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แผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2559
1. บทนํา
การคมนาคมและการขนสงเปนป!จจัยพื้นฐานที่สําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสั ง คมของประเทศ ซึ่ ง ถู ก กระทบและถู ก ท5 า ทายอยางกว5 า งขวางจากกระแสโลกาภิ วั ต น
ทั้งด5านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล5อม กระทรวงคมนาคมได5กําหนดแผนยุทธศาสตรกระทรวง
คมนาคมเพื่อเปนทิศทางการพัฒนาและบูรณาการการดําเนินงานด5านการคมนาคมขนสงของหนวยงาน
ในสังกัด เพื่อให5สามารถรองรับและสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศในทุกด5าน แผนยุทธศาสตรกระทรวง
คมนาคมฉบั บ ป! จ จุ บั น คื อ แผนยุ ท ธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ และได5 มี
การปรับปรุงแผนยุทธศาสตรคมนาคมฉบับดังกลาว เมื่อป@ 2556 ให5มีความเหมาะสม ทันสมัย สอดคล5อง
กับทิศทางการพัฒนาการขนสง และสามารถตอบสนองความต5องการของผู5ใช5บริการการคมนาคมขนสง
ได5อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
อนึ่ง ในป@ 2558 แผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง)
จะเข5าสูระยะเวลาสิ้นสุดของแผน และสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ได5รับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อจ5างที่ปรึกษาจัดทําแผนยุทธศาสตร
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 – 2565 และแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ.
2560 – 2564 ดังนั้น จึงมีความจําเปนต5องกําหนดแผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2559
เพื่อให5หนวยงานในสังกัดใช5เปนแนวทางในการดําเนินการไปพลางกอนในระหวางการจัดทําแผนยุทธศาสตร
กระทรวงคมนาคมฉบับใหม ประกอบกับสํานักนโยบายและแผนการขนสงและจราจรได5ดําเนินการทบทวน
แผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร พ.ศ. 2554 – 2563 แล5วเสร็จ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จึงได5 อ5างอิ งผลการทบทวนแผนหลักการพั ฒนาระบบขนสงและจราจรฯ
ในการกําหนดแผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะในสวนของตัวชี้วัดเพื่อการติดตาม
ประเมินผลและแผนงาน/ มาตรการ/ โครงการสําคัญ (Flagship Project)
เมื่ อ พิ จ ารณาประเด็ น ท5 า ทายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตจากผลการทบทวนแผนหลั กการพั ฒ นา
ระบบขนสงและจราจรฯ พบวา ไมเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญจากประเด็นท5าทายที่ผานมาในชวงอายุ
ของ แผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง) ไมวาจะเปนความคลองตัว
และการเข5าถึงระบบการขนสงและจราจร (Mobility and Accessibility) ความปลอดภัย (Safety) การใช5
พลังงานในภาคการขนสง (Energy) ผลกระทบด5านสิ่งแวดล5อม (Environment) ขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ (Competitiveness) การเปลี่ยนแปลงของเมืองและโครงสร5างประชากร (Urbanization and
Demographic Change) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Technology) และการเข5าสูประชาคมอาเซียน
(AEC) แตประเด็นดังกลาวจะสงผลตอการบริหารจัดการบริการโครงสร5างพื้นฐานการขนสงในระดับที่เข5มข5น
มากขึ้ น ไมวาจะเป นการวางแผนปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาโครงสร5 า งพื้ น ฐานด5า นการคมนาคมขนสงรองรั บ
ความต5องการที่หลากหลายมากขึ้น เชน รองรับสังคมผู5สูงอายุ และผู5พิการ และการเข5าสูเศรษฐกิจยุคดิจิตัล
(Digital Economy) ทําให5วิถีชีวิตและพฤติกรรมการเดินทางของคนเปลี่ยนแปลงไป เปนต5น

แผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕9

๒
ดังนั้น โครงสร5างของแผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง)
ทั้งในสวนวิสั ยทัศน พั นธกิ จ เปnาประสงค ประเด็น ยุทธศาสตร สามารถรองรับประเด็นท5 าทายดังกลาว
ข5างต5นได5เปนอยางดี จึงยังคงโครงสร*างของแผนยุทธศาสตรฯ ไว*ตามเดิม โดยได*เพิ่มความเข*มข*นใน
การกํา หนดแผนงาน/ มาตรการ/ โครงการสํา คั ญ (Flagship Project) และตัวชี้ วัด เปGา ประสงค
ที่สามารถสะท*อนสําเร็จของแผนยุทธศาสตรฯ ได*อยJางชัดเจนมากขึ้น
2. แผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วิสัยทัศน

“มุงสูการขนสงที่ยั่งยืน”

พันธกิจ
“พัฒนาระบบ กลไก และบุคลากร รวมทั้ ง วางแนวนโยบายการพั ฒนา กํ ากั บดู แลและ
บูรณาการ การขนสงและการจราจร ให5มีอยางเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง คุ5มคา และเปนธรรม”
เปGาประสงค
๑. เปนศูนยกลางเชื่อมตอการเดินทางและการขนสงของภูมิภาค
๒. ระบบโลจิสติกสการขนสงมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
๓. การเดินทาง การขนสง และการจราจรมีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และเปนมิตร
ตอสิ่งแวดล5อม
๔. การพัฒนาการให5บริการระบบขนสงสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
๕. ระบบบริหารจัดการการขนสงและการจราจรที่มีประสิทธิภาพ
๖. เป นองคกรที่ มี สมรรถนะสู งและมี การบริ หารจั ดการที่ ดี รวมทั้ งให5 ความสํ าคั ญกั บ
การปnองกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ
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เปGาประสงคที่ ๑ : เปRนศูนยกลางการเชื่อมตJอการเดินทางและการขนสJงของภูมิภาค
ประเด็ น ยุ ทธศาสตรที่ ๑. การเชื่ อมตJ อโครงขJ า ยระบบขนสJ งภายในประเทศเพื่ อเชื่ อมตJ อประเทศ
เพื่อนบ*าน
ประเทศไทยมี ความได5 เปรี ยบด5 านพื้ นที่ ตั้ งทางภู มิ ศาสตรที่ เป นศู นยกลางของภู มิ ภ าค โดยได5 มี
การพั ฒนาโครงสร5 างพื้ นฐานด5 านการขนสงทางบก ราง น้ํ า อากาศ และโครงขายระบบขนสงของประเทศ
ครอบคลุ มทั่ วประเทศและได5 มาตรฐาน อยางไรก็ ตามการรวมตั วเป นประชาเศรษฐกิ จอาเซี ยนจะทํ าให5
เกิดขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค5า การลงทุน และการทองเที่ยวของประเทศในภูมิภาคปริมาณการขนสงสินค5า
และการเดิ นทางในภู มิ ภาคจะเพิ่ มสู งขึ้ น ดั งนั้ น เพื่ อรองรั บเปn าหมายในการเป นศู นยกลางการเชื่ อมตอ
การเดินทางและการขนสงของภูมิภาคจึงจําเปนต5องเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร5างพื้นฐานของประตูการค5าและ
การเชื่อมตอโครงขายการขนสง การอํานวยความสะดวกด5านการเดินทางและการขนสงกับประเทศเพื่อนบ5าน
รวมทั้งเตรียมความพร5อมผู5ประกอบการขนสงไทย
กลยุทธการดําเนินงาน
พั ฒนาโครงขายการขนสงทางถนน ทางราง ทางน้ํ า และทางอากาศเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการ
ให5บริการของประตูการค5า โดยพัฒนาขีดความสามารถของประตูการค5า เชน ทาเรือ ทาอากาศยาน ศูนยรวบรวม
กระจายสินค5าทางบก เชื่อมตอการขนสงและการเดินทาง เสริมสร5างขีดความสามารถด5านคุณภาพและบริการ
ของผู5 ป ระกอบการด5 า นการขนสงให5 ส ามารถแขงขั น ได5 พั ฒ นาและปรั บ ปรุ งกฎหมาย และประยุ กตใช5
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกด5านการขนสง และการเดินทางกับประเทศเพื่อนบ5าน
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เปGาประสงคที่ ๒ : ระบบโลจิสติกสการขนสJงมีประสิทธิภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแขJงขัน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒. การพัฒนาระบบโลจิสติกสการขนสJง
ประเทศไทยมี ค วามพร5 อ มของโครงสร5 า งพื้ น ฐานการขนสง โดยเฉพาะทางถนน
ที่มีโครงขายการบริการขนสงครอบคลุมทั่ วประเทศ และได5รับการบํารุงรั กษาที่ดี แตระบบการขนสง
ทางรางและทางน้ํ า ยั ง มี ข5 อ จํ า กั ด และไมมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเทาที่ ค วรทั้ ง ที่ เ ป นการขนสงสิ น ค5 า มวลมาก
มี ต5 น ทุ น การขนสงตอหนวยต่ํ า และใช5 พ ลั ง งานน5 อ ย ดั ง นั้ น เพื่ อ บริ ห ารจั ด การระบบการขนสง
ให5 ส ามารถสนองความต5 อ งการของผู5 ใ ช5 บ ริ ก ารได5 อ ยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและชวยลดต5 น ทุ น การขนสง
จึ ง จํ า เป นต5 อ งสงเสริ ม ให5 เ กิ ด การปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการขนสงสิ น ค5 า ทางถนนมาสู การขนสงทางราง
และน้ํ า (Modal
Shift) ในเส5 น ทางการที่ เ หมาะสมและเป นไปได5 และให5 ก ารขนสงทางถนนและ
ทางอากาศเปนการขนสงสนับสนุน
กลยุทธการดําเนินงาน
พัฒนาโครงสร5างพื้นฐานและบริการ และระบบบริหารจัดการขนสงสินค5า (Logistics) ให5มี
ประสิทธิ ภาพ สามารถเคลื่ อนย5ายสินค5 าได5ตรงเวลาและประหยั ดต5 นทุน โดยปรับปรุงและพัฒนาการขนสง
ทางรางให5มีบริการที่ดี ตรงตอเวลา และนาเชื่อถือ การขนสงทางน้ําทั้งทางลําน้ํา ชายฝ!tง และบริการเกี่ยวเนื่อง
ให5มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน กระบวนการที่ทําให5เกิดความลาช5า และต5นทุนในการดําเนินการ รวมทั้ง
เชื่ อมโยงการขนสงทางรางและทางน้ํ ากั บการขนสงรูป แบบอื่ น (ทางถนนและทางอากาศ) ตลอดจนพัฒนา
ระบบบริ หารจั ดการขนสงสิ นค5 าเพื่ อให5 การขนสงสิ น ค5 า มี ค วามสะดวก รวดเร็ ว และสามารถตอบสนอง
ความต5องการของผู5ใช5บริการได5อยางมีประสิทธิภาพ
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เปG าประสงคที่ ๓ : การเดิ นทาง การขนสJ ง และการจราจรมี ความปลอดภั ย ประหยั ดพลั งงาน และ
เปRนมิตรตJอสิ่งแวดล*อม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓. การพัฒนาระบบการขนสJงให*ได*มาตรฐานความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน
และเปRนมิตรตJอสิ่งแวดล*อม
ภาคคมนาคมขนสงได5 ส ร5 า งภาระให5 กั บ เศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศไมวาจะเป นมู ล คา
ความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ประมาณร5อยละ 2.8 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)
ซึ่งโดยทั่วไปมูลคาความเสียหายจากอุบัติเหตุไมควรเกินร5อยละ 1 – 2 ของ GDP โดยอุบัติเหตุสวนใหญ
เปนอุบัติเหตุจากการขนสงทางถนน รองลงมาเปนอุบัติเหตุจากการขนสงทางรถไฟ และมีสาเหตุมาจาก
พฤติกรรมของคนเปนหลัก
นอกจากนี้ ภาคการขนสงมีการใช5พลังงานในสัดสวนสูงถึงร5อยละ 35 ของการใช5พลังงานรวม
ของประเทศ ในขณะที่ ป ระเทศไทยยั งคงต5 องพึ่ งพิ ง การนํ า เข5 า น้ํ า มั น เชื้ อเพลิ ง จากตางประเทศ ซึ่ ง มี
ความผั นผวนและมี แนวโน5 มราคาสู งขึ้ น ประกอบกั บ ความต5 อ งการในการเดิ น ทางทางถนนเพิ่ ม สู ง ขึ้ น
โดยเฉพาะในชวงเวลาเรงดวน แตระบบการบริหารจัดการจราจรยังไมมีประสิทธิภาพทําให5การจราจรติดขัด
กอให5 เกิ ดการเผาผลาญน้ํ ามั นเชื้ อเพลิ งและการปลอยมลภาวะสู สิ่ งแวดล5 อมไมวาจะเป นมลพิ ษทางเสี ยง
และอากาศ และปริมาณควันดํา
เพื่อผลักดันให5เกิดการขนสงที่ยั่งยืนจึงจําเปนต5องปรับปรุงโครงสร5างพื้นฐาน มาตรฐานยานพาหนะ
และสภาพแวดล5อมให5มีคุณภาพและมีความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู5ที่มีส วนเกี่ย วข5อ งเพื่อเสริมสร5างความรู5 ความเข5าใจ จิตสํานึก และทักษะเรื่องความปลอดภัยด5า น
การขนสง รวมทั้ งสงเสริ มการขนสงที่ ประหยัด พลั งงานและเปนมิตรกับ สิ่งแวดล5 อม และปรั บปรุงและ
พัฒนาโครงสร5างพื้นฐานและการใช5เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการการขนสงและจราจรเพื่อลดระยะเวลาและ
เพิ่มความคลองตัวในการเดินทางและขนสง
โดยมีกลยุทธการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
กลยุ ทธที่ ๓.๑ ปรั บ ปรุ งโครงสร5 า งพื้ น ฐาน มาตรฐานยานพาหนะ และสภาพแวดล5 อม
ให5มีคุณภาพและความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง โดยปรับปรุงและพัฒนาโครงสร5างพื้นฐาน
สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก และตรวจสอบมาตรฐานยานพาหนะและสภาพแวดล5 อ มให5 มี คุ ณ ภาพ และ
ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง รวมทั้งประยุกตใช5เทคโนโลยีเพื่อการขนสงที่ปลอดภัย
กลยุทธที่ ๓.๒ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู5ที่มีสวนเกี่ยวข5องให5มีความรู5ความเข5าใจ จิตสํานึก
และทักษะเรื่องความปลอดภัยด5านการขนสงและจราจร โดยเสริ มสร5างความรู5ความเข5 าใจ สร5 างการมีส วนรวม
การประชาสัมพันธเพื่อปลูกฝ!งจิตสํานึกและทักษะเรื่องความปลอดภัยด5านการขนสงแกผู5ที่เกี่ยวข5อง รวมทั้ง
บังคับใช5และกํากับดูแลกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข5องอยางเข5มงวด
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๖
กลยุ ทธที่ ๓.๓ สงเสริ มการขนสงที่ ประหยั ดพลั งงานและเป นมิ ตรตอสิ่ งแวดล5 อม โดยการวิ จั ย
และพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ ให5 มี ก ารใช5 พ ลั ง งานและยานพาหนะที่ ส ะอาด สนั บ สนุ น การใช5 จั ก รยาน
และยานพาหนะไฟฟnา สงเสริมการขับขี่ที่ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง และบริหารจั ดการการใช5พลังงาน
ด5านการขนสงให5มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กลยุ ทธที่ ๓.๔ พั ฒนาและปรั บปรุ งโครงสร5 างพื้ นฐานเพื่ อลดป! ญหาและเพิ่ มความคลองตั ว
ในการเดิ น ทาง โดยพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง โครงสร5 า งพื้ น ฐานเพื่ อ เชื่ อ มตอโครงขายการเดิ น ทาง
การบริ ห ารจั ด การจราจร และการใช5 เ ทคโนโลยี เ พื่ อ อํ า นวยความสะดวกในการเข5 า ถึ ง ลดเวลาและ
เพิ่มคลองตัวในการเดินทาง
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๗
เปGาประสงคที่ ๔ : การพัฒนาการให*บริการระบบขนสJงสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔. พัฒนาโครงสร*างพื้นฐานและระบบการขนสJงให*ครอบคลุมทุกพื้นที่เศรษฐกิจ
ชุมชน อยJางทั่วถึง พอเพียง และประชาชนสามารถเข*าถึงระบบขนสJงสาธารณะเพิ่มขึ้น
การปรั บ ปรุ งพั ฒ นาโครงสร5 า งพื้ น ฐานและระบบขนสงสาธารณะให5 มีโ ครงขายการให5 บ ริ การ
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ชุ ม ชน และพื้ น ที่ ห างไกล เพื่ อ ตอบสนองความต5 อ งการในการสั ญ จร
ของประชาชน สงเสริ ม การเข5 า ถึ ง แหลงทองเที่ ย ว รวมทั้ งสร5 า งโอกาสในการเข5 า ถึ งบริ การพื้ น ฐาน
และบริ การทางสั งคมของรั ฐอยางเทาเที ยม และกระจายความเจริ ญ ไปสู ภู มิ ภ าค ซึ่ ง มี บ ทบาทสํ า คั ญ
การสร5างงาน สร5างรายได5 และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยมีกลยุทธการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
กลยุ ทธที่ ๔.๑ พัฒ นาโครงสร5า งพื ้น ฐานและเชื ่อ มโยงโครงขายระบบขนสงสาธารณะ
โดยเฉพาะระบบขนสงมวลชน ให5ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเมืองและพื้นที่ชนบท เพื่อให5ระบบขนสงสาธารณะ
มีความคลองตัว เชื่อถือได5 เข5าถึงสะดวก และราคาที่เหมาะสม โดยปรับปรุงโครงสร5างพื้นฐานที่มีอยูเดิม
และพัฒนาโครงสร5างพื้นฐานระบบขนสงสาธารณะในทุกสาขาการขนสงให5มีประสิทธิภาพสามารถใช5งานได5
อยางปลอดภัย เข5าถึงการบริการได5สะดวก รวมถึงเชื่อมตอกับระบบขนสงสาธารณะตางรูปแบบ (Public
Transport Interchange) ไมวาจะเปนการเชื่อมตอด5วยโครงสร5างพื้นฐานหรือการใช5เทคโนโลยีสมัยใหม
ระบบตั๋วโดยสาร (ระบบตั๋วตอตั๋วรวม) เพื่อให5ผู5ใช5บริการสามารถเข5าถึงและเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางได5
อยางสะดวกรวดเร็ว
กลยุ ทธที่ ๔.๒ สงเสริมการใช5ร ะบบขนสงมวลชน โดยกํา หนดมาตรการจู งใจให5ป ระชาชน
มาใช5ระบบขนสงมวลชนมากขึ้น
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๘
เปGาประสงคที่ ๕ : ระบบบริหารจัดการการขนสJงและการจราจรที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการระบบขนสJงและการจราจร
ระบบการบริ ห ารจั ด การด5 า นการขนสงและจราจรของประเทศยั ง ไมมี ป ระสิ ทธิ ภ าพเทาที่ ควร
เนื่ อ งจากการบู ร ณาการและการประสานการดํ า เนิ น งานระหวางหนวยงาน เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ น
และแปลงแผนไปสูการปฏิบัติยังไมเกิดขึ้นเปนอยางรูปธรรม การแบงแยกบทบาทของหนวยงานด5าน
การขนสง โดยเฉพาะระบบรางยั ง ไมชั ด เจนสงตอผลประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การองคกร
การพั ฒนาเทคโนโลยี ด5 านการขนสงและจราจรไมได5 ถู กนํ ามาใช5 ให5 เกิ ดประโยชนสู งสุ ดในการบริ หารจั ดการ
การขนสง กฎหมายและกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข5 องบางฉบั บล5 าสมั ยไมทั นตอการเปลี่ ยนแปลงและไมเอื้ อ ตอ
การพัฒนาภาคการขนสง รวมทั้งบุคลากรภาคการขนสงและจราจรจําเปนต5องได5รับการพัฒนาศักยภาพ
ในทุ กๆ ด5 า น เพื่ อให5 ส ามารถรองรั บ และปรั บ ตั ว ให5 เ ทาทั น การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล5อม รวมทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม และความต5องการของผู5ใช5บริการภาคการขนสง
โดยมีกลยุทธในการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
กลยุ ท ธที่ ๕.๑ กํ า หนดบทบาทและโครงสร5 า งองคกรของหนวยงานด5 า นการขนสง
โดยแบงแยกบทบาทการดําเนินงานของหนวยงานในฐานะ Policymaker, Operator, Regulator อยางชัดเจน
เพื่อให5สามารถกําหนดโครงสร5างองคกรรองรับการดําเนินงานได5อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ ๕.๒ เตรียมความพร5อมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด5านการขนสงของประเทศ
ให5สามารถปรับตัวให5ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ สังคม สิ่งแวดล5อม เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของประเทศ ภูมิภาค และโลก
กลยุทธที่ ๕.๓ บูรณาการดําเนินงานภายใต5แผนยุทธศาสตรและการแปลงแผนไปสูการปฏิบั ติ
ในทุกระดับ โดยกําหนดแนวทางการบูรณาการแผนงาน/ โครงการ/ งานของกระทรวงคมนาคม และสร5าง
เครือขายการประสานการทํางานรวมกันในทุกระดับ
กลยุทธที่ ๕.๔ นําเทคโนโลยีมาใช5ในการพัฒนาโครงสร5างพื้นฐาน ระบบขนสง และระบบบริการ
เพื่อการขนสง รวมทั้งบูรณาการระบบการขนสงของประเทศ โดยพัฒนาและประยุกตใช5เทคโนโลยีเพื่อ
การบูรณาการและการบริหารจัดการระบบการขนสงและจราจรของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
กลยุ ทธที่ ๕.๕ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ งกฏหมายและกฎระเบี ย บให5 เ อื้ อ ตอการสงเสริ ม และ
พัฒนาการขนสงให5เทาทันตอสภาพแวดล5อมที่เปลี่ยนแปลงไป
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๙
เปG า ประสงคที่ ๖ : เปRนองคกรที่ มีสมรรถนะสูงและมี การบริ หารจั ดการที่ดี รวมทั้งให*ความสํ าคั ญกั บ
การปGองกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖ การเปRนองคกรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ*านเมืองที่ดี
สภาพทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล5 อ มที่ เ ปลี่ ย นไปอยางรวดเร็ ว จากการรวมกลุ ม
ทางเศรษฐกิจ ความก5าวหน5าทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และความต5องการของประชาชนผู5ใช5บริการ
ที่ ห ลากหลายมากขึ้ น รวมทั้ งป! ญ หาการทุ จริ ตและประพฤติ มิชอบในวงราชการกระทรวงคมนาคมจึ งต5 อง
มี การปรั บปรุ งและพั ฒนาระบบการบริ หารจั ดการงาน งบประมาณ และทรั พยากรมนุ ษย ภายในองคกร
เพื่อเตรียมความพร5อมในทุกๆ ด5าน เพื่อมุงสูการเปนองคกร มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีธรรมาภิบาล
โดยมีกลยุทธในการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
กลยุทธที่ ๖.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให5มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ คุ5มคา มีความโปรงใส
ไมทุ จ ริ ต และสามารถตรวจสอบได5 โดยพั ฒ นาเทคโนโลยี ม าใช5 ใ นการปฏิ บั ติ ร าชการและการบริ ห าร
จัดการงาน นําระบบสากลเพื่อพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ ยกระดับมาตรฐาน
ความโปรงใสเพื่อสร5างการยอมรับและความเชื่อมั่น และพัฒนาระบบงานหรือกลไกเพื่อสร5างความโปรงใส
และปnองกันทุจ ริตอยางจริงจัง รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนเพื่อสร5างความโปรงใส
ในการปฏิบัติราชการและปnองกันการทุจริตและเป„ดโอกาสให5มีการตรวจสอบได5
กลยุทธที่ ๖.๒ พัฒนาระบบฐานข5อมูลให5มีความทันสมัย ถูกต5อง บูรณาการเชื่อมโยงระหวาง
หนวยงานในกระทรวงคมนาคมเพื่อสนับ สนุ นการตั ดสิ นใจการปฏิบั ติงานและการพัฒ นางานด5า นตางๆ
ได5อยางมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาฐานข5อมูลให5มีความถูกต5อง ทันสมัย ครอบคลุมการใช5งาน เน5นการบูรณาการ
โครงขายและการเข5าถึงข5อมูล
กลยุทธที่ ๖.๓ พัฒนาบุคลากรให5เปนคนดี มีความเปนผู5นํา สามารถปฏิบัติงานบนฐานความรู5
ที่ หลากหลายเชี่ ยวชาญเชิ งลึ ก และสามารถปรั บตั วรั บกั บสถานการณที่ เปลี่ ยนแปลงได5 อยางมี ประสิ ทธิ ภาพ
โดยเพิ่ มสมรรถนะของบุ คลากรด5 ว ยรู ป แบบที่ ห ลากหลายและมุ งเน5 น การเรี ย นรู5 จ ากประสบการณจริ ง
สงเสริมคานิยมไมทุจริต และพัฒนาหนวยงานให5เปนสังคมคนดีมีคุณธรรม
กลยุทธที่ ๖.๔ สร5างวัฒนธรรมการทํางานที่ความหลากหลายและสามารถทํางานข5ามหนวยงานหรือ
สายงานได5 พัฒนาคุณภาพของบุคลากรชีวิตและสังคมการทํางานที่มีความสุข โดยพัฒนาระบบหมุนเวียน
งานเพื่อสงเสริมให5บุคลากรได5เรียนรู5งานที่หลากหลาย และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวาง
การปฏิบัติหน5าที่และชีวิตครอบครัวของบุคลากร
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๑๐
3. โครงการ/ มาตรการสําคัญ (Flagship Projects) จําแนกตามเปnาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของ
แผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2559
เปGาประสงค/ยุทธศาสตร

โครงการ/มาตรการที่สําคัญ

เปGาประสงคที่ 1. เปRนศูนยกลางการเชื่อมตJอการเดินทางและการขนสJงของภูมิภาค
โครงการสําคัญ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑.
• โครงการศูนยเปลีย่ นถายรูปแบบการขนสงสินค5าเชียงของ จ.เชียงราย (ขบ.)
การเชื่อมตอโครงขายระบบขนสง
• โครงการกอสร5างศูนยการขนสงชายแดนจังหวัดนครพนม (ขบ.)
ภายในประเทศเพื่อเชื่อมตอประเทศ
• โครงการพัฒนาสถานีขนสงสินค5าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงสินค5าทางถนน
เพื่อนบ5าน
(จังหวัดชายแดน : ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก
และภาคใต5) (ขบ.)
• โครงการปรับปรุงขยายทาอากาศยานแมสอด จ.ตาก (บพ.)
• โครงการกอสร5างทาอากาศยานเบตง จ.ยะลา (บพ.)
• โครงการพัฒนาโครงขายทางหลวงเชื่อมโยงระหวางประเทศ (ทล.)
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปnายและเครื่องหมายจราจรรองรับประชาคมอาเซียน (ทล.)
• แผนพัฒนาทางหลวงสนับสนุนทาอากาศยานอูตะเภา (ทล.)
o ทางหลวงหมายเลข 3126 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 – ทางเข5า
ทาอากาศยานอูตะเภา
o ถนนภายในทาอากาศยานอูตะเภา
• โครงการกอสร5างทางหลวงชนบทสนับสนุนทาเรือแหลมฉบังทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
(ทช.)
• โครงการกอสร5างทางหลวงชนบททาเทียบเรือเชียงแสน จ.เชียงราย (ทช.)
• โครงการทางหลวงชนบทสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน (ทช.)
• โครงการกอสร5างทางหลวงชนบทสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต (ทช.)
o สาย รย.2015 แยก ทล.36 - แยก ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
o สาย รย.5050 แยกสายนิคมสร5างตนเอง สาย 15 - บ.ห5วยโปˆง อ.นิคมพัฒนา
จ. ระยอง
• โครงการกอสร5างทางหลวงชนบทสนับสนุนทาเทียบเรือคลองใหญ (ทช.)
o ถนนสายทางเข5าทาเทียบเรืออเนกประสงคคลองใหญ อ.คลองใหญ จ.ตราด
• โครงการกอสร5างทางหลวงชนบทสนับสนุนสะพานข5ามแมน้ําโขงแหงที่ 4
จ.เชียงราย (ทช.)
o สายแยก ทล.1020 - บ.กิ่วแก5ว อ.เทิง,จุน จ.เชียงราย,พะเยา
• โครงการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (SEA) สําหรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝ!tงทะเลภาคใต5
และแผนแมบทการพัฒนาโครงขายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษและการ
พัฒนาพื้นที่ (สนข.)
• โครงการกอสร5างรถไฟทางคู สาย สุราษฎรธานี – ชุมทางหาดใหญ – สงขลา (รฟท.)
• โครงการกอสร5างรถไฟทางคู สายขอนแกน - หนองคาย (รฟท.)
• โครงการกอสร5างรถไฟทางคู สายชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี (รฟท.)
• โครงการกอสร5างรถไฟทางคู สายเดนชัย - เชียงราย - เชียงของ (รฟท.)
• โครงการกอสร5างรถไฟทางคู สาย บ5านไผ - นครพนม (รฟท.)
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๑๑
เปGาประสงค/ยุทธศาสตร

โครงการ/มาตรการที่สําคัญ
• โครงการความรวมมือด5านรถไฟระหวาง ไทย – จีน (คค.)
• ความรวมมือด5านระบบรางระหวาง ไทย – ญี่ปุˆน (คค.)
• การพัฒนาโครงสร5างพืน้ ฐานด5านคมนาคมขนสงตามแนวตะวันออก – ตะวันตก
(E-W Corridor) (คค.)
• โครงการกอสร5างทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอก (กทพ.)
• โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 (กทท.)
• โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ป@งบประมาณ 2554 – 2560) (ทอท.)
โครงการกอสร5างทางวิ่งเส5นที่ ๓ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทอท.)
• โครงการพัฒนาทาอากาศยานภูเก็ต (ป@งบประมาณ 2553 – 2557) (ทอท.)
• โครงการพัฒนาโครงสร5างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ (บวท.)

มาตรการสําคัญ
• มาตรการพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภาให5เปนทาอากาศยานเชิงพาณิชยแหงที่ ๓ (สปค.)
• มาตรการพั ฒ นานิ ค มอุ ต สาหกรรมการบิ น และ/หรื อ ศู น ยซอมบํ า รุ ง อากาศยาน
ที่ ทาอากาศยานอูตะเภา (สนข.)
เปGาประสงคที่ 2. ระบบโลจิสติกสการขนสJงมีประสิทธิภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแขJงขัน
โครงการสําคัญ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒.
• การกอสร5างและควบคุ มงานกอสร5างชานชาลาขนถายสิ นค5าและอาคารคลังสิ นค5าภายใน
การพัฒนาระบบโลจิสติกสการขนสง
สถานีขนสงสินค5าพุทธมณฑล ต. บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม (ขบ.)
• พัฒนาระบบบริหารจัดการข5อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนสงสินค5า (ขบ.)
• โครงการกอสร5างเขื่อนยกระดับในแมน้ําเจ5าพระยาและนานเพื่อการเดินเรือ (จท.)
• โครงการกอสร5างทาเรือน้ําลึกปากบารา จ.สตูล (จท.)
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงสินค5าในแมน้ําปˆาสัก (จท.)
• โครงการกอสร5างทาเรือน้ําลึกสงขลา แหงที่ 2 (จท.)
• โครงการกอสร5างทาเรือที่จังหวัดชุมพร (จท.)
• โครงการกอสร5างทาเทียบเรืออเนกประสงคคลองใหญ จ.ตราด (จท.)
• คาศึกษาความเหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพทาเทียบเรือขนสงสินค5าเพื่อสนับสนุนดานชายแดน
สิงขร เชื่อมโยงระบบการสงสินค5าและการทองเที่ยวเส5นทาง EAST-WEST Ferry (จท.)
• โครงการจ5 างเหมาขุดลอกบํารุ งรักษารองน้ํ าเศรษฐกิ จ (รองน้ํ าป! ตตานี รองน้ํ าบ5านดอน
แมน้ําโขงบริเวณสามเหลี่ยมทองคํา กรุงเทพ รอง 2 และรองน้ําสงขลา (รองนอก) (จท.)
• โครงการกอสร5างทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายพัทยา-มาบตาพุด สายบางปะอิน-สระบุรีนครราชสีมา และสายบางใหญ-บ5านโปˆง-กาญจนบุรี (ทล.)
• โครงการเรงรัดขยายทางสายประธานให5เปน 4 ชองจราจร (ทล.)
• โครงการกอสร5างทางหลวงสนับสนุนการขนสงแบบตอเนื่อง (ทล.)
• โครงขายทางหลวงชนบทเพื่อการเชื่อมตอระบบการขนสง (ทช.)
• โครงการกอสร5างทางหลวงชนบทรนระยะทางลดต5นทุนการขนสง (ทช.)
o สายเลี่ยงเมืองสันปˆาตอง – หางดง (ตอนที่ 3) อ.สันปˆาตอง, หางดง จ. เชียงใหม
• โครงการกอสร5างทางคูในเส5นทางรถไฟสายชายฝ!tงทะเลตะวันออกชวงฉะเชิงเทราคลองสิบเก5า-แกงคอย (รฟท.)
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๑๒
เปGาประสงค/ยุทธศาสตร

โครงการ/มาตรการที่สําคัญ
• โครงการกอสร5างรถไฟทางคู สาย ชุมทางถนนจิระ - ขอนแกน (รฟท.)
• โครงการกอสร5างรถไฟทางคู สายประจวบคีรีขันธ - ชุมพร (รฟท.)
• โครงการกอสร5างรถไฟทางคู สายมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ (รฟท.)
• โครงการกอสร5างรถไฟทางคู สาย ลพบุรี – ปากน้ําโพ (รฟท.)
• โครงการกอสร5างรถไฟทางคู สายนครปฐม - หัวหิน (รฟท.)
เปGาประสงคที่ ๓ : การเดินทาง การขนสJง และการจราจรมีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และเปRนมิตรตJอสิ่งแวดล*อม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓.
การพัฒนาระบบการขนสงให5ได5
มาตรฐานความปลอดภัย ประหยัด
พลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดล5อม

โครงการสําคัญ
• โครงการกอสร5 า งศู น ยสอนขั บ รถยนตขนาดใหญ ต. ซี ล อง อ. เมื อ ง จ. ชั ย ภู มิ
ระยะที่ 2 (ขบ.)
• โครงการกอสร5 า งศู น ยทดสอบยานพร5 อ มระบบตรวจสภาพรถ ต. บึ ง คํ า พร5 อ ย
อ. ลําลูกกา จ. ปทุมธานี (ขบ.)
• โครงการระบบตรวจสอบสภาพรถของสํานักงานขนสงจังหวัดและสํานักงานขนสง
จังหวัดสาขา (ขบ.)
• โครงการปลูกฝ!งเด็กไทยใสใจวินัยจราจร (ขบ.)
• โครงการกอสร5างและจัดหาระบบตรวจการณชายฝ!tงอาวไทยตอนบน (VTS) (จท.)
• คาติดตั้งสถานีตรวจสอบความถูกต5องของเครื่องชวยการเดินเรือ DGPS บริเวณ
อาวไทยตอนบน (จท.)
• ผลผลิตโครงขายทางหลวงมีความปลอดภัย (ทล.)
• โครงการยกระดับความปลอดภัยบนทางหลวงบริเวณทางแยกขนาดใหญ (ทล.)
• โครงการกอสร5างสะพานและอุโมงคข5ามจุดตัดทางรถไฟ (ทช.)
o แยก ทล.315-บ.เกา
o แยก ทล.226-บ.นาโหนน
o แยก ทล.2-บ.โคกทา
o แยก ทล.1-บ.หาดสองแคว
o แยก ทล.2-โรงพยาบาลบัวใหญ
o แยก ทช.อต.2014-บ.โคน-บ.วังพะเนียด
o แยก ทล.226-บ.โนนมวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
o แยกทางหลวงหมายเลข 4-บ5านโพธิ์เรียง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ
o แยกทางหลวงหมายเลข 4-บ5านกลาง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
o แยกทางหลวงหมายเลข 35-บ5านโคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
o แยกทางหลวงหมายเลข 4-บ5านป•กเตียน อ.ทายาง จ.เพชรบุรี
o แยกทางหลวงหมายเลข 4-บ5านหน5าปnอม อ.สามร5อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ
o บ5านหนองทรายยาว-บ5านบางอิฐ อ.บ5านหมี่ จ.ลพบุรี
o แยกทางหลวงหมายเลข 4047-บ5านทาสําเภาใต5 อ.เมือง จ.พัทลุง
o แยกทางหลวงหมายเลข 4-บ5านบางหอ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
• โครงการศึกษาเพื่อจัดทํานโยบายและมาตรการการจํากัดอายุการใช5งานของรถยนต
และการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงาน และลดมลพิษจากภาคคมนาคมและ
ขนสง (สนข.)
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๑๓
เปGาประสงค/ยุทธศาสตร

โครงการ/มาตรการที่สําคัญ
• โครงการปรับปรุงโครงสร5างพื้นฐานทางรถไฟ (รฟท.)
o งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชํารุด หรือรับน้ําหนักกดเพลา
มาตรฐาน U.20 ไมได5
• โครงการติดตั้งเครื่องกั้นถนนเสมอระดับและปรับปรุงเครื่องกั้น (รฟท.)
• โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ (รฟท.)
โครงการกอสร5างโรงรถจักรแกงคอย (รฟท.)
มาตรการสําคัญ
• มาตรการเรงรัดระยะเวลาที่ใช5ในการพิจารณาผลการศึกษากระทบด5านสิ่งแวดล5อม
(EHIA) และผลกระทบตอสุขภาพ (HIA) ของการพัฒนาโครงสร5างพื้นฐานทางน้ํา
(จท.)
เปGาประสงคที่ 4 : การพัฒนาการให*บริการระบบขนสJงสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4.
พัฒนาโครงสร5างพื้นฐานและระบบ
การขนสงให5ครอบคลุมทุกพื้นที่
เศรษฐกิจ ชุมชน อยางทั่วถึง พอเพียง
และประชาชนสามารถเข5าถึง
ระบบขนสงสาธารณะเพิ่มขึ้น

โครงการสําคัญ
• การกอสร5างสถานีขนสงผู5โดยสาร (จ. พังงา และ จ.บึงกาฬ) (ขบ.)
• โครงการพัฒนาทาเรือ (จท.)
• โครงการพัฒนาเขื่อนกันทรายและคลื่น (จท.)
• โครงการพัฒนาเขื่อนปnองกันการกัดเซาะ (จท.)
• โครงการพัฒนาเขื่อนปnองกันตลิ่งพัง (จท.)
• โครงการขุดลอกบํารุงรักษารองน้ํา (จท.)
• แผนพัฒนาทาอากาศยานในความรับผิดชอบของ บพ. (บพ.)
• ผลผลิตโครงขายทางหลวงได5รับการพัฒนา (ทล.)
• ผลผลิตโครงขายทางหลวงได5รับการบํารุงรักษา (ทล.)
• โครงการแก5ไขป!ญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑลและเมืองหลัก (ทล.)
• โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก (ทล.)
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง (ทล.)
• โครงการบูรณะ ปรับปรุงสะพานทั่วประเทศ (ทล.)
• โครงขายทางหลวงชนบทเพื่อการทองเที่ยว (ทช.)
• การพัฒนาโครงขายทางหลวงชนบท (ทช.)
• สนับสนุนโครงการพระราชดําริและโครงการหลวง (ทช.)
• การบํารุงรักษาระบบโครงขายทางหลวงชนบท (ทช.)
• โครงการกอสร5างโครงขายถนนและสะพานใน กทม. และปริมณฑล
o ถนนเชื่อมตอถนนราชพฤกษ-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต5) ตอน NS1
o ถนนเชื่อมตอถนนราชพฤกษ-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต5) ตอน NS2
o ถนนเชื่อมตอถนนราชพฤกษ-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต5) ตอน NS3
o ถนนเชื่อมตอถนนราชพฤกษ-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต5) ตอน CD Road
o ขยายถนนราชพฤกษ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 2) (ซอยจรัญ สนิทวงศ 13-คลอง
มหาสวัสดิ์)
o โครงการกอสร5างสะพานข5ามแมน้ําเจ5าพระยาบริเวณพระสมุทรเจดีย
จ.สมุทรปราการ - ถนนเชื่อมตอ - สะพานข5ามแมน้ําทาจีนบริเวณ ทาฉลอม
จ.สมุทรสาคร
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๑๔
เปGาประสงค/ยุทธศาสตร

โครงการ/มาตรการที่สําคัญ
• โครงการกอสร5างทางหลวงชนบทเพื่อการแก5ไขป!ญหาจราจรของเมืองใหญในภูมิภาค
(ทช.)
o สาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
o สาย จ ผังเมืองรวมเมืองชุมพร จ.ชุมพร
o สาย ก (ตอนที่ 2) ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี
o สาย ง1 ง2 ง4 และ ง5 ผังเมืองรวมเมืองเพชรบูรณ จ.เพชรบูรณ
• การจัดทําระบบศูนยบริหารจัดการรายได5กลาง (Central Clearing House : CCH)
(สนข.)
• โครงการศึกษาจัดทําแผนบูรณาการการให5บริการระบบขนสงผู5โดยสารเชื่อมตอ
ระหวางรูปแบบการเดินทางทั้งทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และทางราง (สนข.)
• โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงออน ชวง บางซื่อ - มักกะสัน - หัวหมาก
และบางซื่อ - หัวลําโพง (รฟท.)
• โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงออน ชวง บางซื่อ - ตลิ่งชัน (รฟท.)
• โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงออน ชวง บางซื่อ – รังสิต (รฟท.)
• โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงออน ชวง ตลิ่งชัน - ศาลายา (รฟท.)
• โครงการระบบรถไฟชานเมื อง สายสี แดงออน ชวง รั งสิ ต - มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต (รฟท.)
• โครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ( Airport Link )
สวนตอขยาย ชวงดอนเมือง – พญาไท (รฟท.)
• โครงการกอสร5างรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ – หัวหิน (รฟท.)
• โครงการกอสร5างรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ – ระยอง (รฟท.)
• โครงการรถไฟฟnาสายสีน้ําเงิน ชวงหัวลําโพง-บางแค และชวงบางซื่อ-ทาพระ (รฟม.)
• โครงการรถไฟฟnาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง-สมุทรปราการ (รฟม.)
• โครงการรถไฟฟnาสายสีเขียว ชวงหมอชิต-สะพานใหม-คูคต (รฟม.)
• โครงการรถไฟฟnาสายสีชมพู ชวงแคราย-มีนบุรี (รฟม.)
• โครงการรถไฟฟnาสายสีส5ม ชวงตลิ่งชัน-มีนบุรี (รฟม.)
• โครงการรถไฟฟnาสายสีมวง ชวงเตาปูน-ราษฎรบูรณะ (รฟม.)
• โครงการรถไฟฟnาสายสีเหลือง ชวงลาดพร5าว-สําโรง (รฟม.)
• โครงการจ5างศึกษา สํารวจเพื่อการประเมินและให5ข5อเสนอแนะในการปรับปรุง และ
ออกแบบโครงสร5างพื้นฐานการขนสงสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู5สูงอายุของ
กระทรวงคมนาคม ระยะที่ 2 (สปค.)
เปGาประสงคที่ 5 : ระบบบริหารจัดการการขนสJงและการจราจรที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5.
พัฒนาการบริหารจัดการระบบขนสง
และการจราจร

โครงการสําคัญ
• โครงการกอสร5างอาคารเรียน ศูนยพัฒนาบุคลากรด5านการบิน
อาคารฝˆายอํานวยการและสิ่งกอสร5างประกอบ (สบพ.)
• พัฒนาบุคลากรให5ครอบคลุมระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว มุงเน5นการใช5
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)
• โครงการพัฒนาระบบการประชุมทางไกลผานจอภาพแบบบูรณาการและ
การเชื่อมตอระบบกล5องวงจรป„ด ของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 2 (สปค.)
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๑๕
เปGาประสงค/ยุทธศาสตร

โครงการ/มาตรการที่สําคัญ
• โครงการพัฒนาศูนยบูรณาการการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบแหงชาติ (สปค.
• โครงการพัฒนาศูนยความปลอดภัยคมนาคมและศูนยรับเรื่องรางร5องทุกขของ
กระทรวงคมนาคม (สปค.)
เปGาประสงคที่ 6 : เปRนองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งให*ความสําคัญกับการปGองกันและปราบปราม
ทุจริตภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6.
การเปนองคกรสมรรถนะสูงที่ยึดมัน่
ในหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ5านเมืองที่ดี

โครงการสําคัญ
• โครงการจัดทําแผนพัฒนาระบบฐานข5อมูลสารสนเทศการขนสงและจราจรและ
การเผยแพรแผนข5อมูลสารสนเทศด5านการขนสงและจราจร (สนข.)
• โครงการบํ า รุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง ระบบฐานข5 อ มู ล สารสนเทศและแบบจํ า ลอง
ด5านการขนสงและจราจร (สนข.)
• การพัฒนาศักยภาพระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-office) (สนข.)
• โครงการศึกษาออกแบบระบบบูรณาการงานอิเล็กทรอนิกสของกระทรวงคมนาคม
และพัฒนาระบบงานอิเล็คทรอนิกสของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.)
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๑๖

4. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้ วัดแผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2559 อ5 างอิ งจากตั วชี้ วัดและคาเปnาหมายตัว ชี้วั ดบางสวนของแผนหลักการพัฒ นาระบบขนสงและจราจร
พ.ศ. 2554 – 2563 ฉบับทบทวน และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรสํารักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2559 โดยได5คัดเลือกตัวชี้วัดที่สามารถสะท5อนเปnาประสงค
แผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคมฯ ได5อยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
เปGาประสงค

ตัวชี้วัดเปGาประสงค/ คJาเปGาหมาย

เปGาประสงคที่ 1 :
1.1 มูลคJาการขนสJงสินค*าที่ดJานการค*าชายแดนที่สําคัญ ซึ่งเชื่อมตJอโครงขJายทางหลวงอาเซียน
เปนศูนยกลางการเชื่อมตอการ
หนวย: ล5านบาท
เดินทางและการขนสงของภูมภิ าค
ดJานชายแดน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ดานเชียงของ
16,041.94
16,844.04
17,686.24
18,570.55
19,499.08
ดานแมสาย
12,759.84
13,397.83
14,067.72
14,921.11
15,667.17
ดานแมสอด
62,420.68
65,541.71
68,818.80
72,259.74
75,872.73
ดานหนองคาย
64,625.63
67,856.91
71,249.76
74,812.25
78,552.86
ดานนครพนม
81,775.13
85,863.89
90,157.08
94,664.93
99,398.18
ดานมุกดาหาร
69,042.90
72,495.05
76,119.80
79,925.79
83,922.08
ดานอรัญประเทศ
74,437.76
78,159.65
82,067.63
86,171.01
90,479.56
ดานสะเดา
366,215.73 384,526.52 403,752.85 423,940.49 445,137.51
ดานปาดังเบซาร
159,530.21 167,506.72 175,882.06 184,676.16 193,909.67
ที่มา : ดานศุลากรแมสาย เชียงของ แมสอด หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อรัญประเทศ สะเดา ปาดังเบซาร และกรมการค5าตางประเทศ กระทรวงพาณิชย
ประมวลโดย สนข.
หมายเหตุ : มูลคาของสินค5านําเข5า-สงออก ณ ดานพรมแดนที่สําคัญและสามารถเชื่อมโยงกับทางหลวงอาเซียน (AH) ที่กําหนดให5ใช5สําหรับการขนสงสินค5าผานแดนของ
ประเทศไทย โดยใช5ข5อมูลจากสถิติของดานศุลกากร และกรมการค5าตางประเทศ กระทรวงพาณิชย และคิดอัตราการเพิ่มขึ้นของมูลคาการค5าเฉลี่ย ร5อยละ 5 ตอป@ ซึ่งเปน
อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของการค5าชายแดน
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๑๗
เปGาประสงค

ตัวชี้วัดเปGาประสงค/ คJาเปGาหมาย
1.2 ปริมาณการขนสJงสินค*าผJานทJาเรือแหลมฉบัง
หนวย: ล5านทีอียู
พ.ศ. 2562
8.25

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
6.78
7.10
7.45
7.85
ที่มา : กทท.
หมายเหตุ : ปริมาณการขนสงสินค5าผานทาเรือแหลมฉบัง หมายถึง ปริมาณตูม5 ีสินค5าและตู5เปลาจากการขนสงตูส5 ินค5าระหวางประเทศ การขนสงตู5สินค5าในประเทศ และ
การขนสงตูส5 ินค5าชายฝ!tงที่เข5าสูระบบ Shift Mode ของทาเรือแหลมฉบัง
๑.3 ปริมาณผู*โดยสารรวมที่ทJาอากาศยานสุวรรณภูมิ
หนวย : ล5านคน
พ.ศ. 2562
68.49

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
54.27
59.54
62.56
65.54
ที่มา : ทอท.
หมายเหตุ : ปริมาณผู5โดยสารรวม หมายถึง ปริมาณผูโ5 ดยสารขาเข5า + ขาออก + ผาน (Transit) ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ
๑.4 ปริมาณการขนสJงสินค*ารวมที่ทJาอากาศยานสุวรรณภูมิ
หนวย : ล5านตัน
พ.ศ. 2562
1.37

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
1.25
1.28
1.31
1.34
ที่มา : ทอท.
หมายเหตุ : ปริมาณการขนสงสินค5ารวม หมายถึง ปริมาณการขนสงสินค5าและไปรษณียภัณฑระหวางประเทศ (ขาเข5า + ขาออก) และรวมภายในประเทศ (ขาเข5า+ขาออก)
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๑๘
เปGาประสงค

ตัวชี้วัดเปGาประสงค/ คJาเปGาหมาย
๑.๕ ปริมาณเที่ยวบินทั้งหมดภายในเขตแถลงขJาวการบินกรุงเทพ (BKK FIR)
หนวย : จํานวนเที่ยวบิน/ป@
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
๘๘๐,๐๐๐
๙๔๐,๐๐๐
๑,๐๑๐,๐๐๐
๑,๐๘๐,๐๐๐
๑,๑๕๐,๐๐๐
ที่มา : บวท.

2.1 สัดสJวนปริมาณการขนสJงสินค*าทางน้ํา (ลําน้ําและชายฝghง)
เปGาประสงคที่ 2 :
ระบบโลจิสติกสการขนสงมี
หนวย : ร5อยละ
1)
2)
2)
2)
ประสิทธิภาพเพิ่มขีดความสามารถ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 25622)
ในการแขงขัน
11.27
11.17
11.08
11.08
11.08
ที่มา : แบบจําลองด5านการขนสงและจราจรระดับประเทศ (NAM) ในโครงการ TDL พ.ศ. 2555 - 2557
หมายเหตุ : เปนข5อมูลประมาณการ
๑) ข5อมูลจากการสํารวจปริมาณการขนสงสินค5าในป@ 2556 รวมกับตัวเลขคาดการณดัชนีผู5ผลิต (Producer Price) รายกลุมสินค5าสินค5าของกระทรวง
พาณิชยแล5วนํามาวิเคราะหด5วยแบบจําลองด5านการขนสงและจราจรระดับประเทศ (NAM)
๒) ข5อมูลจากการวิเคราะหด5วยแบบจําลองในป@ 2557 ป@ 2560 และป@ 2565 โดยวิธี interpolation
๓) ข5อมูลคาดการณปริมาณการขนสงสินค5าจากแบบจําลองด5านการขนสงและจราจรระดับประเทศ (NAM)
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๑๙
เปGาประสงค

ตัวชี้วัดเปGาประสงค/ คJาเปGาหมาย
๒.2 สัดสJวนปริมาณการขนสJงสินค*าราง
1)

2)

2)

2)

หนวย : ร5อยละ
พ.ศ. 25622)
1.40

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
1.40
1.40
1.40
1.40
ที่มา : แบบจําลองด5านการขนสงและจราจรระดับประเทศ (NAM) ในโครงการ TDL พ.ศ. 2555 - 2557
หมายเหตุ : เปนข5อมูลประมาณการ
๑) ข5อมูลจากการสํารวจปริมาณการขนสงสินค5าในป@ 2556 รวมกับตัวเลขคาดการณดัชนีผู5ผลิต (Producer Price) รายกลุมสินค5าสินค5าของกระทรวง
พาณิชยแล5วนํามาวิเคราะหด5วยแบบจําลองด5านการขนสงและจราจรระดับประเทศ (NAM)
๒) ข5อมูลจากการวิเคราะหด5วยแบบจําลองในป@ 2557 ป@ 2560 และป@ 2565 โดยวิธี interpolation
๓) ข5อมูลคาดการณปริมาณการขนสงสินค5าจากแบบจําลองด5านการขนสงและจราจรระดับประเทศ (NAM)หมายเหตุ : สัดสวนปริมาณการขนสงทางราง
ภายในประเทศเทียบกับปริมาณการขนสงสินค5ารวมทุกรูปแบบการขนสง
๒.3 ความตรงตJอเวลาของรถไฟขนสินค*ารวม
หนวย : ร5อยละ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
30
30
30
30
30
ที่มา : รฟท.
หมายเหตุ : การวัดความตรงตอเวลาของรถไฟขนสงสินค5าทุกเส5นทาง โดยพิจารณาจากการออกรถจากจุดต5นทางและเดินทางถึงจุดปลายทางตรงตามตารางเวลา
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๒๐

เปGาประสงค

ตัวชี้วัดเปGาประสงค/ คJาเปGาหมาย

เปGาประสงคที่ 3 :
3.๑ จํานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุบนโครงขJายทางหลวงตJอระยะทางการเดินทาง
การเดินทาง การขนสง และ
หนวย : ครั้งตอพันล5านคัน-กม. หรือ V-KT
การจราจรมีความปลอดภัย ประหยัด
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พลังงาน และเปนมิตรตอสิ่งแวดล5อม
42.11
42
40
37
34
ที่มา : ทล.
หมายเหตุ : การวัดจํานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุบนโครงขายทางหลวงตอระยะทางการเดินทาง เพื่อให5สอดคล5องกับเปnาหมายทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน
พ.ศ. 2554-2563 ตามกรอบปฏิญญามอสโก
3.2 อัตราผู*เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนสJงทางถนนทั่วประเทศ
หนวย: คนตอประชากรแสนคน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
15
13

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
21
19
17
ที่มา : สนข.
หมายเหตุ : การคํานวณอัตราผู5เสียชีวิตจากการขนสงทางถนนทั่วประเทศที่รวบรวมโดยกลุJมปGองกันการบาดเจ็บ สํานักโรคไมJติดตJอ กระทรวงสาธารณสุข โดยการกําหนด
คาเปnาหมายในอนาคตคํานวณจากเปGาหมายของทศวรรษแหJงความปลอดภัยทางถนน (ปj 2554-2563) คือ ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนลงร5อยละ 50 โดยเปรียบเทียบกับ
ป@ 2553
3.3 ร*อยละของจํานวนอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนสJงผู*โดยสารสาธารณะเปรียบเทียบกับจํานวนเรือที่จดทะเบียนเปRนเรือโดยสาร
หนวย : ร5อยละ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
0.205
0.205
0.203
0.203
ที่มา : จท.
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๒๑
เปGาประสงค

ตัวชี้วัดเปGาประสงค/ คJาเปGาหมาย
3.4 สัดสJวนการใช*พลังงานของภาคการขนสJง
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
34
33
32
ที่มา : รายงานการใช5พลังงานของประเทศ กระทรวงพลังงาน

พ.ศ. 2561
31

หนวย : ร5อยละ
พ.ศ. 2562
30

พ.ศ. 2561
88

หนวย : กิโลเมตรตอชั่วโมง
พ.ศ. 2562
89

3.5 อัตราการเคลื่อนตัวของรถบนถนนโครงขJายทางหลวง
พ.ศ. 2558
78
ที่มา : ทล.
เปGาประสงคที่ 4 :
พัฒนาโครงสร5างพื้นฐานและ
ระบบการขนสงให5ครอบคลุม
ทุกพื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชน
อยางทั่วถึง พอเพียง และ
ประชาชนสามารถเข5าถึง
ระบบขนสงสาธารณะเพิ่มขึ้น

พ.ศ. 2559
80

พ.ศ. 2560
85

4.๑ ร*อยละของผู*ใช*ถนนในโครงขJายของกรมทางหลวงที่มีตJอการบริหารเชิงประสบการณ (Customer Experience Management)
หนวย : ร5อยละ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
85
85
85
85
85
ที่มา : ทล.
หมายเหตุ : เปนการวัดความพึงพอใจของผู5ใช5บริการถนนในโครงขายของกรมทางหลวง ตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป เพื่อสะท5อนผลการดําเนินงานในการปรับปรุงถนน
ในโครงขายความรับผิดชอบให5ผู5รบั บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

แผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๒
เปGาประสงค

ตัวชี้วัดเปGาประสงค/ คJาเปGาหมาย
4.2 ร*อยละของผู*ใช*ถนนในโครงขJายของกรมทางหลวงชนบทที่มีตJอการบริหารเชิงประสบการณ (Customer Experience Management)
หนวย: ร5อยละ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
85
85
85
85
85
ที่มา : ทช.
หมายเหตุ : เปนการวัดความพึงพอใจของผู5ใช5บริการถนนในโครงขายของกรมทางหลวงชนบท ตั้งแตระดับ 4 ขึ้นไป เพื่อสะท5อนผลการดําเนินงานในการปรับปรุงถนน
ในโครงขายความรับผิดชอบให5ผู5รบั บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด
4.3 ความพึงพอใจของผู*ใช*บริการระบบขนสJงมวลชน
หนวย : ร5อยละ
พ.ศ. 2562
80
90
80
95

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ขสมก.
80
80
80
80
บขส.
90
90
90
90
รฟท.
80
80
80
80
รฟม.
95
95
95
95
ที่มา : ขสมก. บขส. รฟท. และ รฟม.
หมายเหตุ : การวัดความพึงพอใจโดยรวมตอการใช5บริการ ทั้งในประเด็นความตรงตอเวลา การปฏิบัติงานของเจ5าหน5าที่ประจํารถ เส5นทางที่ให5บริการ ความถี่ในการ
ให5บริการ การให5ข5อมูลขาวสารการเดินทาง อัตราคาโดยสาร ฯลฯ
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๒๓
เปGาประสงค

ตัวชี้วัดเปGาประสงค/ คJาเปGาหมาย

เปGาประสงคที่ 5 :
5.๑ จํานวนโครงการของกระทรวงคมนาคมที่มีการบูรณาการและการบริหารจัดการโครงการระหวJางหนJวยงานในสังกัดและหนJวยงานภายนอก
ระบบบริหารจัดการการขนสง
หนวย : โครงการ
และการจราจรที่มีประสิทธิภาพ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
12
12
13
13
14
ที่มา : สนย. สปค.
5.2 จํานวนผู*สําเร็จการศึกษา/ ฝsกอบรมจากสถาบันการศึกษาด*านการขนสJงของหนJวยงานในสังกัด
หนJวยงาน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
จท.
180
180
180
สบพ.
1,196
1,304
1,324
ที่มา : จท. และ สบพ.
หมายเหตุ : จท. : จํานวนนักเรียนเดินเรือพาณิชยที่สําเร็จการศึกษาจากศูนยฝ•กพาณิชยนาวี
สบพ. : จํานวนผูส5 ําเร็จการศึกษา/ ฝ•กอบรมจากสถาบันการบินพลเรือน

พ.ศ. 2561
180
1,323

หนวย: คน
พ.ศ. 2562
180
1,281

5.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการพัฒนาระบบการประชุมทางไกลผJานจอภาพแบบบูรณาการและการเชื่อมตJอระบบกล*องวงจรปtดของ
กระทรวงคมนาคม ระยะที่ 2
หนJวย: ร*อยละ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
100
100
na
na
na
ที่มา : ศทท. สปค.
หมายเหตุ : วัดผลจากการดําเนินโครงการพัฒนาระบบการประชุมทางไกลผJานจอภาพแบบบูรณาการและการเชื่อมตJอระบบกล*องวงจรปtดของกระทรวงคมนาคม
ระยะที่ 2 ได*ผลงานร*อยละ 100 ตามแผนที่กําหนดไว*ในแตJละปj
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๒๔
เปGาประสงค

ตัวชี้วัดเปGาประสงค/ คJาเปGาหมาย
5.4 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการพัฒนาศูนยบูรณาการการขนสJงตJอเนื่องหลายรูปแบบแหJงชาติ
หนวย: ร5อยละ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
na
100
na
na
na
ที่มา : ศทท. สปค.
หมายเหตุ : วัดผลจากการดําเนินโครงการพัฒนาศูนยบูรณาการการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบแหงชาติ โดยได5ผลงงานร5อยละ 100 ตามแผนที่กําหนดไว5ในแตละป@
5.5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการพัฒนาศูนยความปลอดภัยคมนาคมและศูนยรับเรื่องราวร*องทุกขของกระทรวงคมนาคม
หนวย: ร5อยละ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
na
100
na
na
na
ที่มา : ศทท. สปค.
หมายเหตุ : วัดผลจากการดําเนินโครงการพัฒนาศูนยความปลอดภัยคมนาคมและศูนยรับเรื่องราวร5องทุกขของกระทรวงคมนาคม โดยได5ผลงานร5อยละ 100 ตามแผน
ที่กําหนดไว5ในแตละป@

6.๑ ร*อยละเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปรJงใสของหนJวยงาน
เปGาประสงคที่ 6 :
การเปนองคกรสมรรถนะสูง
ที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
การบริหารกิจการบ5านเมืองที่ดี
90
90
90
ที่มา : ศปท. สปค.

พ.ศ. 2561
90
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หนวย : ร5อยละ
พ.ศ. 2562
90

๒๕
เปGาประสงค

ตัวชี้วัดเปGาประสงค/ คJาเปGาหมาย
6.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนบูรณาการการติดตามโครงการสําคัญของกระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2558
100

พ.ศ. 2559
100

พ.ศ. 2560
na

พ.ศ. 2561
na

หนวย: ร5อยละ
พ.ศ. 2562
na

ที่มา : ศทท. สปค.
หมายเหตุ : วัดผลจากการดําเนินโครงการบูรณาการการติดตามโครงการสําคัญของ คค. ได5ผลงานร5อยละ 100 ตามแผนที่กําหนดไว5ในแตละป@
6.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการศึกษาออกแบบระบบบูรณาการงานอิเล็กทรอนิกสของกระทรวงคมนาคม และพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส
ของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หนวย: ร5อยละ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
na
100
100
na
na
ที่มา : ศทท. สปค.
หมายเหตุ : วัดผลจากการดําเนินโครงการศึกษาออกแบบระบบบูรณาการงานอิเล็กทรอนิกสของกระทรวงคมนาคมและพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ได5ผลงานร5อยละ 100 ตามแผนที่กําหนดไว5ในแตละป@
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
12 พฤศจิกายน 2558
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