.  
จ้านวนประชากร: ส้านักงานสถิติแห่งชาติ  
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ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายส าหรับวิสัยทัศน์ : มิติจากการประเมินภายใน 

4. สัดส่วนต้นทนุค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ต้นทุนค่าขนส่งเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนโลจิสติกส์ (ประกอบด้วย ต้นทุนค่าขนส่ง ต้นทุนคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 
และต้นทุนการบริหารจัดการ) โดยต้นทุนค่าขนส่งถือเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานโดยรวม
ส้าหรับการขนส่งสินค้าทางถนน ทางน้้า ทางราง และทางอากาศ การลดสัดส่วนของต้นทุนการขนส่งต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ (Gross Domestic Product: GDP) แสดงถึงประสิทธิภาพการขนส่งที่เพิ่มขึ้น โดยทั่วไปสัดส่วนต้นทุนค่าขนส่ง 
ต่อ GDP ควรมีค่าลดลงอย่างต่อเน่ืองทุกปีหรืออย่างน้อยที่สุดจะต้องไม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๆ 

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังน้ี: 

ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อ GDP หน่วย (ร้อยละ) = 
ต้นทุนค่าขนส่งสินค้ารวม (ล้านบาท) 

x 100 
GDP (ล้านบาท) 

 

หมายเหตุ: ข้อมูลทั้งหมดเป็นภาพรวมในรอบ 1 ปีปฏิทิน (มกราคม – ธันวาคม) โดยใช้ข้อมูล GDP ของปีที่จัดท้าตัวชี้วัด 

ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใน ปี พ.ศ. 2558 มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 7.40  (ใช้ข้อมูลปี 
2558 จากหน่วยงาน ไม่มีการค้านวณ) 

 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
7.3 7.3 7.3 7.2 6.9 

หมายเหตุ: ค่าเป้าหมายปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ส่วนค่าเป้าหมายปี 2560  
เป็นไปตามเป้าหมายของ คค. ที่ให้กับส้านักงบประมาณ ขณะที่ค่าเป้าหมายแต่ละปีคิดจากสัดส่วนจ้านวนโครงการรถไฟระหว่างเมืองและโครงการ
ด้านการขนส่งทางล้าน้้าและชายฝั่งที่แล้วเสร็จ ท้าให้เพ่ิมสัดส่วนการขนส่งทางรางและน้้าให้สูงขึ้น ซ่ึงสามารถลดต้นทุนการขนส่งสินค้าลงได้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 ค่าตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายหรือมีค่าต่้ากว่าค่าเป้าหมาย 
ระดับ 4 ค่าตัวชี้วัดมีค่าสูงกว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 2 
ระดับ 3 ค่าตัวชี้วัดมีค่าสูงกว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 4 
ระดับ 2 ค่าตัวชี้วัดมีค่าสูงกว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 6 
ระดับ 1 ค่าตัวชี้วัดมีค่าสูงกว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 6 

 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

หน่วยงานประมวลผลข้อมูล: ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช .) / สนข. / ส้านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สปค. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “ท่ัวถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”  
การพัฒนาระบบขนส่งข้ันพื้นฐานใหเ้ช่ือมโยง ทั่วถึง และเปน็มิตรกบัสิง่แวดล้อม 

ตัวชี้วัดที่ 1.1: ร้อยละของทางหลวงแผ่นดินที่มีความเรียบตามมาตรฐาน (IRI น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.5) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งหลักของประเทศในภาพรวม ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ 
1.1 และ 1.3 โดยเลือกใช้ “คุณภาพของโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน” ในการก้ากับดูแลของกรมทางหลวง ซ่ึงถือเป็นโครงข่าย
คมนาคมหลักของประเทศไทย ในการเป็นตัวแทนเพื่อตรวจวัดคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งหลักของประเทศ
โดยรวม ทั้งน้ี ได้เลือกใช้ “ค่าความเรียบตามมาตรฐาน (International Roughness Index: IRI)” ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของ
ผิวทางในทางวิศวกรรมทางหลวงที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เป็นเครื่องมือในการตรวจ และใช้เป้าหมายของกรมทางหลวง  
ที่จะพัฒนาโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศให้มีค่า IRI ไม่เกินกว่า 3.5 เป็นกรอบในการประเมิน  

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังน้ี: 

ระยะทางของโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินที่มีค่า IRI น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.5 
x 100 

ระยะทางของโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินทั้งหมด 

ส้าหรับข้อมูลพื้นฐานของร้อยละของทางหลวงแผ่นดินที่มีความเรียบตามมาตรฐานย้อนหลัง 3 ปี มีดังน้ี 

รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ระยะทางของโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 

ที่มีค่า IRI น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.5 
83.29 82.21 82.10 

ที่มา: กรมทางหลวง 

จากข้อมูลย้อนหลังจะพบว่า กรมทางหลวงยังไม่สามารถเพิ่มสัดส่วนของทางหลวงแผ่นดินที่มีค่าดัชนีความเรียบได้ตาม
เป้าหมาย และสัดส่วนดังกล่าวยังมีค่าลดลงอีกด้วย (ลดลงประมาณร้อยละ 1.5) อย่างไรก็ตาม การบ้ารุงรักษาทางหลวง
แผ่นดินสายหลักให้มีคุณภาพได้มาตรฐานถือเป็นงานที่มีความส้าคัญต่อการพัฒนาประเทศ กรมทางหลวงจึงควรก้าหนด
เป้าหมายให้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นเป้าหมายที่มีความท้าทาย  

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ร้อยละ 82 ร้อยละ 82 ร้อยละ 84 ร้อยละ 86 ร้อยละ 88 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 ร้อยละของทางหลวงแผ่นดินที่ม ีIRI น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.5 เป็นไปตามเป้าหมายของปีนั้นๆ  

ระดับ 4 ร้อยละของทางหลวงแผ่นดินที่ม ีIRI น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.5 ต่้ากว่าเป้าหมายของปีนั้นๆ ไม่เกินร้อยละ 2 

ระดับ 3 ร้อยละของทางหลวงแผ่นดินที่ม ีIRI น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.5 ต่้ากว่าเป้าหมายของปีนั้นๆ ไม่เกินร้อยละ 4 

ระดับ 2 ร้อยละของทางหลวงแผ่นดินที่ม ีIRI น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.5 ต่้ากว่าเป้าหมายของปีนั้นๆ ไม่เกินร้อยละ 6 

ระดับ 1 ร้อยละของทางหลวงแผ่นดินที่ม ีIRI น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.5 ต่้ากว่าเป้าหมายของปีนั้นๆ มากกว่าร้อยละ 6 
 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: ทล. 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: ฐานข้อมูลระบบบ้ารุงทาง ส้านักงานบริหารบ้ารุงทาง ทล. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “ท่ัวถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”  
การพัฒนาระบบขนส่งข้ันพื้นฐานใหเ้ช่ือมโยง ทั่วถึง และเปน็มิตรกบัสิง่แวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ 1.2: สัดส่วนประชากรของประเทศที่เข้าถึงสถานีรถโดยสารหรือสถานีรถไฟ  

ภายในระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับการให้บริการและความครอบคลุมเข้าถึงได้ของระบบขนส่งสาธารณะขั้นพื้นฐานในการ
เดินทางระหว่างเมือง ซ่ึงประกอบไปด้วยระบบรถโดยสารประจ้าทาง (ขบ.) และระบบรถไฟโดยสาร (รฟท.) ให้เป็นไปตาม 
กลยุทธ์ที่ 1.2 โดยเลือกใช้ “ระดับการเข้าถึง (Accessibiilty)” เป็นเครื่องมือหลัก โดยอาศัยการค้านวณจากระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินว่าในพื้นที่รัศมีการเดินทาง 1 ชั่วโมง โดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารในการก้ากับของ ขบ. (ในปี พ.ศ. 
2559 มีทั้งสิ้น 121 แห่ง) และสถานีรถไฟและป้ายหยุดรถในการก้ากับของ รฟท. (ในปี พ.ศ. 2559 มีทั้งสิ้น 533 แห่ง) 
สามารถครอบคลุมประชากรตามทะเบียนราษฎร์ทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละเท่าใดของประชากรทั้งประเทศไทย  

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังน้ี: 

จ้านวนประชากรที่สามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะขั้นพื้นฐานได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมง 
x 100 

จ้านวนประชากรทั้งหมดของประเทศไทย 

ทั้งนี้จากประเมินพบว่าในปี พ.ศ. 2558 มีประชากรที่สามารถเข้าถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารและสถานีรถไฟใน
ระดับการเข้าถึงที่ 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 77.59 ของประชากรทั้งประเทศ 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ร้อยละ 78 ร้อยละ 79 ร้อยละ 80 ร้อยละ 81 ร้อยละ 82 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะขั้นพ้ืนฐานในเวลา 1 ชม. เป็นไปตามเป้าหมายของปีนั้นๆ  

ระดับ 4 ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะขั้นพ้ืนฐานในเวลา 1 ชม. ต่า้กว่าค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ ไม่เกินร้อยละ 0.5 

ระดับ 3 ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะขั้นพ้ืนฐานในเวลา 1 ชม. ต่า้กว่าค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ ไม่เกินร้อยละ 1.0 
ระดับ 2 ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะขั้นพ้ืนฐานในเวลา 1 ชม. ต่า้กว่าค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ ไม่เกินร้อยละ 2.0 
ระดับ 1 ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะขั้นพ้ืนฐานในเวลา 1 ชม. ต่า้กว่าค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ มากกว่าร้อยละ 2.0 

 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: ขบ. / รฟท. 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สปค. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “ท่ัวถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”  
การพัฒนาระบบขนส่งข้ันพื้นฐานใหเ้ช่ือมโยง ทั่วถึง และเปน็มิตรกบัสิง่แวดล้อม 

ตัวชี้วัดที่ 1.3: สัดส่วนการใช้บริการระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับการให้บริการและความครอบคลุมเข้าถึงได้ของระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1.2 โดยเลือกใช้ “สัดส่วนของเที่ยวการเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้า 
ต่อเที่ยวการเดินทางทั้งหมด (Mode Share)” ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดเดียวกับตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่ 7 เป้าประสงค์ที่ 2 ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในการประเมิน ทั้งน้ีสัดส่วนของเที่ยวการเดินทางจะได้จากการส้ารวจ
และประเมินโดยแบบจ้าลองการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (eBUM) ของ สนข. 

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังน้ี: 

จ้านวนเที่ยวการเดินทางที่เกิดจากการเลือกใช้ระบบรถไฟฟ้า (เที่ยว/วัน) 
x 100 

จ้านวนเที่ยวการเดินทางที่เกิดขึ้นทั้งหมด (เที่ยว/วัน) 

ส้าหรับข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี มีดังน้ี 

รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ร้อยละของเที่ยวการเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้า ร้อยละ 3.2 ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 4.0 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ร้อยละ 5.0 ร้อยละ 5.8 ร้อยละ 6.6 ร้อยละ 10.4 ร้อยละ 15.0 

หมายเหตุ: ค่าเป้าหมายปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ส่วนค่าเป้าหมายปีระหว่างกลาง
ค้านวณตามสัดส่วนจ้านวนโครงการรถไฟฟ้าที่แล้วเสร็จในปีนั้น 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 ร้อยละของสัดส่วนเที่ยวการเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าต่อเที่ยวการเดินทางรวม เป็นไปตามเป้าหมายของปีนั้นๆ  

ระดับ 4 ร้อยละของสัดส่วนเที่ยวการเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าต่อเที่ยวการเดินทางรวม ต่้ากว่าค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ ไม่เกินร้อยละ 2 

ระดับ 3 ร้อยละของสัดส่วนเที่ยวการเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าต่อเที่ยวการเดินทางรวม ต่้ากว่าค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ ไม่เกินร้อยละ 5 
ระดับ 2 ร้อยละของสัดส่วนเที่ยวการเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าต่อเที่ยวการเดินทางรวม ต่้ากว่าค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ ไม่เกินร้อยละ 10 
ระดับ 1 ร้อยละของสดัส่วนเที่ยวการเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าต่อเทีย่วการเดนิทางรวม ต่า้กวา่คา่เป้าหมายในปีนั้นๆ มากกวา่ร้อยละ 10  

 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: รฟม. / รฟท. / กทม. 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: สนข. 

 

 



แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
 

  1

x 

ข-11 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “ท่ัวถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”  
การพัฒนาระบบขนส่งข้ันพื้นฐานใหเ้ช่ือมโยง ทั่วถึง และเปน็มิตรกบัสิง่แวดล้อม 

ตัวชี้วัดที่ 1.4: ร้อยละของจ านวนสถานีขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทุกระบบที่มีการรองรับการใช้งานของผู้พิการและ
ผู้สูงอายุต่อจ านวนสถานีทั้งหมดในการดแูลของกระทรวงคมนาคม 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับการรองรับการให้บริการผู้พิการและผู้สูงอายุ ในรูปแบบของการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 
(Universal Design) สนับสนุนให้สังคมเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1.4 โดยเลือกใช้ “จ้านวนสถานี
ขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทุกระบบที่มีการรองรับการใช้งานของผู้พิการและผู้สูงอายุ หรือแบบ Universal Design” เป็นเครื่อง
วัดผลการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ทั้งน้ีสถานีขนส่งผู้โดยสารที่เข้าข่ายการพิจารณาประกอบด้วย สถานีขนส่งผู้โดยสาร   
(ในปี พ.ศ. 2559 มีจ้านวนทั้งสิ้น 121 สถานี) สถานีรถไฟ (ในปี พ.ศ. 2559 มีจ้านวนทั้งสิ้น 533 สถานี) สถานีรถไฟฟ้า 
ในระบบรถไฟฟ้ามหานครและบริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ในปี พ.ศ. 2559 มีจ้านวนทั้งสิ้น 77 สถานี) สถานีรถโดยสารด่วน
พิเศษ BRT (ในปี พ.ศ. 2559 มีจ้านวนทั้งสิ้น 12 สถานี) และท่าเรือโดยสารในแม่น้้าเจ้าพระยาและในคลองในเขตกรุงเทพมหานคร 
(ในปี พ.ศ. 2559 มีจ้านวนทั้งสิ้น 81 ท่า) รวมทั้งสิ้น 824 สถานี ทั้งน้ีการค้านวณให้คิดตามจ้านวนสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี 

ส้าหรับรายละเอียดอุปกรณ์ สิ่งอ้านวยความสะดวก และบริการส้าหรับคนพิการในสถานที่บริการภาคขนส่ง จะต้อง
สอดคล้องกับกฎหมายจ้านวน 3 ฉบับ ดังน้ี 

 กฎกระทรวงก้าหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ้านวยความสะดวกหรือบริการในอาคาร สถานที่ 
ยานพาหนะและบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 ของกระทรวง
คมนาคม  

 กฎกระทรวงก้าหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ้านวยความสะดวกหรือบริการในอาคาร สถานที่ 
หรือบริการสาธารณะอ่ืนเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  พ.ศ. 2555 กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

 กฎกระทรวงก้าหนดสิ่งอ้านวยความสะดวกในอาคารส้าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 
กระทรวงมหาดไทย 

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังน้ี: 

จ้านวนสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกระบบที่มีการรองรับการใช้งานของผู้พิการและผู้สูงอายุ 
x 100 

จ้านวนสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกระบบทั้งหมดที่มีอยู่ในปีประเมิน 

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดใหม่ จึงยังไม่เคยมีการค้านวณหรือเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานไว้ อย่างไรก็ดีการด้าเนินการสามารถท้าได้
โดยง่ายและไม่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณเป็นจ้านวนมาก จึงเสนอให้หน่วยงานรับผิดชอบด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและเริ่มใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว
ในการประเมินตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ส้าหรับรายละเอียดเรื่องสิ่งอ้านวยความสะดวกที่จ้าเป็นต้องจัดให้มีภายในสถานที่
บริการภาคขนส่งสามารถสืบค้นได้จาก “คู่มือการให้ความช่วยเหลือและอ้านวยความสะดวกแก่คนพิการแต่ละประเภทและผู้สูงอายุส้าหรับ
หน่วยงานที่ให้บริการภาคขนส่ง, ภาคผนวก ฉ, ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (ตุลาคม 2558)” 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 ร้อยละของสถานีขนส่งผู้โดยสารที่รองรับการใช้งานของผู้พิการและผู้สูงอายุ เป็นไปตามเป้าหมายของปีนั้นๆ  

ระดับ 4 ร้อยละของสถานีขนส่งผู้โดยสารที่รองรับการใช้งานของผู้พิการและผู้สูงอายุ ต่้ากว่าค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ ไม่เกินร้อยละ 5 

ระดับ 3 ร้อยละของสถานีขนส่งผู้โดยสารที่รองรับการใช้งานของผู้พิการและผู้สูงอายุ ต่้ากว่าค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ ไม่เกินร้อยละ 10 

ระดับ 2 ร้อยละของสถานีขนส่งผู้โดยสารที่รองรับการใช้งานของผู้พิการและผู้สูงอายุ ต่้ากว่าค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ ไม่เกินร้อยละ 15 

ระดับ 1 ร้อยละของสถานีขนส่งผู้โดยสารที่รองรับการใช้งานของผู้พิการและผู้สูงอายุ ต่้ากว่าค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ เกินร้อยละ 15 
 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด:  จท. / ขบ. / รฟท. / รฟม. / กทม.  

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: กองกลาง สปค. / สนข. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “ท่ัวถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”  
การพัฒนาระบบขนส่งข้ันพื้นฐานใหเ้ช่ือมโยง ทั่วถึง และเปน็มิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดที่ 1.5: ร้อยละของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคคมนาคมขนส่งที่สามารถลดลงได้ 
เม่ือเทียบกับการปล่อยในกรณีฐาน (BAU) ในปนีัน้ๆ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลการด้าเนินงานเพื่อลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคคมนาคม
ขนส่ง ตามกลยุทธ์ที่ 1.5 โดยเลือกใช้ “อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่งที่สามารถลดลงได้เม่ือเทียบกับกรณีฐาน 
(Base-Line Scenario หรือ Business-as-usual)” เพื่อเป็นตัวแทนในการประเมินผล ซ่ึงตัวชี้วัดดังกล่าวน้ีเป็นตัวชี้วัดเดียวกับ
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ที่ 4 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังน้ี: 

ผลการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในภาคการขนส่งทั้งประเทศที่จัดท้าโดยส้านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจากภาคขนส่งภายในประเทศตามผลการด้าเนินงานจริง (ล้านตัน) 
x 100 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจากภาคขนส่งตามกรณีฐาน หรือ BAU (ล้านตัน) 

ส้าหรับข้อมูลพื้นฐานของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกย้อนหลัง มีดังน้ี 

ปี พ.ศ. 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

กรณี BAU  
(ล้านตนั-เทียบเท่า CO2) 

ค่าเปา้หมาย 
ในการลดกา๊ซเรือนกระจก  
(ล้านตนั-เทียบเท่า CO2) 

เป้าหมายค่าสูงสดุ (เพดาน)  
ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

(ล้านตนั-เทียบเท่า CO2) 

2558 65.71 8.33 57.38 

2559 66.53 9.17 57.36 

ที่มา: โครงการศึกษาจัดท้าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรเพ่ือประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศของ สนข. 

อย่างไรก็ตาม ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในภาคการขนส่งทั้งประเทศ ใน ปี พ.ศ. 2558 ที่จัดท้า
โดยส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มีค่าเท่ากับ 69.12 Mt-CO2 พบว่ามีค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เม่ือเทียบกับ
กรณีปกติในปีเดียวกัน (พ.ศ. 2558) คือ 65.71 Mt-CO2 ซ่ึงจะเห็นว่าที่ผ่านมาน้ัน การลดก๊าซเรือนกระจกของภาคการ
ขนส่งยังไม่สามารถท้าได้ตามแผนที่ก้าหนด เน่ืองจากปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้นและสัดส่วนการใช้การขนส่งสินค้า
ทางรางและทางน้้า รวมทั้งการเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลักน้ัน มีสัดส่วนที่น้อยมาก อย่างไรก็ตาม หาก
สามารถด้าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 จนบรรลุตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ได้ จะช่วย
ให้การลดก๊าซเรือนกระจกสามารถเกิดขึ้นได้ตามแผนที่ก้าหนดไว้ การก้าหนดเป้าหมายในระยะ 5 ปีข้างหน้าด้วยการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการขนส่ง จึงเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้และมีความท้าทาย 
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ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ลดลงร้อยละ 1.0 ลดลงร้อยละ 2.0 ลดลงร้อยละ 3.0 ลดลงร้อยละ 5.0 ลดลงร้อยละ 7.0 

หมายเหตุ: ค่าเป้าหมายปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ขณะที่ค่าเป้าหมายตาม TPI ซ่ึง
อ้างอิงจากแผนขนส่งยั่งยืนฯ ตั้งเป้าหมายในช่วงปี 2560-2563 จะลดลงร้อยละ 15 ต่อปี ส้าหรับกระทรวงคมนาคม ซ่ึงมีโครงการรถไฟฟ้า 
รถไฟระหว่างเมือง โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางน้้า สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (mode shift) 
อาทิ การสนับสนุนการเปลี่ยนจากรถใช้น้้ามันเป็นรถไฟฟ้า การจัดการความต้องการในการเดินทาง (TDM- Transport Demand Management) 
จะอยู่นอกภารกิจโดยตรงของกระทรวงคมนาคม จึงก้าหนดค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 7  

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 ค่าตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายหรือมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ระดับ 4 ค่าตัวชี้วัดมีค่าต่้ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 
ระดับ 3 ค่าตัวชี้วัดมีค่าต้่ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10 
ระดับ 2 ค่าตัวชี้วัดมีค่าต้่ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 15 
ระดับ 1 ค่าตัวชี้วัดมีค่าต้่ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 15 

ในการค้านวณร้อยละของอัตราการลดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นผลจากการด้าเนินงานเพื่อก้าหนดคู่ระดับคะแนนที่ได้รับ 
ในแต่ละปี ท้าได้โดย  

( 1 – 
ร้อยละของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเม่ือเทียบกับกรณีฐานที่สามารถท้าได้จริง 

) x 100   

ร้อยละของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเม่ือเทียบกับกรณีฐานตามเป้าหมายในปีน้ันๆ 
 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: สนข. 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: สนข. / ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 “ปลอดภัยและมั่นคง”  
การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนสง่ 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 จ านวนอุบตัิเหตทุี่มีผู้เสียชีวิตต่อปริมาณการเดินทางบนโครงข่ายถนนในความรับผิดชอบของ คค. 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศในภาพรวม โดยใช้ “จ้านวนครั้งของ
อุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตต่อการเดินทางล้านคัน-กิโลเมตร” ส้าหรับสาเหตุที่ใช้จ้านวนอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตเพราะถือว่าเป็น
เหตุการณ์ที่มีความรุนแรงสูงที่สุด ส่วนปริมาณการเดินทางหน่วย คัน-กิโลเมตร หมายถึง จ้านวนรถที่เดินทางบนถนนทั้งหมด
คูณกับระยะทางเฉลี่ยในการเดินทาง ซ่ึงสามารถสะท้อนถึงปริมาณการเดินทางทั้งหมดได้ชัดเจน  

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงาน มีดังน้ี: 

จ้านวนครั้งของอุบัติเหตุทางถนนที่มีผู้เสียชีวิต (ครั้งต่อปี) 
 

ปริมาณการเดินทางบนโครงข่ายถนน (1,000 ล้านคัน-กิโลเมตร ต่อปี) 

ผลการค้านวณค่าตัวชี้วัดปี 2558 

 จ้านวนครั้งของอุบัติเหตทุี่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
ของกรมทางหลวง (ครั้งต่อปี) 

1,609 

 จ้านวนครั้งของอุบัติเหตทุี่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
ของกรมทางหลวงชนบท (ครั้งต่อปี) 

244 

 จ้านวนครั้งของอุบัติเหตทุี่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ครั้งต่อปี) 

14 

 ปริมาณการเดินทางบนโครงข่ายถนน  
ของกรมทางหลวง (พันล้านคัน-กม. ต่อปี) 

256.182 

 ปริมาณการเดินทางบนโครงข่ายถนน  
ของกรมทางหลวงชนบท (พันล้านคัน-กม. ต่อปี) 35.454 

 ปริมาณการเดินทางบนโครงข่ายถนน  
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (พันล้านคัน-กม. ต่อปี) N/A 

ค่าตัวชี้วดั   = (++)  (++)* 
(1,609+244)  (256.182+35.454) 

= 6.35 

หมายเหตุ:  N/A คือ ขาดข้อมูลระยะทางในการเดินทางบนทางพิเศษ จึงยงัไม่ได้ใช้ข้อมูลของทางพิเศษในการวิเคราะห์ค่าตัวชีว้ัด  
ปีของข้อมูลที่ใช้ : ปี 2558 

ค่าเป้าหมาย (หน่วย: ครั้งต่อพันล้านคัน-กิโลเมตร) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
4.72 4.55 4.39 4.23 4.07 

 

หมายเหตุ: ตัวเลขปีฐานและค่าเป้าหมายปี 2564 ใช้ตามผลการศึกษาโครงการศึกษาจัดท้าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรเพ่ือ
ประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศของ สนข. และมีการเสนอกลยุทธ์ซ่ึงมีแผนงาน/โครงการลดอุบัติเหตุครอบคลุมด้านวิศวกรรมและ
ผู้ใช้ทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ รถจักรยานยนต์ และรถสาธารณะ มีข้อสังเกตว่าค่าตัวชี้วัดเป้าหมายในปี พ.ศ. 2560 ลดลง
มากเมื่อเทียบกับค่าตัวชี้วัดในปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงเท่ากับ 6.35 ครั้ง/พันล้านคัน-กม. เนื่องจากว่า ค่าตัวชี้วัดในปี พ.ศ. 2558 นั้นเป็นค่าที่เกิดขึ้น
จริงในปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายเดิม (ที่ตั้งไว้ในปี พ .ศ. 2558 เช่นกัน) คือ 5.04 ครั้ง/พันล้านคัน-กม. ในขณะที่การก้าหนดค่า
เป้าหมายในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 นั้น สนข. ได้ยึดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเป้าหมายเดิม คือ 5.04 ครั้ง/พันล้านคัน-กม. 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตทางถนน เป็นไปตามเป้าหมายในปีน้ันๆ หรือลดลงต่้ากว่า 

ระดับ 4 อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตทางถนน สูงกว่าเป้าหมายในปีน้ันๆ ไม่เกินร้อยละ 5 

ระดับ 3 
อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตทางถนน สูงกว่าเป้าหมายในปีน้ันๆ มากกว่าร้อยละ 5  
แต่ไม่เกินร้อยละ 10 

ระดับ 2 
อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตทางถนน สูงกว่าเป้าหมายในปีน้ันๆ มากกว่าร้อยละ 10  
แต่ไม่เกินร้อยละ 20 

ระดับ 1 อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตทางถนน สูงกว่าเป้าหมายในปีน้ันๆ มากกว่าร้อยละ 20 
 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: สปค. 

หน่วยงานประมวลผลข้อมูล: ทล. / ทช. / สนข. / กทพ. 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: ทล. / ทช. / กทพ. 

แหล่งที่มาของข้อมูล: ใช้ข้อมูลจากกรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 

- จ้านวนครั้งของอุบัติเหตุทางถนนที่มีผู้เสียชีวิต (ครั้งต่อปี) 
- ระยะทางในการเดินทางบนโครงข่ายถนน  (1,000 ล้านคัน-กิโลเมตร ต่อปี) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 “ปลอดภัยและมั่นคง”  
การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนสง่ 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 อัตราการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ระดับเหตุอันตรายร้ายแรงของการขนส่งทางรถไฟ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความรุนแรงจากอุบัติเหตุในระบบขนส่งทางรางของประเทศในภาพรวม โดยใช้ “จ้านวน
ครั้งของอุบัติเหตุตั้งแต่ระดับเหตุอันตรายร้ายแรงต่อการให้บริการล้านกิโลเมตร-เที่ยวต่อปี” ทั้งน้ีจ้านวนอุบัติเหตุจะอ้างอิง
จากข้อมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทยเท่าน้ัน 

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังน้ี: 

จ้านวนอุบัติเหตุระดับเหตุอันตรายร้ายแรง (ครั้งต่อปี) 
 

ระยะกิโลเมตรท้าการรวมของรถไฟ (ล้านกิโลเมตร-เที่ยว ต่อปี) 

หมายเหตุ: อัตราการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ระดับเหตุอันตรายร้ายแรง (อุบัติเหตุที่ท้าให้มีผู้เสียชีวิต) ของการขนส่งทางรถไฟต่อระยะกิโลเมตรท้าการ 
(กิโลเมตร-เที่ยว) ของขบวนรถไฟที่ให้บริการโดยสารและขนส่งสินค้ารวมตลอดปี 

ผลการค้านวณค่าตัวชี้วัดปี 2558 

 จ้านวนอุบัติเหตุตั้งแต่ระดับเหตุอันตรายร้ายแรงที่เก่ียวข้องกับรถไฟ (ครั้งต่อปี) 12 

 ระยะกิโลเมตรท้าการรวมของรถไฟ (ล้าน กม.-เที่ยว ต่อปี) 31.052 

ค่าตัวชี้วดั  = 12  31.052= 0.3864 
 

ค่าเป้าหมาย (ครั้งต่อล้านกิโลเมตร-เที่ยว) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
0.3864 0.3864 0.3609 0.3354 0.1900 

หมายเหตุ: ตัวเลขปีฐานและค่าเป้าหมายปี 2564 ใช้ตามผลการศึกษาโครงการศึกษาจัดท้าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรเพ่ือ
ประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศของ สนข. ส่วนตัวเลขแต่ละปีเป็นผลมาจากสัดส่วนจ้านวนโครงการรถไฟทางคู่ที่ก่อสร้างแล้ว
เสร็จในปีนั้นๆ ท้าให้อุบัติเหตุลดลง 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 5 อัตราการเกิดอุบัติเหตุท่ีมีผู้เสียชีวิตทางรถไฟ เปน็ไปตามเป้าหมายในปีนั้นๆ หรือลดลงต่้ากว่า 
ระดับ 4 อัตราการเกิดอุบัติเหตุท่ีมีผู้เสียชีวิตทางรถไฟ สูงกว่าเป้าหมายในปีนั้นๆ ไม่เกิน 1.5 เท่า 
ระดับ 3 อัตราการเกิดอุบัติเหตุท่ีมีผู้เสียชีวิตทางรถไฟ สูงกว่าเป้าหมายในปีนั้นๆ มากกว่า 1.5 เท่า แต่ไม่เกิน 2.0 เท่า 
ระดับ 2 อัตราการเกิดอุบัติเหตุท่ีมีผู้เสียชีวิตทางรถไฟ สูงกว่าเป้าหมายในปีนั้นๆ มากกว่า 2.0 เท่า แต่ไม่เกิน 2.5 เท่า 
ระดับ 1 อัตราการเกิดอุบัติเหตุท่ีมีผู้เสียชีวิตทางรถไฟ สูงกว่าเป้าหมายในปีนั้นๆ มากกว่า 2.5 เท่า  

 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: สปค.  

หน่วยงานประมวลผลข้อมูล: รฟท. / สนข. 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: รฟท. 

แหล่งที่มาของข้อมูล: ใช้ข้อมูลจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
- จ้านวนอุบัติเหตุระดับเหตุอันตรายร้ายแรง และเหตุอันตรายส้าคัญของการขนส่งทางรถไฟ (ครั้งต่อปี) 
- ระยะกิโลเมตรท้าการของขบวนรถไฟ (ล้านกิโลเมตร-เที่ยว ต่อปี) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 “ปลอดภัยและมั่นคง”  
การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนสง่ 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 อัตราการเกิดอุบัติเหตุของการขนส่งทางน้ า 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งสินค้า 
ทางน้้าโดยใช้ “จ้านวนอุบัติเหตุจากการเดินทางและขนส่งสินค้าทางน้้าทั่วประเทศ ต่อจ้านวนเที่ยวเดินเรือทั้งหมดตลอดปี”  

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังน้ี: 

จ้านวนอุบัติเหตุจากการเดินทางและขนส่งสินค้าทางน้้าทั่วประเทศ (ครั้งต่อปี) 
 

จ้านวนเที่ยวเดินเรือทั้งหมด (ล้านเที่ยวต่อปี) 
 

จ้านวนเที่ยวเรือเป็นข้อมูลจากกรมเจ้าท่า ซ่ึงประกอบด้วย 

 เรือด่วนเลียบแม่น้้าเจ้าพระยา  เรือโดยสารคลองพระโขนง 
 เรือยนต์ข้ามฟาก  เรือท่องเที่ยวบริเวณแม่น้้าและทะเล 
 เรือยนต์เพลาใบจักรยาว  เรือขนส่งสินค้าบริเวณเมืองท่าชายทะเล (เรือค้าต่างประเทศ และ เรือค้าชายฝั่ง) 
 เรือโดยสารคลองแสนแสบ  เรือขนส่งสินค้าทางแม่น้้า 

ผลการค้านวณค่าตัวชี้วัดปี 2558 

  จ้านวนครัง้ของอุบัติเหตุจากการขนส่งทางน้้า (ครั้งต่อปี) 27 
  จ้านวนเทีย่วเรือทั้งหมด (ล้านเทีย่วต่อปี) 2.831 

ค่าตัวชี้วดั   =    = 27  2.831 = 9.54 
 

ปีของข้อมูลที่ใช้ :  - จ้านวนครั้งของอุบัติเหตุจากการขนส่งทางน้้า ข้อมูล ปี 2558 
  - จ้านวนเที่ยวเรือทั้งหมด ข้อมูล ปี 2557 

 

ค่าเป้าหมาย (ครั้งต่อล้านเที่ยว) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

8.64 8.35 8.05 7.75 7.45 

หมายเหตุ: ตัวเลขปีฐานและค่าเป้าหมายปี 2564 ใช้ตามผลการศึกษาโครงการศึกษาจัดท้าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรเพ่ือ
ประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศของ สนข . ส่วนตัวเลขแต่ละปีเป็นผลมาจากการบรรจุโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านความ
ปลอดภัยทางน้้าหลายโครงการ อาทิ โครงการศูนย์ควบคุมการเดินเรือ การติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด ศูนย์ควบคุมจราจรในพ้ืนที่ เป็นต้น 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตทางน้้า เป็นไปตามเป้าหมายในปีน้ันๆ หรือลดลงต่้ากว่า 
ระดับ 4 อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตทางน้้า สูงกว่าเป้าหมายในปีน้ันๆ ไม่เกินร้อยละ 5 
ระดับ 3 อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตทางน้้า สูงกว่าเป้าหมายในปีน้ันๆ มากกว่าร้อยละ 5  

แต่ไม่เกินร้อยละ 10 
ระดับ 2 อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตทางน้้า สูงกว่าเป้าหมายในปีน้ันๆ มากกว่าร้อยละ 10  

แต่ไม่เกินร้อยละ 20 
ระดับ 1 อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตทางน้้า สูงกว่าเป้าหมายในปีน้ันๆ มากกว่าร้อยละ 20  

 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: สปค. 

หน่วยงานประมวลผลข้อมูล: จท. / สนข. 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: จท. 

แหล่งที่มาของข้อมูล: รวบรวมข้อมูลจาก จท. ดังน้ี 

- จ้านวนอุบัติเหตุจากการเดินทางและขนส่งสินค้าทางน้้าทั่วประเทศ (ครั้งต่อปี) 
- จ้านวนเที่ยวเดินเรือทั้งหมด (เที่ยวต่อปี) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 “ปลอดภัยและมั่นคง”  
การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนสง่ 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 การเกิดอุบัติเหตุด้านการขนส่งทางอากาศ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินจ้านวนอุบัติเหตุในระบบขนส่งทางอากาศในภาพรวม  โดยใช้อัตรา “จ านวนครั้งที่ 
อากาศยานประสบอุบัติเหตุต่อจ านวนเที่ยวบินทั้งปี” โดยนับรวมเหตุที่เกิดตั้งแต่ผู้โดยสารขึ้นบนอากาศยานจนถึงลงจากเครื่อง
และเป็นอุบัติเหตุที่ท้าให้อากาศยานเสียหายมาก หรือท้าให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต หรืออากาศยานสูญหาย 
โดยพิจารณาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ภายในน่านฟ้าตามเขตแถลงข่าวการบินของประเทศไทย (Flight Information 
Region, FIR) 

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังน้ี: 

จ้านวนครั้งที่อากาศยานประสบเหตุทั้งปี 
x 1,000,000 

จ้านวนเที่ยวบินทั้งปี 

โดยผลการค้านวณค่าตัวชี้วัดปี 2558 พบว่า จ้านวนอุบัติเหตุด้านการขนส่งทางอากาศใน ปี พ.ศ. 2558 มีจ้านวน 5 ครั้ง 
และมีจ้านวนเที่ยวบิน ๘๓๑,๙๑๐ เที่ยว จึงมีค่าตัวชี้วัดเท่ากับ 6.01 ครั้งต่อล้านเที่ยวบิน 

ค่าเป้าหมาย (ครั้งต่อล้านเที่ยวบิน) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
6.00 5.80 5.60 5.40 5.20 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตทางอากาศ เป็นไปตามเป้าหมายในปีน้ันๆ หรือลดลงต่้ากว่า 

ระดับ 4 อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตทางอากาศ สูงกว่าเป้าหมายในปีน้ันๆ ไม่เกินร้อยละ 5 

ระดับ 3 อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตทางอากาศ สูงกว่าเป้าหมายในปีน้ันๆ มากกว่าร้อยละ 5  
แต่ไม่เกินร้อยละ 10 

ระดับ 2 อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตทางอากาศ สูงกว่าเป้าหมายในปีน้ันๆ มากกว่าร้อยละ 10  
แต่ไม่เกินร้อยละ 20 

ระดับ 1 อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตทางอากาศ สูงกว่าเป้าหมายในปีน้ันๆ มากกว่าร้อยละ 20  
 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: สปค. 

หน่วยงานประมวลผลข้อมูล: สปค. / สนข.  

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: กลุ่มงานนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ สปค. 



แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
 

  1

x 

ข-21 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 “ปลอดภัยและมั่นคง”  
การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนสง่ 

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยทางการบิน 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นตัวชี้วัดระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยทางการบินจากการกระท้าแทรกแซงที่มิชอบโดยกฎหมาย ปล้น จ้ี 
ยึด อากาศยาน ซ่ึงสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งทาง
อากาศ โดยการวัดจะวัดจาก 2 ส่วน ประกอบด้วย 1) ระดับความสามารถในการคัดกรองวัตถุอันตราย (Dangerous Goods) 
ตามประกาศ กพท. (หรือมาตรฐาน ICAO) และ  2) เหตุการณ์ปล้น จ้ี ยึด อากาศยานที่ออกจากประเทศไทย 

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังน้ี: 

จ้านวนครั้งที่พบวัตถุอันตรายบนอากาศยานหรือปลายทาง และจ้านวนครั้งของเหตุการณ์ปล้น จ้ี ยึด อากาศยานที่
ออกจากประเทศไทย 
 

ค่าเป้าหมาย (หน่วย: ครั้งต่อปี) 

ไม่ควรมีวัตถุหรือสินค้าอันตรายที่ไม่ได้รับอนุญาตน้าขึ้นอากาศยาน หรือตรวจพบ ณ ท่าอากาศยานปลายทาง รวมถึง
เหตุการณ์ปล้น จ้ี ยึด อากาศยานที่ออกจากประเทศไทย จึงก้าหนดค่าเป้าหมายเป็นศูนย์ (0) 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 
จ้านวนครั้งที่พบวัตถุอันตรายบนอากาศ
ยานหรือปลายทาง และจ้านวนครั้งของ
เหตุการณ์ปล้น จ้ี ยึด อากาศยาน 
ที่ออกจากประเทศไทย 

0 0 0 0 0 

หมายเหต:ุ ตัวเลขปีฐานและค่าเป้าหมายปี 2564 ใช้ตามผลการศึกษาโครงการศึกษาจัดท้าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรเพ่ือ
ประเมินขีดความสามารถการแขง่ขันของประเทศของ สนข. 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 ค่าข้อมูลตัวชี้วัดเท่ากับค่าเป้าหมาย (ค่าตัวชี้วัด =0) 
ระดับ 1 ค่าข้อมูลตัวชี้วัดมากกว่าค่าเป้าหมาย (ค่าตัวชี้วัด > 0) 

 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: กพท. 

หน่วยงานประมวลผลข้อมูล: สปค. / กพท.  

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: ทย. / ทอท.  

แหล่งที่มาของข้อมูล: 
1) ข้อมูลจาก ทย. และ ทอท. 
2) ข้อมูลจากแหล่งข่าว หรือการรายงานจากหน่วยก้ากับ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 “ประสิทธิภาพและขีดความสามารถ” 
การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

ตัวชี้วัดที่ 3.1: อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐในระบบขนส่ง (ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดการขยายตัวของการลงทุนระบบขนส่งด้วยเงินงบประมาณของรัฐบาล หากรัฐบาลจัดสรรเงิน
งบประมาณกับภาคขนส่งมากขึ้นทุกปี ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่มาก
ขึ้น ส่งผลไปถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย ในทางกลับกันหากรัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณแก่ภาคขนส่ง
น้อยลงทุกปี ย่อมท้าให้การพัฒนาระบบขนส่งเป็นไปได้ช้า และท้าให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวน้อยลงตามไปด้วย 

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังน้ี: 

(( งบประมาณที่จัดสรรเฉพาะภาคคมนาคมขนส่งในปีงบประมาณปัจจุบัน 
 ) - 1) x 100  

งบประมาณที่จัดสรรเฉพาะภาคคมนาคมขนส่งในปีงบประมาณก่อนหน้า 

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดนี้ยังไม่เคยมีการน้ามาใช้วัดผลการด้าเนินงานของกระทรวงคมนาคม จึงยังไม่มีค่าปีฐาน  

ค่าเป้าหมาย (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
10 10 10 10 10 

หมายเหตุ: ค่าเป้าหมายปี 2564 ปรับมาจาก “อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่้ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี” ตามเป้าหมายของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดยเพ่ิมเติมการลงทุนเฉพาะภาคคมนาคมขนส่งเท่านั้น 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 ค่าตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายหรือมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ระดับ 4 ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่้ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 3 ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 2 ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 1 ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย 

 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: สปค. 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: ส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สปค. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 “ประสิทธิภาพและขีดความสามารถ” 
การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 สัดส่วนต้นทนุค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ต้นทุนค่าขนส่งเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนโลจิสติกส์ (ประกอบด้วย ต้นทุนค่าขนส่ง ต้นทุนคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 
และต้นทุนการบริหารจัดการ) โดยต้นทุนค่าขนส่งถือเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐา นโดยรวม
ส้าหรับการขนส่งสินค้าทางถนน ทางน้้า ทางราง และทางอากาศ การลดสัดส่วนของต้นทุนการขนส่งต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ (Gross Domestic Product :GDP) แสดงถึงประสิทธิภาพการขนส่งที่เพิ่มขึ้น โดยทั่วไปสัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งต่อ 
GDP ควรมีค่าลดลงอย่างต่อเน่ืองทุกปีหรืออย่างน้อยที่สุดจะต้องไม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๆ 

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังน้ี: 

ต้นทุนค่าขนส่งสินค้ารวม (ล้านบาท) 
x 100 

GDP (ล้านบาท) 

หมายเหตุ: ข้อมูลท้ังหมดเป็นภาพรวมในรอบ 1 ปีปฏิทิน (มกราคม-ธันวาคม) และใช้ราคาตลาด (Market price) ของปีท่ีจัดท้าตัวชี้วัด 

ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใน ปี พ.ศ. 2558 มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 7.40  (ใช้ข้อมูลปี 
2558 จากหน่วยงาน ไม่มีการค้านวณ) 

 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
7.3 7.3 7.3 7.2 6.9 

หมายเหตุ: ค่าเป้าหมายปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ส่วนค่าเป้าหมายปี 2560 เป็นไป
ตามเป้าหมายของ คค. ที่ให้กับส้านักงบประมาณ ขณะที่ค่าเป้าหมายแต่ละปีคิดจากสัดส่วนจ้านวนโครงการรถไฟระหว่างเมืองและโครงการด้าน
การขนส่งทางล้าน้้าและชายฝั่งที่แล้วเสร็จ ท้าให้เพ่ิมสัดส่วนการขนส่งทางรางและน้้าให้สูงขึ้น ซ่ึงสามารถลดต้นทุนการขนส่งสินค้าลงได้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 ค่าตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายหรือมีค่าต่้ากว่าค่าเป้าหมาย 
ระดับ 4 ค่าตัวชี้วัดมีค่าสูงกว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 
ระดับ 3 ค่าตัวชี้วัดมีค่าสูงกว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 
ระดับ 2 ค่าตัวชี้วัดมีค่าสูงกว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 
ระดับ 1 ค่าตัวชี้วัดมีค่าสูงกว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 15 

 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

หน่วยงานประมวลผลข้อมูล: ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช .) / สนข. / ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สปค. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 “ประสิทธิภาพและขีดความสามารถ” 
การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

ตัวชี้วัดที่ 3.3 สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ (ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพการใช้งานของระบบการขนส่งของประเทศในภาพรวม การขนส่งทางรางเป็นรูปแบบ
การขนส่งที่ประหยัดทั้งต้นทุนการขนส่ง การใช้พลังงาน และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สัดส่วนการขนส่งทางรางที่เพิ่มสูงขึ้น
จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแสดงถึงทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน 
ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังน้ี: 

ค้านวณหาร้อยละของการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางรางเปรียบเทียบกับปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด 

ปริมาณสินค้าที่ขนส่งทางราง (ล้านตัน) 
x 100 

ปริมาณสินค้าที่ขนส่งทั้งหมด (ล้านตัน) 

หมายเหตุ: ค่าตัวชี้วัดมีระดับความละเอียดทศนิยม 2 ต้าแหน่ง 

ผลการค้านวณสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางราง โดยค้านวณจากปริมาณสินค้าในหน่วย “ล้านตัน” แยกตามรูปแบบการ
ขนส่งต่างๆ พบว่า สัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางระหว่างปี 2557 - 2559 มีค่าดังน้ี 

ปริมาณการขนส่งสินค้า ปี งปม. 2557 ปี งปม. 2558 ปี งปม. 2559 
ทางราง (ล้านตัน) 10.792 11.641 11.331 
รวมทั้งหมด (ล้านตัน) 804.521 831.516 815.189 
สัดส่วนการขนส่งสินค้าทางราง (ร้อยละ) 1.34 1.40 1.39 

ที่มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย 

นอกจากน้ี จากผลการศึกษาโครงการศึกษาจัดท้าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรเพื่ อประเมินขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้มีการจัดท้าตัวชี้วัดสัดส่วน
ปริมาณขนส่งสินค้าทางราง โดยวัดจากหน่วย “ล้านตัน-กิโลเมตร” ซ่ึงสามารถสะท้อนขีดความสามารถของกระทรวงคมนาคมได้
ดีกว่าการใช้สัดส่วนของปริมาณสินค้าในหน่วย “ล้านตัน” และ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะน้ี
อยู่แล้ว จึงไม่เป็นภาระแก่หน่วยงาน จากผลการศึกษาของ สนข . พบว่าสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางในปี 2557 มีค่าเท่ากับ 
ร้อยละ 1.05  

   ปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง (ล้านตัน-กม.) 2,666 

   ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้้า (ล้านตัน-กม.) 16,856 

   ปริมาณการขนส่งสินค้าทางถนน (ล้านตัน-กม.) 235,200 

   ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ล้านตัน-กม.) 78 

ปริมาณการขนส่งสินค้ารวมทุกรูปแบบ (ล้านตัน-กม.)  = (+++) 254,800 

ค่าตัวชี้วัด   = ()    x 100 1.05 

ท่ีมา: โครงการศึกษาจัดท้าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรเพื่อประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (สนข.) 

เม่ือพิจารณาสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางที่ได้รับมาจาก รฟท. เปรียบเทียบกับที่เสนอแนะโดย สนข. พบว่าได้ผลลัพธ์
ที่แตกต่างกันและตัวชี้วัดที่ได้จาก สนข. มีค่าแตกต่างจากค่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ในปี 2560-2564 จึงเสนอแนะให้ รฟท. 
น้าเสนอข้อมูลสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางทั้งสองรูปแบบควบคู่กันทุกปี 
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ค่าเป้าหมาย (หน่วย: ร้อยละ) 

ก้าหนดค่าเป้าหมาย โดยใช้ข้อมูลปีฐานที่ได้จากการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ค่าเป้าหมายของสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางราง ดังน้ี 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.55 2.31 2.86 3.47 4.00 

หมายเหต:ุ ปรับตามข้อสรุปของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 ค่าตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายหรือมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ระดับ 4 ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่้ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 3 ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 2 ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 35 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 1 ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 35 ของค่าเป้าหมาย 

 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: สปค. 

หน่วยงานประมวลผลข้อมูล: สนข. / รฟท. 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: รฟท. 

แหล่งที่มาของข้อมูล: สถิติการขนส่งสินค้าตามปีงบประมาณของ รฟท. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 “ประสิทธิภาพและขีดความสามารถ” 
การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

ตัวชี้วัดที่ 3.4 สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ าต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ (ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพการใช้งานของระบบการขนส่งของประเทศในภาพรวมการขนส่งทางน้้า  
เป็นรูปแบบการขนส่งที่ประหยัดทั้งต้นทุนการขนส่ง การใช้พลังงาน และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สัดส่วนการขนส่ง  
ทางน้้าที่เพิ่มสูงขึ้นจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแสดงถึงทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การขนส่ง 
ที่ยั่งยืน 

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังน้ี: 

ค้านวณหาร้อยละของการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้้าเปรียบเทียบกับปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด 

ปริมาณสินค้าที่ขนส่งทางน้้า (ล้านตัน) 
x 100 

ปริมาณสินค้าที่ขนส่งทั้งหมด (ล้านตัน) 

ค้านวณหาร้อยละของการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้้าเปรียบเทียบกับปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดในปี 
2557 มีค่าประมาณร้อยละ 11.5 

นอกจากน้ี จากผลการศึกษาโครงการศึกษาจัดท้าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรเพื่อประเมินขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้มีการจัดท้าตัวชี้วัด
สัดส่วนปริมาณขนส่งสินค้าทางน้้า โดยวัดจากหน่วย “ล้านตัน-กิโลเมตร” ซ่ึงสามารถสะท้อนขีดความสามารถของกระทรวง
คมนาคมได้ดีกว่าการใช้สัดส่วนของปริมาณสินค้าในหน่วย “ล้านตัน” จากผลการศึกษาของ สนข. พบว่าสัดส่วนการขนส่ง
สินค้าทางน้้าในปี 2557 มีค่าเท่ากับร้อยละ 6.62  

ผลการค้านวณค่าตัวชี้วัดปี 2557 

  ปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง (ล้านตัน-กม.) 2,666 
  ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้้า (ล้านตัน-กม.) 16,856 
  ปริมาณการขนส่งสินค้าทางถนน (ล้านตัน-กม.) 235,200 
  ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ล้านตัน-กม.) 78 

 ปริมาณการขนส่งสินค้ารวมทุกรูปแบบ (ล้านตัน-กม.)  = (+++) 254,800 

ค่าตัวช้ีวัด   =     x 100 6.62 

ท่ีมา: โครงการศึกษาจัดท้าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรเพื่อประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (สนข.) 

เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการเก็บข้อมูลที่ จท. ด้าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบันกับที่เสนอแนะโดย สนข . พบว่าได้ผลลัพธ์ 
ที่แตกต่างกันและตัวชี้วัดที่ได้จาก สนข . ไม่ใกล้เคียงกับค่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ จึงเสนอแนะให้กรมเจ้าท่าน้าเสนอข้อมูล
สัดส่วนการขนส่งสินค้าทางน้้าทั้งสองรูปแบบควบคู่กัน 
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ค่าเป้าหมาย (หน่วย: ร้อยละ) 

ก้าหนดค่าเป้าหมาย โดยใช้ข้อมูลปีฐานที่ได้จากกรมเจ้าท่า ได้ค่าเป้าหมายของสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางน้้า ดังน้ี 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

11.7 11.9 12.2 12.6 15.0 

หมายเหต:ุ ปรับตามข้อสรุปของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 ค่าตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายหรือมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ระดับ 4 ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่้ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเป้าหมาย 

ระดับ 3 ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าเป้าหมาย 

ระดับ 2 ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 35 ของค่าเป้าหมาย 

ระดับ 1 ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 35 ของค่าเป้าหมาย 
 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: สปค. 

หน่วยงานประมวลผลข้อมูล: สนข. / จท. 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: จท. 

แหล่งที่มาของข้อมูล: สถิติการขนส่งสินค้าตามปีงบประมาณของ จท. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 “ประสิทธิภาพและขีดความสามารถ” 
การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

ตัวชี้วัดที่ 3.5 ขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
(ล้านคนต่อป)ี 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงขีดความสามารถในการรองรับความต้องการในการเดินทางทางอากาศของผู้โดยสาร  (air 
passenger capacity) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง  
ซ่ึงเป็นปริมาณการเดินทางรวมของทั้งผู้โดยสารภายในประเทศและผู้โดยสารระหว่างประเทศ  

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังน้ี: 

ค่าตัวชี้วัดปี 2559 (ค้านวณโดย ทอท.) 

ขีดความสามารถในการรองรับจ้านวนผู้โดยสาร (ล้านคนต่อปี) 2559 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 45 

ท่าอากาศยานดอนเมือง 30 

หน่วยงานจดัเกบ็ข้อมูล: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน) 

ค่าเป้าหมาย (หน่วย: ล้านคนต่อปี) 

ขีดความสามารถในการรองรับจ านวน
ผู้โดยสารต่อปี 

2560 2561 2562 2563 2564 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 45 45 60 60 90 

ท่าอากาศยานดอนเมือง 30 30 30 30 30 

รวม 75 75 90 90 120 
 

หมายเหต:ุ ค่าเป้าหมายปี 2564 เป็นไปตามแผนการปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และโครงการ
ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที ่2  

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 ค่าตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายหรือมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ระดับ 4 ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่้ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 3 ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 2 ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 1 ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย  

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: ทอท. 

หน่วยงานประมวลผลข้อมูล: ทอท. 

แหล่งที่มาของข้อมูล: ข้อมูลขีดความสามารถที่ใช้ในการออกแบบท่าอากาศยานโดย ทอท. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 “ประสิทธิภาพและขีดความสามารถ” 
การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

ตัวชี้วัดที่ 3.6 ขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในภูมิภาค (ล้านคนต่อป)ี 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นตัวชี้ วัดที่สะท้อนถึงขีดความสามารถในการรองรับความต้องการในการเดินทางทางอากาศของผู้โดยสาร   
(air passenger capacity) ในเมืองภูมิภาค หรือนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของท่าอากาศยาน ภายใต้การก้ากับดูแล   
ของบริษัทท่าอากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน) (ทอท.) และกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ซ่ึงเป็นปริมาณการเดินทางรวมของ       
ทั้งผู้โดยสารภายในประเทศและผู้โดยสารระหว่างประเทศ  

ค่าตัวชี้วัดปี 2559 (ค้านวณโดย ทอท. และ ทย.) สรุปได้ดังน้ี 

ขีดความสามารถในการรองรับจ้านวนผู้โดยสาร (ล้านคนต่อปี) 2559 
ท่าอากาศยานภูเก็ต 12.5 
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 2.5 
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 8.0 
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 3.0 
ท่าอากาศยานของ ทย. ทั้งหมด (28 แห่ง) 29.0 

รวมท่าอากาศยานภูมิภาคทั้งหมด 55.0 
 

ค่าเป้าหมาย (หน่วย: ล้านคนต่อปี) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

55 55 55 55 66 

หมายเหตุ: ค่าเป้าหมายปี 2564 เป็นไปตามแผนการปรับปรุงท่าอากาศในภูมิภาค อาทิ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช มีขีดความสามารถ
เพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 1.1 ล้านคนต่อปี เป็น 4 ล้านคนต่อปี ในปี 2564 /ท่าอากาศยานกระบ่ี ขีดความสามารถเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 3 ล้านคนต่อปี
เป็น 8 ล้านคนต่อปี ในปี 2564 /ท่าอากาศยานสกลนคร ขีดความสามารถเพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 0.8 ล้านคนต่อปี เป็น 2.8 ล้านคนต่อปี ในปี 2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 ค่าตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายหรือมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ระดับ 4 ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่้ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 3 ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 2 ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 1 ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย  

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: ทอท. / ทย. 

หน่วยงานประมวลผลข้อมูล: ทอท. / ทย. 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: ทอท. / ทย. 

แหล่งที่มาของข้อมูล: ข้อมูลขีดความสามารถที่ใช้ในการออกแบบท่าอากาศยานโดย ทอท. และ ทย. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 “ประสิทธิภาพและขีดความสามารถ” 
การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

ตัวชี้วัดที่ 3.7 ขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินในภาพรวมของประเทศ (ล้านเที่ยวบินต่อปี) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงขีดความสามารถการรองรับจ้านวนเที่ยวบินทั้งหมดในภาพรวมของประเทศ ทั้งที่อยู่ภายใต้   
การก้ากับดูแลของของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน) (ทอท.) และ ซ่ึงเป็นจ้านวน
เที่ยวบินรวมของทั้งผู้โดยสารภายในประเทศและผู้โดยสารระหว่างประเทศ  

ค่าตัวชี้วัดปี 2559 (ค้านวณโดย ทอท. ทย. และ บวท.) สรุปได้ดังน้ี 

ขีดความสามารถในการรองรับจ านวนเที่ยวบิน 
2559  

(ล้านเที่ยวบินต่อปี) 

รวมท่าอากาศยานทั้งหมด 0.90 
 

ค่าเป้าหมาย (หน่วย: ล้านเที่ยวบินต่อปี) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
๐.๙๙ ๑.๐๙ ๑.๑๖ ๑.๒๔ ๑.๓๒ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 ค่าตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายหรือมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ระดับ 4 ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่้ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเป้าหมาย 

ระดับ 3 ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเป้าหมาย 

ระดับ 2 ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย 

ระดับ 1 ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย  

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: บวท. 

หน่วยงานประมวลผลข้อมูล: บวท. 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: ทย. / ทอท. / บวท. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 “ประสิทธิภาพและขีดความสามารถ” 
การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

ตัวชี้วัดที่ 3.8 ขีดความสามารถด้านความตรงต่อเวลาของเที่ยวบินของท่าอากาศยานศูนย์กลางหลัก (ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงขีดความสามารถด้านความตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน (On Time Performance: OTP) ของ 
ท่าอากาศยานศูนย์กลางหลักของประเทศ คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่ึงอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ้ากัด (มหาชน) (ทอท.) โดยพิจารณาความตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน ก้าหนดให้เที่ยวบินที่ตรงต่อเวลาคือเที่ยวบิน                
ที่ก้าหนดเวลาถอยออกจริง (Actual Off-block Time) ของเที่ยวบินขาออก (Departure Flight) ต้องไม่มากกว่า 15 นาที 
เม่ือเทียบกับก้าหนดเวลาเที่ยวบินขาออกตามตารางการบิน  

การค้านวณหาขีดความสามารถด้านความตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน 

จ้านวนเที่ยวบินที่ตรงเวลาหรือล่าช้าไม่เกิน 15 นาที (เที่ยว) 
x 100 

จ้านวนเที่ยวบินทั้งหมด (เที่ยว) 

ค่าตัวชี้วัดปี 2559 โดยอ้างอิงค่า On-time Departure Performance จาก FlightStas Inc.  เฉลี่ย 12 เดือน ใน
ปี พ.ศ. 2559 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สรุปได้ดังน้ี 

ขีดความสามารถด้านความตรงต่อเวลา 
2559  

(ร้อยละ) 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 76.01 
 

ค่าเป้าหมาย (หน่วย: ร้อยละ) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
๗๘.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๖.๐๐ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 ค่าตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายหรือมีค่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ระดับ 4 ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่้ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 3 ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 2 ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 1 ค่าข้อมูลตัวชี้วัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย  

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: บวท. / ทอท. / บกท. 

หน่วยงานประมวลผลข้อมูล: บวท. / ทอท. / บกท. 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: บวท. / ทอท. / บกท. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 “ปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์”  
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส้าเร็จ 

ตัวชี้วัดที่ 4.1: ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิราชการของกระทรวง
คมนาคมและนโยบายส าคัญ/พิเศษของรัฐบาล 

 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

 เพื่อให้กระทรวงคมนาคม (คค.) มีการบริหารงานแบบบูรณาการภายใน คค. และระหว่างกระทรวง โดยหน่วยงาน
ภายใน คค. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด้าเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของ คค. นโยบายส้าคัญ/พิเศษของรัฐบาล เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ร่วมกันระหว่างกระทรวง 

 การก้าหนดค่าน้้าหนัก ให้พิจารณาจากระดับความส้าคัญของการบรรลุเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดที่มีต่อเป้าหมาย 
ในภาพรวม และ/หรือพิจารณาจากระดับความส้าคัญของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามแผนงาน/โครงการ/
ตามนโยบายส้าคัญ/พิเศษรัฐบาลที่มีต่อการบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 

 หน่วยงานทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงต้องร่วมรับผิดชอบผลการด้าเนินงานให้บรรลุตาม
แผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

โดยมีสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานดังน้ี: 

ตารางและสูตรการค านวณ : 

ตัวชี้วัด (i) น้ าหนกั(Wi) 
เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ

ความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 
คะแนนที่ได้ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน้ าหนัก        

(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 
KPI1 W1 1 2 3 4 5 SM1 (W1 x SM1) 
KPI2 W2 1 2 3 4 5 SM2 (W2 x SM2) 
... … … … … … … … … 

KPIn Wn 1 2 3 4 5 SMn (Wn x SMn) 
  W1..n= 1   (W1..nx SM1..n) 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้้าหนัก  เท่ากับ 
     

 (W1..n x SM1...n)               หรือ          (W1 x SM1) + (W2 x SM2)+... + (Wn x SMn)   
    W1...n                                    W1+ W2 ...+ Wn 
 

โดยที่ : 
W            หมายถึง น้้าหนักความส้าคัญที่ให้กับตัวชี้วัดที่ก้าหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

คมนาคมและผลรวมของน้้าหนักของทุกตัวชี้วัดเท่ากับ 1   
SM           หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความส้าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 
1, 2, ..., n  หมายถึง    ล้าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก้าหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงคมนาคม   
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ค่าเป้าหมาย (ระดับคะแนน) 

ค่าเป้าหมาย คือ ระดับคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่อยู่ด้านล่าง 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
3.5 4.0 4.5 5.0 5.0 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ค้านวณจาก ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักแล้วคูณด้วย 20 จากน้ันน้าผลมา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามตารางต่อไปน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
5.0 ร้อยละ 100 
4.5 ร้อยละ 95.0-99.9 
4.0 ร้อยละ 90.0-94.9 
3.5 ร้อยละ 85.0-89.9 
3.0 ร้อยละ 80.0-84.9 
2.5 ร้อยละ 75.0-79.9 
2.0 ร้อยละ 70.0-74.9 
1.5 ร้อยละ 65.0-69.9 
1.0 ร้อยละ 60.0-64.9  

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: สปค. 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: ส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สปค. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 “ปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์”  
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส้าเร็จ 

ตัวชี้วัดที่ 4.2: ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีการบริหารงานเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่ก้าหนดของแต่ละหน่วยงาน และมีพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง 

 ส้าหรับหน่วยงานราชการ พิจารณาระดับความส้าเร็จของผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี  
จากการเพิ่มขึ้นของระดับคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการ 

 ส้าหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พิจารณาระดับความส้าเร็จของผลการด้าเนินงานตามแผนการด้าเนินงานประจ้าปีจาก
การเพิ่มขึ้นของระดับคะแนนประเมินผลการด้าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการ
ด้าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

 ก้าหนดกลุ่มคะแนนผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ้าปีเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 
o  กลุ่มระดับคะแนนสูงมาก  มีระดับคะแนนตั้งแต่ 4.20 ถึง 5.00 
o  กลุ่มระดับคะแนนสูง  มีระดับคะแนนตั้งแต่ 3.40 แต่น้อยกว่า 4.20 
o  กลุ่มระดับคะแนนปานกลาง  มีระดับคะแนนตั้งแต่ 2.60 แต่น้อยกว่า 3.40 
o  กลุ่มระดับคะแนนต่้า  มีระดับคะแนนตั้งแต่ 1.80 แต่น้อยกว่า 2.60 
o  กลุ่มระดับคะแนนต่้ามาก  มีระดับคะแนนตั้งแต่ 1.00 แต่น้อยกว่า 1.80 

ค่าเป้าหมาย (ระดับคะแนน) 

ค่าเป้าหมาย คือ ระดับคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่อยู่ด้านล่าง 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

3.5 4.0 4.5 5.0 5.0 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

5.0 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทุกหน่วยงานมีระดับคะแนนผลการประเมินเพิ่มขึ้น 1 กลุ่มระดับ 
ยกเว้นหน่วยงานที่มีระดับคะแนนอยู๋ในกลุ่มระดับคะแนนสูงมากที่ยังคงมีระดับคะแนนอยู่ในกลุ่มระดับ
คะแนนสูงมาก เม่ือเปรียบเทียบกับผลคะแนนปีก่อนหน้า 

4.5 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนมากกว่าก่ึงหน่ึงของจ้านวนหน่วยงานทั้งหมดมีระดับ
คะแนนผลการประเมินเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับ และไม่มีหน่วยงานใดมีระดับคะแนนผลการ
ประเมินลดลงอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับ เม่ือเปรียบเทียบกับผลคะแนนปีก่อนหน้า 

4.0 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนมากกว่า 1 ใน 3 แต่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ้านวนหน่วยงาน
ทั้งหมดมีระดับคะแนนผลการประเมินเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับ และไม่มีหน่วยงานใดมีระดับ
คะแนนผลการประเมินลดลงอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับ เม่ือเปรียบเทียบกับผลคะแนนปีก่อนหน้า 

3.5 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนน้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ้านวนหน่วยงานทั้งหมดมีระดับ
คะแนนผลการประเมินเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับ และไม่มีหน่วยงานใดมีระดับคะแนนผลการ
ประเมินลดลงอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับ เม่ือเปรียบเทียบกับผลคะแนนปีก่อนหน้า 

3.0 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทุกหน่วยงาน มีระดับคะแนนผลการประเมินอยูในกลุ่มระดับเดิม 
เม่ือเปรียบเทียบกับผลคะแนนปีก่อนหน้า 

2.5 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนน้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ้านวนหน่วยงานทั้งหมดมีระดับ
คะแนนผลการประเมินลดลงอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับ และมีหน่วยงานที่มีระดับคะแนนผลการประเมิน
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับ เม่ือเปรียบเทียบกับผลคะแนนปีก่อนหน้า 

2.0 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนน้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ้านวนหน่วยงานทั้งหมดมีระดับ
คะแนนผลการประเมินลดลงอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับ และไม่มีหน่วยงานที่มีระดับคะแนนผลการ
ประเมินเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับ เม่ือเปรียบเทียบกับผลคะแนนปีก่อนหน้า 

1.5 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจ้านวนหน่วยงานทั้งหมด
มีระดับคะแนนผลการประเมินลดลงอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับ และมีหน่วยงานที่มีระดับคะแนนผลการ
ประเมินเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับ เม่ือเปรียบเทียบกับผลคะแนนปีก่อนหน้า 

1.0 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจ้านวนหน่วยงานทั้งหมด
มีระดับคะแนนผลการประเมินลดลงอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับ และไม่มีหน่วยงานใดมีระดับคะแนนผล
การประเมินเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับ เม่ือเปรียบเทียบกับผลคะแนนปีก่อนหน้า 

 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: สปค. 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สปค. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 “ปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” 
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส้าเร็จ 

ตัวชี้วัดที่ 4.3: ระดับความส าเร็จของการด าเนินการแก้ไขปรับปรงุตามแผนแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
ของกระทรวงคมนาคม 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงมีการก้าหนดเป้าหมาย วางแผน และด้าเนินงานด้านการศึกษา ติดตาม 
และประเมินผลกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อน้าสู่การ แก้ไข ปรับปรุง และ/หรือ พัฒนากฎหมายให้มีความสอดคล้อง
กับสภาวการณ์และเป็นธรรม ช่วยให้การขับเคลื่อนนโยบายสามารถบรรลุผลได้ดียิ่งขึ้น 

 โดยพิจารณาระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการเพื่อแก้ไข ปรับปรุง พัฒนากฎหมายที่เก่ียวข้อง กับกระทรวง
คมนาคม จากร้อยละเฉลี่ยของการด้าเนินการแก้ไขปรับปรุงพัฒนากฎหมายของกระทรวงคมนาคม 

ตารางและสูตรการค านวณ   

n

Y

Xn

Y

X

Y

X

Y

X

n









 100*....100*100*100*

3

3

2

2

1

1

 

ก าหนดให้ 

X1, X2, X3,.., Xn  = จ้านวนกฎหมายที่ด้าเนินการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาแล้วเสร็จตามแผนงาน 
Y1, Y2, Y3,..., Yn   = จ้านวนกฎหมายที่ก้าหนดเป็นเป้าหมายและบรรจุในแผนปฏิบัติราชการเพื่อด้าเนินการแก้ไข 

ปรับปรุง พัฒนาในแต่ละปีงบประมาณ สกม.ก้าหนดเป้าหมายด้วย 

n  = จ้านวนกลุ่มของกฎหมายทั้งหมด 

ค่าเป้าหมาย (ระดับคะแนน) 

ค่าเป้าหมาย คือ ระดับคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่อยู่ด้านล่าง 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
3.5 4.0 4.5 5.0 5.0 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ค้านวณจาก ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักแล้วคูณด้วย 20 จากน้ันน้าผลมา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามตารางต่อไปน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
5.0 ร้อยละ 100 
4.5 ร้อยละ 95.0-99.9 
4.0 ร้อยละ 90.0-94.9 
3.5 ร้อยละ 85.0-89.9 
3.0 ร้อยละ 80.0-84.9 
2.5 ร้อยละ 75.0-79.9 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
2.0 ร้อยละ 70.0-74.9 
1.5 ร้อยละ 65.0-69.9 
1.0 ร้อยละ 60.0-64.9  

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: สปค. 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: ส้านักกฎหมาย สปค. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 “ปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” 
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส้าเร็จ 

ตัวชี้วัดที่ 4.4: ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมาย 
ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

 เพื่อให้กระทรวงคมนาคม (คค.) มีการบริหารงานแบบบูรณาการภายใน คค. และระหว่างกระทรวงโดยหน่วยงาน
ภายใน คค. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด้าเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 

 พิจารณาจากระดับความส้าเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 

 ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคมต้องร่วมรับผิดชอบผลการด้าเนินงานให้บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการและ
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

โดยมีสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานดังน้ี: 

ตารางและสูตรการค านวณ : 

ตัวชี้วดั (i) น้ าหนัก(Wi) 
เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกบัระดบัความส าเร็จตาม

เป้าหมายของตัวชี้วดั 
คะแนนที่ได้ 

(SMi) 
คะแนนถ่วงน้ าหนกั        

(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 
KPI1 W1 1 2 3 4 5 SM1 (W1 x SM1) 
KPI2 W2 1 2 3 4 5 SM2 (W2 x SM2) 
... … … … … … … … … 

KPIn Wn 1 2 3 4 5 SMn (Wn x SMn) 
  W1..n= 1   (W1..nx SM1..n) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้้าหนัก  เท่ากับ 
     

 (W1..n x SM1...n)                  หรือ             (W1 x SM1) + (W2 x SM2)+... + (Wn x SMn)   
 W1...n                                          W1+ W2 ...+ Wn 

 
โดยที่ : 

W             หมายถึง น้้าหนักความส้าคัญที่ให้กับตัวชี้วัดที่ก้าหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงคมนาคม 
พ.ศ. 2560-2564 และผลรวมของน้้าหนักของทุกตัวชี้วัดเท่ากับ 1   

SM            หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความส้าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด 

1, 2, ..., n   หมายถึง    ล้าดับที่ของตัวชี้วัดที่ก้าหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงตาม
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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ค่าเป้าหมาย (ระดับคะแนน) 

ค่าเป้าหมาย คือ ระดับคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่อยู่ด้านล่าง 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
3.5 4.0 4.5 5.0 5.0 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ค้านวณจาก ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักแล้วคูณด้วย 20 จากน้ันน้าผลมา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามตารางต่อไปน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
5.0 ร้อยละ 100 
4.5 ร้อยละ 95.0-99.9 
4.0 ร้อยละ 90.0-94.9 
3.5 ร้อยละ 85.0-89.9 
3.0 ร้อยละ 80.0-84.9 
2.5 ร้อยละ 75.0-79.9 
2.0 ร้อยละ 70.0-74.9 
1.5 ร้อยละ 65.0-69.9 
1.0 ร้อยละ 60.0-64.9  

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: สปค. 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สปค. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 “ปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” 
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส้าเร็จ 

ตัวชี้วัดที่ 4.5: ระดับความส าเร็จของการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย พัฒนานวัตกรรม 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีการใช้ความรู้  
เพื่อน้าไปสู่การพัฒนา และนวัตกรรมภายในองค์กร  

 พิจารณาจากระดับความส้าเร็จของการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมภายในหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคมที่พัฒนาขึ้นตามเป้าหมายที่ก้าหนดในแผนปฏิบัติราชการ/แผนการด้าเนินงานประจ้าปี 

ค่าเป้าหมาย (ระดับคะแนน) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
3.5 4.0 4.5 5.0 5.0 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

5.0 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทุกหน่วยงานมีการน้าผลงานการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน
มาใช้ในทางปฏิบัติได้จริง 

4.5 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ แต่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของจ้านวน
หน่วยงานทั้งหมด มีการน้าผลงานการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานมาใชใ้นทางปฏิบัติได้จริง 

4.0 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนตั้งแต่ร้อยละ ๗0 แต่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของจ้านวน
หน่วยงานทั้งหมด มีการน้าผลงานการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานมาใชใ้นทางปฏิบัติได้จริง 

3.5 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนตั้งแต่ร้อยละ ๕๕ แต่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจ้านวน
หน่วยงานทั้งหมด มีการน้าผลงานการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานมาใชใ้นทางปฏิบัติได้จริง 

3.0 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนตั้งแต่ร้อยละ ๔0 แต่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ ของจ้านวน
หน่วยงานทั้งหมด มีการน้าผลงานการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานมาใชใ้นทางปฏิบัติได้จริง 

2.5 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนตั้งแต่ร้อยละ ๓0 แต่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของจ้านวน
หน่วยงานทั้งหมด มีการน้าผลงานการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานมาใชใ้นทางปฏิบัติได้จริง 

2.0 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนตั้งแต่ร้อยละ ๒0 แต่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของจ้านวน
หน่วยงานทั้งหมด มีการน้าผลงานการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานมาใชใ้นทางปฏิบัติได้จริง 

1.5 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนตั้งแต่ร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจ้านวน
หน่วยงานทั้งหมด มีการน้าผลงานการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานมาใชใ้นทางปฏิบัติได้จริง 

1.0 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ้านวนหน่วยงานทั้งหมด มีการ
น้าผลงานการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานมาใชใ้นทางปฏิบัติได้จริง 

 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: สปค. 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สปค. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 “ปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” 
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส้าเร็จ 

ตัวชี้วัดที่ 4.6: ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

 เพื่อให้ทั้งหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมีการก้าหนดเป้าหมาย วางแผน และด้าเนินงานด้าน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคม เพื่อยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย  

 โดยพิจารณาระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการตามแผนงานประจ้าปีด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงคมนาคม จากร้อยละเฉลี่ยของการด้าเนินการที่แล้วเสร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน 

ตารางและสูตรการค านวณ   

n

Y

Xn

Y

X

Y

X

Y

X

n









 100*....100*100*100*

3

3

2

2

1

1

 

ก้าหนดให้ 

X1, X2, X3,.., Xn   =   จ้านวนแผนงาน/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ด้าเนินการแล้ว
เสร็จในแต่ละปีงบประมาณ 

Y1, Y2, Y3,..., Yn   =    จ้านวนแผนงาน/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ก้าหนดใน
แผนงานแต่ละปีงบประมาณ 

n = จ้านวนกลุ่มแผนงาน/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งหมด 

ค่าเป้าหมาย (ระดับคะแนน) 

ค่าเป้าหมาย คือ ระดับคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่อยู่ด้านล่าง 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
3.5 4.0 4.5 5.0 5.0 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ค้านวณจาก ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักแล้วคูณด้วย 20 จากน้ันน้าผลมา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามตารางต่อไปน้ี 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
5.0 ร้อยละ 100 
4.5 ร้อยละ 95.0-99.9 
4.0 ร้อยละ 90.0-94.9 
3.5 ร้อยละ 85.0-89.9 
3.0 ร้อยละ 80.0-84.9 
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ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
2.5 ร้อยละ 75.0-79.9 
2.0 ร้อยละ 70.0-74.9 
1.5 ร้อยละ 65.0-69.9 
1.0 ร้อยละ 60.0-64.9  

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: สปค. 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: กองการเจ้าหน้าที่ สปค. 

 



แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
 

  1

x 

ข-43 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 “ปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” 
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส้าเร็จ 

ตัวชี้วัดที่ 4.7: ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

 เพื่อให้ทั้งหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมีการก้าหนดเป้าหมาย วางแผน และด้าเนินงานด้าน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต เพื่อยกระดับความเชื่อม่ันของสาธารณะที่มีต่อ
การด้าเนินงานของกระทรวงคมนาคม 

 โดยพิจารณาระดับคะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ      
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่ด้าเนินงานโดยส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 

 หน่วยงานทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงต้องร่วมรับผิดชอบผลการด้าเนินงานให้บรรลุตาม
แผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

ค่าเป้าหมาย (ระดับคะแนน) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
3.5 4.0 4.5 5.0 5.0 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

5.๐ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทุกหน่วยงานมีผลการประเมินมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

๔.๕ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนตั้งแต่สองในสามของจ้านวนหน่วยงานทั้งหมด แต่ไม่ครบ
ทุกหน่วยงาน มีผลการประเมินมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 และไม่มีหน่วยงานใดมีผลการประเมิน 
น้อยกว่าร้อยละ ๖0 

4.๐ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนตั้งแต่ก่ึงหน่ึงแต่น้อยกว่าสองในสามของจ้านวนหน่วยงาน
ทั้งหมด มีผลการประเมินมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ80 และไม่มีหน่วยงานใดมีผลการประเมินน้อยกว่า
รอ้ยละ ๖0 

๓.๕ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนตั้งแต่หน่ึงในสามแต่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ้านวนหน่วยงาน
ทั้งหมด มีผลการประเมินมากกว่าร้อยละ80 และไม่มีหน่วยงานใดมีผลการประเมินน้อยกว่าร้อยละ 60 

3.๐ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนตั้งแต่หน่ึงในสีแ่ต่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ้านวนหน่วยงาน
ทั้งหมด มีผลการประเมินมากกว่าร้อยละ 80 และไม่มีหน่วยงานใดมีผลการประเมินน้อยกว่าร้อยละ 60 

๒.๐ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนน้อยกว่าหน่ึงในสีข่องจ้านวนหน่วยงานทั้งหมด มีผลการประเมิน
มากกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่เกินร้อยละ80 และไม่มีหน่วยงานใดมีผลการประเมินน้อยกว่าร้อยละ 60 

1.๐ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมอย่างน้อยหน่ึงหน่วยงานมีผลการประเมินต่้ากว่าร้อยละ 60 
 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: สปค. 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สปค. 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 “ปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” 
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส้าเร็จ 

ตัวชี้วัดที่ 4.8: ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของกระทรวงคมนาคม 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

กระทรวงคมนาคมมีภารกิจที่ส้าคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและให้บริการด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการในการเดินทางของประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งน้ีแผนงานโครงการส่วนใหญ่ของกระทรวงคมนาคมมักจะเก่ียวข้อง
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นจ้านวนมาก อาทิ ประชาชนผู้ใช้บริการ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการพัฒนา
โครงการ ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ให้บริการทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด      
ที่เป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เป็นต้น การวัดประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส้าเร็จของ
กระทรวงคมนาคมจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระทรวงคมนาคม 
เน่ืองจากเป็นผู้รับบริการโดยตรง 

ค่าเป้าหมาย (ระดับคะแนน) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
3.5 4.0 4.5 4.5 4.5 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
5.0 ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียที่ส้าคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 90 ขึ้นไป 
4.5 ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียที่ส้าคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 85.0-89.9 
4.0 ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียที่ส้าคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 80.0-84.9 
3.5 ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียที่ส้าคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 75.0-79.9 
3.0 ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียที่ส้าคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 70.0-74.9 
2.5 ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียที่ส้าคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 65.0-69.9 
2.0 ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียที่ส้าคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 60.0-64.9 
1.5 ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียที่ส้าคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 55.0-59.9 
1.0 ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียที่ส้าคัญของกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 50.0-54.9 

 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: สปค. 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: กองกลาง สปค. 

 


