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กรมการขนส่งทางราง 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

สิงหาคม ๒๕๖5 



ค าน า 

 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยร.) โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางของประเทศและแผนปฏิบัติ
ราชการของกรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 กยร. ได้จัดท ารายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้นเพ่ือก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป               
ตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกรอบในการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด รวมทั้ง
สามารถขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดน าไปสู่         
การพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของประเทศให้มีมาตรฐานการบริการที่ดี มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน 
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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
กลุ่มติดตามและประเมินผล 

สิงหาคม ๒๕๖5 
 



สารบัญ 

            หน้า 

ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ ๑ แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ๑ 

1. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ๑ 
2. แผนการด าเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม 3 

ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
จ าแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการและแนวทางการพัฒนา 

ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่าย ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง   24 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ไตรมาสที่ 3 : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖5) 

1. พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบายมาตรการ มาตรฐานและจัดท าแผนการพัฒนา   24 
 การขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ 
2. พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและก ากับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล   35 
3. พันธกิจ M๓ ก ากับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย   41 
4. พันธกิจ M4 พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ   48 
5. พันธกิจ M5 ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย   53  

และพัฒนาองค์กร องค์ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม  
และการบริหารจัดการ  

ส่วนที่ ๓ สรุปผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ   65 
1. สรุปผลการด าเนินงาน   65 
2. สรุปผลการเบิกจ่าย   67 
3. ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน   69 
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ส่วนที่ ๑ 
แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 

1. สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ซึ่งมีหน้าที่ ในการก ากับดูแลการขนส่งทางรางของประเทศ ดังนั้น แนวคิด 

และหลักการของแผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. ๒๕๖5) จึงมุ่งเน้นในการปฏิบัติ ผลักดัน และสนับสนุนให้ ขร. 
ด าเนินการในบทบาทหน่วยงานก ากับดูแลให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการขนส่งทางรางให้มีความปลอดภัย 
และมีการบริการที่ดีด้วยนวัตกรรมและธรรมาภิบาล โดยมีแผนการด าเนินงานและแผนการเบิกจ่ายของแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม จ าแนกตามแผนปฏิบัติราชการ  

ตารางที่ ๑ สรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจ าปี  
       งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จ าแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติราชการและแนวทางการพัฒนา 

แผนปฏิบัติราชการ/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

ปี ๒๕๖5 
หน่วยรับผิดชอบ 

พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบายมาตรการ มาตรฐานและจัดท าแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผล 
ในการปฏิบัต ิ
กลยุทธ์ M๑S๑ ก าหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย 
เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางราง
ของประเทศ 

๖ กยร. 

กลยุทธ์ M๑S2 การติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาการขนส่งทางราง 

3 กกร./กยร. 

กลยุทธ์ M๑S3 ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง
ภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากลและราคาที่แข่งขันได้ 

1 กยร. กมป. และ กกม. 

พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและก ากับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ M2S๑ ศึกษาจัดท ามาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ 

5 กมป. 

กลยุทธ์ M2S2 สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดท าร่างพระราชบัญญัติ 
การขนส่งทางราง พ.ศ. .... เพื่อให้มีบทบัญญัติในการก ากับดูแล 
การขนส่งทางราง 

๒ กกม. 

กลยุทธ์ M2S3 ก าหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายล าดับรอง 
เพื่อให้มีมาตรฐานและก ากับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัย
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

4 กมป. และ  กกม. 

กลยุทธ์ M2S4 ก ากับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐาน 
การขนส่งทางรางและสร้ างแนวทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัย 
ลดอุบัติเหตุ 

4 กมป. 

พันธกิจ M๓ ก ากับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กลยุทธ์ M3S๑ การก าหนดมาตรฐานและมาตรการก ากับดูแล 
การขนส่งทางราง 

6 กกร./กยร. 
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แผนปฏิบัติราชการ/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

ปี ๒๕๖5 
หน่วยรับผิดชอบ 

กลยุทธ์ M3S2 การก ากับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๔ กกร. 

พันธกิจ M4 พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ M4S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 
ทางรางเพิ่มขึ้น 

1 กมป. 

กลยุทธ์ M4S2 ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางราง
แก่ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง 

2 กกร. 

กลยุทธ์ M4S3 การจัดการเรื่องร้องเรียน 2 กกร. กมป. และ กยร. 
กลยุทธ์ M4S4 ก าหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่ง
ทางรางและติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง 

4 กกร. 

กลยุทธ์ M4S5 ก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ 1 กกร. 

พันธกิจ M5 ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์ความรู้ให้ทันต่อ  
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ M5S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 5 กพบ. 
กลยุทธ์ M5S2 ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2 กยร. 

กลยุทธ์ M5S3 ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิ บัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/
นวัตกรรม/เทคโนโลยี ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามต าแหน่ง
บุคลากร ขร. เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

2 สลร. 

กลยุทธ์ M5S4 ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล และนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล 

9 สลร. และกองต่างๆ 

กลยุทธ์ M5S5 ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร  
และสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ขร. 

1 สลร. และกองต่างๆ 

กลยุทธ์ M5S6 การบริหารจัดการหนว่ยตรวจสอบภายใน 
ให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 

3 กตส. 

รวม 67 - 
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2. แผนการด าเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
กรมการขนส่งทางราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จ าแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติการและแนวทางการพัฒนา 
 โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จ านวน 67 โครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวข้างต้น 
ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานและแผนการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3 : เมษายน - มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามตารางที่ ๒ ดังนี้ 

ตารางที่ ๒ แผนการด าเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 
กรมการขนส่งทางราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จ าแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติราชการ และแนวทาง
การพัฒนา 

ล าดับที ่
แผนปฏิบัติราชการ/แนวทาง 

การพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน 

ปี 2565 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565  
(ล้านบาท) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบายมาตรการ มาตรฐานและจัดท าแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่ อนให้เกิดผล 
ในการปฏิบัต ิ
กลยุทธ์ M๑S๑ ก าหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานสู่เป้าหมาย
การพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศ 

กยร. 

1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนโครงการ
ระบบรางของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการประกอบกิจการ
ขนส่งทางราง รวมทั้งโครงการร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) 

1. การวิเคราะห์ให้ความเห็น
ต่อการขออนุมัติด าเนินโครงการ
ติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคม
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
2. วิเคราะห์แนวทางด าเนินการ
ส าหรับการก่อสร้างงานโยธา
ร่วมช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ของ
โครงการความร่วมมือด้านรถไฟ
ระหว่างไทย-จีน และโครงการ
รถไฟความเร็ วสู งเช่ือมสาม
สนามบิน 

3. ศึกษาและวิเคราะห์การปรับ
กรอบวงเงินลงทุนและจัดหา
แหล่ งเ งิ นเพิ่ ม เติ มส าหรั บ
โครงการระบบรถไฟชานเมือง 
(สายสีแดง) ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (รฟท.) เพื่อพิจารณา
แ ห ล่ ง เ งิ น ส า ห รั บ ก ร ณี
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการใช้แหล่ง
เงินกู้ ECP และภาษีมูลค่าเพิ่ม 
งวดที่ 27 - 29 กรณีความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยน กรณีค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรจากการ
น าเข้ า (Import VAT & Import 
Duty) 

- กยร. 
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ล าดับที ่
แผนปฏิบัติราชการ/แนวทาง 

การพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน 

ปี 2565 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565  
(ล้านบาท) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

4. ศึกษาและวิเคราะห์การปรับ
กรอบวงเงินลงทุนและจัดหา
แหล่ งเ งิ นเพิ่ ม เติ มส าหรั บ
โครงการระบบรถไฟชานเมือง 
(สายสีแดง) ของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (รฟท.) เพื่ อ
พิจารณาแหล่งเงินส าหรับกรณี
ค่ าใ ช้ จ่ าย เพิ่ ม เติ มจากการ
ปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงงาน 
(Variation Order) และค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมช่วงขยายระยะเวลา 
การก่อสร้างของงานสัญญาที่ 1 
และสัญญาที่ 2 

2 รวบรวมและจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2566 ของกรมการขนส่งทางราง 

1. ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 

2. ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 

- กยร. 

3 จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
กรมการขนส่งทางราง 

จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ
กรมการขนส่งทางราง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

- กยร. 

4 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจ าลอง 
การคาดการณ์การเดินทางด้วยระบบราง
และการพัฒนาโครงข่ ายระบบขนส่ ง
มวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล (พ้ืนท่ีต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 

1. การพัฒนาแบบจ าลอง 
การคาดการณ์ความต้องการ
เดินทางด้วยระบบราง (Railway 
Demand Forecast Model) 
โดยส ารวจและเก็ บข้ อมู ล 
การเดินทาง ก าหนดเง่ือนไข
เบือ้งต้น (Precondition) ส าหรบั
การพัฒนาแบบจ าลองสอบเทียบ 
(Calibration) และพสิจูนจ์ าลอง 
(Validation) รวมทั้ งศึ กษา 
แนวทางการพัฒนาแบบจ าลอง
ความต้องการเดินทางด้วย
ระบบรางเชิงกิจกรรม และจัดหา
ชุด Software (User Licenses) 
การพัฒนาแบบจ าลองที่ เป็น
ปัจจุบัน 
2. การวางแผนเพื่ อพัฒนา
โครงข่าย M-MAP 2 โดยการ
วิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน
และแนวโน้มรูปแบบการเดินทาง
ในเมืองและการขยายตัวของเมือง 

24.51 
(วงเงินรวม 61.27 ลบ.) 

กยร. 
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ล าดับที ่
แผนปฏิบัติราชการ/แนวทาง 

การพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน 

ปี 2565 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565  
(ล้านบาท) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

วิเคราะห์เพื่อก าหนดประเด็น 
ในการวางแผนพัฒนาโครงข่าย
ระบบขนส่งมวลชนทางรางฯ 
วิ เคราะห์ความจ าเป็นและ 
ความเหมาะสมของโครงข่าย 
ตามแผนแม่บท M-MAP และ  
M-MAP 2 Blueprint เสนอแนะ
โครงข่ ายที่ เ หมาะสมและ
โครงข่ายใหม่เพิ่มเติม ศึกษา
ความเหมาะสมเบื้ องต้ นของ
เส้นทางใหม่ที่เสนอแนะวิเคราะห์
และจั ดล าดั บความส าคั ญ
เ สนอแนะมาตรกา รและ 
ร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
เพื่ อส่ ง เสริ มการใ ช้ ร ะบบ 
ขนส่งมวลชน รวมทั้ งประเมิน 
ความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการ
ด้านภาษีและจัดท ารา่งกฎหมาย 
3. การด าเนินการดา้น In-House 
Technical Arms 
4. การประชาสัมพันธ์ การมี
สว่นร่วมและการศกึษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
5. ส่งมอบรายงานความก้าวหน้า
ฉบับที่ 1-3 
6. ส่งมอบรายงานฉบับกลาง 
(Interim Report) 
7. ส่งมอบร่างรายงานขัน้สุดท้าย 
(Draft Final Report) และรายงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

5 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา 
โครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเช่ือมโยง
พื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ 

1. ส ารวจและรวบรวมข้อมูล
ทางด้ านการขนส่ ง ปัญหาที่
เกิดขึ้น ข้อมูลพื้นฐานต่ างๆ  
และคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสาร 
และสินค้าในอนาคต  
2. ศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง 
การพัฒนาฯ โดยการเช่ือมต่อ
กับโครงข่ายหลักที่มีอยู่ เดิม
และการขนส่งรูปแบบอืน่อย่าง
ไร้รอยต่อ ศึกษาและวิเคราะห์
แนวทางการพัฒนาโครงข่าย

18.02 
(วงเงินรวม 25.75 ลบ.) 

กยร. 
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ล าดับที ่
แผนปฏิบัติราชการ/แนวทาง 

การพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน 

ปี 2565 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565  
(ล้านบาท) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

ทางรถไฟ (รถไฟสายใหม่ รถไฟ
สายรองและการขยายแนว
เส้นทางเดิม) รวมทัง้โครงสร้าง
พื้นฐาน ต าแหน่งย่านสินค้า 
สถานี โรงซ่อมบ ารุงและแนว
ทางการพัฒนา การให้บริการ
และซ่อมบ ารุง การลงทุนและ
อรรถประโยชน์ต่างๆ 
3. จัดท าแผนการพฒันาโครงขา่ย 
รถไฟให้ครอบคลุมและเช่ือมโยง
พืน้ทีท่ัว่ประเทศและรองรับการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้
อย่างไร้รอยต่อที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยเสนอแนะ
การลงทุนตามล าดับความส าคัญ
และความจ าเป็นแต่ละเส้นทาง
ในโครงการต่างๆ ในภาพรวม
ของประเทศและระดับภูมิภาค 
4. การประชาสั มพันธ์และ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน  
โดยเผยแพร่ข้อมูลของโครงการ 
และด าเนินการการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  
5. ส่งมอบรายงานฉบับกลาง 
(Interim Report)  
6. ส่งมอบร่างรายงานฉบับ
สมบูรณ์ (Draft Final Report) 
7. ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) 
8. ส่งมอบรายงานสรุปส าหรับ
ผู้บริหาร (Executive Summary 
Report) 
9. ส่งมอบรายงานของโครงการ
ทั้งหมด รวมทั้ งจัดถ่ายทอด
ความรู้ และรายงานทางวิชาการ
ที่เกี่ยวข้อง 

6 การด าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบราง 

1. การประชุมคณะท างานร่วม
ภาครัฐและเอกชนในการบูรณา
การการเช่ือมโยงทางรถไฟ
ระหว่างไทย ลาว และจีน 
2. การประชุมคณะท างานศกึษา
รายละเอียดด้านการคมนาคม

- กยร. 
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ล าดับที ่
แผนปฏิบัติราชการ/แนวทาง 

การพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน 

ปี 2565 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565  
(ล้านบาท) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

เพื่อรองรับการบูรณาการเช่ือมโยง 
ระหว่างไทย ลาว และจีน ครั้งที่ 
1/2565 
3. การประชุมหารือเกี่ยวกับ
โครงการเช่ือมต่อทางรถไฟ 
ช่วงหนองคาย – เวียงจันทน์ 
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
4. การประชุมหารือด้านเทคนิค
โครงการรถไฟความเร็ วสู ง 
เส้นทางกรุ งเทพฯ-เชียงใหม่  
(ภายใต้บันทึกความร่วมมือด้าน
ระบบรางระหว่ างกระทรวง
คมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงที่ดิน โครงสร้าง
พื้ นฐานการขนส่ งและการ
ท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น) 

กลยุทธ์ M๑S2 การติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการขนส่งทางราง กกร./กยร. 
7 ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา 

ระบบรางในพื้นที่ในขั้นตอนการก่อสร้าง 
และการเปิดการเดินรถ 

1. การลงพื้นที่ติดตามโครงการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพ 
มหานครและปริมณฑล 
2. การลงพื้นที่ติดตามโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ 

- กยร. 

8 การจัดประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการพัฒนาระบบรางเพื่ อติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการด้านระบบราง 

1. จัดประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
2. จัดประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและขับเคลื่อนโครงการ
รถไฟระหว่างเมือง 

- กยร. 

9 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรถไฟ 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ 
การขนส่งสินค้าทางรถไฟ เสนอ 
คค. 

- กกร. 

กลยุทธ์ M๑S3 ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากล 
และราคาที่แข่งขันได้ 

กยร. กมป. 
และ กกม. 

10 ประสานงานและร่ วมมือกับสถาบันวัจัย 
สถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมและ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่ง 
ทางราง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

ประสานงานและร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมระบบราง โดย 

- กยร. กมป. 
และ กกม. 
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ล าดับที ่
แผนปฏิบัติราชการ/แนวทาง 

การพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน 

ปี 2565 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565  
(ล้านบาท) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศ
ให้มีมาตรฐานสากลและราคาที่แข่งขันได้ 
หรือพัฒนานวัตกรรมที่สง่เสริมขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพของการขนส่งทางราง 

1. แต่งตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
ของคณะกรรมการสถาบันวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง 
2. พิจารณาโครงการซ่อม
บ ารุงระบบจ่ายไฟฟ้าเหนือ
ขบวนรถไฟฟ้าและสถานีจ่าย
กระแสไฟฟ้าว่าเป็นกิจการ 
การซ่อมแซม (REPAIR) ที่ใช้
เทคโนโลยีช้ันสูงได้ตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน ที่ ส 2/2562 ลงวันท่ี 
12 กุมภาพันธ์ 2562 หรือไม่ 
3. พิจารณาให้ความเห็นหรือ
ข้อ เสนอแนะต่ อประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน ที่  ส 2/2562 เรื่อง
การให้การส่ งเสริมกิจการ
อุตสาหกรรมระบบราง 

พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและก ากับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ M2S๑ ศึกษาจัดท ามาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพ่ิมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ กมป. 

11 ศึกษามาตรฐานระบบรางของ UIC ด าเนินการต่ออายุสมาชิกฯ 
และน ามาตรฐานระบบราง
ของ UIC มาศึกษาและพัฒนา
จัดท าร่ างมาตรฐานความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้าน
ระบบการขนส่งทางราง 

0.35 
(วงเงินรวม 0.35 ลบ.) 

กมป. 

12 ศึกษาวิเคราะห์ ประเภท และคุณลักษณะ
ของรถขนส่ งทางรางให้ สอดคล้ องกั บ
โครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนส่งทางราง 

- 0.46 
(วงเงินรวม 9.68 ลบ.) 

กมป. 

13 ศึกษาการพัฒนาระบบก ากับดูแลความปลอดภัย
และความมั่นคงของการขนส่งทางราง 

1. จัดถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ครั้งท่ี 2 
2. ส่ งมอบร่ างรายงานฉบับ
สมบูรณ์ (Draft Final) งวดที่ 4 
3. จัดประชุมกลุ่มย่อย (Working 
Group) ครั้งท่ี 2 
4. จัดถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ครั้งท่ี 3 
5. ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) 

11.05 
(วงเงินรวม 24.80 ลบ.) 

กมป. 
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ล าดับที ่
แผนปฏิบัติราชการ/แนวทาง 

การพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน 

ปี 2565 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565  
(ล้านบาท) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

14 ศึกษาเพื่อลดอุ บัติ เหตุจุดตัดทางถนน 
และทางรถไฟ 

1. จัดการประชุมสัมมนา 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการฯ 
ครั้งท่ี 2 
2. สง่มอบรายงานความคบืหนา้ 
ฉบบัที ่2 (Progress Report 2) 
3. ส่ งมอบร่ างรายงานฉบับ
สมบูรณ์ (Draft Final Report) 
4. สง่มอบรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) 
5. สง่มอบข้อมูลรายงานทัง้หมด 
(รูปแบบ Digital Report) 

- กมป. 

15 จัดท าร่างมาตรฐานการขนส่งทางราง จัดท าร่างมาตรฐานการขนส่ง
ทางราง เพื่อเสนอคณะกรรมการ
จัดท ามาตรฐานการขนส่งทาง
รางพิจารณา 7 มาตรฐาน 
1. มาตรฐานระบบการจ่าย
ไฟฟ้ากระแสสลับ 
2. มาตรฐานรูปแบบการต่อ
หม้อแปลง ส าหรับระบบไฟฟา้
กระแสสลับ 
3. มาตรฐานแนะน าคุณลักษณะ
รถขนส่งทางราง 
4. มาตรฐานระบบป้องกันเหตุ
อันตรายของขบวนรถอัตโนมัติ
ส าหรับระบบอาณัติสัญญาณ
รถไฟแบบ ETCS Level 1 
5. มาตรฐานระบบการควบคุม 
ก ากับดูแล และเก็บข้อมูลใน
ระบบการจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ
ส าหรับรถขนส่งทางราง 
6. มาตรฐานการออกแบบโบกี้
บรรทุกตู้สินค้า 
7. มาตรฐานรางเช่ือมยาว 

- กมป. 

กลยุทธ์ M2S2 สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดท าร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... เพื่อให้มีบทบัญญัติ  
ในการก ากับดูแลการขนส่งทางราง 

กกม. 

16 จัดท าร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง 
พ.ศ. .... เพื่อเสนอตามกระบวนการจัดท า
และก่อนตราออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ 

1. ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่ าง 
พ.ร.บ.ฯ สรุปผลการพิจารณา
ตรวจร่าง พ.ร.บ.ฯ และให้ ขร. 

- กกม. 
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ล าดับที ่
แผนปฏิบัติราชการ/แนวทาง 

การพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน 

ปี 2565 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565  
(ล้านบาท) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

แ จ้ ง ยื น ยั น ก่ อ น ส่ ง ไ ป ยั ง
คณะรัฐมนตรี 
2. คณะรั ฐมนตรี เห็ นชอบ 
ร่าง พ.ร.บ.ฯ ส่ งไปยังรัฐสภา 
(สส.+สว.) 
3. รัฐสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ
(สส. 3 วาระ+สว. 3 วาระ) 
4. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนน า
ขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อทรงลง 
พระปรมาภิไธย 
5. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป 

17 ศึกษา วิเคราะห์ จัดเตรียมข้อมูล เพื่อช้ีแจง/
สนับสนุน การจัดท าร่างพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางราง พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับ
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดเตรียมข้อมูล เพื่อช้ีแจง/
สนับสนุน ประกอบการตรวจ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ. การขนส่ง
ทางราง พ.ศ. .... ของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

- กกม. 

กลยุทธ์ M2S3 ก าหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายล าดับรอง เพื่อให้มีมาตรฐานและก ากับดูแลการขนส่งทางราง
ด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

กมป. และ  
กกม. 

18 จัดท าร่างกฎหมายล าดับรอง 1. จัดล าดับร่างกฎหมายล าดับ
รองในเรื่องที่เป็นภารกิจหลัก
และมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
2. พิ จ า ร ณ า ร า ย ละ เ อี ย ด
เนื้ อความในร่ างกฎหมาย
ล าดับรองว่าสอดคล้องกับ
หลักการของร่าง พ.ร.บ. การ
ขนส่งทางราง พ.ศ. .... หรือไม่ 
และขัดแย้งกับกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวขอ้งซึ่งมีการบังคับใช้แล้ว
หรือไม่ 
3. ตรวจสอบความถูกต้องของ
ร่างกฎหมายล าดับรองให้เป็นไป
ตามหลักการ/แนวทาง/รูปแบบ
การร่างกฎหมาย 

- กมป. และ  
กกม. 

19 จัดท าร่างกฎหมายล าดับรองว่าด้วยเขต
ระบบฯ และเขตปลอดภัย 

จัดท าร่างกฎหมายล าดับรอง
ว่าด้วยเขตระบบฯ และเขต
ปลอดภัย 

- กมป. และ  
กกม. 

20 จัดท าร่างกฎหมายล าดับรองว่าด้วยใบอนุญาต 
ผู้ประจ าหน้าที่ 

จัดท าร่างกฎหมายล าดับรอง
ว่าด้วยใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที ่

- กมป. และ  
กกม. 
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ล าดับที ่
แผนปฏิบัติราชการ/แนวทาง 

การพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน 

ปี 2565 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565  
(ล้านบาท) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

21 จัดท าร่างกฎหมายล าดับรองว่าด้วยทะเบียน 
รถขนส่งทางราง 

จัดท าร่างกฎหมายล าดับรอง
ว่าด้วยทะเบียนรถขนส่งทางราง 

- กมป. และ  
กกม. 

กลยุทธ์ M2S4 ก ากับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่ม  
ความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ 

กมป. 

22 การติดตามและประเมินผลการด าเนินการ
ตามมาตรฐานการขนส่งทางราง 

1. ติดตามการด าเนินการตาม
มาตรฐานการขนส่ งทางราง 
ทั้งหมด 4 มาตรฐาน 
    1.1 มขร. R-002-2564 
มาตรฐานแนะน าคุณลักษณะ
ข อ ง ร ถ ข น ส่ ง ท า ง ร า ง
( Recommended General 
Standard for Rolling Stock) 
    1.2 มขร. E-002-2565 
มาตรฐานระบบการจ่ายไฟฟ้า
กระแสสลับ 
    1.3 มขร. E-003-2565 
มาตรฐานรูปแบบการต่อหม้อ
แปลง ส าหรับไฟฟ้ากระแสสลับ 
    1.4 มขร. R-001-2564 
มาตรฐานการทดสอบรถโบกี้
บรรทุกตู้สินค้า (Bogie Container 
Flat Wagon, BCF) 
2. จัดท ารายงานวิเคราะห์หา
แนวทางการแก้ไขตามมาตรฐาน
การขนส่งทางราง หรือทุกครั้งที่
มีเหตุส าคัญ 

- กมป. 

23 กระบวนการตรวจสอบแบบก่อนก่อสร้าง
และระหว่างก่อสร้าง 

จัดท ากระบวนการตรวจสอบ
แบบก่อนก่อสร้าง และระหว่าง
ก่อสร้าง 

- กมป. 

24 กระบวนการตรวจสอบเขตระบบฯ และเขต
ปลอดภัย 

จัดท ากระบวนการตรวจสอบ
เขตระบบฯ และเขตปลอดภัย 

- กมป. 

25 กระบวนการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง จัดท ากระบวนการจดทะเบียน
รถขนส่งทางราง 

- กมป. 

พันธกิจ M๓ ก ากับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กลยุทธ์ M3S๑ การก าหนดมาตรฐานและมาตรการก ากับดูแลการขนส่งทางราง กกร./กยร. 

26 โครงการศึกษาและจัดท าระบบประเมิน
ประสิทธิภาพการด าเนินงานการขนส่ง 
ทางรางในแต่ละสายทางของประเทศ 

1. ศึกษารวบรวมการประเมิน
ประสิทธิภาพระบบรางของ
ต่างประเทศ ท้ังเชิงทฤษฎีและ
เชิงปฏิบัติ เพื่อเป็นต้นแบบ 

12.11 
(12.08) 

(วงเงินรวม 15.14 ลบ.) 

กกร. 
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ล าดับที ่
แผนปฏิบัติราชการ/แนวทาง 

การพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน 

ปี 2565 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565  
(ล้านบาท) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

ในการประเมินประสิทธิภาพ
ระบบรางของประเทศไทย  
2. จัดท าระบบก ากั บและ
จัด เก็บข้อมูลการประเมิน
ประสิทธิภาพระบบรางของ
ประเทศไทย 
3. จัดท าข้อเสนอแนะแนวทาง 
การด า เนิ นการก ากั บและ
ประเมินประสิทธิภาพระบบ
รางของประเทศไทย  
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ
และรับฟังความเห็นจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง (สัมมนาเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นฯ  กิจกรรม
เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบการประเมินคุณภาพ
ส ถ า นี  แ ล ะ ก า ร เ ผ ยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ) 
5. การถ่ายทอดองค์ความรู้  
6. ส่งมอบรายงานฉบับกลาง 
(Interim Report) 
7. ส่ งมอบร่ างรายงานฉบั บ
สมบรูณ์ (Draft Final Report)  
8. สง่มอบรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report)  
9. ส่งมอบรายงานสรุปส าหรบั
ผู้บริหาร (Executive Summary 
Report) 
10. ส่งมอบข้อมูลรายงาน
ทัง้หมด (รูปแบบ Digital Report) 
และส่งมอบข้อมูลของโครงการ
ทั้งหมด 

27 การจัดท ามาตรฐาน มาตรการหลักเกณฑ์ การ
ก ากับการให้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคในระบบขนส่งทางราง 

ออกประกาศมาตรการก ากับ
และป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อ Covid-19 ของระบบ
ขนส่งทางราง 

- กกร. 
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ล าดับที ่
แผนปฏิบัติราชการ/แนวทาง 

การพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน 

ปี 2565 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565  
(ล้านบาท) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

28 ก าหนดมาตรฐานการประกอบกิจการขนส่ง
ทางราง 

1. ทบทวนร่างมาตรฐานการ
ประกอบกิจการขนส่งทางราง 
    1.1 ร่างประกาศ ขร. เรื่อง
แบบและระยะเวลาการรายงาน
การประกอบกิจการขนส่งทาง
ราง พ.ศ. .... 
    1.2 ร่างประกาศ ขร. เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
การส่งบัญชีแสดงสถานะทาง
การเงินงบการเงิน และรายงาน
ประจ าปี พ.ศ. .... 
2. จั ดท าร่ างแนวทางการ
ตรวจสอบมาตรฐานการประกอบ
กิจการขนส่งทางราง (Checklist) 

- กกร. 

29 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
อัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้า 

1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียวร่วมกับ กกร. 
2. ของบประมาณรายจ่ าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ในโครงการศึ กษาก าหนด
อัตราค่าโดยสารขั้นสูง ค่าแรก
เข้า และหลักเกณฑ์การขึ้น
อัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชน
ระบบราง 

- กยร. 

30 ก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับอัตราค่าบริการ
ขนส่งทางราง 

ทบทวนร่างมาตรฐานเกี่ยวกับ
อัตราค่าบริการขนส่งทางราง 

- กกร. 

31 ก ากับติดตามแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางรางให้แก่
ผู้ประกอบการ 

สรุปผลการก ากับติดตามแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการประกอบ
กิจการขนส่งสินค้าทางราง 

- กกร. 

กลยุทธ์ M3S2 การก ากับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กกร. 
32 การส ารวจ ตรวจ ประเมินสภาพกายภาพ

สถานีและระบบการเช่ือมต่อโดยรอบสถานี
รถไฟและรถไฟฟ้า (รถไฟระหว่างเมือง 
รถไฟทางคู่ และรถไฟฟ้าในเขตเมือง) 

การส ารวจ ตรวจ ประเมินสภาพ
กายภาพสถานีและระบบการ
เช่ือมต่อโดยรอบสถานีรถไฟ
และรถไฟฟ้า 

- กกร. 

33 จัดท าร่างหลักเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ 
เพื่อก ากับการบริการขนส่งทางราง เช่น 
ร่างกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการยื่นค าขอใบอนุญาตและการต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง 

ปรับปรุงร่างกฎหมายล าดับ
รองตามร่างพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางราง พ.ศ. .... 

- กกร. 
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ล าดับที ่
แผนปฏิบัติราชการ/แนวทาง 

การพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน 

ปี 2565 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565  
(ล้านบาท) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

34 โครงการศึกษาการก ากับการใช้ประโยชน์
ราง และจัดท ากฎระเบียบเพื่อรองรับการ
ขนส่งทางรางในเส้นทางหลักของประเทศ
และระหว่างประเทศ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
ในงานจ้างที่ปรึกษาฯ พิจารณา
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final 
Report)  แ ล ะ ร าย งานสรุ ป 
ส าหรับผู้บริหาร (Executive 
Summary Report) ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

5.05 
(วงเงินรวม 20.20 ลบ.) 

กกร. 

35 ออกประกาศ/ข้อก าหนด/กฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง
กับการก ากบัการใช้ประโยชน์ราง 

ทบทวนร่างประกาศ/ข้อก าหนด/
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ก ากับการใช้ประโยชน์ราง 

- กกร. 

พันธกิจ M4 พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ M4S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น กมป. 

36 แผนการอ านวยความสะดวกรองรั บ 
การเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล 

จั ดท าข้ อมู ลประกอบแผน
อ านวยความสะดวกและ
ปลอดภัยรองรับการเดินทางของ
ประชาชน ของ คค. และลงพืน้ที่ 
โดยมีกรอบการด าเนินการ ดังนี้  
1. มาตรการอ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยรองรับการ
เดินทางของประชาชนในช่วง
วันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันท่ี 
21-24 ตุลาคม 2564 
2. แผนการอ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยรองรับการ
เดินทางของประชาชน ช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 
3. แผนการอ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยรองรับการ
เดิ นทางของประชาชนช่ วง
เทศกาลปีใหม่ของจีน (เทศกาล
ตรุษจีน) ระหว่างวันที่28 มกราคม 
- 1 กุมภาพันธ์ 2565 
4. แผนการอ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยรองรับการ
เดินทางของประชาชน ช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 
12-18 เมษายน 2565 
5. มาตรการอ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยฯ ช่วงวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

- กมป. 
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ล าดับที ่
แผนปฏิบัติราชการ/แนวทาง 

การพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน 

ปี 2565 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565  
(ล้านบาท) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 
2565 
6. มาตรการอ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยฯ ช่วงวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาฯ ระหว่าง
วันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2565 

กลยุทธ์ M4S2 ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง กกร. 
37 ส่งเสริมให้ความรู้/ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์

ตอ่ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง 
การฝึกอบรม/ถ่ายทอดความรู้ - กกร. 

38 การอบรมการบริหารจัดการฐาน ข้อมูล
ระบบก ากับและการจัดเก็บข้อมูลการประเมิน
ประสิทธิภาพระบบราง 

จั ด ก า รอบรมการบริ ห าร
จัดการฐานข้อมูลระบบก ากับ
และการจัดเก็บข้อมูลการประเมิน
ประสิทธิภาพระบบรางภายใน
ไตรมาสที่ 4 

- กกร. 

กลยุทธ์ M4S3 การจัดการเรื่องร้องเรียน กกร. กมป.
และ กยร. 

39 รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน สรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
รายงานรอบ 12 เดือน ณ เดือน
กันยายน 2565 

- กกร. กมป.
และ กยร. 

40 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เรื่องร้องเรียน 

จัดท ากระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน 

- กกร. 

กลยุทธ์ M4S4 ก าหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ในการขนส่งทางราง 

กกร. 

41 การส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบ
ขนส่งทางรางทุกกลุ่ม เพื่อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และ
ส ารวจปัญหาอุปสรรคการขนส่งทางราง/
ส ารวจความคิดเห็น/รวบรวมความต้องการ
ของผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง   

ส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
ระบบขนสง่ทางราง 

- กกร. 

42 การรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในการบริการขนส่งทางราง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ 
การบริการขนส่งทางราง 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ผู้มีส่วนได้สว่นเสียในการบริการ
ขนส่งทางราง 

- กกร. 

43 จัดท าข้อเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเช่ือมต่อการ
เดินทางระหว่างสถานีท่ีอยู่ต าแหน่งเดียวกัน 

จัดท าข้อเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบสถานี
ขนส่งทางรางและการเช่ือมต่อ
ระหว่างสถานีที่อยู่ ต าแหน่ง
เดียวกัน 

- กกร. 
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ล าดับที ่
แผนปฏิบัติราชการ/แนวทาง 

การพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน 

ปี 2565 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565  
(ล้านบาท) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

44 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ/
มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่ง 
ทางราง 

1.  จั ดท า ข้อมู ล โปร โม ช่ัน
ส่งเสริมการเดินทาง 
2. มาตรการเพิ่มประสทิธิภาพ 
การให้บริการ 

- กกร. 

กลยุทธ์ M4S5 ก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ กกร. 
45 มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการจากเรื่องร้องเรียน 

 
จัดท าแนวทาง/ข้อเสนอมาตรการ
จากเรื่องร้องเรียน 

- กกร. 

พันธกิจ M5 ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์ความรู้ให้ทันต่อ  
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ M5S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง กพบ. 
46 ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การพัฒนาระบบราชการและแนวทาง 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐภายในองค์กร 

จัดฝึกอบรมการพัฒนาระบบ
ราชการ 4.0 ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 

- กพบ. 

47 เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบราชการภายในองค์กร เพื่อให้
การพัฒนาการบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 

จัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ระบบราชการ 4.0 

- กพบ. 

48 ติดตามและประเมินผล เพื่อจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบ
ราชการขององค์กร  และรายงานผล 
การด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

1. ติดตามประเมินผลจาก
ผู้ รั บผิ ดชอบตั ว ช้ี วั ด ร อบ 
ไตรมาสที่ 1 (ธันวาคม 2564) 
2. ติดตามประเมินผลจาก
ผู้ รั บผิ ดชอบตั ว ช้ี วั ด ร อบ 
ไตรมาสที่ 2 (มีนาคม 2565) 
3. ติดตามประเมินผลจาก
ผู้ รั บผิ ดชอบตั ว ช้ี วั ด ร อบ 
ไตรมาสที่ 3 (มิถุนายน 2565) 
4. ติดตามประเมินผลจาก
ผู้ รั บผิ ดชอบตั ว ช้ี วั ด ร อบ 
ไตรมาสที่ 4 (กันยายน 2565) 

- กพบ. 

49 โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกบัการพัฒนาระบบราชการ 

เ ส น อ โ ค ร ง ก า รฝึ ก อบรม 
การพัฒนาระบบราชการ 4.0 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- กพบ. 

50 ส่ ง เ ส ริ ม ก า รประกวดร า ง วั ล เ ลิ ศ รั ฐ  
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
รายหมวด 

1. ศึกษาเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ 
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐรายหมวด ผ่านการ
ฝึกอบรม 
2. ส่งเสริมการประกวดรางวัล 
เลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหาร

- กพบ. 
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ล าดับที ่
แผนปฏิบัติราชการ/แนวทาง 

การพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน 

ปี 2565 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565  
(ล้านบาท) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

จัดการภาครัฐในหมวดที่มีผล
คะแนนสูงกว่ามาตรฐานพื้นฐาน 

กลยุทธ์ M5S2 ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

กยร. 

51 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทน
และเพิ่มศักยภาพ 

1. ขออนุมัติด าเนินโครงการฯ 
และแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ประชุมคณะกรรมการร่าง 
TOR/จัดท าขอบเขตงาน/รายงาน 
ผลการประชุม 
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/
ประกาศเผยแพร่ 
4. ประชุมคณะกรรมการปรับปรุง 
ร่าง TOR/จัดท าขอบเขตงาน/
รายงานผลการประชุม 
5. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/
ประกาศเผยแพร่ 
6. ประชุ มคณะกรรมการ
พิ จ า รณาผล/ ร ายงานผล 
การประชุม/รายงานผู้ชนะ 
การเสนอราคา 
7. ลงนามในสัญญา 
8. ด าเนินการโครงการฯ 
9. ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ 
10. ประชุมคณะกรรมการตรวจ
รับพสัดุ/รายงานผลการประชุม 

1.26 
(วงเงินรวม 1.26 ลบ.) 

กยร. 

52 โครงการจ้ า ง เหมา เดิ นสายสัญญาณ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ ขร. 

1. ขออนุมัติด าเนินการและ
แต่งตั้งคณะกรรมการ (ร่าง) 
ขอบเขตของงาน (TOR) 
2.จัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน 
(TOR) 
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/
รายงานผู้ชนะการเสนอราคา 
4. ลงนามในสัญญา 
5. ด าเนินงานโครงการฯ 
6. ตรวจรับงาน  
(60 วนั นบัจากวนัลงนามในสญัญา) 
 
 
 

0.41 
(วงเงินรวม 0.41 ลบ.) 

กยร. 



-18- 

ล าดับที ่
แผนปฏิบัติราชการ/แนวทาง 

การพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน 

ปี 2565 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565  
(ล้านบาท) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ M5S3 ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ขร.  
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยี ในโครงการที่ เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตามต าแหน่งบุคลากร ขร.  
เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

สลร. 

53 ส่งเสริมการเพิ่มความรู้ และศักยภาพ 
ในการปฏิ บัติ ง านของ เจ้ าหน้ าที่  ขร .  
ตามหลักสูตรที่ก าหนด (ข้าราชการใหม่
นบต. นบก. นบส. หรือ HiPPS และการอบรม/
สัมมนาภายใน ขร.) 

จัดส่งเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ขร.  
เข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ในหลักสูตร ดังนี้ 
1. ฉันคือข้าราชการที่ดี 
2. นบต. 
3. การฝึกอบรมอื่นๆ  
(นอกแผนงบประมาณ)   

0.18 
(วงเงินรวม 0.18 ลบ.) 

สลร. 

54 การพัฒนาบุคลากรกลุ่มก าลังคนคุณภาพ
ของ ขร. 

จัดส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัด ขร. 
เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร 
ดังนี ้
1. หลักสูตรการพัฒนาผู้น า
คลื่นลูกใหม่ในราชการไทย 
2. หลักสูตรส าหรับข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 

- สลร. 

กลยุทธ์ M5S4 ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล สลร. และ 
กองต่างๆ 

55 การบริหารงบประมาณรายปีภาพรวมอย่างมี
ประสิทธิภาพประกอบด้วยประเภทรายจ่าย
ดังนี ้
1. งบบุคลากร 
2. งบด าเนินงาน (ยกเว้น รายการฝึกอบรม 
และรายการค่าโฆษณาและเผยแพร่) 
3. งบลงทุน ( เฉพาะรายการครุภัณฑ์
ส านกังานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) 

แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส 
ดังนี ้
1 .  แผนการเบิ กจ่ ายสะสม 
ไตรมาสที่  1 เป็นจ านวนเงิน 
10.4347 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 24.87 
2. แผนการเบิกจ่ายสะสม 
ไตรมาสที่ 2 เป็นจ านวนเงิน 
22.6655 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 54.03 
3. แผนการเบิกจ่ายสะสม 
ไตรมาสที่ 3 เป็นจ านวนเงิน 
33.5386 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 79.95 
4. แผนการเบิกจ่ายสะสม 
ไตรมาสที่ 4 เป็นจ านวนเงิน 
41.9518 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 100 

41.95 
(วงเงินรวม 41.95 ลบ.) 

สลร. และ 
กองต่างๆ 

56 การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงบประมาณ 
การเงิน และการบัญชี ดังต่อไปนี้ 
1. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

เผยแพร่รายงานดังต่อไปนี้ 
1. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

- สลร. และ 
กยร. 
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ล าดับที ่
แผนปฏิบัติราชการ/แนวทาง 

การพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน 

ปี 2565 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565  
(ล้านบาท) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
3. รายงานการเงินประจ าปีท่ี สตง. รับรองแลว้ 

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 รายไตรมาส 
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2564 
4. รายงานงบการเงินประจ าปี
ที่ สตง. รับรองแล้ว 

57 การบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การบริ ห าร งานพั สดุ ด้ าน 
การจัดซื้อจัดจ้างตามแผน 
ได้อย่ างถูกต้อง ครบถ้ วน  
และ เป็น ไปตามกฎหมาย
ระเบียบ กฎระทรวง ประกาศ 
และหนังสือเวียนท่ีเกี่ยวข้อง 

- สลร. และ 
กยร. 

58 การบริ หารงานพั สดุ  อาคารสถานที่   
และยานพาหนะ โดยการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ 

การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ 
จัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อ 
จัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  
e-GP และเว็บไซตข์องหน่วยงาน 

- สลร. 
 

59 การพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเข้าสู่
ภาครัฐ 4.0 

พัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เข้าสู่ภาครัฐ 4.0 โดยด าเนินการ
ผ่ านระบบ e-Office ของ ขร. 
เพื่อเสนอรายงานความเห็นชอบ 
อนุมัติ ฯลฯ ผ่านระบบ 

- สลร. และ 
กยร. 

60 การบริหารระบบงานทรัพยากรบุคคล  
โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามหลัก 
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

ด าเนินการจัดเก็บและปรับปรุง
ข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ
เป็นปัจจุบัน 

- สลร. 

61 การบริหารระบบงานประชาสั มพันธ์ 
โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามหลัก 
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

จัดเก็บข้อมูลในส่วนต่างๆ ดังนี้ 
1. ข้อมู ลการ เผยแพร่ ข่าว
ประชาสัมพันธ์ 
2. ข้ อมู ล ก า ร เ ผ ยแพร่ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ 
3. ข้อมูลจ านวนผู้รับชมข่าวสาร 
และสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
สื่อออนไลน์ของกรมการขนส่ง
ทางราง 

- สลร. 
 

62 การบริหารระบบงานสารบรรณ โดยการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ 

จัดเก็บข้อมูลหนังสือราชการ 
รั บ เ ข้ า - ส่ ง อ อก ข อ ง ก ร ม 
ในฐานข้อมูลของระบบบริหาร
ส านักงานอัตโนมัติ (e-Office) 

- สลร. 

63 ก ร ะ บ วน ก า ร พั ฒน า ง า นส า รบร รณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

1. ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ของกรมผ่ านระบบบริ หาร
ส านักงานอัตโนมัติ (e-Office) 

- สลร. และ 
กยร. 
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ล าดับที ่
แผนปฏิบัติราชการ/แนวทาง 

การพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน 

ปี 2565 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565  
(ล้านบาท) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

2. ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
กลาง (อีเมลกลาง) ของกรม 

  2.1 จั ดท าที่ อยู่ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมลกลาง) 
ของกรม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(DGA) 
  2.2  เริ่ มระบบการรับ-ส่ง
หนังสือระหว่างหน่วยงาน 
ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
กลาง (อีเมลกลาง) ของกรม 

3. จั ดท าทะเบี ยนและบัญชี 
ต่างๆ  ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ใน  Microsoft Excel, Google 
Sheets และอื่ นๆ (ทะเบี ยน
หนังสือรับ หนังสือส่ง บัญชี
หนังสือส่งเก็บ ทะเบียนหนังสือ
เก็บ บัญชีส่งมอบหนังสือครบ 
20 ปี บัญชีหนังสือครบ 20 ปี
ที่ขอเก็บเอง บัญชีฝากหนังสือ 
บัญชีหนังสือขอท าลาย) 

กลยุทธ์ M5S5 ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดี  
ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ขร. 

สลร. และ 
กองต่างๆ 

64 งานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล  
และข่าวสาร ขร. 

ด า เนิ นการติ ดตามข้ อมู ล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การขนส่งทางราง ผู้บริหาร
ระดับสูง รวมทั้งนโยบายด้าน
ระบบรางของรัฐบาลและ คค. 
เพื่อตอบสนองการประชาสมัพนัธ์
และสื่อสารเชิงรุก ตลอดจน
บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารที่
มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
ผา่นการจัดเก็บขา่วหนงัสือพิมพ์
ประจ าวนั กฤตภาคข่าวออนไลน์ 
(Newsclip Online) 
 
 
 
 

0.10 
(วงเงินรวม 0.10 ลบ.) 

สลร. และ 
กองต่างๆ 
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ล าดับที ่
แผนปฏิบัติราชการ/แนวทาง 

การพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน 

ปี 2565 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565  
(ล้านบาท) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ M5S6 การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล กตส. 
65 ส่งเสริมให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยง

และประ เมิ นผลกา รควบคุ มภ าย ใน 
ที่มีประสิทธิภาพ 

1. การประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(แบบ ปค.1 ปค.4 ปค.5 และ ปค.6) 
พร้ อมรายงานผลให้  สปค. 
ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ 
2 .  การรายงานแผนบริ หาร 
ความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติ 
มิชอบของ ขร. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และส่งให้ สปค. 

- กตส. 

66 รายงานผลการตรวจสอบ เสนอแนะและ 
ให้ ค าปรึ กษาเกี่ ยวกับการปฏิ บัติ งาน 
ด้านการเงินและบัญชี งบประมาณ พัสดุ  
และการควบคุมภายใน ภายใต้กฎ ระเบียบ 
ข้อบงัคบัท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

1. รายงานผลการตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไข
ปัญหาหนี้ ค่ าสาธารณูปโภค 
ค้างช าระของส่วนราชการ  
ไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ภายใน 45 วัน นับ
จากสิ้นไตรมาส 

2. การติดตามผลการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะ ตามรายงาน
ผ ล การตรวจสอบภาย ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
และเอกสารหลักฐานประกอบ 
การจั ดซื้ อจัดจ้ าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
  - วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
  - e-bidding 
4. ตรวจสอบงบสวั สดิ การ 
ประจ าปี 2564 ของ ขร. 
5. รายงานผลการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไข
ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค
ค้างช าระของส่วนราชการ  
ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ภายใน 45 วัน 
นับจากสิ้นไตรมาส 
6. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
และเอกสารหลักฐานประกอบ 

- กตส. 
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ล าดับที ่
แผนปฏิบัติราชการ/แนวทาง 

การพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน 

ปี 2565 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565  
(ล้านบาท) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
  - วิธีเฉพาะเจาะจง 
7. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ด้านการด าเนินโครงการจ้างที่
ปรึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
8 .  ตรวจสอบการจ่ ายเงิ น  
การรับเงิน และการน าส่งคลัง
ของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate 
Online) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

67 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
ทางวิชาชีพของบุคลากรหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

ตามที่แนวปฏิบัติการพัฒนา
ค ว า ม รู้ ข อ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น 
ด้านการตรวจสอบภายใน
ส าหรั บหน่ วย งานของรั ฐ  
แนบหนังสือ ที่ กค 0409.2/
ว782 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 
2564 ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในทุกคนต้องเข้ารับ
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้  
ทักษะ และความสามารถอ่ืน  ๆ 
ที่ จ าเป็ นต่ อการปฏิ บั ติ งาน 
อย่ างต่ อเนื่ อง ไม่ น้ อยกว่ า  
18 ช่ัวโมงต่อปี กตส. จึงมีแผน 
เข้ าร่ วมโครงการฝึ กอบรม  
เพือ่พฒันาความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน
ดา้นการตรวจสอบภายในส าหรบั
หนวยงานภาครั ฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี
แผนการอบรม ดังนี ้
1. หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในที่ไม่เคยได้รับ
วุฒิ บัตรด้านการตรวจสอบ
ภายใน จ านวน 18 ช่ัวโมง 
ประกอบด้วย ภาพรวมงาน
ตรวจสอบภายในและบทบาท
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 
มาตรฐานและหลั ก เกณฑ์

- กตส. 
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ล าดับที ่
แผนปฏิบัติราชการ/แนวทาง 

การพัฒนา 
แผนการด าเนินงาน 

ปี 2565 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565  
(ล้านบาท) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน  
การก ากบัดูแล การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
และการบริ หารหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน 
2. ห ลั ก สู ต ร ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบภายใน (หลักสูตร
พั ฒ น า ค ว า ม รู้ ต่ อ เ นื่ อ ง )
ประกอบด้วยหลักสูตรย่อ 6 
หลักสูตร หลักสูตรละ 3 ช่ัวโมง 
ดังนี ้

    2.1 การปฏิบัตงิานตรวจสอบ        
  2.2 การรายงานผลการ
ตรวจสอบ 
  2.3  การบริ ห ารจั ดการ 
ความเสี่ยง 
   2.4 การควบคุมภายใน 
   2.5 หลักเกณฑ์กระทรวง 
การคลั งว่ าด้ วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ปฏิ บัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับ 
หน่วยงานภาครัฐ 
   2.6 การใช้ Excel เพื่อช่วย 
การตรวจสอบ 

รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรปี พ.ศ. ๒๕๖5 115.42 - 
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ส่วนที่ ๒ 
ผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่าย ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ไตรมาสที่ 3 : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖5) ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2565 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบายมาตรการ มาตรฐานและจัดท าแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ 

กลยุทธ์ M๑S๑ ก าหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศ 
จ านวน ๖ โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

กยร. 

๑ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุน 
โครงการระบบรางของหน่วยงาน 
ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการประกอบกิจการ
ขนส่งทางราง รวมทั้งโครงการร่วม
ลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน 
(PPP) 

 
1. การวิเคราะห์ให้ความเห็นต่อการ
ขออนุมัติด าเนินโครงการติดตั้งระบบ
โครงข่ายโทรคมนาคมของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
1. ขร. มีหนังสือ ที่ คค 0905.3/1375  
ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2564 เสนอ คค. 
2. คค. มีหนังสือ ท่ี คค 0208/กยผ 1144  
ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2564 เสนอ ครม. 
3. ขร. มีหนังสือ ที่  คค 0905.3/387  
ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2565 เรื่อง ขออนุมัติ
ด า เนินโครงการติ ดตั้ งระบบโครงข่ าย
โทรคมนาคมของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ช้ีแจงข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าว ถึง คค. 
4. ครม. มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 
2565 เรื่องการขออนุมัติด าเนินโครงการ
ติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคมของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย 

- - - กยร. 

2. วิเคราะห์แนวทางด าเนินการส าหรับ
การก่อสร้างงานโยธาร่วมช่วงบางซื่อ-
ดอนเมือง ของโครงการความร่วมมือ
ด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน และโครงการ
รถไฟความเร็วสูงเชือ่มสามสนามบิน 

ขร. มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่  คค0905.3/ 
787 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ถึง คค.
เรื่องแนวทางด าเนินการส าหรับการก่อสร้างงาน
โยธาร่วม ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ของโครงการ
ความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน และ
โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

รายงานข้อเท็จจริง ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ด้าน
เทคนิค ด้านระยะเวลา และด้านการเงิน โดย 
คค. สั่งการให้ รฟท. พิจารณาด าเนินการตาม
ความเห็นของ ขร. และรายงาน คค. ต่อไป 

3. ศึกษาและวิเคราะห์การปรับกรอบ
วงเงินลงทุนและจัดหาแหล่งเงินเพิ่มเติม
ส าหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง 
(สายสีแดง) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
(รฟท.) เพื่อพิจารณาแหล่งเงินส าหรับ
กรณีภาษีมูลค่าเพิ่มจากการใช้แหล่ง
เงินกู้ ECP และภาษีมูลค่าเพิ่ม งวดที ่27 
- 29 กรณีความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน กรณีค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
อากรจากการน าเข้า (Import VAT & 
Import Duty) 

ครม. มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 
ในการขอปรับกรอบวงเงินการลงทุนฯ กรณี
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการใช้แหล่งเงินกู้ ECP และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม งวดที่ 27 – 29 กรณีความ 
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน กรณีค่าภาษ ี
มูลค่าเพิ่ม และอากรจากการน าเข้า (Import 
VAT & Import Duty) 

4. ศึกษาและวิ เคราะห์การปรับ
กรอบวงเงินลงทุนและจัดหาแหล่ง
เงินเพิ่มเติมส าหรับโครงการระบบ
รถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อ
พิจารณาแหล่ ง เ งินส าหรับกรณี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงงาน (Variation Order) 
และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมช่วงขยายระยะเวลา
การก่อสร้างของงานสัญญาที่  1 และ
สัญญาที่ 2 

ขร. มีหนงัสือ ด่วนทีส่ดุ ที ่คค 0905.3/1608
ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 รายงานผล 
การประชุมของคณะท างานด้านการพิจารณา
แหล่งเงินฯ (อขร. เป็นประธาน) ต่อ คค. โดยมี
มติที่ประชุม เห็นสมควรเสนอเรื่องการปรับ
กรอบวงเงินและจัดหาแหล่งเงินเพิ่มเติมฯ  
ของ รฟท. รายงานต่อ คค. เพื่อพิจารณาน าเสนอ 
คณะรัฐมนตรี โดยให้กระทรวงการคลังจัดหา
แหล่งเงินที่เหมาะสมในการด าเนินการ โดย
พิจารณากู้เงินเพื่อให้ รฟท. กู้ต่อหรือค้ าประกนั
เงินกู้ให้ รฟท. ตามความเหมาะสม ภายใต้กรอบ
วงเงินที่ ได้รับอนุมัติ ประกอบความเห็นของ
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

คณะท างานด้านกฎหมายฯ และคณะท างานดา้น
เทคนิคฯ ต่อไป 

๒ รวบรวมและจัดท าค าของบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ของ
กรมการขนส่งทางราง 

 
1. ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
1. จัดท าข้อมูลลงในระบบ e-Budgeting เพื่อ
จัดส่งให้ คค. แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 
2. สงป. พิจารณารายละเอียดค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 น าเสนอ 
ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียด
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 พร้อมแนวทางการปรับปรุง เมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2565 โดยวงเงินงบประมาณปี พ.ศ. 
2566 ของ ขร. ได้ รับการจัดสรรจ านวน 
116.385 ล้านบาท 

- - - กยร. 

2. ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 

รวบรวมจัดท าเอกสารและข้อมูลน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญ และอนุกรรมาธิการฯ 
ต่างๆ ดังน้ี 
1. คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร 
ประกอบด้วย 
  1 . 1  คณะกรรมาธิ การวิ สามั ญฯ สภา
ผู้แทนราษฎร เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2565 
  1.2 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภา
ผู้แทนราษฎร งบบูรณาการ เมื่อวันที่  1 
สิงหาคม 2565 
   1.3 คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ ครุภัณฑ์ 
และ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน เมื่อวันที่  
4 กรกฎาคม 2565 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

  1.4 คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ ฝึกอบรม 
สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าจ้างทีป่รึกษา เมื่อวนัที ่6 กรกฎาคม 2565 
  1.5 คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ ท่ีดิน
และสิ่ งก่อสร้าง เมื่อวันที่  7 กรกฎาคม 
2565 
  1.6 คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ แผนงาน
บูรณาการ 1 สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 
12 กรกฎาคม 2565 
2. คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา 
ประกอบด้วย 
  2.1 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา  
เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2565 
  2.2 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา  
งบบูรณาการ เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2565 
  2.3 คณะอนุกรรมาธิการวสิามัญฯ พิจารณา
ศึกษาการจัดท างบประมาณ วุฒิสภา เมื่อวันที่ 
20 กรกฎาคม 2565 

๓ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
ของกรมการขนส่งทางราง 

 
จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ
กรมการขนส่งทางราง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
รวค. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ กรมการขนส่ง
ทางราง พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 
29 กันยายน 2564 

- - - กยร. 

๔ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจ าลอง
การคาดการณ์การเดินทางด้ วย 
ระบบรางและการพัฒนาโครงข่าย
ระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(พ้ืนท่ีต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 

 
1. การพัฒนาแบบจ าลองการคาดการณ์
ความต้องการเดินทางด้วยระบบราง 
(Railway Demand Forecast Model) 
โดยส ารวจและเก็บข้อมูลการเดินทาง 
ก าหนดเง่ือนไขเบื้องต้น (Precondition) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
1. ด าเนินการประชุมคณะท างานให้ความเห็นฯ 
ครั้ งที่  2/2564 เพื่ อพิ จารณารายงาน
ความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 (Progress 1 Report) 
(งวดที่ 2) เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2564 

24.51 
(วงเงินรวม  

61.27 ลบ.) 

6.28 - กยร. 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

ส าหรั บการ พั ฒนาแบบจ าลอง 
สอบเทียบ (Calibration) และพิสูจน์
จ าลอง(Validation) รวมทั้งศึกษาแนว
ทางการพัฒนาแบบจ าลองความ
ต้องการเดินทางด้วยระบบรางเชิง
กิจกรรมและจัดหาชุด Software 
(User Licenses) การพฒันาแบบจ าลอง
ทีเ่ป็นปัจจุบัน 
2. การวางแผนเพื่อพัฒนาโครงข่าย 
M-MAP 2  โ ด ย ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้ม
รูปแบบการเดินทางในเมืองและการ
ขยายตัวของเมือง วิ เคราะห์ เพื่อ
ก าหนดประเด็นในการวางแผน
พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน
ทางรางฯ วิเคราะห์ความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมของโครงข่ายตาม
แผนแม่บท M-MAP และ M-MAP 2 
Blueprint เสนอแนะโ ค ร ง ข่ า ย ที่
เหมาะสมและโครงข่ายใหม่เพิ่มเติม 
ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของ
เส้นทางใหม่ที่เสนอแนะวิเคราะห์และ
จั ดล าดั บความส าคั ญเสนอแนะ
มาตรการและร่างกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบ
ขนส่งมวลชน รวมทั้งประเมินความ
เป็นไปได้ในการใช้มาตรการด้าน
ภาษีและจัดท าร่างกฎหมาย 

2. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจรบั
พัสดุฯ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณารายงาน
ความก้าวหน้า ฉบับที่ 1 (Progress 1 Report) 
(งวดที ่2) เมื่อวนัที ่4 พฤศจิกายน 2564 
3. ด า เนินการประชุมคณะท างานด้าน
เทคนิคฯ (ฝ่ายไทย) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อ
พิจารณาแนวทางการจัดท าแบบจ าลองฯ 
เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2564 
4. ด า เนินการประชุมคณะท างานด้ าน
เทคนิคฯ (ฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ ปุ่น) ครั้งที่ 
1/2564 เพื่อพิจารณาโครงสร้างแบบจ าลองฯ 
เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 
5. ด าเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ 
ครั้ งที่  1 เรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่ อวั นที่  24 
พฤศจิกายน 2564 
6.  ด า เนิ นการจั ดประ ชุมสั มมนา เพื่ อ
ประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ครั้ งที่  1 เรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันท่ี 1 – 3 มีนาคม 2565 
7. ด า เนินการประชุมคณะท างานด้าน
เทคนิคฯ (ฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ ปุ่น) ครั้งที่ 
1/2565 (ครั้งท่ี 2) เพื่อพิจารณาโครงสร้าง
แบบจ าลองฯ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างร่างระเบียบวาระการประชุม 
ครั้งท่ี 2/2565 
8. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านเทคนิค
เพื่อพัฒนาโครงข่ายและก าหนดนโยบาย
ระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

3. การด าเนิ นการด้ าน In-House 
Technical Arms 
4. การประชาสัมพันธ์ การมีส่วนรว่ม
และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น  
5. ส่งมอบรายงานความก้าวหน้า 
ฉบับท่ี 1-3 
6. ส่งมอบรายงานฉบับกลาง (Interim 
 Report) 
7. ส่งมอบร่างรายงานขัน้สุดท้าย (Draft 
Final Report) และรายงานที่เกี่ยวข้อง 

และปริมณฑล (M-MAP2 Platform) และ
ประชุม M-MAP2 Platform เมื่อวันที่  5 
กรกฎาคม 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างแจ้ง
เวียนรายงานการประชุม 
9. อยู่ระหว่างด าเนินการด้าน In-House 
Technical Arms 
10. อยู่ระหว่างด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
การมีส่วนร่วมและการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
11. ส่งมอบรายงานความก้าวหน้า ฉบับท่ี 2 
แล้ว โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างที่ปรึกษาฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2565 
เมื่อวนัที ่20 เมษายน 2565 เห็นชอบรายงาน
ความก้าวหน้า ฉบับที ่2 (Progress Report 2) 
12. ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างจัดท ารายงานฉบับ
กลาง (Interim Report) 

๕ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ 
ในการพัฒนาโครงข่ ายรถไฟ 
ให้ครอบคลุมและเช่ือมโยงพื้นที่
ทั่ วประเทศและรองรับการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้
รอยต่อ 

 
1. ส ารวจและรวบรวมข้อมูลทางด้าน
การขนส่ ง ปัญหาที่ เกิดขึ้ น ข้อมูล
พื้นฐานต่างๆ และคาดการณ์ปริมาณ
ผู้โดยสารและสินคา้ในอนาคต  
2. ศึกษาและวิ เคราะห์แนวทาง 
การพัฒนาฯ  โดยการ เ ช่ื อมต่ อ 
กั บ โ ค ร ง ข่ า ย ห ลั ก ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม 
และการขนส่งรูปแบบอื่นอย่างไร้
รอยต่อ ศึกษาและวิเคราะห์แนว
ทางการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ 
(รถไฟสายใหม่ รถไฟสายรองและ

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
1. ที่ปรึกษาด าเนินการส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลทางด้านการขนส่ง ปัญหาที่ เกิดขึ้น 
ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ และคาดการณ์ปริมาณ
ผู้โดยสารและสินค้าในอนาคตเรียบร้อยแล้ว 
2. ที่ปรึกษาด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์
แนวทางการพัฒนาฯ โดยการเช่ือมต่อกับ
โครงข่ายหลักที่มีอยู่เดิมและการขนส่งรูปแบบอื่น
อย่างไร้รอยต่อ ศึกษาและวิเคราะห์แนวทาง 
การพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ (รถไฟสายใหม่ 
รถไฟสายรองและการขยายแนวเส้นทางเดิม) 
รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ต าแหน่งย่านสินค้า 

18.02 
(วงเงินรวม  

25.75 ลบ.) 

8.19 - กยร. 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

การขยายแนวเส้นทางเดิม) รวมทั้ง
โครงสร้างพื้นฐาน ต าแหน่งย่านสินค้า 
สถานี  โรงซ่อมบ ารุ งและแนวทาง 
การพัฒนา การให้บริการและซ่อม
บ ารุง การลงทุนและอรรถประโยชน์
ต่างๆ 
3. จัดท าแผนการพัฒนาโครงข่าย
รถไฟให้ครอบคลุมและเช่ือมโยง
พื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่าง
ไร้รอยต่อที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ โดยเสนอแนะการลงทุนตามล าดับ
ความส าคัญและความจ าเป็นแต่ละ
เส้นทางในโครงการต่างๆ ในภาพรวม
ของประเทศและระดับภูมิภาค 
4 .  ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ ล ะ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดย
เผยแพร่ข้อมูลของโครงการและ
ด าเนินการการมีสว่นร่วมของประชาชน  
5 .  ส่ ง มอบร ายง านฉบั บกลาง 
(Interim Report)  
6. ส่งมอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Draft Final Report) 
7. ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) 
8. ส่ งมอบรายงานสรุปส าหรับ
ผู้บริหาร (Executive Summary Report) 

สถานี โรงซ่อมบ ารุงและแนวทางการพัฒนา 
การให้บริการและซ่อมบ ารุง การลงทุนและ
อรรถประโยชน์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว 
3. ท่ีปรึกษาอยู่ระหว่างจัดท าแผนการพัฒนา
โครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเช่ือมโยงพื้นที่
ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยเสนอแนะการลงทุน
ตามล าดับความส าคัญและความจ าเป็นแต่ละ
เส้นทางในโครงการต่าง  ๆในภาพรวมของประเทศ 
และระดับภูมิภาค 
4. จัดประชุมคณะท างานให้ความเห็นฯ ครั้งที่ 
2/2564 เพื่อพิจารณารายงานฉบับกลาง 
(Interim Report) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 
5. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ 
ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณารายงานฉบับกลาง 
(Interim Report)  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ ์2565 
6. ที่ปรึกษาได้ด าเนินการจัดสัมมนารับฟัง
ความคิดเห็นฯ แล้วทั้ งหมด 4 ครั้ ง ได้แก่  
ครั้งที่  1 ณ จ.กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่   
22 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 2 ณ จ.อ านาจเจริญ 
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้ งที่ 3  
จ.ล าปาง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 และ 
ครั้งที ่4 ณ จ.กระบี่ เมื่อวนัที ่22 เมษายน 2565 
ปัจจุบันที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเผยแพร่
ข้อมูลของโครงการและด าเนินการการมีสว่นรว่ม
ของประชาชน ครั้งที่ 5 ณ จ.หนองบัวล าภู 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

9. ส่งมอบรายงานของโครงการ
ทั้ งหมด รวมทั้ งจัดถ่ายทอดความรู้   
และรายงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

7. ที่ปรึกษาส่งมอบรายงานฉบับกลาง (Interim 
Report) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 
2564  
8.  ที่ปรึกษาส่งมอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Draft Final Report) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 
31 มีนาคม 2565 
9.  ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างจัดท ารายงานฉบับ
สมบูรณ์ (Final Report) 

๖ การด า เนินงานความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบราง 

 
1. การประชุมคณะท างานร่ วม
ภาครัฐและเอกชนในการบูรณาการ
การเช่ือมโยงทางรถไฟระหว่างไทย 
ลาว และจีน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จัดการประชุมคณะท างานร่วมภาครัฐและ
เอกชนในการบูรณาการการเช่ือมโยงทาง
รถไฟระหว่างไทย ลาว และจีน เมื่อวันที่ 5 
เมษายน 2565 

- - - กยร. 

2. การประชุมคณะท างานศึกษา
รายละเอียดด้านการคมนาคมเพื่อ
รองรับการบูรณาการเช่ือมโยงระหว่าง
ไทย ลาว และจีน ครั้งที่ 1/2565 

จัดการประชุมคณะท างานศึกษารายละเอยีด
ด้านการคมนาคม เพื่อรองรับการบูรณาการ
เช่ือมโยงระหว่างไทย ลาว และจีน ครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 

3. การประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการ
เช่ือมต่อทางรถไฟ ช่วงหนองคาย – 
เวียงจันทน์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว 

ได้จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการ
เช่ือมต่อทางรถไฟ ช่วงหนองคาย–เวียงจันทน์  
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 พร้อมนี้ ขร. 
ได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ คค 0905.5/907 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 รายงานผล
การประชุมหารือฯ ให้ คค. ทราบ 

4. การประชุมหารื อด้ านเทคนิค
โครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทาง
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ (ภายใต้บันทึก
ความร่วมมือด้านระบบรางระหว่าง

1. ได้จัดการประชุมหารือด้านเทคนิคโครงการ
รถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 
ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

กระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักร
ไทยและกระทรวงที่ดิน โครงสร้าง
พื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยว
แห่งญี่ปุ่น) 

2. ได้จัดการประชุมหารือด้านเทคนิคโครงการ
รถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 
ครั้งที่  12 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 
พร้อมนี้ ขร. ได้มีหนังสือ ที่ คค0905.5/649 
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 รายงานผล
การประชุมหารือด้านเทคนิคฯ ให้ คค. ทราบ 

กลยุทธ์ M๑S2 การตดิตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการขนส่งทางราง จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้ กกร./กยร. 

๗ ติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาระบบรางในพื้นที่ในขั้นตอน
การก่อสร้างและการเปิดการเดินรถ 

 
1. การลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
อยู่ ระหว่ าง เตรี ยมลงพื้นที่ เพื่ อติดตาม 
ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

- - - กยร. 

2. การลงพืน้ทีต่ิดตามโครงการก่อสรา้ง
รถไฟทางคู่ 

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง
โครงการรถไฟทางคู่  ช่วงนครปฐม-ชุมพร  
ในระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2565 
และช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ เมื่อวันที่ 
17 มิถุนายน 2565 เรียบร้อยแล้ว 

8 
 

การจัดประชุมระหว่างหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนา
ระบบรางเพื่อติดตามความก้าวหน้า
โครงการด้านระบบราง 

 
1. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม
และขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้าในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
1. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อน
โครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ครั้งที่ 1/2565 เรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2565 
2. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตาม
และขั บเคลื่ อนโครงการรถไฟฟ้ าในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่ 1/2565 
ต่อ ปกค. แล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
 
 

- - - กยร. 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

2. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม
และขับเคลื่อนโครงการรถไฟระหว่างเมือง 

1. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ขับเคลื่อนโครงการรถไฟระหว่างเมือง ครั้งที่ 
2/2564 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม
2564 
2. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ขับเคลื่อนโครงการรถไฟระหว่างเมือง ครั้งที่ 
1/2565 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน
2565 

9 รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง
สินค้าทางรถไฟ 

 
จัดท ารายงานผลการด าเนิ นงาน 
ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง
สินค้าทางรถไฟ เสนอ คค. 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
1. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรถไฟ 
เสนอ คค. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ คค 
0903.2/1637 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 
2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิ
การเพื่อส่ งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การขนส่งสินค้าทางรถไฟ รอบ 6 เดือน 
เสนอ คค. (บันทึก ที่ คค 0903.2/732 ลงวันที่ 
24 พฤษภาคม 2565) 

- - - กกร. 

กลยุทธ์ M๑S3 ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากลและราคาที่แข่งขันได้ จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้ กยร. กมป. 
และ กกม. 

10 ประสานงานและร่ วมมือกับ
สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา 
ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งทางราง 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง
ภายในประเทศใหม้ีมาตรฐานสากล
และราคาที่แข่งขันได้ หรือพัฒนา

 
ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
ระบบราง โดย 
1. แต่งตั้งประธานกรรมการและ
กร รมกา รผู้ ท ร งคุณ วุ ฒิ ฯ  ขอ ง
คณะกรรมการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีระบบราง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
1. ขร. เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยตามมาตรา 45 แห่ง พ.ร.ฎ. จัดตั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง 
(องค์การมหาชน) โดย ครม. ได้ด าเนินการแต่งตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุฯ 
ในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา

- - - กยร. กมป. 
และ กกม. 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

นวัตกรรมทีส่ง่เสริมขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพของการขนส่ง
ทางราง 

2. พิจารณาโครงการซ่อมบ ารุงระบบ
จ่ายไฟฟ้าเหนือขบวนรถไฟฟ้าและ
สถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าว่าเป็นกิจการ
การซ่อมแซม (REPAIR) ที่ใช้เทคโนโลยี
ช้ันสูงได้ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ที่  ส 2/2562  
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 หรือไม่ 

เทคโนโลยีระบบรางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565 
2. ขร. ได้ให้ความเห็นสนับสนุนโครงการ
ซ่อมบ ารุงระบบจ่ายไฟฟ้าเหนือขบวนรถไฟฟ้า
และสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยถือเป็นกิจการ 
การซ่อมแซม (REPAIR) ที่ใช้เทคโนโลยีช้ันสูงได้ 
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
ที่ ส 2/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  
เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 

3. พิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ต่อประกาศคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน ที่ ส 2/2562 เรื่องการให้
การส่ งเสริ มกิ จการอุ ตสาหกรรม 
ระบบราง 

3. ขร. ได้มีหนังสือถึง สกท. เมื่อวันที่ 3 
ธันวาคม 2564 เพื่อน าเสนอรายงานโครงการ
ศึกษาศักยภาพช้ินส่วนยานยนต์ไทย เพื่อเข้า
สู่ห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-
Curve) และรายงานผลการพิจารณา เ รื่ อ ง
การศึกษาเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่ง
ร ะ บ บ ร า ง ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ข อ ง 
คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขนส่ ง ร ะบบราง ในคณะกรรมาธิ ก า ร 
การอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎร รวมถึง
ข้อเสนอของ ขร. ต่อประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ที่ ส 2/2562 เรื่องการ
ให้การส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรมระบบราง 
โดยเสนอให้ สกท. พิจารณาแก้ไขประกาศฯ 
ในประเด็นต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการฯ  
มาขอรับการส่งเสริมจาก สกท. มากขึ้น 
ปัจจุบัน สกท. อยู่ระหว่างแก้ไขร่างประกาศฯ 
(ฉบับแก้ไข) ตามความเห็น ขร. 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและก ากับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ M2S๑ ศึกษาจัดท ามาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพ่ิมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ จ านวน 5 โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้ กมป. 

11 ศึกษามาตรฐานระบบรางของ 
UIC 

 
ด าเนินการต่ออายุสมาชิกฯ และน า
มาตรฐานระบบรางของ UIC มาศึกษา
และพัฒนาจัดท าร่างมาตรฐานความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้านระบบ
การขนส่งทางราง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
1. ต่ออายุสมาชิกฯ แล้ว เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 
2564 
2. น ามาตรฐานจาก UIC มาจัดท าร่างมาตรฐาน
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้านระบบ 
การขนส่งทางราง ส่งให้ กยร. แล้ว เมื่อวันท่ี 
8 กุมภาพันธ์ 2565 

0.35 
(วงเงินรวม  
0.35 ลบ.) 

0.40 
เบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ 
25 ตุลาคม 2564 
จัดสรรงบด าเนินงาน
เพื่อจ่าย เนื่องจาก
ส่วนต่างของค่าเงิน 
ยูโร 

- กมป. 

12 ศึกษาวิ เคราะห์ ประเภท และ
คุณลักษณะของรถขนส่งทางราง 
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการขนส่งทางราง 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ศึกษาวิเคราะห์ ประเภท และคุณลักษณะ
ของรถขนส่งทางรางให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการขนส่งทางรางแล้วเสร็จ  
เมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

0.46 
(วงเงินรวม  
9.68 ลบ.) 

0.46 
เบิกจ่ายแล้ว  

เมื่อวันที่  
15 ตุลาคม 2564 

- กมป. 

13 ศึกษาการพัฒนาระบบก ากับดูแล 
ความปลอดภัยและความมั่นคง 
ของการขนส่งทางราง 

 
1. จัดถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งท่ี 2 
2. ส่งมอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Draft Final) งวดที่ 4 
3. จัดประชุมกลุ่มย่อย (Working 
Group) ครั้งท่ี 2 
4. จัดถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งท่ี 3 
5. ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
1. จัดถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 
2. ตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ 4 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 
3. จัดประชุมกลุ่มย่อย (Working Group) ครั้งที ่2 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวนัที ่28 กุมภาพันธ์ 2565 
4. จัดถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2565 
5. ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ ์(Final Report) 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 
6. เนื่องจากที่ปรึกษาขอให้พิจารณาแก้ไข
สัญญา ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือ

11.05 
(วงเงินรวม  

24.80 ลบ.) 

6.83 การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-
19  ส่ งผล ให้ 
ที่ปรึกษาส่งมอบ
งานล่าช้า 

กมป. 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

ผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด าเนินการแก้ไข
สัญญาแล้วเสร็จ ลงนามเมื่อ 21 กรกฎาคม 2565 
7. ตรวจรับวดีทัิศนแ์สดงผลการศึกษาของโครงการ 
ไฟล์ข้อมูลโครงการทั้งหมดบันทึกใน Portable 
Hard disk  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 
8. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย 

14 ศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุจุดตัดทาง
ถนนและทางรถไฟ 

 
1. จัดการประชุมสัมมนา เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลของโครงการฯ ครั้งท่ี 2 
2. ส่งมอบรายงานความคืบหน้า ฉบับที่ 2 
(Progress Report 2) 
3. ส่งมอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Draft Final Report) 
4. ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) 
5. ส่งมอบข้อมูลรายงานทั้งหมด 
(รูปแบบ Digital Report) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
1. ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลของโครงการฯ ครั้งท่ี 2 เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2564 
2. ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลของโครงการฯ ครั้งท่ี 3 เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2565 
3. ส่งมอบรายงานความคืบหน้า ฉบับที่  2 
(Progress Report 2) แล้ว  เมื่ อวันที่  14 
มกราคม 2565 
4. ส่งมอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft 
Final Report) แล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 
2565 
5. ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
เมื่อวันที ่3 สิงหาคม 2565 และตรวจรับแล้ว
ในวันเดียวกัน 
6. มีแผนส่งมอบข้อมูลรายงานทั้งหมด (รูปแบบ 
Digital Report)  ในวนัท่ี 8 สงิหาคม 2565
และจะพิจารณาตรวจรับในวันเดียวกัน 
 

- - - กมป. 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

15 จัดท าร่ างมาตรฐานการขนส่ง 
ทางราง 

 
จัดท าร่างมาตรฐานการขนส่งทางราง  
เพื่ อ เสนอคณะกรรมการจัดท า
มาตรฐานการขนส่งทางรางพิจารณา 
7 มาตรฐาน 
1. มาตรฐานระบบการจ่ายไฟฟ้า
กระแสสลับ 
2. มาตรฐานรูปแบบการต่อหม้อแปลง 
ส าหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 
3. มาตรฐานแนะน าคุณลักษณะ 
รถขนส่งทางราง 
4. มาตรฐานระบบป้องกันเหตุ
อันตรายของขบวนรถอัตโนมัติ
ส าหรับระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ
แบบ ETCS Level 1 
5. มาตรฐานระบบการควบคุม 
ก ากับดูแล และเก็บข้อมูลในระบบ
การจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับส าหรับ 
รถขนส่งทางราง 
6. มาตรฐานการออกแบบโบกี้
บรรทุกตู้สินค้า 
7. มาตรฐานรางเชื่อมยาว 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
เสนอมาตรฐานผ่าน คค. เรียบร้อยแล้ว 
1. มาตรฐานระบบการจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบั 
2. มาตรฐานรูปแบบการต่อหม้อแปลง 
ส าหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 
3. มาตรฐานแนะน าคุณลักษณะรถขนส่ง
ทางราง 
4. มาตรฐานการขนส่ งสินค้าอันตราย 
ทางรถไฟ 
ขั้นตอนเสนอคณะอนุกรรมการจั ดท า
มาตรฐาน 
5. มาตรฐานระบบการควบคุม ก ากับดูแล 
และเก็บข้อมูล ในระบบการจ่ ายไฟฟ้า
กระแสสลับส าหรับรถขนส่งทางราง 
ขัน้ตอนเสนอคณะกรรมการจัดท ามาตรฐาน 
6. มาตรฐานระบบควบคุมอาณัติสัญญาณ
จากศูนย์กลางบนโครงข่ายรถไฟสายประธาน 
ขั้นตอนเสนอมาตรฐาน คค. ให้พิจารณา
มอบหมายหน่วยงานพิจารณาบังคับใช้ 
7. มาตรฐานระบบป้องกันเหตุอันตรายของ
ขบวนรถอัตโนมัติ  ส าหรับระบบอาณัติ
สัญญาณรถไฟแบบ ETCS Level 1 
8. มาตรฐานการออกแบบโบกี้บรรทุกตู้สินค้า 
9. มาตรฐานรางเช่ือมยาว 
 
 
 
 

- - - กมป. 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ M2S2 สนับสนุน/ส่งเสรมิการจัดท าร่างพระราชบัญญตัิการขนส่งทางราง พ.ศ. .... เพื่อให้มีบทบัญญัติในการก ากับดูแลการขนส่งทางราง จ านวน ๒ โครงการ/กจิกรรม ดังนี ้ กกม. 

16 จัดท าร่างพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางราง พ.ศ. .... เพื่อเสนอ
ตามกระบวนการจัดท าและก่อน
ตราออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ 

 
1. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฯ สรุปผล
การพิจารณาตรวจร่าง พ.ร.บ.ฯ  
และให้ ขร. แจ้งยืนยันก่อนส่งไปยัง
คณะรัฐมนตรี 
2. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ฯ 
ส่งไปยังรัฐสภา (สส.+สว.) 
3. รัฐสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ (สส. 
3 วาระ + สว. 3 วาระ) 
4. ส านักเลขาธิการคณะรั ฐมนตรี
ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนน าขึ้น
ทูลเกล้าถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 
5. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่งร่าง พ.ร.บ.ฯ 
ที่ตรวจพิจารณาแล้วเสร็จไปยังส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี โดย ขร. ได้เข้าร่วมประชุมช้ีแจง
และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) เมื่ อวันที่   
21 กุมภาพันธ์ 2565 โดย ครม. ลงมติรับทราบ
ผลการประชุมวิปรัฐบาลซึ่งให้เสนอร่าง พ.ร.บ.ฯ 
ต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบวาระ
เป็นเรื่องด่วน ทั้งนี้ สลค. ได้ส่งร่าง พ.ร.บ.ฯ 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสภาผู้แทนราษฎร
เพื่ อพิ จารณาเป็ นเรื่ องด่ วนต่ อไปแล้ ว  
สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ฯ 
(วาระที่ 1) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565  
และอยู่ระหว่างการพิจารณาคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ (วาระที่ 2) โดยเริ่มประชุมพิจารณา
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 

- - - กกม. 

17 ศึกษา วิเคราะห์ จัดเตรียมข้อมูล 
เพื่อช้ีแจง/สนับสนุน การจัดท า 
ร่างพระราชบญัญัตกิารขนส่งทางราง 
พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

  
จัดเตรียมข้อมูล เพื่อช้ีแจง/สนับสนุน 
ประกอบการตรวจพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 
การขนส่ งทางราง พ.ศ. ... . ของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
จัดเตรียมข้อมูลและเตรียมความพร้อมเข้า
ร่วมช้ีแจงในการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ 
ของสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญเพื่อให้
ข้อมูลได้ข้อยุติ 
 
 
 

- - - กกม. 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์  M2S3 ก าหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายล าดับรอง เพื่อให้มีมาตรฐานและก ากับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

กมป. และ  
กกม. 

18 จัดท าร่างกฎหมายล าดับรอง  
1. จัดล าดับร่างกฎหมายล าดับรอง 
ในเรื่ องที่ เป็ นภารกิ จหลั กแ ล ะ 
มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
2. พิจารณารายละเอี ยดเนื้ อความ 
ในร่างกฎหมายล าดับรองว่าสอดคล้อง
กับหลักการของร่าง พ.ร.บ. การขนส่ง
ทางราง พ.ศ. .... หรือไม่ และขัดแย้ง 
กับกฎหมายอื่นที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งม ี
การบังคบัใช้แล้วหรือไม่ 
3. ตรวจสอบความถูกต้องของร่าง
กฎหมายล าดับรองให้ เป็นไปตาม
หลักการ/แนวทาง/รูปแบบการร่าง
กฎหมาย 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
1. มีร่างกฎหมายล าดับรองภายใต้ร่าง พ.ร.บ. 
การขนส่ งทางราง พ.ศ. ... . เพื่ อรองรั บ 
การด าเนินงานตามภารกิจหลักและความ
จ าเป็นเร่งด่วน 
2. กมป. มีการเตรียมร่างกฎหมายล าดับรอง
ด้านความปลอดภัยไว้แล้ว 13 ฉบับ จากทั้งหมด 
19 ฉบับ 

- - - กมป. และ  
กกม. 

19 จัดท าร่างกฎหมายล าดับรองว่า
ด้วยเขตระบบฯ และเขตปลอดภัย 

 
จัดท าร่างกฎหมายล าดับรองว่าด้วย 
เขตระบบฯ และเขตปลอดภัย 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
จัดท าร่างกฎหมายล าดับรองว่าด้วยเขตระบบฯ 
และเขตปลอดภัย 

- - - กมป. และ  
กกม. 

20 จัดท าร่างกฎหมายล าดับรองว่า
ด้วยใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ 

 
จัดท าร่างกฎหมายล าดับรองว่าด้วย
ใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที ่

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จัดท าร่างกฎหมายล าดับรองว่าด้วยใบอนุญาต 
ผู้ประจ าหน้าที ่

- - - กมป. และ  
กกม. 

21 จัดท าร่างกฎหมายล าดับรองว่า
ด้วยทะเบียนรถขนส่งทางราง 
 

 
จัดท าร่างกฎหมายล าดับรองว่าด้วย
ทะเบียนรถขนส่งทางราง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จัดท าร่างกฎหมายล าดับรองว่าด้วยทะเบียนรถ
ขนส่งทางราง 
 
 

- - - กมป. และ  
กกม. 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ M2S4 ก ากับให้การขนสง่ทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางรางและสร้างแนวทางเพือ่เพิ่มความปลอดภัยลดอุบตัิเหตุ จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้ กมป. 

22 การติ ดตามและประเมิ นผล 
การด าเนิ นการตามมาตรฐาน 
การขนส่งทางราง 

 
1. ติ ดตามการด า เนิ นการตาม
มาตรฐานการขนส่งทางราง ทั้งหมด 4 
มาตรฐาน 
1.1 มขร. R-002-2564 มาตรฐาน
แนะน าคุณลักษณะของรถขนส่ง 
ทางราง (Recommended General 
Standard for Rolling Stock) 
1.2 มขร. E-002-2565 มาตรฐาน
ระบบการจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ 
1.3 มขร. E-003-2565 มาตรฐาน
รูปแบบการต่อหม้อแปลง ส าหรับไฟฟ้า
กระแสสลับ 
1.4 มขร. R-001-2564 มาตรฐาน
การทดสอบรถโบกี้บรรทุกตู้สินค้า 
(Bogie Container Flat Wagon, BCF) 
2. จัดท ารายงานวิเคราะห์หาแนวทาง 
การแก้ไขตามมาตรฐานการขนส่ง 
ทางราง หรือทุกครั้งที่มีเหตุส าคัญ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
1. ติดตามการด าเนินการตามมาตรฐาน 
การขนส่งทางรางแล้วทั้งหมด 3 มาตรฐาน 
ติดตามโดย 
1.1 ลงพื้นที่ เพื่ อติดตามความคืบหน้า 
การก่อสร้างระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ 
( Automated People Mover : APM)  
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เมื่อวันท่ี 
2 พฤศจิกายน 2564 และรายงานผลพรอ้ม
ทั้งมอบหมาย ทอท. พิจารณารับความเห็น
ของ ขร. แล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2564 ซึ่งมีการอ้างอิงถึง มขร. R-002-2564 
1.2 รฟฟท. ด าเนินการตามมาตรฐานระบบ
การจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ มขร. E-002- 
2565 และมาตรฐานรูปแบบการต่อหม้อ
แปลง ส าหรับไฟฟ้ากระแสสลับ มขร. E-003- 
2565 ซึ่งพบว่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 
2. รายงานผลการลงพื้นที่ร่วมกับ บริษัท 
รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด (รฟฟท.) เพื่อหาสาเหตุ 
แนวทางป้องกัน และการปฏิบัติเมื่อโครงการ
ระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเกิดเหตุขัดข้อง
ด้านระบบไฟฟ้าเป็นจ านวนหลายครั้ง พร้อม
เสนอแนวทางป้องกันเหตุขัดข้อง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบ
จ่ายไฟฟ้า ในโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง
สายสีแดง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 

- - - กมป. 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

23 กระบวนการตรวจสอบแบบก่อน
ก่อสร้างและระหว่างก่อสร้าง 

 
จัดท ากระบวนการตรวจสอบแบบ
ก่อนก่อสร้าง และระหว่างก่อสร้าง 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
จัดท ากระบวนการตรวจสอบแบบก่ อน
ก่อสร้าง และระหว่างก่อสร้าง 

- - - กมป. 

24 กระบวนการตรวจสอบเขตระบบฯ 
และเขตปลอดภัย 

 
จัดท ากระบวนการตรวจสอบเขต
ระบบฯ และเขตปลอดภัย  

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
จัดท ากระบวนการตรวจสอบเขตระบบฯ  
และเขตปลอดภัย 

- - - กมป. 

25 กระบวนการจดทะเบียนรถขนส่ง
ทางราง 

 
จัดท ากระบวนการจดทะเบียนรถ
ขนส่งทางราง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จัดท ากระบวนการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง 

- - - กมป. 

พันธกิจ M๓ ก ากับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กลยุทธ์ M3S๑ การก าหนดมาตรฐานและมาตรการก ากับดูแลการขนส่งทางราง จ านวน 6 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี กกร./กยร. 

26 โครงการศึกษาและจัดท าระบบ
ประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน
การขนส่งทางรางในแต่ละสายทาง
ของประเทศ 

 
1. ศึ กษารวบรวมการประ เมิน
ประสิทธิภาพระบบรางของต่างประเทศ 
ทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัต ิเพื่อเป็น
ตน้แบบในการประเมินประสิทธิภาพ
ระบบรางของประเทศไทย  
2. จัดท าระบบก ากับและจัดเก็บข้อมูล
การประเมินประสิทธิภาพระบบราง
ของประเทศไทย 
3. จั ดท าข้ อ เสนอแนะแนวทาง 
การด าเนินการก ากับและประเมิน
ประสิทธิภาพระบบรางของประเทศไทย  
4. ประชาสัมพันธ์โครงการและรับ
ฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ 
กิจกรรมเพือ่ส่งเสรมิและประชาสัมพันธ ์

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้พิจารณา
รายงานฉบับกลาง (Interim Report) และ
เห็นชอบรายงานฯ แล้ว (งวดที่ 3) เมื่อวันที่ 
14 มกราคม 2565 
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้พิจารณา 
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) 
และเห็นชอบรายงานฯ แล้ว (งวดที่ 4) เมื่อวันที่ 
27 มิถุนายน 2565 
3. จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแลว้ 
เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2565 
4. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ จ านวน 2 หลักสูตร 
เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2565 และวันท่ี 12 
กรกฎาคม 2565 

12.11 
(12.08) 
(วงเงินรวม  

15.14 ลบ.) 

9.06 
เบิกจ่ายแล้ว  

เมื่อวันที่  
7 กรกฎาคม 2565 

- กกร. 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

ในรูปแบบการประเมินคุณภาพสถานี 
และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
โครงการ) 
5. การถ่ายทอดองค์ความรู้  
6. ส่ ง ม อบ ร า ย ง า น ฉ บั บ กล า ง 
(Interim Report) 
7. ส่งมอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Draft Final Report)  
8. ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report)  
9. ส่งมอบรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 
(Executive Summary Report) 
10. ส่ งมอบข้อมูลรายงานทั้ งหมด 
(รูปแบบ Digital Report) และส่งมอบ
ข้อมูลของโครงการทั้งหมด 

27 การจัดท ามาตรฐาน มาตรการ
หลักเกณฑ์ การก ากับการให้บริการ 
เพื่ อป้ องกันการแพร่ ร ะบาด 
ของโรคในระบบขนส่งทางราง 

 
ออกประกาศมาตรการก ากับและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเ ช้ือ 
Covid-19 ของระบบขนส่งทางราง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ออกประกาศมาตรการ ขร. ป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อ Covid-19 ของระบบขนส่ง
ทางราง 

- - - กกร. 

28 ก าหนดมาตรฐานการประกอบ
กิจการขนส่งทางราง 

 
1. ทบทวนร่างมาตรฐานการประกอบ
กิจการขนส่งทางราง 
1.1 ร่างประกาศ ขร. เรื่องแบบและ
ระยะเวลาการรายงานการประกอบ
กิจการขนส่งทางราง พ.ศ. .... 
1.2 ร่างประกาศ ขร. เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการส่งบัญชีแสดง

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
1.1 รวบรวมข้อมูลประกอบการรายงานผล 
การประกอบกิจการขนส่ งทางรางของ 
ผู้ให้บริการขนส่งทางราง (MRT/BTS/SRTET) 
1.2 รวบรวมข้อมูลประกอบการทบทวนร่าง
มาตรฐานการประกอบกิจการขนส่งทางราง 
เพื่อจัดท าประกาศ/กฎกระทรวง ภายหลัง 
พ.ร.บ. การขนส่งทางรางมีผลบังคับใช้ (ภายใน 
6 เดือน) 

- - - กกร. 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

สถานะทางการเงินงบการเงิน และ
รายงานประจ าปี พ.ศ. .... 
2. จัดท าร่างแนวทางการตรวจสอบ
มาตรฐานการประกอบกิจการขนส่ง
ทางราง (Checklist) 

2. จัดท าร่างแนวทางการตรวจสอบมาตรฐาน
การประกอบกิจการขนส่งทางราง (Checklist) 
แล้วเสร็จ 

29 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับอัตราค่าโดยสารของรถไฟฟ้า 

 
1 .  ศึ กษาและวิ เ ค ร าะห์ ข้ อมู ล 
ที่ เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้า 
สายสีเขียวร่วมกับ กกร. 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
1. กยร. และ กกร. ร่วมกันจัดท าข้อมูล
ประกอบการด าเนินงานของคณะท างาน
พิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารและ
จัดการเดินรถไฟฟ้าสายสี เขียว ภายใต้
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา 
2. กยร. และ กกร. ร่วมกันจัดท าหนังสือ
เสนอ คค. เพื่อรายงานผลการด าเนินการ 
ที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
รถไฟฟ้าสายสีเขียวของคณะกรรมาธิการ 
การคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร 
3. วิเคราะห์นโยบายโครงการรถไฟฟ้าสาย 
สีเขียวของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(นายชัชชาติ  สิทธิพันธ์) 
4. เข้าร่วมการสัมมนาสรุปผลการศึกษา
โครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) 
สายสีเทา (ช่วงวัชรพล–ทองหล่อ) และจดัท า
หนังสือถึงกรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอความเห็น
ด้านการก าหนดอัตราค่าโดยสารเรียบร้อยแล้ว 
5. กยร. และ กกร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงาน 
เพื่อด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงความ

- - - กยร. 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

ร่วมมือ การมอบหมายให้กรุงเทพมหานคร
เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต  
และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565 

  2. ของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในโครงการ
ศึกษาก าหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูง 
ค่าแรกเข้า และหลักเกณฑ์การขึ้น
อัตราค่าโดยสารขนสง่มวลชนระบบราง 

จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแผนงานบูรณา
การพัฒนาด้ านคมนาคมและโลจิสติ กส์   
ในโครงการศึกษาก าหนดอัตราค่าโดยสาร 
ขั้นสูง ค่าแรกเข้า และหลักเกณฑ์การขึ้นอัตรา
ค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบราง ปัจจุบันผ่าน 
การพิจารณาของส านักงบประมาณ และ
คณะกรรมาธิ การวิ สามัญพิ จารณาร่ าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว โดยได้รบั
จัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 18.0705 ล้านบาท 

    

30 ก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับอัตรา
ค่าบริการขนส่งทางราง 

 
ทบทวนร่างมาตรฐานเกี่ยวกับอัตรา
ค่าบริการขนส่งทางราง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
1. ทบทวนร่างมาตรฐานเกี่ยวกับอัตราค่า
โดยสารทางราง เสนอ อขร. ผ่านการประชุมอนุ คจร.  
2. ข้อเสนอการก าหนดอัตราค่าโดยสาร
รถไฟชานเมืองสายสีแดง 
3. ข้อเสนอการก าหนดอัตราค่าโดยสาร Tram 
ภูเก็ต 
4. ทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการขนส่ง 
ทางรถไฟจากสถานีหนองคายไปยังสถานีรถไฟ 
ท่านาแล้ง (สปป.ลาว) (บันทึก ที่ คค0903.2/ 
415 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565) โดย อขร. 
ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 
มอบหมายให้ กกร. ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง 

- - - กกร. 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

31 ก ากับติดตามแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ในการประกอบกิจการขนส่งสินค้า
ทางรางให้แก่ผู้ประกอบการ 

 
สรุปผลการก ากับติดตามแก้ ไข
ปัญหาอุปสรรคในการประกอบ
กิจการขนส่งสินค้าทางราง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
การก ากับติดตามแก้ไขปัญหาอุปสรรคใน
การประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางราง 
1. จัดท าสรุปผลการก ากับติดตามแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการประกอบกิจการขนส่ง
สินค้าทางราง (กรณี ปตท.) 
2. กรณีการสนับสนุนภาคเอกชนเป็นผู้ร่วม
ให้บริการเดินรถ โดยเสนอแนวทางการให้
ภาคเอกชนสามารถให้บริการขนส่งทางราง
ตาม พรบ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2562 เพื่อ
หารือต่อ สคก. และ สคร. (หนังสือ ด่วนที่สุด  
ที่ คค 0903.2/556 ลงวันที่ 19 เมษายน 
2565 และ คค 0903.2/557 ลงวันที่ 
19 เมษายน 2565  ) 

- - - กกร. 

กลยุทธ์ M3S2 การก ากับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ กกร. 

32 การส ารวจ ตรวจ ประเมินสภาพ
กายภาพสถานี และระบบการ
เช่ือมต่อโดยรอบสถานีรถไฟและ
รถไฟฟ้า  (รถไฟระหว่างเมือง 
รถไฟทางคู่ และรถไฟฟ้าในเขต
เมือง) 

 
การส ารวจ ตรวจ ประเมินสภาพกายภาพ
สถานีและระบบการเช่ือมต่อโดยรอบ
สถานีรถไฟและรถไฟฟ้า 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
1. ลงส ารวจที่สถานี ARL พญาไท และ
จัดท าสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
ก ากับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางราง 
ครั้งที ่3/2564 กรณีการปรับปรงุสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการภายในสถานี
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ เสนอ คค. เพื่อสั่ง
การมอบหมาย รฟท. ด าเนินการ 
2. ลงส ารวจสถานี ARL หัวหมาก พญาไท 
ราชปรารภ รามค าแหง และมักกะสัน  
เพื่อตรวจสอบรูปแบบการปรับปรุงการติดตัง้
ระบบพ้ืนผิวต่างสัมผัส 

- - - กกร. 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

3. ตรวจประเมินความพร้อมการให้บริการ
สถานี ร ถ ไฟชาน เ มื อ งส ายสี แ ด งและ
สถานีกลางบางซื่อ ดังนี ้
(1) สถานีกลางบางซื่อ 
(2) สถานีรถไฟชานเมืองสายสีแดงเหนือ 
จ านวน 9 สถานี ได้แก่ จตุจักร วัดเสมียน
นารี บางเขน ทุ่งสองห้อง หลักสี่ การเคหะ  
ดอนเมือง หลักหก และรังสิต 
(3) สถานีรถไฟชานเมืองสายสีแดงตะวันตก 
จ านวน 3 สถานี ได้แก่ บางซ่อน บางบ าหรุ 
และตลิ่งชัน 
    ทั้ งนี้  ได้น า เสนอผลการประ เมินต่อ
คณะอนุกรรมการด้านประเมินคุณภาพ
สถานีรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และ
สถานีกลางบางซื่อ ครั้งที่ 2/2565 และได้
รายงานผลฯ คค. แล้วเสร็จ ซึ่ง ปกค. และ 
รวค. รับทราบ และ รปค.(ขส.) มีข้อสั่งการ
ให้ ขร. และ กยผ. สปค. รับทราบ และให้ 
รฟท. ด าเนินการต่อไป 
4. ลงส ารวจตรวจสอบสภาพกายภาพ
บริเวณทางลักผ่านบริเวณสถานีรถไฟชุมทาง
บางซื่อ และรายงานผล คค. ซึ่ง คค. มีข้อสั่ง
การให้ รฟท. และ ขร. ด าเนินการต่อไป 
5. ลงส ารวจตรวจประเมินคุณภาพสถานี
รถไฟ จ านวน 8 สถานี ได้แก่ เชียงใหม่  
นครล าปาง นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ 
ชุมทางฉะเชิงเทรา หัวหิน และชุมทางหาดใหญ่ 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

6. ลงส ารวจตรวจประเมินคุณภาพสถานี
รถไฟฟ้าในเมืองและชานเมือง จ านวน 11 
สถานี ดังนี ้ 
(1) สถานีรถไฟสายสีน้ าเงิน ได้แก่ เพชรบุรี 
สุขุมวิท ลาดพร้าว และหลักสอง 
(2) สถานีรถไฟสายสีม่วงคลองบางไผ่ 
(3) สถานีรถไฟชานเมืองสายสีแดง ได้แก่ 
สถานีกลางบางซื่อ และดอนเมือง 
(4) สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พญาไท 
(5) สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว ได้แก่ หมอชิต 
คูคต และแยก คปอ. 

33 จั ด ท า ร่ า ง ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ
ข้อบังคับต่างๆ เพื่อก ากับการ
บริการขนส่งทางราง เช่น ร่าง
กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการยื่นค าขอใบอนุญาต
แ ล ะ ก า รต่ อ อ ายุ ใ บอนุญ าต
ประกอบกิจการขนส่งทางราง  

 
ปรับปรุงร่างกฎหมายล าดับรองตาม
ร่ า งพระ ร าชบั ญญั ติ ก า ร ขนส่ ง 
ทางราง พ.ศ. .... 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ปรับปรุงร่างกฎหมายล าดับรองจากเดิมเป็น
ร่างกฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาต การ
อนุญาต และการออกใบอนุญาต ตามร่างที่
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และ
ที่ได้หารือร่วมกับ กกม. 

- - - กกร. 

34 โครงการศึกษาการก ากับการใช้
ประโยชน์ราง และจัดท ากฎระเบียบ
เพื่อรองรับการขนส่งทางรางใน
เส้นทางหลักของประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ รั บ พั ส ดุ 
ในงานจ้ างที่ปรึกษาฯ พิจารณา
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 
(Executive Summary Report) ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่
ปรึกษาฯ พิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) และรายงานสรุปส าหรับ
ผู้บริหาร (Executive Summary Report) 
ภาษา ไทยและภาษาอั ง กฤษ  โ ดย ไ ด้
ด าเนินการตรวจรับงาน พร้อมเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างงวดสุดท้ายแล้ว 

5.05 
(วงเงินรวม  

20.20 ลบ.) 

5.05 
เบิกจ่ายแล้ว  

เมื่อวันที่  
25 มกราคม 2565 

- กกร. 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

35 ออกประกาศ/ข้อก าหนด/กฎระเบยีบ
ที่ เกี่ยวข้องกับการก ากับการใช้
ประโยชน์ราง 

 
ทบทวนร่ างประกาศ/ข้อก าหนด/
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก ากับ
การใช้ประโยชน์ราง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จัดท าข้ อมู ลประกอบการทบทวนร่ าง
ประกาศ/ข้อก าหนด/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการก ากับการใช้ประโยชน์ราง เพื่อจัดท า
ประกาศ/กฎกระทรวง ภายหลัง พ.ร.บ. การขนส่ง
ทางรางมีผลบังคับใช้ (ภายใน 8 เดือน/1 ปี)  

- - - กกร. 

พันธกิจ M4 พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ M4S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี กมป. 

36 แผนการอ านวยความสะดวก
รองรับการเดินทางของประชาชน
ในช่วงเทศกาล 

 
จัดท าข้อมูลประกอบแผนอ านวยความ
สะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทาง
ของประชาชน ของ คค. และลงพื้นที่ 
โดยมีกรอบการด าเนินการ ดังน้ี  
1. มาตรการอ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยรองรับการเดินทางของ
ประชาชนในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 
ระหว่างวนัที่ 21-24 ตุลาคม 2564 
2. แผนการอ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยรองรับการเดินทางของ
ประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 
3. แผนการอ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยรองรับการเดินทางของ
ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ของจีน 
(เทศกาลตรุษจีน) ระหว่างวันที่28 
มกราคม - 1 กมุภาพันธ์ 2565 
4. แผนการอ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยรองรับการเดินทางของ

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
1. จัดเตรียมมาตรการอ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยรองรับการเดินทางของ
ประชาชนในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่าง
วันท่ี 21-24 ตุลาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว 
2. จัดเตรียมแผนการอ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยรองรับการเดินทางของ
ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 
เพื่อให้ สนข. รวบรวมและจัดท าแผนการ
อ านวยความสะดวกฯ เสนอ คค. 
3. จัดเตรียมแผนการอ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยรองรับการเดินทาง 
ของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ของจีน 
(เทศกาลตรุษจีน) ระหว่างวันท่ี 28 มกราคม 
- 1 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้ สนข. รวบรวม
และจัดท าแผนการอ านวยความสะดวกฯ 
เสนอ คค. 
4. จัดเตรียมแผนการอ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยรองรับการเดินทางของ

- - - กมป. 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

ประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์  
ระหว่างวันที่ 12-18 เมษายน 2565 
5. มาตรการอ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยฯ ช่วงวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 13-
17 กรกฎาคม 2565 
6. มาตรการอ านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยฯ ช่วงวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ ระหว่างวันที่ 28 – 31 
กรกฎาคม 2565 

ประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่าง
วันท่ี 12-18 เมษายน 2565 เพื่อให้ สนข. 
รวบรวมและจัดท าแผนการอ านวยความ
สะดวกฯ เสนอ คค. 
5. จัดเตรียมมาตรการอ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยฯ ช่วงวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 13-17 
กรกฎาคม 2565 เพื่อให้ สนข. รวบรวม
และจัดท าแผนการอ านวยความสะดวกฯ 
เสนอ คค. 
6. จัดเตรียมมาตรการอ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยฯ ช่วงวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ ระหว่ างวันที่  28 – 31 
กรกฎาคม 2565 เพื่อให้ สนข. รวบรวม
และจัดท าแผนการอ านวยความสะดวกฯ 
เสนอ คค. 

กลยุทธ์ M4S2 ส่งเสริมให้ความรูก้ารประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ กกร. 

37 ส่ ง เสริ ม ให้ ความรู้ / ให้ ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ต่อผู้ประกอบ
กิจการขนส่งทางราง 

 
การฝึกอบรม/ถ่ายทอดความรู้ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
1. โครงการศึกษาเพื่ อพัฒนาแบบจ าลอง 
การคาดการณ์การเดินทางด้วยระบบราง 
และการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน
ทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 ได้จัดถ่ายทอดความรู้ 
ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2564  
2. โครงการศึกษาการพัฒนาระบบก ากับดูแล
ความปลอดภัยและความมั่นคงของการขนส่ง
ทางราง ได้จัดถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที ่2 เมื่อ

- - - กกร. 



-50- 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 และครั้งที่ 3 เมื่อ
วันที่ 30 มีนาคม 2565 
3. โครงการศึกษาและจัดท าระบบประเมิน
ประสิทธิภาพการด าเนินงานการขนส่งทางราง
ในแต่ละสายทางของประเทศ ได้จัดอบรม
ถ่ายทอดความรู้ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 
และวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 

38 การอบรมการบริหารจัดการฐาน 
ข้อมูลระบบก ากับและการจัดเก็บ
ข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพ
ระบบราง 

 
จัดการอบรมการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลระบบก ากับและการจัดเก็บ
ข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพ
ระบบรางภายในไตรมาสที่ 4 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ภายใต้โครงการ
ศึกษาและจัดท าระบบประเมินประสิทธิภาพ
การด าเนินงานการขนส่งทางรางในแต่ละ
สายทางของประเทศเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 
12 กรกฎาคม 2565 

- - - กกร. 

กลยุทธ์ M4S3 การจัดการเรื่องรอ้งเรียน จ านวน 2 โครงการ/กจิกรรม ดังน้ี กกร. กมป.
และ กยร. 

39 รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน  
สรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงาน
รอบ 12 เดือน ณ เดือนกันยายน 2565 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
จัดท ารายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
ของ ขร. ประจ าปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
(บันทึก ที่ คค 0903.2/99 ลงวันที่ 7 เมษายน 
2565) 

- - - กกร. กมป.
และ กยร. 

40 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียน 

 
จัดท ากระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
1. จัดท าข้อมูลประกอบการทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
(แต่งตั้งคณะท างาน DRT Care) 
2. ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook ของ ขร. 
 
 
 

- - - กกร. 



-51- 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ M4S4 ก าหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและตดิตามแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้ กกร. 

41 การส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
ระบบขนส่ งทางรางทุ กกลุ่ ม  
เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ และส ารวจ
ปัญหาอุปสรรคการขนส่งทางราง/
ส ารวจความคิดเห็น/รวบรวมความ
ต้องการของผู้ประกอบกิจการ
ขนส่งทางราง   

 
ส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบ
ขนส่งทางราง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบขนส่ง
ทางรางทั้งรถไฟฟ้าในเมืองและชานเมือง และ
รถไฟระหว่างเมือง 

- - - กกร. 

42 การรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการบริการขนส่งทางราง 
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการ
ขนส่งทางราง 

 
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้
สว่นเสียในการบริการขนส่งทางราง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
1. ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นประชาชน 
กรณีย้ายสถานีต้นทางและปลายทางรถไฟเชิง
พาณิชย์จากสถานีกรุงเทพ (หัวล าโพง) เป็น
สถานีกลางบางซื่อ และรายงานต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและ
บริหารโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) 
แล้วเสร็จ 
2. ส ารวจความพึงพอใจ/ความต้องการความ
คาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของ ขร. ผ่านการส ารวจออนไลน์ ระหว่าง
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2565 
3. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ/
ความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ขร. ร่วมกับ กพบ.  
(บันทึก ที่ คค 0907/17 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
2565) 
 

- - - กกร. 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

43 จั ดท าข้ อเสนอแนะ/แนวทาง 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อการเ ช่ือมต่อการเดินทาง
ระหวา่งสถานทีีอ่ยู่ต าแหน่งเดียวกัน 

 
จัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
พื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งทางราง
และการเช่ือมต่อระหว่างสถานีที่อยู่
ต าแหน่งเดียวกัน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
1. ลงพื้นที่ที่หยุดรถอโศกซึ่งเป็นสถานีเช่ือมต่อ
การเดินทางระหว่างรถไฟชานเมืองของ รฟท. 
และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์และรถไฟฟ้า
สายเฉลิมรัชมงคลและรายงานกระทรวง 
แล้วเสร็จ ทั้งนี้ รปค.ขส มีข้อสั่งการ ผอ.สนข 
และ ผวก.รฟท. เพื่อด าเนินการ และ รขร.  
มีข้อสั่งการให้ กกร. ติดตามผลและรายงาน
เป็นระยะ 
2. ลงพื้นที่ส ารวจและรายงานการเช่ือมต่อ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู
กับรถไฟฟ้าสายอื่นๆ โดยลงพื้นที่โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ได้แก่ สถานีลาดพร้าว 
สถานีแยกล าสาลี สถานีหัวหมาก และสถานี
ส าโรง ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู 
ได้แก่ สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี สถานีหลักสี่ 
สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ และสถานีมีนบุรี 
3. สรุปผลการลงพื้นที่และข้อเสนอแนะ
ส าหรับเตรียมความพร้อมในการใช้งาน
อุโมงค์ถนนลอดใต้ทางรถไฟ บริเวณสถานี
ชุมทางบางซื่อ 

- - - กกร. 

44 มาตรการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ 
การให้บริการ/มาตรการส่งเสริม 
การประกอบกิจการขนส่งทางราง 

 
1. จัดท าข้อมูลโปรโมช่ันส่งเสริม 
การเดินทาง 
2. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การให้บริการ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
1. เสนอโปรโมช่ันส่งเสริมการเดินทางด้วย
บัตรโดยสารรายเดือนของรถไฟชานเมือง 
(สายสีแดง) 
2. ข้อเสนอบัตรโดยสารในการเดินทางร่วม
ของรถไฟชานเมือง สายสีแดง (ร่วมกับ ขสมก.) 

- - - กกร. 



-53- 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

3. ข้อเสนอการยกเว้นการจัดเก็บอัตราค่า
แรกเข้าในการเดินทางเช่ือมต่อของรถไฟ
ชานเมือง (สายสีแดง) โดยเตรียมข้อมูลผล
การด าเนินงานเสนอต่อคณกรรมการบริหาร
โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ซึ่ง รวค. 
เป็นประธาน 
4. จัดท าข้อมูลประกอบการพิจารณาการ
จัดท าโปรโมช่ันส่งเสริมการเดินทางของ
รถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู ในการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ด้านราคาค่าโดยสาร 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพ ู

กลยุทธ์ M4S5 ก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ กกร. 

45 มาตรการคุ้มครองผู้ ใ ช้บริการ 
จากเรื่องร้องเรียน 

 
จัดท าแนวทาง/ข้อเสนอมาตรการ 
จากเรื่องร้องเรียน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
รวบรวมข้อมูลเง่ือนไขการออกบัตรโดยสาร 
เพื่อจัดท ามาตรการจากเรื่องร้องเรียน กรณี 
การออกบัตรโดยสาร 

- - - กกร. 

พันธกิจ M5 ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ M5S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง จ านวน 5 โครงการ/กจิกรรม ดังน้ี กพบ. 

46 ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
และแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐภายใน
องค์กร 

 
จัดฝึกอบรมการพัฒนาระบบราชการ 
4.0 ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จัดฝึกอบรมการพัฒนาระบบราชการ 4.0 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 
18-19, 26 ตุลาคม และวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2564 

- - - กพบ. 
 

47 เสนอแนะและให้ค าปรึ กษา
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
ภายในองค์กร เพื่อให้การพัฒนา 

 
จัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
ระบบราชการ 4.0 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบราชการ 4.0 
พร้ อมให้ ค าปรึ กษาผ่ านการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ 

- - - กพบ. 



-54- 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ 
มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 

ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบราชการ 4.0 
พร้อมให้ค าปรึกษาต่อคณะท างานฯ PMQA 
เพื่อจัดท าข้อมูลประกอบการประเมินตนเอง
เพื่อประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 

48 ติดตามและประเมินผล เพื่ อ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
ด้านการพัฒนาระบบราชการ 
ขององค์ กร  และรายงานผล 
การด าเนินงานตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 

 
1. ติดตามประเมินผลจากผูร้ับผิดชอบ
ตัวช้ีวัดรอบ ไตรมาสที่ 1 (ธันวาคม 
2564) 
2. ติดตามประเมินผลจากผูร้ับผิดชอบ
ตัวช้ีวัดรอบไตรมาสที่ 2 (มีนาคม 
2565) 
3. ติดตามประเมินผลจากผูร้ับผิดชอบ
ตัวช้ีวัดรอบไตรมาสที่ 3 (มิถุนายน
2565) 
4. ติดตามประเมินผลจากผูร้ับผิดชอบ
ตัวช้ีวัดรอบไตรมาสที่ 4 (กันยายน 
2565) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
1. จัดท ารายงานความก้าวหน้าผ่านแบบฟอร์ม
การรายงานผลรอบไตรมาสที่ ๑ แล้ว ตาม
บันทึกข้อความ ที่ คค 0907/71 ลงวันที่ 
14 มกราคม 2565 
2. จัดท ารายงานความก้าวหน้าผ่านแบบฟอร์ม
การรายงานผล รอบไตรมาสที่ 2 แล้ว ตามบันทึก
ที ่คค 0907/537 ลงวันที ่12 เมษายน 2565 
3. จัดท ารายงานความก้าวหน้าผ่านแบบฟอร์ม
การรายงานผล รอบไตรมาสที่ 3 แล้ว ตาม
บันทึกข้อความที่ คค 0907/1028 ลงวันที่ 
19 กรกฎาคม 2565 

- - - กพบ. 

49 โครงการฝึกอบรมเพื่ อสร้ าง
ความรู้ ความ เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ 
การพัฒนาระบบราชการ 

 
เสนอโครงการฝึกอบรมการพัฒนา
ระบบร าชกา ร  4 .0  ประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ก า ร พั ฒน า 
ระบบราชการ 4.0 ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ต่อ อขร. 

- - - กพบ. 

50 ส่งเสริมการประกวดรางวัลเลศิรฐั 
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐรายหมวด 

 
1. ศึกษาเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ สาขา 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
รายหมวด ผ่านการฝึกอบรม 
2. ส่งเสริมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ 
สาขาคุณภาพการบริหารจัดการ

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ศึกษาเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐรายหมวดโดยผ่าน 
การอบรมหลักสูตรการประเมินสถานะการเป็น
ระบบราชการ 4.0 

- - - กพบ. 



-55- 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

ภาครัฐ ในหมวดที่มีผลคะแนนสูง
กว่ามาตรฐานพื้นฐาน 

1. ด าเนินการการประเมินสถานะของหน่วยงาน
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 ของ ขร. แล้ว 
โดยมีคะแนนการประเมินตนเอง รวม 462.38 
คะแนน 
2. พิจารณาส่งเสริมหมวดที่ได้คะแนนประเมิน
สูงกว่ามาตรฐานพื้นฐานเข้าสู่การประกวด
รางวัลเลิศรัฐ (ผลจากผู้ตรวจประเมินประกาศ
ในเดือนสิงหาคม 2565) 

กลยุทธ์ M5S2 ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม ดงันี้ กยร. 

51 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพ 

 
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการฯ และ
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR/
จั ดท าขอบเขตงาน/รายงานผล 
การประชุม 
3. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศ
เผยแพร่ 
4. ประชุมคณะกรรมการปรับปรุง 
ร่าง TOR/จัดท าขอบเขตงาน/รายงาน
ผลการประชุม 
5. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศ
เผยแพร่ 
6. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ผล/รายงานผลการประชุม/รายงาน
ผู้ชนะการเสนอราคา 
7. ลงนามในสัญญา 
8. ด าเนินการโครงการฯ 
9. ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
1. รายงานสถานะโครงการฯ และจัดส่งขอบเขต
โครงการให้ รวค. ทราบเรียบร้อยแล้ว 
2.ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 
10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2565 
3. รายงานผลการพิจารณาผล (ครั้งที่ 2) แล้ว
เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2565 
4. อยู่ระหว่างรายงานผลประกาศผู้ ชนะ 
การเสนอราคาให้ รวค. ทราบ ตามหนังสือ 
ที ่คค 0905.7/440 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 
 

1.26 
(วงเงินรวม  
1.26 ลบ.) 

- 
 
 

- กยร. 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

10. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ/รายงานผลการประชุม 

52 โครงการจ้างเหมาเดินสายสัญญาณ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ 
ขร. 

 
1. ขออนุมัติด าเนินการและแต่งตั้ ง
คณะกรรมการ (ร่าง) ขอบเขตของ
งาน (TOR) 
2. จัดท า (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) 
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/
รายงานผู้ชนะการเสนอราคา 
4. ลงนามในสัญญา 
5. ด าเนินงานโครงการฯ 
6. ตรวจรับงาน (60 วัน นับจากวัน
ลงนามในสัญญา) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
1. รายงานผลการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ให้ รวค. ทราบเรียบร้อยแล้ว 
2. ด าเนินการติดตั้งสายแลนตามขอบเขต
การด าเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว 
3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสด ุ
และรายงานผลการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 
ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ คค 0905.7/235  
ลงวันที่ 12 เมษายน 2565 และได้เบิกจ่ายเงิน
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 

0.41 
(วงเงินรวม 0.41 ลบ.) 

0.40 - กยร. 

กลยุทธ์ M5S3 ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยี ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 
ตามต าแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน จ านวน 2 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

สลร. 

53 ส่ ง เสริ มการ เพิ่ มความรู้ และ
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ขร. ตามหลักสูตรที่
ก าหนด (ข้าราชการใหม่ นบต. 
นบก. นบส. หรือ HiPPS และการ
อบรม/สัมมนาภายใน ขร.) 

 
จัดส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัด ขร. เข้ารับ 
การฝึกอบรม ปี งบประมาณ พ.ศ. 
2565 ในหลักสูตร ดังนี้ 
1. ฉันคือข้าราชการที่ดี 
2. นบต. 
3. การฝึกอบรมอื่นๆ  
(นอกแผนงบประมาณ)   

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จัดส่งข้าราชการในสังกัด ขร. เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามแผนงบประมาณในหลักสูตร 
ดังนี ้
1. หลักสูตร นักบริหารระดับต้นกระทรวง
คมนาคม (นบต.คค.)  
2. หลักสูตร “ฉันคือ...ข้าราชการที่ด”ี   
นอกจากนี้ได้ส่งข้าราชการในสังกัด ขร. เข้า
ฝึกอบรมหลักสูตรอื่นๆ นอกแผนงบประมาณ 
ดังนี ้
1. หลักสูตรกฎหมายมหาชน 

0.18 
(วงเงินรวม 0.18 ลบ.) 

0.73 
จัดสรร 

งบด าเนินงาน 
เพื่อจ่าย 

 
 

- สลร. 



-57- 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

2. โ คร งการพัฒนาศั กยภาพบุ คลากร
หลักสูตร “การสร้างทีมงานสู่ความส าเร็จ
เชิงกลยุทธ”์ (Team Building for Success) 
3. หลั กสู ต รการบั งคั บคดี ส าหรั บ เ จ้ า
พนักงานบังคับคดีทางปกครอง 
4. หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in 
Public Procurement : e-CPP) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
5. หลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ภาครัฐ 

54 การพัฒนาบุคลากรกลุ่มก าลังคน
คุณภาพของ ขร. 

 
จัดส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัด ขร. เข้ารับ
การฝึกอบรม ในหลักสูตร ดังนี ้
1. หลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูก
ใหม่ในราชการไทย 
2.  หลั กสู ตรส าหรั บข้ าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
1. จัดส่งข้าราชการเข้ารับการคัดเลือก
หลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ใน
ราชการไทย จ านวน 1 ราย 
2. จัดส่งข้าราชการ จ านวน 1 ราย เข้ารับ
การพัฒนาส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
ดังนี ้ 
2.1 โ ค ร ง ก า รป ฐม นิ เ ท ศ ข้ า ร าชกา ร 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 17 เมื่อวันที่ 31 
มกราคม 2565 
2.2 หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคลและทักษะการท างานส าหรับ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เมื่อวันที่ 30 
มิถุนายน 2565 
 

- - - สลร. 



-58- 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ M5S4 ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล จ านวน 9 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ สลร. และ 
กองต่างๆ 

55 การบริ หารงบประมาณรายปี
ภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วยประเภทรายจ่าย 
ดังนี ้
1. งบบุคลากร 
2. งบด าเนินงาน (ยกเว้นรายการ
ฝึกอบรม และรายการค่าโฆษณา
และเผยแพร่) 
3. งบลงทุน (เฉพาะรายการ
ครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่) 

 
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส ดังนี ้
1. แผนการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ 1 
เป็นจ านวนเงิน 10.4347 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 24.87 
2. แผนการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ 2 
เป็นจ านวนเงิน 22.6655 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 54.03 
3. แผนการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ 3 
เป็นจ านวนเงิน 33.5386 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 79.95 
4. แผนการเบิกจ่ายสะสมไตรมาสที่ 4 
เป็นจ านวนเงิน 41.9518 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 100 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
1. ผลการเบิ กจ่ ายสะสมไตรมาสที่  1  
เป็นจ านวนเงิน 13.09 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 31.20 
2. ผลการเบิ กจ่ ายสะสมไตรมาสที่  2  
เป็นจ านวนเงิน 20.3390 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 48.48 
3. ผลการเบิ กจ่ ายสะสมไตรมาสที่  3  
เป็นจ านวนเงิน 33.39 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 79.59 

41.95 
(วงเงินรวม  

41.95 ลบ.) 

33.39 - สลร. และ 
กองต่างๆ 

56 การเปิดเผยข้อมูลการบริหาร
งบประมาณ การเงิน และการบัญชี 
ดังต่อไปนี้ 
1. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
3. รายงานการเงินประจ าปีที่  
สตง. รับรองแล้ว 

 
เผยแพร่รายงานดังต่อไปนี้ 
1. แผนการเบิกจ่ ายงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2565 รายไตรมาส 
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2564 
4. รายงานงบการเ งิ นประจ าปี 
ที่ สตง. รับรองแล้ว 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลแผน/ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และ พ.ศ. 2565 บนเว็บไซต์ของกรมการขนส่ง
ทางรางเรียบร้อยแล้ว 

- - - สลร. และ 
กยร. 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

57 การบริหารงานพัสดุด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
การบริหารงานพัสดุด้ านการจัดซื้อ 
จัดจ้ างตามแผนได้ อย่ างถู กต้ อง 
ครบถ้วน และเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ และ
หนงัสือเวยีนที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อ 
จัดจ้างแล้วเสร็จ ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎกระทรวง 
ประกาศและหนังสือเวียนที่ เกี่ยวข้องโดย
เคร่งครัด 

- - - สลร. และ 
กยร. 

58 การบริหารงานพสัดุ อาคารสถานที่ 
และยานพาหนะ โดยการพัฒนา
ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล ต า ม ห ลั ก 
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

 
ก า ร เ ผ ย แ พร่ ข้ อ มู ล ก า ร จั ด ซื้ อ 
จัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-GP และ
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  
e-GP และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ ขร. 

- - - สลร. 

59 การพัฒนากระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้างเข้าสู่ภาครัฐ 4.0 

 
พัฒนากระบวนการจั ดซื้ อจัดจ้าง 
เข้าสู่ภาครัฐ 4.0 โดยด าเนินการ 
ผ่านระบบ e-Office ของ ขร. เพื่อเสนอ
รายงานความเห็นชอบ อนุมัติ ฯลฯ 
ผ่านระบบ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ - - ระบบ e-Office 
ของ ขร. ยังไม่

แล้วเสร็จ 
เนื่องจากอยู่
ระหว่างการ

ด าเนินการตาม
สัญญาของผู้รับจ้าง 

สลร. และ 
กยร. 

60 การบริหารระบบงานทรัพยากร
บุ คคล โดยการพั ฒนาระบบ
ฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ 

 
ด าเนินการจัดเก็บและปรับปรุ ง
ข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ 
เป็นปัจจุบัน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในส่วนต่างๆ ดังน้ี 
1. ข้อมูลอัตราก าลังของส่วนราชการ 
2. ข้อมูลการสูญเสียข้าราชการ (การโอน-
ย้าย/ลาออก) 
3. ข้อมูลการรับเข้ารับราชการ 

- - - สลร. 

61 การบริหารระบบงานประชาสัมพันธ์ 
โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

 
จัดเก็บข้อมูลในส่วนต่างๆ ดังน้ี 
1. ข้อมูลการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ ์
2. ข้อมูลการเผยแพรส่ื่อประชาสัมพนัธ ์

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในส่วนต่างๆ ดังนี้ 
1. จัดเก็บข้อมูลจ านวนการเผยแพร่ ข่าว
ประชาสัมพันธ์ของ ขร. ผ่านทางสื่อออนไลน์
และสื่อสิ่งพิมพ์ 

- - - สลร. 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

3. ข้อมูลจ านวนผู้รับชมข่าวสารและ
สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์
ของกรมการขนส่งทางราง 

2. จัดเก็บข้อมูลแสดงจ านวนการเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ (Infographic/ e-book/ VDO 
Clip) ผ่านทางสื่อออนไลน์ของกรมการขนส่ง
ทางราง 

62 การบริหารระบบงานสารบรรณ  
โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมู ล
ภาครัฐ 

 
จัดเก็บข้อมูลหนังสือราชการ รับเขา้-
ส่งออกของกรมในฐานข้อมูลของระบบ 
บริหารส านักงานอัตโนมัติ (e-Office) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
อยู่ระหว่างพัฒนาระบบบริหารส านักงาน
อัตโนมัติ (e-Office) 

- - - สลร. 

63 กระบวนการพัฒนางานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
1. ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการของ
กรมผ่านระบบบริหารส านักงาน
อัตโนมัติ (e-Office) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
อยู่ระหว่างพัฒนาระบบบริหารส านั กงาน
อัตโนมัติ (e-Office) 

- - - สลร. และ 
กยร. 

2. ระบบรับ -ส่งหนั งสือราชการ 
ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง 
(อีเมลกลาง) ของกรม 
2.1 จัดท าที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
กลาง (อีเมลกลาง) ของกรม และ
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (DGA) 
2.2 เริ่มระบบการรับ-ส่ง หนังสือ
ระหว่างหน่วยงาน ผ่านไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมลกลาง) 
ของกรม 

 

3. จัดท าทะเบียนและบัญชีต่างๆ ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ใน Microsoft 
Excel, Google Sheets และอื่ นๆ 
(ทะเบียนหนังสือรับ หนังสือส่ง บัญชี
หนังสือส่งเก็บ ทะเบียนหนังสือเก็บ 

ด าเนินการของทะเบียนหนังสือรับ และ
หนังสือส่ง พร้อมทั้งจัดท าในรูปแบบไฟล์ 
Microsoft Excel และ Google Sheets โดย
จะพฒันาส าหรับทะเบียนและบัญชีอืน่ๆ ต่อไป 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

บัญชีส่งมอบหนังสือครบ 20 ปี 
บัญชีหนังสือครบ 20 ปี ที่ขอเก็บเอง 
บัญ ชีฝากหนั งสือ  บัญ ชีหนั งสือ 
ขอท าลาย) 

กลยุทธ์ M5S5 ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ขร. จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้ สลร. และ 
กองต่างๆ 

64 งานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล และข่าวสาร ขร. 

 
ด าเนินการติดตามข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งทางราง 
ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งนโยบาย
ด้านระบบรางของรัฐบาลและ คค. 
เพื่อตอบสนองการประชาสัมพันธ์
และสื่อสารเชิงรุก ตลอดจนบริหาร
จัดการข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดเก็บข่าว
หนังสือพิมพ์ประจ าวัน กฤตภาคข่าว
ออนไลน์ (Newsclip Online) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ด าเนินการจัดจ้างจัดเก็บข่าวหนังสือพิมพ์
ประจ าวัน กฤตภาคข่าวออนไลน์ (Newsclip 
Online) ปีงบประมาณ 2565 มีก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการ 12 เดือน 

0.10 
(วงเงินรวม 0.10 

ลบ.) 

0.07 
เบิกจ่ายแล้ว  

จ านวน 8 งวด 

- สลร. และ 
กองต่างๆ 

กลยุทธ์ M5S6 การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้ กตส. 

65 ส่ งเสริมให้องค์กรมีการบริหาร 
ความ เ สี่ ย งและประ เมิ นผล 
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 

 
1. การประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงานของรั ฐประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ ปค.1 
ปค.4 ปค.5 และ ปค.6)  พร้อม
รายงานผลให้ สปค. ภายใน 90 วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
 
 

ด าเนินการแล้วเสร็จ - - 
 

- กตส. 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

2. การรายงานแผนบริหารความเสีย่ง
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของ ขร. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
ส่งให้ สปค. 

จัดท ารายงานแผนบริ หารความ เสี่ ยง 
ต่อการทุจริตประพฤติมชิอบของ ขร. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่ งให้  สปค. 
เรียบร้อยแล้ว 

66 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อบ 
เสนอแนะและให้ค าปรึ กษา
เกี่ ย วกับการปฏิ บัติ ง านด้ าน
การเงินและบัญชี งบประมาณ 
พัสดุและการควบคุมภายใน 
ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

 
1. ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อบ 
การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหา
หนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของ
ส่วนราชการ ไตรมาสที่ 4 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใน 
45 วัน นับจากสิ้นไตรมาส 
2. การติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามข้อเสนอแนะ ตามรายงานผล 
การตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
3. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
และ เอกสารหลั กฐานประกอบ 
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
  - วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
  - e-bidding 
4. ตรวจสอบงบสวัสดิการ ประจ าปี 
2564 ของ ขร. 
5. รายงานผลการตรวจสอบการปฏบิตัิ
ต ามมาต รกา รแก้ ไ ขปัญหาหนี ้
ค่ าสาธารณู ปโภคค้ างช าระของ 
ส่วนราชการ ไตรมาสที่  2 ประจ าปี

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

- - - กตส. 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใน 
45 วัน นับจากสิ้นไตรมาส 
6. การตรวจสอบการปฏิ บัติงาน 
และเอกสารหลักฐานประกอบการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
  - วิธีเฉพาะเจาะจง 
7. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน 
การด าเนินโครงการจ้างที่ปรึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

รวบรวมเอกสารและตรวจสอบการจ้าง 
ที่ปรึกษาและเบิกจ่ายเ งิน พร้อมจัดท า
กระดาษท าการเรียบร้อย 

8. ตรวจสอบการจ่ายเงิน การรับเงนิ 
และการน าส่งคลังของส่วนราชการ
ผ่ านระบบอิ เล็กทรอนิกส์  (KTB 
Corporate Online) ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

วางแผนและรวบรวมเอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชี ส าเนาวางฎีกา และรายงานต่างๆ 
เรียบร้อยแล้ว 

67 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพทางวิชาชีพของบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน 

ตามที่แนวปฏิบัติการพัฒนาความรู้
ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
แนบหนังสือ ที่ กค 0409.2/ว782 
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ก าหนดให้
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทุกคน
ต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ ทักษะและความสามารถอื่น  ๆ 
ที่ จ า เป็นต่อการปฏิ บัติ งานอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 18 ช่ัวโมงต่อปี 
กตส. จึ งมีแผนเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมเพื่ อพัฒนาความรู้ ของ
ผู้ ปฏิ บัติ งานด้ านการตรวจสอบ

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
กตส. ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ของ
ผู้ปฏิ บัติ งานด้านการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว โดยเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
1. หลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน เมื่อวันที่ 12-14 มกราคม 2565 
2. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
เมื่อวันท่ี 10-11, 20 มกราคม 2565 

- - - กตส. 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน 
 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 

ผลการเบิกจ่าย 
 

ปัญหา/
อุปสรรค 

หน่วย
รับผิดชอบ 

ภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โดยมีแผนการอบรม ดังนี ้
1.  หลั กสู ตรหั วหน้ าหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายในที่ ไม่ เคยได้ รับ
วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน 
จ านวน 18 ช่ัวโมง ประกอบด้วย
ภาพรวมงานตรวจสอบภายในและ
บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายใน การก ากับดูแล 
การบริหารจัดการความเสี่ยง การ
ควบคุมภายใน และการบริหาร
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
2. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน (หลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง) 
ประกอบด้วยหลักสูตรย่อ 6 หลักสูตร 
หลักสูตรละ 3 ช่ัวโมง ดังนี ้
  2.1 การปฏิบัติงานตรวจสอบ        
  2.2 การรายงานผลการตรวจสอบ 
  2.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
  2.4 การควบคุมภายใน 
  2.5 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ 
  2.6 การใช้ Excel เพือ่ช่วยการตรวจสอบ 

รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท) 115.42 70.86   
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ส่วนที่ ๓ 
สรุปผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
๑. สรุปผลการด าเนินงาน 
 แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มีโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น
67 โครงการ/กิจกรรม ในไตรมาสที่  3 : เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖5 ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2565  
มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ จ านวน 44 โครงการ/กิจกรรม  
คิดเป็นร้อยละ 65.67 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางที่ ๓ 

ตารางที่ ๓ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
จ าแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติราชการและแนวทางการพัฒนา ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 
2565) 

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม ปี 

๒๕๖5 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

ร้อยละ 
หน่วย

รับผิดชอบ 

พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบายมาตรการ มาตรฐานและจัดท าแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผล 
ในการปฏิบัต ิ
กลยุทธ์ M๑S๑ ก าหนดแผนพัฒนาการขนสง่
ทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทาง
ปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางราง
ของประเทศ 

๖ 4 66.67 กยร. 

กลยุทธ์ M๑S2 การติดตามและประเมินผล
แผนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการขนส่ง
ทางราง 

3 2 
 

66.67 กกร./กยร. 

กลยุทธ์ M๑S3 ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มี
มาตรฐานสากลและราคาที่แข่งขันได้ 

1 1 
 

100 กยร. กมป. 
และ กกม. 

พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและก ากับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ M2S๑ ศึกษาจัดท ามาตรฐานการขนสง่
ทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ 

5 2 
 

40 กมป. 

กลยุทธ์ M2S2 สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดท า 
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... 
เพื่อให้มีบทบัญญัติในการก ากับดูแลการขนส่ง
ทางราง 

๒ - - กกม. 

กลยุทธ์ M2S3 ก าหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ 
กฎหมายล าดับรอง เพื่อให้มีมาตรฐานและ
ก ากับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัย
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

4 2 50 กมป. และ 
กกม. 
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ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม ปี 

๒๕๖5 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

ร้อยละ 
หน่วย

รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ M2S4 ก ากับให้การขนส่งทางราง
เป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางรางและ
สร้างแนวทางเพือ่เพิ่มความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ 

4 1 25 กมป. 

พันธกิจ M๓ ก ากับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กลยุทธ์ M3S๑ การก าหนดมาตรฐานและ
มาตรการก ากบัดูแลการขนส่งทางราง 

6 5 83.33 กกร./กยร. 

กลยุทธ์ M3S2 การก ากับดูแลการประกอบ
กิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๔ 4 100 กกร. 

พันธกิจ M4 พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ M4S๑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น 

1 1 100 กมป. 

กลยุทธ์ M4S2 ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบ
กิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบกิจการ
ขนส่งทางราง 

2 2 100 กกร. 

กลยทุธ ์M4S3 การจัดการเรื่องร้องเรียน 2 1 50 กกร. กมป. 
และ กยร. 

กลยทุธ ์M4S4 ก าหนดมาตรการส่งเสริมการ
ประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง 

4 4 100 กกร. 

กลยุทธ์ M4S5 ก าหนดมาตรการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการ 

1 - - กกร. 

พันธกิจ M5 ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์ความรู้ให้ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ M5S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการ 
เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

5 4 80 กพบ. 

กลยุทธ์ M5S2 ส่งเสริม และพัฒนาองค์กร
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
เพิ่ มประสิทธิภาพในการใ ช้นวัตกรรม 
ทางเทคโนโลยี 

2 1 50 กยร. 
 

กลยุทธ์ M5S3 ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือ
ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/
นวัตกรรม/เทคโนโลยี ในโครงการที่เกี่ยวขอ้งกบั
หน้าที่ตามต าแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

2 2 100 สลร. 
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ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม ปี 

๒๕๖5 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 

ร้อยละ 
หน่วย

รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ M5S4 ส่งเสริมการบริหารจัดการ
และพัฒนาองค์กรด้ วยหลักธรรมาภิบาล  
และนวตักรรมระบบฐานข้อมูล 

9 5 55.56 สลร. และ
กองต่างๆ 

กลยุ ทธ์  M5S5 ส่ ง เ ส ริ มการ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของ ขร. 

1 - - สลร. และกอง
ต่างๆ 

กลยุทธ์  M5S6 การบริหารจัดการหน่วย
ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

3 3 100 กตส. 
 

รวม 67 44 65.67  
 
๒. สรุปผลการเบิกจ่าย 
 ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน-มิถุนายน 2565) ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2565 เป็นจ านวนเงิน 70.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
61.39 จากงบประมาณทั้งสิ้น 115.42 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี ๔ 

ตารางท่ี ๔ สรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
จ าแนกตามประเด็นแผนปฏิบัติราชการและแนวทางการพัฒนา ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖5) 

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ หน่วยรับผิดชอบ 

พันธกิจ M๑ เสนอแนะนโยบายมาตรการ มาตรฐานและจัดท าแผนการพัฒนาการขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลใน
การปฏิบัต ิ
กลยุทธ์ M๑S๑ ก าหนดแผนพัฒนา
การขนส่งทางรางของประเทศไทย 
เพื่ อ ว า งแนวทางการปฏิ บั ติ ง าน 
สู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางราง
ของประเทศ 

42.53 14.47 34.02 กยร. 

กลยุทธ์  M๑S2 การติดตามและ
ประเมินผลแผนการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการขนส่งทางราง 

- - - กกร./กยร. 

กลยุ ทธ์  M๑S3 ส่ งเสริ มงานวิ จั ย 
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง
ภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากล 
และราคาที่แข่งขันได้ 
 

- - - กยร. กมป. และ กกม. 
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ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ หน่วยรับผิดชอบ 

พันธกิจ M๒ พัฒนามาตรฐานและก ากับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ M2S๑ ศึกษาจัดท ามาตรฐาน
การขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ 

11.86 7.69 64.84 กมป. 

กลยุทธ์ M2S2 สนับสนุน/ส่งเสริมการ
จัดท าร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง 
พ.ศ. .... เพื่อให้มีบทบัญญัติในการก ากับ
ดูแลการขนส่งทางราง 

- - - กกม. 

กลยุทธ์  M2S3 ก าหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ กฎหมายล าดับรอง เพื่อให้
มีมาตรฐานและก ากับดูแลการขนส่ง
ทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล 

- - - กมป. และ กกม. 

กลยุทธ์ M2S4 ก ากับให้การขนส่ง
ทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่ง
ทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ 

- - - กมป. 

พันธกิจ M๓ ก ากับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กลยุทธ์ M3S๑ การก าหนดมาตรฐาน
และมาตรการก ากับดูแลการขนส่งทางราง 

12.08 
 

9.06 75 กกร./กยร. 

กลยทุธ์ M3S2 การก ากับดูแลการประกอบ
กิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

5.05 5.05 100 กกร. 

พันธกิจ M4 พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ M4S๑ ส่งเสริมให้ประชาชน
ใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น 

- - - กมป. 

กลยุทธ์  M4S2 ส่งเสริมให้ความรู ้
การประกอบกิจการขนส่งทางราง 
แก่ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง 

- - - กกร. 

กลยุ ท ธ์  M4S3 การจั ดการเรื่ อง
ร้องเรียน 

- - - กกร. กมป. และ กยร. 

กลยุทธ์  M4S4 ก าหนดมาตรการ
ส่ งเสริมการประกอบกิ จการขนส่ง 
ทางรางและติ ดตามแก้ ไขปั ญหา 
และอุปสรรคในการขนส่งทางราง 

- - - กกร. 

กลยุทธ์  M4S5 ก าหนดมาตรการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการ 
 

- - - กกร. 



-69- 

ประเด็นแผนปฏิบัติราชการ/ 
แนวทางการพัฒนา 

แผนการเบิกจ่าย 
ปี 2565 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ หน่วยรับผิดชอบ 

พันธกิจ M5 ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาองค์กร องค์ความรู้ให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ M5S๑ ส่งเสริมพัฒนาระบบ
ราชการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

- - - กพบ. 

กลยุทธ์ M5S2 ส่งเสริม และพัฒนา
องค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ทางเทคโนโลยี เพิ่ มประสิทธิภาพ 
ในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

1.67 0.40 23.95 กยร. 

กลยุ ท ธ์  M5S3 ส่ งเสริ มให้ มี การ
ฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ขร. 
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ /นวัตกรรม/
เทคโนโลยี  ในโครงการที่ เกี่ ยวข้อง 
กับหน้าที่ตามต าแหน่งบุคลากร ขร.  
เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

0.18 
 

0.73 
***จัดสรร 

งบด าเนินงาน 

100 สลร. 

กลยุทธ์  M5S4 ส่งเสริมการบริหาร
จัดการและพัฒนาองค์กรด้ วยหลัก 
ธรรมาภิบาล และนวัตกรรมระบบ
ฐานข้อมูล 

41.95 33.39 79.59 สลร. และกองต่างๆ 

กลยุทธ์ M5S5 ส่งเสริมการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของ ขร. 

0.10 
 

0.07 70 สลร. และกองต่างๆ 

กลยุทธ์  M5S6 การบริ หารจั ดการ 
หน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

- - - กตส. 

รวม 115.42 70.86 61.39  

๓. ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
 จากการติดตามแผนปฏิบัติราชการฯ (ไตรมาสที่ 3 : เมษายน - มิถุนายน 2565) กยร. พิจารณาแล้วเห็นว่า 
ขร. ควรเร่งรัดการด าเนินงาน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณปี 2565 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จ จ านวน 23 โครงการ/
กิจกรรม รวมทั้งยังเหลือการเบิกจ่ายเป็นจ านวน 44.56 ล้านบาท โดยเฉพาะโครงการจ้างที่ปรึกษา ซึ่งควรมีการก ากับ
ติดตามเร่งรัด เพ่ือให้การด าเนินงานและการเบิกจ่ายโดยภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
เป้าหมายต่อไป 
 
 


