
 

 

 

 
  

 

 

 

 



 

คํานํา 
 

กรมการขนสงทางราง (ขร.) เปนหนวยงานสวนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม ซ่ึงกอต้ังเม่ือวันท่ี 
12 เมษายน 2562 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 18) พ.ศ. 2562 ดังนั้น 
เ พื ่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี      
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และให ขร. มีแนวทางในการดําเนินงานตามอํานาจหนา ที ่เ พื ่อใหเปนตาม
เปาหมาย จึงมีความจําเปนตองมีจัดทํารางแผนปฏิบัติราชการระดับกรม เ พื่อเปนกรอบและทิศทาง    
การทํางาน โดยจะใชวิธีการทบทวนสถานการณในปจจุบันท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม รวมท้ัง
ปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของไทยระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตรและ
แผนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 แผนยุทธศาสตรกระทรวง
คมนาคม พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. 2561 – 2568 แผนแมบทพัฒนาโครงขายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การทองเที่ยว 
และการพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนสถานการณและบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และนํามาวิเคราะห
ประยุกตใชในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับนี ้เพ่ือใชเปนทิศทางการปฏิบัติงาน
ภายใน ขร. นําไปสูการพัฒนาการขนสงระบบรางของประเทศใหสอดคลองกับทิศทางยุทธศาสตรชาติ ท้ังนี้ ขร. 
จะกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางเพ่ือพัฒนาในระยะ 3 ปแรก (ป 2563 - 2565) ตามมาตรา 9 ซึ่งกําหนดให
วาระเริ่มแรกการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการเปนแผน 5 ปตามมาตรา 16 แหง พ.ร.ฎ. วา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕46 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.ฎ. วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยใหจัดทําเปนแผน 3 ป โดยมีหวง
ระยะเวลาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 

กองยุทธศาสตรและแผนงานในฐานะผูจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. 2563 - 2565)  
หวังเปนอยางยิ่งวารางแผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับนี้จะเปนกรอบแนวทางการดําเนินงาน
ใหสํานักงาน/กอง/กลุม ทํางานรวมกันภายใตระยะเวลา 3 ป เพ่ือนําไปสูการพัฒนาระบบการขนสงทางราง
ของประเทศใหมีมาตรฐานการบริการท่ีดี และมีความปลอดภัยในระดับสูง 

 

 

 
กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

กรมการขนสงทางราง 
มกราคม 2563 



สารบัญ 
 

                                                                                                                (หนา) 

- สวนท่ี 1 บทสรุปผูบริหาร 

   1.1 โครงสรางกรมการขนสงทางราง              1 

    1.2 ภารกิจ อํานาจ หนาท่ี ของกรมการขนสงทางราง          1 

-  สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี         

    เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2560 

 2.1 ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1)            7 

 2.2 แผนระดับ 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)            7 
  2.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 7 
  2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ  9 
  2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 10 
 2.3 แผนระดับท่ี 3 ท่ีเก่ียวของ 18       

-  สวนท่ี 3 สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการกรมการขนสงทางราง (พ.ศ. 2563 – 2565)   

 3.1 ภาพรวม               20 
  3.1.1 วิสัยทัศน 20 
  3.1.2 พันธกิจ 20 
  3.1.3 คานิยม 21 
  3.1.4 ประเด็นแผนปฏิบัติราชการกรมการขนสงทางราง 21  
 3.2 แผนปฏิบัติราชการ 22 
  3.2.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาและสงเสริมระบบการขนสงทางราง 22 
               ใหเปนระบบขนสงหลักท่ีมีประสิทธิภาพและแขงขันได  
  3.2.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนา จัดทํา กําหนดมาตรฐาน กฎระเบียบ 24 
                    ในการกํากับดูแลการขนสงทางรางใหไดมาตรฐานสากลและมีคุณภาพ 
  3.2.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาองคกร องคความรูใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 26 
                   ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการในระดับสากล 
  3.2.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาและสงเสริมระบบการขนสงทางราง 28 
                   ใหมีความปลอดภัย 
 3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณ (พ.ศ. 2563 – 2565) 29 
  3.3.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณท้ังหมด  29 
  3.3.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ แยกรายป 41  

-   ภาคผนวก  

    ภาคผนวก ก แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และการวิเคราะหสภาพแวดลอม 44 
    กรมการขนสงทางราง 



 สารบัญ (ตอ) 
 

                                                                                                                (หนา) 
 
    ภาคผนวก ข  สรุปความเชื่อมโยงสอดคลองระหวางแผนยุทธศาสตรกรมการขนสงทางราง 51 
     กับแผน/ยุทธศาสตรระดับประเทศท่ีเก่ียวของ 
 ภาคผนวก ค  ความสอดคลองระหวางยุทธศาสตรกรมการขนสงทางรางกับโครงการ/กิจกรรม 52 
     ภายใตแผนปฏิบัติราชการกรมการขนสงทางราง (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 ภาคผนวก ง  ความสอดคลองระหวางยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคมกับโครงการ/กิจกรรม 59 
     ภายใตแผนปฏิบัติราชการกรมการขนสงทางราง (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 



 
 

แผนปฏิบัตริาชการกรมการขนสงทางราง (พ.ศ. 2563 – 2565)   ๑ 
 

สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร 

1.1 โครงสรางกรมการขนสงทางราง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ภารกิจ อํานาจ หนาท่ี ของกรมการขนสงทางราง 
 

 กรมการขนสงทางราง (ขร.) จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 18)        

พ.ศ. 2562 ณ วันท่ี 12 เมษายน 2562 โดยมาตรา 4 ใหโอนบรรดาหนาท่ีและอํานาจเก่ียวกับการปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของสํานักงานนโยบายและแผนการขนสง        

และจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม (คค.) เฉพาะสํานักงานโครงการพัฒนาระบบราง (สรร.) และของขาราชการ 

พนักงานราชการ และลูกจางของ สนข. คค. เฉพาะ สรร. ไปเปนหนาท่ีและอํานาจของ ขร. คค. หรือของขาราชการ 

พนักงานราชการ และลูกจางของ ขร. คค. แลวแตกรณี  

 ท้ังนี้ กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการขนสงทางราง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2562 ให ขร. คค.          

มีภารกิจเก่ียวกับการเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนการพัฒนาดานการขนสงทางราง การกํากับดูแล

อธิบด ี

รองอธิบดี 

กลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

สํานักงานเลขานุการกรม 

กองกฎหมาย 

กองกํากับกิจการขนสง

ทางราง 

กองมาตรฐานความปลอดภัย

และบํารุงทาง 

กองยุทธศาสตรและ

แผนงาน 



 
 

แผนปฏิบัตริาชการกรมการขนสงทางราง (พ.ศ. 2563 – 2565)   ๒ 
 

มาตรฐานและระเบียบทางดานความปลอดภัย การบํารุงทาง และการประกอบกิจการ วางแผนโครงขายพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานทางรางของประเทศใหมีโครงขายท่ีสมบูรณครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศ เชื่อมตอกับการขนสงระบบอ่ืน 

และประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังมีการศึกษาและพัฒนาใหเกิดนวัตกรรมข้ึนในระดับประเทศและระดับภูมิภาค เพ่ือให

ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง โดย ขร. มีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้  

 ๑)  จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนการพัฒนาดานการขนสงทางรางของประเทศ  

 ๒)  กําหนดมาตรฐานเก่ียวกับการขนสงทางราง มาตรฐานดานความปลอดภัย มาตรฐาน การบํารุงทาง 

มาตรฐานการประกอบกิจการ มาตรฐานผูประจําหนาท่ี รวมท้ังกํากับดูแลใหเปนไปตามมาตรฐานดังกลาว  

 ๓)  กํากับดูแลการใชประโยชนโครงสรางพ้ืนฐานการขนสงทางราง  

 ๔)  ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการขนสงทางราง  

 ๕)  รวมมือและประสานงานดานการขนสงทางรางกับองคกร และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ท้ังในประเทศ

และตางประเทศ  

 ๖)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีและอํานาจของกรม หรือตามท่ีรัฐมนตรี หรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

และไดมีการแบงสวนราชการภายใน ขร. 5 กอง 2 กลุม โดยมีหนาท่ีและอํานาจ ดังนี้ 

1) สํานักงานเลขานุการกรม 
  มีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้  

  1.๑)  ดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารท่ัวไปและปฏิบัติงานสารบรรณของกรม  

  1.๒)  ดําเนินการเก่ียวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม  

  1.๓)  ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานท่ี และ

ยานพาหนะของกรม  

  1.๔)  ดําเนินการเก่ียวกับการจัดระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรม  

  1.๕)  ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน และความรูความเขาใจ 

เก่ียวกับงานในหนาท่ีของกรม  

  1.๖)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 

 



 
 

แผนปฏิบัตริาชการกรมการขนสงทางราง (พ.ศ. 2563 – 2565)   ๓ 
 

 2) กองกฎหมาย 

  มีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้ 

  2.๑)  ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการขนสงทางรางตามหนาท่ีและอํานาจของกรม    

และตามท่ีไดรับมอบหมาย  

  2.๒)  ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานที่เกี่ยวกับความรับผิดทางแพง อาญา 

งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนท่ีอยูในหนาท่ีและอํานาจของกรม รวมท้ังงานใหคําปรึกษาแนะนําทางกฎหมายแก

หนวยงานในสังกัดกรม  

  2.๓)  ใหคําปรึกษา ตอบปญหา แนะนํา และชี้แจงเก่ียวกับการดําเนินงานตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับท่ีจําเปนตอการควบคุมดูแลการขนสงทางราง และคําสั่งท่ีอยูในหนาท่ีและอํานาจของ

กรม รวมท้ังเผยแพรความรูเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

  2.๔)  ศึกษา วิเคราะห เพ่ือยกรางและพัฒนา กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับท่ีอยูในความรับผิดชอบ

ของกรม  

  2.๕)  ศึกษา วิเคราะห และติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ตลอดจนใหคําปรึกษา และ

เสนอแนะในการจัดทําอนุสัญญา สนธิสัญญา และความตกลงระหวางประเทศท่ีเก่ียวกับการขนสงทางราง  

  2.๖)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 3)  กองกํากับกิจการขนสงทางราง 

 มีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้ 

 3.๑)  กําหนดมาตรฐานเก่ียวกับการประกอบกิจการขนสงทางราง การใหบริการ อัตราคาบริการ 

คุณภาพการใหบริการ มาตรการสงเสริมการประกอบกิจการขนสงทางราง และการคุมครองผูใชบริการ  

 3.๒)  ออกใบอนุญาตการประกอบกิจการขนสงทางราง และประเมินความพรอมในการประกอบ

กิจการขนสงทางรางในเสนทางสายตางๆ (๓) กํากับดูแลการประกอบกิจการขนสงทางรางใหเปนไปตามมาตรฐาน

และกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

 3.๔)  สงเสริมใหความรูการประกอบกิจการขนสงทางรางแกผูประกอบกิจการขนสงทางราง และ

ติดตามแกไขปญหาและอุปสรรคในการขนสงทางรางใหแกผูประกอบกิจการและประชาชน  

 3.๕)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
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 4) กองมาตรฐานความปลอดภัยและบํารุงทาง 

 มีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้ 

 4.๑)  ศึกษา พัฒนา เพ่ือจัดทํามาตรฐานความปลอดภัยและบํารุงทาง เพ่ือลดอุบัติเหตุ และเพ่ิม    

ความปลอดภัยในการขนสงทางราง  

 4.๒)  กําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑความปลอดภัยและบํารุงทางสําหรับโครงสรางพ้ืนฐาน  

การขนสงทางราง ระบบการขนสงทางราง รถขนสงทางราง บุคลากร ผูประจําหนาท่ี และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

 4.๓)  กําหนดกลยุทธแผนงาน และโครงการดานความปลอดภัย งานบูรณะ และบํารุงรักษา 

โครงสรางพ้ืนฐานการขนสงทางรางท้ังระบบ  

 4.๔)  กําหนดแนวทางการใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานการขนสงทางราง และวางแผน  

การบริหารจัดการเชิงกายภาพ ระบบการจราจรและการเคลื่อนท่ีของผูโดยสารภายในและภายนอกสถานี  

 4.๕)  กํากับดูแลใหมีการดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย  

 4.๖)  กํากับดูแลใหมีการบูรณะและบํารุงรักษาระบบราง  

 4.๗)  ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย  

 4.๘)  ติดตามและประเมินผลการบูรณะและบํารุงรักษาระบบราง  

 4.๙)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 5) กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

 มีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้ 

 5.๑)  จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนการพัฒนาดานการขนสงทางราง          

ของประเทศ และแผนการปฏิบัติราชการของกรม  

 5.๒)  ศึกษาและพัฒนาเพ่ือกําหนดโครงขายการขนสงทางราง  

 5.๓)  จัดทําประมาณการกรอบการลงทุน แผนการใชจายเงิน และกรอบระยะเวลาการ

ดําเนินการท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือการพัฒนาการขนสงทางราง พรอมท้ังรวบรวมคําขอจัดสรร

งบประมาณ  

 5.๔)  ศึกษา วิเคราะห โครงสรางตนทุนระบบราง คํานวณคาใชบริการ คาใชจายราง และคาสัมปทาน

ใหเหมาะสม เปนธรรม  
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 5.๕)  ดําเนินงานดานการตางประเทศ การเจรจาเชื่อมตอดานโครงสรางพ้ืนฐานระหวางประเทศ      

การจัดทํากรอบความตกลง และขอตกลงระหวางประเทศกับประเทศเพ่ือนบานในกรอบการเจรจาตางๆ  

 5.๖)  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนตาม 5.๑)  

 5.๗)  สงเสริมใหมีการถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ  

 5.๘)  ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการวิจัยและอุตสาหกรรมการขนสงทางราง              

ท้ังในประเทศและตางประเทศ  

 5.๙)  จัดทําหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของกรมใหสอดคลองกับนโยบายและแผน

ระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน  

 5.๑๐) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม  

 5.๑๑) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและเครือขาย รวมท้ังใหคําปรึกษา แนะนําหรือฝกอบรมการ

ใชคอมพิวเตอรและการใชโปรแกรม  

 5.๑๒) ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท่ีสงเสริมขีดความสามารถและประสิทธิภาพของการขนสงทางราง  

 5.๑๓)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีได 

รับมอบหมาย 

 6) กลุมตรวจสอบภายใน 

  ทําหนาท่ีหลักในการตรวจสอบ การดําเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม 

รับผิดชอบงานข้ึนตรงตออธิบดี โดยมีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้  

  6.๑)  ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม  

  6.๒)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 7) กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

 ทําหนาท่ีหลักในการพัฒนาการบริหารของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุมคา 

รับผิดชอบงานข้ึนตรงตออธิบดี โดยมีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปนี้  

 7.๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกอธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการภายในกรม  

 7.๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม  
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 7.๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตางๆ           

และหนวยงานในสังกัดกรม 

 7.๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย
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สวนที่ ๒ ความสอดคลองกบัแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(๑) เปาหมาย  

     (1.1) ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพ

และยั่งยืน  

 (1.2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน  

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร  

 (2.1) ประเด็นขอ 4.2 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ขอยอย 4.2.4 
อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส 
 (2.2) ประเด็นขอ 4.3 สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว ขอยอย ๔.๓.๕ 
ทองเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค 
 (2.3) ประเด็นขอ 4.4 โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ขอยอย ๔.๔.๑ 
เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ ขอยอย ๔.๔.๒ สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และขอยอย ๔.๔.๓ 
เพ่ิมพ้ืนท่ีและเมืองเศรษฐกิจ  

(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

  กรมการขนสงทางราง (ขร.) มีหนาท่ีและอํานาจในการเสนอแนะนโยบาย 
ยุทธศาสตร และแผนการพัฒนาดานการขนสงทางราง วางแผนโครงขายพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางราง 
ของประเทศใหมีโครงขายท่ีสมบูรณครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศ เชื่อมตอกับการขนสงระบบอ่ืนและประเทศ 
เพ่ือนบาน รวมท้ัง มีการศึกษาและพัฒนาใหเกิดนวัตกรรมข้ึนในระดับประเทศและรับภูมิภาค  

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวของ)  

๒.๒.๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

 (๑) ประเด็น  

   โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล 

๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมาย : ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศดีข้ึน  

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ  

อันดับความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ
ไทยอยูอันดับท่ี ๔๕ ภายในป 2565 

  ๒) แผนยอย  

   โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส  
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แนวทางการพัฒนา 

    1) การขนสงทางรางเรงพัฒนาและปรับปรุงโครงขายทางรถไฟขนาด  
๑ เมตรและรถไฟความเร็วสูง รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพการขนสงทางรางดวยการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก    
รถจักรและลอเลื่อนท่ีสอดรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบรถไฟในอนาคต เพ่ือใหเปนโครงขาย          
การเดินทางและขนสงหลักของประเทศท่ีสอดรับกับความตองการเดินทางและขนสงสินคา การพัฒนาเมือง
และพ้ืนท่ีพิเศษ พ้ืนท่ี เกษตรกรรม ทองเท่ียว และอุตสาหกรรมของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
เพ่ิมบทบาทภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวมในการใหบริการท่ีหลากหลายมากข้ึน เพ่ือลดตนทุน และเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันของระบบขนสงทางราง 

    2) ระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมท้ังเมืองหลักในภูมิภาคและพ้ืนท่ีพิเศษ พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
สถานี เพ่ือรองรับการเดินทางของคนทุกกลุม และยกระดับการพัฒนาสถานีใหเปนศูนยกลางการเดินทางของ
พ้ืนท่ี ภายใตแนวคิดการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีขนสงมวลชน รวมท้ังสงเสริมใหเกิดการใชโครงสรางอัตรา 
คาโดยสารรวมและบัตรโดยสารรวมในระบบขนสงสาธารณะ เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
การเดินทางจากรถสวนบุคคลมาใชระบบขนสงสาธารณะเพ่ิมข้ึน  

    3) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและศูนยบริการโลจิสติกสในรูปแบบตางๆ 
ท่ีสอดรับกับความตองการการขนสงสินคาตอเนื่องหลายรูปแบบอยางไรรอยตอและสอดรับกับรูปแบบการคา
ระหวางประเทศในอนาคต นําระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการบริหารจัดการท้ังในสวนของการบริหาร 
จัดการโครงสรางพ้ืนฐาน กระบวนการโลจิสติกสและการใหบริการโลจิสติกส อาทิ ระบบการบริหารจัดการ
ขนสง ระบบการตรวจสอบรถเท่ียวเปลา การพัฒนาความรวมมือดานการขนสงขามพรมแดนกับประเทศ 
เพ่ือนบาน ตลอดจนพัฒนาระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานระบบเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

    4) ยกระดับผู ใหบริการโลจิสติกสของประเทศ โดยการยกระดับ
ประสิทธิภาพและสรางมาตรฐานการใหบริการโลจิสติกสเทียบเคียงผูใหบริการโลจิสติกสระหวางประเทศ  
เพ่ือมุงสูความเปนมาตรฐานสากลและแขงขันได สงเสริมผูใหบริการโลจิสติกสสูการใหบริการแบบครบวงจร 
รวมท้ังสรางมาตรฐานการขนสงสินคาและการประกันภัย พัฒนาศักยภาพผูใหบริการโลจิสติกส บุคลากร
เฉพาะทางและการพัฒนาระบบฐานขอมูล พรอมท้ังสงเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาผูใหบริการโลจิสติกสและ
บริการท่ีเก่ียวของใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิมจากการเปนศูนยกลางทางภูมิศาสตรและเชื่อมตอกับเครือขาย 
โลจิสติกสในระดับภูมิภาค และระดับโลก  

    5) สนับสนุนใหเกิดการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ 
กับการคมนาคม และระบบโลจิสติกสท่ีทันสมัยภายในประเทศ เพ่ือลดการพ่ึงพาการนําเขาเทคโนโลยี 
จากตางประเทศ โดยการสรางนวัตกรรมจากการวิจัย พัฒนา และรับการถายทอดและตอยอดเทคโนโลย ี
จากตางประเทศ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการขนสงและโลจิสติกส เชน วัสดุ
อุปกรณท่ีเก่ียวของกับระบบไฟฟาและเครื่องกล แบตเตอรี่ รถไฟฟา รถจักรและลอเลื่อน เปนตน รวมท้ัง
สามารถนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีทันสมัยมาใชในกระบวนการขนสงและระบบโลจิสติกสเพ่ือตอบสนอง
ตอความตองการของผูใชบริการในรูปแบบ last mile delivery เชน การใชอากาศยานไรคนขับ การใชหุนยนต 
ในการขนสงสินคา เปนตน 

 



 
 

แผนปฏิบัตริาชการกรมการขนสงทางราง (พ.ศ. 2563 – 2565)                                                             ๙ 

• เปาหมายของแผนยอย 

1) การขนสงสินคาทางราง เพ่ิมข้ึน 

2) การเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง เพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  

ขร.  มีแนวทางในการปฏิบัติ งานภายใตยุทธศาสตร  ขร.  ซ่ึง มี
ยุทธศาสตรท่ีมีความเก่ียวของกับเปาหมายแผนยอย ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาและสงเสริมระบบการขนสง
ทางรางใหเปนระบบขนสงหลักท่ีมีประสิทธิภาพและแขงขันได มีเปาหมายเพ่ือใหมีแผนการพัฒนาและสงเสริม
ระบบการขนสงทางรางในประเทศ เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการขนสงทางรางใหมีประสิทธิภาพ 
สามารถเปนทางเลือกในการเดินทางของประชาชน และพรอมสําหรับภาคธุรกิจในการขนสงสินคา 
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงพัฒนาอุตสาหกรรมทางรางของประเทศ เพ่ือลดการนําเขาอะไหล
ท่ีเก่ียวกับการซอมบํารุงราง และติดตามความคืบหนาในการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของตามแผนการ
พัฒนาและสงเสริมระบบการขนสงทางรางท่ีกําหนดไว  

๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ ดานเศรษฐกิจ 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 

 การปฏิรูปดานการเพ่ิมความสามารถทางการแขงขันของประเทศ 

 หัวขอยอย 1.2 : การรวมกลุมในภูมิภาค 

 ประเด็นการปฏิรูปท่ี 9 : Connectivity พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในประเทศ 

๒) ข้ันตอนการดําเนินงาน 
    ดําเนินการระหวางป 2561 - 2565 ซ่ึงอยูระหวางการศึกษา 

๓) กิจกรรม 

    เรงรัดการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญ โดยการพัฒนาการเชื่อมโยง 
ทางราง เชน ระหวางไทยและ CLMV โดยเนนเสนทางท่ีเชื่อมโยงแหลงการผลิตท่ีสําคัญ เชน ระบบราง 
จาก กทม. / EEC สูกัมพูชา และโฮจิมินหซิตี้เพ่ือเชื่อมโยงคลัสเตอรอิเล็กทรอนิกส 

๔) เปาหมายกิจกรรม 
(๑) เพ่ือเชื่อมโยงแหลงผลิตและตลาดท่ีสําคัญตอการสรางอุตสาหกรรม

เปาหมายระดับภูมิภาค 

(๒) เพ่ืออํานวยความสะดวกสาหรับผูท่ีเขารับบริการสาธารณสุขนักเรียน/

นักศึกษา และดึงดูดบริษัทและบุคลากรชั้นนําตางๆ 

(๓) เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว และ Hospitality อุตสาหกรรม

การสาธารณสุขและอุตสาหกรรมการผลิตในระดับภูมิภาค 

(๔) เพ่ือเชื่อมโยงแหลงผลิตและตลาดท่ีสําคัญตอการสรางอุตสาหกรรม

เปาหมายระดับภูมิภาค 
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(๕) เพ่ือสงเสริมใหไทยเปน Logistics Hub ท่ีสําคัญโดยอํานวยความสะดวก

ดานการขนสงและสนับสนุนการสรางอุตสาหกรรมเปาหมายระดับภูมิภาค 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑) วัตถุประสงคหลัก  

    (1) เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน  
สรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน 
สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา  

    (2) เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย  
และมีการทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  

    (3) เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภู มิภาคโดยการพัฒนาภาค 
และเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม  

    (4) เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับ
ประเทศตางๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให
ประเทศไทยมีบทบาทนําและสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือ
ตางๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

๒) เปาหมายรวม 

    ๒.1) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันไดโครงสรางเศรษฐกิจ 
ปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคา
และบริการ มีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิต
และบริการ ฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมท้ัง กระจายฐานการผลิตและ 
การใหบริการสูภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 
รอยละ ๕ ตอป และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาท่ีเอ้ือตอ
การขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

   ๒.2) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส 
ตรวจสอบได กระจาย อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซ่ึงภาคเอกชน
ดําเนินการแทนไดดีกวา ลดลง เพ่ิมการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหาร
จัดการขององคกร ปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดทําโดยสถาบัน 
การจัดการนานาชาติและอันดับความยากงายในการดําเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใชจายภาครัฐและระบบ
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางข้ึน และดัชนีการรับรูการทุจริตดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐ 
ท่ีมีความรูความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 
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๓) ยุทธศาสตรท่ี 3  

    การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน     
            3.1)   เปาหมายระดับยุทธศาสตร  

             เปาหมายท่ี ๖ เ พ่ิมการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ 

• ตัวชี้วัด การลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน 
ในการพัฒนาโครงการโครงสราง พ้ืนฐานเฉลี่ยปละ ๔๗,๐๐๐ ลานบาท 

             เปาหมายท่ี ๘ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน 
ทางเศรษฐกิจสูงข้ึน 

•  ตัวชี้วัด อันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศโดย IMD เลื่อนข้ึน ไปอยูในกลุม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรกท่ีไดรับการจัดอันดับท้ังหมด 

  3.2) แนวทางการพัฒนา 

   การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ 
ภาคการผลิตและบริการ มุงเนนการสรางความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
บริการ และการคาการลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแขงขันของประเทศ สรางรายไดและกระจายรายได
สูคนในชุมชนอยางท่ัวถึง อันจะนํามาซ่ึงความเขมแข็งของท้ังเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานราก 
ตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน โดยพัฒนา 
การอํานวยความสะดวกทางการคาใหไดมาตรฐานสากล ท้ังดานโครงสรางพ้ืนฐานระบบคมนาคมขนสง และ 
โลจิสติกส  

4) ยุทธศาสตรท่ี 6  

    การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย   
            4.1)   เปาหมายระดับยุทธศาสตร  

             เปาหมายท่ี 1 ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ และการใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

• ตัวชี้วัด ๑.๑ อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดทําโดยสถาบัน 
การจัดการนานาชาติ อยูในอันดับสองของอาเซียน เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

• ตัวชี้วัด ๑.๓ สัดสวนคาใชจายดานบุคลากรของรัฐตองบประมาณ
รายจายประจําปลดลง 

  เปาหมายท่ี ๓ เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน ตัวชี้วัด 
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวารอยละ ๕๐ เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

• ตัวชี้วัด ระดับคะแนนของดัชนีการรับรูการทุจริตสูงกวารอยละ ๕๐ 
เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
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  4.2) แนวทางการพัฒนา 

   (1) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ใหมีความ โปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา สามารถใหบริการ
ประชาชนในรูปแบบ ทางเลือกท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ ขาราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ 
ความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ี องคกรมีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารสวนกลางมีขนาด
เล็กลง และราชการบริหารสวนทองถ่ินมี ขนาดท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยพัฒนาบุคลากรและปฎิรูป
ระบบบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

        (1.1) สรรหาคนรุนใหมท่ีมีความรูความสามารถและสมรรถนะ
สูงเขามาสูระบบราชการ โดยใหคํานึงถึงความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม  

        (1.2) วางระบบคาตอบแทนและสิทธิประโยชนของขาราชการ
และเจาหนาท่ีของรัฐ ท้ังในสวนราชการ หนวยงานในกํากับของรัฐ และองคกรอิสระ ใหเหมาะสมตามลักษณะ
งาน ความเชี่ยวชาญ สมรรถนะ ความสลับซับซอนของงาน และสอดคลองกับกลไกตลาด  

        (1.3) กําหนดมาตรการและวิธีการในการแตงตั้ง โยกยาย
บุคลากรภาครัฐ การพิจารณาบําเหน็จความชอบหรือการลงโทษ และการพิทักษความเปนธรรม ใหมีความ
โปรงใส ตรวจสอบได และมีความเปนกลางทางการเมือง โดยยึดหลักคุณธรรมและความรูความสามารถ  

        (1.4) พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับใหไดรับความรู  
ความสามารถใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมท้ังใหมีการประเมินความคุมคาและ
ประสิทธิภาพในการพัฒนาขาราชการในมิติตางๆ  

   (2) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหได
มาตรฐานสากล เพ่ือใหประชาชนและภาคธุรกิจไดรับบริการท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน และอํานวยความสะดวก 
ตรงตามความตองการของประชาชนและภาคธุรกิจ ดังนี้  

   (2.1) ปรับรูปแบบและวิธีการดําเนินการของภาครัฐให 
มีความรวมมือกันระหวางรัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ  

   (2.2)  สงเสริมใหมีการแขงขันในผลงานการจัดบริการสาธารณะ
ของรัฐระหวางหนวยงานของรัฐดวยกัน และระหวางหนวยงานของรัฐกับหนวยงานภายนอก ภาคประชาสังคม
และองคกรชุมชน โดยมีการกําหนดกฎ กติกา และสิ่งจูงใจใหชัดเจน รวมท้ังมีการกํากับ ตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานและความพรอมของผูรับงานแทนภาครัฐ  

   (2.๓) จัดใหมีกระบวนการและชองทางสื่อสารกับประชาชน 
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพ่ือใหรับทราบและเขาใจถึงสิ่งท่ีรัฐกําลังจะดําเนินการและดําเนินการอยู พรอมท้ัง 
รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทุกภาคสวน  

   (2.๔) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองคกร โดยการวาง
ระบบสารสนเทศ การจัดการแบบออนไลนในการประเมินความกาวหนา การบริหารการดําเนินงาน 
ใหมีประสิทธิภาพ สารสนเทศ เก่ียวกับการบริหาร และเปดเผยใหผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงและสราง 
การมีสวนรวมไดทันทีเม่ือตองการ รวมท้ัง รณรงคเผยแพรการพัฒนาพฤติกรรมคุณภาพ และขยายการยอมรับ
ออกไปในวงกวาง  
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   (2.๕) กําหนดคาธรรมเนียมการใหบริการของรัฐ ท่ีเหมาะสม
ระหวางประชาชนท่ัวไปกับนิติบุคคลท่ีมาใชบริการ ตลอดจนประชาชนสามารถตรวจสอบ และติดตามการ
ดําเนินงานของรัฐได 

   (2.6) สงเสริมการเปดเผยขอมูลท่ีเปนประโยชนท่ีภาครัฐจัดเก็บ 
อาทิ ขอมูลเชิงสถิติ หรือขอมูลการวิเคราะหสถานการณ ในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชาชนและภาคธุรกิจสามารถ
เขาถึง นําไปใชประโยชน และตอยอดได ท้ังในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม 

   (๓) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให
สังคมไทยมีวินัย โปรงใส ยึดม่ัน ในความซ่ือสัตยสุจริต และยุติธรรม รวมท้ังสรางความเขมแข็ง เปนภูมิคุมกัน
ของสังคมไทย ใหครอบคลุม ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พรอมท้ังเพ่ือสราง
พลังการขับเคลื่อนคานิยม ตอตานการทุจริต โดยการปลูกฝงใหคนไทยไมโกง ดังนี้ 

   (3.1) ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของภาคธุรกิจเพ่ือตอตาน 
การทุจริต ผานกลไก การบริหารจัดการ การสรางวัฒนธรรมสุจริต การสรางความรับผิดชอบท่ีตองมีตอสังคม
และผูบริโภคใหแกองคกร ตลอดจนกําหนดแนวทางการจัดทําขอตกลงคุณธรรมในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง
ของภาคเอกชนอยางเปนระบบ รวมท้ัง การสนับสนุนการกํากับดูแลจากหนวยงานภายนอก 

   (3.2) สงเสริมความรวมมือระหวางองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ท่ีมีหนาท่ีตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบและภาคประชาสังคมเปนภาคีรวมกันตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมท้ังพัฒนากลไกตรวจสอบธรรมาภิบาลในทุกภาคีท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาประเทศ 

5) ยุทธศาสตรท่ี 7  

    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส             

   (5.1)   เปาหมายระดับยุทธศาสตร  

         เปาหมายท่ี ๒ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานระบบขนสง 

• ตัวชี้วัด ๒.๑ สัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางรางตอปริมาณ 
การขนสงสินคาท้ังหมดภายในประเทศ เพ่ิมข้ึนจากรอยละ ๑.๔ เปนรอยละ ๔ ในป ๒๕๖๔  

• ตัวชี้วัด ๒.๒ สัดสวนของผูใชระบบรถไฟฟาตอปริมาณการเดินทาง
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากรอยละ ๕ เปนรอยละ ๑๕ ในป ๒๕๖๔ 

  (5.2) แนวทางการพัฒนา 

   (1) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานขนสงทางราง โดย  

       (1.1) พัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟขนาดทาง ๑ เมตร  
ใหเปนโครงขายหลัก ในการเดินทางและขนสงสินคาของประเทศ ดวยการเรงปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีอยู
ในปจจุบัน ระบบโทรคมนาคมและอาณัติสัญญาณ รถจักรและลอเลื่อน และเริ่มกอสรางทางคูในแนวเสนทาง
รถไฟท่ีอยูภายในรัศมี ๕๐๐ กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานคร อาทิ ชวงปากน้ําโพ - เดนชัย ชวงจิระ - 
อุบลราชธานี ชวงชุมพร - สุราษฎรธานี รวมท้ัง ศึกษาความเหมาะสมของการกอสรางรถไฟสายใหม 
ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเพ่ือเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานในอาเซียน และเชื่อมโยงการเดินทางและขนสง
สินคาในระบบรถไฟ (Feeder Line) จากพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของจังหวัดตางๆ เขากับโครงขาย
รถไฟหลักของประเทศ ตลอดจนพัฒนาความรวมมือในการใหบริการรถไฟระหวางประเทศ  
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        (1.๒) ศึกษาแผนท่ีนําทาง (Road map) ของการปรับเปลี่ยน 
ไปใชรถจักรท่ีขับเคลื่อน ดวยไฟฟาแทนรถจักรดีเซล เพ่ือใหทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบรถไฟ 
ในอนาคต ซ่ึงจะชวยลดตนทุนการใหบริการและบริหารจัดการรถไฟ รวมท้ัง เพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการใหบริการระบบรถไฟขนาดทาง ๑ เมตร ใหสามารถรองรับปริมาณการเดินทางและขนสงท้ังภายในประเทศ
และระหวางประเทศ  

        (1.๓) พัฒนาโครงขายรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน เพ่ือ
ทําหนาท่ีเปนโครงขายหลักในการขนสงผูโดยสาร ในขณะท่ีโครงขายทางรถไฟขนาด ๑ เมตรจะทําหนาท่ี 
ในการรวบรวมปริมาณผูโดยสารเขาสูโครงขายรถไฟขนาดทางมาตรฐาน โดยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
ควรเริ่มพัฒนาโครงขายรถไฟขนาดทางมาตรฐานอยางนอย ๑ เสนทาง และเตรียมแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีเมือง
ตามแนวเสนทางโครงการ เพ่ือใหเกิดกระจายความเจริญจากกรุงเทพมหานครไปยังเมืองหลักในภูมิภาค  
ชวยยกระดับมาตรฐาน การใหบริการระบบขนสงสาธารณะของประเทศ และสรางโอกาสในการเรียนรู
เทคโนโลยีการบริหารจัดการ ระบบรถไฟชั้นสูงใหแกคนไทย ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมของประเทศ
ในระยะตอไป  

    (1.4) จัดทํามาตรฐานระบบรถไฟท้ังขนาดทาง ๑ เมตร (Meter 
Gauge) และขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) และมาตรฐานระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนประเภท
ตางๆ เพ่ือยกระดับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบรางของประเทศ และลดขอจํากัดในการกําหนด
คุณสมบัติทางเทคนิคในข้ันตอนการประกวดราคา ซ่ึงจะชวยลดตนทุนการซอมบํารุงระบบรถไฟและรถไฟฟา  

   (1.๕) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและศูนยบริการโลจิสติกส 
ในรูปแบบตางๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนสงสินคาและเดินทาง หรือการขนสงตอเนื่อง 
หลายรูปแบบ อาทิ ศูนยรวบรวมและกระจายสินคา สถานีขนสงสินคา รวมท้ังการจัดหาอุปกรณการยกขน 
ตูสินคาทางรถไฟในแนวเสนทางยุทธศาสตรท่ีสามารถเชื่อมโยงกับฐานการผลิตอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
ของประเทศไปยังประตูการคาหลักของประเทศ โดยเฉพาะบริเวณทาเรือระหวางประเทศ และดานการคาท่ีสําคัญ 

   (2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง โดยสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีเกิดจากการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยสงเสริมใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ทางราง โดยปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจางระบบรถไฟฟาและเครื่องกล รวมท้ังรถไฟฟาและรถจักร 
ใหเอ้ือตอการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่อง พรอมท้ังกําหนดใหมีการถายทอดเทคโนโลยี 
ใหแกผูประกอบการภาครัฐและเอกชน รวมท้ังสถาบันศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปรับปรุงมาตรการ
สงเสริมการลงทุนท้ังในระดับผูประกอบการขนาดใหญ ผูประกอบการขนาดกลาง และผูประกอบการขนาดยอม  
ใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศ พรอมท้ัง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือลด 
การนําเขาจากตางประเทศ และสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ 

   (3) พัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนสง ดังนี้ 

    (3.1) เรงจัดต้ังกรมการขนสงทางรางเพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแล 
(Regulatory Unit) ผูใหบริการในสาขาการขนสงทางราง กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยและการบํารุงรักษา
โครงสรางพ้ืนฐานทางราง กําหนดโครงสรางอัตราคาบริการและระดับคุณภาพการใหบริการ กําหนดมาตรการ
สงเสริมการเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนในกิจการระบบรางของประเทศ และการคุมครองผูใชบริการ รวมท้ัง
เรงปรับโครงสรางของการรถไฟแหงประเทศไทย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการขนสงผูโดยสารและสินคา  
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    (3.2) ปรับปรุงมาตรการ กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของกับ
การขนสงใหทันสมัย และลดความซํ้าซอน รวมท้ังบังคับใชกฎหมายเพ่ือสนับสนุนใหระบบขนสงทางราง 
เปนโครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ โดยพิจารณากําหนดมาตรการการลดปริมาณการใช
ยานพาหนะสวนบุคคลในเขตเมือง (Demand Management) เพ่ือใหประชาชนเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง 
มาใชระบบขนสงสาธารณะเพ่ิมข้ึน และการเก็บคาธรรมเนียมการใชถนน เพ่ือลดภาระคาใชจ าย 
การบํารุงรักษาโครงขายถนนของภาครัฐ 

6) ยุทธศาสตรท่ี 9  

    การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ            

   6.1)   เปาหมายระดับยุทธศาสตร  

         เปาหมายท่ี ๒ เพ่ิมจํานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยู
สําหรับคนทุกกลุมในสังคม  

• ตัวชี้วัด เมืองศูนยกลางของจังหวัดท่ีไดรับการพัฒนาเปนเมืองนาอยู
เพ่ิมข้ึน 

  6.2) แนวทางการพัฒนา  

   (1) การพัฒนาภาคเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัว 
อยางท่ัวถึง  

     (1.1) ภาคเหนือ : พัฒนาใหเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง  

               พัฒนาการทองเท่ียวใหมีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจ
บริการตอเนื่องกับ การทองเท่ียวบริการสุขภาพและการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน รวมท้ังผลิตภัณฑสรางสรรค 
ท่ีสรางมูลคาเพ่ิมสูง โดยพัฒนากลุมทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ ไดแก  

        (1.1.1) กลุมทองเท่ียวมรดกโลกในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัย
และกําแพงเพชร โดยพัฒนาเสนทางทองเท่ียวเชื่อมโยงระหวางอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย - 
กําแพงเพชร และเชื่อมโยงกับแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีใกลเคียง  

        (1.1.2) กลุมทองเท่ียวเชิงธรรมชาติในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
เชียงราย แมฮองสอน นาน เพชรบูรณ และอุทัยธานี โดยพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมๆ ปรับปรุงโครงสราง
พ้ืนฐานและ สิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางเขาสูแหลงทองเท่ียว 

      (๑.๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาใหหลดุพนจากความยากจน
สูเปาหมายการพ่ึงตนเอง 

               ยกระดับการทองเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม 
ยุคกอนประวัติศาสตร ธรรมชาติ และกีฬาสูนานาชาติ โดยการพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวกับ
ประเทศเพ่ือนบาน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมลานชาง เลย – อุดรธานี - หนองบัวลําภ ู– หนองคาย - สปป. ลาว 
เรงพัฒนาเสนทางการทองเท่ียวแบบเชื่อมโยงพ้ืนท่ีและเชื่อมโยงกิจกรรมการทองเท่ียวระหวางภาคเอกชนกับ
ชุมชนและทองถ่ินท้ังในประเทศและกับประเทศเพ่ือนบานท่ีสอดคลองกับความตองการของนักทองเท่ียว 
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      (1.3)  ภาคใต: พัฒนาเปนฐานการสรางรายไดท่ีหลากหลาย 

           พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
เฉพาะ โดยนํารองใน ๓ อําเภอ ไดแก เบตง หนองจิก และสุไหง-โกลก ใหเกิดผลเปนรูปธรรมแลวจึงขยายผล 
ไปพ้ืนท่ีใกลเคียง ดวยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงภายในพ้ืนท่ีและกับประเทศมาเลเซีย  

   (๒)  การพัฒนาเมือง 

        (2.1) แนวทางการพัฒนาหลัก โดยพัฒนาเมืองศูนยกลาง 
ของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุมในสังคม มีความปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี เศรษฐกิจดี เดินทาง
สะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีคุณภาพและท่ัวถึง และเนนความสอดคลองกับอัตลักษณ  
ความหลากหลาย และศักยภาพของเมืองบนพ้ืนฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม โดยสงเสริม 
ใหมีการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง เพ่ือบรรเทาปญหาจราจร และใหประชาชนเขาถึงบริการ
ระบบขนสงสาธารณะ ซ่ึงมีตนทุนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยใหความสําคัญตอการพัฒนาสถานีขนสง
สาธารณะในเขตเมืองภายใตหลักการสงเสริมความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของคนทุกชวงวัย และ 
ผูพิการ รวมท้ัง สงเสริมความเชื่อมโยงระหวางเมืองและชนบท 

      (๒.๒) แนวทางการพัฒนาเมืองสําคัญ โดยการพัฒนาระบบขนสง
สาธารณะในเขตเมือง เพ่ือบรรเทาปญหาจราจรและใหประชาชนเขาถึงบริการระบบขนสงสาธารณะ 
ซ่ึงมีตนทุนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยใหความสําคัญการพัฒนาสถานีขนสงสาธารณะในเขตเมือง 
ภายใตหลักการสงเสริมความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของคนทุกชวงวัยและผูพิการ รวมท้ัง สงเสริม
ความเชื่อมโยงระหวางเมืองและชนบท ดังนี้ 

         (2.2.1) สงเสริมกรุงเทพมหานคร ใหเปนเมืองศูนยกลาง 
การติดตอธุรกิจระหวางประเทศ โดยปรับปรุงและจัดใหมีศูนยการขนสงในเขตเมือง อาทิ บางซ่ือ จัดระเบียบ
การใชประโยชนท่ีดินใหสอดคลองกับความตองการของประชากรเมืองท่ีเพ่ิมข้ึน รวมท้ัง แกไขปญหาจราจร 
และมลภาวะทางอากาศ  

          (2.2.๒) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี 
ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) ใหเปนเมืองศูนยกลางการบริการธุรกิจและการพาณิชยศูนยกลาง 
การขนสงและโลจิสติกส โดยประสานการวางระบบโครงขายโครงสรางพ้ืนฐานระบบขนสงมวลชนสาธารณะ 
และบริการทางสังคมกับมาตรการทางผังเมืองในการชี้นําใหการขยายตัวของเมืองเปนไปอยางมีแบบแผน 
และเหมาะสม รวมท้ัง การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองใหเอ้ือตอการอยูอาศัย การเดินทาง และการขนสง
โดยสะดวกและปลอดภัย รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจกรรมตางๆ ท้ังการทองเท่ียว อุตสาหกรรม 
ธุรกิจการคา การคมนาคมขนสง และการเพ่ิมข้ึนของประชากรเมือง  

          (2.2.๓) พัฒนาเมืองเชียงใหมและเมืองพิษณุโลกใหเปน
ศูนยกลางการคา การบริการ ธุรกิจสุขภาพ การศึกษา และธุรกิจดานดิจิทัล โดยการปรับปรุงโครงขายเสนทาง
คมนาคมท้ังสายหลัก สายรองการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะและการขนสงหลายรูปแบบเพ่ือการเชื่อมโยง
ระหวางเมืองและพ้ืนท่ีโดยรอบ  

       (2.2.๔) พัฒนาเมืองขอนแกนและเมืองนครราชสีมา 
ใหเปนเมืองศูนยกลาง การคา การลงทุนการบริการสุขภาพและศูนยกลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุง
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โครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับระบบโครงสรางพ้ืนฐานหลักท่ีเชื่อมโยงระหวางภาค สงเสริมระบบขนสง
สาธารณะในเมืองใหเชื่อมโยงระหวางเมืองและระบบขนสงอ่ืนๆ และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  

       (2.2.๕) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญใหเปนเมือง 
นาอยูและเอ้ือตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอม โดยการสนับสนุน 
ใหมีการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ  

       (2.2.๖) พัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีขนสงระบบรางในเมือง 
ท่ีมีศักยภาพท่ีสําคัญ อาทิ เมืองอยุธยา เมืองนครสวรรค เมืองขอนแกน และเมืองทุงสง และบริเวณเมือง
ชายแดนท่ีมีศักยภาพ รวมท้ัง บริเวณใกลพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองเบตง เมืองสะเดา เมือง
พุน้ํารอน เมืองอรัญประเทศ เมืองนครพนม เมืองหนองคาย เมืองเชียงของ  

   (2.๓)  การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ โดยพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเล
ตะวันออกพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสง ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริการ สังคม  
และการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง เพ่ือใหสามารถสนับสนุนการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ของประชาชน ควบคูกับการพัฒนาภาคการผลิตตางๆ ไดอยางเก้ือกูลและยั่งยืน ดังนี้ 

      (2.3.1) เพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวทางทะเลเชื่อมโยง 
อาวไทยฝงตะวันออกและตะวันตก เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหนักทองเท่ียวคุณภาพมีจํานวนมากข้ึน โดยพัฒนา 
การเดินทางและขนสงสินคา และเชื่อมตอกับระบบรถไฟ ระบบขนสงทางบก และทางอากาศ  

     (2.3.2) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดลอมท่ีไดมาตรฐาน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก ขยาย ขีดความสามารถของโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงทุกรูปแบบใหบูรณาการและ
เชื่อมโยงกันท้ังระบบ ไดแก ทาอากาศยานท้ัง ๓ แหง คือสุวรรณภูมิ ดอนเมืองและอูตะเภา เชื่อมโยง 
การคมนาคมขนสงท้ังทางบก ทางราง ทางเรือ และอากาศ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมข้ึน 
และเชื่อมโยงสูพ้ืนท่ีโดยรอบและตลาดโลก   

7) ยุทธศาสตรท่ี 10  

    ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา            

    (7.1)   เปาหมายระดับยุทธศาสตร  

            เปาหมายท่ี ๓ ประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจ การคา และการลงทุน 
ท่ีสําคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมท้ัง มีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
ในอนุภูมิภาคใหครอบคลุม ภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต  

• ตัวชี้วัด ๓.๑ ปริมาณการขนสงสินคาและบริการเพ่ิมข้ึน 

   (7.2)  แนวทางการพัฒนา  

   พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส  และ
โทรคมนาคมในกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS 
และภูมิภาคอาเซียน เพ่ืออํานวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส ท้ังนี้ จะตองมีการกําหนดกรอบ
เวลารวมกันใหชัดเจนในการท่ีจะมีกฎระเบียบมารองรับ เพ่ือใหสามารถใชประโยชนอยางเต็มท่ีจากการเปน
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ศูนยกลางความเชื่อมโยงในภูมิภาค รวมท้ัง ชวยกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมสูภูมิภาคและทองถ่ิน
จากการเชื่อมตอเปนแนวระเบียงเศรษฐกิจจากภายนอกสูพ้ืนท่ีการพัฒนาภายในประเทศไทย ดังนี้  

    (7.2.1) พัฒนาความเชื่อมโยงตามแผนแมบทวาดวยความ
เชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียนใหมีความตอเนื่องและเปนโครงขายท่ีสมบูรณ รวมท้ังแผนความเชื่อมโยงกับ
ระบบขนสงและโลจิสติกสของอนุภูมิภาคในอาเซียนและอนุภูมิภาคขางเคียง โดยคํานึงถึงยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาของประเทศมหาอํานาจของโลกและข้ัวอํานาจใหมในเอเชีย ในประเทศเพ่ือนบานของไทยและ
แผนงานของประเทศเพ่ือนบาน โดยท่ีรัฐเปนผูลงทุนนําในโครงการท่ีมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรของประเทศ 
ในแตละแนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจควบคูไปกับการสงเสริมการรวมลงทุนจากภาคเอกชนอยางเปนรูปธรรม  

    (7.2.2)  พัฒนารูปแบบและบริการการขนสงและโลจิสติกสท่ีมี
ประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากลในทางรถไฟ ตลอดจนการพัฒนาดานศุลกากรชายแดนและการอํานวย
ความสะดวกการผานแดนท่ีรวดเร็ว ปรับปรุงประสิทธิภาพ ความเชื่อมโยงระบบการขนสง ระบบอํานวย 
ความสะดวกการขนสงคนและสินคาผานแดนและขามแดน เพ่ือใชศักยภาพของการเชื่อมโยงดานโครงสราง
พ้ืนฐานมาสนับสนุนการพัฒนาแนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตางๆ โดยจะตองบูรณาการการเชื่อมโยงในแตละแนวพ้ืนท่ี
พัฒนาเศรษฐกิจในแตละอนุภูมิภาคและระหวางอนุภูมิภาคในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการเชื่อมตอกับ
ภายในประเทศท่ีสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ภาค และเมือง 

    (7.2.3) พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนสงและบริการโลจิสติกส  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคเอกชนไทยในการใหบริการและการบริหารจัดการดานโลจิสติกส ทักษะ
ภาษาตางประเทศ รวมถึงความรูความเขาใจในกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมศักยภาพของ
ผูประกอบการไทยใหสามารถเพ่ิมมูลคาธุรกิจขนสงและโลจิสติกสไดตลอดท้ังหวงโซอุปทานท้ังภายในประเทศ
และระหวางประเทศ  

    (7.2.4) เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนท่ีชายแดน  
เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนท่ีตอนในของประเทศ โดยเชื่อมโยงเครือขาย
การขนสงและระบบโลจิสติกสระหวางแหลงปจจัยการผลิต ฐานการผลิต ตลอดหวงโซการผลิตระหวาง
ประเทศ และประตูสงออกตามมาตรฐานสากลอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสรางเครือขายเชื่อมโยง 
ทางเศรษฐกิจกับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจขนาดใหญท่ีมีการพัฒนาในประเทศเพ่ือนบานกับเขตเศรษฐกิจชายแดนไทย
และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจตอนใน บนพ้ืนฐานของการใชประโยชนจากศักยภาพของบริการหลายสาขาของประเทศ
ไทยและจากมาตรการสงเสริมการเปนท่ีตั้งของบริษัทแมหรือศูนยปฏิบัติการประจําภูมิภาคในประเทศไทย 
ท่ีไดประกาศใชไปแลวใหเต็มศักยภาพ 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวของ (หากมี) 

 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. 2561 – 2580 ของสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 
2558 – 2565 ของกระทรวงคมนาคม 

 แผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 - 2564 



 
 

แผนปฏิบัตริาชการกรมการขนสงทางราง (พ.ศ. 2563 – 2565)                                                             ๑๙ 

 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงคมนาคม  

 แผนพัฒนาบุคลากรคมนาคมดิจิทัล พ.ศ. 2560 – 2564 ของกระทรวงคมนาคม 

 แผนแมบทการพัฒนาโครงขายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
การทองเท่ียว และการพัฒนาพ้ืนท่ี ของกรมการขนสงทางราง 

 นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา แถลงตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี  
25 กรกฎาคม 2562 
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สวนที่ ๓  สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการกรมการขนสงทางราง (พ.ศ. 2563 – 2565) 

๓.๑ ภาพรวม 

 กรมการขนสงทางราง (ขร.) เปนหนวยงานมีหนาท่ีในการกํากับดูแลการขนสงทางรางของประเทศ
ดังนั้น แนวคิดและหลักการของแผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. 2563 - 2565) จึงมุงเนนในการปฏิบัติผลักดัน 
และสนับสนุนให ขร. ดําเนินการในบทบาทหนวยงานกํากับดูแลใหมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดการพัฒนา 
การขนสงทางรางใหมีความปลอดภัย และมีการบริการท่ีดีดวยนวัตกรรมและธรรมาภิบาล โดยไดนอมนํา
แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงาน 23 ขอ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุทธใชเปนวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และแนวทาง 
ในการปฏิบัติราชการของบุคลากร ขร. ดังนี ้

๓.๑.๑ วิสัยทัศน 

 “เปนองคกรกํากับดูแลระบบการขนสงทางราง เพ่ือยกระดับความปลอดภัยและ
คุณภาพการใหบริการระดับสากล” 

   “องคกรกํากับดูแล” หมายถึง หนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาระบบ 

การขนสงทางรางมาตรฐาน และออกกฎหมาย เพ่ือมุงในการกํากับดูแลการขนสงทางรางใหมีคุณภาพ 

การใหบริการท่ีดี และปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีตัวชี้วัดประสิทธิผลการเปน “องคกรกํากับดูแล” 

ดังตารางแสดงตัวชี้วัด ขร. 

ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย การดําเนินงานท่ีสะทอน

ความสําเร็จ 2563 2564 2565 

รอยละความสาํเรจ็ของการกํากับดูแล

การประกอบกิจการขนสงทางรางให

เปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

และการใหบริการ 

60 70 75 คค. ใหความเห็นชอบ (ราง) 

มาตรฐานและความปลอดภัย

และการใหบริการการขนสง

ทางราง 

 ๓.๑.๒ พันธกิจ 

   1)  เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และจัดทําแผนการพัฒนาการขนสง 
ทางรางและขับเคลื่อนใหเกิดผลในการปฏิบัติ 

   2)  พัฒนามาตรฐานและกํากับดูแลการขนสงทางรางใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
   3)  กํากับดูแลการขนสงทางรางใหเปนไปตามกฎหมาย 

   4)  พัฒนาคุณภาพการใหบริการสูความเปนเลิศ 

   5)  ปฏิบัติงานดวยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 
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 3.1.3  คานิยม 

   U  =  Unity   =  เอกภาพ 

   H  =  Harmonize = สามัคคี 

   T  =  Team work = ทํางานเปนทีม  

 3.1.4  ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ ขร. 

   แผนปฏิบัติราชการท่ี 1 พัฒนาและสงเสริมระบบการขนสงทางรางใหเปนระบบ

ขนสงหลักท่ีมีประสิทธิภาพและแขงขันได 

   แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 การกําหนดแผนพัฒนา 

การขนสงทางรางของประเทศไทย เพ่ือวางแนวทางการปฏิบัติงานสูเปาหมายการพัฒนาขนสงทางรางของประเทศ  

       แนวทางการพัฒนาท่ี 1.2 สงเสริมงานวิจัยเพ่ือพัฒนา

อุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศใหมีมาตรฐานสากล และราคาท่ีแขงขันได 

    แนวทางการพัฒนาท่ี 1.3 การติดตามและประเมินผล 

แผนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการขนสงทางราง 

  แผนปฏิบัติราชการท่ี 2  พัฒนา จัดทํา กําหนดมาตรฐาน กฎระเบียบใน 

การกํากับดูแลการขนสงทางรางใหไดมาตรฐานสากลและมีคุณภาพ 

    แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1  สงเสริมใหมีแนวทาง/คูมือ/

กฎระเบียบ เพ่ือมีคุณภาพท่ีดีในการใหบริการการขนสงทางรางภายในประเทศ 

   แนวทางการพัฒนาท่ี 2.2  สงเสริมผูประกอบการใน 

การขนสงสินคาทางรถไฟและสงเสริมประชาชนใหใชระบบขนสงสาธารณะทางรางเพ่ิมข้ึน 

  แผนปฏิบัติราชการท่ี 3  พัฒนาองคกร องคความรูใหทันตอการเปล่ียนแปลง 

ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการในระดบัสากล 

    แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1  สงเสริมใหมีการฝกอบรมหรือ

ประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของ ขร. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู/นวัตกรรม/เทคโนโลยี  

ในโครงการท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีตามตําแหนงของบุคลากร ขร. เพ่ือนํามาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 

    แนวทางการพัฒนาท่ี 3.2 จัดงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือ

อุปกรณทางเทคโนโลยี เพ่ือใหบุคลากร ขร. มีอุปกรณเทคโนโลยี ระบบ Internet และอุปกรณสํานักงาน 

ท่ีจําเปนใชในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ 

    แนวทางการพัฒนาท่ี 3.3 บรรจุ คัดเลือก หรือรับโอน 

บุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเขารับราชการสังกัด ขร. 
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    แนวทางการพัฒนาท่ี 3.4  สงเสริมพัฒนาระบบราชการ 

เพ่ือมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 

  แผนปฏิบัติราชการท่ี 4 พัฒนาและสงเสริมระบบการขนสงทางรางใหมีความปลอดภัย 

  แนวทางการพัฒนาท่ี 4.1  กําหนดมาตรฐานความปลอดภัย

และบํารุงรักษาของโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือใหมีมาตรฐานเดียวกันงายตอการตรวจสอบและบํารุงรักษา 

   แนวทางการพัฒนาท่ี 4.2  กํากับใหการขนสงทางราง

เปนไปตามมาตรฐานและสรางแนวทางเพ่ือลดอุบัติเหตุทางราง   

๓.๒ แผนปฏิบัตริาชการ 

  3.2.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาและสงเสริมระบบการขนสงทางรางใหเปนระบบ

ขนสงหลักท่ีมีประสิทธิภาพและแขงขันได 

  1) เปาประสงค 

  กําหนดใหมีแผนการพัฒนาและสงเสริมระบบการขนสงทางรางในประเทศ เพ่ือใชเปน

แนวทางในการพัฒนาระบบการขนสงทางรางใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ใหสามารถเปนทางเลือกในการเดินทาง

ของประชาชน และสําหรับภาคธุรกิจในการขนสงสินคา เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พรอมติดตาม

ความคืบหนาในการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของตามแผนการพัฒนาและสงเสริมระบบการขนสงทาง

รางท่ีกําหนดไว 

  2) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวดั หนวยนบั ปฐาน 
ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผูรับผดิชอบ 
2563 2564 2565 

1. ความสําเร็จการพัฒนาระบบ

ขนสงมวลชนทางราง 

รอยละ ไมมี  

 

 

 

 

 

กยร./กรร./กมป. 

2. ความสํ า เร็ จ ในการส ง เสริ ม

อุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให

มีมาตรฐานสากล  

รอยละ ไมมี    กยร./กมป. 

3. จํานวนระยะทางของโครงขาย

รถไฟทางคูที่อยูระหวางกอสราง

เพ่ิมขึ้น 

จํานวนระยะทางที่

เพ่ิมขึน้ 

2562  

 

  กยร. 

4. จํานวนระยะทางของโครงขาย

รถไฟทางคูที่กอสรางแลวเสรจ็ 

จํานวนระยะทางที่

เพ่ิมขึน้ 

2562    กยร. 

5. อันดับผลการประเมินคุณภาพ

โครงสรางพ้ืนฐานโดย IMD (ความ

หนาแนนของโครงขายทางราง) 

ผลอนัดับที่สูงขึน้ 2561    กยร. 
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  3) แนวทางการพัฒนา  

         3.1)  การกําหนดแผนพัฒนาการขนสงทางรางของประเทศไทย เพ่ือวางแนวทาง 

การปฏิบัติงานสูเปาหมายการพัฒนาขนสงทางรางของประเทศ  

  3.2) สงเสริมงานวิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศใหมีมาตรฐานสากล 

และราคาท่ีแขงขันได 

  3.3) การติดตามและประเมินผลแผนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการขนสงทางราง 

  4) แผนงานหรือโครงการท่ีสําคัญ 

  4.1) โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาแบบจําลองการคาดการณการเดินทางดวยระบบราง

และการพัฒนาโครงขายระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พ้ืนท่ีตอเนื่อง) 

ระยะท่ี 2 

  4.2) โครงการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาโครงขายรถไฟใหครอบคลุมและ

เชื่อมโยงพ้ืนท่ีท่ัวประเทศและรองรับการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบอยางไรรอยตอ 

  4.3) โครงการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาโครงขายรถไฟใหครอบคลุมและ

เชื่อมโยงพ้ืนท่ีท่ัวประเทศและรองรับการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบอยางไรรอยตอ 

  4.4) โครงการศึกษาเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาระบบรางของไทย 

  4.5) แผนปฏิรูปเพ่ือพัฒนาระบบขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา 

  4.6) แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องในประเทศไทย 
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 3.2.2  แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนา จัดทํา กําหนดมาตรฐาน กฎระเบียบในการกํากับดูแล        

การขนสงทางรางใหไดมาตรฐานสากลและมีคุณภาพ 

   1) เปาประสงค 

          พัฒนาการขนสงทางรางของประเทศให มีมาตรฐานและกฎระเบียบเดียวกัน 

เพ่ือคุณภาพการใหบริการท่ีดี การเดินรถมีระบบสากลเหมือนกันท่ัวประเทศ การคิดอัตราคาโดยสารไมซํ้าซอน  

มีความเหมาะสม และเปนธรรมกับผูรับบริการ 

  2) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวดั หนวยนบั ปฐาน 
ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผูรับผดิชอบ 
2563 2564 2565 

1. ความสําเร็จในการจัดทํา

แนวทาง/กฎระเบียบขั้นตอน/

ระบบการติดตาม ประเมินผล

ประสิทธิภาพมาตรฐานการ

บ ริ ก า ร เ พ่ื อ กํ า กั บ ดู แ ล

กิจการขนสงทางราง 

รอยละ ไมมี  

 

 

 

 กกร.  

2. ความสําเร็จในการจัดทํา

หลักเกณฑ/แนวทางการ

พัฒนาโครงสรางอัตราคา

โดยสาร/อัตราคาบริการ

การขนสงทางราง  

รอยละ ไมม ี  

 

 

 

 

 

กยร./กกม. 

3. สัดสวนผูใชบริการรถไฟ

ตอปริมาณการเดินทางโดย

รถไฟทางคูเพ่ิมขึ้น 

รอยละของผูใช 

บริการรถไฟตอ

ปริมาณการเดนิทาง

โดยรถไฟทางคู 

2562    กกร. 

4. สัดสวนปริมาณขนสง

สินคาทางรางตอปริมาณ

การขนสงสินคาทั้งหมดใน

ประเทศเพ่ิมขึ้น 

รอยละของปริมาณ

ขนสงสินคาทาง

รางตอปรมิาณ 

การขนสงสินคา

ทั้งหมดในประเทศ 

2560  

 

 

 

 

 

กกร. 

5. ปริมาณผูโดยสารระบบ

รถไฟฟาขนสงมวลชนในเขต

กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลทั้งโครงขาย 

ที่เพ่ิมขึ้น 

รอยละของปริมาณ

ผูโดยสารระบบ

รถไฟฟาขนสง

มวลชนในเขต

กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

ทั้งโครงขาย 

2562    กกร. 

  3) แนวทางการพัฒนา  

         3.1) สงเสริมใหมีแนวทาง/คูมือ/กฎระเบียบ เพ่ือมีคุณภาพท่ีดีในการใหบริการ 

การขนสงทางรางภายในประเทศ  
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    3.2) สงเสริมผูประกอบการในการขนสงสินคาทางรถไฟ 

   3.3) สงเสริมประชาชนใหใชระบบขนสงสาธารณะทางรางเพ่ิมข้ึน 

  4) แผนงานหรือโครงการท่ีสําคัญ 

  4.1) จัดทํารางคูมือกําหนดข้ันตอนการออกใบอนุญาตและกรอบระยะเวลาดําเนินการ 

  4.2) จัดทํารางหลักเกณฑการออกใบอนุญาตขับรถไฟ รถไฟฟา และรถไฟความเร็วสูง 

  4.3) โครงการศึกษาโครงสรางตนทุนระบบรางเพ่ือการเดินทางดวยระบบขนสงมวลชน

ทางรางของประเทศ   

  4.4) จัดทําแนวทาง/ขอเสนอแนะในการปรับลดอัตราคาโดยสารรถไฟฟาตามนโยบาย 

คค. ในการลดภาระคาครองชีพของประชาชน พรอมรายงานผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

  4.5) จัดทําแนวทางการพัฒนาโครงสรางอัตราคาโดยสาร/อัตราคาบริการการขนสง 

ทางรางเพ่ือสงเสริมการประกอบกิจการขนสงทางราง 

  4.6) โครงการศึกษาการกํากับการใชประโยชนรางและจัดทํากฎระเบียบ เพ่ือรองรับ

การขนสงทางรางในเสนทางหลักของประเทศและระหวางประเทศ 

 4.7) โครงการศึกษาระบบกํากับดูแลกิจการขนสงทางรางสําหรับประเทศไทย 

 4.8) การประเมินระดับคุณภาพสถานีขนสงทางราง “สถานีดีพรอม” 

 4.9) โครงการศึกษาและจัดทําระบบประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานการขนสงทางราง

ในแตละสายทางของประเทศ 

 4.10) โครงการศึกษาบูรณาการจุดเปลี่ยนถายการเดินทางขนสง ลอ – ราง – เรือ อยาง 

ไรรอยตอภายในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 4.11) การศึกษาวิเคราะหผลกระทบตอประชาชนท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายของ 

ราง กฎกระทรวงตามรางพระราชบัญญัติการขนสงทางราง พ.ศ. .... 

 4.12) โครงการติดตามแกไขปญหาอุปสรรคในการประกอบกิจการขนสงสินคาทางรถไฟ 

 4.13) โครงการศึกษาพัฒนาอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสินท่ีไดรับประโยชนจาก 

การประกอบกิจการขนสงทางราง เพ่ือสงเสริมระบบขนสงทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 4.14) โครงการระบบการบริหารจัดการและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการขนสง

สาธารณะโดยรถไฟ 

 4.15) โครงการสรางการรับรูเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการเดินทางดวยระบบราง 

อยางยั่งยืน 
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   3.2.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาองคกร องคความรูใหทันตอการเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการในระดับสากล 

  1) เปาประสงค 

         เพ่ิมบุคลากรท่ีมีคุณภาพเขาสู ขร. และพัฒนาบุคลากร ขร. ใหมีความรูดานระบบราง 

ท่ีทันสมัยใหทันตอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม และสงเสริม ขร. ใหมีการบริหารจัดการกรมในแนวการบริหาร

สมัยใหม 

  2) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวดั หนวยนบั ปฐาน 
ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผูรับผดิชอบ 
2563 2564 2565 

1. ความสําเร็จในการประสานงาน

กับหนวยงานที่ เกี่ยวของกับ 

การบริหารจัดการของ ขร.  

รอยละ ไมมี  

 

 

 

 

 

สลร./กยร./

กกร./กมป. 

2. ความสําเร็จในการบริหาร

จัดการอุปกรณทางเทคโนโลยี

เ พ่ือพรอมใชในการทํางาน

ของบุคลากรของ ขร. 

จํานวนอุปกรณ

ทางเทคโนโลยี/

ผูปฏิบัติงาน 

(คอมพิวเตอร,

เครือ่งพิมพงาน, 

เครือ่งถายเอกสาร, 

ระบบอนิเตอรเนต) 

ไมมี  

 

 

 

 

 

กยร. 

3. ความสําเร็จในการเพ่ิม

บุคลากรของ ขร. 

รอยละของจํานวน

ผูปฏิบัติงาน 

2562    สลร. 

4. ความสําเร็จของการ

ดําเนนิงานดานการพัฒนา

ระบบราชการขององคกร 

รอยละ ไมมี   

 

 

 

กพบ. 

 

  3) แนวทางการพัฒนา  

         3.1) สงเสริมใหมีการฝกอบรมหรือประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน

ของ ขร. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู/นวัตกรรม/เทคโนโลยี ในโครงการท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีตามตําแหนงของ

บุคลากร ขร. เพ่ือนํามาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 

  3.2) จัดงบประมาณเพ่ือจัดซ้ืออุปกรณทางเทคโนโลยี เพ่ือใหบุคลากร ขร. มีอุปกรณ

เทคโนโลยี ระบบ Internet และอุปกรณสํานักงานท่ีจําเปนใชในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ  

  3.3) บรรจุ คัดเลือก หรือรับโอน บุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเขารับราชการสังกัด ขร. 

  3.4) สงเสริมพัฒนาระบบราชการ เพ่ือมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 
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  4) แผนงานหรือโครงการท่ีสําคัญ 

  4.1) แผนปฏิบัติราชการของกรมการขนสงทางราง 

   4.2) โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย/ผูเก่ียวของ กับ ขร. 

  4.3) โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดานระบบรางของประเทศโดยใชกลไกความ

รวมมือระหวางหนวยงานท้ังในและตางประเทศ 

  4.4) จัดอบรมความรูดานการขนสงทางรางข้ันสูง 

  4.5) โครงการฝกอบรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของกรมการขนสงทางราง 

  4.6) โครงการจัดหาและบริหารจัดการครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

  4.7) โครงการจางเหมาเดินสายสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอร ขร. 

   4.8) โครงการจัดทําหองปฏิบัติการศูนยขอมูลกลาง (Data Center) ขร. 

   4.9) โครงการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (MailGoThai) ขร. 

   4.10) โครงการจัดทําเว็บไซตกรมการขนสงทางราง ตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ 

   4.11) โครงการจัดหาชุดโปรแกรมระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (e-Office) ขร. 

   4.12) แผนปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Security) ของ ขร. 

   4.13) แผนบริหารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Risk 

Management) ของ ขร. 

   4.14) แผนการบริหารบุคคลเพ่ือเพ่ิมอัตรากําลังของ ขร. จาก คค. หรือ ก.พ. 
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 3.2.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนาและสงเสริมระบบการขนสงทางรางใหมีความปลอดภัย 

  1) เปาประสงค 

         การคมนาคมขนสงทางรางมีมาตรฐานความปลอดภัยทางโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือให

ผูรับบริการม่ันใจในความปลอดภัยในการขนสงทางรางของประเทศ ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุการขนสงทาง

รางของประเทศ 

  2) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวดั หนวยนบั ปฐาน 
ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผูรับผดิชอบ 
2563 2564 2565 

1. ความสําเร็จในการจัดทํา

มาตรฐานของการขนสงทางราง 

รอยละ ไมมี  

 

 

 

 

 

กมป. 

2. จํานวนอุบัติเหตุตอการ

เดินทางระยะทางกิโลเมตร

ลดลง 

รอยละของจํานวน

อุบัติเหตุตอ 

การเดินทางระยะทาง

กิโลเมตร 

2562    กมป./กกร. 

  3) แนวทางการพัฒนา  

 3.1) กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยและบํารุงรักษาของโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือให 

มีมาตรฐานเดียวกันงายตอการตรวจสอบและบํารุงรักษา 

  3.2) กํากับใหการขนสงทางรางเปนไปตามมาตรฐานและสรางแนวทางเพ่ือลดอุบตัิเหตุทางราง  

  4) แผนงานหรือโครงการท่ีสําคัญ 

  4.1) จัดทํารางมาตรฐานดานการขนสงทางราง 

  4.2) โครงการศึกษาจัดทํามาตรฐานระบบไฟฟาและอาณัติสัญญาณ ระยะท่ี 1 

(โครงขายรถไฟสายประธานของประเทศไทย) 

  4.3) โครงการศึกษา วิเคราะห ประเภทและคุณลักษณะของรถขนสงทางราง 

ใหสอดคลองกับโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงทางราง 

  4.5) โครงการศึกษาการพัฒนาระบบกํากับดูแลความปลอดภัยและความม่ันคงของ 

การขนสงทางราง 

  4.6) โครงการศึกษาและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางรางใหมีความปลอดภัย ลดอัตรา

การเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟและรถยนต 
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๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณ  

3.3.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณท้ังหมด*  526.46  ลานบาท  
ลานบาท 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

เงินกู หมายเหตุ 

ในประเทศ ตางประเทศ 

1. การพัฒนาและสง เสริม

ระบบการขนสงทางรางให

เ ป น ร ะบบขนส ง หลั ก ท่ี มี

ประสิทธิภาพและแขงขันได 

รวม 144.6 144.6 - - -  

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 การกําหนดแผนพัฒนาการขนสงทางรางของประเทศไทย เพ่ือวางแนวทางการปฏิบัติงานสูเปาหมายการพัฒนาขนสง 

ทางรางของประเทศ  

โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาแบบจําลองการคาดการณ

การเดินทางดวยระบบรางและการพัฒนาโครงขาย

ระบบขนสงมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล (พ้ืนท่ีตอเนื่อง) ระยะท่ี 2 

76.1 76.1 - - -  

แผนปฏิรูปการพัฒนาระบบขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา 25 25 - - -  

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและ
อุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องในประเทศไทย 

- - - - -  

การจัดทํากรอบความตกลง และขอตกลงระหวางประเทศ
ในกรอบการเจรจาตางๆ 

- - - - - ขอ 2.5 ลบ./ปจาก
งบเจรจาฯ ของ คค. 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

เงินกู หมายเหตุ 

ในประเทศ ตางประเทศ 

1. การพัฒนาและสงเสริม
ระบบการขนสงทางรางให
เปนระบบขนสงหลักท่ีมี
ประสิทธิภาพและแขงขันได 
(ตอ)  

โครงการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาโครงขาย
รถไฟใหครอบคลุมและเชื่อมโยงพ้ืนท่ีท่ัวประเทศและ
รองรับการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบอยางไรรอยตอ 

30 30 - - -  

โครงการศึกษาเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราง 
ของไทย 

13.5 13.5 - - -  

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.2 สงเสริมงานวิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศใหมีมาตรฐานสากลและราคาท่ีแขงขันได 

ประสานงานและรวมมือกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา 
ภาคอุตสาหกรรม และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการวิจัย
และอุตสาหกรรมการขนสงทางราง ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ เพ่ือรวมศึกษา วิจัย และพัฒนา นวัตกรรม
ท่ีสงเสริมขีดความสามารถและประสิทธิภาพของการ
ขนสงทางราง 

- - - - -  
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

เงินกู หมายเหตุ 

ในประเทศ ตางประเทศ 

1. การพัฒนาและสงเสริม
ระบบการขนสงทางรางให
เปนระบบขนสงหลักท่ีมี
ประสิทธิภาพและแขงขันได  

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.3 การติดตามและประเมินผลแผนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการขนสงทางราง 

สํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา
ระบบราง 

- - - - -  

การจัดการประชุมระหวางหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของกับโครงการพัฒนาระบบรางเพ่ือติดตาม
ความกาวหนาโครงการดานระบบราง 

- - - - -  
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

เงินกู หมายเหตุ 

ในประเทศ ตางประเทศ 

2. พัฒนา จัดทํา กําหนด
มาตรฐาน กฎระเบียบในการ
กํากับดูแลการขนสงทางราง
ใหไดมาตรฐานสากลและมี
คุณภาพ 

รวม 290.17 290.17 - - -  

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1 สงเสริมใหมีแนวทาง/คูมือ/กฎระเบียบ เพ่ือมีคุณภาพท่ีดีในการใหบริการการขนสงทางรางภายในประเทศ 

จัดทํารางคูมือกําหนดข้ันตอนการออก
ใบอนุญาตและกรอบระยะเวลาดําเนินการ 

- - - - -  

จัดทํารางหลักเกณฑการออกใบอนุญาตขับ
รถไฟ รถไฟฟา และรถไฟความเร็วสูง 

- - - - -  

จัดทํารางหลักเกณฑการกําหนดโครงสราง
ตนทุนระบบราง อัตราคาใชบริการ คาใชจาย
ทางราง โครงสรางอัตราคาโดยสารทางราง คา
สัมปทานและคาธรรมเนียมการขนสงทางราง 
เพ่ือกําหนดมาตรฐานอัตราคาบริการของการ
ประกอบกิจการขนสงทางรางท่ีเหมาะสมตอ
การดําเนินกิจการ 

- - - - -  

จัดทําแนวทาง/ขอเสนอแนะในการปรับลด
อัตราคาโดยสารรถไฟฟาตามนโยบาย คค. 
ในการลดภาระคาครองชีพของประชาชน พรอม
รายงานผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

- - - - -  
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

เงินกู หมายเหตุ 

ในประเทศ ตางประเทศ 

2. พัฒนา จัดทํา กําหนด
มาตรฐาน กฎระเบียบในการ
กํากับดูแลการขนสงทางราง
ใหไดมาตรฐานสากลและมี
คุณภาพ (ตอ) 

จัดทําแนวทางการพัฒนาโครงสรางอัตราคา
โดยสาร/อัตราคาบริการการขนสงทางรางเพ่ือ
สงเสริมการประกอบกิจการขนสงทางราง 

- - - - -  

โครงการศึกษาโครงสรางตนทุนระบบรางเพ่ือการ
เดินทางดวยระบบขนสงมวลชนทางรางของประเทศ 

17 17 - - -  

โครงการศึกษาการกํากับการใชประโยชนราง
และจัดทํากฎระเบียบเพ่ือรองรับการขนสง 
ทางรางในเสนทางหลักของประเทศและ
ระหวางประเทศ 

20.2 20.2 - - -  

วเิคราะห/เสนอแนะแนวทางการดําเนินงานและ
พัฒนาดานกํากับการบริการและสภาพแวดลอม 

- - - - -  

โครงการศึกษาวเิคราะหผลกระทบตอประชาชนท่ี
อาจเกิดข้ึนจากกฎหมายของรางกฎกระทรวงตาม
รางพระราชบัญญัติการขนสงทางราง พ.ศ. .... 

6.5 6.5 - - -  
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

เงินกู หมายเหตุ 

ในประเทศ ตางประเทศ 

2. พัฒนา จัดทํา กําหนด
มาตรฐาน กฎระเบียบในการ
กํากับดูแลการขนสงทางราง
ใหไดมาตรฐานสากลและมี
คุณภาพ (ตอ) 

 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.2 สงเสริมผูประกอบการในการขนสงสินคาทางรถไฟ 

โครงการศึกษาระบบกํากับดูแลกิจการขนสงทางราง
สําหรับประเทศไทย 

9.47 9.47 - - - งบฯ ผูกพันป2562 รวม
เปนเงิน 15.8 ลบ. 

โครงการติดตามแกไขปญหาอุปสรรค 
ในการประกอบกิจการขนสงสินคาทางรถไฟ 

- - - - -  

โครงการศึกษาและจัดทําระบบประเมินประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานการขนสงทางรางในแตละสายทางของประเทศ 

18 18 - - -  

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.3 สงเสริมประชาชนใหใชระบบขนสงสาธารณะทางรางเพ่ิมข้ึน 

สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูลประสานหนวยงานเพ่ือรวบรวม

วิเคราะหขอมูล ขอรองเรียน ประเด็นปญหา 
- - - - -  

การประเมินระดับคุณภาพสถานีขนสงทางราง “สถานีดีพรอม” - - - - -  

โครงการระบบการบริหารจัดการและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใหบริการขนสงสาธารณะโดยรถไฟ 

160 160 - - -  
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

เงินกู หมายเหตุ 

ในประเทศ ตางประเทศ 

2. พัฒนา จัดทํา กําหนด
มาตรฐาน กฎระเบียบในการ
กํากับดูแลการขนสงทางราง
ใหไดมาตรฐานสากลและมี
คุณภาพ (ตอ) 

 

โครงการศึกษาพัฒนาอสังหาริมทรัพยหรือ
ทรัพยสินอ่ืนท่ีไดรับประโยชนจากการประกอบ
กิจการขนสงทางรางเพ่ือสงเสริมระบบขนสง
ทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

30 30 - - -  

โครงการศึกษาบูรณาการจุดเปลี่ยนถายการ
เดินทางขนสง ลอ – ราง – เรือ อยางไรรอยตอ
ภายในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

22 22     

โครงการสรางการรับรูเพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนการเดินทางดวยระบบรางอยางยั่งยืน 

7 7 - - -  

3. พัฒนาองคกร องคความรู

ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี นวัตกรรม และ

การบริหารจัดการในระดับ

สากล 

รวม 42.66 42.66 - - -  

แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 สงเสริมใหมีการฝกอบรมหรือประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของ ขร. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู/

นวัตกรรม/เทคโนโลยี ในโครงการท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีตามตําแหนงของบุคลากร ขร. เพ่ือนํามาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 

โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดานระบบ
รางของประเทศ โดยใชกลไกความรวมมือ
ระหวางหนวยงานท้ังในและตางประเทศ 

5.9 5.9 - - -  

โครงการจัดอบรมความรูดานการขนสง 
ทางรางข้ันสูง 

- - - - -  
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

เงินกู หมายเหตุ 

ในประเทศ ตางประเทศ 

3. พัฒนาองคกร องคความรู
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
การบริหารจัดการในระดับ
สากล (ตอ) 

โครงการฝกอบรมการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการของกรมการขนสงทางราง 

- - - - -  

โครงการจัดอบรมเพ่ิมความรูและศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ขร. 

4.94 4.94 - - - 
งบฝกอบรมสัมมนาและ

ฝกอบรม 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3.2 จัดงบประมาณเพ่ือจัดซ้ืออุปกรณทางเทคโนโลยี เพ่ือใหบุคลากร ขร. มีอุปกรณเทคโนโลยี ระบบ Internet และอุปกรณ

สํานักงานท่ีจําเปนใชในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ 

โครงการจัดหาและบริหารจัดการครุภัณฑ
คอมพิวเตอรและอุปกรณ 

16.38 16.38 - - - งบลงทุน (คาครุภัณฑ
คอมพิวเตอร) 

โครงการจางเหมาเดินสายสัญญาณเครือขาย
คอมพิวเตอร ขร. 

0.78 0.78 - - - 
งบลงทุน (คาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร) 

โครงการจัดทําหองปฏิบัติการศูนยขอมูลกลาง 
(Data Center) ขร. 

2.18 2.18 - - - 
งบลงทุน (คาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง) 

โครงการระบบจดหมายอิเล็กทรอนกิส 
(MailGoThai) ขร. 

- - - - -  
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

เงินกู หมายเหตุ 

ในประเทศ ตางประเทศ 

3. พัฒนาองคกร องคความรู
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
การบริหารจัดการในระดับ
สากล (ตอ) 

โครงการจัดทําเว็บไซตกรมการขนสงทางราง 
ตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ 

0.48 0.48 - - - 
งบดําเนินงาน (จางเหมา) 

โครงการจัดหาชุดโปรแกรมระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส (e-Office) ขร. 

11.3 11.3 - - - 
งบลงทุน (คาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร) 

แผนปฏิบัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ทางไซเบอร (Cyber Security) ของ ขร. 

- - - - -  

แผนบริหารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Risk 
Management) ของ ขร. 

- - - - -  

แนวทางการพัฒนาท่ี 3.3 บรรจุ คัดเลือก หรือรับโอน บุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเขารับราชการสังกัด ขร. 

จัดการสอบบรรจ ุคัดเลือก หรือรับโอน
บุคคลเพ่ือเขารับราชการในอัตราวางท่ีมีอยู 

- - - - -  

วางแผนในการบริหารบุคคลเพ่ือขอเพ่ิม
อัตรากําลังของ ขร. จาก คค. หรือ ก.พ. 

- - - - -  
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

เงินกู หมายเหตุ 

ในประเทศ ตางประเทศ 

3. พัฒนาองคกร องคความรู
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
การบริหารจัดการในระดับ
สากล (ตอ) 

 

แนวทางการพัฒนาท่ี 3.4 สงเสริมพัฒนาระบบราชการ เพ่ือมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 

โครงการฝกอบรมเพ่ือสรางความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ 

- - - - -  

เสนอแนะและใหคําปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนา
ระบบราชการภายในองคกรเพ่ือใหการ
พัฒนาการบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ มี
ประสิทธิภาพ และคุมคา 

- - - - -  

ติดตามและประเมินผล เพ่ือจัดทํารายงานผล 
การดําเนินงานดานการพัฒนาระบบราชการ 
ขององคกร และรายงานผลการดําเนินงานตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

- - - - -  

สงเสริมการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
พัฒนาระบบราชการและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการภาครัฐภายในองคกร 

- - - - -  

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูมีสวนได
สวนเสีย/ผูเก่ียวของ กับ ขร. 

0.7 0.7 

 

- - - งบดําเนินงาน 
(คาจางเหมา) 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

เงินกู หมายเหตุ 

ในประเทศ ตางประเทศ 

3. พัฒนาองคกร องคความรู
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
การบริหารจัดการในระดับ
สากล (ตอ) 

แผนปฏิบัติราชการกรมการขนสงทางราง  - - - - -  

ประมาณการกรอบลงทุน แผนการใช
จายเงินและกรอบระยะเวลาการดําเนินการ
ท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการเพ่ือ
พัฒนาการขนสงทางราง 

- - - - -  

4. พัฒนาและสงเสริมระบบ

การขนสงทางรางใหมีความ

ปลอดภัย 

รวม 49.03 49.03 - - -  

แนวทางการพัฒนาท่ี 4.1 กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยและบํารุงรักษาของโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือใหมีมาตรฐานเดียวกันงายตอการตรวจสอบ 

และบํารุงรักษา 

จัดทํารางมาตรฐานดานการขนสงทางราง - - - - -  

โครงการการจัดทํามาตรฐานระบบไฟฟา
และระบบอาณัติสัญญาณ ระยะท่ี 1 
(โครงขายรถไฟสายประธานของประเทศไทย) 

14.32 14.32 - - -  

ศึกษาและวิเคราะหประเภทและคุณลักษณะ
ของรถขนสงทางรางใหสอดคลองกับ
โครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงทางราง 

9.71 9.71 - - -  
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผนดิน 

รายได
หนวยงาน 

เงินกู หมายเหตุ 

ในประเทศ ตางประเทศ 

4. พัฒนาและสงเสริมระบบ
การขนสงทางรางใหมีความ
ปลอดภัย (ตอ) 

แนวทางการพัฒนาท่ี 4.2 กํากับใหการขนสงทางรางเปนไปตามมาตรฐานและสรางแนวทางเพ่ือลดอุบัติเหตุทางราง 

สํารวจมาตรฐานระบบราง - - - - -  

สํารวจวิเคราะห ประมวลผล ตรวจสอบ
รายการคํานวณ ตรวจสอบแบบแปลน 

- - - - -  

โครงการศึกษาการพัฒนาระบบกํากับดูแล
ความปลอดภัยและความม่ันคงของการขนสง
ทางราง 

25 25 - - -  

โครงการศึกษาและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ทางรางใหมีความปลอดภัย ลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟและรถยนต 

- - - - - ของบฯ กปถ. 

รวมท้ังส้ิน   526.46 526.46 - - -  

แผนปฏิบัตริาชการกรมการขนสงทางราง (พ.ศ. 2563 – 2565)                                        
   40 

 



 
 

แผนปฏิบัตริาชการกรมการขนสงทางราง (พ.ศ. 2563 – 2565)                                                             ๔๑ 

 3.3.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. 2563 – 2565) แยกตามประเด็น

แผนปฏิบัติราชการ ขร. รายดาน  

  1) การพัฒนาและสงเสริมระบบการขนสงทางรางใหเปนระบบขนสงหลักท่ีมีประสิทธิภาพและแขงขันได 

ลานบาท 
แผนปฏิบัติราชการ 2563 2564 2565 วงเงินรวม หมายเหตุ 

เงินงบประมาณแผนดิน - 60.8 83.8 144.6 - 

เงินรายไดของหนวยงาน - - - - - 

เงินกูในประเทศ - - - - - 

เงินกูตางประเทศ - - - - - 

อ่ืนๆ - - - - - 

  2) พัฒนา จัดทํา กําหนดมาตรฐาน กฎระเบียบในการกํากับดูแลการขนสงทางรางใหไดมาตรฐานสากล

และมีคุณภาพ 

ลานบาท 
แผนปฏิบัติราชการ 2563 2564 2565 วงเงินรวม หมายเหตุ 

เงินงบประมาณแผนดิน 13.51 135.21 141.45 290.17 งบฯ ป 2563  

มีงบผูกพัน 1 โครงการ  

เปนเงิน 9.47 ลบ.  

แตเงินรวมท้ังสิ้น 15.8 ลบ. 

เงินรายไดของหนวยงาน - - - - - 

เงินกูในประเทศ - - - - - 

เงินกูตางประเทศ - - - - - 

อ่ืนๆ - - - - - 
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3) พัฒนาองคกร องคความรูใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหาร

จัดการในระดับสากล 

ลานบาท 
แผนปฏิบัติราชการ 2563 2564 2565 วงเงินรวม หมายเหตุ 

เงินงบประมาณแผนดิน 15.02 22.81 4.83 42.66 - 

เงินรายไดของหนวยงาน - - - - - 

เงินกูในประเทศ - - - - - 

เงินกูตางประเทศ - - - - - 

อ่ืนๆ - - - - - 

4) พัฒนาและสงเสริมระบบการขนสงทางรางใหมีความปลอดภัย 

ลานบาท 
แผนปฏิบัติราชการ 2563 2564 2565 วงเงินรวม หมายเหตุ 

เงินงบประมาณแผนดิน 9.8 39.23 - 49.03 - 

เงินรายไดของหนวยงาน - - - - - 

เงินกูในประเทศ - - - - - 

เงินกูตางประเทศ - - - - - 

อ่ืนๆ - - - - - 
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ภาคผนวก ก 
 

แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และการวิเคราะหสภาพแวดลอม ขร. 

 

แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
 

 ขร. ไดนําทฤษฎียุทธศาสตรในการจัดทํารางแผนปฏิบัติราชการ ขร. ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) 
และแนวคิดของนักวิชาการทางดานยุทธศาสตรมาใชเปนแนวทางในการจัดทํา โดยมีหลักในการวิเคราะหเปน 5 
ข้ันตอนท่ีสําคัญ (วัฒนา วงศเกียรติรัตน ,2546 อางอิงจากศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ดังนี้ 

1)     การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Environment Analysis) โดยพิจารณา “จุดแข็ง – จุดออน” 
ภายในองคกร และ "โอกาส – ภัยอุปสรรค” จากภายนอกองคกร ซ่ึงเปนปจจัยเง่ือนไขท่ีมีอิทธิพลตอการบรรลุ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร ท้ังท่ีเปนเง่ือนไขในระยะเวลาท่ีผานมา และท่ีจะเปนปจจัยเง่ือนไขใน
อนาคต 

 2)  การจัดวางทิศทางขององคกร (Establishing Organization Direction) ในข้ันตอนนี้ จะมีการ

วางทิศทางขององคกรภาครัฐ จะมีมุมมองท่ีตางกัน  

3) การกําหนดกลยุทธ (Strategy Formulation) โดยพิจารณาออกแบบและเลือกกลยุทธ ท่ี
เหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงจากการวิเคราะหทางเลือกดวยเทคนิคตางๆ โดย ขร. จะพิจารณาภารกิจ
ขององคกร  (Organizational Mission)  ซ่ึ ง เนน เหตุผลในการ มีองคกร  และเป าประสงคขององคกร 
(Organizational Objectives) ซ่ึงเนนประโยชนท่ีไดรับจากการมีองคกร พรอมท้ังพิจารณากําหนดวิสัยทัศนของ
องคกร (Organizational Vision) ซ่ึงเปนจุดหมายปลายทางท่ีองคกรตองการไปใหถึงภารกิจขององคกร 
(Organizational Mission) และวัตถุประสงคขององคกร (Organizational Objectives) ตามลําดับ 

4) การปฏิบัติงานตามกลยุทธ (Strategy Implementation) โดยดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ตามกลยุทธท่ีกําหนดไวใหเปนไปอยางราบรื่น โดยคํานึงถึงโครงสรางขององคกร (Organizational Structure) 
และวัฒนธรรมขององคกร (Organizational Culture) เพ่ือนําไปสูความสําเร็จตามท่ีพึงประสงค 

5) การควบคุมกลยุทธ (Strategic Control) โดยวิธีการติดตามผลการปฏิบัติงานและวิธีการ
ประเมินผลสําเร็จขององคกร 

ท้ังนี้ ขร. จะใชแนวทางการวิเคราะห SWOT Analysis มาเปนแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอม (Environment 

Analysis) เม่ือไดผลการวิเคราะหในข้ันท่ี 1 แลวจะนําไปสูการนําผลท่ีไดมาจัดวางทิศทาง ขร. และกําหนดพันธกิจ 

วิสัยทัศนของ ขร. ในข้ันท่ี 2 และ 3 จากนั้นจะดําเนินการเสนอแผนปฏิบัติราชการ ขร. ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2563 - 

2565) ใหอธิบดีกรมการขนสงทางรางพิจารณาเพ่ือใหกองภายใตสังกัด ขร. นําแผนปฏิบัติราชการ ขร.ไปเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีตั้งไว โดยจะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและ

ประเมินผลสําเร็จ โดยนํากระบวนการ PDCA (Deming Cycle) มาใชในการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายใน 

ขร. ให ด ียิ่งข้ึน ดังภาพแสดงข้ันตอนการจัดทําแผนกลยุทธตามแนวคิดการวิเคราะหทางยุทธศาสตร 5 ข้ันตอน 
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ภาพแสดงข้ันตอนการจัดทําแผนกลยุทธตามแนวคดิการวิเคราะหทางยุทธศาสตร 5 ข้ันตอน 

(วัฒนา วงศเกียรติรตัน, 2546) 

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม ขร. 

 ขร. มีหนาท่ีอํานาจตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการขนสงทางราง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2562 

ไดแก 1) จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนการพัฒนาดานการขนสงทางรางของประเทศ      

2) กําหนดมาตรฐานเก่ียวกับการขนสงทางราง มาตรฐานดานความปลอดภัย มาตรฐาน การบํารุงทาง มาตรฐานการ

ประกอบกิจการ มาตรฐานผูประจําหนาท่ี รวมท้ังกํากับดูแลใหเปนไปตามมาตรฐานดังกลาว 3) กํากับดูแลการใช

ประโยชนโครงสรางพ้ืนฐานการขนสงทางราง ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการขนสงทางราง 4) รวมมือและ

ประสานงานดานการขนสงทางรางกับองคกร และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ท้ังในประเทศและตางประเทศ         

5) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีและอํานาจของกรม หรือตามท่ีรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย  

 จากขางตนจะเห็นไดวา ขร. เปนหนวยงานราชการท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีกํากับใหการขนสงระบบราง 

มีคุณภาพการใหบริการท่ีดีตอการคมนาคมขนสงของประเทศ ท้ังนี้ ลักษณะการใหบริการท่ีมีคุณภาพจะมีตัวแปร 

ท่ีนํามาใชในการกําหนดคุณภาพของบริการ (จรัส สุวรรณมาลา อางถึงใน สุนันทา ทวีผล, 2550) ไดแก  

 1) ความถูกตองตามกฎหมาย หมายถึง บริการท่ีจัดใหมีข้ึนตามกฎหมาย โดยเฉพาะบริการท่ีบังคับให

ประชาชนตองมาใชบริการ เชน บริการรับชําระภาษีอากรจําเปนตองควบคุมใหถูกตองตามระเบียบกฎหมาย           

ท่ีเก่ียวของเปนสําคัญ  

 2) ความเพียงพอ หมายถึง บริการท่ีมีจํานวนและคุณภาพเพียงพอกับความตองการของผูรับบริการ 

การวเิคราะหสภาพแวดลอม 

การจดัวางทิศทางขององคกร 

การกาํหนดกลยุทธ การปฏิบัติงานตามกลยุทธ 

การควบคุมกลยุทธ 
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 3) ความท่ัวถึง เทาเทียม ไมมีขอยกเวน ไมมีอภิสิทธิ์ หมายถึง บริการท่ีดีตองเปดโอกาสใหประชาชน        

ในทุกพ้ืนท่ี กลุมอาชีพ เพศ วัย ไดใชบริการประเภทเดียวกัน คุณภาพเดียวกันไดอยางท่ัวถึงเทาเทียมกัน  

 4) ความสะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได หมายถึง การใหบริการท่ีดีมีคุณภาพนั้น จะตองมีลักษณะท่ีสําคัญ คือ 

ผูใชบริการจะตองไดรับความสะดวก ความรวดเร็ว และความนาเชื่อถือไดของระบบบริการ 

 5) มีมาตรฐานทางเทคนิคหรือมาตรฐานทางวิชาการ หมายถึง การใหบริการ ประเภทท่ีตองอาศัยความรู

ความชํานาญทางเทคนิคหรือทางวิชาการ บริการดังกลาวนี้จะมีคุณภาพดีก็ตอเม่ือมีบุคลากรและกระบวนการ

ใหบริการท่ีไดมาตรฐานทางเทคนิคและวิชาการ  

 6) การเรียกเก็บคาบริการท่ีเหมาะสมและมีตนทุนการใหบริการต่ํา หมายถึง การใหบริการของรัฐประเภท

ท่ีมีการเรียกเก็บคาบริการจากผูรับบริการตองมีคาบริการท่ีเหมาะสมและตองมีระบบ การจัดบริการท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีตนทุนการดําเนินงานต่ํา เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ ดี และมีคาบริการท่ีไมสูงเกินไป 

ซ่ึง ขร. ไดมีการจัดสวนงานภายในองคกรใหพรอมรับการเปนองคกรในการกํากับดูแลระบบการขนสงทางราง       

โดยมีการแบงสวนเปนกองท่ีลักษณะงานท่ีแตกตางกัน แตมีก่ีทํางานเชื่อมโยงกัน ไดแก สํานักงานเลขานุการกรม   

มีหนาท่ีในการบริหารจัดการภายใน ขร. กองกฎหมาย มีหนาท่ีในการดําเนินงานดานการพัฒนากฎหมายดาน    

การขนสงทางราง สัญญาและนิติกรรมท่ีเก่ียวกับคมนาคมทางราง และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ กองกํากับกิจการขนสง

ทางราง มีหนาท่ีกํากับมาตรฐานการประกอบกิจการขนสงทางราง การใหบริการ อัตราคาบริการ คุณภาพ       

การใหบริการ มาตรการสงเสริมการประกอบกิจการขนสงทางรางและคุมครองผูใชบริการใหความรูการประกอบ

กิจการขนสงทางรางแกผูประกอบการ กํากับดูแลการประกอบกิจการขนสงทางรางใหเปนไปตามมาตรฐาน      

การใหบริการ กองมาตรฐานความปลอดภัยและบํารุงทาง มีหนาท่ีจัดทํามาตรฐานความปลอดภัยและบํารุงทางราง

เพ่ือลดอุบัติเหตุ และกองยุทธศาสตรและแผนงาน มีหนาท่ีจัดทําแผนนโยบาย/แผนพัฒนาดานขนสงทางราง 

วิเคราะหโครงสรางตนทุนระบบราง คํานวณคาใชบริการ คาใชจายราง และคาสัมปทานใหเหมะสมเปนธรรม     

โดย ขร. จะวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ขร. โดยจะพิจารณาจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT) 

ภายในหนวยงานกองใตสังกัด ขร. แยกเปน 3 ดานท่ีสําคัญประกอบดวย ดานโครงสรางองคกร ดานภารกิจหนาท่ี 

และดานบุคลากร ดังตารางแสดงจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค กรมการขนสงทางราง 
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ดาน จุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค 

โครงสรางองคกร   อุปกรณสาํนักงาน
มีไมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติหนาท่ี 
 ขร. เปนหนวยงาน
ท่ีตั้งใหม ทําให
หนวยงานท่ีเก่ียวของ
กับระบบรางไมเช่ือมั่น 
 ระบบการบริหาร
ภ าย ใน  ข ร .  ไ ม ยั ง
สมบูรณ เพราะยังขาด
เทคโนโลยี ท่ีชวยใน
การจัดการงานภายใน
องคกร  
 

 เปนหนวยงานราชการ
ทําใหมีเอกภาพสูง 
 โครงสราง ขร. มี
กองท่ีสามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ ขร. ไดครบถวน 
ตามอํานาจหนาท่ี ขร. 
 ขร. เปนหนวยงานท่ี
จัดตั้งข้ึนใหมทําให
สามารถมองภาพรวม
ปญหาท่ีเก่ียวกับระบบ
รางไดทุกดาน และ
สามารถนํามาเปน
แนวทางจัดโครงสราง 
ขร. เพ่ือแกไขปญหาท่ี
เกิดได  

  ขร. มีโครงสรางองคกร
ขนาดเล็ก ทําใหมอง
โครงสรางไดอยางชัดเจน
และสามารถปรับปรุง
โครงสรางไดงาน 
 สื่อสังคม และหนวยงาน
ภาคคมนาคม มีทัศนคติท่ีดี
ตอโครงสราง ขร. พรอมให
การสนับสนุน 
 ไดรับความรวมมือจาก
ผูประกอบการในการพัฒนา
ระบบขนสงทางราง 
 ปจจุบันสังคมตื่นตัวตอ
ปญหาฝุนละออง PM 2.5 
ซึ่งทําใหความตองการใช
บริการขนสงมวลชนมีมาก
ข้ึน 
 

 ดวย ขร. เปนหนวยงาน
ใหมทําใหไมมีงบประมาณ 
ตองตั้งของบประมาณ
ใหม ซึ่งเกิดความลาชา
ทําใหไมสามารถปฏิบัติงาน   
ไดตอเน่ือง 
 กฎระเบียบ
เก่ียวกับหนวยงาน
ภาครัฐมมีาก ทําให
หนวยงานท่ีจัดตั้งใหม 
ซึ่งไมมีขอมลูพ้ืนฐาน  
ตั้งตนจัดทําขอมลูให
ครบถวนตามระเบียบ
ไดยาก ตองใชเวลา
ดําเนินการนาน 
 มีความทับซอน
ระหวางงานประเภท
นโยบาย ระหวาง สนข. 
และ ขร. 
 ขร. เปนหนวยงานตั้ง
ใหมทําใหไมเปนท่ีรูจัก
ในเวทีนานาชาติ ทําให
ไมถูกรับเชิญเขาประชุม
งานท่ีเก่ียวของกับการ
ขนสงระบบราง 
 สหภาพแรงงาน
ของหนวยงานท่ี
ปฏิบัติงานดานระบบ
รางบางแหงไมเขาใจ
โครงสรางการทํางาน
ของ ขร. ทําใหเกิด
ความเขาใจผดิใน
ภาระหนาท่ี ขร. 
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ดาน จุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค 

ดานภารกิจหนาท่ี   มีการประสาน
สัมพันธกับหนวยงานท่ี
คอยใหคําปรึกษานอย 
 มีการประสานเพ่ือ
รวมมือแลกเปลีย่น
ความรูดานการกํากับ
การขนสงทางระบบ
รางระหวางประเทศ
นอย และมีการรวมมือ
งานดานระบบรางเพียง
บางประเทศเทาน้ัน ทํา
ใหขาดความ
หลากหลาย 
 มีเอกสารมาตรฐาน/
คูมือสากลเพ่ือนําไปใช
อางอิงในการทํางาน
นอย 

 ขร. เปน
หนวยงานกํากับดูแล 
ซึ่งมีสามารถกําหนด
มาตรฐานบริการ
ขนสงทางรางของ
ประเทศ 
 สามารถ
เสนอแนะนโยบาย
และแผนแมบทดาน
การกํากับดูแลการ
ขนสงทางรางตอ
รัฐบาล 
 มีกองท่ีจัดทําคูมือ/
มาตรฐานดานความ
ปลอดภยัทางราง 
เพ่ือใหหนวยงานระบบ
รางนํามาใชเปน
มาตรฐานเดียวกันได  
 ภาระหนาท่ี ขร. 
ซึ่งเปนงานดานการ
กํากับ/ดูแลหนวยงานท่ี
เก่ียวของกับระบบราง
ท้ังระบบ ทําใหสะดวกใน
การติดตามและแกไข
สถานการณ 

 มีโครงการฝกอบรมท่ี
หนวยงานภายนอกจัด
ข้ึน เพ่ือใหหนวยงาน
ราชการท่ีเก่ียวของเขา
รวมเพ่ือใหความรู
พ้ืนฐาน พรอมช้ีแจง
กฎระเบียบท่ีเก่ียวของใน
การทํางาน 
 สามารถเตรียมออก
กฎหมายลําดับรองไป
ระหวางรอการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติการ
ขนสงทางราง ซึ่งจะทํา
ใหมีเวลาในการพิจารณา
กลั่นกรองเน้ือหาภายใน
กฎหมายลําดับรอง
ละเอียดมากข้ึน 
 ภาระงานในการจัดทํา
รางพระราชบัญญัติ 
(พ.ร.บ.) การขนสงทาง
ราง ทําใหมีสวนรวมใน
การเขารับฟงการ 
 รัฐบาล รัฐมนตรี และ 
คค. มีนโยบายสงเสริม
งานดานระบบราง ทําให
การพัฒนาระบบรางของ
ประเทศเดินหนาได
ตอเน่ือง โดยเฉพาะงาน
โครงสรางพ้ืนฐานทาง
ราง การเดินทางดวย
ระบบขนสงมวลชน การ
ใชตั๋วรวม รวมถึง TOD 

 การออก พ.ร.บ. 
การขนสงทางรางตอง
ใชเวลาใหหนวยงานท่ี
เช่ียวชาญทาง
กฎหมายพิจารณา ซึ่ง
ไมสามารถ
กําหนดเวลาการ
พิจารณาใหแลวเสร็จ
ได มผีลตอการ
ปฏิบัติงานดานการ
ออกกฎหมายลาํดับ
รอง  
 งบประมาณท่ีขอ
ถูกตัด/ถูกลด ทําให
เหลืองบประมาณใน
การปฏิบัติงานใน
กิจกรรม/โครงการ
นอยมีผลตอผลลัพธ
ของผลงาน 
 เสถียรภาพทาง
การเมืองภายในประเทศ
ท่ีอาจสงผลตอนโยบาย
การลงทุน 
 สภาวะทาง
เศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของ
คาเงินบาทท่ีอาจ
สงผลตอปริมาณการ
สงออก และการใช
บริการขนสงทางราง 
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ดาน จุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค 

บุคลากร  บุคลากรมีจํานวน
นอย ไมเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 
 บุคลากรสวนใหญ
เปนขาราชการใหม ไม
มีประสบการณใน
ตําแหนงท่ีปฏิบัติงาน 
 กลุมงานขาดหัวหนา
กลุมท่ีมีความเช่ียวชาญ
ท่ีใหคําปรึกษาในหลาย
ดาน 
 บุคลากรขาดความ
ความรูพ้ืนฐานดาน
ระบบราง โดยเฉพาะ
ระดับปฏิบัติการ 
 บุคลากรขาดทักษะ
ทางภาษาตางประเทศ 

 บุคลากรใน ขร. 
มีจํานวนนอยซึ่งมี
ขอดีคือ ทําให
ประสานงานขอมูลได
งาย 
 บุคลากรมีความ
ตั้งใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 ผูบริหาร ขร. 
เปนผูมีความชํานาญ
ดานการวิเคราะห
งานระบบราง 
  ทํางานเปนทีม 
 บุคลากรมีความ
หลากหลายในสาย
งาน ทําใหสามารถ
ประยุกตในงานดาน
ระบบรางไดอยางเห
มะสม 
 

  มีบุคลากรจาก สนข. 
มาชวยสนับสนุนให
คําปรึกษาและชวยเหลือ
ในงานดานบริหาร
ภายใน ขร. 
 บุคลากร ขร. สวนใหญมี
อายุนอย สามารถพัฒนา
ความรูดานระบบรางได 
และสามารถปฏิบัติงานได
ในระยะยาว 

 ขร. เปนหนวยงาน 
ท่ีมีความตองใช
บุคลากรท่ีมคีวามรู
ระบบรางเปนอยางดี 
ซึ่งหาบุคลากรท่ีมี 
ความเช่ียวชาญใน
เรื่องดังกลาวมีจาํนวน
นอยในประเทศไทย 
และหากมีก็จะอยู
องคกร  ท่ีมีรายไดสูง
กวาหนวยงานราชการ  

 

จากการวิเคราะหแสดงจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค กรมการขนสงทางราง จะพบวา  

 1) มีจํานวนบุคลากรนอย ไมเพียงพอตอการทํางาน ขาดประสบการณในระดับปฏิบัติการ แตบุคลากร

โดยรวมมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ทํางานเปนทีม ประสานงานกันท้ังแนวดิ่งและแนวนอนทําใหงานประสบ

ความสําเร็จตามระยะเวลาท่ีตั้งไว โดยมีหัวหนากลุม ผูบริหาร ขร. และผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ ชวยให

คําปรึกษาและแนวทางท่ีจะทํางานใหสําเร็จ นอกจากนี้ยังมีหนวยงานภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญดานตางๆ เปด

โอกาสใหบุคลากร ขร. เขารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

 2) เปนหนวยงานจัดต้ังข้ึนใหมทําใหมีอุปสรรคในการทํางานในชวง 5 ปแรก เนื่องจากยังเปนหนวยงาน

ใหมขอมูลและงบประมาณตองดําเนินการตามระเบียบราชการซ่ึงทําใหลาชาเพราะตองจัดเตรียมขอมูลใหม อัตรา

กําลังคนมีนอยอุปกรณสํานักงานมีจํานวนนอยไมเพียงพอตอการทํางานของแตละกอง และบุคลากรท่ีทํางาน 

มีประสบการณดานระบบรางนอยสงผลใหเกิดความไมเชื่อม่ันใน ขร. จากหนวยงานดานระบบรางท่ีกอต้ังมานาน

กวา ชื่อเสียงหนวยงานยังไมติดตลาดของสังคมไทยและหนวยงานตางประเทศท่ีเขามาประสานสัมพันธดานระบบราง

กับประเทศไทย  
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 3) ขร. มีหนาท่ีในการกํากับดูแลมาตรฐานการใหบริการและความปลอดภัยดานการขนสงทางราง ทําให       

การจัดทํากฎหมายลําดับรองมีบทบาทสําคัญในการกํากับควบคุมมาตรฐานระบบรางในประเทศใหเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน โดยกฎหมายลําดับรองจะตองเปนกฎหมายท่ีกฎหมายแมใหอํานาจ ไมมีปญหาขัดตอรัฐธรรมนูญ 

สามารถเติม/อุดชองวางใหกฎหมายแมใหเต็มกฎทําหนาท่ีคลายกฎหมายแมบท ซ่ึงมีความสําคัญตองานระบบราง

อยางมาก ท้ังนี้ ปจจุบันยังมีอุปสรรคกรณี พ.ร.บ. การขนสงทางราง ยังอยูระหวางการพิจารณาจากหนวยงาน

ภายนอกท่ีเก่ียวของกับการกลั่นกรองกฎหมาย ซ่ึงไมสามารถระบุระยะเวลาออก พ.ร.บ. ได ดังนั้น จึงทําใหการ

ออกกฎหมายลําดับรองมีปญหาไมสามารถออกใชบังคับ/กํากับงานไดระบบรางได เนื่องจากกฎหมายแมยังไมได

บังคับใชตามกฎหมาย ซ่ึงมีขอดี คือ ในระหวางท่ีหนวยงานภายนอกดําเนินการพิจารณา ราง พ.ร.บ. ทําให ขร. 

สามารถดําเนินการจัดทํารางกฎหมายลําดับรองคูขนานไปโดยทําใหมีเวลาในการเชิญหนวยงานตางๆ เขารวม

กลั่นกรองกฎหมายใหมีความถูกตองและเหมาะสม 
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ภาคผนวก ข 
 

สรุปความเช่ือมโยงสอดคลองระหวางแผนปฏิบัติราชการ ขร. กับแผน/ยุทธศาสตรระดับประเทศท่ีเกี่ยวของ 
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ภาคผนวก ค 
 

ความสอดคลองระหวางยุทธศาสตรกรมการขนสงทางรางกับโครงการ/กิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติราชการ 

กรมการขนสงทางราง (พ.ศ. 2563 - 2565) 

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการท่ี 1 พัฒนาและสงเสริมระบบขนสงทางรางใหเปนระบบขนสงหลัก 

แนวทางการพฒันา โครงการ/กิจกรรม 

ประมาณการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผูรับผดิชอบ 
2563 2564 2565 

1.1 กําหนดแผนพัฒนาเพ่ือกําหนด

โครงขายการขนสงทางราง 
โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจําลอง

การคาดการณการเดินทางดวยระบบ

รางและการพัฒนาโครงขายระบบ

ขนส งม วลชนทา งร า ง ใน เขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

(พื้นที่ตอเนื่อง) ระยะที่ 2 

76.1 - √ 

(25.3) 

√ 

(50.8) 

กยร. 

แ ผ น ป ฏิ รู ปก า รพัฒนา ระบบ

ขับเคล่ือนดวยพลังงานไฟฟา 

25 - √ 

(10) 

√ 

(15) 

กมป. 

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ระบบรางและอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องในประเทศไทย 

- √ √ √ กยร. 

การจัดทํากรอบความตกลง และ
ขอตกลงระหวางประเทศในกรอบ
การเจรจาตางๆ 

- √ √ √ กยร. 

โครงการศึกษาเชิงยุทธศาสตร 
การพัฒนาระบบรางของไทย 

13.5 - √ 

(13.5) 

- กยร. 

โครงการศึกษาความเปนไปไดใน 
การพัฒนาโครงขายรถไฟให
ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ 
ทั่วประเทศและรองรับการขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบอยางไรรอยตอ 

30 - √ 

(12) 

√ 

(18) 

กกร. 
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แนวทางการพฒันา โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการ 

งบประมาณ (ลานบาท) 

ระยะเวลาดําเนนิการ 
ผูรับผดิชอบ 

2563 2564 2565 

1.2 สงเสริมงานวิจัยเพื่อ

พัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง

ภายในประเทศใหมี

มาตรฐานสากลและราคาท่ี

แขงขันได 

ประสานงานและรวมมอืกบัสถาบนัวิจยั 

สถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม 

และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการวิจัย

และอุตสาหกรรมการขนสงทางราง  

ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อ

รวมศึกษา วิจยัและพัฒนานวัตกรรม

ที่สงเสริมขีดความสามารถและ

ประสิทธิภาพของการขนสงทางราง 

ดําเนินงานดานตางประเทศ 

- √ √ √ กมป./กยร. 

1.3 การติดตามและประเมินผล

แผนการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาการขนสงทางราง 

สํารวจพื้นที่เพื่อติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาระบบ
ราง 

- √ √ √ กยร. 

การจัดการประชุมระหวาง
หนวยงานที่เกีย่วของกับโครงการ
พัฒนาระบบรางเพื่อติดตาม
ความกาวหนาโครงการดานระบบราง 

- √ √ √ กยร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนปฏิบัตริาชการกรมการขนสงทางราง (พ.ศ. 2563 – 2565)                                                        ๕๔ 
 

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการท่ี 2 พัฒนา จัดทํา กําหนดมาตรฐาน กฎระเบียบในการกํากับดูแลการขนสง

ทางรางใหไดมาตรฐานสากลและมีคุณภาพ 

แนวทางการพฒันา โครงการ/กิจกรรม 

ประมาณการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผูรับผดิชอบ 
2563 2564 2565 

2.1 สงเสริมใหมีแนวทาง/

คูมือ/กฎระเบียบ เพื่อมี

คุณภาพที่ดีในการใหบริการ

การขนสงทางรางภายในประเทศ 

จัดทํารางคูมือกําหนดขั้นตอน 
การออกใบอนุญาตและกรอบ
ระยะเวลาดําเนินการ 

- √ √ √ กกร. 

จัดทํารางหลักเกณฑการออก
ใบอนุญาตขับรถไฟ รถไฟฟา  
และรถไฟความเร็วสูง 

- √ √ √ กมป. 

จัดทํารางหลักเกณฑการกําหนด
โครงสรางตนทุนระบบราง อัตราคา
ใชบริการ คาใชจายทางราง 
โครงสรางอัตราคาโดยสารทางราง 
คาสัมปทานและคาธรรมเนียมการ
ขนสงทางราง เพื่อกําหนดมาตรฐาน
อัตราคาบริการของการประกอบ
กิจการขนสงทางรางที่เหมาะสมตอ
การดําเนินกิจการ 

- √ √ √ กยร./กกม. 

จัดทําแนวทาง/ขอเสนอแนะในการ
ปรับลดอัตราคาโดยสารรถไฟฟา
ตามนโยบาย คค. ในการลดภาระคา
ครองชีพของประชาชน พรอมรายงาน
ผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

- √ √ √ กยร. 

จัดทําแนวทางการพัฒนาโครงสราง
อัตราคาโดยสาร/อัตราคาบริการ 
การขนสงทางรางเพื่อสงเสริม 
การประกอบกิจการขนสงทางราง 

- √ √ √ กยร. 

โครงการศึกษาโครงสรางตนทุนระบบ
รางเพือ่การเดินทางดวยระบบขนสง
มวลชนทางรางของประเทศ 

17 - √ 

(13.6) 

√ 

(3.4) 

กยร. 

โครงการศึกษาการกาํกบัการใช
ประโยชนรางและจัดทาํกฎระเบยีบ
เพื่อรองรับการขนสงทางรางใน
เสนทางหลักของประเทศและระหวาง
ประเทศ 

20.2 √ 

(4.04) 

√ 

(16.16) 

- กกร. 

วิเคราะห/เสนอแนะแนวทางการ
ดําเนินงานและพัฒนาดานกาํกบัการ
บริการและสภาพแวดลอม 

- √ √ √ กกร. 

โครงการศึกษาวิเคราะหผลกระทบ
ตอประชาชนที่อาจเกิดขึน้จาก
กฎหมายของรางกฎกระทรวงตามราง
พระราชบัญญัติการขนสงทางราง 
พ.ศ. .... 

6.5 - √ 

(6.5) 

- กกม. 

 



 
 

แผนปฏิบัตริาชการกรมการขนสงทางราง (พ.ศ. 2563 – 2565)                                                        ๕๕ 
 

แนวทางการพฒันา โครงการ/กิจกรรม 

ประมาณการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผูรับผดิชอบ 
2563 2564 2565 

2.2 สงเสริมผูประกอบการ

ในการขนสงสินคาทางรถไฟ 

โครงการศึกษาระบบกํากบัดูแล
กิจการขนสงทางรางสําหรับ
ประเทศไทย 

9.47 

(งบผกูพันป 

2562-2563 

15.8 ลบ.) 

√ 

(9.47) 

- - 

 

กกร. 

โครงการติดตามแกไขปญหา
อุปสรรคในการประกอบกิจการ
ขนสงสินคาทางรถไฟ 

- √ √ √ กกร. 

โครงการศึกษาและจัดทําระบบ

ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร

ดําเนินงานการขนสงทางรางในแต

ละสายทางของประเทศ 

18 - √ 

(7.2) 

√ 

(10.8) 

กกร. 

2.3 สงเสริมประชาชนใหใช

ระบบขนสงสาธารณะทาง

รางเพิ่มขึ้น 

สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูลประสาน

หนวยงานเพื่อรวบรวมวิเคราะหขอมูล 

ขอรองเรียน ประเด็นปญหา 

- √ √ √ กกร. 

การประเมินระดับคุณภาพสถานี
ขนสงทางราง “สถานีดีพรอม” 

- √ √ √ กกร. 

โครงการระบบการบริหารจัดการ
และเพิ่มประสิทธภิาพการใหบริการ
ขนสงสาธารณะโดยรถไฟ 

160 - √ 

(48) 

√ 

(112) 

กกร. 

โครงการศึกษาพัฒนาอสังหาริมทรัพย
หรือทรัพยสินที่ไดรับประโยชนจาก
การประกอบกิจการขนสงทางราง  
เพื่อสงเสริมระบบขนสงทางราง 
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

30 - √ 

(21.3) 

√ 

(8.7) 

กกร. 

โครงการศึกษาบูรณาการจุดเปล่ียน
ถายการเดินทางขนสง ลอ – ราง – เรือ 
อยางไรรอยตอภายในพื้นทีก่รุงทพ 
มหานครและปริมณฑล 

22 - √ 

(15.45) 

√ 

(6.55) 

กกร. 

โครงการสรางการรับรูเพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการเดินทางดวยระบบราง
อยางยั่งยืน 

7 - √ 

(7) 

- กยร. 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนปฏิบัตริาชการกรมการขนสงทางราง (พ.ศ. 2563 – 2565)                                                        ๕๖ 
 

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการท่ี 3 พัฒนาองคกร องคความรูใหทันตอการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 

นวัตกรรม และการบริหารจัดการในระดับสากล 

แนวทางการพฒันา โครงการ/กิจกรรม 

ประมาณการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผูรับผดิชอบ 
2563 2564 2565 

3.1 สงเสริมใหมีการฝกอบรม

หรือประสานกบัหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน

ของ ขร. เพื่อแลกเปล่ียน

ความรู/นวัตกรรม/เทคโนโลยี 

ในโครงการที่เกี่ยวของกบั

หนาที่ตามตําแหนงของ

บุคลากร ขร. เพื่อนาํมาใช

ประโยชนในการปฏิบัติงาน 

โครงการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรดานระบบรางของ
ประเทศ โดยใชกลไกความรวมมือ
ระหวางหนวยงานทั้งในและ
ตางประเทศ 

5.9 - √ 

(5.9) 

- กมป. 

จัดอบรมความรูดานการขนสงทาง
รางขั้นสูง 

- - √ - กมป. 

โครงการฝกอบรมการจัดทาํ
แผนปฏิบัติราชการของ ขร. 

- √ - - กยร. 

จัดอบรมเพิ่มความรูและศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่
ขร. 

4.94 √ 

(1.38) 

√ 

(1.78) 

√ 

(1.78) 

สลร. 

3.2 จัดงบประมาณเพื่อ

จัดซ้ืออุปกรณทางเทคโนโลยี 

เพื่อใหบุคลากร ขร. มี

อุปกรณเทคโนโลยี ระบบ 

Internet และอุปกรณ

สํานักงานที่จําเปนใชในการ

ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ 

โครงการจัดหาและบริหารจัดการ
ครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

16.38 √ 

(10.68) 

√ 

(3) 

√ 

(2.7) 

กยร. 

โครงการจางเหมาเดินสายสัญญาณ
เครือขายคอมพิวเตอร ขร. 

0.78 √ 

(0.78) 

- - กยร. 

โครงการจัดทําหองปฏิบัติการศูนย
ขอมูลกลาง (Data Center) ขร. 

2.18 √ 

(2.18) 

- - กยร. 

โครงการระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (MailGoThai) ขร. 

- √ √ √ กยร. 

โครงการจัดทําเว็บไซตกรมการ
ขนสงทางราง ตามมาตรฐาน
เว็บไซตภาครัฐ 

0.48 - √ 

(0.48) 

- กยร. 

โครงการจัดหาชุดโปรแกรมระบบ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส (e-Office) 
ขร. 

11.3 - √ 

(11.3) 

- กยร. 

แผนปฏิบัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber 
Security) ของ ขร. 

- - √ √ กยร. 

แผนบริหารความเส่ียงของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (ICT Risk Management) 
ของ ขร. 

- - √ √ กยร. 

 

 



 
 

แผนปฏิบัตริาชการกรมการขนสงทางราง (พ.ศ. 2563 – 2565)                                                        ๕๗ 
 

แนวทางการพฒันา โครงการ/กิจกรรม 

ประมาณการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

ระยะเวลาดําเนนิการ 

ผูรับผดิชอบ 
2563 2564 2565 

3.3 บรรจุ คัดเลือก หรือรับ

โอน บุคคลที่มีประสิทธภิาพ 

เพื่อเขารับราชการสังกัด ขร. 

จัดการสอบบรรจ ุคัดเลือก หรือ
รับโอนบุคคลเพื่อเขารับราชการใน
อัตราวางที่มีอยู 

- √ - - สลร. 

วางแผนในการบริหารบุคคลเพื่อ
ขอเพิ่มอัตรากาํลังของ ขร. จาก 
คค. หรือ ก.พ. 

- √ √ √ สลร. 

3.4 สงเสริมพัฒนาระบบ

ราชการ เพื่อมุงสูองคกร

สมรรถนะสูง 

สงเสริมการสรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ราชการและแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ภายในองคกร 

- √ √ √ กพบ. 

เสนอแนะและใหคําปรึกษา
เกี่ยวกบัการพัฒนาระบบราชการ
ภายในองคกรเพื่อใหการ
พัฒนาการบริหารราชการเกิด
ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธภิาพ และ
คุมคา 

- √ √ √ กพบ. 

ติดตามและประเมินผล เพื่อจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานดานการ
พัฒนาระบบราชการขององคกร 
และรายงานผลการดําเนินงานตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

- √ √ √ กพบ. 

โครงการฝกอบรมเพื่อสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ราชการ 

- √ √ √ กพบ. 

โครงการสํารวจความพึงพอใจ 
ของผูมีสวนไดสวนเสีย/ผูเกี่ยวของ
กับ ขร. 

0.7 - √ 

(0.35) 

√ 

(0.35) 

กพบ. 

แผนปฏิบัติราชการ ขร. - √ √ √ กยร. 

ประมาณการกรอบการลงทุน
แผนการใชจายเงินและกรอบ
ระยะเวลาการดําเนินการที่
สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ
เพื่อพัฒนาการขนสงทางราง 

- √ √ √ กยร. 

 

 

 

 

 



 
 

แผนปฏิบัตริาชการกรมการขนสงทางราง (พ.ศ. 2563 – 2565)                                                        ๕๘ 
 

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการท่ี 4 พัฒนาและสงเสริมระบบการขนสงทางรางใหมีความปลอดภัย 

แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม 

ประมาณการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

4.1 กําหนดมาตรฐานความ

ปลอดภัยและบํารุงรักษาของ

โครงสรางพื้นฐาน งานขบวน

รถและเคร่ืองกลภายในสถานี

รถไฟ และระบบไฟฟาและ

อาณัติสัญญาณเพื่อใหมี

มาตรฐานเดียวกันงายตอการ

ตรวจสอบและบํารุงรักษา 

จัดทํารางมาตรฐานดานการขนสง

ทางราง 

- √ √ √ กมป. 

โครงการการจัดทํามาตรฐานระบบ
ไฟฟาและระบบอาณัติสัญญาณ 
ระยะที่ 1 (โครงขายรถไฟ 
สายประธานของประเทศไทย) 

14.32 √ 

(2.86) 

√ 

(11.46) 

- กมป. 

ศึกษาและวเิคราะหประเภทและ
คุณลักษณะของรถขนสงทางราง
ใหสอดคลองกับโครงสรางพื้นฐาน
ดานการขนสงทางราง 

9.71 √ 

(1.94) 

√ 

(7.77) 

- กมป. 

4.2 กํากับใหการขนสงทาง

รางเปนไปตามมาตรฐานและ

สรางแนวทางเพื่อลด

อุบัติเหตุทางราง 

สํารวจมาตรฐานระบบราง - √ √ √ กมป. 

สํารวจวิเคราะห ประมวลผล 
ตรวจสอบรายการคํานวณ 
ตรวจสอบแบบแปลน 

- √ √ √ กกร. 

ศึกษาการพัฒนาระบบกาํกบัดูแล
ความปลอดภยัและความมัน่คงของ
การขนสงทางราง 

25 √ 

(5) 

√ 

(20) 

- กมป. 

ศึกษาและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ทางรางใหมีความปลอดภัย ลดอัตรา
การเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทาง
รถไฟและรถยนต 

- √ √ √ กกร. 
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ภาคผนวก ง 

 

ความสอดคลองระหวางยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคมกับโครงการ/กิจกรรม 

ภายใตแผนปฏิบัติราชการกรมการขนสงทางราง (พ.ศ. 2563 – 2565)



 
 

แผนปฏิบัตริาชการกรมการขนสงทางราง (พ.ศ. 2563 – 2565)                                                        ๖๐ 
 

                   
     

 

แผนปฎิบัติราชการ 
ความสอดคลอง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วงเงิน
รวม

โครงการ 

ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ ยุทธศา
สตรชาติ 

แผน
แมบท 

แผนแมบท
ยอย 

แผน 
ปฎิรูปฯ 

นโยบาย
รัฐบาล งมป. 

นอก 
งมป. 

รวม งมป. 
นอก 
งมป. 

รวม งมป. 
นอก 
งมป. 

รวม 

ดานทั่วถึงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม : การพัฒนาระบบขนสงขั้นพ้ืนฐานใหเชื่อมโยง ทั่วถึง และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ไมม ี                                     

รวม                   
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แผนปฎิบัติราชการ 
ความสอดคลอง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วงเงิน
รวม

โครงการ 

ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ ยุทธศา
สตรชาติ 

แผน
แมบท 

แผนแมบท
ยอย 

แผน 
ปฎิรูปฯ 

นโยบาย
รัฐบาล งมป. 

นอก 
งมป. 

รวม งมป. 
นอก 
งมป. 

รวม งมป. 
นอก 
งมป. 

รวม 

ดานปลอดภัยและมั่นคง : การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนสง 
โครงการศึกษาการพัฒนาระบบ

กํากับดแูลความปลอดภัยและ

ความมั่นคงของการขนสงทาง

ราง 

2 7 3.1 
 

5 15 เดือน 25 5 - 5 20 - 20 - - - กมป.   

โครงการศึกษาระบบกํากับดูแล

กิจการขนสงทางรางสําหรับ

ประเทศไทย 

2 7 3.1 
 

5 14 เดือน 15.8 9.47 - 9.47 - - - - - - กกร. งบผูกพันฯ  

รวม       40.8 14.47  14.47 20  20      
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แผนปฎิบัติราชการ 
ความสอดคลอง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วงเงิน
รวม

โครงการ 

ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ ยุทธศา
สตรชาติ 

แผน
แมบท 

แผนแมบท
ยอย 

แผน 
ปฎิรูปฯ 

นโยบาย
รัฐบาล งมป. 

นอก 
งมป. 

รวม งมป. 
นอก 
งมป. 

รวม งมป. 
นอก 
งมป. 

รวม 

ดานประสิทธิภาพและขีดความสามารถ :  การพัฒนาระบบขนสงเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
โครงการศึกษาโครงสรางตนทนุ
ระบบรางเพ่ือการเดนิทางดวย
ระบบขนสงมวลชนทางรางของ
ประเทศ 

2 7 3.1 
  

12 เดือน 17 - - - 13.6 - 13.6 3.4 - 3.4 กยร.   

โครงการศึกษาการกํากับการใช

ประโยชนรางและจัดทํา

กฎระเบียบ เพ่ือรองรับการ

ขนสงทางรางในเสนทางหลักของ

ประเทศและระหวางประเทศ 

2 7 3.1 5 5 12 เดือน 20.2 4.04 - 4.04 16.16 - 16.16 - - - กกร.   

โครงการศึกษาพัฒนา

อสังหาริมทรัพยหรอืทรัพยสินที่

ไดรับประโยชนจากการประกอบ

กิจการขนสงทางราง เพ่ือ

สงเสริมระบบขนสงทางรางใน

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

2 7 3.1 
 

5 15 เดือน 30 - - - 21.3 - 21.3 8.7 - 8.7 กกร.   

การศึกษาความเปนไปไดในการ
พัฒนาโครงขายรถไฟให
ครอบคลุมและเชือ่มโยงพ้ืนทีท่ั่ว
ประเทศและรองรับการขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบอยางไร
รอยตอ 

2 7 3.1 5 5 12 เดือน 30 - - - 12 - 12 18 - 18 กยร.  

โครงการระบบการบริหารจัดการ
และเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ
ขนสงสาธารณะโดยรถไฟ 

2 7 3.1  5 18 เดือน 160 - - - 48 - 48 112 - 112 กกร.  
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แผนปฎิบัติราชการ 
ความสอดคลอง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วงเงิน
รวม

โครงการ 

ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ ยุทธศา
สตรชาติ 

แผน
แมบท 

แผนแมบท
ยอย 

แผน 
ปฎิรูปฯ 

นโยบาย
รัฐบาล งมป. 

นอก 
งมป. 

รวม งมป. 
นอก 
งมป. 

รวม งมป. 
นอก 
งมป. 

รวม 

ดานประสิทธิภาพและขีดความสามารถ :  การพัฒนาระบบขนสงเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
โครงการศึกษาเพื่อพัฒนา
แบบจําลองการคาดการณการ
เดินทางดวยระบบรางและ
การพัฒนาโครงขายระบบ
ขนสงมวลชนทางรางในเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (พื้นที่ตอเนื่อง) 
ระยะที่ 2 

2 7 3.1   5 18 เดือน 76.1 - - - 25.3 - 25.3 50.8 - 50.8 กยร. 

  

โครงการประเมินระดับ
คุณภาพสถานีขนสงทางราง 
"สถานีดีพรอม" 

2 7 3.1   5 5 เดือน - - - - - - - - - - กกร. 
 

โครงการศึกษาบูรณาการจุด
เปล่ียนถายการเดินทางขนสง
ลอ - ราง - เรือ อยางไร
รอยตอภายในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

2 7 3.1   5 12 เดือน 22 - - - 15.45 - 15.45 6.55 - 6.55 กกร.   

แผนปฏิรูปเพื่อพัฒนาระบบ
ขับเคล่ือนดวยพลังงานไฟฟา 

2 7 3.1 5 5 15 เดือน 25 - - - 10 - 10 15 - 15 กมป.   

โครงการศึกษาจัดทํา
มาตรฐานระบบไฟฟาและ
ระบบอาณัติสัญญาณ  
ระยะที ่1 (โครงขายรถไฟสาย
ประธานของประเทศไทย)  

2 7 3.1 
 

5 8 เดือน 14.32 2.86 - 2.86 11.46 - 11.46 - - - กมป.   
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แผนปฎิบัติราชการ 
ความสอดคลอง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วงเงิน
รวม

โครงการ 

ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ ยุทธศา
สตรชาติ 

แผน
แมบท 

แผนแมบท
ยอย 

แผน 
ปฎิรูปฯ 

นโยบาย
รัฐบาล งมป. 

นอก 
งมป. 

รวม งมป. 
นอก 
งมป. 

รวม งมป. 
นอก 
งมป. 

รวม 

ดานประสิทธิภาพและขีดความสามารถ :  การพัฒนาระบบขนสงเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
โครงการศึกษา วิเคราะห 

ประเภทและคุณลักษณะของรถ

ขนสงทางรางใหสอดคลองกับ

โครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสง

ทางราง 

2 7 3.1 
 

5 8 เดือน 9.7 1.94 - 1.94 7.76 - 7.76 - - - กมป.   

โครงการศึกษาและพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานทางรางใหมี

ความปลอดภัย ลดอัตราการเกิด

อุบัติเหตุบริเวณจดุตัดทางรถไฟ

และรถยนต 

2 7 3.1 
 

5 12 เดือน - - - - - - - - - - กกร.   

งานตามภารกจิพื้นฐาน 
                  

สํารวจพ้ืนทีเ่พ่ือตดิตามและ

ประเมนิผลโครงการพัฒนา

ระบบราง 

2 7 3.1 5 5 งานประจํา - - - - - - - - - - กยร. 
 

การจดัการประชมุระหวาง

หนวยงานทีเ่กี่ยวของกับ

โครงการพัฒนาระบบรางเพ่ือ

ติดตามความกาวหนาโครงการ

ดานระบบราง 

2 7 3.1 5 5 งานประจํา - - - - - - - - - - กยร. 
 

วิเคราะห/เสนอแนะแนวทางการ

ดําเนนิงานและพัฒนาดานกํากับ

การบรกิารและสภาพแวดลอม 

2 7 3.1   5 งานประจํา - - - - - - - - - - กกร. 
 

สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล ขอ

รองเรียน ประเดน็ปญหา 

2 7 3.1   
 

งานประจํา - - - - - - - - - - กกร. 
 

แผนปฏิบัตริาชการกรมการขนสงทางราง (พ.ศ. 2563 – 2565)                                        
   64 

 



 
 

แผนปฏิบัตริาชการกรมการขนสงทางราง (พ.ศ. 2563 – 2565)                                                        ๖๕ 
 

แผนปฎิบัติราชการ 
ความสอดคลอง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วงเงิน
รวม

โครงการ 

ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ ยุทธศา
สตรชาติ 

แผน
แมบท 

แผนแมบท
ยอย 

แผน 
ปฎิรูปฯ 

นโยบาย
รัฐบาล งมป. 

นอก 
งมป. 

รวม งมป. 
นอก 
งมป. 

รวม งมป. 
นอก 
งมป. 

รวม 

ดานประสิทธิภาพและขีดความสามารถ :  การพัฒนาระบบขนสงเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
การจดัทํากรอบความตกลงและ
ขอตกลงระหวางประเทศใน
กรอบการเจรจาตางๆ  

2 7 3.1 
 

5 งานประจํา - - - - - - - - - - กยร.   

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

ระบบรางและอุตสาหกรรม

เกี่ยวเนื่องในประเทศไทย 

2 7 3.1   งานประจํา - - - - - - - - - - กยร.  

ติดตามแกไขปญหา อุปสรรคใน

การประกอบกจิการขนสงสินคา

ทางรถไฟ 

2 7 3.1 5 5 งานประจํา - - - - - - - - - - กกร.  

จัดทํารางคูมอืกําหนดขัน้ตอน
การออกใบอนญุาตและกรอบ
ระยะเวลาดําเนินการ 

2 7 3.1   5 งานประจํา - - - - - - - - - - กกร.   

จัดทํารางหลักเกณฑการออก

ใบอนุญาตขับรถไฟ รถไฟฟา 

และรถไฟความเร็วสูง 

2 7 3.1   5 งานประจํา - - - - - - - - - - กมป.  

จัดรางมาตรฐานดานการขนสง

ทางราง 

2 7 3.1   5 งานประจํา - - - - - - - - - - กมป.  

สํารวจมาตรฐานระบบราง 2 7 3.1   5 งานประจํา - - - - - - - - - - กมป.  

สํารวจวิเคราะห ประมวลผล

ตรวจสอบรายการคํานวณ 

ตรวจสอบแบบแปลน 

2 7 3.1   5 งานประจํา - - - - - - - - - - กกร.  

รวม       404.32 8.84 - 8.84 181.03 - 181.03 214.45 - 214.45 ขร.  
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แผนปฎิบัติราชการ 
ความสอดคลอง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วงเงิน
รวม

โครงการ 

ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ ยุทธศา
สตรชาติ 

แผน
แมบท 

แผนแมบท
ยอย 

แผน 
ปฎิรูปฯ 

นโยบาย
รัฐบาล งมป. 

นอก 
งมป. 

รวม งมป. 
นอก 
งมป. 

รวม งมป. 
นอก 
งมป. 

รวม 

ดานปจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร : การพัฒนาปจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูความสําเร็จ 
โครงการศึกษาเชิงยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบรางของไทย 

2 7 3.1 5 5 6 เดือน 13.5 - - - 13.5 - 13.5 - - - กยร.   

โครงการจัดอบรมความรู 

ดานการขนสงทางรางขัน้สูง 

2 7 3.1     4 วัน - - - - - - - - - - กมป.   

โครงการฝกอบรมการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการของกรม 

การขนสงทางราง 

2 7 3.1     2 วัน - - - - - - - - - - กยร.   

โครงการทีเ่กี่ยวของกับอุปกรณ

ทางเทคโนโลยี ระบบ Internet 

และอุปกรณสํานกังานที่

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

ของกรมการขนสงทางราง 

2 7 3.1     3 ป 31.12 13.64 - 13.64 14.78 - 14.78 2.7 - 2.7 กยร. งบลงทุน (ครุภัณฑ 
คอมพิวเตอรและคา
ที่ดินและส่ิงกอสราง) 
และงบดําเนินงาน 

(จางเหมา) 

โครงการจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรดานระบบรางของ

ประเทศโดยใชกลไกความ

รวมมอืระหวางหนวยงาน 

ทั้งในและตางประเทศ 

2 7 3.1     6 เดือน 5.9 - - - 5.9 - 5.9 - - - กมป.  

โครงการสรางการรับรูเพ่ือสงเสรมิ
และสนับสนุนการเดินทาง 
ดวยระบบรางอยางย่ังยืน 

2 7 3.1   5 8 เดือน 7 - - - 7 - 7 - - - กยร.  

โครงการศึกษาและจัดทําระบบ
ประเมนิประสิทธิภาพการ
ดําเนนิงานการขนสงทางราง 
ในแตละสายทางของประเทศ 

2 7 3.1   5 14 เดือน 18 - - - 7.2 - 7.2 10.8 - 10.8 กกร.  
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แผนปฎิบัติราชการ 
ความสอดคลอง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วงเงิน
รวม

โครงการ 

ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ ยุทธศา
สตรชาติ 

แผน
แมบท 

แผนแมบท
ยอย 

แผน 
ปฎิรูปฯ 

นโยบาย
รัฐบาล งมป. 

นอก 
งมป. 

รวม งมป. 
นอก 
งมป. 

รวม งมป. 
นอก 
งมป. 

รวม 

ดานปจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร : การพัฒนาปจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูความสําเร็จ 
การศึกษาวิเคราะหผลกระทบตอ
ประชาชนที่อาจเกิดขึน้จาก
กฎหมายของรางกฎกระทรวง
ตามรางพระราชบัญญัตกิาร
ขนสงทางราง พ.ศ. .... 

2 7 3.1     7 เดือน 6.5 - - - 6.5 - 6.5 - - - กกม.   

แผนปฏิบัติราชการกรมการขนสง

ทางราง พ.ศ. 2563 - 2565 

2 7 3.1     6 เดือน - - - - - - - - - - กยร.   

งานตามภารกจิพื้นฐาน                                 
 

  

ประมาณการกรอบการลงทนุ 

แผนการใชจายเงินและกรอบ

ระยะเวลาการดําเนินการที่

สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 

เพ่ือพัฒนาการขนสงทางราง 

2 7 3.1     งานประจํา - - - - - - - - - - กยร.   

การประสานงานและรวมมอืกับ
สถาบันวิจัย สถาบันศึกษา
ภาคอุตสาหกรรม และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับการวจิัยและ
อุตสาหกรรมการขนสงทางราง
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
เพ่ือรวมศึกษาวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทีส่งเสริมขีด
ความสามารถและประสิทธิภาพ
ของการขนสงทางราง 

2 7 3.1   5 งานประจํา - - - - - - - - - - กยร./กมป.  
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แผนปฎิบัติราชการ 
ความสอดคลอง 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

วงเงิน
รวม

โครงการ 

ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ ยุทธศา
สตรชาติ 

แผน
แมบท 

แผนแมบท
ยอย 

แผน 
ปฎิรูปฯ 

นโยบาย
รัฐบาล งมป. 

นอก 
งมป. 

รวม งมป. 
นอก 
งมป. 

รวม งมป. 
นอก 
งมป. 

รวม 

ดานปจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร : การพัฒนาปจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูความสําเร็จ 
การบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลภายตามโครงสรางภายใน
กรมการขนสงทางราง 

2 7 3.1     งานประจํา - - - - - - - - - - สลร.   

การจดัอบรมเพ่ิมความรูและ

ศักยภาพในการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่กรมการขนสงทางราง 

2 7 3.1   5 งานประจํา 4.94 1.38 - 1.38 1.78 - 1.78 1.78 - 1.78 สลร.   

โครงการสํารวจความพึงพอใจ

ของผูมีสวนไดเสีย/ผูที่เกี่ยวของ

กับกรมการขนสงทางราง 

2 7 3.1   5 งานประจํา 0.7 - - - 0.35 - 0.35 0.35 - 0.35 กพบ.  งบดําเนินงาน 
(จางเหมา) 

การสงเสรมิพัฒนาระบบราชการ 

เพ่ือมุงสูองคกรที่มีสมรรถนะสูง 
2 7 3.1     งานประจํา - - - - - - - - - - กพบ.   

รวม             87.66 15.02 - 15.02 57.01 - 57.01 15.63 - 15.63 ขร. 
 

 

แผนปฏิบัตริาชการกรมการขนสงทางราง (พ.ศ. 2563 – 2565)                                        
   68 

 


	ปกยุทธ
	คำนำ
	คำนำ

	สารบัญ
	แผนปฏิบัติราชการ(63-65)สมบูรณ์
	ภาคผนวก ก
	ภาคผนวก ข
	ภาคผนวก ค


