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ค ำน ำ 
 

แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง (ขร.) (พ.ศ. 2566) จัดท าขึ้นตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา 16 วรรคสองที่บัญญัติว่า “ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน  
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ” 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕46 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ตลอดจนสถานการณ ์
และบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ขร. จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. 2566) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบ
และทิศทางการท างานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ น าไปสู่การพัฒนาการขนส่งระบบรางของประเทศ
ให้สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ  

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ในฐานะผู้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. 2566) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
แผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. 2566) ฉบับนี้  จะเป็นกรอบและทิศทางการท างานให้บรรลุผลส าเร็จ 
ในแต่ละภารกิจ อันจะน าไปสู่การพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของประเทศให้มีมาตรฐานการบริการที่ดี  
มีความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการระดับสากล 

 
 

 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

กรมการขนส่งทางราง 
กันยายน 2565 
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แผนปฏิบัติรำชกำรกรมกำรขนส่งทำงรำง (พ.ศ. 2566) 
ส่วนที่ ๑  บทสรุปผู้บริหาร 

1.1  โครงสร้ำงกรมกำรขนส่งทำงรำง  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1.2  ภำรกิจ อ ำนำจ หน้ำที่ ของกรมกำรขนส่งทำงรำง  

  กรมการขนส่งทางราง (ขร.) เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม (คค.) ก่อตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562 
ซึ่งมภีารกิจ อ านาจ หน้าที่ ของกรมการขนส่งทางราง ดังนี้ 
 ๑)  จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางของประเทศ  
 ๒)  ก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการขนส่งทางราง มาตรฐานด้านความปลอดภัย มาตรฐาน การบ ารุงทาง 
มาตรฐานการประกอบกิจการ มาตรฐานผู้ประจ าหน้าที่ รวมทั้งก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว  
 ๓)  ก ากับดูแลการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทางราง  
 ๔)  ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการขนส่งทางราง  
 ๕)  ร่วมมือและประสานงานด้านการขนส่งทางรางกับองค์กร และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 ๖)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 
 

อธิบดี 

รองอธิบดี 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ส านักงานเลขานุการกรม 

กองกฎหมาย 

กองก ากับกิจการขนส่งทางราง 

กองมาตรฐานความปลอดภัยและบ ารุงทาง 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
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  โดยได้มีการแบ่งส่วนราชการภายใน ขร. ออกเป็น 5 กอง 2 กลุ่ม ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 

1)  ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (สลร.) 
 มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  
 1.๑) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของกรม  
 1.๒)  ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของกรม  
 1.๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ 

และยานพาหนะของกรม  
 1.๔)  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรม  
 1.๕)  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน และความรู้

ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของกรม  
 1.๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  

หรือที่ได้รับมอบหมาย 

2) กองกฎหมำย (กกม.) 
 มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 2.๑)  ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางรางตามหน้าที่และอ านาจ

ของกรมและตามที่ได้รับมอบหมาย  
 2.๒)  ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานที่เกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา  

งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของกรม รวมทั้งงานให้ค าปรึกษาแนะน าทางกฎหมาย 
แก่หน่วยงานในสังกัดกรม  

 2.๓)  ให้ค าปรึกษา ตอบปัญหา แนะน า และชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินงานตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับที่จ าเป็นต่อการควบคุมดูแลการขนส่งทางราง และค าสั่งที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ
ของกรม รวมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

 2.๔)  ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อยกร่างและพัฒนา กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม  

 2.๕)  ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ตลอดจนให้ค าปรึกษา  
และเสนอแนะในการจัดท าอนุสัญญา สนธิสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวกับการขนส่งทางราง  

 2.๖)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

3)  กองก ำกับกิจกำรขนส่งทำงรำง (กกร.) 
 มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 3.๑)  ก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการประกอบกิจการขนส่งทางราง การให้บริการ  

อัตราค่าบริการ คุณภาพการให้บริการ มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางราง และการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการ  

3.๒)  ออกใบอนุญาตการประกอบกิจการขนส่งทางราง และประเมินความพร้อม   
ในการประกอบกิจการขนส่งทางรางในเส้นทางสายต่าง ๆ  
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 3.๓) ก ากับดูแลการประกอบกิจการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง  

 3.๔)  ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง 
และติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางรางให้แก่ผู้ประกอบกิจการและประชาชน  

 3.๕)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

4) กองมำตรฐำนควำมปลอดภัยและบ ำรุงทำง (กมป.) 
 มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 4.๑)  ศึกษา พัฒนา เพ่ือจัดท ามาตรฐานความปลอดภัยและบ ารุงทาง เพ่ือลดอุบัติเหตุ      

และเพ่ิมความปลอดภัยในการขนส่งทางราง  
 4.๒)  ก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ความปลอดภัยและบ ารุงทางส าหรับโครงสร้าง

พ้ืนฐาน  การขนส่งทางราง ระบบการขนส่งทางราง รถขนส่งทางราง บุคลากร ผู้ประจ าหน้าที่ และอ่ืน  ๆ 
ที่เก่ียวข้อง  

 4.๓)  ก าหนดกลยุทธ์แผนงาน และโครงการด้านความปลอดภัย งานบูรณะ และบ ารุงรักษา 
โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางทั้งระบบ  

 4.๔)  ก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทางราง และวางแผน  
การบริหารจัดการเชิงกายภาพ ระบบการจราจรและการเคลื่อนที่ของผู้โดยสารภายในและภายนอกสถานี  

 4.๕)  ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย  
 4.๖)  ก ากับดูแลให้มีการบูรณะและบ ารุงรักษาระบบราง  
 4.๗)  ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย  
 4.๘)  ติดตามและประเมินผลการบูรณะและบ ารุงรักษาระบบราง  
 4.๙)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  

หรือที่ได้รับมอบหมาย 

5) กองยุทธศำสตร์และแผนงำน (กยร.) 
 มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 5.๑)  จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางราง

ของประเทศ และแผนการปฏิบัติราชการของกรม  
 5.๒)  ศึกษาและพัฒนาเพื่อก าหนดโครงข่ายการขนส่งทางราง  
 5.๓) จัดท าประมาณการกรอบการลงทุน แผนการใช้จ่ายเงิน และกรอบระยะเวลา

การด าเนินการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือการพัฒนาการขนส่งทางราง พร้อมทั้งรวบรวมค าขอ
จัดสรรงบประมาณ  

 5.๔)  ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างต้นทุนระบบราง ค านวณค่าใช้บริการ ค่าใช้จ่ายราง 
และค่าสัมปทานให้เหมาะสม เป็นธรรม  
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 5.๕)  ด าเนินงานด้านการต่างประเทศ การเจรจาเชื่อมต่อด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระหว่าง
ประเทศ การจัดท ากรอบความตกลง และข้อตกลงระหว่างประเทศกับประเทศเพ่ือนบ้านในกรอบการเจรจาต่าง ๆ  

 5.๖)  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนตาม 5.๑)  
 5.๗)  ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  
 5.๘)  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและอุตสาหกรรมการขนส่งทางราง 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 5.๙)  จัดท าหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบาย 

และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ งการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผน  

 5.๑๐) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม  
 5.๑๑) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า

หรือฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม  
 5.๑๒) ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถและประสิทธิภาพ

ของการขนส่งทางราง  
 5.๑๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  

หรือที่ได้รับมอบหมาย 

6) กลุ่มตรวจสอบภำยใน (กตส.) 
 ท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบ การด าเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  
 6.๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม  
 6.๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

หรือที่ได้รับมอบหมาย 

7) กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (กพบ.) 
 ท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ 

และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้  
 7.๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

ภายในกรม  
 7.๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม  
 7.๓) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ           

และหน่วยงานในสังกัดกรม 
 7.๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 16 ระบุให้ส่วนราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่ต้องเสนอรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ และเพ่ือประโยชน์ของ ขร. ในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการ
ที่ก าหนด เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางการท างานให้บรรลุตามภารกิจ อ านาจ หน้าที่ของ ขร. โดยจะใช้วิธีการ
ทบทวนแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง น ามาวิเคราะห์ประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. 2566) 
เพ่ือใช้เป็นทิศทางการปฏิบัติงานของ ขร. เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการขนส่งระบบรางของประเทศให้สอดคล้อง
กับทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
(ฉบับปรับปรุง) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และแผนระดับท่ี 3 ที่เกี่ยวข้อง  

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ขร. ได้รับการจัดสรร
งบประมาณฯ พ.ศ. 2565 เพื่อน ามาปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. 2565) ที่ได้วางไว้
ตามหน้าที่และอ านาจของ ขร. แล้ว ทั้งนี้ ขร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ พ.ศ. 2566 จ านวนทั้งสิ้น 
116.3385 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ ขร. (พ.ศ. 2566) ฉบับนี้ในล าดับถัดไป 
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) (แผนระดับที่ ๑) 
๑) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

(๑) เป้ำหมำย  
      (1.1)  ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

และยั่งยืน  
 (1.2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  

(๒) ประเด็นยุทธศำสตร์  
 (2.1) ประเด็นข้อ 4.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ข้อย่อย 4.2.4 

อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
 (2.2) ประเด็นข้อ 4.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ข้อย่อย ๔.๓.๕ 
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
 (2.3) ประเด็นข้อ 4.4 โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ข้อย่อย ๔.๔.๑ 
เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ ข้อย่อย ๔.๔.๒ สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และข้อย่อย ๔.๔.๓ 
เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ  

(๓) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
        กรมการขนส่งทางราง (ขร.) มีหน้าที่และอ านาจในการเสนอแนะนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางราง วางแผนโครงข่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางราง
ของประเทศให้มีโครงข่ายที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เชื่อมต่อกับการขนส่งระบบอื่นและประเทศ
เพ่ือนบ้าน รวมทั้ง มีการศึกษาและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมข้ึนในระดับประเทศและระดับภูมิภาค  
 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ประเด็น โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

 1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น 
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

 เป้าหมาย : ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศดีข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
  อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย

อยู่อันดับที่ 38 ภายในปี 2570 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น โครงสร้ำงพื้นฐำน 
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

  แผนแม่บทประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ได้แก่ (1) โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (2) โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านพลังงาน และ (3) โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
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2.1) แผนย่อยโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมและระบบโลจิสติกส์ 
 ประเทศไทยมีโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ที่สามารถ

สนับสนุนการเดินทางและการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ รวมทั้งสามารถสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่พิเศษ พ้ืนที่เกษตรกรรม ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมของประเทศได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและท าให้เกิดการใช้พลังงานในภาคขนส่งที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งท าให้ต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ในระดับสากล 

 เป้ำหมำย 1 “ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศลดลง” และใช้ตัวชี้ วัด คือ “สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ)” เป้ำหมำย 2 “ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น” 
และใช้ตัวชี้วัด คือ “ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน)” 
เป้ำหมำย 3 “การขนส่งสินค้าทางรางเพ่ิมขึ้น” และใช้ตัวชี้วัด คือ “สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณ
การขนส่งสินค้าทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ)” เป้ำหมำย 4 “การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพ่ิมขึ้น” 
และใช้ตัวชี้วัด คือ “สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อการเดินทางในเมืองทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ)” 

๓) แนวทางการพัฒนา  
3.1) แนวทำงพัฒนำที่ 1 กำรขนส่งทำงรำง เร่งพัฒนาและปรับปรุงโครงข่าย 

ทางรถไฟขนาด ๑ เมตรและรถไฟความเร็วสูง รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพการขนส่งทางรางด้วยการจัดหาสิ่งอ านวย  
ความสะดวก รถจักรและล้อเลื่อนที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระบบรถไฟในอนาคต เพ่ือให้เป็นโครงข่าย 
การเดินทางและขนส่งหลักของประเทศที่สอดรับกับความต้องการเดินทางและขนส่งสินค้า การพัฒนาเมืองและพ้ืนที่พิเศษ  
พ้ืนที่เกษตรกรรม ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น เพ่ือลดต้นทุน และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของระบบขนส่งทางราง 

3.2) แนวทำงพัฒนำที่ ๕ ระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมือง พัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งเมืองหลักในภูมิภาคและพ้ืนที่พิเศษ พัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกภายในสถานี เพื่อรองรับการเดินทางของคนทุกกลุ่ม และยกระดับการพัฒนาสถานีให้เป็น
ศูนย์กลางการเดินทางของพ้ืนที่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด
การใช้โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมและบัตรโดยสารร่วมในระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ือสนับสนุนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางจากรถส่วนบุคคลมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิมข้ึน    

3.3) แนวทำงพัฒนำที่ 7 พัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและศูนย์บริกำร 
โลจิสติกส์ในรูปแบบต่ำง ๆ ที่สอดรับกับความต้องการการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ 
และสอดรับกับรูปแบบการค้าระหว่างประเทศในอนาคต น าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ในการบริหาร
จัดการทั้งในส่วนของการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน กระบวนการโลจิสติกส์และการให้บริการโลจิสติกส์  
อาทิ ระบบการบริหารจัดการขนส่ง ระบบการตรวจสอบรถเที่ยวเปล่า การพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่ง
ข้ามพรมแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจนพัฒนาระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์     
  3.4) แนวทำงพัฒนำที่ 9 ยกระดับผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ของประเทศ  
โดยการยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์เทียบเคียงผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากลและแข่งขันได้ ส่งเสริมผู้ให้บริการโลจิสติกส์สู่การให้บริการแบบครบวงจร 
รวมทั้งสร้างมาตรฐานการขนส่งสินค้าและการประกันภัย พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ บุคลากรเฉพาะทาง
และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งส่งเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์และบริการที่เกี่ยวข้อง
ให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์และเชื่อมต่อกับเครือข่ายโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาค
และระดับโลก 
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 3.5) แนวทำงพัฒนำที่ 10 สนับสนุนให้เกิดกำรวิจัยพัฒนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกำรคมนำคม และระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยภำยในประเทศ เพ่ือลดการพึ่งพา 
การน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยการสร้างนวัตกรรมจากการวิจัย พัฒนา และรับการถ่ายทอด
และต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการขนส่ง
และโลจิสติกส์ เช ่น ว ัสดุอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและเครื่องกล แบตเตอรี่ รถไฟฟ้า รถจักร 
และล้อเลื่อน เป็นต้น รวมทั้งสามารถน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการขนส่ง 
และระบบโลจิสติกส์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู ้ใช้บริการในรูปแบบ last mile delivery 
เช่น การใช้อากาศยานไร้คนขับ การใช้หุ่นยนต์ในการขนส่งสินค้า เป็นต้น 

 เป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

เป้าหมายหลัก 
 1) เป้าหมายที่ 2 ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 
ของประเทศไทยดีขึ้น มีตัวชี้วัด คือ ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทย  
อยู่อันดับ ๒๕ ล าดับแรก หรือ คะแนนไม่ต่ ากว่า ๓.๖๐ คะแนน ภายในปี 2570 

2) เป้าหมายที่ 3 การขนส่งสินค้าทางรางเพ่ิมขึ้น มีตัวชี้วัด คือ สัดส่วน
ปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าท้ังหมด เฉลี่ยร้อยละ ๗ ภายในปี 2570 

เป้าหมายสนับสนุน 
 1) เป้าหมายที่ 1 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศลดลง มีตัวชี้วัด คือ สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
เฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 11 ภายในปี 2570 

2) เป้าหมายที่ 4 การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ในเขตเมือง
เพ่ิมขึ้น มีตัวชี้วัด คือ สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองต่อการเดินทางในเมืองทั้งหมด  
โดยกรุงเทพฯ และปริมณฑล เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ และเมืองหลักในภูมิภาค เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
ภายในปี 2570 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
 ขร. มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนย่อย 

ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และจัดท าแผนการพัฒนา การขนส่งทางราง
และขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการ 
สู่ความเป็นเลิศ มีเป้าหมายเพ่ือให้มีแผนการพัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางรางในประเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางให้มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชน 
และพร้อมส าหรับภาคธุรกิจในการขนส่งสินค้าเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงพัฒนาอุตสาหกรรม
ทางรางของประเทศ เพ่ือลดการน าเข้าตู้รถไฟและรถไฟฟ้า รวมถึงอะไหล่ที่เกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงราง และติดตาม
ความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องตามแผนการพัฒนา และส่งเสริมระบบ 
การขนส่งทางรางที่ก าหนดไว้ ส่งเสริมให้การคมนาคมขนส่งทางรางมีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย
ทางโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้ผู้รับบริการมั่นใจในความปลอดภัยในการขนส่งทางรางของประเทศ ลดอัตรา
การเกิดอุบัติเหตุการขนส่งทางราง และยกระดับการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 
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๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 

 หัวข้อที่ ๑ : การปฏิรูปด้านการเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 
หัวข้อย่อยที่ ๑.๒ : การรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regional Integration) 
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๙ Connectivity : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ในประเทศ  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานนับเป็นนโยบายที่ส าคัญในการสร้างอุตสาหกรรม

เป้าหมาย เนื่องจากการพัฒนาดังกล่าวจะเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการลดต้นทุน และอ านวยความสะดวกให้กับ 
นักลงทุนและการท าธุรกิจของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานนั้นจะมุ่งเน้นไปที่
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก เช่น การเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคม ทั้งทางถนนสู่พื้นที่เกษตร และทางราง
เพ่ือเชื่อมพ้ืนที่อุตสาหกรรมในภูมิภาค การขยายท่าอากาศยานเพ่ือสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ Hospitality การสาธารณสุข และการศึกษา ตลอดจนการยกระดับท่าเรือ 
ของประเทศไทยให้สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค 

2) กิจกรรม 
เร่งรัดการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ : พัฒนาการเชื่อมโยงทางราง  

เช่น ระหว่างไทยและ CLMV โดยเน้นเส้นทางที่เชื่อมโยงแหล่งการผลิตที่ส าคัญ เช่น ระบบรางจาก กทม./EEC 
สู่กัมพูชา และโฮจิมินท์ซิตี้ เพ่ือเชื่อมโยงคลัสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 

 ๓) เป้าหมายกิจกรรม 
3.๑) เพ่ือเชื่อมโยงแหล่งผลิตและตลาดที่ส าคัญต่อการสร้างอุตสาหกรรม

เป้าหมายระดับภูมิภาค 
3.๒) เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับผู้ที่เข้ารับบริการสาธารณสุขนักเรียน/

นักศึกษา และดึงดูดบริษัทและบุคลากรชั้นน าต่าง ๆ 
3.๓) เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ Hospitality อุตสาหกรรม

การสาธารณสุขและอุตสาหกรรมการผลิตในระดับภูมิภาค 
3.4) เพ่ือส่งเสริมให้ไทยเป็น Logistics Hub ที่ส าคัญ โดยอ านวยความ

สะดวกด้านการขนส่งและสนับสนุนการสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายระดับภูมิภาค 

๒.๒.๓ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
  2.2.3.1 วัตถุประสงค์  

  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ พลิกโฉมประเทศไทย 
สู่ “สังคมก้าวหน้าเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับ
โครงสร้างนโยบาย และกลไก เพ่ือมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเก้ือหนุนให้คนไทยมีโอกาส 
ที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูง และค านึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

 2.2.3.2 เป้าหมายหลัก 
     1) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับ 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการส าคัญให้สูงขึ้น และสามารถตอบโจทย์พัฒนาการ           
ของเทคโนโลยีและสังคมยุคใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อย
กับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศที่ส่งเสริมการค้าการลงทุน 
และนวัตกรรม 
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  2) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะ 
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้  ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะ 
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม เตรียมพร้อมก าลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
เอ้ือต่อการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น  
รวมทั้งพัฒนาหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต 

  3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ า   
ทั้งในเชิงรายได้ ความมั่งคั่ง และโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง  
และผู้ด้อยโอกาส ให้มีโอกาสในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

  4) การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยปรับปรุงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในการผลิตและบริโภค ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ  
แก้ไขปัญหามลพิษส าคัญ ด้วยวิธีการที่ยั่งยืน โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ขยะ และมลพิษทางน้ า และลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในครึ่งแรกของศตวรรษนี้ 

 5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
และความเสี่ยง ภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคม 
สูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และกลไกทางสถาบันที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงาน  
ของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่าง ทันเวลา 
 มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

 2.2.3.3 หมุดหมายการพัฒนา 
 1) หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูกำรค้ำกำรลงทุนและยุทธศำสตร์

ทำงโลจิสติกส์ที่ส ำคัญของภูมิภำค 
   หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ 
ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของประเทศ มีเป้าหมายหลักในการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรม การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม และการเปลี่ยน
ผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยท าให้ประเทศไทยมีระบบนิเวศที่สนับสนุนการค้าการลงทุน สามารถเป็นฐานการค้า 
การลงทุนที่ส าคัญของภูมิภาค เพ่ิมผลิตภาพและโอกาสของผู้ประกอบการไทยให้สามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่
มูลค่าระดับภูมิภาคและระดับโลก และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งภาคการผลิต
และบริการส าคัญ โดยไทยเป็นประตูและทางเชื่อมเพ่ือสร้างดุลยภาพที่สร้างสรรค์ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคและมหาอ านาจเพ่ือความก้าวหน้าและมั่นคงของภูมิภาค รวมถึง 
ควรรักษาสมดุลของความสัมพันธ์ของไทยกับจีนและสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตก โดยก า หนด 
ความต้องการของไทยในระยะยาวที่ชัดเจน ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และการพัฒนา
เทคโนโลยีระดับสูง เพ่ือสร้างความชัดเจนกับมิตรประเทศว่าไทยพร้อมร่วมมือในแนวทางดังกล่าว นอกจากนี้ 
เนื่องจากภูมิศาสตร์ของไทยมีความใกล้กับจีน จึงต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่เชื่อมโยง  
ของไทย สปป.ลาว และจีนที่ชัดเจน เพ่ือสร้างประโยชน์จากเส้นทางการคมนาคมจากหนองคายและเชียงราย
เข้าสู่ สปป.ลาว และจีน เพ่ือให้เกิดการลงทุนสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจและระบบการค้าที่คล่องตัวของทั้ง 3 ประเทศ 
โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของไทย สปป.ลาว และมลฑลในจีนตอนใต้ให้เกิดเป็น  
การพัฒนาร่วมกัน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในมิติการพัฒนาอุตสาหกรรม  
และบริการแห่งอนาคต การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมไทย เชื่อมโลก ที่มุ่งเน้นเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม
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และบริการโลจิสติกส์อย่างไร้รอยต่อ และการรักษาและเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค ที่มุ่งเน้น 
การเชื่อมโยงการค้าการลงทุนของไทยกับต่างประเทศและขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุน และมีความ
เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิ สติกส์ และดิจิทัล 
โดยมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถ พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์ เพ่ือยกระดับผลิตภาพของภาคการผลิตและบริการ ลดต้นทุนการผลิตและบริการ 
ที่แข่งขันได้ในระดับสากล สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็นระบบ 

  2) เป้ำหมำยของกำรพัฒนำระดับหมุดหมำย 
 เป้ำหมำยที่ 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคม 

และโลจิสติกส์ของภูมิภาค  
 ตัวชี้วัดที่ 3.2 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ในประเทศลดลงเหลือร้อยละ 11 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

  3) กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
 กลยุทธ์ที่  2 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อเป็นประตูกำรค้ำ 

กำรลงทุนและฐำนเศรษฐกิจส ำคัญของภูมิภำค 
 กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3 ให้ความส าคัญกับการขนส่งระบบรางอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือลดต้นทุนโลจิสติกส์ โดยเฉพาะสนับสนุนจุดเชื่อมระหว่างไทย สปป.ลาว และจีนที่จังหวัดหนองคาย 
และเชียงราย ทั้งระบบรถไฟ ความเร็วสูง รถไฟทางคู่ และท่าเรือบก รวมถึงสนับสนุนพ้ืนที่เศรษฐกิจภายในประเทศ
ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ให้สามารถเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน
และกลุ่มประเทศ CLMV ได้โดยสะดวก 
  กลยุทธ์ย่อยที่  2.5 เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโลจิสติกส์ 
และการค้าการลงทุน ทั้งโครงสร้าง พ้ืนฐานทางกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการบริหารจัดการ อาทิ การพัฒนา
ระบบ การพัฒนาซอฟแวร์ เชื่อมโยงการขนส่งทุกรูปแบบ และการพัฒนาหรือผ่อนคลายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อย่างครอบคลุมในกลุ่มประเทศ CLMVT สาธารณรัฐประชาชนจีน และภูมิภาคอาเซียน โดยเปิดโอกาส 
ให้ผู้ประกอบการด้านการค้าและการลงทุน และผู้ประกอบการการให้บริการขนส่ง มีบทบาทในการให้บริการ
มากขึ้น รวมทั้งสามารถเข้าถึงและเชื่อมโยงกับระบบได้โดยสะดวก 

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.7 สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน 
โดยเฉพาะการลงทุนพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นและอาจจะมีข้อจ ากัดทางการเงินของภาครัฐ โดยการด าเนินการ
จะต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการประเมินประสิทธิภาพและความส าเร็จที่ชัดเจน 
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๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง  

 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม พ.ศ.2561 – 2580 ของส านักงานคณะกรรมการดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2580) 

 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านคมนาคม พ.ศ. 2566 - 2570 
 แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ปี 2553 - ปี 2572 
 แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

การท่องเที่ยว และการพัฒนาพ้ืนที่ ของส านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร 

 แผนแม่บทการขนส่งมวลชนทางราง 
 แผนพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย ของส านักงานนโยบาย

และแผนการขนส่งและจราจร 
 นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 

25 กรกฎาคม 2562 
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ส่วนที่ ๓ สำระส ำคัญแผนปฏิบัติรำชกำรกรมกำรขนส่งทำงรำง (พ.ศ. 2566) 

๓.๑ ภาพรวม 
๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 
  “เป็นองค์กรก ากับดูแลระบบการขนส่งทางราง เพ่ือความสุขและความปลอดภัย

ในการเดินทางระบบรางของไทย” 
 

ตัวชี้วัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

กำรด ำเนินงำนที่สะท้อนควำมส ำเร็จ 
2564 2565 2566 

ร้อยละความส าเรจ็ของการก ากับดูแล 
การประกอบกิจการขนส่งทางรางให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานความปลอดภัยและการให้บริการ 

70 75 75 กระทรวงคมนาคมให้ความเห็นชอบ 
(ร่าง) มาตรฐาน และความปลอดภัย 
และการให้บริการการขนส่งทางราง 

 

๓.๑.๒ พันธกิจของส่วนราชการ 
  1) เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และจัดท าแผนการพัฒนา 
การขนส่งทางรางและขับเคลื่อนให้เกิดผลในการปฏิบัติ 

  2) พัฒนามาตรฐานและก ากับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
  3) ก ากับดูแลการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย 
  4) พัฒนาคุณภาพการขนส่งทางรางในการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 
  5) ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  

และพัฒนาองค์กร องค์ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ 

๓.๒  แผนปฏิบัติราชการ 
   ๓.๒.๑ พันธกิจที่ ๑ เสนอแนะนโยบำย มำตรกำร มำตรฐำน และจัดท ำแผนกำรพัฒนำ 
กำรขนส่งทำงรำงและขับเคลื่อนให้เกิดผลในกำรปฏิบัติ 

๑) เป้าหมาย 
   ก าหนดให้มีแผนการพัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางรางในประเทศ  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ให้สามารถเป็นทางเลือก
ในการเดินทางของประชาชน และส าหรับภาคธุรกิจในการขนส่งสินค้า เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
พร้อมติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนการพัฒนาและส่งเสริมระบบ
การขนส่งทางรางที่ก าหนดไว้ 

๒) ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีฐำน ปี 2566 ผู้รับผิดชอบ 

1. รายงาน/แผนงาน/แนวทางเกี่ยวกับการพัฒนา 
การขนส่งทางราง 

เรื่อง 2562 ๓ กยร. 

2. รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนการพัฒนาการขนส่งทางราง 

เรื่อง 2562 6 กยร. 

3. กิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือฯ กิจกรรม - ๒ กยร./กมป./ 
กกม. 
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3) กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
   (3.1) ก าหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพ่ือวางแนวทาง   
การปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศ 
   (3.2) การติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 
การขนส่งทางราง 
   (3.3) ส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศ
ให้มีมาตรฐานสากลและราคาที่แข่งขันได้ 

4) แผนงาน/โครงการ (ส าคัญ)   
 (4.1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนโครงการระบบรางของหน่วยงาน 
ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประกอบกิจการขนส่งทางราง รวมทั้งโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ 
และเอกชน (PPP) 
 (4.2) จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของกรมการขนส่ง
ทางราง  
 (4.3) จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกรมการขนส่งทางราง 
 (4.4) โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาแบบจ าลองการคาดการณ์การเดินทาง
ด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
(พ้ืนที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 
 (4.5) แผนพัฒนาการขนส่งสินค้าทางราง 
 (4.6) การด าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบราง 
 (4.7) การด าเนินงานภายใต้ส านักงานบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมอื
ด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน 
 (4.8) ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาระบบรางในพื้นที่ในขั้นตอน
การก่อสร้างและการเปิดการเดินรถ 
 (๔.9) การจัดประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนา
ระบบรางเพ่ือติดตามความก้าวหน้าโครงการด้านระบบราง 
 (4.10) ประสานงานและติดตามสถานะโครงการด้านระบบรางกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เป็นรายเดือน 
 (๔.๑1) ประสานงานและร่วมมือกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา 
ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งทางราง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากลและราคาที่แข่งขันได้ หรือพัฒนา
นวัตกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถและประสิทธิภาพของการขนส่งทางราง 

๓.๒.2 พันธกิจที่ ๒ พัฒนำมำตรฐำนและก ำกับดูแลกำรขนส่งทำงรำงให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล 

๑) เป้าหมาย 
   พัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศให้มีกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน
เดียวกัน เพื่อคุณภาพการให้บริการที่มีความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ การขนส่งทางรางมีมาตรฐาน
ทางด้านความปลอดภัยเป็นระบบสากลเดียวกนัทั่วประเทศ 
 
 



 

 แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง (พ.ศ. 2566)  15 

 

๒) ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีฐำน ปี 2566 ผู้รับผิดชอบ 

1. จ านวนร่างมาตรฐานการขนส่งทางราง 
ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 

มาตรฐาน 2562 7 กมป. 

2. จ านวนครั้งที่เข้าร่วมช้ีแจง/สนับสนุนจัดท า 
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... 

ครั้ง/สัปดาห ์ - 2 กกม. 

3. จ านวนร่างมาตรฐาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการก ากับดูแลการขนส่งทางราง 

ฉบับ - 3 กกม. 

4. จ านวนรา่งกฎหมายล าดับรอง กฎระเบียบ  
ที่เกี่ยวข้องกบัความปลอดภยั 

ฉบับ - 3 กมป./กกม. 

5. จ านวนกิจกรรมในการก ากับให้การขนส่งทางราง
มีความปลอดภัยตามมาตรฐานการขนส่งทางราง 

กิจกรรม 2562 3 กมป. 

3) กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
   (3.1) ศึกษาจัดท ามาตรฐานการขนส่งทางรางเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ 
   (3.2) สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดท าร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง 
พ.ศ. .... เพื่อให้มีบทบัญญัติในการก ากับดูแลการขนส่งทางราง 
   (3.3) ก าหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายล าดับรอง เพ่ือให้มีมาตรฐาน
และก ากับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
   (3.4) ก ากับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางราง
และสร้างแนวทางเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ 

4) แผนงาน/โครงการ (ส าคัญ)   
 (4.1) จัดท าร่างมาตรฐานการขนส่งทางรางที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย 
 (4.2) ศึกษามาตรฐานระบบรางของ UIC 
 (4.3) โครงการศึกษาและจัดท ามาตรฐานระบบรถไฟและระบบอาณัติ
สัญญาณ ระยะที่ 2 (รถไฟฟ้าในเมือง) 
 (4.4) ศึกษา วิเคราะห์ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจง/สนับสนุนการจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (4.5) พิจารณาตรวจร่างมาตรฐาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก ากับ
ดูแลการขนส่งทางราง 
 (4.6) เสนอร่างกฎหมายล าดับรองด้านมาตรฐาน ตามขั้นตอนของกฎหมาย 
 (4.7) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานการขนส่ง
ทางราง 
 (4.8) โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลและจัดท าร่างมาตรฐานของรถไฟ 
สายประธาน 
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๓.๒.๓ พันธกิจที่ ๓ ก ำกับดูแลกำรขนส่งทำงรำงให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
๑) เป้าหมาย 

 ก ากับดูแลกิจการการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และมาตรฐาน เพ่ือคุณภาพการให้บริการที่ดี เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการขนส่งทางราง ก ากับติดตามแก้ไขปัญหาอุปสรรค การคิดอัตราค่าโดยสารให้มีความเหมาะสม 
และเป็นธรรมกับผู้รับบริการ 

๒) ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีฐำน ปี 2566 ผู้รับผิดชอบ 

1. ผลการศึกษา/จ านวนร่างมาตรฐาน/มาตรฐาน/ผลการ
ทบทวนมาตรฐาน ด้านการก ากับดูแลการขนส่งทางราง 

เรื่อง - 2 กยร./กกร. 

2. รายงานผลการติดตามการประกอบกิจการขนส่ง
สินค้าทางราง 

ครั้ง 2562 1 กกร. 

3. จ านวนเรื่องที่ให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมาย เรื่อง - 5 กกม. 

4. รายงานผลการก ากับดูแลการประกอบกิจการขนส่ง
ทางราง/การออกประกาศหลักเกณฑ์และข้อบังคับ 
เพื่อก ากับการบริการขนส่งทางราง 

เรื่อง 2562 4 กกร. 

3) กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 (3.1) การก าหนดมาตรฐานและมาตรการก ากับดูแลการขนส่งทางราง 
 (3.2) ก ากับติดตามการปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง  
พ.ศ. .... รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้อง 
 (3.3) การก ากับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

4) แผนงาน/โครงการ (ส าคัญ)   
 (4.1) โครงการศึกษาก าหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูง ค่าแรกเข้า และหลักเกณฑ์
การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบราง 
 (4.2) การจัดท ามาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์ การก ากับการให้บริการ 
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในระบบขนส่งทางราง 
 (4.3) ก ากับติดตามแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบกิจการขนส่งสินค้า
ทางรางให้แก่ผู้ประกอบการ 
 (4.4) ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ความเห็น ในปัญหาข้อกฎหมายในการ
ปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... 
 (4.5) พัฒนา/ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติ 
การขนส่งทางราง พ.ศ. ....  
 (4.6) การส ารวจ ตรวจ ประเมินสภาพกายภาพสถานีและระบบการเชื่อมต่อ
โดยรอบสถานีรถไฟและรถไฟฟ้า (รถไฟระหว่างเมือง รถไฟทางคู่ และรถไฟฟ้าในเขตเมือง) 
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 (4.7) การจัดท าร่างประกาศหลักเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือรองรับ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... เพ่ือก ากับการบริการขนส่งทางราง เช่น ด้านการคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการ การจัดสภาพกายภาพสถานีและภายในขบวนรถ ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารในการเดินทางด้วย
ระบบขนส่งทางรางในเขตเมืองและระหว่างเมือง ด้านการประกอบกิจการขนส่งทางรางและมาตรฐานเกี่ยวกับ
อัตราค่าบริการขนส่งทางราง และด้านก ากับการใช้ประโยชน์ราง เป็นต้น 
 (4.8) จัดท าร่างหลักเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือก ากับการบริการขนส่ง
ทางราง เช่น ร่างกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการขนส่งทางราง  
 (4.9) รายงานผลการก ากับโครงสร้างพ้ืนฐานและใบอนุญาตการประกอบ
กิจการขนส่งทางราง ปัญหา อุปสรรค และน าเสนอความเห็นเพ่ือปรับปรุงการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   ๓.๒.4 พันธกิจที่ ๔ พัฒนำคุณภำพกำรขนส่งทำงรำงในกำรให้บริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 
๑) เป้าหมาย 

   การคมนาคมขนส่งทางรางมีคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย
ทางโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจในความปลอดภัยในการขนส่งทางรางของประเทศ ลดอัตรา
การเกิดอุบัติเหตุการขนส่งทางรางของประเทศ ยกระดับการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 

๒) ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีฐำน ปี 2566 ผู้รับผิดชอบ 

1. แผนหรือแนวทางในการส่งเสริมการใช้ระบบ 
ขนส่งสาธารณะทางราง 

เรื่อง 2562 2 กมป./กยร. 

2. กิจกรรมการส่งเสริมให้ความรู้ ครั้ง 2562 1 กกร. 
3. รายงานผลการจัดการ ครั้ง 2562 2 กกร./กมป./กยร. 

4. จ านวนมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการ 
ขนส่งทางราง 

เรื่อง - 3 กกร. 

5. จ านวนมาตรการที่ประกาศใช้ มาตรการ - 1 กกร. 

3)  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
   (3.1) ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพ่ิมข้ึน 
   (3.2) ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบ
กิจการขนส่งทางราง 
   (3.3) การจัดการเรื่องร้องเรียน 
   (3.4) ก าหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตาม
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง 
   (3.5) ก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ 

4) แผนงาน/โครงการ (ส าคัญ) 
   (4.1) แผนการอ านวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชน
ในช่วงเทศกาล 
   (4.2) โครงการพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ
ระบบขนส่งทางราง เพ่ือส่งเสริมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 
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   (4.3) ส่งเสริมให้ความรู้/ให้ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ต่อผู้ประกอบกิจการ
ขนส่งทางราง (มาตรการ/แนวทางการส่งเสริมการประกอบกิจการ/ข้อมูลเส้นทางน าร่องในการให้เอกชนร่วม
ให้บริการระบบราง) 
   (4.4) โครงการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ 
และการออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e-License R)   
   (4.5) รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน 
   (4.6) การส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง เพ่ือเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
   (4.7) จัดท าข้อเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ต าแหน่งเดียวกัน 
   (4.8) รวบรวมสถิติเหตุขัดข้องในระบบรถไฟฟ้า เพ่ือก าหนดแนวทาง
ป้องกันหรือบรรเทาเหตุขัดข้องและอุบัติเหตุร่วมกับผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง 
   (4.9) จัดท าข้อเสนอมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ/มาตรการ
ส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางราง 
   (4.10) จัดท ามาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการระบบ
ขนส่งมวลชนทางราง    

๓.๒.5 พันธกิจที่ ๕ ปฏิบัติงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกฝ่ำย และพัฒนำองค์กร องค์ควำมรู้ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี นวัตกรรม และกำรบริหำรจัดกำร 

๑) เป้าหมาย 
   เพ่ิมบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ ขร. และพัฒนาบุคลากร ขร. ให้มีความรู้
ด้านระบบรางที่ทันสมัยให้ทันต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ และส่งเสริม ขร. ให้มีการบริหารจัดการกรม
ในแนวการบริหารสมัยใหม่ 

๒) ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีฐำน ปี 2566 ผู้รับผิดชอบ 

1. รายงานผล/กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ครั้ง 2562 3 กพบ. 

2. ความส าเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
และนวัตกรรม 

โครงการ 
ที่แล้วเสร็จ 

2562 3 กยร. 

3. ร้อยละของข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนา    
ตามหลักสูตรที่ก าหนด 

ร้อยละ - 100 สลร. 

4. จ านวนการมอบหมายงานส าคัญให้กับบุคลากร
กลุ่มผู้มีศักยภาพสูง ที่ท้าทายและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

เรื่อง/ป ี - 2 สลร.  

5. ร้อยละความส าเร็จของการจัดแผนอัตราก าลัง
ของ ขร. แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ 

ร้อยละ - 100 สลร. 

6. ร้อยละของการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

ร้อยละ - 90 สลร.  

7. จ านวนการเปิดเผยข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล
ภาครัฐ 

เรื่อง 2562 2 สลร./กยร. 

8. ร้อยละของความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ร้อยละ 2562 100 สลร./กยร. 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปีฐำน ปี 2566 ผู้รับผิดชอบ 

9. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยความคุ้มค่า 
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ 

*ระดับ
ความส าเร็จ 

 

2562 5 สลร. 

10. ร้อยละของความส าเร็จของการด าเนินงาน   
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 2562 80 ขึ้นไป สลร. 

11. ร้อยละของความส าเร็จของการพัฒนา
กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง 

ร้อยละ 2562 60 ขึ้นไป สลร. 

12. ร้อยละความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
ของข้อมูลบุคลากร 

ร้อยละ 2562 100 สลร. 

13. รายงานข้อมูลการเผยแพร่ข่าว สื่อประชาสัมพนัธ์
และจ านวนผู้รับชมข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ 
ผ่านสื่อออนไลน์ของ ขร. 

ครั้ง 2562 1 สลร. 

14. รายงานข้อมลูประจ าปี หนังสือ และงานร้องทุกข์
ผ่านระบบสารบรรณกลางของกรม 

ครั้ง 2562 1 สลร. 

15. จ านวนความส าเร็จในการพฒันางานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

ครั้ง - 1 สลร./กยร. 

16. ร้อยละความส าเรจ็ของการจดัท าข่าว 
และสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ ์

ร้อยละ - ≥ 80 สลร.  

17. ความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้าง 
การรับรู้ ความเข้าใจ และสร้างภาพลักษณ์  
ความเช่ือมั่นต่อการพัฒนา 

ครั้ง - 3 สลร.  

18. ระดับความส าเร็จการควบคมุภายใน 
และการบริหารความเสี่ยง 

**ระดับ
ความส าเร็จ 

2562 3 กตส. 

19. ระดับความส าเร็จการตรวจสอบ รายงานผล 
เสนอแนะ ตดิตามผลและใหค้ าปรกึษาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน/บญัชี และงบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมภายใน ภายใต้กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีกฎหมายก าหนด 

***ระดับ
ความส าเร็จ 

2562 3 กตส. 

20. ระดับความส าเร็จการจดัโครงการฝึกอบรม 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการประเมิน
ความเสีย่งและการประเมินผลการควบคุมภายใน 

****ระดับ
ความส าเร็จ 

- 3 กตส. 

21. ร้อยละของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน 
ทีเ่ข้าอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน 

ร้อยละ 2562 50 ข้ึนไป กตส. 

หมายเหตุ * ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยความคุ้มค่า โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรวจสอบได้ 
ระดับ ๑ ข้ันตอนการจัดท าการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
ระดับ ๒ ข้ันตอนการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
ระดับ ๓ ข้ันตอนการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
ระดับ ๔ ข้ันตอนการจัดท าสัญญา 
ระดับ ๕ ข้ันตอนการบริหารสัญญาและด าเนินการเบิกจ่าย 
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** ระดับความส าเร็จการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
ระดับที่ 1 จัดท าค าสั่งแต่งต้ัง คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน พร้อมท าหนังสือแจ้งหน่วยงานย่อย (ส านัก/กอง/กลุ่ม) ตอบแบบรายงาน

ผลระดับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.4,5) เสนออธิบดีกรมการขนส่งทางราง (อขร.) อนุมัติ/สั่งการ 
ระดับที่ 2 รวบรวมแบบรายงานระดับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.4,5) และจัดท ารายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) และ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ระดับหน่วยงานของรัฐ 
ระดับที่ 3 เสนอคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในพิจารณาเห็นชอบ 
ระดับที่ 4 จัดท าหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาลงนาม 
ระดับที่ 5 จัดส่งรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในประกอบด้วย แบบ ปค.1 ปค.4 ปค.5 และ ปค.6 ต่อผู้ก ากับดูแล (กระทรวงเจ้าสังกัด) 

*** ระดับความส าเร็จการตรวจสอบ รายงานผล เสนอแนะ ติดตามผลและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน/บัญชี และงบประมาณ การจัดซื้อ 
  จัดจ้าง และการควบคุมภายใน ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กฎหมายก าหนด 

ระดับที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานประกอบการตรวจสอบ แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ และกระดาษท าการ 
ระดับที่ 2 แจ้งหน่วยรับตรวจ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขต แนวทางและวิธีการตรวจสอบ ก าหนดการเข้าตรวจ พร้อมขอความร่วมมือในการให้ข้อมูล 
ระดับที่ 3 ด าเนินการตรวจสอบตามแนวปฏิบัติและบันทึกข้อมูลในกระดาษท าการ 
ระดับที่ 4 สรุปข้อตรวจพบ วิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎระเบียบ เพื่อหาสาเหตุ/ผลกระทบ และหารือร่วมกับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ได้แนวทางแก้ไขที่ดีที่สุด 
ระดับที่ 5 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ 

**** ระดับความส าเร็จการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ระดับที่ 1 จัดท ารายละเอียดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ระดับที่ 2 เสนอโครงการฝึกอบรม ต่อ อขร. เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ระดับที่ 3 ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม 
ระดับที่ 4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
ระดับที่ 5 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดท ารายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ได้อย่างถูกต้อง 

3) กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
   (3.1) ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
   (3.2) ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
   (3.3) ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานของ ขร. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยี ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
ตามต าแหน่งบุคลากร ขร. เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
   (3.4) ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
และนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล 
   (3.5) ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้าง
ความสัมพนัธ์อันดี ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ขร. 
   (3.6) การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

4) แผนงาน/โครงการ (ส าคัญ) 
   (4.1) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ราชการ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐภายในองค์กร 
   (4.2) ติดตามและประเมินผล เพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ด้านการพัฒนาระบบราชการขององค์กร และรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติราชการ 
   (4.3) โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบราชการ 
   (4.4) ส่งเสริมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ รายหมวด 
   (4.5) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อม
การติดตั้งของ ขร. 
   (4.6) โครงการจ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ ขร. 
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   (4.7) โครงการพัฒนาระบบบริหารส านักงานอัตโนมัติ (e-Office) ของ ขร. 
ระยะที่ 2 
   (4.8) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลและออกแบบ
สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์ ขร. 
   (4.9) โครงการบ ารุงรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ ขร. 
   (4.10) โครงการบ ารุงรักษาระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ของ ขร. 
   (4.11) โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายของ ขร. 
   (4.12) โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ประชุมออนไลน์ (Zoom) จ านวน ๔ ลิขสิทธิ์ 
   (4.13) ส่งเสริมการเพ่ิมความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ขร. ตามหลักสูตรที่ก าหนด (ข้าราชการใหม่ นบต. นบก. นบส. การอบรมตามแผน IDP และการอบรม/สัมมนาภายใน ขร.) 
   (4.14) การพัฒนาบุคลากร ขร. 
   (4.15) การวิเคราะห์อัตราก าลังให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร 
   (4.16) การบริหารงบประมาณรายปีภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วยประเภทรายจ่ายดังนี้ 1. งบบุคลากร 2. งบด าเนินงาน (ยกเว้น รายการฝึกอบรม รายการ 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ และโครงการบ ารุงรักษา 3 รายการ) และ 3. งบลงทุน (เฉพาะรายการครุภัณฑ์
ส านักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) 
   (4.17) การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงบประมาณ การเงิน และการบัญชี 
ดังต่อไปนี้ 1. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และ 3. รายงานการเงินประจ าปี 
ที่ สตง. รับรองแล้ว 
   (4.18) การบริหารงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ 
   (4.19) การบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ โดยการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
   (4.20) การพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเข้าสู่ภาครัฐ 4.0 
   (4.21) การบริหารระบบงานทรัพยากรบุคคล โดยการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
   (4.22) การบริหารระบบงานประชาสัมพันธ์ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
   (4.23) การบริหารระบบงานสารบรรณ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ด้านงานสารบรรณ 
   (4.24) กระบวนการพัฒนางานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
   (4.25) งานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล และข่าวสาร ขร. 
   (4.26) การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างการรับรู้  ความเข้าใจ และสร้าง
ภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางราง 
   (4.27) ส่งเสริมให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 
   (4.28) การตรวจสอบ รายงานผล เสนอแนะ ติดตามผลและให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน/บัญชี และงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมภายใน ภายใต้
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีกฎหมายก าหนด 
   (4.29) โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายใน 
   (4.30) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นมืออาชีพ 
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๓.๓ ประมำณกำรวงเงินงบประมำณ พ.ศ. 2566 
 ๓.๓.๑ ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ  

  ไม่มี 
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๓.๓.๒ ประมำณกำรวงเงินงบประมำณทั้งหมด    189.6387    ล้ำนบำท แบ่งเป็นงบประมำณ ปี 2566 จ ำนวนทั้งสิ้น   116.3385   ล้ำนบำท 
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หน่วย: ล้านบาท 
แผนปฏิบัติรำชกำร วงเงินรวม งบประมำณแผ่นดิน 

(ปี 2566) 
รำยได้หน่วยงำน เงินกู้ อื่น ๆ 

ในประเทศ ต่ำงประเทศ 
พันธกิจ M1 
เสนอแนะนโยบาย 
มาตรการ มาตรฐาน 
และจัดท าแผนการพัฒนา 
การขนส่งทางราง 
และขับเคลื่อนให้เกิดผล
ในการปฏิบัต ิ
 

รวม 60.9000 18.0077 - - -  

กลยุทธ์ M1S1 ก าหนดแผนพัฒนาการขนส่งทางรางของประเทศไทย เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายการพัฒนาขนส่งทางรางของประเทศ 
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนโครงการระบบราง ของหน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประกอบกิจการขนส่งทางราง  
รวมทั้งโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครฐัและเอกชน (PPP) 

- - - - -  

2. จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของกรมการขนส่งทางราง 
    1) รวบรวมค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของ 
กรมการขนส่งทางราง 
    2) รวบรวมและจัดท าเอกสารงบประมาณ และเตรียมชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี
    3) การทบทวน ปรับปรุงผลสัมฤทธิห์รือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่าย
งบประมาณประกอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

- - - - -  

3. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกรมการขนส่งทางราง - - - - -  
4. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจ าลองการคาดการณ์การเดินทางด้วยระบบราง
และการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 

60.9000 
 

18.0077 - - -  

5. แผนพัฒนาการขนส่งสินค้าทางราง - - - - -  
6. การด าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบราง - - - - -  
7. การด าเนินงานภายใต้ส านกังานบริหารการพัฒนาโครงการ 
ความร่วมมือด้านรถไฟระหวา่งไทย - จนี 

- - - - -  

กลยุทธ์ M1S2 การตดิตามและประเมินผลแผนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการขนส่งทางราง 
1. ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาระบบรางในพื้นที่ในขั้นตอน 
การก่อสร้างและการเปิดการเดินรถ 

- - - - -  

2. การจัดประชุมระหวา่งหน่วยงานที่เกีย่วข้องกบัโครงการพัฒนาระบบราง
เพื่อติดตามความกา้วหน้าโครงการด้านระบบราง 

- - - - -  

3. ประสานงานและติดตามสถานะโครงการด้านระบบรางกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
เป็นรายเดอืน 

- - - - -  

แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง (พ.ศ. 2566)  
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แผนปฏิบัติรำชกำร วงเงินรวม งบประมำณแผ่นดิน 
(ปี 2566) 

รำยได้หน่วยงำน เงินกู้  อื่น ๆ 
ในประเทศ ต่ำงประเทศ 

พันธกิจ M1 
เสนอแนะนโยบาย 
มาตรการ มาตรฐาน 
และจัดท าแผนการพัฒนา 
การขนส่งทางราง 
และขับเคลื่อนให้เกิดผล
ในการปฏิบัติ (ต่อ) 

กลยุทธ์ M1S3 ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากลและราคาที่แข่งขันได้ 
1. ประสานงานและร่วมมือกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัระบบการขนส่งทางราง ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศ 
ให้มีมาตรฐานสากลและราคาที่แข่งขันได้ หรือพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริม 
ขีดความสามารถและประสิทธิภาพของการขนส่งทางราง 

- - - - -  

พันธกิจ M2  
พัฒนามาตรฐาน 
และก ากับดูแล 
การขนส่งทางราง 
ใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
 

รวม 23.8451 7.8936 - - -  
กลยุทธ์ M2S1 ศึกษาจัดท ามาตรฐานการขนส่งทางรางเพื่อเพ่ิมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ 
1. จัดท าร่างมาตรฐานการขนส่งทางรางที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย - - - - -  
2. ศึกษามาตรฐานระบบรางของ UIC 0.3914 0.3914 - - -  
3. โครงการศึกษาและจัดท ามาตรฐานระบบรถไฟและระบบอาณัติสัญญาณ  
ระยะที่ 2 (รถไฟฟ้าในเมือง) 

22.7878 6.8363 - - -  

กลยุทธ์ M2S2 สนับสนุน/ส่งเสริมการจัดท าร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... เพื่อให้มีบทบัญญัติในการก ากับดูแลการขนส่งทางราง 
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อชีแ้จง/สนับสนุนการจัดท าร่างพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางราง พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- - - - -  

2. พิจารณาตรวจร่างมาตรฐาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลการขนส่งทางราง - - - - -  
กลยุทธ์ M2S3 ก าหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายล าดับรอง เพื่อให้มีมาตรฐานและก ากับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
1. เสนอร่างกฎหมายล าดับรองด้านมาตรฐาน ตามขั้นตอนของกฎหมาย 
    1) เสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการขนส่งทางรางที่เกี่ยวขอ้งกับ
ความปลอดภยั 
       1.1) ด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างทางรถไฟ 
       1.2) ด้านระบบไฟฟา้ 
       1.3) ด้านระบบอาณัติสัญญาณ 
       1.4) ด้านตวัรถ 
       1.5) ด้านการด าเนินการระบบรถไฟ 
       1.6) ด้านความปลอดภัย 

- - - - -  

แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง (พ.ศ. 2566)  

หน่วย: ล้านบาท 
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แผนปฏิบัติรำชกำร วงเงินรวม งบประมำณแผ่นดิน 
(ปี 2566) 

รำยได้หน่วยงำน เงินกู้ อื่น ๆ 
ในประเทศ ต่ำงประเทศ 

พันธกิจ M2  
พัฒนามาตรฐาน 
และก ากับดูแล 
การขนส่งทางราง 
ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
(ต่อ) 

กลยุทธ์ M2S3 ก าหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายล าดับรอง เพื่อให้มีมาตรฐานและก ากับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (ต่อ) 
    2) เสนอร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ การแต่งตั้งที่ปรึกษาตรวจสอบ
แผนผังบริเวณ แบบแปลนฯ ก่อนการกอ่สร้าง ตามขั้นตอนของกฎหมาย 
    3) เสนอร่างกฎหมายล าดับรองวา่ดว้ยเขตระบบฯ และเขตปลอดภัยตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย 
       3.1) เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตระบบรถขนส่งทางราง และเขต
ปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง 
       3.2) เสนอร่างประกาศก าหนดพื้นที่เขตปลอดภัยในระหว่างการจัดสร้าง
โครงการการขนส่งทางราง 
       3.3) เสนอร่างระเบียบการจัดท าเครื่องหมายแสดงแนวเขตระบบฯ  
และเขตปลอดภยัฯ 
       3.4) เสนอร่างประกาศเง่ือนไขการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน
อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีผลกระทบต่อการขนส่งทางราง 
       3.5) เสนอร่างประกาศห้ามด าเนินการกิจกรรม (ที่ก่อให้เกิด 
ความเสียหาย หรืออันตราย ข้อ 6 (1), (2) ใน พ.ร.บ. การขนส่งทางราง) 
       3.6) เสนอร่างประกาศลักษณะการกระท าที่อาจท าให้เกิดอันตรายหรือ
เป็นอุปสรรคแก่การขนส่งทางราง 
    4) เสนอร่างกฎหมายล าดับรองวา่ดว้ยคณะกรรมการสอบสวนอบุัติเหตุ
ของการขนส่งทางราง ตามขั้นตอนกฎหมาย 
       4.1) เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่น
ของคณะกรรมการสอบสวนอบุัติเหตุของการขนส่งทางราง 
       4.2) เสนอร่างประกาศการบันทกึข้อมูล เอกสาร หรือหลกัฐานอื่น 
ที่เกี่ยวกบัการสอบสวน 

- - - - -  

แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง (พ.ศ. 2566) 

 

หน่วย: ล้านบาท 
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แผนปฏิบัติรำชกำร วงเงินรวม งบประมำณแผ่นดิน 
(ปี 2566) 

รำยได้หน่วยงำน เงินกู้ อื่น ๆ 
ในประเทศ ต่ำงประเทศ 

พันธกิจ M2  
พัฒนามาตรฐาน 
และก ากับดูแล 
การขนส่งทางราง 
ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
(ต่อ) 

กลยุทธ์ M2S3 ก าหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ กฎหมายล าดับรอง เพื่อให้มีมาตรฐานและก ากับดูแลการขนส่งทางรางด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (ต่อ) 
    5) เสนอร่างกฎหมายล าดับรองวา่ดว้ยใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที ่ตามขั้นตอน 
ของกฎหมาย 
       5.1) เสนอร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอรับใบอนุญาต 
การออกใบอนุญาตและการรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต 
ผู้ประจ าหนา้ที ่
       5.2) เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดอายุ สขุภาพ ความรู้ และความช านาญ 
ของผู้ประจ าหนา้ที ่
       5.3) เสนอร่างประกาศหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานหรือสถาบันที่กรมการขนส่งทางราง 
รับรองตามมาตรา 89 (2) ต้องปฏบิัติตาม 
       5.4) เสนอร่างระเบียบว่าดว้ยวินยัผู้ประจ าหน้าที่ 
       5.5) เสนอร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธกีารทดสอบดา้นจิตวิทยา 
       5.6) เสนอร่างหลักเกณฑ์และวธิกีารในการทดสอบความรู้และทกัษะ 
ตามประเภทและลกัษณะการปฏิบัติหนา้ที่ 
       5.7) เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดผู้ท าหน้าที่อื่นเป็นผู้ประจ าหนา้ที่ 
       5.8) เสนอร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธกีารทดสอบดา้นจิตวิทยาส าหรบั 
ผูป้ระจ าหนา้ที่อื่น 
       5.9) เสนอร่างหลักเกณฑ์และวธิกีารในการทดสอบความรู้และทกัษะ 
ตามประเภทและลกัษณะการปฏิบัติหนา้ที่ของผู้ประจ าหน้าที่อื่น 
    6) เสนอร่างกฎหมายล าดับรองวา่ดว้ยทะเบยีนรถขนส่งทางราง ตามขั้นตอน 
ของกฎหมาย 
       6.1) เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดคุณลักษณะรถขนส่งทางราง ที่จะรับ 
จดทะเบียนรถขนส่งทางราง 
       6.2) เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดรถประเภทอื่นเป็นรถขนส่งทางราง 
       6.3) เสนอร่างระเบียบว่าดว้ยคุณสมบัติของหน่วยตรวจสอบคุณลักษณะ 
ของรถขนส่งทางราง 
       6.4) เสนอร่างประกาศรูปแบบและหลักเกณฑ์การแสดงแผ่นปา้ยทะเบยีนรถ
ขนส่งทางราง 
       6.5) เสนอร่างระเบียบขั้นตอนและวิธกีารในการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง (พ.ศ. 2566) 

 

หน่วย: ล้านบาท 
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แผนปฏิบัติรำชกำร วงเงินรวม งบประมำณแผ่นดิน 
(ปี 2566) 

รำยได้หน่วยงำน เงินกู้ อื่น ๆ 
ในประเทศ ต่ำงประเทศ 

พันธกิจ M2  
พัฒนามาตรฐาน 
และก ากับดูแล 
การขนส่งทางราง 
ใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานสากล (ต่อ) 

กลยุทธ์ M2S4 ก ากับให้การขนส่งทางรางเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางรางและสร้างแนวทางเพื่อเพ่ิมความปลอดภัยลดอุบัติเหตุ 
1. การติดตามและประเมินผลการด าเนนิการตามมาตรฐานการขนส่งทางราง - - - - -  
2. โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลและจัดท าร่างมาตรฐานของรถไฟสายประธาน 0.6659 0.6659 - - -  

แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง (พ.ศ. 2566)  

หน่วย: ล้านบาท 
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แผนปฏิบัติรำชกำร วงเงินรวม งบประมำณแผ่นดิน 
(ปี 2566) 

รำยได้หน่วยงำน เงินกู้ อื่น ๆ 
ในประเทศ ต่ำงประเทศ 

พันธกิจ M3  
ก ากับดูแลการขนส่ง
ทางรางใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย 

รวม 18.0705 3.6141 - - -  
กลยุทธ์ M3S1 การก าหนดมาตรฐานและมาตรการก ากับดูแลการขนส่งทางราง 
1. โครงการศึกษาก าหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูง ค่าแรกเข้า และหลกัเกณฑ์
การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบราง 

18.0705 3.6141 - - -  

2. การจัดท ามาตรฐาน มาตรการ หลกัเกณฑ์ การก ากับการให้บริการ  
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในระบบขนส่งทางราง 

- - - - -  

3. ก ากบัติดตามแก้ไขปญัหาอุปสรรคในการประกอบกิจการขนส่งสินค้า 
ทางรางให้แก่ผู้ประกอบการ 

- - - - -  

กลยุทธ์ M3S2 ก ากับติดตามการปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง  พ.ศ. .... รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ให้ค าปรึกษา ขอ้เสนอแนะ ความเห็น ในปัญหาข้อกฎหมายในการปฏบิัติตาม 
(ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... 

- - - - -  

2. พัฒนา/ปรับปรุง กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับภายใต้ (รา่ง) พระราชบัญญัติ 
การขนส่งทางราง พ.ศ. .... 

- - - - -  

กลยุทธ์ M3S3 การก ากับดูแลการประกอบกิจการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1. การส ารวจ ตรวจ ประเมินสภาพกายภาพสถานีและระบบการเชื่อมต่อโดยรอบ
สถานีรถไฟและรถไฟฟ้า (รถไฟระหว่างเมือง รถไฟทางคู่ และรถไฟฟ้าในเขตเมือง) 

- - - - -  

2. การจัดท าร่างประกาศหลักเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อรองรับ (ร่าง) 
พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... เพื่อก ากับการบริการขนส่งทางราง 
เช่น ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ การจัดสภาพกายภาพสถานีและภายในขบวนรถ 
ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารในการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางรางในเขต
เมอืงและระหว่างเมือง ด้านการประกอบกิจการขนส่งทางรางและมาตรฐาน
เกี่ยวกับอัตราค่าบริการขนส่งทางราง และด้านก ากับการใช้ประโยชน์ราง เป็นต้น 

- - - - -  

3. จัดท าร่างหลักเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อก ากับการบริการขนส่งทางราง 
เช่น ร่างกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอใบอนุญาต 
และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง 

- - - - -  

4. รายงานผลการก ากับโครงสร้างพื้นฐานและใบอนุญาตการประกอบกิจการ
ขนส่งทางราง ปัญหา อุปสรรค และน าเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- - - - -  

แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง (พ.ศ. 2566)  

หน่วย: ล้านบาท 
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แผนปฏิบัติรำชกำร วงเงินรวม งบประมำณแผ่นดิน 
(ปี 2566) 

รำยได้หน่วยงำน เงินกู้ อื่น ๆ 
ในประเทศ ต่ำงประเทศ 

พันธกิจ M4 
พัฒนาคุณภาพ 
การขนส่งทางราง 
ในการให้บริการ 
สู่ความเป็นเลิศ 
 

รวม 14.9887 14.9887     

กลยุทธ์ M4S1 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพิ่มขึ้น 
1. แผนการอ านวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล - - - - -  
กลยุทธ์ M4S2 ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทางรางแก่ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง 
1. โครงการพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้ให้บริการระบบ
ขนส่งทางราง เพื่อส่งเสริมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 

- - - - -  

2. ส่งเสริมให้ความรู้/ให้ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ต่อผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง 
(มาตรการ/แนวทางการส่งเสริมการประกอบกจิการ/ขอ้มูลเส้นทางน าร่อง 
ในการให้เอกชนร่วมให้บรกิารระบบราง) 

- - - - -  

3. โครงการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ  
และการออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e-License R) 

14.9887 14.9887 - - -  

กลยุทธ์ M4S3 การจัดการเรื่องร้องเรียน 
1. รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน - - - - -  
กลยุทธ์ M4S4 ก าหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางราง 
1. การส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บรกิาร 

- - - - -  

2. จัดท าข้อเสนอแนะ/แนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ต าแหน่งเดียวกัน 

- - - - -  

3. รวบรวมสถิติเหตุขัดขอ้งในระบบรถไฟฟ้า เพือ่ก าหนดแนวทางป้องกัน 
หรือบรรเทาเหตุขัดข้องและอุบัติเหตุร่วมกับผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง 

- - - - -  

4. จัดท าข้อเสนอมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการ/มาตรการส่งเสริม
การประกอบกิจการขนส่งทางราง 

- - - - -  

กลยุทธ์ M4S5 ก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ 
1. จัดท ามาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการระบบขนส่ง
มวลชนทางราง 

- - - - -  

แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง (พ.ศ. 2566)  

หน่วย: ล้านบาท 
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แผนปฏิบัติรำชกำร วงเงินรวม งบประมำณแผ่นดิน 
(ปี 2566) 

รำยได้หน่วยงำน เงินกู้ อื่น ๆ 
ในประเทศ ต่ำงประเทศ 

พันธกิจ M5 
ปฏิบัติงานด้วย 
หลักธรรมาภิบาล 
ตอบสนองผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีทุกฝ่าย  
และพัฒนาองค์กร 
องค์ความรู้ ให้ทันต่อ
การเปลีย่นแปลง 
ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และการบริหารจัดการ 

รวม 71.8344 71.8344 - - -  

กลยุทธ์ M5S1 ส่งเสริมพัฒนาระบบราชการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 
1. ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ 
และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐภายในองค์กร 

- - - - -  

2. ติดตามและประเมินผล เพือ่จดัท ารายงานผลการด าเนินงานดา้นการพัฒนา
ระบบราชการขององค์กร และรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

- - - - -  

3. โครงการฝึกอบรมเพือ่สรา้งความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการพัฒนาระบบราชการ - - - - -  
4. ส่งเสริมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
รายหมวด 

- - - - -  

กลยุทธ์ M5S2 ส่งเสริม และพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
1. โครงการจัดซ้ือครภุัณฑ์คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมการติดตั้งของ ขร. 3.6521 3.6521 - - -  
2. โครงการจ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ ขร. 0.3585 0.3585 - - -  
3. โครงการพัฒนาระบบบรหิารส านกังานอตัโนมัต ิ(e-Office) ของ ขร. ระยะที ่2 7.7484 7.7484 - - -  
4. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดท าแผนปฏบิัติการดิจิทัลและออกแบบสถาปัตยกรรม
ระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยกุต ์ขร. 

6.4299 6.4299 - - -  

5. โครงการบ ารุงรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ ขร. 0.0407 0.0407 - - -  
6. โครงการบ ารุงรักษาระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลกลาง 
(Data Center) ของ ขร. 

0.0662 0.0662 - - -  

7. โครงการบ ารุงรักษาอปุกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายของ ขร. 0.6838 0.6838 - - -  
8. โครงการจัดซ้ือซอฟต์แวร์ประชุมออนไลน์ (Zoom) จ านวน ๔ ลิขสิทธิ ์ - เงินเหลือจ่าย - - -  

แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง (พ.ศ. 2566)  

หน่วย: ล้านบาท 
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แผนปฏิบัติรำชกำร วงเงินรวม งบประมำณแผ่นดิน 
(ปี 2566) 

รำยได้หน่วยงำน เงินกู้ อื่น ๆ 
ในประเทศ ต่ำงประเทศ 

พันธกิจ M5 
ปฏิบัติงานด้วย 
หลักธรรมาภิบาล 
ตอบสนองผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีทุกฝ่าย  
และพัฒนาองค์กร 
องค์ความรู้ ให้ทันต่อ
การเปลีย่นแปลง 
ทางเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และการ
บริหารจดัการ 
(ต่อ) 

กลยุทธ์ M5S3 ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม หรือประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ ขร. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยี ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
ตามต าแหน่งบุคลากร ขร. เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
1. ส่งเสริมการเพิ่มความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ขร. 
ตามหลักสูตรที่ก าหนด (ข้าราชการใหม ่นบต. นบก. นบส. การอบรมตาม
แผน IDP และการอบรม/สัมมนาภายใน ขร.) 

0.1780 0.1780 - - -  

2. การพัฒนาบุคลากร ขร. - - - - -  
3. การวิเคราะห์อัตราก าลังให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร - - - - -  
กลยุทธ์ M5S4 ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล 
1. การบริหารงบประมาณรายปภีาพรวมอย่างมีประสิทธภิาพ ประกอบดว้ย
ประเภทรายจา่ยดังนี ้

1) งบบุคลากร 
2) งบด าเนินงาน (ยกเว้น รายการฝึกอบรม รายการค่าโฆษณา 

และเผยแพร่ และโครงการบ ารุงรักษา 3 รายการ) 
3) งบลงทุน (เฉพาะรายการครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์โฆษณา 

และเผยแพร่) 

52.5768 52.5768 - - -  

2. การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงบประมาณ การเงิน และการบัญชี ดังต่อไปนี้ 
1) แผนการเบกิจ่ายงบประมาณ 
2) ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ 

 3) รายงานการเงินประจ าปีที่ สตง. รับรองแล้ว 

- - - - -  

3. การบริหารงานพัสดุด้านการจัดซ้ือจดัจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ 
    1) จัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ ได้ต่ ากวา่
วงเงินราคากลางที่ก าหนด 
    2) โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี สามารถด าเนินการได้ 
แล้วเสร็จ ถูกตอ้ง ครบถ้วน 
    3) เช่าอาคารส านักงาน 
    4) จา้งเหมารักษาความปลอดภัย 
    5) จา้งเหมาบริการท าความสะอาดอาคารส านักงาน 
    6) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

- - - - - 20.8306
รวมอยู ่
ในงบ

ด าเนินงาน
และงบ
ลงทุน 

แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง (พ.ศ. 2566)  

หน่วย: ล้านบาท 
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แผนปฏิบัติรำชกำร วงเงินรวม งบประมำณแผ่นดิน 
(ปี 2566) 

รำยได้หน่วยงำน เงินกู้ อื่น ๆ 
ในประเทศ ต่ำงประเทศ 

พันธกิจ M5 
ปฏิบัติงานด้วย 
หลักธรรมาภิบาล 
ตอบสนองผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีทุกฝ่าย  
และพัฒนาองค์กร 
องค์ความรู้ ให้ทันต่อ
การเปลีย่นแปลง 
ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และการบริหารจัดการ 
(ต่อ) 

กลยุทธ์ M5S4 ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล (ต่อ) 
    7) โตะ๊ท างาน 
    8) เกา้อี้ส านกังาน 
    9) ตู้เหล็กบานเล่ือนทรงสูง 
    10) ตู้เหล็กบานเล่ือนทรงเต้ีย 
    11) ตูว้างเครื่องพิมพ์ 
    12) ตู้ล็อกเกอร ์

- - - - -  

4. การบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ โดยการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภบิาลข้อมูลภาครัฐ 
    1) บริหารงานพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
    2) การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลสาระส าคัญ 
เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้อง 

- - - - -  

5. การพัฒนากระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างเข้าสู่ภาครัฐ 4.0 
    1) จัดเกบ็ข้อมูลลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของเจ้าหนา้ที่ภายในกรม  
เพื่อใช้ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจา้ง 
    2) ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจา้ง 
    3) พัฒนาขั้นตอนการเผยแพร่ประกาศการจัดซ้ือจัดจา้งต่าง ๆ  
โดยเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลกรมบัญชกีลาง 

- - - - -  

6. การบริหารระบบงานทรัพยากรบุคคล โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
    1) การจัดท าระบบฐานข้อมูลบุคลากร ขร. ด้วยระบบ DPIS ของ ก.พ. 
    2) การจัดท าระบบข้อมูลทะเบยีนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนกิส์ 

- - - - -  

แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง (พ.ศ. 2566)  

หน่วย: ล้านบาท 
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แผนปฏิบัติรำชกำร วงเงินรวม งบประมำณแผ่นดิน 
(ปี 2566) 

รำยได้หน่วยงำน เงินกู้ อื่น ๆ 
ในประเทศ ต่ำงประเทศ 

พันธกิจ M5 
ปฏิบัติงานด้วย 
หลักธรรมาภิบาล 
ตอบสนองผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีทุกฝ่าย  
และพัฒนาองค์กร 
องค์ความรู้ ให้ทันต่อ
การเปลีย่นแปลง 
ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และการบริหารจัดการ 
(ต่อ) 

กลยุทธ์ M5S4 ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วยหลกัธรรมาภิบาล และนวัตกรรมระบบฐานข้อมูล (ต่อ) 
7. การบริหารระบบงานประชาสัมพันธ ์โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล  
ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
    1) ขอ้มูลการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อตา่ง ๆ 
    2) ขอ้มูลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพนัธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 
    3) ขอ้มูลจ านวนผู้รับชมข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ของ ขร. 

- - - - -  

8. การบริหารระบบงานสารบรรณ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามหลัก
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ด้านงานสารบรรณ 
    1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานสารบรรณประจ าปี (เฉพาะเรื่องรับ-ส่ง
ภายนอกหนว่ยงาน) 
    2) การพัฒนาระบบข้อมูลงานร้องทกุข์ประจ าปี (เฉพาะที่ผ่านระบบงาน
สารบรรณ) 

- - - - -  

9. กระบวนการพัฒนางานสารบรรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
    1) พัฒนาระบบรับ-ส่งหนังสือราชการของกรม ผ่านระบบบริหารส านักงาน
อัตโนมัติ (e-Office)  
    2) พัฒนาระบบรับ-ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
กลางของกรม 
    3) การพัฒนาระบบงานทะเบียนและบัญชีต่าง ๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
ใน Microsoft Excel, Google Sheets และอื่น ๆ  (ทะเบียนหนังสือรับ หนังสือส่ง 
บัญชีหนังสือส่งเก็บ ทะเบียนหนังสือเก็บ บัญชีส่งมอบหนังสือครบ 20 ปี บัญชี
หนังสือครบ 20 ปีที่ขอเก็บเอง บัญชีฝากหนังสือ บัญชีหนังสือขอท าลาย) 

- - - - -  

แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง (พ.ศ. 2566)  

หน่วย: ล้านบาท 
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แผนปฏิบัติรำชกำร วงเงินรวม งบประมำณแผ่นดิน 
(ปี 2566) 

รำยได้หน่วยงำน เงินกู้ อื่น ๆ 
ในประเทศ ต่ำงประเทศ 

พันธกิจ M5 
ปฏิบัติงานด้วย 
หลักธรรมาภิบาล 
ตอบสนองผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีทุกฝ่าย  
และพัฒนาองค์กร 
องค์ความรู้ ให้ทันต่อ
การเปลีย่นแปลง 
ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และการบริหารจัดการ 
(ต่อ) 

กลยุทธ์ M5S5 ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ขร. 
1. งานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมลู และข่าวสาร ขร. 
    1) ด าเนินการจัดท าเนื้อหาขา่วสารอย่างสร้างสรรค์ ทันสถานการณ์  
เพื่อสร้างการรับรู้ ให้ข้อมูลเกีย่วกับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง 
และบทบาทภารกจิของ ขร. ผา่นสื่อต่าง ๆ 
    2) ผลิตสือ่ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทาง 
การสื่อสาร เพือ่สร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการพัฒนาระบบขนส่ง 
ทางรางและบทบาทภารกิจของ ขร. 

0.1000 
 

0.1000 
 

- - -  

2. การจัดกิจกรรมเพือ่สร้างการรับรู ้ความเข้าใจ และสรา้งภาพลักษณ์ ความเชือ่มั่น
ต่อการพฒันาระบบขนส่งทางราง 
    1) ด าเนินกจิกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อให้สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัผลงานส าคัญของ ขร. ต่อสือ่มวลชนแขนงต่าง ๆ 
    2) ด าเนินกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของ
ประเทศไทย รวมทั้งสร้างโอกาสเพื่อการเข้าถึงระบบขนส่งทางรางของภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
         2.1) ด าเนินกิจกรรมทัศนศึกษา "สานฝันปันน้ าใจผู้ด้อยโอกาสกับ 
การท่องเที่ยวทั่วไทยด้วยระบบขนส่งทางราง" เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึง 
การเดินทางสาธารณะด้วยระบบขนส่งทางรางให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 
         2.2) ด าเนินกิจกรรมสานฝันเยาวชนไทยกับระบบขนส่งทางรางไทยใน 
อุดมคติ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางเพื่อชิงทุนการศึกษา 
    3) ด าเนินกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร
ขององค์กร เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 
    4) ด าเนินกจิกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อสร้างการรับรู้
และความเข้าใจ รวมถึงสร้างความสัมพนัธ์อันดีกับทกุภาคส่วน  

- - - - -  

แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง (พ.ศ. 2566)  

หน่วย: ล้านบาท 
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แผนปฏิบัติรำชกำร วงเงินรวม งบประมำณแผ่นดิน 
(ปี 2566) 

รำยได้หน่วยงำน เงินกู้ อื่น ๆ 
ในประเทศ ต่ำงประเทศ 

พันธกิจ M5 
ปฏิบัติงานด้วย 
หลักธรรมาภิบาล 
ตอบสนองผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีทุกฝ่าย  
และพัฒนาองค์กร 
องค์ความรู้ ให้ทันต่อ
การเปลีย่นแปลง 
ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และการบริหารจัดการ 
(ต่อ) 

กลยุทธ์ M5S6 การบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
1. ส่งเสริมให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเส่ียงที่มี
ประสิทธิภาพ 

- - - - -  

2. การตรวจสอบ รายงานผล เสนอแนะ ติดตามผลและให้ค าปรกึษาเกีย่วกับ 
การปฏิบัติงานดา้นการเงิน/บัญชี และงบประมาณ การจัดซื้อจัดจา้ง  
และการควบคุมภายใน ภายใต้กฎ ระเบยีบ ขอ้บังคับที่กฎหมายก าหนด 

- - - - -  

3. โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการประเมิน 
ความเส่ียงและประเมินผลการควบคุมภายใน 

- - - - - 0.0300 
รวมอยู่
ใ น เ งิ น
อบรมฯ 

4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของบุคลากรหนว่ย
ตรวจสอบภายในให้เป็นมืออาชีพ 

- - - - -  

 รวมทั้งสิ้น 189.6387     116.3385 - - -  

แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง (พ.ศ. 2566)  

หน่วย: ล้านบาท 
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ภำคผนวก ก 
 

ควำมสอดคล้องระหว่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรกรมกำรขนส่งทำงรำง 
(พ.ศ. 2566) และโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำร

กรมกำรขนส่งทำงรำง (พ.ศ. 2566) 
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ควำมสอดคล้องระหว่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรกรมกำรขนส่งทำงรำง (พ.ศ. 2566)  
และโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรกรมกำรขนส่งทำงรำง (พ.ศ. 2566) 

 

 

พันธกิจ M1 เสนอแนะนโยบำย มำตรกำร มำตรฐำน และจัดท ำแผนกำรพัฒนำกำรขนส่งทำงรำง 
และขับเคลื่อนให้เกิดผลในกำรปฏิบัติ 

 
กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

ทั้งหมด 
(ล้ำนบำท) 

งบประมำณ
ใช้ด ำเนินกำร 
(ปี 2566) 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

กลยุทธ์ M1S1 
ก าหนดแผนพัฒนา
การขนส่งทางราง 
ของประเทศไทย  
เพื่อวางแนวทาง 
การปฏิบัติงาน 
สู่เป้าหมายการพัฒนา
ขนส่งทางรางของ
ประเทศ 

1. ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลการลงทุนโครงการระบบราง ของหน่วยงาน 
ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประกอบกิจการขนส่งทางราง 
รวมทั้งโครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครฐัและเอกชน (PPP) 

- √ กยร.  

2. จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของกรมการขนส่งทางราง 
    1) รวบรวมค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของกรมการขนส่ง
ทางราง 
    2) รวบรวมและจัดท าเอกสารงบประมาณ และเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
    3) การทบทวน ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่าย
งบประมาณประกอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

- √ กยร.  

3. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกรมการขนส่งทางราง - √ กยร.  
4. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจ าลองการคาดการณ์การเดินทางด้วยระบบราง
และการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 

60.9000 √ 
(18.0077) 

กยร.  

5. แผนพัฒนาการขนส่งสินค้าทางราง - √ กยร./กกร.  
6. การด าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบราง - √ กยร.  
7. การด าเนินงานภายใต้ส านกังานบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือ
ด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน 

- √ สบร.  

กลยุทธ์ M1S2    
การติดตาม 
และประเมินผล
แผนการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนา 
การขนส่งทางราง 

1. ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาระบบราง 
ในพื้นที่ในขั้นตอนการกอ่สร้างและการเปิดการเดินรถ 

- √ กยร.  

2. การจัดประชุมระหวา่งหน่วยงานที่เกีย่วข้องกบัโครงการพัฒนาระบบราง
เพื่อติดตามความกา้วหน้าโครงการด้านระบบราง 

- √ กยร.  

3. ประสานงานและติดตามสถานะโครงการด้านระบบรางกับหนว่ยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง เป็นรายเดือน - 

- √ กยร.  

กลยุทธ์ M1S3 
ส่งเสริมงานวิจัย 
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
ระบบรางภายในประเทศ 
ให้มีมาตรฐานสากล
และราคาที่แข่งขันได้ 

ประสานงานและร่วมมอืกับสถาบันวจิัย สถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัระบบการขนส่งทางราง ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศ 
ให้มีมาตรฐานสากลและราคาที่แข่งขันได้ หรือพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริม 
ขีดความสามารถและประสิทธิภาพของการขนส่งทางราง 

- √ กยร./ 
กมป./กกม. 

 

 
 
 
 
 

 

หน่วย: ล้านบาท 
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พันธกิจ M2 พัฒนำมำตรฐำนและก ำกับดูแลกำรขนส่งทำงรำงให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ทั้งหมด 

(ล้ำนบำท) 

งบประมำณ
ใช้ด ำเนินกำร 
(ปี 2566) 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

กลยุทธ์ M2S1 
ศึกษาจัดท ามาตรฐาน
การขนส่งทางราง 
เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
และลดอุบัติเหต ุ

1. จัดท าร่างมาตรฐานการขนส่งทางรางที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย - √ กมป.  
2. ศึกษามาตรฐานระบบรางของ UIC 0.3914 √ 

(0.3914) 
กมป.  

3. โครงการศึกษาและจัดท ามาตรฐานระบบรถไฟและระบบอาณัติสัญญาณ 
ระยะที่ 2 (รถไฟฟ้าในเมือง) 

22.7878 √ 
(6.8363) 

กมป.  

กลยุทธ์ M2S2 
สนับสนุน/ส่งเสริม
การจัดท าร่าง
พระราชบัญญัต ิ
การขนส่งทางราง 
พ.ศ. .... เพื่อให้มี
บทบัญญัติในการก ากบั
ดูแลการขนส่งทางราง 

1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจง/สนับสนุนการจัดท า 
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- √ กกม.  

2. พิจารณาตรวจร่างมาตรฐาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัการก ากบัดูแล 
การขนส่งทางราง 

- √ กกม.  

กลยุทธ์ M2S3 
ก าหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ กฎหมาย
ล าดับรอง เพื่อให้มี
มาตรฐานและก ากับ
ดูแลการขนส่งทางราง
ด้านความปลอดภัย
ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

1. เสนอร่างกฎหมายล าดับรองด้านมาตรฐาน ตามขั้นตอนของกฎหมาย 
    1) เสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานการขนส่งทางรางที่เกี่ยวขอ้ง 
กับความปลอดภัย 
       1.1) ด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างทางรถไฟ 
       1.2) ด้านระบบไฟฟา้ 
       1.3) ด้านระบบอาณัติสัญญาณ 
       1.4) ด้านตวัรถ 
       1.5) ด้านการด าเนินการระบบรถไฟ 
       1.6) ด้านความปลอดภัย 
    2) เสนอร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ การแต่งตั้งที่ปรึกษาตรวจสอบ
แผนผังบริเวณ แบบแปลนฯ ก่อนการกอ่สร้าง ตามขั้นตอนของกฎหมาย 
    3) เสนอร่างกฎหมายล าดับรองว่าด้วยเขตระบบฯ และเขตปลอดภัย 
ตามขั้นตอนของกฎหมาย 
       3.1) เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตระบบรถขนส่งทางราง  
และเขตปลอดภยัระบบรถขนส่งทางราง 
       3.2) เสนอร่างประกาศก าหนดพื้นที่เขตปลอดภัยในระหว่างการจัดสร้าง
โครงการการขนส่งทางราง 
       3.3) เสนอร่างระเบียบการจัดท าเครื่องหมายแสดงแนวเขตระบบฯ  
และเขตปลอดภยัฯ 
       3.4) เสนอร่างประกาศเง่ือนไขการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีผลกระทบต่อการขนส่งทางราง 
       3.5) เสนอร่างประกาศห้ามด าเนินการกิจกรรม (ที่ก่อให้เกิด 
ความเสียหาย หรืออันตราย ข้อ 6 (1), (2) ใน พ.ร.บ. การขนส่งทางราง) 
       3.6) เสนอร่างประกาศลักษณะการกระท าที่อาจท าให้เกิดอันตราย 
หรือเป็นอุปสรรคแก่การขนส่งทางราง 
    4) เสนอร่างกฎหมายล าดับรองวา่ดว้ยคณะกรรมการสอบสวนอบุัติเหตุ
ของการขนส่งทางราง ตามขั้นตอนกฎหมาย 
       4.1) เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่น
ของคณะกรรมการสอบสวนอบุัติเหตุของการขนส่งทางราง 
       4.2) เสนอร่างประกาศการบันทกึข้อมูล เอกสาร หรือหลกัฐานอื่น 
ที่เกี่ยวกบัการสอบสวน 

- √ กมป./กกม.  

 
 

หน่วย: ล้านบาท 
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พันธกิจ M2 พัฒนำมำตรฐำนและก ำกับดูแลกำรขนส่งทำงรำงให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ทั้งหมด 

(ล้ำนบำท) 

งบประมำณ
ใช้ด ำเนินกำร 
(ปี 2566) 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

กลยุทธ์ M2S3 
ก าหนดมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ กฎหมาย
ล าดับรอง เพื่อให้มี
มาตรฐานและก ากับ
ดูแลการขนส่งทางราง
ด้านความปลอดภัย
ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล (ต่อ) 

    5) เสนอร่างกฎหมายล าดับรองวา่ดว้ยใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที ่ 
ตามขั้นตอนของกฎหมาย 
       5.1) เสนอร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธกีาร และเง่ือนไข 
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและการรับใบแทนใบอนุญาต 
และการออกใบแทนใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที ่
       5.2) เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดอายุ สขุภาพ ความรู้  
และความช านาญของผู้ประจ าหน้าที่ 
       5.3) เสนอร่างประกาศหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานหรอืสถาบัน 
ที่กรมการขนส่งทางราง รับรองตามมาตรา 89 (2) ต้องปฏิบัติตาม 
       5.4) เสนอร่างระเบียบว่าดว้ยวินยัผู้ประจ าหน้าที่ 
       5.5) เสนอร่างประกาศหลกัเกณฑ์และวธิีการทดสอบดา้นจิตวิทยา 
       5.6) เสนอร่างหลักเกณฑ์และวธิกีารในการทดสอบความรู้และทักษะ
ตามประเภทและลกัษณะการปฏิบัติหนา้ที่ 
       5.7) เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดผู้ท าหน้าที่อื่นเป็นผู้ประจ าหน้าที่ 
       5.8) เสนอร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธกีารทดสอบดา้นจิตวิทยา
ส าหรับผู้ประจ าหน้าที่อื่น 
       5.9) เสนอร่างหลักเกณฑ์และวธิกีารในการทดสอบความรู้และทักษะ 
ตามประเภทและลกัษณะการปฏิบัติหนา้ที่ของผู้ประจ าหน้าที่อื่น 
    6) เสนอร่างกฎหมายล าดับรองวา่ดว้ยทะเบยีนรถขนส่งทางราง ตามขั้นตอน
ของกฎหมาย 
       6.1) เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดคุณลักษณะรถขนส่ง 
ทางราง ที่จะรับจดทะเบยีนรถขนส่งทางราง 
       6.2) เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดรถประเภทอื่นเป็นรถขนส่งทางราง 
       6.3) เสนอร่างระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติของหน่วยตรวจสอบคุณลักษณะ 
ของรถขนส่งทางราง 
       6.4) เสนอร่างประกาศรูปแบบและหลักเกณฑ์การแสดงแผ่นปา้ย
ทะเบียนรถขนส่งทางราง 
       6.5) เสนอร่างระเบียบขั้นตอนและวิธกีารในการจดทะเบียนรถขนส่ง
ทางราง 

- √ กมป./กกม.  

กลยุทธ์ M2S4 
ก ากับใหก้ารขนส่ง
ทางรางเป็นไปตาม
มาตรฐานการขนส่ง
ทางราง และสร้าง
แนวทางเพื่อเพิ่ม
ความปลอดภยั 
ลดอุบัติเหตุ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนนิการตามมาตรฐานการขนส่งทางราง - √ กมป.  

2. โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลและจัดท าร่างมาตรฐานของรถไฟ 
สายประธาน 

0.6659 √ 
(0.6659) 

กมป.  

 
 
 
 

 
 
 

หน่วย: ล้านบาท 
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พันธกิจ M3 ก ำกับดูแลกำรขนส่งทำงรำงให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ทั้งหมด 

(ล้ำนบำท) 

งบประมำณ
ใช้ด ำเนินกำร 
(ปี 2566) 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

กลยุทธ์ M3S1    
การก าหนดมาตรฐาน
และมาตรการก ากบั
ดูแลการขนส่งทางราง 

1. โครงการศึกษาก าหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูง ค่าแรกเข้า และหลกัเกณฑ์
การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบราง 

18.0705 √ 
(3.6141) 

กยร.  

2. การจัดท ามาตรฐาน มาตรการ หลกัเกณฑ์ การก ากับการให้บริการ  
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในระบบขนส่งทางราง 

- √ กกร.  

3. ก ากบัติดตามแก้ไขปญัหาอุปสรรคในการประกอบกิจการขนส่งสินค้า 
ทางรางให้แก่ผู้ประกอบการ 

- √ 
 

กกร.  

กลยุทธ์ M3S2    
ก ากับติดตาม 
การปฏิบัติตาม  
(ร่าง) พระราชบัญญัติ
การขนส่งทางราง  
พ.ศ. .... รวมทั้งกฎ 
ระเบียบ ขอ้บังคับ 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

1. ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ความเหน็ ในปัญหาขอ้กฎหมายในการปฏิบัติ
ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... 

- √ 
 

กกม.  

2. พัฒนา/ปรับปรุง กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับภายใต้ (รา่ง) พระราชบัญญัติ 
การขนส่งทางราง พ.ศ. .... 

- √ 
 

กกม.  

กลยุทธ์ M3S3 
การก ากับดูแล 
การประกอบกิจการ
ขนส่งให้เป็นไป 
ตามมาตรฐาน 
และกฎหมาย 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

1. การส ารวจ ตรวจ ประเมินสภาพกายภาพสถานีและระบบการเชื่อมต่อ
โดยรอบสถานีรถไฟและรถไฟฟ้า (รถไฟระหว่างเมือง รถไฟทางคู่  
และรถไฟฟ้าในเขตเมือง) 

- √ กกร.  

2. การจัดท ารา่งประกาศหลกัเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ เพือ่รองรับ (ร่าง) 
พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... เพื่อก ากับการบริการขนส่งทางราง 
เช่น ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ การจดัสภาพกายภาพสถานีและภายใน
ขบวนรถ ดา้นความปลอดภัยของผู้โดยสารในการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
ทางรางในเขตเมืองและระหว่างเมือง ด้านการประกอบกิจการขนส่งทางราง
และมาตรฐานเกี่ยวกับอัตราค่าบริการขนส่งทางราง และด้านก ากับการใช้
ประโยชน์ราง เป็นต้น 

- √ กกร.  

3. จัดท าร่างหลักเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อก ากับการบริการขนส่งทางราง 
เช่น ร่างกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอใบอนุญาต 
และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง 

- √ กกร.  

4. รายงานผลการก ากับโครงสร้างพื้นฐานและใบอนุญาตการประกอบกิจการ
ขนส่งทางราง ปัญหา อุปสรรค และน าเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุง 
การด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

- √ กกร.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

หน่วย: ล้านบาท 
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พันธกิจ M4 พัฒนำคุณภำพกำรขนส่งทำงรำงในกำรให้บริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ 
 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ทั้งหมด 

(ล้ำนบำท) 

งบประมำณ
ใช้ด ำเนินกำร 
(ปี 2566) 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

กลยุทธ์ M4S1 
ส่งเสริมให้ประชาชน
ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 
ทางรางเพิ่มขึ้น 

1. แผนการอ านวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชน 
ในช่วงเทศกาล 

- √ กมป./กยร.  

กลยุทธ์ M4S2 
ส่งเสริมให้ความรู้ 
การประกอบกิจการ
ขนส่งทางราง 
แก่ผู้ประกอบกิจการ
ขนส่งทางราง 

1. โครงการพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้ให้บริการระบบขนส่ง
ทางราง เพื่อส่งเสริมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 

- √ 
 

กกร.  

2. ส่งเสริมให้ความรู้/ให้ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ต่อผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง 
(มาตรการ/แนวทางการส่งเสริมการประกอบกิจการ/ข้อมูลเส้นทางน าร่อง 
ในการให้เอกชนร่วมให้บริการระบบราง) 

- √ กกร.  

3. โครงการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ  
และการออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e-License R) 

14.9887 √ 
(14.9887) 

กกร.  

กลยุทธ์ M4S3 
การจัดการ 
เร่ืองร้องเรียน 

1. รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน - √ กกร./กมป./
กยร. 

 

กลยุทธ์ M4S4 
ก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมการประกอบ
กิจการขนส่งทางราง
และติดตามแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรค
ในการขนส่งทางราง 

1. การส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บรกิาร 

- √ กกร.  

2. จัดท าข้อเสนอแนะ/แนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ต าแหน่งเดียวกัน 

- √ กกร.  

3. รวบรวมสถิติเหตุขัดขอ้งในระบบรถไฟฟ้า เพือ่ก าหนดแนวทางป้องกัน 
หรือบรรเทาเหตุขัดข้องและอุบัติเหตุร่วมกับผู้ประกอบกิจการขนส่งทางราง 

- √ กกร.  

4. จัดท าข้อเสนอมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการ/มาตรการส่งเสริม
การประกอบกิจการขนส่งทางราง 

- √ กกร.  

กลยุทธ์ M4S5 
ก าหนดมาตรการ
คุ้มครองผู้ใช้บริการ 

1. จัดท ามาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการระบบขนส่ง
มวลชนทางราง 

- √ กกร.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หน่วย: ล้านบาท 
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พันธกิจ M5 ปฏิบัติงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย และพัฒนำองค์กร 
องค์ควำมรู้ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี นวัตกรรม และกำรบริหำรจัดกำร 

 
กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

ทั้งหมด 
(ล้ำนบำท) 

งบประมำณ
ใช้ด ำเนินกำร 
(ปี 2566) 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

กลยุทธ์ M5S1 
ส่งเสริมพัฒนาระบบ
ราชการ เพื่อมุ่งสู่
องค์กรสมรรถนะสูง 

1. ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ 
และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐภายในองค์กร 

- √ กพบ.  

2. ติดตามและประเมินผล เพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านการพัฒนา
ระบบราชการขององค์กร และรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

- √ กพบ.  

3. โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการพัฒนาระบบ
ราชการ 

- 
 

√ 
 

กพบ.  

4. ส่งเสรมิการประกวดรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
รายหมวด 

- √ กพบ.  

กลยุทธ์ M5S2 
ส่งเสริม และพัฒนา
องค์กรให้ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง 
ทางเทคโนโลยี 
เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการใช้นวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี 

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่ง พร้อมการติดตั้ง
ของ ขร. 

3.6521 √ 
(3.6521) 

กยร.  

2. โครงการจ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ ขร. 0.3585 √ 
(0.3585) 

กยร.  

3. โครงการพัฒนาระบบบรหิารส านักงานอัตโนมัติ (e-Office) ของ ขร. 
ระยะที่ 2 

7.7484 √ 
(7.7484) 

กยร.  

4. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลและออกแบบ
สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยกุต์ ขร. 

6.4299 √ 
(6.4299) 

กยร.  

5. โครงการบ ารุงรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ ขร. 0.0407 √ 
(0.0407) 

กยร.  

6. โครงการบ ารุงรักษาระบบความปลอดภัยของหอ้งปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล
กลาง (Data Center) ของ ขร. 

0.0662 √ 
(0.0662) 

กยร.  

7. โครงการบ ารุงรักษาอปุกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายของ ขร. 0.6838 √ 
(0.6838) 

กยร.  

8. โครงการจัดซ้ือซอฟต์แวร์ประชุมออนไลน์ (Zoom) จ านวน ๔ ลิขสิทธิ ์ - √ 
เงินเหลือจ่าย 

กยร.  

กลยุทธ์ M5S3 
ส่งเสริมให้มี 
การฝึกอบรม  
หรือประสานกบั
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง
กับการปฏิบัติงานของ 
ขร. เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้/นวัตกรรม/
เทคโนโลยี ในโครงการ
ที่เกี่ยวขอ้งกับหน้าที่
ตามต าแหน่งบุคลากร 
ขร. เพื่อน ามาใช้
ประโยชนใ์นการ
ปฏิบัติงาน 

1. ส่งเสริมการเพิ่มความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ขร. 
ตามหลักสูตรที่ก าหนด (ข้าราชการใหม ่นบต. นบก. นบส. การอบรม 
ตามแผน IDP และการอบรม/สัมมนาภายใน ขร.) 

0.1780 √ 
(0.1780) 

สลร.  

2. การพัฒนาบุคลากร ขร. 
    2.1 การพัฒนารายบุคคล 
          - การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development 
Plan : IDP) 
          - พัฒนาบุคลากรตามแผน IDP  
     2.2 การพัฒนากลุ่มก าลังคนคุณภาพของ ขร. (HiPPS, ทุนรัฐบาล,  
New Wave เป็นต้น) 

- √ สลร.  

3. การวิเคราะห์อัตราก าลังให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร - √ สลร.  

 
 

 

หน่วย: ล้านบาท 
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พันธกิจ M5 ปฏิบัติงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย และพัฒนำองค์กร 
องค์ควำมรู้ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี นวัตกรรม และกำรบริหำรจัดกำร 

 
กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

ทั้งหมด 
(ล้ำนบำท) 

งบประมำณ
ใช้ด ำเนินกำร 
(ปี 2566) 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

กลยุทธ์ M5S4 
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการและพัฒนาองค์กร
ด้วยหลักธรรมาภบิาล  
และนวัตกรรมระบบ
ฐานข้อมูล 

1. การบริหารงบประมาณรายปภีาพรวมอย่างมีประสิทธภิาพ ประกอบดว้ย
ประเภทรายจา่ยดังนี ้
    1) งบบุคลากร 
    2) งบด าเนินงาน (ยกเว้น รายการฝึกอบรม รายการค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
และโครงการบ ารุงรักษา 3 รายการ) 
    3) งบลงทุน (เฉพาะรายการครุภัณฑ์ส านักงาน) 

52.5768 √ 
(52.5768) 

สลร.  

2. การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงบประมาณ การเงิน และการบัญช ี
ดังต่อไปนี้ 
    1) แผนการเบิกจา่ยงบประมาณ 
    2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
    3) รายงานการเงินประจ าปีที่ สตง. รับรองแล้ว 

- √ สลร./กยร.  

3. การบริหารงานพัสดุด้านการจัดซ้ือจดัจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ 
    1) จัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับจัดสรรตามปีงบประมาณ ได้ต่ ากวา่วงเงิน
ราคากลางที่ก าหนด 
    2) โครงการที่ได้รบัจัดสรรงบประมาณประจ าปี สามารถด าเนินการได้แลว้เสร็จ 
ถูกต้อง ครบถ้วน 
    3) เช่าอาคารส านักงาน ระยะเวลาเช่า 12 เดือน ประกอบด้วย 
        3.1) อาคาร B พื้นทีห่้องประชุมชั้น 2 ชั้น 3 - ชั้น 5 
        3.2) อาคาร A ชั้น 1 
    4) จา้งเหมารักษาความปลอดภัย 
    5) จา้งเหมาบริการท าความสะอาดอาคารส านักงาน 
    6) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
    7) โต๊ะท างาน 
    8) เกา้อี้ส านกังาน 
    9) ตู้เหล็กบานเล่ือนทรงสูง 
    10) ตู้เหล็กบานเล่ือนทรงเต้ีย  
    11) ตูว้างเครื่องพิมพ์ 
    12) ตู้ล็อกเกอร ์

- 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 

สลร./กกม. 20.8306 
รวมอยู่ใน 

งบ
ด าเนินงาน

และงบลงทุน 

4. การบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ โดยการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภบิาลข้อมูลภาครัฐ 
    1) บริหารงานพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
    2) การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะหข์้อมูลเผยแพร่ข้อมูลสาระส าคัญ 
เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบความถกูต้อง 

- √ สลร.  

5. การพัฒนากระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างเข้าสู่ภาครัฐ 4.0 
    1) จัดเกบ็ข้อมูลลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของเจ้าหนา้ที่ภายในกรม 
เพื่อใช้ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจา้ง 
    2) ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจา้ง 
    3) พัฒนาขั้นตอนการเผยแพร่ประกาศการจัดซ้ือจัดจา้งต่าง ๆ  
โดยเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลกรมบัญชกีลาง 

- √ สลร..  

6. การบริหารระบบงานทรัพยากรบุคคล โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
    1) การจัดท าระบบฐานข้อมูลบุคลากร ขร. ด้วยระบบ DPIS ของ ก.พ.           
    2) การจัดท าระบบข้อมูลทะเบยีนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนกิส์ 

- √ สลร.  

หน่วย: ล้านบาท 
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พันธกิจ M5 ปฏิบัติงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย และพัฒนำองค์กร 
องค์ควำมรู้ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี นวัตกรรม และกำรบริหำรจัดกำร 

 
กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

ทั้งหมด 
(ล้ำนบำท) 

งบประมำณ
ใช้ด ำเนินกำร 
(ปี 2566) 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

กลยุทธ์ M5S4 
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการและพัฒนาองค์กร
ด้วยหลักธรรมาภบิาล  
และนวัตกรรมระบบ
ฐานข้อมูล (ต่อ) 

7. การบริหารระบบงานประชาสัมพันธ ์โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
    1) ขอ้มูลการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อตา่ง ๆ 
    2) ขอ้มูลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพนัธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 
    3) ขอ้มูลจ านวนผู้รับชมข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ของ ขร. 

- √ สลร.  

8. การบริหารระบบงานสารบรรณ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ด้านงานสารบรรณ 
    1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานสารบรรณประจ าปี (เฉพาะเรื่องรับ-ส่ง
ภายนอกหนว่ยงาน) 
    2) การพัฒนาระบบข้อมูลงานร้องทกุข์ประจ าปี (เฉพาะที่ผ่านระบบงาน
สารบรรณ) 

- √ สลร.  

9. กระบวนการพัฒนางานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
    1) พัฒนาระบบรับ-ส่งหนังสือราชการของกรม ผ่านระบบบริหารส านักงาน
อัตโนมัติ (e-Office)  
    2) พฒันาระบบรบั-ส่งหนังสือระหวา่งหน่วยงาน ผา่นไปรษณียอ์ิเล็กทรอนกิส์
กลางของกรม 
    3) การพัฒนาระบบงานทะเบียนและบัญชีต่าง ๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
ใน Microsoft Excel, Google Sheets และอื่น ๆ  (ทะเบียนหนังสือรับ หนังสือส่ง 
บัญชีหนังสือส่งเก็บ ทะเบียนหนังสือเก็บ บัญชีส่งมอบหนังสือครบ 20 ปี  
บัญชีหนังสือครบ 20 ปีที่ขอเก็บเอง บัญชีฝากหนังสือ บัญชีหนังสือขอท าลาย) 

- √ สลร./กยร.  

กลยุทธ์ M5S5 
ส่งเสริมการเผยแพร่
ประชาสัมพันธข์้อมูล 
ข่าวสาร และสร้าง
ความสัมพันธอ์ันดี  
ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของ ขร. 

1. งานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล และข่าวสาร ขร. 
    1) ด าเนินการจัดท าเนื้อหาขา่วสารอย่างสร้างสรรค์ ทันสถานการณ์  
เพื่อสร้างการรับรู้ ให้ข้อมูลเกีย่วกับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง 
และบทบาทภารกจิของ ขร. ผา่นสื่อต่าง ๆ 
    2) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทาง 
การสื่อสาร เพือ่สร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการพัฒนาระบบขนส่ง 
ทางรางและบทบาทภารกิจของ ขร. 

0.1000 √ 
(0.1000) 

สลร.   

2. การจัดกจิกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และสร้างภาพลักษณ์  
ความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางราง 
    1) ด าเนินกจิกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อให้สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัผลงานส าคัญของ ขร. ต่อสือ่มวลชนแขนงต่าง ๆ    
    2) ด าเนินกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของ
ประเทศไทย รวมทั้งสร้างโอกาสเพื่อการเข้าถึงระบบขนส่งทางรางของภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
       2.1) ด าเนินกิจกรรมทัศนศึกษา "สานฝันปันน้ าใจผู้ด้อยโอกาสกับ 
การท่องเท่ียวทั่วไทยด้วยระบบขนส่งทางราง" เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึง 
การเดินทางสาธารณะดว้ยระบบขนส่งทางรางให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 
       2.2) ด าเนินกิจกรรมสานฝันเยาวชนไทยกับระบบขนส่งทางรางไทย 
ในอุดมคติ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางเพื่อชิงทุนการศึกษา 
    3) ด าเนินกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร 
ขององค์กร เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 
    4) ด าเนินกจิกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อสรา้งการรับรู ้
และความเข้าใจ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทกุภาคส่วน 

- √ สลร.  

 

หน่วย: ล้านบาท 
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พันธกิจ M5 ปฏิบัติงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล ตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย และพัฒนำองค์กร 
องค์ควำมรู้ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี นวัตกรรม และกำรบริหำรจัดกำร 
 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ
ทั้งหมด 

(ล้ำนบำท) 

งบประมำณ
ใช้ด ำเนินกำร 
(ปี 2566) 

ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

กลยุทธ์ M5S6    
การบริหารจัดการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ให้มีประสิทธิภาพ
ด้วยหลักธรรมาภบิาล 

1. ส่งเสริมให้องค์กรมรีะบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเส่ียง 
ที่มีประสิทธิภาพ 

- √ กตส.  

2. การตรวจสอบ รายงานผล เสนอแนะ ติดตามผลและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานด้านการเงิน/บัญชี และงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้าง  
และการควบคุมภายใน ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กฎหมายก าหนด 

- √ กตส.  

3. โครงการฝึกอบรมเพือ่สรา้งความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการประเมินความเสีย่ง 
และประเมินผลการควบคุมภายใน 

- √ 
 

กตส. 0.0300 
รวมอยู่ใน
เงินอบรมฯ 

4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของบุคลากร 
หน่วยตรวจสอบภายในให้เป็นมืออาชพี 

- √ กตส.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย: ล้านบาท 



 

 แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง (พ.ศ. 2566)  47 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ข 
 

ควำมสอดคล้องระหว่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงคมนำคม
ประจ ำปี พ.ศ. 2566 และโครงกำร/กิจกรรมภำยใต้ 

แผนปฏิบัติรำชกำรกรมกำรขนส่งทำงรำง (พ.ศ. 2566) 
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แผนปฏิบัติรำชกำร 

ควำมสอดคล้อง/1 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

วงเงินรวม
โครงกำร 

ปีงบประมำณ 2566 

หมำยเหตุ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผน
แม่บท 

แผนกำร
ปฏิรูปฯ 

นโยบำย
รัฐบำล 

นโยบำย 
รวค. 

งปม. 
นอก 

งปม./4 
รวม 

ด้ำนทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : กำรพัฒนำระบบขนส่งขั้นพ้ืนฐำนให้เชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รวม             - - - - 

 
ขร. 

งำนตำมภำรกิจพ้ืนฐำน 
1. การส ารวจ ตรวจ ประเมินสภาพกายภาพสถาน ี
และระบบการเชื่อมต่อโดยรอบสถานีรถไฟและรถไฟฟ้า  
(รถไฟระหว่างเมือง รถไฟทางคู่ และรถไฟฟ้าในเขตเมือง) 

2 7    งานประจ า - - - -  กกร. 

2. แผนการอ านวยความสะดวกรองรับการเดินทาง 
ของประชาชนในช่วงเทศกาล 

2 7    งานประจ า - - - -  กมป./
กยร. 

3. ส่งเสริมให้ความรู/้ให้ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ต่อผู้ประกอบ
กิจการขนส่งทางราง (มาตรการ/ แนวทางการส่งเสริมการประกอบ
กิจการ/ข้อมูลเส้นทางน าร่องในการให้เอกชนร่วมให้บริการระบบราง) 

2 7    งานประจ า - - - -  กกร. 

4. การส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง  
เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 

2 7    งานประจ า - - - -  กกร. 

5. จัดท าข้อเสนอแนะ/แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อการเดินทาง
ระหว่างสถานรีถไฟฟ้าที่อยู่ต าแหน่งเดียวกัน 

2 7 
   

งานประจ า - - - - 
 

กกร. 

6. การจดัท ามาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์ การก ากับ 
การให้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
ในระบบขนส่งทางราง 

2 7    งานประจ า - - - -  กกร. 

รวม             - - - -  ขร. 

แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง (พ.ศ. 2566)  

หน่วย: ล้านบาท 
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แผนปฏิบัติรำชกำร 

ควำมสอดคล้อง/1 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

วงเงินรวม
โครงกำร 

ปีงบประมำณ 2566 

หมำยเหตุ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผน

แม่บท 
แผนกำร
ปฏิรูปฯ 

นโยบำย
รัฐบำล 

นโยบำย 
รวค. 

งปม. 
นอก 

งปม./4 
รวม 

ด้ำนปลอดภัยและมั่นคง : กำรยกระดับควำมปลอดภัยและควำมมั่นคงของระบบขนส่ง 

รวม             23.8451 7.8936 - 7.8936  ขร. 
1. โครงการศึกษาและจดัท ามาตรฐานระบบรถไฟ
และระบบอาณัตสิัญญาณ ระยะที่ 2 (รถไฟฟ้าในเมือง) 

2 7 5 
  

18 เดือน 22.7878 6.8363 - 6.8363 
 

กมป. 

2. โครงการศึกษารวบรวมข้อมลูและจัดท า 
ร่างมาตรฐานของรถไฟสายประธาน 

2 7 
   

12 เดือน 0.6659 0.6659 - 0.6659 
 

กมป. 

งำนตำมภำรกิจพ้ืนฐำน 

3. จัดท าร่างมาตรฐานการขนส่งทางรางที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัย 

2 7    งานประจ า - - - -  กมป. 

4. ศึกษามาตรฐานระบบรางของ UIC 2 7    งานประจ า 0.3914 0.3914 - 0.3914  กมป. 
5. เสนอร่างกฎหมายล าดับรองด้านมาตรฐาน 
ตามขั้นตอนของกฎหมาย 

2 7    งานประจ า - - - -  กมป./กกม. 

6. การตดิตามและประเมินผล 
การด าเนินการตามมาตรฐานการขนส่งทางราง 

2 7    งานประจ า - - - -  กมป. 

7. รวบรวมสถิติเหตุขัดข้องในระบบรถไฟฟ้า  
เพื่อก าหนดแนวทางป้องกันหรือบรรเทาเหตุขัดข้อง 
และอุบัติเหตรุ่วมกับผู้ประกอบกจิการขนส่งทางราง 

2 7    งานประจ า - - - -  กกร./กมป. 

แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง (พ.ศ. 2566)  
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แผนปฏิบัติรำชกำร 

ควำมสอดคล้อง/1 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

วงเงินรวม
โครงกำร 

ปีงบประมำณ 2566 

หมำยเหตุ 
หน่วยงำน
รับผิดชอบ ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผน

แม่บท 
แผนกำร
ปฏิรูปฯ 

นโยบำย
รัฐบำล 

นโยบำย 
รวค. 

งปม. 
นอก 

งปม./4 
รวม 

ด้ำนปลอดภัยและมั่นคง : กำรยกระดับควำมปลอดภัยและควำมมั่นคงของระบบขนส่ง 

งำนตำมภำรกิจพ้ืนฐำน 

8. การจัดท าร่างประกาศหลักเกณฑ์และข้อบังคับ
ต่าง ๆ เพื่อรองรับ (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางราง พ.ศ. .... เพื่อก ากับการบริการขนส่งทางราง 
เช่น ด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ การจัดสภาพ
กายภาพสถานีและภายในขบวนรถ  
ด้านความปลอดภยัของผู้โดยสารในการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งทางรางในเขตเมือง 
และระหว่างเมือง ด้านการประกอบกิจการขนส่ง
ทางรางและมาตรฐานเกี่ยวกับอัตราค่าบริการ
ขนส่งทางราง และด้านก ากับการใช้ประโยชน์ราง 
เป็นต้น 

2 7 5   งานประจ า - - - -  กกร. 

รวม       23.8451 7.8936 - 7.8936  ขร. 
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แผนปฏิบัติรำชกำร 
ควำมสอดคล้อง/1 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

วงเงิน
รวม

โครงกำร 

ปีงบประมำณ 2566 
หมำย
เหตุ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผน
แม่บท 

แผนกำร
ปฏิรูปฯ 

นโยบำย
รัฐบำล 

นโยบำย 
รวค. 

งปม. 
นอก 

งปม./4 
รวม 

ด้ำนประสิทธิภำพและขีดควำมสำมำรถ : กำรพัฒนำระบบขนส่งเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

รวม             93.9592 36.6105 - 36.6105  ขร. 
1. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจ าลอง การคาดการณ์
การเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่าย
ระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล (พ้ืนท่ีต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 

2 7 5  
 

18 เดือน 60.9000 

 

18.0077 - 18.0077 
 

กยร. 

2. โครงการศึกษาก าหนดอตัราคา่โดยสารขั้นสูง  
ค่าแรกเข้า และหลักเกณฑ์การขึ้นอัตราค่าโดยสาร
ขนส่งมวลชนระบบราง 

2 7 5   12 เดือน 18.0705 3.6141 - 3.6141  กยร. 

3. โครงการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ และการออกใบอนุญาต 
ด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e-License R)  

2 7    9 เดือน 14.9887 14.9887 - 14.9887  กกร. 

งำนตำมภำรกิจพ้ืนฐำน 
4. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูการลงทุนโครงการ 
ระบบราง ของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครอง 
สว่นท้องถิ่นในการประกอบกจิการขนส่งทางราง รวมทั้ง
โครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) 

2 7 5   งานประจ า - - - -  กยร. 

5. การด าเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบราง 

2 7    งานประจ า - - - -  กยร. 

6. การด าเนินงานภายใต้ส านักงานบริหารการพัฒนา
โครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน 

2 7    งานประจ า - - - -  สบร. 

7. แผนพัฒนาการขนส่งสินค้าทางราง 2 7 5   งานประจ า - - - -  กยร./กกร. 
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แผนปฏิบัติรำชกำร 
ควำมสอดคล้อง/1 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

วงเงิน
รวม

โครงกำร 

ปีงบประมำณ 2566 
หมำย
เหตุ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผน
แม่บท 

แผนกำร
ปฏิรูปฯ 

นโยบำย
รัฐบำล 

นโยบำย 
รวค. 

งปม. 
นอก 

งปม./4 
รวม 

ด้ำนประสิทธิภำพและขีดควำมสำมำรถ : กำรพัฒนำระบบขนส่งเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
งำนตำมภำรกิจพ้ืนฐำน 
8. ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาระบบราง 
ในพื้นที่ในข้ันตอนการก่อสร้างและการเปดิการเดินรถ 

2 7 5 
  

งานประจ า - - - - 
 

กยร. 

9. การจดัประชุมระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
โครงการพัฒนาระบบรางเพื่อติดตามความก้าวหน้า
โครงการด้านระบบราง 

2 7 5  
 
 

 งานประจ า - - - -  กยร. 

10. ประสานงานและติดตามสถานะโครงการ 
ด้านระบบรางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นรายเดือน 

2 7    งานประจ า - - - -  กยร. 

11. ก ากับติดตามแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบ
กิจการขนส่งสินค้าทางรางให้แก่ผู้ประกอบการ 

2 7 5   งานประจ า - - - -  กกร. 

12. จดัท าข้อเสนอมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการให ้
บริการ/มาตรการส่งเสรมิการประกอบกิจการขนส่งทางราง 

2 7 5   งานประจ า - - - -  กกร. 

13. รายงานผลการก ากับโครงสร้างพืน้ฐานและใบอนญุาต
การประกอบกิจการขนส่งทางราง ปัญหา อุปสรรค  
และน าเสนอความเห็นเพื่อปรับปรงุการด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2 7    งานประจ า - - - -  กกร. 

14. จดัท าร่างหลักเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ  
เพื่อก ากับการบริการขนส่งทางราง เช่น  
ร่างกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ยื่นค าขอใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการขนส่งทางราง 

2 7    งานประจ า - - - -  กกร. 
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แผนปฏิบัติรำชกำร 
ควำมสอดคล้อง/1 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

วงเงิน
รวม

โครงกำร 

ปีงบประมำณ 2566 
หมำย
เหตุ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผน
แม่บท 

แผนกำร
ปฏิรูปฯ 

นโยบำย
รัฐบำล 

นโยบำย 
รวค. 

งปม. 
นอก 

งปม./4 
รวม 

ด้ำนประสิทธิภำพและขีดควำมสำมำรถ : กำรพัฒนำระบบขนส่งเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
งำนตำมภำรกิจพ้ืนฐำน 
15. ประสานงานและร่วมมือกับสถาบันวิจัย 
สถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งทางราง ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง
ภายในประเทศให้มีมาตรฐานสากลและราคา 
ที่แข่งขันได้ หรือพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสรมิ 
ขีดความสามารถและประสิทธิภาพของการขนส่ง 
ทางราง 

2 7 5   งานประจ า - - - -  กยร./ 
กมป./กกม. 

รวม             93.9592 36.6105 - 36.6105  ขร. 
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แผนปฏิบัติรำชกำร 

ควำมสอดคล้อง/1 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

วงเงินรวม
โครงกำร 

ปีงบประมำณ 2566 

หมำย 
เหตุ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผน
แม่บท 

แผนกำร
ปฏิรูปฯ 

นโยบำย
รัฐบำล 

นโยบำย 
รวค. 

งปม. 
นอก 

งปม./4 
รวม 

ด้ำนปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่ควำมส ำเร็จ 

รวม             71.8344 71.8344 - 71.8344   ขร. 
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดเตรยีมข้อมลูเพื่อช้ีแจง/
สนับสนุนการจัดท า (ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่ง 
ทางราง พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2 7    3 เดือน - - - -  กกม. 

2. พิจารณาตรวจร่างมาตรฐาน กฎ  ระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลการขนส่งทางราง 

2 7    3 เดือน - - - -  กกม. 

3. ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ความเห็น ในปัญหา
ข้อกฎหมายในการปฏิบัติตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติ
การขนส่งทางราง พ.ศ. .... 

2 7    3 เดือน - - - -  กกม. 

4. พัฒนา/ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับภายใต้  
(ร่าง) พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... 

2 7    3 เดือน - - - -  กกม. 

5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง พร้อมการติดตั้งของ ขร. 

2 7    2 เดือน 3.6521 3.6521 - 3.6521  กยร. 

6. โครงการจ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ ขร. 

2 7    2 เดือน 0.3585 0.3585 - 0.3585  กยร. 

7. โครงการพัฒนาระบบบริหารส านักงานอัตโนมัติ 
(e-Office) ของ ขร. ระยะที่ 2 

2 7    9 เดือน 7.7484 7.7484 - 7.7484  กยร. 

8. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล และออกแบบสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ 
และโปรแกรมประยุกต์ของ ขร. 

2 7    9 เดือน 6.4299 6.4299 - 6.4299  กยร. 

แผนปฏิบัติราชการกรมการขนส่งทางราง (พ.ศ. 2566)  
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แผนปฏิบัติรำชกำร 

ควำมสอดคล้อง/1 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

วงเงินรวม
โครงกำร 

ปีงบประมำณ 2566 
หมำย 
เหตุ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผน
แม่บท 

แผนกำร
ปฏิรูปฯ 

นโยบำย
รัฐบำล 

นโยบำย 
รวค. 

งปม. 
นอก 

งปม./4 
รวม 

ด้ำนปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่ควำมส ำเร็จ 
9. โครงการบ ารุงรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ ขร. 2 7    12 เดือน 0.0407 0.0407 - 0.0407  กยร. 

10. โครงการบ ารุงรักษาระบบความปลอดภัยของห้อง 
ปฏิบัติการศูนย์ข้อมลูกลาง (Data Center) ของ ขร. 

2 7    12 เดือน 0.0662 0.0662 - 0.0662  กยร. 

11. โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย 
และเครื่องแม่ข่ายของ ขร. 

2 7    12 เดือน 0.6838 0.6838 - 0.6838  กยร. 

12. โครงการจดัซื้อซอฟต์แวร์ประชุมออนไลน์ (Zoom) 2 7    12 เดือน - - - -  กยร. 

13. โครงการพัฒนาทักษะและสรา้งองค์ความรู้ 
แก่บุคลากรผู้ให้บริการระบบขนสง่ทางราง  
เพื่อส่งเสริมการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 

2 7    3 วัน - - - -  กกร. 

14. โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ 

2 7    3 วัน - - - -  กพบ. 

15. โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประเมินความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายใน 

2 7    3 วัน - - - -  กตส. 

งำนตำมภำรกิจพ้ืนฐำน 
16. จดัท าค าของบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณของกรมการขนส่งทางราง 

2 7    งานประจ า - - - -  กยร. 

17. จดัท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของ 
กรมการขนส่งทางราง 

2 7    งานประจ า - - - -  กยร. 

18. รายงานผลการจัดการเรื่องรอ้งเรียน  2 7    งานประจ า - - - -  กกร./กมป./ 
กยร. 
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แผนปฏิบัติรำชกำร 

ควำมสอดคล้อง/1 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

วงเงินรวม
โครงกำร 

ปีงบประมำณ 2566 
หมำย
เหตุ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผน
แม่บท 

แผนกำร
ปฏิรูปฯ 

นโยบำย
รัฐบำล 

นโยบำย 
รวค. 

งปม. 
นอก 
งปม./4 

รวม 

ด้ำนปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่ควำมส ำเร็จ 

งำนตำมภำรกิจพ้ืนฐำน  
19. จดัท ามาตรฐานการจัดการเรือ่งร้องเรียน 
จากผู้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชนทางราง 

2 7    งานประจ า - - - -  กกร. 

20. ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การพัฒนาระบบราชการ และแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐภายในองค์กร 

2 7       งานประจ า - - - -  กพบ. 

21. ติดตามและประเมินผล เพื่อจัดท ารายงานผล 
การด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบราชการขององค์กร 
และรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ 

2 7       งานประจ า - - - -   กพบ. 

22. ส่งเสริมการประกวดรางวัลเลศิรัฐ  
สาขาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด 

2 7    งานประจ า - - - -  กพบ. 

23. ส่งเสริมการเพิ่มความรู้และศกัยภาพ 
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ขร. ตามหลักสตูร
ทีก่ าหนด (ข้าราชการใหม่ นบต. นบก. นบส. การอบรม
ตามแผน IDP และการอบรม/สัมมนาภายใน ขร.) 

2 7    งานประจ า 0.1780 0.1780 - 0.1780  สลร. 

24. การพัฒนาบุคลากร ขร. 2 7    งานประจ า - - - -  สลร. 

25. การวิเคราะห์อัตราก าลังให้สอดคล้องกับ 
การด าเนินงานขององค์กร 

2 7    งานประจ า - - - -  สลร. 
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แผนปฏิบัติรำชกำร 

ควำมสอดคล้อง/1 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

วงเงินรวม
โครงกำร 

ปีงบประมำณ 2566 
หมำย
เหตุ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผน
แม่บท 

แผนกำร
ปฏิรูปฯ 

นโยบำย
รัฐบำล 

นโยบำย 
รวค. 

งปม. 
นอก 

งปม./4 
รวม 

ด้ำนปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่ควำมส ำเร็จ 
งำนตำมภำรกิจพ้ืนฐำน  
26. การบริหารงบประมาณรายปภีาพรวมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วยประเภทรายจ่าย ดังน้ี 
     1) งบบุคลากร 
     2) งบด าเนินงาน ด าเนินงาน (ยกเว้น รายการ
ฝึกอบรม รายการคา่โฆษณาและเผยแพร่  
และโครงการบ ารุงรักษา 3 รายการ) 
     3) งบลงทุน (เฉพาะรายการครุภัณฑ์
ส านักงานและครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่) 

2 7    งานประจ า 52.5768 52.5768 - 52.5768  สลร. 

27. การเปิดเผยข้อมูลการบริหารงบประมาณ 
การเงิน และการบัญชี ดังต่อไปนี ้
     1) แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
     2) ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ 
     3) รายงานการเงินประจ าปีที่ สตง. รับรองแล้ว 

2 7    งานประจ า - - - -  สลร./กยร. 

28. การบริหารงานพัสดุ อาคารสถานท่ี  
และยานพาหนะ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมลูภาครฐั 
    1) บริหารงานพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
    2) การรวบรวมข้อมลูและวเิคราะห์ข้อมลูเผยแพร่
ข้อมูลสาระส าคญั เพื่อใหห้น่วยงานตรวจสอบความถูกตอ้ง     

2 7    งานประจ า - - - -  สลร. 
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แผนปฏิบัติรำชกำร 

ควำมสอดคล้อง/1 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

วงเงินรวม
โครงกำร 

ปีงบประมำณ 2566 
หมำย
เหตุ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผน
แม่บท 

แผนกำร
ปฏิรูปฯ 

นโยบำย
รัฐบำล 

นโยบำย 
รวค. 

งปม. 
นอก 
งปม./4 

รวม 

ด้ำนปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่ควำมส ำเร็จ 
งำนตำมภำรกิจพ้ืนฐำน  
29. การบริหารงานพัสดดุ้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
    1) จัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รบัจัดสรรตาม
ปีงบประมาณ ไดต้่ ากว่าวงเงินราคากลางท่ีก าหนด 
    2) โครงการทีไ่ด้รบัจดัสรรงบประมาณประจ าปี 
สามารถด าเนินการได้แล้วเสรจ็ ถูกตอ้ง ครบถ้วน 
    3) เช่าอาคารส านักงาน 
    4) จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 
    5) จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารส านักงาน 
    6) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
    7) โต๊ะท างาน 
    8) เก้าอี้ส านักงาน 
    9) ตู้เหล็กบานเลื่อนทรงสูง 
    10) ตู้เหล็กบานเลื่อนทรงเตี้ย  
    11) ตู้วางเครื่องพมิพ ์
    12) ตู้ล็อกเกอร ์

2 7    งานประจ า - - - -  สลร./กกม. 
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แผนปฏิบัติรำชกำร 

ควำมสอดคล้อง/1 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

วงเงินรวม
โครงกำร 

ปีงบประมำณ 2566 
หมำย
เหตุ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผน
แม่บท 

แผนกำร
ปฏิรูปฯ 

นโยบำย
รัฐบำล 

นโยบำย 
รวค. 

งปม. 
นอก 
งปม./4 

รวม 

ด้ำนปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่ควำมส ำเร็จ 
งำนตำมภำรกิจพ้ืนฐำน  
30. การพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเข้าสู่ภาครัฐ 4.0 
       1) จัดเก็บข้อมูลลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ ของ
เจ้าหน้าทีภ่ายในกรม เพื่อใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
       2) ช่องทางการติดต่อสื่อสารผา่นทางไปรษณยี์
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อสงสยัเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจ้าง 
      3) พัฒนาขั้นตอนการเผยแพร่ประกาศการจดัซื้อ 
จัดจ้างต่าง ๆ  โดยเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง 

2 7    งานประจ า - - - -  สลร. 

31. การบริหารระบบงานทรัพยากรบุคคล  
โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ 
    1) การจัดท าระบบฐานข้อมูลบุคลากร ขร. 
ด้วยระบบ DPIS ของ ก.พ.           
    2) การจัดท าระบบข้อมลูทะเบยีนประวัติ
ข้าราชการอิเล็กทรอนิกส ์

2 7    งานประจ า - - - -  สลร. 

32. การบริหารระบบงานประชาสัมพันธ์ โดยการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล ตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
    1) ข้อมูลการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ  
    2) ข้อมูลการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ  
    3) ข้อมูลจ านวนผู้รับชมข่าวสารและสื่อ
ประชาสมัพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ของ ขร. 

2 7    งานประจ า - - - -  สลร. 
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แผนปฏิบัติรำชกำร 

ควำมสอดคล้อง/1 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

วงเงินรวม
โครงกำร 

ปีงบประมำณ 2566 
หมำย
เหตุ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผน
แม่บท 

แผนกำร
ปฏิรูปฯ 

นโยบำย
รัฐบำล 

นโยบำย 
รวค. 

งปม. 
นอก 
งปม./4 

รวม 

ด้ำนปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่ควำมส ำเร็จ 

งำนตำมภำรกิจพ้ืนฐำน  
33. การบริหารระบบงานสารบรรณ โดยการพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
ด้านงานสารบรรณ 
        1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานสารบรรณ
ประจ าปี (เฉพาะเรื่องรับ-ส่งภายนอกหน่วยงาน) 
        2) การพัฒนาระบบข้อมลูงานร้องทุกข์
ประจ าปี (เฉพาะที่ผ่านระบบงานสารบรรณ) 

2 7    งานประจ า - - - -  สลร. 

34. กระบวนการพัฒนางานสารบรรณอิเล็กทรอนกิส ์
      1) พัฒนาระบบรับ-ส่งหนังสือราชการของกรม  
ผ่านระบบบริหารส านักงานอัตโนมัติ (e-Office)  
      2) พัฒนาระบบรับ-ส่งหนังสือระหวา่งหน่วยงาน 
ผ่านไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์กลางของกรม 
      3) การพัฒนาระบบงานทะเบียนและบัญชีต่าง ๆ 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใน Microsoft Excel, 
Google Sheets และอื่น ๆ (ทะเบียนหนังสือรับ 
หนังสือส่ง บัญชีหนังสือส่งเก็บ ทะเบียนหนังสือเก็บ 
บัญชีส่งมอบหนังสือครบ 20 ปี บัญชีหนังสือครบ 
20 ปีท่ีขอเก็บเอง บัญชีฝากหนังสือ บัญชีหนังสือ
ขอท าลาย) 

2 7    งานประจ า - - - -  สลร./กยร. 
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แผนปฏิบัติรำชกำร 

ควำมสอดคล้อง/1 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

วงเงินรวม
โครงกำร 

ปีงบประมำณ 2566 
หมำย
เหตุ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผน
แม่บท 

แผนกำร
ปฏิรูปฯ 

นโยบำย
รัฐบำล 

นโยบำย 
รวค. 

งปม. 
นอก 
งปม./4 

รวม 

ด้ำนปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่ควำมส ำเร็จ 

งำนตำมภำรกิจพ้ืนฐำน  
35. งานการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข้อมูล  
และข่าวสาร ขร. 
        1) ด าเนินการจดัท าเนื้อหาข่าวสารอย่าง
สร้างสรรค์ ทันสถานการณ์ เพื่อสร้างการรับรู้  
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางราง 
และบทบาทภารกิจของ ขร. ผ่านสื่อต่าง ๆ 
         2) ผลิตสื่อประชาสมัพันธ์รูปแบบต่าง ๆ 
รวมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางการสือ่สาร เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพฒันาระบบขนส่ง
ทางรางและบทบาทภารกิจของ ขร. 

2 7    งานประจ า 0.1000 0.1000 - 0.1000  สลร. 

36. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ 
และสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมัน่ต่อการพัฒนา
ระบบขนส่งทางราง 
    1) ด าเนินกิจกรรมสื่อมวลชนสมัพันธ์ เพื่อให้
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลงานส าคญั 
ของ ขร. ต่อสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ    
    2) ด าเนินกิจกรรมสร้างการมสีว่นร่วมต่อ 
การพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย 
รวมทั้งสร้างโอกาสเพื่อการเข้าถึงระบบขนส่ง 
ทางรางของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2 7    งานประจ า - - - -  สลร. 

หน่วย: ล้านบาท 
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แผนปฏิบัติรำชกำร 

ควำมสอดคล้อง/1 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

วงเงินรวม
โครงกำร 

ปีงบประมำณ 2566 
หมำย
เหตุ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ ยุทธศำสตร์

ชำติ 
แผน
แม่บท 

แผนกำร
ปฏิรูปฯ 

นโยบำย
รัฐบำล 

นโยบำย 
รวค. 

งปม. 
นอก 
งปม./4 

รวม 

ด้ำนปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ : กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่ควำมส ำเร็จ 

งำนตำมภำรกิจพ้ืนฐำน  
    3) ด าเนินกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับบุคลากรขององค์กร เกี่ยวกับ 
การประชาสัมพันธ์ เพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อองค์กร 
    4) ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กร เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ รวมถึง
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วน 

            

37. ส่งเสริมให้องค์กรมรีะบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพ 

2 7    งานประจ า - - - -  กตส. 

38. การตรวจสอบ รายงานผล เสนอแนะ ติดตาม
ผลและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ด้านการเงิน/บัญชี และงบประมาณ การจดัซื้อ 
จัดจ้าง และการควบคุมภายใน ภายใต้กฎ 
ระเบียบ ขอ้บังคับท่ีกฎหมายก าหนด 

2 7    งานประจ า - - - -  กตส. 

39. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ 
ทางวิชาชีพของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน 
ให้เป็นมืออาชีพ 

2 7    งานประจ า - - - -  กตส. 

รวม       71.8344 71.8344 - 71.8344  ขร. 
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ภำคผนวก ค 
 

สรุปควำมเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่ำง 
แผนปฏิบัติรำชกำรกรมกำรขนส่งทำงรำง (พ.ศ. 2566)  

และแผน/ยุทธศำสตร์ระดับประเทศที่เก่ียวข้อง 
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สรุปควำมเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรกรมกำรขนส่งทำงรำง (พ.ศ. 2566) 
และแผน/ยุทธศำสตร์ระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรกรมกำรขนส่งทำงรำง (พ.ศ. ๒๕๖6) 
๑. เสนอแนะนโยบาย มาตรการ 

มาตรฐาน และจดัท าแผนการพัฒนา 
การขนส่งทางราง และขับเคลื่อน 

ให้เกิดผลในการปฏิบัต ิ

๒. พัฒนามาตรฐาน 
และก ากับดูแล 

การขนส่งทางรางให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานสากล 

๓. ก ากับดูแล
การขนส่งทางราง
ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย 

๔. พัฒนาคุณภาพ
การขนส่งทางราง
ในการให้บริการ 
สู่ความเป็นเลิศ 

5. ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ตอบสนองผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกฝา่ย 
และพัฒนาองค์กร องค์ความรู้ให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
๒. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 

แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
๕. ด้านเศรษฐกิจ 

 

(ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑3 (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
5. หมุดหมายที่ 5 

 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
๗. ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจสิติกส์ และดิจิทัล 

 

แผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงคมนำคมประจ ำปี พ.ศ. 2566 
 

1. การพัฒนาระบบขนส่ง
ขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยง 
ทั่วถึง และเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม 

 

2. การยกระดับ 
ความปลอดภัย 
และความมั่นคง 
ของระบบขนส่ง 

 

3. การพัฒนาระบบขนส่ง 
เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันและขับเคลื่อน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

 

4. การพัฒนาปัจจยั
สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จ 
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