รายงานการติดตามประเมินผลการดาเนินงานแผนงาน / โครงการสาคัญตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
รอบการรายงานที่ 1 ผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - เดือนกันยายน 2559)
นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านการขนส่งทางรางของกระทรวงคมนาคม
ข้อ 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ข้อ 6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม ด้านคมนาคมทางบกโดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ใน กทม. และรถไฟฟ้าเชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพิ่มเติม เพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชนและเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เพื่อตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปทาต่อได้ทนั ที
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559
ผลการดาเนินงาน
พ.ศ.2554 - 2558
(หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)
(ฉบับปรับปรุง)
ผลผลิต
โครงการ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
* 11 ก.พ.2558 ปกค.
แผน/ผล
ร้อยละ
แผน / ผล
วงเงิน
ร้อยละ
อนุมัติขยายกรอบเวลาให้ครอบคลุม
ปีงบประมาณ 2559*
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบการขนส่งให้ครอบ
คลุมทุกพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนอย่างทั่วถึง
พอเพียง และประชาชนสามารถเข้าถึง
ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น

- ระบบรถไฟฟ้าชานเมือง ระยะ
ทางประมาณ 21.8 กิโลเมตร

1. โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
แผนงาน
(Airport Rail Link) ส่วนต่อขยาย ช่วงท่าอากาศยานดอนเมือง ผลงาน
บางซื่อ - พญาไท
วงเงินรวมโครงการ : 31,139.35 ล้านบาท
วัตถุประสงค์ :
1) เพิ่มศักยภาพและอานวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่จะต้องเดินทางไปมา
ระหว่างท่าอากาศยานทั้งสองแห่ง
2) ช่วยประหยัดงบประมาณในการขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3) ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค
4) ลดเวลาในการเดินทางเชื่อมโยงสองสนามบิน
5) ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจากปัญหาการจราจรติดขัด
6) ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและลดปัญหาทางด้านมลพิษทางอากาศ
7) ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในด้านคมนาคมขนส่งให้ดีขึ้น
สถานะ:
- การรถไฟฯ ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดทาเอกสารประกวดราคาและทบทวน
แบบรายละเอียดโครงการฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เริ่มงาน เมื่อวันที่ 3
สิงหาคม 2558
- พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ประกาศใช้ใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 การรถไฟฯ ลงนามจ้าง
ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เริ่มงานเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
- ระยะที่ 1 ช่วงพญาไท - บางซื่อ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) มีมติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ให้กระทรวงคมนาคมเร่งสร้าง
ความชัดเจนในการพิจารณาทบทวนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ช่วง
บางซื่อ - ดอนเมือง และให้ชะลอการลงทุนดังกล่าวไปก่อน โดยการรถไฟฯ
ได้ชี้แจงไปยัง คค.ตามสั่งการท้ายหนังสือความเห็นของ สศช.แล้ว เมื่อวันที่ 23

14.20
6.75

แผนการจ่ายเงิน
ผลการจ่ายเงิน

420.200
-

100
-

- มีการทบทวนแบบรายละเอียดอันเนื่องจากการ
ปรับแบบโครงการสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558 ปกค.
อนุมัติขยายกรอบเวลาให้ครอบคลุม
ปีงบประมาณ 2559*

ผลการดาเนินงาน
ผลผลิต

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559
(หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

โครงการ

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
แผน/ผล

ร้อยละ

แผน / ผล

2. โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงเข้ม ช่วง รังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แผนงาน
ศูนย์รังสิต
ผลงาน
วงเงินรวมโครงการ : 6,028.32 ล้านบาท

13.70
5.50

แผนการจ่ายเงิน
ผลการจ่ายเงิน

30.80
7.00

แผนการจ่ายเงิน
ผลการจ่ายเงิน

วงเงิน

ร้อยละ

พฤษภาคม 2559 ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ได้แก่
- ปรับแบบก่อสร้าง ซึ่งการรถไฟฯ ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
- การดาเนินงานร่วมทุนลักษณะ PPP ยังไม่ได้ข้อยุติว่าจะดาเนินงานอย่างไร
- ระยะที่ 2 ช่วงบางซื่อ - ดอนเมือง การทบทวนแบบรายละเอียดและจัดทา
เอกสารประกวดราคาโครงการฯ แล้วเสร็จ โดยการรถไฟฯ ได้นาส่งรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับเพิ่มเติมไปยังสานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบการขนส่งให้ครอบ
คลุมทุกพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนอย่างทั่วถึง
พอเพียง และประชาชนสามารถเข้าถึง

- ระบบรถไฟฟ้าชานเมือง ระยะ
ทางประมาณ 21.8 กิโลเมตร

45.930
16.66

100
36.27

160.000

100
-

วัตถุประสงค์ :
เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพฯ

ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น

เชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่นๆ ให้เป็นโครงข่ายการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในภาพ
รวม เพิ่มประสิทธิภาพให้บริการด้านการเดินรถ รถไฟทางไกล รถไฟชานเมือง รวมทั้ง
รถไฟฟ้าชานเมืองของการรถไฟฯ ลดปัญหาการจราจรติดขัดที่บริเวณทางตัดเสมอระดับ
ช่วยประหยัดและลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศและส่งเสริมการขนส่งด้วย
ระบบราง
สถานะ:
- รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผ่านการพิจารณาจาก กก.วล.เมื่อ
วันที่ 18 มีนาคม 2558
- การรถไฟฯ ลงนามในสัญญาว่าจ้างงานบริการที่ปรึกษาเพื่อทบทวนแบบรายละเอียด
และจัดทาเอกสารประกวดราคาโครงการฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 และ
ที่ปรึกษาฯ เริ่มงาน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558
- ที่ปรึกษาฯ ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558
- ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้ที่ปรึกษาแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบการขนส่งให้ครอบ
คลุมทุกพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนอย่างทั่วถึง
พอเพียง และประชาชนสามารถเข้าถึง

- ระบบรถไฟฟ้าชานเมือง ระยะ
ทางประมาณ 26 กิโลเมตร

3. โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วง บางซื่อ - พญาไท - มักกะสัน หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วง บางซื่อ - หัวลาโพง
วงเงินรวมโครงการ : 44,157.76 ล้านบาท
วัตถุประสงค์ :

แผนงาน
ผลงาน

-

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558 ปกค.
อนุมัติขยายกรอบเวลาให้ครอบคลุม
ปีงบประมาณ 2559*

ผลการดาเนินงาน
ผลผลิต

ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์การขนส่ง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559
(หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

โครงการ

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
แผน/ผล

ร้อยละ

แผน / ผล

4. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย
แผนงาน
วงเงินรวมโครงการ : 11,348.35 ล้านบาท
ผลงาน
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อเพิ่มความจุของทางรถไฟ แก้ไขปัญหาการเดินรถในระบบทางเดี่ยว
เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของการขนส่งทางรถไฟที่เชื่อมโยงจากภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมายังสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD)
ที่ลาดกระบังและเชื่อมโยงเข้าสู่ทา่ เรือแหลมฉบัง สนับสนุนและส่งเสริมการ
พัฒนาระบบการจัดการขนส่งสินค้าและบริการ (Logistics)และสนับสนุนให้มี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งที่มีต้นทุนการใช้พลังงานต่า (Modal Shift)
สถานะ :
- การรถไฟฯ ได้ผู้รับจ้างแล้ว โดย
สัญญาที่ 1 ( ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - วิหารแดง และ ช่วงบุใหญ่ แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord Lines)) ได้แก่ บริษัท ชิโน-ไทย
เอ็นจิเนียริ่งฯ เป็นผู้รับเหมา (ระยะทาง 97 กม.)
สัญญาที่ 2 ( ช่วงวิหารแดง - บุใหญ่ ) พร้อมอุโมงค์รถไฟ ได้แก่

45.90
35.80

แผนการจ่ายเงิน
ผลการจ่ายเงิน

วงเงิน

ร้อยละ

เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางภายในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างกลางกรุงเทพฯ กับบริเวณชานเมืองและ
ปริมณฑล สนับสนุนให้ประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มมากขึ้น ลด
ปริมาณการจราจร ความแออัดและมลภาวะทางถนน ช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน
ในภาพรวมของกรุงเทพมหานครและของประเทศ
สถานะ:
- การรถไฟฯ รายงานกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 ขอออก
พระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน
- กระทรวงคมนาคม เสนอโครงการฯ ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติดาเนินการ
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558
- สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีหนังสือ
แจ้งให้การรถไฟฯ ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558
- คณะกรรมการ สศช. มีมติเห็นชอบให้การรถไฟฯ ดาเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 2
มีนาคม 2559
- การรถไฟฯ ได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาประกวดราคา เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม 2559 เริ่มงาน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

- ความจุของทางเพิ่มขึ้นอย่างน้อย
1 เท่าตัว สามารถเดินรถได้ตรง
เวลา โดยไม่ต้องรอหลีก ความเร็ว
เฉลี่ยของขบวนรถและความ
ปลอดภัยในการเดินรถเพิ่มมากขึ้น

3,521.720
1,061.340

100
30.14

-

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558 ปกค.
อนุมัติขยายกรอบเวลาให้ครอบคลุม
ปีงบประมาณ 2559*

ผลการดาเนินงาน
ผลผลิต

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559
(หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

โครงการ

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
แผน/ผล

ร้อยละ

แผน / ผล

วงเงิน

ร้อยละ

บริษัท ไร้ทท์ นั เน็ลลิ่ง จากัด เป็นผู้รับเหมา (ระยะทาง 9 กม.)
- ออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
1.สัญญาที่ 1 ความคืบหน้าร้อยละ 1.71
2.สัญญาที่ 2 ความคืบหน้าร้อยะล 3.01
- งานเวนคืนที่ดิน อยู่ระหว่างกาหนดราคาเบื้องต้นชุมทางบ้านภาชี-แก่งคอย
และเรียกทาสัญญารับเงินค่าทดแทน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์การขนส่ง

- ทางรถไฟจานวน 1 ทาง จาก
สถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ ถึง
สถานีรถไฟขอนแก่น ระยะทาง
ประมาณ 185 กิโลเมตร คู่ขนาน
กับทางรถไฟเดิมที่มีอยู่แล้ว 1
ทาง พร้อมระบบอาณัติสัญญาณ
และโทรคมนาคม

5. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น
แผนงาน
วงเงินรวมโครงการ : 26,007.20 ล้านบาท
ผลงาน
วัตถุประสงค์ :
เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางสู่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดต่าง ๆ
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับกรุงเทพฯ และต่อเนื่องสู่ภาคอื่น
รองรับจานวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงช่วยลดต้นทุน
การขนส่งในภาพรวมของประเทศ
สถานะ :
- คณะรัฐมนตรีอนุมัติดาเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
- ออกพระราชกฤษฎีการเวนคืนที่ดินแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
- การรถไฟฯ ได้บริษัท กิจการร่วมค้า ซีเคซีเอช เป็นผู้รับจ้าง โดยเริ่มดาเนินการ
ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 2.99
- งานเวนคืนที่ดินอยู่ระหว่างดาเนินการสารวจปริมาณงานในการจ่ายเงินทดแทน

45.00
35.30

แผนการจ่ายเงิน
ผลการจ่ายเงิน

7,688.690
2,406.710

100
31.30

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์การขนส่ง

- ทางรถไฟจานวน 1 ทาง จาก
สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ ถึง
สถานีรถไฟชุมพร ระยะทาง
ประมาณ 167 กิโลเมตร คู่ขนาน
กับทางรถไฟเดิมที่มีอยู่แล้ว 1 ทาง
พร้อมระบบอาณัติสัญญาณและ
โทรคมนาคม

6. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร
วงเงินรวมโครงการ :17,290.63 ล้านบาท
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางสู่กลุ่มจังหวัดภาคใต้
สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคใต้
กับ กรุงเทพฯ และต่อเนื่องสู่ภาคอื่นรองรับจานวนผู้โดยสารและปริมาณ
การขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงช่วยลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวมของประเทศ
สถานะ :

32.80
18.15

แผนการจ่ายเงิน
ผลการจ่ายเงิน

118.450
2.87

100
-

แผนงาน
ผลงาน

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558 ปกค.
อนุมัติขยายกรอบเวลาให้ครอบคลุม
ปีงบประมาณ 2559*

ผลการดาเนินงาน
ผลผลิต

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559
(หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

โครงการ

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
แผน/ผล

ร้อยละ

แผน / ผล

วงเงิน

ร้อยละ

- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล) ให้ความเห็นชอบรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558
- คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ดาเนินโครงการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
- การเวนคืนที่ดิน ได้ประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาในราชกิจจานุเบกษา แล้ว
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
- การจัดทา (ร่าง) TOR และราคากลางเสร็จแล้ว นา (ร่าง) TOR ลงในเว็ปไซด์
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2559
- ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจ้างที่ปรึกษา สารวจและคิดค่าตอบแทน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์การขนส่ง

- ทางรถไฟจานวน 1 ทาง จาก
สถานีรถไฟลพบุรี ถึงสถานีรถไฟ
ปากน้าโพ ระยะทางประมาณ
148 กิโลเมตร คู่ขนานกับทาง
รถไฟเดิมที่มีอยู่แล้ว 1 ทาง พร้อม
ระบบอาณัติสัญญาณและ
โทรคมนาคม

7. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วง ลพบุรี - ปากนาโพ
แผนงาน
วงเงินรวมโครงการ : 24,940.54 ล้านบาท
ผลงาน
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางสู่กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
และภาคเหนือ สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดต่าง ๆ
ทั้งทางภาคเหนือ และภาคกลาง กับกรุงเทพฯ และต่อเนื่องสู่ภาคอื่น
รองรับจานวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงช่วยลดต้นทุน
การขนส่งในภาพรวมของประเทศ
สถานะ :
- ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) ของ กก.วล. (ตามที่ สนข. ส่งรายงานฉบับแก้ไข )
- ออกพระราชกฤษฎีการเวนคืนที่ดินแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
- อยู่ระหว่างเสนอเตรียมเสนอคณะรัฐมมนตรี ขออนุมัติโครงการ
- การรถไฟฯ ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา เมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2559
- อยู่ระหว่างการจัดทา (ร่าง) TOR และราคากลาง
- งานเวนคืนที่ดิน อยู่ระหว่างการจ้างที่ปรึกษาสารวจและคิดค่าทดแทน

26.20
14.55

แผนการจ่ายเงิน
ผลการจ่ายเงิน

154.303
71.76

100
46.51

- รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
ยังไม่ผ่านการพิจารณา(อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ สนข.)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์การขนส่ง

- ทางรถไฟจานวน 1 ทาง จาก
สถานีรถไฟมาบกะเบา ถึง สถานี
รถไฟชุมทางถนนจิระ ระยะทาง
ประมาณ 132 กิโลเมตร คู่ขนาน
กับทางรถไฟเดิมที่มีอยู่แล้ว 1

8. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ
แผนงาน
วงเงินรวมโครงการ : 29,853.18 ล้านบาท
ผลงาน
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางสู่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดต่าง ๆ

26.20
14.05

แผนการจ่ายเงิน
ผลการจ่ายเงิน

169.547
106.79

100
62.99

- รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
ยังไม่ผ่านการพิจารณา
(อยู่ในความรับผิดชอบของ สนข.)

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558 ปกค.
อนุมัติขยายกรอบเวลาให้ครอบคลุม
ปีงบประมาณ 2559*

ผลการดาเนินงาน
ผลผลิต

ทาง พร้อมระบบอาณัติสัญญาณ
และโทรคมนาคม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559
(หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

โครงการ

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
แผน/ผล

ร้อยละ

แผน / ผล

วงเงิน

ร้อยละ

ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับกรุงเทพฯ และต่อเนื่องสู่ภาคอื่น
รองรับจานวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงช่วยลดต้นทุน
การขนส่งในภาพรวมของประเทศ
สถานะ :
- คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558
- คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นชอบรายงานเสนอ
โครงการฯ แล้ว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ
ต่อไปแล้ว
- อยู่ระหว่างการจัดทา (ร่าง) TOR และราคากลาง
- งานเวนคืนที่ดิน อยู่ระหว่างคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบเอกสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์การขนส่ง

- ทางรถไฟจานวน 1 ทาง จาก
สถานีรถไฟนครปฐม ถึงสถานี
รถไฟหัวหิน ระยะทางประมาณ
165 กิโลเมตร คู่ขนานกับทาง
รถไฟเดิมที่มีอยู่แล้ว 1 ทาง พร้อม
ระบบอาณัติสัญญาณและ
โทรคมนาคม

9. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - หัวหิน
แผนงาน
วงเงินรวมโครงการ : 20,145.03 ล้านบาท
ผลงาน
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางสู่กลุ่มจังหวัดภาคใต้
สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดต่างๆ ทางภาคใต้
กับกรุงเทพฯ และต่อเนื่องสู่ภาคอื่นรองรับจานวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่ง
สินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงช่วยลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวมของประเทศ
สถานะ :
1.ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
ของ กก.วล.
2.คณะรัฐมนตรีใช้อานาจตามมาตรา 44 อนุมัติในหลักการให้ดาเนินโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วง นครปฐม-หัวหิน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
3.พระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่
12 พฤษภาคม 2559
4.รอการอนุมัติโครงการฯ จากคณะรัฐมนตรี
5.อยู่ระหว่างการจัดทา (ร่าง) TOR และราคากลาง
6 งานเวนคืนที่ดิน อยู่ระหว่างการจ้างที่ปรึกษา สารวจและคิดค่าทดแทน

26.20
13.55

แผนการจ่ายเงิน
ผลการจ่ายเงิน

455.269
88.44

100
19.43

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์การขนส่ง

- ทางรถไฟจานวน 1 ทาง จาก
สถานีรถไฟหัวหิน ถึงสถานีรถไฟ
ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง

10. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์
วงเงินรวมโครงการ : 10,301.95 ล้านบาท
วัตถุประสงค์ :

18.30
13.20

แผนการจ่ายเงิน
ผลการจ่ายเงิน

61.471
20.799

100
33.84

แผนงาน
ผลงาน

- รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
ยังไม่ผ่านการพิจารณา
(อยู่ในความรับผิดชอบของ สนข.)

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558 ปกค.
อนุมัติขยายกรอบเวลาให้ครอบคลุม
ปีงบประมาณ 2559*

ผลการดาเนินงาน
ผลผลิต

ประมาณ 90 กิโลเมตร คู่ขนาน
กับทางรถไฟเดิมที่มีอยู่แล้ว 1
ทางพร้อมระบบอาณัติสัญญาณ
และโทรคมนาคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์การขนส่ง

- ทางรถไฟจานวน 1 ทาง จาก
สถานีรถไฟปากน้าโพ ถึงสถานี
รถไฟเด่นชัย ระยะทางประมาณ
285 กิโลเมตร คู่ขนานกับทาง
รถไฟเดิมที่มีอยู่แล้ว 1 ทาง พร้อม
ระบบอาณัติสัญญาณและ
โทรคมนาคม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559
(หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

โครงการ

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
แผน/ผล

ร้อยละ

แผน / ผล

11. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากนาโพ - เด่นชัย
แผนงาน
วงเงินรวมโครงการ : 57,094.74 ล้านบาท
ผลงาน
วัตถุประสงค์ :
1) ศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างระบบรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้าโพ
– เด่นชัย โดยการคัดเลือกแนวเส้นทาง กาหนดแนวเขตทาง การวางรูปแบบ
โครงสร้างในช่วงที่เป็นจุดตัดกับโครงการอื่น และเสนอโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น
รวมทั้งการออกแบบ เพื่อเชื่อมโยงระบบและโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับระบบ
การขนส่งรูปแบบอื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ศึกษาผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมของโครงการ
3) ออกแบบรายละเอียด การประมาณราคา และจัดทาเอกสารประกวดราคา

14.00
11.00

แผนการจ่ายเงิน
ผลการจ่ายเงิน

วงเงิน

ร้อยละ

1) ศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างระบบรถไฟทางคู่ช่วงหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์โดยการคัดเลือกแนวเส้นทาง กาหนดกาหนดแนวเขตทาง
การวางรูปแบบโครงสร้างในช่วงที่เป็นจุดตัดกับโครงการอื่นและเสนอโครงการพื้นฐาน
ร่วมกับระบบการขนส่งรูปแบบอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ศึกษาผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมของโครงการ
3) ออกแบบรายละเอียด ประมาณราคา และจัดทาเอกสารประกวดราคา
เพื่อการก่อสร้าง
สถานะ :
1.การรถไฟฯ ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบรายละเอียดฯ
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ขณะนี้ที่ปรึกษาฯ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558
2.การรถไฟฯ จัดส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ (สผ.)แล้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของคณะผู้ชานาญการ (คชก.)
3.คณะรัฐมนตรีใช้อานาจตามมาตรา 44 อนุมัติในหลักการให้ดาเนินโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วง หัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
4.รอการอนุมัติโครงการฯ จากคณะรัฐมนตรี
5.อยู่ระหว่างการจ้างที่ปรึกษาจัดการประกวดราคา

สถานะ :

151.63
43.123

100
28.44

- งานจ้างที่ปรึกษาฯ ได้ของงบประมาณประจาปี
2558 จานวน 160.42 ล้านบาท แต่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเพียง 55.00 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558 ปกค.
อนุมัติขยายกรอบเวลาให้ครอบคลุม
ปีงบประมาณ 2559*

ผลการดาเนินงาน
ผลผลิต

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559
(หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

โครงการ

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
แผน/ผล

ร้อยละ

แผน / ผล

วงเงิน

ร้อยละ

- การรถไฟฯ ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบรายละเอียดฯ
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558
- งานออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้ สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์การขนส่ง

- ทางรถไฟจานวน 1 ทาง จาก
สถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ ถึง
สถานีรถไฟอุบลราชธานี ระยะทาง
ประมาณ 308 กิโลเมตร คู่ขนาน
กับทางรถไฟเดิมที่มีอยู่แล้ว 1
ทาง พร้อมระบบอาณัติสัญญาณ
และโทรคมนาคม

12. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี
แผนงาน
วงเงินรวมโครงการ : 36,015.35 ล้านบาท
ผลงาน
วัตถุประสงค์ :
1) ศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างระบบรถไฟทางคู่ ช่วง ชุมทาง
ถนนจิระ - อุบลราชธานี โดยการคัดเลือกแนวเส้นทาง กาหนดแนวเขตทาง การวาง
รูปแบบโครงสร้างในช่วงที่เป็นจุดตัดกับโครงการอื่น และเสนอโครงสร้างพื้นฐานที่
จาเป็นรวมทั้งการออกแบบ เพื่อเชื่อมโยงระบบและโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับระบบ
การขนส่งรูปแบบอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ศึกษาผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมของโครงการ
3) ออกแบบรายละเอียด การประมาณราคา และจัดทาเอกสารประกวดราคา
เพื่อการก่อสร้าง
สถานะ :
- การรถไฟฯ ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบรายละเอียดฯ
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558
- งานออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ
- เตรียมนาส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในเดือน กรกฎาคม
2559

14.00
11.00

แผนการจ่ายเงิน
ผลการจ่ายเงิน

194.343
12.630

100
6.50

- งานจ้างที่ปรึกษาฯ ได้ของงบประมาณประจาปี
2558 จานวน 174.42 ล้านบาท แต่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเพียง 59.80 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์การขนส่ง

- ทางรถไฟจานวน 1 ทาง จาก
สถานีรถไฟขอนแก่น ถึงสถานี
รถไฟหนองคาย ระยะทาง

13. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย
วงเงินรวมโครงการ : 26,480.65 ล้านบาท
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางสู่กลุ่มจังหวัดภาค

14.00
11.00

แผนการจ่ายเงิน
ผลการจ่ายเงิน

114.076
9.06

100
7.94

- งานจ้างที่ปรึกษาฯ ได้ของงบประมาณประจาปี
2558 จานวน 95.67 ล้านบาท แต่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเพียง 32.80 ล้านบาท

ประมาณ 174 กิโลเมตร คู่ขนาน
กับทางรถไฟเดิมที่มีอยู่แล้ว 1 ทาง
พร้อมระบบอาณัติสัญญาณและ
โทรคมนาคม

ตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดต่างๆ
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับกรุงเทพฯ และต่อเนื่องสู่ภาคอื่น รองรับ
จานวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงช่วยลดต้นทุน

แผนงาน
ผลงาน

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558 ปกค.
อนุมัติขยายกรอบเวลาให้ครอบคลุม
ปีงบประมาณ 2559*

ผลการดาเนินงาน
ผลผลิต

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559
(หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

โครงการ

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
แผน/ผล

ร้อยละ

แผน / ผล

วงเงิน

ร้อยละ

14.00
11.00

แผนการจ่ายเงิน
ผลการจ่ายเงิน

120.10
11.777

100
9.81

- งานจ้างที่ปรึกษาฯ ได้ของงบประมาณประจาปี
2558 จานวน 91.58 ล้านบาท แต่ได้รับจัดสรร
งบประมาณเพียง 31.40 ล้านบาท

12.00
11.00

แผนการจ่ายเงิน
ผลการจ่ายเงิน

211.000
11.604

100
5.50

- เนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อโครงการ ทาให้การศึกษา
และออกแบบต้องมีความล่าช้า

การขนส่ง ในภาพรวมของประเทศ
สถานะ :
- การรถไฟฯ ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา และออกแบบรายละเอียดฯ
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558
- งานออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์การขนส่ง

- ทางรถไฟจานวน 1 ทาง จาก
สถานีรถไฟชุมพร ถึงสถานีรถไฟ
สุราษฎร์ธานี ระยะทางประมาณ
167 กิโลเมตร คู่ขนานกับทาง
รถไฟเดิมที่มีอยู่แล้ว 1 ทาง พร้อม
ระบบอาณัติสัญญาณและ
โทรคมนาคม

14. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี
แผนงาน
วงเงินรวมโครงการ : 23,402.70 ล้านบาท
ผลงาน
วัตถุประสงค์ :
1) ศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างระบบรถไฟทางคู่
ช่วง ชุมพร-สุราษฎร์ธานี โดยการคัดเลือกแนวเส้นทาง กาหนดแนวเขตทาง
การวางรูปแบบโครงสร้างในช่วงที่เป็นจุดตัดกับโครงการอื่นและเสนอโครงสร้าง
พื้นฐานที่จาเป็นรวมทั้งการออกแบบ เพื่อเชื่อมโยงระบบและโครงสร้างพื้นฐาน
ร่วมกับระบบการขนส่งรูปแบบอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ศึกษาผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมของโครงการ
3) ออกแบบรายละเอียด การประมาณราคาและจัดทาเอกสารประกวดราคา
เพื่อการก่อสร้าง
สถานะ :
- การรถไฟฯ ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบรายละเอียดฯ
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558
- งานออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ
- เตรียมนาส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในเดือน กรกฎาคม
2559

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเชื่อมต่อโครงข่าย
ระบบขนส่งภายในประเทศเพื่อเชื่อมต่อ
ประเทศเพื่อนบ้าน

- ทางรถไฟจานวน 1 ทางจาก
15. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี - หาดใหญ่ - สงขลา
วงเงินรวมโครงการ : 74,985.00 ล้านบาท
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี ถึง
วัตถุประสงค์ :
สถานีรถไฟสงขลา ระยะทางประมาณ
323 กิโลเมตร คู่ขนานกับทางรถไฟ
1) ศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างระบบรถไฟทางคู่
เดิมที่มีอยู่แล้ว 1 ทาง พร้อมระบบ
ช่วงสุราษฎร์ธานี - หาดใหญ่ กับโครงการอื่น และเสนอโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น

แผนงาน
ผลงาน

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558 ปกค.
อนุมัติขยายกรอบเวลาให้ครอบคลุม
ปีงบประมาณ 2559*

ผลการดาเนินงาน
ผลผลิต

อาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559
(หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

โครงการ

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
แผน/ผล

ร้อยละ

แผน / ผล

วงเงิน

16. โครงการก่อสร้างรถไฟ สาย นครสวรรค์ - กาแพงเพชร - ตาก - แม่สอด
แผนงาน
วงเงินรวมโครงการ : 43,190.00 ล้านบาท
ผลงาน
วัตถุประสงค์ :
1.) ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างทางรถไฟ
ช่วงนครสวรรค์ – กาแพงเพชร – ตาก – แม่สอด โดยการคัดเลือกแนวเส้นทาง
กาหนดแนวเขตทางการวางรูปแบบโครงสร้างในช่วงที่เป็นจุดตัดกับโครงการอื่น
และเสนอโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น รวมทั้งการออกแบบเพื่อเชื่อมโยงระบบ
และโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับระบบการขนส่งรูปแบบอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ศึกษาผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมของโครงการ
3) ออกแบบรายละเอียด การประมาณราคา และจัดทาเอกสารประกวดราคา
เพื่อการก่อสร้าง
สถานะ :
- การศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จ แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ

6.50
4.00

แผนการจ่ายเงิน
ผลการจ่ายเงิน

-

ร้อยละ

รวมทั้งการออกแบบ เพื่อเชื่อมโยงระบบและโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับระบบ
การขนส่งรูปแบบอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ศึกษาผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมของโครงการ
3) ออกแบบรายละเอียด การประมาณราคา และจัดทาเอกสารประกวดราคา
เพื่อการก่อสร้าง
สถานะ :
- คณะรัฐมนตรีอนุมัติการเปลี่ยนชื่อโครงการจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ช่วงสุราษฎร์ธานี - ปาดังเบซาร์ เป็น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ - สงขลา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ซึ่งสานักงบประมาณมีหนังสือ
แจ้งปรับลดวงเงินแล้ว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) นาเรื่อง
เสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เนื่องจากไม่สามารถทาการก่อหนี้ผูกพันได้
ทันในเดือนมิถุนายน 2558
- การรถไฟฯ ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและออกแบบ เมื่อวันที่
3 สิงหาคม 2558
- ที่ปรึกษาฯ ส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ( Draft Final Report ) เมื่อวันที่ 2
มิถุนายน 2559 และคณะกรรมการตรวจรับ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเชื่อมต่อโครงข่าย
ระบบขนส่งภายในประเทศเพื่อเชื่อมต่อ
ประเทศเพื่อนบ้าน

- เส้นทางรถไฟสายใหม่ จานวน
2 ทาง เพื่อการบริการขนส่งทาง
รถไฟสู่ภาคเหนือด้านจังหวัด
นครสวรรค์ - กาแพงเพชร - ตาก
แม่สอด

266.670

100
-

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558 ปกค.
อนุมัติขยายกรอบเวลาให้ครอบคลุม
ปีงบประมาณ 2559*

ผลการดาเนินงาน
ผลผลิต

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559
(หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

โครงการ

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
แผน/ผล

ร้อยละ

แผน / ผล

วงเงิน

ร้อยละ

- ทางรถไฟใหม่จากท่าเรือน้าลึก
17. โครงการก่อสร้างรถไฟเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง แผนงาน
ท่
า
เรื
อ
น
าลึ
ก
ทวาย
แหลมฉบัง ถึง ท่าเรือน้าลึกทวาย
ผลงาน
ระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ 464 กม. วงเงินรวมโครงการ : 335 ล้านบาท ( การศึกษาฯ )
วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างท่าเรือน้าลึก และเขตเศรษฐกิจพิเศษและนิคม
อุตสาหกรรมทวายบริเวณเมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมเขตเศรษฐกิจชายแดน และโครงก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อเพิ่มความจุของทางและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งขบวนรถสินค้า
คอนเทนเนอร์

8.50
5.60

แผนการจ่ายเงิน
ผลการจ่ายเงิน

47.221
43.890

100
92.95

ปีงบประมาณ 2554 (5 สายทาง)
แผนงาน
100
แผนการจ่ายเงิน
ผลงาน
100.00
ผลการจ่ายเงิน

628.46
227.84

100
36.65

ปีงบประมาณ 2555 (1 สายทาง)
แผนงาน
100
แผนการจ่ายเงิน
ผลงาน
100
ผลการจ่ายเงิน

429.462
420.6887

100
100

ปีงบประมาณ 2556 (14 สายทาง)
แผนงาน
100
แผนการจ่ายเงิน
ผลงาน
97.39
ผลการจ่ายเงิน

5,421.221
3,181.559

100
58.69

ปีงบประมาณ 2558 (1 สายทาง)
1. สายธนบุรี - ตลิ่งชัน (เงินกู้ ปี 2558)
แผนงาน
100
แผนการจ่ายเงิน

59.0194

100

ดาเนินการศึกษา ออกแบบรายละเอียดในปีงบประมาณ 2559
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเชื่อมต่อโครงข่าย
ระบบขนส่งภายในประเทศเพื่อเชื่อมต่อ
ประเทศเพื่อนบ้าน

- อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากกระทรวง
คมนาคมในการดาเนินโครงการ ซึ่งการรถไฟฯ
ได้แจ้งเหตุผลและความจาเป็นไปแล้ว

สถานะ :
ดาเนินการศีกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดาเนินการคัดเลือก
ที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการ
ขนส่งให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

- ทางรถไฟที่ได้รับการปรับปรุง
แล้ว

18. โครงการปรับปรุงทางรถไฟทีไ่ ม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ
วงเงินรวมโครงการ : 20,914.17 ล้านบาท
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อให้ทางมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยต่อการเดินรถ
2) เพื่อให้โครงสร้างทางรองรับน้าหนักผ่านทางจานวนมากได้
3) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนไม้หมอนรองราง
4) เพื่อแก้ไขการเบาทางเนื่องจากหมอนรองรางชารุด
5) เพื่อเพิ่มความเร็วให้ขบวนรถให้สามารถเดินได้ตามกาหนดเวลา
สถานะ :
1. สายธนบุรี - ตลิ่งชัน
- อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง และ เบิกจ่ายงบประมาณ
2. สายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย
- ได้ผู้รับจ้างดาเนินงานแล้ว

- ปรับลดเนื้องานลง

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558 ปกค.
อนุมัติขยายกรอบเวลาให้ครอบคลุม
ปีงบประมาณ 2559*

ผลการดาเนินงาน
ผลผลิต

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559
(หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

โครงการ

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
แผน/ผล

ร้อยละ

แผน / ผล

ผลงาน

45

ผลการจ่ายเงิน

ขอรับจัดสรรงบประมาณเงินกู้ปี 2559
1. สายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย
แผนงาน
100
แผนการจ่ายเงิน
ผลงาน
ผลการจ่ายเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการ
ขนส่งให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

- รั้วสองข้างทางตามแนวเส้น
ทางรถไฟ

19. โครงการติดตังรัวสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ
ปีงบประมาณ 2554 ( จานวน 15 แห่ง )
ระยะทาง 1,649 กม.
แผนงาน
100
แผนการจ่ายเงิน
วงเงินรวมโครงการ : 4,537.07 ล้านบาท
ผลงาน
100
ผลการจ่ายเงิน
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการเดินรถให้ปลอดภัยทั้งใน
ปีงบประมาณ 2559 ( จานวน 47 แห่ง )
ปัจจุบนั และอนาคต เพื่อหยุดยั้งการเกิดอุบตั ิเหตุระหว่างทางตัดผ่านเสมอทางรถไฟ แผนงาน
100
แผนการจ่ายเงิน
โดยเฉพาะทางลักผ่านและเกิดอุบตั ิเหตุรถไฟชนคนและสัตว์เลี้ยงที่สัญจรผ่าน
ผลงาน
ผลการจ่ายเงิน
ทางรถไฟเพื่อลดปัญหาการเกิดทางลักผ่านเสมอระดับทางรถไฟ และลดปัญหาการ
บุกรุกที่ดิน รถไฟ

วงเงิน

ร้อยละ

17.7190

10.03

95.85
-

100
-

- เนื่องจากกรอบระยะเวลาดาเนินงานตามแผน
แสนเจ็ด สิ้นสุดลง ขณะนี้การรถไฟฯ ได้ทาเรื่องไป
กระทรวงคมนาคม เพื่อขอขยายเวลาออกไปเป็น
2559-2560 อยู่ระหว่าง สนข.รวบรวมเสนอ คค.
เพื่อขอความเห็นชอบจาก ครม. ต่อไป

1,107.050
1,056.745

100
100

- ดาเนินงานแล้วเสร็จ ปรับลดเนื้องานเป็นเงิน
50.305 ล้านบาท

1,749.166
-

100
-

- เนื่องจากกรอบระยะเวลาดาเนินงานตามแผน
แสนเจ็ดสิ้นสุดลง การรถไฟฯ ได้ทาเรื่องไปยัง
กระทรวงคมนาคม เพื่อขอขยายเวลาออกไปเป็น
2559-2590 อยู่ระหว่าง สนข.รวบรวมเสนอ คค.
เพื่อขอความเห็นชอบจาก ครม.ต่อไป

1,026.39

100

- ดาเนินงานเสร็จแล้ว

สถานะ :
- ดาเนินการจัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว 26 แห่ง และอยู่ระหว่างการขออนุมัติร่าง
TOR จานวน 18 แห่ง เพื่อลงใน Website
- การรถไฟฯ ส่งหนังสือที่ รฟ.1/1209/2559 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559
เสนอกระทรวงคมนาคม เรื่อง แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะที่ 2 พ.ศ.2558-2564 เป็นไปตามผลการ
ประชุม เรื่อง การทบทวนแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟฯ ระยะ
เร่งด่วน พ.ศ. 2553-2557 ของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร สานักงานโครงการพัฒนาระบบราง ซึ่งจะมีการติดตั้งรั้วสองข้างทาง
อีก 47 แห่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการ
ขนส่งให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย

- สะพานรถไฟที่ได้รับการปรับ
ปรุงและเสริมความมั่นคงแล้ว

20. โครงการปรับปรุงสะพาน จานวน 1,434 แห่ง
วงเงินรวมโครงการ : 12,167.00 ล้านบาท

ปีงบประมาณ 2554
แผนงาน
100

แผนการจ่ายเงิน

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558 ปกค.
อนุมัติขยายกรอบเวลาให้ครอบคลุม
ปีงบประมาณ 2559*

ผลการดาเนินงาน
ผลผลิต

โครงการ

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
แผน/ผล

ร้อยละ

แผน / ผล

วัตถุประสงค์ :
ผลงาน
100
ผลการจ่ายเงิน
1. เพื่อความปลอดภัยในการให้บริการเดินรถ ลดความเสี่ยงจากอุบตั ิเหตุ
ขบวนรถตกรางอันเนื่องมาจากความไม่มั่นคงของสะพาน
2. เพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างสะพานโดยเปลี่ยนหรือเสริม
ปีงบประมาณ 2555
ความมั่นคงสะพาน รองรับการขนส่งขบวนรถที่มีน้าหนักกดเพลา 20 ตัน / เพลา แผนงาน
100
แผนการจ่ายเงิน
และเพิ่มความเร็วของขบวนรถได้สูงสุด 120 กม./ชม.
ผลงาน
100
ผลการจ่ายเงิน
สถานะ : (แผนปี 2559)
- ได้ผู้รับเหมาแล้ว 284 แห่ง และขออนุมัติร่าง TOR เพื่อประกาศใน Website ปีงบประมาณ 2558
จานวน 410 แห่ง
แผนงาน
100
แผนการจ่ายเงิน
- การรถไฟฯ ส่งหนังสือที่ รฟ.1/1209/2559 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ผลงาน
100
ผลการจ่ายเงิน
เสนอกระทรวงคมนาคม เรื่อง แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะที่ 2 พ.ศ.2558-2564 เป็นไปตามผลการ ปีงบประมาณ 2559 (จานวน 694 แห่ง)
ประชุม เรื่อง การทบทวนแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟฯ ระยะ แผนงาน
100
แผนการจ่ายเงิน
เร่งด่วน พ.ศ. 2553-2557 ของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
ผลงาน
ผลการจ่ายเงิน
จราจร สานักงานโครงการพัฒนาระบบราง ซึ่งจะมีสะพานที่จะต้องดาเนินงาน
อีก 1,176 แห่ง

ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการ
ขนส่งให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559
(หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

- ระบบอาณัติสัญญาณไฟสี
(55 สถานี)

21. โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทวั่ ประเทศ
แผนงาน
วงเงินรวมโครงการ : 2,870.01 ล้านบาท
ผลงาน
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและความคล่องตัวของการเดินรถ
ตลอดจนเพิ่มความจุของเส้นทางรถไฟ เนื่องจากระบบอาณัติสัญญาณเดิม
เป็นแบบหางปลา ซึ่งมีข้อเสียหลายอย่าง เช่น ระยะการมองเห็น การแสดงท่า
สัญญาณต่างๆ ที่อาจจะไม่ชัดเจน มีผลต่อการตัดสินใจของพนักงานขับรถไฟ
โดยการดาเนินงานดังกล่าว จาเป็นต้องว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินการ
สถานะ :
- การรถไฟฯ ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อสารวจออกแบบ และ จัดทา
เอกสารประกวดราคา 4 เส้น จานวน 77 สถานี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557
ในวงเงิน 22.809 ล้านบาท จากงบประมาณที่ตั้งขอไว้ในปี 2558
จานวน 24.1 ล้านบาท และประชุมเริ่มงานกับบริษัทที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 12
มกราคม 2558
- ที่ปรึกษาฯ ได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ขอบเขตการ
ดาเนินงานของผู้รับจ้าง (TOR) บัญชีปริมาณงาน (BoQ) แบบแผนผัง ( Drawing)

100.00
-

แผนการจ่ายเงิน
ผลการจ่ายเงิน

วงเงิน

ร้อยละ

1,026.39

100

36.19
36.19

100
100

- ดาเนินงานเสร็จแล้ว

561.4155
557.4210

100
99.29

- ดาเนินงานแล้วเสร็จ ปรับลดเนื้องานลงส่วนหนึ่ง

2,130.819

100
-

- เนื่องจากกรอบระยะเวลาดาเนินงานตามแผนแสน
เจ็ด สิ้นสุดลง การรถไฟฯ ได้ทาเรื่องเสนอไปยัง
กระทรวงคมนาคม เพื่อขอขยายเวลาออกไปเป็น
2559-2560 อยู่ระหว่าง สนข.รวบรวมเสนอไปยัง

-

- จากเดิมมีจานวน 224 สถานี วงเงินเดิม 11,358
ล้านบาท ลดลง 8,487.99 ล้านบาท คงเหลือ
2,870.01 ล้านบาท จานวน 55 สถานี เนื่องจาก
มีโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงปากน้าโพ-เด่นชัย,
สายเด่นชัย-เชียงใหม่, ช่วงชุมทางถนนจิระอุบลราชธานี, ช่วงขอนแก่น-หนองคาย, ช่วงหัวหินประจวบคีรีขันธ์, ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี, ช่วง
สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่-สงขลา และโครงการระบบ
รถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าช่วงหาดใหญ่
- ปาดังเบซาร์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครง
สร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558
- 2565 จึงทาให้ขอบเขตงานของโครงการลดลง
- ไม่ได้รับงบประมาณในปี 2559
- ฝ่ายฯ ได้ดาเนินการขออนุมัติงบประมาณปี 2560

-

-

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558 ปกค.
อนุมัติขยายกรอบเวลาให้ครอบคลุม
ปีงบประมาณ 2559*

ผลการดาเนินงาน
ผลผลิต

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559
(หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

โครงการ

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
แผน/ผล

ร้อยละ

แผน / ผล

22. โครงการติดตังเครื่องกันถนนเสมอระดับ และปรับปรุงเครื่องกัน
แผนงาน
วงเงินรวมโครงการ : 403.44 ล้านบาท
ผลงาน
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อการเดินรถไฟให้ปลอดภัยและถึงที่หมายไม่ล่าช้ากว่า
กาหนดเนื่องจากเกิดอุบตั ิเหตุ โดยลดการสูญเสียทรัพย์สินและลดการบาดเจ็บ
และการเสียชีวิตของประชาชนผู้ใช้ทางตัดผ่านระหว่างทางรถไฟกับถนนสาธารณะ
สถานะ :
- คณะกรรมการรถไฟฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2558 อนุมัติให้การรถไฟฯ ลงนามในสัญญาจ้างฯ จานวน 5 สัญญา ได้แก่
( งบประมาณปี 2558 = 130 แห่ง)
1. LX-20 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์ จากัด (มหาชน) วงเงิน
57,559,329.- บาท
2. LX-21 บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คท็ค จากัด วงเงิน 62,680,000.- บาท
3. LX-22 บริษัท วงศ์กติ ติ จากัด วงเงิน 95,350,000.- บาท
4. LX-23 บริษัท เอส.ซี.พี อีเล็คทริค จากัด วงเงิน 63,739,900.- บาท
5. LX-24 บริษัท เอส.ซี.พี อีเล็คทริค จากัด วงเงิน 85,653,500.- บาท

98.50
95.00

แผนการจ่ายเงิน
ผลการจ่ายเงิน

วงเงิน

ร้อยละ

ฉบับสมบูรณ์ (A3) เอกสารประกวดราคา (Tender Document) รายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์(EIA Report) และรายการที่ต้องส่งมอบตาม
TOR ทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้ตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
- โครงการฯ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2559 แต่ได้ดาเนินการ
ปรับปรุงแผนการจ่ายเงินตามข้อกาหนดหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทาง
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
- จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาตามแผนงาน พร้อมกับดาเนินการขอตั้ง
งบประมาณในปี 2560
- การรถไฟฯ ส่งหนังสือที่ รฟ.1/1209/2559 ลงวันที่ 22 มิถุนายน
2559 เสนอกระทรวงคมนาคม เรื่อง แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะที่ 2 พ.ศ.2558-2564 เป็นไปตามผลการ
ประชุม เรื่อง การทบทวนแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟฯ ระยะ
เร่งด่วน พ.ศ. 2553-2557 ของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร สานักงานโครงการพัฒนาระบบราง ซึ่งมีระบบอาณัติสัญญาณฯจานวน
55 สถานี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการ
ขนส่งให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

- เครื่องกั้นถนนตามจุดตัดกับ
ถนน

364.981
278.750

100
76.37

- การเบิกจ่ายเงิน เร็วกว่าแผนร้อยละ 4.09 เนื่อง
จากสัญญาที่ 4 และ สัญญาที่ 5 ขอเบิกเงินล่วงหน้า
ร้อยละ 10 (ในปี 2558 จ่ายไปแล้ว 14.939
ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558 ปกค.
อนุมัติขยายกรอบเวลาให้ครอบคลุม
ปีงบประมาณ 2559*

ผลการดาเนินงาน
ผลผลิต

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559
(หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

โครงการ

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
แผน/ผล

ร้อยละ

แผน / ผล

วงเงิน

ร้อยละ

100.00
4.00

แผนการจ่ายเงิน
ผลการจ่ายเงิน

-

-

- ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรถไฟฯ ให้ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว เมื่อวันที่
30 มีนาคม 2558
- คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ย้ายจุดข้ามจังหวัด เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
- การรถไฟฯ ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
- ผลการดาเนินงานมีความคืบหน้า ร้อยละ 95
- การรถไฟฯ ส่งหนังสือที่ รฟ.1/1209/2559 ลงวันที่ 22 มิถุนายน
2559 เสนอกระทรวงคมนาคม เรื่อง แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะที่ 2 พ.ศ.2558-2564 เป็นไปตามผลการ
ประชุม เรื่อง การทบทวนแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟฯ ระยะ
เร่งด่วน พ.ศ. 2553-2557 ของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร สานักงานโครงการพัฒนาระบบราง ซึ่งจะมีการจัดหาและติดตั้ง
เครื่องกั้นฯ อีกจานวน 325 แห่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบการขนส่งให้ครอบ
คลุมทุกพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนอย่างทั่วถึง
พอเพียง และประชาชนสามารถเข้าถึง
ระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น

- ขบวนรถไฟฟ้า จานวน 7 ขบวน

23. โครงการจัดหาขบวนรถไฟฟ้า Airport Rail Link
แผน
จานวน 7 ขบวน (ร่วมกับ รฟฟท.)
ผล
วงเงินรวมโครงการ : 4,854.41 ล้านบาท
วัตถุประสงค์ :
1) เพิ่มขบวนรถให้เพียงพอต่อการโดยสาร
2) เพิ่มรายได้ด้านการโดยสาร
3) เพิ่มความปลอดภัย พัฒนาภาพลักษณ์ ยกระดับการให้บริการ
ของการให้บริการเดินรถไฟฟ้า และทดแทนขบวนรถไฟฟ้าที่มีอยู่ต้องเข้าสู่การซ่อม
บารุงหนัก
4) เพิ่มทางเลือกให้กบั ประชาชนในการเดินทางและลดการใช้พลังงานของ
ประเทศ
สถานะ :
- มติคณะกรรมการรถไฟฯ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ดังนี้
1. ให้ยกเลิกการดาเนินการจัดหารถไฟฟ้าธรรมดา จานวน 7 ขบวน
โดยให้ทาการปรับปรุงรถไฟฟ้าด่วนจานวน 12 ตู้ เป็นตู้โดยสารแบบรถไฟธรรมดา
2. เร่งรัดการทาสัญญาจ้างการซ่อมบารุงใหญ่ (Overhaul) และให้ รฟฟท.
ทยอยส่งขบวนรถเข้าซ่อมบารุงใหญ่ โดยต้องไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน
3. ให้ รฟฟท. ศึกษาระบบอาณัติสัญญาณให้มีความชัดเจนด้วยความรอบคอบ
และดาเนินการปรับปรุง(Upgrade) ให้เป็นระบบเปิดที่ทนั สมัย เพื่อรองรับการ
เดินรถในอนาคต

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558 ปกค.
อนุมัติขยายกรอบเวลาให้ครอบคลุม
ปีงบประมาณ 2559*

ผลการดาเนินงาน
ผลผลิต

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559
(หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

โครงการ

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
แผน/ผล

ร้อยละ

แผน / ผล

วงเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์การขนส่ง

- รถจักรดีเซลไฟฟ้า จานวน 50 คัน 24. โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า ทดแทนรถจักร GE 50 คัน
แผนงาน
วงเงินรวมโครงการ : 6,562.50 ล้านบาท
ผลงาน
วัตถุประสงค์ :
- เพิ่มเป็นรักษาปริมาณการขนส่ง บทบาทการให้บริการฐานะทางการเงิน
และภาพลักษณ์ของการรถไฟฯ ไม่ให้ลดลง
สถานะ :
- การรถไฟฯ ได้กาหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อรถจักรดีเซลไฟฟ้า น้าหนัก
กดเพลา 16 ตัน/เพลา พร้อมอะไหล่ จานวน 50 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 มีผู้ยื่นซองเพียง 1 ราย คือ กิจการร่วมค้า คิวเอส
(Qs Joint Venture) ประกอบด้วย บริษัท ซีอาร์อาร์ซี ซิซูเอียน จากัด และ
บริษัท ซานโฟโก อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
- การรถไฟฯ อนุมัติยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากผู้ยื่นซองเอกสารไม่
สมบูรณ์

100.00
85.00

แผนการจ่ายเงิน
ผลการจ่ายเงิน

-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์การขนส่ง

- รถโดยสารรุ่นใหม่ จานวน
115 คัน

100.00
49.18

แผนการจ่ายเงิน
ผลการจ่ายเงิน

ร้อยละ

4. ให้การรถไฟฯ ดาเนินการจัดซื้อรถไฟฟ้าธรรมดาที่รองรับระบบอาณัติ
สัญญาณที่ปรับปรุงใหม่ โดยให้ดาเนินการคู่ขนานกับการปรับปรุงระบบอาณัติ
สัญญาณของ รฟฟท.
- การรถไฟฯ แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานใหม่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน
2559
- คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานมีการประชุมเมื่อวันที่ 19 และ 30
มิถุนายน 2559 ได้แก้ไขร่างขอบเขตงานแล้ว ในถ้อยคาที่มีการร้องเรียนเพื่อ
ให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น และได้มีหนังสือแจ้งไปยัง รฟฟท.เพื่อให้พจิ ารณา
ปัญหาด้าน Signalling ว่าจะดาเนินการอย่างไรรวมทั้งกรอบระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน ซึ่งอยู่ระหว่าง รฟฟท.พิจารณา

25. โครงการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่ สาหรับบริการเชิงพาณิชย์
แผนงาน
จานวน 115 คัน
ผลงาน
วงเงินรวมโครงการ : 4,981.05 ล้านบาท
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อรองรับการบริการขนส่งด้านการโดยสารในอนาคตเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการให้บริการขนส่ง ผู้โดยสาร โดยเฉพาะผู้โดยสาร
ระดับกลางและระดับบนที่มีกาลังซื้อและต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง
สถานะ :

984.38

100
-

369.453
11.23

100.00
3.04

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558 ปกค.
อนุมัติขยายกรอบเวลาให้ครอบคลุม
ปีงบประมาณ 2559*

ผลการดาเนินงาน
ผลผลิต

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559
(หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

โครงการ

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
แผน/ผล

ร้อยละ

แผน / ผล

วงเงิน

ร้อยละ

แผนงาน
ผลงาน

100.00
-

แผนการจ่ายเงิน
ผลการจ่ายเงิน

-

-

- การรถไฟฯ ลงนามในสัญญาซื้อขาย รถโดยสารรุ่นใหม่สาหรับ
บริการเชิงพาณิชย์ (Passenger Coach Set) จานวน 115 คัน กับกิจการร่วมค้า
บีบซี ี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ขณะนี้อยู่ระหว่างการผลิตรถ กาหนดส่งมอบ
ภายใน 24 เดือน นับแต่วันลงนามในสัญญา
- บริษัทฯ ได้ส่งมอบรถมาแล้วจานวน 39 คัน แล้วเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
2559 อยู่ระหว่างการตรวจสอบและคาดว่า จะทะยอยมาครบภายในเดือน
กันยายน 2559 นี้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์การขนส่ง

- รถจักรดีเซลไฟฟ้าจานวน 7 คัน

26. โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า นาหนักกดเพลาสูงสุด
15 ตัน / เพลา จานวน 7 คัน
วงเงินรวมโครงการ : 833.00 ล้านบาท
วัตถุประสงค์ :
1. เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า
2. เพิ่มการขนส่งสินค้าในกลุ่มน้ามันเชื้อเพลิง LPG และปูนซีเมนต์
3. ลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ
สถานะ :
- อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์การขนส่ง

- รถโบกี้บรรทุกสินค้า จานวน
308 คัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์การขนส่ง

- รถดีเซลรางปรับอากาศ สาหรับ 28. โครงการจัดหารถดีเซลรางปรับอากาศ สาหรับบริการเชิงพาณิชย์
พร้อมอะไหล่ จานวน 186 คัน
เชิงพาณิชย์ พร้อมอะไหล่ จานวน
วงเงินรวมโครงการ : 13,505.646 ล้านบาท
186 คัน
วัตถุประสงค์ :
- คาดว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณและ

- เนื่องจากวงเงินที่ขออนุมัติไว้ไม่สามารถซื้อรถจักร
ในปัจจุบนั

27. โครงการจัดหารถโบกีบรรทุกตู้สินค้า จานวน 308 คัน
แผนงาน
วงเงินรวมโครงการ : 770.00 ล้านบาท
ผลงาน
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์
สถานะ :
- การรถไฟฯ ลงนามในสัญญาซื้อขายรถโบกี้บรรทุกสินค้าจานวน 308 คัน
พร้อมอะไหล่ กับ บริษัท สยามโบกี้ จากัด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 กาหนด
ส่งมอบภายใน 14 เดือน โดยใน 12 เดือน จะได้รับมอบ 150 คันและเมื่อครบ
14 เดือน จะได้รับมอบอีก 158 คัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการผลิตรถ
แผนงาน
ผลงาน

100.00
58.35

แผนการจ่ายเงิน
ผลการจ่ายเงิน

100.00
-

แผนการจ่ายเงิน
ผลการจ่ายเงิน

770.000
6.99

-

100.00
0.91

-

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
พ.ศ.2554 - 2558
(ฉบับปรับปรุง)
* 11 ก.พ.2558 ปกค.
อนุมัติขยายกรอบเวลาให้ครอบคลุม
ปีงบประมาณ 2559*

ผลการดาเนินงาน
ผลผลิต

โครงการ

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
แผน/ผล

รายได้จากการขนส่งผู้โดยสาร ณ ปีที่ 1
ได้ดังนี้
- ปริมาณการขนส่งประมาณ 5.447
ล้านบาท
- รายได้ 2,875.234 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบ
โลจิสติกส์การขนส่ง

- โรงซ่อมรถจักรดีเซลขนาด
ใหญ่

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559
(หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 2 ตาแหน่ง)

ร้อยละ

แผน / ผล

100.00
1.33

แผนการจ่ายเงิน
ผลการจ่ายเงิน

วงเงิน

ร้อยละ

- เพื่อจัดหารถดีเซลรางปรับอากาศสาหรับเชิงพาณิชย์ เพิ่มปริมาณผู้โดยสาร
และเพิ่มรายได้ให้การรถไฟฯ
สถานะ :
1. มติที่ประชุมคณะกรรมการรถไฟฯ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
2557 ให้ดาเนินโครงการจัดหารถดีเซลรางปรับอากาศ สาหรับบริการ
เชิงพาณิชย์ พร้อมอะไหล่ จานวน 186 คัน
2. การรถไฟฯ ได้จัดทาหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
สมมุติฐานในการคานวณโครงการจัดหารถดีเซลรางปรับอากาศ สาหรับบริการ
เชิงพาณิชย์ จานวน 186 คัน พร้อมอะไหล่ ตามหนังสือเลขที่ รฟ.1/1043/2558
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558
- ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทาข้อมูลเพิ่มเติมตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในส่วนของโรงซ่อมบารุงรถดีเซลรางว่า
มีการเตรียมการในส่วนนี้หรือไม่ ซึ่งการรถไฟฯ ได้จัดเตรียมโรงซ่อมไว้เรียบร้อย
แล้วที่สถานีกลางบางซื่อ และรองรับการซ่อมบารุงรถโดยสารในโครงการจัดหา
โดยสารรุ่นใหม่สาหรับบริการเชิงพาณิชย์ จานวน 115 คัน ด้วย ขณะนี้ได้ดาเนิน
การก่อสร้างอาคารโรงซ่อมบารุงแล้ว ส่วนอุปกรณ์เพิ่มเติมสาหรับการซ่อมบารุง
อยู่ระหว่างการจัดหาตามสัญญาการก่อสร้างสถานี

29. โครงการก่อสร้างโรงรถจักรแก่งคอย
แผนงาน
วงเงินรวมโครงการ : 1,826.50 ล้านบาท
ผลงาน
วัตถุประสงค์ :
- เพื่อรองรับโครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้าจานวน 77 คัน ซึ่งประกอบด้วย
ขนาดน้าหนักกดเพลาสูงสุด 16 ตัน/เพลา จานวน ๕๗ คันและขนาดน้าหนัก
กดเพลาสูงสุด 20 ตัน/เพลา จานวน ๒๐ คัน
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขนส่งสินค้าต่อขบวนให้สูงขึ้น
สถานะ :
- ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ ( Final Report ) แล้ว เมื่อวันที่ 22
มิถุนายน 2559

541.00
3.27

100
0.60

