1

รายงานการติดตามประเมินผลการดําเนินงานแผนงาน / โครงการสําคัญตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร'ของกระทรวงคมนาคม
ประจําป-งบประมาณ พ.ศ. 2559
ของการรถไฟแห5งประเทศไทย
รอบการรายงานที่ 1 ผลการดําเนินงานรอบ 3 เดือน (ระหว5างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2559)
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในสวนที่เกี่ยวข,องกับด,านการขนสงทางรางของกระทรวงคมนาคม
ขอ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ข,อ 6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร,างพื้นฐานด,านการขนสงและคมนาคม ด,านคมนาคมทางบกโดยเริ่มโครงการรถไฟฟ5าขนสงมวลชน ใน กทม. และรถไฟฟ5าเชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพิ่มเติม เพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชนและเพื่อให,มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เพื่อตั้งฐานให,รัฐบาลตอไปทําตอได,ทันที
ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม
ผลการเบิกจ5ายงบประมาณป- 2559
ผลการดําเนินงาน
พ.ศ.2554 - 2558
(หน5วย : ลานบาท ทศนิยม 2 ตําแหน5ง)
(ฉบับปรับปรุง)
ผลผลิต
โครงการ
ป=ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
* 11 ก.พ.2558
แผน/ผล
รอยละ
แผน
/
ผล
วงเงิ
น
รอยละ
ปกค.อนุมัติขยายกรอบเวลาให,
ครอบคลุมปAงบประมาณ 2559*
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาโครงสร,าง
- ระบบรถไฟฟ5าชานเมือง ระยะ
พื้นฐานและระบบการขนสงให,ครอบ
ทางประมาณ 21.8 กิโลเมตร
คลุมทุกพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนอยางทั่วถึง
พอเพียง และประชาชนสามารถเข,าถึง
ระบบขนสงสาธารณะเพิ่มขึ้น

1. โครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
แผนงาน
(Airport Rail Link) สวนตอขยาย ชวงทาอากาศยานดอนเมือง ผลงาน
บางซื่อ - พญาไท
วงเงินรวมโครงการ : 31,139.35 ล,านบาท
วัตถุประสงค' :
1) เพิ่มศักยภาพและอํานวยความสะดวกแกผู,โดยสารที่จะต,องเดินทางไปมา
ระหวางทาอากาศยานทั้งสองแหง
2) ชวยประหยัดงบประมาณในการขยายทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
3) สงเสริมให,ประเทศไทยเปVนศูนยกลางการบินของภูมิภาค
4) ลดเวลาในการเดินทางเชื่อมโยงสองสนามบิน
5) ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจากปWญหาการจราจรติดขัด
6) ลดการใช,พลังงานเชื้อเพลิงและลดปWญหาทางด,านมลพิษทางอากาศ
7) สงเสริมภาพลักษณของประเทศในด,านคมนาคมขนสงให,ดีขึ้น
สถานะ:
- การรถไฟฯ ลงนามในสัญญาจ,างที่ปรึกษาจัดทําเอกสารประกวดราคาและทบทวน
แบบรายละเอียดโครงการฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เริ่มงาน เมื่อวันที่ 3
สิงหาคม 2558
- พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ประกาศใช,ใน
ราชกิจจานุเบกษาแล,ว เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 การรถไฟฯ ลงนามจ,าง
ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เริ่มงานเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
- ระยะที่ 1 ชวงพญาไท - บางซื่อ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) มีมติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ให,กระทรวงคมนาคมเรงสร,าง
ความชัดเจนในการพิจารณาทบทวนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ชวง
บางซื่อ - ดอนเมือง และให,ชะลอการลงทุนดังกลาวไปกอน โดยการรถไฟฯ
ได,ชี้แจงไปยัง คค.ตามสั่งการท,ายหนังสือความเห็นของ สศช.แล,ว เมื่อวันที่ 23
พฤษภาคม 2559 ซึ่งประกอบด,วยรายละเอียด ได,แก
- ปรับแบบกอสร,าง ซึ่งการรถไฟฯ ได,ดําเนินการแล,วเสร็จ
- การดําเนินงานรวมทุนลักษณะ PPP ยังไมได,ข,อยุติวาจะดําเนินงานอยางไร

14.20
6.75

แผนการจายเงิน
ผลการจายเงิน

420.200
-

100
-

- มีการทบทวนแบบรายละเอียดอันเนื่องจากการ
ปรับแบบโครงการสายสีแดง ชวงบางซื่อ-รังสิต
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ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558
ปกค.อนุมัติขยายกรอบเวลาให,
ครอบคลุมปAงบประมาณ 2559*

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลการเบิกจ5ายงบประมาณป- 2559
(หน5วย : ลานบาท ทศนิยม 2 ตําแหน5ง)

โครงการ

ป=ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
แผน/ผล

รอยละ

แผน / ผล

2. โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงเข,ม ชวง รังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
แผนงาน
ศูนยรังสิต
ผลงาน
วงเงินรวมโครงการ : 6,028.32 ล,านบาท
วัตถุประสงค' :

13.70
5.50

แผนการจายเงิน
ผลการจายเงิน

วงเงิน

รอยละ

- ระยะที่ 2 ชวงบางซื่อ - ดอนเมือง การทบทวนแบบรายละเอียดและจัดทํา
เอกสารประกวดราคาโครงการฯ แล,วเสร็จ โดยการรถไฟฯ ได,นําสงรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล,อม (EIA) ฉบับเพิ่มเติมไปยังสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาโครงสร,าง
- ระบบรถไฟฟ5าชานเมือง ระยะ
พื้นฐานและระบบการขนสงให,ครอบ
ทางประมาณ 21.8 กิโลเมตร
คลุมทุกพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนอยางทั่วถึง
พอเพียง และประชาชนสามารถเข,าถึง

45.930
16.66

100
36.27
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ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558
ปกค.อนุมัติขยายกรอบเวลาให,
ครอบคลุมปAงบประมาณ 2559*

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ระบบขนสงสาธารณะเพิ่มขึ้น

ผลการเบิกจ5ายงบประมาณป- 2559
(หน5วย : ลานบาท ทศนิยม 2 ตําแหน5ง)

โครงการ

ป=ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
แผน/ผล

รอยละ

แผน / ผล

วงเงิน

30.80
7.00

แผนการจายเงิน
ผลการจายเงิน

-

รอยละ

เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนสงทางรถไฟในกรุงเทพฯ
เชื่อมโยงกับระบบขนสงอื่นๆ ให,เปVนโครงขายการขนสงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในภาพ
รวม เพิ่มประสิทธิภาพให,บริการด,านการเดินรถ รถไฟทางไกล รถไฟชานเมือง รวมทั้ง
รถไฟฟ5าชานเมืองของการรถไฟฯ ลดปWญหาการจราจรติดขัดที่บริเวณทางตัดเสมอระดับ
ชวยประหยัดและลดต,นทุนด,านพลังงานของประเทศและสงเสริมการขนสงด,วย
ระบบราง
สถานะ:
- รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล,อม (EIA) ผานการพิจารณาจาก กก.วล.เมื่อ
วันที่ 18 มีนาคม 2558
- การรถไฟฯ ลงนามในสัญญาวาจ,างงานบริการที่ปรึกษาเพื่อทบทวนแบบรายละเอียด
และจัดทําเอกสารประกวดราคาโครงการฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 และ
ที่ปรึกษาฯ เริ่มงาน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558
- ที่ปรึกษาฯ สงรางรายงานฉบับสมบูรณ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558
- ขณะนี้อยูระหวางคณะกรรมการตรวจการจ,าง ให,ที่ปรึกษาแก,ไขข,อมูลเพิ่มเติม

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาโครงสร,าง
- ระบบรถไฟฟ5าชานเมือง ระยะ
พื้นฐานและระบบการขนสงให,ครอบ
ทางประมาณ 26 กิโลเมตร
คลุมทุกพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนอยางทั่วถึง
พอเพียง และประชาชนสามารถเข,าถึง
ระบบขนสงสาธารณะเพิ่มขึ้น

3. โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงออน ชวง บางซื่อ - พญาไท - มักกะสันแผนงาน
หัวหมาก และสายสีแดงเข,ม ชวง บางซื่อ - หัวลําโพง
ผลงาน
วงเงินรวมโครงการ : 44,157.76 ล,านบาท
วัตถุประสงค' :
เพื่อเพิ่มศักยภาพการให,บริการขนสงระบบรางภายในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เชื่อมโยงการเดินทางระหวางกลางกรุงเทพฯ กับบริเวณชานเมืองและ
ปริมณฑล สนับสนุนให,ประชาชนใช,บริการระบบขนสงสาธารณะเพิ่มมากขึ้น ลด

160.000

100
-
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ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558
ปกค.อนุมัติขยายกรอบเวลาให,
ครอบคลุมปAงบประมาณ 2559*

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลการเบิกจ5ายงบประมาณป- 2559
(หน5วย : ลานบาท ทศนิยม 2 ตําแหน5ง)

โครงการ

ป=ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
แผน/ผล

รอยละ

แผน / ผล

45.90
35.80

แผนการจายเงิน
ผลการจายเงิน

วงเงิน

รอยละ

3,521.720
1,061.340

100
30.14

ปริมาณการจราจร ความแออัดและมลภาวะทางถนน ชวยลดปริมาณการใช,พลังงาน
ในภาพรวมของกรุงเทพมหานครและของประเทศ
สถานะ:
- การรถไฟฯ รายงานกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 ขอออก
พระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน
- กระทรวงคมนาคม เสนอโครงการฯ ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติดําเนินการ
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558
- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) มีหนังสือ
แจ,งให,การรถไฟฯ ชี้แจงข,อมูลเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558
- คณะกรรมการ สศช. มีมติเห็นชอบให,การรถไฟฯ ดําเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 2
มีนาคม 2559
- การรถไฟฯ ได,ลงนามสัญญาจ,างที่ปรึกษาประกวดราคา เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม 2559 เริ่มงาน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกสการขนสง

- ความจุของทางเพิ่มขึ้นอยางน,อย 4. โครงการก5อสรางรถไฟทางคู5 ช5วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเกา - แก5งคอย
แผนงาน
วงเงินรวมโครงการ : 11,348.35 ล,านบาท
1 เทาตัว สามารถเดินรถได,ตรง
ผลงาน
วัตถุประสงค' :
เวลา โดยไมต,องรอหลีก ความเร็ว
- เพื่อเพิ่มความจุของทางรถไฟ แก,ไขปWญหาการเดินรถในระบบทางเดี่ยว
เฉลี่ยของขบวนรถและความ
เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของการขนสงทางรถไฟที่เชื่อมโยงจากภาคเหนือ
ปลอดภัยในการเดินรถเพิ่มมากขึ้น
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมายังสถานีบรรจุและแยกสินค,ากลอง (ICD)
ที่ลาดกระบังและเชื่อมโยงเข,าสูทาเรือแหลมฉบัง สนับสนุนและสงเสริมการ
พัฒนาระบบการจัดการขนสงสินค,าและบริการ (Logistics)และสนับสนุนให,มี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสงที่มีต,นทุนการใช,พลังงานต่ํา (Modal Shift)

-
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ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558
ปกค.อนุมัติขยายกรอบเวลาให,
ครอบคลุมปAงบประมาณ 2559*

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลการเบิกจ5ายงบประมาณป- 2559
(หน5วย : ลานบาท ทศนิยม 2 ตําแหน5ง)

โครงการ

ป=ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
แผน/ผล

รอยละ

แผน / ผล

45.00
35.30

แผนการจายเงิน
ผลการจายเงิน

วงเงิน

รอยละ

7,688.690
2,406.710

100
31.30

สถานะ :
- การรถไฟฯ ได,ผู,รับจ,างแล,ว โดย
สัญญาที่ 1 ( ชวงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก,า - วิหารแดง และ ชวงบุใหญ แกงคอย พร,อมทางคูเลี่ยงเมือง (Chord Lines)) ได,แก บริษัท ชิโน-ไทย
เอ็นจิเนียริ่งฯ เปVนผู,รับเหมา (ระยะทาง 97 กม.)
สัญญาที่ 2 ( ชวงวิหารแดง - บุใหญ ) พร,อมอุโมงครถไฟ ได,แก
บริษัท ไร,ททันเน็ลลิ่ง จํากัด เปVนผู,รับเหมา (ระยะทาง 9 กม.)
- ออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินแล,ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
- อยูระหวางการกอสร,าง
1.สัญญาที่ 1 ความคืบหน,าร,อยละ 1.71
2.สัญญาที่ 2 ความคืบหน,าร,อยะล 3.01
- งานเวนคืนที่ดิน อยูระหวางกําหนดราคาเบื้องต,นชุมทางบ,านภาชี-แกงคอย
และเรียกทําสัญญารับเงินคาทดแทน

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกสการขนสง

- ทางรถไฟจํานวน 1 ทาง จาก 5. โครงการก5อสรางรถไฟทางคู5 ช5วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก5น
แผนงาน
วงเงินรวมโครงการ : 26,007.20 ล,านบาท
สถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ ถึง
ผลงาน
วัตถุประสงค' :
สถานีรถไฟขอนแกน ระยะทาง
ประมาณ 185 กิโลเมตร คูขนาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพการให,บริการขนสงระบบรางสูกลุมจังหวัดภาคตะวันออก
กับทางรถไฟเดิมที่มีอยูแล,ว 1
เฉียงเหนือ สนับสนุนการขนสงผู,โดยสารและสินค,าระหวางจังหวัดตาง ๆ
ทาง พร,อมระบบอาณัติสัญญาณ
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับกรุงเทพฯ และตอเนื่องสูภาคอื่น
และโทรคมนาคม
รองรับจํานวนผู,โดยสารและปริมาณการขนสงสินค,าที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงชวยลดต,นทุน
การขนสงในภาพรวมของประเทศ
สถานะ :
- คณะรัฐมนตรีอนุมัติดําเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
- ออกพระราชกฤษฎีการเวนคืนที่ดินแล,ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
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ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558
ปกค.อนุมัติขยายกรอบเวลาให,
ครอบคลุมปAงบประมาณ 2559*

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลการเบิกจ5ายงบประมาณป- 2559
(หน5วย : ลานบาท ทศนิยม 2 ตําแหน5ง)

โครงการ

ป=ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
แผน/ผล

รอยละ

แผน / ผล

32.80
18.15

แผนการจายเงิน
ผลการจายเงิน

วงเงิน

รอยละ

- การรถไฟฯ ได,บริษัท กิจการรวมค,า ซีเคซีเอช เปVนผู,รับจ,าง โดยเริ่มดําเนินการ
กอสร,าง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2559
- อยูระหวางการกอสร,าง ความคืบหน,าร,อยละ 2.99
- งานเวนคืนที่ดินอยูระหวางดําเนินการสํารวจปริมาณงานในการจายเงินทดแทน

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกสการขนสง

- ทางรถไฟจํานวน 1 ทาง จาก 6. โครงการก5อสรางรถไฟทางคู5 ช5วงประจวบคีรีขันธ' - ชุมพร
แผนงาน
วงเงินรวมโครงการ :17,290.63 ล,านบาท
สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ ถึง
ผลงาน
วัตถุประสงค' :
สถานีรถไฟชุมพร ระยะทาง
ประมาณ 167 กิโลเมตร คูขนาน
- เพื่อเพิ่มศักยภาพการให,บริการขนสงระบบรางสูกลุมจังหวัดภาคใต,
กับทางรถไฟเดิมที่มีอยูแล,ว 1 ทาง
สนับสนุนการขนสงผู,โดยสารและสินค,าระหวางจังหวัดตาง ๆ ทางภาคใต,
พร,อมระบบอาณัติสัญญาณและ
กับ กรุงเทพฯ และตอเนื่องสูภาคอื่นรองรับจํานวนผู,โดยสารและปริมาณ
โทรคมนาคม
การขนสงสินค,าที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงชวยลดต,นทุนการขนสงในภาพรวมของประเทศ
สถานะ :
- คณะกรรมการสิ่งแวดล,อมแหงชาติ (กก.วล) ให,ความเห็นชอบรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล,อม (EIA) แล,ว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558
- คณะรัฐมนตรีอนุมัติให,ดําเนินโครงการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
- การเวนคืนที่ดิน ได,ประกาศเปVนพระราชกฤษฎีกาในราชกิจจานุเบกษา แล,ว
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

118.450
2.87

100
-
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ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558
ปกค.อนุมัติขยายกรอบเวลาให,
ครอบคลุมปAงบประมาณ 2559*

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลการเบิกจ5ายงบประมาณป- 2559
(หน5วย : ลานบาท ทศนิยม 2 ตําแหน5ง)

โครงการ

ป=ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
แผน/ผล

รอยละ

แผน / ผล

26.20
14.55

แผนการจายเงิน
ผลการจายเงิน

วงเงิน

รอยละ

- การจัดทํา (ราง) TOR และราคากลางเสร็จแล,ว นํา (ราง) TOR ลงในเว็ปไซด
ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2559
- ขณะนี้ อยูระหวางการจ,างที่ปรึกษา สํารวจและคิดคาตอบแทน

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกสการขนสง

- ทางรถไฟจํานวน 1 ทาง จาก
7. โครงการก5อสรางรถไฟทางคู5 ช5วง ลพบุรี - ปากน้ําโพ
แผนงาน
วงเงินรวมโครงการ : 24,940.54 ล,านบาท
สถานีรถไฟลพบุรี ถึงสถานีรถไฟ
ผลงาน
วัตถุประสงค' :
ปากน้ําโพ ระยะทางประมาณ
148 กิโลเมตร คูขนานกับทาง
- เพื่อเพิม่ ศักยภาพการให,บริการขนสงระบบรางสูกลุมจังหวัดภาคกลาง
รถไฟเดิมที่มีอยูแล,ว 1 ทาง พร,อม
และภาคเหนือ สนับสนุนการขนสงผู,โดยสารและสินค,าระหวางจังหวัดตาง ๆ
ระบบอาณัติสัญญาณและ
ทั้งทางภาคเหนือ และภาคกลาง กับกรุงเทพฯ และตอเนื่องสูภาคอื่น
โทรคมนาคม
รองรับจํานวนผู,โดยสารและปริมาณการขนสงสินค,าที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงชวยลดต,นทุน
การขนสงในภาพรวมของประเทศ
สถานะ :
- ขณะนี้อยูระหวางรอการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล,อม
(EIA) ของ กก.วล. (ตามที่ สนข. สงรายงานฉบับแก,ไข )
- ออกพระราชกฤษฎีการเวนคืนที่ดินแล,ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
- อยูระหวางเสนอเตรียมเสนอคณะรัฐมมนตรี ขออนุมัติโครงการ
- การรถไฟฯ ลงนามในสัญญาจ,างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา เมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2559

154.303
71.76

100
- รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล,อม (EIA)
46.51 ยังไมผานการพิจารณา(อยูในความรับผิดชอบ
ของ สนข.)
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ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558
ปกค.อนุมัติขยายกรอบเวลาให,
ครอบคลุมปAงบประมาณ 2559*

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลการเบิกจ5ายงบประมาณป- 2559
(หน5วย : ลานบาท ทศนิยม 2 ตําแหน5ง)

โครงการ

ป=ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
แผน/ผล

รอยละ

แผน / ผล

8. โครงการก5อสรางรถไฟทางคู5 ช5วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ
แผนงาน
วงเงินรวมโครงการ : 29,853.18 ล,านบาท
ผลงาน
วัตถุประสงค' :
- เพื่อเพิ่มศักยภาพการให,บริการขนสงระบบรางสู กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ สนับสนุนการขนสงผู,โดยสารและสินค,าระหวางจังหวัดตาง ๆ
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับกรุงเทพฯ และตอเนื่องสูภาคอื่น
รองรับจํานวนผู,โดยสารและปริมาณการขนสงสินค,าที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงชวยลดต,นทุน
การขนสงในภาพรวมของประเทศ
สถานะ :
- คณะกรรมการสิ่งแวดล,อมแหงชาติ ให,ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผล
กระทบสิ่งแวดล,อม (EIA) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558
- คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เห็นชอบรายงานเสนอ
โครงการฯ แล,ว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 และเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ
ตอไปแล,ว
- อยูระหวางการจัดทํา (ราง) TOR และราคากลาง
- งานเวนคืนที่ดิน อยูระหวางคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบเอกสาร

26.20
14.05

แผนการจายเงิน
ผลการจายเงิน

วงเงิน

รอยละ

- อยูระหวางการจัดทํา (ราง) TOR และราคากลาง
- งานเวนคืนที่ดิน อยูระหวางการจ,างที่ปรึกษาสํารวจและคิดคาทดแทน

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกสการขนสง

- ทางรถไฟจํานวน 1 ทาง จาก
สถานีรถไฟมาบกะเบา ถึง สถานี
รถไฟชุมทางถนนจิระ ระยะทาง
ประมาณ 132 กิโลเมตร คูขนาน
กับทางรถไฟเดิมที่มีอยูแล,ว 1
ทาง พร,อมระบบอาณัติสัญญาณ
และโทรคมนาคม

169.547
106.79

100
62.99

- รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล,อม (EIA)
ยังไมผานการพิจารณา
(อยูในความรับผิดชอบของ สนข.)
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ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558
ปกค.อนุมัติขยายกรอบเวลาให,
ครอบคลุมปAงบประมาณ 2559*

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกสการขนสง

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลการเบิกจ5ายงบประมาณป- 2559
(หน5วย : ลานบาท ทศนิยม 2 ตําแหน5ง)

โครงการ

ป=ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
แผน/ผล

รอยละ

แผน / ผล

- ทางรถไฟจํานวน 1 ทาง จาก
9. โครงการก5อสรางรถไฟทางคู5 ช5วงนครปฐม - หัวหิน
แผนงาน
วงเงินรวมโครงการ : 20,145.03 ล,านบาท
สถานีรถไฟนครปฐม ถึงสถานี
ผลงาน
วัตถุประสงค' :
รถไฟหัวหิน ระยะทางประมาณ
165 กิโลเมตร คูขนานกับทาง
- เพื่อเพิ่มศักยภาพการให,บริการขนสงระบบรางสูกลุมจังหวัดภาคใต,
รถไฟเดิมที่มีอยูแล,ว 1 ทาง พร,อม
สนับสนุนการขนสงผู,โดยสารและสินค,าระหวางจังหวัดตางๆ ทางภาคใต,
ระบบอาณัติสัญญาณและ
กับกรุงเทพฯ และตอเนื่องสูภาคอื่นรองรับจํานวนผู,โดยสารและปริมาณการขนสง
โทรคมนาคม
สินค,าที่เพิ่มสูงขึน้ รวมถึงชวยลดต,นทุนการขนสงในภาพรวมของประเทศ
สถานะ :
1.ขณะนี้อยูระหวางรอการพิจารณารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล,อม (EIA)
ของ กก.วล.
2.คณะรัฐมนตรีใช,อํานาจตามมาตรา 44 อนุมัติในหลักการให,ดําเนินโครงการ
กอสร,างรถไฟทางคู ชวง นครปฐม-หัวหิน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
3.พระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล,ว เมื่อวันที่
12 พฤษภาคม 2559
4.รอการอนุมัติโครงการฯ จากคณะรัฐมนตรี
5.อยูระหวางการจัดทํา (ราง) TOR และราคากลาง
6 งานเวนคืนที่ดิน อยูระหวางการจ,างที่ปรึกษา สํารวจและคิดคาทดแทน

26.20
13.55

แผนการจายเงิน
ผลการจายเงิน

วงเงิน

455.269
88.44

รอยละ

100
19.43

- รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล,อม (EIA)
ยังไมผานการพิจารณา
(อยูในความรับผิดชอบของ สนข.)
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ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558
ปกค.อนุมัติขยายกรอบเวลาให,
ครอบคลุมปAงบประมาณ 2559*

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกสการขนสง

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

- ทางรถไฟจํานวน 1 ทาง จาก
สถานีรถไฟหัวหิน ถึงสถานีรถไฟ
ประจวบคีรีขันธ ระยะทาง
ประมาณ 90 กิโลเมตร คูขนาน
กับทางรถไฟเดิมที่มีอยูแล,ว 1
ทางพร,อมระบบอาณัติสัญญาณ
และโทรคมนาคม

ผลการเบิกจ5ายงบประมาณป- 2559
(หน5วย : ลานบาท ทศนิยม 2 ตําแหน5ง)

โครงการ

ป=ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
แผน/ผล

รอยละ

แผน / ผล

10. โครงการก5อสรางรถไฟทางคู5 ช5วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ'
แผนงาน
วงเงินรวมโครงการ : 10,301.95 ล,านบาท
ผลงาน
วัตถุประสงค' :
1) ศึกษาความเหมาะสมโครงการกอสร,างระบบรถไฟทางคูชวงหัวหิน ประจวบคีรีขันธโดยการคัดเลือกแนวเส,นทาง กําหนดกําหนดแนวเขตทาง
การวางรูปแบบโครงสร,างในชวงที่เปVนจุดตัดกับโครงการอื่นและเสนอโครงการพื้นฐาน
รวมกับระบบการขนสงรูปแบบอื่นได,อยางมีประสิทธิภาพ
2) ศึกษาผลตอบแทนด,านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน ผลกระทบด,านสิ่งแวดล,อม
และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมของโครงการ
3) ออกแบบรายละเอียด ประมาณราคา และจัดทําเอกสารประกวดราคา
เพื่อการกอสร,าง
สถานะ :
1.การรถไฟฯ ลงนามในสัญญาจ,างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบรายละเอียดฯ
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ขณะนี้ที่ปรึกษาฯ สงรายงานฉบับสมบูรณ
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558
2.การรถไฟฯ จัดสงรายงานผลกระทบสิ่งแวดล,อมให,สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ (สผ.)แล,ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 อยูระหวางการ
พิจารณาของคณะผู,ชํานาญการ (คชก.)
3.คณะรัฐมนตรีใช,อํานาจตามมาตรา 44 อนุมัติในหลักการให,ดําเนินโครงการ
กอสร,างรถไฟทางคู ชวง หัวหิน - ประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
4.รอการอนุมัติโครงการฯ จากคณะรัฐมนตรี

18.30
13.20

แผนการจายเงิน
ผลการจายเงิน

วงเงิน

61.471
20.799

รอยละ

100
33.84
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ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558
ปกค.อนุมัติขยายกรอบเวลาให,
ครอบคลุมปAงบประมาณ 2559*

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลการเบิกจ5ายงบประมาณป- 2559
(หน5วย : ลานบาท ทศนิยม 2 ตําแหน5ง)

โครงการ

ป=ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
แผน/ผล

รอยละ

แผน / ผล

- ทางรถไฟจํานวน 1 ทาง จาก 11. โครงการก5อสรางรถไฟทางคู5 ช5วงปากน้ําโพ - เด5นชัย
แผนงาน
วงเงินรวมโครงการ : 57,094.74 ล,านบาท
สถานีรถไฟปากน้ําโพ ถึงสถานี
ผลงาน
วัตถุประสงค' :
รถไฟเดนชัย ระยะทางประมาณ
1) ศึกษาความเหมาะสมโครงการกอสร,างระบบรถไฟทางคู ชวงปากน้ําโพ
285 กิโลเมตร คูขนานกับทาง
รถไฟเดิมที่มีอยูแล,ว 1 ทาง พร,อม
– เดนชัย โดยการคัดเลือกแนวเส,นทาง กําหนดแนวเขตทาง การวางรูปแบบ
ระบบอาณัติสัญญาณและ
โครงสร,างในชวงที่เปVนจุดตัดกับโครงการอื่น และเสนอโครงสร,างพื้นฐานที่จําเปVน
โทรคมนาคม
รวมทั้งการออกแบบ เพื่อเชื่อมโยงระบบและโครงสร,างพื้นฐานรวมกับระบบ
การขนสงรูปแบบอื่น ได,อยางมีประสิทธิภาพ
2) ศึกษาผลตอบแทนด,านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน ผลกระทบด,านสิ่งแวดล,อม
และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมของโครงการ
3) ออกแบบรายละเอียด การประมาณราคา และจัดทําเอกสารประกวดราคา

14.00
11.00

แผนการจายเงิน
ผลการจายเงิน

วงเงิน

รอยละ

5.อยูระหวางการจ,างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกสการขนสง

สถานะ :
- การรถไฟฯ ลงนามในสัญญาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบรายละเอียดฯ
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558
- งานออกแบบรายละเอียดแล,วเสร็จ
- สงรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล,อม (EIA) ให, สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559

151.63
43.123

- งานจ,างที่ปรึกษาฯ ได,ของงบประมาณประจําปA
100
28.44 2558 จํานวน 160.42 ล,านบาท แตได,รับจัดสรร
งบประมาณเพียง 55.00 ล,านบาท
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ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558
ปกค.อนุมัติขยายกรอบเวลาให,
ครอบคลุมปAงบประมาณ 2559*

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกสการขนสง

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลการเบิกจ5ายงบประมาณป- 2559
(หน5วย : ลานบาท ทศนิยม 2 ตําแหน5ง)

โครงการ

ป=ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
แผน/ผล

รอยละ

แผน / ผล

- ทางรถไฟจํานวน 1 ทาง จาก 12. โครงการก5อสรางรถไฟทางคู5 ช5วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี
แผนงาน
วงเงินรวมโครงการ : 36,015.35 ล,านบาท
สถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ ถึง
ผลงาน
วัตถุประสงค' :
สถานีรถไฟอุบลราชธานี ระยะทาง
ประมาณ 308 กิโลเมตร คูขนาน
1) ศึกษาความเหมาะสมโครงการกอสร,างระบบรถไฟทางคู ชวง ชุมทาง
กับทางรถไฟเดิมที่มีอยูแล,ว 1
ถนนจิระ - อุบลราชธานี โดยการคัดเลือกแนวเส,นทาง กําหนดแนวเขตทาง การวาง
ทาง พร,อมระบบอาณัติสัญญาณ
รูปแบบโครงสร,างในชวงทีเ่ ปVนจุดตัดกับโครงการอื่น และเสนอโครงสร,างพื้นฐานที่
และโทรคมนาคม
จําเปVนรวมทั้งการออกแบบ เพื่อเชื่อมโยงระบบและโครงสร,างพื้นฐานรวมกับระบบ
การขนสงรูปแบบอื่นได,อยางมีประสิทธิภาพ
2) ศึกษาผลตอบแทนด,านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน ผลกระทบด,านสิ่งแวดล,อม
และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมของโครงการ
3) ออกแบบรายละเอียด การประมาณราคา และจัดทําเอกสารประกวดราคา
เพื่อการกอสร,าง
สถานะ :
- การรถไฟฯ ลงนามในสัญญาจ,างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบรายละเอียดฯ
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558
- งานออกแบบรายละเอียดแล,วเสร็จ
- เตรียมนําสงรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล,อม (EIA) ให,สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม ภายในเดือน กรกฎาคม
2559

14.00
11.00

แผนการจายเงิน
ผลการจายเงิน

วงเงิน

194.343
12.630

รอยละ

100
6.50

- งานจ,างที่ปรึกษาฯ ได,ของงบประมาณประจําปA
2558 จํานวน 174.42 ล,านบาท แตได,รับจัดสรร
งบประมาณเพียง 59.80 ล,านบาท
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ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558
ปกค.อนุมัติขยายกรอบเวลาให,
ครอบคลุมปAงบประมาณ 2559*

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกสการขนสง

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลการเบิกจ5ายงบประมาณป- 2559
(หน5วย : ลานบาท ทศนิยม 2 ตําแหน5ง)

โครงการ

ป=ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
แผน/ผล

รอยละ

แผน / ผล

- ทางรถไฟจํานวน 1 ทาง จาก 13. โครงการก5อสรางรถไฟทางคู5 ช5วงขอนแก5น - หนองคาย
แผนงาน
วงเงินรวมโครงการ : 26,480.65 ล,านบาท
สถานีรถไฟขอนแกน ถึงสถานี
ผลงาน
วัตถุประสงค' :
รถไฟหนองคาย ระยะทาง
- เพื่อเพิม่ ศักยภาพการใหบริการขนส(งระบบรางสู(กลุ(มจังหวัดภาค
ประมาณ 174 กิโลเมตร คูขนาน
กับทางรถไฟเดิมที่มีอยูแล,ว 1 ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนการขนสงผู,โดยสารและสินค,าระหวางจังหวัดตางๆ
พร,อมระบบอาณัติสัญญาณและ
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับกรุงเทพฯ และตอเนื่องสูภาคอื่น รองรับ
โทรคมนาคม
จํานวนผู,โดยสารและปริมาณการขนสงสินค,าที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงชวยลดต,นทุน
การขนสง ในภาพรวมของประเทศ
สถานะ :
- การรถไฟฯ ลงนามในสัญญาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา และออกแบบรายละเอียดฯ
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558
- งานออกแบบรายละเอียดแล,วเสร็จ
- สงรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล,อม (EIA) ให,สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559

14.00
11.00

แผนการจายเงิน
ผลการจายเงิน

วงเงิน

114.076
9.06

รอยละ

100
7.94

- งานจ,างที่ปรึกษาฯ ได,ของงบประมาณประจําปA
2558 จํานวน 95.67 ล,านบาท แตได,รับจัดสรร
งบประมาณเพียง 32.80 ล,านบาท
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ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558
ปกค.อนุมัติขยายกรอบเวลาให,
ครอบคลุมปAงบประมาณ 2559*

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกสการขนสง

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลการเบิกจ5ายงบประมาณป- 2559
(หน5วย : ลานบาท ทศนิยม 2 ตําแหน5ง)

โครงการ

ป=ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
แผน/ผล

รอยละ

แผน / ผล

- ทางรถไฟจํานวน 1 ทาง จาก 14. โครงการก5อสรางรถไฟทางคู5 ช5วงชุมพร - สุราษฎร'ธานี
แผนงาน
วงเงินรวมโครงการ : 23,402.70 ล,านบาท
สถานีรถไฟชุมพร ถึงสถานีรถไฟ
ผลงาน
วัตถุประสงค' :
สุราษฎรธานี ระยะทางประมาณ
1) ศึกษาความเหมาะสมโครงการกอสร,างระบบรถไฟทางคู
167 กิโลเมตร คูขนานกับทาง
รถไฟเดิมที่มีอยูแล,ว 1 ทาง พร,อม
ชวง ชุมพร-สุราษฎรธานี โดยการคัดเลือกแนวเส,นทาง กําหนดแนวเขตทาง
ระบบอาณัติสัญญาณและ
การวางรูปแบบโครงสร,างในชวงที่เปVนจุดตัดกับโครงการอื่นและเสนอโครงสร,าง
โทรคมนาคม
พื้นฐานที่จําเปVนรวมทั้งการออกแบบ เพื่อเชื่อมโยงระบบและโครงสร,างพื้นฐาน
รวมกับระบบการขนสงรูปแบบอื่นได,อยางมีประสิทธิภาพ
2) ศึกษาผลตอบแทนด,านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน ผลกระทบด,านสิ่งแวดล,อม
และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมของโครงการ
3) ออกแบบรายละเอียด การประมาณราคาและจัดทําเอกสารประกวดราคา
เพื่อการกอสร,าง
สถานะ :
- การรถไฟฯ ลงนามในสัญญาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบรายละเอียดฯ
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558
- งานออกแบบรายละเอียดแล,วเสร็จ
- เตรียมนําสงรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล,อม (EIA) ให,สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม ภายในเดือน กรกฎาคม
2559

14.00
11.00

แผนการจายเงิน
ผลการจายเงิน

วงเงิน

120.10
11.777

รอยละ

100
9.81

- งานจ,างที่ปรึกษาฯ ได,ของงบประมาณประจําปA
2558 จํานวน 91.58 ล,านบาท แตได,รับจัดสรร
งบประมาณเพียง 31.40 ล,านบาท
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ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558
ปกค.อนุมัติขยายกรอบเวลาให,
ครอบคลุมปAงบประมาณ 2559*

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลการเบิกจ5ายงบประมาณป- 2559
(หน5วย : ลานบาท ทศนิยม 2 ตําแหน5ง)

โครงการ

ป=ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
แผน/ผล

รอยละ

แผน / ผล

ยุทธศาสตรที่ 1 การเชื่อมตอโครงขาย - ทางรถไฟจํานวน 1 ทางจาก
15. โครงการก5อสรางรถไฟทางคู5 ช5วงสุราษฎร'ธานี - หาดใหญ5 - สงขลา
แผนงาน
วงเงินรวมโครงการ : 74,985.00 ล,านบาท
ระบบขนสงภายในประเทศเพื่อเชื่อมตอ สถานีรถไฟสุราษฎรธานี ถึง
ผลงาน
ประเทศเพื่อนบ,าน
สถานีรถไฟสงขลา ระยะทางประมาณ วัตถุประสงค' :
1) ศึกษาความเหมาะสมโครงการกอสร,างระบบรถไฟทางคู
323 กิโลเมตร คูขนานกับทางรถไฟ
เดิมที่มีอยูแล,ว 1 ทาง พร,อมระบบ
ชวงสุราษฎรธานี - หาดใหญ กับโครงการอื่น และเสนอโครงสร,างพื้นฐานที่จําเปVน
อาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
รวมทั้งการออกแบบ เพื่อเชื่อมโยงระบบและโครงสร,างพื้นฐานรวมกับระบบ
การขนสงรูปแบบอื่นได,อยางมีประสิทธิภาพ
2) ศึกษาผลตอบแทนด,านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน ผลกระทบด,านสิ่งแวดล,อม
และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมของโครงการ
3) ออกแบบรายละเอียด การประมาณราคา และจัดทําเอกสารประกวดราคา
เพื่อการกอสร,าง
สถานะ :
- คณะรัฐมนตรีอนุมัติการเปลี่ยนชื่อโครงการจากโครงการกอสร,างรถไฟทางคู
ชวงสุราษฎรธานี - ปาดังเบซาร เปVน โครงการกอสร,างรถไฟทางคู ชวงสุราษฎรธานีหาดใหญ - สงขลา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ซึ่งสํานักงบประมาณมีหนังสือ
แจ,งปรับลดวงเงินแล,ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ขณะนี้อยูระหวาง
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช,จายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) นําเรื่อง
เสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เนื่องจากไมสามารถทําการกอหนี้ผูกพันได,
ทันในเดือนมิถุนายน 2558

12.00
11.00

แผนการจายเงิน
ผลการจายเงิน

- การรถไฟฯ ลงนามในสัญญาจ,างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบ เมื่อวันที่
3 สิงหาคม 2558
- ที่ปรึกษาฯ สงรางรายงานฉบับสมบูรณ ( Draft Final Report ) เมื่อวันที่ 2
มิถุนายน 2559 และคณะกรรมการตรวจรับ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559

วงเงิน

211.000
11.604

รอยละ

100
5.50

- เนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อโครงการ ทําให,การศึกษา
และออกแบบต,องมีความลาช,า
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ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558
ปกค.อนุมัติขยายกรอบเวลาให,
ครอบคลุมปAงบประมาณ 2559*

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ยุทธศาสตรที่ 1 การเชื่อมตอโครงขาย - เส,นทางรถไฟสายใหม จํานวน
ระบบขนสงภายในประเทศเพื่อเชื่อมตอ 2 ทาง เพื่อการบริการขนสงทาง
ประเทศเพื่อนบ,าน
รถไฟสูภาคเหนือด,านจังหวัด
นครสวรรค - กําแพงเพชร - ตาก
แมสอด

ผลการเบิกจ5ายงบประมาณป- 2559
(หน5วย : ลานบาท ทศนิยม 2 ตําแหน5ง)

โครงการ

ป=ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
แผน/ผล

รอยละ

แผน / ผล

วงเงิน

16. โครงการก5อสรางรถไฟ สาย นครสวรรค' - กําแพงเพชร - ตาก - แม5สอด แผนงาน
วงเงินรวมโครงการ : 43,190.00 ล,านบาท
ผลงาน
วัตถุประสงค' :
1.) วาจ,างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการกอสร,างทางรถไฟ
ชวงนครสวรรค – กําแพงเพชร – ตาก – แมสอด โดยการคัดเลือกแนวเส,นทาง
กําหนดแนวเขตทางการวางรูปแบบโครงสร,างในชวงที่เปVนจุดตัดกับโครงการอื่น
และเสนอโครงสร,างพื้นฐานที่จําเปVน รวมทั้งการออกแบบเพื่อเชื่อมโยงระบบ
และโครงสร,างพื้นฐานรวมกับระบบการขนสงรูปแบบอื่นได,อยางมีประสิทธิภาพ
2) ศึกษาผลตอบแทนด,านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน ผลกระทบด,านสิ่งแวดล,อม
และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมของโครงการ
3) ออกแบบรายละเอียด การประมาณราคา และจัดทําเอกสารประกวดราคา
เพื่อการกอสร,าง
สถานะ :
- การศึกษาความเหมาะสมแลวเสร็จ แต(ไม(ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ดําเนินการศึกษา ออกแบบรายละเอียดในปAงบประมาณ 2559

6.50
4.00

แผนการจายเงิน
ผลการจายเงิน

-

266.670

รอยละ

100
-
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ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558
ปกค.อนุมัติขยายกรอบเวลาให,
ครอบคลุมปAงบประมาณ 2559*

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลการเบิกจ5ายงบประมาณป- 2559
(หน5วย : ลานบาท ทศนิยม 2 ตําแหน5ง)

โครงการ

ป=ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
แผน/ผล

รอยละ

แผน / ผล

วงเงิน

ยุทธศาสตรที่ 1 การเชื่อมตอโครงขาย - ทางรถไฟใหมจากทาเรือน้ําลึก 17. โครงการก5อสรางรถไฟเชื่อมต5อระหว5างท5าเรือแหลมฉบัง แผนงาน
ท5าเรือน้ําลึกทวาย
ระบบขนสงภายในประเทศเพื่อเชื่อมตอ แหลมฉบัง ถึง ทาเรือน้ําลึกทวาย
ผลงาน
วงเงินรวมโครงการ : 335 ล,านบาท ( การศึกษาฯ )
ประเทศเพื่อนบ,าน
ระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ 464
วัตถุประสงค' :
เพื่อสนับสนุนโครงการกอสร,างทาเรือน้ําลึก และเขตเศรษฐกิจพิเศษและนิคม
อุตสาหกรรมทวายบริเวณเมืองทวาย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ซึ่งเปVนการ
สงเสริมเขตเศรษฐกิจชายแดน และโครงกอสร,างโครงสร,างพื้นฐาน
เพื่อเพิ่มความจุของทางและเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงขบวนรถสินค,า
คอนเทนเนอร

8.50
5.60

แผนการจายเงิน
ผลการจายเงิน

47.221
43.890

ปAงบประมาณ 2554 (5 สายทาง)
แผนงาน
100
แผนการจายเงิน

628.46

รอยละ
100
- อยูระหวางขอความเห็นชอบจากกระทรวง
92.95 คมนาคมในการดําเนินโครงการ ซึ่งการรถไฟฯ
ได,แจ,งเหตุผลและความจําเปVนไปแล,ว

สถานะ :
ดําเนินการศีกษาความเหมาะสมแล,วเสร็จ อยูระหวางดําเนินการคัดเลือก
ที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียด

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบการ
ขนสงให,ได,มาตรฐานความปลอดภัย

- ทางรถไฟที่ได,รับการปรับปรุง
แล,ว

18. โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม5ปลอดภัยต5อการเดินรถ
วงเงินรวมโครงการ : 20,914.17 ล,านบาท

100
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ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558
ปกค.อนุมัติขยายกรอบเวลาให,
ครอบคลุมปAงบประมาณ 2559*

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

โครงการ

วัตถุประสงค' :
1) เพื่อให,ทางมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยตอการเดินรถ
2) เพื่อให,โครงสร,างทางรองรับน้ําหนักผานทางจํานวนมากได,
3) เพื่อแก,ไขปWญหาการขาดแคลนไม,หมอนรองราง
4) เพื่อแก,ไขการเบาทางเนื่องจากหมอนรองรางชํารุด
5) เพื่อเพิ่มความเร็วให,ขบวนรถให,สามารถเดินได,ตามกําหนดเวลา
สถานะ :
1. สายธนบุรี - ตลิ่งชัน
- อยูระหวางดําเนินการกอสร,าง และ เบิกจายงบประมาณ
2. สายวงเวียนใหญ - มหาชัย
- ได,ผู,รับจ,างดําเนินงานแล,ว

ประหยัดพลังงาน และเปVนมิตรตอ
สิ่งแวดล,อม

ผลการเบิกจ5ายงบประมาณป- 2559
(หน5วย : ลานบาท ทศนิยม 2 ตําแหน5ง)
ป=ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข

แผน/ผล

รอยละ

แผน / ผล

ผลงาน

100.00

ผลการจายเงิน

227.84

ปAงบประมาณ 2555 (1 สายทาง)
แผนงาน
100
แผนการจายเงิน
ผลงาน
100
ผลการจายเงิน

429.462
420.6887

100
100

ปAงบประมาณ 2556 (14 สายทาง)
แผนงาน
100
แผนการจายเงิน
ผลงาน
97.39
ผลการจายเงิน

5,421.221
3,181.559

100
58.69

ปAงบประมาณ 2558 (1 สายทาง)
1. สายธนบุรี - ตลิ่งชัน (เงินกู, ปA 2558)
แผนงาน
100
แผนการจายเงิน
ผลงาน
45
ผลการจายเงิน

59.0194
17.7190

100
10.03

ขอรับจัดสรรงบประมาณเงินกู,ปA 2559
1. สายวงเวียนใหญ - มหาชัย
แผนงาน
100
แผนการจายเงิน
ผลงาน
ผลการจายเงิน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบการ
ขนสงให,ได,มาตรฐานความปลอดภัย
ประหยัดพลังงาน และเปVนมิตรตอ
สิ่งแวดล,อม

- รั้วสองข,างทางตามแนวเส,น
ทางรถไฟ

19. โครงการติดตั้งรั้วสองขางทางตามแนวเขตทางรถไฟ
ระยะทาง 1,649 กม.
วงเงินรวมโครงการ : 4,537.07 ล,านบาท
วัตถุประสงค' :

ปAงบประมาณ 2554 ( จํานวน 15 แหง )
แผนงาน
100
แผนการจายเงิน
ผลงาน
100
ผลการจายเงิน

วงเงิน

รอยละ
36.65

- ปรับลดเนื้องานลง

95.85

100
-

- เนื่องจากกรอบระยะเวลาดําเนินงานตามแผน
แสนเจ็ด สิ้นสุดลง ขณะนี้การรถไฟฯ ได,ทําเรื่องไป
กระทรวงคมนาคม เพื่อขอขยายเวลาออกไปเปVน
2559-2560 อยูระหวาง สนข.รวบรวมเสนอ คค.
เพื่อขอความเห็นชอบจาก ครม. ตอไป

1,107.050
1,056.745

100
100

- ดําเนินงานแล,วเสร็จ ปรับลดเนื้องานเปVนเงิน
50.305 ล,านบาท

-
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ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558
ปกค.อนุมัติขยายกรอบเวลาให,
ครอบคลุมปAงบประมาณ 2559*

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลการเบิกจ5ายงบประมาณป- 2559
(หน5วย : ลานบาท ทศนิยม 2 ตําแหน5ง)

โครงการ

ป=ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
แผน/ผล

รอยละ

แผน / ผล

- เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการเดินรถให,ปลอดภัยทั้งในปAงบประมาณ 2559 ( จํานวน 47 แหง )
ปWจจุบันและอนาคต เพื่อหยุดยั้งการเกิดอุบัติเหตุระหวางทางตัดผานเสมอทางรถไฟ
แผนงาน
100
แผนการจายเงิน
โดยเฉพาะทางลักผานและเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนคนและสัตวเลี้ยงที่สัญจรผาน ผลงาน
ผลการจายเงิน
ทางรถไฟเพื่อลดปWญหาการเกิดทางลักผานเสมอระดับทางรถไฟ และลดปWญหาการ
บุกรุกที่ดิน รถไฟ

วงเงิน

รอยละ

1,749.166
-

100
-

- เนื่องจากกรอบระยะเวลาดําเนินงานตามแผน
แสนเจ็ดสิ้นสุดลง การรถไฟฯ ได,ทําเรื่องไปยัง
กระทรวงคมนาคม เพื่อขอขยายเวลาออกไปเปVน
2559-2590 อยูระหวาง สนข.รวบรวมเสนอ คค.
เพื่อขอความเห็นชอบจาก ครม.ตอไป

1,026.39
1,026.39

100
100

- ดําเนินงานเสร็จแล,ว

สถานะ :
- ดําเนินการจัดหาผู,รับจ,างได,แล,ว 26 แหง และอยูระหวางการขออนุมัติราง
TOR จํานวน 18 แหง เพื่อลงใน Website
- การรถไฟฯ สงหนังสือที่ รฟ.1/1209/2559 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559
เสนอกระทรวงคมนาคม เรื่อง แผนการลงทุนด,านโครงสร,างพื้นฐานของ
การรถไฟแหงประเทศไทย ระยะที่ 2 พ.ศ.2558-2564 เปVนไปตามผลการ
ประชุม เรื่อง การทบทวนแผนการลงทุนโครงสร,างพื้นฐานของการรถไฟฯ ระยะ
เรงดวน พ.ศ. 2553-2557 ของสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร สํานักงานโครงการพัฒนาระบบราง ซึ่งจะมีการติดตั้งรั้วสองข,างทาง
อีก 47 แหง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบการ
ขนสงให,ได,มาตรฐานความปลอดภัย
ประหยัดพลังงาน และเปVนมิตรตอ
สิ่งแวดล,อม

- สะพานรถไฟที่ได,รับการปรับ
ปรุงและเสริมความมั่นคงแล,ว

20. โครงการปรับปรุงสะพาน จํานวน 1,434 แห5ง
ปAงบประมาณ 2554
วงเงินรวมโครงการ : 12,167.00 ล,านบาท
แผนงาน
100
วัตถุประสงค' :
ผลงาน
100
1. เพื่อความปลอดภัยในการให,บริการเดินรถ ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ
ขบวนรถตกรางอันเนื่องมาจากความไมมั่นคงของสะพาน
2. เพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร,างสะพานโดยเปลี่ยนหรือเสริม ปAงบประมาณ 2555

แผนการจายเงิน
ผลการจายเงิน
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ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558
ปกค.อนุมัติขยายกรอบเวลาให,
ครอบคลุมปAงบประมาณ 2559*

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลการเบิกจ5ายงบประมาณป- 2559
(หน5วย : ลานบาท ทศนิยม 2 ตําแหน5ง)

โครงการ

ป=ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
แผน/ผล

รอยละ

แผน / ผล

ความมั่นคงสะพาน รองรับการขนสงขบวนรถที่มีน้ําหนักกดเพลา 20 ตัน / แผนงาน
100
แผนการจายเงิน
และเพิ่มความเร็วของขบวนรถได,สูงสุด 120 กม./ชม.
ผลงาน
100
ผลการจายเงิน
สถานะ : (แผนป- 2559)
- ได,ผู,รับเหมาแล,ว 284 แหง และขออนุมัติราง TOR เพื่อประกาศใน Website
ปAงบประมาณ 2558
จํานวน 410 แหง
แผนงาน
100
แผนการจายเงิน
- การรถไฟฯ สงหนังสือที่ รฟ.1/1209/2559 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559ผลงาน
100
ผลการจายเงิน
เสนอกระทรวงคมนาคม เรื่อง แผนการลงทุนด,านโครงสร,างพื้นฐานของ
การรถไฟแหงประเทศไทย ระยะที่ 2 พ.ศ.2558-2564 เปVนไปตามผลการปAงบประมาณ 2559 (จํานวน 694 แหง)
ประชุม เรื่อง การทบทวนแผนการลงทุนโครงสร,างพื้นฐานของการรถไฟฯ ระยะแผนงาน
100
แผนการจายเงิน
เรงดวน พ.ศ. 2553-2557 ของสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ ผลงาน
ผลการจายเงิน
จราจร สํานักงานโครงการพัฒนาระบบราง ซึ่งจะมีสะพานที่จะต,องดําเนินงาน
อีก 1,176 แหง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบการ
ขนสงให,ได,มาตรฐานความปลอดภัย
ประหยัดพลังงาน และเปVนมิตรตอ
สิ่งแวดล,อม

- ระบบอาณัติสัญญาณไฟสี
(55 สถานี)

21. โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ
แผนงาน
วงเงินรวมโครงการ : 2,870.01 ล,านบาท
ผลงาน
วัตถุประสงค' :
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและความคลองตัวของการเดินรถ
ตลอดจนเพิ่มความจุของเส,นทางรถไฟ เนื่องจากระบบอาณัติสัญญาณเดิม
เปVนแบบหางปลา ซึ่งมีข,อเสียหลายอยาง เชน ระยะการมองเห็น การแสดงทา
สัญญาณตางๆ ที่อาจจะไมชัดเจน มีผลตอการตัดสินใจของพนักงานขับรถไฟ
โดยการดําเนินงานดังกลาว จําเปVนต,องวาจ,างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการ

100.00
-

แผนการจายเงิน
ผลการจายเงิน

วงเงิน

รอยละ
36.19
36.19

100
100

- ดําเนินงานเสร็จแล,ว

561.4155
557.4210

100
99.29

- ดําเนินงานแล,วเสร็จ ปรับลดเนื้องานลงสวนหนึ่ง

2,130.819
-

100
-

- เนื่องจากกรอบระยะเวลาดําเนินงานตามแผนแสน
เจ็ด สิ้นสุดลง การรถไฟฯ ได,ทําเรื่องเสนอไปยัง
กระทรวงคมนาคม เพื่อขอขยายเวลาออกไปเปVน
2559-2560 อยูระหวาง สนข.รวบรวมเสนอไปยัง
คค. เพื่อขอความเห็นชอบจาก ครม.ตอไป

-

- จากเดิมมีจํานวน 224 สถานี วงเงินเดิม 11,358
ล,านบาท ลดลง 8,487.99 ล,านบาท คงเหลือ
2,870.01 ล,านบาท จํานวน 55 สถานี เนื่องจาก
มีโครงการกอสร,างรถไฟทางคูชวงปากน้ําโพ-เดนชัย,
สายเดนชัย-เชียงใหม, ชวงชุมทางถนนจิระอุบลราชธานี, ชวงขอนแกน-หนองคาย, ชวงหัวหินประจวบคีรีขันธ, ชวงชุมพร-สุราษฎรธานี, ชวง
สุราษฎรธานี-หาดใหญ-สงขลา และโครงการระบบ

-
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ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558
ปกค.อนุมัติขยายกรอบเวลาให,
ครอบคลุมปAงบประมาณ 2559*

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลการเบิกจ5ายงบประมาณป- 2559
(หน5วย : ลานบาท ทศนิยม 2 ตําแหน5ง)

โครงการ

ป=ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
แผน/ผล

รอยละ

แผน / ผล

วงเงิน

สถานะ :
- การรถไฟฯ ลงนามในสัญญาจ,างที่ปรึกษาเพื่อสํารวจออกแบบ และ จัดทํา
เอกสารประกวดราคา 4 เส,น จํานวน 77 สถานี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557
ในวงเงิน 22.809 ล,านบาท จากงบประมาณที่ตั้งขอไว,ในปA 2558
จํานวน 24.1 ล,านบาท และประชุมเริ่มงานกับบริษัทที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 12
มกราคม 2558
- ที่ปรึกษาฯ ได,สงรายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) ขอบเขตการ
ดําเนินงานของผู,รับจ,าง (TOR) บัญชีปริมาณงาน (BoQ) แบบแผนผัง ( Drawing)
ฉบับสมบูรณ (A3) เอกสารประกวดราคา (Tender Document) รายงานวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดล,อมฉบับสมบูรณ(EIA Report) และรายการที่ต,องสงมอบตาม
TOR ทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจการจ,างฯ ได,ตรวจรับถูกต,องเรียบร,อยแล,ว
- โครงการฯ ไมได,รับการจัดสรรงบประมาณในปA 2559 แตได,ดําเนินการ
ปรับปรุงแผนการจายเงินตามข,อกําหนดหลักเกณฑ อัตราคาใช,จาย และแนวทาง
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปA
- จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาตามแผนงาน พร,อมกับดําเนินการขอตั้ง
งบประมาณในปA 2560
- การรถไฟฯ สงหนังสือที่ รฟ.1/1209/2559 ลงวันที่ 22 มิถุนายน
2559 เสนอกระทรวงคมนาคม เรื่อง แผนการลงทุนด,านโครงสร,างพื้นฐานของ
การรถไฟแหงประเทศไทย ระยะที่ 2 พ.ศ.2558-2564 เปVนไปตามผลการ
ประชุม เรื่อง การทบทวนแผนการลงทุนโครงสร,างพื้นฐานของการรถไฟฯ ระยะ
เรงดวน พ.ศ. 2553-2557 ของสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร สํานักงานโครงการพัฒนาระบบราง ซึ่งมีระบบอาณัติสัญญาณฯจํานวน
55 สถานี

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบการ
ขนสงให,ได,มาตรฐานความปลอดภัย
ประหยัดพลังงาน และเปVนมิตรตอ
สิ่งแวดล,อม

- เครื่องกั้นถนนตามจุดตัดกับ
ถนน

22. โครงการติดตั้งเครื่องกั้นถนนเสมอระดับ และปรับปรุงเครื่องกั้น
แผนงาน
วงเงินรวมโครงการ : 403.44 ล,านบาท
ผลงาน
วัตถุประสงค' :
- เพื่อเพิ่มความปลอดภัยตอการเดินรถไฟให,ปลอดภัยและถึงที่หมายไมลาช,ากวา
กําหนดเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ โดยลดการสูญเสียทรัพยสินและลดการบาดเจ็บ
และการเสียชีวิตของประชาชนผู,ใช,ทางตัดผานระหวางทางรถไฟกับถนนสาธารณะ
สถานะ :
- คณะกรรมการรถไฟฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2558 อนุมัติให,การรถไฟฯ ลงนามในสัญญาจ,างฯ จํานวน 5 สัญญา ได,แก
( งบประมาณปA 2558 = 130 แหง)

รอยละ
รถไฟทางคูขับเคลื่อนด,วยพลังงานไฟฟ5าชวงหาดใหญ
- ปาดังเบซาร ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครง
สร,างพื้นฐานด,านคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ.2558
- 2565 จึงทําให,ขอบเขตงานของโครงการลดลง
- ไมได,รับงบประมาณในปA 2559
- ฝvายฯ ได,ดําเนินการขออนุมัติงบประมาณปA 2560

98.50
95.00

แผนการจายเงิน
ผลการจายเงิน

364.981
278.750

- การเบิกจายเงิน เร็วกวาแผนร,อยละ 4.09 เนื่อง
100
76.37 จากสัญญาที่ 4 และ สัญญาที่ 5 ขอเบิกเงินลวงหน,า
ร,อยละ 10 (ในปA 2558 จายไปแล,ว 14.939
ล,านบาท)
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ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558
ปกค.อนุมัติขยายกรอบเวลาให,
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ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลการเบิกจ5ายงบประมาณป- 2559
(หน5วย : ลานบาท ทศนิยม 2 ตําแหน5ง)

โครงการ

ป=ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
แผน/ผล

รอยละ

แผน / ผล

วงเงิน

รอยละ

100.00
4.00

แผนการจายเงิน
ผลการจายเงิน

-

-

1. LX-20 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล~อปเม,นต จํากัด (มหาชน) วงเงิน
57,559,329.- บาท
2. LX-21 บริษัท ซีนิกซ อีเล็คท็ค จํากัด วงเงิน 62,680,000.- บาท
3. LX-22 บริษัท วงศกิตติ จํากัด วงเงิน 95,350,000.- บาท
4. LX-23 บริษัท เอส.ซี.พี อีเล็คทริค จํากัด วงเงิน 63,739,900.- บาท
5. LX-24 บริษัท เอส.ซี.พี อีเล็คทริค จํากัด วงเงิน 85,653,500.- บาท
- ได,รับอนุมัติจากคณะกรรมการรถไฟฯ ให,ลงนามในสัญญาจ,างแล,ว เมื่อวันที่
30 มีนาคม 2558
- คณะรัฐมนตรีอนุมัติให,ย,ายจุดข,ามจังหวัด เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
- การรถไฟฯ ลงนามในสัญญาจ,าง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
- ผลการดําเนินงานมีความคืบหน,า ร,อยละ 95
- การรถไฟฯ สงหนังสือที่ รฟ.1/1209/2559 ลงวันที่ 22 มิถุนายน
2559 เสนอกระทรวงคมนาคม เรื่อง แผนการลงทุนด,านโครงสร,างพื้นฐานของ
การรถไฟแหงประเทศไทย ระยะที่ 2 พ.ศ.2558-2564 เปVนไปตามผลการ
ประชุม เรื่อง การทบทวนแผนการลงทุนโครงสร,างพื้นฐานของการรถไฟฯ ระยะ
เรงดวน พ.ศ. 2553-2557 ของสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร สํานักงานโครงการพัฒนาระบบราง ซึ่งจะมีการจัดหาและติดตั้ง
เครื่องกั้นฯ อีกจํานวน 325 แหง

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาโครงสร,าง
พื้นฐานและระบบการขนสงให,ครอบ
คลุมทุกพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนอยางทั่วถึง
พอเพียง และประชาชนสามารถเข,าถึง
ระบบขนสงสาธารณะเพิ่มขึ้น

- ขบวนรถไฟฟ5า จํานวน 7 ขบวน 23. โครงการจัดหาขบวนรถไฟฟJา Airport Rail Link
แผน
จํานวน 7 ขบวน (ร5วมกับ รฟฟท.)
ผล
วงเงินรวมโครงการ : 4,854.41 ล,านบาท
วัตถุประสงค' :
1) เพิ่มขบวนรถให,เพียงพอตอการโดยสาร
2) เพิ่มรายได,ด,านการโดยสาร
3) เพิ่มความปลอดภัย พัฒนาภาพลักษณ ยกระดับการให,บริการ
ของการให,บริการเดินรถไฟฟ5า และทดแทนขบวนรถไฟฟ5าที่มีอยูต,องเข,าสูการซอม
บํารุงหนัก
4) เพิ่มทางเลือกให,กับประชาชนในการเดินทางและลดการใช,พลังงานของ
ประเทศ
สถานะ :
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ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558
ปกค.อนุมัติขยายกรอบเวลาให,
ครอบคลุมปAงบประมาณ 2559*

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลการเบิกจ5ายงบประมาณป- 2559
(หน5วย : ลานบาท ทศนิยม 2 ตําแหน5ง)

โครงการ

ป=ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
แผน/ผล

รอยละ

แผน / ผล

วงเงิน

100.00
85.00

แผนการจายเงิน
ผลการจายเงิน

-

รอยละ

- มติคณะกรรมการรถไฟฯ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ดังนี้
1. ให,ยกเลิกการดําเนินการจัดหารถไฟฟ5าธรรมดา จํานวน 7 ขบวน
โดยให,ทําการปรับปรุงรถไฟฟ5าดวนจํานวน 12 ตู, เปVนตู,โดยสารแบบรถไฟธรรมดา
2. เรงรัดการทําสัญญาจ,างการซอมบํารุงใหญ (Overhaul) และให, รฟฟท.
ทยอยสงขบวนรถเข,าซอมบํารุงใหญ โดยต,องไมกระทบตอการให,บริการประชาชน
3. ให, รฟฟท. ศึกษาระบบอาณัติสัญญาณให,มีความชัดเจนด,วยความรอบคอบ
และดําเนินการปรับปรุง(Upgrade) ให,เปVนระบบเป•ดที่ทันสมัย เพื่อรองรับการ
เดินรถในอนาคต
4. ให,การรถไฟฯ ดําเนินการจัดซื้อรถไฟฟ5าธรรมดาที่รองรับระบบอาณัติ
สัญญาณที่ปรับปรุงใหม โดยให,ดําเนินการคูขนานกับการปรับปรุงระบบอาณัติ
สัญญาณของ รฟฟท.
- การรถไฟฯ แตงตั้งคณะกรรมการรางขอบเขตงานใหม เมื่อวันที่ 28 เมษายน
2559
- คณะกรรมการรางขอบเขตของงานมีการประชุมเมื่อวันที่ 19 และ 30
มิถุนายน 2559 ได,แก,ไขรางขอบเขตงานแล,ว ในถ,อยคําที่มีการร,องเรียนเพื่อ
ให,มีรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น และได,มีหนังสือแจ,งไปยัง รฟฟท.เพื่อให,พิจารณา
ปWญหาด,าน Signalling วาจะดําเนินการอยางไรรวมทั้งกรอบระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน ซึ่งอยูระหวาง รฟฟท.พิจารณา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกสการขนสง

- รถจักรดีเซลไฟฟ5า จํานวน 50 คัน 24. โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟJา ทดแทนรถจักร GE 50 คัน
แผนงาน
วงเงินรวมโครงการ : 6,562.50 ล,านบาท
ผลงาน
วัตถุประสงค' :
- เพิ่มเปVนรักษาปริมาณการขนสง บทบาทการให,บริการฐานะทางการเงิน
และภาพลักษณของการรถไฟฯ ไมให,ลดลง
สถานะ :
- การรถไฟฯ ได,กําหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อรถจักรดีเซลไฟฟ5า น้ําหนัก
กดเพลา 16 ตัน/เพลา พร,อมอะไหล จํานวน 50 คัน ด,วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 มีผู,ยื่นซองเพียง 1 ราย คือ กิจการรวมค,า คิวเอส
(Qs Joint Venture) ประกอบด,วย บริษัท ซีอารอารซี ซิซูเอียน จํากัด และ
บริษัท ซานโฟโก อินเตอร เนชั่นแนล จํากัด
- การรถไฟฯ อนุมัติยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากผู,ยื่นซองเอกสารไม
สมบูรณ

984.38

100
-
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ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558
ปกค.อนุมัติขยายกรอบเวลาให,
ครอบคลุมปAงบประมาณ 2559*

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกสการขนสง

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

- รถโดยสารรุนใหม จํานวน
115 คัน

ผลการเบิกจ5ายงบประมาณป- 2559
(หน5วย : ลานบาท ทศนิยม 2 ตําแหน5ง)

โครงการ

ป=ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
แผน/ผล

รอยละ

แผน / ผล

25. โครงการจัดหารถโดยสารรุ5นใหม5 สําหรับบริการเชิงพาณิชย'
แผนงาน
จํานวน 115 คัน
ผลงาน
วงเงินรวมโครงการ : 4,981.05 ล,านบาท
วัตถุประสงค' :
- เพื่อรองรับการบริการขนสงด,านการโดยสารในอนาคตเปVนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการให,บริการขนสง ผู,โดยสาร โดยเฉพาะผู,โดยสาร
ระดับกลางและระดับบนที่มีกําลังซื้อและต,องการความสะดวกสบายในการเดินทาง
สถานะ :
- การรถไฟฯ ลงนามในสัญญาซื้อขาย รถโดยสารรุนใหมสําหรับ
บริการเชิงพาณิชย (Passenger Coach Set) จํานวน 115 คัน กับกิจการรวมค,า
บีบีซี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ขณะนี้อยูระหวางการผลิตรถ กําหนดสงมอบ
ภายใน 24 เดือน นับแตวันลงนามในสัญญา
- บริษัทฯ ได,สงมอบรถมาแล,วจํานวน 39 คัน แล,วเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
2559 อยูระหวางการตรวจสอบและคาดวา จะทะยอยมาครบภายในเดือน
กันยายน 2559 นี้

100.00
49.18

แผนการจายเงิน
ผลการจายเงิน

วงเงิน

รอยละ

369.453 100.00
11.23 3.04
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ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558
ปกค.อนุมัติขยายกรอบเวลาให,
ครอบคลุมปAงบประมาณ 2559*

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกสการขนสง

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลการเบิกจ5ายงบประมาณป- 2559
(หน5วย : ลานบาท ทศนิยม 2 ตําแหน5ง)

โครงการ

- รถจักรดีเซลไฟฟ5าจํานวน 7 คัน 26. โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟJา น้ําหนักกดเพลาสูงสุด
15 ตัน / เพลา จํานวน 7 คัน
วงเงินรวมโครงการ : 833.00 ล,านบาท
วัตถุประสงค' :
1. เพิ่มประสิทธิภาพการขนสงสินค,า
2. เพิ่มการขนสงสินค,าในกลุมน้ํามันเชื้อเพลิง LPG และปูนซีเมนต
3. ลดต,นทุนโลจิสติกสของประเทศ
สถานะ :
- อยูระหวางการพิจารณายกเลิกโครงการ

ป=ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
แผน/ผล

รอยละ

แผน / ผล

วงเงิน

รอยละ

แผนงาน
ผลงาน

100.00
-

แผนการจายเงิน
ผลการจายเงิน

-

-

- เนื่องจากวงเงินที่ขออนุมัติไว,ไมสามารถซื้อรถจักร
ในปWจจุบัน
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ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558
ปกค.อนุมัติขยายกรอบเวลาให,
ครอบคลุมปAงบประมาณ 2559*

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกสการขนสง

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

- รถโบกี้บรรทุกสินค,า จํานวน
308 คัน

ผลการเบิกจ5ายงบประมาณป- 2559
(หน5วย : ลานบาท ทศนิยม 2 ตําแหน5ง)

โครงการ

ป=ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
แผน/ผล

รอยละ

แผน / ผล

27. โครงการจัดหารถโบกี้บรรทุกตูสินคา จํานวน 308 คัน
แผนงาน
วงเงินรวมโครงการ : 770.00 ล,านบาท
ผลงาน
วัตถุประสงค' :
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสงสินค,าคอนเทนเนอร
สถานะ :
- การรถไฟฯ ลงนามในสัญญาซื้อขายรถโบกี้บรรทุกสินค,าจํานวน 308 คัน
พร,อมอะไหล กับ บริษัท สยามโบกี้ จํากัด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 กําหนด
สงมอบภายใน 14 เดือน โดยใน 12 เดือน จะได,รับมอบ 150 คันและเมื่อครบ
14 เดือน จะได,รับมอบอีก 158 คัน ขณะนี้อยูระหวางการผลิตรถ

100.00
58.35

แผนการจายเงิน
ผลการจายเงิน

วงเงิน

รอยละ

770.000 100.00
6.99 0.91
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ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558
ปกค.อนุมัติขยายกรอบเวลาให,
ครอบคลุมปAงบประมาณ 2559*

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกสการขนสง

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

ผลการเบิกจ5ายงบประมาณป- 2559
(หน5วย : ลานบาท ทศนิยม 2 ตําแหน5ง)

โครงการ

ป=ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
แผน/ผล

รอยละ

แผน / ผล

วงเงิน

รอยละ

- รถดีเซลรางปรับอากาศ สําหรับ 28. โครงการจัดหารถดีเซลรางปรับอากาศ สําหรับบริการเชิงพาณิชย'
แผนงาน
พรอมอะไหล5 จํานวน 186 คัน
เชิงพาณิชย พร,อมอะไหล จํานวน
ผลงาน
วงเงินรวมโครงการ : 13,505.646 ล,านบาท
186 คัน
- คาดวาจะสามารถเพิ่มปริมาณและ วัตถุประสงค' :
รายได,จากการขนสงผู,โดยสาร ณ ปAที่
- เพื่อจัดหารถดีเซลรางปรับอากาศสําหรับเชิงพาณิชย เพิ่มปริมาณผู,โดยสาร
ได,ดังนี้
และเพิ่มรายได,ให,การรถไฟฯ
- ปริมาณการขนสงประมาณ 5.447 สถานะ :
ล,านบาท
1. มติที่ประชุมคณะกรรมการรถไฟฯ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
- รายได, 2,875.234 ล,านบาท
2557 ให,ดําเนินโครงการจัดหารถดีเซลรางปรับอากาศ สําหรับบริการ
เชิงพาณิชย พร,อมอะไหล จํานวน 186 คัน
2. การรถไฟฯ ได,จัดทําหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
สมมุติฐานในการคํานวณโครงการจัดหารถดีเซลรางปรับอากาศ สําหรับบริการ
เชิงพาณิชย จํานวน 186 คัน พร,อมอะไหล ตามหนังสือเลขที่ รฟ.1/1043/2558
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558
- ขณะนี้อยูระหวางจัดทําข,อมูลเพิ่มเติมตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในสวนของโรงซอมบํารุงรถดีเซลรางวา
มีการเตรียมการในสวนนี้หรือไม ซึ่งการรถไฟฯ ได,จัดเตรียมโรงซอมไว,เรียบร,อย
แล,วที่สถานีกลางบางซื่อ และรองรับการซอมบํารุงรถโดยสารในโครงการจัดหา
โดยสารรุนใหมสําหรับบริการเชิงพาณิชย จํานวน 115 คัน ด,วย ขณะนี้ได,ดําเนิน
การกอสร,างอาคารโรงซอมบํารุงแล,ว สวนอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับการซอมบํารุง
อยูระหวางการจัดหาตามสัญญาการกอสร,างสถานี

100.00
-

แผนการจายเงิน
ผลการจายเงิน

-

-
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ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558
ปกค.อนุมัติขยายกรอบเวลาให,
ครอบคลุมปAงบประมาณ 2559*

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกสการขนสง

ผลการดําเนินงาน
ผลผลิต

- โรงซอมรถจักรดีเซลขนาด
ใหญ

ผลการเบิกจ5ายงบประมาณป- 2559
(หน5วย : ลานบาท ทศนิยม 2 ตําแหน5ง)

โครงการ

ป=ญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
แผน/ผล

รอยละ

แผน / ผล

29. โครงการก5อสรางโรงรถจักรแก5งคอย
แผนงาน
วงเงินรวมโครงการ : 1,826.50 ล,านบาท
ผลงาน
วัตถุประสงค' :
- เพื่อรองรับโครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ5าจํานวน 77 คัน ซึ่งประกอบด,วย
ขนาดน้ําหนักกดเพลาสูงสุด 16 ตัน/เพลา จํานวน ๕๗ คันและขนาดน้ําหนัก
กดเพลาสูงสุด 20 ตัน/เพลา จํานวน ๒๐ คัน
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขนสงสินค,าตอขบวนให,สูงขึ้น
สถานะ :
- ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ ( Final Report ) แล,ว เมื่อวันที่ 22
มิถุนายน 2559

100.00
1.33

แผนการจายเงิน
ผลการจายเงิน

วงเงิน

541.00
3.27

รอยละ

100
0.60

