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 i 

บทสรุปผู้บริหาร 
(Executive Summary) 

ความเป็นมา 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมีผลกระทบ

โดยตรงถึงความอยู่ดีกินดีของประชาชน ช่วยยกระดับ 
ความเป็นอยู่ให้มีมาตรฐานการด ารงชีพที่สูงขึ้น ครัวเรือน 
มีรายได้เพียงพอที่จะด ารงชีวิตและสร้างเสริมความเจริญ 
เติบโตก้าวหน้าของครอบครัว รายได้ประชาชาติโดยรวมที่
เพ่ิมสูงขึ้นจะเป็นตัวบ่งชี้การพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจาก
กับดักรายได้ปานกลางเข้าสู่ระดับประเทศที่มีการพัฒนา  
โดยปัจจุบันรายได้ประชากรต่อหัวของคนไทยอยู่ที่ระดับ 
6,032.70 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ต่อคนต่อปี ซึ่งหมายถึง
ประเทศไทยต้องแข่งขันในเวทีการค้าโลกกับประเทศอ่ืนๆ 
อีกมากมาย ท าอย่างไรจึงจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ที่รุนแรงนั้นได้ ค าตอบที่ตรงไปตรงมาต่อค าถามนั้นก็คือ  
การเร่งพัฒนาในภาคส่วนที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ซึ่งหนึ่งในภาคส่วนที่ส าคัญยิ่งที่จะช่วยเสริมสร้าง 
ปัจจัยดังกล่าว ได้แก่ การสร้างระบบคมนาคมขนส่งที่ 
มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาชุมชน 
และสิ่งแวดล้อมเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชน  
รัฐบาลจึงก าหนดนโยบายลงทุนในโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งและโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทาง 
ด้านสังคมขึ้นเป็นนโยบายเร่งด่วนในปัจจุบัน เพ่ือให้
ประชาชนมีระบบโครงข่ายคมนาคมมีความเชื่อมโยงและ 
เป็นระบบพื้นฐานของการขนส่ง เป็นเครือข่ายครอบคลุม
เชื่อมโยงทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ให้เกิดความสะดวก ลดต้นทุนการเดินทางและการขนส่งสินค้า  
ช่วยเพ่ิมประสิทธภิาพ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน ดังจะเห็นได้จาก
การถูกก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 ที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคมนาคมของประเทศ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ 
การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 5 
การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม  

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ในฐานะหน่วยงาน
ภาครัฐซึ่งมีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ
ผ่านนโยบายด้านการคลังและการลงทุนของประเทศ  
ท าหน้าทีจ่ัดหาแหล่งเงินกู้เพ่ือสนับสนุนการลงทุนในโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว อาทิ 
โครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Development Policy Loan: เงินกู้ DPL) โครงการเงินให้กู้ต่อ
แก่รัฐวิสาหกิจ ส าหรับโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานสาขาระบบ
รางและขนส่งทางบก รวมทั้งโครงการตามมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจต่าง ๆ เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและเพ่ิมเม็ดเงินเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจในระยะเวลาสั้น โดยโครงการต่าง ๆ เหล่านี้
ล้วนมีความจ าเป็นต้องใช้เม็ดเงินลงทุนเป็นจ านวนมาก 
เพ่ือมาสนับสนุนการลงทุน อย่างไรก็ดี ด้วยงบประมาณ 
มีอย่างจ ากัดไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนโครงการลงทุน 
ขนาดเล็ก-ขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ ของภาครัฐ 

รัฐบาลจึงต้องมีกระบวนการของการด าเนินงานที่จะช่วย
ให้การลงทุนของรัฐบาลมีผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพที่ต้อง
ได้มาอย่างชัดเจนเกิดรูปธรรมที่สร้างประโยชน์อย่างแท้จริง 
ซึ่งข้ันตอนส าคัญที่ไม่สามารถละเลยได้และเป็นขั้นตอนที่ 
จะช่วยขับเคลื่อนเร่งรัดให้โครงการเดินหน้าแล้วเสร็จ ได้แก่ 
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล โดยสามารถท าได้ 
ทั้งระดับจุลภาคและระดับมหภาค ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลในระดับจุลภาคท าได้โดยการติดตามโครงการ
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการด าเนินงาน ซึ่งจะช่วยให้
ทราบความก้าวหน้าของโครงการเมื่อเทียบกับแผนการ
ด าเนินงานที่ตั้งไว้ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก 
การด าเนินงาน ทั้งนี้ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการด าเนินงาน 
รวมถึงป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป ส าหรับการประเมินผล
ในระดับมหภาคเป็นการประเมนิ ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ในภาพรวมจากการด าเนินโครงการลงทุนของภาครัฐ โดยใช้
แบบจ าลองเศรษฐมิติมหภาคเชิงโครงสร้าง (Structural 
Macroeconomic Model) ในการวิเคราะห์ผลการลงทุน 
แบบใดสามารถช่วยให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้น
หรือลดลงมากน้อยเพียงใด สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ 
ในระยะสั้นหรือระยะยาว โดยผลการประเมินผลกระทบระบบ
เศรษฐกิจและระดับรายโครงการจะสามารถช่วยรัฐบาล 
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ในการก าหนดนโยบายการลงทุนของภาครัฐในระยะยาว  
ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากผลกระทบจากการลงทุนและ
บทเรียน/ข้อเสนอแนะจากการด าเนินโครงการดังกล่าว  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารโครงการเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ตามนัยมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติการ
บริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ สบน. ในนามกระทรวง 
การคลังจัดท ารายงานประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการเสนอ
ต่อรัฐสภา โดยรายงานการกู้เงินและการค้ าประกันที่
กระท าในปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้วให้รัฐสภาทราบภายใน 
60 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 
ก าหนดให้ สบน. ติดตามประเมินผล และจัดท ารายงาน
ผลส าเร็จของโครงการนั้น  และตามระเบียบส านักนายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ า และระบบขนส่งทางถนน 
ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๗ (๔) “ให้ส านักงาน
บริหารหนี้สาธารณะด าเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินโครงการและรายงานต่อคณะรัฐมนตรี” ดังนั้น 
สบน. จึงได้ให้ความส าคัญกับการติดตามและประเมินผล
โครงการลงทุนภาครัฐที่ด าเนินการโดยใช้เงินกู้ ซึ่งนอกจาก
จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินงานของโครงการ
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วถึงความมีประสิทธิภาพ ยังสามารถน า
ผลการประเมินโครงการและบทเรียนที่ได้รับมาใช้ประโยชน์
ส าหรับการคัดเลือกโครงการและก าหนดมาตรฐานการบริหาร 
โครงการได้ในอนาคต 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเป็นการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนิน

โครงการ การใช้จ่ายเงินกู้ของหน่วยงานด าเนินโครงการ
ตามวัตถุประสงค์และแผนงานโครงการ รวมทั้งเพ่ือทราบ
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนและหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
ให้โครงการสามารถด าเนินจนบรรลุเป้าหมายได้ สนับสนุน
โครงการที่มีประสิทธิผลให้มีการขยายผลเพื่อการพัฒนา 
ในอนาคต หรือยกเลิกโครงการที่มีความผิดพลาดหรือ
ล้มเหลวและมีผลกระทบเชิงลบมากกว่าเชิงบวก  

2) เพ่ือน าผลการประเมินของโครงการที่ปฏิบัติแล้วไปใช้
เป็นบทเรียนในการจัดท าโครงการ รวมถึงก าหนดกลยุทธ์ 
การด าเนินการติดตามและประเมินผลส าหรับโครงการลงทุน
ภาครัฐที่มีจ านวนวงเงินสูงมากในอนาคตและเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและเงินกู้ให้กับ
โครงการใหม่ ๆ ในอนาคตต่อไป 

วิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ 
สบน. ได้น าหลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการของ 

Japan International Cooperation Agency (JICA)  
ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประเมินผลตามมาตรฐานสากลมาเป็น
ต้นแบบและปรับใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ
ลงทุนภาครัฐ เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลโครงการมี
มาตรฐานและเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของโครงการต่างๆ 
โดยแบ่งช่วงการประเมินเป็น 4 ช่วง (Project Evaluation) ดังนี้ 

(1) การประเมินผลก่อนเริ่มโครงการ (Ex-Ante 
Evaluation): วิเคราะห์ความเหมาะสมในการอนุมัติ
โครงการ และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ  

(2) การประเมินผลระหว่างด าเนินงาน (Mid-Term 
Evaluation): พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรค 
ที่พบในการด าเนินโครงการ ปรับปรุงการด าเนินงาน และ
ประเมินความก้าวหน้าของโครงการ 

(3) การประเมินผลเม่ือโครงการแล้วเสร็จ (Terminal 
Evaluation): ตรวจสอบโครงการว่าด าเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

(4) การประเมินผลหลังโครงการแล้วเสร็จ (Ex-Post 
Evaluation): ประเมินโครงการหลังจากที่โครงการแลว้เสร็จ  
2 – 5 ปี เพ่ือใช้เสนอแนะและพัฒนาโครงการลงทุนภาครัฐ 
ในอนาคต 

1. หลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการ 
ส าหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการที่ใช้ 

ในการประเมินวัดประสิทธิภาพการด าเนินโครงการ แบ่งเป็น 
5 ด้านหลัก ประกอบด้วย 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance): เป็นการพิจารณา
ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาประเทศ และความต้องการของผู้มีส่วนได้สว่นเสยี 
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(2) ประสิทธิผล (Effectiveness): เป็นการวัด 
ระดับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ โดยอาศัย 
การเปรียบเทียบระหว่างแผนที่วางไว้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง 

(3) ประสิทธิภาพ (Efficiency): เป็นการวัดระยะเวลา
ในการด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงิน โดยเปรียบเทียบ
ระหว่างแผนที่ก าหนดไว้กับผลการด าเนินการจริง 

(4) ผลกระทบ (Impact): เป็นการวัดผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ทั้งด้านบวกและด้านลบที่ได้รับจาก 
การด าเนินโครงการที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจมหภาค สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

(5) ความยั่งยืน (Sustainability): เป็นการวัด
ความสามารถในการด าเนินงาน รวมทั้งการบ ารุงรักษา
โครงการให้สามารถด าเนินงานได้อย่างยั่งยืน  

2. หลักเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลโครงการ 
การให้คะแนนโครงการ (Rating System) แบ่งเป็น 

การให้คะแนนย่อย ได้แก่ คะแนน a b และ c โดยเมื่อรวม
คะแนนย่อยในแต่ละด้านแล้วจะได้คะแนนรวมทั้งหมดของ
โครงการ ได้แก่ ระดับ A หมายถึง พอใจมากท่ีสุด B หมายถึง 
พอใจมาก C หมายถึง พอใจ และ D หมายถึง ไม่พอใจ/ 
ควรต้องปรับปรุง ซึ่งสะท้อนถึงผลการด าเนินงานของ
โครงการในภาพรวม  

3. การคัดเลือกโครงการในการติดตามและประเมินผล
โครงการ 
      สบน. ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการให้มีความ
หลากหลายและครอบคลุมในทุกหน่วยงาน เนื่องจาก
โครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้นั้นมีเป็นจ านวนมากและ
กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยพิจารณาจากพ้ืนที่ด าเนิน
โครงการ ประเภทโครงการ จ านวนวงเงินลงทุนของโครงการ 
และช่วงเวลาของการด าเนินโครงการ เพ่ือเป็นโครงการ
ตัวแทนของกลุ่มโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีโครงการที่ได้เลือกและ
ประเมินผลแล้วเสร็จทั้งหมด 30 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการ
ภายใต้โครงการเงินกู้ด้านคมนาคมขนส่งของไทย โครงการ
เงินให้กู้ต่อแก่รัฐวิสาหกิจ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง 2555 และโครงการเงินกู้เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน  

ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 ประกอบด้วย 
โครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย กรมชลประทาน กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กองทัพบก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
และกรมศุลกากร โดย สบน. ได้ติดตามและประเมินผล 
ตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้นให้สอดคล้องกับช่วงระยะเวลา
ของการด าเนินโครงการ แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่  
(1) การประเมินผลระหว่างด าเนินโครงการ (Mid-term 
Evaluation) จ านวน 5 โครงการ (2) การประเมินผล 
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ (Terminal Evaluation) จ านวน  
18 โครงการ และ (3) การประเมินผลหลังโครงการแล้ว
เสร็จ (Ex-post Evaluation) จ านวน 7 โครงการ และ 
การประเมินผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจจากการด าเนิน
โครงการลงทุนภาครัฐ โดยใช้แบบจ าลองเศรษฐมิติมหภาค
เชิงโครงสร้าง (Structural Macroeconomic Model) 
จ านวน 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น 31 โครงการ 

ภาพรวมผลการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ 
สบน. ได้วิเคราะห์และประเมินผลโครงการที่ใช้เงินกู้ 

ในปีงบประมาณ 2559 และ 2560 โดยลงพื้นที่ด าเนิน
โครงการเพ่ือประเมินผลการด าเนินโครงการ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานเจ้าของโครงการในเชิงลึกทั้งระดับจุลภาค (Micro) 
และระดับมหภาค (Macro) เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน 
ผลกระทบ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน
โครงการ เพ่ือป้องกันปัญหา ปรับปรุงการด าเนินโครงการ 
และใช้เป็นบทเรียนส าหรับการด าเนินโครงการในลักษณะ
เดียวกันต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ สบน. ได้วิเคราะห์
ผลกระทบเศรษฐกิจมหภาคจากการด าเนินโครงการลงทุน 
ในภาพรวม เพ่ือพิจารณาผลจากการลงทุนในโครงการแบบใด
สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เร็วและสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศให้เพ่ิมข้ึนได้ในระยะสั้นและระยะยาว  

สบน. ได้จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผล
โครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 
รวมทั้งสิ้น 31 โครงการ เพ่ือรายงานผลเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภาตามมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติบริหารหนี้
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สาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 
โดยในภาพรวมโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกู้มีความสอดคล้อง
กับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และเป็นโครงการ 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้ด าเนินโครงการ  
โดยโครงการต่าง ๆ สามารถด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
และมีผลผลิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ สามารถแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่

ได้เป็นอย่างดี และในบางโครงการยังเปิดโอกาสให้ประชาชน 
ในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนรว่มในการด าเนินโครงการ ซึ่งการมีสว่นรว่ม
ของภาคประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเป็นผู้ได้รับประโยชน์
จากโครงการ ส่งผลให้การบริหารจัดการและดูแลรักษาผลผลิต
จากโครงการมีความยั่งยืน สามารถสรุปผลการประเมนิ
โครงการลงทุนภาครัฐ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

1. การประเมินผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจจากการ
ด าเนินโครงการลงทุนภาครัฐโดยใช้แบบจ าลองเศรษฐมิติ  
มหภาคเชิงโครงสร้าง (Structural Macroeconometric 
Model) ภายใต้แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ต้องการ
ใช้เงินกู้ปี 2561 – 2565 วงเงิน 1.49 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการประเมินผลกระทบจากการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จากการศึกษาพบว่าการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานจะช่วยให้
เศรษฐกิจมีความเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) สูงกว่ากรณี
ที่ไม่ได้มีการลงทุนในโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยพบว่า 
ตัวทวีคูณ (Multiplier) ของการลงทุนภาครัฐ โดยตลอดเวลา 
5 ปี เท่ากับ 0.528 ซึ่งจะส่งผลให้ GDP ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
0.528 ล้านบาท ต่อเม็ดเงินลงทุน 1 ล้านบาท 

2. กลุ่มโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางราง จ านวน  
8 โครงการ ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย อาทิ โครงการปรับปรุงทาง
รถไฟที่ไม่ปลอดภัย โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ โครงการงาน
ติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ รวมถึงโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินช่วง หัวล าโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ 
– ท่าพระ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต 
– สะพานใหม่ – คูคต ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก ซึ่งเป็นกลุ่มโครงการที่จะช่วยพัฒนาการขนส่ง 
ในระบบราง อันจะเป็นการเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินรถ 
ลดอุบัติเหตุรถไฟตกราง เพ่ิมทางเลือกในการเดินทางให้แก่
ประชาชน อีกทั้งเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเพ่ิม
ขีดความสามารถในการขนส่งทางรางในระยะยาว 

หน่วย: จ านวนโครงการ 

หน่วย: จ านวนโครงการ 

หมายเหต:ุ Mid-term คือ การติดตามความก้าวหน้าโครงการ 
             ที่อยู่ระหว่างการประเมินผลโครงการ 

หมายเหตุ:  กลุ่ม A คือ กลุ่มโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จและ     
              มีผลการประเมินพึงพอใจมากท่ีสุด 
กลุ่ม B คือ กลุ่มโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จและ     
              มีผลการประเมินพึงพอใจมาก 

 กลุ่ม C คือ กลุ่มโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จและ     
              มีผลการประเมินพึงพอใจ 
กลุ่ม Mid-term คือ การติดตามความก้าวหน้าโครงการ 

                            ที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน 
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3. กลุ่มโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนน จ านวน  
7 โครงการ ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท  
อาทิ โครงการบูรณะทางหลวงสายหลักที่เชื่อมชายแดน และ
โครงการบ ารุงรักษาทางหลวงสายต่าง ๆ ผลการประเมิน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ซึ่งเป็นโครงการที่
ส าคัญในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีมูลค่าการค้าชายแดน
สูงขึ้น เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการรองรับการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว รวมทั้ง 
ช่วยพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีความเชื่อมโยงในทุกภูมิภาค 

4. กลุ่มโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า จ านวน  
8 โครงการ ของกรมชลประทาน อาทิ โครงการแก้มลิง 
โครงการพัฒนาระบบส่งน้ าหรือโครงการสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้า และโครงการท านบดิน โดยส่วนใหญ่ผลการประเมิน 
ในภาพรวม อยู่ในระดับพอใจมากท่ีสุด ซึ่งเป็นกลุ่มโครงการ 
ที่สามารถช่วยบรรเทาปัญหาในฤดูแล้ง ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการน้ าทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน 
ช่วยให้ประชาชนในพื้นท่ีมีน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค รวมถึง
สามารถทดน้ าเก็บไว้ใช้ส าหรับการเกษตรในยามที่ขาดแคลน
แหล่งน้ าจากธรรมชาติ เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร 
อีกท้ังยังช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาอุกภัย ส่งผลให้
เกษตรกรและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

5. กลุ่มโครงการอื่น ๆ จ านวน 7 โครงการ ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองทัพบก ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม และกรมศุลกากร อาทิ 
การก่อสร้างบ้าน/อาคารที่พักข้าราชการ การปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารและการจัดหาห้องปฏิบัติการทางการศึกษา 
ผลการประเมินโดยภาพรวม อยู่ในระดับพอใจมากท่ีสุด 
เนื่องจากเป็นการเพ่ิมสวัสดิการทางด้านที่พักอาศัยให้กับ
บุคลากร อีกท้ังยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน เพ่ิมประสิทธิภาพอาคารและสถานที่ให้มี 
ความมั่นคงแข็งแรง และช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น  
นอกจากนี้ ยังมีการจัดหาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ 
สินค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการตรวจปล่อยสินค้าของกรมศุลกากรให้ด าเนินงาน 
ได้รวดเร็วขึ้น และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
จากการติดตามและประเมินผลโครงการส่วนใหญ่พบว่า 

โครงการยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีปัญหาและ
อุปสรรคทั้งภายในและภายนอก ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงาน
และการเบิกจ่ายเงินกู้ล่าช้า มีเพียงส่วนน้อยที่การด าเนิน
โครงการมีประสิทธิภาพทั้งในด้านระยะเวลาและด้าน 
การเบิกจ่ายเงินกู ้กล่าวคือ สามารถด าเนินการตามแผนการ
ทีว่างไว้ โดยสามารถสรุปปัญหาที่พบในภาพรวมของการ
ด าเนินโครงการลงทุนภาครัฐได้ดังนี้ 

1. ปัญหาจากการไม่มีความพร้อมในพ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
เนื่องจากพ้ืนที่การด าเนินโครงการอยู่ในเขตพ้ืนที่ของหน่วยงาน
ราชการอ่ืน เช่น กรมทางหลวง กรมชลประทาน และกรมป่าไม้ 
เป็นต้น ซึ่งต้องขออนุญาตเข้าด าเนินการก่อสร้างในพ้ืนที่ 
และใช้ระยะเวลาในการด าเนินการดังกล่าว 

2. ปัญหาการจัดหาวัสดุส าหรับด าเนินโครงการ เนื่องจาก
วัสดุบางอย่างต้องมีการสั่งผลิตและน าเข้าจากต่างประเทศ 
นอกจากนี้ ประเทศผู้ผลิตเกิดปัญหาอุทกภัยระหว่างการขนส่ง
ซึ่งใช้เวลาในการผลิตและการขนส่งประมาณ 6 เดือน หรือ
บางวัสดุมีบริษัทผู้ผลิตเพียงรายเดียว ท าให้การจัดหาวัสดุ 
ในปริมาณมาก ๆ ในเวลาเดียวกันเป็นไปด้วยความล่าช้า  
จึงส่งผลให้การด าเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนทีก่ าหนดไว้  

3. ปัญหาผู้รับจ้างไมเ่ข้าด าเนินงานในบางพ้ืนที่หรือเข้ารับ
มอบพ้ืนที่ด าเนินงานล่าช้ากว่าก าหนดและมีผู้รับเหมาบางราย
ไม่เบิกจ่ายเงินในระหว่างด าเนนิโครงการส่งผลให้การเบิกจ่ายเงิน
ของหน่วยงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  

4. ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบางพ้ืนที่ เนื่องจาก 
มีการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าเป็น 300 บาท จึงท าให้
คนงานลาออกเพ่ือไปท างานที่ไม่ใช้แรงงานมากแต่ได้รับ
ค่าจ้างท่ีเท่ากัน 

5. ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตกชุกท าให้น้ าท่วมขัง
บริเวณก่อสร้าง เกิดอุทกภัยท าให้เครื่องจักรไม่สามารถ 
เข้าท างานในพ้ืนที่ได้ เป็นอุปสรรคให้ผู้รับเหมาไม่สามารถ
ด าเนินโครงการได้ ท าให้ต้องหยุดการปฏิบัติงานชั่วคราวและ 
สร้างความเสียหายกับโครงการที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
  

หมายเหต:ุ Mid-term คือ การติดตามความก้าวหน้าโครงการ 
             ที่อยู่ระหว่างการประเมินผลโครงการ 
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ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ 
การติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐมี

บทบาทส าคัญและเป็นประโยชน์ ดังนี้ 
1. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง    

ของไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง การติดตามและ
ประเมินผลทั้งระดับจุลภาคและมหภาคจะช่วยให้เห็น
ภาพรวมของผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน
โครงการลงทุนของภาครัฐ เนื่องจากสามารถวิเคราะห์ได้ว่า 
การลงทุนในสาขาใดก่อให้เกิดการจ้างแรงงาน การจัดซื้อ
วัตถุดิบ/อุปกรณ์ภายในประเทศ กระตุ้นการค้าการลงทุนได้ดี 
รัฐบาลสามารถวางแผนส่งเสริมการลงทุนในภาคการผลิตนั้นให้
ขยายตัวเพ่ิมขึ้น ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
หากการด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ รัฐบาล
สามารถจัดเก็บภาษีได้สูงขึ้นและสามารถน าไปใช้ช าระคืนหนี้
ของประเทศเพ่ือลดภาระหนี้หรือน าเงินรายได้ดังกล่าว 
ไปลงทุนในโครงการอ่ืน ๆ ที่จะก่อให้เกิดรายได้หรือเกิด
ประโยชน์ต่อประเทศชาติได้มากข้ึนในอนาคตต่อไป 

2. ช่วยพิจารณาในการคัดเลือกโครงการลงทุนภาครัฐ 
ที่เหมาะสมและก าหนดนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือให้การลงทุนของรัฐบาล 
ตรงกับเป้าหมายและสะท้อนผลประโยชน์ความคุ้มค่า 
ทางการเงินและทางเศรษฐกิจได้ชัดเจนมากขึน้ รวมทั้งภาครัฐ
สามารถคาดการณ์ผลกระทบจากเม็ดเงินลงทุนในโครงการ
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศแต่ละสาขาเศรษฐกิจได้ด้วย  

3. ช่วยให้การใช้จ่ายเงินกู้และการบริหารหนี้สาธารณะ 
ของประเทศในระยะยาวเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากการติดตามจะเป็นการก ากับให้หน่วยงานภาครัฐที่
ใช้เงินกู้ด าเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ เพ่ือให้การด าเนินโครงการแล้วเสร็จตามก าหนด
ระยะเวลา ลดต้นทุนและค่าเสียโอกาสจากการด าเนิน
โครงการล่าช้า ลดความเสี่ยงจากภาระดอกเบี้ยเงินกู้และ
ภาระทางการคลังที่อาจต้องจ่ายเพิ่มขึ้นอันเกิดจากกรณี 
ที่หน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนที่วางไว้ 

4. ทราบลักษณะการด าเนินโครงการ ผลประโยชน์ 
ผลกระทบ ปัญหาและอุปสรรค ช่วงเวลาที่ควรด าเนินงาน
ของโครงการแต่ละประเภท รวมถึงบทเรียนและข้อเสนอแนะ
จากการด าเนินโครงการ ส่งผลให้ภาครัฐสามารถวางแผนและ

เลือกช่วงเวลาการระดมทุนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกใชเ้ครื่องมือในการกู้เงินที่เหมาะสม
กับลักษณะ/ประเภทโครงการ กู้เงินให้สอดคล้องกับแผนการ
เบิกจ่าย น าบทเรียนและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนิน
โครงการในลักษณะเดียวกัน ส่งผลให้การบริหารจัดการหนี้
สาธารณะเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และอยู่
ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง 

5. ช่วยให้การบริหารจัดการโครงการลงทุนภาครัฐ
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง มีความชัดเจน เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในการด าเนินนโยบายของรัฐบาล 
เนื่องจากก่อนการด าเนินโครงการทุกครั้ง หน่วยงานเจ้าของ
โครงการจะต้องกรอกรายละเอียดของข้อมูลโครงการลงใน
ตารางเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework) ท าให้ทราบถึง
เป้าหมายและ วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลผลิตที่คาดว่า 
จะได้รับ รวมไปถึงทรัพยากรและเงินทุนทั้งหมดที่ต้องใช้ใน 
การด าเนินโครงการ 

ข้อเสนอแนะ 
1. หน่วยงานเจ้าของโครงการควรมีการเตรียมพ้ืนที่

ด าเนินโครงการให้มีความพร้อม เพื่อให้ส่งมอบพ้ืนที่ตาม
ก าหนดและผู้รับจ้างควรมีการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ/
จัดหาวัสดุเนื่องจากวัสดุบางประเภทที่ต้องมีการน าเข้า 
จากต่างประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการขาดแคลน
วัสดุและป้องกันไม่ให้การด าเนินงานหยุดชะงักได้ 

2. การด าเนินงานเกิดความล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้าง 
ขาดแคลนแรงงาน ต้องหยุดการด าเนินงานในช่วงเทศกาล 
หรือติดปัญหาสภาพภูมิอากาศในช่วงฤดูฝน ดังนั้น หน่วยงาน
เจ้าของโครงการควรมีการวางแผนการด าเนินงานหรือปรับ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับปัญหาดังกล่าว เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  

3. หน่วยงานเจ้าของโครงการควรมีการจัดท าแผนการ
เบิกจ่ายเงินและแผนระยะเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจน 
ก ากับดูแลผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิดให้ด าเนินโครงการเป็นไป 
ตามแผน กฎระเบียบ/ข้อบังคับตามสัญญา เพื่อให้การด าเนิน
โครงการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพ่ือลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้และ
ภาระทางการคลังที่อาจจะเกิดขึ้น  
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4. หน่วยงานเจ้าของโครงการควรมีการตั้งงบประมาณ
บ ารุงรักษาโครงการอย่างต่อเนื่อง และควรมีแผนงานส าหรับ
การดูแลรักษาโครงการที่ชัดเจน เพ่ือให้โครงการมีความยั่งยืน 
ในอนาคต 

5. หน่วยงานเจ้าของโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกภาคส่วนควรมีการท าประชาพิจารณ์ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ
เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่าง
การด าเนินโครงการ 

6. หน่วยงานเจ้าของโครงการควรพิจารณาถึงความเหมาะสม
ในการออกแบบเพ่ือรองรับการใช้งานให้เหมาะสมและเกิด
ความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณสูงสุดและควรมีการก าหนด
แผนงานก่อสร้างให้ครอบคลุมตลอดทั้งโครงการ 

บทสรุป 
การติดตามและประเมินผลโครงการสามารถใช้เป็นข้อมูล 

ที่ส าคัญที่ช่วยให้ภาครัฐทราบถึงภาพรวมโครงการ ประโยชน์
จากการด าเนินโครงการ บทเรียน (Lesson Learn) ส าหรับ
การบริหารโครงการลงทุนภาครัฐในลักษณะเดียวกันต่อไป 
ในอนาคต รวมไปถึงประสิทธิภาพของโครงการที่สามารถ
กระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีและเร็วในระยะสั้นและระยะยาว 
นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ผลการประเมินนั้นมาเป็นแนวทาง
ในการวางแผนงานและการด าเนินโครงการส าหรับโครงการ 
ที่ได้รับจัดสรรเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นตัวช่วยให้
ภาครัฐสามารถก าหนดแผนยุทธศาสตร์หรือนโยบายการลงทุน
ในโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงช่วยในการจัดล าดับความส าคัญ 
การด าเนินโครงการโดยสามารถก าหนดประเภทโครงการ 
แนวทางการด าเนินโครงการได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผลตามแผนที่ก าหนดไว้ มีความคุ้มค่าทาง 
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศได้มากข้ึน และช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น  

โครงการที่ใช้เงินกู้เป็นต้นทุนทางการเงินของประเทศ 
หากไม่มีกระบวนการก ากับ และดูแลการด าเนินโครงการที่ดี 
อาจท าให้ประเทศชาติเสียประโยชน์ และสูญเสียโอกาส 
ในการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ในระยะยาว 
ดังนั้น กระบวนการติดตามประเมินผลจะท าให้การใช้จ่าย
เงินกู้ตรงตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ โครงการ
ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลา ท าให้สามารถ 
ลดต้นทุนและเวลาในการด าเนินโครงการ (Cost and time 
overrun) ส่งผลท าให้รัฐไม่มีต้นทุนค่าเสียโอกาสจากลงทุน
และการบริหารหนี้สาธารณะมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยัง
สามารถลดภาระทางการคลัง กล่าวคือ การประเมินผล 
จะท าให้ภาครัฐสามารถประเมินถึงผลส าเร็จของโครงการ 
ทีส่ามารถสร้างผลิตภาพโดยรวม (Total Factor Productivity: 
TFP) ให้แก่ประเทศได้ 

นอกจากนี้ การด าเนินโครงการโดยเฉพาะโครงการลงทุน 
ที่รัฐบาลวางแผนภายใต้แผนการด าเนินงานและต้นทุน 
ที่ก าหนดไว้ จะท าให้เม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 
ได้ตามแผนที่วางไว้ ส่งผลให้เกิดผลทวีคูณต่อระบบเศรษฐกิจ
ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัว (Multiplier Effect) เพ่ิมขึ้น
จนถึงระดับศักยภาพการผลิตของประเทศ (Potential GDP) 
เนื่องจากโครงการลงทุนของภาครัฐก่อให้เกิดการจ้างแรงงาน
และมีการจัดซื้อวัตถุดิบ/อุปกรณ์ภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ 
ท าให้เกิดการค้าการลงทุน ภาคธุรกิจขยายตัว อัตราการจ้างงาน
เพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้ภาคธุรกิจและประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน
และสามารถน ามาใช้จ่ายมากขึ้น เมื่อผลตอบแทนทางการเงิน
และเศรษฐกิจดีจะส่งผลให้รัฐบาลมีศักยภาพในการจัดเก็บ
ภาษีได้มากข้ึนและสามารถน าไปใช้ช าระหนี้จากการลงทุน
ได้มากข้ึนในอนาคต 



หน่วยงาน โครงการ

ความสอดคล้อง

ประสิทธิผล

ประสิทธิภาพ

ผลกระทบ

ความยัง่ยืน

Overall Rating

ส านักงานบริหาร
หน้ีสาธารณะ

การประเมินผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิจากการด าเนินโครงการลงทุนภาครัฐ โดยใช้แบบจ าลอง
เศรษฐมิติมหภาคเชิงโครงสร้าง (Structural Macroeconometric Model)

1) โครงการรถไฟฟา้สายสีน  าเงิน ช่วงหวัล าโพง – บางแค และ บางซ่ือ – ท่าพระ

2) โครงการรถไฟฟา้สายสีเขยีว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต

3) โครงการกอ่สร้างรถไฟทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝ่ังทะเลตะวนัออก ช่วงฉะเชิงเทรา –   
คลองสิบเกา้ – แกง่คอย พร้อมทางคู่เล่ียงเมือง (Chord Line)

4) โครงการกอ่สร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจริะ – ขอนแกน่

5) โครงการงานติดตั งรั วสองขา้งทางตามแนวเขตทางรถไฟ 15 รายการ ระหวา่งสถานีชุมพร –   
 สุราษฎร์ธานี

6) โครงการปรับปรุงทางที่ไม่ปลอดภยัต่อการเดินรถ ระหวา่งสถานีบา้นทุ่งโพธิ ์ – คีรีรัฐนิคม       
 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

7) โครงการปรับปรุงทางที่ไม่ปลอดภยัต่อการเดินรถ ระหวา่งสถานีคลองไผ่ – อบุลราชธานี

8) โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 ระหวา่งสถานีชุมทางบวัใหญ ่– หนองคาย

9) โครงการบรูณะทางหลวงสายหลัก (ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน 0303 ตอน นครพนม – 
ธาตุพนม ตอน 1 ระหวา่งกม. 319 + 864 – กม. 323 + 025 และตอน 2 ระหวา่ง กม. 363
 + 274 - กม.367 + 274

10) โครงการงานบรูณะทางหลวงสายหลัก สายทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตลาดเกา่ –      
คลองท่อม ตอน 1 และ ตอน 2

11) โครงการบรูณะทางหลวงสายหลัก สายทางหลวงหมายเลข 21 ตอน บุง่น  าเต้า – สักหลง 
จงัหวดัเพชรบรูณ์

12) โครงการตามแผนพฒันาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน กจิกรรมบรูณะทางหลวงสาย
หลัก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด
(เขตแดนไทย/พม่า) – แม่ละเมาระหวา่ง กม .7 + 885 – กม.8+825 จงัหวดัตาก

13) โครงการตามแผนพฒันาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน กจิกรรมบรูณะทางหลวงสาย
หลัก ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน น  าสวย – สะพานมิตรภาพ ที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว)    
จงัหวดัหนองคาย

14) โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต สาย นน .4015                               
แยกทางหลวงหมายเลข 1170 –บา้นน  าฮาว อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน

15) โครงการทางหลวงหมายเลข 2050 ตอนอบุลราชธานี – อ.ตระการพชื – อ.เขมราฐ ตอน 1
 ต าบลหนองบก อ าเภอเหล่าเสือโกก้ จงัหวดัอบุลราชธานี

ผลกระทบเศรษฐกิจมหภาค

กลุ่มโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนน

กลุ่มโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางราง

การรถไฟฟ้าขนสง่
มวลชน

แห่งประเทศไทย

การรถไฟ
แห่งประเทศไทย

กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวง A

a a b a a A

a a a a a

- - - -- -

- - - -- -

a a b -- -

a a b a A

a a c aa B

a c aa B

a a c bb C

a a a -- -

Aa a b a a

a a b a a A

a a a a a A

Aa a a a a

Aa a b a a

a a b - - -

a

a



หน่วยงาน โครงการ

ความสอดคล้อง

ประสิทธิผล

ประสิทธิภาพ

ผลกระทบ

ความยัง่ยืน

Overall Rating

16) โครงการระบบส่งน  าพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน  าสถานีสูบน  า PL3         
ต าบลปะอาว อ าเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี

17) โครงการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน  าบา้นสร้างเม็ก ต าบลท่าลาด อ าเภอเรณูนคร
 จงัหวดันครพนม

18) โครงการท านบดินคลองสังกาอู ้ต าบลเกาะลันตาใหญ ่อ าเภอเกาะลันตาใหญ ่จงัหวดักระบี่

19) โครงการระบบส่งน  าหว้ยปา่เลา ระยะที่ 1                                                        
(อา่งเกบ็น  าหว้ยปา่เลาอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ )

20) โครงการอาคารอดัน  าไทรฉกีขาพร้อมระบบส่งน  า ต าบลศาลาด่าน อ าเภอเกาะลันตา    
จงัหวดักระบี่

21) โครงการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน  า บา้นเชียงแล หมู่ที่ 4 ต าบลริม          
อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน

22) โครงการแกม้ลิงบงึขนุทะเลพร้อมอาคารประกอบ ต าบลขนุทะเล อ าเภอเมือง            
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

23) โครงการแกม้ลิงหนองกวกพร้อมอาคารประกอบ บา้นโคกปา่ฝาง ต าบลปะโค อ าเภอเมือง 
จงัหวดัหนองคาย

24) โครงการกอ่สร้างอาคารพกัพยาบาล 24 หอ้ง (12 ครอบครัว) โรงพยาบาลเพชรบรูณ์

25) โครงการบา้นพกัขา้ราชการ ระดับ 9 (1 ยนูิต) เปน็อาคาร คสล. 2 ชั น พื นที่ใช้สอย        
162 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว ) ณ ส านักงานสาธารณสุข จงัหวดักระบี่

กองทัพบก
26) โครงการกอ่สร้างบา้นพกัพนัเอก (พเิศษ) ของศูนยต่์อสู้ปอ้งกนัภยัทางอากาศ กองทัพบกที่ 4
 ต าบลมะขามเตี ย อ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
27) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนน่านปญัญานุกลู จงัหวดัน่าน

ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาชวีศึกษา

28) โครงการปรับปรุงอาคาร วทิยาลัยการอาชีพแม่สอด

มหาวิทยาลยันครพนม
29) โครงการหอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์วศิวกรรมพร้อมครุภณัฑ์ /หอ้งปฏบิติัการเคร่ืองมือวดั
อเิล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม/หอ้งปฏบิติัการระบบภาพและระบบเสียง /                 
หอ้งปฏบิติัการวทิยาศาสตร์เกษตร จงัหวดันครพนม

กรมศุลกากร
30) โครงการจดัหาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเคร่ืองเอกซเรย ์ระยะที่ 5         
ด่านแม่สอดอ าเภอ แม่สอด จงัหวดัตาก

กลุ่มโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

กรมชลประทาน

กลุ่มโครงการอ่ืนๆ

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

พอใจมากท่ีสุดA พอใจมากB C พอใจ ไม่พอใจD

-a b b - -

a a b a a A

a a a a A

c B

Aa a b a a

- ยังไม่สามารถประเมินผลได้หมายเหตุ : ระดับคะแนน
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a a b a a A
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รายละเอียดโครงการ : 
รายงานการติดตามและประเมินผล 

โครงการลงทุนภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ 2559 - 2560 
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การประเมินผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจจากการด าเนินโครงการลงทุนภาครัฐโดยใช้แบบจ าลอง       
เศรษฐมิติมหภาคเชิงโครงสร้าง (Structural Macroeconometric Model) 

 แบบจ ำลองเศรษฐมิติมหภำคที่ใช้ส ำหรับ
ประเมินผลกระทบของกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ที่มีต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น  
เป็นแบบจ ำลองเชิงโครงสร้ำง (Structural Macro-
econometric Model) ซึ่งใช้ระบบสมกำรในกำรจ ำลอง
ระบบเศรษฐกิจด้วยกำรประมำณค่ำจำกข้อมูลอนุกรมเวลำ 
ที่ทันสมัยด้วยทฤษฎีและเทคนิคทำงเศรษฐมิติ โดยแต่ละ
สมกำรบ่งชี้ถึงลักษณะควำมสัมพันธ์ในเชิงมหภำคและ
เชื่อมโยงแต่ละภำคส่วนของเศรษฐกิจเข้ำด้วยกันตำม
ควำมสัมพันธ์ตำมทฤษฎีเศรษฐศำสตร์1 ทั้งนี้ แบบจ ำลอง
เศรษฐมิติมหภำคนี้มีเป้ำหมำยเพื่อประเมินผลกระทบของ
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่มีต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นกำรประเมินผลกระทบต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: 
GDP) เป็นส ำคัญ โดยแบบจ ำลองนี้สำมำรถประเมินผล
กระทบจำกกำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนได้ทั้งในภำพรวม 
รำยสำขำ และรำยโครงกำร ซึ่งกำรประเมินผลกระทบจะ
ส่งผลกระทบต่อตัวแปรทำงเศรษฐกิจอย่ำงแตกต่ำงกันไป  
ทั้งยังสำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบจำกวิกฤตเศรษฐกิจของ
ต่ำงประเทศได้อีกด้วย ทั้งนี้ ผลกำรคำดกำรณ์ของ
แบบจ ำลองนั้นขึ้นอยู่กับตัวแปร สมมติฐำน และข้อมูลที่
น ำมำประกอบกำรประมำณค่ำแบบจ ำลองเป็นส ำคัญ  

 แบบจ ำลองนี้เป็นแบบจ ำลองภำคเศรษฐกิจที่
แท้จริง ซึ่ง GDP ถูกก ำหนดจำก อุปสงค์มวลรวมหรือเป็น
แบบจ ำลองด้ำนอุปสงค์ ซึ่งเหมำะสมกับกำรวิเครำะห์ใน
ระยะสั้นถึงปำนกลำง โดยระบบสมกำรของแบบจ ำลอง
ประกอบด้วยสมกำรที่ใช้อธิบำยกำรบริโภค กำรลงทุน  
และกำรค้ำระหว่ำงประเทศ เป็นต้น โดยที่แบบจ ำลอง 
ประเมินควำมสัมพันธ์ระหว่ำงและกำรเปลี่ยนแปลงของตัว
แปรในระบบไปพร้อมกัน (Simultaneous) ทั้งนี้ ข้อมูลทีใ่ช้
เป็นข้อมูลทุติยภูมิจำกกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำน
                                                           
1 แนวคิดในการสร้างแบบจ าลองเศรษฐกิจมหภาคนี้ใช้แนวทางของ 
Cowles Commission โดยใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เป็นแนวทางใน
การเลือกตัวแปรต้นและตัวแปรตามในแต่ละสมการ 

คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
(สศช.) ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) และข้อมูลของ
ประเทศคู่ค้ำจำกฐำนข้อมูล CEIC Data (Euromoney 
Institutional Investor Company) 

๑. โครงสร้างแบบจ าลองเศรษฐมิติมหภาค 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ด้ำนอุปสงค์ 
ของไทยนั้นประกอบด้วย กำรบริโภคภำคเอกชน 
(Consumption: C) กำรลงทุนภำครัฐและภำคเอกชน 
(Investment: I) กำรใช้จ่ำยภำครัฐ (Government 
spending: G) กำรส่งออก (Export: X) กำรน ำเข้ำ  
(Import: M) รวมถึงสินค้ำคงคลังและค่ำคลำดเคลื่อนทำงสถิติ 

GDP = C + I + G + (X – M) +  
(Inventory + Statistical Discrepancy) 

 นอกจำกกำรลงทุนและกำรบริโภคภำครัฐซึ่งแบบจ ำลอง
ก ำหนดให้เป็นตัวแปรอิสระซึ่งก ำหนดตำมระดับกำรลงทุน
ภำครัฐตำมกำรตัดสินใจของภำครัฐแล้ว แบบจ ำลองมีระบบ
สมกำรย่อยส ำหรับแต่ละองค์ประกอบหลักของ GDP ดังนี้ 

               1.1 ระบบสมการการบริโภคภาคเอกชน (C)  

 ประกอบด้วย 13 สมกำรย่อยตำมประเภทสินค้ำ
บริโภคในบัญชีรำยได้ประชำชำติ โดยตัวแปรส ำคัญของ
ระบบสมกำรนี้ประกอบด้วย GDP อัตรำดอกเบี้ย อัตรำเงิน
เฟ้อ รวมถึงกำรบริโภคภำคเอกชนในอดีต เป็นต้น 

1.2 ระบบสมการการลงทุน (I)  

 ประกอบด้วย 2 สมกำรย่อย ซึ่งครอบคลุม 
กำรลงทุนด้ำนก่อสร้ำงและด้ำนเครื่องจักรของภำคเอกชน 
(แบบจ ำลองก ำหนดให้กำรลงทุนภำครัฐเป็นตัวแปรอิสระ) 
โดยตัวแปรส ำคัญของระบบสมกำรนี้ประกอบด้วย GDP 
อัตรำดอกเบี้ย อัตรำเงินเฟ้อ อัตรำแลกเปลี่ยน และกำร
ลงทุนภำคเอกชนในอดีต เป็นต้น 
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1.3 ระบบสมการการส่งออก (X)  

 ประกอบด้วย 11 สมกำรย่อย โดยครอบคลุมกำร
ส่งออกไปยังประเทศคู่ค้ำส ำคัญ กำรส่งออกไปยังประเทศ
อ่ืนๆ และกำรส่งออกบริกำร โดยตัวแปรส ำคัญของระบบ
สมกำรนี้ประกอบด้วย GDP ของประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ค้ำ 
และอัตรำแลกเปลี่ยน เป็นต้น 

1.4 ระบบสมการการน าเข้า (M)  

 ประกอบด้วย 6 สมกำรย่อยตำมประเภทสินค้ำ
น ำเข้ำในบัญชีรำยได้ประชำชำติ โดยตัวแปรส ำคัญของระบบ

สมกำรนี้ ประกอบด้วย GDP อัตรำดอกเบี้ย อัตรำเงินเฟ้อ 
อัตรำแลกเปลี่ยน รำคำน้ ำมัน ควำมแตกต่ำงทำงระดับรำคำใน
ประเทศไทยและประเทศคู่ค้ำ และกำรน ำเข้ำในอดีต เป็นต้น 

 นอกจำกนี้ แบบจ ำลองยังมีสมกำรอัตรำดอกเบี้ย
และระบบสมกำรส ำหรับควบคุมปัจจัยทำงด้ำนรำคำ อำทิ 
รำคำผู้บริโภค รำคำผู้ผลิต รำคำสินค้ำส่งออก รำคำสินค้ำ
น ำเข้ำ และรำคำกำรก่อสร้ำงภำครัฐ รวม 12 สมกำร ท ำให้
แบบจ ำลองมีจ ำนวนสมกำรรวมทั้งสิ้น 44 สมกำรย่อย 
ปรำกฏตำมภำพที่ 1 

 

ภาพที่ 1: ระบบสมการแบบจ าลองเศรษฐมิติมหภาค 

 
ที่มา: แบบจ ำลองเศรษฐมิติมหภำคเชิงโครงสร้ำง 
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ภาพที่ 2: แผนภูมิแบบจ าลองเศรษฐมิติมหภาค 

 

ที่มา: แบบจ ำลองเศรษฐมิติมหภำคเชิงโครงสร้ำง 

๒. การประเมินผลการคาดการณ์ของแบบจ าลอง
เศรษฐกิจมหภาค 

 กำรน ำแบบจ ำลองเศรษฐมิติมหภำคมำใช้ในกำร
วิเครำะห์ผลกระทบจำกกำรด ำเนินนโยบำยกำรลงทุนภำครัฐ
จ ำเป็นต้องมีควำมแม่นย ำในกำรพยำกรณ์ในระดับที่แม่นย ำ
เพียงพอ ซึ่งแบบจ ำลองจะต้องสำมำรถจ ำลองกำร
เปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจได้ใกล้เคียงกับควำมเป็นจริง  

 จำกกำรประเมินควำมแม่นย ำของแบบจ ำลอง ล่ำสุด
พบว่ำ แบบจ ำลองสำมำรถพยำกรณ์ GDP และกำรบริโภค
ภำคเอกชนได้เป็นอย่ำงดี อย่ำงไรก็ดี กำรพยำกรณ์ในด้ำน
กำรลงทุนนั้นมีควำมคลำดเคลื่อนสูงกว่ำ และให้ค่ำพยำกรณ์
ที่ต่ ำกว่ำข้อมูลจริง ทั้งนี้ แบบจ ำลองยังสำมำรถพัฒนำให้มี
ควำมแม่นย ำในกำรพยำกรณ์สูงขึ้นหำกข้อมูลสมมติฐำน
ต่ำงๆ ถูกปรับให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ณ เวลำที่
ท ำกำรพยำกรณ์มำกข้ึน อำทิ ข้อมูลอัตรำแลกเปลี่ยน และ 
GDP ของประเทศคู่ค้ำ 

 
GDP การบริโภคเอกชน การลงทุน 

ข้อมูลจริง ค่ำพยำกรณ์ ค่ำผิดพลำด(%) ข้อมูลจริง ค่ำพยำกรณ์ ค่ำผิดพลำด(%) ข้อมูลจริง ค่ำพยำกรณ์ ค่ำผิดพลำด(%) 

2015Q1 2,453,981 2,350,069 -4.2  1,193,807 1,184,093 -0.8  583,400 596,241 2.2  

2015Q2 2,304,920 2,358,627 2.3  1,232,071 1,195,692 -3.0  579,861 573,944 -1.0  

2015Q3 2,278,618 2,339,501 2.7  1,232,067 1,241,341 0.8  581,308 538,361 -7.4  

2015Q4 2,463,711 2,346,987 -4.7  1,219,495 1,243,449 2.0  606,462 538,407 -11.2  

2015 9,501,230 9,395,184 -1.1  4,877,440 4,864,575 -0.3  2,351,031 2,246,952 -4.4  

2016Q1 2,530,458 2,360,963 -6.7  1,226,945 1,247,748 1.7  612,372 544,798 -11.0  

2016Q2 2,388,740 2,396,834 0.3  1,280,967 1,258,533 -1.8  600,045 552,734 -7.9  

2016Q3 2,352,085 2,434,326 3.5  1,268,816 1,273,130 0.3  587,272 565,797 -3.7  

2016Q4 2,536,633 2,473,411 -2.5  1,250,466 1,290,995 3.2  617,624 579,216 -6.2  

2016 9,808,116 9,665,534 -1.5  5,027,194 5,070,406 0.9  2,417,313 2,242,545 -7.2  

ที่มา: สศช. และกำรค ำนวณเปรียบเทียบกับแบบจ ำลองฯ  
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๓. ข้อมูลที่น ามาใช้ในการพยากรณ์ผลกระทบจากการลงทุน 

3.1 แผนความต้องการใช้เงินกู้ปี 2561 – 2565 

                                                                                                                           หนว่ย : ล้ำนบำท 
 

สาขา/หน่วยงาน 2561 2562 2563 2564 2565 รวมวงเงินกู้ 
1. คมนาคม 173,054.75 167,854.60 138,162.64 116,905.17 101,657.02 697,634.18 

ขสมก. 32,531.56 20,683.05 19,108.21 23,505.53 22,028.64 117,856.99 
บกท. 9,588.06 - - - - 9,588.06 
รฟม. 49,878.01 55,856.65 59,535.39 52,723.22 37,993.68 255,986.95 
สนข. 16.90 16.90 - - - 33.80 
ทล. 1,000.50 2,561.50 3,329.50 1,831.00 1,621.50 10,344.00 
ทช. 258.75 2,058.10 6,356.88 10,876.88 18,090.65 37,641.25 

รฟฟท. 700.00 - - 310.00 - 1,010.00 
กทพ. 7,854.15 23,990.38 31,245.54 24,700.40 19,922.28 107,712.75 
บวท. - 400.00 1,500.00 1,400.00 2,000.00 5,300.00 
รฟท. 71,226.83 62,288.03 17,087.12 1,558.14 0.27 152,160.39 

2. สาธารณูปโภค 154,222.31 161,369.96 143,296.24 112,568.90 88,678.48 660,135.89 
กฟภ. 24,734.45 26,835.88 24,103.50 19,708.69 17,981.23 113,363.74 
กฟผ. 92,073.89 85,075.18 71,363.53 64,296.68 41,041.67 353,850.95 
กฟน. 28,700.00 37,200.00 39,200.00 20,100.00 21,000.00 146,200.00 
กปภ. 4,535.18 7,056.68 5,832.36 6,944.20 7,574.58 31,943.00 

กรมชลประทำน 1,718.79 2,634.02 2,796.85 1,519.33 1,081.00 9,750.00 
TOT 2,460.00 2,568.20 - - - 5,028.20 

3. การเงินการคลัง 6,760.00 10,700.00 21,720.00 10,060.00 5,200.00 54,440.00 
ธพส. 300.00 500.00 300.00 200.00 100.00 1,400.00 

ธสน. (EXIM) 6,460.00 10,200.00 21,420.00 9,860.00 5,100.00 53,040.00 
4. การศึกษา 15,124.14 11,871.69 9,283.14 6,828.86 5,016.60 48,124.43 
ม.มหำสำรคำม 630.12 1,301.32 217.00 335.29 272.71 2,756.44 

ม.นเรศวร 1,064.51 239.09 151.59 64.30 49.79 1,569.27 
ม.สุรนำรี 3,493.21 1,991.71 1,912.95 630.00 - 8,027.87 

ม.ธรรมศำสตร์ 845.41 668.05 646.84 420.00 418.00 2,998.30 
ม.เกษตรศำสตร์ 6,877.92 5,564.61 4,968.86 4,807.34 3,939.95 26,158.67 

ม.เชียงใหม่ 778.07 500.05 403.13 93.82 74.56 1,849.63 
จุฬำฯ 1,419.90 1,591.86 982.77 478.12 261.60 4,734.25 

ม.รำชภัฏภูเก็ต 15.00 15.00 - - - 30.00 
5. พัฒนาสังคมฯ 9,100.00 3,600.00 2,439.00 2,519.13 500.00 18,158.13 

กคช. 8,600.00 3,100.00 1,939.00 2,019.13 - 80,800.14 
สธค. 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2,500.00 

6. สาธารณสุข 695.20 1,227.36 691.20 - - 2,613.76 
7. อื่นๆ 2,584.40 3,320.68 3,246.00 1,272.00 - 10,423.08 
กนอ. 76.00 1,306.00 1,746.00 1,272.00 - 4,400.00 

สพพ. (NEDA) 2,508.40 2,014.68 1,500.00 - - 6,023.08 
รวม (วงเงิน) 361,540.80 359,944.29 318,838.22 250,154.06 201,052.10 1,491,529.47 
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3.2  สมมติฐานของแบบจ าลอง  

 

 
      ที่มา: ส ำนักบริหำรกำรระดมทุนโครงกำรลงทุนภำครัฐ 

๔. สรุปผลการพยากรณ์การลงทุนภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 
 
    ที่มา: แบบจ ำลองเศรษฐกิจมหภำค 

Construction (Scenario) 2560 2561 2562 2563 2564 2565
แผนฯ เงินกู ้61-65 389,244 361,541 359,944 318,838 250,154 201,052
โครงการคมนาคม 271,863 387,152 307,090 182,209 61,759
เฉพาะส่วนทีเ่ปน็เงินกู้ 107,993 220,514 180,077 121,159 27,085
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ปี Real GDP 
กรณีฐำน 

Real GDP กรณี
ลงทุน ตำมแผนฯ 

61-65 
Nominal GDP 

กรณีฐำน 

Nominal GDP 
กรณลีงทุน 
ตำมแผนฯ  
61-65 

กำรลงทุน  
ตำมแผนฯ  
61-65 

สัดส่วน GDP 
กรณลีงทุน 
ตำมแผนฯ 
61-65 / 
GDP กรณี

ฐำน 

Multiplier 

2560 10,277,186 10,322,947 15,000,183 15,067,070 26,196 1.004 
 

2561 10,805,737 10,910,480 15,969,363 16,124,355 114,471 1.010  

2562 11,378,599 11,519,341 17,016,639 17,227,727 271,863 1.012  

2563 11,966,096 12,074,394 18,099,169 18,264,364 387,152 1.009  

2564 12,571,079 12,627,501 19,221,850 19,310,671 307,090 1.004  

2565 13,206,057 13,210,214 20,404,846 20,415,247 182,209 1.000 0.5283 

 จำกผลกำรพยำกรณ์ของแบบจ ำลองพบว่ำ กำรลงทุน
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนจะช่วยให้เกิดกำรเติบโตของ GDP  
ที่สูงกว่ำกรณีฐำนดังที่แสดงในคอลัมน์สัดส่วน GDP  
กรณีลงทุนตำมแผนกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนต่อ GDP 
กรณีฐำน อำทิ GDP ในกรณีที่มีกำรลงทุนตำมแผนมีค่ำสูง
กว่ำในกรณีฐำนร้อยละ 0.4 ในปี 2560 ร้อยละ 1.2  
ในปี 2562 และร้อยละ 0.4 ในปี 2564 ตำมล ำดับ  
ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำทั้งช่วงระยะเวลำของแผนควำมต้องกำร
เงินกู้ ป ี2561-2565 พบวำ่ตัวทวีคูณ (Multiplier)  
ของกำรลงทุนภำครัฐโดยรวมตลอดเวลำ 5 ปี มีค่ำเท่ำกับ 
0.528 กล่ำวคือ เงินลงทุนภำครัฐ 1 ล้ำนบำท ส่งผลให้ 
GDP ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.528 ล้ำนบำท   

 ข้อมูลที่ใช้ประกอบกำรพยำกรณ์นี้ ใช้ข้อมูลกำรเบิกจ่ำย
จริงของโครงกำรลงทุนภำครัฐถึงไตรมำสที่ 4 ปี 2559 และ

ใช้ข้อมูลตำมแผนกำรใช้เงินกู้ของหน่วยงำนฯ ระหว่ำง 
ปี 2560 – 2565 โดยกำรใช้ข้อมูลเบิกจ่ำยจริง
ประกอบกำรพยำกรณ์นี้ ให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับตัวเลข 
GDP อย่ำงเป็นทำงกำรของ สศช. และมีค่ำใกล้เคียงกับค่ำ
พยำกรณ์ของ สศค. อย่ำงไรก็ดี ค่ำพยำกรณ์ข้ำงต้นและ 
กำรประเมินค่ำ Multiplier ยังไม่ได้คิดรวมประโยชน์ที่เกิด
จำกกำรลงทุนภำครัฐในด้ำนอ่ืนๆ เท่ำที่ควร เช่น กำรสร้ำงงำน 
กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 
ประสิทธิภำพในทำงด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นต้น  
ดังที่สังเกตได้จำกค่ำพยำกรณ์ของแบบจ ำลองให้ค่ำที่ต่ ำกว่ำ
ตัวเลขที่ประกำศโดย สศช. โดยเฉพำะตัวเลขด้ำนกำรลงทุน 
ซึ่งถือว่ำเป็นข้อจ ำกัดของแบบจ ำลองเศรษฐมิติมหภำคเชิง
โครงสร้ำงนี้ที่เน้นกำรประเมินผลกระทบต่อ GDP ในเชิงบัญชี
ประชำชำติเป็นหลัก 
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ภาคผนวก: สมมตฐิานของแบบจ าลอง 

การพยากรณ์กรณีฐาน (Base case) จะประมาณค่าตามรูปแบบที่เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลไปยังไตรมาสสุดท้ายที่มี 
ข้อมูล ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดสมมติฐานหลักส าหรับตัวแปรภายนอก รวมถึงมีการก าหนดข้อสมมติฐานการเจริญ 
เติบโตของประเทศคู่ค้า ดังนี้  

                                                                                                  หน่วย : เปอร์เซ็นต์ 
อัตราการเจริญเติบโตรายป ี 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ออสเตรเลีย 2.673 2.806 3.112 3.062 2.933 2.848 2.787 
สหภาพยุโรป -0.418 0.486 1.090 1.094 1.094 1.045 0.995 

ฮ่องกง 2.292 2.769 3.069 3.300 3.363 3.408 3.446 
ญี่ปุ่น -0.059 1.039 1.164 0.420 0.650 0.651 0.648 

มาเลเซีย 5.848 4.688 4.784 4.879 4.880 4.879 4.879 
สิงค์โปร์ 2.876 2.987 2.992 3.105 3.13 3.109 3.175 
ไตหวัน 3.671 3.735 3.987 4.023 4.076 4.09 4.137 

สหรัฐอเมริกา 2.361 3.087 3.015 2.627 2.320 2.019 2.004 
จีน 7.105 6.544 6.110 5.827% 5.921 6.140 6.140 

ที่มา: International Monetary Fund 

การส่งออกสินค้า ส่วนต่างระหว่างข้อมูลกรมศุลกากรและ ธปท. - สมมติว่ามีค่าคงท่ี -5157 constant 
อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์สหรัฐ 35 last 

การลงทุนด้านก่อสร้างของรัฐ ไม่รวมการขนส่ง 96050 
(calculate from ๒๐๑๓ GDP และ 
เงินลงทุนจ่าย) 

การลงทุนด้านเครื่องจักรของรัฐ: ณ ราคาคงที่ - สมมติค่าคงที่ 38137 constant 
การบริโภคภาครัฐ ณ ราคาคงที่- สมมติว่ามีอัตราการเติบโตคงท่ี 1.014 (constant growth q-o-q) 
การน าเข้าอาวุธ - สมมติว่ามีค่าคงท่ี 2413 constant 
การน าเข้าสินค้า ส่วนต่างระหว่างข้อมูลกรมศุลกากรและ ธปท. - สมมติว่ามีค่าคงที่ -12025 constant 
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. - สมมติว่ามีค่าคงท่ี 1.5 last 
สินค้าคงคลังและค่าคาดเคลื่อนทางสถิติ  - สมมติว่ามีค่าคงท่ี 70262 constant 
ส่วนท่ีหักจากการบริโภคภาคเอกชน- สมมติว่ามีค่าคงที่ 229135 constant 
ส่วนท่ีบวกเข้าการบริโภคภาคเอกชน- สมมติว่ามีค่าคงท่ี 33147 constant 
ดัชนีราคาผู้ผลิตสินค้าเกษตร - สมมติว่ามีอัตราการเติบโตคงที่ 1.0029 (growth q-o-q) 
เส้นแนวโน้ม GDP - สมมติว่ามีอัตราการเติบโตคงท่ี 1.008 (growth q-o-q) 
GDP deflator ของสหรัฐอเมริกา - สมมติว่ามีอัตราการเติบโตคงที่ 1.004 (growth q-o-q) 

 

      ที่มา :  แบบจ าลองเศรษฐกิจมหภาค
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๑. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน  าเงิน ช่วงหัวล าโพง – บางแค 
และบางซื่อ – ท่าพระ  
 

แผนที่โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ: กำรรถไฟฟ้ำขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 

๑.๒  ความเป็นมาของโครงการ    
 ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2549  
ได้เห็นชอบในหลักกำรแนวทำงกำรพัฒนำระบบรถไฟฟ้ำขนส่ง
มวลชนในกรุงเทพมหำนครตำมล ำดับควำมส ำคัญจ ำเป็นเร่งด่วน 
ตำมที่กระทรวงคมนำคมเสนอ รวม 4 โครงกำร (5 เส้นทำง 
รวมระยะทำง 118 กิโลเมตร)  ประกอบด้วย  
 1) โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงนิ (ชว่งหวัล ำโพง-บำงแค  
และช่วงบำงซื่อ-ท่ำพระ) 
 2) โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีมว่ง (ช่วงบำงใหญ-่บำงซื่อ) 
 3) โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีแดง (ช่วงบำงซื่อ-รังสิต 
ช่วงบำงซื่อ-ตลิ่งชัน และชว่งบำงซื่อ-มักกะสัน-หัวหมำก) 
 4) โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว (ช่วงตำกสิน-บำงหว้ำ 
ช่วงอ่อนนุช-สมุทรปรำกำร และช่วงหมอชิต-สะพำนใหม่) 
 โดยให้กระทรวงคมนำคมศึกษำรำยละเอียดปรับปรุง และ
ออกแบบแต่ละโครงกำรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  โดยให้ใช้วิธี
ออกแบบรำยละเอียด (Detailed Design) เป็นหลัก ส่วนวิธี
ออกแบบควบคู่กับกำรก่อสร้ำง (Design & Build) ควรใช้
ให้น้อยที่สุดเฉพำะในส่วนที่จ ำเป็น เพ่ือให้พร้อมส ำหรับกำร
ด ำเนินโครงกำรตำมข้ันตอนในระยะต่อไป และให้กระทรวง
คมนำคมและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินงำนตำมขั้นตอน
ของระเบียบและกฎหมำยที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ได้ควำมชัดเจน 

ทั้งทำงด้ำนกำรเงินกำรคลังควำมพร้อมและควำมจ ำเป็นเร่งด่วน
ของแต่ละเส้นทำง วงเงินลงทุน ประโยชน์และผลที่ประชำชน
ได้รับจำกโครงกำร รำยละเอียดและวิธีกำรให้เอกชนเข้ำร่วมงำน 
หรือด ำเนินกำรในกิจกำรของรัฐ และกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม โดยให้ด ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และควำมต้องกำรของประชำชนต่อกำรด ำเนินโครงกำร โดยให้
กระทรวงคมนำคมน ำสรุปผลควำมคิดเห็นดังกล่ำวพร้อมรำยละเอียด
ของแต่ละโครงกำรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำอีกครั้งหนึ่ง 
ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนำคมและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับควำมเหน็
ของส ำนักงบประมำณ ที่ให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบในแต่ละโครงกำร
จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณและขอ
ท ำควำมตกลงกับส ำนักงบประมำณโดยตรงต่อไปและข้อสังเกต
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ในบำงประเด็นอำทิ กำรพัฒนำโครงข่ำยระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน
ต้องสำมำรถเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้ำสำยต่ำง ๆ  ได้อย่ำงสมบูรณ์ 
ประชำชนสำมำรถเดินทำงได้อยำ่งต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนำระบบ
ตั๋วร่วม และพิจำรณำโครงสร้ำงและอัตรำค่ำบริกำรที่เหมำะสม
และเป็นธรรมเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนในกำรเดินทำง
เชื่อมต่อรถไฟฟ้ำสำยต่ำงๆ ตลอดจนระบบขนส่งสำธำรณะอ่ืนๆ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไปพิจำรณำประกอบกำรด ำเนินกำรดว้ย 
 จำกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว รฟม. จึงได้มีกำรศึกษำและ
ออกแบบกำรด ำเนินโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงิน (ช่วงหัวล ำโพง-
บำงแค และช่วงบำงซื่อ-ท่ำพระ) เพ่ือบรรเทำปัญหำกำรจรำจร
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร โดยกำรพัฒนำระบบขนส่งมวลชน
เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน    

๑.๓ วงเงินลงทุนโครงการ/แหล่งเงินกู้                
 - วงเงินลงทุนโครงการ: โครงกำรมีมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 - เมื่อวันที ่1 สิงหำคม 2549 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ
ให้ด ำเนินโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงิน ช่วงหัวล ำโพง – บำงแค 
และช่วงบำงซื่อ – ท่ำพระ  
 - วนัที่ 27 พฤษภำคม 2551 ได้มีกำรอนุมัติให้ รฟม. 
ด ำเนินกำรก่อสร้ำง วงเงิน 79,036 ล้ำนบำท แบ่งเป็น
ค่ำงำนโยธำ วงเงิน 48,821 ลำ้นบำท งำนจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
วงเงิน 5,900 ล้ำนบำท ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำบริหำรโครงกำร
ส ำหรับงำนโยธำ วงเงิน 2,174 บำท และค่ำงำนระบบ
เดินรถ 22,141 ล้ำนบำท 
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 - วนัที่ 24 พฤศจิกำยน 2552 ได้มีกำรอนุมัติปรับกรอบ
วงเงินโครงกำรจำก 82,675 ล้ำนบำท แบ่งเป็นค่ำงำนโยธำ 
วงเงิน 52,460 ล้ำนบำท งำนจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน วงเงิน 
5,900 ล้ำนบำท ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำบริหำรโครงกำร ส ำหรับ
งำนโยธำ วงเงิน 2,174 ล้ำนบำท และค่ำงำนระบบเดนิรถ 
22,141 ล้ำนบำท  
  - วันที่ 7 ธันวำคม 2553 มีมติอนุมัติค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ
งำนโยธำ วงเงิน 1,953 ล้ำนบำท  
    - วันที่ 1 พฤษภำคม 2555 อนุมัติกรอบวงเงินค่ำจ้ำง
ที่ปรึกษำงำนระบบไฟฟ้ำ โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงิน 
ช่วงหัวล ำโพง – บำงแค และช่วงเตำปูน – ท่ำพระ ที่ได้
พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ของกระทรวงกำรคลัง เป็นเงิน 
665.44 ล้ำนบำท ประกอบด้วย ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำบริหำร
โครงกำร (PMC) จ ำนวน 265.40 ล้ำนบำท และค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ
ควบคุมงำนระบบไฟฟ้ำ (MEBL) จ ำนวน 400.04 ล้ำนบำท 
 - แหล่งเงินกู้: แหล่งเงินกู้ภำยในประเทศ โดยกระทรวง 
กำรคลังเป็นผู้กู้และให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทยกู้ต่อ โดยมี
สัดส่วนกำรลงทุน ดังนี้ 
 

รายการ 
วงเงิน 

ภาครัฐบาล ภาคเอกชน (PPP) 
1. ค่ำงำนกรรมสิทธ์ิที่ดิน 5,900 - 
2. ค่ำงำนโยธำ 52,460 - 
3. ค่ำงำนระบบรถไฟฟ้ำ - 22,141 
4. ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ 2,174 - 

รวมรัฐ/เอกชน 60,534 22,141 
รวมท้ังหมด 82,675 ล้านบาท 

ที่มา: กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และส ำนักงำน
บริหำรหนีส้ำธำรณะ 

๑.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ     
เพ่ือบรรเทำปัญหำกำรจรำจรคับค่ังในกรุงเทพมหำนคร 

ลดระยะเวลำกำรเดินทำง ช่วยลดกำรใช้พลังงำนน้ ำมันจำก
กำรใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ช่วยปรับปรุงคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณพ้ืนที่ตำมแนวสำยทำงและพ้ืนที่ข้ำงเคียง เนื่องจำก
ช่วยลดปริมำณมลพิษในอำกำศและเสียงจำกกำรจรำจรบน
ท้องถนน และเพ่ิมศักยภำพด้ำนกำรคมนำคมให้มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น โดยเชื่อมโยงกำรคมนำคมให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และ
รองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวในประเทศ 

 

๑.๕ ลักษณะโครงการ  
 โครงกำรเป็นกำรก่อสร้ำงระบบรถไฟฟ้ำขนำดใหญ่ 
ช่วงหัวล ำโพง-บำงแค จ ำนวน 11 สถำนี และบำงซื่อ-ท่ำพระ 
จ ำนวน 8 สถำนี ศูนย์ซ่อมบ ำรุงรถไฟฟ้ำขนำดพ้ืนที่ประมำณ 
90 ไร่ และอำคำรจอดรถ 10 ชั้น และ 8 ชั้น ในแนวสำยทำง
บริเวณสถำนีหลักสอง โดยมีโครงสร้ำง 2 แบบหลัก ดังนี้ 
 1) โครงสร้ำงรถไฟฟ้ำแบบยกระดับระยะทำง 21.5 
กิโลเมตร สถำนียกระดับ 15 สถำนี  
 2) โครงสร้ำงรถไฟฟ้ำแบบใต้ดินระยะทำง 5.4 กิโลเมตร 
สถำนีใต้ดิน 4 สถำนี   

๑.๖ ขอบเขต/พื้นทีด่ าเนินโครงการ    
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินช่วงบางซื่อ – ท่าพระ  

มีระยะทำงประมำณ 13 กิโลเมตร เป็นโครงสร้ำงทำงวิ่ง
แบบยกระดับทั้งหมด มีลักษณะเป็นทำงวิ่งรำงคู่บนเสำตอม่อ 
บริเวณเกำะกลำงถนน มี 8 สถำนี โดยเริ่มต้นจำกสถำนี
รถไฟฟ้ำบำงซื่อของรถไฟฟ้ำมหำนคร สำยเฉลิมรัชมงคลผ่ำน
แยกเตำปูน ซึ่งเป็นสถำนีเชื่อมต่อกับโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง
ช่วงบำงใหญ่-บำงซื่อ เข้ำถนนประชำรำษฎร์ 2 ผ่ำนสี่แยก
บำงโพ ข้ำมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ เลี้ยวซ้ำยเข้ำถนนจรัญสนิทวงศ์ 
บริเวณโรงเรียนเทคโนโลยีพระรำม 6 ผ่ำนแยกบำงพลัด  
แยกบรมรำชชนน ีแยกไฟฉำยและสิ้นสุดที่แยกท่ำพระ โดยเชื่อมต่อ
กับโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงิน ช่วงหัวล ำโพง-บำงแค 

- โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงินช่วงหัวล าโพง –บางแค  
มีระยะทำงประมำณ 14 กิโลเมตร เป็นโครงสร้ำงทำงวิ่งใต้ดินในช่วง
หัวล ำโพง-ท่ำพระ ระยะทำงประมำณ 5 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นทำง
วิ่งอุโมงค์คู่รำงเดี่ยว มีสถำนีใต้ดินจ ำนวน 4 สถำนี และโครงสร้ำง
ทำงวิ่งยกระดับในช่วงท่ำพระ-บำงแค ระยะทำงประมำณ 9 กิโลเมตร 
มีสถำนียกระดับจ ำนวน 7 สถำนี  โดยเริ่มต้นจำกเส้นทำงเชื่อมต่อ
กับสถำนีรถไฟฟ้ำหัวล ำโพงของรถไฟฟ้ำมหำนคร สำยเฉลิมรัชมงคล 
เป็นเส้นทำงใต้ดินตำมแนวถนนพระรำมที่ 4 เข้ำสู่ถนนเจริญกรุง 
ผ่ำนวัดมังกรกมลำวำส ผ่ำนวังบูรพำ เลี้ยวซ้ำยเข้ำถนนสนำมไชย 
ลอดใต้แม่น้ ำเจ้ำพระยำที่ปำกคลองตลำด ลอดใต้คลองบำงกอกใหญ่ 
เข้ำสู่ถนนอิสรภำพ แล้วเปลี่ยนเป็นโครงสร้ำงทำงวิ่งยกระดับมี
ลักษณะเป็นทำงวิ่งรำงคู่บนเสำตอม่อบริเวณเกำะกลำงถนนเข้ำสู่ 
สี่แยกท่ำพระ ซึ่งเป็นสถำนีร่วมกับโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงิน 
ช่วงบำงซื่อ-ท่ำพระ แล้ววิ่งไปตำมถนนเพชรเกษม ผ่ำนบำงไผ่-บำง
หว้ำ-ภำษีเจริญ-บำงแค-สิ้นสุดที่ถนนกำญจนำภิเษก 
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ภาพพื้นที่ด าเนินโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

๑.๗ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ  
เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่  4 เมษำยน 2554 –  

21 มีนำคม 2561 โดยคำดว่ำจะเริ่มเปิดให้บริกำรได้ 
ในปี 2562 

๑.๘ ผู้รับจ้าง: ประกอบด้วย 
 1) บริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ำกัด (มหำชน) 
 2) บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) 
 3) กิจกำรร่วมค้ำ SH-UN Joint Venture 
 4) บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น  
  จ ำกัด (มหำชน) 

๑.๙ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: ประกวดรำคำด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 

๑.๑๐ ผู้ควบคุมงาน 
 ที่ปรึกษำควบคุมงำน ประกอบด้วย 
 1) กลุ่มบริษัท PMC Index Group (งำนโยธำ) 
 2) กลุ่มบริษัท PMC Index Group  

(งำนระบบรถไฟฟ้ำ) 
 3) กลุ่มบริษัท CSCBL Consortium 
 4) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำ MEBL  

 

 

๑.๑๑ ผลการเบิกจ่าย 

 
 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน  าเงนิ  
ช่วงหัวล าโพง – บางแค และบางซื่อ – ท่าพระ 

ที่มา: กำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงินตั้งแต่เดือนตลุำคม 2558 – เดือนมีนำคม 2560 จำกกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
หมายเหตุ: 1.ค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำในสญัญำจ้ำงจะระบจุ ำนวนเงินในแต่ละงวดชัดเจน 

2.ค่ำงำนโยธำ ผลเบิกจ่ำยคำ่งำนในแต่ละงวด จะประเมินจำกผลงำนของผู้รับจ้ำงตำมเนื้องำนท่ีได้ท ำจริง หรือตำมควำมก้ำวหน้ำ    
   ของงำน ซึ่งอำจมีกำรเปลีย่นแปลงจำกแผนที่ได้ตั้งไว ้
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๑.๑๒ การให้คะแนนผลการประเมินโครงการช่วงระหว่าง
ด าเนินโครงการ (Mid - term Evaluation Results) 
 

การ
ประเมินผล 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน 

ความสอดคล้อง 
(Relevance) 

a : สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำลอย่ำงมำก 
b : สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำลบำงสว่น 
c : ไม่สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำล 

a 

ประสทิธผิล
(Effectiveness) 
 

a : บรรลุวตัถุประสงค์มำกกว่ำ 80% ของแผนที่วำงไว ้
b : บรรลุวัตถุประสงค์มำกกว่ำ 50% - 80% ของแผนที่วำงไว ้
c : บรรลวุัตถปุระสงค์นอ้ยกวำ่ 50% ของแผนที่วำงไว ้

a 

ประสทิธภิาพ 
(Efficiency) 
 

a : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ มีประสทิธภิำพ 
b : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ บำงส่วนไม่มปีระสิทธภิำพ 
c : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ ไมม่ีประสทิธภิำพ 

b 

ผลกระทบ 
(Impact) 

a : สง่ผลให้เกิดผลลพัธท์ำงออ้มที่สง่ผลกระทบในเชิงบวก 
b : สง่ผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชงิลบ 
c : ส่งผลให้เกดิปัญหำและผลกระทบในเชิงลบอย่ำงร้ำยแรง 

- 

ความยั่งยนื 
(Sustainability) 

a : มัน่ใจว่ำโครงกำรมีควำมย่ังยืน 
b : มแีนวโน้มทีจ่ะเกิดปัญหำแต่มโีอกำสพัฒนำ 
   และแก้ไขให้ย่ังยืนได ้
c : ไมอ่ำจด ำเนนิกำรอย่ำงย่ังยืนหำกไม่ไดร้ับควำมชว่ยเหลอื 

- 

Overall Rating - 
 

เนื่องจำกโครงกำรนี้อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำน จึงไม่สำมำรถ
ประเมินผลได้ครบทั้ง 5 ด้ำน ซึ่งจะสำมำรถประเมินผลได้เพียง
3 ด้ำน คือ ควำมสอดคล้อง ประสิทธิผล และประสิทธิภำพ
ส่วนในด้ำนของผลกระทบและควำมยั่งยืน จะประเมินผลได้
เมื่อโครงกำรด ำเนินงำนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ผลกำรประเมินระหว่ำง
ด ำเนินโครงกำรมีรำยละเอียด ดังนี้  

 

 ผลการประเมินด้านความสอดคล้อง (Relevance)  
ได้คะแนน a: กำรด ำเนินโครงกำรมีควำมสอดคล้อง

กับนโยบำยรัฐบำล ดังนี้ 
1) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 10 

(พ.ศ. 2550-2554) ในยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำง
เศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืนได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจสิติกส์ของประเทศ ซึ่งจะน ำไปสู่
กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและมีประสิทธิภำพ
เพ่ิมสูงขึ้น โดยก ำหนดให้มีกำรลดต้นทุนด้ำนขนส่งและโลจิสติกส์
ด้วยกำรพัฒนำและขยำยขีดควำมสำมำรถของโครงข่ำยกำร
ขนส่งทำงรำง ตลอดจนกำรพัฒนำโครงข่ำยระบบขนส่งมวลชน
ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลให้มีควำมสมบูรณ์ 
และกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรใช้พลังงำนของระบบขนส่ง
สำธำรณะเพ่ือลดต้นทุนเชื้อเพลิง 

2) กรอบยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำนของ
กระทรวงคมนำคม แผนยุทธศำสตร์กระทรวงคมนำคม  
พ.ศ.2548 - 2552  

3) แผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.2548-2551 
ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ 
โดยสร้ำงระบบกำรเดินทำงที่สะดวกสบำย คล่องตัว มีประสิทธิภำพ 
พัฒนำระบบเครือข่ำยโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ทันสมัยและครอบคลุม
ทั่วพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั
ของประเทศและยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 

4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโลจิสติกส์ของประเทศ 
(พ.ศ. 2549-2553) ได้มีเป้ำประสงค์ในยุทธศำสตร์ที่ 2 
คือ กำรมีระบบเครือข่ำยและกำรบริหำรโลจิสติกส์แบบบูรณำกำร 
รองรับบทบำทกำรเป็นศูนย์กลำงโลจิสติกส์ (Logistics Hub) 
ของภูมิภำคอินโดจีน ในกำรรวบรวมขนส่งถ่ำยล ำเรียงและ
กำรกระจำยสินค้ำ ทั้งภำยในภูมิภำคและระหว่ำงประเทศ 
ซึ่งมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรรถไฟฟ้ำ คือ สนับสนุน
กำรใช้รูปแบบและวิธีกำรบริหำรจัดกำรขนส่งเพ่ือกำรประหยัด
พลังงำน (Transport Management for Energy Saving) 
เพ่ือน ำไปสู่กำรลดต้นทุนกำรขนส่งทั้งในระดับธุรกิจและ
ระดับประเทศ โดยให้รัฐเป็นผูล้งทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำหรับ
กำรเดินรถไฟและปรับบทบำท กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 
ท ำหน้ำที่บริหำรโครงข่ำยรถไฟและขนส่งผู้โดยสำร และให้เอกชน
เข้ำมำมีบทบำทส ำคัญในกำรจัดหัวรถจักร แคร่บรรทุกสินค้ำ 
และด ำเนินกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำ ตลอดจนสนับสนุนระบบ
ขนส่งทำงน้ ำและทำงท่อ กำรเปลี่ยนรูปแบบพลังงำนไปสู่รูปแบบ
ที่มีต้นทุนต่ ำ กำรประยุกต์ ใช้วิธีกำรจัดกำรขนส่งที่ทันสมัย 
รวมทั้งกำรใช้เทคโนโลยีกำรขนส่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรบริหำรกำรจัดกำรและลดต้นทุนขนส่ง 

5) โครงกำรสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ควำมจ ำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำยหรือผู้มีส่วนได้เสีย และเพ่ือพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศให้มีมำตรฐำน ยกระดับระบบ
กำรคมนำคมขนส่งทำงรำงให้มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น รวมทั้ง
เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 
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ผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 
ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์

ของโครงกำร โดยสถำนะควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร ดังนี้  
 

รายละเอียดงาน 
 ผลการด าเนินงาน (%) 

หมายเหตุ 
  แผนงาน ผล 

สัญญาที่ 1 งำนออกแบบควบคู่
กำรก่อสร้ำงเส้นทำงใต้ดิน  
ช่วงหัวล ำโพง – สนำมไชย 

98.08 95.33 ล่ำช้ำกว่ำแผน 2.75 % 
เนื่องจำกต้องรื้อย้ำย
สำธำรณูปโภค 
ที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาที่ 2 งำนออกแบบ
ควบคู่กำรก่อสร้ำงเส้นทำงใต้
ดินสนำมไชย – ท่ำพระ 

100.00 100.00 เป็นไปตำมแผนงำน 

สัญญาที่ 3 งำนกอ่สร้ำง
เส้นทำงยกระดับ ชว่งเตำปูน – 
ท่ำพระ 

74.58 74.18 ช้ำกว่ำแผน 0.40% 

สัญญาที่ 4 งำนก่อสร้ำง
เส้นทำงยกระดับ ช่วงท่ำพระ – 
หลักสอง 

95.94 95.82 ช้ำกว่ำแผน 0.12% 

สัญญาที่ 5 งำนออกแบบ
ควบคู่กำรก่อสร้ำงระบบรำง
รถไฟฟ้ำของทั้งโครงกำร 

81.95 83.05 เร็วกว่ำแผน 1.10% 

งำนระบบเดินรถไฟฟ้ำ - - - 
สรุปผลการด าเนินงาน 91.20 90.58 ล่าช้ากวา่แผน 0.62% 

หมำยเหตุ: ข้อมูล ณ วันท่ี 11 มนีำคม 2560 

ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 ได้คะแนน b : เพ่ือประเมินควำมเหมำะสมของ

ปัจจัยที่จะท ำให้โครงกำรส ำเร็จตำมแผนกำรด ำเนินงำนใน 
เชิงปริมำณและคุณภำพ โดยภำพรวมกำรเบิกจ่ำยของ
โครงกำร พบว่ำ วงเงินตำมสัญญำจ้ำงรวม 53,928.13 
ล้ำนบำท มีกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ งวดแรกในเดือนมิถุนำยน 
2554 ปัจจุบันมีกำรเบิกจ่ำยแล้วรวม 154 งวด เป็นวงเงิน 
44,371.61 ล้ำนบำท ณ สิ้นเดือนมีนำคม 2560  

 

๑.๑๓ ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากโครงการ 
 1) บรรเทำปัญหำกำรจรำจรคับคั่งในกรุงเทพมหำนคร  
 2) ลดระยะเวลำกำรเดินทำง ช่วยลดกำรใช้พลังงำน
น้ ำมันจำกกำรใช้รถยนต์ส่วนบุคคล  

 3) ช่วยปรับปรุงคุณภำพสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่
ตำมแนวสำยทำงและพ้ืนที่ข้ำงเคียง รวมทั้งช่วยลดปริมำณ
มลพิษในอำกำศและเสียงจำกกำรจรำจรบนท้องถนน  
 4) เพ่ิมศักยภำพด้ำนกำรคมนำคมให้มีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น โดยเชื่อมโยงกำรคมนำคมให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และรองรับ
กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวในประเทศ 

๑.๑๔ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 จำกกำรประเมินผลโครงกำรพบว่ำโครงกำรประสบปัญหำ
และอุปสรรค ดังนี้ 
 1) ด ำเนินกำรล่ำช้ำ เนื่องมำจำกปัญหำทำงด้ำนเทคนิค 
เช่น น้ ำเข้ำอุโมงค์สถำนี จึงท ำให้ต้องมีกำรชะลอกำรปฏิบัติงำน 
 2) หน่วยงำนมีกำรส่งมอบพ้ืนที่ล่ำช้ำกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้ 
 3) ผลกระทบจำกสัญญำที่ 1 – 4 ที่มีกำรส่งมอบ
พ้ืนที่ล่ำช้ำ ส่งผลให้ไม่สำมำรถด ำเนินงำนระบบรำงรถไฟฟ้ำ
ได้ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 

๑.๑๕ ข้อเสนอแนะ 
 หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรควรมีกำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงใกล้ชิดและเร่งรัดกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 
 

ระหว่างด าเนินโครงการ  (งานก่อสร้าง 
ช้ัน Upper Platform ทางวิ่งรถไฟฟ้าและอาคารจอดรถโดยสาร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความก้าวหน้า 
ของโครงการ 

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560 

แผนงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน เร็วกว่า/ล่าช้า 

91.20% 90.58% -0.62% 
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1 3,200,000,000.00    BIBOR 6m + ร้อยละ 0.34 3,200,000,000.00   
2 2,000,000,000.00    BIBOR 6m + ร้อยละ 0.0253 2,000,000,000.00   
3 1,900,000,000.00    ร้อยละ 1.74 1,900,000,000.00   
4 4,100,000,000.00    วงเงินที ่1 = BIBOR 6m - ร้อยละ 0.07

และ
วงเงินที ่2 = BIBOR 6m - ร้อยละ 0.06

859,978,984.60     

รวม 11,200,000,000.00   7,959,978,984.60   

กู้ครัง้ที่ วงเงินกู้ เบิกจา่ยแลว้อัตราดอกเบ้ีย

๒. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขยีว (เหนือ) ช่วงหมอชติ - 
สะพานใหม่ - คูคต 

๒.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (รฟม.) 

๒.๒ ลักษณะโครงการ: ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบ
รถไฟฟ้ำ โดยเป็นทำงวิ่งยกระดับตลอดแนวเส้นทำง ระยะทำง
ประมำณ 19 กิโลเมตร รวม 16 สถำนี ศูนย์ซ่อมบ ำรุง 1 แห่ง 
และอำคำรจอดแล้วจรพร้อมสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 2 แห่ง 
(จอดรถรวมกันได้ประมำณ 1,700 คัน) โดยเริ่มต้นต่อเนื่อง 
ที่สถำนีหมอชิตของโครงกำรระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหำนคร 
(BTS) ข้ำมทำงยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์บริเวณห้ำแยก
ลำดพร้ำว ผ่ำนแยกรัชโยธิน แยกมหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์ 
แยกหลักสี่ ผ่ำนสะพำนใหม่หน้ำตลำดยิ่งเจริญ เมื่อถึงประมำณ
กิโลเมตรที่ 25 (กม.25) ของถนนพหลโยธิน แนวเส้นทำง 
จะเบี่ยงไปทำงด้ำนทิศตะวันออก (ด้ำนเหนือของพ้ืนที่ประตู
กรุงเทพฯ) ข้ำมคลองสองสู่บริเวณเกำะกลำงของถนนล ำลูกกำ 
และสิ้นสุดที่สถำนีคูคต บริเวณหน้ำสถำนีต ำรวจภูธร อ ำเภอ 
ล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี ทั้ง 16 สถำนีมีทำงขึ้น-ลง 4 แห่ง 
ยกสูงจำกระดับพ้ืนดินประมำณ 1.20 เมตร เพ่ือป้องกันน้ ำท่วม 
โดยทำงขึ้น-ลง มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ได้แก่ ลิฟต์ บันได
เลื่อน และทำงลำดส ำหรับคนพิกำร ระบบรถไฟฟ้ำใช้ระบบ
รถไฟฟ้ำขนำดใหญ่ (Heavy Rail Transit System) สำมำรถ
ขนส่งผู้โดยสำรได้ประมำณ 50,000 คน ต่อชั่วโมงต่อทิศทำง 
ขนำดรำงรถไฟฟ้ำมีควำมกว้ำงมำตรฐำน (Standard Gauge) 
ขนำด 1.435 เมตร รถไฟฟ้ำใช้กระแสไฟฟ้ำตรงจำกรำงจ่ำยไฟ
ด้ำนข้ำง 750 โวลต์ โดยรถไฟฟ้ำจะเป็นแบบ 4 ถึง 6 ตู้ต่อ  
1 ขบวน ส ำหรับโครงสร้ำงทำงวิ่งรถไฟฟ้ำออกแบบตำมเทคนิค
กำรก่อสร้ำง รองรับรถไฟฟ้ำ 2 ทำง โครงสร้ำงคำนส ำหรับ
รองรับทำงวิ่งจะเป็นโครงสร้ำงที่ใช้วิธีกำรก่อสร้ำงแบบชิ้นส่วน
หล่อส ำเร็จในโรงงำนแล้วน ำมำประกอบติดตั้งเพ่ือให้งำนก่อสร้ำง
สำมำรถด ำเนินกำรได้รวดเร็วและเพ่ือลดผลกระทบต่ำงๆ  
ให้น้อยที่สุด ส ำหรับฐำนรำกของโครงสร้ำงเป็นกำรก่อสร้ำงบน
เสำเข็มเจำะลึกลงไปถึงทรำยชั้นที่ 2 เพ่ือลดกำรทรุดตัวจำก 

กำรใช้งำน โดยต ำแหน่งเสำอยู่บริเวณกึ่งกลำงถนนหรือ 
เกำะกลำงถนน เพ่ือลดผลกระทบต่ออำคำรริมถนน ซึ่งมี
ระยะห่ำงระหว่ำงเสำประมำณ 40 เมตร 

๒.๓ วัตถุประสงค์: เพ่ือต่อขยำย BTS เพ่ิมเติมไปทำงด้ำน
เหนือที่ปัจจุบันเส้นทำงสิ้นสุดบริเวณสวนจตุจักร ซึ่งจะช่วยให้
ปริมำณผู้โดยสำรทั้งระบบเพิ่มสูงขึ้น 

๒.๔ เงินลงทุน: เงินกู้ภำยในประเทศโดยกระทรวงกำรคลัง
เป็นผู้กู้และให้ รฟม. กู้ต่อ โดยทยอยกู้ตำมควำมต้องกำรของ 
รฟม. แล้ว 4 ครั้ง จ ำนวน 11,200 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยแล้ว 
7,960 ล้ำนบำท โดยมีภำพรวมดังนี้ 

 

 

 

 

๒.๕ กรอบวงเงินโครงการ: จ ำนวน 38,165.00 ล้ำนบำท 
ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2556 ที่อนุมัติ
ให้ รฟม. ด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว 
ช่วงหมอชิต - สะพำนใหม่ - คูคต 

๒.๖ วงเงินสัญญาก่อสร้าง: วงเงินค่ำก่อสร้ำงรวมทั้งสิ้น 
จ ำนวน  29,834,366,740.00 บำท แบ่งเป็น (1) ค่ำจ้ำง
ในส่วนของงำนโยธำ จ ำนวน 28,786,000,000.00 บำท 
และ (2) ค่ำจ้ำงปรึกษำบริหำรโครงกำรและควบคุมกำร
ก่อสร้ำงในส่วนของกำรควบคุมงำนโยธำ จ ำนวน 
1,048,366,740.00 บำท โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำร
ก่อสร้ำง 45 เดือน ก ำหนดแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกำยน 
ปี 2562 ทั้งนี้ เปิดให้บริกำรเดินรถในปี 2563 

๒.๗ ผลการด าเนินงาน: ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำน
ก่อสร้ำง จ ำนวน 4 สัญญำ ณ เดือนพฤษภำคม 2560  
โดยมีภำพรวม ดังนี้
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๒.๘ ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ: กำรด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพำน
ใหม่ - คูคต (ณ สิ้นเดือนพฤษภำคม 2560) มีผลกำร
ด ำเนินงำนที่ท ำได้จริง ร้อยละ 33.70 จำกแผนงำนที่วำงไว้
ร้อยละ 30.34 ซึ่งเร็วกว่ำแผนร้อยละ 3.36 โดยปัจจัย
ส ำคัญที่ส่งผลท ำให้กำรด ำเนินงำนเร็วกว่ำแผน เนื่องจำก
ได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนเจ้ำของพ้ืนที่ ในกำร

อนุญำตให้ผู้รับจ้ำงเข้ำพ้ืนที่และเริ่มด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
ตำมแผนงำนกำรก่อสร้ำงเร็วกว่ำแผนกำรส่งมอบพื้นที่ 
นอกจำกนี้ กำรด ำเนินงำนก่อสร้ำงที่ผ่ำนมำไม่ประสบ
ปัญหำและอุปสรรคส ำคัญ นอกจำกกำรก่อสร้ำงบำงส่วน 
ที่เกิดผลกระทบต่อประชำชน เช่น กำรจรำจร และกำรรื้อ
ย้ำยสะพำนข้ำมแยกรัชโยธินและสะพำนข้ำมแยก
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ในส่วนของสัญญำที่ 1 ซึ่งท ำให้
ล่ำช้ำไปกว่ำแผน 22 เดือน เนื่องจำกกำรส่งมอบพ้ืนที่
บริเวณแยกรัชโยธินมีควำมล่ำช้ำ อย่ำงไรก็ดี ผู้รับจ้ำงได้
เร่งรัดแก้ไขปัญหำดังกล่ำว ด้วยกำรแก้ไขแบบกำรก่อสร้ำง
ใหม่จนท ำให้กำรก่อสร้ำงในส่วนของสัญญำที่ 1 ไม่มีควำม
ล่ำช้ำและจะแล้วเสร็จตำมเวลำที่ก ำหนดไว้ในแผน อีกทั้ง 
ยังปรับแผนกำรก่อสร้ำงเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถปรับตัวไป
พร้อมกับท ำกำรปรับปรุงลักษณะทำงกำยภำพของทำงแยก
รัชโยธิน และยังประชำสัมพันธ์ท ำควำมเข้ำใจกับประชำชน
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมผ่ำนช่องทำงสื่อสำรต่ำงๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันแม้ว่ำกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง
ยังไม่เกิดควำมล่ำช้ำ แต่ รฟม. ที่ปรึกษำโครงกำร และผู้รับ
จ้ำงได้จัดเตรียมแผนเร่งรัดกำรก่อสร้ำงของผู้รับจ้ำงไว้
เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำจะไม่เกิดควำมล่ำช้ำและงำนจะแล้ว
เสร็จตำมสัญญำ นอกจำกนี้ กำรก่อสร้ำงในช่วงที่ผ่ำนมำเกิด
อุบัติเหตุขึ้นแล้วไมต่่ ำกว่ำ 2 ครั้ง เช่น อุปกรณ์ก่อสร้ำงหล่น
ใส่ทรัพย์สินประชำชน และกำรเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ก่อสร้ำง 
เป็นต้น ในกำรนี้ รฟม. และผู้รับจ้ำงโครงกำรรถไฟฟ้ำต่ำงๆ 
ของ รฟม. จึงได้วำงมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยเพ่ิมเติม
นอกเหนือ จำกมำตรกำรปกติตำมท่ีกฎหมำยด้ำนควำม
ปลอดภัยก ำหนด โดยได้ตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย 

ภำพที่ 2 : ภำยถ่ำยบริเวณแยกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ก่อนผู้รับจ้ำงจะเข้ำพื้นที่เพ่ือด ำเนนิกำรรื้อย้ำยสะพำน 

ภำพที่ 3 : กำรรื้อถอนสะพำนลอยข้ำมแยกเกษตรศำสตร์ 
 

ภำพที่ 1 : แนวเส้นทำงรถไฟฟ้ำ 
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(Safety Board) เพ่ือด ำเนินกำรติดตำมและตรวจสอบ 
ควำมปลอดภัยของทุกโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน
ของ รฟม. โดยได้ก ำหนดบทลงโทษส ำหรับผู้รับจ้ำงใน
ลักษณะกำรบังคับให้บริจำค ดังนั้น หำกในระหว่ำง 
กำรด ำเนินโครงกำรเกิดผลกระทบหรือเกิดอุบัติเหตุ 
ถึงแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน อำคำรบ้ำนเรือน 
และสถำนที่ต่ำงๆ รวมถึง สวัสดิภำพของพนักงำน ผู้รับจ้ำง
ต้องรับผิดชอบในส่วนของค่ำเสียหำยที่เกิดข้ึนนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒.๙ การลงพื้นทีต่ิดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ: 
กำรติดตำมควำมคืบหน้ำงำน สญัญำที่ 3 งำนโยธำ  
(ศูนย์ซ่อมบ ำรุงและอำคำรจอดแล้วจร) โดยเป็นกำรก่อสร้ำง
ศูนย์ซ่อมบ ำรุงบริเวณสถำนีคูคต (พ้ืนที่ประมำณ 120 ไร่) 
ประกอบด้วย โรงจอดขบวนรถไฟฟ้ำ โรงซ่อมบ ำรุงหลัก 
อำคำรบริหำรและศูนย์ควบคุมกลำงกำรเดินรถและอำคำร
ประกอบอื่นๆ และก่อสร้ำงอำคำรจอดแล้วจรอีก 2 แห่ง 
(บริเวณถนนพหลโยธิน กม.25 จอดรถได้ประมำณ 
1,000 คัน และบริเวณใกล้กับสถำนีต ำรวจภูธรคูคต  
จอดรถได้ประมำณ 700 คัน) ซึ่งสัญญำดังกล่ำว
ด ำเนินงำนไปแล้วกว่ำร้อยละ 28.10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 : กำรเช่ือมต่อรำงด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้ำอุณหภูมิสูง  
ใช้เวลำกำรเช่ือมประมำณ 5 - 10 นำท ี

ภำพที่ 8 : กำรตดิตั้งรำงรถไฟฟ้ำยึดติดกับแนวคอนกรีต  
ภำยในศูนย์ซ่อมบ ำรุงบริเวณสถำนีคูคต (สัญญำที่ 3) 

ภำพที่ 4 - 5 : แบบก่อสร้ำงและภำพจ ำลองศูนย์ซ่อมบ ำรุงรถไฟฟ้ำ 

ภำพที่ 6 : ภำพมุมสูงพื้นทีก่่อสร้ำงศูนย์ซ่อมบ ำรุง (สัญญำที่ 3) 

ภำพที่ 9 : กำรลงพืน้ท่ีตดิตำมประเมินผลของเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำน
บริหำรหนีส้ำธำรณะภำยในพื้นที่สญัญำที่ 3 
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๓. โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า  
– แก่งคอย พรอ้มทางคู่เลื่ยงเมือง (Chord Line) 

 

 
 

๓.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ: ฝ่ำยโครงกำรพิเศษ
และก่อสร้ำง กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 

๓.๒ ความเป็นมาของโครงการ   
 โครงกำรก่อสร้ำงทำงคู่ในเส้นทำงรถไฟสำยชำยฝั่ง
ทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรำ – คลองสิบเก้ำ – แก่งคอย  
ของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นโครงกำรภำยใต้
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมขนส่ง
ของไทย แผนงำนที่ 1 กำรพัฒนำโครงข่ำยรถไฟระหว่ำงเมือง 
(กำรพัฒนำระบบรถไฟทำงคู่) ระยะท่ี 1 โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพ้ืนที่บริเวณชำยฝั่งทะเล
ตะวันออก เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของท่ำเรือแหลมฉบัง 
ซึ่งช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถของเส้นทำงขนส่งหลักท่ีมี
ควำมส ำคัญในกำรเชื่อมโยงกำรขนส่งระบบรำงกับ 
กลุ่มประเทศเพ่ือนบ้ำนในภูมิภำค จำกภำคเหนือและ 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือไปยังพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลตะวันออก 
สู่ท่ำเรือแหลมฉบัง ที่มีควำมส ำคัญในกำรเชื่อมโยงทำง
กำรค้ำซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลในกำรพัฒนำระบบ
กำรขนส่งและโลจิสติกส์อย่ำงบูรณำกำร ระยะทำงรวมทั้งสิ้น 
106 กิโลเมตร รวมก่อสร้ำงทำงเลี่ยงเมือง (Chord Lines) 
3 แห่ง พร้อมอำณัติสัญญำณ และโทรคมนำคมตลอดแนว
เส้นทำงรถไฟ จะสำมำรถเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรขนส่ง
ระบบรำง สนับสนุนกำรขนส่งผู้โดยสำรและสินค้ำ เพ่ือรองรับ
จ ำนวนผู้โดยสำรและปริมำณกำรขนส่งสินค้ำที่เพ่ิมสูงขึ้น 
อีกท้ังสำมำรถลดระยะเวลำกำรเดินทำงและขนส่งสินค้ำ 
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลในกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนด้ำนกำรขนส่งและคมนำคม รวมทั้งกำรเชื่อมโยง
ด้ำนกำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์ที่สนับสนุนให้มีกำรใช้ 
ระบบรำง เพ่ือช่วยลดกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน ลดมลพิษ 
ลดต้นทุนกำรขนส่งสินค้ำ และสำมำรถประหยัดกำรใช้
พลังงำนของประเทศในระยะยำว 

๓.๓ วงเงินลงทุนโครงการ/แหล่งเงินกู้     
 - วงเงินลงทุนโครงการ: คณะรัฐมนตรีได้มีมติ 
เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2555 อนุมัติกรอบวงเงินด ำเนิน
โครงกำร จ ำนวน 11,348.35 ล้ำนบำท โดยมีวงเงินรวม
ตำมสัญญำก่อสร้ำง จ ำนวน 10,232,859,596 บำท 
แบ่งเป็น สัญญำที่ 1 วงเงินกำรก่อสร้ำง จ ำนวน 
9,825,810,000 บำท และสัญญำที่ 2 วงเงินกำร
ก่อสร้ำง จ ำนวน 407,049,596 บำท  
 - แหล่งเงินกู้: แหล่งเงินกู้ภำยในประเทศ  
โดยกระทรวงกำรคลังเป็นผู้กู้เงินและให้ รฟท. กู้ต่อ 

๓.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 1) เพ่ือลดต้นทุนและระยะเวลำในกำรขนส่งและ 
โลจิสติกส์ รวมถึงประหยัดพลังงำนเชื้อเพลิงที่ใช้ในภำค
กำรขนส่งของประเทศ รองรับกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงพ้ืนที่
บริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออกและท่ำเรือแหลมฉบังกับพ้ืนที่
บริเวณภำคเหนือ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น  
น้ ำมัน ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวก๊ำซ (Liquefied Petroleum 
Gas: LPG) ปูนซีเมนต์ และสินค้ำบรรจุคอนเทนเนอร์ 
 2) เพ่ือสนับสนุนให้มีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำร
ขนส่ง (Modal Shift) ไปสู่ระบบรำงและสนับสนุนกำร
พัฒนำระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ซึ่งจะช่วยสนับสนุน 

ภาพแผนที่ตั้งการด าเนินโครงการ 
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กำรกระจำยสินค้ำให้มีประสิทธิภำพ เพิ่มควำมจุสูงสุดของ
ทำงในระบบ ท ำให้ขนส่งสินค้ำได้มำกข้ึนในขณะที่ค่ำขนส่ง
ลดต่ ำลง นอกจำกนี้ โครงกำรดังกล่ำวยังช่วยลดปัญหำ
มลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ลดจ ำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน
เนื่องจำกประชำชนหันมำใช้ระบบขนส่งทำงรำงที่มำกขึ้น 
และเพ่ิมศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวของจังหวัดที่มีระบบ
ขนส่งทำงรำง 

๓.๕ ลักษณะโครงการ 
โครงกำรก่อสร้ำงทำงคู่ในเส้นทำงรถไฟสำยชำยฝั่ง

ทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรำ – คลองสิบเก้ำ – แก่งคอย  
แบ่งสัญญำก่อสร้ำงเป็น 2 สัญญำ  

งานสัญญาที่ 1 
1) งำนก่อสร้ำงทำงรถไฟทำงคู่เพ่ิม 1 ทำง ขนำน

เส้นทำงรถไฟเดิม จำกสถำนีฉะเชิงเทรำถึงสถำนีวิหำร
แดงระยะทำง 78 กิโลเมตร และจำกสถำนีบุใหญ่ถึง
สถำนีแก่งคอยระยะทำง 19 กิโลเมตร รวมระยะทำง
ทั้งสิ้นประมำณ 97 กิโลเมตร และก่อสร้ำงสถำนีใหม่  
1 แห่ง (สถำนีไผ่นำบุญ) 

2) งำนก่อสร้ำงทำงคู่เลี่ยงเมือง (Chord Lines) 
จ ำนวน 3 แห่ง ที่สถำนีชุมทำงฉะเชิงเทรำ สถำนีชุมทำง
แก่งคอย และสถำนีชุมทำงบ้ำนภำชี รวมระยะทำง
ประมำณ 7.1 กิโลเมตร 

3) งำนติดตั้งระบบอำณัติสัญญำณและ
โทรคมนำคมตลอดแนวเส้นทำงช่วงฉะเชิงเทรำ - คลองสิบเก้ำ 
- แก่งคอย รวมทั้งทำงคู่เลี่ยงเมือง (Chord Lines) ทั้ง  
3 แห่ง รวมระบบป้องกันอัตโนมัติ (Automatic Train 
Protection: ATP) 

4) งำนก่อสร้ำงสะพำนรถไฟคอนกรีตเสริมเหล็ก 
57 แห่ง รวมควำมยำวประมำณ 4,763 เมตร 

5) งำนก่อสร้ำงสะพำนรถยนต์ข้ำมทำงรถไฟ  
เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 แห่ง รวมควำมยำวประมำณ 
212 เมตร 

6) งำนก่อสร้ำงท่อและกำรระบำยน้ ำ และงำน
ก่อสร้ำงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตำมแบบ 

งานสัญญาที่ 2  
1) งำนก่อสร้ำงอุโมงค์รถไฟทำงเดี่ยวขนำนกับ

อุโมงค์ทำงเดี่ยวเดิมลอดใต้เขำพระพุทธฉำย 1.2 กิโลเมตร 
2) งำนก่อสร้ำงทำงรถไฟทำงคู่เพ่ิม 1 ทำง ขนำน

เส้นทำงรถไฟเดิม เริ่มจำกหลังสถำนีวิหำรแดงไปสิ้นสุดที่
ก่อนเข้ำสถำนีบุใหญ่ ระยะทำง 9 กิโลเมตร  

3) งำนก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 แห่ง 
รวมควำมยำวประมำณ 60 เมตร  

4) งำนก่อสร้ำงท่อและกำรระบำยน้ ำ และงำน
ก่อสร้ำงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตำมแบบ  

๓.๖ ขอบเขต/พื้นที่ด าเนินโครงการ   
 จุดเริ่มต้นบริเวณชุมทำงฉะเชิงเทรำ (กิโลเมตรที่ 

61 + 190) และสิน้สุดทีชุ่มทำงแก่งคอย (กิโลเมตรท่ี 
167 + 800) ระยะทำงทัง้โครงกำรประมำณ 106 
กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วนของสถำนีชุมทำงฉะเชิงเทรำ
ไปตำมทำงรถไฟสำยตะวันออกเดิม (สำยอรัญประเทศ)  
ผ่ำนสถำนีบำงน้ ำเปรี้ยว ถึงสถำนีชุมทำงคลองสิบเก้ำ  
แยกขนำนไปกับทำงรถไฟสำยคลองสิบเก้ำ – แก่งคอย 
ผ่ำนสถำนีองครักษ์-วิหำรแดง-บุใหญ่ สุดปลำยทำงท่ี
สถำนีชุมทำงแก่งคอย ซึ่งผ่ำนพ้ืนที่อ ำเภอเมือง และ
อ ำเภอบำงน้ ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรำ พื้นที่อ ำเภอ
องครักษ์ และอ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก และพ้ืนที่
อ ำเภอวิหำรแดง อ ำเภอเมือง และอ ำเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี 

 
 
 
 
 

ภาพอุโมงค์เขาพระพุทธฉาย

ก่อนการด าเนินโครงการ 
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๓.๗ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ   
 สัญญาที่ 1 งำนก่อสร้ำงทำงรถไฟทำงคู่  
ช่วงฉะเชิงเทรำ – คลองสิบเก้ำ – วิหำรแดง และช่วง 
บุใหญ่ – แก่งคอย พร้อมทำงคู่เลี่ยงเมือง ระยะทำงรวม 
97 กิโลเมตร เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 
2559 – 18 กุมภำพันธ์ 2562 โดยมีระยะเวลำ
ด ำเนินกำรจ ำนวน 36 เดือน  
 สัญญาที่ 2 งำนก่อสร้ำงทำงรถไฟทำงคู่ ช่วงวิหำรแดง – 
บุใหญ่ ระยะทำง 7.8 กิโลเมตร และอุโมงค์รถไฟลอดใต้เขำพระ
พุทธฉำย ระยะทำง 1.2 กิโลเมตร รวมระยะทำง 9 กิโลเมตร เริ่ม
ด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2559 – 18 มีนำคม 
2561 โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรจ ำนวน 25 เดือน 

๓.๘ ผู้รับจ้าง 
 สัญญาก่อสร้างที่ 1: บริษัท ซิโน – ไทย เอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
 สัญญาก่อสร้างท่ี 2: บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จ ำกัด  
โดยที่ปรึกษำควบคุมงำนก่อสร้ำง ได้แก่ บริษัท เอเชี่ยน 
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม เอ เอ 
คอนซัลแตนท์ จ ำกัด และบริษัท พีบี เอเชีย จ ำกัด  
ทั้งนี้ รฟท. ได้ว่ำจ้ำงกลุ่มบริษัทที่ปรึกษำ AMP ประกอบด้วย 
บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด บริษัท 
เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด และบริษัท พีบี เอเชีย 
จ ำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษำควบคุมกำรก่อสร้ำงโครงกำร 

๓.๙ เลขที่สัญญา: สัญญำก่อสร้ำงที่ 1 และ 2 สัญญำ
เลขที่ กส.18/ทค./2558 ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2558  

๓.๑๐ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีประกวดรำคำจ้ำงด้วย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  

๓.๑๑ ผู้ควบคุมงาน: กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำ AMP ประกอบด้วย 
บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ำกัด บริษัท เอ็ม เอ 
เอ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด และบริษัท พีบี เอเชีย จ ำกัด 

  โครงกำรมีวงเงินลงทุนตำมสัญญำจ้ำงจ ำนวน 36 
งวด โดยหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรได้เบิกจ่ำยเงินไปแล้ว
จ ำนวน 4,237.88 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.41 
ของวงเงินลงทุนโครงกำร ยังคงเหลือวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกจ่ำย
อีกจ ำนวน 5,994.98 ล้ำนบำท ทั้งนี้ หำกเทียบกับแผนกำร
เบิกจ่ำยแล้ว หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรได้เบิกจ่ำยเงินเร็วกว่ำ
แผนที่ก ำหนดไว้ร้อยละ 4.67 ณ เดือนกรกฎำคม 2560 
(4,048.83 ล้ำนบำท) ผลกำรด ำเนินงำนรวมของโครงกำร 
อยู่ที่ร้อยละ 51.47 เร็วกว่ำแผนร้อยละ 17.72 

 

๓.๑๒ ผลการเบิกจ่าย   
 

 ที่มา: กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก  
ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า - แก่งคอย 

หน่วย: ลำ้นบำท 

ภาพระหว่างการลงพื้นทีด่ าเนินการ 
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๓.๑๓ การให้คะแนนผลการประเมินโครงการ ช่วงระหว่าง
ด าเนินโครงการ (Mid - Term Evaluation Results) 
 

การ
ประเมินผล 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

  ความสอดคล้อง 
      (Relevance) 

a : สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลอย่ำงมำก 
b : สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลบำงส่วน 
c : ไม่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล 

a 
ประสทิธผิล          

 (Effectiveness) 
a : บรรลุวตัถุประสงคม์ำกกว่ำ 80% ของแผนทีว่ำงไว ้
b : บรรลุวัตถุประสงคม์ำกกวำ่ 50% - 80% ของแผนที่วำงไว ้
c : บรรลุวตัถุประสงค์นอ้ยกว่ำ 50% ของแผนที่วำงไว ้

a 
      ประสทิธภิาพ                        

 (Efficiency) 
 

a : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ มีประสทิธิภำพ 
b : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ บำงส่วนไม่มีประสิทธิภำพ 
c : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ ไม่มีประสิทธภิำพ 

a 
     ผลกระทบ 
      (Impact) 

a : ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทำงอ้อม ทีส่่งผลกระทบในเชิงบวก 
b : ส่งผลให้เกิดปัญหำ และผลกระทบในเชงิลบ 
c : ส่งผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชิงลบอย่ำงร้ำยแรง 

- 
    ความยั่งยืน 
  (Sustainability) 

a:มั่นใจว่ำโครงกำรมีควำมย่ังยืน 
b : มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหำแต่มีโอกำสพัฒนำและแก้ไขให้ย่ังยืนได้ 
c : ไม่อำจด ำเนินกำรอย่ำงย่ังยืนหำกไม่ได้รับควำมช่วยเหลือ 

- 

Overall Rating - 
โครงกำรนี้ยังด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ โดยเกณฑ์ 

ที่ใช้ในกำรประเมินผลโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน 
มี 3 ด้ำน คือ ด้ำนควำมสอดคล้อง ประสิทธิผล และ
ประสิทธิภำพ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

ผลการประเมินด้านความสอดคล้อง (Relevance)  
ได้คะแนน a: กำรด ำเนินโครงกำรมีควำมสอดคล้อง

กับนโยบำยของรัฐบำล ดังนี้ 
1) แนวทำงกำรลงทุนในแผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ 

ฉบับที่ 10 ในด้ำนกำรลดต้นทุนด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์ 
โดยพัฒนำและขยำยขีดควำมสำมำรถของโครงข่ำยกำรขนส่ง
ทำงรำงให้พอเพียงกับควำมต้องกำรขนส่ง และมีกำร
เชื่อมโยงโครงข่ำยกับศูนย์รวบรวมและกระจำยสินค้ำตำมจุด
ยุทธศำสตร์กำรผลิตของประเทศ เพื่อรองรับระบบกำรขนส่ง
ต่อเนื่องหลำยรูปแบบ (Multimodal) น ำไปสู่ควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันกับต่ำงประเทศ 

 2) แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพ้ืนที่บริเวณชำยฝั่ง
ทะเลตะวันออก เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของท่ำเรือแหลม
ฉบังและกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของเส้นทำงกำรขนส่งหลัก
ในภูมิภำคในกำรเชื่อมโยงกำรค้ำ กำรขนส่งระบบรำงกับกลุ่ม
ประเทศเพ่ือนบ้ำนจำกภำคตะวันออกเฉียงเหนือไปยังชำยฝั่ง
ตะวันออก 

3) โครงกำรดังกล่ำวตอบสนองต่อควำมต้องกำรและ
ควำมจ ำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำยหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 
ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์

ของโครงกำร โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับกับเป้ำหมำย
ของโครงกำร สำมำรถด ำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
โครงกำร  

เนื่องจำกระดับควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำย
ผลผลิตของโครงกำรก่อสร้ำงทำงคู่ในเส้นทำงรถไฟสำย
ชำยฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรำ – คลองสิบเก้ำ – 
แก่งคอย สำมำรถด ำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยผลผลิต 
ของโครงกำรโดยสิ่งก่อสร้ำงแล้วเสร็จเป็นไปตำมรูปแบบ 
ในสัญญำ โดย ณ เดือนกรกฎำคม 2560 มีผลกำรด ำเนนิงำน
อยู่ที่ร้อยละ 51.47 ซ่ึงเร็วกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้อยู่ร้อยละ 
17.72 

ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินควำมเหมำะสมของ

ปัจจัยที่ท ำให้โครงกำรส ำเร็จตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
ในเชิงปริมำณและคุณภำพโดยพิจำรณำจำกประสิทธิภำพ 
ด้ำนระยะเวลำที่ใช้ด ำเนินโครงกำรและด้ำนกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ 
ของโครงกำร ดังนี้ 

  1) ขอบเขตการด าเนินโครงการ 
 

ขอบเขตงาน แผน ผล 
1) เตรยีม
โครงกำรและ
ขออนุมัติ
โครงกำร 

จัดเตรียมรำยละเอียด
และน ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ
อนุมัติโครงกำร 

ได้รับอนมุัติ
งบประมำณ วงเงิน 
11,348.35 ล้ำนบำท 

2) กำร
คัดเลือก
ผู้รับจ้ำง 

จัดเตรียมรำยละเอียด
และขั้นตอนกำร
ประกวดรำคำจ้ำงด้วย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Auction) 

ด ำเนินกำรประกวด
รำคำจ้ำงด้วยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Auction) โดย
สัญญำก่อสร้ำงที่ 1  
ได้ บริษัท ซิโน – ไทย 
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 
คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั 
(มหำชน) และสญัญำ
ก่อสร้ำงที่ 2 ได้บริษัท 
ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จ ำกัด 
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ขอบเขตงาน แผน ผล 
3) ลงนำม
ในสัญญำ
จ้ำง 

เสนอหัวหน้ำส่วน
รำชกำรเพื่อขออนุมัติ
วงเงินและสั่งจ้ำง 

ลงนำมในสัญญำ
ก่อสร้ำงที่ 1 และ 2 
เมื่อวันท่ี 24 ธันวำคม 
2558 สัญญำเลขท่ี 
กส.18/ทค./2558 

4) กำร
ด ำเนินกำร
ก่อสร้ำง 

แผนกำรด ำเนินงำนรวม 
ของโครงกำร ณ สิ้นเดือน
กรกฎำคม 2560  
ร้อยละ 33.75 

ผลกำรด ำเนินงำน 
รวมของโครงกำร ณ  
สิ้นเดือนกรกฎำคม 
2560 ร้อยละ 51.47 

ที่มา: กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

2) ด้านระยะเวลาการด าเนนิโครงการ  
    หน่วยงำนอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำร ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
แผน ผล 

เริ่ม – เสร็จ จ านวน เริ่ม – เสร็จ จ านวน 

สัญญำที่
1 

19 ก.พ. 59 
– 18 ก.พ. 62 

36 
เดือน 

19 ก.พ. 59 – 
อยู่ระหว่ำง
กำรก่อสร้ำง 

19 
เดือน 

สัญญำที ่
2 

19 ก.พ. 59 
– 18 มี.ค. 61 

25 
เดือน 

19 ก.พ. 59 – 
อยู่ระหว่ำง
กำรก่อสร้ำง 

19 
เดือน 

ที่มา: กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 
 

 

 3) ด้านประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินกู้ 
     การเบิกจ่ายของสัญญาที่ 1 งำนก่อสร้ำงทำง
รถไฟทำงคู่ ช่วงฉะเชิงเทรำ – คลองสิบเก้ำ – วิหำรแดง และ
ช่วงบุใหญ่ – แก่งคอย พร้อมทำงคู่เลี่ยงเมือง ระยะทำงรวม 
97 กิโลเมตร หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรมีผลกำรด ำเนินงำน
สะสมอยู่ที่ร้อยละ 50.75 ซึ่งเร็วกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้อยู่ 

ร้อยละ 18.82 เนื่องจำกมีกำรเร่งรัดงำนก่อสร้ำงช่วง
ฉะเชิงเทรำ – บำงน้ ำเปรี้ยว เพ่ือเปิดเดินรถไฟทำงคู่อย่ำงเป็น
ทำงกำรภำยในสิ้นเดือนตุลำคม 2560 และได้เบิกจ่ำยเงินกู้ไป
แล้วร้อยละ 41.13 เร็วกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้อยู่ร้อยละ 12.36  

    การเบิกจ่ายของสัญญาที่ 2 งำนก่อสร้ำงทำง
รถไฟทำงคู่ ช่วงวิหำรแดง – บุใหญ่ รวมระยะทำงประมำณ 
9 กิโลเมตร และอุโมงค์รถไฟลอดใต้เขำพระพุทธฉำย ระยะทำง 
1.2 กิโลเมตร มีผลกำรด ำเนินงำนสะสมอยู่ที่ร้อยละ 68.90 
ซึ่งช้ำกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้ (ร้อยละ 77.63) อยู่ร้อยละ 8.73 
เนื่องจำกได้รับอนุมัติใช้วัตถุระเบิดล่ำช้ำกว่ำก ำหนด ท ำให้ 
ไม่สำมำรถระเบิดอุโมงค์ได้ตำมแผนงำน และได้เบิกจ่ำยเงินกู้ 
ไปแล้วร้อยละ 48.28 ชำ้กว่ำแผนที่ก ำหนดไว ้(ร้อยละ 68.12) 
อยู่ร้อยละ 8.73 โดยมีผลกำรเบิกจ่ำย แยกตำมสัญญำได้ดังนี้ 

 

ขอบเขตงาน แผน ผล 
สัญญำที่ 1 ร้อยละ 28.77 ร้อยละ 41.13 
สัญญำที่ 2 ร้อยละ 68.12 ร้อยละ 48.28 

ที่มา: กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

 4) การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 
กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรก่อสร้ำงทำงคู่

ในเส้นทำงรถไฟสำยชำยฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรำ 
– คลองสิบเก้ำ – แก่งคอย ณ สิ้นเดือนกรกฎำคม 2560  
ผลกำรด ำเนินงำนรวมโครงกำรอยู่ที่ร้อยละ 51.47 ซึ่งเร็วกว่ำ
แผนอยู่ร้อยละ 17.72 เมื่อพิจำรณำด้ำนกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ 
พบว่ำ มีกำรเบิกจ่ำยเงินสะสม 4,237.88 ล้ำนบำท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 41.41 ซึ่งกำรเบิกจ่ำยเร็วกว่ำแผนที่
ก ำหนดไว้ร้อยละ 4.67 เนื่องจำกมีกำรเร่งรัดงำนก่อสร้ำง
ช่วงฉะเชิงเทรำ – บำงน้ ำเปรี้ยว เพื่อเปิดเดินรถไฟทำงคู่
อย่ำงเป็นทำงกำรภำยในสิ้นเดือนตุลำคม 2560 ดังปรำกฏ
ตำมตำรำง 
 

ครั้งที ่ วันที่ 
แผนงาน
สะสม    

(ร้อยละ) 

ผลงาน
สะสม      

(รอ้ยละ) 

เปรียบเทียบ
(ร้อยละ) 

1 8 – 10 
ก.พ. 60 

13.32 26.42 + 13.10 

2 15 – 16 
ส.ค. 60 

33.75 51.47 + 17.72 

หมายเหตุ : ครั้งที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกรำคม 2560 
               ครั้งที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2560 

ภาพเครื่องยกรางที่เช่ือมเสร็จแล้ว 
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๓.๑๔ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ   
1) เพิ่มประสิทธิภำพและศักยภำพของกำรขนส่ง

ระบบรำง ลดระยะเวลำกำรเดินทำง ประหยัดพลังงำน
เชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรขนส่งของประเทศและลดปัญหำมลพิษ
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 

2) เพิ่มทำงเลือกและจูงใจให้ผู้ประกอบกำรในกำร
ขนส่งสินค้ำในระบบรำงมำกข้ึน 

3) เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำและกระจำยควำม
เจริญสู่ภูมิภำค ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ กำรขนส่ง และกำร
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

4) เชื่อมโยงโครงข่ำยกำรบริหำรจัดกำรระบบขนส่ง
มวลชน สินค้ำและบริกำร ทั้งในพ้ืนที่เมือง ชนบท ระหว่ำง
ประเทศเข้ำด้วยกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5) ช่วยแบ่งเบำปริมำณกำรจรำจรบนถนนสำยต่ำง ๆ 
ที่เชื่อมภำคตะวันออกกับภำคเหนือและภำคตะวันออก- เฉียง
เหนือ ลดอุบัติเหตุ และลดกำรสูญเสียต่ำง ๆ บนท้องถนน 

6) สำมำรถช่วยลดกำรเกิดอุบัติเหตุในกำรเดินทำง
บนท้องถนนและผู้สัญจรใกล้เส้นทำงรถไฟ 

7) สร้ำงงำนให้กับแรงงำนไทยประมำณ 200 คน 
ให้มีงำนท ำ 

๓.๑๕ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
1) ในกำรด ำเนินโครงกำรในช่วงแรก กำรด ำเนินงำน

ของสัญญำที่ 2 ล่ำช้ำกว่ำแผนมำกเนื่องจำกมีควำมเข้มงวด
ในกำรอนุมัติกำรใช้วัตถุระเบิด โดยผู้รับเหมำได้แก้ไขปัญหำ
ดังกล่ำวโดยกำรเร่งรัดกำรก่อสร้ำงอุโมงค์จำกเดิมที่เจำะ
อุโมงค์จำกฝั่งวิหำรแดงเพียงด้ำนเดียวเป็นเพิ่มกำรเจำะ
อุโมงค์จำกฝั่งบุใหญ่เพ่ือให้กำรขุดเจำะอุโมงค์จำกท้ังสองฝั่ง
มำบรรจบกัน โดยกำรขุดเจำะอุโมงค์แต่ละครั้งจะสำมำรถ
ระเบิดได้เป็นระยะทำง 3 เมตร วันละ 1 ครั้ง จำกทำงด้ำน
ฝั่งวิหำรแดงและฝั่งบุใหญ่ต่อหนึ่งด้ำน เนื่องจำกจ ำเป็นต้อง
ค ำนึงถึงควำมปลอดภัย ระยะเวลำที่รถไฟสวนผ่ำนและ
แรงสั่นสะเทือนจำกกำรระเบิดอุโมงค์ที่มีต่ออุโมงค์เดิมที่
คู่ขนำน และกำรระเบิดอุโมงค์แต่ละครั้งจ ำเป็นต้องมี 
กำรเคลียร์พื้นที่ กล่ำวคือ หลังจำกท่ีมีกำรระเบิดแล้ว
จ ำเป็น ต้องมีกำรขนเศษหินที่ได้จำกกำรระเบิดและท ำ 
กำรพ่นปูนเพ่ือเปิดทำงส ำหรับกำรระเบิดครั้งต่อไป 

 2) แรงงำนลำหยุดงำนในช่วงฤดูท ำกำรเกษตร ท ำให้
ต้องหำแรงงำนจำกโครงกำรอ่ืนมำทดแทน 
 3) เส้นทำงผ่ำนของทำงรถไฟอยู่ในเขตพ้ืนที่ของ
หน่วยงำนรำชกำรอ่ืน เช่น กรมทำงหลวง กรมชลประทำน 
และกรมป่ำไม้ เป็นต้น ซึ่งต้องท ำกำรขออนุญำตเข้ำ
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงในพ้ืนที่ และใช้ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว จึงท ำให้ต้องท ำส่วนงำนอ่ืนไปพลำงก่อน 

๓.๑๖ ข้อเสนอแนะ 
1) ควรมีระบบอำณัติสัญญำณครบวงจรส ำหรับ

โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่ เพ่ือให้กำรเดินรถเป็นไปอย่ำง
ปลอดภัย ตรงต่อเวลำ และจะท ำให้กำรบริหำรจัดกำรง่ำย 
สะดวก และรวดเร็วขึ้น 

2) ควรมีกำรสงวนพื้นที่ที่ด ำเนินโครงกำรไว้ไม่ให้
หน่วยงำนอื่นมำก่อสร้ำงหรือเข้ำพ้ืนที่ด ำเนินโครงกำร 
 
 

 

 

ภาพระหว่างการลงพื้นที่ด าเนินการ 
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๔. โครงการกอ่สรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ –
ขอนแก่น 

ภาพระหวา่งด าเนนิโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ: กำรรถไฟแห่ง     
ประเทศไทย (รฟท.) 

๔.๒ ความเป็นมาของโครงการ    
 โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่ ช่วงชุมทำงจิระ-ขอนแก่น 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-
2565 แผนงำนกำรพัฒนำโครงข่ำยรถไฟระหว่ำงเมือง 
(กำรพัฒนำระบบรถไฟทำงคู่) ระยะที่ 1 (โครงกำรที ่
มีควำมพร้อมเริ่มด ำเนินกำรในปี พ.ศ.2558) ซึ่งที่ประชุม
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติเพ่ือบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 29 กรกฎำคม 2557 ได้มีมติ
เห็นชอบในหลักกำรกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 
โดยเมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
อนุมัติตำมที่กระทรวงคมนำคมเสนอ ให้ รฟท. ด ำเนิน
โครงกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟทำงคู่ช่วงชุมทำงถนนจิระ - ขอนแก่น 
โดยรัฐบำลรับภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร 

๔.๓ วงเงินลงทุนโครงการ/แหล่งเงินกู้      
 - วงเงินลงทุนโครงการ: วงเงินตำมมติคณะรัฐมนตรี   
เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2558 วงเงิน 26,007.20 ล้ำนบำท 
และวงเงินตำมสัญญำจ้ำง วงเงิน 23,430.00 ล้ำนบำท 
 - แหล่งเงินกู้: แหล่งเงินกู้ภำยในประเทศ โดย
กระทรวงกำรคลังเป็นผู้กู้และให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทยกู้ต่อ
ตำมพระรำชบัญญัติหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 

๔.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ     
 1) เพ่ือก่อสร้ำงทำงรถไฟใหม่เพ่ิม 1 ทำง ต ำแหน่ง
ด้ำนขวำทำง (ด้ำนตะวันออก) และขนำนไปกับทำงรถไฟเดิม 
ระยะทำงรวม 187 กิโลเมตร ทั้งนี้ เพื่อลดต้นทุนด้ำนกำร
ขนส่งและ โลจิสติกส์ รองรับกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงพ้ืนที่
บริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออกและท่ำเรือแหลมฉบังกับพ้ืนที่
บริเวณภำคเหนือ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึง
สนับสนุนให้มีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรขนส่ง (Modal 
Shift) ไปสู่ระบบรำงและสนับสนุนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์
ของประเทศ 
 2) เพื่อแก้ปัญหำจุดตัดระหว่ำงถนนกับทำงรถไฟ งำน
ระบบรำงเป็นทำงกว้ำง 1 เมตร (Meter Gauge) โดยติดตั้ง
ระบบอำณัติสัญญำณและโทรคมนำคมตลอดแนวเส้นทำง
โครงกำร งำนรื้อย้ำยชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
โครงกำร 

๔.๕ ลักษณะโครงการ  
 1) ก่อสร้ำงทำงรถไฟใหม่ 1 ทำง ขนำดทำงกว้ำง  
1.00 เมตร ห่ำงจำกทำงเดิม 6.0 เมตร เป็นทำงระดับพ้ืน 
181.6 กิโลเมตร และเป็นทำงยกระดับ 5.3 กิโลเมตร  
ที่บริเวณสถำนีขอนแก่น งำนก่อสร้ำงสะพำนรถไฟใหม่  
84 แห่ง 
 2) ก่อสร้ำงสถำนีรถไฟ 18 สถำนี สถำนีรถไฟยกระดับ  
1 สถำนี (สถำนขีอนแก่น) และป้ำยหยุดรถ 7 แห่ง 
 3) งำนก่อสร้ำงย่ำนเก็บกองและขนถ่ำยตู้สินค้ำ 
(Container Yard) 3 แห่ง ที่สถำนีบ้ำนกระโดน สถำนีชุม
ทำงบัวใหญ่ และสถำนีท่ำพระ 
 4) งำนก่อสร้ำงทำงยกระดับ (Overpass) 8 แห่ง  
ทำงยกระดับรูปตัวยู (Elevated Two Way U-Turn) 26 แห่ง 
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ทำงลอดทำงรถไฟ (Box Underpass) 76 แห่ง เพ่ือแก้ปัญหำ
จุดตัดระหว่ำงถนนและทำงรถไฟ 
 5) งำนก่อสร้ำงด้ำนโยธำอ่ืน ๆ เช่น งำนระบบระบำยน้ ำ 
งำนก่อสร้ำงถนนเลียบทำงรถไฟ และอ่ืน ๆ 

๔.๖ ขอบเขต/พื้นที่ด าเนินโครงการ   
 เขตทำงรถไฟในอ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ อ ำเภอโนนสูง 
อ ำเภอคง อ ำเภอบัวใหญ่ อ ำเภอบัวลำย จังหวัดนครรำชสีมำ 
และอ ำเภอพล อ ำเภอโนนศิลำ อ ำเภอบ้ำนไผ่ อ ำเภอบ้ำนแฮด 
อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  

ภาพพื้นที่ด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๗ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ   
 เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่  19 กุมภำพันธ์ 2559 -  
18 กุมภำพันธ์ 2562 ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 36 เดือน 

๔.๘ ผู้รับจ้าง: กิจกำรร่วมค้ำ CKCH ประกอบด้วย 
 บริษัท ช.กำรช่ำง จ ำกัด (มหำชน) 
 บริษัท ช.ทวีก่อสร้ำง จ ำกัด 

๔.๙ เลขทีส่ัญญา: กส.21/ทค./2558 ลงวันที่ 24 
ธันวำคม 2558 

๔.๑๐ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: ประกวดรำคำด้วยวิธีกำร 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๑๑ ผู้ควบคุมงาน: นำยณฐพนธ์ สุขวิญญำ      
                           วิศวกรก ำกับกำรก่อสร้ำงเขต 2    

๔.๑๒ ทีป่รึกษาควบคุมงาน:กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำ MPA     
ประกอบด้วย 
 บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด 
 บริษัท พีบี เอเชีย จ ำกัด  
 บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จ ำกัด 
 

                      ภาพสถานีรถไฟจ าลอง                           
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โครงการกอ่สรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางจิระ-ขอนแก่น 

๔.๑๓ ผลการเบิกจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรมีเงินลงทุนทั้งสิ้น จ ำนวน 23,430,000,000 บำท มีแผนกำรเบิกจ่ำย จ ำนวน 36 งวด  โดยเริ่มเบิกจ่ำยตั้งแต่

เดือนกุมภำพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นค่ำจ้ำงล่วงหน้ำ (Advance Payment) โดย ณ เดือนสิงหำคม 2560 มีผลกำรเบิกจ่ำยอยู่ที่ 
5,125.46 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.48 ซึ่งล่ำช้ำกว่ำแผนกำรเบิกจ่ำยคิดเป็นร้อยละ 2 เนื่องจำกงำนบำงรำยกำร เช่น    
กำรจัดหำวัสดุงำนรำง และกำรจัดหำเครื่องจักรบ ำรุงทำงรถไฟยังเบิกจ่ำยได้ไม่ครบถ้วน

๔.๑๔ การให้คะแนนผลการประเมินโครงการช่วงระหว่าง
การด าเนินโครงการ (Mid - Term Evaluation Results) 

การประเมินผล เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน 

ความสอดคล้อง 
(Relevance) 

a : สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำลอย่ำงมำก 
b : สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำลบำงสว่น 
c : ไม่สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำล 

a 

ประสทิธผิล
(Effectiveness) 
 

a : บรรลุวตัถุประสงค์มำกกว่ำ 80% ของแผนที่วำงไว ้
b : บรรลุวัตถุประสงค์มำกกว่ำ 50% - 80% ของแผนที่วำงไว ้
c : บรรลวุัตถปุระสงค์นอ้ยกวำ่ 50% ของแผนที่วำงไว ้

a 

ประสทิธภิาพ 
(Efficiency) 
 

a : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ มีประสทิธภิำพ 
b : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ บำงส่วนไม่มปีระสิทธภิำพ 
c : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ ไมม่ีประสทิธภิำพ 

b 

ผลกระทบ 
(Impact) 

a : สง่ผลให้เกิดผลลพัธท์ำงออ้มที่สง่ผลกระทบในเชิงบวก 
b : สง่ผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชงิลบ 
c : ส่งผลให้เกดิปัญหำและผลกระทบในเชิงลบอย่ำงร้ำยแรง 

- 

ความยั่งยนื 
(Sustainability) 

a : มัน่ใจว่ำโครงกำรมีควำมย่ังยืน 
b : มแีนวโน้มทีจ่ะเกิดปัญหำแต่มโีอกำสพัฒนำ 
   และแก้ไขให้ย่ังยืนได ้
c : ไมอ่ำจด ำเนนิกำรอย่ำงย่ังยืนหำกไม่ไดร้ับควำมชว่ยเหลอื 

- 

Overall Rating - 

เนื่องจำกเป็นกำรประเมินผลโครงกำรในช่วงระหวำ่ง
กำรด ำเนินโครงกำร (Mid-Term Evaluation) จึงท ำให้
ประเมินผลได้เฉพำะด้ำนควำมสอดคล้องด้ำนประสิทธิผล และ
ด้ำนประสิทธภิำพ ส ำหรบักำรประเมินด้ำนผลกระทบ และด้ำน
ควำมยั่งยืนจะท ำกำรประเมิน เมื่อโครงกำรแลว้เสร็จ (Terminal 
Evaluation) โดยมีรำยละเอียดกำรประเมินผลแตล่ะด้ำน ดังนี ้

 ผลการประเมินด้านความสอดคล้อง (Relevance)  
ได้คะแนน a: กำรด ำเนินโครงกำรมีควำมสอดคล้อง

กับนโยบำยรัฐบำล ดังนี้ 
1) ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ด้ำนคมนำคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558–2565 แผนงำน
กำรพัฒนำโครงข่ำยรถไฟระหว่ำงเมือง (กำรพัฒนำระบบ
รถไฟทำงคู่) ระยะที่ 1 (โครงกำรที่มีควำมพร้อมเริ่มด ำเนินกำร
ในปี พ.ศ. 2558) ตำมกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565  

2) แผนพัฒนำระบบขนส่งทำงถนน ระยะเร่งด่วน  
ซึ่งมีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2558 

หน่วย : ล้ำนบำท 
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3) เพ่ิมขีดควำมสำมรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ตำมนโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรขนส่งทำงรถไฟเป็นกำรขนส่งหลัก 
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ทำงคมนำคมด้ำนกำรพัฒนำ
ระบบโลจิสติกส์ทำงภำคพ้ืนในกำรเพ่ิมควำมสำมำรถในกำร
ขนส่งทำงรถไฟ 

ผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 
ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์

ของโครงกำร โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับกับเป้ำหมำย
ของโครงกำรว่ำสำมำรถด ำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
โครงกำร 

โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดผลผลิต
ของโครงกำรที่ก ำหนดไว้ กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
เมื่อเดือนสิงหำคม 2559 อยู่ในช่วงระหวำ่งกำรด ำเนนิโครงกำร 
โดยผลกำรด ำเนินงำนที่โครงกำรท ำได้จริง ร้อยละ 34.49 
ซึ่งเร็วกว่ำแผนงำนที่วำงไว้ คิดเป็นร้อยละ 0.70 ซึ่งงำน 
แล้วเสร็จเพียงบำงส่วน ดังนั้น จึงยังไม่สำมำรถวัดผลตำม 
ค่ำของตัวชี้วัดได้ ว่ำโครงกำรดังกล่ำวจะสำมำรถบรรลุ 
ตำมวัตถุประสงค์ท่ีวำงไว้หรือไม่ 

ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ได้คะแนน b : เพ่ือประเมินควำมเหมำะสมของปัจจัย   

ที่จะท ำให้โครงกำรส ำเร็จตำมแผนกำรด ำเนินงำนในเชิงของ
ปริมำณและคุณภำพ โดยพิจำรณำจำกประสิทธิภำพ 
ด้ำนระยะเวลำที่ใช้ด ำเนินโครงกำร และกำรเบิกจ่ำยเงินกู้  

1) ขอบเขตการด าเนินโครงการ 
 

ขอบเขตการ
ด าเนินโครงการ แผน ผล 

1) เตรยีม
โครงกำรและขอ
อนุมัติโครงกำร 
 

จัดเตรียมรำยละเอียด
และน ำเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจำรณำอนุมัติโครงกำร 

ได้รับอนุมัติ
งบประมำณ วงเงิน  
24,000,000,000 

บำท 
2) กำรคัดเลือก
ผู้รับจ้ำง 

จัดเตรียมรำยละเอียด
ด้วยวิธีกำรประกวดรำคำ 

กิจกำรร่วมค้ำ CKCH 

3) ลงนำมใน
สัญญำจ้ำง 

เสนอหัวหน้ำ 
ส่วนรำชกำร  

 เพื่อขออนุมัติวงเงิน
และสั่งจ้ำง 

ลงนำมในสญัญำจ้ำง 
เมื่อวันท่ี 

 24 ธันวำคม 
2558 

ขอบเขตการ
ด าเนินโครงการ แผน ผล 

4) กำรด ำเนินกำร
ก่อสร้ำง 

ก่อสร้ำงรถไฟรำงคู่ 
ช่วงชุมทำง          

ถนนจิระ – ขอนแก่น  

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินงำน 

2) กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ 

ผลผลิต/กิจกรรม แผนการ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1.งำนดินตดั-ดินถม หิน
คลุกบดอัดคันทำงรถไฟ 39.07 % 40.73 % 

2.งำนถนนท้องถิ่นเลียบ
ทำงรถไฟ และถนน
เชื่อมต่อต่ำงๆ 

4.88 % 6.84 % 

3.งำนทำงรถไฟยกระดับ 
Overpass U-Turn 
overpass Box 
underpass งำนสะพำน
ทำงรถไฟ และงำนสะพำน
รถยนต์ถนนท้องถิ่น 

36.42 % 37.82 % 

4.งำนอำคำรสถำนีและ
สวนประกอบ ชำนชลำ 
และลำนขนถ่ำยตูส้ินค้ำ 

11.30 % 9.51 % 

5.งำนตั้งระบบรำงรถไฟ 
และจัดหำเครื่องจักรบ ำรุง
ทำงรถไฟจ ำนวน 4 คัน 

56.02 % 56.05 % 

6.งำนออกแบบ จัดหำและ
ติดตั้งระบบอำณัติสัญญำณ
ในย่ำนสถำนี และงำน
ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม 

7.26 % 10.06 % 

 
      ๓) ด้านระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

หน่วยงำนมีกำรลงนำมในสัญญำเมื่อวันที่ 24 
ธันวำคม 2558 ระยะเวลำด ำเนินกำรตำมสัญญำ ตั้งแต่วันที่ 
19 กุมภำพันธ์ 2559 – 18 กุมภำพันธ์ 2562 รวมจ ำนวน 
36 เดือน โดย ณ วันที่ 15 สิงหำคม 2560 หน่วยงำน 
มีผลกำรด ำเนินโครงกำรได้เร็วกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้ ดังนี้  

กิจกรรมก่อสร้าง แผน ผล 
ก่อสร้ำงรถไฟรำงคู่ ช่วง 

ชุมทำงถนนจิระ – ขอนแก่น  
ร้อยละ     
33.79 

ร้อยละ 
34.49 
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๔) แผนและผลการเบิกจ่าย 

เดือน แผน (ล้านบาท) ผล (ล้านบาท) 

ก.พ. 59 2,343 2,343 
มี.ค. 59 - 4.04 
เม.ย. 59 - 7.33 
พ.ค. 59 - 5.20 
มิ.ย. 59 - 9.59 
ก.ค. 59 35.85 453.45 
ส.ค. 59 198.22 439.17 
ก.ย. 59 702.20 612.16 
ต.ค. 59 740.15 141.34 
พ.ย. 59 381.67 182.93 
ธ.ค. 59 508.20 196.67 
ม.ค. 60 569.35 281.83 
ก.พ. 60 651.59 206.04 
มี.ค. 60 742.26 434.53 
เม.ย. 60 788.65 396.85 
พ.ค. 60 995.31 653.04 
มิ.ย. 60 972.11 772.64 
ก.ค. 60 1,033.26 328.65 

รวม 10,883.31 5,125.46 

หมายเหตุ: ข้อมูลแผนเบิกจ่ำย ณ วันท่ี 3 มิถุนำยน 2559          
1) ข้อมูล ณ เดือนสิงหำคม 2560 

 2) โครงกำรอยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินงำน 

๕) สรุปผลการติดตามโครงการ 
     ควำมก้ำวหน้ำในกำรติดตำมโครงกำรก่อสร้ำง

รถไฟ ทำงคู่ช่วงชุมทำงถนนจิระ – ขอนแก่น ณ เดือนสิงหำคม 
2560 ผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำรอยู่ที่ ร้อยละ 34.49  
ซึ่งเร็วกว่ำแผนอยู่ร้อยละ 0.70  เมื่อพิจำรณำด้ำนกำรเบิกจ่ำย
เงินกู้ พบว่ำ มีกำรเบิกจ่ำยเงินสะสม 5,125.46 ล้ำนบำท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 20.47  ซึ่งกำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำกว่ำแผน
ประมำณร้อยละ 2 เนื่องจำกมีกำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำในงำน 
บำงรำยกำร เช่น กำรจัดหำงำนรำงและกำรจัดหำเครื่องจักร
บ ำรุงทำงรถไฟ ดังปรำกฏตำมตำรำง 

 

การลงพื้นที่
ติดตามโครงการ ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 

วันท่ีติดตำม
โครงกำร 

8 – 10 กุมภำพันธ์ 
2560 

21 – 22 สิงหำคม 
2560 

แผนงำนสะสม 
(ร้อยละ) 21.48 33.79 

ผลงำนสะสม 
(ร้อยละ) 15.90 34.49 

เปรียบเทยีบ    
(ร้อยละ) - 5.58 + 0.70 

๔.๑๕ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  
1) เพ่ิมประสิทธิภำพและศักยภำพของกำรขนส่งระบบ

รำง ลดระยะเวลำกำรเดินทำง ประหยัดพลังงำนเชื้อเพลิงที่ใช้ 
ในขนส่งของประเทศและลดปัญหำมลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 

2) เพิ่มทำงเลือกและจูงใจให้ผู้ประกอบกำรใน 
กำรขนส่งสินค้ำในระบบรำงมำกข้ึน 

3) เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำและกระจำย 
ควำมเจริญสู่ภูมิภำค ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ กำรขนส่ง และ 
กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

4) เชื่อมโยงโครงข่ำยกำรบริหำรจัดกำรระบบ
ขนส่งมวลชน สินค้ำและบริกำร ทั้งในพ้ืนที่เมืองชนบท 
ระหว่ำงประเทศเข้ำด้วยกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5) ชว่ยแบ่งเบำปริมำณกำรจรำจรบนถนนสำยต่ำงๆ 
ที่เชื่อมภำคตะวันออกกับภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ลดอุบัติเหตุ และลดกำรสูญเสยีต่ำงๆ บนท้องถนน 

6) สำมำรถช่วยลดกำรเกิดอุบัติเหตุใน 
กำรเดินทำงบนท้องถนนและผู้สัญจรใกล้เส้นทำงรถไฟ 

๔.๑๖ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่ ช่วงชุมทำงถนน 

จิระ –ขอนแก่น มีปัญหำอุปสรรค ดังนี้  
1) กำรเข้ำพ้ืนที่เพ่ือกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟ

ยกระดับที่ขอนแก่นระยะทำง 5.3 กิโลเมตร มีผู้อำศัยอยู่
ในเขตรถไฟจ ำนวนมำก ซึ่งมีทั้งส่วนที่เช่ำพ้ืนที่และส่วนที่
บุกรุกพ้ืนที่ท ำให้ต้องใช้ระยะเวลำในกำรประชำสัมพันธ์
และเจรจำเพื่อขอใช้พ้ืนที่ในกำรก่อสร้ำง โดยโครงกำร 
ได้ปรับรูปแบบกำรก่อสร้ำงให้ใช้พื้นที่เพียง 20 เมตร  
จำกแนวรำงเดิมเพ่ือให้กระทบผู้อยู่อำศัยน้อยที่สุด  
ปัจจุบันสำมำรถเข้ำด ำเนินงำนได้ท้ังหมดแล้ว 
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2) รูปแบบกำรก่อสร้ำงสะพำนยกระดับข้ำม 
ทำงรถไฟ (Overpass Bridge) จ ำเป็นต้องก่อสร้ำงในพ้ืนที่
ของหน่วยงำนอ่ืน อำทิ กรมทำงหลวง และกรมทำงหลวง
ชนบท ซึ่งจ ำเป็นต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำน
เจ้ำของพ้ืนที่ก่อน อีกทั้งในบำงแห่งจ ำเป็นต้องรื้อย้ำยระบบ
สำธำรณูปโภคเดิมก่อน ท ำให้มีควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินงำน  

3) รูปแบบกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟทำงใหม่และสถำนีใหม ่
ส่งผลกระทบกับทำงเดิมและสถำนีเดิมแต่ยังคงต้องมีกำรเดิน
รถไฟ ท ำให้ต้องก่อสร้ำงโครงสร้ำงชั่วครำวและทำงชั่วครำว

ส ำหรับกำรเดินรถไปพลำงก่อน จึงจะรื้อถอนอำคำรเดิม 
เพ่ือเริ่มงำนก่อสร้ำงได้ 

๔.๑๗ ข้อเสนอแนะ 
 1) ควรประชำสัมพันธ์โครงกำรให้กับผู้มีส่วนได้เสีย   
เพ่ือลดปัญหำกำรร้องเรียนจำกประชำชนอันจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่องบประมำณและระยะเวลำในกำรด ำเนิน
โครงกำร 

 2) ควรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องอย่ำง
ใกล้ชิดในกำรขอใช้พ้ืนทีในกำรด ำเนินโครงกำรล่วงหน้ำ

 
 

๕. 
ภาพงานดินทางใหม ่

ภาพงานติดตั งระบบรางในทาง
ใหม่

ภาพงานจัดหาเคร่ืองจักรก่อสร้างและซ่อมบ ารุงทาง
รถไฟ
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๕. โครงการงานตดิตั งรั วสองข้างทางตามแนวเขตทาง
รถไฟ 15 รายการ ระหว่างสถานีชุมพร – สุราษฎร์ธานี 

 

 

 
 

๕.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ: ศูนย์อำคำรและ
สถำนที่ ฝ่ำยกำรช่ำงโยธำ กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 

 

๕.๒ ความเป็นมาของโครงการ    
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2555  
อนุมัติให้ด ำเนินโครงกำรงำนติดตั้งรั้วสองข้ำงทำงตำมแนว 
เขตทำงรถไฟ ซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนภำยใต้กรอบมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2553 เห็นชอบเพ่ือให้
เป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ทำง
ภำคพ้ืน (Surface) ในกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ ตำมนโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรขนส่งทำงรถไฟเป็น 
กำรขนส่งหลักกำรบริหำรจัดกำรกำรขนส่งสินค้ำ (Logistics) 
ทั้งนี้ เนื่องจำกกำรขนส่งและกำรเดินทำงภำยในประเทศ
ปัจจุบันมีปริมำณกำรขนส่งเพ่ิมมำกขึ้นและส่วนใหญ่เป็น 
กำรพัฒนำด้ำนกำรเดินทำงโดยถนน ซึ่งโครงกำรนี้จะช่วย
บรรเทำปัญหำกำรตัดถนนเสมอระดับทำงรถไฟ ทั้งที่ได้รับ
อนุญำตและลักผ่ำน ซ่ึงมีปริมำณเพ่ิมมำกขึ้นในปัจจุบัน 
รวมทั้งคนและสัตว์เลี้ยงทีส่ัญจรผ่ำนทำงรถไฟ ท ำให้เสี่ยง 
ต่อกำรเกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของกำรรถไฟ
แห่งประเทศไทยและของประชำชน 

๕.๓ วงเงินลงทุนโครงการ/แหล่งเงินกู้  
 - วงเงินลงทุนโครงการ: คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ 
ให้ด ำเนินโครงกำรเมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2555 โดยมวีงเงิน
ลงทุนโครงกำรตำมสัญญำจ้ำง 77,429,906.54  บำท  
 - แหล่งเงินกู้: โครงกำรเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (Development Policy Loan: 
DPL) ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2555   

๕.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 1) ลดปัญหำกำรลักลอบท ำทำงลักผ่ำนเสมอทำงรถไฟ 
ซึ่งเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุต่อชำวบ้ำนในพื้นที่และสัตว์เลี้ยง
ของชำวบ้ำน  
 2) ป้องกันแนวเขตท่ีดินของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย  
มิให้มีกำรบุกรุกเพ่ิมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นรูปธรรม 
 3) เพ่ิมควำมปลอดภัยและประสิทธิภำพของกำรเดินรถ
ตำม แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบโลจีสติกส์ทำงภำคพ้ืน 
(Surface) ในกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ ตำมนโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรขนส่งทำงรถไฟเป็นกำร
ขนส่งหลัก และกำรบริหำรจัดกำรกำรขนส่งสินค้ำ (Logistics) 
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๕.๕ ลักษณะโครงการ: งำนติดตั้งรั้วสองข้ำงทำงตำมแนว
เขตทำงรถไฟ ชนิดตะแกรงเหล็กกล้ำเชื่อมติดเสริมคอนกรีต  
โดยมีพ้ืนที่ครอบคลุมจำก กม.466+000 ถึง กม.494 
+000 ระยะทำงประมำณ 47.659 กิโลเมตร โดยมีแบบ
ก่อสร้ำงตำมมำตรฐำนที่ มอก.737-2549 ก ำหนด ดังนี้ 

1)  ก่อสร้ำงรั้วในสภำพพ้ืนรำบปกติ ตำมแบบที่   
คส.19-1/53  

2)  ก่อสร้ำงรั้วในสภำพพ้ืนรำบปกติชิดเขตรถไฟ  
ตำมแบบท่ี คส.19-2/53 

3)  ก่อสร้ำงรั้วในสภำพดินเลนน้ ำท่วมขังไม่เกิน  
0.30 เมตร ตำมแบบท่ี คส.19-3/53 

4)  ก่อสร้ำงรั้วในสภำพดินเลนน้ ำท่วมขังไม่เกิน  
0.50 เมตร ตำมแบบท่ี คส.19-4/53 

5)  ก่อสร้ำงรั้วในสภำพพ้ืนคอนกรีต ตำมแบบท่ี  
คส.19-5/53 

6)  รั้วตะแกรงเหล็กกล้ำเชื่อมติดเสริมคอนกรีตชนิด
ลำดชัน ตำมแบบท่ี คส.19-7/53 

                                            ภาพหลังด าเนินโครงการ 

 

ทั้งนี้ กำรรถไฟแห่งประเทศไทยได้ก ำหนดเงื่อนไขกำร
ติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็กกล้ำให้เหมำะสมกับลักษณะพ้ืนที่ ดังนี้  

1) ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป ติดตั้งรั้วชิดเขตทำงรถไฟ 
หรือแนวเขต 40 เมตร 

2) ในย่ำนสถำน ีให้ถนนอยู่นอกรั้วแล้วเปน็แนวรั้วเข้ำ
หำขอบชำนชำลำ ในกรณทีีม่ีบ้ำนพัก ให้ท ำประตูปิด-เปิด 
(ประตูบำนเปิดคู่ TYPE2 ขนำด 3 เมตร) 

3) กรณีมีกำรเช่ำที่ดินท ำเกษตรริมรำง ให้ท ำรั้วชิดเขต 
รฟท. และมีประตูปิด-เปิด (ประตูบำนเปิด TYPE1 ขนำด  

1 เมตร) โดยจะท ำบันทึกมอบกุญแจให้กับผู้ใช้ผ่ำนทำงผู้น ำ
ชุมชน/ท้องถิ่น 

4) กรณีมีต้นไม้กีดขวำง เช่น สวนยำง สวนปำล์ม หรือ
ต้นไม้ใหญ่ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตั้งแต่ 4 นิ้ว หรือเส้นรอบวง 
ประมำณ 30 เมตร ขึ้นไป ให้ท ำรั้วหลบต้นไม้ที่ระยะค้ ำจำก 
ศูนย์กลำงทำงรถไฟ 20 เมตร เป็นล ำดับแรก หำกหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ให้ท ำรั้วที่ระยะค้ ำ 10 เมตร หรือที่สุดแล้วห้ำมระยะค้ ำ
น้อยกว่ำ 8 เมตร 

5) กรณีมีพ้ืนที่เช่ำ ให้ติดตั้งเว้นพ้ืนที่เช่ำไว้ หำกเป็น 
กำรบุกรุก/รุกล้ ำ ให้ติดตั้งรั้วด้ำนในทำงท่ีระยะค้ ำจำก 
ศูนย์กลำงทำงรถไฟ 20 เมตร เป็นล ำดับแรก หำกหลีกเลี่ยง
ไม่ได้มีควำมจ ำเป็นต้องท ำรั้วที่ระยะค้ ำ 10 เมตร หรือที่สุดแล้ว 
ห้ำมระยะค้ ำน้อยกว่ำ 8 เมตร 

6) บริเวณทำงผ่ำนเสมอระดับที่ได้รับอนุญำต ในกรณี
ทำงผ่ำนเสมอระดับที่ได้รับอนุญำตให้ติดตั้งรั้วถึงบริเวณ 
“ป้ำยหยุด” หรือที่ระยะค้ ำจำก ศูนย์กลำงทำงรถไฟ ประมำณ 
6 เมตรหำกมีถนนเลียบทำงรถไฟ ติดตั้งแล้วให้ถนนอยู่นอกรั้ว 
ทั้งนี้ ในกรณีทำงลักผ่ำนเสมอระดับ หำกระยะทำงถึงทำงผ่ำน
ที่ได้รับอนุญำตไม่ไกลกว่ำ 500 – 1,000 เมตร ให้ท ำถนน
เลียบทำงรถไฟให้รถสำมำรถผ่ำนได้ แตห่ำกระยะทำงถึง
ทำงผ่ำนที่ได้รับอนุญำตมำกกว่ำ 1,000 เมตร ให้ติดตั้งรั้วปิด
กั้นตลอดพร้อมท ำประตู ปิด-เปิด โดยจะท ำบันทึกมอบกุญแจ
ให้กับผู้ใช้ผ่ำนทำงผู้น ำชุมชน/ท้องถิ่น 

7) กรณีมีสะพำนข้ำมทำงรถไฟ หำกน้ ำใต้สะพำนแห้ง
ตลอดปี ให้ติดตั้งรั้วตำมปกติ และถ้ำมีทำงเดินใต้สะพำนรถไฟ 
ให้ติดตั้งรั้วให้ คน หรือ สัตว์เลี้ยง สัญจรลอดใต้สะพำนได้ 
หำกใต้สะพำนมีน้ ำบ้ำง ไม่มีน้ ำบ้ำง ให้ติดตั้งรั้วตำมปกติ  
แต่ให้ระดับด้ำนใต้รั้วพ้นระดับน้ ำสูงสุด และหำกมีน้ ำใต้
สะพำนตลอดปี ให้ติดตั้งรั้วจนชิดตอม่อสะพำน แต่ถ้ำมีน้ ำขัง
ลึกตลอดตั้งแต่ 1 เมตรขึ้นไป ไม่ต้องติดตั้งรั้ว 

8) กรณีเป็นทำงลำดชัน ให้ติดตั้งรั้วต่ำงระดับเป็นช่วงๆ 
หรือหำกลำดชันสูงมำก เช่น แก่งหลวง บำงพ้ืนที่ในแขวงบ ำรุง
ทำงวังก์พง ไม่ต้องติดตั้งรั้ว 

9) กรณีเป็นทำงลำดชัน ที่มีควำมสูงแตกต่ำงจำกระดับ
สันรำงเกิน 4 เมตร ไม่ต้องติดตั้งรั้ว 

10) กรณีจ ำเป็นต้องท ำสะพำนข้ำมทำงรถไฟ สะพำน
ขนำดกว้ำง 1.50 เมตร ส ำหรับคน สัตว์เลี้ยง หรือรถขนำด
เล็ก/รถจักรยำน/รถจักรยำนยนต์ให้ติดตั้งรั้ว 
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11) กรณีรั้วไม่ชิดเขต รฟท. ให้ท ำป้ำยแสดงว่ำแนว
รั้วสร้ำงเพ่ือควำมปลอดภัย ไม่ได้แสดงแนวเขตทำงรถไฟ 
ติดตั้งบริเวณรั้วทุกระยะ 500 เมตร 

12) กรณีมีควำมจ ำเป็นต้องรื้อถอนรั้วเพ่ือด ำเนินกำร
ใดๆ ต้องด ำเนินกำรติดตั้งคืนในสภำพเดิม 

๕.๖ ขอบเขต/พื้นที่ด าเนินโครงการ  
 งำนติดตั้งรั้วสองข้ำงทำงตำมแนวเขตทำงรถไฟในพ้ืนที่
สถำนีนำชะอัง อ ำเภอเมือง ถึง สถำนีสวี อ ำเภอสวี  ที่ กม.
466+000 – กม. 494+000  จังหวัดชุมพร 

  

๕.๗ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ   
 ระยะเวลำด ำเนินกำร 270 วัน (ตั้งแต่วันที่  21 
กรกฎำคม 2555 – 17 เมษำยน 2556) 

๕.๘ ผู้รับจ้าง: บริษัท กิจกำรร่วมค้ำ บิลเลี่ยน เมส มั่นคง 
จ ำกัด 

๕.๙ เลขที่สัญญา: สญัญำเลขที่ ยธ.02310/5/ทส.52  
ลงวันที่ 9 กรกฎำคม 2555 

๕.๑๐ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: ประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำร 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 

๕.๑๑ ผู้ควบคุมงาน 
 นำยณรงค์ฤทธิ์  เล็กน้อย วิศวกรอ ำนวยกำรศูนย์
อำคำรและสถำนที่  

๕.๑๒ ผลการเบิกจ่าย   

งานติดตั งรั วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ 15 
รายการ ระหว่างสถานีชุมพร - สุราษฎร์ธาน ี

 

 
 โครงกำรมีวงเงินลงทุนรวม 77.43 ล้ำนบำท มีแผนกำร

เบิกจ่ำย ซึ่งเป็นค่ำจ้ำงล่วงหน้ำและค่ำงำน 2 งวด โดยมีกำร
เบิกจ่ำยเงินงวดแรกได้เมื่อเดือนกันยำยน 2555 และงวด
สุดท้ำยเดือนกรกฎำคม 2557 ซึ่งมีผลกำรเบิกจ่ำยเงินล่ำช้ำ
กว่ำแผนงำน ช่วงแรกเบิกจ่ำยช้ำกว่ำแผน  2 – 10 เดือน 
และงวดสุดท้ำยเบิกจ่ำยช้ำกว่ำแผน  15 – 18 เดือน 
เนื่องจำกติดปัญหำภำยในหน่วยงำน ท ำให้กำรเบิกจ่ำย
เงินงวดสุดท้ำยล่ำช้ำถึงเดือนกรกฎำคม 2557 
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ล้ำนบำท

โครงการงานติดตั งรั วสองข้างทางตามแนว
เขตทางรถไฟระหว่างสถานีนาชะอัง – สวี 

แผนกำรเบิกจ่ำย ผลกำรเบิกจ่ำย

 งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 งวดที่ 4 งวดที่ 5 

วงเงิน 7.74 17.42 17.42 17.42 17.42 

แผนการ
เบิกจ่าย ก.ค. 55 ก.ย. 55 พ.ย. 55 ม.ค. 56 เม.ย.56 

ผลการ
เบิกจ่าย ก.ย.55 ก.ค.56 ก.ค.56 ก.ค.57 ก.ค.57 

ล่าช้า 
2  

เดือน 
10 

เดือน 
8  

เดือน 
18 

เดือน 
15 

เดือน 
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๕.๑๓ การให้คะแนนผลการประเมินโครงการ  
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ (Ex-post Evaluation Results) 

การ
ประเมินผล 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

ความสอดคล้อง 
(Relevance) 

a : สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำลอย่ำงมำก 
b : สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำลบำงสว่น 
c : ไม่สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำล 

a 

ประสิทธิผล
(Effectiveness) 

a : บรรลุวตัถุประสงค์มำกกว่ำ 80% ของแผนที่วำงไว ้
b : บรรลวุตัถุประสงคม์ำกกว่ำ 50% - 80% ของแผนที่วำงไว ้
c : บรรลวุัตถปุระสงค์นอ้ยกวำ่ 50% ของแผนที่วำงไว ้

a 

ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

a : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ มีประสทิธภิำพ 
b : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ บำงส่วนไม่มี
ประสิทธภิำพ 
c : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ ไมม่ีประสทิธภิำพ 

c 

ผลกระทบ 
(Impact) 

a : ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทำงอ้อมที่ส่งผลกระทบในเชิงบวก 
b : สง่ผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชงิลบ 
c : ส่งผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชิงลบอย่ำงร้ำยแรง 

b 

ความยั่งยืน 
(Sustainability) 

a : มัน่ใจว่ำโครงกำรมีควำมย่ังยืน 
b : มแีนวโน้มทีจ่ะเกิดปัญหำแต่มโีอกำสพัฒนำ 
   และแก้ไขให้ย่ังยืนได ้
c : ไม่อำจด ำเนินกำรอย่ำงย่ังยืนหำกไม่ได้รับควำมช่วยเหลือ 

b 

Overall Rating C 
 

โครงกำรมีผลกำรประเมินในภำพรวมอยู่ในระดับ C 
– ระดับพอใจ โดยมีคะแนนกำรประเมินผลทั้ง 5 ด้ำน 
ประกอบด้วย ควำมสอดคล้องและประสิทธผิลอยู่ในระดับ a 
ส่วนประสิทธภิำพอยู่ในระดับ c โดยผลกระทบและควำมยั่งยนื
อยู่ในระดับ b โดยมีรำยละเอียดกำรประเมินผลแตล่ะด้ำน ดังนี้ 

ผลการประเมินด้านความสอดคล้อง (Relevance)  
ได้คะแนน a : กำรด ำเนินโครงกำรมีควำมสอดคล้อง

กับนโยบำยของรัฐบำล ดังนี้ 
เนื่องจำกโครงกำรด ำเนินกำรภำยใต้แผนยุทธศำสตร์

กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ทำงภำคพ้ืน (Surface) ในกำรเพ่ิม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศตำมนโยบำย
รัฐบำลด้ำนกำรขนส่งทำงรถไฟเป็นกำรขนส่งหลัก กำรบริหำร
จัดกำรกำรขนส่งสินค้ำ (Logistics) จำกขอ้มูลกำรเดินรถพบว่ำ 
หลังด ำเนินโครงกำรเสร็จสิ้น ไม่พบข้อมูลกำรเกิดอุบัติเหตุ
บริเวณพ้ืนทีด่ังกล่ำว แสดงถึงผลกำรด ำเนินกำรสำมำรถลด
อุบัติเหตุ ลดควำมสูญเสียที่เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชำชนและทรัพย์สินของ รฟท. และเพ่ิมประสิทธิภำพ 
ในกำรเดินรถในเส้นทำงดังกล่ำวให้สำมำรถเดินรถได้ด้วย
ควำมเร็วท่ีเหมำะสมและปลอดภัย ซึ่งช่วยให้เดินรถได้ตรงเวลำ
มำกขึ้นและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ผ่ำนกำรยกระดับประสิทธิภำพของระบบขนส่งทำงรำงได้  

ผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 

ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงกำร โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับกับเป้ำหมำยของ
โครงกำร สำมำรถด ำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์โครงกำร 

โครงกำรไดต้ิดตั้งรั้วสองข้ำงทำงตำมแนวเขตทำง
รถไฟ ชนิดตะแกรงเหล็กกล้ำเชื่อมติดเสริมคอนกรีตตำมแบบ
ก่อสร้ำงตำมมำตรฐำนที่ มอก.737-2549 ก ำหนด โดยมี
พ้ืนที่ครอบคลุมจำก กม.466+000 ถึง กม.494 +000 
ระยะทำงประมำณ 47.659 กิโลเมตร แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นระยะ
ทำงกำรติดตั้งรั้วตำมแผนงำน สำมำรถช่วยลดกำรเกิดอุบัติเหตุ
จำกทำงลักผ่ำน กำรชนกับสัตวใ์หญ่ และท ำให้เพ่ิมประสิทธิภำพ 
ในกำรเดินรถได้ดีขึ้น  

ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ได้คะแนน c : เพ่ือประเมินควำมเหมำะสมของ

ปัจจัยที่ท ำให้โครงกำรส ำเร็จตำมแผนกำรด ำเนินงำนใน 
เชิงปริมำณและคุณภำพโดยพิจำรณำจำกประสิทธิภำพ 
ด้ำนระยะเวลำที่ใช้ด ำเนินโครงกำรและด้ำนกำรเบิกจ่ำย
เงินกู้ของโครงกำร ดังนี้ 

กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำมีประสิทธิภำพ
บำงส่วนไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร โดยโครงกำรได้
ด ำเนินกำร 100% ตำมแผนงำน แต่มีควำมล่ำช้ำในกำร
ก่อสร้ำงและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ โดยกำรก่อสร้ำงใช้
เวลำนำนกว่ำที่ก ำหนดไว้ในแผนงำน 230 วัน คิดเป็น 
ร้อยละ 85 ของระยะเวลำก่อสร้ำงตำมแผนงำน เนื่องจำก
ช่วงเดือมเมษำยน – พฤศจิกำยน 2556 มีฝนตกหนักท ำให้
น้ ำท่วมขังบริเวณก่อสร้ำง เป็นอุปสรรคในกำรติดตั้งรั้ว 
นอกจำกนี้ กำรเบิกจ่ำยเงินล่ำช้ำกว่ำแผนงำน โดยเฉพำะงวด
สุดท้ำยเบิกจ่ำยล่ำช้ำ 15 เดือน 

งวดการ 
เบิกจ่าย 

แผนการ 
เบิกจ่าย วงเงิน ผลการ 

เบิกจ่าย วงเงิน ล่าช้า 

งวดที่ 1 ก.ค. 55 7.74 ก.ย.55 7.74 2  
เดือน 

งวดที่ 2 ก.ย. 55 17.42 ก.ค.56 17.42 10 
เดือน 

งวดที่ 3 พ.ย. 55 17.42 ก.ค.56 17.42 8  
เดือน 

งวดที่ 4 ม.ค. 56 17.42 ก.ค.57 17.42 18 
เดือน 

งวดที่ 5 เม.ย.56 17.42 ก.ค.57 17.42 15 
เดือน 
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ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact) 
 ได้คะแนน b : เพ่ือประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย
โครงกำรในภำพรวมหรือในระดับที่ก ำหนดไว้หรือไม่ ในส่วน
ของผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกโครงกำรและ
ผลกระทบที่มีต่อเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
และสิ่งแวดล้อม จำกกำรที่มีโครงกำรดังกล่ำว  

เมื่อพิจำรณำจำกกำรเกิดผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกกำร
ด ำเนินโครงกำรที่จะส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ดังนี้ 
  โครงกำรไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคม โดยกำรติดตั้งรั้วสำมำรถลดอุบัติเหตุที่
เกิดข้ึนกับทรัพย์สินและสัตว์ใหญ่ของประชำชนได้ ทั้งยังลด
ปัญหำกำรบุกรุกท่ีดินของ รฟท. ทั้งนี้ โครงกำรไม่ได้ส่งผล
ทำงลบต่อกำรพัฒนำประเทศ แต่กำรติดตั้งรั้วเป็นกำรปิด
ทำงลักผ่ำนของประชำชน ท ำให้ส่งผลต่อวิธีกำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวันของประชำชนในพื้นท่ีได้ 
 
 
 

ผลการประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability) 
ได้คะแนน b : เพ่ือประเมินควำมพร้อมของ

หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรในกำรจัดท ำแผนบ ำรุงรักษำ และ
ควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนินงำนภำยหลังโครงกำรเสร็จสิ้น 
โดยพิจำรณำจำกควำมต่อเนื่องของกำรใช้ประโยชน์จำก
ผลผลิตของโครงกำรเมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ 

โครงกำรมีแนวโน้มที่จะมีปัญหำแต่มีโอกำสพัฒนำและ
แก้ไขให้ยั่งยืนได้ประเภทรั้วเป็นรั้วเหล็กโปร่ง เคลือบผิวด้วย
กำรชุบกัลวำไนซ์ เป็นรั้วลักษณะเดียวกับรั้วของมอเตอร์เวย์  
มีอำยุกำรใช้งำนประมำณ 20 ปี กำรติดตั้งช่วยป้องกันกำรเกิด
อุบัติเหตุทำงลักผ่ำนและกำรชนกับสัตว์ใหญ่ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม แต่ด้วยเป็นกำรปิดทำงลักผ่ำนของ
ประชำชนในพ้ืนที่ ท ำให้เกิดกำรรื้อถอนและเสียหำยในบำงส่วน 
ประกอบกับยังไม่มีแผนกำรบ ำรุงรักษำรั้วอย่ำงชัดเจน ปัจจุบัน
เป็นงำนของส่วนตรวจสภำพทำง ในกำรตรวจสอบรั้วเบื้องต้น 
ท ำให้ในอนำคตหำกยังไม่มีแผนงำนกำรบ ำรุงรักษำและแหล่ง
เงินชัดเจน อำจส่งผลท ำให้โครงกำรไม่ยั่งยืนได้  
 

  หมายเหตุ: ช่วงเดือนเมษำยน – พฤศจิกำยน 2556 มีฝนตกหนักท ำให้น้ ำท่วมขังบริเวณก่อสร้ำง เปน็อุปสรรคในกำรตดิตั้งรั้ว 

ภาพระหว่างการด าเนินโครงการ 
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สรุปผลคะแนนประเมินโครงการ: C – พอใจ  
 

แผนภาพผลการประเมินโครงการงานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ 15 รายการ  
ระหว่างสถานีชุมพร - สุราษฎร์ธาน ี

๕.๑๔ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
 กำรติดตั้งรั้วสองข้ำงทำงตำมแนวทำงรถไฟช่วยเพ่ิม 
ควำมปลอดภัยต่อกำรเดินรถและกำรเดินรถได้ตรงเวลำมำกขึ้น  
ลดสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุทำงรถไฟอันเนื่องมำจำกชนกับ
รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ สัตว์ใหญ่ และเพ่ิมประสิทธิภำพ 
ในกำรเดินรถ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน 
กำรแข่งขันของประเทศในภำคขนส่งและโลจิสติกส์ได้ 

๕.๑๕ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 1) เนื่องจำกกำรติดตั้งรั้วเป็นกำรปิดกั้นทำงลักผ่ำน 
ท ำให้กระทบต่อกำรด ำเนินชีวิตของประชำชน จึงเกิดกำรรื้อ
ถอนรั้วในบำงส่วน 
 2) รั้วมีควำมเสียหำยในบำงจุดจำกกำรชนของรถยนต์ 
รถจักรยำนยนต์ กำรตัดทำงลักผ่ำน กำรพังทลำยของฐำนรำก 
แต่แผนกำรบ ำรุงรักษำรั้วยังไม่มีควำมชัดเจน เนื่องจำก
ปัจจุบันมีกำรตรวจแนวรั้วจำกหน่วยตรวจสภำพทำงดูแล 
เป็นหลัก และยังไม่มีกำรตั้งงบประมำณในกำรบ ำรุงรักษำรั้ว
ดังกล่ำว 
 3) ในช่วงเดือนเมษำยน – พฤศจิกำยน 2556  
เกิดฝนตกหนักท ำให้น้ ำท่วมขังบริเวณก่อสร้ำง ท ำให้เป็น
ปัญหำและอุปสรรคในกำรติดตั้งรั้วสองข้ำงทำง 

 4) กำรปรับค่ำจ้ำงแรงงำนขั้นต่ ำเป็น  300  บำท 
ท ำให้เกิดปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน  

๕.๑๖ บทเรียนที่ได้รับ 
 กำรติดตั้งรั้วสองข้ำงทำงรถไฟเป็นกำรปิดกั้นทำงลัก
ผ่ำนท ำให้ประชำชนต้องเปลี่ยนวิถีชีวิต อำจขัดแย้งกับ
ประชำชนได้ จึงควรท ำควำมเข้ำใจและประชำสัมพันธ์ให้
ประชำชนรับทรำบก่อนด ำเนินโครงกำร เพ่ือป้องกันควำม
เสียหำยที่จะเกิดขึ้น และควรก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำร
ท ำลำยรั้วสองข้ำงทำงรถไฟ 

๕.๑๗ ข้อเสนอแนะ 
 1) รั้วบำงส่วนเกิดควำมเสียหำย แต่ยังไม่มี
งบประมำณในกำรบ ำรุงรักษำ เพื่อให้โครงกำรมีควำมยั่งยืน
จึงควรมีแผนงำนส ำหรับกำรบ ำรุงรักษำต่อไป 
 2) ควรต้องใช้กฎระเบียบกับผู้รับจ้ำงให้เข้มงวด  
โดยกำรจัดหำตัวผู้รับจ้ำงควรจะเริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ช่วง 
ไตรมำสที่ 3 เพื่อให้มีควำมพร้อมในกำรลงนำมสัญญำจ้ำง 
ได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ 
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๕.๑๘ สรุปผลการประเมินโครงการ: พึงพอใจ 

 

หลักเกณฑ ์ รายละเอียด ผลการประเมิน เหตุผลประกอบ 
๑.  ความสอดคล้อง

ของวัตถุประสงค์
โครงการ 

เพื่อประเมินว่ำกิจกรรมและวิธีกำร
ด ำเนินโครงกำรสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์นโยบำยและกำรจัดล ำดบั
ควำมส ำคญั 

พึงพอใจมาก
ที่สุด 

โครงกำรด ำเนินกำรภำยใต้แผนยทุธศำสตร์กำรพัฒนำ
ระบบโลจสิติกส์ทำงภำคพื้น (Surface) ในกำรเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศตำมนโยบำย
รัฐบำลด้ำนกำรขนส่งทำงรถไฟเปน็กำรขนส่งหลัก  
กำรบริหำรจัดกำรกำรขนส่งสินค้ำ (Logistics) โดย
สำมำรถลดอุบตัิเหตุ ลดควำมสญูเสียที่เกิดขึ้นกับชีวิต
และทรัพยส์ิน และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเดินรถใน
เส้นทำงดังกล่ำว ซึ่งช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศผ่ำนกำรยกระดับประสิทธิภำพ 
ของระบบขนส่งทำงรำงได ้

๒. ประสิทธิภาพ เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของ
ปัจจัยที่จะท ำให้โครงกำรส ำเร็จ 
ตำมแผนกำรด ำเนินงำนในเชิง
ปริมำณและคุณภำพ เช่น ต้นทุนของ
โครงกำร ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำนและผลผลิตที่ได้รับจำก
กำรด ำเนินโครงกำร 

พึงพอใจ กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำมีบำงส่วนไม่มี
ประสทิธิภำพเท่ำที่ควร โดยมีควำมลำ่ช้ำในกำรก่อสร้ำง
และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ กำรก่อสรำ้งใช้เวลำนำนกวำ่
ที่ก ำหนดไว้ในแผนงำน 230 วัน คดิเป็นรอ้ยละ 85  
ของระยะเวลำกอ่สร้ำงตำมแผนงำน เนื่องจำกช่วงเดือน
เมษำยน – พฤศจิกำยน 2556 มฝีนตกหนักท ำให้น้ ำท่วม
ขังบริเวณก่อสรำ้ง นอกจำกนี้ กำรเบกิจ่ำยเงินล่ำช้ำกว่ำ
แผนงำนมำกสดุถึง 15 เดือน 

๓.  ประสิทธิผล เพื่อประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงกำร โดยกำรเปรียบเทียบ
ผลผลติที่ไดร้ับกับเป้ำหมำยของ
โครงกำร 

พึงพอใจมาก
ที่สุด 

โครงกำรติดตั้งรั้วแล้วเสร็จ ระยะทำง 47,659 เมตร  
ซึ่งเป็นระยะทำงกำรตดิตั้งรั้วตำมแผนงำน สำมำรถ
ช่วยลดกำรเกิดอุบัตเิหตุจำกทำงลกัผ่ำน กำรชนกับ
สัตว์ใหญ่ และท ำให้เพิ่มประสิทธิภำพในกำรเดินรถ 
ได้ดีขึ้น 

๔.  ผลกระทบ เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย
โครงกำร ในภำพรวมหรือในระดับ 
ที่ก ำหนดไว้หรือไม่ ทั้งในแง่ของ
ผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อม 
จำกโครงกำรและผลกระทบที่มตี่อ
เทคโนโลยี เศรษฐกจิ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

พึงพอใจมาก โครงกำรไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคม โดยกำรติดตั้งรั้วสำมำรถลดอุบัติเหตุที่เกิด
ขึ้นกับทรัพย์สินและสัตว์ใหญ่ของประชำชนได้ ทั้งยังลด
ปัญหำกำรบุกรุกที่ดินของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 
ทั้งนี้ โครงกำรไม่ได้ส่งผลทำงลบต่อกำรพัฒนำประเทศ 
แต่กำรติดตั้งรั้วเป็นกำรปิดทำงลักผ่ำนของประชำชน  
ท ำให้ส่งผลต่อวิธีกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันของประชำชน
ในพื้นที่ได้ด้ำนกำรขนส่งมำกยิ่งขึ้น 

๕.  ความยั่งยืนของ
โครงการ 

เพื่อประเมินว่ำภำยหลังจำกโครงกำร
สิ้นสุดแล้ว จะมีกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำรต่อไปอย่ำงไร มีหน่วยงำนใด
เป็นผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนิน
โครงกำรและบ ำรุงรักษำโครงกำร 
ให้สำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้รวมถึง
ผลผลติที่เกิดขึ้นจำกโครงกำรหรือ 
สิ่งที่ได้รับจำกโครงกำร 

พึงพอใจมาก โครงกำรมีแนวโน้มที่จะมีปัญหำแต่มีโอกำสพัฒนำและ
แก้ไขให้ยั่งยืนได้ ประเภทรั้วเป็นรั้วเหล็กโปร่ง เคลือบผิว
ด้วยกำรชุบกัลวำไนซ์ มีอำยุกำรใช้งำนประมำณ 20 ปี 
ด้วยเป็นกำรปิดทำงลักผ่ำนของประชำชนในพื้นที่ ท ำให้
เกิดกำรรื้อถอนและเสียหำยในบำงส่วน ประกอบกับยัง
ไม่มีแผนกำรบ ำรุงรักษำรั้วอย่ำงชัดเจน ปัจจุบันเป็นงำน
ของส่วนตรวจสภำพทำง ในกำรตรวจสอบรั้วเบื้องต้น  
ท ำให้ในอนำคตหำกยังไม่มีแผนงำนกำรบ ำรุงรักษำและ
แหล่งเงินชัดเจน  
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๖. โครงการปรับปรุงทางที่ไมป่ลอดภัยต่อการเดินรถ 
ระหว่างสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ – คีรีรฐันิคม จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

ภาพก่อนด าเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖.๑  หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ: กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

๖.๒ ความเป็นมาของโครงการ    
 เนื่องจำกในอดีตพ้ืนที่ทำงฝั่งทะเลอันดำมัน รวมถึง
เกำะภูเก็ต มีทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น แร่ธำตุ และพืชผลทำง 
กำรเกษตรที่หลำกหลำย แตย่ังคงขำดเส้นทำงคมนำคมขนส่ง
ทำงบก ส่งผลให้สำมำรถขนส่งสินค้ำได้ทำงเรือเท่ำนั้น และ
ในช่วงที่เกิดมรสุม กำรเดินทำงจะถูกระงับลง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ 
กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ รัฐบำลจึงสั่งกำรให้กรมรถไฟ 
ด ำเนินกำรส ำรวจและก่อสร้ำงทำงรถไฟสำยใต้ช่วงระหว่ำง
สถำนีชุมทำงบ้ำนทุ่งโพธิ์ – คีรีรัฐนิคม โดยกรมรถไฟเริ่ม 
กำรส ำรวจตั้งแต่ พ.ศ. 2481 และเวนคืนที่ดินไว้ตลอดสำย 
ตั้งแต่สถำนีชุมทำงบ้ำนทุ่งโพธิ์ ถึงสถำนีท่ำนุ่น จังหวัดพังงำ 
ระยะทำง 162 กิโลเมตร แล้วมีโครงกำรจะต่อแนวข้ำมฝั่งไป

ยังเกำะภูเก็ตต่อไป โดยสร้ำงสะพำนข้ำมทะเล ระหว่ำงท่ำนุ่นและ
ท่ำฉัตรไชย ถึงอ่ำวมะขำม อีก 49 กิโลเมตร แต่ยังไม่มีกำรส ำรวจ
โครงกำร เนื่องจำกถูกระงับโครงกำรเพรำะไม่ได้รับเงินงบประมำณ 
และต่อมำในปี พ.ศ. 2484 ได้เริ่มด ำเนินกำรก่อสร้ำงโดยถมดิน
เป็นตอน  ๆจำกชุมทำงบ้ำนทุ่งโพธิ์ลงไปแต่เกิดเหตุกำรณ์
สงครำมโลก ครั้งที่ 2 จึงท ำให้โครงกำรชะงัก จนกระทั่งในปี  
พ.ศ. 2494 ได้รับงบประมำณส ำหรับด ำเนินกำรต่อ จึงก่อสร้ำง
ทำงรถไฟโดยเริ่มจำกสถำนีชุมทำงบ้ำนทุ่งโพธิ์ ไปจนถึงสถำนีคีรีรัฐ
นิคม ระยะทำง 31 กิโลเมตร โดยก่อสร้ำงแล้วเสร็จและเปิดเดินรถ
ได้เมื่อวันที่ 13 เมษำยน พ.ศ. 2499 วงเงินด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
จ ำนวน 33,147,800 บำท ซึ่งเส้นทำงต่อจำกคีรีรัฐนิคม –  
ท่ำนุ่นไม่มีกำรด ำเนินงำนต่อ ทั้งนี้ ปัจจุบันทำงรถไฟสำยแยก 
คีรีรัฐนิคม มีสถำนีและที่หยุดรถจ ำนวน 9 แห่ง ได้แก่  
 1) สถำนีชุมทำงบ้ำนทุ่งโพธิ์ 
 2) ที่หยุดรถบ้ำนดอนรัก 
 3) ที่หยุดรถบ้ำนทุ่งหลวง 
 4) ที่หยุดรถบ้ำนขนำย 
 5) ที่หยุดรถบ้ำนดอนเรียบ 
 6) ที่หยุดรถคลองยัน 
 7) ที่หยุดรถเขำหลุง 
 8) ที่หยุดรถบ้ำนยำง 
 9) สถำนีคีรีรัฐนิคม 
ขบวนรถที่ให้บริกำรรับส่งผู้โดยสำรและสินค้ำ จ ำนวน 2 ขบวน 
คือ ขบวนรถท้องถิ่นที่ 489 (สุรำษฎร์ธำนี – คีรีรัฐนิคม)  
และขบวนรถท้องถิ่นที่ 490 (คีรีรัฐนิคม – สุรำษฎร์ธำนี)  
โดยในส่วนกำรซ่อมบ ำรุงรักษำทำงรถไฟสำยแยกคีรีรัฐนิคมนั้น 
อยู่ในควำมรับผิดชอบของนำยตรวจทำงท่ำฉ่ำง ตั้งแต่ กม.631 
+500 ถึง กม. 633+100 และนำยตรวจทำงคีรีรัฐนิคม ตั้งแต่ 
กม.633+100 ถึง กม.662+750 ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของแขวงบ ำรุงทำงบ้ำนส้อง กองบ ำรุงทำงเขตทุ่งสง ศูนย์บ ำรุง
ทำงภำคใต้ ฝ่ำยกำรช่ำงโยธำ 
 เนื่องจำกสภำพทำงรถไฟในทำงสำยใต้ช่วงระหว่ำงสถำนี 
ชุมทำง บ้ำนทุ่งโพธิ์ – คีรีรัฐนิคม สภำพโครงสร้ำงทำงเป็น 
รำงขนำด 80 ปอนด์ หมอนรองรำงเป็นหมอนไม้ประแจ 
ขนำด 80 ปอนด์ และเป็นทำงผ่ำนแอสฟัลท์ ซึ่งมีอำยุกำร 
ใช้งำนมำเป็นเวลำนำนประมำณ 45 ปี  ท ำให้มีกำรหักช ำรุด 
อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งรำงขนำดดังกล่ำวบริษัทผู้ผลิตไม่ได้ท ำกำรผลิต
จ ำหน่ำยแล้ว จึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
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ทำงรถไฟโดยกำรเปลี่ยนรำงเป็นขนำด 100 ปอนด์ ประแจเป็น
ขนำด 100 ปอนด์ หมอนไม้เป็นหมอนคอนกรีตอัดแรง 
Mono Block และทำงผ่ำน เป็นทำงผ่ำนคอนกรีตอัดแรงก ำลังสูง 

๖.๓ วงเงินลงทุนโครงการ/แหล่งเงินกู้              
 - วงเงินลงทุนโครงการ: คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ 
ให้ด ำเนินโครงกำรเมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2553 วงเงิน 
401,000,000 บำท โดยหน่วยงำนใช้วงเงินลงทุนโครงกำร 
จ ำนวน 348,000,000 บำท 
 - แหล่งเงินกู้: แหล่งเงินกู้ภำยในประเทศโดย 
กระทรวงกำรคลังเป็นผู้กู้และให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทยกู้ต่อ 
วงเงิน 348,000,000 ล้ำนบำท ตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2553 

๖.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 1) เพ่ือให้เป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบ 
โลจิสติกส์ทำงภำคพ้ืน (Surface) ในกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันของประเทศตำมนโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรขนส่งทำง
รถไฟเป็นกำรขนส่งหลักกำรบริหำรจัดกำรขนส่งสินค้ำ (Logistics)  
 2) เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรบริกำรเดินรถ ลดควำมเสี่ยง
จำกอุบัติเหตุขบวนรถตกรำงอันเนื่องมำจำกควำมไม่มั่นคง
ของทำงรถไฟ เพ่ิมควำมมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้ำงทำงโดย
เปลี่ยนรำงเป็นขนำด 100 ปอนด์ รองรับกำรขนส่งขบวนรถ
ที่มีน้ ำหนักกดเพลำ 20 ตัน/เพลำ  
 3) เพ่ือเพ่ิมควำมเร็วของขบวนรถได้สูงสุดประมำณ 
120 กม./ชม. 

๖.๕ ลักษณะโครงการ  
 ด ำเนินกำรปรับปรุงทำงโดยกำรเปลี่ยนหมอนไม้เป็น
หมอนคอนกรีต Mono Block พร้อมเครื่องยึด-เหนี่ยวรำง
แบบสปริงครบชุด จัดหำรำง 100 ปอนด์ จัดหำประแจ 
100 ปอนด์ จัดหำทำงผ่ำนคอนกรีตอัดแรงก ำลังสูง  
พร้อมเปลี่ยนเข้ำทำงและอ่ืนๆ ด ำเนินกำรในพ้ืนที่อ ำเภอพูนพิน  
– อ ำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี   

๖.๖ ขอบเขต/พื้นที่ด าเนินโครงการ  
 ครอบคลุมพ้ืนที่อ ำเภอพูนพิน – อ ำเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ระยะทำงรวม 31.25 กิโลเมตร  
(กม.631+500 – กม.662+750)  

ภาพพื้นที่ด าเนินโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา: กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

๖.๗ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ   
 เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่  5 กุมภำพันธ์ 2557 - 28 
กันยำยน 2558 โครงกำรมีอำยุสัญญำ 600 วัน  

๖.๘ ผู้รับจ้าง: บริษัท อิตำเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ำกัด 
(มหำชน) 

๖.๙ เลขทีส่ัญญา: สัญญำเลขท่ี รฟ.ยธ.1131/5/ทส./
05 ลงวันที่ 2 ธนัวำคม 2556 

๖.๑๐ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: ประกวดรำคำด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 

๖.๑๑ ผู้ควบคุมงาน 
 นำยจตุรชัย โพธิภักดี  วิศวกรอ ำนวยกำร 
  ศูนย์บ ำรุงทำงภำคใต้  
   

ภาพโดยทั่วไปของพื้นที่ด าเนินการก่อสร้าง 
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๖.๑๒ ผลการเบิกจ่าย   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
ที่มา: กำรรถไฟแห่งประเทศไทยและส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ  

โครงกำรมีวงลงทุนรวม จ ำนวน 348,000,000 บำท มีแผนกำรเบิกจ่ำยจ ำนวน 20 งวดงำน ซึ่งหน่วยงำน 
มีกำรเบิกจ่ำยเงิน ซึ่งแบ่งจ่ำยเป็น 9 งวดงำน โดยเป็นกำรเบิกจ่ำยตำมควำมก้ำวหน้ำของงำน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบแผนและ 
ผลกำรด ำเนินงำนพบว่ำ โครงกำรมีกำรเบิกจ่ำยเงินไม่เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ โดยล่ำช้ำกว่ำแผน 15 เดือน และ 
มีกำรเบิกจ่ำยงวดสุดท้ำยในเดือนธันวำคม 2559  

๖.๑๓ การให้คะแนนผลการประเมินโครงการ  
เม่ือโครงการแล้วเสร็จ (Terminal Evaluation Results) 

 

การ
ประเมินผล 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน 

ความสอดคล้อง 
(Relevance) 

a : สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำลอย่ำงมำก 
b : สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำลบำงสว่น 
c : ไม่สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำล 

a 

ประสทิธผิล
(Effectiveness) 
 

a : บรรลุวตัถุประสงค์มำกกว่ำ 80% ของแผนที่วำงไว ้
b : บรรลุวัตถุประสงค์มำกกว่ำ 50% - 80% ของแผนที่วำงไว ้
c : บรรลวุัตถปุระสงค์นอ้ยกวำ่ 50% ของแผนที่วำงไว ้

a 

ประสทิธภิาพ 
(Efficiency) 
 

a : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ มีประสทิธภิำพ 
b : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ บำงส่วนไม่มปีระสิทธภิำพ 
c : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ ไมม่ีประสทิธภิำพ 

c 

ผลกระทบ 
(Impact) 

a : สง่ผลให้เกิดผลลพัธท์ำงออ้มที่สง่ผลกระทบในเชิงบวก 
b : สง่ผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชงิลบ 
c : ส่งผลให้เกดิปัญหำและผลกระทบในเชิงลบอย่ำงร้ำยแรง 

a 

ความยั่งยนื 
(Sustainability) 

a : มัน่ใจว่ำโครงกำรมีควำมย่ังยืน 
b : มแีนวโน้มทีจ่ะเกิดปัญหำแต่มโีอกำสพัฒนำ 
   และแก้ไขให้ย่ังยืนได ้
c : ไมอ่ำจด ำเนนิกำรอย่ำงย่ังยืนหำกไม่ไดร้ับควำมชว่ยเหลอื 

a 

Overall Rating B 

โครงกำรได้รับผลกำรประเมินโครงกำรในภำพรวม      
อยู่ในระดับ B – พอใจมำก โดยมีคะแนนกำรประเมินผลทั้ง  
5 ด้ำน คือ ควำมสอดคล้อง ประสิทธิผล ผลกระทบ และ
ควำมยั่งยืน อยู่ในระดับ a ทั้งหมด มีเพียงประสิทธิภำพที่ได้
คะแนนในระดับ c ซึ่งรำยละเอียดผลกำรประเมินผลแต่
ละด้ำน มีดังนี้  

 
 ผลการประเมินด้านความสอดคล้อง (Relevance)  

ได้คะแนน a: กำรด ำเนินโครงกำรมีควำมสอดคล้อง
กับนโยบำยรัฐบำล ดังนี้ 

1) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 
10 ในยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจให้สมดุลและ
ยั่งยืน โดยเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์
และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555 – 2559) ในยุทธศำสตร์ที่ 5.5 กำรสร้ำง
ควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพ่ือควำมมั่นคงทำง
เศรษฐกจิและสังคม โดยในยุทธศำสตร์ย่อย 5.5.1 กำรพัฒนำ

หน่วย: ล้ำนบำท 
โครงการปรับปรุงทางที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ  

ระหว่างสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ – คีรีรัฐนคร จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี



รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทนุภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ 2559 - 2560 
 

 38 

 

ควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภำยใต้
กรอบควำมร่วมมือในอนุภูมิภำคต่ำงๆ ซึ่งมุ่งพัฒนำบริกำร
ขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำนสำกล
ปรับปรุงกฎระเบียบกำรขนส่งคนและสินค้ำที่เก่ียวข้อง 
พัฒนำบุคลำกรในธุรกิจกำรขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยง  
กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวพ้ืนที่ชำยแดน/เขตเศรษฐกิจ
ชำยแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบกำรผลิตกับพื้นที่ตอน    
ในของประเทศ 

2) โครงกำรด ำเนินกำรภำยใต้แผนกำรลงทุน     
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะ
เร่งด่วน พ.ศ. 2553 – 2557 ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
27 เมษำยน 2553 ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบ             
โลจิสติกส์ภำคพ้ืน (Surface) ในกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ         
ในกำรแข่งขันของประเทศ ตำมนโยบำยรัฐบำลด้ำน               
กำรขนส่งทำงรถไฟเป็นกำรขนส่งหลัก กำรบริหำรจัดกำร     
กำรขนส่งสินค้ำ (Logistic) เพ่ือเพ่ิมควำมปลอดภัยต่อกำร
เดินรถไฟให้ปลอดภัยและถึงที่หมำยไม่ล่ำช้ำกว่ำก ำหนด  
โดยลดควำมสูญเสียทรัพย์สิน ลดกำรบำดเจ็บและเสียชีวิต 
ของประชำชนผู้ใช้ทำงตัดผ่ำนระหว่ำงรถไฟกับถนนสำธำรณะ 

3) โครงกำรสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ควำมจ ำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำยหรือผู้มีส่วนได้เสีย และเพ่ือ
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศให้มีมำตรฐำน ยกระดับ
ระบบกำรคมนำคมขนส่งทำงรำงให้มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น 
รวมทั้งเพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำเป็นส่วนหนึ่ง
ของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) 

4) โครงกำรมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจน มีกำร
ก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำร เป็นรูปธรรม สำมำรถวัดผลได้
ทั้งในระยะสั้น และระยะยำว โดยมีควำมเชื่อมโยงหรือ
สะท้อนควำมส ำเร็จได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 

ผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 
ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์

ของโครงกำร โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับกับเป้ำหมำย
ของโครงกำรว่ำสำมำรถด ำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
โครงกำร 

โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดผลผลิต
ของโครงกำรที่ก ำหนดไว้ ซึ่งกำรด ำเนินโครงกำรสำมำรถ
ด ำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำย คือ สำมำรถเปลี่ยนหมอนไม้เป็น
หมอนคอนกรีต Mono Block พร้อมเครื่องยึดเหนี่ยวรำงแบบ
สปริงครบชุด เปลี่ยนรำงขนำด 80 ปอนด์ เป็นรำงขนำด 
100 ปอนด์ ด ำเนินกำรเปลี่ยนประแจขนำด 80 ปอนด์ 
เป็นประแจขนำด 100 ปอนด์ ด ำเนินกำรเปลี่ยนประแจ
ขนำด 80 ปอนด์ เป็นประแจขนำด 100 ปอนด์ และด ำเนินกำร
เปลี่ยนทำงผ่ำนแอสฟัลท์เป็นทำงผ่ำนคอนกรีตอัดแรงก ำลัง
สูงพร้อมเปลี่ยนเข้ำทำงและอ่ืนๆ ดังนั้น ผลกำรประเมิน
ด้ำนประสิทธิผลจึงได้รับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับที่ดีมำก 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
กำรด ำเนินงำน
ปรับปรุงทำงที่ไม่
ปลอดภัยต่อกำร
เดินรถ ระหว่ำง
สถำนีชุมทำงบ้ำน
ทุ่งโพธิ์ – ครีีรฐั
นิคม จังหวดัสุ
รำษฎร์ธำน ี
 
 

- กำรด ำเนินงำน
ปรับปรุงทำงที่ไม่
ปลอดภัยต่อกำร
เดินรถ ระหว่ำง
สถำนีชุมทำงบ้ำน
ทุ่งโพธิ์ – ครีีรฐันิคม 
จังหวัดสรุำษฎร์ธำน ี
ระยะทำง 31 
กิโลเมตร   
 

- กำรด ำเนินงำน
ปรับปรุงทำงที่ไม่
ปลอดภัยต่อกำร
เดินรถ ระหว่ำง
สถำนีชุมทำงบ้ำน
ทุ่งโพธิ์ – ครีีรฐั
นิคม จังหวดัสุ
รำษฎร์ธำน ี
ระยะทำง 31 
กิโลเมตร   

- ควำมเร็วของ
กำรเดินรถ 
 

- ควำมเร็วสูงสุด 
120 กิโลเมตร/
ช่ัวโมง 

- ควำมเร็วสูงสุด 
120 กิโลเมตร/
ช่ัวโมง 

- รองรับน้ ำหนัก
ขบวนรถ 

- รองรับน้ ำหนัก
ขบวนรถกดเพลำ 
20 ตัน/เพลำ 

- รองรับน้ ำหนัก
ขบวนรถกดเพลำ 
20 ตัน/เพลำ 

  ที่มา: กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ได้คะแนน c : เพ่ือประเมินควำมเหมำะสมของ

ปัจจัยที่จะท ำให้โครงกำรส ำเร็จตำมแผนกำรด ำเนินงำนในเชิง
ของปริมำณและคุณภำพ โดยพิจำรณำจำกประสิทธิภำพ 
ด้ำนระยะเวลำที่ใช้ด ำเนินโครงกำร และกำรเบิกจ่ำยเงินกู้  
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1) ขอบเขตการด าเนินโครงการ 
 

ขอบเขตการ
ด าเนินโครงการ 

แผน ผล 

1) เตรยีม
โครงกำรและขอ
อนุมัติโครงกำร 
 

จัดเตรียมรำยละเอียด
และน ำเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจำรณำอนุมัติโครงกำร 

ได้รับอนุมัติ
งบประมำณ  

วงเงิน  
348,000,000 บำท  

2) กำรคัดเลือก
ผู้รับจ้ำง 

จัดเตรียมรำยละเอียด
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Auction) 

บริษัท อิตำเลยีนไทย 
ดีเวลอ๊ปเมนต์ จ ำกดั 

วงเงิน 
348,000,000 บำท 

3) ลงนำมใน
สัญญำจ้ำง 

เสนอหัวหน้ำ 
ส่วนรำชกำร  

 เพื่อขออนุมัติวงเงิน
และสั่งจ้ำง 

ลงนำมในสญัญำจ้ำง 
เมื่อวันท่ี 

 2 ธันวำคม 2556 
 

4) กำรด ำเนินกำร
ก่อสร้ำง 

กำรด ำเนินงำน
ปรับปรุงทำงที่ไม่

ปลอดภัยต่อกำรเดินรถ 
ระหว่ำงสถำนีชุมทำง
บ้ำนทุ่งโพธิ์ – คีรีรฐั
นิคม จังหวดัสรุำษฎร์
ธำนรีะยะทำง 31 

กิโลเมตร 

กำรด ำเนินงำน
ปรับปรุงทำงที่ไม่

ปลอดภัยต่อ 
กำรเดินรถ 

ระหว่ำงสถำนีชุม
ทำงบ้ำนทุ่งโพธิ์ – 

คีรีรัฐนคิม  
จังหวัดสรุำษฎร์ธำน ี

ระยะทำง 31 
กิโลเมตร 

ที่มา: กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

2) ด้านระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
  หน่วยงำนมีกำรลงนำมในสัญญำจ้ำง ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำมสัญญำ 600 วัน โดยเริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่
วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2557 - 28 กันยำยน 2558  
โดยโครงกำรมีกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมสัญญำ 

 

กิจกรรม
ก่อสร้าง 

แผน ผล 
เริ่ม – เสร็จ จ านวน

วัน 
เริ่ม – เสร็จ จ านวนวัน 

สัญญำจ้ำง 
 

5 ก.พ. 57  
– 

 28 ก.ย. 58 

600 5 ก.พ. 57  
– 

28 ก.ย. 58 

600 

ด ำเนนิกำร
และเบิกจำ่ย
ล่ำช้ำ 

  29 ก.ย. 58 - 
28 ธ.ค. 59 

450 

หมายเหตุ: กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

3) กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ 
 งำนปรับปรุงทำงท่ีไม่ปลอดภัยต่อกำรเดินรถ ระหว่ำง

สถำนีชุมทำงบ้ำนทุ่งโพธิ์ – คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี        
มีรำยละเอียดงำนหลัก ดังนี้  

 

กิจกรรม วงเงิน (บาท) % ของงาน 
1) งำนรำงและงำนก่อสร้ำง 
Depot ส ำหรับเช่ือมรำง 

140,810,675.03 40.16 

2) งำนหมอนรองรำง 111,151,210.74 31.94 

3) งำนหนิโรยทำง 27,658,176.55 7.95 

4) งำนประแจและงำนปรับปรุง
ทำงในยำ่นสถำน ี

9,367,809.72 2.69 

5) งำนทำงผำ่น 1,687,325.94 0.48 

6) งำนปรับปรุงสะพำน  
และช่องน้ ำ 

4,970,043.70 1.43 

7) งำนปรับปรุงทำงหลีก 45,709,337.19 13.14 

8) งำนเสรมิควำมมั่นคงของทำง 4,883,200.46 1.40 

9) งำนอำณตัิสญัญำณ 1,762,250.66 0.51 

รวม 348,000,000 100 

ที่มา: กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 
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4) ค่าใช้จ่ายโครงการ 
กรอบวงเงินรวมของโครงกำร จ ำนวน 

348,000,000 บำท โครงกำรได้มีกำรด ำเนินงำนแล้วเสร็จ 
และมีกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 100 โดยแผนและ
ผลกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 หน่วย: บำท 

โครงการ แผน ผล 
โครงกำรงำนปรบัปรุงทำง
ที่ไม่ปลอดภัยต่อกำรเดิน
รถ ระหว่ำงสถำนีชุมทำง
บ้ำนทุ่งโพธิ์ – คีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี         

348,000,000 348,000,000 

ที่มา: กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 
 ๕.  แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน 

โดยหน่วยงำนมีแผนและผลกำรเบิกจ่ำยเงิน ดังนี้ 
 

 งวดที่  วงเงิน (บาท) แผน ผลการเบิกจ่าย 

1 34,800,000 ม.ค. 57 รฟท. มีกำรเบิกจ่ำยรวม 9 ครั้ง ดังนี้ 
- คร้ังที่ 1 เบิกจ่ำยเมื่อวันที่ 11 
มี.ค. 57 ค่ำจ้ำงล่วงหนำ้ 10% 
วงเงิน 34,800,000 บำท 
- คร้ังที่ 2 เบิกจ่ำยเมื่อวันที่ 30 
ก.ย. 57 งำนงวดที่ 1 – 7 
วงเงิน 98,236,822.46 บำท 
- คร้ังที่ 3 เบิกจ่ำยเมื่อวันที่ 27 
ม.ค. 58 งำนงวดที่ 8-9 วงเงนิ 
28,067,663.56 บำท 
- คร้ังที่ 4 เบิกจ่ำยเมื่อวันที่ 23 
เม.ย. 58 งำนงวดที่ 10-12 
วงเงิน 42,101,495.32 บำท 
- คร้ังที่ 5 เบิกจ่ำยเมื่อวันที่ 21 
ก.ค. 58 ประกันผลงำนงวด 1- 7 
วงเงิน 11,383,177.54 บำท 
- ครั้งที่ 6 เบิกจ่ำยเมื่อวันที่ 17 
พ.ย. 58 งำนงวดที่ 13-15 
วงเงิน 42,101,495.29 บำท 
- คร้ังที่ 7 เบิกจ่ำยเมื่อวันที่ 25 
ก.พ. 59 งำนงวดที่ 16-20 
วงเงิน 70,169,158.88 บำท 

2 56,135,200 ก.ค. 57 

3 28,067,600 ก.ย. 57 

4 14,033,800 ต.ค. 57 

5 28,067,600 พ.ย. 57 

6 14,033,800 ธ.ค. 57 

7 34,707,600 ม.ค. 58 

8 14,033,800 ก.พ. 58 

9 3,252,400 มี.ค. 58 

10 29,693,800 เม.ย. 58 

11 17,286,200 พ.ค. 58 

12 15,660,000 มิ.ย. 58 

13 17,286,200 ก.ค. 58 

14 1,626,200 ส.ค. 58 

15 27,932,400 ก.ย. 58 

16 3,252,400 ต.ค. 58 

 งวดที่  วงเงิน (บาท) แผน ผลการเบิกจ่าย 

17 1,626,200 พ.ย. 58 - คร้ังที่ 8 เบิกจ่ำยเมื่อวันที่ 31 
พ.ค. 59 ประกันผลงำนงวด 8-16 
วงเงิน 14,635,514.03 บำท 
- คร้ังที่ 9 เบิกจ่ำยเมื่อวันที่ 28 
ธ.ค. 59 ประกันผลงำนงวด 17-20 
วงเงิน 6,504,672.92 บำท 

18 1,626,200 ธ.ค. 58 

19 1,626,200 ม.ค. 59 

20 3,252,400 มี.ค. 59 

 
สรุปภาพรายละเอียดการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมอนคอนกรีตอัดแรงชนิด Mono Block  
พร้อมเครื่องยดึเหนี่ยวรางแบบสปริงชนิด Vossloh 

1. หมวดงานรางและงานก่อสร้าง Depot ส าหรับเชื่อมราง 

รางขนาด 80 ปอนด์  
มาตรฐาน  

รางขนาด 100 ปอนด์ เอ 
เชื่อมยาวไม่จ ากัด 

2. หมวดงานหมอนรองราง 

3. หมวดงานหินโรยทาง 
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4. หมวดงานประแจและงานปรบัปรุงทางในย่านสถานี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact) 
 ได้คะแนน a: เพ่ือประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย
โครงกำรในภำพรวมหรือในระดับที่ก ำหนดไว้หรือไม่ ในส่วน
ของผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกโครงกำรและ
ผลกระทบที่มีต่อเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
และสิ่งแวดล้อม จำกกำรที่มีโครงกำรดังกล่ำว  

เมื่อพิจำรณำจำกกำรเกิดผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกกำร
ด ำเนินโครงกำรที่จะส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ดังนี้ 

1) ผลกระทบทางตรงที่เกิดจากโครงการ 
 โครงกำรสำมำรถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือ

เป้ำหมำยของโครงกำรได้ในระดับดีมำก เนื่องจำกโครงกำร
สำมำรถลดปัญหำหมอนไม้ช ำรุดในทำงเดินรถ ปัญหำรำงหัก
รำงร้ำว และลดกำรเกิดอุบัติเหตุรถตกรำง ลดปัญหำด้ำน
งบประมำณในกำรบ ำรุงรักษำ เพ่ิมควำมปลอดภัยในกำร 
เดินรถโดยสำรและขบวนรถสินค้ำ  

2) ผลกระทบทางอ้อมที่เกิดจากโครงการ 
 โครงกำรสำมำรถเพ่ิมศักยภำพในกำรเดินทำง

เพ่ือให้ประชำชนผู้ใช้เส้นทำงสำมำรถเดินทำงได้อย่ำงสะดวก 
รวดเร็ว และเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนกำรเดินรถและยกระดับ
คุณภำพชีวิตของประชำชน รวมทั้งเป็นกำรพัฒนำด้ำน
คมนำคมขนส่งของประเทศ   

ผลการประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability) 
 ได้คะแนน a: เพ่ือประเมินควำมพร้อมของหน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำรในกำรจัดท ำแผนบ ำรุงรักษำ และควำมต่อเนื่อง
ของกำรด ำเนินงำนภำยหลังโครงกำรเสร็จสิ้น โดยพิจำรณำ
จำกควำมต่อเนื่องของกำรใช้ประโยชน์จำกผลผลิตของ
โครงกำรเมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ 

  

ระยะที่ ๑ ช่วงประกันผลงำนจำกผู้รับจ้ำง 
  โครงกำรได้มีกำรจัดเตรียมกำรบริหำรและจัดกำร 

ตำมแผนบ ำรุงรักษำ และควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนินงำน

5. หมวดงานทางผ่าน 

การติดตั้งแผ่นปูทางผ่านชนิดคอนกรีตก าลังสูง 

6. หมวดงานปรับปรุงสะพานและช่องน  า 

เปลี่ยนหมอนไม้บนสะพานพร้อมเครื่องยึดเหนี่ยว 
และตดิตั้งรางกันคอสะพาน 

7. หมวดงานปรับปรุงทางหลีก 

8. หมวดงานเสริมความมั่นคงของทาง 

9. หมวดงานอาณัติสัญญาณ 



รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทนุภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ 2559 - 2560 
 

 42 

 

ให้บริกำรภำยหลังโครงกำรเสร็จสิ้น โดยก ำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับ
จ้ำงต้องรับผิดชอบในควำมช ำรุดบกพร่องของงำนจ้ำง หรือ
ควำมเสียหำยภำยในก ำหนดเวลำ ดังนี้ 

 - ภำยในก ำหนด 2 ปี ผู้รับจ้ำงรับประกันควำม
ช ำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดภำยใน
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปีนับถัดจำกวันที่ รฟท. ได้รับมอบงำน  
ซึ่งหำกพบว่ำ งำนไม่สมบูรณ์ ไม่เรียบร้อย บกพร่อง หรือเกิด
ควำมเสียหำยขึ้น ตั้งแต่ระยะก่อสร้ำงหรือภำยหลังกำร
ก่อสร้ำง อันเนื่องมำจำกควำมประมำทหรือบกพร่องในกำร
ท ำงำนของผู้รับจ้ำง จะต้องจัดท ำใหม่โดยทุนของผู้รับจ้ำงเอง
ให้เรียบร้อยและแล้วเสร็จตำมก ำหนดเวลำ อันเป็นลำย
ลักษณ์อักษรของผู้ว่ำจ้ำงหรือกรรมกำรตรวจงำน และหำกผู้
รับจ้ำงไม่ด ำเนินกำร/ด ำเนินกำรช้ำ/ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
ผู้ว่ำจ้ำงจะด ำเนินกำรเองหรือจ้ำงผู้อื่นด ำเนินกำรได้ โดย
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้ำงจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด 

ระยะที่ ๒ ช่วงหลังประกันผลงานเป็นต้นไป 
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรได้มีกำรวำงแผนกำร

ด ำเนินงำนโดยของบประมำณส ำหรับบ ำรุงรักษำจำก
งบประมำณปกติประจ ำปีของ รฟท. ในกำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำวให้พร้อมใช้งำนได้อย่ำงยั่งยืนต่อไปในอนำคต 

๖.๑๔ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
  เพ่ือพัฒนำโครงข่ำยระบบขนส่งทำงบกรองรับ
ประชำคมอำเซียน และเป็นโครงกำรที่เพ่ิมประสิทธิภำพและ
ระดับกำรให้บริกำรที่ดี เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจและชุมชน 
(Accessibility) โดยกำรปรับปรุงทำง ซึ่งจะช่วยควำมเสี่ยง
จำกอุบัติเหตุขบวนรถตกรำง รวมทั้งเป็นกำรยกระดับ
คุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นท่ี รวมทั้งเป็นกำรพัฒนำ 
ขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรคมนำคมขนส่งของประเทศ  

๖.๑๕ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

   1) ผู้รับจ้ำงมีกำรรับมอบพ้ืนที่ด ำเนินงำนล่ำช้ำ
กว่ำก ำหนด 
   2) เนื่องจำกวัสดุในกำรด ำเนินงำนต้องสั่งผลิตรำง
ขนำด 100 ปอนด์ พร้อมประแจ 100 ปอนด์ จำก
ต่ำงประเทศ ซึ่งต้องใช้เวลำในกำรผลิตและกำรขนส่ง
ประมำณ 6 เดือน และประเทศผู้ผลิตเกิดปัญหำอุทกภัย
ระหว่ำงกำรขนส่ง  จึงส่งผลใหก้ำรด ำเนินงำนล่ำช้ำกว่ำแผน 
  3) ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน เนื่องจำกมีกำร
ปรับค่ำจ้ำงแรงงำนขั้นต่ ำเป็น 300 บำท จึงท ำให้คนงำน
ลำออกเพ่ือไปท ำงำนที่ไม่ใช้แรงงำนมำกแต่ได้ค่ำจ้ำงเท่ำกัน 

 

แผนภาพผลการประเมินโครงการปรับปรุงทางที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ ระหว่างสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ – คีรีรัฐนิคม  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สรุปผลคะแนนประเมินโครงการ: A – พอใจมาก 
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๖.๑๖ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ (ต่อ) 
  4) กำรรถไฟแห่งประเทศไทยขำดหัวรถจักรและ
ตู้ส ำหรับขนส่งวัสดุเข้ำด ำเนินงำนในพื้นที่ให้กับผู้รับจ้ำง     
กำรขนส่งแต่ละครั้งจึงต้องรอหัวรถจักรและตู้ที่ว่ำง ซึ่งสำมำรถ
ใช้งำนได้เพียงชั่วครำวเท่ำนั้น 
  5) ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟ รฟท. ไม่มีกำรสั่ง
ปิดทำงส่งผลให้กำรท ำงำนล่ำช้ำ เนื่องจำกในช่วงเวลำ
กลำงวันมีขบวนรถผ่ำนเป็นจ ำนวนมำก กำรด ำเนินงำนจึงท ำ
ได้เฉพำะในช่วงเวลำกลำงคืนเป็นส่วนมำก 

๖.๑๗ บทเรียนที่ได้รับ 
  บทเรียนที่ได้รับจำกกำรประเมนิผลเมื่อโครงกำร 
แล้วเสร็จ (Terminal Evaluation) คือ  
  1) กำรเบิกจ่ำยเงินส ำหรับด ำเนินโครงกำรหน่วยงำน
ควรให้ผู้รับจ้ำงให้เบิกจ่ำยเงินเป็นไปตำมงวดงำนที่ก ำหนดไว้
อย่ำงเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดต้นทุนดอกเบี้ย ซึ่งจะเป็นภำระ
ทำงกำรคลังในอนำคต 
  2) กำรด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำง รฟท. ควรต้องใช้ 
กฎระเบียบกับผู้รบัจ้ำงใหเ้ข้มงวด และในกำรจัดหำตวัผู้รับจ้ำง
ควรจะเริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ไตรมำสที่ 3 เพื่อให้ผู้รับจ้ำง
สำมำรถลงนำมในสัญญำจ้ำงได้ทันในช่วงเริ่มปีงบประมำณใหม ่

 
 

 

๖.๑๘ ข้อเสนอแนะ 
 1) กำรด ำเนินโครงกำรในลักษณะเดียวกันใน

อนำคต ที่ต้องมีกำรจัดซื้อวัสดุจำกต่ำงประเทศ หน่วยงำน
ควรมีแนวทำงป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรขำดแคลนวัสดุ 
เนื่องจำกในกำรจัดซื้อต้องใช้ระยะเวลำในกำรจัดส่งวัสดุที่
ค่อนข้ำงนำน และมีทำงเลือกอ่ืนในกรณีท่ีไม่สำมำรถจัดซื้อได้ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้กำรด ำเนินงำนหยุดชะงัก ซึ่งจะส่งผลให้ 
กำรปฏิบัติงำนล่ำช้ำกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้ 
  2) เนื่องจำกหน่วยงำนไม่สำมำรถด ำเนินงำน  
ในพ้ืนที่ได้ตลอดเวลำ ส่งผลให้กำรลงพ้ืนทีด่ ำเนินงำนได้ 
ไม่ต่อเนื่องต้องรอช่วงเวลำที่ไม่มีกำรเดินรถ ดังนั้น 
หน่วยงำนจึงควรมีกำรบริหำรจัดกำรวำงแผนเส้นทำง
ด ำเนินงำนกับตำรำงกำรเดินรถให้เหมำะสมและใช้เวลำให้
คุ้มค่ำที่สุด 
  3) วัสดุของหน่วยงำนที่มีกำรรื้อถอน ควรมีแนวทำง
ในกำรบริหำรจัดกำรให้เหมำะสม เพ่ือให้วัสดุที่ไม่ได้มีกำรใช้
งำนแล้วสำมำรถท ำประโยชน์ได้เหมำะสมและคุ้มค่ำสูงสุด 
 
 
 
 

ภาพการลงพื นที่โครงการ 
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๖.๑๙ สรุปผลการประเมินโครงการ: พึงพอใจมำก

หลักเกณฑ ์ รายละเอียด ผลการประเมิน เหตุผลประกอบ 
๑. ความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์
โครงการ 

เพื่อประเมินว่ำกิจกรรมและวิธีกำรด ำเนิน 
โครงกำรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบำย 
และกำรจัดล ำดับควำมส ำคญั 

พึงพอใจมาก
ที่สุด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชำติฉบับที่ 10 และ 11  
โดยเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและ
ระบบโลจสิติกส์และแผนกำรลงทุน      
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของกำรรถไฟ     
แห่งประเทศไทย ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2553 – 
2557 รวมทั้งโครงกำรเป็นกำรเตรียม
ควำมพร้อมด้ำนกำรคมนำคมขนส่งทำงรำง 
เพื่อรองรับกำรเข้ำเป็นส่วนหน่ึงของ
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) 

๒. ประสิทธิภาพ เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของปจัจัยที่จะท ำ
ให้โครงกำรส ำเร็จตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
ในเชิง ของปริมำณและคณุภำพ เช่น ต้นทุน
ของโครงกำร ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
และผลผลิตทีไ่ดร้ับจำกกำรด ำเนินโครงกำร 

พึงพอใจ โครงกำรมีแผนกำรเบิกจ่ำยจ ำนวน 20 
งวดงำน ซึ่งหน่วยงำนมีกำรเบิกจ่ำยเงิน
ส ำหรับด ำเนินโครงกำรจริง จ ำนวน 348 
ล้ำนบำท แบ่งจ่ำยเป็น 9 งวดงำน  
โดยเบิกจ่ำยตำมควำมก้ำวหนำ้ของงำน 
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบแผนและผลกำร
ด ำเนินงำนพบว่ำ โครงกำรมีกำรเบิกจ่ำยเงิน
ไม่เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ โดยล่ำช้ำกว่ำแผน
เป็นเวลำ 15 เดือน 

๓. ประสิทธิผล เพื่อประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร โดยกำรเปรยีบเทียบผลผลิตทีไ่ดร้ับ
กับเป้ำหมำยของโครงกำร 

พึงพอใจมาก
ที่สุด 

โครงกำรสำมำรถด ำเนินกำรได้เปน็ไปตำม
วัตถุประสงค์ ซึ่งขบวนรถไฟสำมำรถท ำ
ควำมเร็วสูงสุดในกำรเดินรถ 120 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง และสำมำรถรองรับ
น้ ำหนักขบวนรถกดเพลำได้ 20 ตนั/เพลำ 

๔. ผลกระทบ เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำยโครงกำร 
ในภำพรวมหรือในระดับท่ีก ำหนดไว้หรือไม ่
ทั้งในแง่ของผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อม 
จำกโครงกำรและผลกระทบที่มตี่อเทคโนโลย ี
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิง่แวดล้อม 

พึงพอใจมาก
ที่สุด 

โครงกำรสำมำรถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
หรือเป้ำหมำยได้ในระดับดีมำก เนื่องจำก
โครงกำรสำมำรถลดปัญหำหมอนไม้ช ำรุด 
ในทำงเดินรถ ปัญหำรำงหักรำงร้ำว และ 
ลดกำรเกิดอุบัติเหตุรถตกรำง ลดปัญหำ 
ด้ำนงบประมำณในกำรบ ำรุงรักษำ  
เพิ่มควำมปลอดภัยในกำรเดินรถโดยสำรและ
ขบวนรถสินค้ำ รวมทั้งเป็นกำรระบบขนส่ง
ทำงรำงเพื่อให้ประชำชนผู้ใช้เส้นทำงสำมำรถ
เดินทำงได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และเพิ่ม
ประสิทธิภำพด้ำนกำรขนส่งมำกยิ่งขึ้น 

๕. ความยั่งยืนของ
โครงการ 

เพื่อประเมินว่ำภำยหลังจำกโครงกำรสิ้นสุด
แล้ว จะมีกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรต่อไป
อย่ำงไร มีหน่วยงำนใดเป็นผูร้ับผดิชอบในกำร
ด ำเนินโครงกำรและบ ำรุงรักษำโครงกำรให้
สำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ รวมถงึผลผลิต 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำรหรือสิ่งที่ไดร้บัจำก
โครงกำร 

พึงพอใจมาก
ที่สุด 

ภำยหลังจำกโครงกำรแล้วเสร็จ หน่วยงำนได้
มีกำรจัดเตรียมกำรบริหำรและจัดกำรตำม
แผนบ ำรุงรักษำ โดยก ำหนดเง่ือนไข 
ให้ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบในควำมช ำรุด
บกพร่องของงำนจ้ำง หรือควำมเสียหำย
ภำยในก ำหนดเวลำ และหน่วยงำนได้มีกำร
ของบประมำณส ำหรับบ ำรุงรักษำจำก
งบประมำณบ ำรุงปกติรองรับไว้เรียบรอ้ยแล้ว 
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๗. ๗. โครงการปรับปรุงทางที่ไมป่ลอดภัยต่อการเดินรถ 
ระหว่างสถานีคลองไผ่ – อุบลราชธานี 

ภาพก่อนด าเนินโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

๗.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ: ศูนย์บ ำรุงทำง        
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ กองบ ำรุงทำงเขตสุรินทร์         
ฝ่ำยกำรช่ำงโยธำ กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

๗.๒ ความเป็นมาของโครงการ     
 ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2554 
อนุมัติให้ควำมเห็นชอบให้ด ำเนินโครงกำรเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (Development 
Policy Loan : DPL) ภำยใต้กรอบวงเงิน 12,475.44   
ล้ำนบำท โดยมีวงเงินที่กำรรถไฟฯ ได้รับอนุมัติ 7,627.24 
ล้ำนบำท แยกเป็นในส่วนของโครงกำรปรับปรุงทำงรถไฟ
ที่ไม่ปลอดภัยต่อกำรเดินรถ วงเงิน 7,205.2504 ล้ำนบำท 
โดยที่มีโครงกำรปรับปรุงทำงรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อกำร
เดินรถ ระหว่ำงสถำนีคลองไผ่ – อุบลรำชธำนี เป็นงำนหนึ่ง
ตำมโครงกำรนี้ เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมควำมปลอดภัยในกำร

ให้บริกำรเดินรถ ลดควำมเสี่ยงจำกอุบัติเหตุอันเนื่องมำจำก
ควำมไม่มั่นคงแข็งแรงของโครงสร้ำงทำง โดยเปลี่ยนรำง
เป็นขนำด 100 ปอนด์  เพ่ือรองรับกำรขนส่งขบวนรถ  
ที่มีน้ ำหนักกดเพลำ 20 ตันต่อเพลำ เพ่ือเพ่ิมควำมเร็ว
ของขบวนรถได้สูงสุด 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เนื่องจำก
สภำพทำงเดิมเป็นรำงขนำด 80 ปอนด์ หมอนรองรำง
เป็นไม้ ประแจทำงหลีกเป็นขนำด 80 ปอนด์ และทำงผ่ำน
เป็นทำงผ่ำนแอสฟัลท์ ซึ่งมีอำยุกำรใช้งำนมำเป็นเวลำนำน
ประมำณ 45 ปี ท ำให้มีกำรหักช ำรุดอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งรำง
ขนำดดังกล่ำวบริษัทผู้ผลิตไม่ได้ท ำกำรผลิตจ ำหน่ำยแล้ว 
จึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนทำง
โดยกำรเปลี่ยนรำงเป็นขนำด 100 ปอนด์ ประแจขนำด 
100 ปอนด์ หมอนไม้เป็นหมอนคอนกรีตอัดแรง Mono 
Block และทำงผ่ำนเป็นทำงคอนกรีตอัดแรงสูง 

๗.๓ วงเงินลงทุนโครงการ/แหล่งเงินกู้                
 - วงเงินลงทุนโครงการ: ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
27 เมษำยน 2553 จ ำนวน 605,000,000  บำท  
วงเงินตำมสัญญำจ้ำง จ ำนวน 542,023,700  บำท 
 - แหล่งเงินกู้: แหล่งเงินกู้โครงกำรเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (Development 
Policy Loan : DPL) กรอบวงเงินลงทุน 605,000,000  
บำท ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2554 

๗.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ    
 1) ปรับปรุงสภำพทำง และองค์ประกอบด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนที่เกี่ยวข้อง ที่มีสภำพช ำรุดและมีอำยุกำรใช้งำน
ยำวนำน ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนทำงวิศวกรรมทำงรถไฟ   
 2) เพ่ิมควำมปลอดภัยในกำรให้บริกำรเดินรถ ลดควำม
เสี่ยงจำกอุบัติเหตุขบวนรถไฟตกรำง อันเนื่องมำจำกควำมไม่
มั่นคงของทำงรถไฟ   
 3) เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรขนส่ง เนื่องจำกรำงขนำด 
๑๐๐ ปอนด์ ที่ปรับปรุงใหมส่ำมำรถรองรับกำรขนส่งที่มี
น้ ำหนักกดเพลำ ๒๐ ตัน/เพลำ และรองรับควำมเร็วได้ 
สูงสุด ๑๒๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง เพ่ือให้เป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์ 
กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ทำงภำคพ้ืน (Surface)  
ในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
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ตำมนโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรขนส่งทำงรถไฟเป็นกำรขนส่ง
หลักกำรบริหำรจัดกำรขนส่งสินค้ำ (Logistics) 

๗.๕ ลักษณะโครงการ: เป็นกำรปรับปรุงทำงในเส้นทำงเดิม 
โดยกำรจัดหำคอนกรีตอัดแรงชนิด Mono Block พร้อม
เครื่องยึดเหนี่ยวรำงแบบสปริงครบชุด และเปลี่ยนหมอน
คอนกรีตแทนหมอนไม้ เปลี่ยนรำงขนำด ๘๐ ปอนด์  
เป็น ๑๐๐ ปอนด์ เปลี่ยนกระแจขนำด ๘๐ ปอนด์  
เป็น ๑๐๐ ปอนด์ เปลี่ยนทำงแอสฟัลท์ส ำหรับทำงผ่ำน 
เสมอระดับรำงรถไฟเป็นคอนกรีตอัดแรงก ำลังสูง 

๗.๖ ขอบเขต/พื้นที่ด าเนินโครงการ       
 ครอบคลุมพื้นที่จำก กม.206+2554.00 –      
กม.575+600.00 ระยะทำงประมำณ 369.046 
กิโลเมตร ระหว่ำงสถำนีคลองไผ่ – อุบลรำชธำนี 

๗.๗ ขอบเขต/พื้นทีด่ าเนินโครงการ   
 ครอบคลุมพื้นที่จำก กม.206+2554.00 –        
กม.575+600.00 ระยะทำงประมำณ 369.046 
กิโลเมตร ระหว่ำงสถำนีคลองไผ่ – อุบลรำชธำนี 

๗.๘ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ   
 ระยะเวลำด ำเนินกำร 730 วัน (ตั้งแต่วันที่  
8 มีนำคม 2555 – 8 มีนำคม 2557) 

๗.๙ ผู้รับจ้าง: บริษัท เสริมสงวนก่อสร้ำง จ ำกัด 

๗.๑๐ เลขทีส่ัญญา: ยธ.02310/5/บอ.6 ลงวันที่ 20 
มกรำคม 2555 

๗.๑๑ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  

๗.๑๒ ผู้ควบคุมงาน:  นำยยศ อินทสุก 
                            วิศวกรอ ำนวยกำรศูนย์บ ำรุงทำง        
                            ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพพื้นที่ด าเนินโครงการ 
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หน่วย:ล้ำนบำท 

๗.๑๓ ผลการเบิกจ่าย 

โครงการปรับปรุงทางที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ ระหวา่งสถานีคลองไผ่ – อุบลราชธานี 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรมีวงเงินลงทุนรวม 542,023,700 บำท ระยะเวลำด ำเนินกำร 730 วัน แต่เนื่องจำกช่วงระหว่ำงด ำเนิน
โครงกำรมีกำรปรับค่ำแรงขั้นต่ ำเป็น 300 บำท จึงได้รับกำรขยำยระยะเวลำกำรด ำเนินงำน ครั้งที่ 1 จำกกำรพิจำรณำ 
ให้ควำมช่วยเหลือผู้ประกอบกำรก่อสร้ำงที่ได้รับผลกระทบจำกกำรขำดแคลนแรงงำน ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
25 พฤศจิกำยน 2556 จ ำนวน 150 วัน รวมเป็นระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 880 วัน และมีกำรขยำยอำยุสัญญำ  
ครั้งที่ 2 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรรถไฟ เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2558  โดยให้ขยำยเวลำท ำงำนออกไปอีก 393 วัน 
รวมเป็น 1,273 วัน โดยผลกำรเบิกจ่ำยพบว่ำ หน่วยงำนเบิกจ่ำยเงินไม่เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ เนื่องจำกในช่วงแรก 
ของแผนกำรด ำเนินโครงกำรผู้รับจ้ำงไม่มำรับมอบพื้นที่ด ำเนินงำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด และมีกำรขยำยอำยุสัญญำ  
ท ำให้มีกำรเบิกจ่ำยเงินงวดแรกล่ำช้ำกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรประกันผลงำนของผู้รับจ้ำง 

ภาพสถานีรถไฟอุบลราชธานี 
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๗.๑๔ การให้คะแนนผลการประเมินโครงการ  
เม่ือโครงการแล้วเสร็จ (Terminal Evaluation Results) 

การ
ประเมินผล 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

ความสอดคล้อง 
(Relevance) 

a : สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำลอย่ำงมำก 
b : สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำลบำงสว่น 
c : ไม่สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำล 

a 

ประสทิธผิล
(Effectiveness) 
 

a : บรรลุวตัถุประสงค์มำกกว่ำ 80% ของแผนที่วำงไว ้
b : บรรลุวัตถุประสงค์มำกกว่ำ 50% - 80% ของแผนที่วำงไว ้
c : บรรลวุัตถปุระสงค์นอ้ยกวำ่ 50% ของแผนที่วำงไว ้

a 

ประสทิธภิาพ 
(Efficiency) 
 

a : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ มีประสทิธภิำพ 
b : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ บำงส่วนไม่มปีระสิทธภิำพ 
c : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ ไมม่ีประสทิธภิำพ 

c 

ผลกระทบ 
(Impact) 

a : สง่ผลให้เกิดผลลพัธท์ำงออ้มที่สง่ผลกระทบในเชิงบวก 
b : สง่ผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชงิลบ 
c : ส่งผลให้เกดิปัญหำและผลกระทบในเชิงลบอย่ำงร้ำยแรง 

a 

ความยั่งยนื 
(Sustainability) 

a : มัน่ใจว่ำโครงกำรมีควำมย่ังยืน 
b : มแีนวโน้มทีจ่ะเกิดปัญหำแต่มโีอกำสพัฒนำ 
   และแก้ไขให้ย่ังยืนได ้
c : ไมอ่ำจด ำเนนิกำรอย่ำงย่ังยืนหำกไม่ไดร้ับควำมชว่ยเหลอื 

a 

Overall Rating B 

โครงกำรมีผลกำรประเมินในภำพรวมอยู่ในระดับ B  
– พอใจมำก โดยมีคะแนนกำรประเมินผล 5 ด้ำน คือ ควำม
สอดคล้อง ประสิทธิผล ผลกระทบ และควำมยั่งยืนอยู่ใน
ระดับ a ส ำหรับด้ำนประสิทธิภำพ อยู่ในระดับ c ซึ่งมี
รำยละเอียดผลกำรประเมินแต่ละด้ำน ดังนี้  

ผลการประเมินด้านความสอดคล้อง (Relevance)  
ได้คะแนน a: กำรด ำเนินโครงกำรมีควำมสอดคล้อง

กับนโยบำยรัฐบำล ดังนี้ 
1) กำรปรับปรุงทำงรถไฟทีไม่ปลอดภัยต่อกำรเดิน

รถเพ่ือให้มีควำมแข็งแรงมำกขึ้น กำรเดินรถมีควำมปลอดภัย
สูงขึ้น โครงสร้ำงสำมำรถรองรับน้ ำหนักได้สูงขึ้น และ
ควำมเร็วในกำรเดินรถเร็วขึ้น 

2) เพ่ิมขีดควำมสำมรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ตำมนโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรขนส่งทำงรถไฟเป็นกำรขนส่งหลัก  
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ทำงคมนำคมด้ำนกำรพัฒนำ
ระบบโลจิสติกส์ทำงภำคพ้ืนในกำรเพ่ิมควำมสำมำรถในกำร
ขนส่งทำงรถไฟ 

 
 

ผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 
   ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงกำร โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับกับเป้ำหมำย 
ของโครงกำร สำมำรถด ำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
โครงกำร 

เมื่อพิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดผลผลิต
ของโครงกำรที่ก ำหนดไว้ กำรด ำเนินโครงกำรสำมำรถ
ด ำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำย คือ เปลี่ยนหมอนรถไฟจำก
หมอนไม้เป็นหมอนคอนกรีต Mono Block พร้อมเครื่อง
ยึดเหนี่ยวรำงแบบสปริงครบชุด เปลี่ยนรำงรถไฟจำกรำง
ขนำด 80 ปอนด์ เป็นรำงขนำด 100 ปอนด์ เปลี่ยน
ประแจขนำด 70-80 ปอนด์ เป็นประแจขนำด 100 
ปอนด์ เปลี่ยนทำงแอสฟัลท์ส ำหรับทำงผ่ำนเสมอระดับ    
รำงรถไฟเป็นคอนกรีตอัดแรงก ำลังสูง เป็นระยะทำง 
369 กิโลเมตร ซึ่งกำรปรับปรุงทำงรถไฟดังกล่ำวช่วยให้
กำรเดินรถมีควำมปลอดภัยสูงขึ้น ควำมเร็วเฉลี่ย และ
ระยะเวลำในกำรเดินรถดีขึ้น รวมถึงกำรลดอุบัติเหตุจำก
ขบวนรถไฟตกรำงอันเนื่องมำจำกควำมไม่ม่ันคงทำงรถไฟ 
ซ่ึงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

1) ด้านความเร็วเฉลี่ยในการเดินรถ  

     หน่วย : กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
 
ปี 

ความเร็วในการเดินรถ 

ระหว่างด าเนินโครงการ หลังด าเนินโครงการ 

รถไฟปกติ รถด่วน รถไฟปกติ รถด่วน 

2554 90 110 - - 

2555 90 110 - - 
2556 90 110 - - 
2557 90 110 - - 
2558 - - 100 120 
2559 - - 100 120 

หมายเหตุ : ควำมเร็วเฉลี่ยก่อนด ำเนินโครงกำร เท่ำกับ  
100 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง หลังด ำเนินโครงกำรควำมเร็วเฉลี่ยเท่ำกับ 
110 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
ที่มา : ฝ่ำยกำรช่ำงโยธำ กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 
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2) ด้านการเกิดอุบัติเหตุรถไฟตกรางบริเวณพื้นที่
โครงการอันเนื่องมาจากความไม่ม่ันคงทางรถไฟ 
 

 
ป ี

ปรับปรุงทางไม่ปลอดภัยจากสถานี            
คลองไผ่ – อุบลราชธาน ี

จ านวน 
(ครั้ง/ปี) 

(Accidents) 

บาดเจ็บ    
(ราย/ปี) 
(Injuries) 

เสียชีวิต 
(ราย/ปี) 
(Deaths) 

2554 - - - 

2555 - - - 

2556 3 - - 

2557 - - - 

2558 1 5 - 

2559 - - - 

ที่มา : ฝ่ำยกำรช่ำงโยธำ กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

ภาพหลังจากด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 ได้คะแนน c : เพ่ือประเมินควำมเหมำะสมของปัจจัย  
ที่จะท ำให้โครงกำรส ำเร็จตำมแผนกำรด ำเนินงำนในเชิงของ
ปริมำณและคุณภำพ 

1) ขอบเขตการด าเนินโครงการ 

2) กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ 
งำนปรับปรุงทำงที่ไม่ปลอดภัยต่อกำรเดินรถ 

ระหว่ำงสถำนคีลองไผ่ – อุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี 
มีรำยละเอียดงำนหลัก ดังนี้  

กิจกรรม วงเงิน (บาท) ร้อยละ  
ของงาน 

1) หมวดงำนรำง ส ำหรับทำง
ประธำน 

16,878,300.00 3.31 

2) หมวดงำนหมอนรองรำง 
ส ำหรับทำงประธำน 

26,395,128.20 5.18 

3) หมวดงำนหนิโรยทำง 
ส ำหรับทำงประธำน 

4,052,282.00 0.80 

4) หมวดงำนประแจ ส ำหรับ
ทำงประธำน 

208,248,075.00 40.84 

5) หมวดงำนปรับปรุง
ทำงผำ่น 

59,617,674.40 11.69 

6) หมวดงำนปรับปรุง
สะพำน 

4,101,091.00 0.80 

7) หมวดงำนปรับปรุงทำง
หลีก 

159,989,270.40 31.38 

8) หมวดงำนอำณัติสญัญำณ 30,618,179.00 6.00 
รวม 509,900,000.00 100 

ขอบเขตงาน
โครงการ แผน ผล 

เตรียม
โครงกำรและ

ขออนุมัติ
โครงกำร 

จัดเตรียมรำยละเอียด     
และน ำเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจำรณำอนุมัติโครงกำร 

มติคณะ 
รัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ 3 
พฤษภำคม 

2554 
กำรเลือกผู้รับ

จ้ำง 
จัดเตรียมรำยละเอียดและ
ขั้นตอนกำรประกวดรำคำ

จ้ำงด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 

บริษัท เสริม
สงวนก่อสร้ำง 

จ ำกัด 

กำรก่อสร้ำง ระยะทำง 369 กิโลเมตร ระยะทำง 369 
กิโลเมตร 



รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทนุภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ 2559 - 2560 
 

 50 

 

ภาพงานประแจ และหมอนคอนกรีตในชุดประแจ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพหมอนคอนกรตีอัดแรง Mono Block 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพงานหินโรยทาง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพงานแผ่นปูทางผ่านคอนกรีตก าลังสูงส าเร็จรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพงานเปลี่ยนหมอน และรางของทางหลีก 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพงานประกอบประแจ และหมอนคอนกรีต 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพงานเปลี่ยนประแจและหมอนคอนกรีตเข้าทาง 
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3) ด้านระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
หน่วยงำนด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จเรียบร้อย

แล้วคิดเป็นร้อยละ 100 โครงกำรดังกล่ำวมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็นไปตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ 
อย่ำงไรก็ดี กำรด ำเนินโครงกำรมีระยะเวลำด ำเนินงำน 
1,273 วัน ซึ่งล่ำช้ำกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้รวม 543 วัน  
หรือมำกกว่ำ ร้อยละ 150 ของแผนที่ก ำหนดไว้ โดยหน่วยงำน 
ได้มีกำรขอขยำยระยะเวลำด ำเนินโครงกำรถึง 2 ครั้ง ดังนี้ 

4) ค่าใช้จ่ายโครงการ 
กรอบวงเงินรวมของโครงกำร จ ำนวน 

542,023,700 บำท จำกกำรด ำเนินโครงกำรได้มีกำรก่อสร้ำง
แล้วเสร็จและมีกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 100  

5) แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน
หน่วย : บำท 

ไตรมาส แผนการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย 
1/55 54,202,370 50,990,000 
2/55 - - 
3/55 24,391,066 - 
4/55 73,173,198 - 
1/56 73,173,198 48,440,500 
2/56 73,173,198 - 
3/56 48,782,132 - 

ไตรมาส แผนการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย 
4/56 48,782,132 66,287,000 
1/57 24,391,066 - 
2/57 48,782,132 8,030,925 
3/57 24,391,066 88,008,740 
4/57 48,782,142 - 
1/58 - 44,004,370 
2/58 - 110,010,925 
3/58 - 66,006,555 
4/58 - - 
1/59 - - 
2/59 - 22,002,185 
3/59 - 38,242,500 
4/59 - - 
รวม 542,023,700 542,023,700 

ที่มา : ฝ่ำยกำรช่ำงโยธำ กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact) 
 ได้คะแนน a: เพ่ือประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย
โครงกำรในภำพรวมหรือในระดับที่ก ำหนดไว้หรือไม่   
ในส่วนของผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกโครงกำร  
และผลกระทบที่มตี่อเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม ในระหว่ำง
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงและภำยหลังกำรด ำเนินโครงกำร  
เสร็จสิ้นแล้ว 

เมื่อพิจำรณำจำกกำรเกิดผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกกำร
ด ำเนินโครงกำรที่จะส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 
โดยกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงปรับปรุงทำงรถไฟในกำรเดินรถ  
เป็นกำรปฏิบัติงำนช่วงนอกเหนือจำกกำรเดินรถของรถไฟ 
และกำรด ำเนินกำรอยู่ในพ้ืนที่ของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย
จึงไม่กระทบต่อกำรเดินทำงและด ำเนินชีวิตของประชำชน  
เมื่อโครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ประกอบด้วยเปลี่ยนหมอน
รถไฟ รำงรถไฟ เครื่องยึดเหนี่ยวและแผ่นปูทำงผ่ำน สำมำรถ
เพ่ิมควำมแข็งแรงของโครงสร้ำงรำงรถไฟ เพ่ิมควำมปลอดภัย
ให้กับกำรเดินรถโดยสำรและกำรขนส่ง และควำมเชื่อมั่นของ
ผู้ใช้บริกำรรถไฟ ประชำชนและผู้สัญจรโดยรอบ รวมถึงช่วย
ลดระยะเวลำกำรเดินรถ ซึ่งส่งผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม
และประชำชนทั้งด้ำนสังคมและระบบเศรษฐกิจ 

วงเงิน แผน (บาท) แผน (บาท) 
ค่ำก่อสร้ำง 542,023,700 542,023,700 
ที่มา : ฝ่ำยกำรช่ำงโยธำ กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

กิจกรรมการ
ก่อสร้างของ

โครงการ 

แผน ผล 

เริ่ม – เสร็จ 
จ านวน

วัน 
เริ่ม – เสร็จ 

จ านวน
วัน 

สัญญำก่อสร้ำง
เดิม 

8 มี.ค.55  
- 8.ม.ีค.57 

730 8 มี.ค.55  
- 8.ม.ีค.57 

730 

ขยำยอำยุสญัญำ
ครั้งที่ 1 

  8.ม.ีค.57  
- 5 ส.ค.57 

150 

ขยำยอำยสุญัญำ
ครั้งที่ 2 

  5 ส.ค.57  
- 2 ก.ย.58 

393 

รวม 
8 มี.ค.55  
- 8.ม.ีค.57 

730 8 มี.ค.55  
- 2 ก.ย. 58 

1,273 

ที่มา : ฝ่ำยกำรช่ำงโยธำ กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 
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สรุปผลคะแนนประเมินโครงการ: B – พอใจมาก 

ผลการประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability) 
 ได้คะแนน a: เพ่ือประเมินควำมพร้อมของหน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำรในกำรจัดท ำแผนบ ำรุงรักษำ และควำม
ต่อเนื่องของกำรด ำเนินงำนภำยหลังโครงกำรเสร็จสิ้น 
โดยพิจำรณำจำกควำมต่อเนื่องของกำรใช้ประโยชน์จำก
ผลผลิตของโครงกำรเมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ 
 

ระยะที่ ๑ ช่วงประกันผลงานจากผู้รับจ้าง 
 โครงการได้มีการจัดเตรียมการบริหารและจัดการ
ตามแผนบ ารุงรักษา และความต่อเนื่องของการด าเนินงาน
ให้บริการภายหลังโครงการเสร็จสิ้น โดยก าหนดการให้บริการ
และการบ ารุงรักษาจากผู้รับจ้างซึ่งเป็นเงื่อนไขการประกัน
ผลงานเป็นในส่วนของงาน ๒ ปี โดยผู้รับจ้างบริษัท   
เสริมสงวนก่อสร้ำง จ ำกัด ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย  
จะเป็นผู้ตรวจสอบและประสานผู้รับจ้าง เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงดูแลทางรางให้มีสภาพตามมาตรฐานที่ดีต่อไป  

ระยะที่ ๒ ช่วงหลังประกันผลงานเป็นต้นไป 
 การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยการด าเนินงาน
ปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถระหว่างสถานี
คลองไผ่ – อุบลราชธานี อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบศูนย์
บ ารุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองบ ารุงทางเขตสุรินทร์         
ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย จะเป็นผู้เข้ามา
ดูแลและบ ารุงรักษาต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งานให้ผลลัพธ์
ของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป โดยได้รับการจัดสรร
ค่าบ ารุงรักษาจากงบประมาณประจ าปีของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งมีการวางแผนงานบ ารุงรักษาและแหล่งเงิน
อย่างชัดเจน ดังนั้น โครงการจึงมีความยั่งยืนในระยะยาว   
ซึ่งท าให้โครงการได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 

แผนภาพผลการประเมินโครงการปรับปรุงทางท่ีไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ  
ระหว่างสถานีคลองไผ่ – อุบลราชธาน ี
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๗.๑๕ สรุปผลการประเมินโครงการ: พึงพอใจมำก 

      

หลักเกณฑ ์ รายละเอียด ผลการประเมิน เหตุผลประกอบ 
๑. ความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์
โครงการ 

เพื่อประเมินว่ำกิจกรรมและวิธีกำรด ำเนิน 
โครงกำรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบำย 
และกำรจัดล ำดับควำมส ำคญั 

พึงพอใจ       
มากที่สุด 

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ทำงคมนำคม
ด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์       
ทำงภำคพื้น ในกำรเพิ่มควำมสำมำรถ      
ในกำรขนส่งทำงรถไฟ เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศตำมนโยบำยรัฐบำลด้ำน    
กำรขนส่งทำงรถไฟเป็นกำรขนส่งหลัก 

2. ประสิทธิผล เพื่อประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร โดยกำรเปรยีบเทียบผลผลิตทีไ่ดร้ับ
กับเป้ำหมำยของโครงกำร 

พึงพอใจ       
มากที่สุด 

โครงกำรสำมำรถด ำเนินกำรได้เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ ซึ่งกำรปรับปรุง      
ทำงรถไฟดังกล่ำว ช่วยให้กำรเดินรถ      
มีควำมปลอดภัยสูงขึ้น ควำมเร็วเฉลี่ย   
และระยะเวลำในกำรเดินรถดีขึ้น 

3. ประสิทธิภาพ เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของปจัจัยที่จะท ำ
ให้โครงกำรส ำเร็จตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
ในเชิง ของปริมำณและคณุภำพ เช่น ต้นทุน
ของโครงกำร ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  
และผลผลิตทีไ่ดร้ับจำกกำรด ำเนินโครงกำร 

พึงพอใจ หน่วยงำนเบิกจ่ำยเงินไม่เป็นไปตำม
แผนกำรเบิกจ่ำยที่ก ำหนดไว้ เนื่องจำก
ในช่วงแรกของแผนกำรด ำเนินโครงกำร
ผู้รับจ้ำงไม่ยอมมำรับมอบสถำนท่ี
ด ำเนินงำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด    
ท ำให้มีกำรเบิกจ่ำยเงินงวดแรกล่ำช้ำ
กว่ำแผนที่ก ำหนดไว ้

๔. ผลกระทบ เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำยโครงกำร 
ในภำพรวมหรือในระดับท่ีก ำหนดไว้หรือไม ่
ทัง้ในแง่ของผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อม 
จำกโครงกำรและผลกระทบที่มตี่อเทคโนโลย ี
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิง่แวดล้อม 

พึงพอใจ       
มากที่สุด 

กำรปฏิบัติงำนระหว่ำงปรับปรุงทำงรถไฟ
ในกำรเดินรถเป็นกำรปฏิบัติงำนช่วง
นอกเหนือจำกกำรเดินรถ จึงไม่กระทบ
ต่อกำรเดินทำงและกำรด ำเนินชีวิตของ
ประชำชน เมื่อโครงกำรด ำเนินกำร 
แล้วเสร็จ สำมำรถเพิ่มควำมแข็งแรง 
ของโครงสร้ำงรำงรถไฟ ควำมปลอดภัย
ให้กับกำรเดินรถโดยสำรและกำรขนส่ง     
ควำมปลอดภัย รวมถึงช่วยลดระยะ    
เวลำในกำรเดินรถด้วย 

๕. ความยั่งยืนของ
โครงการ 

เพื่อประเมินว่ำภำยหลังจำกโครงกำรสิ้นสุดแล้ว 
จะมีกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรตอ่ไปอย่ำงไร 
มีหน่วยงำนใดเป็นผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนิน
โครงกำรและบ ำรุงรักษำโครงกำรให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรต่อไปได้ รวมถึงผลผลติที่เกิดขึ้น  
จำกโครงกำรหรือสิ่งท่ีได้รับจำกโครงกำร 

พึงพอใจ       
มากที่สุด 

ภำยหลังจำกโครงกำรแล้วเสร็จ จะได้รับ
กำรบ ำรุงรักษำทำงจำกศูนย์บ ำรุงทำง
ภำคเหนือ ฝ่ำยกำรช่ำงโยธำ กำรรถไฟ
แห่งประเทศไทย จะเข้ำมำดูแลและ
บ ำรุงรักษำให้ผลลัพธ์ของโครงกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ต่อไป โดยได้รับกำรจัดสรร
ค่ำบ ำรุงรักษำจำกงบประมำณประจ ำปี
ของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย มีกำร
วำงแผนงำนบ ำรุง รักษำและแหล่งเงิน
อย่ำงชัดเจน ดังนั้น โครงกำรจึงน่ำจะมี
ควำมยั่งยืนในระยะยำว 
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๗.๑๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
 เมื่อด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จจะช่วยให้กำรบริกำร
เดินรถมีประสิทธิภำพและมีควำมปลอดภัยเพิ่มมำกขึ้น 
เนื่องจำกเปลี่ยนไม้หมอนที่มีอำยุกำรใช้งำนมำนำน และมี
สภำพช ำรุด เป็นไม้หมอนคอนกรีตแบบ Mono Block รวมทั้ง
กำรเชื่อมรำง ท ำให้กำรเดินรถรำบเรียบมำกขึ้น สำมำรถช่วย
ลดควำมเสี่ยงจำกอุบัติเหตุรถไฟตกรำง ด้ำนระยะเวลำ 
กำรเดินรถ ช่วยให้กำรเดินรถตรงเวลำมำกขึ้นและเดินรถได้
ตำมควำมเร็วท่ีก ำหนด โดยหลังจำกกำรด ำเนินโครงกำรจะ
สำมำรถเพ่ิมควำมเร็วของขบวนรถได้สูงสุด 120 กิโลเมตร/
ชั่วโมง และเมื่อเปลี่ยนรำงเป็นขนำด 100 ปอนด์ 
ควำมสำมำรถในกำรขนส่งสินค้ำมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
โดยสำมำรถรองรับกำรขนส่งขบวนรถที่มีน้ ำหนัก 20 ตัน/เพลำ 
ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร ดังนี้ 
 1) โครงสร้ำงรำงรถไฟมีควำมแข็งแรงขึ้น โดยกำร
เปลี่ยนหมอนรถไฟจำกหมอนไม้เป็นหมอนคอนกรีต       
เพ่ิมขนำดรำง ประแจพร้อมเครื่องยึดเหนี่ยวรำงแบบ    
สปริงครบชุด 
 2) กำรเดินรถของรถไฟมีควำมปลอดภัยสูงขึ้นถึง
จุดหมำยปลำยทำงไม่ล่ำช้ำกว่ำก ำหนด และสำมำรถเพ่ิม
ควำมเร็วในกำรเดินรถ และลดเวลำในกำรเดินทำงลงได้ 
 3) กำรสูญเสียทรัพย์สิน บำดเจ็บและเสียชีวิต 
ของประชำชนจำกกำรตกรำงของรถไฟลดน้อยลง 
 4) ผู้ใช้บริกำรได้รับควำมสะดวกสบำยในกำร
โดยสำร และมีควำมเชื่อมั่นในควำมปลอดภัยมำกข้ึน 

๗.๑๗ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล  
ในด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ทำงภำคพ้ืน  
เพ่ือเพ่ิมควำมแข็งแรงของโครงสร้ำงรำงและควำมปลอดภัย 
ในกำรเดินรถ รวมทั้งช่วยลดกำรสูญเสียทรัพย์สิน  
กำรบำดเจ็บและเสียชีวิตของประชำชน จำกอุบัติเหตุ 

ทำงรถไฟด้วย โดยกำรด ำเนินงำนได้ผลลัพธ์บรรลุ 
ตำมวัตถุประสงค์ ระยะเวลำด ำเนินงำนเป็นไปตำม
ข้อก ำหนดตำมสัญญำจ้ำงและได้รับกำรขยำยระยะเวลำ
ด ำเนินงำนตำมมติคณะรัฐมนตรี แต่กำรเบิกจ่ำยเงิน
ช่วงแรกเบิกจ่ำยช้ำกว่ำแผนกำรเบิกจ่ำย ส่วนกำร
บ ำรุงรักษำได้มีกำรจัดหำแหล่งเงินในกำรบ ำรุงรักษำ
เรียบร้อยแล้ว กำรประเมินผล ของโครงกำรจึงอยู่ใน
ระดับ B พอใจมำก อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกวัสดุก่อสร้ำง
บำงอย่ำงต้องสั่งจำกต่ำงประเทศ ซึ่งมีระยะเวลำใน 
กำรผลิตและกำรขนส่งที่ค่อนข้ำงนำน ประกอบกับปัญหำ
กำรขำดแคลนแรงงำนจำกกำรปรับค่ำจ้ำงแรงงำนขั้นต่ ำ
เป็น ๓๐๐ บำท และกำรก่อสร้ำงแต่ละเส้นทำง กำรรถไฟ
แห่งประเทศไทยไม่ได้สั่งปิดทำง นอกจำกนี้ โครงกำร 
ขำดหัวรถจักรและตู้เพ่ือใช้ขนส่งวัสดุเข้ำหน้ำงำน  
กำรขนส่งแต่ละครั้งจึงต้องรอหัวรถจักรและตู้ที่ว่ำง  
จึงท ำให้โครงกำรด ำเนินกำรช้ำกว่ำก ำหนดกำรเดิม 

๗.๑๘ บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะ 
 ๑) การด าเนินโครงการที่ต้องมีการจัดซื้อวัสดุ 
จากต่างประเทศ ควรมีแนวทางป้องกันความเสี่ยงจาก
การขาดแคลนวัสดุ ระยะเวลำในกำรส่งมอบที่ค่อนข้ำงนำน
และควรมีทำงเลือกอ่ืนในกรณีท่ีไม่สำมำรถจัดซื้อได้ เช่น 
จัดหำวัสดุเตรียมไว้ล่วงหน้ำ เพ่ือป้องกันไม่ให้กำรด ำเนินงำน
หยุดชะงักได้ 
 ๒) เนื่องจำกไม่สำมำรถด ำเนินงำนในพื้นที่ได้
ตลอดเวลำ ต้องรอช่วงเวลำที่ไม่มีกำรเดินรถ จึงท ำให้ 
กำรลงพ้ืนที่ด ำเนินงำนได้ไม่ต่อเนื่อง อำจต้องวำงแผน
เส้นทำงด ำเนินงำนกับตำรำงกำรเดินรถให้เหมำะสมและ 
ใช้เวลำให้คุ้มค่ำที่สุด 
 ๓) ควรมีกำรจัดเตรียมหัวรถจักรและตู้ขนส่งวัสดุ 
เข้ำหน้ำงำนส ำหรับโครงกำรได้ใช้งำนอย่ำงต่อเนื่อง  
เพ่ือให้กำรด ำเนินโครงกำรเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
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๘. โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 ระหว่างสถานี 
ชุมทางบัวใหญ–่ หนองคาย 

ภาพก่อนด าเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ: ศูนย์โครงกำรปรับปรุงทำง 
ฝ่ำยโครงกำรพิเศษและก่อสร้ำง กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

๘.๒ ความเปน็มาของโครงการ    
 กระทรวงคมนำคมได้สนับสนุนกำรพัฒนำในโลจิสติกส์ 
โดยเมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2553 ตำมมติคณะรัฐมนตรี
อนุมัติเห็นชอบในกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศตำมนโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรขนส่งทำงรถไฟเป็นกำร
ขนส่งหลัก กำรบริหำรจัดกำรกำรขนส่งสินค้ำ (Logistic)  
เพ่ือเพ่ิมควำมปลอดภัยต่อกำรเดินรถ ลดกำรบำดเจ็บ โดยให้
กำรรถไฟแห่งประเทศไทยด ำเนินโครงกำร ปรังปรุงทำงรถไฟ 
ระยะที่ 6 โดยใช้เงินกู้ภำยในประเทศ กระทรวงกำรคลังค้ ำ
ประกันเงินกู้และรัฐบำลรับภำระช ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย 
เริ่มต้นจำกชุมทำงบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ ผ่ำนขอนแก่น 
อุดรธำนี สิ้นสุดที่สถำนีหนองคำย จังหวัดหนองคำย รวม
ระยะทำงกว่ำ 278 กิโลเมตร สภำพโครงสร้ำงเป็นทำงเดี่ยว
ใช้รำงขนำด 70 ปอนด์ หมอนรองรำงเป็นหมอนไม้ยึดด้วย

ตะปูแบบธรรมดำ หินโรยทำงเสื่อมคุณภำพ สะพำนเดิมเริ่ม
ช ำรุดไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ ำหนักกดเพลำ 20 ตันต่อ
เพลำ ที่ควำมเร็วสูงสุด 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นควำม
เสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น กำรบ ำรุงรักษำทำงรถไฟ
ให้สำมำรถรองรับกำรเดินรถได้อย่ำงปลอดภัยตลอดเวลำนั้น 
รำงและหมอนรองจะต้องอยู่ในสภำพแข็งแรงเพียงพอ อีกทั้ง
มีขนำดและคุณสมบัติเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพกำรเดิน
รถ กำรรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้ด ำเนินกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงทำงรถไฟโดยเปลี่ยนมำใช้รำงที่มีขนำดใหญ่ขึ้น 
และใช้หมอนคอนกรีตแทนหมอนไม้เพ่ือให้สอดรับกับจ ำนวน
ขบวนรถ น้ ำหนักกดเพลำและควำมเร็วของขบวนรถท่ีเพ่ิมขึ้น 

๘.๓ วงเงินลงทุนโครงการ/แหล่งเงินกู้  
 - วงเงินลงทุนโครงการ: วงเงินตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2553 จ ำนวน 6,769,000,000 บำท 
และวงเงินตำมสัญญำจ้ำง จ ำนวน 6,549,000,000 บำท 
 - แหล่งเงินกู้: แหล่งเงินกู้ภำยในประเทศ โดยกระทรวง 
กำรคลังค้ ำประกันเงินกู ้และรัฐบำลรับภำระช ำระคืนเงินต้น
และดอกเบี้ย 

๘.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ     
 1) ปรับปรุงสภำพทำง และองค์ประกอบ 
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่เกี่ยวข้องที่มีสภำพช ำรุดและ  
มีอำยุกำรใช้งำนยำวนำน ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนทำง
วิศวกรรมทำงรถไฟ   
 2) เพ่ิมควำมปลอดภัยในกำรให้บริกำรเดินรถ 
ลดควำมเสี่ยงจำกอุบัติเหตุขบวนรถไฟตกรำง  
อันเนื่องมำจำกควำมไม่มั่นคงของทำงรถไฟ 
 3) เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรขนส่ง เนื่องจำก 
รำงขนำด ๑๐๐ ปอนด์ ที่ปรับปรุงใหม่สำมำรถรองรับ
กำรขนส่งที่มีน้ ำหนักกดเพลำ ๒๐ ตัน/เพลำ และรองรับ
ควำมเร็วได้สูงสุด ๑๒๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง เพ่ือให้เป็นไป
ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์  
ทำงภำคพื้น (Surface) ในกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันของประเทศตำมนโยบำยรัฐบำลด้ำน  
กำรขนส่งทำงรถไฟเป็นกำรขนส่งหลักกำรบริหำร  
จัดกำรขนส่งสินค้ำ (Logistics) 
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ภาพพื้นที่ด าเนินโครงการ 

๘.๕ ลักษณะโครงการ: ด ำเนินกำรเปลี่ยนหมอนไม้เป็นหมอน
คอนกรีต Mono Block พร้อมเครื่องยึดเหนี่ยวรำง 
แบบสปริงครบชุด เปลี่ยนรำงขนำด 70 ปอนด์ เป็นรำง
ขนำด 100 ปอนด์ ด ำเนินกำรเปลี่ยนประแจขนำด 
 70 ปอนด์ เป็นประแจขนำด 100 ปอนด์ เปลี่ยนทำงผ่ำน
แอสฟัลท์ เป็นทำงผ่ำนคอนกรีตอัดก ำลังสูง พร้อมเปลี่ยน
ประแจเข้ำทำง และอ่ืนๆ เป็นระยะทำง 278 กิโลเมตร 

๘.๖ ขอบเขต/พื้นทีด่ าเนินโครงการ  
 ครอบคลุมพ้ืนที่จำก กม.346+976.00 – กม.
623+756.756 ระยะทำงประมำณ 278 กิโลเมตร 
ระหว่ำงสถำนีชุมทำงบัวใหญ่ – หนองคำย 
 
 
 
 
 
 

   

๘.๗ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ 
 เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่  1 กรกฎำคม 2554 – 
26 พฤษภำคม 2557  

๘.๘ ผู้รับจ้าง: กิจกำรร่วมค้ำ  เอ เอส เอส ที 

๘.๙ เลขที่สัญญา: สัญญำเลขท่ี กส.7/ปท./2554 ลงวันที่ 
10 มิถุนำยน 2554 

๘.๑๐ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Auction) 

๘.๑๑ ผู้ควบคุมงาน 
 ๑) นำยณฐพนธ์ สุขวิญญำ  วิศวกรก ำกับกำร เขต 2  
 ๒) นำยประโชติ ปัญญศิริ หัวหน้ำกองเทคนิคและ
ประสำนระบบงำนปรับปรุงทำง 

๘.๑๒ ทีป่รึกษาควบคุมงาน 
 กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำ EMP ประกอบด้วย 

1) บริษัท เอพซิลอน จ ำกัด 
2) บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด 
3) บริษัท พีบี เอเชีย จ ำกัด               
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โครงการปรับปรุงทางรถไฟระยะที่ 6 ช่วงชุมทางบัวใหญ ่– หนองคาย 
หน่วย:ล้ำนบำท 

๘.๑๓ ผลการเบิกจ่าย 
 

 

 

 

 

 

โครงกำรมีเงินกู้รวม จ ำนวน 6,549,000,000 บำท ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 731 วัน โดยมีแผนกำรเบิกจ่ำยเงิน
แบ่งเป็น 24 งวด แต่เนื่องจำกช่วงระหว่ำงด ำเนินโครงกำร ได้มีกำรขยำยอำยุสัญญำ ครั้งที่ 1 จ ำนวน 180 วัน ตำมมติ
คณะรัฐมนตรี เรื่องมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประกอบกำรที่ได้รับผลกระทบจำกเหตุอุทกภัย รวมเป็นระยะเวลำ 
ในกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 911 วัน และมีกำรขยำยอำยุสัญญำ ครั้งที่ 2 จ ำนวน 150 วัน ตำมมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมำตรกำร
ให้ควำมช่วยเหลือผู้ประกอบกำรที่ได้รับผลกระทบจำกกำรขำดแคลนแรงงำน อันเนื่องมำจำกกำรปรับค่ำแรงขั้นต่ ำ 300 บำท 
รวมเป็นระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 1,061 วัน รวมผลกำรเบิกจ่ำยค่ำงำนทั้งหมดเม่ืองำนแล้วเสร็จตำมสัญญำ 
จ ำนวน  6,529,923,692.93 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.71 

๘.๑๔ การให้คะแนนผลการประเมินโครงการหลังจาก
ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ (Ex-post Evaluation Results) 

การ
ประเมินผล 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน 

ความสอดคล้อง 
(Relevance) 

a : สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำลอย่ำงมำก 
b : สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำลบำงสว่น 
c : ไม่สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำล 

a 

  ประสทิธผิล
(Effectiveness) 

 

a : บรรลุวตัถุประสงค์มำกกว่ำ 80% ของแผนที่วำงไว ้
b : บรรลุวัตถุประสงค์มำกกว่ำ 50% - 80% ของแผนที่วำงไว ้
c : บรรลวุัตถปุระสงค์นอ้ยกวำ่ 50% ของแผนที่วำงไว ้

a 

ประสทิธภิาพ 
(Efficiency) 

 

a : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ มีประสทิธภิำพ 
b : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ บำงส่วนไม่มปีระสิทธภิำพ 
c : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ ไมม่ีประสทิธภิำพ 

b 

ผลกระทบ 
(Impact) 

a : สง่ผลให้เกิดผลลพัธท์ำงออ้มที่สง่ผลกระทบในเชิงบวก 
b : สง่ผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชงิลบ 
c : ส่งผลให้เกดิปัญหำและผลกระทบในเชิงลบอย่ำงร้ำยแรง 

a 

  ความยั่งยืน 
(Sustainability) 

a : มัน่ใจว่ำโครงกำรมีควำมย่ังยืน 
b : มแีนวโน้มทีจ่ะเกิดปัญหำแต่มโีอกำสพัฒนำ 
   และแก้ไขให้ย่ังยืนได ้
c : ไมอ่ำจด ำเนนิกำรอย่ำงย่ังยืนหำกไม่ไดร้ับควำมชว่ยเหลอื 

a 

Overall Rating A 

โครงกำรมีผลกำรประเมินในภำพรวมอยู่ในระดับ   
A – พอใจมำกที่สุด โดยมีคะแนนกำรประเมินผล 5 ด้ำน 
คือ ควำมสอดคล้อง ประสิทธิผล ผลกระทบ และควำมยั่งยืน
อยู่ในระดับ a และประสิทธภิำพอยู่ในระดับ b ซึ่งมีรำยละเอียด
ผลกำรประเมินแต่ละด้ำนดังนี้  

 ผลการประเมินด้านความสอดคล้อง (Relevance)  
ได้คะแนน a: กำรด ำเนินโครงกำรมีควำมสอดคล้อง

กับนโยบำยรัฐบำล ดังนี้ 
1) กำรปรับปรุงทำงรถไฟทีไม่ปลอดภัยต่อกำรเดิน

รถเพ่ือให้มีควำมแข็งแรงมำกขึ้น กำรเดินรถมีควำมปลอดภัย
สูงขึ้น โครงสร้ำงสำมำรถรองรับน้ ำหนักได้สูงขึ้น และควำมเร็ว
ในกำรเดินรถเร็วขึ้น 

2) เพิ่มขีดควำมสำมรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
ตำมนโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรขนส่งทำงรถไฟเป็นกำรขนส่ง
หลัก ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ทำงคมนำคมด้ำน 
กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ทำงภำคพ้ืนในกำรเพ่ิม
ควำมสำมำรถในกำรขนส่งทำงรถไฟ  
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ภาพระหว่างด าเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 
ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์

ของโครงกำร โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับกับเป้ำหมำยของ
โครงกำร สำมำรถด ำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์โครงกำร 

เมื่อพิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดผลผลิต
ของโครงกำรที่ก ำหนดไว้ กำรด ำเนินโครงกำรสำมำรถ
ด ำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำย คือ เปลี่ยนหมอนรถไฟจำก
หมอนไม้เป็นหมอนคอนกรีต Mono Block พร้อมเครื่องยึด
เหนี่ยวรำงแบบสปริงครบชุด เปลี่ยนรำงรถไฟจำกรำงขนำด 
70 ปอนด์ เป็น รำงขนำด 100 ปอนด์ เปลี่ยนประแจ
ขนำด 70 ปอนด์ เป็นประแจขนำด 100 ปอนด์ เปลี่ยน
ทำงแอสฟัลท์ส ำหรับทำงผ่ำนเสมอระดับรำงรถไฟเป็น
คอนกรีตอัดแรงก ำลังสูง เป็นระยะทำง 278 กิโลเมตร     
ซึ่งกำรปรับปรุงทำงรถไฟดังกล่ำวช่วยให้กำรเดินรถมี 
ควำมปลอดภัยสูงขึ้น ควำมเร็วเฉลี่ย และระยะเวลำใน 
กำรเดินรถดีขึ้น รวมถึงกำรลดอุบัติเหตุจำกขบวนรถไฟ 

ตกรำงอันเนื่องมำจำกควำมไม่ม่ันคงทำงรถไฟ  
ซึ่งกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

๑) ด้ำนควำมเร็วในกำรเดินรถกิโลเมตรต่อชั่วโมง 
(เริ่มด ำเนินโครงกำร (๒๕๕๔) – ปีที่โครงกำรแล้วเสร็จ 
(2557) 

หน่วย : กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 

ความเร็ว 
รถโดยสาร ดีเซลราง 

บัวใหญ่ -
อุดรธานี 

อุดรธานี -
หนองคาย 

บัวใหญ่-
หนองคาย 

2554 80 75 100 
2555 80 75 100 
2556 80 75 100 
2557 80 75 100 
2558 100 100 120 
2559 100 100 120 

ที่มา : ฝ่ำยกำรช่ำงโยธำ กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

2) ด้ำนระยะเวลาการเดินรถ (เริ่มด ำเนินโครงกำร 
(๒๕๕๔) – ปีที่โครงกำรแล้วเสร็จ (2557) จำกสถำนี 
บัวใหญ่-หนองคำย 

หมายเหตุ: 1) ก่อนด ำเนินโครงกำรเริ่มใช้ ๑ ก.ค. ๒๕๔๙  
ปดร.ที่ ๑๑๔/๐๕/๒๕๔๙  

 2) หลังด ำเนินโครงกำรเริ่มใช้ ๑ ก.ค. ๒๕๕๘  
ปดร. ที่ ๒๙/๐๕/๒๕๕๘ 

ป ี
ก่อนด าเนิน
โครงการ 

หลังด าเนิน
โครงการ 

2554 4 ช.ม. 35 นำที - 
2555 4 ช.ม. 35 นำที - 
2556 4 ช.ม. 35 นำที - 
2557 4 ช.ม. 35 นำที - 
2558 - 3 ช.ม. 49 นำที 
2559 - 3 ช.ม. 49 นำที 
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3) ด้ำนกำรเกิดอุบัติเหตุรถไฟตกรำงบริเวณพ้ืนที่ 
โครงกำรอันเนื่องมำจำกควำมไม่ม่ันคงทำงรถไฟ 

ที่มา : ฝ่ำยกำรช่ำงโยธำ กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 ได้คะแนน b: เพ่ือประเมินควำมเหมำะสมของ

ปัจจัยที่จะท ำให้โครงกำรส ำเร็จตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
ในเชิงของปริมำณและคุณภำพ 

1) ขอบเขตการด าเนินโครงการ 

 

2) กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ 
     โครงกำรปรับปรุงทำงรถไฟระยะที่ 6 ช่วงชุมทำง 

บัวใหญ่ – หนองคำย มีรำยละเอียดงำนหลัก ดังนี้       
1) งำนโยธำ ประกอบด้วย 

• ปรับเปลี่ยนแนวทำงโค้งแคบให้มีรัศมีอย่ำงต่ ำ 
1,000 เมตร เพื่อรองรับควำมเร็วขบวนรถท่ีเพ่ิมข้ึน 

• ปรับปรุงคันทำง (Sub grade) และรำง
ระบำยน้ ำในส่วนที่จ ำเป็น เพ่ือให้กำรระบำยน้ ำดีขึ้น 

• เสริมควำมม่ันคงไหล่ทำงและลำดตัดทำง 
ในส่วนที่จ ำเป็น 

• ปรับปรุงชำนชำลำสถำนีและหลังคำคลุม  
ชำนชำลำที่ก ำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับกำรปรับยกระดับ
รำงใหม่ 

2) งำนทำงรถไฟ  ประกอบด้วย 
• จัดหำ และเปลี่ยนรำงขนำดน้ ำหนัก 100 

ปอนด์/หลำ แทนรำงเดิมขนำดน้ ำหนัก 70 ปอนด์/หลำ 
• จัดหำ และเปลี่ยนหมอนคอนกรีตอัดแรง

พร้อมเครื่องยึดเหนี่ยวรำง แบบสปริงแทนหมอนไม้เดิม 
• จัดหำ และเปลี่ยนประแจทำงหลีกให้มี  

ขนำดใหญ่ข้ึน เพ่ือให้สัมพันธ์กับรำงท่ีเปลี่ยนใหม่ 
• ท ำควำมสะอำดหินโรยทำง (Ballast) และ

เปลี่ยน / เพิ่มควำมหนำหินโรยทำงใหม่ให้ได้ตำมมำตรฐำน
ทำงสำยใหม่ 

 • ปรับปรุงทำงหลีกในย่ำนสถำนีให้สัมพันธ์กับ
ระดับทำงประธำนใหม่ ปรับปรุงทำงผ่ำนเสมอระดับให้ได้
ตำมมำตรฐำนใหม่ 

3) งำนสะพำน ประกอบด้วย 
           • เสริมควำมม่ันคงแข็งแรงสะพำนเหล็ก 

เพ่ือรองรับน้ ำหนักกดเพลำ 20 ตันต่อเพลำ 
• เสริมขอบกระบะสะพำนคอนกรีต 
• ยกระดับสะพำนให้เสมอระดับทำงใหม่     

ป ี
จ านวน 
(ครั้ง/ปี) 

(Accidents) 

บาดเจ็บ    
(ราย/ปี) 
(Injuries) 

เสียชีวิต 
(ราย/ปี) 
(Deaths) 

2554 - - - 

2555 - - - 
2556 1 4 - 
2557 - - - 
2558 - - - 
2559 - - - 

ขอบเขตงาน
โครงการ 

แผน ผล 

เตรียมโครงกำร
และขออนุมัติ

โครงกำร 

จัดเตรียมรำยละเอียด     
และน ำเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ
อนุมัติโครงกำร 

มติ
คณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่      
3 พฤษภำคม 

2554 

กำรเลือกผู้รับจ้ำง 

จัดเตรียมรำยละเอียด      
และขั้นตอนกำร

ประกวดรำคำจ้ำงด้วย
วิธีกำรทำง

อิเล็กทรอนิกส์      
(E-Auction) 

กิจกำรร่วมค้ำ  
เอ เอส เอส ที 

กำรก่อสร้ำง 
ระยะทำง         

278 กิโลเมตร 
ระยะทำง 

278 กิโลเมตร 
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4) งำนจัดหำเครื่องจักรบ ำรุงทำง 
•  Plain Line Tamping  Machine  

(รถอัดหินในทำง) จ ำนวน 1 คัน 
• Switch & Crossing Tamping Machine 

(รถอัดหินประแจ) จ ำนวน 1 คัน 
• Ballast Regulator Machine  

(รถเกลี่ยหิน) จ ำนวน 1 คัน 
• Track Stabilizer Machine (รถสั่นหิน) 

จ ำนวน 1 คัน 
• Ballast Hopper Wagon (รถบรรทุกหินโรย

ทำง) จ ำนวน 40 คัน 

ภาพชุดเครื่องจักรบ ารุงทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plain Line Tamping Machine (รถอัดหินในทาง) 

Switch & Crossing Tamping (รถอัดหินประแจ)  
Machine 

Ballast Regulator Machine (รถเกลี่ยหิน) 

Track Stabilizer Machine (รถสั่นหิน) 

Ballast Hopper Wagon Machine (รถบรรทุกหินโรย)
ทำง) 
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3) ดา้นระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
   หน่วยงำนด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 

100 โครงกำรดังกล่ำวมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตำม
รำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ อย่ำงไรก็ดี กำรด ำเนิน
โครงกำรล่ำช้ำกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้รวม 330 วัน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 145 ของแผนที่ก ำหนดไว้ โดยหน่วยงำนได้มี 
กำรขยำยระยะเวลำด ำเนินโครงกำรถึง 2 ครั้ง ดังนี้  
 

ที่มา : ฝ่ำยกำรช่ำงโยธำ กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

4) ค่าใช้จ่ายโครงการ 
กรอบวงเงินรวมของโครงกำร จ ำนวน 

6,549,000,000 บำท จำกกำรด ำเนินโครงกำรได้มี 
กำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จและมีกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้น จ ำนวน
6,529,923,692.93 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.71 
 

ที่มา : ฝ่ำยกำรช่ำงโยธำ กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

5) แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน 

ไตรมาส แผน (ล้านบาท) ผล (ล้านบาท) 
3/2554 199.190 57.196 
4/2554 712.770 822.503 
1/2555 1,136.920 559.048 
2/2555 1,425.240 553.811 
3/2555 1,864.580 856.149 
4/2555 720.080 957.326 

ไตรมาส แผน (ล้านบาท) ผล (ล้านบาท) 
1/2556 446.780 1,062.661 
2/2556 43.440 726.493 
3/2556 - 354.233 
4/2556 - 216.471 
1/2557 - 139.728 
2/2557 - 224.306 

รวม 6,549 6,529.923 
ที่มา : ฝ่ำยกำรช่ำงโยธำ กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 

ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact) 
 ได้คะแนน a: เพ่ือประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย
โครงกำรในภำพรวมหรือในระดับที่ก ำหนดไว้หรือไม่   
ในส่วนของผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกโครงกำร  
และผลกระทบที่มีต่อเทคโนโลย ีเศรษฐกิจ สังคม ในระหว่ำง
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงและภำยหลงักำรด ำเนินโครงกำรเสร็จสิน้แล้ว 

เมื่อพิจำรณำจำกกำรเกิดผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกกำร
ด ำเนินโครงกำรที่จะส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 
โดยกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงปรับปรุงทำงรถไฟในกำรเดินรถ 
เป็นกำรปฏิบัติงำนช่วงนอกเหนือจำกกำรเดินรถของรถไฟ 
และกำรด ำเนินกำรอยู่ในพ้ืนที่ของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย 
จึงไม่กระทบต่อกำรเดินทำงและด ำเนินชีวิตของประชำชน 
เมื่อโครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ประกอบด้วยเปลี่ยนหมอน
รถไฟ รำงรถไฟ เครื่องยึดเหนี่ยวและแผ่นปูทำงผ่ำน สำมำรถ
เพ่ิมควำมแข็งแรงของโครงสร้ำงรำงรถไฟ เพ่ิมควำมปลอดภัย
ให้กับกำรเดินรถโดยสำรและกำรขนส่ง และควำมเชื่อมั่นของ
ผู้ใช้บริกำรรถไฟ ประชำชนและผู้สัญจรโดยรอบ รวมถึงช่วย  
ลดระยะเวลำกำรเดินรถ ซึ่งส่งผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม
และประชำชนทั้งด้ำนสังคมและระบบเศรษฐกิจ 

ผลการประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability) 
 ได้คะแนน a: เพ่ือประเมินควำมพร้อมของหน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำรในกำรจัดท ำแผนบ ำรุงรักษำ และควำม
ต่อเนื่องของกำรด ำเนินงำนภำยหลังโครงกำรเสร็จสิ้น 

 

กิจกรรมการ
ก่อสร้างของ

โครงการ 

แผน ผล 

เริ่ม – เสร็จ 
จ านวน

วัน 
เริ่ม – เสร็จ 

จ านวน
วัน 

สัญญำก่อสร้ำง
เดิม 

1 ก.ค. 54-
30 มิ.ย. 56 

731 1 ก.ค. 54-
30 มิ.ย. 56 

731 

ขยำยอำยุ
สัญญำครั้งท่ี 1 

  30 มิ.ย. 56 – 
30 ธ.ค. 56 

180 

ขยำยอำยุ
สัญญำครั้งท่ี 2 

  30 ธ.ค. 56- 
26 พ.ค. 57 

150 

รวม  731  1,061 

วงเงิน ค่าก่อสร้าง 
แผน (บำท) 6,549,000,000.00 
ผล (บำท) 6,529,923,692.93 
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โดยพิจำรณำจำกควำมต่อเนื่องของกำรใช้ประโยชน์
จำกผลผลิตของโครงกำรเมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ 

ระยะที่ ๑ ช่วงประกันผลงานจากผู้รับจ้าง 
   โครงการได้มีการจัดเตรียมการบริหารและจัดการ

ตามแผนบ ารุงรักษา และความต่อเนื่องของการด าเนินงาน
ให้บริการภายหลังโครงการเสร็จสิ้น โดยก าหนดการให้บริการ
และการบ ารุงรักษาจากผู้รับจ้างซึ่งเป็นเงื่อนไขการประกัน
ผลงานเป็นในส่วนของงาน ๒ ป ีโดยผู้รับจ้างกิจกำรร่วมค้ำ 
เอ เอส เอส ที ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยจะเปน็ผู้ตรวจสอบ
และประสานผู้รับจ้าง เพ่ือด าเนินการปรับปรุงดูแลทางราง 
ให้มีสภาพตามมาตรฐานที่ดีต่อไป  

 
 

 

 

ระยะที่ ๒ ช่วงหลังประกันผลงำนเป็นต้นไป 
กำรรถไฟแห่งประเทศไทย โดยกำรด ำเนินงำน

โครงกำรปรับปรุงทำงรถไฟระยะท่ี 6 ช่วงชุมทำงบัวใหญ่ – 
หนองคำย อยู่ภำยใต้ควำมรับผิดชอบศูนย์บ ำรุงทำง 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ กองบ ำรุงทำงเขตขอนแก่น  
ฝ่ำยกำรช่ำงโยธำ กำรรถไฟแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้เข้ำมำ
ดูแลและบ ำรุงรักษำต่อเนื่องตลอดอำยุกำรใช้งำนให้ผลลัพธ์
ของโครงกำรบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป โดยได้รับกำรจัดสรร
เงินบ ำรุงรักษำจำกงบประมำณประจ ำปีของกำรรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งมีกำรวำงแผนงำนบ ำรุงรักษำและแหล่งเงิน
อย่ำงชัดเจน ดังนั้น โครงกำรจึงมีควำมยั่งยืนในระยะยำว 
ซึ่งท ำให้โครงกำรได้ใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ต่อไป  

 
                            ภาพหลังจากด าเนินโครงการ 
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สรุปผลคะแนนประเมินโครงการ: A – พอใจมากที่สุด  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘.๑๕ สรุปผลการประเมินโครงการ: พึงพอใจมำกที่สุด 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

หลักเกณฑ ์ รายละเอียด ผลการประเมิน เหตุผลประกอบ 
๑. ความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์
โครงการ 

เพื่อประเมินว่ำกิจกรรมและวิธีกำรด ำเนิน 
โครงกำรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบำย 
และกำรจัดล ำดับควำมส ำคญั 

พึงพอใจ  
มากที่สุด 

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ทำงคมนำคม
ด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์  
ทำงภำคพื้น ในกำรเพิ่มควำมสำมำรถ  
ในกำรขนส่งทำงรถไฟ เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ตำมนโยบำยรัฐบำลดำ้น 
กำรขนส่งทำงรถไฟเป็นกำรขนส่งหลัก 

2. ประสิทธิผล เพื่อประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
โดยกำรเปรยีบเทียบผลผลติที่ไดร้บักับเป้ำหมำย
ของโครงกำร 

พึงพอใจ       
มากที่สุด 

โครงกำรสำมำรถด ำเนินกำรได้เป็นไป 
ตำมวัตถุประสงค์ ซึ่งกำรปรับปรุง 
ทำงรถไฟดังกล่ำว ช่วยให้กำรเดินรถ 
มีควำมปลอดภัยสูงขึ้น ควำมเร็วเฉลี่ย 
และระยะเวลำในกำรเดินรถดีขึ้น 

3. ประสิทธิภาพ เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของปจัจัยที่จะท ำให้
โครงกำรส ำเร็จตำมแผนกำรด ำเนนิงำน 
ในเชิง ของปริมำณและคณุภำพ เช่น ต้นทุนของ
โครงกำร ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  และ
ผลผลติที่ไดร้ับจำกกำรด ำเนินโครงกำร 

พึงพอใจมาก หน่วยงำนเบิกจ่ำยเงินไม่เป็นไปตำม
แผนกำรเบิกจ่ำยที่ก ำหนดไว้ เนื่องจำก 
ในช่วงแรกของแผนกำรด ำเนินโครงกำร
เกิดปัญหำอุกภัยระหว่ำงกำรขนสง่ และ 
มีกำรขยำยอำยุสญัญำเนื่องจำกปญัหำ 
กำรปรับค่ำจ้ำงแรงงำนขั้นต่ ำ 300 บำท 

แผนภาพผลการประเมินโครงการปรับปรุงทางรถไฟระยะที่ 6  
ช่วงชุมทางบัวใหญ่ – หนองคาย 
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๘.๑๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 

เมื่อด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จจะช่วยให้กำรบริกำร 
เดินรถมีประสิทธิภำพและมีควำมปลอดภัยเพิ่มมำกขึ้น 
เนื่องจำกเปลี่ยนไม้หมอนที่มีอำยุกำรใช้งำนมำนำน 
และมีสภำพช ำรุด เป็นไม้หมอนคอนกรีตแบบ Mono Block 
รวมทั้งกำรเชื่อมรำง ท ำให้กำรเดินรถรำบเรียบมำกข้ึน 
สำมำรถช่วยลดควำมเสี่ยงจำกอุบัติเหตุรถไฟตกรำง 
ด้ำนระยะเวลำกำรเดินรถ ช่วยให้กำรเดินรถตรงเวลำมำกขึ้น
และเดินรถได้ตำมควำมเร็วท่ีก ำหนด โดยหลังจำกกำรด ำเนิน
โครงกำรจะสำมำรถเพ่ิมควำมเร็วของขบวนรถได้สูงสุด 120 
กิโลเมตร/ชั่วโมง และเมื่อเปลี่ยนรำงเป็นขนำด 100 ปอนด์ 
ควำมสำมำรถในกำรขนส่งสินค้ำมีประสิทธิภำพมำกขึ้น    
ซึ่งสำมำรถรองรับกำรขนส่งขบวนรถที่มีน้ ำหนัก 20 ตัน/เพลำ  

โดยสำมำรถแยกผลประโยชน์ที่ได้รับต่อโครงกำร  
ในแต่ละด้ำน ดังนี้ 

1) โครงสร้ำงรำงรถไฟมีควำมแข็งแรงขึ้น โดยกำร
เปลี่ยนหมอนรถไฟจำกหมอนไม้เป็นหมอนคอนกรีต

 
เพ่ิมขนำดรำง ประแจพร้อมเครื่องยึดเหนี่ยวรำงแบบ 
สปริงครบชุด 

2) กำรเดินรถของรถไฟมีควำมปลอดภัยสูงขึ้นถึง
จุดหมำยปลำยทำงไม่ล่ำช้ำกว่ำก ำหนด และสำมำรถเพ่ิม
ควำมเร็วในกำรเดินรถ และลดเวลำในกำรเดินทำงลงได้ 

3) กำรสูญเสียทรัพย์สิน บำดเจ็บและเสียชีวิตของ
ประชำชนจำกกำรตกรำงของรถไฟลดน้อยลง 

4) ผู้ใช้บริกำรได้รับควำมสะดวกสบำยในกำรโดยสำร 
และมีควำมเชื่อม่ันในควำมปลอดภัยมำกขึ้น 

โดยพิจำรณำจำกประโยชน์ของผู้มีส่วนส่วนได้เสียต่อ
โครงกำรดังนี้ 

1) ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรขนส่งทำงรำง พบว่ำเมื่อ
ด ำเนินโครงกำรสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบ
ขนส่งตู้ตู้คอนเทนเนอร์ทำงรำง สะดวก เพ่ิมควำมปลอดภัย 
รวมถึงสำมำรถเพ่ิมน้ ำหนักในกำรบรรทุกได้มำกขึ้น 
โดยสำมำรถเพ่ิมยอดกำรขนส่งได้มำกกว่ำเดิมถึงร้อยละ 20 
ซึ่งสำมำรถรองรับกำรขนส่งได้สูงสุด 11 เที่ยวต่อเดือน 

หลักเกณฑ ์ รายละเอียด ผลการประเมิน เหตุผลประกอบ 
๔. ผลกระทบ เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำยโครงกำร 

ในภำพรวมหรือในระดับท่ีก ำหนดไว้หรือไม ่
ทั้งในแง่ของผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อม 
จำกโครงกำรและผลกระทบที่มตี่อเทคโนโลย ี
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิง่แวดล้อม 

พึงพอใจ       
มากที่สุด 

กำรปฏิบัติงำนระหว่ำงปรับปรุงทำงรถไฟ
ในกำรเดินรถเป็นกำรปฏิบัติงำนช่วง
นอกเหนือจำกกำรเดินรถ จึงไม่กระทบ
ต่อกำรเดินทำงและกำรด ำเนินชีวิตของ
ประชำชน เมื่อโครงกำรด ำเนินกำร 
แล้วเสร็จ สำมำรถเพิ่มควำมแข็งแรง 
ของโครงสร้ำงรำงรถไฟ ควำมปลอดภัย
ให้กับกำรเดินรถโดยสำรและกำรขนส่ง 
ควำมปลอดภัย รวมถึงช่วยลดระยะ 
เวลำในกำรเดินรถด้วย 

๕. ความยั่งยืนของ
โครงการ 

เพื่อประเมินว่ำภำยหลังจำกโครงกำรสิ้นสุดแล้ว 
จะมีกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรตอ่ไปอย่ำงไร 
มีหน่วยงำนใดเป็นผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนิน
โครงกำรและบ ำรุงรักษำโครงกำรให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรต่อไปได้ รวมถึงผลผลติที่เกิดขึ้น  
จำกโครงกำรหรือสิ่งท่ีได้รับจำกโครงกำร 

พึงพอใจ       
มากที่สุด 

ภำยหลังจำกโครงกำรแล้วเสร็จ จะได้รับ
กำรบ ำรุงรักษำทำงจำกศูนย์บ ำรุงทำง
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ำยกำรช่ำง
โยธำ กำรรถไฟแห่งประเทศไทย จะเข้ำ
มำดูแลและบ ำรุงรักษำให้ผลลัพธ์ของ
โครงกำรบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
โดยได้รับกำรจัดสรรค่ำบ ำรุงรักษำจำก
งบประมำณประจ ำปีของกำรรถไฟแห่ง
ประเทศไทย มีกำรวำงแผนงำนบ ำรุง 
รักษำและแหล่งเงินอย่ำงชัดเจน ดังนั้น 
โครงกำรจึงน่ำจะมีควำมยั่งยืนในระยะยำว 
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ท ำให้สำมำรถเพ่ิมรำยได้จำกกำรนส่งสินค้ำที่เพ่ิมขึ้น  
อีกท้ังยังช่วยให้กำรขนส่งตรงเวลำเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
และลดค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งให้กับผู้ประกอบกำร  

2) ด้ำนโรงแรมที่พักบริเวณโดยรอบสถำนีรถไฟ
หนองคำย พบว่ำ ช่วยสร้ำงรำยได้จำกกำรที่มีนักท่องเที่ยว
เพ่ิมมำกข้ึน ซึ่งผู้เข้ำพักที่มำจำกกำรโดยสำรรถไฟเพ่ิมขึ้น
ประมำณร้อยละ 10 – 20  

๘.๑๗ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ  
โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลในด้ำน 

กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ทำงภำคพ้ืน เพ่ือเพ่ิมควำมแข็งแรง
ของโครงสร้ำงรำงและควำมปลอดภัยในกำรเดินรถ รวมทั้ง
ช่วยลดกำรสูญเสียทรัพย์สิน กำรบำดเจ็บและเสียชีวิตของ
ประชำชนจำกอุบัติเหตุทำงรถไฟ โดยกำรด ำเนินงำนได้ 
ผลลัพธ์บรรลุตำมวัตถุประสงค์ ระยะเวลำด ำเนินงำนเป็น 
ไปตำมข้อก ำหนดตำมสัญญำจ้ำงและได้รับกำรขยำยระยะเวลำ
ด ำเนินงำนตำมมติคณะรัฐมนตรี แต่กำรเบิกจ่ำยเงินช่วงแรก
เบิกจ่ำยช้ำกว่ำแผนกำรเบิกจ่ำย ส่วนกำรบ ำรุงรักษำได้มี 
กำรจัดหำแหล่งเงินในกำรบ ำรุง รักษำเรียบร้อยแล้ว  
กำรประเมินผลของโครงกำรจึงอยู่ ในระดับ A พอใจมำกที่สุด 
อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกวัสดุก่อสร้ำงบำงอย่ำงต้องสั่งจำก
ต่ำงประเทศ ซึ่งมีระยะเวลำในกำรผลิตและกำรขนส่ง 
ที่ค่อนข้ำงนำน ประกอบกับปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนจำก
กำรปรับค่ำจ้ำงแรงงำนขั้นต่ ำเป็น ๓๐๐ บำท และกำรก่อสร้ำง
แต่ละเส้นทำง กำรรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ได้สั่งปิดทำง 
นอกจำกนี้ โครงกำรขำดหัวรถจักรและตู้เพ่ือใช้ขนส่งวัสดุเข้ำ
หน้ำงำน กำรขนส่งแต่ละครั้งจึงต้องรอหัวรถจักรและตู้ที่ว่ำง 
จึงท ำให้โครงกำรด ำเนินกำรช้ำกว่ำก ำหนดกำรเดิม 
 

 

๘.๑๘ บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะ 
1) เนื่องจากไม่สามารถด าเนินงานในพ้ืนที่ได้ตลอด 

เวลา ต้องรอช่วงเวลาที่ไม่มีการเดินรถ จึงท าให้การลงพ้ืนที่
ด าเนินงานได้ไม่ต่อเนื่อง อาจต้องวางแผนเส้นทางด าเนินงาน
กับตารางการเดินรถให้เหมาะสม และใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด 

2) ควรมีการจัดเตรียมหัวรถจักรและตู้ขนส่งวัสดุเข้า
หน้างานส าหรับโครงการได้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การ
ด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

3) เนื่องจำกโครงกำรดังกล่ำว มีกำรจัดหำเครื่องจักร
บ ำรุงทำง ทั้ง 5 รำยกำร เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินโครงกำร  
เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จได้มีกำรโอนให้ฝ่ำยกำรช่ำงโยธำ  
เป็นผู้มีหน้ำที่ในกำรบ ำรุงรักษำและใช้ในภำรกิจซ่อมแซม 
ทำงรถไฟ ประกอบกับภำรกิจที่มีจ ำนวนมำก จึงไม่เพียงพอ
ต่อกำรบ ำรุงทำงในปัจจุบัน จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่กำรรถไฟแห่ง
ประเทศไทยควรมีแผนกำรจัดหำเครื่องจักรบ ำรุงทำง  
ที่ชัดเจน เพ่ือให้เพียงพอกับภำรกิจที่เพ่ิมมำกข้ึนในอนำคต 
อีกท้ังควรมีกำรตั้งงบประมำณในกำรบ ำรุงรักษำที่ชัดเจน
เพ่ือให้กำรใช้งำนเกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

                          ภาพระหว่างลงพื้นที่ติดตามโครงการ 
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๙. โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก (ทางหลวงหมายเลข 
212 ตอน 0303 ตอน นครพนม – ธาตุพนม  
ตอน 1 ระหวา่ง กม.319+864 – กม.323+025 และ
ตอน 2 ระหวา่ง กม.363+273 – กม.367+274) 

๙.๑ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ: แขวงทำงหลวง
นครพนมส ำนักงำนทำงหลวงที่ 3 (สกลนคร) กรมทำงหลวง 
กระทรวงคมนำคม 

๙.๒ ความเป็นมาของโครงการ 
 กรมทำงหลวงได้รับงบประมำณโครงกำรเงินกู้เพ่ือกำร
พัฒนำ ระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและระบบขนส่งทำง
ถนน ระยะเร่งด่วน ตำมมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2  
เพ่ือท ำกำรบูรณะทำงหลวงสำยหลกั ทำงหลวงหมำยเลข 212 ตอน 
0303 ตอน นครพนม – ธำตุพนม ตอน 1 ระหว่ำง  
กม.319+864 – กม.323+025 และตอน 2 ระหว่ำง  
กม.363+273 – กม.367+274 เนื่องจำกสภำพปัญหำ
ของพ้ืนที่ด ำเนินโครงกำรเป็นเส้นทำงขนส่งวัสดุก่อสร้ำง 
มีรถบรรทุกหนักเป็นจ ำนวนมำก และสำมำรถเชื่อมต่อไป 
ยังสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น
เรื่อยๆ จึงส่งผลให้ผิวทำงช ำรุดเสียหำยจนถึงชั้นพื้นทำง 
เป็นอันตรำยต่อกำรเดินทำง ทั้งนี ้หำกด ำเนินกำรบูรณะ 
ทำงหลวงสำยหลักแล้วเสร็จ จะสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวก 
และควำมปลอดภัย รวมถึงรองรับปริมำณจรำจรที่เพ่ิมมำกขึ้น
ไม่ว่ำจะเป็นในกำรสัญจรทั่วไป กำรขนส่งวัสดุก่อสร้ำงและ
ผลผลิตทำงกำรเกษตร กำรค้ำ และกำรท่องเที่ยวที่สำมำรถ
เชื่อมต่อไปยังสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 

๙.๓ วงเงินลงทุนโครงการ/แหล่งเงินกู้      
 - วงเงินลงทุนโครงการ: ทำงหลวงหมำยเลข 212  
ตอน 0303 ตอน นครพนม – ธำตุพนม วงเงินรวม 
79,060,400 บำท 
 ตอน 1 ระหว่ำง กม.319+864 – กม.323+025  
วงเงิน 32,747,800 บำท  
 ตอน 2 ระหว่ำง กม.363+273 – กม.367+274 
วงเงิน 46,312,600 บำท  

 - แหล่งเงนิกู้: โครงกำรเงินกู้เพ่ือพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ ำและระบบขนส่งทำงถนนระยะเร่งด่วน
ตำมมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 กรอบวงเงินรวม 
78,294.85 ล้ำนบำท (แผนโครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 
ระยะเร่งด่วน ประจ ำปีงบประมำณ 2558 (เพ่ิมเติม) วงเงิน 
37,602.84 ล้ำนบำท) ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบริหำร
หนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2558 
 

                                                 ภาพก่อนด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

๙.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๑) เพ่ือบูรณะทำงหลวงสำยหลักโดยกำรปรับปรุงสภำพ
ของผิวทำงที่ช ำรุด ที่อำจเป็นอันตรำยต่อกำรเดินทำง ท ำให้ 
มีควำมปลอดภัยเพ่ิมขึ้น เสริมควำมแข็งแรง ประหยัดเวลำ 
ในกำรเดินทำง 
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 ๒) เพ่ือพัฒนำระบบทำงหลวงให้มีประสิทธิภำพในกำร
รองรับกำรจรำจรให้เพ่ิมมำกขึ้นเป็นกำรบูรณะทำงหลวง 
สำยหลัก ท ำให้ประชำชนสำมำรถเดินทำงได้สะดวกมำกขึ้น 

๙.๕ ลักษณะโครงการ 
 โครงกำรบูรณะทำงหลวงสำยหลัก (ทำงหลวง
หมำยเลข 212 ตอน 0303 ตอน นครพนม – ธำตุพนม 
ตอน 1 ระหว่ำง กม.319+864 – กม.323+025 และ
ตอน 2 ระหว่ำง กม.363+273 – กม.367+274) 
ปรับปรุงผิวทำงท่ีได้รับควำมเสียหำยจำกกำรขนส่งและสัญจร 
จนถึงชั้นผิวทำง  

๙.๖ ขอบเขต/พื้นทีด่ าเนินโครงการ  
 เป็นกำรบูรณะทำงหลวงหมำยเลข 212 ตอน 0303 
ตอน นครพนม – ธำตุพนม  
 ตอน 1 ระหว่ำง กม.319+864 – กม.323+025 
ปริมำณงำน 6.322 กิโลเมตร  
 ตอน 2 ระหว่ำง กม.363+273 – กม.367+274
ปริมำณงำน 5.888 กิโลเมตร 

๙.๗ วันเริ่มต้น/สิ้นสดุโครงการ 
 โครงกำรบูรณะทำงหลวงสำยหลัก ทำงหลวงหมำยเลข 
212 ตอน 0303 ตอน นครพนม – ธำตุพนม 

กิจกรรมก่อสร้าง เริ่ม – เสร็จ จ านวนวัน 
ตอน 1 ระหว่าง 
กม.319+864 – 
กม.323+025 

14 ก.ค. 58 – 
10 ธ.ค. 58 

150 

ตอน 2 ระหว่าง 
กม.363+273 – 
กม.367+274 

14 ก.ค. 58 –  
9 ม.ค. 59 

180 

๙.๘ ผู้รับจ้าง  
 ตอน 1 ระหว่ำง กม.319+864 – กม.323+025  
บริษัท เค.อำร์.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด 
 ตอน 2 ระหว่ำง กม.363+273 – กม.367+274 
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต 

๙.๙ เลขทีส่ัญญา 

โครงกำร เลขที่สัญญำ ลงวันที่ 
ตอน 1 ระหว่ำง  
กม.319+864 – 
กม.323+025 

นพ.32/2558 
ลว.13 

13 ก.ค. 58 

ตอน 2 ระหว่ำง  
กม.363+273 – 
กม.367+274 

นพ.31/2558 
ลว.13 

13 ก.ค. 58 

๙.๑๐ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพระหว่างการด าเนินโครงการ 
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๙.๑๑ ผู้ควบคุมงาน  
ตอน 1 ระหว่าง กม.319+864 – กม.323+025 
- นำยนุกูล ใจซื่อ   รอ.ขท.(ว) นครพนม  
  ผู้ควบคุมงำน 
- นำยสนธิ ศรีสุข  นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน   
  ผู้ช่วยผู้ควบคุมงำน 
- นำยนวพล สำยซื่อ วิศวกรโยธำปฏิบัติกำร  
  ผู้ช่วยผู้ควบคุมงำน 
- นำยพัธรพงษ์ สิงหันต์ นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน  
  ผู้ควบคุมงำนด้ำนวัสดุ 
 

ตอน 2 ระหว่าง กม.363+273 – กม.367+274 
- ว่ำที่ ร.ต.ยอดเพ็ชร ค ำแสงดี รอ.ขท.(ป) นครพนม  
  ผู้ควบคุมงำน 
- นำยสนธิ ศรีสุข นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน  
  ผู้ช่วยผู้ควบคุมงำน 
- นำยพัธรพงษ์ สิงหันต์ นำยช่ำงโยธำช ำนำญงำน 
  ผู้ควบคุมงำนด้ำนวัสดุ 

 

๙.๑๒ ผลการเบิกจ่ายเงิน 

โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 212  
ตอน 0303 ตอน นครพนม – ธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

ตอน 1 ระหว่าง กม.319+864 – กม.323+025 และ ตอน 2 ระหว่าง กม.363+273 – กม.367+274 

 
 

โครงกำรมีวงเงินลงทุนรวม 79,060,400บำท แบ่งออกเป็น ตอน 1 ระหว่าง กม.319+864 – กม.323+025 
วงเงิน 32,747,800 บำท  สิ้นสุดสัญญำวันที่ 10 ธันวำคม 2558 โครงกำรมีกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้น 2 งวด โดยเบิกจ่ำย
แล้วจ ำนวน 32,747,645.87 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของวงเงินลงทุนโครงกำร และตอน 2 ระหว่าง กม.
363+273 – กม.367+274 วงเงิน 46,312,600 บำท มีกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้น 3 งวด ณ สิ้นสุดสัญญำวันที่ 9 มกรำคม 
2559 จ ำนวน 46,311,049.80 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของวงเงินลงทุนโครงกำร  
 
 

หมายเหตุ: หน่วยงานไม่มีแผนเบกิจ่าย 

หน่วย: ล้ำนบำท 

หน่วย: ล้ำนบำท 
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๙.๑๓  การให้คะแนนผลการประเมินโครงการ 
เม่ือโครงการแล้วเสร็จ (Terminal Evaluation Results)  

การ
ประเมินผล 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน 

ความสอดคล้อง 
(Relevance) 

a : สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำลอย่ำงมำก 
b : สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำลบำงสว่น 
c : ไม่สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำล 

a 

ประสทิธผิล
(Effectiveness) 
 

a : บรรลุวตัถุประสงค์มำกกว่ำ 80% ของแผนที่วำงไว ้
b : บรรลุวัตถุประสงค์มำกกว่ำ 50% - 80% ของแผนที่วำงไว ้
c : บรรลวุัตถปุระสงค์นอ้ยกวำ่ 50% ของแผนที่วำงไว ้

a 

ประสทิธภิาพ 
(Efficiency) 
 

a : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ มีประสทิธภิำพ 
b : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ บำงส่วนไม่มปีระสิทธภิำพ 
c : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ ไมม่ีประสทิธภิำพ 

b 

ผลกระทบ 
(Impact) 

a : สง่ผลให้เกิดผลลพัธท์ำงออ้มที่สง่ผลกระทบในเชิงบวก 
b : สง่ผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชงิลบ 
c : ส่งผลให้เกดิปัญหำและผลกระทบในเชิงลบอย่ำงร้ำยแรง 

a 

ความยั่งยนื 
(Sustainability) 

a : มัน่ใจว่ำโครงกำรมีควำมย่ังยืน 
b : มแีนวโน้มทีจ่ะเกิดปัญหำแต่มโีอกำสพัฒนำ 
   และแก้ไขให้ย่ังยืนได ้
c : ไมอ่ำจด ำเนนิกำรอย่ำงย่ังยืนหำกไม่ไดร้ับควำมชว่ยเหลอื 

a 

Overall Rating A 

โครงกำรนี้ได้รับผลกำรประเมินโครงกำรในภำพ
รวมอยู่ในระดับ A – พอใจมำกที่สุด โดยมีคะแนนกำร
ประเมินผลทั้ง 5 ด้ำน คือ ควำมสอดคล้อง ประสิทธิผล 
ผลกระทบ และควำมยั่งยืน ซึ่งอยู่ในระดับ a ทั้งหมด มีเพียง
ประสิทธิภำพที่ได้คะแนนในระดับ b ซึ่งรำยละเอียด 
ผลกำรประเมินผลแต่ละด้ำนมี ดังนี้  

ผลการประเมินด้านความสอดคล้อง (Relevance)  
ได้คะแนน a: กำรด ำเนินโครงกำรมีควำมสอดคล้อง

กับนโยบำยรัฐบำล ดังนี้ 
1) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 10  

ในยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน 
โดยเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
และแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555 – 2559) ในยุทธศำสตรท์ี่ 5.5 กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยง
กับประเทศในภูมิภำคเพ่ือควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจและสังคม 
สังคม โดยในยุทธศำสตร์ย่อย 5.5.1 กำรพัฒนำควำมเชื่อมโยง
ด้ำนกำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือ
ในอนุภูมิภำคต่ำงๆ ซึ่งมุ่งพัฒนำบริกำรขนส่งและโลจิสติกส์ 
ที่มีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำน สำกลปรับปรุงกฎระเบียบ
กำรขนส่งคนและสินค้ำที่เก่ียวข้อง พัฒนำบุคลำกรในธุรกิจ

กำรขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกำรพัฒนำเศรษฐกิจตำม
แนวพ้ืนที่ชำยแดน/เขตเศรษฐกิจชำยแดน  

2) แผนพัฒนำระบบขนส่งทำงถนน ระยะเร่งด่วน  
ซึ่งมีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนำคม 
2558 

3) โครงกำรสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยและ
วัตถุประสงค์ของโครงกำรโดยภำยหลังจำกโครงกำรแล้วเสร็จ 
สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวก และควำมปลอดภัย รวมถึง
รองรับปริมำณ จรำจรที่เพิ่มมำกข้ึนไม่ว่ำจะเป็นในกำรสัญจร
ทั่วไป กำรขนส่งวัสดุก่อสร้ำงและผลผลิตทำงกำรเกษตร 
กำรค้ำ และกำรท่องเที่ยวที่สำมำรถเชื่อมต่อไปยังสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว เป็นส่วนหนึ่งในกำรเข้ำร่วม
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) 

                ภาพเมื่อโครงการด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 

ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงกำร โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับกับเป้ำหมำย
ของโครงกำร สำมำรถด ำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
โครงกำร 

1) ปริมำณกำรจรำจรบริเวณทำงหลวงหมำยเลข 2
๑๒ ตอน 0303 (ก่อนด ำเนินโครงกำร – ด ำเนินโครงกำร
แล้วเสร็จ) 

- ตอน 1 ระหว่ำง กม.319+864 –  
กม. 323+025  

- ตอน 2 ระหว่ำง กม.363+273 –  
กม.367+274 

 หน่วย: คัน/วัน 
ปริมาณการจราจร (จ านวนยานพาหนะ) 

ก่อนด าเนินโครงการ 
ด าเนินโครงการ 

แล้วเสร็จ 
2556 2557 2558 2559 
6,332 7,336 7,996 9,076 

ที่มา : ส ำนักทำงหลวงที่ 3 (สกลนคร) กรมทำงหลวง    

  ปริมำณกำรจรำจรของทำงหลวงหมำยเลข 2๑๒ 
ตอน 0303 ตอน นครพนม – ธำตุพนม ตอน 1 ระหว่ำง 
กม.319+864 – กม.323+025 และตอน 2 ระหว่ำง กม.
363+273 – กม.367+274 พบว่ำ มีปริมำณจรำจรเพ่ิมขึ้น
ตั้งแต่ปี ๒๕๕6 – ๒๕๕9 แสดงถึงโครงกำรบูรณะทำงหลวง
สำยหลักส่งผลต่อกำรพัฒนำระบบทำงหลวงให้สำมำรถ
รองรับปริมำณจรำจรที่มีมำกขึ้นได้และช่วยอ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรเดินทำงในเสน้ทำงใกลเ้คียง อีกทั้งยังสำมำรถเชื่อมต่อไป
ยังสำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว ดังนั้น จึงมีผล
โดยตรงต่อระบบโครงข่ำยทำงหลวงในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น  
 ๒) ปริมำณกำรจรำจรบริเวณทำงหลวงหมำยเลข  
2๑๒ ตอน 0303 (ก่อนด ำเนินโครงกำร – ด ำเนินโครงกำร
แล้วเสร็จ) 

- ตอน 1 ระหว่ำง กม.319+864 –  
กม.323+025  

- ตอน 2 ระหว่ำง กม.363+273 –  
กม.367+274 จ ำแนกตำมประเภทยำนพำหนะ  

 หน่วย : คัน/วัน 

ประเภท 
ยานพาหนะ 

ก่อนด าเนิน 
โครงการ 

ด าเนิน
โครงการ 
แล้วเสร็จ 

2556 2557 ๒๕๕8 ๒๕๕9 

รถยนต์นั่ง 
ไม่เกิน ๗ คน 

4,072 4,456 4,785 5,142 

รถยนต์นั่ง 
เกิน ๗ คน 

708 1,112 1,180 1,289 

รถโดยสำร 
ขนำดเล็ก 

136 139 176 268 

รถโดยสำร 
ขนำดกลำง 

53 ๑1๘ ๑51 239 

รถโดยสำร 
ขนำดใหญ่ 

41 67 ๑๐6 213 

รถบรรทุก 
ขนำดเล็ก 
(๔ ล้อ) 

794 696 736 817 

รถบรรทุก 
ขนำด ๒ เพลำ 
(๖ ล้อ) 

229 324 352 414 

รถบรรทุก 
ขนำด ๓ เพลำ
(๑๐ ล้อ) 

130 181 209 269 

รถบรรทุกพ่วง 81 118 ๑48 209 

รถบรรทุก 
กึ่งพ่วง 

88 ๑๒5 1๕3 216 

รวม 6,332 7,336 7,996 9,076 
 ที่มา : ส ำนักทำงหลวงที่ 3 (สกลนคร) กรมทำงหลวง    

เมื่อพิจำรณำปริมำณกำรจรำจรแยกประเภท
ยำนพำหนะของทำงหลวงหมำยเลข 212 ตอน 0303  
ตอน นครพนม – ธำตุพนม ตอน 1 ระหว่ำง กม.319+864 
– กม.323+025 และตอน 2 ระหว่ำง กม.363+273 – 
กม.367+274 ในปี ๒๕๕9 ซึ่งเป็นปีที่โครงกำรแล้วเสร็จ 
พบว่ำ ปริมำณยำนพำหนะในภำพรวมเพ่ิมขึ้นจำกปี ๒๕๕6 - 
2558 โดยยำนพำหนะทุกประเภทมีแนวโน้มปริมำณ
กำรจรำจรในทัง้ 2 ตอน เพ่ิมสูงขึ้น 
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ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) 

ได้คะแนน b: เพ่ือประเมินควำมเหมำะสมของปัจจัยที่จะท ำให้โครงกำรส ำเร็จตำมแผนกำรด ำเนินงำนในเชิงของ
ปริมำณและคุณภำพ โดยพิจำรณำจำกประสิทธิภำพด้ำนระยะเวลำที่ใช้ด ำเนินโครงกำรและกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ 

  1) ขอบเขตการด าเนินโครงการ 

ขอบเขตงานโครงการ แผน ผล 

1)  กำรเลือกผู้รับเหมำ 
จัดเตรียมรำยละเอียดและ
ขั้นตอนกำรเลือกผู้รับเหมำ 

2 สัญญำ 

2)  กำรก่อสร้ำง 
ระยะทำงรวม  
12.21 กม. 

ระยะทำงรวม  
12.21 กม. 

ตอน 1 ระหว่าง กม.319+864 – กม.323+025 ระยะทาง 6.322 กม. 
1)  Soft  Material  Excavation and   

Replacement 
200 ลบ.ม. 150 ลบ.ม. 

2)  Crushed Rock Leveling Course 500 ลบ.ม. 380 ลบ.ม. 
3)  Pavement In-Place Recycling Base    

 20 cm. Deep 
31,160 ตร.ม. 31,075.5 ตร.ม. 

4)  Prime  Coat 31,160 ตร.ม. 31,075.5 ตร.ม. 
5)  Tack  Coat 32,030ตร.ม. 32,648.1 ตร.ม. 
6)  Asphalt Concrete Leveling Course 250 ตัน  190 ตัน 
7)  Asphalt Concrete Wearing Course  

 5 cm. thick on prime coat 
31,160 ตร.ม. 31,075.5 ตร.ม. 

8)  Asphalt Concrete Wearing Course  
 5 cm. thick on tack coat 

32,030ตร.ม.   32,648 ตร.ม. 

9)  Thermoplastic Paint 2,530 ตร.ม. 2,838 ตร.ม.  
10) งำนบริหำรกำรจรำจรในระหว่ำงก่อสร้ำง 

ป้ำยมำตรฐำนในงำนก่อสร้ำง 
1 ชุด 1 ชุด 

ตอน 2 ระหว่าง กม.363+273 – กม. 367+274 ระยะทาง 5.888 กม. 
1) Removal of Existing Concrete 120 ตร.ม. 427.860 ตร.ม. 
2) Earth  Excavation 80 ลบ.ม. 79.620 ลบ.ม. 
3) Soft Material Excavation and         
    Replacement 200 ลบ.ม. 173.250  ลบ.ม. 

4) Cold Milling 4 cm. Deep (Average) 52,090 ตร.ม.     51,736.350 ตร.ม. 
5) Pavement  In-Place  Recycling Base  
    20 cm. Deep 

52,090 ตร.ม. 51,736.350 ตร.ม. 

6) Prime Coat 52,090 ตร.ม. 51,736.350 ตร.ม. 
7) Tack coat 59,217 ตร.ม.     59,219.812 ตร.ม.     
8) Asphalt concrete leveling course 55 ตัน 55 ตัน 
9) Asphalt Concrete Binder Course  
   4 cm. thick on prime coat 

52,090 ตร.ม. 51,736.350 ตร.ม. 



รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทนุภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ 2559 - 2560 

 

 73 

 

ขอบเขตงานโครงการ แผน ผล 
10) Asphalt Concrete wearing Course  
      4  cm. thick on tack coat 59,217 ตร.ม. 59,219.812 ตร.ม. 

11) Portland Cement Concrete   
      Pavement 23 cm. thick 

475 ตร.ม. 737.460 ตร.ม. 

12) Modification of Existing Manhole   
      (With Steel Cover) 

20 แห่ง 31 แห่ง 

13) Thermoplastic paint 2,487 ตร.ม.     1,997.554  ตร.ม.     
14) งำนบริหำรกำรจรำจรในระหว่ำงก่อสร้ำง 
      ป้ำยมำตรฐำนในงำนก่อสรำ้ง 

2 ชุด 2 ชุด 

          ที่มา : ส ำนักทำงหลวงที่ 3 (สกลนคร) กรมทำงหลวง 

 ขอบเขตกำรด ำเนินโครงกำร แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
  1) กำรเตรียมกำรคัดเลือกผู้รับเหมำ โดยกรมทำงหลวงได้ด ำเนินกำรคัดเลือกผู้รับเหมำตอน 1 และตอน 2 ตอนละ 1 
สัญญำ รวมทั้งสิ้น 2 สัญญำ โดยมีเงื่อนไขและรำยละเอียดกำรพิจำรณำเป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ 
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  2) กำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงในตอน 1 ระยะทำง 6.322 กิโลเมตร มีปริมำณงำนทั้งสิ้น 10 งำน และตอน 2 
ระยะทำง 5.888 กิโลเมตร ปริมำณงำนทั้งสิ้น 14 งำน ระยะทำงรวม 12.21 กิโลเมตร โดยมีปริมำณงำนเป็นไปตำม
แผนกำรก่อสร้ำงที่ก ำหนดไว้ 

 2) กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ 
              กิจกรรมกำรก่อสร้ำงของโครงกำรกำรบูรณะทำง
หลวงหมำยเลข 2๑๒ ตอน 0303 สำมำรถด ำเนินกำรภำยใต้
กรอบระยะเวลำตำมแผน ดังนี้ 
 

ขอบเขต 
การด าเนิน
โครงการ 

แผน ผล 

เริ่ม – เสร็จ 
จ านวน

วัน 
เริ่ม – 
เสร็จ 

จ านวน
วัน 

ตอน 1 ระหว่าง กม.319+864 – กม.323+025 
กำรบูรณะ 
ทำงหลวง 

14 ก.ค. – 
10 ธ.ค. 58 

150 
14 ก.ค. 
– 5 ธ.ค. 
58 

145  

ตอน 2 ระหว่าง กม.363+273 – กม.367+274 
กำรบูรณะ 
ทำงหลวง 

14 ก.ค. 58 
– 9 ม.ค. 59 180 

14 ก.ค. 
58 – 9 
ม.ค. 59 

180 

ที่มา : ส ำนักทำงหลวงที่ 3 (สกลนคร) กรมทำงหลวง   

 3) ค่าใช้จ่ายโครงการ 
     เมื่อพิจำรณำค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในโครงกำรแล้ว 
พบว่ำโครงกำรได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จร้อยละ 100 โดยมี 
กำรเบิกจ่ำย ตอน 1 ระหว่ำง กม.319+864 – กม.323+025 
จ ำนวน 32,747,645.87 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 
และมีกำรเบิกจ่ำยตอน 2 ระหว่ำง กม.363+273 –  
กม.367+274 จ ำนวน 46,311,049.75 บำท หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 99.99   

หน่วย : บำท 
โครงการ แผน  ผล  

ตอน 1 ระหว่าง กม.319+864 – กม.323+025 
ค่ำงำน
ก่อสร้ำง 

32,747,800.00  32,747,645.87  

ตอน 2 ระหว่าง กม.363+273 – กม.367+274 
ค่ำงำน
ก่อสร้ำง 

46,312,600.00  46,311,049.75  

  ที่มา : ส ำนักทำงหลวงที่ 3 (สกลนคร) กรมทำงหลวง    
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ตอน 1 ระหว่าง กม.319+864 – กม.323+025       ตอน 2 ระหว่าง กม.363+273 – กม.367+274 

ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact) 
ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย

โครงกำรในภำพรวมหรือในระดับที่ก ำหนดไว้หรือไม่  
ในส่วนของผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกโครงกำร และ
ผลกระทบที่มีต่อเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม ในระหว่ำง
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงและภำยหลังกำรด ำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว 

เมื่อพิจำรณำจำกกำรเกิดผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกกำร
ด ำเนินโครงกำรที่จะส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบโดย
กำรปฏิบัติงำนระหว่ำงด ำเนินโครงกำรเกิดปัญหำฝุ่นละออง
ส่งต่อประชำชนที่อำศัยบริเวณทำงหลวงดังกล่ำว และกิจกำร
ร้ำนค้ำต้องหยุดกิจกำรชั่วครำวเนื่องจำกไม่สำมำรถสัญจร 
ไปมำได้ เกิดผลกระทบทำงลบหำกแต่เป็นเพียงระยะสั้นเท่ำนั้น 
โดยเมื่อโครงกำรแล้วเสร็จจะเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ 
ในกำรคมนำคมขนส่งให้มีควำมสะดวก ควำมปลอดภัย 
รวดเร็ว ลดระยะเวลำในกำรเดินทำงให้แก่ผู้สัญจรโดยรอบ 
และเสริมควำมแข็งแรง รองรับกำรขนส่งสินค้ำจำกกำรค้ำ
ชำยแดนเขตจังหวัดนครพนมโดยรอบซึ่งเป็นผลกระทบเชิงบวก
ให้แก่สังคมและประชำชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผลการประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability) 
ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินควำมพร้อมของหน่วยงำน

เจ้ำของโครงกำรในกำรจัดท ำแผนบ ำรุงรักษำ และควำม
ต่อเนื่องของกำรด ำเนินงำนภำยหลังโครงกำรเสร็จสิ้น 
   โดยพิจำรณำจำกควำมต่อเนื่องของกำรใช้ประโยชน์
จำกผลผลิตของโครงกำรเมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ  
  ระยะที่ ๑ ช่วงประกันผลงำนจำกผู้รับจ้ำง 
 โครงกำรบูรณะทำงสำยหลัก (ทำงหลวงหมำยเลข 
212 ตอน 0303 ตอน นครพนม – ธำตุพนม ตอน 1 
ระหว่ำง กม.319+864–กม.323+025 และตอน 2 
ระหว่ำง กม.363+273–กม.367+274) ภำยหลังโครงกำร
แล้วเสร็จ ผู้รับจ้ำงจะก ำหนดระยะเวลำในกำรบริกำรและ
บ ำรุงรักษำในส่วนของงำนถนนเป็นระยะเวลำ 2 ปี เป็นไปตำม
เงื่อนไขกำรประกันผลงำน 
  ระยะที่ ๒ ช่วงหลังประกันผลงำนเป็นต้นไป 
   โครงกำรบูรณะทำงสำยหลัก (ทำงหลวงหมำยเลข 
212 ตอน 0303 ตอน นครพนม – ธำตุพนม ตอน 1 
ระหว่ำง กม.319+864 – กม.323+025 และตอน 2 
ระหว่ำง กม.363+273 – กม.367+274) อยู่ภำยใต้ควำม
รับผิดชอบของแขวงทำงหลวงนครพนม ส ำนักงำนทำงหลวง
ที่  3 จะเป็นผู้ดูแลและบ ำรุงรักษำในระยะยำว  โดยใช้
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี (งบบ ำรุง) เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดูแลและซ่อมบ ำรุงโครงกำร 
 
 
 

 
 

 

 

จุดสิ้นสดุโครงการ 
กม.367+274 

จุดเริ่มตน้โครงการ 
กม.363+273 
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สรุปผลคะแนนประเมินโครงการ: A – พอใจมากที่สุด 

๙.๑๔ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ  
 เมื่อโครงกำรบูรณะทำงหลวงสำยหลัก (ทำงหลวง
หมำยเลข 212 ตอน 0303 ตอน นครพนม – ธำตุพนม
ตอน 1 ระหว่ำง กม.319+864 – กม.323+025 และ
ตอน 2 ระหว่ำง กม.363+273 – กม.367+274)  
แล้วเสร็จ จะช่วยรองรับปริมำณกำรจรำจรที่เพ่ิมสูงขึ้น  
ทั้งรถโดยสำรส่วนบุคคล รถโดยสำรสำธำรณะ รถบรรทุก
หนักขนส่งสินค้ำจ ำนวนมำก เพ่ิมควำมปลอดภัยในกำร
เดินทำง ลดอุบัติเหตุ และยังเป็นกำรกระจำยควำมเจริญ 
ไปสู่ภูมิภำค เนื่องจำกทำงหลวงหมำยเลข 212 เป็น
เส้นทำงเชื่อมต่อกับสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
ถือเป็นกำรเตรียมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำหรับ 
กำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) เป็นต้น 

๙.๑๕ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 จำกกำรประเมินโครงกำรพบว่ำ โครงกำรมีควำม
สอดคล้องกับนโยบำยของรฐับำลและแผนงำนในด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมของประเทศเป็น 
อย่ำงยิ่ง โดยหน่วยงำนสำมำรถด ำเนินโครงกำรได้บรรลุ 
ตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ แม้ว่ำจะพบปัญหำในระหว่ำง
ด ำเนินโครงกำรประชำชนในพ้ืนที่ไม่ได้รับควำมสะดวก 
ในกำรอยู่อำศัยในเรื่องของฝุ่นละออง และเดินทำงที่อำจจะ
เป็นอันตรำย แต่อย่ำงไรก็ดี เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ  
สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน ยืดอำยุกำรใช้
งำนให้ยำวนำนขึ้นตำมเป้ำหมำย 

๙.๑๖ บทเรียนที่ได้รับ 
 บทเรียนที่ได้รับจำกกำรประเมินผลเมื่อโครงกำร 
แล้วเสร็จ (Terminal Evaluation) คือ ในกำรเบิกจ่ำยเงิน 
ควรมีกำรวำงแผนกำรใช้เงิน และควรให้ผู้รับเหมำให้เบิก
จ่ำยเงินเป็นไปตำมสัญญำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด  
เพ่ือไม่ให้เกิดต้นทุนดอกเบี้ย ซึ่งจะเป็นภำระทำงกำรคลัง 
ในอนำคตต่อไป  
 นอกจำกนี้ กำรด ำเนินโครงกำรของแต่ละหน่วยงำน 
ในลักษณะที่ตัดตอนถนนเป็นช่วงสั้นๆ ถึงแม้จะท ำให้
โครงกำรด ำเนินกำรเร็วแต่เมื่อพิจำรณำถึงประสิทธิผล 
ของกำรใช้งำนของถนนทั้งสำยค่อนข้ำงประเมินผลได้ยำก 

๙.๑๗ ข้อเสนอแนะ 

 หน่วยงำนควรมีกำรก ำหนดแผนงำนพิจำรณำถึง
สภำพภูมิอำกำศในช่วงที่มีกำรด ำเนินโครงกำร เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนแล้วเสร็จเป็นไปตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้  
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๙.๑๘ สรุปผลการประเมินโครงการ: พึงพอใจมำกที่สุด 
 

 

หลักเกณฑ ์ รายละเอียด ผลการประเมิน เหตุผลประกอบ 
๑. ความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์
โครงการ 

เพื่อประเมินว่ำกิจกรรมและวิธีกำรด ำเนิน 
โครงกำรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบำย 
และกำรจัดล ำดับควำมส ำคญั 

พึงพอใจ       
มากที่สุด 

โครงกำรมีควำมสอดคล้องตำม
แผนพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบบัที่ 11 และยุทธศำสตร์
กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศ
ในภูมิภำค 
 

2. ประสิทธิผล เพื่อประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร โดยกำรเปรยีบเทียบผลผลิตทีไ่ดร้ับ
กับเป้ำหมำยของโครงกำร 

พึงพอใจ       
มากที่สุด 

โครงกำรบูรณะทำงสำยหลักดังกล่ำว 
สำมำรถด ำเนินกำรเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ โดยเมื่อเปรียบเทียบ
ปริมำณกำรจรำจรย้อนหลัง มีปริมำณ
เพิ่มมำกขึ้น   

3. ประสิทธิภาพ เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของปจัจัยที่จะท ำ
ให้โครงกำรส ำเร็จตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
ในเชิง ของปริมำณและคณุภำพ เช่น ต้นทุน
ของโครงกำร ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  
และผลผลิตทีไ่ดร้ับจำกกำรด ำเนินโครงกำร 

พึงพอใจ       
มาก 

เนื่องจำกโครงกำรไม่มีแผนกำรเบกิจ่ำย 
แต่สำมำถเบิกจ่ำยได้แล้วเสร็จก่อน
สิ้นสุดสัญญำโดยคดิเป็นร้อยละ 99.99 
และด ำเนินกำรเสร็จ 100%   

๔. ผลกระทบ เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำยโครงกำร 
ในภำพรวมหรือในระดับท่ีก ำหนดไว้หรือไม ่
ทั้งในแง่ของผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อม 
จำกโครงกำรและผลกระทบที่มตี่อเทคโนโลย ี
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิง่แวดล้อม 

พึงพอใจ       
มากที่สุด 

เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จจะเป็นกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรคมนำคมขนส่ง
ให้มีควำมสะดวก ควำมปลอดภยั
รวดเร็วลดระยะเวลำในกำรเดินทำง
ให้แก่ผู้สัญจรโดยรอบ และเสริม
ควำมแข็งแรง รองรับกำรขนส่งสินค้ำ
จำกชำยแดน จังหวัดนครพนม  
ซึ่งเป็นผลกระทบเชงิบวกให้แก่สังคม
และประชำชน 

๕. ความยั่งยืนของ
โครงการ 

เพื่อประเมินว่ำภำยหลังจำกโครงกำรสิ้นสุดแล้ว 
จะมีกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรตอ่ไปอย่ำงไร 
มีหน่วยงำนใดเป็นผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนิน
โครงกำรและบ ำรุงรักษำโครงกำรให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรต่อไปไดร้วมถึงผลผลิตที่เกิดขึ้น  
จำกโครงกำรหรือสิ่งท่ีได้รับจำกโครงกำร 

พึงพอใจ       
มากที่สุด 

2 ปีแรกหลังจำกโครงกำรแล้วเสร็จ
จะเป็นช่วงประกันผลงำนจำกผู้
รับจ้ำงโครงกำร โดยชว่งหลังประกัน
ผลงำนเป็นต้นไปแขวงทำงหลวง
นครพนม ส ำนักงำนทำงหลวงที ่3 
จะเป็นผูดู้แลและบ ำรุงรักษำในระยะ
ยำว โดยใช้งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปี(งบบ ำรุง) เปน็ค่ำใช้จำ่ยใน
กำรดูและซ่อมบ ำรุงโครงกำร 
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๑๐. โครงการงานบูรณะทางหลวงสายหลกั สายทางหลวง
หมายเลข 4 ตอน ตลาดเก่า-คลองท่อม ตอน 1 และ ตอน 2 

ภาพหลังด าเนินโครงการ 

 

๑๐.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ: แขวงทำงหลวงกระบี ่
ส ำนักงำนทำงหลวงที่ 17 

๑๐.๒ ความเป็นมาของโครงการ    
 ทำงหลวงหมำยเลข 4 หรือถนนเพชรเกษม  
ถือเป็นทำงหลวงสำยประธำนของเขตพ้ืนที่ภำคใต้ ซึ่งมี
ควำมส ำคัญกับกำรคมนำคมและกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยเฉพำะช่วงจำกชำยแดนมำเลเซีย 
หำดใหญ่ ภูเก็ตที่เป็นเส้นทำงกำรท่องเที่ยวผ่ำนจังหวัด
สงขลำ พัทลุง ตรัง กระบี่ พังงำ เชื่อมโยงทะเลฝั่งอ่ำว
ไทย และอันดำมัน ในปัจจุบันมีปริมำณค่อนข้ำงสูงและ 
มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็ว  
 เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติให้   
กรมทำงหลวงด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบขนส่งทำงถนน
ระยะเร่งด่วน โดยมีแผนงำนในกำรบูรณะทำงหลวง     
สำยหลัก ทำงหลวงหมำยเลข 4 ในเขตจังหวัดกระบี่     

ซึ่งจังหวัดกระบี่ถือเป็นจังหวัดขนำดเล็กที่มำกด้วย
ทรัพยำกรท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ มรดกทำงวัฒนธรรม
อันเก่ำแก่ โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเป็นล ำดับ 3 
ของกลุ่มจังหวัด ภำคใต้กลุ่มอันดำมัน รองจำกภูเก็ต  
และตรัง และล ำดับที่ 38 ของประเทศ รวมถึงจ ำนวน
นักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น อีกทั้งเพ่ือควำมจ ำเป็น
ในกำรรองรับปริมำณกำรจรำจรที่เพ่ิมมำกข้ึน 

๑๐.๓ วงเงินลงทุนโครงการ/แหล่งเงินกู้     
 - วงเงินลงทุนโครงการ: 1) ตอน 1 วงเงิน 
45,872,900 บำท และ 2) ตอน 2 วงเงิน 
46,162,200 บำท 
 - แหล่งเงินกู้: โครงกำรเงินกู้เพ่ือกำรพัฒนำระบบ
บริหำร จัดกำรทรัพยำกรน้ ำและระบบขนส่งทำงถนน ระยะ
เร่งด่วน มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 กรอบวงเงิน
รวม 78,285.85 ล้ำนบำท ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำร
บริหำร  หนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2558 

๑๐.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ    
 เพ่ือด ำเนินกำรบูรณะและปรับปรุงทำงหลวงใน
เส้นทำงสำยหลักและโครงข่ำยส ำคัญซึ่งเชื่อมโยงพ้ืนที่ 
ต่ำงๆ ครอบคลุมทุกภูมิภำคของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็น
กำรเพ่ิมศักยภำพด้ำนกำรคมนำคมและกำรขนส่งให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 

๑๐.๕ ลักษณะโครงการ 
 เป็นกำรบูรณะทำงหลวงสำยหลักทำงหลวง
หมำยเลข 4 ตอน ตลำดเก่ำ – คลองท่อม ปรับปรุงช่อง
จรำจร 4 ช่องจรำจร โดยแบ่งเป็นตอน 1 และตอน 2 
เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเดินทำงได้อย่ำงสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย โดยมีรำยละเอียดงำน ดังนี้ 
ล ำดับ รำยกำร 

1 งำนขูดใส (milling) ผิวทำงเดิมลึก 5 ซ.ม. 
2 งำน Pavement in-Place Recycling 20 cm. 

Thick (ทล-ม.213/2543) 
3 งำน Prime-Coat (ลำดบนหินคลุกผสมซีเมนต์) 

(ทล.-ม.402/2557) 
4 งำน Tack Coat (ทล-ม.403/2531) 
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ล ำดับ รำยกำร 
5 งำน Asphalt Concrete Binder Course (ทล-

ม.408/2532) 
6 งำน Asphalt Concrete Wearing Course     

5 Cm. Thick (ทล-ม.408/2532) 
7 งำน Thermoplastic Paint (White) ระดับ 1 

(ตำมข้อก ำหนดกำรจัดท ำเครื่องหมำยจรำจร   
บนผิวทำงของกรมทำงหลวง ประจ ำเดือน 
กรกฎำคม 2551 

8 งำน Thermoplastic Paint (Yellow) ระดับ 1 
(ตำมข้อก ำหนดกำรจัดท ำเครื่องหมำยจรำจรบน
ผิวทำงของกรมทำงหลวง ประจ ำเดือนกรกฎำคม 
2551 และตำมบันทึกส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
ที่ สลน.1/4567 ลงวันที่ 2 ธันวำคม 2551) 

9 งำนป้ำยมำตรฐำนในกำรก่อสร้ำง ชุดที่ 4     
(ตำมคู่มือเครื่องหมำยควบคุมกำรจรำจรในงำน
ก่อสร้ำงบูรณะ และบ ำรุงรักษำทำงหลวง        
ฉบับปี พ.ศ. 2545 

๑๐.๖ ขอบเขต/พื้นที่ด าเนินโครงการ   
 เป็นกำรบูรณะทำงหลวงสำยหลัก ทำงหลวงหมำยเลข 
4 ตอน ตลำดเก่ำ – คลองท่อม ตอน 1 ระหว่ำง กม.981 + 
220 – กม.984 + 500 (LT.,RT.) ปริมำณงำน 3.28 
กิโลเมตร และตอน 2 ระหว่ำง กม.987 + 700 – กม.
991 + 000 (LT.,RT.) ปริมำณงำน 3.30 กิโลเมตร 
 

๑๐.๗ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ   
 เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่  7 กรกฎำคม 2558 -        
3 พฤศจิกำยน 2558 ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 120 วัน 

๑๐.๘ ผู้รับจ้าง 
 1) ตอน 1 บริษัท โกศลสถำปัตย์ จ ำกัด        
 2) ตอน 2 บริษัท เสริมสงวนก่อสร้ำง จ ำกัด 

๑๐.๙ เลขที่สญัญา:  1) ตอน 1 สัญญำเลขท่ี กบ.
44/2558 ลงวันที่ 6 กรกฎำคม 2558 และ 2) ตอน 2 
สัญญำเลขท่ี กบ.46/2558 ลงวันที่ 6 กรกฎำคม 2558 

๑๐.๑๐ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: ประกวดรำคำด้วยวิธีกำร      
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 

๑๐.๑๑ ผู้ควบคุมงาน 
 นำยระพีพล อภิรัตนวงศ์ วิศวกรโยธำปฏิบัติกำร 

๑๐.๑๒ ผลการเบิกจ่าย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงกำรดังกล่ำวมีวงเงินลงทุนทั้งสิ้น จ ำนวน 
92,035,100 บำท แบ่งเป็น ตอน 1 จ ำนวน 45,872,900 
บำท มีแผนและผลกำรเบิกจ่ำยเงินเพียงงวดเดียวในเดือน
ตุลำคม 2558 คิดเปน็ร้อยละ 100 ของวงเงินลงทุนโครงกำร 
และตอน 2 จ ำนวน 46,162,200 บำท มีแผนและผลกำร
เบิกจ่ำยเงินเพียงงวดเดยีวในเดอืนพฤศจิกำยน 2558  
คิดเป็นร้อยละ 100 ของวงเงินลงทุนโครงกำร 

ภาพระหว่างด าเนินโครงการ 

 

โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 4 
ตอน ตลาดเก่า – คลองท่อม ตอน 1 และตอน 2 

ตอน 2 ตอน 1 
หน่วย: ล้ำนบำท 
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๑๐.๑๓ การให้คะแนนผลการประเมินโครงการ  
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ (Ex-post Evaluation Results) 

การประเมินผล เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน 

ความสอดคล้อง 
(Relevance) 

a : สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำลอย่ำงมำก 
b : สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำลบำงสว่น 
c : ไม่สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำล 

a 

ประสทิธผิล
(Effectiveness) 
 

a : บรรลุวตัถุประสงค์มำกกว่ำ 80% ของแผนที่วำงไว ้
b : บรรลุวัตถุประสงค์มำกกว่ำ 50% - 80% ของแผนที่วำงไว ้
c : บรรลวุัตถปุระสงค์นอ้ยกวำ่ 50% ของแผนที่วำงไว ้

a 

ประสทิธภิาพ 
(Efficiency) 
 

a : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ มีประสทิธภิำพ 
b : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ บำงส่วนไม่มปีระสิทธภิำพ 
c : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ ไมม่ีประสทิธภิำพ 

a 

ผลกระทบ 
(Impact) 

a : สง่ผลให้เกิดผลลพัธท์ำงออ้มที่สง่ผลกระทบในเชิงบวก 
b : สง่ผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชงิลบ 
c : ส่งผลให้เกดิปัญหำและผลกระทบในเชิงลบอย่ำงร้ำยแรง 

a 

ความยั่งยนื 
(Sustainability) 

a : มัน่ใจว่ำโครงกำรมีควำมย่ังยืน 
b : มแีนวโน้มทีจ่ะเกิดปัญหำแต่มโีอกำสพัฒนำ 
   และแก้ไขให้ย่ังยืนได ้
c : ไมอ่ำจด ำเนนิกำรอย่ำงย่ังยืนหำกไม่ไดร้ับควำมชว่ยเหลอื 

a 

Overall Rating A 

 โครงกำรนี้ได้รับผลกำรประเมินโครงกำร 
ในภำพรวมอยู่ในระดับ A – พอใจมำกที่สุด โดยมีคะแนน 
กำรประเมินผลทั้ง 5 ด้ำน คือ ควำมสอดคล้อง 
ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ ผลกระทบ และควำมยั่งยืน 
อยู่ในระดับ a ทั้งหมด ซึ่งรำยละเอียดผลกำร
ประเมินผลแต่ละด้ำน มีดังนี้  

ผลการประเมินด้านความสอดคล้อง (Relevance)  
 ได้คะแนน a: กำรด ำเนินโครงกำรมีควำม

สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล ดังนี้ 
 1) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 

10 ในยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจให้สมดุล
และยั่งยืน โดยเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบ 
โลจสิติกส์และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ในยุทธศำสตร์ที่ 5.5 
กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพ่ือควำม
มั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม โดยในยุทธศำสตร์ย่อย 5.5.1 
กำรพัฒนำควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือในอนุภูมิภำคต่ำงๆ ซึ่งมุ่งพัฒนำ
บริกำรขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภำพและได้
มำตรฐำนสำกลปรับปรุงกฎระเบียบกำรขนส่งคนและ

สินค้ำท่ีเกี่ยวข้อง พัฒนำบุคลำกรในธุรกิจกำรขนส่งและ 
โลจิสติกส์เชื่อมโยง กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวพื้นที่
ชำยแดน/เขตเศรษฐกิจชำยแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบ
กำรผลิตกับพ้ืนที่ตอนในของประเทศ 

 2) แผนพัฒนำระบบขนส่งทำงถนน  
ระยะเร่งด่วน ซึ่งมีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2558 

 3) โครงกำรสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำร
และควำมจ ำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำยหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
ในพ้ืนที่โครงกำร และสอดคล้องกับสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นจริง
ก่อนมีกำรด ำเนินโครงกำร รวมทั้งเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (กำรคมนำคมขนส่งทำงถนน)  
เพ่ือรองรับกำรเดินทำง กำรขนส่ง และกำรเข้ำเป็นส่วนหนึ่ง
ของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) 

 4) โครงกำรมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจน 
สำมำรถวัดผลได้ทั้งในระยะสั้น และระยะยำว โดยมี
ควำมเชื่อมโยงหรือสะท้อนควำมส ำเร็จได้ตรงตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

ผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 
 ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินกำรบรรลุ

วัตถุประสงค์ของโครงกำร โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับ
กับเป้ำหมำยของโครงกำรว่ำสำมำรถด ำเนินกำรเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์โครงกำร 

 โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัด
ผลผลิตของโครงกำรที่ก ำหนดไว้ ซึ่งกำรด ำเนินโครงกำร
สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำย คือ สำมำรถ
ด ำเนินงำนบูรณะปรับปรุง ก่อสร้ำง และรองรับปริมำณ
จรำจร จ ำนวน 25,077 คัน/วัน ในปี 2558 และ 
จ ำนวน 30,911 คัน/วัน ในปี 2559 ดังนั้น ผลกำร
ประเมินด้ำนประสิทธิผลจึงได้รับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับ
ที่ดีมำก 

 ทั้งนี้ ข้อมูลปริมำณกำรจรำจรบริเวณทำงหลวง
หมำยเลข 4 ระหว่ำง กม.972+727 – กม.1008+965 
มีสถิติข้อมูลย้อนหลัง ดังนี้ 
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ปริมำณกำรจรำจร  (คัน/วัน) 

 

ที่มา: แขวงทำงหลวงกระบี่ จังหวัดกระบี ่

ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินควำมเหมำะสมของ

ปัจจัยที่จะท ำให้โครงกำรส ำเร็จตำมแผนกำรด ำเนินงำนใน
เชิงของปริมำณและคุณภำพ โดยพิจำรณำจำกประสิทธิภำพ
ด้ำนระยะเวลำที่ใช้ด ำเนินโครงกำร และกำรเบิกจ่ำยเงินกู้  

1) ขอบเขตการด าเนินโครงการ 
 

ขอบเขตการ
ด าเนินโครงการ 

แผน ผล 

1) เตรยีม
โครงกำรและขอ
อนุมัติโครงกำร 
 

จัดเตรียมรำยละเอียด
และน ำเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ
อนุมัติโครงกำร 

ได้รับอนุมัติ
งบประมำณ ตอน 1 

วงเงิน  
45,872,900 บำท  
และตอน 2 วงเงิน 

46,162,200 บำท 

ขอบเขตการ
ด าเนินโครงการ 

แผน ผล 

2) กำรคัดเลือก
ผู้รับจ้ำง 

จัดเตรียมรำยละเอียด
ด้วยวิธีกำรประกวด

รำคำ 

- ตอน 1 ผู้รับจ้ำง 
(บริษัท โกศล  

สถำปัตย์ จ ำกัด)        
- ตอน 2 ผู้รับจ้ำง 

(บริษัท เสริมสงวน
ก่อสร้ำง จ ำกัด)       

3) ลงนำมใน
สัญญำจ้ำง 

เสนอหัวหน้ำ 
ส่วนรำชกำร  

 เพื่อขออนุมัติวงเงิน
และสั่งจ้ำง 

ลงนำมในสญัญำจ้ำง 
เมื่อวันท่ี 

 6 กรกฎำคม 
2558 

 
4) กำรด ำเนินกำร
ก่อสร้ำง 

บูรณะทำงหลวง      
สำยหลักทำงหลวง
หมำยเลข 4 ตอน 

ตลำดเกำ่ – คลอ่งท่อม 
ตอน 1 และตอน 2 

บูรณะทำงหลวง
สำยหลัก ทำงหลวง
หมำยเลข 4 ตอน 
ตลำดเก่ำ – คล่อง

ท่อม ตอน 1 
ระหว่ำง กม.

981+220-กม.
984+500 

ปริมำณงำน 3.28 
กิโลเมตร และตอน 

2 ระหว่ำง กม.
987+700-กม.

991+000      
ปริมำณ 3.30 

กิโลเมตร 
ที่มา: แขวงทำงหลวงกระบี่ จังหวัดกระบี ่
 

2) ด้านระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
 หน่วยงำนมีกำรลงนำมสัญญำในวันที่  
6 กรกฎำคม 2558 และสิ้นสุดในวันที่ 3 พฤศจิกำยน 
2558 รวมระยะเวลำด ำเนินกำรตำมสัญญำ 120 วัน 
หน่วยงำนสำมำรถด ำเนินโครงกำรได้เร็วกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้ 
ดังนี้  
  

21,182 22,595 
24,371 25,077 

30,911 

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

 35,000

2555 2556 2557 2558 2559

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
กำรด ำเนินงำน
บูรณะปรับปรุง 
ก่อสร้ำงทำงหลวง
หมำยเลข 4 

- รองรับปริมำณ
จรำจรทีเ่พิ่มขึ้น     
ในปี 2558 รองรับ
ปริมำณกำรจรำจร 
จ ำนวน 25,077 
คัน/วันและในปี 
2559 สำมำรถ
รองรับปริมำณ
กำรจรำจร จ ำนวน 
30,911 คัน/วัน 

- รองรับปริมำณ
จรำจรทีเ่พิ่มขึ้น      
ในปี 2558 รองรับ
ปริมำณกำรจรำจร 
จ ำนวน 25,077 
คัน/วันและในปี 
2559 สำมำรถ
รองรับปริมำณ
กำรจรำจร จ ำนวน 
30,911 คัน/วัน 

ปี 
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กิจกรรม
ก่อสร้าง 

แผน ผล 
เริ่ม – 
เสร็จ 

จ านวน
วัน 

เริ่ม – เสร็จ จ านวนวัน 

ตอน 1 
 

6 ก.ค. 58 
– 

3 พ.ย. 58 

120 6 ก.ค. 58 
– 

6 ต.ค. 59 

92 
 
 

ตอน 2 6 ก.ค. 58 
– 

3 พ.ย. 58 

120 6 ก.ค. 58      
-                 

28 ต.ค. 58 

114 

  ที่มา: แขวงทำงหลวงกระบี่ จังหวัดกระบี ่

3) กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ 
 โครงกำรบูรณะทำงหลวงสำยหลัก ทำงหลวง
หมำยเลข 4 ตอน ตลำดเก่ำ – คลองท่อม ตอน 1 และ
ตอน 2 มีรำยละเอียดงำนหลัก ดังนี้  
 

โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก ตอน 1 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณงาน ตอน 1 

แผน ผล 
1 งำนขูดใส (milling) 

ผิวทำงเดิมลึก 5   
ซ.ม. 

44,950 ตร.ม. 44,954 ตร.ม. 

2 งำน Pavement 
in-Place 
Recycling 20 cm 
Thick (ทล-ม.
213/2543) 

44,950 ตร.ม. 44,954 ตร.ม. 

3 งำน Prime-Coat 
(ลำดบนหินคลุก
ผสมซีเมนต์) (ทล.-
ม.402/2557) 
 

44,950 ตร.ม. 44,954 ตร.ม. 

4 งำน Tack Coat 
(ทล-ม403/ 2531) 

66,800 ตร.ม. 66,577.50 
ตร.ม. 

5 งำน Asphalt 
Concrete Binder 
Course (ทล-ม.
408/2532) 

5,390 ตัน 5,396.16 ตัน 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณงาน ตอน 1 

แผน ผล 
6 งำน Asphalt 

Concrete 
Wearing Course 
5 cm. Thick (ทล-
ม.408/2532) 

66,800 ตร.ม. 66,577.503
ตร.ม. 

7 งำน Thermoplastic 
Paint (White) 
ระดับ 1 (ตำม
ข้อก ำหนดกำร
จัดท ำเครื่องหมำย
จรำจรบนผิวทำง
ของกรมทำงหลวง 
ประจ ำเดือน 
กรกฎำคม 2551 

1,215 ตร.ม. 1,384.077 
ตร.ม. 

8 งำน Thermoplastic 
Paint (Yellow) 
ระดับ 1 (ตำม
ข้อก ำหนดกำร
จัดท ำเครื่องหมำย
จรำจรบนผิวทำง
ของกรมทำงหลวง 
ประจ ำเดือน
กรกฎำคม 2551  
และตำมบันทึก
ส ำนักงำน
เลขำนุกำรกรม     
ที่ สลน.1/4567 
ลงวันท่ี 2 ธันวำคม 
2551) 

980 ตร.ม. 980 ตร.ม. 

9 งำนป้ำยมำตรฐำน
ในกำรก่อสร้ำง   
ชุดที่ 4 (ตำมคู่มือ
เครื่องหมำย
ควบคุมกำรจรำจร
ในงำนก่อสร้ำง 
บูรณะ และ
บ ำรุงรักษำทำง
หลวง ฉบับปี   
พ.ศ. 2545 

1 ชุด 1 ชุด 

ที่มา: แขวงทำงหลวงกระบี่ จังหวัดกระบี ่
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โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก ตอน 2 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณงาน ตอน 2 

แผน ผล 
1 งำนขูดใส (milling) 

ผิวทำงเดิมลึก 5   
ซ.ม. 

45,100 ตร.ม. 45,144 ตร.ม. 

2 งำน Pavement 
in-Place 
Recycling 20 
cm Thick (ทล-ม.
213/2543) 

45,100 ตร.ม. 44,764 ตร.ม. 

3 งำน Prime-Coat 
(ลำดบนหินคลุก
ผสมซีเมนต์) (ทล.-
ม.402/2557) 

45,100 ตร.ม. 44,764 ตร.ม. 

4 งำน Tack Coat 
(ทล-ม.
403/2531) 

66,700 ตร.ม. 66,953 ตร.ม. 

5 งำน Asphalt 
Concrete Binder 
Course (ทล-ม.
408/2532) 

5,410 ตัน 5,417 ตัน 

6 งำน Asphalt 
Concrete 
Wearing Course 
5 Cm. Thick 
(ทล-ม.
408/2532) 
 

66,700 ตร.ม. 66,573 ตร.ม 

7 งำน Thermoplastic 
Paint (White) 
ระดับ 1 (ตำม
ข้อก ำหนดกำร
จัดท ำเครื่องหมำย
จรำจรบนผิวทำง
ของกรมทำงหลวง 
ประจ ำเดือน 
กรกฎำคม 2551 

1,170 ตร.ม. 1,352 ตร.ม. 

8 งำน 
Thermoplastic 
Paint (Yellow) 
ระดับ 1 (ตำม
ข้อก ำหนดกำร
จัดท ำเครื่องหมำย
จรำจรบนผิวทำง
ของกรมทำงหลวง 
ประจ ำเดือน

990 ตร.ม. 990 ตร.ม. 

ล าดับ รายการ 
ปริมาณงาน ตอน 2 

แผน ผล 
กรกฎำคม 2551  
และตำมบันทึก
ส ำนักงำน
เลขำนุกำรกรม     
ที่ สลน.1/4567 
ลงวันท่ี 2 ธันวำคม 
2551) 

9 งำนป้ำยมำตรฐำน
ในกำรก่อสร้ำง ชุด
ที่ 4 (ตำมคู่มือ
เครื่องหมำย
ควบคุมกำรจรำจร
ในงำนก่อสร้ำง 
บูรณะ และ
บ ำรุงรักษำทำง
หลวง ฉบับปี พ.ศ.
2545 

1 ชุด 1 ชุด 

ทีม่า: แขวงทำงหลวงกระบี่ จังหวัดกระบี ่

 ภาพระหว่างด าเนินโครงการ 
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4) ค่าใช้จ่ายโครงการ 
วงเงินรวมของโครงกำร รวม 92,035,100 บำท 

แบ่งเป็น ตอน 1 วงเงิน จ ำนวน 45,872,900 บำท และ
ตอน 2 วงเงิน จ ำนวน 46,162,200 บำท ซึ่งด ำเนินกำร
โครงกำรและกำรเบิกจ่ำยเงินแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 
100 โดยแผนและผลกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรมี
รำยละเอียด ดังนี้ 

  หน่วย: บำท 
โครงการ แผน ผล 

ตอน 1 ระหว่ำง กม.
981+220 - กม.
984+500 

45,872,900 45,872,548 

ตอน 2 ระหว่ำง กม.
987+700 – กม.
991+000 

46,162,200 46,161,450 

รวม 92,035,100 92,033,999 

ที่มา: แขวงทำงหลวงกระบี่ 

5) แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน 
หน่วยงำนมีแผนและผลกำรเบิกจ่ำยเงิน ดังนี้ 
1) ตอน 1 ระหว่ำง กม.981 + 220 - กม.

984+500 ปรมิำณงำน 3.28 กิโลเมตร 
งวดที่ วงเงิน (บาท) แผน ผล 

1 45,872,900 ต.ค. 58 ต.ค. 58 

 

 2) ตอน 2  ระหว่ ำง กม.987+700 – กม.
991+000 ปริมำณงำน 3.30 กิโลเมตร 
งวดที่ วงเงิน (บาท) แผน ผล 

1 46,162,200 พ.ย. 58 พ.ย. 58 

ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact) 
 ได้คะแนน a: เพ่ือประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย
โครงกำรในภำพรวมหรือในระดับที่ก ำหนดไว้หรือไม่ ใน
ส่วนของผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกโครงกำรและ
ผลกระทบที่มีต่อเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
และสิ่งแวดล้อม จำกกำรที่มีโครงกำรดังกล่ำว  

เมื่อพิจำรณำจำกกำรเกิดผลลัพธ์จำกกำรด ำเนินโครงกำร 
ที่จะส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ดังนี้  

1) ผลกระทบทางตรงที่เกิดจากโครงการ 
   โครงกำรสำมำรถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือ

เป้ำหมำยของโครงกำรได้ในระดับดีมำก เนื่องจำกโครงกำร
สำมำรถรองรับปริมำณกำรจรำจร ท ำให้ผู้ใช้เส้นทำงมีควำม
ปลอดภัยในกำรใช้เส้นทำงมำกยิ่งขึ้น 
          แต่เนื่องจำกทำงหลวงหมำยเลข 4 เป็นทำงหลวงสำย
หลักของจังหวัดกระบี่ ซึ่งมีปริมำณกำรจรำจรเป็นจ ำนวนมำก 
เมื่อมีกำรด ำเนินโครงกำรจ ำเป็นที่ต้องปิดชองทำงกำรจรำจร
บำงส่วน ส่งผลกระทบต่อกำรเดินทำงในระหว่ำงก่อสร้ำง  
 2) ผลกระทบทางอ้อมที่เกิดจากโครงการ 
           ทำงหลวงหมำยเลข 4 สำมำรถเชื่อมต่อไปยัง
จังหวัดอ่ืน ๆ ในเขตภำคใต้ฝั่งอันดำมัน รวมทั้งชำยแดน
มำเลเซีย ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวสำมำรถเพ่ิมศักยภำพในกำร
เดินทำงเพ่ือให้ประชำชนผู้ใช้เส้นทำงสำมำรถเดนิทำงได้  
อย่ำงสะดวก รวดเรว็ และเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนกำรขนส่ง
มำกยิ่งขึ้น  

ภาพระหว่างด าเนินโครงการ 
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สรุปผลคะแนนประเมินโครงการ: A – พอใจมากที่สุด 

ผลการประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability) 
 ได้คะแนน a: เพ่ือประเมินควำมพร้อมของ
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรในกำรจัดท ำแผนบ ำรุงรักษำ 
และควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนินงำนภำยหลังโครงกำร
เสร็จสิ้นโดยพิจำรณำจำกควำมต่อเนื่องของกำรใช้ประโยชน์
จำกผลผลิตของโครงกำรเมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ 
  

ภาพระหว่างด าเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะที่ ๑ ช่วงประกันผลงำนจำกผู้รับจ้ำง 
   โครงกำรได้มีกำรจัดเตรียมกำรบริหำรและจัดกำร 
ตำมแผนบ ำรุงรักษำ และควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนินงำน
ให้บริกำรภำยหลังโครงกำรเสร็จสิ้น โดยก ำหนดเงื่อนไขให้
ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบในควำมช ำรุดบกพร่องของงำนจ้ำง 
หรือควำมเสียหำยภำยในก ำหนดเวลำ 2 ปี ผู้รับจ้ำงต้อง
รับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงตำมเงื่อนไขที่
ก ำหนดภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปีนับถัดจำกวันที่
กรมทำงหลวงได้รับมอบงำน  

ระยะที่ ๒ ช่วงหลังประกันผลงานเป็นต้นไป 
     จำกกำรประเมินควำมพร้อมของหน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำรหลังจำกด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จพบว่ำ 
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรได้มีกำรของบประมำณ 
ส ำหรับบ ำรุงรักษำจำกงบประมำณบ ำรุงปกติ ท ำให้เห็นได้
ว่ำหนว่ยงำนมีกำรวำงแผนเพื่อรองรับกำรท ำงำนในระยะยำว 
และสำมำรถบ ำรุงรักษำงำนโครงกำรในพ้ืนที่ดังกล่ำว  
ให้พร้อมใช้งำนได้อย่ำงยั่งยืนต่อไปในอนำคต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพผลการประเมินโครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตลาดเก่า – คล่องท่อม 
ตอน 1 และตอน 2 
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๑๐.๑๔ สรุปผลการประเมินโครงการ: พึงพอใจมำกท่ีสุด 

 

 

 

หลักเกณฑ ์ รายละเอียด ผลการประเมิน เหตุผลประกอบ 
๑. ความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์
โครงการ 

เพื่อประเมินว่ำกิจกรรมและวิธีกำรด ำเนิน 
โครงกำรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบำย 
และกำรจัดล ำดับควำมส ำคญั 

พึงพอใจมาก
ที่สุด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชำติฉบับที่ 10 และ 11  
โดยเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและ
ระบบโลจสิติกส์และแผนพัฒนำระบบ
ขนส่งทำงถนน ระยะเร่งด่วน รวมทั้ง 
โครงกำรเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม 
ด้ำนกำรคมนำคมขนส่งทำงถนน เพื่อรองรับ 
กำรเข้ำเป็นส่วนหน่ึงของประชำคม
เศรษฐกิจอำเซยีน (AEC) 

๒. ประสิทธิภาพ เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของปจัจัยที่จะท ำ
ให้โครงกำรส ำเร็จตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
ในเชิงปริมำณและคณุภำพ เช่น ตน้ทุนของ
โครงกำร ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนและ
ผลผลติที่ไดร้ับจำกกำรด ำเนินโครงกำร 

พึงพอใจมาก
ที่สุด 

โครงกำรมีแผนกำรเบิกจำ่ยจ ำนวน 1 งวด 
ซึ่งหน่วยงำนมีกำรเบิกจำ่ยเงินส ำหรับ
ด ำเนนิโครงกำรจริง โดยแบ่งจ่ำยเปน็ 1 งวด 
เมื่อเปรียบเทียบแผนและผลกำรด ำเนินงำน
พบว่ำ โครงกำรมีกำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำม
แผนที่ก ำหนดไว้ โดยสำมำรถเบิกจ่ำยเงิน
ทั้งสิ้น ตอน 1 จ ำนวน 45,872,900 
บำท และตอน 2 จ ำนวน 46,162,200 
บำท (คิดเป็นร้อยละ 100) 

๓. ประสิทธิผล เพื่อประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร โดยกำรเปรยีบเทียบผลผลิตทีไ่ดร้ับ
กับเป้ำหมำยของโครงกำร 

พึงพอใจมาก
ที่สุด 

โครงกำรสำมำรถด ำเนินกำรได้เปน็ไป
ตำมวัตถุประสงค์ ซึ่งสำมำรถรองรบั
ปริมำณจรำจรรวม จ ำนวน 30,911 
คัน/วัน ในปี 2559 

๔. ผลกระทบ เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำยโครงกำร 
ในภำพรวมหรือในระดับท่ีก ำหนดไว้หรือไม ่
ทั้งในแง่ของผลลัพธ์ทำงตรงและผลลัพธ์
ทำงอ้อมจำกโครงกำรและผลกระทบที่มีต่อ
เทคโนโลยีเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม 

พึงพอใจมาก
ที่สุด 

โครงกำรสำมำรถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
หรือเป้ำหมำยได้ในระดับดีมำก เนื่องจำก
โครงกำรสำมำรถรองรับปริมำณกำรจรำจร 
ท ำให้ผู้ใช้เส้นทำงมีควำมปลอดภัยในกำร
ใช้เส้นทำงมำกยิ่งขึ้น และโครงกำรสำมำรถ
เพิ่มศักยภำพในกำรเดินทำงเพื่อให้
ประชำชนผู้ใช้เส้นทำงสำมำรถเดินทำงได้
อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และเพิ่ม
ประสิทธิภำพด้ำนกำรขนส่งมำกยิ่งขึ้น 

๕. ความยั่งยืนของ
โครงการ 

เพื่อประเมินว่ำภำยหลังจำกโครงกำรสิ้นสุดแล้ว 
จะมีกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรตอ่ไปอย่ำงไร 
มีหน่วยงำนใดเป็นผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนิน
โครงกำรและบ ำรุงรักษำโครงกำรให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรต่อไปได้ รวมถึงผลผลติที่เกิดขึ้น
จำกโครงกำรหรือสิ่งที่ได้รับจำกโครงกำร 

พึงพอใจมาก
ที่สุด 

ภำยหลังจำกโครงกำรแล้วเสร็จ หน่วยงำน
ได้มีกำรจัดเตรียมกำรบริหำรและจดักำร
ตำมแผนบ ำรุงรักษำ โดยก ำหนดเง่ือนไข 
ให้ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบในควำมช ำรุด
บกพร่องของงำนจ้ำง หรือควำมเสียหำย
ภำยในก ำหนดเวลำ และหน่วยงำนได้มีกำร
ของบประมำณส ำหรับบ ำรุงรักษำจำก
งบประมำณบ ำรุงปกติรองรับไว้เรียบรอ้ยแล้ว 
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๑๐.๑๕ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
 เมื่อด ำเนินโครงกำรบูรณะทำงหลวงสำยหลัก  
ทำงหลวงหมำยเลข 4 ตอน ตลำดเก่ำ – คล่องท่อม  
ตอน 1 ระหว่ำงกม.981+220-กม.220-กม.984+500 
และตอน 2 กม.987+700-กม.991+000 แล้วเสร็จ 
จะช่วยพัฒนำรองรับปริมำณกำรจรำจรที่เพ่ิมสูงขึ้น  
ทั้งรถโดยสำรส่วนบุคคล รถโดยสำรสำธำรณะ 
รถบรรทุกโครงข่ำยระบบขนส่งทำงบกรองรับประชำคม
อำเซียน และเป็นโครงกำรที่เพ่ิมประสิทธิภำพและระดับ
กำรให้บริกำรที่ดี เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจและชุมชน 
(Accessibility) โดยกำรปรับปรุงทำง ซึ่งจะช่วยลด
ระยะเวลำในกำรเดินทำง และอ ำนวยควำมสะดวกต่อ 
ผู้ใช้เส้นทำงในกำรสัญจร รองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ 
โดยเฉพำะกำรท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพ่ิมมำกข้ึน รวมทั้ง
เป็นกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ 
รวมทั้งเป็นกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรคมนำคม
ขนส่งของประเทศ  

๑๐.๑๖ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 จำกกำรประเมินผลโครงกำรพบว่ำ โครงกำรมีควำม
สอดคล้องกับนโยบำยของรฐับำลและแผนงำนในด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมของประเทศเป็น 
อย่ำงยิ่ง โดยหน่วยงำนสำมำรถด ำเนินโครงกำรได้บรรลุ 
ตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ แม้ว่ำทำงภำคใต้เกิดฝนตก
บ่อยครั้ง อำจจส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนในบำงส่วน อีกทั้ง
ปัญหำเกี่ยวกับกำรปิดช่องทำงกำรจรำจรบำงช่วงเนื่องจำก
ทำงหลวงสำยดังกล่ำวเป็นเส้นทำงสำยหลัก อำจจะส่งผล
กระทบต่อกำรคมนำคมของประชำชนที่ใช้เป็นเส้นทำงสัญจร 
อย่ำงไรก็ดีกำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวสำมำรถด ำเนินกำร 
ได้เร็วกว่ำแผนทั้ง 2 สัญญำ ซึ่งจะช่วยบรรเทำควำมเดือน
ร้อนของประชำชน 

๑๐.๑๗ บทเรียนที่ได้รับ 
 บทเรียนทีไ่ด้รับจำกกำรประเมินผลเมื่อโครงกำร
แล้วเสร็จ (Ex-post Evaluation) คือ  
 1) กำรเบิกจ่ำยเงินส ำหรับด ำเนินโครงกำร
หน่วยงำนควรให้ผู้รับเหมำให้เบิกจ่ำยเงินเป็นไปตำมงวด
งำนที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดต้นทุน
ดอกเบี้ย ซึ่งจะเป็นภำระทำงกำรคลังในอนำคต 
 2) กำรด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงถนนในบริเวณ 
ที่มีปริมำณกำรสัญจรเป็นจ ำนวนมำกกำรออกแบบกำร
ก่อสร้ำงของหน่วยงำน ควรพิจำรณำช่วงเวลำที่ท ำกำร
ก่อสร้ำงเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชำชนเป็นวงกว้ำง 
รวมถึงกำรด ำเนินโครงกำรในพ้ืนที่ภำคใต้ซึ่งมีสภำพอำกำศ
ที่ฝนตกตลอดทั้งปี หน่วยงำนควรวำงแผนเพื่อไม่ให้เกิด
กำรด ำเนินกำรล่ำช้ำจำกสภำพอำกำศ 

๑๐.๑๘ ข้อเสนอแนะ 
 1) กำรด ำเนินโครงกำรในลักษณะเดียวกัน 
ในอนำคต หน่วยงำนจึงควรพิจำรณำถึงควำมเหมำะสม 
ในกำรออกแบบเพ่ือรองรับกำรใช้งำนให้เหมำะสมและเกิด
ควำมคุ้มค่ำในกำรใช้งบประมำณสูงสุด 
 2) กำรด ำเนินโครงกำรลักษณะเดียวกันในอนำคต
หน่วยงำนควรมีกำรก ำหนดแผนงำนก่อสร้ำงในช่วง
เทศกำลและพิจำรณำถึงสภำพภูมิอำกำศในช่วงที่มีกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนแล้วเสร็จเป็น 
ไปตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ป้องกันปัญหำกำรด ำเนินงำน
ล่ำช้ำ ซึ่งจะสะท้อนถึงต้นทุนทำงกำรเงิน 


