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แผนโครงการเงินกู 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) 

1.  ความเปนมา 

 ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 ขอ 9 “โครงการลงทุนภาครัฐ 

ท่ีจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอันจะมีผลเปนการกอหนี้สาธารณะ ใหหนวยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐจัดทําโครงการเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือวิเคราะหโครงการ 

 เพ่ือประโยชนในการกําหนดกรอบการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศ ใหสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการลงทุนภาครัฐและจัดทํา 

แผนความตองการเงินกูของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐในระยะสามถึงหาปถัดไป 

รวมท้ังจัดลําดับความสําคัญของโครงการท่ีจะขอใชเงินกูตามแผนดังกลาวในแตละปงบประมาณ 

 การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนด” 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจสงัคมแหงชาติ (สศช.) และสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

(สบน.) ไดรวบรวมความตองการโครงการเงินกู 5 ป จากหนวยงานเจาของโครงการ โดย สศช. ไดพิจารณา

จัดลําดับความสําคัญของโครงการลงทุนภาครัฐและจัดทําแผนความตองการเงินกูของหนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐ ในระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) โดยสรปุแนวทางและผลการ

พิจารณาโครงการเงินกูได ดังนี้ 

2.  การพิจารณาโครงการเงินกู 5 ป  

2.1  แนวทางการพิจารณาโครงการเงินกู 

การพิจารณาโครงการท่ีเสนอเขาบรรจุแผนโครงการเงินกู (พ.ศ. 2561 – 2565) พิจารณาตาม 

แนวทางการพัฒนา ดังตอไปนี้ 

2.1.1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแข็งขันไดอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการบริหาร

จัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลังเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ 

การปรับโครงสรางท้ังหวงโซมูลคาในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน ภายใตเง่ือนไขการรักษา

สิ่งแวดลอมและการใชประโยชนจากศักยภาพของพ้ืนท่ี โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพ 

ท่ีจะเปนฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต 

2.1.2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส การพัฒนากายภาพโครงสรางพ้ืนฐาน 

ดานการคมนาคมขนสง การเชื่อมโยงเครือขายคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุน

การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนท่ีเมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนสงสินคาระหวางประเทศ 
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ท่ีไดมาตรฐาน การพัฒนาความม่ันคงดานพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจดิจิตัล การลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ในพ้ืนท่ีหางไกล 

2.1.3 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 

ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ ศักยภาพ โอกาสและขอจํากัดของพ้ืนท่ี รวมท้ังความตองการ

ของภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของ เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมใหเขมแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล 

สรางฐานเศรษฐกิจใหมรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

ความเจริญสูภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคใหเปนเมืองนาอยูและปลอดภัย สนับสนุนการ

เชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของพ้ืนท่ีและสรางความอยูดีมีสุขใหแกประชาชน

อยางท่ัวถึง 

2.1.4 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม การลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 

เพ่ือสรางความปรองดองในสังคม การสรางโอกาสใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงทรัพยากรแหลงทุน 

ในการประกอบอาชีพ การเขาถึงบริการทางสังคมของรัฐอยางมีคุณภาพ ท่ัวถึงและเปนธรรม 

2.1.5 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย พัฒนาคนทุกชวงวัยเพ่ือใหคนไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูสูงอายุท่ีจะมีสัดสวนสูงข้ึนในสังคมสูงวัยท้ังการสรางงานท่ีเหมาะสม การฟนฟู

และดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอ

สังคมสูงวัย มุงเนนการพัฒนาศักยภาพคน เพ่ือเปนฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

2.1.6 การพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวตักรรม ใหความสําคัญกับการเพ่ิมการ

ลงทุนวิจัยและพัฒนา และปรับปรุงสภาพแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตรฯ ท้ังดานบุคลากรวิจัย 

โครงสรางพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุงใหวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

เปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆ  

2.1.7 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  การอนุรักษฟนฟูสรางความม่ันคง

ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน

และเปนธรรม บริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม 

2.1.8 การพัฒนาดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค การประสานและพัฒนาความ

รวมมือกันระหวางประเทศท้ังในเชิงรุกและรับอยางสรางสรรค โดยมุงเนนการดูแลการดําเนินงานตาม 

ขอผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานตางๆ ท่ีไทยมีความเก่ียวของในฐานะประเทศสมาชิก ท้ังในเวที

ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค 

2.1.9 การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือใหการบริหารจัดการภาครัฐมีความโปรงใส มี

ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบไดอยางเปนธรรม รวมท้ังประชาชนมีสวนรวม มีการกระจาย

อํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน 
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2.2 แหลงเงินกู 

แนวทางการระดมทุนสําหรับโครงการลงทุนสวนใหญใชจากแหลงเงินกู โดยแบงเปน 

2.2.1 เงินกูในประเทศ สําหรับโครงการลงทุนเห็นควรพิจารณากูเงินในประเทศเปนหลัก โดยจาก

ประมาณการของกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยพบวา สภาพคลองของระบบการเงินในประเทศ 

ในปจจุบันยังมีคอนขางสูงและเพียงพอท่ีจะสามารถรองรับการระดมทุนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจได ท้ังนี้  

สบน. จะไดจัดทําแผนการระดมทุนใหสอดคลองกับภาวะตลาดการเงินภายในประเทศในแตละชวงเวลา 

2.2.2 เงินกูตางประเทศ ถึงแมวาสภาพคลองในประเทศจะมีเพียงพอตอการระดมทุนในประเทศ 

สบน. เห็นวา เพ่ือลดปญหาการแยงเงินลงทุนจากภาคเอกชน (Crowding – Out Effect) ซ่ึงจะสงผลใหอัตรา

ดอกเบี้ยในตลาดการเงินปรับตัวสูงข้ึน และกระทบตอตนทุนในการกูเงินของท้ังภาครัฐและเอกชน รวมถึงกรณี

โครงการลงทุนท่ีมีความตองการถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศ จึงควรพิจารณากูเงินจากตางประเทศสวนหนึ่ง 

เพ่ือนํามาใชสนับสนุนการลงทุนสําหรับแผนการลงทุนดังกลาวดวย ท้ังนี้ สบน. จะพิจารณาการกูเงินจากแหลงเงินกู

ตางประเทศ ในกรณีท่ีแหลงเงินดังกลาวมีตนทุนทางการเงิน ซ่ึงเม่ือรวมตนทุนในการปองกันการความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยนแลวต่ํากวาตนทุนการกูเงินในประเทศของรัฐบาล   

 2.3 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการเงินกู 5 ป (พ.ศ.2560-2562) 

สศช. ไดดําเนินการวิเคราะหโครงการในเบื้องตน และสามารถจัดกลุมโครงการออกเปน ๓ กลุม คือ 

กลุมท่ีเห็นควรสนับสนุน กลุมท่ีเห็นควรทบทวน/ชะลอ/ศึกษาเพ่ิมเติม และกลุมท่ีไมเห็นควรสนับสนุน โดยมี

แนวทางการจัดลําดับความสําคัญ ดังนี้  

2.3.1 โครงการท่ีเห็นควรสนับสนุน  

 โครงการลงทุนท่ีปรากฏในกลุมนี้ จะเปนโครงการลงทุนท่ีมีความพรอมท่ีจะเริ่มดําเนินการสูง 

โดยจะมีรายละเอียดสนับสนุนชัดเจนท่ีสมควรใหดําเนินโครงการภายใตแผนเงินกูได ดังนี้  

  (1) เปนโครงการตอเนื่องท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว และคาดวาจะสามารถ 

เริ่มดําเนินการไดภายใน พ.ศ. 2561 - 2565 หรือกอนหนา  

(2) เปนโครงการตอเนื่องท่ีมีความสําคัญตอการยกระดับมาตรฐานการบริการโครงสรางพ้ืนฐาน

ของประเทศ และเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.3.2 โครงการท่ีเห็นควรทบทวน / ชะลอ / ศึกษาเพ่ิมเติม  

 โครงการลงทุนในกลุมนี้สวนใหญยังขาดรายละเอียดและขอมูลเพียงพอในการวิเคราะหเพ่ือจัดทํา

ความเห็น ซ่ึงหากหนวยงานสามารถจัดเตรียมขอมูลประกอบโครงการเพ่ิมเติม ก็จะพิจารณาปรับไปอยูในกลุม

อ่ืนท่ีเหมาะสมตอไป โดยจากการวิเคราะหในเบื้องตน มีเหตุผลประกอบท่ีทําใหโครงการปรากฏในกลุมนี้ ดังนี้ 

 (1) อยูระหวางรอผลการพิจารณาโครงการของคณะรัฐมนตรี 

 (2) โครงการลงทุนยังขาดรายละเอียดท่ีชัดเจนเพียงพอ หรืออยูในระหวางการศึกษาความเหมาะสม

ของโครงการ หรือยังไมมีการจัดทําประชาพิจารณ หรือรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนท่ี หรือมีความซํ้าซอน

กับโครงการของหนวยงานอ่ืน  
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 (3) เปนโครงการลงทุนใหมท่ียังไมมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองดําเนินการ รวมท้ังยังเปน

โครงการลงทุนท่ีมีผลตอบแทนไมชัดเจน นอกจากนี้ยังมีผูไดรับประโยชนในวงจํากัด จึงเห็นควรชะลอโครงการ 

เพ่ือรอผลการตัดสินใจ หรือมติของคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ 

 2.3.3  โครงการท่ีไมเห็นควรสนับสนุน 

โครงการลงทุนท่ีปรากฏในกลุมนี้ จะเปนโครงการลงทุนท่ีไมมีความเหมาะสมท่ีจะใชเงินกูจาก 

ในประเทศและตางประเทศ แตอาจพิจารณาใชเงินจากงบประมาณแผนดินแทน จากการวิเคราะหในเบื้องตน 

มีเหตุผลประกอบท่ีทําใหโครงการปรากฏในกลุมนี้ ดังนี้  

(1) โครงการดังกลาวเหมาะสมจะใชเงินจากแหลงอ่ืนมากกวา เชน งบประมาณ หรือรายไดขององคกร 

(2) ลักษณะการดําเนินโครงการท่ีขอกูมีความซํ้าซอนกับโครงการท่ีไดรับเงินงบประมาณ หรือเงินกูแลว 

(3) กําลังจะมีการแปรรูปองคกร โดยการระดมทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

จึงควรพิจารณาใชเงินจากการระดมทุน 

3. ผลการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ 

 จากแผนการลงทุนโครงการเงินกูท่ีรวบรวมจากหนวยงานเจาของโครงการท่ีมีความประสงคจะระดมทุน     

จากเงินกู จํานวน 32 หนวยงาน 241 โครงการ วงเงินกูรวมท้ังสิ้น 1,518,029.48 ลานบาท โครงการท่ีเห็นควร

สนับสนุน จํานวน 150 โครงการ วงเงินกู 897,359.84 ลานบาท โครงการท่ีเห็นควรทบทวน /ชะลอ/ศึกษา

เพ่ิมเติม จํานวน 48 โครงการ วงเงินกู 523,633.68 ลานบาท โครงการท่ีไมเห็นควรสนับสนุน จํานวน 42 โครงการ 

วงเงิน 97,035.96 ลานบาท 

หนวย : ลานบาท 

 
 

วงเงิน จํานวน วงเงิน จํานวน วงเงิน จํานวน

1. คมนาคม (45) 697,634.19    472,849.62 21 167,348.55 12 57,436.02   12

2. สาธารณูปโภค (140) 676,885.89    341,489.01 111 335,396.88 29

3. การเงิน/การคลัง (9) 54,440.00     54,440.00   9 -           -   -           -   

4. การศึกษา (32) 48,124.43     -           -   20,888.25   7 27,236.18   25

5. พัฒนาสังคมฯ (6) 18,158.13     18,158.13   6 -           -   -           -   

6. ทรัพยากรน้ํา (4) 9,750.00       -           -   -           -   9,750.00     4

7. สาธารณสุข (1) 2,613.76       -           -   -           -   2,613.76     1

8. อื่นๆ (การนิคมฯ, NEDA) (4) 10,423.08     10,423.08   4 -           -   -           -   

รวม (241) 1,518,029.48 897,359.84 151 523,633.68 48 97,035.96   42

กลุม/โครงการ 

(จํานวน)
รวมวงเงินกู

ผลการพิจารณาของ สศช.

สนับสนุน ทบทวน ไมสนับสนุน
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 3.1  โครงการท่ีเห็นควรสนับสนุน มีจํานวนท้ังสิ้น 150 โครงการวงเงินกูรวม 870,859.83 ลานบาท  

โดยมีแผนการลงทุนในแตละสาขาเศรษฐกิจ ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

โครงการท่ีเห็นควรสนับสนุนมีรายละเอียดโครงการในแตละสาขาเศรษฐกิจ ดังนี้ 

 3.1.1  สาขาคมนาคม 

 โครงการเงินกูในสาขาคมนาคมเปนโครงการท่ีเห็นควรสนับสนุน จํานวน 21 โครงการ  

วงเงินกูรวม 472,849.62 ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

สาขา/หนวยงาน 

(จํานวน)
2561 2562 2563 2564 2565 รวมวงเงินกู

*วงเงินกู

ตางประเทศ

1. คมนาคม (21) 149,120.93   119,978.04   82,598.84     68,285.37     52,866.44    472,849.62      9,873.63     

รฟม. (6) 46,752.12     51,383.48     53,319.49     46,507.47     32,895.22     230,857.78      -            

รฟท. (9) 64,289.98     51,552.30     12,728.83     930.06         0.27            129,501.44      285.57       

ขสมก. (3) 28,473.87     16,625.36     15,050.52     19,447.84     17,970.95     97,568.54        -            

บกท. (1) 9,588.06       -             -             -             -             9,588.06         9,588.06     

บวท. (1) -             400.00         1,500.00       1,400.00       2,000.00      5,300.00         -            

สนข. (1) 16.90          16.90          -             -             -             33.80             -            

2. สาธารณูปโภค (111) 95,448.04     83,535.20     62,475.62     53,156.57     46,873.58    341,489.01      2,355.52     

กฟผ. (14) 59,769.03     44,596.53     27,351.45     22,827.38     21,936.68     176,481.07      2,355.52     

กฟน. (13) 10,100.00     12,500.00     11,900.00     11,700.00     6,700.00      52,900.00        -            

กฟภ. (47) 17,083.83     12,313.78     9,391.81       7,184.99       2,662.32      48,636.74        -            

กปภ. (35) 4,535.18       7,056.68       5,832.36       6,944.20       7,574.58      31,943.00        -            

กปน. (1) 1,500.00       4,500.00       8,000.00       4,500.00       8,000.00      26,500.00        

TOT (1) 2,460.00       2,568.20       -             -             -             5,028.20         -            

3. การเงินการคลัง (9) 6,760.00      10,700.00     21,720.00     10,060.00     5,200.00      54,440.00       53,040.00   

ธสน. (EXIM) (7) 6,460.00       10,200.00     21,420.00     9,860.00       5,100.00      53,040.00        53,040.00   

ธพส. (2) 300.00         500.00         300.00         200.00         100.00        1,400.00         -            

4. พัฒนาสังคมฯ (6) 9,100.00      3,600.00      2,439.00      2,519.13      500.00        18,158.13       -            

กคช. (5) 8,600.00       3,100.00       1,939.00       2,019.13       -             15,658.13        -            

สธค. (1) 500.00         500.00         500.00         500.00         500.00        2,500.00         -            

5. อื่นๆ (4) 2,584.40      3,320.68      3,246.00      1,272.00      -             10,423.08       -            

กนอ. (1) 76.00          1,306.00       1,746.00       1,272.00       -             4,400.00         

สพพ. (3) 2,508.40       2,014.68       1,500.00       -             -             6,023.08         

รวม (วงเงิน) 263,013.37 221,133.92 172,479.46 135,293.07 105,440.02 897,359.84    65,269.15 
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หนวย : ลานบาท 

โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

รฟม. 46,752.12 51,383.48 53,319.49 46,507.47 32,895.22 230,857.78 

1. โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน 

ชวงหัวลําโพง - บางแค  

และชวงบางซื่อ - ทาพระ 

3,763.30 622.97 62.23               -                  -    4,448.50 

2. โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว 

ชวงหมอชิต - สะพานใหม - คูคต 

11,953.85 6,644.75 46.47 171.30 -    18,816.37 

3. โครงการรถไฟฟาสายสสีม  

ชวงศูนยวัฒนธรรมฯ - มีนบุรี 

11,321.15 17,817.04 18,957.80 13,284.04 9,817.36 71,197.39 

4. โครงการรถไฟฟาสายสีมวง  

ชวงเตาปูน - ราษฎรบูรณะ 

10,108.14 15,625.91 19,178.05 15,806.58 13,990.24 74,708.92 

5. โครงการรถไฟฟาสายสสีม  

ชวงตลิ่งชัน - ศูนยวัฒนธรรมฯ 

7,559.76 7,302.55 10,385.85 11,684.09 9,087.62 46,019.87 

6. โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน 

ชวงบางแค - พุทธมณฑลสาย 4 

2,045.92 3,370.26 4,689.09 5,561.46               -    15,666.73 

รฟท. 64,289.98 51,552.30 12,728.83 930.06 0.27 129,501.44 

1. โครงการระบบขนสงมวลชน

ทางรางในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล (สายสีแดง) บางซื่อ - 

รังสิต (ระบบไฟฟา เครื่องกล 

และตูรถไฟฟา) 

285.57                -                     

-    

              -                  -    285.57  

2. โครงการกอสรางรถไฟทางคู

ในเสนทางรถไฟ สายชายฝงทะเล

ตะวันออก ชวงฉะเชิงเทรา-

คลองสิบเกา-แกงคอย 

4,820.96  1,449.97                   

-    

              -                  -    6,270.93  

3. โครงการกอสรางรถไฟทางคู 

ชวงชุมทางจิระ - ขอนแกน 

8,225.84  662.76  -    -    -    8,888.60  

4. โครงการกอสรางรถไฟทางคู 

ชวงประจวบคีรีขันธ - ชุมพร 

9,441.89  3,127.52  189.50  -    -    12,758.91  

5. โครงการกอสรางรถไฟทางคู 

ชวงนครปฐม - หัวหิน 

10,065.40   5,532.75  596.79  -      -    16,194.94  

6. โครงการกอสรางรถไฟทางคู 

ชวงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ 

10,567.83  10,567.83  2,609.58  310.26   -    24,055.50  

7. โครงการกอสรางรถไฟทางคู 

ชวงลพบุรี - ปากนํ้าโพ 

6,874.34  10,360.94  3,169.83  619.45  -    21,024.56  
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โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

8. โครงการระบบรถไฟชานเมือง 

สายสีแดงออน ชวงบางซื่อ – 

พญาไท– มักกะสัน - หัวหมาก 

และสายสีแดงเขม ชวงบางซื่อ - 

หัวลําโพง 

12,716.70  18,554.19  4,978.55    -    -    36,249.44  

9. โครงการระบบรถไฟ 

ชานเมืองสายสแีดงออน 

ชวงบางซื่อ-ตลิ่งชัน (สวนระบบ

ไฟฟาและการจัดหารถ) 

1,291.45  1,296.34  1,184.58  0.35  0.27  3,772.99  

ขสมก. 28,473.87 16,625.36 15,050.52 19,447.84 17,970.95 97,568.54 

1. ชําระเงินตนท่ีถึงกําหนด 

(Roll over) 

19,077.50 6,980.00 5,283.88 9,580.50 8,000.00 48,921.88 

2. โครงการเงินกูเพ่ือ 

เสริมสภาพคลอง 

6,924.03 7,173.02 7,294.30 7,395.01 7,498.61 36,284.97 

3. โครงการเงินอุดหนุนบริการ

สาธารณะ (PSO) 

2,472.34 2,472.34 2,472.34 2,472.34 2,472.34 12,361.69 

บกท. 9,588.06 -    -    -    -    9,588.06 

1. โครงการจัดหาเครื่องบินดวย

วิธีซื้อดําเนินการจาํนวน 15 ลํา 

ตามโครงการจดัหาเครื่องบินป 

2554-2565 

9,588.06 -    -    -    -    9,588.06 

บวท. -    400.00  1,500.00  1,400.00  2,000.00  5,300.00  

1. โครงการลงทุนเพ่ือการ

ดําเนินงานปกติ (ป 2561-2565) 

-    400.00  1,500.00  1,400.00  2,000.00  5,300.00  

สนข. 16.90 16.90  -   -  -    33.80 

1. โครงการจดัทําระบบศูนย

บริหารจัดการรายไดกลาง 

(Central Clearing House: CCH) 

16.90 16.90  -   -                -    33.80 

วงเงินกูรวม 149,120.93 119,978.03 82,598.84 68,285.37 52,866.44 472,849.61 

ท้ังนี้ โครงการท่ีอยูในแผนโครงการเงินกูดังกลาวเปนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินโครงการ จึงเห็นควรเรงรัด

การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการลงทุน 

 นอกจากโครงการเงินกูดังกลาวขางตนแลว ในสาขาคมนาคมยังมีโครงการภายใตแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558-2565 อีกจํานวน 22 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 

1,345,852.43 ลานบาท ดังนี้ 
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  1) โครงการกอสรางรถไฟทางคู 7 โครงการ (ระยะท่ี 2) ไดแก   

สายทาง 

วงเงิน (ลานบาท) 

ท้ังโครงการ 
เฉพาะคากอสราง+ 

คาจางท่ีปรึกษาควบคุมงาน 

ชวงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ 9,436.50 9,247.50 

ชวงปากน้ําโพ-เดนชัย 29,882.25 29,283.75 

ชวงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี 32,398.65 31,749.75 

ชวงขอนแกน-หนองคาย 18,243.90 17,878.50 

ชวงชุมพร-สุราษฎรธาน ี 17,509.95 17,159.25 

ชวงสุราษฎรธาน-ีหาดใหญ-สงขลา 35,544.15 34,832.25 

โครงการระบบรถไฟทางคู

ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา             

ชวงหาดใหญ-ปาดังเบซาร 

ผลการศึกษา ณ พ.ย. 2558 

คาลงทุนท้ังโครงการ 18,314.08 

รวม 161,329.48 140,151.001 
 

   2) โครงการกอสรางรถไฟทางคู 6 โครงการ2 (ระยะท่ี 3 ยังไมมีวงเงิน) ไดแก ชวงเดนชัย-

เชียงราย-เชียงของ ชวงบานไผ-นครพนม ชวงสงขลา-สตูล สายชุมทางบานภาชี-อ.นครหลวง สายทาเรือ 

แหลมฉบัง-ทาเรือน้ําลึกทวาย สายอุบลราชธานี-มุกดาหาร 

   3) โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงเดนชัย-เชียงใหม (ระยะท่ี 3) วงเงินลงทุนท้ังโครงการ 

61,068.14 ลานบาท (จากผลการศึกษา ณ ม.ค. 2559) 

  4) โครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู ขนาดทางมาตรฐาน 1.435 เมตร (Standard Gauge)  

4 เสนทาง วงเงินลงทุนรวม2 จํานวน 1,065,823.54 ลานบาท  ไดแก 

(1) ชวงหนองคาย-ขอนแกน-นครราชสีมา-แกงคอย-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-มาบตาพุด 

วงเงิน 369,148.63 ลานบาท      

(2) ชวงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เชียงใหม วงเงิน 449,473.75 ลานบาท 

(3) ชวงกรุงเทพฯ-หัวหิน วงเงิน 94,673.16 ลานบาท 

(4) ชวงกรุงเทพฯ-ระยอง วงเงิน 152,528.00 ลานบาท 

และชวงตาก-พิษณุโลก-เพชรบูรณ-ขอนแกน-มุกดาหาร (ยังไมมีวงเงิน) 

 

 

1 ไมรวมโครงการทางคูฯ หาดใหญ-ปาดังเบซาร 
2 ขอมูลตามแผนฯ Action Plan 2558 ณ วันท่ี 3 ธ.ค. 2557 
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5) โครงการพัฒนารถไฟฟาขนสงมวลชน 3 สายทาง ไดแก 

รายการ 

วงเงิน (ลานบาท)  

สายสีชมพู3 

ชวงแคราย-มีนบุรี 

สายสีเหลือง3 

ชวงลาดพราว-สําโรง 

สายสีแดงเขม4 

ชวงรังสิต-มธ.ศูนยรังสิต  

คาเวนคืนท่ีดิน 6,847 6,013 97 

คางานโยธา 23,117 24,380 4,999.64 

คางานระบบไฟฟาและ

ขบวนรถ 

25,211 22,772 2,267.77 

คาจางท่ีปรึกษาโครงการ 1,516 1,479 0 

รวม 56,691 54,644 7,364.41 

 3.1.2  สาขาสาธารณูปโภค 

 โครงการเงินกูในสาขาสาธารณูปโภคเปนโครงการท่ีเหน็ควรสนับสนุน จาํนวน 111 โครงการ 

วงเงินกูรวม 341,489.01 ลานบาท จําแนกออกเปน 3 สาขา ไดแก สาขาพลังงาน สาขาสื่อสาร และสาขา

สาธารณูปโภค (น้ําประปา) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 3.1.2.1  สาขาพลังงาน โครงการเงินกูท่ีเห็นควรสนับสนุนในสาขาพลังงาน มีจํานวน  

74 โครงการ วงเงินกูรวม 278,017.81 ลานบาท โดยเปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1) เพ่ือเสริมสรางความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา ตลอดจนใหบริการความตองการ

พลังไฟฟาท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต และเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและสภาพภูมิทัศนท่ีสวยงาม 

2) เพ่ิมความม่ันคงใหกับระบบไฟฟาของประเทศ 

3) เพ่ือชวยพัฒนาระบบไฟฟาใหกับเกษตรกรในชนบท ซ่ึงชวยลดตนทุนในการ

ผลิตพืชผลทางการเกษตร 

4) เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและความม่ันคงในการจายไฟ 

เพ่ือรองรับความตองการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึนของเกาะ 

5) เพ่ือเสริมความม่ันคงระบบไฟฟา และรองรับความตองการใชไฟฟา 

3.1.2.2  สาขาส่ือสาร โครงการเงินกูท่ีเห็นควรสนับสนุนในสาขาสื่อสาร มีจํานวน 1 โครงการ 

วงเงินกูรวม 5,028.20 ลานบาท โดยเปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ 

และใชเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล 

3.1.2.3  สาขาสาธารณูปโภค (น้ําประปา) โครงการเงินกูท่ีเห็นควรสนับสนุนในสาขา

สาธารณูปโภค (น้ําประปา) มีจํานวน 36 โครงการ วงเงินกูรวม 58,443.00 ลานบาท โดยเปนโครงการ 

3 ขอมูลตามแผนฯ Action Plan 2559 (มติ ครม. เมื่อวันท่ี 1 ธ.ค. 2558) 
4 ขอมูลตามแผนฯ Action Plan 2560 (มติ ครม. เมื่อวันท่ี 13 ธ.ค. 2559) 
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ท่ีมีวัตถุประสงคในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการใหบริการประปาซ่ึงเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการ

พัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ท้ังนี้ มีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

กฟผ. 59,769.03  44,596.53  27,351.45  22,827.38  21,936.68  176,481.07  

1. โครงการระบบสงไฟฟา

เพ่ือรับซื้อไฟฟาจาก

โรงไฟฟาพลังนํ้าเข่ือน

นํ้างึม 3 และนํ้าเทิน 1 

157.74  801.74  -    -    -     959.48  

2. โครงการพัฒนาระบบ

สงไฟฟาบริเวณจังหวัดเลย 

หนองบัวลําภู และขอนแกน 

เพ่ือรับซื้อไฟฟาจาก

โครงการใน สปป.ลาว 

 2,308.25  1,079.54  703.67  362.04  248.53  4,702.03  

3. โครงการปรับปรุง

ระบบสงไฟฟาบริเวณ

ภาคตะวันออกเพ่ือเสรมิ

ความมั่นคงระบบไฟฟา 

1,529.03   1,822.09  1,318.56  974.84     -    5,644.52  

4. โครงการพัฒนาระบบ

สงไฟฟาบริเวณจังหวัด

อุบลราชธานี ยโสธร 

และอํานาจเจรญิ  

เพ่ือรับซื้อไฟฟาจาก

โครงการใน สปป.ลาว  

2,227.76   822.15  792.22  -      -    3,842.13  

5. โครงการขยายระบบ

สงไฟฟาหลักเพ่ือรองรับ

โรงไฟฟาผูผลติเอกชน

รายเล็กระบบ 

Cogeneration 

1,669.54  1,470.28  -    -    -    3,139.82  

6. โครงการระบบสงไฟฟา

เช่ือมโยงเพ่ือรับซื้อ

ไฟฟาจากผูผลติไฟฟา

เอกชนรายใหญ (IPP) 

 

-    399.47  375.05  346.85  -    1,121.37  
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โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

7. โครงการขยายระบบ

ไฟฟาในเขตกรุงเทพฯ

และปริมณฑล ระยะท่ี 3 

1,317.07  1,154.61  1,046.10  842.34    -    4,360.12  

8. โครงการปรับปรุง

และขยายระบบสงไฟฟา

ท่ีเสื่อมสภาพตามอายุ

การใชงานระยะท่ี 2 

2,769.94  2,495.03  2,317.96   2,494.92        -    10,077.85  

9. โครงการปรับปรุง

ระบบสงไฟฟาบริเวณ

ภาคเหนือตอนบน  

เพ่ือเสรมิความมั่นคง

ระบบไฟฟา 

705.05 1,569.03 3,191.53 2,395.65  477.89  8,339.15  

10. โครงการขยายระบบ

สงไฟฟา ระยะท่ี 12 

6,146.42  9,495.18   6,947.02  2,271.65   1,477.99  26,338.26  

11. โครงการปรับปรุง

ระบบสงไฟฟาบริเวณ

ภาคตะวันตก-ภาคใต

เพ่ือเสรมิความมั่นคง

ระบบไฟฟา 

8,640.64  5,537.24  5,306.48  7,660.19  9,103.67  36,248.22  

12. โครงการปรับปรุง

ระบบสงไฟฟาบริเวณ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคเหนือตอนลาง  

ภาคกลาง และ

กรุงเทพมหานคร  

เพ่ือเสรมิความมั่นคง

ระบบไฟฟา 

4,024.88  5,680.41  5,352.86  5,478.90  10,628.60  31,165.65  

13. โครงการโรงไฟฟา

บางปะกง ทดแทน

เครื่องท่ี 1-2 (1300MW) 

14,348.08   5,962.43  -     -    -    20,310.51  

14. โครงการโรงไฟฟา

พระนครใต ระยะท่ี 1 

(ทดแทนเครื่องท่ี 1-5) 

(1300MW) 

 

13,924.63  6,307.33  -    -     -    20,231.96  



12 
 

โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

กฟน. 10,100.00  12,500.00  11,900.00  11,700.00  6,700.00  52,900.00  

1. แผนงานเปลี่ยน

ระบบสายอากาศเปน

สายใตดิน ป 2551 - 

2556 (3 โครงการ) / 

Replacement of 

Overhead Line by 

Underground Cable 

System Plan Year 

2008-2013  

1,300.00  2,200.00  900.00  -    -  4,400.00  

2. แผนงานเปลี่ยนระบบ

สายอากาศเปนสายใตดิน 

รัชดาภเิษก / Replacement 

of Overhead Line by 

Underground Cable 

System Plan Year 

2013-2020 

600.00  1,300.00  1,700.00  1,800.00  1,100.00  6,500.00  

3. แผนงานเปลี่ยนระบบ

สายไฟฟาอากาศเปน

สายไฟฟาใตดินเพ่ือ

รองรับการเปนมหานคร

แหงอาเซียน / The 

Replacement of 

Overhead Line with 

Underground Cable 

System  The 

Preparation and 

Readiness to Serving 

as the Capital of AEC 

1,900.00 5,600.00  8,200.00  8,600.00  4,500.00  28,800.00  

4. แผนปรับปรุงและขยาย

ระบบจําหนายพลังไฟฟา 

ฉบับท่ี 11 ป 2555 -  

2559 / The 11th 

Power Distribution 

System Improvement 

3,400.00  1,100.00   -   -   -  4,500.00  
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โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

and Expansion Plan 

Year 2012-2016 

5. แผนแมบท

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และระบบสื่อสาร (ICT) 

ป 2555 - 2559 / 

Information and 

Communication 

Technology (ICT) 

Master Plan 2012-2016 

100.00   -   -   -   -  100.00  

6. แผนกอสรางอาคาร 

ท่ีทําการการไฟฟา 

นครหลวงเขต ป 2551-

2561 (ฉบับปรับปรุง

ครั้งท่ี 3) 

100.00  -   -   -   -  100.00  

7. แผนงานกอสราง

อาคารท่ีทําการ

คลองเตย ป 2554 - 

2559 (ฉบับปรับปรุง) / 

New Klong Toey 

Office Building 

1,300.00  -   -   -   -  1,300.00  

8. แผนงานประสาน

สาธารณูปโภค ป 

2551-2554 / Public 

utility coordination plan 

200.00  500.00  100.00   -   -  800.00  

9. แผนงานประสาน

สาธารณูปโภค ป 

2557-2561 / Public 

utility coordination plan 

400.00  600.00   -   -   -   1,000.00  

10. โครงการรวม

รถไฟฟา ป 2557-2562 

/Public transit 

coordination project 

500.00  500.00  600.00  700.00  600.00    2,900.00  

11. แผนงานประสาน

สาธารณูปโภคท่ัวไป  

 -   100.00   -   -   -  100.00  
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โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

ป 2558-2561 / General 

public utility 

coordination plan 

12. โครงการกอสราง

ขยายสะพานอรุณอัมรินทร

และทางยกระดับขาม

แยกศิริราช 

 -  200.00  -  -   -  200.00  

13. โครงการรวม

รถไฟฟาสายสีมวง  

ป 2559-2563  /The 

puple line public 

transit coordination 

project 

300.00  400.00  400.00  600.00  500.00  2,200.00  

กฟภ. 10,358.98 5,933.60 4,264.01 3,400.13 520.74 24,477.44 

1. พัฒนาระบบสายสง

และสถานีไฟฟา ระยะท่ี 8 

สวนท่ี 1  

750.19 221.11                  

-    

              -                  -    971.30 

2. พัฒนาระบบสายสง

และสถานีไฟฟา ระยะท่ี 9 

สวนท่ี 1  

503.50 600.00 600.00 900.00 155.74 2,759.23 

3. พัฒนาระบบสายสง

และสถานีไฟฟา ระยะท่ี 9 

สวนท่ี 2 

803.19 480.00 226.82 43.00               -    1,553.00 

4. พัฒนาระบบสายสง

และสถานีไฟฟา ระยะท่ี 9 

สวนท่ี 3 

1,216.05 1,681.58 2,117.94 1,789.13 365.00 7,169.70 

5. พัฒนาระบบสายสง

และสถานีไฟฟา ระยะท่ี 9 

สวนท่ี 4 

606.00 489.00 219.25               -                  -    1,314.25 

6. เพ่ิมความเช่ือถือได

ของระบบไฟฟา ระยะท่ี 3 

1,000.00 1,639.90                  

-    

              -                  -    2,639.90 

7. เพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบศูนยสั่งการจายไฟ 

1,383.72               -                     

-    

              -                  -    1,383.72 

8. พัฒนาโครงขาย

ไฟฟาอัจฉริยะ (Smart 

409.33               -                     

-    

              -                  -    409.33 
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โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

Grid) ในพ้ืนท่ีเมือง

พัทยา จ.ชลบุร ี

9. กอสรางสายเคเบิล 

ใตนํ้าไปยังเกาะเตา  

จ.สุราษฎรธานี 

1,332.00               -                     

-    

              -                  -    1,332.00 

10. ขยายเขตไฟฟา 

ใหพ้ืนท่ีทํากินทางการ

เกษตร ระยะท่ี 2 

308.00 172.00 450.00 375.00               -    1,305.00 

11. กอสรางสายเคเบิล

ใตนํ้า 115 เควี เพ่ือทดแทน

และเพ่ิมความสามารถ

ในการจายไฟไปยัง 

เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธานี 

1,447.00               -                     

-    

              -                  -    1,447.00 

12. พัฒนาระบบไฟฟา

เพ่ือรองรับการจดัตั้ง

เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ ระยะแรก   

600.00 650.00 650.00 293.00               -    2,193.00 

13. แผนงานสนับสนุน

การดําเนินงาน ระยะท่ี 2 

413.46                -        -    -    -    413.46 

14. แผนงานกอสราง

เคเบิลใตดินสาํหรับ

เมืองใหญ 

35.90  291.38                   

-    

              -                  -    327.28 

15. แผนงานจัดตั้ง 

ศูนยฝกปฎิบัติการ

ไฟฟาแรงสูง ระยะ 2 

50.07  19.90         -    -     -    69.97 

16. แผนงานสนับสนุน

การดําเนินงาน ระยะท่ี 3 

702.87  215.88      -                  -                  -    918.75 

17. แผนงานบํารุงรักษา

อุปกรณในสถานีไฟฟา 

90.42   -      -     -      -    90.42 

18. แผนงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระยะท่ี 3 

650.38  1,317.58  270.49  -    -    2,238.44 

19. แผนงานพัฒนา 

ภูมิสารสนเทศระบบ

ไฟฟา ระยะท่ี 3 (GIS 3) 

495.00  382.85  139.00  -      -    1,016.85 
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โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

20. แผนงานปรับปรุง

ระบบปองกันภายใน

สถานีไฟฟาของ กฟภ. 

57.82  12.90        -      -       -    70.72 

21. แผนงานปรับปรุง

รีเลยระบบปองกัน

รองรับเทคโนโลยีใหม

และมาตรฐาน 

IEC61850 

42.81  42.82  32.29  -    -    117.91 

22. แผนงานจัดหา 

Mobile Generator 

เพ่ือรองรับสถานการณ

ฉุกเฉินและภัยพิบัต ิ

ดานตางๆ 

152.60    0.60     -     -    -    153.20 

23. แผนงานจัดซื้อ

มิเตอรและอุปกรณ

ประกอบสําหรับผูใชไฟ

รายใหญ โครงการ 

AMR ระยะท่ี 1 และ

ระยะท่ี 2 

46.00  -    -    -     -    46.00 

24. แผนงานปรับปรุง

โรงไฟฟาดเีซล 

8.95  -       -    -    -    8.95 

25. แผนงานจางซอม

หมอแปลงแบบซอม

สราง (Rebuild) 

38.00  -    -    -    -    38.00 

26. แผนงานติดตั้ง 

Power Transformer 

Monitoring System 

108.00  42.00  43.00  -    -    193.00 

27. แผนงานจัดหาสาย

เคเบิลใยแกวนําแสง

และอุปกรณสาํรองคลัง

พัสดุสําหรับงาน 

ตรวจซอม และปรบัปรุง

เคเบิลใยแกวนําแสง

พรอมคาดําเนินการ 

34.00  35.00  38.00  -    -    107.00 
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โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

28. แผนงานขยาย

โครงขายระบบสื่อสาร

และสายเคเบิลใยแกว

นําแสงรองรับสถานี

ไฟฟาท่ีมีแผนสรางเสร็จ

ในป 2559 และ

สํานักงานการไฟฟา 

ท่ียังไมมีระบบสื่อสาร 

172.40   -      -    -    -    172.40 

29. แผนงานออกแบบ 

จัดหาพรอมติดตั้ง

อุปกรณสื่อสารเคเบิลใย

แกวนําแสงทดแทน

อุปกรณสื่อสัญญาณ

ความเร็วสูง (SDH เดิม) 

ท่ีมีอายุการใชงาน 10 ป 

ในพ้ืนท่ี คจฟ.1 (กฟก.

1, กฟก.2, กฟก.3)  

79.50  -      -    -    -    79.50 

30. แผนงานจัดหาและ

ติดตั้งคอนสื่อสาร 

183.00  -    -    -     -    183.00 

31. แผนงานรื้อถอน

และตดิตั้งอุปกรณ 

FRTU-RCS Interface 

ทดแทนในพ้ืนท่ี คจฟ.1 

47.00  58.00  73.00  -    -    178.00 

32. แผนงานปรับปรุง

ประสิทธิภาพระบบ

ควบคุมสถานีไฟฟาดวย

คอมพิวเตอร CSCS 

ระยะท่ี 2 

73.05  -    -    -    -    73.05 

33. แผนงานจัดหา

มิเตอรสับเปลี่ยนตาม

วาระ ระยะท่ี 2 

493.63  802.00  791.00  820.00   -    2,906.63 

34. แผนงานสนับสนุน

การดําเนินงาน ระยะท่ี 4 

1,281.47  933.76  1,362.93  1,162.78   829.26  5,570.20 

35. แผนงานปรับปรุง

ประสิทธิภาพระบบ

121.00  121.00  105.00   -     -    347.00 
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โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

ควบคุมสถานีไฟฟาดวย

คอมพิวเตอร (CSCS) 

ระยะท่ี 3  

36. แผนงานรื้อถอน

และตดิตั้งอุปกรณและ

ระบบสื่อสารสําหรับ 

FRTU ตามแผนจัดสรร

คลื่นความถ่ีใหมของ 

กสทช. 

263.28  318.75  111.17  -    -    693.20 

37. แผนงานปรับปรุง

พัฒนาและบํารุงรักษา

สถานีไฟฟา 

 71.15  139.82  292.34  200.45  -    703.76 

38. แผนงานพัฒนาขีด

ความสามารถในการ

บํารุงรักษาสถานีไฟฟา 

39.36  46.64     -    -    -    86.00 

39. แผนงานจัดหา

อุปกรณไฟฟาทดแทน

สําหรับการจัดการ

ทรัพยสินระบบจําหนาย

และสายสงไฟฟา 

 393.35  248.45  311.58  237.89  178.33  1,369.60 

40. แผนงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระยะท่ี 4 

300.00  370.00  490.00  520.00  760.00  2,440.00 

41. แผนงานปรับปรุง

ระบบวิทยุสื่อสาร  

ระยะท่ี 2 

230.25  460.00  690.00  345.75   -    1,726.00 

42. แผนขยายโครงขาย

ระบบสื่อสารและสาย

เคเบิลใยแกว 

นําแสงใหครอบคลุมการ

ไฟฟาและสถานีไฟฟา 

ระยะท่ี 4 

 50.13  325.87  -    -    -    376.00 

43. แผนงานจัดหาและ

ติดตั้งคอนสื่อสาร  

ระยะท่ี 2 

-    45.00  91.00  92.00  -    228.00 
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โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

44. แผนงานปรับปรุง

ภูมิสารสนเทศระบบ

ไฟฟา (GIS) 

-    150.00  150.00  150.00  150.00  600.00 

45. แผนงานปรับปรุง

ระบบปองกันภายใน

สถานีไฟฟาของ กฟภ. 

ระยะท่ี 2 

-    -    25.00  182.00  150.00  357.00 

46. แผนงานสับเปลีย่น

มิเตอรและอุปกรณ

ประกอบสําหรับผูใชไฟ

รายใหญโครงการ AMR 

กรณีชํารดุ 

-    -       75.00  37.00   37.00  149.00 

47. แผนงานจางซอมหมอ

แปลงแบบซอมสราง 

(Rebuild) ระยะท่ี 2 

-     -    37.00  37.00  37.00  111.00 

กปภ. 4,535.18  7,056.68  5,832.36  6,944.20  7,574.58  31,943.00  

1. กปภ.สาขารังสิต 

ระยะท่ี 1 สวนท่ี 1 

180.00  487.99  -    -     -    667.99  

2. กปภ.สาขารังสิต 

ระยะท่ี 1 สวนท่ี 2 

145.00  352.88  -    -    -    497.88  

3. กปภ.สาขารังสิต 

ระยะท่ี 1 สวนท่ี 3 

145.00  334.47  -     -    -    479.47  

4. กปภ.สาขาปากชอง 120.00  240.04  -    -    -    360.04  

5. กปภ.สาขาหนองแค 170.00  370.64  -    -    -    540.64  

6. กปภ.สาขา

มหาสารคาม-(กันทร

วิชัย)-(บรบือ) 

220.00  469.10  -    -    -    689.10  

7. กปภ.สาขา

พระนครศรีอยุธยา  

สวนท่ี 1 

210.00  475.03  -    -    -    685.03  

8. กปภ.สาขา

พระนครศรีอยุธยา  

สวนท่ี 2 

200.00  474.52  -    -    -    674.52  

9. กปภ.สาขาเพชรบุร ี

สวนท่ี 1 

125.00  328.32   -    -    -    453.32  



20 
 

โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

10. กปภ.สาขาเพชรบุร ี

สวนท่ี 2 

145.18  219.59  -    -    -    364.77  

11. กปภ.สาขาขอนแกน-

นํ้าพอง สวนท่ี 1 

170.00  170.00  250.00  151.29  -    741.29  

12. กปภ.สาขาพัทยา- 

แหลมฉบัง-ศรีราชา  

ระยะท่ี 1 สวนท่ี 1.1 

80.00  80.00  100.00  123.77  -     383.77  

13. กปภ.สาขาพัทยา- 

แหลมฉบัง-ศรีราชา  

ระยะท่ี 1 สวนท่ี 1.2 

95.00  90.00  130.00  139.66   -    454.66  

14. กปภ.สาขาพัทยา- 

แหลมฉบัง-ศรีราชา  

ระยะท่ี 1 สวนท่ี 2 

180.00  170.00  220.00  199.05  -    769.05  

15. กปภ.สาขาพัทยา- 

แหลมฉบัง-ศรีราชา  

ระยะท่ี 1 สวนท่ี 3 

140.00  130.00  150.00   190.29  -    610.29  

16. กปภ.สาขาบางปะกง 120.00  120.00  100.00  78.69  -    418.69  

17. กปภ.สาขา

ขอนแกน-นํ้าพอง  

สวนท่ี 2 

140.00  140.00  250.00  196.03  -    726.03  

18. กปภ.สาขาขอนแกน-

นํ้าพอง สวนท่ี 3 

100.00  120.00  190.00  110.61  -    520.61  

19. กปภ.สาขาพัทยา- 

แหลมฉบัง-ศรีราชา  

ระยะท่ี 2 

150.00  160.00  240.00  295.43  -    845.43  

20. กปภ.สาขาชลบุร-ี 

พนัสนิคม-(พานทอง)- 

(ทาบุญมี) ระยะท่ี 1 

สวนท่ี 1 

100.00  120.00  160.00  214.17  -    594.17  

21. กปภ.สาขาชลบุร-ี 

พนัสนิคม-(พานทอง)- 

(ทาบุญมี) ระยะท่ี 1 

สวนท่ี 2 

120.00  160.00  250.00  193.45  -    723.45  

22. กปภ.สาขาชลบุร-ี 

พนัสนิคม-(พานทอง)- 

130.00  160.00  250.00  246.43   -    786.43  
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โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

(ทาบุญมี) ระยะท่ี 1 

สวนท่ี 3 

23. กปภ.สาขาชลบุร-ี 

พนัสนิคม-(พานทอง)- 

(ทาบุญมี) ระยะท่ี 1 

สวนท่ี 4 

150.00  163.96  300.00  199.52  -    813.48  

24. กปภ.สาขากระบ่ี  –  

(หนองทะเล) –  

(เขาพนม) 

120.00  150.15  190.00  178.68   -    638.83  

25. กปภ.สาขาภูเก็ต 400.00  450.00  950.00  980.00  1,827.67  4,607.67  

26. กปภ.สาขา

สมุทรสาคร 

450.00  500.00  1,000.00  1,000.00  2,579.20  5,529.20  

27. กปภ.สาขา

นครปฐม-สามพราน 

80.00  120.00  200.00  220.00  300.00  920.00  

28. กปภ.สาขาออมนอย 150.00  200.00  400.00  430.00  450.00  1,630.00  

29. กปภ.สาขา

อุดรธานี-หนองคาย 

-    100.00  150.00  300.00  347.70  897.70  

30. กปภ.สาขารังสติ 

(พ) (ระยะท่ี 2) 

-    -    102.36  200.00  200.00  502.36  

31. กปภ.สาขาพนมสารคาม-

บางคลา-(แปลงยาว)-

(คลองนา)-(เทพราช) 

-    -    120.00  330.00  360.00  810.00  

32. กปภ.สาขา

เชียงใหม-สันกําแพง 

-    -    130.00  387.12  380.00  897.12  

33. กปภ.สาขาพัทยา- 

แหลมฉบัง-ศรีราชา 

ระยะท่ี 3 

 -    -    -    580.00  580.00  1,160.00  

34. กปภ.สาขาสีคิ้ว  -    -    -    -    150.00  150.00  

35. กปภ.สาขาชลบุร-ี  

พนัสนิคม-(พานทอง)-

(ทาบุญมี) ระยะท่ี 2 

-    -      -    -    400.00  400.00  

กปน. 1,500.00 4,500.00 8,000.00 4,500.00 8,000.00 26,500.00 

1. โครงการปรับปรุง

กิจการประปาแผนหลัก

ครั้งท่ี 9 

1,500.00 4,500.00 8,000.00 4,500.00 8,000.00 26,500.00 
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โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

TOT 2,460.00  2,568.20  -    -    -    5,028.20  

1. โครงการบรอดแบนด

ความเร็วสูง 1.6 ลานพอรต 

2,460.00  2,568.20  -    -    -    5,028.20  

วงเงินกูรวม 95,448.04 83,535.20 62,475.62 53,156.57 46,873.58 341,489.01 

 

 3.1.3  สาขาการเงินการคลัง 

โครงการเงินกูท่ีเห็นควรสนับสนุนในสาขาการเงินการคลัง มีจํานวน 9 โครงการ วงเงินกูรวม 

54,440.00 ลานบาท เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสถาบันการเงินของรัฐสามารถใหบริการเงินกู 

แกผูประกอบการไดอยางตอเนื่อง เปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

ธสน. 6,460.00  10,200.00  21,420.00  9,860.00  5,100.00  53,040.00  

1. โครงการสนับสนุน

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ

เตรียมการสงออก 

3,856.28 4,196.28 4,463.86 4,650.18 5,047.30 22,213.90 

2. โครงการใหความ

ชวยเหลือทางการเงิน

แกประเทศเพ่ือนบาน

และประเทศเปาหมาย 

3. โครงการสนับสนุน

โครงการลงทุน 

ในตางประเทศ และการ

สงออกสินคาทุนและบริการ 

4. โครงการสนับสนุน

กิจการพาณิชยนาวี 

5. โครงการสนับสนุนการ

ประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี 

(ตามมต ิครม.) 

6. โครงการสนับสนุน

การลงทุนภายในประเทศ

เพ่ือการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ 
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โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

7. โครงการเงินกูเพ่ือ

การ Rollover เงินกูยืม

ของ ธสน. ท่ีครบกําหนด 

2,603.72  6,003.72  16,956.14  5,209.82  52.70  30,826.10  

ธพส.  300.00  500.00  300.00  200.00  100.00  1,400.00  

1. เงินกูเพ่ือเสริม 

สภาพคลอง ในโครงการ

ศูนยราชการฯ แจงวัฒนะ 

200.00  400.00  200.00  100.00  -    900.00  

2. เงินกูเพ่ือเสริมสภาพ

คลองในรูป O/D 

100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  500.00  

วงเงินกูรวม 6,760.00 10,700.00 21,720.00 10,060.00 5,200.00 54,440.00 

 

 3.1.4  สาขาพัฒนาสังคม 

 โครงการเงินกูท่ีเห็นควรสนับสนนุในสาขาพัฒนาสังคม มีจํานวน 6 โครงการ วงเงินกูรวม 18,158.13 

ลานบาท เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและอยูภายใตแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาท่ีอยูอาศัย 10 ป (2559-2568) รวมท้ังการเสริมสภาพคลองใหแกสถานธนานุเคราะห โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

กคช. 8,600.00 3,100.00 1,939.00 2,019.13 -    15,658.13 

1. โครงการพัฒนาท่ีอยู

อาศัย ชุดท่ี 1 ป 2557 

550.00               -      -                  -                  -    550.00 

2. โครงการพัฒนาท่ีอยู

อาศัย ชุดท่ี 1 ป 2558 

240.00               -    -                  -                  -    240.00 

3. โครงการพัฒนาท่ีอยู

อาศัย ชุดท่ี 1 ป 2559 

5,200.00 400.00 -                  -                  -    5,600.00 

4. โครงการอาคารเชา

สําหรับ ผูมีรายไดนอย 

แผนป 2558-2560 

310.00 300.00 39.00 19.13               -    668.13 

5. โครงการท่ีอยูอาศัย 

ตามโครงขายคมนาคม (TOD) 

2,300.00 2,400.00 1,900.00 2,000.00               -    8,600.00 

สธค. 500.00  500.00  500.00  500.00  500.00  2,500.00  

1. โครงการใหบริการ 

รับจํานํา 

500.00  500.00  500.00  500.00  500.00  2,500.00  

วงเงินกูรวม 9,100.00 3,600.00 2,439.00 2,519.13 500.00 18,158.13 
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 3.1.5  สาขาอ่ืนๆ 

นอกจากโครงการเงินกูท่ีเห็นควรสนับสนุนในสาขาตางๆ ขางตนแลว ยังมีโครงการของการ

นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) จํานวน 1 โครงการ และสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจ 

กับประเทศเพ่ือนบาน (สพพ.) จํานวน 3 โครงการ วงเงินกูรวม 10,423.08 ลานบาท โดยเปนโครงการท่ีมี

วัตถุประสงคสอดคลองกับทิศทางของยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค  

เปนโครงการในลําดับความสําคัญสูงภายใตแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ 

(GMS) โดยมีสวนสําคัญในการอํานวยความสะดวกการเคลื่อนยายสินคาและคนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

(Economic Corridor) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

กนอ.  76.00   1,306.00   1,746.00   1,272.00   -    4,400.00 

1. โครงการพัฒนา

ทาเรืออุตสาหกรรม 

มาบตาพุด ระยะท่ี 3 

 76.00   1,306.00   1,746.00   1,272.00   -    4,400.00 

สพพ. 2,508.40  2,014.68  1,500.00  -    -    6,023.08  

1. กอสรางถนนจาก

เมืองหงสา-บานเชียง

แมน (เมืองจอมเพชร 

แขวงหลวงพระบาง) 

สปป.ลาว 

553.56  308.04  -    -    -    861.60  

2. พัฒนาจุดผานแดน

ถาวรสตึงบทและถนน

เช่ือมโยงไปยังถนน

หมายเลข 5 กัมพูชา 

454.84  206.64  -    -    -    661.48  

3. กอสรางเสนทาง

จราจรเช่ือมตอ

พรมแดนไทย-เมียนมา 

จากบานพุนํ้ารอน  

(จ. กาญจนบุรี) ไปยัง

พ้ืนท่ีโครงการทวาย 

1,500.00  1,500.00  1,500.00  -    -     4,500.00  

วงเงินกูรวม  2,584.40   3,320.68   3,246.00   1,272.00   -     10,423.08  
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 3.2  โครงการท่ีเห็นควรทบทวน/ชะลอ/ศึกษาเพ่ิมเติม 

โครงการเงินกูท่ีเห็นควรทบทวน/ชะลอ/ศึกษาเพ่ิมเติม เปนโครงการท่ียังไมมีความพรอมและตองมี

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการเพ่ิมเติม มีจํานวนท้ังสิ้น 48 โครงการ วงเงินกูรวม 523,633.68 ลานบาท 

โดยแผนการลงทุนในแตละสาขาเศรษฐกิจ ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

 

โครงการท่ีเห็นควรทบทวน/ชะลอ/ศึกษาเพ่ิมเติมมีรายละเอียดโครงการในแตละสาขาเศรษฐกิจ ดังนี้ 

 3.2.1  สาขาคมนาคม 

โครงการเงินกูในสาขาคมนาคมมีโครงการท่ีเห็นควรทบทวน/ชะลอ/ศึกษาเพ่ิมเติม จํานวน 

12 โครงการ วงเงินกูรวม 167,348.55 ลานบาท ซ่ึงเปนโครงการอยูระหวางการการศึกษารายละเอียดความ

เหมาะสมโครงการ การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หรืออาจใชแหลงเงินอ่ืนในการลงทุน

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

สาขา/หนวยงาน 

(จํานวน)
2561 2562 2563 2564 2565 รวมวงเงินกู

1. คมนาคม (12) 17,884.30     34,411.31     41,229.08     35,980.53     37,843.34    167,348.55      

รฟม. (2) 3,125.89       4,473.17       6,215.90       6,215.75       5,098.46      25,129.17        

รฟท. (3) 6,204.26       5,947.76       3,767.64       628.08         -             16,547.73        

กรมทางหลวงชนบท (2) -             -             -             4,336.30       12,822.60     17,158.90        

รฟฟท. (2) 700.00         -             -             100.00         -             800.00            

กทพ. (3) 7,854.15       23,990.38     31,245.54     24,700.40     19,922.28     107,712.75      

2. สาธารณูปโภค (29) 58,555.48     79,700.74     86,023.77     62,392.99     48,723.90    335,396.88      

กฟผ. (6) 32,304.86     40,478.65     44,012.08     41,469.30     19,104.99     177,369.88      

กฟน. (8) 18,600.00     24,700.00     27,300.00     8,400.00       14,300.00     93,300.00        

กฟภ. (15) 7,650.62       14,522.09     14,711.69     12,523.69     15,318.91     64,727.00        

3. การศึกษา (7) 5,640.46      6,188.59      3,866.20      3,042.44      2,150.57      20,888.25       

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (1) 630.12         1,301.32       217.00         335.29         272.71        2,756.44         

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (1) 330.00         330.00         330.00         330.00         330.00        1,650.00         

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2) 3,406.44       3,020.61       2,391.43       1,954.03       1,341.26      12,113.76        

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (3) 1,273.90       1,536.66       927.77         423.12         206.60        4,368.05         

รวม (วงเงิน) 82,080.23   120,300.64 131,119.05 101,415.96 88,717.80  523,633.68    
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หนวย : ลานบาท 

โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

รฟม. 3,125.89 4,473.17 6,215.90 6,215.75 5,098.46 25,129.17 

1. โครงการรถไฟฟา 

สายสเีขียวเขม  

ชวงสมุทรปราการ - 

บางปู 

1,553.93 2,357.74 3,264.32 3,313.17 2,723.68 13,212.84 

2. โครงการรถไฟฟา 

สายสเีขียวเขม  

ชวงคูคต - ลําลูกกา 

1,571.96 2,115.43 2,951.58 2,902.58 2,374.78 11,916.33 

รฟฟท. 700.00  -    -    100.00  -    800.00  

1. โครงการระบบอาณตัิ

สัญญาณ Signaling 

        700.00                -    -               -                  -    700.00 

2. โครงการระบบวิทย ุ

Radio 

-    -    -    100.00  -    100.00  

กทพ. 7,854.15  23,990.38  31,245.54  24,700.40  19,922.28  107,712.75  

1. โครงการทางพิเศษ

สายพระราม 3-

ดาวคะนอง-วงแหวน 

รอบนอก กทม.  

ดานตะวันตก 

7,854.15  7,854.15  6,545.14  -    -    22,253.44  

2. โครงการทางพิเศษ

สายอุดรรัถยา-อยุธยา 

-    4,778.13  9,556.25  9,556.25  4,778.13  28,668.76  

3. โครงการทางพิเศษ

สายบูรพาวิถี-พัทยา 

-    11,358.10  15,144.15  15,144.15  15,144.15  56,790.55  

รฟท. 6,204.26  5,947.76  3,767.64  628.08  -    16,547.73  

1. งานปรับปรุง 

ทางรถไฟท่ีไมปลอดภยั

ตอการเดินรถ 

342.00  85.50  -    -    -    427.50  

2. โครงการระบบรถไฟ

เช่ือมทาอากาศยาน

สุวรรณภูม ิสวนตอขยาย 

ระยะท่ี 1 ชวงพญาไท - 

บางซื่อ 

3,767.64  3,767.64  3,767.64  628.08  -    11,931.00  

3. งานปรับปรุงสะพาน 2,094.62  2,094.62  -    -    -    4,189.23  

วงเงินกูรวม 17,884.30 34,411.31 41,229.08 35,980.53 37,843.34 167,348.55 
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 3.2.2  สาขาสาธารณูปโภค 

โครงการเงินกูในสาขาสาธารณูปโภคมีโครงการท่ีเห็นควรทบทวน/ชะลอ/ศึกษาเพ่ิมเติม 

จํานวน 29 โครงการ วงเงินกูรวม 335,396.88 ลานบาท ซ่ึงเปนโครงการอยูระหวางการอยูระหวางการ

นําเสนอคณะรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

กฟภ. 7,650.62 14,522.09 14,711.69 12,523.69 15,318.91 64,727.00 

1. พัฒนาระบบผลิต

ไฟฟาดวยพลังงาน

หมุนเวียนบนพ้ืนท่ี 

เกาะกูด เกาะหมาก  

จ.ตราด 

98.60 142.40 -    -    -    241.00 

2. พัฒนาระบบไฟฟา 

ในเมืองใหญ ระยะท่ี 1 

1,500.00 2,832.00 3,695.00 586.00 -    8,613.00 

3. พัฒนาระบบสงและ

จําหนาย ระยะท่ี 1 

3,700.00 5,000.00 5,262.00 4,680.00 8,292.00 26,934.00 

4. พัฒนาระบบผลิต

ไฟฟาดวยทุงกังหันลม

ในพ้ืนท่ีภาคใต 

              -                  -    121.00 538.00 241.00 900.00 

5. โรงไฟฟาพลังนํ้า

ชุมชน 

70.00 53.00 -                  -                  -    123.00 

6. ติดตั้งระบบมิเตอร

อัจฉริยะ (AMI) สําหรับ

ผูใชไฟฟารายใหญ 

537.02 342.69 342.69 342.69 77.91 1,643.00 

7. พัฒนาระบบไฟฟา 

ใหพ้ืนท่ีเกาะตางๆ 

187.00 1,425.00 198.00               -                  -    1,810.00 

8. พัฒนาระบบไฟฟา

เพ่ือรองรับการจดัตั้ง

เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ ระยะท่ี 2 

850.00 815.00 -    -    -    1,665.00 

9. พัฒนาระบบสงและ

จําหนาย ระยะท่ี 2 

-    -    184.00 1,327.00 3,798.00 5,309.00 

10. พัฒนาโครงขาย

ไฟฟาอัจฉริยะ ระยะท่ี 1 

-    375.00 600.00 750.00 750.00 2,475.00 
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โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

11. พัฒนาระบบไฟฟา

ในเมืองใหญ ระยะท่ี 2 

333.00 2,772.00 2,412.00 1,825.00  -    7,342.00 

12. เพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบศูนยสั่งการจายไฟ 

ระยะท่ี 2 

  -    - 150.00 375.00 450.00 975.00 

13. ขยายเขตไฟฟา 

ใหพ้ืนท่ีทํากินทางการ

เกษตร ระยะท่ี 3 

-    -    262.00 375.00 375.00 1,012.00 

14. ขยายเขตไฟฟา 

ใหบานเรือนราษฎรราย

ใหม ระยะท่ี 2 

375.00 525.00 525.00 525.00 375.00 2,325.00 

15. พัฒนาระบบไฟฟา

ใหพ้ืนท่ีเกาะตางๆ 

ระยะท่ี 2 

-    240.00 960.00 1,200.00 960.00 3,360.00 

กฟผ. 32,304.86 40,478.65 44,012.08 41,469.30 19,104.99 177,369.88 

1. โครงการโรงไฟฟา

ถานหิน จังหวัดกระบ่ี 

(800MW) 

12,506.58 11,683.24 9,378.29 6,187.34 - 39,755.45 

2. โครงการทาเทียบเรือ

และระบบลําเลยีงถาน

หิน โรงไฟฟากระบ่ี 

(800MW) 

4,193.72 4,133.57 1,572.15 - - 9,899.44 

3. โครงการโรงไฟฟา

ถานหินเทพา 1  

(1000MW) 

12,995.88 17,387.56 13,928.04 11,603.60 - 55,915.08 

4. โครงการทาเทียบเรือ

โรงไฟฟาถานหินเทพา 

(1000MW) 

2,608.68 5,155.80 3,088.08 - - 10,852.56 

5. โครงการโรงไฟฟา

ถานหินเทพา 2  

(1000MW) 

- - 5,015.51 12,895.11 15,196.62 33,107.24 

6. โครงการโรงไฟฟา

พระนครใต ระยะท่ี 2 

(ทดแทนชุดท่ี 1-2) 

(1300MW) 

- 2,118.48 11,030.01 10,783.25 3,908.37 27,840.11 
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โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

กฟน. 18,600.00 24,700.00 27,300.00 8,400.00 14,300.00 93,300.00 

1. แผนปรับปรุงและ

ขยายระบบจําหนาย

พลังไฟฟา ฉบับท่ี 12  

ป 2560 -  2564 / 

The 12th Power 

Distribution System 

Improvement and 

Expansion Plan Year 

2017-2021 

15,600.00 20,100.00 22,600.00 5,500.00 - 63,800.00 

2. แผนปรับปรุงและ

ขยายระบบจําหนาย

พลังไฟฟา ฉบับท่ี 13  

ป 2565 - 2569 / The 

13th Power 

Distribution System 

Improvement and 

Expansion Plan Year 

2022-2026  

- - - - 14,000.00 14,000.00 

3. แผนแมบท

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และระบบสื่อสาร (ICT) 

ป 2560 - 2564 / 

Information and 

Communication 

Technology (ICT) 

Master Plan 2017-

2021 

1,000.00 1,500.00 800.00 2,100.00 - 5,400.00 

4. แผนโครงการศูนย

ฝกอบรมและทดสอบ

ทักษะของ กฟน. ระยะ

ท่ี 2 ป 2559-2565 

300.00 400.00 1,000.00 600.00 100.00 2,400.00 

5. แผนจัดหา

ยานพาหนะและ

เครื่องมือกลของการ

200.00 100.00 100.00 200.00 200.00 800.00 
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โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

ไฟฟานครหลวง ป 

2560-2565 / MEA 

vehicles purchasing 

plan 

6. แผนงานกอสราง

อาคารศูนยควบคมุ

ระบบไฟฟา แหงท่ี 3 ป 

2559- 2563 

- 300.00 100.00 - - 400.00 

7. โครงการรวม

รถไฟฟาป 2560-2563 

/ Public transit 

coordination project 

1,200.00 1,800.00 2,300.00 - - 5,300.00 

8. แผนงานประสาน

สาธารณูปโภคท่ัวไป ป 

2559-2563 / General 

public utility 

coordination plan 

300.00 500.00 400.00 - - 1,200.00 

วงเงินกูรวม 58,555.48 79,700.74 86,023.77 62,392.99 48,723.90 335,396.88 
 

 3.2.3  สาขาการศึกษา 

โครงการเงินกูในสาขาการศึกษามีโครงการท่ีเห็นควรทบทวน/ชะลอ/ศึกษาเพ่ิมเติม จํานวน  

7 โครงการ วงเงินกูรวม 20,888.25 ลานบาท ซ่ึงเปนโครงการท่ียังขาดความชัดเจนและอยูระหวางการนําเสนอ

คณะรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 630.12 1,301.32 217.00 335.29 272.71 2,756.44 

1. โครงการศูนยความเปนเลศิ

ทางการแพทย  

คณะแพทยศาสตร  

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

630.12  1,301.32  217.00  335.29  272.71  2,756.44  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 1,650.00 

2. โครงการกอสราง 

ศูนยการแพทยธรรมศาสตร 

330.00  330.00  330.00  330.00  330.00  1,650.00  



31 
 

โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 3,406.44 3,020.61 2,391.43 1,954.03 1,341.26 12,113.76 

1. โครงการเสริมสราง 

ขีดความสามารถของ 

ศูนยวิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพ 

ทางการเกษตรแหงชาต ิ

250.53  250.53  250.53  250.53  250.53  1,252.65  

2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยี

เพ่ือการเปลีย่นผาน 

ระบบเกษตรและอาหาร 

สูการพัฒนาประเทศ 

3,155.91  2,770.08  2,140.90  1,703.50  1,090.73  10,861.11  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 1,273.90 1,536.66 927.77 423.12 206.60 4,368.05 

1. โครงการศูนยวิจยัและ

ทดสอบชีววัตถุระดับ 

พรีคลินิกในสตัวกลุมลิง 

ภายใตศูนยวิจยัไพรเมท

แหงชาติ 

520.30  539.56  208.67  205.52  -    1,474.05  

2. โครงการปฏริูป

อุตสาหกรรมยา 

โดยนวัตกรรมการจดัการ

งานวิจัยปริวรรตและ 

คลังสารเคมผีลติภณัฑ

ธรรมชาต ิ(Reformation 

of Thai Pharmaceutical 

Industry by Creating 

Translational Research 

Hub and Chemical 

Library  of Natural Products) 

200.00  150.00  50.00  50.00  50.00       500.00  

3. โครงการอุทยาน

นวัตกรรมอาหารรักษโลก 

553.60  847.10  669.10  167.60  156.60  2,394.00  

วงเงินกูรวม 5,640.46 6,188.59 3,866.20 3,042.44 2,150.57 20,888.25 
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 3.3  โครงการท่ีไมเห็นควรสนับสนุน 

โครงการเงินกูท่ีไมเห็นควรสนับสนุนเปนโครงการท่ีเปนการดําเนินงานปกติของหนวยงานเจาของโครงการ 

และเห็นควรใชงบประมาณรายจายประจําป มีจํานวนท้ังสิ้น 42 โครงการ วงเงินกูรวม 97,035.96 ลานบาท 

โดยแผนการลงทุนในแตละสาขาเศรษฐกิจ ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

 

โครงการท่ีเห็นควรทบทวน/ชะลอ/ศึกษาเพ่ิมเติมมีรายละเอียดโครงการในแตละสาขาเศรษฐกิจ ดังนี้ 

 3.3.1  สาขาคมนาคม 

โครงการเงินกูในสาขาคมนาคมมีโครงการท่ีไมเห็นควรสนับสนุน จํานวน 21 โครงการ  

วงเงินกูรวม 57,436.02 ลานบาท ซ่ึงเปนโครงการท่ีเห็นควรใชเงินงบประมาณรายจายประจําปในการลงทุน 

และโครงการท่ีจะดําเนินการแลวเสร็จในป 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

สาขา/หนวยงาน 

(จํานวน)
2561 2562 2563 2564 2565 รวมวงเงินกู

1. คมนาคม (21) 6,049.53      13,465.26     14,334.72     12,639.27     10,947.24    57,436.02       

รฟท. (3) 732.59         4,787.98       590.65         -             -             6,111.21         

รฟฟท. (1) -             -             -             210.00         -             210.00            

ขสมก. (1) 4,057.69       4,057.69       4,057.69       4,057.69       4,057.69      20,288.45        

กรมทางหลวง (1) 1,000.50       2,561.50       3,329.50       1,831.00       1,621.50      10,344.00        

กรมทางหลวงชนบท(1) 258.75         2,058.10       6,356.88       6,540.58       5,268.05      20,482.35        

2. การศึกษา(25) 9,483.68      5,683.10      5,416.94      3,786.42      2,866.04      27,236.18       

มหาวิทยาลัยนเรศวร (1) 1,064.51       239.09         151.59         64.30          49.79          1,569.27         

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (6) 3,493.21       1,991.71       1,912.95       630.00         -             8,027.87         

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (9) 515.41         338.05         316.84         90.00          88.00          1,348.30         

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (6) 3,471.48       2,544.00       2,577.43       2,853.31       2,598.69      14,044.91        

มหาวิทยาลัยเชียงใหม (1) 778.07         500.05         403.13         93.82          74.56          1,849.63         

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (1) 146.00         55.20          55.00          55.00          55.00          366.20            

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (1) 15.00          15.00          -             -             -             30.00             

3. ทรัพยากรน้ํา (4) 1,718.79      2,634.02      2,796.85      1,519.33      1,081.00      9,750.00         

กรมชลประทาน (4) 1,718.79       2,634.02       2,796.85       1,519.33       1,081.00      9,750.00         

4. สาธารณสุข(1) 695.20         1,227.36      691.20         -             -             2,613.76         

องคการเภสัชฯ (1) 695.20         1,227.36       691.20         -             -             2,613.76         

รวม (วงเงิน) 17,947.20   23,009.75   23,239.71   17,945.03   14,894.27  97,035.96      
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หนวย : ลานบาท 

โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

ขสมก. 4,057.69 4,057.69 4,057.69 4,057.69 4,057.69 20,288.45 

1. โครงการชดเชย

คาใชจายในการ

ดําเนินการตามมาตรการ

ลดภาระคาครองชีพ

ประชาชน (รถเมลฟรี 

800 คัน) 

4,057.69 4,057.69 4,057.69 4,057.69 4,057.69 20,288.45 

กรมทางหลวง 1,000.50 2,561.50 3,329.50 1,831.00 1,621.50 10,344.00 

1. โครงการกอสราง 

ทางสายหลักใหเปน 

4 ชองจราจร ระยะ 2 

จํานวน 16 สายทาง 

1,000.50  2,561.50  3,329.50  1,831.00  1,621.50  10,344.00  

กรมทางหลวงชนบท 258.75 2,058.10 6,356.88 6,540.58 5,268.05 20,482.35 

1. ถนนสายตอเช่ือมถนน

วัดก่ิงแกว - สาย A6 (A11) 

-    -    853.88  996.19  996.19  2,846.25  

2. ถนนสายตอเช่ือมถนน

วัดก่ิงแกว - ถนนรตัน- 

โกสินทร 200 ป ชวงท่ี 2 

-      -    1,614.51  1,883.60  1,883.60  5,381.70  

3. ถนนสาย สป. 1006 

แยก ทล.3 - เคหะบางพล ี

อ.บางบอ บางเสาธง  

จ.สมุทรปราการ 

-    -    289.80  579.60  579.60  1,449.00  

4. ถนนสายรวมพัฒนา-

ทล. 34 อ.บางพลี  

จ.สมุทรปราการ 

              -    1,085.20  2,170.40  2,170.40  1,808.66  7,234.65  

5. ถนนสายแยก ทล. 34 

(กม.26) เช่ือมกับทาง

หลวงชนบทสาย ฉช.

3001 ตอนท่ี 2  

(จ.สมุทรปราการ) 

              -    455.40  910.80  910.80    -    2,277.00  

6. ถนนสายแยก ทล.

1020 - บ.ก่ิงแกว อ.เทิง 

จุน จ.เชียงราย พะเยา 

258.75  517.50  517.50  -    -    1,293.75  
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โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

รฟฟท. - - - 210.00 - 210.00 

1. โครงการระบบราง 

Track Work 3 กม. 

-     -    -    210.00  -    210.00  

รฟท. 732.59 4,787.98 590.65 - - 6,111.21 

1. โครงการจัดหารถโบก้ี

บรรทุกตูสินคา จํานวน 

308 คัน 

 66.20    -    -    -    -    66.20  

2. โครงการจัดหารถ

โดยสารรุนใหม สําหรับ

เชิงพาณิชย จํานวน 

115 คัน 

466.89   -    -    -    -    466.89  

3. โครงการจัดหารถ

จักรดีเซลไฟฟา 50 คัน 

199.50  4,787.98  590.65  -      -    5,578.13  

วงเงินกูรวม 6,049.53 13,465.26 14,334.72 12,639.27 10,947.24 57,436.02 

  

 3.3.2  สาขาการศึกษา 

โครงการเงินกูในสาขาการศึกษามีโครงการท่ีไมเห็นควรสนับสนุน จํานวน 25 โครงการ 

วงเงินกูรวม 27,236.18 ลานบาท ซ่ึงเปนภารกิจปกติของมหาวิทยาลัย จึงควรเสนอขอใชงบประมาณและ 

ใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการตอไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 1,064.51 239.09 151.59 64.30 49.79 1,569.27 

1. โครงการยกระดับ 

การวิจัยระดับสูง 

1,064.51  239.09  151.59  64.30  49.79  1,569.27  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สุรนารี 

3,493.21 1,991.71 1,912.95 630.00 - 8,027.87 

1. โครงการกอสรางสถาบัน

มหาวชิราลงกรณ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

(เฉพาะจัดซื้อครุภณัฑ) 

754.68  908.34  1,036.99  -    -    2,700.00  

2. โครงการกอสรางอาคาร

พยาธิวิทยาและสนับสนุน

บริการ (เฉพาะจัดซื้อ

300.00    -      -     -    -    300.00  
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โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

ครุภณัฑ)  

3. โครงการตั้งสาํนักวิชา

ทันตแพทยศาสตร (เฉพาะ

จัดซื้อครภุัณฑ)   

108.00  100.00  100.00  -     -    308.00  

4. โครงการจัดตั้ง 

Northeastern Food 

Valley จ.นครราชสมีา  

(เฉพาะจัดซื้อครุภณัฑ)   

355.44  120.70  53.61  -    -    529.75  

5. โครงการกอสรางอางเก็บ

นํ้าฝนเพ่ือจัดทําเปนนํ้าประปา  

50.00  100.00  100.00  -     -    250.00  

6. โครงการผลิตแพทย 

และพยาบาลเพ่ิม 

1,925.09  762.67    622.35  630.00  -    3,940.12  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 515.41 338.05 316.84 90.00 88.00 1,348.30 

1. โครงการกอสราง 

หองผาตัดช้ัน 2 อาคาร 

กิตติวัฒนา ระยะท่ี 3   

จํานวน 8 หอง 

70.00  70.00  60.00  -    -    200.00  

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ

งานบริการรังสีรวมรักษา  

25.00  25.00  27.00  -    -    77.00  

3. โครงการพัฒนาระบบ

บริการและจัดตั้งศูนยมะเร็ง

และศูนยปลูกถาย 

เซลลตนกําเนิดและอวัยวะ  

26.00  26.00  26.00  -    -    78.00  

4. โครงการกอสรางอาคาร

โรงงานอุตสาหกรรม

ตนแบบทางอาหารและ 

บรรจภุัณฑ ตามหลัก

สุขาภิบาลอาหาร 

45.00  -      -    -    -       45.00  

5. ศูนยความเปนเลิศ 

ดานการรักษาผูปวยบาดเจ็บ

และความผิดปกติของ

กระดูกขากรรไกรและใบหนา 

32.96  13.50  4.79  -    -    51.25  

6. โครงการสรางกําลังคน

และวิจัยดานวิทยาศาสตร 

ท่ีเนนการสรางนวัตกรรม 

90.00  90.00  90.00  90.00  88.00  448.00  
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โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

โดยความรวมมือกับ

อุตสาหกรรมเพ่ือสงเสริม

อุตสาหกรรมไทยใหแขงขัน 

ในระดับโลกและสงเสรมิ

ลําปางเปนศูนยเซรามิก 

ระดับอาเซียนและ

ศูนยกลางการเรียนรู 

ดานพลังงานทางเลือก 

ในระดับอาเซยีน  

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ศูนยลําปาง 

7. โครงการศูนยวิจยัและ

พัฒนาเพ่ือตอบสนองความ

ตองการนวัตกรรมของ

อุตสาหกรรมขนาดกลาง

และขนาดยอม (SMEs) 

 85.00    -    -    -    -       85.00  

8. การเฝาระวังความ

ปลอดภัยในอาหารและ

ผลิตภณัฑเกษตรเพ่ือการ

สงออก 

 35.50  -    -    -    -    35.50  

9. โครงการจัดตั้ง

ศูนยบริการเภสัชกรรมอุต

สาหการ Pharmaceutical 

Sciences Service Center  

105.95  113.55  109.05   -     -    328.55  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 3,471.48 2,544.00 2,577.43 2,853.31 2,598.69 14,044.91 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ

ดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  500.00  

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ

การศึกษาและการวิจัยทาง

สัตวศาสตร 

177.91  70.00  70.00  70.00  70.00  457.91  

3. โครงการลงทุนดาน

วิทยาศาสตรเพ่ือการวิจยั 

435.40  598.84  607.19  760.69  506.07  2,908.18  



37 
 

โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

4. โครงการยกระดับ

โครงสรางพ้ืนฐานดาน

การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

1,943.18  960.17  885.24  907.62  907.62  5,603.83  

5. โครงการศูนยเกษตร 

อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

เพ่ือประเทศไทยและ

อาเซียน (KU-Ac.T SAFE) 

  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  75.00  

6. โครงการสงเสรมิการผลติ

และพัฒนาบุคลากรดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ  

เพ่ือรองรับภาคการผลิต

และภาคบริการ 

800.00  800.00  900.00  1,000.00  1,000.00  4,500.00  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 778.07 500.05 403.13 93.82 74.56 1,849.63 

1. โครงการจัดหาครภุัณฑ

สําหรับเพ่ิมประสิทธิภาพ

การเรยีนการสอนและ 

การวิจัย มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม 

778.07  500.05  403.13  93.82  74.56  1,849.63  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 146.00 55.20 55.00 55.00 55.00 366.20 

1. โครงการ การจดัการ

มลพิษปนเปอนในนํ้าผิวดิน

ท่ีใชในการผลิตนํ้าประปา 

146.00  55.20  55.00  55.00  55.00  366.20  

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 15.00 15.00 - - - 30.00 

1. เสริมสรางศักยภาพ

อาจารยเพ่ือศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอกในตางประเทศ 

          15.00  15.00  -     -    -    30.00  

วงเงินกูรวม 9,483.68 5,683.10 5,416.94 3,786.42 2,866.04 27,236.18 
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 3.3.3  สาขาทรัพยากรน้ํา 

โครงการเงินกูในสาขาทรัพยากรน้ํามีโครงการท่ีไมเห็นควรสนับสนุน จํานวน 4 โครงการ 

วงเงินกูรวม 9,750.00 ลานบาท ซ่ึงเปนโครงการท่ีควรนาํเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติกอนเริ่ม

ดําเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

กรมชลประทาน 1,718.79 2,634.02 2,796.85 1,519.33 1,081.00 9,750.00 

1. โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ี

ชลประทานโครงการ 

สงนํ้าและบํารุงรักษา 

ลําปาว จ. กาฬสินธุ 

400.00  750.00  750.00  1,000.00  850.00  3,750.00  

2. โครงการปองกัน 

นํ้าทวมเมืองชัยภูม ิ 

จ. ชัยภูม ิ 

406.00  356.00  311.00     96.00  81.00  1,250.00  

3. โครงการบรรเทา

อุทกภัยเมือง

นครศรีธรรมราช  

จ. นครศรีธรรมราช 

762.79  1,378.02  1,585.85  273.33  -    4,000.00  

4. โครงการปรับปรุง

ระบบสงนํ้าคลอง P.R. 

(C-1) จ. พิษณุโลก 

150.00  150.00  150.00  150.00  150.00  750.00  

วงเงินกูรวม 1,718.79 2,634.02 2,796.85 1,519.33 1,081.00 9,750.00 

 3.3.4  สาขาสาธารณสุข 

โครงการเงินกูในสาขาสาธารณสุขมีโครงการท่ีไมเห็นควรสนับสนุน จํานวน 1 โครงการ 

วงเงินกูรวม 2,613.76 ลานบาท ซ่ึงเปนโครงการท่ีควรเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปรวมกับเงินรายได 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

โครงการ/หนวยงาน 
วงเงินกูป 

2561 

วงเงินกูป 

2562 

วงเงินกูป 

2563 

วงเงินกูป 

2564 

วงเงินกูป 

2565 
วงเงินกูรวม 

องคการเภสัชกรรม 695.20  1,227.36  691.20  -    -    2,613.76  

1. โครงการกอสรางโรงงาน 

ผลิตยารังสิตระยะท่ี 2 

695.20  1,227.36  691.20  -    -    2,613.76  

วงเงินกูรวม 695.20 1,227.36 691.20 - - 2,613.76 
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4. ผลกระทบตอหนี้สาธารณะและงบชําระหนี้ตองบประมาณรายจาย 

 สบน. ขอรายงานวา จากการประมาณการระดับสถานะหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) ณ สิ้นป 2560 คาดวาจะอยูในระดับรอยละ 44.5 และมีงบชําระหนี้ตองบประมาณรายจายอยูในระดับ

รอยละ 8.3 โดยกระทรวงการคลังไดประมาณการภาระหนี้สาธารณะท่ีเกิดจากการกูเงินภายใตแผนโครงการ

เงินกู 5 ป (ป 2561 – 2565) แลว พบวา ระดับหนี้สาธารณะตอ GDP มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน โดยหนี้สาธารณะตอ 

GDP ในป 2565 เทากับรอยละ 47.3 แตยังอยูภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลังท่ีกําหนดใหอัตราหนี้สาธารณะ

ตอ GDP ไมควรเกินรอยละ 60 ในขณะท่ีงบชําระหนี้ตองบประมาณรายจายก็ยังอยูในระดับประมาณรอยละ 

9.5 - 10.7 ซ่ึงอยูภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลังท่ีกําหนดใหงบชําระหนี้ตองบประมาณรายจายไมควรเกิน

รอยละ 15 
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ภาคผนวก 1 

รายละเอียดโครงการท่ีเห็นควรสนับสนุน 

(โครงการท่ีมีความสําคัญสูง)  
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ช่ือโครงการ  ความเห็น 

ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

1 โครงการเงินกูเพ่ือการ Rollover เงินกูยืมของ ธสน. ท่ี

ครบกําหนด 

เห็นควรใหการสนับสนุนโครงการไวในแผนเงินกู 5 ป เน่ืองจากเปนโครงตอเน่ือง เพ่ือให ธสน. สามารถใหบริการเงินกูแกผูประกอบการไดอยาง

ตอเน่ือง เปนรากฐานสาํคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม ธสน. ควรพิจารณาปจจัยเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกเพ่ือ

ประกอบการรักษาเสถียรภาพการดําเนินงานของธนาคาร 

2 

- 

7 

เงินกูเพ่ือดําเนินโครงการภายใน ประกอบดวย  

1. โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือเตรยีมการ

สงออก  

2. โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศ

เพ่ือนบานและประเทศเปาหมาย  

3. โครงการสนับสนุนโครงการลงทุนในตางประเทศ 

และการสงออกสินคาทุนและบริการ  

4. โครงการสนับสนุนกิจการพาณชิยนาวี  

5. โครงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี 

(ตามมติ ครม.)  

6. โครงการสนับสนุนการลงทุนภายในประเทศเพ่ือการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

เห็นควรใหการสนับสนุนโครงการไวในแผนเงินกู 5 ป เน่ืองจาก (ตามโครงการยอย)  

1. เปนโครงการตอเน่ืองท่ีชวยเพ่ิมสภาพคลองใหแกผูสงออกและเพ่ิมปริมาณการสงออกของประเทศไทย โดยผูสงออกสามารถนําเงินตรา

ตางประเทศท่ีไดรับจากการขายสนิคา มาชําระหน้ีเงินกูไดทันทีโดยไมตองแปลงเปนสกุลเงินบาท ซึ่งจะชวยลดความเสีย่งของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศใหแกผูสงออก นอกจากน้ี ควรใหความสําคญักับการใหบริการประกันการสงออก รวมท้ังลดข้ันตอนท่ียุงยากและเพ่ิมความ

สะดวกในการใหบริการแกผูสงออก  

2. เปนโครงการตอเน่ือง และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 ในยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศใน

ภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม เพราะโครงการดังกลาวจะเช่ือมโยงการซื้อสินคาและบริการของไทยในประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ัง

โอกาสในดานธุรกิจ สําหรับการคา การลงทุน และการทองเท่ียว ซึ่งจะสงผลดตีอเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยรวม และสงเสริมบทบาทของไทยในการ

เปนศูนยกลางทางการเงินในภูมิภาคเอเชีย นอกจากน้ี การกําหนดวงเงินและเง่ือนไขการกูยืมควรพิจารณาถึงความสามารถในการชําระเงินคืนของ

ประเทศท่ี ธสน. ใหความชวยเหลอืดวย  

3. เปนโครงการตอเน่ือง และสอดคลองกับแนวทางการสงเสริมใหผูประกอบการไทยออกไปลงทุนในตางประเทศ ซึ่งโครงการน้ีจะชวยขยายฐาน

การผลติของสินคาไทยไปยังตางประเทศ สรางความไดเปรียบทางการแขงขันในตลาดของประเทศเปาหมาย และกอใหเกิดรายไดเปนเงินตรา

ตางประเทศเขาประเทศ รวมท้ังเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศ  

4. เปนโครงการตอเน่ือง และเปนการสนับสนุนการใชบริการเรือไทยแทนท่ีการใชบริการเรือจากตางประเทศ อันเปนการชวยเพ่ิมเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันของกิจการพาณิชยนาวีไทย และเพ่ิมรายไดภาคบริการของไทย รวมถึงชวยลดการสญูเสียเงินตราตางประเทศในบริการ

การขนสงทางทะเล  

5. เปนโครงการตอเน่ือง และเปนโครงการตามมติของคณะรัฐมนตรี อันจะเปนแหลงเงินทุนสําคัญท่ีชวยสนับสนุนและเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันของกิจการพาณิชยนาวีไทย ชวยลดตนทุนการขนสงสินคาระหวางประเทศอันเปนการสนับสนุนภาคการสงออกทางออมในการใหบริการ

ขนสงสินคาไทยไปยังตลาดโลก และสรางรายไดเงินตราตางประเทศซึ่งมีผลตอการรักษาดลุบัญชีเดินสะพัดของประเทศในภาคบริการ อยางไรก็ตาม 
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ช่ือโครงการ  ความเห็น 
การใหความชวยเหลือดังกลาวควรพิจารณาถึงความพรอมของผูประกอบการ ภาวะแวดลอมภายนอกอ่ืนๆ ตลอดจนภาวะการแขงขันระหวาง

ผูประกอบการท้ังในประเทศและตางประเทศ  

6. เปนโครงการท่ีสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการสงเสรมิการลงทุนภายในประเทศดานโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบโลจสิติกส 

ซึ่งเปนรากฐานสาํคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการไทยในตลาดโลก ท้ังยังสอดคลองกับยุทธศาสตร

การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคณุภาพและยั่งยนืตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 

สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน 

8 โครงการกอสรางถนนจากเมืองหงสา-บานเชียงแมน  

(เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว 

เห็นควรสนับสนุนเน่ืองจากเปนโครงการท่ี 

1. สอดคลองกับทิศทางของยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภมูิภาค ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 

12 (2560 – 2564) โดยเฉพาะในประเด็นเพ่ิมบทบาทนําของไทยในการใหความชวยเหลือทางการพัฒนาแกประเทศกําลังพัฒนาในการพัฒนา

ความเช่ือมโยงดานตาง ๆ การวิจยัและพัฒนา และการพัฒนาทุนมนุษย ท้ังน้ี เพ่ือตอยอดความรวมมอืกับประเทศยุทธศาสตร/มศีักยภาพและ

ประเทศในอนุภูมภิาค เพ่ือสงเสรมิความมั่นคง ในอนุภูมภิาค ภูมภิาคและในระดับโลก และความเจรญิกาวหนาและลดความเหลื่อมล้ําอยางยั่งยืน

รวมกันในทุกมิติ อีกท้ัง ยังจะเปนการอํานวยความสะดวกผูประกอบการไทยไปลงทุนในตางประเทศ (Outward Investment) ซึ่งถือเปนตลาด

การคา การลงทุนท่ีมีศักยภาพของไทย เพ่ือขยายฐานการคาและการลงทุนของประเทศและเปนศูนยกลางทางการคาท่ีสําคัญแหงหน่ึงของภูมิภาค 

(Trading Nation)  

2. เปนโครงการในลําดับความสําคัญสูงภายใตแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 6 ประเทศ (GMS) โดยมสีวนสําคัญในการ

อํานวยความสะดวกการเคลื่อนยายสินคาและคนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ใน GMS สงผลใหเกิดการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ 

และสังคมใน GMS อยางยั่งยืน 

อยางไรก็ตาม สพพ. ควรจะตองมกีารเตรียมการวางแผนและจดัการการกอหน้ีในรูปแบบอ่ืนๆ ดวย เชนการจัดตั้งกองทุนหรือออกพันธบัตร 

นอกเหนือจากการกูยืมจากแหลงเงินภายในประเทศและตางประเทศ 

 

9 โครงการพัฒนาจดุผานแดนถาวรสตึงบทและถนน

เช่ือมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ประเทศกัมพูชา 

10 โครงการกอสรางเสนทางจราจรเช่ือมตอพรมแดนไทย-

เมียนมา จากบานพุนํ้ารอน  

(จ.กาญจนบุรี) ไปยังพ้ืนท่ีโครงการทวาย 

การเคหะแหงชาติ 

11 โครงการพัฒนาท่ีอยูอาศัย ชุดท่ี 1 ป 2557 (ครม. 

อนุมัติแลว) 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากมคีวามสอดคลองกับยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคมและอยูภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีอยูอาศัย 

10 ป (2559-2568) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก ครม. แลว  โดยโครงการอยูระหวางเสนอหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาตามข้ันตอน 
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ช่ือโครงการ  ความเห็น 
12 โครงการพัฒนาท่ีอยูอาศัยชุดท่ี 1 ป 2558  

(ครม. ยังไมอนุมัติ) 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากมคีวามสอดคลองกับยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม และอยูภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีอยูอาศัย 

10 ป (2559-2568) ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก ครม. แลว  โดยโครงการอยูระหวางรอความเห็นชอบจาก ครม. 

13 โครงการพัฒนาท่ีอยูอาศัยชุดท่ี 1 ป 2559  

(ครม. ยังไมอนุมัติ) 

เห็นควรสนับสนุน เพ่ือยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชนและอยูภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีอยูอาศัย 10 ป (2559-2568) ซึ่งไดรับความ

เห็นชอบจาก ครม. แลว  โดยโครงการอยูระหวางเสนอหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาตามข้ันตอน 

14 โครงการอาคารเชาสําหรับผูมรีายไดนอย  

แผนป 2558-2560 (ครม. ยังไมอนุมัติ) 

เห็นควรสนับสนุนในเบ้ืองตน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและอยูภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีอยูอาศัย 10 ป (2559-2568) ซึ่ง

ไดรับความเห็นชอบจาก ครม. แลว โดยโครงการอยูระหวางการจดัทํารายละเอียดเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

15 โครงการท่ีอยูอาศัยตามโครงขายคมนาคม (TOD)  

(ครม. ยังไมอนุมัติ) 

เห็นควรสนับสนุน เพ่ือยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชนและอยูภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีอยูอาศัย 10 ป (2559-2568) ซึ่งไดรับความ

เห็นชอบจาก ครม. และโครงการไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สศช. แลว 

การประปานครหลวง 

16 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งท่ี 9 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนการปรับปรุงประสิทธิภาพของการใหบริการประปาซึ่งเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยโครงการไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สศช. แลว เมื่อ 7 เม.ย. 2559 

การประปาสวนภูมิภาค 

17 กปภ.สาขารังสิต ระยะท่ี 1 สวนท่ี 1 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

18 กปภ.สาขารังสิต ระยะท่ี 1 สวนท่ี 2 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

19 กปภ.สาขารังสิต ระยะท่ี 1 สวนท่ี 3 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

20 กปภ.สาขาปากชอง เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

21 กปภ.สาขาหนองแค เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 
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ช่ือโครงการ  ความเห็น 
22 กปภ.สาขามหาสารคาม-(กันทรวิชัย)-(บรบือ) เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

23 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา สวนท่ี 1 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

24 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา สวนท่ี 2 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

25 กปภ.สาขาเพชรบุร ีสวนท่ี 1 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

26 กปภ.สาขาเพชรบุร ีสวนท่ี 2 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

27 กปภ.สาขาขอนแกน-นํ้าพอง สวนท่ี 1 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

28 กปภ.สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา ระยะท่ี 1  

สวนท่ี 1.1 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

29 กปภ.สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา ระยะท่ี 1  

สวนท่ี 1.2 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

30 กปภ.สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา ระยะท่ี 1 สวนท่ี 

2 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

31 กปภ.สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา ระยะท่ี 1 สวนท่ี 

3 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

32 กปภ.สาขาบางปะกง เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 
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ช่ือโครงการ  ความเห็น 
33 กปภ.สาขาขอนแกน-นํ้าพอง สวนท่ี 2 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

34 กปภ.สาขาขอนแกน-นํ้าพอง สวนท่ี 3 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

35 กปภ.สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา ระยะท่ี 2 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ือใหการดําเนิน

โครงการท่ีไดรับอนุมัติจาก ครม. เปนไปอยางตอเน่ือง 

36 กปภ.สาขาชลบุร-ีพนัสนิคม-(พานทอง)-(ทาบุญมี) ระยะ

ท่ี 1 สวนท่ี 1 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

37 กปภ.สาขาชลบุร-ีพนัสนิคม-(พานทอง)-(ทาบุญมี) ระยะ

ท่ี 1 สวนท่ี 2 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

38 กปภ.สาขาชลบุร-ีพนัสนิคม-(พานทอง)-(ทาบุญมี) ระยะ

ท่ี 1 สวนท่ี 3 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

39 กปภ.สาขาชลบุร-ีพนัสนิคม-(พานทอง)-(ทาบุญมี) ระยะ

ท่ี 1 สวนท่ี 4 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

40 กปภ.สาขากระบ่ี  – (หนองทะเล) – (เขาพนม) เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

41 กปภ.สาขาภูเก็ต เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

42 กปภ.สาขาสมุทรสาคร เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

43 กปภ.สาขานครปฐม-สามพราน เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

44 กปภ.สาขาออมนอย เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต
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ช่ือโครงการ  ความเห็น 
ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

45 กปภ.สาขาอุดรธานี-หนองคาย เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

46 กปภ.สาขารังสิต (พ) (ระยะท่ี 2) เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

47 กปภ.สาขาพนมสารคาม-บางคลา-(แปลงยาว)-(คลอง

นา)-(เทพราช) 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

48 กปภ.สาขาเชียงใหม-สันกําแพง เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

49 กปภ.สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา ระยะท่ี 3 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

50 กปภ.สาขาสีคิ้ว เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

51 กปภ.สาขาชลบุรี – พนัสนิคม – (พานทอง) (ทาบุญมี) 

ระยะท่ี 2 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาเปนบริการพ้ืนฐานท่ีจาํเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคณุภาพชีวิต

ของประชาชน โดยอยูระหวางการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอตามข้ันตอน 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

52 โครงการบรอดแบนดความเร็วสูง 1.6 ลานพอรต เห็นควรใหการสนับสนุนโครงการ เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ และใชเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายของ

รัฐบาล 

การไฟฟานครหลวง 

53 แผนงานเปลีย่นระบบสายอากาศเปนสายใตดิน  

ป 2551 - 2556 (3 โครงการ)  

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือเสรมิสรางความเช่ือถือไดของระบบไฟฟา ตลอดจนใหบริการความตองการพลังไฟฟาท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต และเพ่ือ

เพ่ิมความปลอดภยัและสภาพภูมทัิศนท่ีสวยงาม อยางไรก็ตาม สําหรับวงเงินของ 

แผนงานฯ ฉบับปรับปรุง ควรรอความเห็นชอบจาก ครม.   
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ช่ือโครงการ  ความเห็น 
54 แผนงานเปลีย่นระบบสายอากาศเปนสายใตดิน 

รัชดาภิเษก  

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือเสรมิสรางความเช่ือถือไดของระบบไฟฟา ตลอดจนใหบริการความตองการพลังไฟฟาท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต และเพ่ือ

เพ่ิมความปลอดภยัและสภาพภูมทัิศนท่ีสวยงาม 

55 แผนงานเปลีย่นระบบสายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟาใต

ดินเพ่ือรองรับการเปน 

มหานครแหงอาเซียน  

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือเสรมิสรางความเช่ือถือไดของระบบไฟฟา ตลอดจนใหบริการความตองการพลังไฟฟาท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต และเพ่ือ

เพ่ิมความปลอดภยัและสภาพภูมทัิศนท่ีสวยงาม 

 

56 แผนปรับปรุงและขยายระบบจําหนายพลังไฟฟา  

ฉบับท่ี 11 ป 2555 -  2559  

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินโครงการไดอยางตอเน่ือง และเพ่ิมความมั่นคงใหกับระบบไฟฟาของประเทศ 

57 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร (ICT) 

ป 2555 - 2559  

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสารท่ีทําใหองคกรมีประสิทธิภาพมากข้ึนในการปฏิบัติภารกิจหลัก 

58 แผนกอสรางอาคารท่ีทําการการไฟฟานครหลวงเขต ป 

2551-2561 (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3) 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

59 แผนงานกอสรางอาคารท่ีทําการคลองเตย ป 2554 - 

2559 (ฉบับปรับปรุง)  

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

60 แผนงานประสานสาธารณูปโภค ป 2551-2554  เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

61 แผนงานประสานสาธารณูปโภค ป 2557-2561  เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

62 โครงการรวมรถไฟฟา ป 2557-2562  เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

63 แผนงานประสานสาธารณูปโภคท่ัวไป ป 2558-2561   เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

64 โครงการกอสรางขยายสะพานอรณุอัมรินทรและทาง

ยกระดับขามแยกศริิราช 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถรองรับความตองการใชไฟฟาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

65 โครงการรวมรถไฟฟาสายสีมวง ป 2559-2563   เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง ใหสามารถรองรับความตองการใชไฟฟาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

การไฟฟาสวนภูมิภาค 

66 แผนงานสนับสนุนการดาํเนินงาน ระยะท่ี 2 เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

67 แผนงานกอสรางเคเบิลใตดินสาํหรับเมืองใหญ เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  
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ช่ือโครงการ  ความเห็น 
68 แผนงานจัดตั้งศูนยฝกปฏิบัติการไฟฟาแรงสูง ระยะ 2 เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือให กฟภ. มีศูนยฝกปฏิบัติการไฟฟาแรงสูงท่ีทันสมัย สามารถใชในการฝกอบรม ดานวิศวกรรมและงานดานบริการ

สําหรับพนักงาน กฟภ. และหนวยงานภายนอกท้ังในและตางประเทศ 

69 แผนงานสนับสนุนการดาํเนินงาน ระยะท่ี 3 เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

70 แผนงานบํารุงรักษาอุปกรณในสถานีไฟฟา เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินแผนงานไดอยางตอเน่ือง และเพ่ือให กฟภ. สามารถจดัหาอะไหลอุปกรณทางไฟฟาใหเพียงพอตอ

ความตองการภายในสถานีไฟฟา 

71 แผนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะท่ี 3 เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

72 แผนงานพัฒนาภูมสิารสนเทศระบบไฟฟา ระยะท่ี 3 

(GIS 3) 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

73 แผนงานปรับปรุงระบบปองกันภายในสถานีไฟฟา 

ของ กฟภ. 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

74 แผนงานปรับปรุงรีเลยระบบปองกันรองรับเทคโนโลยี

ใหมและมาตรฐาน IEC61850 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

75 แผนงานจัดหา Mobile Generator เพ่ือรองรับ

สถานการณฉุกเฉินและภยัพิบัติดานตางๆ 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

76 แผนงานจัดซื้อมเิตอรและอุปกรณประกอบสําหรับผูใช

ไฟรายใหญ โครงการ AMR ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

77 แผนงานปรับปรุงโรงไฟฟาดเีซล เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

78 แผนงานจางซอมหมอแปลงแบบซอมสราง (Rebuild) เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

79 แผนงานติดตั้ง Power Transformer Monitoring 

System 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

80 แผนงานจัดหาสายเคเบิลใยแกวนําแสงและอุปกรณ

สํารองคลังพัสดุสําหรับงานตรวจซอมและปรับปรุง

เคเบิลใยแกวนําแสงพรอมคาดําเนินการ 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  
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ช่ือโครงการ  ความเห็น 
81 แผนงานขยายโครงขายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใย

แกวนําแสงรองรับสถานีไฟฟาท่ีมแีผนสรางเสร็จในป 

2559 และสํานักงานการไฟฟาท่ียงัไมมีระบบสื่อสาร 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

82 แผนงานออกแบบ จัดหาพรอมติดตั้งอุปกรณสื่อสาร

เคเบิลใยแกวนําแสงทดแทนอุปกรณสื่อสัญญาณ

ความเร็วสูง (SDH เดิม) ท่ีมีอายุการใชงาน 10 ป ใน

พ้ืนท่ี คจฟ.1 (กฟก.1, กฟก.2, กฟก.3)  

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

83 แผนงานจัดหาและติดตั้งคอนสื่อสาร เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

84 แผนงานรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ FRTU-RCS 

Interface ทดแทนในพ้ืนท่ี คจฟ.1 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

85 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟา

ดวยคอมพิวเตอร CSCS ระยะท่ี 2 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

86 แผนงานจัดหามิเตอรสับเปลี่ยนตามวาระ ระยะท่ี 2 เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ืองจากระยะท่ี 1 ท่ีจะสิ้นสดุในป 2562  

87 แผนงานสนับสนุนการดาํเนินงาน ระยะท่ี 4 เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ืองจากระยะท่ี 3 ท่ีจะสิ้นสดุในป 2564 

88 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟา

ดวยคอมพิวเตอร (CSCS) ระยะท่ี 3  

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ืองจากระยะท่ี 2 ท่ีจะสิ้นสดุในป 2561 

89 แผนงานรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณและระบบสื่อสาร

สําหรับ FRTU ตามแผนจัดสรรคลื่นความถ่ีใหมของ กสทช. 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือให กฟภ. สามารถจัดหาและติดตั้งอุปกรณทดแทนของเดมิท่ีมีการใชงานมาเกิน 10 ป 

90 แผนงานปรับปรุงพัฒนาและบํารุงรักษาสถานีไฟฟา เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสถานีไฟฟามีความพรอมสําหรับการใหบริการสงผานกําลังไฟอยางตอเน่ือง 

91 แผนงานพัฒนาขีดความสามารถในการบํารุงรักษา 

สถานีไฟฟา 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือให กฟภ. มีเทคโนโลยีและเครื่องมือทดสอบท่ีทันสมัยในการบํารุงรักษาสถานีไฟฟาใหมีความพรอมสําหรับการ

ใหบริการสงผานกําลังไฟอยางตอเน่ือง 

92 แผนงานจัดหาอุปกรณไฟฟาทดแทนสําหรับการจัดการ

ทรัพยสินระบบจําหนายและสายสงไฟฟา 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือเพ่ิมความมั่นคงใหกับระบบไฟฟาของประเทศ 
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ช่ือโครงการ  ความเห็น 
93 แผนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะท่ี 4 เปนแผนท่ีตองดําเนินการตอเน่ืองจากแผนเดิมท่ีสวนหน่ึงจะแลวเสรจ็ในป 2560 ท้ังน้ีงานบางสวน โดยใหเตรยีมเสนอขออนุมัติตามข้ันตอนตอไป 

94 แผนงานปรับปรุงระบบวิทยสุื่อสาร ระยะท่ี 2 เปนแผนท่ีตองดําเนินการตอเน่ืองจากแผนเดิมท่ีสวนหน่ึงจะแลวเสรจ็ในป 2561 ท้ังน้ีงานบางสวนอยูคนละสถานท่ีกับระยะท่ี 1 สามารถ

ดําเนินการไดเลย ไมตองรอระยะท่ี 1 สิ้นสดุ โดยใหเตรียมเสนอขออนุมัติตามข้ันตอนตอไป 

95 แผนขยายโครงขายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแกว

นําแสงใหครอบคลุมการไฟฟาและสถานีไฟฟา ระยะท่ี 4 

เปนแผนท่ีตองดําเนินการตอเน่ืองจากแผนเดิมท่ีสวนหน่ึงจะแลวเสรจ็ในป 2560 โดยใหเตรียมเสนอขออนุมัติตามข้ันตอนตอไป 

96 แผนงานจัดหาและติดตั้งคอนสื่อสาร ระยะท่ี 2 เปนแผนท่ีตองดําเนินการตอเน่ืองจากแผนเดิมท่ีสวนหน่ึงจะแลวเสรจ็ในป 2561 โดยใหเตรียมเสนอขออนุมัติตามข้ันตอนตอไป 

97 แผนงานปรับปรุงภูมิสารสนเทศระบบไฟฟา (GIS) เปนแผนท่ีจะขออนุมตัิในป 2562 ซึ่งอยูในกรอบการลงทุน 3 ป ขางหนา (ป 2561 - 2563) ท่ีเสนอมาพรอมป 2560 

98 แผนงานปรับปรุงระบบปองกันภายในสถานีไฟฟาของ 

กฟภ. ระยะท่ี 2 

เปนแผนท่ีจะขออนุมตัิในป 2563 ซึ่งอยูในกรอบการลงทุน 3 ป ขางหนา (ป 2561 - 2563) ท่ีเสนอมาพรอมป 2560 

99 แผนงานสับเปลี่ยนมเิตอรและอุปกรณประกอบสําหรับ

ผูใชไฟรายใหญโครงการ AMR กรณีชํารุด 

เปนแผนท่ีจะขออนุมตัิในป 2563 ซึ่งอยูในกรอบการลงทุน 3 ป ขางหนา (ป 2561 - 2563) ท่ีเสนอมาพรอมป 2560 

100 แผนงานจางซอมหมอแปลงแบบซอมสราง (Rebuild) 

ระยะท่ี 2 

เปนแผนท่ีจะขออนุมตัิในป 2563 ซึ่งอยูในกรอบการลงทุน 3 ป ขางหนา (ป 2561 - 2563) ท่ีเสนอมาพรอมป 2560 

101 พัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟา ระยะท่ี 8 สวนท่ี 1  เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง ในการรองรับความตองการไฟฟาและเสรมิความมั่นคงในการบริการ 

102 พัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟา ระยะท่ี 9 สวนท่ี 1  เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง ในการรองรับความตองการไฟฟาและเสรมิความมั่นคงในการบริการ 

103 พัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟา ระยะท่ี 9 สวนท่ี 2 เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง ในการรองรับความตองการไฟฟาและเสรมิความมั่นคงในการบริการ 

104 พัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟา ระยะท่ี 9 สวนท่ี 3 เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง ในการรองรับความตองการไฟฟาและเสรมิความมั่นคงในการบริการ 

105 พัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟา ระยะท่ี 9 สวนท่ี 4 เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง ในการรองรับความตองการไฟฟาและเสรมิความมั่นคงในการบริการ 

106 เพ่ิมความเช่ือถือไดของระบบไฟฟา ระยะท่ี 3 เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง ในการรองรับความตองการไฟฟาและเสรมิความมั่นคงในการบริการ 

107 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนยสั่งการจายไฟ เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 

108 พัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพ้ืนท่ี

เมืองพัทยา จ.ชลบุร ี

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือศึกษาเทคโนโลยี และทดสอบการออกแบบและการใชงานระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ ในดานตางๆ สําหรับรองรับ

การพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ตอไป 
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ช่ือโครงการ  ความเห็น 
109 กอสรางสายเคเบิลใตนํ้าไปยังเกาะเตา จ.สุราษฎรธานี เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและความมั่นคงในการจายไฟ เพ่ือรองรับความตองการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึน

ของเกาะ 

110 ขยายเขตไฟฟาใหพ้ืนท่ีทํากินทางการเกษตร ระยะท่ี 2 เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือชวยพัฒนาระบบไฟฟาใหกับเกษตรกรในชนบท ซึ่งชวยลดตนทุนในการผลิตพืชผลทางการเกษตร ตลอดจนยกระดับ

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนในชนบทใหไดรับบริการข้ันพ้ืนฐานเทาเทียมกัน ซึ่งจะสงผลตอภาพรวมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

ประเทศในภาพรวมตอไป 

111 กอสรางสายเคเบิลใตนํ้า 115 เควี เพ่ือทดแทนและเพ่ิม

ความสามารถในการจายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและความมั่นคงในการจายไฟ เพ่ือรองรับความตองการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึน

ของเกาะ 

112 พัฒนาระบบไฟฟาเพ่ือรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก   

เห็นควรใหการสนับสนุน โดยเห็นควรให กฟภ. เริ่มดําเนินแผนการดําเนินงาน ระยะท่ี 1 (เรงดวน) กรอบวงเงินลงทุน 1,725 ลานบาท เมื่อครม. 

พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการฯ แลว เพ่ือขยายขีดความสามารถของระบบไฟฟาในพ้ืนท่ี สําหรับแผนการดาํเนินงาน ระยะท่ี 2 กรอบวงเงิน

ลงทุน 1,415 ลานบาท เห็นควรให กฟภ. ติดตามแนวโนมความตองการไฟฟาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอยางใกลชิด และเมื่อขีด

ความสามารถของระบบไฟฟาใกลเต็มศักยภาพแลวจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี จึงเริ่มดําเนินการขยายและ/หรือปรับปรงุระบบ

ไฟฟาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกลาวเพ่ิมเติม โดยใหนําเสนอแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ ตอคณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมภิาค

พิจารณาใหความเห็นชอบกอนเริม่ดําเนินการ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

113 โครงการระบบสงไฟฟาเพ่ือรับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟา

พลังนํ้าเข่ือนนํ้างึม 3 และนํ้าเทิน 1 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

114 

โครงการพัฒนาระบบสงไฟฟาบริเวณจังหวัดเลย 

หนองบัวลําภู และขอนแกน เพ่ือรับซื้อไฟฟาจาก

โครงการใน สปป.ลาว 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

115 โครงการปรับปรุงระบบสงไฟฟาบริเวณภาคตะวันออก

เพ่ือเสรมิความมั่นคงระบบไฟฟา 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

116 โครงการพัฒนาระบบสงไฟฟาบริเวณจังหวัด

อุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริญ เพ่ือรับซื้อไฟฟา

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 
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ช่ือโครงการ  ความเห็น 
จากโครงการใน สปป. ลาว  

117 โครงการขยายระบบสงไฟฟาหลักเพ่ือรองรับโรงไฟฟา

ผูผลิตเอกชนรายเล็กระบบ Cogeneration 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

118 โครงการระบบสงไฟฟาเช่ือมโยงเพ่ือรับซื้อไฟฟาจาก

ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

119 โครงการขยายระบบไฟฟาในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล ระยะท่ี 3 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

120 โครงการปรับปรุงและขยายระบบสงไฟฟาท่ีเสื่อมสภาพ

ตามอายุการใชงานระยะท่ี 2 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

121 โครงการปรับปรุงระบบสงไฟฟาบริเวณภาคเหนือ

ตอนบน เพ่ือเสรมิความมั่นคงระบบไฟฟา 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟา และรองรบัความตองการใชไฟฟา 

122 โครงการขยายระบบสงไฟฟา  ระยะท่ี 12 เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

123 โครงการปรับปรุงระบบสงไฟฟาบริเวณภาคตะวันตก-

ภาคใตเพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟา 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง 

124 โครงการปรับปรุงระบบสงไฟฟาบริเวณภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง 

และกรุงเทพมหานคร เพ่ือเสรมิความมั่นคงระบบไฟฟา 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟา และรองรบัความตองการใชไฟฟา 

125 โครงการโรงไฟฟาบางปะกง ทดแทนเครื่องท่ี 1-2 

(1300MW) 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือรองรับความตองการใชไฟฟา และเสรมิความมั่นคงในการใหบริการไฟฟา 

126 โครงการโรงไฟฟาพระนครใต ระยะท่ี 1  

(ทดแทนเครื่องท่ี 1-5) (1300MW) 

 

 

เห็นควรใหการสนับสนุน เพ่ือรองรับความตองการใชไฟฟา และเสรมิความมั่นคงในการใหบริการไฟฟา 
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ช่ือโครงการ  ความเห็น 

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 

127 การลงทุนเพ่ือการดําเนินงานปกต ิป 2561 - 2565 เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการดาํเนินงานในป 2561 - 2563 ไดบรรจไุวในแผนวิสาหกิจ 2559 - 2563 ท่ีไดรับความเห็นชอบจาก คค. แลว 

อยางไรก็ตาม รายการลงทุนประจาํป 2564 ยังอยูในแผนวิสาหกิจฉบับใหม 2560 - 2564 ท่ีกําลังจัดทํา และรายการลงทุนประจําป 2565  

ยังเปนตัวเลขประมาณการเทาน้ัน 

สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 

128 โครงการจดัทําระบบศูนยบรหิารจดัการรายไดกลาง 

(Central Clearing House: CCH) 

เห็นควรบรรจุในแผนเงินกู 5 ป เน่ืองจากเปนโครงการตอเน่ือง (ก.พ. 58 - ส.ค. 60) ซึ่ง ครม. มีมติอนุมัติเมื่อวันท่ี 3 พ.ค. 2554 ปจจุบันอยู

ระหวางดําเนินการศึกษาและออกแบบในสวนของงานออกแบบศูนยบริหารจดัการรายไดกลาง การกําหนดเกณฑทางธุรกิจ และมาตรฐานบัตร

โดยสารรวม โดยคาดวาจะมีการทดลองระบบภายในป 2559 และคาดวาจะแลวเสร็จในป ส.ค. 2560 ดังน้ัน เห็นควรใหเรงดําเนินใหแลวเสร็จ

ภายในกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ือใหสงผลกระทบตอโครงการจดัทําระบบศูนยบริหารจัดการรายไดกลาง 

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

129 โครงการชําระเงินตนท่ีถึงกําหนด (Roll over) เห็นควรบรรจุโครงการไวในแผนเงินกู 5 ป โดยใหกระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมของกรอบวงเงินท่ีจะบรรจไุวในแผนกอหน้ีตามความ

จําเปน นอกจากน้ี เห็นควรใหกระทรวงการคลังเรงพิจารณาแนวทางการปรับโครงสรางหน้ีของ ขสมก. 

130 โครงการเงินกูเพ่ือเสรมิสภาพคลอง เห็นควรบรรจุโครงการไวในแผนเงินกู 5 ป โดยใหกระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมของกรอบวงเงินท่ีจะบรรจไุวในแผนกอหน้ีตามความ

จําเปน  นอกจากน้ี เห็นควรใหกระทรวงการคลังเรงพิจารณาแนวทางการปรับโครงสรางหน้ีของ ขสมก. 

131 โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) เห็นควรบรรจุโครงการไวในแผนเงินกู 5 ป เพ่ือทดแทนเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) โดยใหกระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมของ

กรอบวงเงินท่ีจะบรรจไุวในแผนกอหน้ีตามความเหมาะสมและจําเปน  

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

132 โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงหัวลําโพง - บางแค 

และชวงบางซื่อ - ทาพระ 

เห็นควรบรรจุในแผนเงินกู 5 ป โดยเปนโครงการท่ีอยูระหวางกอสรางและไดรับอนุมตัิเงินกูแลว   

133 โครงการรถไฟฟาสายสเีขียว ชวงหมอชิต - สะพานใหม 

- คูคต 

เห็นควรบรรจุในแผนเงินกู 5 ป เน่ืองจากเปนโครงการท่ีอยูระหวางกอสรางและไดรับอนุมตัิเงินกูแลว อยางไรก็ตาม เห็นควรให รฟม. เรงเจรจากับ 

กทม. ใหไดขอยุตเิก่ียวกับผูรับผดิชอบดําเนินโครงการโดยเร็ว 

134 โครงการรถไฟฟาสายสสีม ชวงศูนยวัฒนธรรมฯ - มีนบุร ี เห็นควรบรรจุในแผนเงินกู 5 ป เน่ืองจาก ครม. มีมติอนุมัติโครงการแลวเมื่อวันท่ี 19 เม.ย. 2559 และเห็นควรให รฟม. กํากับการดําเนินโครงการ

ใหแลวเสร็จตามแผนท่ีกําหนดไว  
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ช่ือโครงการ  ความเห็น 
135 โครงการรถไฟฟาสายสมีวง ชวงเตาปูน - ราษฎรบูรณะ เห็นควรบรรจุในแผนเงินกู 5 ป เน่ืองจากเปนโครงการท่ีอยูในระยะเรงดวนภายในป พ.ศ. 2562 ตามแผนแมบทระบบขนสงทางรางฯ อยางไรก็ตาม 

เห็นควรให รฟม. เรงเสนอโครงการตามข้ันตอน พ.ร.บ. การใหเอกชนเขารวมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 

136 โครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงตลิ่งชัน - ศูนยวัฒนธรรมฯ เห็นควรบรรจุในแผนเงินกู 5 ป เน่ืองจากเปนโครงการท่ีอยูในระยะเรงดวนภายในป พ.ศ. 2562 ตามแผนแมบทระบบขนสงทางรางฯ อยางไรก็ตาม 

เห็นควรให รฟม. เรงเสนอโครงการตามข้ันตอน พ.ร.บ. การใหเอกชนเขารวมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 

137 โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงบางแค - พุทธมณฑล

สาย 4 

เห็นควรบรรจุในแผนเงินกู 5 ป เน่ืองจากคณะกรรมการ รฟม. มมีติเห็นชอบให รฟม. ดําเนินโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงบางแค – พุทธ

มณฑล สาย 4 รวมท้ังเห็นชอบรายงานการศึกษาและวิเคราะหโครงการตาม พ.ร.บ. การใหเอกชนรวมลงทุน พ.ศ. 2556 โครงการรถไฟฟาสายสีนํ้า

เงิน ชวงบางแค – พุทธมณฑล สาย 4 แลวเมื่อวันท่ี 9 มี.ค. 2559 โดยมีแผนท่ีจะเริ่มงานกอสรางในเดือน มิ.ย. 2560  

บริษัทธนารักษพัฒนาสินทรัพย 

138 โครงการสนับสนุนทางการเงิน แก ธพส. ในโครงการ

ศูนยราชการ (Credit Line) 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนการเปดวงเงินสาํรองฉุกเฉินในกรณท่ีีกรมธนารักษไมสามารถโอนงบประมาณเพ่ือชําระหุนกู SPV ให ธพส. ตาม

กําหนด โดยเปนการเปดวงเงินไวเทาน้ัน โดยไมมภีาระคาใชจายหรือดอกเบ้ียเพ่ิมเติม 

139 เงินกูเพ่ือเสรมิสภาพคลองในรูป O/D เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนการเปดวงเงินสาํรองฉุกเฉินเพ่ือเสรมิสภาพคลอง โดยเปนการเปดวงเงินไวเทาน้ัน โดยไมมภีาระคาใชจายหรือ

ดอกเบ้ียเพ่ิมเติม 

สถานธนานุเคราะห 

140 โครงการใหบริการรับจํานํา เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนการเปดวงเงินสาํรองฉุกเฉิน เพ่ือเสริมสภาพคลอง โดยเปนการเปดวงเงินไวเทาน้ัน โดยไมมีภาระคาใชจายหรือ

ดอกเบ้ียเพ่ิมเติม 

การรถไฟแหงประเทศไทย 

141 โครงการระบบขนสงมวลชนทางรางในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ

และปรมิณฑล  

(สายสีแดง) บางซื่อ - รังสิต  

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก รฟท. อยูระหวางดําเนินการกอสรางโครงการฯ และไดรับอนุมตัิเงินกูแลว อยางไรก็ด ี ควรใหรีบดําเนินการใหแลว

เสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด และตดิตามการดําเนินการอยางใกลชิด    

142 โครงการกอสรางรถไฟทางคูในเสนทางรถไฟ สายชายฝง

ทะเลตะวันออก ชวงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเกา-แกงคอย 

 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการกอสรางโครงการฯ และไดรับอนุมตัเิงินกูแลว   
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ช่ือโครงการ  ความเห็น 
143 โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงชุมทางจิระ - ขอนแกน เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการกอสรางโครงการฯ และไดรับอนุมตัเิงินกูแลว   

144 โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงประจวบครีีขันธ - 

ชุมพร 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก ครม. มีมติอนุมัตโิครงการแลวเมื่อวันท่ี 26 เม.ย. 59 และ รฟท. ควรกํากับการดําเนินโครงการใหแลวเสร็จตามแผนท่ี

กําหนดไว  

145 โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงนครปฐม - หัวหิน เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก รฟท. อยูระหวางเสนอ ครม. เพ่ือพิจารณาอนุมัตโิครงการ ท้ังน้ี กก.สศช. ไดพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ

ดังกลาวแลวเมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 

146 โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงมาบกะเบา - ชุมทาง

ถนนจิระ 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก รฟท. อยูระหวางเสนอ ครม. เพ่ือพิจารณาอนุมัตโิครงการ ท้ังน้ี กก.สศช. ไดพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ

ดังกลาวแลวเมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2559 

147 โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงลพบุรี - ปากนํ้าโพ เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก รฟท. อยูระหวางเสนอ ครม. เพ่ือพิจารณาอนุมัตโิครงการ ท้ังน้ี กก.สศช. ไดพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการ

ดังกลาวแลวเมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม 2559 

148 โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงออน  

ชวงบางซื่อ – พญาไท – มักกะสัน - หัวหมาก  

และสายสีแดงเขม  ชวงบางซื่อ - หัวลําโพง 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจาก ครม. มีมติอนุมัตโิครงการแลวเมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2559  และควรติดตามการดําเนินการอยางใกลชิด    

149 โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงออน ชวงบาง

ซื่อ-ตลิ่งชัน (สวนระบบไฟฟาและการจัดหารถ) 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากมีความพรอมในการดาํเนินโครงการ และควรใหรีบดําเนินการใหแลวเสรจ็ในระยะเวลาท่ีกําหนด และติดตามการ

ดําเนินการอยางใกลชิด  

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

150 โครงการจดัหาเครื่องบินดวยวิธีซื้อดําเนินการ จํานวน  

15 ลํา ตามโครงการจัดหาเครื่องบินป 2554-2565 

เห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนโครงการตอเน่ืองท่ีไดรับอนุมตัิจาก ครม. แลว ประกอบกับมีความสอดคลองกับนโยบายดานการเพ่ิมศกัยภาพทาง

เศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากเครื่องบินท่ีจะจัดหาตามแผนฯ เปนเครื่องบินท่ีใชเทคโนโลยีใหม ทําใหมีประสิทธิภาพตอตนทุนท่ีสูงข้ึน เพ่ิมความ

ยืดหยุนในการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรใหแกบรษัิท อีกท้ังการใชเงินกูจากตางประเทศในสกุลเดียวกับคาเครื่องบินท่ีจะตองชําระ 

จะชวยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศไดอีกดวย 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

151 โครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะท่ี 3 เห็นควรบรรจไุวในแผนเงินกู เน่ืองจากจะเปนการดําเนินการภายใตแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) อยางไรก็

ตามในข้ันตอนการดําเนินการทําประชาพิจารณตองรับฟงความคดิเห็นของประชาชน และผูมีสวนไดเสียใหครอบคลุม 
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ภาคผนวก 2 

รายละเอียดโครงการท่ีเห็นควร 

ทบทวน/ชะลอ/ศึกษาเพิ่มเติม 

(โครงการสํารอง) 
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ช่ือโครงการ ความเห็น ขอเสนอแนะ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1 โครงการศูนยความเปนเลิศทางการแพทย เห็นควรใหทบทวนโครงการ เน่ืองจากโครงการของ มมส. ยังขาด

ความชัดเจนท้ังแนวทาง/จุดเดนของสาขาแพทยท่ีจะพัฒนาเพ่ือสู

ความเปนเลิศ และความพรอมดานตางๆ เชน บุคลากรทาง

การแพทย/สายปฏิบัติการนักวิจยั หองปฏิบัติการ เปนตน  

ซึ่งเปาหมายการดําเนินงานโครงการเพ่ือขยายโรงพยาบาลจากขนาด 

40 เตียงเปน 200 เตียงภายในป 2562 และเปน 400 เตียง ภายในป 

2564 เห็นวาเปนไปไดคอนขางยากและใชงบประมาณคอนขางสูง

แลวยังขาดความชัดเจนของแนวทางการดําเนินงาน และแมวา

โรงพยาบาล มมส.จะเปนโรงเรียนแพทยแตยังมีประสบการณในการ

ใหบริการทางการแพทยคอนขางนอยกวาโรงเรยีนแพทยอ่ืนๆ ดังน้ัน 

หาก มมส. ตองการเปนศูนยความเปนเลิศทางการแพทยไมควร

พัฒนาแบบกาวกระโดดแตควรเปนการพัฒนาในรปูแบบของลักษณะ

คอยเปนคอยไปเหมือนกับโรงเรยีนแพทยอ่ืน ๆ เพราะอาจสงผล

กระทบตอการขาดความเช่ือถือในคุณภาพการใหบริการในระยะยาว 

การพัฒนาโรงเรียนแพทยเพ่ือไปสูศูนยความเปนเลิศของโรงเรียน

แพทยสวนใหญจะใชระยะเวลา/มปีระสบการณในการพัฒนา

สาขาท่ีตอยอดในดานตางๆ และยงัเปนโรงพยาบาลท่ีมีขนาด

ใหญและกรณีศึกษาสาขาโรคท่ีหลากหลาย เชน ศิรริาช จุฬาฯ 

ขอนแกน เชียงใหม เปนตน ท่ีคอนขางยาวนานเพ่ือยกระดับการ

เปนศูนยความเปนเลิศทางการแพทย แตขณะท่ีโรงเรียนแพทย

ของ มมส. มีขนาดเล็กท่ีมี 40 เตียงเทาน้ัน นอกจากน้ี หาก มมส. 

ตองการพัฒนาใหเปนศูนยความเปนเลิศควรจะใชงบประมาณ

ปกติรวมกับเงินบริจาคเหมือนกับโรงเรียนแพทยอ่ืนๆ ไมควรใช

งบเงินกูท่ีมีงบการลงทุนคอนขางสงู 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2 โครงการกอสรางศูนยการแพทยธรรมศาสตร 1. เห็นควรใหทบทวนโครงการ เน่ืองจากเปนโครงการใหมท่ีจะ 

พัฒนาขีดความสามารถในดานการใหบริการทางการแพทยในระดบั

ศูนยความเปนเลิศ โดยเปนการลงทุนกอสรางอาคารและจดัซื้อ

ครุภณัฑทางการแพทย รวมท้ังการจัดการเรยีนการสอนและการ

ศึกษาวิจัย ซึ่งปจจุบันก็มีการใหบรกิารดูแลผูปวยเฉพาะทางอยูแลว 

ดังน้ัน หาก รพ.จะขยายบริการศูนยความเปนเลิศ เห็นควรใหใชงบ

ปกติท่ีเปนการใชงบประมาณรวมกันระหวางภาครัฐและมหาวิทยาลยั

1. โครงการน้ีมีวงเงินรวม 2,150 ลบ. แบงเปน (1) การกอสราง

อาคาร 10 ช้ัน ประกอบดวย หองตรวจ OPD (อาทิ ศูนยรังสี

รักษา ศูนยหัวใจ/หลอดเลือด คลนิิกกุมารเวช ทันตกรรม 

ศัลยกรรมตกแตง/ความงาม ศูนยสองกลอง) หองผูปวยพิเศษ 

และศูนยวิจยัทางการแพทย 1,650 ลบ. และ (2) ครุภณัฑทาง

การแพทย 500 ลบ. 

2. ปจจุบัน รพ.ธรรมศาสตรฯ เปนโรงเรียนแพทย ขนาด 600 
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ช่ือโครงการ ความเห็น ขอเสนอแนะ 
ในการดําเนินการ เน่ืองจากยังไมมคีวามจําเปนเรงดวน อีกท้ัง 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรตั้งอยูในเขตบริการสุขภาพท่ี 4 ซึ่งกระทรวง

สาธารณสุขมีแผนพัฒนาระบบบรกิาร (service plan) เพ่ือสราง

ความเปนเลิศใหแกสถานพยาบาลในสังกัดท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีน้ีอยูแลว 

ดังน้ัน หากจะมีการกอสรางศูนยความเปนเลิศควรตองคํานึงถึงการใช

ทรัพยากรรวมกันระหวางสถานบรกิารสังกัดอ่ืนดวย เพ่ือไมใหเกิด

ความซ้ําซอนในการลงทุนจัดตั้งศนูยความเปนเลิศในภาพรวมของ

ประเทศ 

2. นอกจากน้ี โครงการยังขาดการนําเสนอรายละเอียดท่ีชัดเจนของ

แผนการบริหารจัดการบุคลากร และงบประมาณสนับสนุนท่ีจะ

รองรับการยกระดับบริการท่ีเพ่ิมข้ึน 

เตียง (ใหบริการจริง 569 เตียง) มีอัตราการครองเตียง รอยละ 

82.25 ใหบริการดูแลผูปวยเฉพาะทาง ไดแก ศูนยโรคหัวใจ ศูนย

หลอดเลือดสมอง ศูนยเปลี่ยนกระจกตา ศูนยสองกลองและ

ผาตัดผานกลอง ศูนยขอเทียม ศูนยบําบัดทดแทนไตครบวงจร 

ศูนยรังสีวินิจฉัยและรังสีรวมรักษา ศูนยรักษาผูมบุีตรยาก ศูนย

อุบัติเหตุ ศูนยผิวหนัง ศูนยเลสิก และศูนยความเปนเลิศดานโรค

ภูมิแพ โรคหืด และระบบหายใจ โดยใหบริการผูปวยสวนใหญใน

จังหวัดปทุมธานี อยุธยา กรุงเทพ และจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคกลาง 

3. ท้ังน้ี สธ. มีแผนพัฒนาระบบบรกิาร (Service Plan) ท่ี

กําหนดใหพัฒนาศูนยความเปนเลศิของสถานพยาบาลในสังกัด

เขตพ้ืนท่ีภาคกลางตอนลาง ไดแก รพศ.สระบุรี (ศูนยมะเร็ง/

อุบัติเหต/ุหัวใจ) สถาบันทรวงอก (ศูนยหัวใจ) รพ.พระน่ังเกลา 

(ศูนยอุบัติเหต/ุทารกแรกเกิด) รพศ.พระนครศรีอยุธยา (ศูนย

อุบัติเหต/ุทารกแรกเกิด) รพ.มะเรง็ลพบุรี (ศูนยมะเร็ง)  

รพ.วชิรลงกรณ ธัญบุรี (ศูนยมะเรง็) รพ.พระนารายณมหาราช 

(ทารกแรกเกิด) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3 โครงการเสรมิสรางขีดความสามารถของศูนยวิทยาการ

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแหงชาติ 

เห็นควรชะลอโครงการ เน่ืองจากยังขาดรายละเอียดท่ีชัดเจน ดานการจัดหาแหลงเงินทุน ประมาณการรายได ตลอดจนความคุมคาทาง

เศรษฐศาสตรของโครงการ ท้ังน้ี โครงการฯ ควรมีรายละเอียดท่ีแสดงใหเห็นถึงความเช่ือมโยงและสอดคลองกับการดําเนินงานของศูนย

พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC) ดวย อยางไรก็ตาม โครงการน้ีไดผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการ

จัดตั้งศูนยวิทยาการฯ แลว 
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ช่ือโครงการ ความเห็น ขอเสนอแนะ 
4 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการเปลี่ยนผานระบบเกษตรและ

อาหารสูการพัฒนาประเทศ 

เห็นควรชะลอโครงการ เน่ืองจากยังไมผานความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี งบประมาณรวมท้ังโครงการ 300 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

โดยยังขาดรายละเอียดการวิเคราะหความตองการของผูใชประโยชน 

และผลกระทบท้ังในเชิงเศรษฐศาสตรและสังคม ท้ังน้ี เห็นควรใหมี

การบูรณาการกับกระทรวงวิทยาศาสตร ตามมติ ครม เมื่อวันท่ี 16 

พ.ค. 2559 ท่ีมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน

หนวยงานหลักในการขับเคลื่อนการจัดตั้งและดําเนินการเมือง

นวัตกรรมอาหาร และจัดทําแผนปฏิบัติการใหเกิดความชัดเจนใน  

4 ดาน ไดแก ดานการวิจัยและพัฒนา ดานงบประมาณและแหลง

เงินทุน ดานโครงสรางองคกรและบุคลากร และดานการเขารวม

ลงทุนของภาคเอกชน โดยใหความสําคญักับการบูรณาการระหวาง

หนวยงานท่ีมีการสงเสรมิและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในดานตางๆ 

เปาหมายของโครงการ 

1. ถายทอดเทคโนโลยีและบริการ (บริการดานวิจยัและพัฒนา 

พัฒนาบุคลากร จดัหาครภุณัฑ)  

2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  (ยกระดับหองปฏิบัติการ พัฒนา

โปรแกรมการวิจัย) 

3. บริการพัฒนานวัตกรรมแกอุตสาหกรรม  (สนับสนุน

ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร จัดฝกอบรม) 

4. วิจัยรวมกับภาคเอกชน เพ่ือรองรับการยกระดับเทคโนโลยี  

(พัฒนานวัตกรรมจากช้ินงานตนแบบ) 

5. บริการทดสอบ สอบเทียบ ตรวจรับรอง กระบวนการผลิตและ

ผลิตภณัฑ  (ใหบริการเชาเครื่องจกัรและอุปกรณการวิจัย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

5 โครงการศูนยวิจัยและทดสอบชีววัตถุระดบัพรีคลินิกในสัตว

กลุมลิงภายใตศูนยวิจัยไพรเมทแหงชาติ 

เห็นควรชะลอโครงการ เน่ืองจากยังขาดรายละเอียดท่ีชัดเจน มีการ

ใชงบประมาณเปนจํานวนมากในการกอสรางอาคารและ

หองปฏิบัติการวิจยั ซึ่งเปนจํานวนถึง 1,332 ลานบาท ตลอด

ระยะเวลา 5 ป โดยท่ียังไมมีการแสดงใหเห็นถึงผลประโยชนท่ีจะ

ไดรับอยางเปนรูปธรรมของโครงการดังกลาว ท้ังน้ี ยังไมไดรบัแจงใน

เอกสารวาโครงการดังกลาวผานการพิจารณาจากทางคณะรัฐมนตรี

แลวหรือไม 

ควรมีการเทียบใหเห็นถึงสถานการณปจจุบันของการทดลองใน

เรื่องดังกลาว ปญหาและอุปสรรคในปจจุบัน ซึ่งจะทําใหเห็น

ภาพรวมของเรื่องดังกลาวไดชัดเจนมากข้ึน 

6 โครงการปฏิรูปอุตสาหกรรมยาโดยนวัตกรรมการจดัการ

งานวิจัยปริวรรตและคลังสารเคมผีลิตภณัฑธรรมชาต ิ

เห็นควรชะลอโครงการ เน่ืองจากยังขาดรายละเอียดดานการเงิน เชน แหลงท่ีมาของเงินทุน แผนการหารายไดและประมาณการรายไดใน

อนาคต รายละเอียดของคาใชจายของโครงการ เปนตน อยางไรก็ตาม โครงการน้ีเปนโครงการท่ีมีความสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี 

เรื่องนโยบายแหงชาติดานยาฯ พ.ศ. 2554 รางแผนฯ 12 และนโยบายและแผน วทน. แหงชาติ ซึ่งมีความสําคญัในการสงเสรมิให
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ผูประกอบการสรางนวัตกรรมใหมๆ  ท่ีเก่ียวของกับยา ท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง โดยอาศัยความรวมมือของภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และ

มหาวิทยาลยั   

7 โครงการอุทยานนวัตกรรมอาหารรักษโลก เห็นควรชะลอโครงการ เน่ืองจากยังไมผานความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี งบประมาณรวมท้ังโครงการ 2,394 ลานบาท โดยยัง

ขาดรายละเอียดการวิเคราะหความตองการของผูใชประโยชน และ

ผลกระทบท้ังในเชิงเศรษฐศาสตรและสังคม ท้ังน้ี เห็นควรใหม ี

การบูรณาการกับกระทรวงวิทยาศาสตร ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 16 

พ.ค. 2559 ท่ีมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน

หนวยงานหลักในการขับเคลื่อนการจัดตั้งและดําเนินการเมือง

นวัตกรรมอาหาร และจัดทําแผนปฏิบัติการใหเกิดความชัดเจนใน 4 

ดาน ไดแก ดานการวิจัยและพัฒนา ดานงบประมาณและแหลง

เงินทุน ดานโครงสรางองคกรและบุคลากร และดานการเขารวม

ลงทุนของภาคเอกชน โดยใหความสําคญักับการบูรณาการระหวาง

หนวยงานท่ีมีการสงเสรมิและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในดานตางๆ 

1. เปนโครงการท่ีเช่ือมโยงกับโครงการ Food Innopolis ของ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงควรกําหนดกรอบความ

รวมมือดานการวิจัยท่ีสนับสนุนและทําใหเกิดความเช่ือมโยงกัน

ในการผลักดันงานวิจัยสูเชิงพาณิชย 

2. มีโครงการยอยจํานวน 4 โครงการ ไดแก (1) โครงการ

นวัตกรรมอาหารปลอดภยั 80 ลบ. (2) โครงการพัฒนางานวิจัย

ผลิตภณัฑตนแบบ ประกอบดวย กิจกรรมผลติอาหาร 295 ลบ. 

และกิจกรรมผลติเช้ือเพลิงและไฟฟา 2.0 เมกกะวัตต 790  ลบ. 

(3) โครงการวิจัยเชิงลึกและพัฒนานวัตกรรม 1,144 ลบ. และ 

(4) โครงการพัฒนาการวิเคราะหทดสอบข้ันสูง 85 ลบ.  

3. โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดานตางๆ 

ประกอบดวย งบลงทุนจัดหาครภุณัฑและสรางระบบ 

งบดําเนินการตางๆ เงินอุดหนุนคาดําเนินงาน และคา

สาธารณูปโภค 

การไฟฟานครหลวง 

8 แผนปรับปรุงและขยายระบบจําหนายพลังไฟฟา ฉบับท่ี 12   

ป 2560 -  2564  

ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการนําเสนอ ครม. 

9 แผนปรับปรุงและขยายระบบจําหนายพลังไฟฟา ฉบับท่ี 13   

ป 2565 - 2569  

ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการจัดทําแผน 

10 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร (ICT)  

ป 2560 - 2564  

ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการนําเสนอ ครม. 



63 
 

ช่ือโครงการ ความเห็น ขอเสนอแนะ 
11 แผนโครงการศูนยฝกอบรมและทดสอบทักษะของ กฟน.  

ระยะท่ี 2 ป 2559-2565 

ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการนําเสนอ สศช. 

12 แผนจัดหายานพาหนะและเครื่องมือกลของการไฟฟานคร

หลวง ป 2560-2565  

ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการนําเสนอ ครม. 

13 แผนงานกอสรางอาคารศูนยควบคมุระบบไฟฟา แหงท่ี 3 ป 

2559- 2563 

ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการนําเสนอ สศช. 

14 โครงการรวมรถไฟฟาป 2560-2563  ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการนําเสนอ ครม. 

15 แผนงานประสานสาธารณูปโภคท่ัวไป ป 2559-2563  ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการนําเสนอ สศช. 

การไฟฟาสวนภูมิภาค 

16 พัฒนาระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานหมุนเวียนบนพ้ืนท่ี เกาะ

กูด เกาะหมาก จ.ตราด 
ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการนําเสนอคณะกรรมการ กฟภ. 

17 พัฒนาระบบไฟฟาในเมืองใหญ ระยะท่ี 1 ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการนําเสนอ สศช. 

18 พัฒนาระบบสงและจําหนาย ระยะท่ี 1 ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการนําเสนอ สศช. 

19 พัฒนาระบบผลิตไฟฟาดวยทุงกังหันลมในพ้ืนท่ีภาคใต ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการศึกษาความเหมาะสม 

20 โรงไฟฟาพลังนํ้าชุมชน ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการศึกษาความเหมาะสม 

21 ติดตั้งระบบมิเตอรอัจฉริยะ (AMI) สําหรับผูใชไฟฟารายใหญ ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการศึกษาความเหมาะสม 

22 พัฒนาระบบไฟฟาใหพ้ืนท่ีเกาะตางๆ ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการศึกษาความเหมาะสม 

23 พัฒนาระบบไฟฟาเพ่ือรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ ระยะท่ี 2 
ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการศึกษาความเหมาะสม 

24 พัฒนาระบบสงและจําหนาย ระยะท่ี 2 ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการรางรายละเอียดโครงการ 

25 พัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ ระยะท่ี 1 ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการรางรายละเอียดโครงการ 

26 พัฒนาระบบไฟฟาในเมืองใหญ ระยะท่ี 2 ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการรางรายละเอียดโครงการ 

27 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนยสั่งการจายไฟ ระยะท่ี 2 ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการรางรายละเอียดโครงการ 
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28 ขยายเขตไฟฟาใหพ้ืนท่ีทํากินทางการเกษตร ระยะท่ี 3 ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการรางรายละเอียดโครงการ 

29 ขยายเขตไฟฟาใหบานเรือนราษฎรรายใหม ระยะท่ี 2 ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการรางรายละเอียดโครงการ 

30 พัฒนาระบบไฟฟาใหพ้ืนท่ีเกาะตางๆ ระยะท่ี 2 ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการรางรายละเอียดโครงการ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

31 โครงการโรงไฟฟาถานหิน จังหวัดกระบ่ี (800MW) ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการนําเสนอ ครม. 

32 โครงการทาเทียบเรือและระบบลําเลียถานหิน โรงไฟฟากระบ่ี 

(800MW) 
ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการนําเสนอ ครม. 

33 โครงการโรงไฟฟาถานหินเทพา 1  (1000MW) ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการนําเสนอ ครม. 

34 โครงการทาเทียบเรือโรงไฟฟาถานหินเทพา(1000MW) ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการนําเสนอ ครม. 

35 โครงการโรงไฟฟาถานหินเทพา 2  (1000MW) ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการนําเสนอ ครม. 

36 โครงการโรงไฟฟาพระนครใต ระยะท่ี 2 (ทดแทนชุดท่ี 1-2) 

(1300MW) 
ยังไมมีความพรอมในการดําเนินโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 

37 โครงการรถไฟฟาสายสเีขียวเขม ชวงสมุทรปราการ - บางปู เห็นควรใหชะลอการบรรจุในแผนเงินกู 5 ป เน่ืองจากโครงการอยูระหวางการศึกษารายละเอียดความเหมาะสมโครงการ 

38 โครงการรถไฟฟาสายสเีขียวเขม ชวงคูคต - ลําลูกกา เห็นควรใหชะลอการบรรจุในแผนเงินกู 5 ป เน่ืองจากโครงการอยูระหวางการศึกษารายละเอียดความเหมาะสมโครงการ 

กรมทางหลวงชนบท 

39 โครงการกอสรางสะพานขามแมนํ้าเจาพระยาบรเิวณพระ

สมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ - ถนนเช่ือมตอ - สะพานขามแม

นํ้าทาจีนบริเวณทาฉลอม จ.สมุทรสาคร 

เห็นควรชะลอการบรรจุโครงการไวในแผนเงินกู เน่ืองจากโครงการอยูระหวางการสํารวจออกแบบรายละเอียด ซึ่งคาดวาจะแลวเสรจ็ในป 

2560 โดยคาดวาจะเริ่มดําเนินการสํารวจอสังหารมิทรัพย ในป 2561 จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินในป 2562-2563 

40 โครงการกอสรางสะพานบริเวณสนามบินนํ้า จ.นนทบุรี เห็นควรชะลอการบรรจุโครงการไวในแผนเงินกู เน่ืองจากโครงการยงัไมไดสํารวจและออกแบบรายละเอียด โดยกําหนดแผนการสํารวจฯ 

ไวในป 2560-2561 ดําเนินการสํารวจอสังหารมิทรัพยป 2562 และจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ในป 2563 และพรอมกอสรางในป 2564 
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ช่ือโครงการ ความเห็น ขอเสนอแนะ 

บริษัทรถไฟฟา รฟท. จํากัด (Airport Rail Link) 

41 โครงการระบบอาณัตสิัญญาณ Signaling เห็นควรชะลอ เน่ืองจากโครงการอยูระหวางการสํารวจและออกแบบรายละเอียด และศึกษาการใหเอกชนเขารวมลงทุน 

42 โครงการระบบวิทยุ Radio เห็นควรชะลอ เน่ืองจากโครงการอยูระหวางการสํารวจและออกแบบรายละเอียด และศึกษาการใหเอกชนเขารวมลงทุน 

การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

43 โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบ

นอกกรุงเทพมหานครดานตะวันตก 

เห็นควรให กทพ. พิจารณาถอนโครงการออกจากแผนโครงการเงินกู 5 ป หาก สคร. พิจารณาแลวเห็นวาโครงการน้ี ควรนําไปบรรจุอยูใน

แผนการจดัตั้งกองทุนโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย (Thailand Futrue Fund) โดยขณะน้ีตัวโครงการอยูระหวางการ

พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ท้ังน้ี เมื่อวันท่ี 8 ก.พ. 59 กทพ. ไดสงรายงาน EIA ของโครงการท่ีไดปรบัแก

ตามความเห็นของ คชก. แลวให สผ. เพ่ือนําสงให กก.วล. พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

44 โครงการทางพิเศษสายอุดรรัถยา-พระนครศรีอยุธยา โครงการยังขาดความพรอมในการดําเนินงาน โดยขณะน้ีตัวโครงการอยูระหวางการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(EIA) ท้ังน้ี เมื่อวันท่ี 27 พ.ย. 58 สผ. ไดจัดใหมีการประชุม คชก. เพ่ือพิจารณารายงาน EIA ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางบกและอากาศ 

(คชก.) 1 ครั้ง  

45 โครงการทางพิเศษสายบูรพาวิถี-พัทยา โครงการน้ีมีแนวสายทางท่ีอาจซ้ําซอนกับ ทล.7 ดังน้ัน จึงเห็น กทพ. ใหความสําคญักับการศึกษาความเหมาะสมและการรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชนตามแนวสายทาง โดยขณะน้ีตัวโครงการอยูระหวางการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 

โดยเมื่อวันท่ี 22 พ.ค. 58 กทพ. ไดสงรายงาน EIA ของโครงการให สผ. พิจารณาแลว และ สผ. ไดจดัใหมีการประชุม คชก. เพ่ือพิจารณา

รายงาน EIA ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางบกและอากาศ (คชก.) 2 ครั้ง ซึ่งครั้งท่ี 2 จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 5 ก.พ. 59 

การรถไฟแหงประเทศไทย 

46 งานปรับปรุงทางรถไฟท่ีไมปลอดภยัตอการเดินรถ เห็นควรใหชะลอ เน่ืองจากแผนงานดังกลาวบรรจุอยูในแผนการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานของ รฟท. ระยะเรงดวน พ.ศ. 2553 – 2557 

ดังน้ัน จึงเห็นควรให รฟท. ดําเนินการทบทวนแผนการลงทุนฯดังกลาวและนําเสนอ ครม. พิจารณา  

47 โครงการระบบรถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูม ิสวนตอ

ขยาย ระยะท่ี 1 ชวงพญาไท - บางซื่อ 

เห็นควรใหชะลอ เน่ืองจาก เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2559 กก.สศช. มีมติให รฟท. วาหากสามารถดําเนินโครงการฯ ชวงบางซื่อ – ดอนเมือง 

จะชวยใหเกิดการเช่ือมโยงการเดนิทางระหวาง 2 ทาอากาศยานหลกัของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและจะกอใหเกิดประโยชนทาง

เศรษฐกิจตามเปาหมายท่ีกําหนดไว    

48 งานปรับปรุงสะพาน เห็นควรใหชะลอ เน่ืองจากแผนงานดังกลาวบรรจุอยูในแผนการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานของ รฟท. ระยะเรงดวน พ.ศ. 2553 – 2557 

ดังน้ัน จึงเห็นควรให รฟท. ดําเนินการทบทวนแผนการลงทุนฯดังกลาวและนําเสนอ ครม. พิจารณา  
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ภาคผนวก 3 

รายละเอียดโครงการท่ีไมเห็นควรสนับสนุน 
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ช่ือโครงการ ความเห็น ขอเสนอแนะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

1 โครงการเสรมิสรางศักยภาพอาจารยเพ่ือศึกษาตอระดับ

ปริญญาเอกในตางประเทศ 

ไมเห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนการขอจัดสรรทุนเพ่ือศึกษาตอในระดับปริญญาเอกในตางประเทศ จํานวน 10 ทุน ซึ่งปจจุบันมีหลาย

หนวยงานท่ีไดมีการจัดสรร 

องคการเภสัชกรรม 

2 โครงการกอสรางโรงงานผลติยารังสิตระยะท่ีสอง ไมเห็นควรสนับสนุนโครงการฯ เน่ืองจาก 

1. โครงการกอสรางโรงงานผลิตยารังสิตระยะท่ีสอง เปนการกอสรางโรงงานผลิตยาทดแทนโรงงานผลติเดิมท่ีตั้งอยูบนถนนพระราม 6 ซึ่งไม

สามารถขยายโรงงานได เน่ืองจากกระทบตอสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของชุมชนโดยรอบ อีกท้ัง ยังเปนการดําเนินงานเพ่ือยกระดบัการ

ผลิตยาใหรองรับมาตรฐาน GMP PIC/s 

2. อยางไรก็ตาม อภ. ไมควรใชเงินกูในการดําเนินการ เน่ืองจากท่ีผานมา อภ. มีประสิทธิภาพการเบิกจายในระดบัต่ํา โดยตั้งแตปงบประมาณ 

2553 – 2558 สามารถเบิกจายเงินลงทุนเฉลี่ยไมเกินรอยละ 45 ของวงเงินลงทุนท่ีตองเบิกจายท้ังหมด ซึ่งอาจเสี่ยงตอภาระของดอกเบ้ียใน

อนาคต ขณะท่ีเมื่อพิจารณาสภาพคลองทางการเงินของ อภ. พบวา อยูในเกณฑดโีดยในป 2558 อภ. มีสินทรัพยหมุนเวียนตอหน้ีสินหมนุเวียน

เทากับ 4.3 และมีเงินสดเพ่ือใชในการลงทุน 942.77 ลบ. ซึ่งสามารถนํามาบริหารจัดการการลงทุนได ดังน้ัน จึงควรเบิกจายจากงบประมาณ

รายจายประจาํปรวมกับเงินรายไดของ อภ.นาจะมีความเหมาะสมมากกวา โดยอาจปรับเกลีย่จากการสงเงินไดสุทธิคืนคลัง 

3. ท้ังน้ี อภ. ควรจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกข้ันตอนการดําเนินงานของโครงการท้ังข้ันตอนการออกแบบอาคารและระบบ

สาธารณูปโภค การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ และการกอสราง  เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาการเบิกจายงบประมาณลาชาเหมือนดัง

โครงการท่ีผานมา เชน โครงการกอสรางโรงงานผลิตยารังสติ ระยะท่ีหน่ึง โครงการโรงงานผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ/ไขหวัดนก เปนตน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3 โครงการกอสรางสถาบันมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสรุนาร ี(เฉพาะจัดซื้อครภุัณฑ) 

ไมเห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนการจัดซื้อครุภณัฑเพ่ือรองรับการจัดการเรยีนการสอน ซึ่งเปนภารกิจปกติของมหาวิทยาลยั จึงควรเสนอขอ

ใชงบประมาณปกต ิและใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการตอไป  ซึ่งปจจุบันอยูระหวางดําเนินการกอสรางอาคารสิ่งปลกูสราง 

กําหนดแลวเสรจ็ปงบประมาณ 2561 ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 2,700.0000 ลานบาท (ป 61-63) เปนการเสนอขอจดัซื้อครภุัณฑ อาทิ ครุภณัฑ

ทางการแพทย ครุภณัฑแพทยทางเลือกและฟนฟูสมรรถภาพผูปวย ครุภณัฑประจําหองบรรยายทางการแพทยและสาธารณสุข   

4 โครงการกอสรางอาคารพยาธิวิทยาและสนับสนุนบริการ 

(เฉพาะจัดซื้อครภุัณฑ)  

ไมเห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนโครงการจดัซื้อครภุัณฑเพ่ือรองรบัการจัดการเรยีนการสอน ซึ่งเปนภารกิจปกติของมหาวิทยาลยั จึงควร

เสนอขอใชงบประมาณปกต ิและใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการตอไป  ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการกอสรางอาคาร 
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ช่ือโครงการ ความเห็น ขอเสนอแนะ 
กําหนดแลวเสรจ็ป 2560 ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 300.0000 ลานบาท  (ป 60) เปนการเสนอขอจัดซื้อครุภณัฑพยาธิวิทยา  

5 โครงการตั้งสํานักวิชาทันตแพทยศาสตร (เฉพาะจัดซื้อ

ครุภณัฑ)   

ไมเห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนโครงการจดัซื้อครภุัณฑเพ่ือรองรบัการจัดการเรยีนการสอน ซึ่งเปนภารกิจปกติของมหาวิทยาลยั จึงควร

เสนอขอใชงบประมาณปกต ิโดยขอรับการจัดสรรงบประมาณ 308.9000 ลานบาท (ป 61-63) สําหรบัจัดซื้อครภุัณฑเพ่ือการเรียนการสอน

ทันตแพทย และครภุัณฑหอพักนักศึกษาทันตแพทย  

6 โครงการจดัตั้ง Northeastern Food Valley จ.นครราชสีมา 

(เฉพาะจัดซื้อครภุัณฑ)   

ไมเห็นควรสนับสนุน โดยเปนโครงการใหม  เพ่ือจัดหาสถานท่ีกักเก็บนํ้าฝนเพ่ือนําเปนนํ้าดิบรองรับการผลิตนํ้าประปา โดยขุดขยาย ปูพ้ืนอาง

เก็บนํ้าฝนและวางทอสงนํ้าประปา ซึ่งไมเก่ียวของกับการจดัการเรียนการเสนอโดยตรง จึงควรขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจาย

ประจําปตอไป โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณ 250.0000 ลานบาท (ป 60-62)  

7 โครงการกอสรางอางเก็บนํ้าฝนเพ่ือจัดทําเปนนํ้าประปา  ไมเห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนการขอรับการจดัสรรงบประมาณในการซื้อครุภณัฑ ซึ่งยังไมมีความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการในทันที 

จึงควรขอรับการจดัสรรงบประมาณปกต ิโดยขอรับการจัดสรรงบประมาณ 529.7500 ลานบาท (ป 61-63) เปนการเสนอขอจดัซื้อครภุณัฑ 

อาทิ ครุภัณฑประจาํหองปฏิบัติการพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาคณุภาพสนิคาเกษตรและความปลอดภัยดานอาหาร ครุภัณฑเพ่ือการพัฒนาคณุภาพ

สินคาเกษตรและความปลอดภยัดานอาหารเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   

8 โครงการผลติแพทยและพยาบาลเพ่ิม ไมเห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากการดําเนินโครงการใชวงเงินจํานวนมากถึง 3,940.1163 ลานบาท (ป 61 - 64) และกอหน้ีผูกพันงบประมาณ

ระยะยาว ประกอบกับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารีเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  จึงเห็นควรใหจัดทําแผนการนําเงินรายไดของ

มหาวิทยาลยัมาสมทบในการสรางอาคารผูปวยนอกและอํานวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัและ จัดหาครุภณัฑท่ีขอเสนอมา และขอรับการ

จัดสรรงบประมาณปกต ิเพ่ือการมสีวนรวมและการใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

9 โครงการจดัหาครุภณัฑสาํหรับเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน

การสอนและการวิจยั 

ไมเห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนการจัดซื้อครุภณัฑเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน โดยขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจายประจําป

ตอไป  โดยขอรับการจดัสรรงบประมาณ 1,849.6265 ลานบาท (ป 61-65) เปนการเสนอขอจัดซื้อครภุัณฑเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

และการวิจัยช้ันสูง ท่ีกอใหเกิดองคความรู และพัฒนาทักษะการปฏบัิติงานในสาขาวิชาชีพตางๆ อาทิ ครุภณัฑสาขาวิทยาศาสตร ทันต

แพทยศาสตร เกษตรศาสตร วิจิตรศิลป ศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิจัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

10 โครงการกอสรางหองผาตัดช้ัน 2 อาคารกิตติวัฒนา  

ระยะท่ี 3 จํานวน 8 หอง  

ไมเห็นควรใหสนับสนุน เน่ืองจากเปนโครงการใหมท่ีมุงเนนการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและจดัซื้อครภุณัฑเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน

และใหบริการทางการแพทย ซึ่งเปนภารกิจปกติของมหาวิทยาลยั จึงควรเสนอขอใชงบประมาณปกต ิหรือใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัยในการดําเนินการ 
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ช่ือโครงการ ความเห็น ขอเสนอแนะ 
11 โครงการพัฒนาศักยภาพงานบริการรังสรีวมรักษา  ไมเห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนโครงการใหมท่ีเนนการจดัซื้อครภุัณฑเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใหบริการทางการแพทยและการจดัการเรียนการ

สอนเก่ียวกับการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งเปนภารกิจปกติของมหาวิทยาลัย อีกท้ัง ปจจุบัน รพ. มีอุปกรณการใหบริการรักษาทางดานโรคมะเร็งอยู

แลว เชน เครื่องเอกซเรยหลอดเลอืดแบบ 2 ระนาบท่ีใหบริการตั้งแตป 2555  จึงยังไมมีความจําเปนเรงดวนในการดําเนินการ และควร

พิจารณาเสนอขอใชเงินจากงบประมาณประจาํปหรือเงินรายไดของโรงพยาบาลแทนการใชเงินกู  

12  โครงการพัฒนาระบบบริการและจัดตั้งศูนยมะเร็งและ

ศูนยปลูกถายเซลลตนกําเนิดและอวัยวะ   

ไมเห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนโครงการใหมท่ีมุงเนนการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและจดัซื้อครภุัณฑทางการแพทย/สาํนักงานสําหรบั

พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนและการพัฒนาบริการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งเปนภารกิจปกติของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรใหเสนอขอใช

งบประมาณปกติหรือเงินรายไดในการดําเนินการ โดยมีการจัดทําแผนผลิตและพัฒนาบุคลากรระยะยาว การวิเคราะหอัตรากําลัง รวมถึงการ

วางแผนจัดอัตรากําลังในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากการใหบริการจําเปนตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความรูและความชํานาญโดยเฉพาะ 

13 โครงการกอสรางอาคารโรงงานอุตสาหกรรมตนแบบทาง

อาหารและบรรจุภณัฑ ตามหลักสขุาภิบาลอาหาร 

ไมเห็นควรสนับสนุนโครงการ เน่ืองจากโครงการยังไมแสดงใหเห็นถึงผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยควรบูรณาการกับ

กระทรวงวิทยาศาสตร ตามมติ ครม เมื่อวันท่ี 16 พ.ค. 2559 ท่ีเห็นชอบใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหนวยงานหลักในการ

ขับเคลื่อนการจัดตั้งและดําเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร ซึ่งจะมีการจัดทําโรงงานตนแบบเชนกัน 

14 ศูนยความเปนเลิศดานการรักษาผูปวยบาดเจ็บและความ

ผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหนา 

ไมเห็นควรใหสนับสนุน เน่ืองจากเปนโครงการใหมท่ีมุงเนนการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและจดัซื้อครภุณัฑเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน

และใหบริการทางการแพทย ซึ่งเปนภารกิจปกติของมหาวิทยาลยัท่ีสามารถขอรับการจดัสรรผานงบประมาณประจําปหรือใชเงินรายไดของ

มหาวิทยาลยัในดําเนินการ 

15 โครงการสรางกําลังคนและวิจยัดานวิทยาศาสตรท่ีเนนการ

สรางนวัตกรรมโดยความรวมมือกับอุตสาหกรรมเพ่ือ

สงเสริมอุตสาหกรรมไทยใหแขงขันในระดับโลกและ

สงเสริมลาํปางเปนศูนยเซรามิกระดับอาเซียนและ

ศูนยกลางการเรียนรูดานพลังงานทางเลือกในระดับ

อาเซียน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ศูนยลําปาง 

ไมเห็นควรสนับสนุนโครงการ เน่ืองจากยังขาดรายละเอียดท่ีชัดเจนในการดําเนินโครงการท้ังในดานการบริหารโครงการ และรายละเอียดการ

กอสรางอาคาร อีกท้ัง ลําปางมีศูนยวิจัยดานเซรามิกจํานวนหน่ึง เชน ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามกิ ของกรมสงเสรมิอุตสาหกรรม และกลุม

การผลิตและออกแบบอุตสาหกรรมเซรามิก (Ceramic Design and Manufacturing: CDM) ของ MTEC เปนตน หาก มธ. สรางความ

เช่ือมโยงและบูรณาการกับศูนยเหลาน้ันจะกอใหเกิดประโยชนกับนักศึกษาไดเปนอยางด ี

16 โครงการศูนยวิจัยและพัฒนาเพ่ือตอบสนองความตองการ

นวัตกรรมของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ไมเห็นควรสนับสนุนโครงการ เน่ืองจาก 

1. โครงการยังไมมีความจําเปนเรงดวน เปนการจดัซื้อครภุัณฑและกอสรางอาคาร โดยยังไมมรีายละเอียดของแบบอาคารท่ีจะจดัสราง 

2. ปจจุบันมีสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ/เอกชน ท่ีใหการสนับสนุนดานบรรจภุัณฑอยูหลายแหง เชน หนวยวิจัยและออกแบบบรรจุ
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ช่ือโครงการ ความเห็น ขอเสนอแนะ 
ภัณฑ (Packaging Research and Design Unit) ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั เปนตน 

17 การเฝาระวังความปลอดภัยในอาหารและผลิตภัณฑ

เกษตรเพ่ือการสงออก 

ไมเห็นควรสนับสนุนโครงการ เน่ืองจาก 

1. โครงการยังไมมีความจําเปนเรงดวน โดยเปนการจดัซื้อครภุัณฑเทาน้ัน โดยยังไมมีการแสดงใหเห็นถึงความพรอมดานอาคารและสถานท่ีท่ี

จะรองรับเครื่องมือ/อุปกรณท่ีชัดเจน 

2. มีหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ท่ีมีหนาท่ีคลายคลึงกัน เชน (1) กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานท่ีใหบริการ

ตรวจสอบสารพิษในอาหาร (2) ศูนยเทคโนโลยีข้ันสูงเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร และศูนยความปลอดภยัอาหารมาตรฐานสากล ของสถาบัน

วิทยาการข้ันสูงแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (3) สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เปนตน 

18 โครงการจดัตั้งศูนยบริการเภสัชกรรมอุตสาหการ  ไมเห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากเปนโครงการใหมสําหรับจัดซื้อครุภณัฑเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานการตรวจวิเคราะหยา ผลติภณัฑสุขภาพ 

สมุนไพร การทดสอบชีวสมมลูยาใหม และการสรางบุคลากรท่ีมีความรูความเช่ียวชาญดานการตรวจวิเคราะหยา ซึ่งถือเปนภารกิจปกตขิอง

คณะเภสัชศาสตร ท้ังดานการจัดการเรยีนการสอนและการสงเสรมิการทํางานวิจัยดานเภสัชกรรม จึงควรเสนอขอรับการจัดสรรจาก

งบประมาณรายจายประจําป โดยจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ แผนดําเนินการโครงการ และแผนบุคลากรท่ีชัดเจนสําหรับรองรับการ

ดําเนินงานของโครงการน้ี ประกอบการพิจารณาจดัสรรดวย 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

19 โครงการยกระดับการวิจัยระดับสงู ไมเห็นควรสนับสนุนโครงการ เน่ืองจาก 

1. โครงการใชงบประมาณสูงมาก โดยเปนการจัดซื้อครุภณัฑเทาน้ัน หากตองใชเงินกู จะตองแบกรับภาระดอกเบ้ียท่ีสูง และไมมีการแสดงให

เห็นถึงความพรอมดานอาคารและสถานท่ีท่ีจะรองรับเครื่องมือ/อุปกรณท่ีชัดเจน 

2. โครงการยังขาดการกําหนดสถานะของมหาวิทยาลัยวาจะมุงเนนงานวิจัยใดเปนสําคัญและไมไดแสดงใหเห็นถึงความเช่ือมโยงกับ

มหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ในภูมภิาค   

นอกจากน้ี โครงการมีการฝกอบรมใหแกภาคธุรกิจเอกชน (ไมไดใหภาคเอกชนเขาไปรวมวิจัย) และการกําหนด KPI คอนขางต่ําเกินไป 

20 โครงการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม 

ไมเห็นควรสนับสนุนโครงการ เน่ืองจากเปนโครงการท่ีขาดจุดเนน และอาจมีบทบาทหนาท่ีซ้ําซอนกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีอยู

แลวในปจจุบัน  

21 โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาและ 

การวิจัยทางสัตวศาสตร 

ไมเห็นควรสนับสนุนโครงการ เน่ืองจากยังไมมีความจําเปนเรงดวนในการดําเนินการ ขาดรายละเอียดท่ีชัดเจนประกอบการวิเคราะห และยังไม

ผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี

22 โครงการลงทุนดานวิทยาศาสตรเพ่ือการวิจัย ไมเห็นควรสนับสนุนโครงการ เน่ืองจากขาดรายละเอียดท้ังบัญชีครภุณัฑ การดําเนินโครงการ และการใชงบประมาณ อีกท้ัง สาระของ
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ช่ือโครงการ ความเห็น ขอเสนอแนะ 
โครงการมุงเนนการจดัหาครภุณัฑดาน IT เทาน้ัน 

23 โครงการยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานดานการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ไมเห็นควรสนับสนุนโครงการ เน่ืองจาก ขาดรายละเอียดท้ังบัญชีครภุัณฑ การดําเนินโครงการ และการใชงบประมาณ อีกท้ัง สาระของ

โครงการมุงเนนการจดัหาครภุณัฑดาน IT เทาน้ัน 

24 โครงการศูนยเกษตร อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรเพ่ือประเทศไทย

และอาเซยีน (KU-Ac.T SAFE) 

ไมเห็นควรสนับสนุนโครงการ เน่ืองจากเปนโครงการจัดตั้งศูนยประสานและรวบรวมขอมูล/องคความรูท่ีมีในองคกร ยังไมมคีวามจําเปน

เรงดวนในการดาํเนินการ ควรพิจารณาดําเนินการรวมกับโครงการอ่ืนท่ีมีความเก่ียวของเช่ือมโยงกัน เชน โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการ

เปลี่ยนผานระบบเกษตรและอาหารสูการพัฒนาประเทศ (KU) เปนตน เพ่ือผลสมัฤทธ์ิของโครงการและเพ่ือใหการบรหิารงบประมาณเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ 

25 โครงการสงเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ เพ่ือรองรับภาคการผลิตและภาคบริการ 

ไมเห็นควรสนับสนุนโครงการ เน่ืองจากโครงการยังขาดรายละเอียดและความพรอมในการดําเนินโครงการ ทําใหไมเหมาะท่ีจะใชเงินกูท่ีมีภาระ

ในเรื่องดอกเบ้ีย จึงควรใชงบประมาณจากแหลงอ่ืนมากกวา  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

26 โครงการ การจัดการมลพิษปนเปอนในนํ้าผิวดินท่ีใชในการ

ผลิตนํ้าประปา 

ไมเห็นควรสนับสนุนโครงการ เน่ืองจากยังขาดรายละเอียดท่ีชัดเจนในการ

ดําเนินโครงการท้ังในดานการบริหารโครงการ และรายละเอียดการ

กอสรางอาคาร   

ยังไมสามารถติดตอผูยื่นขอเงินกูเพ่ือขอความชัดเจนในเรื่องช่ือ

และขอบเขตของโครงการวาจะเปน "โครงการการจดัการมลพิษ

ปนเปอนในผิวดินท่ีใชในการผลิต" หรือ "การติดตามตรวจวัดเพ่ือ

แกปญหาหมอกควันภาคเหนือและวิกฤตนํ้าในอนาคต" ซึ่งทําให

เกิดความสับสนในการพิจารณา 

กรมชลประทาน 

27 โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานโครงการ 

สงนํ้าและบํารุงรักษาลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ 

โครงการมีขนาดใหญท่ีควรนําเสนอคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ พิจารณา  

1 ความเหมาะสมและความจําเปนเรื่องแหลงเงินลงทุน เน่ืองจากคาใชจายท้ังหมดของโครงการเปนคาใชจายในประเทศในรูปเงินบาท และ  

2. ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการบรหิารจดัการทรัพยากรนํ้า (พ.ศ. 2558-2569) เพ่ือใหการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าของประเทศมี

เอกภาพและมีประสิทธิภาพ 

28 โครงการปองกันนํ้าทวมเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูม ิ 

29 โครงการบรรเทาอุทกภยัเมืองนครศรีธรรมราช  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

30 โครงการปรับปรุงระบบสงนํ้าคลอง P.R. (C-1)  

จังหวัดพิษณุโลก 
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ช่ือโครงการ ความเห็น ขอเสนอแนะ 

กรมทางหลวง 

31 โครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร ระยะ 2 จํานวน 16 สายทาง 

 ทางหลวงหมายเลข 101  

อ.รองกวาง-นาน ตอน หวยแก็ต - ฝงหมิ่น                   

เห็นควรให ทล. พิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

ท้ังน้ี กรณีท่ี ทล. มีความจําเปนเรงรัดการดาํเนินโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร เห็นควรใหเสนอโครงการฯ ในคราว

เดียวกันและใชแหลงเงินกูในลักษณะสมทบกับงบประมาณปกติในสดัสวน 50 : 50  

หมายเหต:ุ ศึกษาความเหมาะสม (FS) แลวเสร็จ สํารวจและออกแบบแลวเสร็จ 

 ทางหลวงหมายเลข 103  

อ.รองกวาง-อ.งาว ตอน แมตีบ - บรรจบ ทล.หมายเลข1 

เห็นควรให ทล. พิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

ท้ังน้ี กรณีท่ี ทล. มีความจําเปนเรงรัดการดาํเนินโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร เห็นควรใหเสนอโครงการฯ ในคราว

เดียวกันและใชแหลงเงินกูในลักษณะสมทบกับงบประมาณปกติในสดัสวน 50 : 50 

หมายเหต:ุ ศึกษาความเหมาะสม (FS) แลวเสร็จ สํารวจและออกแบบแลวเสร็จ 

 ทางหลวงหมายเลข 229 อ.มัญจาคีรี - อ.บานสามหมอ 

(โครงการอยูระหวางการสํารวจและออกแบบรายละเอียด) 

เห็นควรให ทล. พิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

ท้ังน้ี กรณีท่ี ทล. มีความจําเปนเรงรัดการดาํเนินโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร เห็นควรใหเสนอโครงการฯ ในคราว

เดียวกันและใชแหลงเงินกูในลักษณะสมทบกับงบประมาณปกติในสดัสวน 50 : 50 

 ทางหลวงหมายเลข 23 รอยเอ็ด – ยโสธร 

(โครงการอยูระหวางการสํารวจและออกแบบรายละเอียด) 

เห็นควรให ทล. พิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

ท้ังน้ี กรณีท่ี ทล. มีความจําเปนเรงรัดการดาํเนินโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร เห็นควรใหเสนอโครงการฯ ในคราว

เดียวกันและใชแหลงเงินกูในลักษณะสมทบกับงบประมาณปกติในสดัสวน 50 : 50 

 ทางหลวงหมายเลข 2085 , 2178 

แยกทางหลวงหมายเลข 24 – อุบลราชธานี 

(โครงการอยูระหวางการสํารวจและออกแบบรายละเอียด) 

เห็นควรให ทล. พิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

ท้ังน้ี กรณีท่ี ทล. มีความจําเปนเรงรัดการดาํเนินโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร เห็นควรใหเสนอโครงการฯ ในคราว

เดียวกันและใชแหลงเงินกูในลักษณะสมทบกับงบประมาณปกติในสดัสวน 50 : 50 

 ทางหลวงหมายเลข 33 อ.บางปะหัน - อ.ภาชี เห็นควรให ทล. พิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

ท้ังน้ี กรณีท่ี ทล. มีความจําเปนเรงรัดการดาํเนินโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร เห็นควรใหเสนอโครงการฯ ในคราว

เดียวกันและใชแหลงเงินกูในลักษณะสมทบกับงบประมาณปกติในสดัสวน 50 : 50 

หมายเหต:ุ ศึกษาความเหมาะสม (FS) แลวเสร็จสํารวจและออกแบบแลวเสร็จ 
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ช่ือโครงการ ความเห็น ขอเสนอแนะ 
 ทางหลวงหมายเลข 225 นครสวรรค - ชัยภูมิ ตอน 1 

(โครงการอยูระหวางการสํารวจและออกแบบรายละเอียด) 

เห็นควรให ทล. พิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

ท้ังน้ี กรณีท่ี ทล. มีความจําเปนเรงรัดการดาํเนินโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร เห็นควรใหเสนอโครงการฯ ในคราว

เดียวกันและใชแหลงเงินกูในลักษณะสมทบกับงบประมาณปกติในสดัสวน 50 : 50 

 ทางหลวงหมายเลข 101 

สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน เกาะตาเลีย้ง - อ.สวรรคโลก 

เห็นควรให ทล. พิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

ท้ังน้ี กรณีท่ี ทล. มีความจําเปนเรงรัดการดาํเนินโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร เห็นควรใหเสนอโครงการฯ ในคราว

เดียวกันและใชแหลงเงินกูในลักษณะสมทบกับงบประมาณปกติในสดัสวน 50 : 50 

หมายเหต:ุ ศึกษาความเหมาะสม (FS) แลวเสร็จสํารวจและออกแบบแลวเสร็จ 

 ทางหลวงหมายเลข 103  

อ.รองกวาง-อ.งาว ตอน บานหนุน - แมตีบ 

เห็นควรให ทล. พิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

ท้ังน้ี กรณีท่ี ทล. มีความจําเปนเรงรัดการดาํเนินโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร เห็นควรใหเสนอโครงการฯ ในคราว

เดียวกันและใชแหลงเงินกูในลักษณะสมทบกับงบประมาณปกติในสดัสวน 50 : 50 

หมายเหต:ุ ศึกษาความเหมาะสม (FS) แลวเสร็จสํารวจและออกแบบแลวเสร็จ 

 ทางหลวงหมายเลข 225 นครสวรรค - ชัยภูมิ ตอน 2 

(โครงการอยูระหวางการสํารวจและออกแบบรายละเอียด) 

เห็นควรให ทล. พิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

ท้ังน้ี กรณีท่ี ทล. มีความจําเปนเรงรัดการดาํเนินโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร เห็นควรใหเสนอโครงการฯ ในคราว

เดียวกันและใชแหลงเงินกูในลักษณะสมทบกับงบประมาณปกติในสดัสวน 50 : 50  

 ทางหลวงหมายเลข 229 อ.บานไผ - อ.มัญจาครี ี เห็นควรให ทล. พิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

ท้ังน้ี กรณีท่ี ทล. มีความจําเปนเรงรัดการดาํเนินโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร เห็นควรใหเสนอโครงการฯ ในคราว

เดียวกันและใชแหลงเงินกูในลักษณะสมทบกับงบประมาณปกติในสดัสวน 50 : 50 

หมายเหต:ุ ศึกษาความเหมาะสม (FS) แลวเสร็จสํารวจและออกแบบแลวเสร็จ 

 ทางหลวงหมายเลข 225 นครสวรรค - ชัยภูมิ ตอน 3 

(โครงการอยูระหวางการสํารวจและออกแบบรายละเอียด) 

เห็นควรให ทล. พิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

ท้ังน้ี กรณีท่ี ทล. มีความจําเปนเรงรัดการดาํเนินโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร เห็นควรใหเสนอโครงการฯ ในคราว

เดียวกันและใชแหลงเงินกูในลักษณะสมทบกับงบประมาณปกติในสดัสวน 50 : 50  

 ทางหลวงหมายเลข 225 นครสวรรค - ชัยภูมิ ตอน 4 

(โครงการอยูระหวางการสํารวจและออกแบบรายละเอียด) 

เห็นควรให ทล. พิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

ท้ังน้ี กรณีท่ี ทล. มีความจําเปนเรงรัดการดาํเนินโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร เห็นควรใหเสนอโครงการฯ ในคราว

เดียวกันและใชแหลงเงินกูในลักษณะสมทบกับงบประมาณปกติในสดัสวน 50 : 50  
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ช่ือโครงการ ความเห็น ขอเสนอแนะ 
 ทางหลวงหมายเลข 210 อ.วังสะพุง - อ.นากลาง 

(โครงการอยูระหวางการสํารวจและออกแบบรายละเอียด) 

เห็นควรให ทล. พิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

ท้ังน้ี กรณีท่ี ทล. มีความจําเปนเรงรัดการดาํเนินโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร เห็นควรใหเสนอโครงการฯ ในคราว

เดียวกันและใชแหลงเงินกูในลักษณะสมทบกับงบประมาณปกติในสดัสวน 50 : 50  

 ทางหลวงหมายเลข 21 อ.หลมสัก - อ.หลมเกา – เลย 

(โครงการอยูระหวางการสํารวจและออกแบบรายละเอียด) 

เห็นควรให ทล. พิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

ท้ังน้ี กรณีท่ี ทล. มีความจําเปนเรงรัดการดาํเนินโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร เห็นควรใหเสนอโครงการฯ ในคราว

เดียวกันและใชแหลงเงินกูในลักษณะสมทบกับงบประมาณปกติในสดัสวน 50 : 50 

 ทางหลวงหมายเลข 225 นครสวรรค - ชัยภูมิ ตอน 5 

(โครงการอยูระหวางการสํารวจและออกแบบรายละเอียด) 

เห็นควรให ทล. พิจารณาจัดลาํดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

ท้ังน้ี กรณีท่ี ทล. มีความจําเปนเรงรัดการดาํเนินโครงการกอสรางทางสายหลักใหเปน 4 ชองจราจร เห็นควรใหเสนอโครงการฯ ในคราว

เดียวกันและใชแหลงเงินกูในลักษณะสมทบกับงบประมาณปกติในสดัสวน 50 : 50 

กรมทางหลวงชนบท 

32 ถนนสายตอเช่ือมถนนวัดก่ิงแกว - สาย A6 (A11) เห็นควรให ทช. พิจารณาจัดลําดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับจดัสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

หมายเหต:ุ โครงการไดมีการออกแบบรายละเอียดแลวเสรจ็ โดยจะดําเนินการสํารวจอสังหารมิทรัพย ในป 2560 จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินในป 2561 

และพรอมดําเนินการกอสรางในป 2562 ท้ังน้ี เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2547  ครม. ไดมีมติเห็นชอบแผนแมบทการพัฒนาเมืองศูนยกลางการ

บินสุวรรณภมูิของสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ.2546 

33 ถนนสายตอเช่ือมถนนวัดก่ิงแกว - ถนนรัตนโกสินทร  

200 ป (ชวงท่ี2) 

เห็นควรให ทช. พิจารณาจัดลําดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับจดัสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

หมายเหต:ุ โครงการไดมีการออกแบบรายละเอียดแลวเสรจ็ โดยจะดําเนินการสํารวจอสังหารมิทรัพยในป 2560  จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินในป 2561-

2562 และพรอมดําเนินการกอสรางในป 2563 ท้ังน้ี เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2547 ครม. ไดมีมตเิห็นชอบแผนแมบทการพัฒนาเมือง

ศูนยกลางการบินสุวรรณภูมิของสาํนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ.2546 

34 ถนนสาย สป.1006 แยก ทล.3 - เคหะบางพลี อ.บางบอ,

บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 

เห็นควรให ทช. พิจารณาจัดลําดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับจดัสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

หมายเหต:ุ โครงการไดมีการออกแบบแลวเสร็จ โดยจะดําเนินการสาํรวจอสังหารมิทรัพยในป 2560 จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินในป 2561-2562 และ

พรอมดําเนินการกอสรางในป 2563  

35 ถนนสายรวมพัฒนา- ทล.34 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เห็นควรให ทช. พิจารณาจัดลําดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับจดัสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

หมายเหต:ุ โครงการไดมีการสํารวจออกแบบรายละเอียดแลวเสร็จ และไดรับงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือดําเนินการสํารวจอสังหารมิทรัพย 
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ช่ือโครงการ ความเห็น ขอเสนอแนะ 
จํานวน 15.780 ลานบาท โดยจะดําเนินการจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินในป 2560 - 2561 และพรอมดําเนินการกอสรางในป 2562  

36 ถนนสายแยก ทล.34 (กม.ท่ี 26) เช่ือมกับทางหลวงชนบท

สาย ฉช.3001 (ตอนท่ี2) จ.สมุทรปราการ 

เห็นควรให ทช. พิจารณาจัดลําดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับจดัสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

หมายเหต:ุ โครงการไดมีการออกแบบรายละเอียดแลวเสรจ็ โดยจะดําเนินการสํารวจอสังหารมิทรัพยในป 2560  จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินในป 2561 

และพรอมดําเนินการกอสรางในป 2562   

37 ถนนสายแยก ทล.1020 - บ.ก่ิวแกว อ.เทิง,จุน   

จ.เชียงราย,พะเยา 

เห็นควรให ทช. พิจารณาจัดลําดับความสําคญัของสายทางตามความจําเปนเรงดวนและเสนอขอรับจดัสรรงบประมาณปกติตามข้ันตอน 

หมายเหต:ุ โครงการไดมีการศึกษาความเหมาะสม สํารวจและออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมแลวเสร็จ โดยไดดําเนินการสํารวจ

อสังหาริมทรัพยในป 2558-2559 (ผลการดําเนินงาน 92.5%)  และจะดําเนินการจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินในป 2560 และพรอมดําเนินการกอสราง

ในป 2561  

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

38 โครงการชดเชยคาใชจายในการดาํเนินการตามมาตรการ

ลดภาระคาครองชีพประชาชน(รถเมลฟรี 800 คัน) 

เน่ืองจากโครงการดังกลาวเปนมาตรการระยะสั้น ประกอบกับปจจบัุน คค. อยูระหวางการเรงเตรียมความพรอมในการจดัใหมรีะบบเพ่ือเปน

เครื่องมือของรัฐในการลดภาระคาครองชีพในการเดินทางเฉพาะกลุม ไดแก กลุมผูมีรายไดนอย ผูพิการ 

บริษัทรถไฟฟา รฟท. จํากัด (Airport Rail Link) 

39 โครงการระบบราง Track work ( 3 ก.ม.) เห็นควรใหใชงบประมาณปกตแิทน 

 

 

 

การรถไฟแหงประเทศไทย 

40 โครงการจดัหารถโบก้ีบรรทุกตูสินคา จํานวน 308 คัน ไมเห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากโครงการดังกลาวจะสงมอบรถโบก้ีบรรทุกตูสินคา ใหครบตามจํานวนภายในป 2559                                                                                                           

41 โครงการจดัหารถโดยสารรุนใหม สําหรับเชิงพาณิชย 

จํานวน 115 คัน 
ไมเห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากโครงการดังกลาวจะสงมอบรถโดยสารรุนใหม สําหรับเชิงพาณิชย ใหครบตามจํานวนภายในป 2559                                                                                                           

42 โครงการจดัหารถจักรดเีซลไฟฟา 50 คัน ไมเห็นควรสนับสนุน เน่ืองจากโครงการดังกลาวจะสงมอบรถจักรดีเซลไฟฟาใหครบตามจํานวนภายในป 2560                                                                                                           
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