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๑๑. ๑๑. โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก สายทางหลวง
หมายเลข 21 ตอน บุ่งนาเต้า – สักหลง จังหวัด
เพชรบูรณ์
ภาพก่อนการดาเนินโครงการ

๑๑.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ: แขวงทำงหลวง
เพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงำนทำงหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
กรมทำงหลวง
๑๑.๒ ความเป็นมาของโครงการ
ทำงหลวงหมำยเลข 21 ตอน บุ่งน้ำเต้ำ – สักหลง
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นทำงหลวงสำยหลัก ก่อสร้ำงหรือ
บูรณะครั้งล่ำสุดเมื่อ พ.ศ. 2554 ซึ่งที่ผ่ำนมำมีปริมำณ
กำรจรำจรที่ใช้บนทำงหลวงสำยนี้เป็นจำนวน 11,896
คัน/ วัน และมีรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อ ขึ้นไปใช้เส้นทำงนี้
จำนวน 1,088 คัน/ วัน ซึ่งถือว่ำมีปริมำณกำรจรำจรมำก
โดยเฉพำะในช่วงฤดูกำลท่องเที่ยว เนื่องจำกเป็นเส้นทำง
ที่ใช้ไปยังวัดพระธำตุผำซ่อนแก้ว เขำค้อ ภูทับเบิก ภูลมโล
เป็นต้น อย่ำงไรก็ดี ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำกรมทำงหลวง
ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณบำรุงรักษำทำงหลวงไม่เพียงพอ
กับสภำพควำมชำรุดเสียหำยของทำงที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ซึ่งปัจจุบันโครงข่ำยทำงหลวงมีสภำพชำรุดเสียหำยมำก
เนื่องจำกปริมำณกำรจรำจรที่เพิ่มขึ้น นอกจำกนี้ ยังมี
รถบรรทุกหนักวิ่งผ่ำนเพื่อขนส่งพืชไร่/สินค้ำ เป็นจำนวนมำก
ทำให้ถนนเสียหำยถึงชั้นโครงสร้ำงทำง ไม่สำมำรถจะซ่อม
บำรุงปกติได้ ซึง่ สภำพทำงเดิมของทำงหลวงหมำยเลข 21
ตอน บุ่งน้ำเต้ำ – สักหลง เป็นแบบมำตรฐำนทำงชั้นพิเศษ
ผิวทำงแอสฟัลต์ กว้ำงข้ำงละ 7.00 เมตร เป็นเกำะกลำงถนน
ไหล่ทำงแอสฟัลต์ กว้ำงข้ำงละ 2.50 เมตร เขตทำงกว้ำง
ข้ำงละ 30.00 เมตร
๑๑.๓ วงเงินลงทุนโครงการ/แหล่งเงินกู้
- วงเงินลงทุนโครงการ: วงเงิน 46,317,100 บำท
- แหล่งเงินกู้: โครงกำรเงินกู้เพื่อกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและระบบขนส่งทำงถนน
ระยะเร่งด่วน มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2
กรอบวงเงิน 78,294.85 ล้ำนบำท (แผนงำน/โครงกำร
บริหำรจัดกำรระบบขนส่งทำงถนน ระยะเร่งด่วน ประจำปี
งบประมำณ 2558 (เพิ่มเติม) วงเงิน 40,692.01 ล้ำนบำท)
โดยกรมทำงหลวงได้รับกรอบงบประมำณ จำนวน 851
โครงกำร วงเงิน 25,000 ล้ำนบำท
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๑๑.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อซ่อมแซมผิวทำงที่ชำรุดเสียหำยให้มีสภำพ
ที่ดี ซึง่ เป็นกำรเพิ่มศักยภำพกำรเดินทำงและกำรขนส่งให้
มีประสิทธิภำพในกำรรองรับกำรปริมำณกำรจรำจรที่เพิ่ม
มำกขึ้น ทำให้ผู้ใช้เส้นทำงได้รับควำมสะดวกและปลอดภัย
2) เพื่อเพิ่มควำมแข็งแรงของชั้นโครงสร้ำงให้
สำมำรถรับน้ำหนักได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นกำรป้องกันมิให้เกิดควำม
เสียหำยของถนนมำกยิ่งขึ้น
3) เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำโครงข่ำยระบบทำงหลวง
ทีส่ ำคัญให้เชื่อมโยงพื้นที่ต่ำงๆ ครอบคลุมทุกภูมิภำคของ
ประเทศ ทำให้ประชำชนสำมำรถเดินทำงได้สะดวกมำกขึ้น
๑๑.๕ ลักษณะโครงการ
เป็นกำรดำเนินกำรบูรณะซ่อมแซมผิวทำงและชั้น
โครงสร้ำงทำงของทำงหลวงสำยหลัก
1) งำนซ่อมผิวทำงแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี
Pavement In-Place Recycling ตำมมำตรฐำน
หมุนเวียนวัสดุทำงเดิมมำใช้งำนใหม่
2) งำนเสริมผิวทำงด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ตำมข้อกำหนดพิเศษ กำหนดให้ปูผิว Asphalt Concrete
Binder Course หนำ 5 เซนติเมตร บน Prime Coat
และปูผิว Asphalt Concrete Wearing Course หนำ
5 เซนติเมตร บน Tack Coat ที่มีควำมเสียหำยมำก
3) งำนสีตีเส้นจรำจรด้วย Thermoplastic Paint
๑๑.๖ ขอบเขต/พื้นที่ดาเนินโครงการ
โครงข่ำยทำงหลวงหมำยเลข 21 ตอนบุง่ น้ำเต้ำ
– สักหลวง ระหว่ำงกิโลเมตรที่ 251+775 –
254+775 (LT.) และกิโลเมตรที่ 252+500 –
254+775 (RT.) รวมระยะทำง 5.275 กม.
ภาพตรวจสอบหน้างานจริงก่อนการดาเนินโครงการ

๑๑.๗ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ
เริ่มดำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎำคม – 7
ธันวำคม 2558 โดยมีระยะเวลำดำเนินกำรจำนวน 150 วัน
ภาพระหว่างดาเนินการ - ป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง
โครงการ

๑๑.๘ ผู้รับจ้าง: ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ณัฐติรัตน์ก่อสร้ำง โดย
กรมทำงหลวงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงงำน ดังนี้
คณะกรรมการตรวจการจ้างงาน
ชื่อ – สกุล
1) นำยอภิชำติ
จันทรทรัพย์
2) นำยพงศ์พันธ์
คงสมบูรณ์
3) นำยรำชศักดิ์
สุทธินวล
4) นำยแสงทอง
พำแก้ว
5) นำยธรำวุฒิ
หรัญรัตน์

ตาแหน่ง
คณะกรรมการ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
ประธาน
ทำงหลวงที่ 6
ผู้อำนวยกำรแขวงทำง
กรรมการ
หลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
วิศวกรโยธำชำนำญ
กรรมการ
กำญพิเศษ
รองผู้อำนวยกำรแขวง
กรรมการ
ทำงหลวงเพชรบูรณ์
ที่ 1 (ฝ่ำยปฏิบตั ิกำร)
หัวหน้ำหมวดทำง
กรรมการ
หลวงหล่มสัก

๑๑.๙ เลขทีส่ ัญญา: พช.1/40/2558 ลงวันที่ 10
กรกฎำคม 2558
๑๑.๑๐ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: ใช้วิธีประกวดรำคำจ้ำงด้วย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
๑๑.๑๑ ผู้ควบคุมงาน: กรมทำงหลวงได้แต่งตั้งคณะ
ผู้ควบคุมงำน ดังนี้
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ชื่อ – สกุล
1) นำยวรวุฒิ
วิทยำพำสุข
2) นำยสุรศักดิ์
ใจสนธิ์
3) นำยวีระพันธ์
จันทร์ดี
4) นำยเอกลักษณ์
แสนหูม

ตาแหน่ง
รองผู้อำนวยกำรแขวง
ทำงหลวงเพชรบูรณ์
ที่ 1 (ฝ่ำยวิศวกรรม)
หัวหน้ำงำนวำงแผน
แขวงทำงหลวง
เพชรบูรณ์ที่ 1
นำยช่ำงโยธำ
ชำนำญงำน
วิศวกรโยธำ
ปฏิบัติกำร

ผู้ควบคุมงาน
ผู้ควบคุมงำน
ผู้ช่วย
ผู้ควบคุมงำน
ผู้ช่วย
ผู้ควบคุมงำน
ผู้ช่วย
ผู้ควบคุมงำน

๑๑.๑๒ ผลการเบิกจ่าย
โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก สายทางหลวง
หมายเลข 21 ตอน บุ่งนาเต้า – สักหลง จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วย: บำท

เบิกจ่ำยพบว่ำ โครงกำรสำมำรถเบิกจ่ำยเงินได้เร็วกว่ำแผน
ที่ตั้งไว้ถึง 3 เดือน เป็นเงินจำนวน 6,974,999.91 บำท
หรือคิดเป็นร้อยละ 15.06 และเบิกจ่ำยเงินส่วนที่เหลืออีก
ร้อยละ 84.94 ครบตำมแผนกำรเบิกจ่ำยเงินของโครงกำร
๑๑.๑๓ การให้คะแนนผลการประเมินโครงการ
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ (Terminal Evaluation Results)
การ
ประเมินผล

เกณฑ์การให้คะแนน

ความสอดคล้อง a : สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลอย่ำงมำก
b : สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลบำงส่วน
(Relevance) c : ไม่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล
ประสิทธิผล a : บรรลุวตั ถุประสงค์มำกกว่ำ 80% ของแผนทีว่ ำงไว้
(Effectiveness) b : บรรลุวัตถุประสงค์มำกกว่ำ 50% - 80% ของแผนที่วำงไว้
c : บรรลุวตั ถุประสงค์นอ้ ยกว่ำ 50% ของแผนที่วำงไว้
a : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ มีประสิทธิภำพ
ประสิทธิภาพ b : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ บำงส่วนไม่มีประสิทธิภำพ
(Efficiency) c : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ ไม่มีประสิทธิภำพ
ผลกระทบ
(Impact)

a : ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทำงอ้อม ทีส่ ่งผลกระทบในเชิงบวก
b : ส่งผลให้เกิดปัญหำ และผลกระทบในเชิงลบ
c : ส่งผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชิงลบอย่ำงร้ำยแรง
ความยั่งยืน a : มัน่ ใจว่ำโครงกำรมีควำมยั่งยืน
(Sustainability) b:มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหำแต่มีโอกำสพัฒนำและแก้ไขให้ยั่งยืนได้
c : ไม่อำจดำเนินกำรอย่ำงยั่งยืนหำกไม่ได้รับควำมช่วยเหลือ

Overall Rating

คะแนน

a
a
a
a
a
A

โครงกำรมีผลกำรประเมินในภำพรวมอยู่ในระดับ A
– พึงพอใจมำกที่สุด โดยมีคะแนนกำรประเมินผลทั้ง 5 ด้ำน
คือ ควำมสอดคล้อง ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ ผลกระทบ
และควำมยั่งยืน อยู่ในระดับ a ทั้งหมด โดยมีรำยละเอียด
ดังนี้
ที่มา: แขวงทำงหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงำนทำงหลวงที่ 6
(เพชรบูรณ์) กรมทำงหลวง

โครงกำรมีวงเงินลงทุนจำนวน 46,317,100 บำท โดยมี
แผนกำรเบิกจ่ำยเงินเพียง 1 งวด เมื่อสิ้นสุดโครงกำรใน
เดือนธันวำคม 2558 อย่ำงไรก็ดี หน่วยงำนมีกำรเบิก
จ่ำยเงินจริงสำหรับดำเนินโครงกำรดังกล่ำว แบ่งออกเป็น 2
งวด กล่ำวคือ ในเดือนกันยำยน 2558 เบิกจ่ำยเงิน จำนวน
6,974,999.91 บำท และในเดือนธันวำคม 2558 เบิก
จ่ำยเงิน จำนวน 39,342,00.09 บำท รวมเบิกจ่ำยจำนวน
46,317,100 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของวงเงิน
ลงทุนโครงกำร ทัง้ นี้ เมื่อเปรียบเทียบแผนและผลกำร

ผลการประเมินด้านความสอดคล้อง (Relevance)
ได้คะแนน a: กำรดำเนินโครงกำรบูรณะทำงหลวง
สำยหลักมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล ดังนี้
1) แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ 10 ในยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจให้
สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
และระบบโลจิสติกส์ ซึ่งกำรบูรณะทำงหลวงสำยหลักให้มี
ควำมมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย เป็นกำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน (กำรคมนำคมขนส่งทำงถนน)
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ภาพระหว่างดาเนินโครงการงาน – MILLING 5 CM. DEPTH

ทำงถนน ระยะเร่งด่วน ซึ่งมีควำมจำเป็นต่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดำเนินกำรตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2558
4) กำรดำเนินโครงกำรบูรณะทำงหลวงสำยหลัก
ซึ่งมีกำรซื้อวัสดุดำเนินงำนและกำรจ้ำงแรงงำนสอดคล้อง
กับโครงกำรภำยใต้มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบำล
ที่เห็นชอบให้ดำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรไทยเข้มแข็ง
2555 เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม 2552 ที่กระตุ้นให้มีกำร
จ้ำงแรงงำน รวมถึงกำรใช้จ่ำยในประเทศ รวมทั้งเพื่อเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยในอนำคต
5) โครงกำรดังกล่ำวตอบสนองต่อควำมต้องกำร
และควำมจำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำยหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในพื้นที่โครงกำร รวมทั้งเพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน (กำรคมนำคมขนส่งทำงถนน)
เพื่อรองรับกำรเดินทำง กำรขนส่ง และกำรเข้ำเป็นส่วน
หนึ่งของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN
Economic Community: AEC)
ภาพระหว่างดาเนินโครงการ – งาน SOFT MATERIAL
EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)

2) แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ในยุทธศำสตร์ที่ ๕.5
กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพื่อควำม
มัน่ คงทำงเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศำสตร์ย่อยที่ 5.5.1
กำรพัฒนำควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือในภูมิภำคต่ำง ๆ ซึ่งมุ่งพัฒนำ
ด้ำนกำรบริกำรขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภำพและ
ได้มำตรฐำนสำกล ปรับปรุงกฎระเบียบกำรขนส่งคนและ
สินค้ำที่เกีย่ วข้อง พัฒนำบุคลำกรในธุรกิจกำรขนส่งและ
โลจิสติกส์เชื่อมโยงกำรพัฒนำพื้นที่เขตเศรษฐกิจ ตลอดจน
เชื่อมโยงระบบกำรผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ
3) มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 กรอบ
วงเงิน 78,294.85 ล้ำนบำท (แผนงำน/โครงกำรบริหำร
จัดกำรระบบขนส่งทำงถนน ระยะเร่งด่วน ประจำปี
งบประมำณ 2558 (เพิ่มเติม) โครงกำรเงินกู้เพื่อกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและระบบขนส่ง
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ผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness)
ได้คะแนน a : เพื่อประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงกำร โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับกับเป้ำหมำย
ของโครงกำร สำมำรถดำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
โครงกำร เนื่องจำกกำรดำเนินโครงกำรบูรณะทำงหลวงสำยหลัก
ทำงหลวงหมำยเลข 21 ตอน บุง่ น้ำเต้ำ – สักหลง สำมำรถ
ดำเนินงำนได้บรรลุตำมเป้ำหมำยตัวชีว้ ัดผลผลิตที่ตั้งไว้
คือสำมำรถดำเนินงำนบูรณะปรับปรุงทำงหลวงสำยดังกล่ำว

รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2559 - 2560

ให้มีสภำพดี แข็งแรง ปลอดภัย และสวยงำม พร้อมทั้ง
สำมำรถรองรับกำรเดินทำง กำรขนส่งได้เพิ่มมำกขึ้น
ซึ่งเป็นไปตำมสัญญำและรูปแบบรำยกำรที่ตั้งไว้ทุกประกำร
ผลผลิต
กำรดำเนินงำน
บูรณะทำง
หลวงสำยหลัก
ทำงหลวง
หมำยเลข 21

แผนงำน
ผลกำรดำเนินงำน
- รองรับปริมำณ
- รองรับปริมำณ
จรำจรรวมจำนวน จรำจรรวมจำนวน
11,225 คัน/วัน
11,225 คัน/วัน
- รองรับปริมำณ
- รองรับปริมำณ
จรำจรรถบรรทุก
จรำจรรถบรรทุก
ขนำดใหญ่ จำนวน ขนำดใหญ่ จำนวน
1,254 คัน/วัน
1,254 คัน/วัน
ที่มา: แขวงทำงหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงำนทำงหลวงที่ 6
(เพชรบูรณ์) กรมทำงหลวง
ภาพระหว่างดาเนินโครงการ – งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE

9,445 คัน ในปี 2558 เป็นจำนวน 11,225 คัน
หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 1,780 คัน โดยมีสถิติย้อนหลัง ดังนี้
จุดสำรวจทำงหลวง
หมำยเลข 21 ตอน
บุ่งน้ำเต้ำ – สักหลวง
ก่อนดำเนินกำร
หลังดำเนินกำร

ปี
2556
2557
2558
2559

ปริมำณกำรจรำจร
(จำนวนยำนพำหนะ:
คัน)
11,896
13,100
9,445
11,225

ที่มา: ปี 2556 – 2558 ข้อมูลจำกรำยงำนปริมำณกำรจรำจรบนทำงหลวง
แผ่นดินประจำปี จำกสำนักอำนวยควำมปลอดภัย และปี 2559
ค่ำเฉลี่ยจำกแบบสำรวจปริมำณกำรจรำจรบนทำงหลวงแผ่นดิน
(ส.1-02) (สำรวจวันที่ 27 เม.ย. 59 และวันที่ 27 ก.ค. 59)

ปริมาณการจราจรบริเวณจุดสารวจทางหลวงหมายเลข 21
ตอน บุ่งนาเต้า – สักหลวง
จำนวน: คัน

ก่อนดำเนินกำร
หลังดำเนินกำร

1) ปริมาณการจราจรบริเวณทางหลวงหมายเลข 21
ข้อมูลปริมำณกำรจรำจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำง
โครงกำรบูรณะทำงหลวงสำยหลัก ทำงหลวงหมำยเลข 21
ตอนบุ่งน้ำเต้ำ – สักหลวง ระหว่ำงกิโลเมตรที่ 251+775 –
254+775 (LT.) และกิโลเมตรที่ 252+500 –
254+775 (RT.) รวมระยะทำง 5.275 กิโลเมตร เจ้ำหน้ำที่
หมวดทำงหลวงหล่มสัก แขวงทำงหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
ทำกำรแจงนับยำนพำหนะบนทำงหลวงตำมวันสำรวจที่
สำนักอำนวยควำมปลอดภัยกำหนด โดยแจงนับแยก
ประเภทตำมแบบสำรวจปริมำณกำรจรำจรรำยชั่วโมง
(แบบ ส.1-01) ตั้งแต่เวลำ 07.00 – 19.00 น.
รวมจำนวน 12 ชัว่ โมง และสรุปข้อมูลที่ได้ลงแบบสำรวจ
ปริมำณกำรจรำจรบนทำงหลวงแผ่นดิน (ส.1-02)
ซึ่งในปี 2559 ปริมำณกำรจรำจรมีจำนวนเพิ่มขึ้นจำก

ภาพระหว่างดาเนินโครงการ – งาน CRUSHED ROCK SOIL
AGGREGATE TYPE BASE (หลวม) ตรวจสอบความหนาแน่นของพื้นทาง
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รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2559 - 2560
ภาพระหว่างดาเนินโครงการ – งาน PAVEMENT IN-PLACE
RECYCLING OF EXISTING BASE 20 CM. THICK

ภาพระหว่างดาเนินโครงการ – งาน PRIME COAT

2) ปริมาณการจราจรบริเวณทางหลวงหมายเลข 21 จาแนกตามประเภทยานพาหนะ
หน่วย : คัน
ประเภทยานพาหนะ
รถยนต์
รถ
รถ
รถ
รถ
รถบรรทุก รถบรรทุก
รถ
รถ
นั่ง
โดยสาร โดยสาร โดยสาร บรรทุก
ขนาด
ขนาด
บรรทุก บรรทุก
> 7 คน ขนาด
ขนาด
ขนาด ขนาดเล็ก 2 เพลา
3 เพลา
พ่วง
กึ่งพ่วง
เล็ก
กลาง
ใหญ่
(4 ล้อ)
(6 ล้อ)
(10 ล้อ)
ก่อน
เข้ำ 1,598
352
54
0
61
2,574
150
65
62
54
ดำเนินกำร ออก 1,463
286
66
0
50
2,280
164
64
56
46
(ปี 2558) รวม 3,061
638
120
0
111
4,854
314
129
118
100
หลัง
เข้ำ 2,037
873
71
0
45
2,227
250
106
99
58
ดำเนินกำร ออก 2,082 1,010
66
2
52
1,605
278
157
138
66
(ปี 2559) รวม 4,119 1,883
137
2
97
3,832
528
263
237
124
ที่มา: ปี 2556 – 2558 ข้อมูลจำกรำยงำนปริมำณกำรจรำจรบนทำงหลวง แผ่นดินประจำปี จำกสำนักอำนวยควำมปลอดภัย
ปี 2559 ค่ำเฉลี่ยจำกแบบสำรวจปริมำณกำรจรำจรบนทำงหลวงแผ่นดิน (ส.1-02) (สำรวจวันที่ 27 เม.ย. 59 และวันที่ 27 ก.ค. 59)

จุดสารวจ
ทางหลวง ขาเข้า รถยนต์
หมายเลข ขาออก
นั่ง
21
< 7 คน
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รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2559 - 2560

เมื่อพิจำรณำปริมำณกำรจรำจรแยกประเภท
ยำนพำหนะของทำงหลวงหมำยเลข 21 ตอน บุ่งน้ำเต้ำ –
สักหลง กม. 251 + 775 – 254 + 775 (LT.) และ
กม. 252 + 500 – 254 + 775 (RT.) ในปี 2559
ซึ่งเป็นปีที่โครงกำรแล้วเสร็จ เทียบกับปี 2558 ซึ่งเป็น
ปีก่อนที่จะดำเนินโครงกำร พบว่ำ ปริมำณยำนพำหนะ
ในภำพรวมเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญ โดยยำนพำหนะ
ประเภทรถยนต์นั่งมำกกว่ำ 7 คน เป็นประเภทที่มีปริมำณ
กำรจรำจรในเส้นทำงดังกล่ำวเพิ่มสูงขึ้นมำกที่สุด
จำกจำนวน 638 คัน ในปี 2558 เป็นจำนวน 1,883
คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 195.14
3) สถิติการเกิดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่โครงการ

ภาพระหว่างดาเนินโครงการ – งาน TACK COAT

ภาพระหว่างดาเนินโครงการ –
งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK

จำนวน
บำดเจ็บ เสียชีวิต
ช่วงเวลำ
ปี
(ครั้ง)
(รำย)
(รำย)
(Accidents) (Injuries) (Deaths)
2556
1
2
ก่อน
2557
2
1
1
ดำเนินกำร
2558
1
1
หลังดำเนินกำร 2559
ที่มา: ระบบรำยงำนอุบัตเิ หตุบนทำงหลวง (Highway Accident
Information Management System: HAIMS)

เจ้ำหน้ำที่หมวดทำงหลวงหล่มสัก แขวงทำงหลวง
เพชรบูรณ์ที่ 1 ทำกำรสำรวจจำนวนอุบัติเหตุ หำกเกิด
อุบัติเหตุ หัวหน้ำหมวดทำงหลวงจะดำเนินกำรตรวจ
สถำนที่เกิดเหตุและรำยงำนอุบัติเหตุตำมแบบฟอร์ม
Highway Accident Information Management
System (HAIMS) เสนอผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำน และ
เจ้ำหน้ำที่งำนสำรสนเทศบันทึกข้อมูลรำยงำนอุบัติเหตุ
ผ่ำนระบบ HAIMS โดยสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่
ดำเนินโครงกำรฯ ในปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่โครงกำรแล้วเสร็จ
เทียบกับปี 2558 ซึ่งเป็นปีก่อนที่จะดำเนินโครงกำร
พบว่ำ ไม่มีอุบัติเหตุ ไม่มีกำรบำดเจ็บ และไม่มีกำรเสียชีวิต
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรบูรณะทำงหลวงให้มี
ควำมแข็งแรง ปลอดภัย ทำให้ผู้ใช้เส้นทำงได้รับควำมสะดวก
และปลอดภัย ซึ่งเป็นกำรเพิ่มศักยภำพกำรเดินทำงและ
กำรขนส่งให้มีประสิทธิภำพในกำรรองรับกำรปริมำณ
กำรจรำจรที่เพิ่มขึ้น

ภาพระหว่างดาเนินโครงการ –
งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.
THICK
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รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2559 - 2560
ภาพระหว่างดาเนินโครงการ – งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)

ภาพระหว่างดาเนินโครงการ –งาน THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)

ขอบเขตงาน
แผน
2) กำร
จัดเตรียมรำยละเอียด
คัดเลือก และขั้นตอนกำรประกวด
ผู้รับจ้ำง รำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
3) ลงนำม เสนอหัวหน้ำส่วน
ในสัญญำ รำชกำรเพื่อขออนุมัติ
จ้ำง
วงเงินและสั่งจ้ำง
4) กำร
บูรณะปรับปรุงก่อสร้ำง
ดำเนินกำร ทำงหลวงหมำยเลข 21
ก่อสร้ำง ตอน ตอน บุ่งน้ำเต้ำ –
สักหลง กม. 251 +
775 – 254 + 775
(LT.) และ กม. 252 +
500 – 254 + 775
(RT.) ระยะทำงรวม
5.275 กม.

ผล
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
ณัฐติรตั น์ก่อสร้ำง
วงเงิน 46,317,100
บำท
ลงนำมในสัญญำจ้ำง
เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 58
บูรณะปรับปรุงก่อสร้ำง
ทำงหลวงหมำยเลข 21
ตอน ตอน บุ่งน้ำเต้ำ –
สักหลง กม. 251 +
775 – 254 + 775
(LT.) และ กม. 252
+ 500 – 254 +
775 (RT.) ระยะทำง
รวม 5.275 กม.

ที่มา: แขวงทำงหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงำนทำงหลวงที่ 6
(เพชรบูรณ์) กรมทำงหลวง

ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ (Efficiency)
ได้คะแนน a : เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของ
ปัจจัยที่ทำให้โครงกำรสำเร็จตำมแผนกำรดำเนินงำนใน
เชิงปริมำณและคุณภำพโดยพิจำรณำจำกประสิทธิภำพ
ด้ำนระยะเวลำที่ใช้ดำเนินโครงกำรและด้ำนกำรเบิกจ่ำย
เงินกู้ของโครงกำร ดังนี้
1) ขอบเขตการดาเนินโครงการ
ขอบเขตงาน
1) เตรียม
โครงกำร
และขอ
อนุมัติ
โครงกำร
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แผน
จัดเตรียมรำยละเอียด
และนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ
อนุมัติโครงกำร

ผล
ได้รับอนุมัติ
งบประมำณ วงเงิน
46,500,000 บำท

2) ด้านระยะเวลาการดาเนินโครงการ
หน่วยงำนดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จเรียบร้อย
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยทำงหลวงหมำยเลข 21 ตอน
บุ่งน้ำเต้ำ – สักหลง ดังกล่ำวมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไป
ตำมรำยละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญำ โดยระยะเวลำ
ในกำรดำเนินกำรส่งมอบครุภัณฑ์ตำมสัญญำ จำนวน
150 วัน แต่ผู้รับจ้ำงสำมำรถดำเนินกำรได้เร็วกว่ำแผน
ที่กำหนดไว้ จำนวน 3 วัน ดังนี้
แผน
ผล
กิจกรรม เริ่ม – เสร็จ จานวน เริ่ม – เสร็จ จานวน
(วัน)
(วัน)
งำนทำง
11 ก.ค. – 150 11 ก.ค. – 147
7 ธ.ค. 58
7 ธ.ค. 58
ที่มา: แขวงทำงหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงำนทำงหลวงที่ 6
(เพชรบูรณ์) กรมทำงหลวง

รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2559 - 2560
ภาพระหว่างดาเนินโครงการ –การตรวจวัดค่าการสะท้อนแสง
เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สีเหลือง (มากกว่า 200 หน่วย)

ภาพคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงาน

ภาพระหว่างดาเนินโครงการ –การตรวจวัดค่าการสะท้อนแสง
เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง สีขาว (มากกว่า 300 หน่วย)

ภาพระหว่างดาเนินโครงการ – งาน TRAFFIC MANAGEMENT
DURING CONSTRUCTION

3) ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมการก่อสร้าง และแผน/
ผลการเบิกจ่ายเงินโครงการ
กิจกรรมบูรณะทำงหลวงหมำยเลข 21 ตอน
บุ่งน้ำเต้ำ – สักหลง กม. 251 + 775 – 254 + 775 (LT.)
และ กม. 252 + 500 – 254 + 775 (RT.) ระยะทำง
รวม 5.275 กม. มีปริมำณงำนและค่ำงำนแต่ละงวด
รวมจำนวน 46,317,100 บำท จำกวงเงินลงทุน
โครงกำร จำนวน 46,500,000 บำท เมื่อพิจำรณำจำก
ประสิทธิภำพด้ำนกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ หน่วยงำนเจ้ำของ
โครงกำรมีแผนกำรเบิกจ่ำย 1 ครั้ง ในเดือนธันวำคม 2558
จำนวน 46,317,100 บำท อย่ำงไรก็ดี หน่วยงำนได้
เบิกจ่ำยเงินกู้แบ่งออกเป็น 2 งวด กล่ำวคือ ในเดือน
กันยำยน 2558 เบิกจ่ำยเงิน จำนวน 6,974,999.91
บำท หรือเบิกจ่ำยร้อยละ 15.60 และในเดือนธันวำคม
2558 เบิกจ่ำยเงิน จำนวน 39,342,00.09 บำท หรือ
เบิกจ่ำยร้อยละ 84.94 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบแผนและผล
กำรเบิกจ่ำยเงินพบว่ำ โครงกำรมีกำรเบิกจ่ำยเงินร้อยละ
100 และเบิกจ่ำยเร็วกว่ำแผนที่กำหนดไว้ ดังนี้
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ที่

รำยกำร

1 งาน MILLING 5CM.
DEPTH
2 งาน SOFT MATERIAL
EXCAVATION
(EXCAVATION ONLY)
3 งาน SOIL AGGREGATE
SUBBASE
4 งาน CRUSHED ROCK
SOIL AGGREGATE
TYPE BASE
5 งาน PAVEMENT
IN-PLACE RECYCLING
OF EXISTING BASE
20CM. THICK
6 งาน PRIME COAT
7 งาน TACK COAT
8 งาน ASPHALT
CONCRETE BINDER
COURSE 5 CM. THICK
9 งาน ASPHALT
CONCRETE WEARING
COURSE 5 CM. THICK
10 งาน THERMOPLASTIC
PAINT, YELLOW
11 งาน THERMOPLASTIC
PAINT, WHITE
12 งาน TRAFFIC
MANAGEMENT
DURING
CONSTRUCTION

หน่วย
ตร.ม.

รำคำต่อ
ค่ำงำนตำมสัญญำ
ค่ำงำนที่ทำได้
ค่ำงำนขอเบิกจ่ำยงวดที่ 1
หน่วย
จำนวน
เป็นเงิน (บำท)
จำนวน
เป็นเงิน (บำท)
จำนวน
เป็นเงิน (บำท)
13.17 48,210.00
634,925.70 48,210.00
634,925.70 48,210.00
634,925.70

ค่ำงำนขอเบิกจ่ำยงวดที่ 2
จำนวน
เป็นเงิน (บำท)
-

ลบ.ม.

54.09

350.00

18,931.50

350.00

18,931.50

350.00

18,931.50

-

-

ลบ.ม.

214.37

150.00

32,155.50

150.00

32,155.50

150.00

32,155.50

-

-

ลบ.ม.

443.31

335.00

148,508.85

335.00

148,508.85

335.00

148,508.85

-

-

4,772,790.00

-

-

ตร.ม.

99.00 48,210.00

4,772,790.00 48,210.00

4,772,790.00 48,210.00

ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.

48.70 48,210.00
13.57 61,665.00
334.33 48,210.00

2,347,827.00 48,210.00
836,794.05 61,665.00
16,118,049.30 48,210.00

2,347,827.00 28,083.95
836,794.05
16,118,049.30
-

ตร.ม.

335.32 61,665.00

20,677,507.80 61,665.00

20,677,507.80

ตร.ม.

362.97

770.00

279,486.90

770.00

ตร.ม.

362.97

1,225.00

444,638.25

L.S.

5,485.15

1.00

5,485.15

รวม

46,317,100.00

1,367,688.37 20,126.05
61,665.00
48,210.00

980,138.64
836,794.05
16,118,049.30

-

61,665.00

20,677,507.80

279,486.90

-

770.00

279,486.90

1,225.00

444,638.25

-

1,225.00

444,638.25

1.00

5,485.15

-

1.00

5,485.15

46,317,100.00

6,974,999.91

39,342,100.09

ที่มา: แขวงทำงหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงำนทำงหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) กรมทำงหลวง

ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact)
ได้คะแนน a : เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย
โครงกำรในภำพรวมหรือในระดับที่กำหนดไว้หรือไม่
ในส่วนของผลลัพธ์ทำงตรงและผลลัพธ์ทำงอ้อมจำก
โครงกำร รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จำกกำรที่มีโครงกำร
ดังกล่ำว ดังนี้
- ผลกระทบทางตรงที่เกิดจากโครงการ
1) โครงกำรสำมำรถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
หรือเป้ำหมำยของโครงกำรได้ในระดับดีมำก เนื่องจำก
โครงกำรสำมำรถรองรับปริมำณกำรจรำจรได้ตำมแผนงำน
ที่ตั้งไว้ที่จำนวน 11,225 คัน/วัน รถบรรทุก 1,254
คัน/วัน
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2) ประชำชนผู้ใช้เส้นทำงสำมำรถเดินทำงได้
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึง่ สำมำรถวัดได้จำกสถิติ
กำรเกิดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่โครงกำรที่มีจำนวนลดลง
รวมถึงสำมำรถลดระยะเวลำในกำรเดินทำงให้สั้นลง
ส่งผลถึงกำรใช้น้ำมันลดลง ลดค่ำใช้จ่ำย ทำให้สำมำรถ
เก็บเงินเพื่อนำไปลงทุนหรือใช้จ่ำยอย่ำงอื่นได้เพิ่มขึ้นด้วย
3) ปริมำณฝุ่นละอองในระหว่ำงดำเนินกิจกรรม
ซ่อมบูรณะทำงหลวงดังกล่ำว หำกตรวจสอบด้วยสำยตำ
มีปริมำณมำก
- ผลกระทบทางอ้อมที่เกิดจากโครงการ
1) ถนนดี มีควำมปลอดภัย ผู้ใช้เส้นทำงขับขี่
อย่ำงสบำยใจ มีควำมพอใจ อำจส่งผลให้มีนักท่องเที่ยว
มำใช้บริกำรเส้นทำงหลวงสำยหลักหมำยเลข 21 ที่ผ่ำน

รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2559 - 2560

ไปยังสถำนที่ท่องเที่ยวเพิ่มมำกขึ้น เช่น เขำค้อ ภูทับเบิก
ผ่ำซ่อนแก้ว เป็นต้น ซึ่งทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น
2) ตลำดหล่มสักเป็นตลำดกลำงที่สำมำรถพัฒนำ
ศักยภำพให้เป็นตลำดกำรส่งออกไปทั่วประเทศ และ/หรือ
ต่ำงประเทศ เช่น ตลำดไท กรุงเทพมหำนคร ตลำดท่ำลี่
จังหวัดเลย หลวงพระบำง ประเทศลำว เป็นต้น
หำกเส้นทำงดี ส่งผลให้กำรขนส่งพืชไร่/สินค้ำ มีควำมสะดวก
รวดเร็ว ทำให้ลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งลงได้
3) เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน (กำรคมนำคมขนส่งทำงถนน) เพื่อรองรับ
กำรเดินทำง กำรขนส่ง และกำรเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน

ระยะที่ 2 ช่วงหลังประกันผลงำนเป็นต้นไป
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรมีกำรวำงแผนเพื่อ
รองรับกำรทำงำนในระยะยำว ดังนี้
1) ของบประมำณสำหรับบำรุงรักษำถนน/
ทรัพย์สินที่อยู่ในเขตสำยทำง/ตกแต่งเกำะกลำงถนนจำก
งบประมำณบำรุงปกติเป็นประจำทุกปี ขึ้นอยู่กับแต่ละ
สำยทำง โดยเฉลี่ยได้รับงบประมำณบำรุงอยู่ที่ประมำณ
50,000 บำท ต่อกิโลเมตร
2) หัวหน้ำหมวดทำงหลวงหล่มสักดำเนินกำรตรวจ/
สำรวจควำมเรียบร้อยของถนน/เส้นทำงเป็นประจำทุกวัน
ภาพหลังดาเนินโครงการ

ผลการประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability)
ได้คะแนน a : เพื่อประเมินควำมพร้อมของ
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรในกำรจัดทำแผนบำรุงรักษำ
และควำมต่อเนื่องของกำรดำเนินงำนภำยหลังโครงกำร
เสร็จสิ้น
ระยะที่ 1 ช่วงประกันผลงำนจำกผู้รับจ้ำง
โครงกำรสำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรซ่อมแซม
บูรณะทำงหลวงสำยหลักหมำยเลข 21 ตอน บุ่งน้ำเต้ำ สักหลง ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์ตรง
ตำมวัตถุประสงค์ตลอดช่วงอำยุกำรใช้งำน ทั้งนี้ แขวง
ทำงหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 สำนักงำนทำงหลวงที่ 6
กรมทำงหลวง เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลักในกำร
บำรุงรักษำโครงกำร อย่ำงไรก็ดี โครงกำรดังกล่ำวได้มี
กำรรับประกันคุณภำพเป็นระยะเวลำ 2 ปี หำกถนนเกิด
กำรชำรุดเสียหำย บริษัท ณัฐติรัตน์ก่อสร้ำง จะเข้ำมำ
ดูแลรักษำและบูรณะทำงหลวงดังกล่ำวต่อไป ซึ่งปัจจุบัน
(2 กุมภำพันธ์ 2560) โครงกำรดังกล่ำวยังไม่เคยประสบ
ปัญหำที่ต้องซ่อมแซมใด ๆ
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สรุปผลการประเมินโครงการ: A - พอใจมากที่สุด

๑๑.๑๔ สรุปผลการประเมินโครงการ: พึงพอใจมำกที่สุด
หลักเกณฑ์
1. ความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์โครงการ
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รายละเอียด

ผลการประเมิน

เหตุผลประกอบ

เพื่อประเมินว่ำกิจกรรมและ
วิธีกำรดำเนินโครงกำร
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
นโยบำยและกำรจัดลำดับ
ควำมสำคัญ

พึงพอใจมากที่สุด

1) แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ 10 ในยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำง
เศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งกำรบูรณะ
ทำงหลวงสำยหลักให้มีควำมมั่นคงแข็งแรง
ปลอดภัย เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน (กำรคมนำคมขนส่งทำงถนน)
2) แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ในยุทธศำสตร์ที่ ๕.5
กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพื่อ
ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศำสตร์ย่อยที่
5.5.1 กำรพัฒนำควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือในภูมิภำค
ต่ำง ๆ ซึ่งมุ่งพัฒนำด้ำนกำรบริกำรขนส่งและโลจิ
สติกส์ที่มีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำนสำกล
3) มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 กรอบ
วงเงิน 78,294.85 ล้ำนบำท (แผนงำน/โครงกำร
บริหำรจัดกำรระบบขนส่งทำงถนน ระยะเร่งด่วน
ประจำปีงบประมำณ 2558 (เพิม่ เติม) โครงกำร
เงินกู้เพื่อกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
น้ำและระบบขนส่งทำงถนน ระยะเร่งด่วน ซึ่งมี
ควำมจำเป็นต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ดำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
17 มีนำคม 2558
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รายละเอียด

ผลการประเมิน

เหตุผลประกอบ

2. ประสิทธิผล

เพื่อประเมินกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
โดยกำรเปรียบเทียบผลผลิตที่
ได้รับกับเป้ำหมำยของ
โครงกำร

พึงพอใจมากที่สุด

3. ประสิทธิภาพ

เพื่อประเมินควำมเหมำะสม
ของปัจจัยที่
จะทำให้โครงกำรสำเร็จตำม
แผนกำรดำเนินงำนในเชิง
ปริมำณและคุณภำพ เช่น
ต้นทุนของโครงกำร
ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
และผลผลิตทีไ่ ด้รับจำก
กำรดำเนินโครงกำร

พึงพอใจมากที่สุด

4. ผลกระทบ

เพื่อประเมินกำรบรรลุ
เป้ำหมำยโครงกำรในภำพรวม
หรือในระดับที่กำหนดไว้
หรือไม่ ทั้งในแง่ของผลลัพธ์
ทำงตรง ผลลัพธ์ทำงอ้อมจำก
โครงกำรและผลกระทบที่มีต่อ
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

พึงพอใจมากที่สุด

กำรดำเนินโครงกำรสำมำรถดำเนินงำนได้ตำม
เป้ำหมำย โดยสำมำรถบูรณะปรับปรุงทำงหลวง
สำยดังกล่ำวให้มีสภำพดี แข็งแรง ปลอดภัย และ
สวยงำม ซึ่งเป็นไปตำมสัญญำและรูปแบบรำยกำร
ที่ตั้งไว้ทุกประกำร พร้อมทั้งสำมำรถรองรับกำร
เดินทำง กำรขนส่งได้เพิ่มมำกขึ้น กล่ำวคือ รองรับ
ปริมำณจรำจรรวมจำนวน 11,225 คัน/วัน
โดยเป็นรถบรรทุกขนำดใหญ่ จำนวน 1,254 คัน/วัน
1) หน่วยงำนดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จเรียบร้อยคิด
เป็นร้อยละ 100 โดยทำงหลวงหมำยเลข 21 ตอน
บุ่งน้ำเต้ำ – สักหลง ดังกล่ำวมีคุณสมบัติครบถ้วน
เป็นไปตำมรำยละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญำ
โดยระยะเวลำในกำรดำเนินกำรส่งมอบครุภัณฑ์
ตำมสัญญำ จำนวน 150 วัน แต่ผู้รับจ้ำงสำมำรถ
ดำเนินกำรได้เร็วกว่ำแผนที่กำหนดไว้ จำนวน 3 วัน
2) เมื่อพิจำรณำจำกประสิทธิภำพด้ำนกำรเบิกจ่ำย
เงินกู้ หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรมีแผนกำรเบิกจ่ำย
1 ครั้ง ในเดือนธันวำคม 2558 จำนวน
46,317,100 บำท อย่ำงไรก็ดี หน่วยงำนได้
เบิกจ่ำยเงินกู้แบ่งออกเป็น 2 งวด กล่ำวคือ
ในเดือนกันยำยน 2558 เบิกจ่ำยเงิน จำนวน
6,974,999.91 บำท หรือเบิกจ่ำยร้อยละ
15.60 และในเดือนธันวำคม 2558 เบิกจ่ำยเงิน
จำนวน 39,342,00.09 บำท หรือเบิกจ่ำยร้อยละ
84.94 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบแผนและผลกำรเบิก
จ่ำยเงินพบว่ำ โครงกำรมีกำรเบิกจ่ำยเงินร้อยละ
100 และเบิกจ่ำยเร็วกว่ำแผนที่กำหนดไว้
1) โครงกำรสำมำรถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้ำหมำยของโครงกำรได้ในระดับดีมำก เนื่องจำก
โครงกำรสำมำรถรองรับปริมำณกำรจรำจรได้
ตำมแผนงำนที่ตั้งไว้ที่จำนวน 11,225 คัน/วัน
รถบรรทุก 1,254 คัน/วัน
2) ประชำชนผู้ใช้เส้นทำงสำมำรถเดินทำงได้สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งสำมำรถวัดได้จำกจำกสถิติ
กำรเกิดอุบัตเิ หตุบริเวณพื้นที่โครงกำรที่มีจำนวน
ลดลง รวมถึงสำมำรถลดระยะเวลำในกำรเดินทำง
ให้สั้นลง ส่งผลถึงกำรใช้น้ำมันลดลง ลดค่ำใช้จ่ำย
ทำให้สำมำรถเก็บเงินเพื่อนำไปลงทุนหรือใช้จ่ำย
อย่ำงอืน่ ได้เพิ่มขึ้นด้วย
3) ปริมำณฝุ่นละอองในระหว่ำงดำเนินกิจกรรมซ่อมบูรณะ
ทำงหลวงดังกล่ำว หำกตรวจสอบด้วยสำยตำมีปริมำณมำก
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5. ความยั่งยืนของโครงการ

100

รายละเอียด

เพื่อประเมินว่ำภำยหลังจำก
โครงกำรสิ้นสุดแล้ว จะมีกำร
บริหำรจัดกำรโครงกำรต่อไป
อย่ำงไร มีหน่วยงำนใดเป็น
ผู้รับผิดชอบในกำรดำเนิน
โครงกำรและบำรุงรักษำ
โครงกำรให้สำมำรถ
ดำเนินกำรต่อไปได้ รวมถึง
ผลผลิตที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
หรือสิ่งที่ได้รับจำกโครงกำร

ผลการประเมิน

พึงพอใจมากที่สุด

เหตุผลประกอบ
4) ถนนดี มีควำมปลอดภัย ผู้ใช้เส้นทำงขับขี่อย่ำง
สบำยใจ มีควำมพอใจ อำจส่งผลให้มีนักท่องเที่ยว
มำใช้บริกำรเส้นทำงหลวงสำยหลักหมำยเลข 21
ที่ผ่ำนไปยังสถำนที่ท่องเที่ยวเพิ่มมำกขึ้น เช่น
เขำค้อ ภูทับเบิก ผ่ำซ่อนแก้ว เป็นต้น ซึ่งทำให้
เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้น
5) ตลำดหล่มสักเป็นตลำดกลำงที่สำมำรถพัฒนำ
ศักยภำพให้เป็นตลำดกำรส่งออกไปทั่วประเทศ และ/
หรือต่ำงประเทศ เช่น ตลำดไท กรุงเทพมหำนคร
ตลำดท่ำลี่ จังหวัดเลย หลวงพระบำง ประเทศลำว
เป็นต้น หำกเส้นทำงในกำรขนส่งพืชไร่/สินค้ำดี
ส่งผลให้กำรขนส่งพืชไร่/สินค้ำ มีควำมสะดวก
รวดเร็ว ทำให้ลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งลงได้
6) เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
(กำรคมนำคมขนส่งทำงถนน) เพื่อรองรับกำร
เดินทำง กำรขนส่ง และกำรเข้ำเป็นส่วนหนึ่ง
ของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
1) โครงกำรสำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรซ่อมแซม
บูรณะทำงหลวงสำยหลักหมำยเลข 21 ตอน
บุ่งน้ำเต้ำ -สักหลง ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประโยชน์ตรงตำมวัตถุประสงค์ตลอดช่วงอำยุ
กำรใช้งำน ทั้งนี้ แขวงทำงหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
สำนักงำนทำงหลวงที่ 6 กรมทำงหลวง
เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลักในกำรบำรุงรักษำ
โครงกำร อย่ำงไรก็ดี โครงกำรดังกล่ำวได้มีกำร
รับประกันคุณภำพเป็นระยะเวลำ 2 ปี
หำกถนนเกิดกำรชำรุดเสียหำย บริษัท ณัฐติรตั น์
ก่อสร้ำง จะเข้ำมำ ดูแลรักษำและบูรณะทำงหลวง
ดังกล่ำวต่อไป ซึ่งปัจจุบัน (2 ก.พ. 60) โครงกำร
ดังกล่ำวยังไม่เคยประสบปัญหำทีต่ ้องซ่อมแซมใดๆ
2) หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรมีกำรวำงแผนเพื่อ
รองรับกำรทำงำนในระยะยำว โดยของบประมำณ
สำหรับบำรุงรักษำถนน/ทรัพย์สินที่อยู่ในเขตสำย
ทำง/ตกแต่งเกำะกลำงถนนจำกงบประมำณบำรุง
ปกติเป็นประจำทุกปี ขึ้นอยู่กับแต่ละสำยทำง
โดยเฉลี่ยได้รบั งบประมำณบำรุง อยู่ที่ประมำณ
50,000 บำท ต่อกิโลเมตร นอกจำกนี้ หัวหน้ำ
หมวดทำงหลวงหล่มสักดำเนินกำรตรวจ/สำรวจ
ควำมเรียบร้อยของถนน/เส้นทำงเป็นประจำทุกวัน
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๑๑.๑๕ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
เมื่อดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จประชำชนได้รับ
ผลประโยชน์ ดังนี้
1) ประชำชนผู้ใช้เส้นทำงสำมำรถเดินทำงได้สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย สำมำรถลดปริมำณกำรเกิดอุบัติเหตุ
บริเวณพื้นที่โครงกำรได้ รวมถึงสำมำรถลดระยะเวลำในกำร
เดินทำงให้สั้นลง ส่งผลถึงกำรใช้น้ำมันลดลง ลดค่ำใช้จ่ำย ทำ
ให้สำมำรถเก็บเงินเพื่อนำไปลงทุนหรือใช้จ่ำยอย่ำงอื่นได้
เพิม่ ขึ้นด้วย
2) นักท่องเที่ยวมำใช้บริกำรเส้นทำงหลวง
สำยหลักหมำยเลข 21 ที่ผ่ำนไปยังสถำนที่ท่องเที่ยวเพิ่มมำก
ขึ้น เช่น เขำค้อ ภูทับเบิก ผ่ำซ่อนแก้ว เป็นต้น เนื่องจำกถนน
มีสภำพดี ปลอดภัย ผู้ใช้เส้นทำงขับขี่อย่ำงสะดวก ส่งผลให้มี
กำรจับจ่ำยใช้สอยในพื้นที่เพิ่มขึ้นทำให้เศรษฐกิจจังหวัด
เพชรบูรณ์ดีขึ้น
3) เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
(กำรคมนำคมขนส่งทำงถนน) เพื่อรองรับกำรเดินทำง กำร
ขนส่ง และกำรเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน
๑๑.๑๖ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
ผู้ใช้เส้นทำงบำงรำยไม่ปฏิบัติตำมวินัยกำรจรำจร
บำงรำยใช้ควำมเร็วสูงมำกกว่ำ 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในช่วง
ระหว่ำงดำเนินกำรบูรณะทำง ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ
ภาพการลงพื้นที่ตดิ ตามโครงการ

ภาพการลงพื้นที่ตดิ ตามโครงการ

๑๑.๑๗ บทเรียนที่ได้รับ
บทเรียนที่ได้รับจำกกำรประเมินโครงกำร คือ
1) กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรมีประสิทธิภำพ
ที่ดี ทำให้โครงกำรมีผลกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จเร็วกว่ำแผน
ที่กำหนดไว้ กล่ำวคือ มีกำรวำงแผน เตรียมกำร ประสำนงำนที่
ดีจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน รวมทั้งหน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำรสำมำรถดำเนินกำรบูรณะเส้นทำงและดูแล
รักษำเส้นทำงเองได้
2) ป้ำยจรำจรบอกเส้นทำง/เตือนผู้ขับขี่สำมำรถ
ลดจำนวนอุบัติเหตุลงได้ ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรได้มี
กำรจัดทำป้ำยดังกล่ำวทั้งในระหว่ำงดำเนินกำรบูรณะ
เส้นทำง และหลังจำกดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ นอกจำกนี้
หำกผู้ใช้เส้นทำงทุกท่ำนปฏิบัติตำมกฎจรำจรและขับขี่อย่ำง
ไม่ประมำท จะทำให้ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
3) หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรได้มีกำรทำประชำ
พิจำรณ์กับประชำชนในพื้นที่ก่อนมีกำรดำเนินโครงกำร
ส่งผลให้ประชำชนในพื้นที่เข้ำใจในกำรบูรณะถนนดังกล่ำว
๑๑.๑๘ ข้อเสนอแนะ
1) หำกกรมทำงหลวงได้รับเทคโนโลยี/เครื่องมือ/
อุปกรณ์ในกำรก่อสร้ำงบูรณะทำงที่มีควำมทันสมัย จะ
สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนเพิ่มขึ้นได้
2) เพื่อเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยจำกกำรบำรุงรักษำ/
ซ่อมบูรณะทำง ควรกำหนดให้รถบรรทุกที่มีน้ำหนักมำกกว่ำ
21 ตัน ต้องเข้ำชั่งน้ำหนักทุกด่ำน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหำกำร
บรรทุกเกิน ส่งผลให้ถนนเสียหำยได้
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๑๒. โครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะ

เร่งด่วน กิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวง
หมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพาน
มิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) – แม่ละเมา
ระหว่าง กม.7+885 – กม.8+825 จังหวัดตาก
ภาพก่อนดาเนินโครงการ

๑๒.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ: แขวงทำงหลวงตำกที่ 2
(แม่สอด) สำนักงำนทำงหลวงที่ 4
๑๒.๒ ความเป็นมาของโครงการ
เนื่องจำกกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจกำรค้ำขำยบริเวณ
ด่ำนพรมแดนแม่สอด มีทำงหลวงหมำยเลข 12
เป็นทำงหลวงสำยหลัก ที่ใช้ในกำรคมนำคมขนส่งสินค้ำไปยัง
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ (Republic of the Union
of Myanmar) มีมูลค่ำกำรส่งออกมำกกว่ำปีละ 55,000
ล้ำนบำท โดยพบว่ำ จังหวัดตำกที่มีสัดส่วนกำรค้ำชำยแดน
ไทย – เมียนมำร์ สูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 48.61 รองลงมำ
คือ จังหวัดกำญจนบุรี ระนอง เชียงรำย และแม่ฮ่องสอน
ตำมลำดับ ซึ่งจำกกำรที่จังหวัดตำกเป็นจังหวัดที่มีเส้นทำง
เชื่อมโยงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ดังนั้น จึงทำให้ปริมำณ
กำรจรำจรเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะรถบรรทุกหนัก ส่งผลให้สภำพ
ผิวถนนเกิดควำมชำรุดเสียหำยบริเวณทำงหลวงหมำยเลข 12
ช่วงระหว่ำง กม. 7+885 – กม. 8+825 ซึ่งเป็นบริเวณ
ทำงแยกทำงหลวงหมำยเลข 12 ตัดกับทำงหลวงชนบท
หมำยเลข ตก. 3050 ทำให้แขวงทำงหลวงตำกที่ 2
(แม่สอด) หน่วยงำนผู้ควบคุมดูแลในพื้นที่สังกัดกรมทำงหลวง
จำเป็นต้องขอจัดสรรงบประมำณมำดำเนินกำรปรับปรุง
ก่อสร้ำงบริเวณดังกล่ำว เพื่อบูรณะผิวถนนและรองรับ
กำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (Asean Economics
Community: AEC) และรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โดยในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำกรมทำงหลวงได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณบำรุงทำงหลวงไม่เพียงพอกับสภำพควำมชำรุด
เสียหำยของทำงที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันโครงข่ำย
ทำงหลวงมีสภำพชำรุดเสียหำยมำก เนื่องจำกปริมำณ
กำรจรำจรที่เพิ่มขึ้น

สรุปสถานการณ์การค้าชายแดนไทย – เมียนมาร์ ด่านอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปี
มูลค่ำรวม
ส่งออก
นำเข้ำ
ดุลกำรค้ำ
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หน่วย : ล้ำนบำท

2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
25,349.85 21,849.15 39,343.98 46,252.03 63,673.41 68,083.32 84,171.47
24,291.37 21,046.22 37,868.95 43,531.97 59,998.33 64,786.78 80,000.53
1,058.48
802.92 1,471.03 2,720.05 3,675.08 3,296.54 4,170.94
23,232.89 20,243.29 36,397.92 40,811.92 56,323.25 61,490.24 75,829.59
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สัดส่วนการค้าชายแดนไทย – เมียนมาร์
30.93%

48.61%

12.13%

0.58%

7.76%

ที่มา: ข้อมูลจำกด่ำนศุลกำกรแม่สอด จังหวัดตำก ปี 2559

๑๒.๓ วงเงินลงทุนโครงการ/แหล่งเงินกู้
- วงเงินลงทุนโครงการ: คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ
ให้ดำเนินโครงกำรเมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2558 กรอบวงเงิน
46,500,000 บำท โดยใช้วงเงินลงทุนตำมสัญญำจ้ำง
จำนวน 46,215,410 บำท
- แหล่งเงินกู้: โครงกำรเงินกู้เพื่อกำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ำและระบบขนส่งทำงถนน ระยะเร่งด่วน
มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 กรอบวงเงินรวม
78,285.85 ล้ำนบำท ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบริหำร
หนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2558
๑๒.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อดำเนินกำรบูรณะและปรับปรุงทำงหลวงในเส้นทำง
สำยหลักและโครงข่ำยสำคัญซึ่งเชื่อมโยงพื้นที่ต่ำงๆ ครอบคลุม
ทุกภูมิภำคของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรเพิ่มศักยภำพด้ำนกำร
คมนำคมและกำรขนส่งให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
๑๒.๕ ลักษณะโครงการ: เป็นกำรบูรณะและปรับปรุงก่อสร้ำง
ขยำยช่องจรำจรจำกเดิม 4 ช่องจรำจรเป็น 8 ช่องจรำจร
พร้อมปรับปรุงผิวทำงคอนกรีตหนำ 0.25 เมตร เนื่องจำกได้รับ
งบประมำณในกำรบำรุงรักษำไม่เพียงพอต่อควำมเสียหำยที่
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเดินทำงได้อย่ำง
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยมีรำยละเอียดงำน ดังนี้
ประเภทงาน
รายละเอียด
งานปรับสภาพ
พื้นผิวทาง

- งำนถำงป่ำขุดตอ/รื้อผิวลำดยำงเดิม/รื้อขอบ
คันหินรำงตื้นเดิม/รื้อขอบคันหินรำงตื้นแบบรถ
ปีนได้เดิม/งำนตัดดิน/งำนขุดวัสดุไม่เหมำะสม/
งำนขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพำะงำนขุด)/งำนหิน

ประเภทงาน

รายละเอียด

คลุกหลวม (สำหรับแก้ไข SOFT SPOT)/งำนดิน
ถมคันทำง/งำนดินถมบริเวณทำงเท้ำ
งำนวัสดุคัดเลือก ก.*/งำนรองพื้นทำงวัสดุ
มวลรวม/งำนพื้นทำงหินคลุก/งำนพื้นทำงหินคลุก
ผสมซีเมนต์/งำนทรำยรองใต้ผวิ ทำงคอนกรีต/
งำนรื้อชั้นทำงเดิมและก่อสร้ำงใหม่หนำ 0.10 ม.
งานพื้นผิวทาง
(หินคลุก)/งำน MILLING (ขุดไสลึก 5 ชม.)/
งำน PAVEMENT INPLACE RECYCLING
ขุดกัดลึกประมำณ 20 ซม./งำนลำดแอสฟัลต์
ไพรมโค้ต (บนพื้นทำงหินคลุกซีเมนต์)/
งำนลำดแอสฟัลต์แทคโค้ต/งำนปรับระดับ
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต/งำนชั้นรองผิวทำง
แอสฟัลต์คอนกรีตหนำ 5 ซม./งำนชั้นผิวทำง
แอสฟัลต์คอนกรีตหนำ 5 ซม./งำนผิวทำง
งานพื้นผิวทาง
ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนำ 0.25 ซม./
งำนรอยต่อเผื่อขยำยตำมขวำง/งำนรอยต่อ
เผื่อหดตัวตำมขวำง/งำนรอยต่อตำมยำว/
งำนรอยต่อถนนคอนกรีตกับรำงตืน้ /งำน
รอยต่อตำมขอบถนนคอนกรีตกับลำดยำง
งำนท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 1.20 ม. ชั้น 2/งำนท่อกลม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง
1.20 ม. ชั้น 3/งำนอ่ำงรับน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชนิด D สำหรับท่อขนำด 1.20 ม. พร้อม
ฝำบ่อพักแบบคอนกรีต/งำนอ่ำงรับน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชนิด D สำหรับท่อขนำด 1.20 ม.
พร้อมฝำบ่อพักแบบเหล็ก/งำนท่อรับน้ำ
งานวางท่อและ
คอนกรีตเสริมเหล็กทรงเหลี่ยมจำกขอบคันหิน/
การเก็บงาน
งำนกำแพงปำกท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับ
ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (กำแพงปีก)
สำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 1.2
ม. จำนวน 1 แถว/กำแพงกันดินแบบที่ 1 (ผนัง
ก่ออิฐฉำบปูน) งำนกำแพงกันดินแบบที่ 2/งำน
กำแพงกันดินแบบที่ 3/งำนขอบคันหินรำงตื้น
งำนขอบคันหินรำงตืน้ แบบรถปีนได้/งำนแผ่นปู
พื้นคอนกรีตขนำด 40×40×4 ซม./งำนดิน
คลุมผิว/งำนทำสีขอบคันหิน
งานป้ายจราจรและ งำนปรับปรุงป้ำย OVER HEAD เดิม/งำน
ความปลอดภัยทาง กำหนดติดตั้งใหม่สำหรับไฟฟ้ำเดิม ชนิดกิ่ง
เดี่ยวสูง 9 เมตร/งำนปรับปรุงระบบ
สัญญำณไฟจรำจรเดิม/งำนตีเส้นจรำจรชนิด
THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลืองและสีขำว)/
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ประเภทงาน

รายละเอียด

ภาพพื้น ที่ดาเนินโครงการ

งำนจัดกำรเครื่องหมำยจรำจรระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำง (ชุดที่ 4) (สัญญำประเภท LS**)

หมายเหตุ : * งำนคัดเลือก ก.: เป็นวัสดุมวลรวมสำหรับกำรทำงำน
โครงสร้ำงชั้นทำงแอสฟัลต์คอนกรีตและงำนโครงสร้ำงชั้นทำงคอนกรีต ซึ่งต้อง
เป็นไปตำมมำตรฐำนงำนของกรมทำงหลวง โดยมีคุณสมบัติ ได้แก่ มีขนำดเม็ด
โตสุดไม่เกิน 50 มิลลิเมตร และผ่ำนตะแกรงเบอร์ 200 ไม่เกิน 30% มีค่ำ
Liquid Limit ไม่เกิน 40% มีค่ำ Plasticity Index ไม่เกิน 20% เป็นต้น
ทั้งนี้ วัสดุต้องมีมำตรฐำนที่ ทล.-ม.208
** LS หมำยถึง สัญญำประเภทเหมำรวม (Lump sum)

๑๒.๖ ขอบเขต/พื้นทีด่ าเนินโครงการ
เป็น กำรบูร ณะและก่อสร้ำงทำงหลวงหมำยเลข 12
ตอนกลำงสะพำนมิตรภำพที่แม่สอด/(เขตแดนไทย/พม่ำ) –
แม่ละเมำ ระหว่ำง กม.7+885 – กม.8+825
ระยะทำง 0.94 กิโลเมตร ประกอบด้วย
1) งำนปรับปรุงชั้นทำงเดิมในที่ก่อสร้ำงผิวทำง
แบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete: AC) หนำ 10 ซม.
2) ก่อสร้ำงผิวทำงแบบคอนกรีต 25 ซม.
3) ขยำยควำมกว้ำงคันทำงและก่อสร้ำงผิวทำง
แบบคอนกรีต หนำ 0.25 ม. 8 ช่องจรำจร พร้อมทำงเท้ำ
4) ขยำยควำมกว้ำงคันทำง ปรับปรุงชั้นทำงเดิมในที่
ก่อสร้ำงผิวทำงแบบ AC หนำ 10 ซม. 8 ช่องจรำจร พร้อมทำงเท้ำ
๑๒.๗ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ
เริ่มดำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎำคม 2558 6 มีนำคม 2559 โครงกำรมีกำรขยำยอำยุสัญญำ 10 วัน
โดยสัญญำใหม่สิ้นสุดในวันที่ 16 มีนำคม 2559 ระยะเวลำ
ดำเนินงำนตำมสัญญำใหม่รวม 250 วัน

ที่มา: ข้อมูลจำกแขวงทำงหลวงตำกที่ 2 (แม่สอด) สำนักงำนทำงหลวงที่ 4

๑๒.๘ ผู้รับจ้าง: ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เมืองฉอดกำรโยธำ
๑๒.๙ เลขทีส่ ัญญา: สัญญำเลขที่ ตก.2/40/2558
ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2558
๑๒.๑๐ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: ประกวดรำคำด้วยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์
๑๒.๑๑ ผู้ควบคุมงาน
นำยพูลศักดิ์ นุชสวำท นำยช่ำงโยธำชำนำญงำน
ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน
1) นำยศรัณย์ กำจัดโรค วิศวกรโยธำปฏิบัติกำร
2) นำยธนิต ศรีโลทก นำยช่ำงโยธำปฏิบัติงำน
ภาพโดยทั่ วไปของพื้นที่ดาเนินการก่อสร้าง
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๑๒.๑๒ ผลการเบิกจ่าย
โครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน กิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข
12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) – แม่ละเมา ระหว่าง กม.
7+885 – กม.8+825 จังหวัดตาก

ที่มา: ข้อมูลจำกแขวงทำงหลวงตำกที่ 2 (แม่สอด) สำนักงำนทำงหลวงที่ 4

โครงกำรมีวงลงทุนรวม จำนวน 46,215,410.00 บำท มีแผนกำรเบิกจ่ำยจำนวน 2 งวด ซึ่งหน่วยงำนมี
กำรเบิกจ่ำยเงินสำหรับดำเนินโครงกำรจริง จำนวน 44,876,807.18 บำท แบ่งจ่ำยเป็น 3 งวดงำน โดยเป็นกำรเบิกจ่ำย
ตำมควำมก้ำวหน้ำของงำน เมื่อเปรียบเทียบแผนและผลกำรดำเนินงำนพบว่ำ โครงกำรมีกำรเบิกจ่ำยเงินไม่เป็นไปตำมแผนที่
กำหนดไว้ โดยสำมำรถเบิกจ่ำยเงินทั้งสิ้นได้ร้อยละ 97.10
ภาพระหว่างการดาเนินโครงการ
งานป้ายแนะนาโครงการ

งานรื้อผิวลาดยางเดิม

งานถางป่าและขุดตอ
งานปรับปรุงชั้นทางเดิมลึก 20 ซม.

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.20 ม.

งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง

ที่มา: ข้อมูลจำกแขวงทำงหลวงตำกที่ 2 (แม่สอด) สำนักงำนทำงหลวงที่ 4
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๑๒.๑๓ การให้คะแนนผลการประเมินโครงการ
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ (Ex-post Evaluation Results)
การ
ประเมินผล

เกณฑ์การให้คะแนน

ความสอดคล้อง a : สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลอย่ำงมำก
(Relevance) b : สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลบำงส่วน
c : ไม่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล
ประสิทธิผล
a : บรรลุวตั ถุประสงค์มำกกว่ำ 80% ของแผนที่วำงไว้
(Effectiveness) b : บรรลุวัตถุประสงค์มำกกว่ำ 50% - 80% ของแผนที่วำงไว้
c : บรรลุวัตถุประสงค์นอ้ ยกว่ำ 50% ของแผนที่วำงไว้
ประสิทธิภาพ a : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ มีประสิทธิภำพ
(Efficiency) b : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ บำงส่วนไม่มปี ระสิทธิภำพ
c : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ ไม่มีประสิทธิภำพ
ผลกระทบ
a : ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทำงอ้อมที่สง่ ผลกระทบในเชิงบวก
(Impact)
b : ส่งผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชิงลบ
c : ส่งผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชิงลบอย่ำงร้ำยแรง
ความยั่งยืน
a : มัน่ ใจว่ำโครงกำรมีควำมยั่งยืน
(Sustainability) b : มีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดปัญหำแต่มโี อกำสพัฒนำ
และแก้ไขให้ยั่งยืนได้
c : ไม่อำจดำเนินกำรอย่ำงยั่งยืนหำกไม่ได้รับควำมช่วยเหลือ

Overall Rating

คะแนน

a
a
b
a
a
A

โครงกำรนี้ได้รับผลกำรประเมินโครงกำรในภำพรวม
อยู่ในระดับ A – พอใจมำกที่สุด โดยมีคะแนนกำรประเมินผล
ทั้ง 5 ด้ำน คือ ควำมสอดคล้อง ประสิทธิผล ผลกระทบ
และควำมยั่งยืน อยู่ในระดับ a ทั้งหมด มีเพียงประสิทธิภำพ
ที่ได้คะแนนในระดับ b ซึ่งรำยละเอียดผลกำรประเมินผล
แต่ละด้ำนมี ดังนี้
ผลการประเมินด้านความสอดคล้อง (Relevance)
ได้คะแนน a: กำรดำเนินโครงกำรมีควำมสอดคล้อง
กับนโยบำยรัฐบำล ดังนี้
1) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 10
ในยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
โดยเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์และ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555
– 2559) ในยุทธศำสตร์ที่ 5.5 กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภำคเพื่อควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม
โดยในยุทธศำสตร์ย่อย 5.5.1 กำรพัฒนำควำมเชื่อมโยงด้ำน
กำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือในอนุ
ภูมิภำคต่ำงๆ ซึ่งมุ่งพัฒนำบริกำรขนส่งและโลจิสติกส์ที่มี
ประสิทธิภำพและได้มำตรฐำนสำกลปรับปรุงกฎระเบียบ
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กำรขนส่งคนและสินค้ำที่เกี่ยวข้อง พัฒนำบุคลำกรในธุรกิจกำร
ขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยง กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนว
พื้นที่ชำยแดน/เขตเศรษฐกิจชำยแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบ
กำรผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ
2) แผนพัฒนำระบบขนส่งทำงถนน ระยะเร่งด่วน
ซึ่งมีควำมจำเป็นต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ดำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนำคม
2558
3) โครงกำรสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำร
และควำมจำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำยหรือผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่
โครงกำร และสอดคล้องกับสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นจริงก่อน
มีกำรดำเนินโครงกำร รวมทั้งเพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน (กำรคมนำคมขนส่งทำงถนน) เพื่อรองรับ
กำรเดินทำง กำรขนส่ง และกำรเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
4) โครงกำรมีกำรกำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจน
มีควำมเป็นรูปธรรม สำมำรถวัดผลได้ทั้งในระยะสั้น และ
ระยะยำว โดยมีควำมเชื่อมโยงหรือสะท้อนควำมสำเร็จ
ได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
ผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness)
ได้คะแนน a : เพื่อประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงกำร โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับกับเป้ำหมำย
ของโครงกำรว่ำสำมำรถดำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
โครงกำร
โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดผลผลิต
ของโครงกำรที่กำหนดไว้ ซึ่งกำรดำเนินโครงกำรสำมำรถ
ดำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำย คือ สำมำรถดำเนินงำนบูรณะ
ปรับปรุง ก่อสร้ำงและขยำยช่องจรำจรจำกเดิม 4 ช่องจรำจร
เป็น 8 ช่องจรำจร และรองรับปริมำณจรำจรรวม จำนวน
12,010 คัน/วัน ซึ่งเป็นรถบรรทุกหนักขนำดใหญ่ จำนวน
2,004 คัน/วัน ดังนั้น ผลกำรประเมินด้ำนประสิทธิผลจึง
ได้รับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับที่ดีมำก
ทั้งนี้ ข้อมูลปริมำณกำรจรำจรบริเวณทำงหลวง
หมำยเลข 12 ระหว่ำง กม.7+885 – กม.8+825 มีสถิติ
ข้อมูลย้อนหลัง ดังนี้

รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2559 - 2560
ปริมำณกำรจรำจร (คัน/วัน)

ขอบเขตการ
ดาเนินโครงการ
4) กำรดำเนินกำร
ก่อสร้ำง

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

กำรดำเนินงำน
บูรณะปรับปรุง
ก่อสร้ำงและขยำย
ช่องจรำจรจำกเดิม
4 ช่องจรำจร เป็น
8 ช่องจรำจร

- รองรับปริมำณ
จรำจรรวม จำนวน
12,010 คัน/วัน
- รองรับปริมำณ
จรำจรรถบรรทุก
หนักขนำดใหญ่
จำนวน 2,004
คัน/วัน

- รองรับปริมำณ
จรำจรรวม จำนวน
12,010 คัน/วัน
- รองรับปริมำณ
จรำจรรถบรรทุก
หนักขนำดใหญ่
จำนวน 2,004
คัน/วัน

ที่มา: ข้อมูลจำกแขวงทำงหลวงตำกที่ 2 (แม่สอด) สำนักงำนทำงหลวงที่ 4

ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ (Efficiency)
ได้คะแนน b : เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของ
ปัจจัยที่จะทำให้โครงกำรสำเร็จตำมแผนกำรดำเนินงำน
ในเชิงปริมำณและคุณภำพ โดยพิจำรณำจำกประสิทธิภำพ
ด้ำนระยะเวลำที่ใช้ดำเนินโครงกำร และกำรเบิกจ่ำยเงินกู้
1) ขอบเขตการดาเนินโครงการ
ขอบเขตการ
ดาเนินโครงการ

แผน

ผล

1) เตรียม
โครงกำรและขอ
อนุมัติโครงกำร

จัดเตรียมรำยละเอียด
และนำเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจำรณำอนุมัติโครงกำร

2) กำรคัดเลือก
ผู้รับจ้ำง

จัดเตรียมรำยละเอียด
ด้วยวิธีกำรประกวด
รำคำ

3) ลงนำมใน
สัญญำจ้ำง

เสนอหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร
เพื่อขออนุมัติวงเงิน
และสั่งจ้ำง

ได้รับอนุมัติ
งบประมำณ
วงเงิน
46,500,000 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
เมืองฉอดกำรโยธำ
วงเงิน
46,215,410 บำท
ลงนำมในสัญญำจ้ำง
เมื่อวันที่
8 กรกฎำคม
2558

แผน

ผล

บูรณะปรับปรุง
ก่อสร้ำงขยำยช่อง
จรำจรเดิม 4 ช่อง
จรำจร เป็น 8 ช่อง
จรำจร

ทำงหลวงหมำยเลข
12 ระหว่ำง กม.
7+885 – กม.
8+825 ได้รับกำร
บูรณะปรับปรุง
ก่อสร้ำงขยำยช่อง
จรำจรเดิม 4 ช่อง
จรำจร เป็น 8 ช่อง
จรำจร

ที่มา: ข้อมูลจำกแขวงทำงหลวงตำกที่ 2 (แม่สอด) สำนักงำนทำงหลวงที่ 4

2) ด้านระยะเวลาการดาเนินโครงการ
หน่วยงำนมีกำรลงนำมในสัญ ญำจ้ำงรวมขยำย
อำยุสัญญำจำนวน 250 วัน โดยเริ่มดำเนินกำรตั้งแต่วัน ที่
11 กรกฎำคม 2558 - 6 มีนำคม 2559 โครงกำรมีกำร
ขยำยอำยุ สั ญญำ 10 วั น โดยสั ญญำใหม่ สิ้ นสุ ดในวันที่ 16
มีนำคม 2559 ระยะเวลำดำเนิน งำนตำมสั ญ ญำใหม่ รวม
250 วั น โดยหน่ ว ยงำนมี ก ำรด ำเนิ น งำนจริ ง 249 วั น
รำยละเอียดดังตำรำง
กิจกรรม
แผน
ผล
ก่อสร้าง เริ่ม – เสร็จ จานวน เริ่ม – เสร็จ จานวนวัน
วัน
สัญญำจ้ำง 11 ก.ค. 58 240 11 ก.ค. 58
249
–
–
6 เม.ย. 59
15 มี.ค. 59
หมายเหตุ: หน่วยงำนมีกำรขยำยอำยุสัญญำ เนื่องจำกหยุดเทศกำล
ปีใหม่ 10 วัน
ที่มา: ข้อมูลจำกแขวงทำงหลวงตำกที่ 2 (แม่สอด) สำนักงำนทำงหลวงที่ 4
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3) กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ
งำนบูรณะทำงหลวงสำยหลัก หมำยเลข 12 ตอน
ควบคุม 0100 ตอนกลำงสะพำนมิตรภำพที่แม่สอด (เขตแดน
ไทย/พม่ำ) - ถนนของกรมทำงหลวงมีรำยละเอียดงำนหลัก ดังนี้
กิจกรรม

5) แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน
โดยหน่วยงำนมีแผนและผลกำรเบิกจ่ำยเงิน ดังนี้
งวด
วงเงิน
แผน
ผล
รายละเอียด
ที่
(บาท)
1 23,335,320.00 ต.ค. 58 ธ.ค. 58 ส่งมอบงำนงวดที่ 1
เมื่อ 14 ธ.ค. 58

แผน

ผล

1) ระยะทำงของถนน 8 ช่อง
จรำจร (ผิวคอนกรีต)

0.350 กม.

0.350 กม.

2) ระยะทำงของถนน 8 ช่อง
จรำจร (ผิวแอสฟัลต์)

0.275 กม.

0.275 กม.

2 10,592,704.36 มี.ค. 59 ก.พ. 59 ส่งมอบงำนงวดที่ 2
เมื่อ 5 ก.พ. 59

3) ระยะทำงของถนน 4 ช่อง
จรำจร (ผิวคอนกรีต)

0.177 กม.

0.177 กม.

3 10,948,807.18

4) ระยะทำงของถนน 4 ช่อง
จรำจร (บูรณะผิวแอสฟัลต์)

0.138 กม.

0.138 กม.

0.940 กม.

0.940 กม.

รวม

ที่มา: ข้อมูลจำกแขวงทำงหลวงตำกที่ 2 (แม่สอด) สำนักงำนทำงหลวงที่ 4

4) ค่าใช้จ่ายโครงการ
กรอบวงเงินรวมของโครงกำร จำนวน
46,215,410 บำท โครงกำรได้มีกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ
100% มีกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 97.10 ส่วนที่
เหลือคิดเป็นร้อยละ 2.90 ได้ส่งคืนเข้ำสู่ระบบงำนส่วนกลำง
เรียบร้อยแล้ว โดยแผนและผลกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร
มีรำยละเอียด ดังนี้
หน่วย: บำท

โครงการ

แผน

ผล

โครงกำรตำม
แผนพัฒนำระบบขนส่ง
ทำงถนนระยะเร่งด่วน
กิจกรรมบูรณะทำง
หลวงสำยหลักฯ จ.ตำก

46,215,410.00

44,876,807.18

ที่มา: ข้อมูลจำกแขวงทำงหลวงตำกที่ 2 (แม่สอด) สำนักงำนทำงหลวงที่ 4
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-

มี.ค. 59 ส่งมอบงำนงวดที่ 3
เมื่อ 15 มี.ค. 59

ทั้ งนี้ ผู้ รั บจ้ ำงได้ ส่ งคื นเงิ นตำมรำยกำรค ำนวณเงิ น
ชดเชย (ค่ำ K) เป็นเงินจำนวน 472,449.65 บำท อย่ำงไรก็ดี
ในกำรเบิกจ่ำยเงินสำหรับดำเนินโครงกำรหน่วยงำนควรมีกำร
เบิ กจ่ำยให้ เป็ นไปตำมแผนที่ กำหนดไว้ เพื่ อเป็ นกำรลดภำระ
ทำงกำรคลังที่เกิดขึ้นจำกดอกเบี้ยเงินกู้
ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact)
ได้คะแนน a: เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย
โครงกำรในภำพรวมหรือในระดับที่กำหนดไว้หรือไม่ ในส่วน
ของผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกโครงกำรและ
ผลกระทบที่มีต่อเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม จำกกำรที่มีโครงกำรดังกล่ำว
เมื่อพิจำรณำจำกกำรเกิดผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกกำร
ดำเนินโครงกำรที่จะส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ดังนี้
1) ผลกระทบทางตรงที่เกิดจากโครงการ
โครงกำรสำมำรถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้ำหมำยของโครงกำรได้ในระดับดีมำก เนื่องจำกโครงกำร
สำมำรถรองรับปริมำณกำรจรำจร และสำมำรถแก้ไขปัญหำ
น้ำท่วมขังบนพื้นผิวถนนในช่วงฤดูฝนได้ ทำให้ผู้ใช้เส้นทำง
มีควำมปลอดภัยในกำรใช้เส้นทำงมำกยิ่งขึ้น
2) ผลกระทบทางอ้อมที่เกิดจากโครงการ
โครงกำรสำมำรถเพิ่มศักยภำพในกำรเดินทำง
เพื่อให้ประชำชนผู้ใช้เส้นทำงสำมำรถเดินทำงได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรขนส่งมำกยิ่งขึ้น
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อย่ำงไรก็ดี กำรพัฒนำปรับปรุงทำงให้มีควำมสะดวก
ในกำรสัญจร อำจทำให้ประชำชนบำงกลุ่มใช้เส้นทำงคมนำคม
เป็นไปด้วยควำมประมำทและใช้ควำมเร็วมำกขึ้น จำกสถิติ
ข้อมูลกำรรำยงำนอุบัติเหตุบนทำงหลวงพบว่ำ มีสถิติอุบัติเหตุ
เพิ่มสูงขึ้นหลังจำกกำรดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
ช่วง
ระยะเวลา
ก่อนดำเนิน
โครงกำรฯ
(ปี 2557)
หลังดำเนิน
โครงกำรฯ
(ปี 2559-60)

จานวน
อุบัติเหตุ
(ครั้ง)

บาดเจ็บ
เล็กน้อย
(ครั้ง)

บาดเจ็บ
สาหัส
(ครั้ง)

เสียชีวิต
(คน)

4

4

2

2

9

8

0

3

ทั้งนี้ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีสำเหตุส่วนใหญ่มำจำกผู้ใช้
รถใช้ถนนขับรถด้วยควำมเร็วเกินอัตรำที่กำหนด กำรเมำสุรำ
กำรหลับใน และกรณีที่สัญญำณไฟจรำจรขัดข้องตำมลำดับ
ซึ่งสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุบำงกรณีเป็นปัจจัยภำยนอกที่
ทำงหน่วยงำนไม่สำมำรถควบคุมได้ แต่อย่ำงไรก็ดี กรมทำงหลวง
ได้มีกำรพยำยำมปิดควำมเสี่ยงด้ำนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยกำร
ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงำนตำรวจ
จรำจรในกำรวิเครำะห์ดูปริมำณรถและกำรจัดกับกำรปริมำณ
กำรจรำจรบนถนนสำยทำงดังกล่ำว รวมถึงกำรติดตั้งป้ำย
สัญญำณจรำจรและกำรทำเครื่องหมำยบนพื้นผิวจรำจร
เพื่อลดปริมำณอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบนทำงหลวงสำยหลัก
ทำงหลวงหมำยเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลำง
สะพำนมิตรภำพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่ำ) – แม่ละเมำ
ระหว่ำง กม.7+885 – กม.8+825 จังหวัดตำก
ผลการประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability)
ได้คะแนน a: เพื่อประเมินควำมพร้อมของหน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำรในกำรจัดทำแผนบำรุงรักษำ และควำม
ต่อเนื่องของกำรดำเนินงำนภำยหลังโครงกำรเสร็จสิ้น

โดยพิจำรณำจำกควำมต่อเนื่องของกำรใช้ประโยชน์
จำกผลผลิตของโครงกำรเมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ
ระยะที่ ๑ ช่วงประกันผลงำนจำกผู้รับจ้ำง
โครงกำรได้มีกำรจัดเตรียมกำรบริหำรและจัดกำร
ตำมแผนบำรุงรักษำ และควำมต่อเนื่องของกำรดำเนินงำน
ให้บริกำรภำยหลังโครงกำรเสร็จสิ้น โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับ
จ้ำงต้องรับผิดชอบในควำมชำรุดบกพร่องของงำนจ้ำง หรือ
ควำมเสียหำยภำยในกำหนดเวลำ ดังนี้
- ภำยในกำหนด 1 ปี ผู้รับจ้ำงต้องรับประกันควำมชำรุด
บกพร่องของงำนจ้ำงตำมเงื่อนไขที่กำหนดภำยในระยะเวลำ
ไม่น้อยกว่ำ 1 ปีนับถัดจำกวันที่กรมทำงหลวงได้รับมอบงำน
ได้แก่ งำนคันทำง (ถนนดิน) งำนผิวทำงลูกรัง รำงระบำยน้ำ
ที่ไม่ลำดคอนกรีต (Concrete) งำนไหล่ทำงลูกรัง งำนลำดข้ำง
ทำงและลำดคอสะพำนที่ไม่มีกำรป้องกันกำรกัดเซำะ งำนลำด
ดินตัด (Back Slope) ที่ไม่มีกำรป้องกันกำรกัดเซำะ งำนปลูก
หญ้ำ งำนปลูกต้นไม้ งำนตีเส้นโดยใช้สีชนิดโรยลูกแก้ว และ
งำนทำสีทั่วไป
- ภำยในกำหนด 2 ปี ผู้รับจ้ำงต้องรับประกันควำมชำรุด
บกพร่องของงำนจ้ำงตำมเงื่อนไขที่กำหนดภำยในระยะเวลำ
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีนับถัดจำกวันที่กรมทำงหลวงได้รับมอบงำน
ยกเว้นงำนที่ได้ระบุไว้ภำยในกำหนด 1 ปี และ 3 ปี
- ภำยในกำหนด 3 ปี นับจำกผูร้ ับจ้ำงต้องรับประกัน
ควำมชำรุดบกพร่องของงำนอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรติดตั้งไฟฟ้ำ
แสงสว่ำง และสัญญำณจรำจร ยกเว้นหลอดไฟฟ้ำ
ระยะที่ ๒ ช่วงหลังประกันผลงานเป็นต้นไป
จำกกำรประเมินควำมพร้อมของหน่วยงำนเจ้ำของ
โครงกำรหลังจำกดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จพบว่ำ หน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำรได้มีกำรของบประมำณสำหรับบำรุงรักษำ
จำกงบประมำณบำรุงปกติ จำนวน 180,508.20 บำทต่อปี
ทำให้เห็นได้ว่ำหน่วยงำนมีกำรวำงแผนเพื่อรองรับกำรทำงำน
ในระยะยำว และสำมำรถบำรุงรักษำงำนโครงกำรในพื้นที่
ดังกล่ำวให้พร้อมใช้งำนได้อย่ำงยั่งยืนต่อไปในอนำคต
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๑๒.๑๔ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
จำกกำรประเมินผลโครงกำรพบว่ำ โครงกำรมี
ควำมสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลและแผนงำนใน
ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมของประเทศ
เป็นอย่ำงยิ่ง โดยหน่วยงำนสำมำรถดำเนินโครงกำรได้บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แม้ว่ำจะพบปัญหำเกี่ยวกับ
สภำพภูมิอำกำศ เนื่องจำกจังหวัดตำกมีฤดูฝนที่ค่อนข้ำง
ยำวนำนถึง 8 เดือน ประกอบกับในช่วงระหว่ำงดำเนิน
โครงกำร รัฐบำลได้มีนโยบำยให้หน่วยงำนที่มีกำรก่อสร้ำง
หรือซ่อมแซมผิวทำงหยุดงำนก่อสร้ำงทำงและให้คืนผิวทำง
ให้กับประชำชนผู้ใช้ทำงชั่วครำว ในช่วงวันหยุดเทศกำล
สงกรำนต์และเทศกำลปีใหม่ ซึ่งโครงกำรมีควำมจำเป็น
ต้องหยุดงำนก่อสร้ำงและซ่อมแซมเพื่อคืนผิวทำงให้กับ
ประชำชนในช่วงวันหยุดเทศกำลปีใหม่ปี 2559 จำนวน
10 วัน ส่งผลให้กำรดำเนินงำนมีควำมล่ำช้ำจำกแผนเดิม
ที่ได้กำหนดไว้ แต่อย่ำงไรก็ดี หน่วยงำนได้มีกำรบริหำร
จัดกำร

งำนและประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวย
ควำมสะดวกให้กับประชำชนในช่วงเทศกำล และมีกำรเร่ง
ดำเนินโครงกำรให้แล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย
๑๒.๑๕ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
เพื่อพัฒนำโครงข่ำยระบบขนส่งทำงบกรองรับ
ประชำคมอำเซียน และเป็นโครงกำรที่เพิ่มประสิทธิภำพและ
ระดับกำรให้บริกำรที่ดี เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชน
(Accessibility) โดยกำรปรับปรุงทำง ซึ่งจะช่วยลด
ระยะเวลำในกำรเดินทำงสู่ด่ำนพรมแดนแม่สอด และอำนวย
ควำมสะดวกต่อผู้ใช้เส้นทำงในกำรสัญจรและกำรขนส่งสินค้ำ
รองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ช่วยให้กำรค้ำชำยแดน
ระหว่ำงประเทศไทยและสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์
ได้รับควำมสะดวกมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นกำรยกระดับ
คุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ รวมทั้งเป็นกำรพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรคมนำคมขนส่งของประเทศ

สรุปผลคะแนนประเมินโครงการ: A – พอใจมากที่สุด
แผนภาพการประเมินโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน
กิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด
(เขตแดนไทย/พม่า) – แม่ละเมา ระหว่าง กม.7+885 – กม.8+825 จังหวัดตาก
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ภาพเมื่อโครงการดาเนินการแล้วเสร็จ

๑๒.๑๖ บทเรียนที่ได้รับ
บทเรียนที่ได้รับจำกกำรประเมินผลเมื่อโครงกำร
แล้วเสร็จ (Ex-post Evaluation) คือ
1) กำรเบิกจ่ำยเงินสำหรับดำเนินโครงกำรหน่วยงำน
ควรให้ผู้รับเหมำให้เบิกจ่ำยเงินเป็นไปตำมงวดงำนที่กำหนด
ไว้อย่ำงเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดต้นทุนดอกเบี้ย ซึ่งจะเป็น
ภำระทำงกำรคลังในอนำคต
2) กำรดำเนินโครงกำรก่อสร้ำงถนนในบริเวณที่มี
รถบรรทุกสินค้ำ หรือรถที่มีน้ำหนักมำกสัญจรเป็นจำนวน
มำกกำรออกแบบกำรก่อสร้ำงของหน่วยงำนควรพิจำรณำ
ถึงควำมคุ้มค่ำในระยะยำว โดยในกรณีโครงกำรบูรณะถนน
เส้นนี้หน่วยงำนได้ให้เหตุผลในกำรออกแบบผิวทำงเป็นแบบ
คอนกรีต ซึ่งต้องขอรับจัดสรรงบประมำณเป็นวงเงินที่สูงกว่ำ
กำรก่อสร้ำงผิวถนนแบบแอสฟัลต์เนื่องจำกผิวทำงแบบ
คอนกรีตสำมำรถรองรับน้ำหนักของรถบรรทุกหนักได้
มำกกว่ำผิวถนนแบบแอสฟัลต์ ประกอบกับเมื่อเปรียบเทียบ
อำยุกำรใช้งำนมีระยะเวลำประมำณ 5 – 10 ปี ซึ่งทำให้
งบประมำณในกำรซ่อมบำรุงน้อยกว่ำผิวถนนแบบแอสฟัลต์
ที่มีอำยุกำรใช้งำนเพียง 2 – 3 ปี
๑๒.๑๗ ข้อเสนอแนะ
1) กำรดำเนินโครงกำรในลักษณะเดียวกันในอนำคต
หน่วยงำนจึงควรพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมในกำรออกแบบ
เพื่อรองรับกำรใช้งำนให้เหมำะสมและเกิดควำมคุ้มค่ำในกำร
ใช้งบประมำณสูงสุด
2) กำรดำเนินโครงกำรลักษณะเดียวกันในอนำคต
หน่วยงำนควรมีกำรกำหนดแผนงำนก่อสร้ำงในช่วงเทศกำล
และพิจำรณำถึงสภำพภูมิอำกำศในช่วงที่มีกำรดำเนินงำน
โครงกำร เพื่อให้กำรดำเนินงำนแล้วเสร็จเป็นไปตำมแผนงำน
ที่กำหนดไว้ป้องกันปัญหำกำรดำเนินงำนล่ำช้ำ ซึ่งจะสะท้อน
ถึงต้นทุนทำงกำรเงิน
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๑๒.๑๘ สรุปผลการประเมินโครงการ: พึงพอใจมำกที่สุด
หลักเกณฑ์
รายละเอียด
๑. ความสอดคล้อง เพื่อประเมินว่ำกิจกรรมและวิธีกำรดำเนิน
ของวัตถุประสงค์ โครงกำรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบำย
โครงการ
และกำรจัดลำดับควำมสำคัญ

ผลการประเมิน
เหตุผลประกอบ
พึงพอใจมาก สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ที่สุด
แห่งชำติฉบับที่ 10 และ 11 โดยเน้นกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์
และแผนพัฒนำระบบขนส่งทำงถนน
ระยะเร่งด่วน รวมทั้ง โครงกำรเป็นกำรเตรียม
ควำมพร้อมด้ำนกำรคมนำคมขนส่งทำงถนน
เพื่อรองรับกำรเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน (AEC)
๒. ประสิทธิภาพ
เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของปัจจัยที่จะทำ พึงพอใจมาก โครงกำรมีแผนกำรเบิกจ่ำยจำนวน 2 งวด
ให้โครงกำรสำเร็จตำมแผนกำรดำเนินงำน
ซึ่งหน่วยงำนมีกำรเบิกจ่ำยเงินสำหรับดำเนิน
ในเชิง ของปริมำณและคุณภำพ เช่น ต้นทุน
โครงกำรจริง โดยแบ่งจ่ำยเป็น 3 งวด
ของโครงกำร ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
เมื่อเปรียบเทียบแผนและผลกำรดำเนินงำนพบว่ำ
และผลผลิตทีไ่ ด้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร
โครงกำรมีกำรเบิกจ่ำยไม่เป็นไปตำมแผนที่
กำหนดไว้ โดยสำมำรถเบิกจ่ำยเงินทั้งสิ้นจำนวน
44,876,807.18 บำท (ร้อยละ 97.10)
๓. ประสิทธิผล
เพื่อประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของ
พึงพอใจมาก โครงกำรสำมำรถดำเนินกำรได้เป็นไปตำม
โครงกำร โดยกำรเปรียบเทียบผลผลิตทีไ่ ด้รับ
ที่สุด
วัตถุประสงค์ ซึ่งสำมำรถรองรับปริมำณจรำจร
กับเป้ำหมำยของโครงกำร
รวม จำนวน 2,010 คัน/วัน และรองรับปริมำณ
จรำจรรถบรรทุกหนักขนำดใหญ่ จำนวน
2,004 คัน/วัน
๔. ผลกระทบ
เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำยโครงกำร
พึงพอใจมาก โครงกำรสำมำรถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือ
ในภำพรวมหรือในระดับที่กำหนดไว้หรือไม่
ที่สุด
เป้ำหมำยได้ในระดับดีมำก เนื่องจำกโครงกำร
ทั้งในแง่ของผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อม
สำมำรถรองรับปริมำณกำรจรำจร และสำมำรถ
จำกโครงกำรและผลกระทบที่มตี ่อเทคโนโลยี
แก้ไขปัญหำน้ำท่วมขังบนพื้นผิวถนนในช่วงฤดู
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม
ฝนได้ ทำให้ผู้ใช้เส้นทำงมีควำมปลอดภัยในกำร
ใช้เส้นทำงมำกยิ่งขึ้น และโครงกำรสำมำรถเพิ่ม
ศักยภำพในกำรเดินทำงเพื่อให้ประชำชนผู้ใช้
เส้นทำงสำมำรถเดินทำงได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว
และเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรขนส่งมำกยิ่งขึ้น
๕. ความยั่งยืนของ เพื่อประเมินว่ำภำยหลังจำกโครงกำรสิ้นสุด
พึงพอใจมาก ภำยหลังจำกโครงกำรแล้วเสร็จ หน่วยงำนได้มี
โครงการ
แล้ว จะมีกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรต่อไป
ที่สุด
กำรจัดเตรียมกำรบริหำรและจัดกำรตำมแผน
อย่ำงไร มีหน่วยงำนใดเป็นผูร้ ับผิดชอบในกำร
บำรุงรักษำ โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับจ้ำงต้อง
ดำเนินโครงกำรและบำรุงรักษำโครงกำรให้
รับผิดชอบในควำมชำรุดบกพร่องของงำนจ้ำง
สำมำรถดำเนินกำรต่อไปได้รวมถึงผลผลิตที่
หรือควำมเสียหำยภำยในกำหนดเวลำ และ
เกิดขึ้นจำกโครงกำรหรือสิ่งที่ได้รับจำก
หน่วยงำนได้มีกำรของบประมำณสำหรับ
โครงกำร
บำรุงรักษำจำกงบประมำณบำรุงปกติรองรับไว้
เรียบร้อยแล้ว
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๑๓. โครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนน
ระยะเร่งด่วน กิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก
ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นาสวย – สะพานมิตรภาพ
ที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) จังหวัดหนองคาย
สภาพผิวทางก่อนบูรณะ

ควำมเสียหำย ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินกำรบูรณะและ
บำรุงรักษำอย่ำงเหมำะสม เพื่อสำมำรถยืดอำยุกำรใช้งำน
ซึ่งจะช่วยให้กำรเจริญเติบโตของกำรค้ำและกำรขนส่งข้ำม
แดนระหว่ำงไทยและ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชน
ลำว (สปป.ลำว) รวมถึงกำรค้ำและขนส่งผ่ำนแดนจำกไทย
ไปยังจีนตอนใต้และเวียดนำมให้มีประสิทธิภำพและ
มีควำมยั่งยืนในอนำคต ทั้งยังจะช่วยส่งเสริมควำมเป็นประตู
ทำงกำรค้ำของจังหวัดหนองคำยอีกด้วย
สถานการณ์การค้าชายแดนไทย – ลาว
ด่านพรมแดนหนองคาย จังหวัดหนองคาย
หน่วย : ล้ำนบำท
ปี

2556

2557

2558

2559

มูลค่ำ

132,137.16 151,063.69 176,474.54 202,906.79

ส่งออก

108,605.38 123,937.21 132,733.52 136,419.50

นำเข้ำ

23,531.78 27,126.48 43,741.02 66,487.29

ดุลกำรค้ำ

85,073.60 96,810.73 88,992.50 69,932.21

สัดส่วนการค้าชายแดนไทย – ลาว

๑๓.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ: แขวงทำงหลวง
หนองคำย กรมทำงหลวง
๑๓.๒ ความเป็นมาของโครงการ
จังหวัดหนองคำยเป็นจังหวัดที่มีควำมพร้อมในด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนในระดับหนึ่ง และมีขีดควำมสำมำรถใน
ด้ำนคมนำคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่ำงประเทศโดยใช้ทำงหลวง
หมำยเลข 2 โดยที่ผ่ำนมำมีปริมำณกำรจรำจรสูงขึ้นทุกปี
โดยเฉพำะรถบรรทุกหนัก จึงทำให้ผิวทำงและโครงสร้ำง
ทำงเกิดกำรทรุดตัวเป็นร่องล้อ และผิวทำงส่วนใหญ่ได้รับ

ที่มา: กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ และด่ำนศุลกำกรหนองคำย

ทั้งนี้ กำรค้ำชำยแดนระหว่ำงไทย-สปป.ลำว มีควำม
สำคัญต่อภำคกำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทยอย่ำงยิ่ง โดยใน
ปี 2559 กำรค้ำชำยแดนไทย-ลำว มีมูลค่ำ 202,906.79
ล้ำนบำท โดยมีมูลค่ำสูงสุดเป็นอันดับ 2 รองจำกกำรค้ำ
ชำยแดนไทย-มำเลเซีย คิดเป็นร้อยละ 20 ของชำยแดน
ทั้งหมด นอกจำกนี้ กำรค้ำชำยแดนไทย-ลำวยังมีอัตรำ
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กำรเติบโตที่สม่ำเสมอและมีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยระหว่ำง
ปี 2557 – 2559 สูงถึงร้อยละ 15.4 ซึ่งเป็นอัตรำกำร
เติบโตที่สูงกว่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศและกำรค้ำชำยแดน
รวมของไทย (เฉลี่ยร้อยละ -5.0 และ 3.12 ตำมลำดับ)
ซึ่งนอกจำกจะสะท้อนถึงควำมเป็นคู่ค้ำที่มีศักยภำพกำร
เติบโตที่สูงแล้ว กำรค้ำชำยแดนยังเป็นช่องทำงกำรค้ำที่
สำคัญสำหรับผู้ส่งออกไทยในช่วงที่กำรค้ำระหว่ำงประเทศ
กับตลำดประเทศพัฒนำแล้วอยู่ในภำวะซบเซำ นอกจำกนี้
จังหวัดหนองคำยยังเป็นจังหวัดที่มีกิจกรรมกำรค้ำชำยแดน
ไทย-ลำวเกิดขึ้นมำกที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 31.6 ในปี
2559 ซึ่งทำให้ทำงหลวงหมำยเลข 2 เป็นเส้นทำงคมนำคม
ที่สำคัญสำหรับกำรค้ำชำยแดนไทย-ลำวเป็นอย่ำงยิ่ง ทั้งยัง
เป็นช่องทำงของกำรค้ำผ่ำนแดนจำกไทยไปยังจีนตอนใต้และ
เวียดนำมอีกด้วย จึงมีควำมจำเป็นต้องทำกำรบูรณะถนนให้มี
สภำพดีเพื่อรองรับปริมำณกำรขนส่งที่สูงและยังมีแนวโน้ม
ที่จะเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต โดยเฉพำะกำรขนส่งด้วย
รถบรรทุกหนักซึง่ ส่งผลให้สภำพผิวถนนเกิดควำมชำรุด
เสียหำยได้ ทั้งนี้ ทำงหลวงหมำยเลข 2 ยังจะเป็นเส้นทำง
ขนส่งที่สำคัญสำหรับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN
Economics Community: AEC) เส้นทำงเศรษฐกิจอนุ
ภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง และกำรรองรับกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในจังหวัดหนองคำย-มุกดำหำรอีกด้วย
แนวเส้นทาง GMS Economic Corridor
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๑๓.๓ วงเงินลงทุนโครงการ/แหล่งเงินกู้
- วงเงินลงทุนโครงการ: คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ
ให้ดำเนินโครงกำรเมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2558 วงเงิน
94,000,000 บำท โดยหน่วยงำนใช้วงเงินลงทุนโครงกำร
รวม 91,714,700 บำท โดยประกอบด้วย ตอน 1 จำนวน
46,815,700 บำท และตอน 2 จำนวน 44,899,000 บำท
- แหล่งเงินกู้: โครงกำรเงินกู้เพื่อกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและระบบขนส่งทำงถนน
ระยะเร่งด่วน มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 กรอบ
วงเงินรวม 91,714,700 ล้ำนบำท ภำยใต้พระรำชบัญญัติ
กำรบริหำร หนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2558
๑๓.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิต กำรค้ำ กำรลงทุน
กำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร
2) เพื่อสนับสนุนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว
ในภูมิภำคให้ดียิ่งขึ้น
3) เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ โดยเฉพำะ
กำรรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษหนองคำย
๑๓.๕ ลักษณะโครงการ: เป็นกำรบูรณะผิวทำงโดยวิธี
หมุนเวียนวัสดุชั้นทำงเดิมมำใช้ใหม่ (Pavement In-Place
Recycling) เนื่องจำกทำงหลวงหมำยเลข 2 เป็นเส้นทำง
หลักเชื่อมระหว่ำง อุดรธำนี – หนองคำย (ด่ำนพรมแดน
หนองคำย) ซึ่งมีลักษณะควำมเสียหำยเป็นโครงสร้ำงทำง
และผิวทำงทรุดตัวเป็นร่องล้อตลอดสำย โดยวิธีกำรบูรณะนี้
เป็นวิธีกำรรื้อหรือตัดชั้นทำงแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมมำผสม
ใหม่โดยใช้เครื่องจักรพิเศษ แล้วปูกลับเป็นชั้นทำงแอสฟัลต์
คอนกรีตใหม่ โดยกำรปรับปรุงคุณภำพนี้ทำในสำยทำง
ที่จะดำเนินกำรก่อสร้ำงเพื่อให้มีคุณภำพตำมรูปแบบและ
ข้อกำหนด ประกอบด้วย
1) งำน Soft Material Excavation and Replacement
2) งำน Crushed Rock Leveling Course (หลวม)

รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2559 - 2560

3) งำนขูดไส (Milling) ผิวทำงลึก 5 cm.

7) งำน Asphalt Concrete Leveling Course

4) งำน Pavement In-Place Recycling Base ลึก 20 cm.

8) ง ำ น Asphalt Concrete Wearing Course 5 cm.
Thick on Prime Coat

5) งำน Prime Coat
6) งำน Tack Coat

9) ง ำ น Asphalt Concrete Wearing Course 5 cm.
Thick on Tack Coat

10) งำน Thermoplastic Paint
11) งำนบริหำรกำรจรำจรในระหว่ำงก่อสร้ำง
ป้ำยมำตรฐำนในกำรก่อสร้ำงชุดที่ 6
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รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2559 - 2560

๑๓.๖ ขอบเขต/พื้นที่ ดาเนินโครงการ
เป็น กำรบูร ณะผิว ทำงหลวงหมำยเลข 2 ตอน
ควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำ สวย – สะพำนมิตรภำพที่
หนองคำย (เขตแดนไทย/ลำว) ระยะทำงรวม 11.423
กิโลเมตร โดยวิธีหมุนเวียนวัสดุชั้นทำงเดิมมำใช้ใหม่
(Pavement In-Place Recycling) ประกอบด้วย
1) ตอน 1 ระหว่ำง กม.487+020 – กม. 492
+ 269 RT. ระยะทำงดำเนินกำร 5.564 กิโลเมตร (ผลผลิต
ต่อ 2 ช่องจรำจร)
2) ตอน 2 ระหว่ำง กม.496+700 – กม.500
+ 606 LT. ระยะทำงดำเนินกำร 5.859 กิโลเมตร (ผลผลิต
ต่อ 2 ช่องจรำจร)
แผนที่/ภาพพื้นที่ดาเนินโครงการ

ที่มา: ข้อมูลจำกแขวงทำงหลวงหนองคำย สำนักงำนทำงหลวงที่ 3 (สกลนคร)

๑๓.๗ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ
1) ตอน 1 วันเริ่มต้นสัญญำ 7 กรกฎำคม 2558 วัน
สิ้นสุดสัญญำ 1 กุมภำพันธ์ 2559 ระยะเวลำดำเนินงำน
ตำมสัญญำรวม 210 วัน
2) ตอน 2 วันเริ่มต้นสัญญำ 11 กรกฎำคม 2558
วันสิ้นสุดสัญญำ 31 มกรำคม 2559 ระยะเวลำดำเนินงำน
ตำมสัญญำรวม 205 วัน
๑๓.๘ ผู้รับจ้าง
1) ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคนชัยก่อสร้ำง
2) ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที.
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๑๓.๙ เลขทีส่ ัญญา
1) ตอน 1 สัญญำเลขที่ นค.37/2558 ลงวันที่
6 กรกฎำคม 2558
2) ตอน 2 สัญญำเลขที่ นค.40/2558 ลงวันที่ 10
กรกฎำคม 2558
๑๓.๑๐ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: ประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
๑๓.๑๑ ผู้ควบคุมงาน
1) นำยมะนูญ ชูตรี รองผู้อำนวยกำรแขวงทำงหลวง
หนองคำย ฝ่ำยปฏิบัติกำร (ตอน 1)
2) นำยวินัย สุทธิประภำ นำยช่ำงโยธำอำรุโส (ตอน 2)
๑๓.๑๒ ผลการเบิกจ่าย
ตอนที่ 1
แผน
ผล
รายละเอียด
งวดที่ 1
ส่งมอบงำน
ก.ย. 58 ก.ย. 58
(24.6 ลบ.)
23 ก.ย. 58
งวดที่ 2
ส่งมอบงำน
ก.ย. 58 ต.ค. 58
(22.2 ลบ.)
29 ต.ค. 58
โครงกำร ตอน 1 มีวงลงทุนรวม จำนวน 46,815,700 บำท
มีแผนกำรเบิกจ่ำยจำนวน 2 งวด ซึ่งหน่วยงำนมีกำรเบิกจ่ำยเงิน
สำหรับดำเนินโครงกำรจริงเต็มจำนวน โดยเป็นกำรเบิกจ่ำย
ตำมควำมก้ำวหน้ำของงำน เมื่อเปรียบเทียบแผนและ
ผลกำรดำเนินงำนพบว่ำ โครงกำรมีกำรเบิกจ่ำยเงินล่ำช้ำกว่ำ
แผนที่กำหนดไว้เล็กน้อย
ตอนที่ 2
แผน
ผล
งวดที่ 1
ก.ย. 58 ต.ค. 58
(24.5 ลบ.)
งวดที่ 2
(20.4 ลบ.) ม.ค. 59 ก.พ. 59

รายละเอียด
ส่งมอบงำน
ต.ค. 58
ส่งมอบงำน
7 ก.พ. 59

โครงกำร ตอน 2 มีวงลงทุนรวม จำนวน
44,899,000.00 บำท มีแผนกำรเบิกจ่ำยจำนวน 2 งวด
ซึ่งหน่วยงำนมีกำรเบิกจ่ำยเงินสำหรับดำเนินโครงกำรจริง
เต็มจำนวน โดยเป็นกำรเบิกจ่ำยตำมควำมก้ำวหน้ำของงำน
เมื่อเปรียบเทียบแผนและผลกำรดำเนินงำนพบว่ำ
โครงกำรมีกำรเบิกจ่ำยเงินเป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้

รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2559 - 2560

๑๓.๑๓ การให้คะแนนผลการประเมินโครงการ
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ (Ex-post Evaluation Results)
การ
ประเมินผล

เกณฑ์การให้คะแนน

ความสอดคล้อง a : สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลอย่ำงมำก
(Relevance) b : สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลบำงส่วน
c : ไม่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล
ประสิทธิผล
a : บรรลุวตั ถุประสงค์มำกกว่ำ 80% ของแผนที่วำงไว้
(Effectiveness) b : บรรลุวัตถุประสงค์มำกกว่ำ 50% - 80% ของแผนที่วำงไว้
c : บรรลุวัตถุประสงค์นอ้ ยกว่ำ 50% ของแผนที่วำงไว้
ประสิทธิภาพ a : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ มีประสิทธิภำพ
(Efficiency) b : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ บำงส่วนไม่มปี ระสิทธิภำพ
c : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ ไม่มีประสิทธิภำพ
ผลกระทบ
a : ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทำงอ้อมที่สง่ ผลกระทบในเชิงบวก
(Impact)
b : ส่งผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชิงลบ
c : ส่งผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชิงลบอย่ำงร้ำยแรง
ความยั่งยืน
a : มัน่ ใจว่ำโครงกำรมีควำมยั่งยืน
(Sustainability) b : มีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดปัญหำแต่มโี อกำสพัฒนำ
และแก้ไขให้ยั่งยืนได้
c : ไม่อำจดำเนินกำรอย่ำงยั่งยืนหำกไม่ได้รับควำมช่วยเหลือ

Overall Rating

คะแนน

a
a
b
a
a
A

โครงกำรนี้ได้รับผลกำรประเมินโครงกำรในภำพรวม
อยู่ในระดับ A – พอใจมำกที่สุด โดยมีคะแนนกำรประเมินผล
ทั้ง 5 ด้ำน คือ ควำมสอดคล้อง ประสิทธิผล ผลกระทบ และ
ควำมยั่งยืน อยู่ในระดับ a สำหรับประสิทธิภำพอยู่ในระดับ b
ซึ่งรำยละเอียดผลกำรประเมินผลแต่ละด้ำนมีดังนี้
ผลการประเมินด้านความสอดคล้อง (Relevance)
ได้คะแนน a: กำรดำเนินโครงกำรมีควำมสอดคล้อง
กับนโยบำยรัฐบำล ดังนี้
1) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่
12 ในยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืนและยุทธศำสตร์ที่ 7
ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน และระบบโลจิสติกส์
ในเป้ำหมำยที่ 1 ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและ
ระบบโลจิสติกส์ในภำพรวม และเป้ำหมำยที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนระบบคมนำคมด้วยกำรพัฒนำและดูแล
รักษำโครงข่ำยทำงถนนให้อยู่ในสภำพดี และเป็นเส้นทำงที่
มีศักยภำพและเป็นประตูกำรค้ำหลักของประเทศ รวมถึง
กำรพัฒนำควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์

ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือในอนุภูมิภำคต่ำงๆ ซึ่งมุ่งพัฒนำ
บริกำรขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภำพและได้
มำตรฐำนสำกล ปรับปรุงกฎระเบียบกำรขนส่งคนและสินค้ำ
ที่เกี่ยวข้อง พัฒนำบุคลำกรในธุรกิจกำรขนส่งและโลจิสติกส์
เชื่อมโยงกำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวพื้นที่ชำยแดน/
เขตเศรษฐกิจชำยแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบกำรผลิตกับ
พื้นที่ตอนในของประเทศ
2) แผนพัฒนำระบบขนส่งทำงถนน ระยะเร่งด่วน
ซึ่งมีควำมจำเป็นต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ดำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2558
3) โครงกำรสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำร
และควำมจำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำยหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ในพื้นที่โครงกำร และสอดคล้องกับสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นจริง
ก่อนมีกำรดำเนินโครงกำร รวมทั้งเพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน (กำรคมนำคมขนส่งทำงถนน) เพื่อรองรับ
กำรเดินทำง กำรขนส่ง และกำรเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
ผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness)
ได้คะแนน a : เพื่อประเมิน กำรบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงกำร โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับกับ เป้ำหมำย
ของโครงกำรว่ำสำมำรถดำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
โครงกำร
โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดผลผลิต
ของโครงกำรที่กำหนดไว้ ซึ่งกำรดำเนินโครงกำรสำมำรถ
ดำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำย คือ สำมำรถบูรณะผิวทำง
ทำงหลวงหมำยเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย –
สะพำนมิตรภำพที่หนองคำย (เขตแดนไทย/ลำว) ระยะทำง
รวม 11.423 กิโลเมตร โดยวิธีหมุนเวียนวัสดุชั้นทำงเดิม
มำใช้ใหม่ (Pavement In-Place Recycling) ดังนั้น ผลกำร
ประเมินด้ำนประสิทธิผลจึงได้รับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับที่
ดีมำก ทั้งนี้ ข้อมูลปริมำณกำรจรำจรบริเวณทำงหลวง
หมำยเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย –
สะพำนมิตรภำพที่หนองคำย (เขตแดนไทย/ลำว) มีสถิติ
ข้อมูลย้อนหลัง ดังนี้
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(คัน/วัน)
ปริมำณจรำจร

2558

2559

2560

13,647 13,604

17,180

ปริมำณรถบรรทุก
1,309
ขนำดใหญ่
ครั้ง
สถิติกำรเกิด
อุบัติเหตุ

1,350

2,200

2558

2559

2560

4

2

3

ที่มา: ข้อมูลจำกแขวงทำงหลวงหนองคำย สำนักงำนทำงหลวงที่ 3 (สกลนคร)

ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ (Efficiency)
ได้คะแนน b : เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของ
ปัจจัยที่จะทำให้โครงกำรสำเร็จตำมแผนกำรดำเนินงำนใน
เชิงของปริมำณและคุณภำพ โดยพิจำรณำจำกประสิทธิภำพ
ด้ำนระยะเวลำที่ใช้ดำเนินโครงกำร และกำรเบิกจ่ำยเงินกู้
1) ขอบเขตการดาเนินโครงการ
ขอบเขตการ
ดาเนิน
โครงการ

แผน

ผล

1) เตรียม
จัดเตรียม
แต่ละตอนได้รับอนุมัติ
โครงกำรและ รำยละเอียดและ
งบประมำณ
ขออนุมัติ
นำเสนอคณะรัฐมนตรี
วงเงิน
โครงกำร
พิจำรณำอนุมัติ
47,000,000 บำท
โครงกำร
2) กำร
จัดเตรียม
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที.
คัดเลือกผู้รับ
รำยละเอียดด้วย วงเงินสำหรับตอน 1 และตอน
จ้ำง
วิธีกำรประกวด
2 รวม 46,815,700 และ
รำคำ
44,899,000.00 บำท
3) ลงนำมใน
เสนอหัวหน้ำ
ลงนำมในสัญญำจ้ำง เมื่อวันที่
สัญญำจ้ำง
ส่วนรำชกำร
7 และ 11 กรกฎำคม 2558
เพื่อขออนุมัติวงเงิน
ตำมลำดับ
และสั่งจ้ำง
4) กำร
บูรณะปรับปรุง
สำมำรถบูรณะผิวทำง ทำง
ดำเนินกำร
ก่อสร้ำงขยำยช่อง
หลวงหมำยเลข 2 ตอน
ก่อสร้ำง
จรำจรเดิม 4 ช่อง
ควบคุมที่ 0700 ตอน
จรำจร เป็น 8 ช่อง น้ำสวย – สะพำนมิตรภำพ
จรำจร
ที่หนองคำย (เขตแดนไทย/
ลำว) ระยะทำงรวม 11.423
กิโลเมตร
ที่มา: ข้อมูลจำกแขวงทำงหลวงหนองคำย สำนักงำนทำงหลวงที่ 3 (สกลนคร)
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2) ด้านระยะเวลาการดาเนินโครงการ
โครงกำร ตอน 1 สำมำรถดำเนินกำรได้เร็วกว่ำ
กำหนดถึง 95 วัน (จำกที่กำหนดไว้ในแผนงำน 210 วัน)
โดยเริ่มดำเนินงำนเมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม 58 และแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 58 โครงกำร ตอน 2 ยังสำมำรถดำเนินกำร
ล่ำช้ำกว่ำแผนงำน โดยโครงกำรฯ เริ่มต้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 58
และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 59 โดยช้ำกว่ำกำหนดเพียง
7 วัน (จำกที่กำหนดไว้ในแผนงำน 205 วัน)
กิจกรรม
แผน
ก่อสร้าง เริ่ม – เสร็จ จานวน
วัน
สัญญำจ้ำง 7 ก.ค. 58 210
ตอน 1
- 1 ก.พ. 59
สัญญำจ้ำง 11 ก.ค. 58 205
ตอน 2
- 31 ม.ค. 59

ผล
เริ่ม – เสร็จ

จานวนวัน

7 ก.ค. 58
- 29 ต.ค. 58
11 ก.ค. 58
– 7 ก.พ. 59
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หมายเหตุ: นโยบำยรัฐบำลให้คืนพื้นที่ก่อสร้ำงช่วงเทศกำลปีใหม่ 2559
ที่มา: ข้อมูลจำกแขวงทำงหลวงหนองคำย สำนักงำนทำงหลวงที่ 3 (สกลนคร)

3) กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ
งำนบู รณะทำงหลวงสำยหลั ก หมำยเลข 12
ตอนควบคุม 0100 ตอนกลำงสะพำนมิตรภำพที่แม่ส อด
(เขตแดนไทย/พม่ำ) - ถนนของกรมทำงหลวง มีรำยละเอียด
งำนหลัก ดังนี้
กิจกรรมก่อสร้าง
ของตอน 1 และ ตอน2
1) งำน Soft Material
Excavation and
Replacement
2) งำน Crushed Rock
Leveling Course (หลวม)
3) งำนขูดไส (Milling) ผิว
ทำงลึก 5 cm.
4) งำน Pavement InPlace Recycling Base
20 cm. Deep
5) งำน Prime Coat
6) งำน Tack Coat

แผน

ผล

809 ลบ.ม.

809 ลบ.ม.

498 ลบ.ม.

498 ลบ.ม.

96,512 ตร.ม. 96,512 ตร.ม.
47,882 ตร.ม. 47,882 ตร.ม.
47,882 ตร.ม. 47,882 ตร.ม.
116,776
116,776
ตร.ม.
ตร.ม.

รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2559 - 2560
กิจกรรมก่อสร้าง
ของตอน 1 และ ตอน2
7) งำน Asphalt
Concrete Leveling
Course
8) งำน Asphalt
Concrete Wearing
Course 5 cm. Thick on
Prime Coat
9) งำน Asphalt
Concrete Wearing
Course 5 cm. Thick on
Tack Coat
10). งำน Thermoplastic
Paint
11) งำนบริหำรกำรจรำจรใน
ระหว่ำงก่อสร้ำงป้ำย
มำตรฐำนในกำรก่อสร้ำงชุดที่
6

รวม

แผน

ผล

92 ตัน

92 ตัน

104,279
ตร.ม.

104,279
ตร.ม.

116,776
ตร.ม.

116,776
ตร.ม.

3,413 ตร.ม.

3,413 ตร.ม.

2 ชุด

2 ชุด

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ที่มา: ข้อมูลจำกแขวงทำงหลวงหนองคำย สำนักงำนทำงหลวงที่ 3 (สกลนคร)

4) ค่าใช้จ่ายโครงการ
กรอบวงเงินรวมของโครงกำร จำนวน
91,714,700 บำท โครงกำรทั้งตอน 1 และตอน 2
ได้มีกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จและมีกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้นจำนวน
91,714,700 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 โดยแผนและ
ผลกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรมีรำยละเอียด ดังนี้
หน่วย: บำท

โครงการ

แผน

ผล

โครงกำรตำม
แผนพัฒนำระบบขนส่ง
ทำงถนนระยะเร่งด่วน
กิจกรรมบูรณะทำง
91,714,700 91,714,700
หลวงสำยหลัก ทำง
หลวงหมำยเลข 2 ตอน
น้ำสวย – สะพำน
มิตรภำพที่หนองคำย
ที่มา: ข้อมูลจำกแขวงทำงหลวงหนองคำย สำนักงำนทำงหลวงที่ 3 (สกลนคร)

5) แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน
โดยหน่วยงำนมีแผนและผลกำรเบิกจ่ำยเงิน ดังนี้
ตอนที่ 1
แผน
ผล
รายละเอียด
งวดที่ 1 ก.ย. 58 ก.ย. 58 ส่งมอบงำน
(24.6 ลบ.)
23 ก.ย. 58
งวดที่ 2
ส่งมอบงำน
ก.ย. 58 ต.ค. 58
(22.2 ลบ.)
29 ต.ค. 58
ตอนที่ 2
แผน
ผล
งวดที่ 1
(24.5 ลบ.) ก.ย. 58 ต.ค. 58
งวดที่ 2
ม.ค.58 ม.ค. 59
(20.4 ลบ.)

รายละเอียด
ส่งมอบงำน
ต.ค. 58
ส่งมอบงำน
7 ก.พ. 59

ทั้งนี้ ในกำรเบิกจ่ำยเงินสำหรับดำเนินโครงกำร
หน่วยงำนควรมีกำรเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้
เพื่อให้เม็ดเงินเข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจอย่ำงทันท่วงทีตำม
วัตถุประสงค์ของมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 และ
เพื่อเป็นกำรลดภำระทำงกำรคลังที่เกิดขึ้นจำกดอกเบี้ยเงินกู้
ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact)
ได้คะแนน a: เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย
โครงกำรในภำพรวมหรือในระดับที่กำหนดไว้หรือไม่ ในส่วน
ของผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกโครงกำรและ
ผลกระทบที่มีต่อเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม จำกกำรที่มีโครงกำรดังกล่ำว
เมื่อพิจำรณำจำกกำรเกิดผลลัพธ์ทำงอ้อมจำก
กำรดำเนินโครงกำรที่จะส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบ ดังนี้
1) ผลกระทบทางตรงที่เกิดจากโครงการ
โครงกำรสำมำรถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้ำหมำยของโครงกำรได้ในระดับดีมำก เนื่องจำกโครงกำร
สำมำรถทำให้ทำงหลวงหมำยเลข 2 ตอน น้ำสวย – สะพำน
มิตรภำพที่หนองคำยมีสภำพดี ไม่ชำรุด พร้อมรองรับปริมำณ
กำรจรำจรทีส่ ูงขึ้นทุกปี โดยเฉพำะรถบรรทุกหนัก
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2) ผลกระทบทางอ้อมที่เกิดจากโครงการ
โครงกำรสำมำรถเพิ่มศักยภำพในกำรเดินทำง
เพื่อให้ประชำชนผู้ใช้เส้นทำงสำมำรถเดินทำงได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรขนส่งมำกยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ สถิติข้อมูลกำรรำยงำนอุบัติเหตุบนทำงหลวง
พบว่ำ มีสถิติอุบัติเหตุต่อปีลดลงหลังจำกกำรดำเนินโครงกำร
แล้วเสร็จ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
สถิติการเกิด
อุบัติเหตุ (ครั้ง)
ก่อนดำเนินโครงกำร
หลังดำเนินโครงกำร

2558

2559

2560

4
-

-

-

2

3

ผลการประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability)
ได้คะแนน a: เพื่อประเมินควำมพร้อมของหน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำรในกำรจัดทำแผนบำรุงรักษำ และควำม
ต่อเนื่องของกำรดำเนินงำนภำยหลังโครงกำรเสร็จสิ้น
โดยพิจำรณำจำกควำมต่อเนื่องของกำรใช้ประโยชน์
จำกผลผลิตของโครงกำรเมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ

ระยะที่ ๑ ช่วงประกันผลงำนจำกผู้รับจ้ำง
โครงกำรได้มีกำรจัดเตรียมกำรบริหำรและจัดกำร
ตำมแผนบำรุงรักษำ และควำมต่อเนื่องของกำรดำเนินงำน
ให้บริกำรภำยหลังโครงกำรเสร็จสิ้น โดยกำหนดเงื่อนไขให้
ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบในควำมชำรุดบกพร่องของงำนจ้ำง
หรือควำมเสียหำยภำยในกำหนดเวลำ โดยภำยในกำหนด
2 ปี ผู้รับจ้ำงต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของงำน
จ้ำงตำมเงื่อนไขที่กำหนดภำยในระยะเวลำ ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
นับถัดจำกวันที่กรมทำงหลวงได้รับมอบงำน ยกเว้นงำน
ที่ได้ระบุไว้ภำยในกำหนด 1 ปี และ 3 ปี
ระยะที่ ๒ ช่วงหลังประกันผลงานเป็นต้นไป
กรมทำงหลวง โดยกำรดำเนินงำนโครงกำรบูรณะ
ทำงหลวงสำยหลัก ทำงหลวงหมำยเลข 2 ตอน น้ำสวย –
สะพำนมิตรภำพอยู่ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของแขวงทำงหลวง
หนองคำยจะเป็นผู้เข้ำมำดูแลและบำรุงรักษำต่อเนื่องตลอดอำยุ
กำรใช้งำนให้ผลลัพธ์ของโครงกำรบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป
โดยได้รับกำรจัดสรรเงินบำรุงรักษำจำกงบประมำณประจำปี
ของกรมทำงหลวง ซึ่งมีกำรวำงแผนงำนบำรุงรักษำและแหล่ง
เงินอย่ำงชัดเจน ดังนั้น โครงกำรจึงมีควำมยั่งยืนในระยะยำว
ซึ่งทำให้โครงกำรได้ใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ต่อไป

สรุปผลคะแนนประเมินโครงการ: A – พอใจมากที่สุด
แผนภาพผลการประเมินโครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน กิจกรรมบูรณะทางหลวงสายหลัก
ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นาสวย – สะพานมิตรภาพหนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) จังหวัดหนองคาย
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๑๓.๑๔ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
เพื่อบูรณะและดูแลรักษำโครงข่ำยระบบขนส่งทำงบก
รองรับประชำคมอำเซียน และเป็นโครงกำรที่เพิ่มประสิทธิภำพ
และระดับกำรค้ำและกำรขนส่งข้ำมแดนระหว่ำงไทยและ
สปป.ลำว รวมถึงกำรค้ำและขนส่งผ่ำนแดนจำกไทยไปยังจีน
ตอนใต้และเวียดนำมให้มีประสิทธิภำพและมีควำมยั่งยืน
ในอนำคต โดยกำรบูรณะทำงจะช่วยลดระยะเวลำในกำรเดินทำง
สู่ด่ำนพรมแดนหนองคำย และอำนวยควำมสะดวกต่อผู้ใช้
เส้นทำงในกำรสัญจรและกำรขนส่งสินค้ำ รองรับกำรขยำยตัว
ทำงเศรษฐกิจ ช่วยให้กำรค้ำชำยแดนระหว่ำงประเทศไทยและ
สปป.ลำวได้รับควำมสะดวกมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นกำรยกระดับ
คุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ รวมทั้งเป็นกำรพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรคมนำคมขนส่งของประเทศ
๑๓.๑๕ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
จำกกำรประเมินผลโครงกำรพบว่ำ โครงกำร
มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลและแผนงำน
ในด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมของ
ประเทศ โดยหน่วยงำนสำมำรถดำเนินโครงกำรได้บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ นอกจำกนี้ ในช่วงระหว่ำง
ดำเนินโครงกำร รัฐบำลได้มีนโยบำยให้หน่วยงำนที่มี
กำรก่อสร้ำงหรือซ่อมแซมผิวทำงหยุดงำนก่อสร้ำงทำงและ
ให้คืนผิวทำงให้กับประชำชนผู้ใช้ทำงชั่วครำว ในช่วงวันหยุด
เทศกำลปีใหม่ ซึ่งโครงกำรมีควำมจำเป็นต้องหยุดงำน
ก่อสร้ำงและซ่อมแซมเพื่อคืนผิวทำงให้กับประชำชนในช่วง
วันหยุดเทศกำลปีใหม่ปี 2559 จำนวน 10 วัน ส่งผลให้
กำรดำเนินงำนมีควำมล่ำช้ำจำกแผนเดิมที่ได้กำหนดไว้

๑๓.๑๖ บทเรียนที่ได้รับ
บทเรียนที่ได้รับจำกกำรประเมินผลเมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ
(Ex-post Evaluation) คือ
1) กำรเบิกจ่ำยเงินสำหรับดำเนินโครงกำรหน่วยงำน
ควรให้ผู้รับเหมำให้เบิกจ่ำยเงินเป็นไปตำมงวดงำนที่กำหนด
ไว้อย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้เม็ดเงินเข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจอย่ำง
ทันท่วงทีตำมวัตถุประสงค์ของมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ระยะที่ 2 และเพื่อไม่ให้เกิดต้นทุนดอกเบี้ย ซึ่งจะเป็นภำระ
ทำงกำรคลังในอนำคต
2) กำรดำเนินโครงกำรก่อสร้ำงถนนในบริเวณที่มี
รถบรรทุกสินค้ำ หรือรถที่มีน้ำหนักมำกสัญจรเป็นจำนวน
มำกกำรออกแบบกำรก่อสร้ำงของหน่วยงำนควรพิจำรณำ
ถึงควำมคุ้มค่ำในระยะยำว และกำรวำงแผนบำรุงรักษำถนน
ให้อยู่ในสภำพดีและสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงยั่งยืน
๑๓.๑๗ ข้อเสนอแนะ
1) กำรดำเนินโครงกำรในลักษณะเดียวกันใน
อนำคต หน่วยงำนจึงควรพิจำรณำถึงควำมเหมำะสม
ในกำรออกแบบเพื่อรองรับกำรใช้งำนให้เหมำะสมและ
เกิดควำมคุ้มค่ำในกำรใช้งบประมำณสูงสุด
2) กำรดำเนินโครงกำรลักษณะเดียวกันในอนำคต
หน่วยงำนควรมีกำรกำหนดแผนงำนก่อสร้ำงในช่วงเทศกำล
ในช่วงที่มีกำรดำเนินงำนโครงกำร เพื่อให้กำรดำเนินงำนแล้ว
เสร็จเป็นไปตำมแผนงำนที่กำหนดไว้ป้องกันปัญหำ
กำรดำเนินงำนล่ำช้ำ ซึ่งจะสะท้อนถึงต้นทุนทำงกำรเงิน
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๑๓.๑๘ สรุปผลการประเมินโครงการ: พึงพอใจมำกที่สุด
หลักเกณฑ์
รายละเอียด
ผลการประเมิน
๑. ความสอดคล้อง เพื่อประเมินว่ำกิจกรรมและวิธีกำร พึงพอใจมาก
ของวัตถุประสงค์ ดำเนินโครงกำรสอดคล้องกับ
ที่สุด
โครงการ
วัตถุประสงค์นโยบำยและกำร
จัดลำดับควำมสำคัญ

๒. ประสิทธิภาพ

เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของ
ปัจจัยที่จะทำให้โครงกำรสำเร็จ
ตำมแผนกำรดำเนินงำนในเชิงของ
ปริมำณและคุณภำพ เช่น ต้นทุน
ของโครงกำรระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำนและผลผลิตที่ได้รับ
จำกกำรดำเนินโครงกำร

พึงพอใจมาก

๓. ประสิทธิผล

เพื่อประเมินกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร โดย
กำรเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับ
กับเป้ำหมำยของโครงกำร

พึงพอใจมาก
ที่สุด

๔. ผลกระทบ

เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย
โครงกำรในภำพรวมหรือในระดับ
ที่กำหนดไว้หรือไม่ทั้งในแง่ของ
ผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อม
จำกโครงกำรและผลกระทบที่มี
ต่อเทคโนโลยีเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

พึงพอใจมาก
ที่สุด

๕. ความยั่งยืนของ เพื่อประเมินว่ำภำยหลังจำก
โครงการ
โครงกำรสิ้นสุดแล้ว จะมีกำร
บริหำรจัดกำรโครงกำรต่อไป
อย่ำงไร มีหน่วยงำนใดเป็น
ผู้รับผิดชอบในกำรดำเนิน
โครงกำรและบำรุงรักษำโครงกำร
ให้สำมำรถดำเนินกำรต่อไปได้
รวมถึงผลผลิตที่เกิดขึ้นจำก
โครงกำรหรือสิ่งที่ได้รับจำก
โครงกำร

พึงพอใจมาก
ที่สุด
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เหตุผลประกอบ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 ใน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืนและยุทธศำสตร์ที่ 7 ด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนและ ระบบโลจิสติกส์ แผนพัฒนำระบบ
ขนส่งทำงถนน ระยะเร่งด่วน และเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อรองรับกำรเดินทำง กำรขนส่ง และ
กำรเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
โครงกำร ตอน 1 สำมำรถดำเนินกำรได้เร็วกว่ำกำหนดถึง 95
วัน (จำกที่กำหนดไว้ในแผนงำน 210 วัน) โครงกำร ตอน 2
ยังสำมำรถดำเนินกำรได้เกือบตรงตำมแผนงำน โดยช้ำกว่ำ
กำหนดเพียง 7 วัน (จำกที่กำหนดไว้ในแผนงำน 205 วัน)
ทั้งนี้ แม้ว่ำโครงกำรทั้งตอน 1 และตอน 2 ได้มีกำร
ดำเนินงำนแล้วเสร็จ มีกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 100
จำกกรอบวงเงินรวมของโครงกำร จำนวน 91,714,700
บำท แล้ว แต่เมื่อเปรียบเทียบแผนและผลกำรดำเนินงำน
พบว่ำ โครงกำรมีกำรเบิกจ่ำยเงินล่ำช้ำกว่ำแผนที่กำหนด
กำรดำเนินโครงกำรสำมำรถดำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำย
คือ สำมำรถบูรณะผิวทำง ทำงหลวงหมำยเลข 2 ตอนควบคุม
ที่ 0700 ตอน น้ำ สวย – สะพำนมิตรภำพที่หนองคำย
(เขตแดนไทย/ลำว) ระยะทำงรวม 11.423 กิโลเมตร
โดยวิธีหมุนเวียนวัสดุชั้นทำงเดิมมำใช้ใหม่ (Pavement InPlace Recycling)
โครงกำรสำมำรถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำย
ของโครงกำรได้ในระดับดีมำก เนื่องจำกโครงกำรสำมำรถ
ทำให้ทำงหลวงหมำยเลข 2 ตอน น้ำสวย – สะพำนมิตรภำพ
ที่หนองคำยมีสภำพดี ไม่ชำรุด พร้อมรองรับปริมำณ
กำรจรำจรที่สูงขึ้นทุกปี โดยเฉพำะรถบรรทุกหนัก และ
โครงกำรช่วยสำมำรถเพิ่มศักยภำพในกำรเดินทำงเพื่อให้
ประชำชนผู้ใช้เส้นทำงสำมำรถเดินทำงได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรขนส่งมำกยิ่งขึ้น
แผนบำรุงรักษำ และควำมต่อเนื่องของกำรดำเนินงำน
ให้บริกำรภำยหลังโครงกำรเสร็จสิ้น โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับ
จ้ำงต้องรับผิดชอบในควำมชำรุดบกพร่องของงำนจ้ำง หรือ
ควำมเสียหำยภำยในกำหนดเวลำ โดยภำยในกำหนด 2 ปี
ทั้งนี้ จำกกำรประเมินควำมพร้อมของหน่วยงำนเจ้ำของ
โครงกำรหลังจำกดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จพบว่ำ หน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำรได้มีกำรจัดสรรงบประมำณสำหรับ
บำรุงรักษำอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้เห็นได้ว่ำหน่วยงำนมี
กำรวำงแผนเพื่อรองรับกำรทำงำนในระยะยำว และสำมำรถ
บำรุงรักษำงำนโครงกำรในพื้นที่ดังกล่ำวให้พร้อมใช้งำน
ได้อย่ำงยั่งยืนต่อไปในอนำคต
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๑๔. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
นน.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 1170 – บ้านนา
ฮาว อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

กำรดำเนินโครงกำรจะก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนในภูมิภำค ทำให้
กำรบริโภคในภำคเอกชนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
ภาพโครงการก่อนดาเนินการซ่อมสร้างผิวทาง

ภาพโครงการซ่อมสร้างผิวทาง

๑๔.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ: แขวงทำงหลวง
ชนบทน่ำน (สำนักงำนทำงหลวงชนบที่ 17 (เชียงรำย))
๑๔.๒ ความเป็นมาของโครงการ
กรมทำงหลวงชนบทได้รับงบประมำณโครงกำรเงินกู้
เพื่อกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและระบบ
ขนส่งทำงถนน ระยะเร่งด่วน ตำมมำตรกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะที่ 2 เพื่อทำกำรซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัลติ
กคอนกรีต สำย นน.4015 แยกทำงหลวงหมำยเลข 1170
– บ้ำนน้ำฮำว อำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน เนื่องจำกำรเข้ำสู่
กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ในปี พ.ศ. 2558
ประเทศไทยจำเป็นต้องเตรียมควำมพร้อมทำงด้ำนระบบ
คมนำคมขนส่งให้สำมำรถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ำน
แหล่งผลิตสินค้ำและตลำดภำยในประเทศ เพื่อเพิ่ม
ควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยวและ
กำรเกษตร กรมทำงหลวงชนบท จึงเห็นว่ำ กำรเร่งรัด
ยกระดับมำตรฐำนทำง บำรุงรักษำ และอำนวยควำม
ปลอดภัยทำงถนน เพื่อให้ประชำชนสำมำรถใช้ถนน
สำหรับคมนำคมขนส่งได้ตลอดทุกฤดูกำลด้วยควำมสะดวก
ปลอดภัย จะเป็นกำรสร้ำงโอกำสและเสริมสร้ำงควำม
มั่นคงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ตลอดจนเศรษฐกิจระดับรำก
หญ้ำให้เติบโตยั่งยืนอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งยังช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจในภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศ เนื่องจำก

ภาพโครงการระหว่างเตรียมดาเนินงาน
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รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2559 - 2560

๑๔.๓ วงเงินลงทุนโครงการ/แหล่งเงินกู้
- วงเงินลงทุนโครงการ: วงเงิน 5,850,000 บำท
- แหล่งเงินกู้: โครงกำรเงินกู้เพื่อพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ำและระบบขนส่งทำงถนนระยะเร่งด่วน
ตำมมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 กรอบวงเงินรวม
78,294.85 ล้ำนบำท (แผนพัฒนำระบบขนส่งทำงถนน
ระยะเร่งด่วน วงเงิน 40,629.01 ล้ำนบำท) ภำยใต้
พระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนำคม
2558 และพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๔.๖ ขอบเขต/พื้นที่ดาเนินโครงการ
ถนนสำย นน.4015 แยกทำงหลวงหมำยเลข
1170 – บ้ำนน้ำฮำว ตำบล ท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน

๑๔.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อพัฒนำและปรับปรุงโครงข่ำยระบบขนส่ง
ทำงบกรองรับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และเชื่อมโยง
โครงข่ำยทำงหลวงชนบทเข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตร พื้นที่
ท่องเที่ยว และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้เกิดควำม
เสมอภำคในกำรเข้ำถึงและใช้บริกำรด้ำนคมนำคมขนส่ง
ของประชำชนในชนบททั่วประเทศ
2) เพื่อส่งเสริมกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจไปยังชุมชน
ชนบทได้อย่ำงทั่วถึง เสริมสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขันของ
ประเทศ รวมทั้งเพื่อเพิ่มควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง
ลดกำรสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนทั่วประเทศ

๑๔.๗ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ
เริ่มดำเนินกำรก่อสร้ำงตั้งแต่ 12 สิงหำคม – 9
พฤศจิกำยน 2558 ระยะเวลำดำเนินกำร 90 วัน

๑๔.๕ ลักษณะโครงการ: เป็นกำรซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัล
ติกคอนกรีต ระยะทำง 1.310 กม. กิโลเมตรเริ่มต้น
8+000 กิโลเมตรสิ้นสุด 9+310 งำนบำรุงทำงรักษำทำง
ชนิดผิว Asphaltic Concrete ชนิดไหล่ทำง Asphaltic
Concrete ขนำดช่องจำรำจร 3 เมตร ขนำดไหล่ทำง 1
เมตร จำนวนช่องจรำจร 2 ช่อง

๑๔.๑๒ ผลการเบิกจ่าย
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย นน.4015
แยกทางหลวงหมายเลข 1170 – บ้านนาฮาว
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ภาพพื้นที่โครงการ

๑๔.๘ ผู้รับจ้าง: บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่ำน) จำกัด
๑๔.๙ เลขทีส่ ัญญา: ขทช.น่ำน 46/2558 ลงนำมวันที่
11 สิงหำคม 2558
๑๔.๑๐ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: ประกวดรำคำจ้ำงด้วย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
๑๔.๑๑ ผู้ควบคุมงาน: นำยกรวิทย์ แกล้วทนงค์
นำยช่ำงโยธำปฏิบัติงำน

รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2559 - 2560

โครงกำรมีเงินลงทุนรวม จำนวน 5,850,000.00 บำท
มีแผนกำรเบิกจ่ำย จำนวน 4 งวด ซึ่งหน่วยงำนมีกำรเบิก
จ่ำยเงินสำหรับดำเนินโครงกำรจริงเพียง 1 งวด จำนวน
5,850,000 บำท มีผลผลิตตำมของงำนตำมที่กำหนดไว้
และใช้ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรตำมสัญญำ 90 วัน
โดยโครงกำรมีกำรเบิกจ่ำยเงิน งวดสุดท้ำยเมื่อวันที่
9 พฤศจิกำยน 2558 ครบถ้วนคิดเป็นร้อยละ 100
ซึ่งเท่ำกับวงเงินที่ได้ลงนำมในสัญญำ
๑๔.๑๓ การให้คะแนนผลการประเมินโครงการ
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ (Terminal Evaluation Results)
การ
ประเมินผล

เกณฑ์การให้คะแนน

ความสอดคล้อง a : สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลอย่ำงมำก
(Relevance) b : สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลบำงส่วน
c : ไม่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล
ประสิทธิผล
a : บรรลุวตั ถุประสงค์มำกกว่ำ 80% ของแผนที่วำงไว้
(Effectiveness) b : บรรลุวัตถุประสงค์มำกกว่ำ 50% - 80% ของแผนที่วำงไว้
c : บรรลุวัตถุประสงค์นอ้ ยกว่ำ 50% ของแผนที่วำงไว้
ประสิทธิภาพ a : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ มีประสิทธิภำพ
(Efficiency) b : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ บำงส่วนไม่มี
ประสิทธิภำพ
c : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ ไม่มีประสิทธิภำพ
ผลกระทบ
a : ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทำงอ้อมที่สง่ ผลกระทบในเชิงบวก
(Impact)
b : ส่งผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชิงลบ
c : ส่งผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชิงลบอย่ำงร้ำยแรง
ความยั่งยืน
a : มัน่ ใจว่ำโครงกำรมีควำมยั่งยืน
(Sustainability) b : มีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดปัญหำแต่มโี อกำสพัฒนำ
และแก้ไขให้ยั่งยืนได้
c : ไม่อำจดำเนินกำรอย่ำงยั่งยืนหำกไม่ได้รับควำมช่วยเหลือ

Overall Rating

คะแนน

a
a
b
a
a
A

โครงกำรนี้ได้รับผลกำรประเมินโครงกำรในภำพ
รวมอยู่ในระดับ A – พอใจมำกที่สุด โดยมีคะแนนกำร
ประเมินผลรวมทั้ง 5 ด้ำน คือ ควำมสอดคล้อง ประสิทธิผล
ผลกระทบ และควำมยั่งยืน ซึ่งอยู่ในระดับ a ทั้งหมด มีเพียง
1 ด้ำน คือด้ำนประสิทธิภำพที่ได้คะแนนในระดับ b ซึ่งมี
รำยละเอียดผลกำรประเมินผลแต่ละด้ำน ดังนี้
ผลการประเมินด้านความสอดคล้อง (Relevance)
ได้คะแนน a : กำรดำเนินโครงกำรมีควำม
สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล ดังนี้
1) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่
10 ในยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจให้สมดุลและ

ยั่งยืน โดยเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบ
โลจิสติกส์และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่
11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ในยุทธศำสตร์ที่ 5.5 กำรสร้ำง
ควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพื่อควำมมั่นคงทำง
เศรษฐกิจและสังคม โดยในยุทธศำสตร์ย่อย 5.5.1 กำรพัฒนำ
ควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภำยใต้กรอบ
ควำมร่วมมือในอนุภูมิภำคต่ำงๆ ซึ่งมุ่งพัฒนำบริกำรขนส่ง
และโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำนสำกล
ปรับปรุงกฎระเบียบกำรขนส่งคนและสินค้ำที่เกี่ยวข้อง พัฒนำ
บุคลำกรในธุรกิจกำรขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยง กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจตำมแนวพื้นทีช่ ำยแดน/เขตเศรษฐกิจชำยแดน
ตลอดจนเชื่อมโยงระบบกำรผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ
2) แผนพัฒนำระบบขนส่งทำงถนน ระยะ
เร่งด่วน ซึ่งมีควำมจำเป็นต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ดำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17
มีนำคม 2558
3) โครงกำรสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำร
และควำมจำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำยหรือผู้มีส่วนได้เสียใน
พื้นที่โครงกำร และสอดคล้องกับสภำพปัญญำที่เกิดขึ้นจริง
ก่อนมีกำรดำเนินโครงกำร และโครงกำรมีกำรกำหนด
เป้ำหมำยที่ชัดเจน มีควำมเป็นรูปธรรม สำมำรถวัดผลได้
ทั้งในระยะสั้น และระยะยำว โดยมีควำมเชื่อมโยงหรือ
สะท้อนควำมสำเร็จได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
ผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness)
ได้คะแนน a : เพื่อประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงกำร โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับกับเป้ำหมำย
ของโครงกำรว่ำสำมำรถดำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
เนื่องจำกโครงกำรสำมำรถดำเนินกำรได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยเป็นกำรซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัล
ติก คอนกรีต ระยะทำง 1.310 กม. กิโลเมตรเริ่มต้น
8+000 กิโลเมตรสิ้นสุด 9+310 เป็นงำนบำรุงทำงรักษำ
ทำง ชนิดผิว Asphaltic Concrete ชนิดไหล่ทำง
Asphaltic Concrete ขนำดช่องจำรำจร 3 เมตร
ขนำดไหล่ทำง 1 เมตร จำนวนช่องจรำจร 2 ช่อง และ
เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จสำมำรถรองรับกำรจรำจรในถนนสำย
นน. 4015 แยกทำงหลวงหมำยเลข 1170 – บ้ำนน้ำฮำว
เพิ่มขึ้นได้ โดยมีรำยละเอียดกำรดำเนินงำน ดังนี้
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รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2559 - 2560
ภาพโครงการระหว่างดาเนินงาน

บัญชีปริมาณงาน
รายการ
1.งำนขุดรื้อผิวทำงและไหล่ทำงเดิมขนทิ้ง
แล้วบดทับ
2.งำนหินคลุกบดัดแน่นพื้นทำงและไหล่ทำง
3.งำน PRIME COAT ผิวทำง
4.งำน PRIME COAT ไหล่ทำง
5.งำนผิวทำง ASPHALTIC CONCRETE
หนำเฉลี่ย 0.05 ม.
6.งำนผิวไหล่ทำง ASPHALTIC CONCRETE
หนำเฉลี่ย 0.05 ม.
7.งำนตีเส้นจรำจรสีเทอร์โมพลำสติก 3 เส้น
ขำวกว้ำง 10 ซม. สีเหลืองกว้ำง 10 ซม.
8.ป้ำยจรำจรระหว่ำงงำนก่อสร้ำง

ปริมาณงาน
10,480 ตร.ม.
855.17 ลบ.ม.
7,860 ตร.ม.
2,620 ตร.ม.
7,860 ตร.ม.

งานอัดแน่นพื้นทางและไหล่ทาง

2,620 ตร.ม.
307 ตร.ม.
3 เดือน
งานตีเส้นพื้นทาง

ที่มา: ข้อมูลจำกแขวงทำงหลวงชนบทน่ำน

ทั้งนี้ ข้อมูลปริมำณกำรจรำจรบริเวณถนนสำย
นน.4015 แยกทำงหลวงหมำยเลข 1170 – บ้ำนน้ำฮำว
ตำบลท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน โดยเฉลี่ยต่อวันมีดังนี้
ปี

ปริมาณการจราจร (คัน/วัน)

2557
2558
2559
2560

150
228
700
1,605

ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ (Efficiency)

จำกสถิติปริมำณกำรจรำจรจะพบว่ำ ในช่วงปี
2559 กำรจรำจรเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่ำงมำกเนื่องจำกผู้ใช้
ถนนมีกำรใช้ทำงเลี่ยงเมืองและประชำชนใช้ในกำรสัญจร
เพื่อบรรทุกขนส่งสินค้ำเพิ่มขึ้น โดยตัวชี้วัดสำหรับโครงกำร
มีรำยละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กำรซ่อมสร้ำงผิวทำงแอส - รองรับปริมำณ
ฟัลติก คอนกรีต
จรำจรรวม
ระยะทำง 1.310 กม.
เพิ่มขึ้น จำกเดิม
ชนิด ผิว AC ชนิดไหล่
700คัน/วัน
ทำง AC ขนำดช่องจำรำจร เป็นจำนวน
3 เมตร ขนำดไหล่ทำง 1,605 คัน/วัน
1 เมตร จำนวน 2
ช่องจรำจร
ที่มา: ข้อมูลจำกแขวงทำงหลวงชนบทน่ำน
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ผลการ
ดาเนินงาน

- รองรับปริมำณ
จรำจรรวม
เพิ่มขึ้น จำกเดิม
700คัน/วัน
เป็นจำนวน
1,605 คัน/วัน

ได้คะแนน b : เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของ
ปัจจัย ที่จะทำให้โครงกำรสำเร็จตำมแผนกำรดำเนินงำน
ในเชิงของปริมำณและคุณภำพ โดยพิจำรณำจำก
ประสิทธิภำพด้ำนระยะเวลำที่ใช้ดำเนินโครงกำร และกำร
เบิกจ่ำยเงินกู้
1) ขอบเขตการดาเนินโครงการ
ขอบเขตการ
ดาเนินโครงการ

แผน

1) เตรียมโครงกำร จัดเตรียมรำยละเอียด
และขออนุมัติ
และนำเสนอคณะรัฐมนตรี
โครงกำร
พิจำรณำอนุมัติโครงกำร
ที่มา: ข้อมูลจำกแขวงทำงหลวงชนบทน่ำน

ผล
ได้รับอนุมัติ
งบประมำณ
วงเงิน
5,850,000 บำท
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ขอบเขตการ
ดาเนินโครงการ
2) กำรคัดเลือก
ผู้รับจ้ำง

แผน

ผล

จัดเตรียมรำยละเอียด
ด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์
(น่ำน) จำกัด
วงเงิน
5,850,000 บำท
3) ลงนำมใน
เสนอหัวหน้ำ
ลงนำมในสัญญำจ้ำง
สัญญำจ้ำง
ส่วนรำชกำร
เมื่อวันที่
เพื่อขออนุมัติวงเงิน
11 สิงหำคม
และสั่งจ้ำง
2558
4) กำรดำเนินกำร
ซ่อมสร้ำงผิวทำง
ถนนสำย นน.4015
ก่อสร้ำง
แอสฟัลติกคอนกรีต
แยกทำงหลวง
ระยะทำง 1.310 กม. หมำยเลข 1170 –
กิโลเมตรเริ่มต้น
บ้ำนน้ำฮำว ตำบล
8+000 กิโลเมตร ท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน
สิ้นสุด 9+310
ได้รับกำรซ่อมสร้ำง
งำนบำรุงทำงรักษำทำง
ผิวทำง
ชนิดผิว Asphaltic แอสฟัลติกคอนกรีต
Concrete ชนิดไหล่ทำง ระยะทำง 1.310 กม.
Asphaltic Concrete
และบำรุงทำง
ขนำดช่องจำรำจร
รักษำทำง ชนิดผิว
3 เมตร ขนำดไหล่ทำง Asphaltic Concrete
1 เมตร จำนวน
ชนิดไหล่ทำง
2 ช่องจรำจร
Asphaltic Concrete
ขนำดช่องจำรำจร
3 เมตร ขนำดไหล่ทำง
1 เมตร จำนวน
2 ช่องจรำจร
ที่มา: ข้อมูลจำกแขวงทำงหลวงชนบทน่ำน

2) ด้านระยะเวลาการดาเนินโครงการ
หน่วยงำนมีกำรลงนำมในสัญญำจ้ำงจำนวน
90 วัน โดยเริ่มดำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 12 สิงหำคม 2558 –
9 พฤศจิกำยน 2558 โดยโครงกำรมีกำรเบิกจ่ำยเงินงวด
สุดท้ำยเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2558 อย่ำงไรก็ดี
หน่วยงำนมีกำรใช้งบประมำณได้เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้
มีกำรเบิกจ่ำยครบถ้วนคิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเท่ำกับ
วงเงินที่ได้ลงนำมในสัญญำ โดยสรุปรำยละเอียดดังตำรำง

กิจกรรม
แผน
ผล
ก่อสร้าง เริ่ม – เสร็จ จานวน เริ่ม – เสร็จ จานวน
วัน
วัน
สัญญำจ้ำง 12 ส.ค. 58 90 12 ส.ค. 58
90
– 9 พ.ย.
– 9 พ.ย.
58
58
ที่มา: ข้อมูลจำกแขวงทำงหลวงชนบทน่ำน

3) กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ
งำนซ่อมสร้ำงผิวทำงแอสฟัลติกคอนกรีต สำย นน.
4015 แยกทำงหลวงหมำยเลข 1170 – บ้ำนน้ำฮำว
อำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน มีรำยละเอียดงำนหลัก ดังนี้
หน่วย : บำท

งวดที่
1

2

3

กิจกรรม

วงเงิน

- งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงำนดิน
1,054,170
ได้แก่ งำนขุดรื้อผิวทำงและไหล่ทำงเดิม
ขนทิ้งแล้วบดทับและงำนหินคลุกบดอัด
แน่นพื้นทำงและไหล่ทำง
- งานที่ปรับราคาไม่ได้ ประเภทงำน
เครื่องหมำยจรำจรบนผิวทำง และ
อุปกรณ์ควบคุมจรำจร ได้แก่ งำนป้ำย
จรำจรระหว่ำงก่อสร้ำงแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงำนผิวทำง 2,574,000
PRIME COAT โดยต้องแล้วเสร็จ
ครึ่งหนึ่งของปริมำณงำน และงำนผิวทำง
ASPHATIC CONCRETE ได้แก่ งำนปูผิว
ทำงและไหล่ทำง ASPHATIC
CONCRETE บน PRIME COAT แล้ว
เสร็จครึ่งหนึ่งของปริมำณงำนหรือ
ปริมำณพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 5,240 ตร.ม.
- งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงำนผิวทำง 2,221,830
PRIME COAT TACK COAT และงำนผิว
ทำง ASPHATIC CONCRETE ได้แก่ งำน
ปูผิวทำงและไหล่ทำง ASPHATIC
CONCRETE บน PRIME COAT โดยต้อง
แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานที่ปรับราคาไม่ได้ ประเภทงำน
เครื่องหมำยจรำจรบนผิวทำง และอุปกรณ์
ควบคุมจรำจร ได้แก่ งำนตีเส้นจรำจร สี
เทอร์โมพลำสติก (สีขำว สีเหลือง) และ
Rumble Strips แล้วเสร็จทั้งหมด
5,850,000
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4) ค่าใช้จ่ายโครงการ
กรอบวงเงินรวมของโครงกำร จำนวน 5,580,000 บำท
โครงกำรได้มีกำรดำเนินงำนแล้วเสร็จ มีกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100 หน่วยงำนมีกำรใช้งบประมำณได้เป็นไปตำมแผนที่วำง
ไว้ พบว่ำ หน่วยงำนมีกำรเบิกจ่ำยเงินเพียงครั้งเดียวในงวดสุดท้ำย
เนื่องจำกผู้รับเหมำขอรับเงินทั้งหมดครั้งเดียว ซึ่งส่งผลให้กำรเบิก
จ่ำยเงินของหน่วยงำนไม่เป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้ โดยแผนและผล
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรมีรำยละเอียด ดังนี้
หน่วย : บำท

โครงการ

แผน

ผล

โครงกำรซ่อมสร้ำงผิวทำง
แอสฟัลติกคอนกรีต สำย
นน.4015 แยกทำงหลวง
หมำยเลข 1170 – บ้ำน
น้ำฮำว อำเภอท่ำวังผำ
จังหวัดน่ำน

5,580,000

5,580,000

5) แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน
โดยหน่วยงำนมีแผนและผลกำรเบิกจ่ำยเงิน ดังนี้

งวดที่
1
2
3
4

วงเงิน
(บาท)

53,069.99
1,418,970.88
4,261,052.83
116,906.30

แผน

ผล

ส.ค. 58
พ.ย. 58
ก.ย. 58
วงเงินรวม
ต.ค.58 5,580,000
บำท
พ.ย. 58

ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact)
ได้คะแนน a: เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย
โครงกำรในภำพรวมหรือในระดับที่กำหนดไว้หรือไม่
ในส่วนของผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกโครงกำรและ
ผลกระทบที่มีต่อเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม จำกกำรที่มีโครงกำรดังกล่ำว
เมื่อพิจำรณำจำกกำรเกิดผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกกำร
ดำเนินโครงกำรที่จะส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ดังนี้
1) ผลกระทบทางตรงที่เกิดจากโครงการ
โครงกำรสำมำรถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้ำหมำยของโครงกำรได้ในระดับดีมำก เนื่องจำกโครงกำร
สำมำรถรองรับปริมำณกำรจรำจรที่เพิ่มขึ้นได้และทำให้ผู้ใช้
เส้นทำงมีควำมปลอดภัยในกำรใช้เส้นทำงมำกยิ่งขึ้น
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2) ผลกระทบทางอ้อมที่เกิดจากโครงการ
โครงกำรสำมำรถเพิ่มศักยภำพในกำรเดินทำง
เพื่อให้ประชำชนผู้ใช้เส้นทำงสำมำรถเดินทำงได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรขนส่งมำกยิ่งขึ้น
ผลการประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability)
ได้คะแนน a: เพื่อประเมินควำมพร้อมของ
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรในกำรจัดทำแผนบำรุงรักษำ และ
ควำมต่อเนื่องของกำรดำเนินงำนภำยหลังโครงกำรเสร็จสิ้น
โดยพิจำรณำจำกควำมต่อเนื่องของกำรใช้
ประโยชน์จำกผลผลิตของโครงกำรเมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ
ระยะที่ ๑ ช่วงประกันผลงำนจำกผู้รับจ้ำง
โครงกำรได้มีกำรจัดเตรียมกำรบริหำรและจัดกำร
ตำมแผนบำรุงรักษำ และควำมต่อเนื่องของกำรดำเนินงำน
ให้บริกำรภำยหลังโครงกำรเสร็จสิ้น โดยกำหนดเงื่อนไขให้
ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบในควำมชำรุดบกพร่องของงำนจ้ำง
หรือควำมเสียหำยภำยในกำหนดเวลำภำยในกำหนด 2 ปี
ผู้รับจ้ำงต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงตำม
เงื่อนไขที่กำหนดภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปีนับถัดจำก
วันที่กรมทำงหลวงชนบทได้รับมอบงำน
ระยะที่ ๒ ช่วงหลังประกันผลงานเป็นต้นไป
จำกกำรประเมินควำมพร้อมของหน่วยงำนเจ้ำของ
โครงกำรหลังจำกดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จพบว่ำ หน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำรได้มีกำรของบประมำณสำหรับบำรุงรักษำจำก
งบประมำณบำรุงปกติ ทำให้เห็นได้ว่ำหน่วยงำนมีกำรวำงแผน
เพื่อรองรับกำรทำงำนในระยะยำว และสำมำรถบำรุงรักษำงำน
โครงกำรในพื้นที่ดังกล่ำวให้พร้อมใช้งำนได้อย่ำงยั่งยืนต่อไป
๑๔.๑๔ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
เพื่อพัฒนำโครงข่ำยระบบขนส่งทำงบกรองรับ
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และเชื่อมโยงชนบทเข้ำสู่พื้นที่
กำรเกษตร พื้นที่ท่องเที่ยว และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประชำชนในชนบททั่วประเทศสำมำรถเข้ำถึงระบบ
คมนำคมได้และส่งเสริมกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจไปยัง
ชุมชนชนบทได้อย่ำงทั่วถึง เสริมสร้ำงศักยภำพในกำร
แข่งขันของประเทศ รวมทั้งเพื่อเพิ่มควำมปลอดภัยในกำร
เดินทำง ลดกำรสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
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๑๔.๑๕ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำร
ดำเนินงำนของภำครัฐอย่ำงมำก กำรดำเนินงำนค่อนข้ำง
มีประสิทธิภำพ โดยกำรก่อสร้ำงเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ ซึ่งโครงกำรนี้ช่วยยกระดับคุณภำพชีวิตและ
อำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทำง
สัญจร โดยหน่วยงำนได้มีกำรบริหำรจัดกำรและวำงแผนในกำร
บำรุงรักษำโครงกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้โครงกำรเกิดควำม
ยั่งยืน ทั้งนี้ เนื่องจำกโครงกำรเป็นงำนขนำดเล็ก
มีระยะเวลำดำเนินงำนที่ค่อนข้ำงสั้น ประกอบกับหน่วยงำน
มีควำมชำนำญในกำรปฏิบัติงำน โครงกำรจึงไม่พบปัญหำ/
อุปสรรคในกำรดำเนินงำน

๑๔.๑๖ บทเรียนที่ได้รับ
บทเรียนที่ได้รับจำกกำรประเมินผลเมื่อโครงกำร
แล้วเสร็จ (Terminal Evaluation) คือ ด้ำนกำรเบิก
จ่ำยเงินสำหรับดำเนินโครงกำรหน่วยงำนควรให้ผู้รับเหมำ
เบิกจ่ำยเงินให้เป็นไปตำมงวดงำนที่กำหนดไว้อย่ำง
เคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดต้นทุนดอกเบี้ย ซึ่งจะเป็นภำระ
ทำงกำรคลังในอนำคต
๑๔.๑๗ ข้อเสนอแนะ
กำรดำเนินโครงกำรในลักษณะเดียวกันในอนำคต
หน่วยงำนจึงควรพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมในกำร
ออกแบบเพื่อรองรับกำรใช้งำนให้เหมำะสมและเกิดควำม
คุ้มค่ำในกำรใช้งบประมำณสูงสุดและควรมีกำรกำหนด
แผนงำนก่อสร้ำงให้ครอบคลุมตลอดเส้นทำง

สรุปผลคะแนนประเมินโครงการ: A – พอใจมากที่สุด
แผนภาพผลการประเมินโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
สาย นน.4015 แยกทางหลวงหมายเลข 1170 – บ้านนาฮาว อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
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๑๔.๑๘ สรุปผลการประเมินโครงการ : พึงพอใจมำกที่สุด
หลักเกณฑ์
๑. ความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์
โครงการ

รายละเอียด
เพื่อประเมินว่ำกิจกรรมและวิธีกำรดำเนิน
โครงกำรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบำย
และกำรจัดลำดับควำมสำคัญ

ผลการประเมิน
พึงพอใจมาก
ที่สุด

๒. ประสิทธิภาพ

เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของปัจจัยที่จะทำให้
โครงกำรสำเร็จตำมแผนกำรดำเนินงำน
ในเชิง ของปริมำณและคุณภำพ เช่น ต้นทุน
ของโครงกำร ระยะเวลำในกำรดำเนินงำนและ
ผลผลิตที่ได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร

พึงพอใจมาก

๓. ประสิทธิผล

เพื่อประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร
โดยกำรเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รบั กับเป้ำหมำย
ของโครงกำร

พึงพอใจมาก
ที่สุด

๔. ผลกระทบ

เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำยโครงกำร
ในภำพรวมหรือในระดับที่กำหนดไว้หรือไม่
ทั้งในแง่ของผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อม
จำกโครงกำรและผลกระทบที่มตี ่อเทคโนโลยี
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม
เพื่อประเมินว่ำภำยหลังจำกโครงกำรสิ้นสุดแล้ว
จะมีกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรต่อไปอย่ำงไร
มีหน่วยงำนใดเป็นผู้รับผิดชอบในกำรดำเนิน
โครงกำรและบำรุงรักษำโครงกำรให้สำมำรถ
ดำเนินกำรต่อไปได้รวมถึงผลผลิตที่เกิดขึ้นจำก
โครงกำรหรือสิ่งที่ได้รับจำกโครงกำร

พึงพอใจมาก
ที่สุด

๕. ความยั่งยืนของ
โครงการ
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พึงพอใจมาก
ที่สุด

เหตุผลประกอบ
โครงกำรมีควำมสอดคล้องตำม
แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 11 และโครงกำร
สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำร
และควำมจำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำย
หรือผู้มสี ่วนได้เสียในพื้นที่โครงกำร และ
สอดคล้องกับสภำพปัญญำที่เกิดขึ้นจริง
ก่อนมีกำรดำเนินโครงกำร
หน่วยงำนมีกำรใช้งบประมำณเป็นไป
ตำมแผนที่วำงไว้ มีกำรเบิกจ่ำยครบถ้วน
คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเท่ำกับวงเงินที่
ได้ลงนำมในสัญญำ แต่พบว่ำหน่วยงำน
มีกำรเบิกจ่ำยเงินเพียงครั้งเดียวในงวด
สุดท้ำย เนื่องจำกผู้รับเหมำขอรับเงิน
ทั้งหมดครั้งเดียว ซึ่งส่งผลให้กำรเบิก
จ่ำยเงินของหน่วยงำนไม่เป็นไปตำมแผน
ที่กำหนดไว้
โครงกำรสำมำรถดำเนินกำรได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยเป็นกำรซ่อม
สร้ำงผิวทำงแอสฟัลติก คอนกรีต
ระยะทำง 1.310 กม. กิโลเมตรเริ่มต้น
8+000 กิโลเมตรสิ้นสุด 9+310 และ
เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จสำมำรถรองรับ
กำรจรำจรในถนนสำย นน.4015 แยก
ทำงหลวงหมำยเลข 1170 – บ้ำนน้ำ
ฮำว ได้เพิ่มขึ้นจำกเดิมประมำณ 700
คันต่อวัน เป็น 1,605 คันต่อวัน
โครงกำรส่งผลกระทบทำงบวกต่อ
ประชำชนในพื้นที่ เนื่องจำกช่วยให้
กำรสัญจรมีควำมสะดวกและปลอดภัย
มำกยิ่งขึ้น
โครงกำร สำมำรถใช้ประโยชน์จำก
ผลผลิตของโครงกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์ตรง
ตำมวัตถุประสงค์ สำมำรถใช้ประโยชน์
จำกผลผลิตของโครงกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์ตรง
ตำมวัตถุประสงค์ ตลอดช่วงอำยุกำร
ใช้งำน และหน่วยงำนมีกำรขอรับจัดสรร
งบประมำณบำรุงรักษำปกติประจำปี
สำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษำให้อยู่ใน
สภำพที่สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ
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๑๕. ๑๕. โครงการทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน
อุบลราชธานี – อ.ตระการพืช – อ.เขมราฐ
ตอน 1 ตาบลหนองบก อาเภอเหล่าเสือโก้ก
จังหวัดอุบลราชธานี

๑๕.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ: แขวงทำงหลวง
อุบลรำชธำนีที่ 1 สำนักงำนทำงหลวงที่ 9 (อุบลรำชธำนี)
กรมทำงหลวง
๑๕.๒ ความเป็นมาของโครงการ
เนื่องจำกทำงหลวงหมำยเลข 2050 ตอน อุบลรำชธำนี
– อ.ตระกำรพืช – อ.เขมรำฐ ตอน 1 จังหวัดอุบลรำชธำนี
เป็นทำงหลวงสำยหลัก เชื่อมต่อไปยังจังหวัดต่ำง ๆ ซึ่งที่
ผ่ำนมำมีปริมำณกำรจรำจรที่ใช้บนทำงหลวงสำยนี้เป็น
จำนวน 13,666 คัน/วัน ซึ่งเป็นปริมำณกำรจรำจร
ค่อนข้ำงสูง นอกจำกนี้ ลักษณะผิวทำงเกิดควำมเสียหำย
ผิวหลุดร่อน และผิวทำงปัจจุบันบำงช่วงมีควำมเสียหำย
เป็นร่องล้อลึกถึงพื้นทำงซึ่งมีควำมจำเป็นที่จะต้องทำกำร
บูรณะทำงหลวงให้คืนสู่สภำพเดิม เพื่อเสริมควำมแข็งแรง
อีกทั้งให้ประชำชน ที่ใช้เส้นทำงสำยนี้ได้รับควำมสะดวก
และปลอดภัยยิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ดี ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ
กรมทำงหลวงได้รับกำรจัดสรรงบประมำณบำรุงรักษำ
ทำงหลวงไม่เพียงพอกับสภำพควำมชำรุดเสียหำยของ
ทำงที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
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โดยปัจจุบันโครงข่ำยทำงหลวงมีสภำพชำรุดเสียหำยมำก
เนื่องจำกปริมำณกำรจรำจรที่เพิ่มขึ้น กรมทำงหลวงจึงมี
โครงกำรตำมแผนพัฒนำระบบขนส่งทำงถนนระยะเร่งด่วน
กิจกรรมบูรณะทำงหลวงสำยหลัก ปี 2558 สำยทำง
ควบคุมของแขวงทำงหลวงอุบลรำชธำนีที่ 1 ทำงหลวง
หมำยเลข 2050 ตอน อุบลรำชธำนี – อ.ตระกำรพืช –
อ.เขมรำฐ ตอน 1 ระหว่ำงกิโลเมตร 14+325 ถึง
กิโลเมตร 18+000 รวมระยะทำง 7.35 กิโลเมตร
ซึง่ สภำพทำงเดิมของทำงหลวงดังกล่ำวเป็นแบบมำตรฐำน
ทำงชั้นพิเศษ ผิวทำงแอสฟัลต์ ควำมกว้ำง 21 เมตร
เป็นเกำะกลำงถนน ไหล่ทำงแอสฟัลต์ กว้ำงข้ำงละ
2.50 เมตร เขตทำงกว้ำงข้ำงละ 20 เมตร
ภาพสภาพผิวทางก่อนดาเนินการก่อสร้าง

ก่อนการดาเนินโครงการ

๑๕.๓ วงเงินลงทุนโครงการ/แหล่งเงินกู้
- วงเงินลงทุนโครงการ: วงเงิน 43,296,000 บำท
- แหล่งเงินกู้: โครงกำรเงินกู้เพื่อกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและระบบขนส่งทำงถนน
ระยะเร่งด่วน มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2
กรอบวงเงิน 78,294.85 ล้ำนบำท (แผนงำน/โครงกำร
บริหำรจัดกำรระบบขนส่งทำงถนน ระยะเร่งด่วน ประจำปี
งบประมำณ 2558 (เพิ่มเติม) วงเงิน 40,692.01 ล้ำนบำท)
โดยกรมทำงหลวงได้รับกรอบงบประมำณ จำนวน 851
โครงกำร วงเงิน 25,000 ล้ำนบำท
๑๕.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อซ่อมแซมผิวทำงที่ชำรุดเสียหำยให้มีสภำพ
ที่ดี ซึง่ เป็นกำรเพิ่มศักยภำพกำรเดินทำงและกำรขนส่งให้
มีประสิทธิภำพในกำรรองรับกำรปริมำณกำรจรำจรที่เพิ่ม
มำกขึ้น ทำให้ผู้ใช้เส้นทำงได้รับควำมสะดวกและปลอดภัย
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2) เพื่อเพิ่มควำมแข็งแรงของชั้นโครงสร้ำงให้
สำมำรถรับน้ำหนักได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นกำรป้องกันมิให้เกิด
ควำมเสียหำยของถนนมำกยิ่งขึ้น
3) เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำโครงข่ำยระบบทำง
หลวงทีส่ ำคัญให้เชื่อมโยงพื้นที่ต่ำง ๆ ครอบคลุมทุก
ภูมิภำคของประเทศ ทำให้ประชำชนสำมำรถเดินทำงได้
สะดวกมำกขึ้น
4) เพื่อเตรียมควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
(กำรคมนำคมขนส่งทำงถนน) เพื่อรองรับกำรเดินทำง
กำรขนส่ง และกำรเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
๑๕.๕ ลักษณะโครงการ
เป็นกำรดำเนินกำรบูรณะซ่อมแซมผิวทำงและชั้น
โครงสร้ำงทำงที่มีควำมเสียหำยมำกของทำงหลวงสำยหลัก
1) งำนซ่อมผิวทำงแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี
Pavement In-Place Recycling ตำมมำตรฐำน (พื้นทำง
ดินซีเมนต์) หนำ 20 เซนติเมตร
2) งำนเสริมผิวทำงด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ตำม
ข้อกำหนดพิเศษ กำหนดให้ปูผิว Asphalt Concrete
Binder Course หนำ 5 เซนติเมตร ปูบน Prime Coat
และปูผิว Asphalt Concrete Wearing Course หนำ
5 เซนติเมตร บน Tack Coat ที่มีควำมเสียหำยมำก
3) งำนสีตีเส้นจรำจรด้วย Thermoplastic Paint
๑๕.๖ ขอบเขต/พื้นที่ดาเนินโครงการ
ทำงหลวงหมำยเลข 2050 ตอน อุบลรำชธำนี –
อ.ตระกำรพืช – อ.เขมรำฐ ตอน 1 ตำบลหนองบก
อำเภอเหล่ำเสือโก้ก จังหวัดอุบลรำชธำนี ระหว่ำง
กิโลเมตร 14+325 ถึงกิโลเมตร 18+000 รวม
ระยะทำง 7.35 กิโลเมตร
๑๕.๗ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ
เริ่มดำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎำคม –
6 พฤศจิกำยน 2558 โดยมีระยะเวลำดำเนินงำนจำนวน
120 วัน ทั้งนี้ โครงกำรแล้วเสร็จและตรวจรับงำน ร้อยละ
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ภาพระหว่างดาเนินการ - งาน MILLING ASPHALT CONCRETE
SURFACE (๕ CM.)

๑๕.๘ ผู้รับจ้าง: บริษัท ส.เขมรำฐอินดัสตรี้ จำกัด
๑๕.๙ เลขที่สัญญา: อบ.26/2558 ลงวันที่ 9
กรกฎำคม 2558
๑๕.๑๐ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: ใช้วิธีประกวดรำคำจ้ำงด้วย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
๑๕.๑๑ ผู้ควบคุมงาน: นำยทวีเกียรติ เจริญกิจวัฒนกุล
วิศวกรโยธำชำนำญกำรพิเศษ ผู้อำนวยกำรส่วนตรวจสอบ
และวิเครำะห์ทำงวิศวกรรม สำนักงำนทำงหลวงที่ 9

๑๕.๑๒ ผลการเบิกจ่าย
โครงการทางหลวงหมายเลข 2050 ตอน อุบลราชธานี – อ.ตระการพืช – อ.เขมราฐ ตอน 1 จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วย: บำท

ที่มา: แขวงทำงหลวงอุบลรำชธำนีที่ 1 สำนักงำนทำงหลวงที่ 9 (อุบลรำชธำนี) กรมทำงหลวง
ภาพระหว่างดาเนินการ - งาน ๒๐ CM. PAVEMENT
โครงกำรมีวงเงินลงทุนจำนวน 43,296,000 บำท
IN-PLACE RECYCLING (พื้นทางดินซีเมนต์)

โดยมีแผนกำรเบิกจ่ำยเงินจำนวน 2 งวด คือ เดือนสิงหำคม
2558 จำนวน 6,556,000 บำท และเดือนพฤศจิกำยน
2558 จำนวน 36,740,000 บำท อย่ำงไรก็ดี หน่วยงำน
สำมำรถดำเนินโครงกำรได้แล้วเสร็จในเดือนตุลำคม 2558
ซึ่งเร็วกว่ำแผนที่กำหนดไว้ และได้ทำกำรเบิกจ่ำยเงินเพียง
1 งวด หลังเสร็จสิ้นโครงกำรในเดือนตุลำคม 2558 จำนวน
43,271,585 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.94 ของ
วงเงินลงทุนโครงกำร
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๑๕.๑๓ การให้คะแนนผลการประเมินโครงการ
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ (Terminal Evaluation Results)
การประเมินผล

เกณฑ์การให้คะแนน

ความสอดคล้อง a : สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลอย่ำงมำก
b : สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลบำงส่วน
(Relevance) c : ไม่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล
ประสิทธิผล a : บรรลุวตั ถุประสงค์มำกกว่ำ 80% ของแผนทีว่ ำงไว้
(Effectiveness) b : บรรลุวัตถุประสงค์มำกกว่ำ 50% - 80% ของแผนที่วำงไว้
c : บรรลุวตั ถุประสงค์นอ้ ยกว่ำ 50% ของแผนที่วำงไว้
a : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ มีประสิทธิภำพ
ประสิทธิภาพ b : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ บำงส่วนไม่มีประสิทธิภำพ
(Efficiency)
c : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ ไม่มีประสิทธิภำพ
ผลกระทบ
(Impact)

a : ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทำงอ้อม ทีส่ ่งผลกระทบในเชิงบวก
b : ส่งผลให้เกิดปัญหำ และผลกระทบในเชิงลบ
c : ส่งผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชิงลบอย่ำงร้ำยแรง
ความยั่งยืน a : มัน่ ใจว่ำโครงกำรมีควำมยั่งยืน
(Sustainability) b:มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหำแต่มีโอกำสพัฒนำและแก้ไขให้ยั่งยืนได้
c : ไม่อำจดำเนินกำรอย่ำงยั่งยืนหำกไม่ได้รับควำมช่วยเหลือ

Overall Rating

คะแนน

a
a
a
a
a
A

โครงกำรมีผลกำรประเมินในภำพรวมอยู่ในระดับ
A – พึงพอใจมำกที่สุด โดยมีคะแนนกำรประเมินผลทั้ง
5 ด้ำน คือ ควำมสอดคล้อง ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ
ผลกระทบ และควำมยั่งยืน อยู่ในระดับ a ทั้งหมด โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้
ผลการประเมินด้านความสอดคล้อง (Relevance)
ได้คะแนน a: กำรดำเนินโครงกำรมีควำมสอดคล้อง
กับนโยบำยของรัฐบำล ดังนี้
1) แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ 10 ในยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจ
ให้สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
และระบบโลจิสติกส์ ซึ่งกำรบูรณะทำงหลวงสำยหลักให้มี
ควำมมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย เป็นกำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน (กำรคมนำคมขนส่งทำงถนน)
2) แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ในยุทธศำสตร์ที่ ๕.5
กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพื่อควำม
มั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศำสตร์ย่อยที่ 5.5.1
กำรพัฒนำควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือในภูมิภำคต่ำง ๆ ซึ่งมุ่งพัฒนำ
ด้ำนกำรบริกำรขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภำพและ
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ได้มำตรฐำนสำกล ปรับปรุงกฎระเบียบกำรขนส่ง พัฒนำ
บุคลำกรในธุรกิจกำรขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกำรพัฒนำ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจ ตลอดจนเชื่อมโยงระบบกำรผลิตกับ
พื้นที่ตอนในของประเทศ
3) มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 กรอบ
วงเงิน 78,294.85 ล้ำนบำท (แผนงำน/โครงกำรบริหำร
จัดกำรระบบขนส่งทำงถนน ระยะเร่งด่วน ประจำปี
งบประมำณ 2558 (เพิ่มเติม) โครงกำรเงินกู้เพื่อกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและระบบขนส่ง
ทำงถนน ระยะเร่งด่วน ซึ่งมีควำมจำเป็นต่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดำเนินกำรตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2558
4) กำรดำเนินโครงกำรบูรณะทำงหลวงสำยหลัก
ซึ่งมีกำรซื้อวัสดุดำเนินงำนและกำรจ้ำงแรงงำนสอดคล้อง
กับโครงกำรภำยใต้มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบำล
ที่เห็นชอบให้ดำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรไทยเข้มแข็ง
2555 เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม 2552 เพื่อกระตุ้นให้มี
กำรจ้ำงแรงงำน รวมถึงกำรใช้จ่ำยในประเทศ รวมทั้งเพื่อ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยในอนำคต
ภาพระหว่างดาเนินโครงการงาน – งาน PRIME COAT

5) โครงกำรดังกล่ำวสำมำรถตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรและควำมจำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำยหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในพื้นที่โครงกำร รวมทั้งเพื่อเป็นกำรเตรียมควำม
พร้อมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน (กำรคมนำคมขนส่งทำง
ถนน) เพื่อรองรับกำรเดินทำง กำรขนส่ง และกำรเข้ำเป็น
ส่วนหนึ่งของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN
Economic Community: AEC)

รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2559 - 2560
ภาพระหว่างดาเนินโครงการ – งาน Tack Coat

ผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness)
ได้คะแนน a : เพื่อประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงกำร โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับกับเป้ำหมำย
ของโครงกำร สำมำรถดำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
โครงกำร
เนื่องจำกกำรดำเนินโครงกำรบูรณะทำงหลวง
สำยหลัก ทำงหลวงหมำยเลข 2050 ตอน อุบลรำชธำนี –
อ.ตระกำรพืช – อ.เขมรำฐ ตอน 1 สำมำรถดำเนินงำนได้
บรรลุตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดผลผลิตที่ตั้งไว้ คือ สำมำรถ
ดำเนินงำนบูรณะปรับปรุงทำงหลวงสำยดังกล่ำวให้มี
สภำพดี แข็งแรง ปลอดภัย และสวยงำม พร้อมทั้งสำมำรถ
รองรับกำรเดินทำง กำรขนส่งได้เพิ่มมำกขึ้น ซึ่งเป็นไป
ตำมสัญญำและรูปแบบรำยกำรที่ตั้งไว้ทุกประกำร
ผลผลิต
กำรดำเนินงำน
บูรณะทำง
หลวงสำยหลัก
ทำงหลวง
หมำยเลข
2050

แผนงำน
- รองรับปริมำณ
จรำจรรวมจำนวน
14,997 คัน/วัน
- รองรับปริมำณ
จรำจรรถบรรทุก
จำนวน 4,404 คัน/วัน

ผลกำรดำเนินงำน
- รองรับปริมำณ
จรำจรรวมจำนวน
18,440 คัน/วัน
- รองรับปริมำณ
จรำจรรถบรรทุก
จำนวน 5,340 คัน/วัน

ที่มา: แขวงทำงหลวงอุบลรำชธำนีที่ 1 สำนักงำนทำงหลวงที่ 9
(อุบลรำชธำนี) กรมทำงหลวง

1) ปริมาณการจราจร
ข้อมูลปริมำณกำรจรำจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้ำง
โครงกำรบูรณะทำงหลวงสำยหลัก หมำยเลข 2050 ตอน
อุบลรำชธำนี – อ.ตระกำรพืช – อ.เขมรำฐ ตอน 1 ตำบล
หนองบก อำเภอเหล่ำเสือโก้ก จังหวัดอุบลรำชธำนี
ระหว่ำงกิโลเมตร 14+325 ถึงกิโลเมตร 18+000
รวมระยะทำง 7.35 กิโลเมตร เจ้ำหน้ำที่แขวงทำงหลวง
อุบลรำชธำนีที่ 1 ทำกำรนับยำนพำหนะบนทำงหลวง
ตำมวันสำรวจที่สำนักอำนวยควำมปลอดภัยกำหนด

โดยแจงนับแยกประเภทตำมแบบสำรวจปริมำณกำรจรำจร
รำยชั่วโมง (แบบ ส.1-01) ตั้งแต่เวลำ 07.00 – 19.00 น.
รวมจำนวน 12 ชัว่ โมง และสรุปข้อมูลที่ได้ลงแบบสำรวจ
ปริมำณกำรจรำจรบนทำงหลวงแผ่นดิน (ส.1-02) ซึ่งในปี
2559 ปริมำณกำรจรำจรมีจำนวนเพิ่มขึ้นจำก 14,997
คัน/วัน ในปี 2558 เป็นจำนวน 18,440 คัน/วัน หรือ
เพิ่มขึ้นจำนวน 3,443 คัน/วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 22.96
โดยมีสถิติย้อนหลัง ดังนี้
ปี
2558
2559

จุดสำรวจทำงหลวง
หมำยเลข 2050
ก่อนดำเนินกำร
หลังดำเนินกำร

ปริมำณกำรจรำจร
(จำนวนยำนพำหนะ:คัน)
14,997
18,440

ที่มา: ข้อมูลจำกรำยงำนปริมำณกำรจรำจรบนทำงหลวงโดยเฉลี่ยต่อวัน (ADT)
ประจำงวดที่ 2 และ 3 ปี 2558 – 2559 แขวงทำงหลวงอุบลรำชธำนี
ที่ 1 สำนักงำนทำงหลวงที่ 9 (อุบลรำชธำนี) กรมทำงหลวง

ปริมาณการจราจรบริเวณจุดสารวจทางหลวงหมายเลข 2050
ตอน อุบลราชธานี – อ.ตระการพืช – อ.เขมราฐ ตอน 1
จานวน: คัน

ก่อนดำเนินกำร
หลังดำเนินกำร

ภาพระหว่างดาเนินโครงการ – งาน ASPHALTIC CONCRETE
LEVELING COURSE
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2) ปริมาณการจราจรบริเวณทางหลวงหมายเลข 2050 จาแนกตามประเภทยานพาหนะ
จุดสารวจ
ทางหลวง ขาเข้า รถยนต์
หมายเลข ขาออก
นั่ง
21
< 7 คน

รถยนต์
นั่ง
> 7 คน

ก่อน
ดำเนินกำร
(ปี 2558)
หลัง
ดำเนินกำร
(ปี 2559)

2,540
2,157
4,697
3,019
3,094
6,113

เข้ำ
ออก
รวม
เข้ำ
ออก
รวม

2,296
2,351
4,647
2,930
2,875
5,805

รถ
โดยสาร
ขนาด
เล็ก
263
254
517
303
237
540

ประเภทยานพาหนะ
รถ
รถ
รถ
รถบรรทุก
โดยสาร โดยสาร บรรทุก
ขนาด
ขนาด
ขนาด ขนาดเล็ก 2 เพลา
กลาง
ใหญ่
(4 ล้อ)
(6 ล้อ)
201
182
936
605
198
151
1,294
526
399
333
2,229
1,131
202
212
1,659
354
114
114
1,735
349
316
326
3,394
704

หน่วย : คัน

รถบรรทุก
ขนาด
3 เพลา
(10 ล้อ)
271
341
612
254
316
570

รถ
บรรทุก
พ่วง

รถ
บรรทุก
กึ่งพ่วง

102
161
263
212
239
452

69
102
170
114
107
221

ที่มา: ข้อมูลจำกรำยงำนปริมำณกำรจรำจรบนทำงหลวงโดยเฉลี่ยต่อวัน (ADT) ประจำงวดที่ 2 และ 3 ปี 2558 – 2559 แขวงทำงหลวง
อุบลรำชธำนีที่ 1 สำนักงำนทำงหลวงที่ 9 (อุบลรำชธำนี) กรมทำงหลวง

เมื่อพิจำรณำปริมำณกำรจรำจรแยกประเภท
ยำนพำหนะของทำงหลวงหมำยเลข 2050 ตอน อุบลรำชธำนี
– อ.ตระกำรพืช – อ.เขมรำฐ ตอน 1 พบว่ำ ในปี 2559
ซึ่งเป็นปีที่โครงกำรแล้วเสร็จ มีปริมำณยำนพำหนะใน
ภำพรวมเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2558
ซึ่งเป็นปีก่อนที่จะดำเนินโครงกำร โดยยำนพำหนะ
ประเภทรถยนต์นั่งมำกกว่ำ 7 คน เป็นประเภทที่มี
ปริมำณกำรจรำจรในเส้นทำงดังกล่ำวเพิ่มสูงขึ้นมำกที่สุด
จำกจำนวน 4,697 คัน/วัน ในปี 2558 เป็นจำนวน
6,113 คัน/วัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.15
136

3) สถิติการเกิดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่โครงการฯ
จำนวน
บำดเจ็บ เสียชีวิต
ช่วงเวลำ
ปี
(ครั้ง)
(รำย)
(รำย)
(Accidents) (Injuries) (Deaths)
2557
2
2
ก่อน
ดำเนินกำร 2558
1
1
2559
6
6
หลัง
ดำเนินกำร 2560
2
1
1
ที่มา: สรุปอุบัติเหตุบนทำงหลวงหมำยเลข 2050 ตอน 100
แขวงทำงหลวงอุบลรำชธำนีที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 1 ม.ค. 56 –
30 มิ.ย. 60

รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2559 - 2560

เจ้ำหน้ำทีแ่ ขวงทำงหลวงอุบลรำชธำนีที่ 1 ทำกำร
สรุปจำนวนอุบัติเหตุบนทำงหลวงหมำยเลข 2050 ตอน
100 เรียงตำมทำงหลวง ระหว่ำงวันที่ 1 ม.ค. 56 –
30 มิ.ย. 60 โดยสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่ดำเนิน
โครงกำรฯ ในปี 2559 – 2560 เทียบกับปี 2558
ซึ่งเป็นปีก่อนที่จะดำเนินโครงกำร พบว่ำ มีจำนวนอุบัติเหตุ
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คำดว่ำอำจเกิดจำกถนนเส้นดังกล่ำวไม่มีเกำะ
กลำงถนน หำกผู้ใช้ยำนพำหนะต้องกำรกลับรถ เปลี่ยน
เส้นทำงวิ่ง หรือเลี้ยวข้ำมฝั่ง ต้องอำศัยจังหวะที่ไม่มีรถ
บำงครั้งใช้กำรคำดคะเน รวมถึงอำจเกิดจำกควำมประมำท
เลินเล่อของผู้ขับขี่ และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎจรำจรหรือขับ
ขี่พำหนะด้วยควำมเร็วสูง นอกจำกนี้ ป้ำยโฆษณำข้ำงทำง
อำจทำให้ผู้ขับขี่ยำนพำหนะเบี่ยงเบนควำมสนใจจำกทำง
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
ภาพระหว่างดาเนินโครงการ – งาน ASPHALT CONCRETE
WEARING COURSE ๕ CM. THICK (ปูบน TACK COAT)

ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ (Efficiency)
ได้คะแนน a : เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของ
ปัจจัยที่ทำให้โครงกำรสำเร็จตำมแผนกำรดำเนินงำนใน
เชิงปริมำณและคุณภำพโดยพิจำรณำจำกประสิทธิภำพ
ด้ำนระยะเวลำที่ใช้ดำเนินโครงกำรและด้ำนกำรเบิกจ่ำย
เงินกู้ของโครงกำร ดังนี้
1) ขอบเขตการดาเนินโครงการ
ขอบเขตงาน
แผน
1) เตรียม จัดเตรียมรำยละเอียด
โครงกำรและ และนำเสนอ
ขออนุมัติ คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ

ขอบเขตงาน
โครงกำร
2) กำร
คัดเลือก
ผู้รับจ้ำง

แผน
อนุมัติโครงกำร
จัดเตรียมรำยละเอียด
และขั้นตอนกำร
ประกวดรำคำจ้ำงด้วย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
(e-Auction)
3) ลงนำม เสนอหัวหน้ำส่วน
ในสัญญำ รำชกำรเพื่อขออนุมัติ
จ้ำง
วงเงินและสั่งจ้ำง

ผล
บริษัท ส.เขมรำฐ
อินดัสตรี้ จำกัด
วงเงิน 43,296,000
บำท

ลงนำมในสัญญำจ้ำง
เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 58
สัญญำเลขที่ อบ.
26/2558
4) กำร
บูรณะปรับปรุงก่อสร้ำง บูรณะปรับปรุงก่อสร้ำง
ดำเนินกำร ทำงหลวงหมำยเลข
ทำงหลวงหมำยเลข
ก่อสร้ำง 2050 ตอน
2050 ตอน
อุบลรำชธำนี –
อุบลรำชธำนี –
อ.ตระกำรพืช –
อ.ตระกำรพืช –
อ.เขมรำฐ ตอน 1
อ.เขมรำฐ ตอน 1
จังหวัดอุบลรำชธำนี
จังหวัดอุบลรำชธำนี
ระหว่ำงกิโลเมตร
ระหว่ำงกิโลเมตร
14+325 ถึงกิโลเมตร 14+325 ถึงกิโลเมตร
18+000 รวมระยะทำง 18+000 รวมระยะทำง
7.35 กิโลเมตร
7.35 กิโลเมตร
ที่มา: แขวงทำงหลวงอุบลรำชธำนีที่ 1 สำนักงำนทำงหลวงที่ 9
(อุบลรำชธำนี) กรมทำงหลวง

2) ด้านระยะเวลาการดาเนินโครงการ
หน่วยงำนดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จเรียบร้อย
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยทำงหลวงหมำยเลข 2050
ตอน อุบลรำชธำนี – อ.ตระกำรพืช – อ.เขมรำฐ ตอน 1
ดังกล่ำวมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตำมรำยละเอียดที่กำหนด
ไว้ในสัญญำ โดยระยะเวลำในกำรดำเนินกำรส่งมอบตำมสัญญำ
จำนวน 120 วัน แต่ผู้รบั จ้ำงใช้เวลำดำเนินกำรเพียง 94 วัน
ซึ่งเร็วกว่ำแผนที่กำหนดไว้ จำนวน 16 วัน ดังนี้
แผน
ผล
กิจกรรม เริ่ม – เสร็จ จานวน เริ่ม – เสร็จ จานวน
(วัน)
(วัน)
งำนทำง
10 ก.ค. – 120 10 ก.ค. –
94
6 พ.ย. 58
12 ต.ค. 58
ที่มา: แขวงทำงหลวงอุบลรำชธำนีที่ 1 สำนักงำนทำงหลวงที่ 9
(อุบลรำชธำนี) กรมทำงหลวง

ผล
ได้รับอนุมัติ
งบประมำณ วงเงิน
44,000,000 บำท
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รายงานแผนงานและผลงานการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข
2050 ตอน อุบลราชธานี – อ.ตระการพืช – อ.เขมราฐ ตอน 1

ภาพระหว่างดาเนินโครงการ – งาน ASPHALT CONCRETE
BINDER COURSE 5 CM. THICK (ปูบน PRIME COAT)

3) ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมการก่อสร้าง
กิจกรรมบูรณะทำงหลวง 2050 ตอน อุบลรำชธำนี – อ.ตระกำรพืช – อ.เขมรำฐ ตอน 1 ระหว่ำงกิโลเมตร
14+325 ถึงกิโลเมตร 18+000 รวมระยะทำง 7.35 กิโลเมตร มีปริมำณงำนและค่ำงำนแบ่งออกเป็น 11 รำยกำร
รวมเป็นเงินจำนวน 43,296,000 บำท จำกวงเงินลงทุนโครงกำร จำนวน 44,000,000 บำท ดังนี้
ที่

รำยกำร

1 งาน MILLING OF EXISTING
ASPHALT CONCRETE SURFACE
5 CM. DEPTH
2 งาน SOFT MATERIAL
EXCAVATION AND REPLACEMENT
3 งาน PAVEMENT IN-PLACE
RECYCLING 20 CM. THICK
4 งาน PRIME COAT
5 งาน TACK COAT
6 งาน ASPHALT CONCRETE
LEVELLING COURSE
7 งาน ASPHALT CONCRETE
WEARING COURSE 5 CM. THICK
8 งาน ASPHALT CONCRETE BINDER
COURSE 5 CM. THICK
9 งาน THERMOPLASTIC PAINT,
YELLOW
10 งาน THERMOPLASTIC PAINT,
WHITE
11 งาน TRAFFIC MANAGEMENT
DURING CONSTRUCTION SERIES 4
รวม

ค่ำงำน
เป็นเงิน (บำท)

ร้อยละ

ก.ค. 58

ส.ค. 58

ก.ย. 58

ต.ค. 58

รวม

304,080.00

0.70

121,632.00

182,448.00

-

-

-

304,080.00

22,496.50

0.05

8,998.60

13,497.90

-

-

-

22,496.50

1,746,288.00

4.03

-

523,886.40

1,222,401.60

-

-

1,746,288.00

735,403.00
1,344,377.25
103,285.12

1.70
3.11
0.24

-

220,620.90
403,313.18
103,285.12

514,782.10
470,532.04
-

470,532.04
-

-

735,403.00
1,344,377.25
103,285.12

30,912,698.25 71.40

-

7,728,174.56

10,819,444.39

10,819,444.39

6,994,745.00 16.16

-

-

3,497,372.50

3,497,372.50

1,545,634.91 30,912,698.25
-

6,994,745.00

582,870.96

1.35

-

-

-

553,727.41

29,143.55

582,870.96

546,202.80

1.26

-

-

-

518,892.66

27,310.14

546,202.80

3,553.12

0.01

710.62

888.28

888.28

888.28

177.66

3,553.12

43,296,000

100 131,341.22 9,176,114.34 16,525,420.91 15,860,857.28 1,602,266.26 43,296,000.00

ที่มา: แขวงทำงหลวงอุบลรำชธำนีที่ 1 สำนักงำนทำงหลวงที่ 9 (อุบลรำชธำนี) กรมทำงหลวง
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ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact)
ได้คะแนน a : เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย
โครงกำรในภำพรวมหรือในระดับที่กำหนดไว้หรือไม่
ในส่วนของผลลัพธ์ทำงตรงและผลลัพธ์ทำงอ้อมจำก
โครงกำร รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จำกกำรที่มีโครงกำร
ดังกล่ำว ดังนี้
- ผลกระทบทางตรงที่เกิดจากโครงการ
1) ประชำชนผู้ใช้เส้นทำงสำมำรถเดินทำงได้
สะดวกและรวดเร็วมำกขึ้น ซึง่ สำมำรถลดระยะเวลำในกำร
เดินทำงให้สั้นลง ส่งผลถึงกำรใช้น้ำมันลดลง ลดค่ำใช้จ่ำย
ทำให้สำมำรถเก็บเงินเพื่อนำไปลงทุนหรือใช้จ่ำยอย่ำงอื่นได้
เพิ่มขึ้นด้วย
ภาพระหว่างดาเนินโครงการ – งาน THERMOPLASTIC PAINT
(YELLOW)

เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลรำชธำนีมีกำรเติบโตขึ้น
เนื่องจำกด่ำนพรมแดนช่องเม็กเป็นจุดผ่ำนแดนจุดเดียว
ทีส่ ำมำรถเดินทำงไปมำระหว่ำงประเทศไทยและประเทศ
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวโดยทำงพื้นดินได้
ในขณะที่จุดอื่นจะต้องข้ำมลำน้ำโขง
2) หำกเส้นทำงดี ส่งผลให้กำรขนส่งพืชไร่/สินค้ำ
มีควำมสะดวก รวดเร็ว ทำให้ลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำร
ขนส่งลงได้
3) เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน (กำรคมนำคมขนส่งทำงถนน) เพื่อรองรับกำร
เดินทำง กำรขนส่ง และกำรเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน
4) เพิ่มอัตรำกำรจ้ำงงำน เนื่องจำกเกิดกำรจ้ำง
แรงงำนคนไทยในพื้นที่ดำเนินโครงกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย
17 คน
ภาพระหว่างดาเนินโครงการ –งาน THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)

2) ผลกำรประเมินดัชนีควำมขรุขระสำกล
(International Roughness Index: IRI) พบว่ำ เส้นทำง
ดังกล่ำวมีควำมเรียบผิวทำงมำกขึ้น จำกระดับ 2.92 ในปี
2557 ซึ่งเป็นปีก่อนเริ่มดำเนินโครงกำร ลดลงอยู่ที่ระดับ
2.54 หลังดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ โดยปกติมำตรฐำนค่ำ
IRI จะอยู่ที่ระดับประมำณ 2.50 (ค่ำ IRI สูง หมำยถึง
ถนนมีควำมขรุขระสูง)
- ผลกระทบทางอ้อมที่เกิดจากโครงการ
1) ถนนดี มีควำมปลอดภัย ผู้ใช้เส้นทำงขับขี่
มีควำมสบำยใจ อำจส่งผลให้นักท่องเที่ยวมำใช้บริกำร
เส้นทำงหลวงสำยหลักหมำยเลข 2050 ที่ผ่ำนไปยัง
สถำนที่ท่องเที่ยวเพิ่มมำกขึ้น เช่น ผำแต้มและแม่น้ำสองสี
อำเภอโขงเจียม ด่ำนพรมแดนช่องเม็ก เป็นต้น ส่งผลให้

ภาพระหว่างดาเนินโครงการ – งาน TRAFFIC MANAGEMENT
DURING CONSTRUCTION SERIES
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ผลการประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability)
ได้คะแนน a : เพื่อประเมินควำมพร้อมของ
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรในกำรจัดทำแผนบำรุงรักษำและ
ควำมต่อเนื่องของกำรดำเนินงำนภำยหลังโครงกำรเสร็จสิ้น
ระยะที่ 1 ช่วงประกันผลงำนจำกผู้รับจ้ำง
โครงกำรสำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรซ่อมแซม
บูรณะทำงหลวงสำยหลักหมำยเลข 2050 ตอน อุบลรำชธำนี –
อ.ตระกำรพืช – อ.เขมรำฐ ตอน 1 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประโยชน์ตรงตำมวัตถุประสงค์ตลอดช่วงอำยุ
กำรใช้งำน ทั้งนี้ แขวงทำงหลวงอุบลรำชธำนีที่ 1
สำนักงำนทำงหลวงที่ 9 (อุบลรำชธำนี) กรมทำงหลวง
เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลักในกำรบำรุงรักษำโครงกำร
อย่ำงไรก็ดี โครงกำรดังกล่ำวได้มีกำรรับประกันคุณภำพ
เป็นระยะเวลำ 2 ปี หำกถนนเกิดกำรชำรุดเสียหำย
บริษัท ส.เขมรำฐอินดัสตรี้ จำกัด จะเข้ำมำดูแลรักษำ
และบูรณะทำงหลวงดังกล่ำวต่อไป ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวยัง
สรุปผลการประเมินโครงการ: A - พอใจมากที่สุด
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ไม่เคยประสบปัญหำที่ต้องซ่อมแซมใด ๆ (12 มิถุนำยน
2560)
ระยะที่ 2 ช่วงหลังประกันผลงำนเป็นต้นไป
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรบำรุงรักษำเส้นทำง และ
มีกำรวำงแผนเพื่อรองรับกำรทำงำนในระยะยำว ดังนี้
1) ของบประมำณสำหรับบำรุงรักษำถนน/ทรัพย์สิน
ที่อยู่ในเขตสำยทำง/ตกแต่งเกำะกลำงถนน/
ตีเส้นจรำจรจำกงบประมำณบำรุงปกติเป็นประจำทุกปี
ขึ้นอยู่กับแต่ละสำยทำง โดยเฉลี่ยได้รับงบประมำณบำรุง
ถนนอยู่ที่ประมำณ 40,000 บำท/กิโลเมตร/ปี
2) แขวงทำงหลวงอุบลรำชธำนีที่ 1 สำนักงำนทำง
หลวงที่ 9 (อุบลรำชธำนี) ดำเนินกำรตรวจ/สำรวจควำม
เรียบร้อยของถนน/เส้นทำงเป็นประจำทุกวัน นอกจำกนี้
ยังมีกำรตรวจสภำพถนนทุก 4 ปี รวมถึงวัดค่ำสะท้อนแสง
ของเส้นจรำจรทุก 2 ปี

รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2559 - 2560

๑๕.๑๔ สรุปผลการประเมินโครงการ: พึงพอใจมำกที่สุด
หลักเกณฑ์
1. ความ
สอดคล้องของ
วัตถุประสงค์
โครงการ

รายละเอียด
เพื่อประเมินว่ำกิจกรรมและ
วิธีกำรดำเนินโครงกำร
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
นโยบำยและกำรจัดลำดับ
ควำมสำคัญ

ผลการประเมิน

เหตุผลประกอบ

พึงพอใจมากที่สุด

1) แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 10
ในยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจให้สมดุลและ
ยั่งยืน โดยเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบ
โลจิสติกส์ ซึ่งกำรบูรณะทำงหลวงสำยหลักให้มีควำมมั่นคง
แข็งแรง ปลอดภัย เป็นกำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน (กำรคมนำคมขนส่งทำงถนน)
2) แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559) ในยุทธศำสตร์ที่ ๕.5 กำรสร้ำง
ควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพื่อควำมมั่นคง
ทำงเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศำสตร์ย่อยที่ 5.5.1
กำรพัฒนำควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือในภูมภิ ำคต่ำง ๆ ซึ่งมุ่งพัฒนำ
ด้ำนกำรบริกำรขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภำพและ
ได้มำตรฐำนสำกล ปรับปรุงกฎระเบียบกำรขนส่งคนและ
สินค้ำที่เกี่ยวข้อง พัฒนำบุคลำกรในธุรกิจกำรขนส่งและ
โลจิสติกส์เชื่อมโยงกำรพัฒนำพื้นที่เขตเศรษฐกิจ ตลอดจน
เชื่อมโยงระบบกำรผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ
3) มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 กรอบวงเงิน
78,294.85 ล้ำนบำท (แผนงำน/โครงกำรบริหำรจัดกำร
ระบบขนส่งทำงถนน ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมำณ
2558 (เพิม่ เติม) โครงกำรเงินกู้เพื่อกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและระบบขนส่งทำงถนน
ระยะเร่งด่วน ซึ่งมีควำมจำเป็นต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ดำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2558
4) กำรดำเนินโครงกำรบูรณะทำงหลวงสำยหลักซึ่งมีกำรซื้อ
วัสดุดำเนินงำนและกำรจ้ำงแรงงำนสอดคล้องกับโครงกำร
ภำยใต้มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบำลที่เห็นชอบ
ให้ดำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัตกิ ำรไทยเข้มแข็ง 2555
เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม 2552 ทีก่ ระตุ้นให้มีกำรจ้ำง
แรงงำน รวมถึงกำรใช้จ่ำยในประเทศ รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยในอนำคต
5) โครงกำรดังกล่ำวตอบสนองต่อควำมต้องกำรและ
ควำมจำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำยหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในพื้นที่โครงกำร รวมทั้งเพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน (กำรคมนำคมขนส่งทำงถนน)
เพื่อรองรับกำรเดินทำง กำรขนส่ง และกำรเข้ำเป็นส่วนหนึ่ง
ของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic
Community: AEC)
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รายละเอียด

ผลการประเมิน

เหตุผลประกอบ

2. ประสิทธิผล

เพื่อประเมินกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร โดย
กำรเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับ
กับเป้ำหมำยของโครงกำร

พึงพอใจมากที่สุด

3. ประสิทธิภาพ

เพือ่ ประเมินควำมเหมำะสมของ
ปัจจัยทีจ่ ะทำให้โครงกำรสำเร็จ
ตำมแผนกำรดำเนินงำนในเชิง
ปริมำณและคุณภำพ เช่น
ต้นทุนของโครงกำร ระยะเวลำ
ในกำรดำเนินงำน และผลผลิต
ที่ได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร

พึงพอใจมากที่สุด

4. ผลกระทบ

เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย
โครงกำรในภำพรวมหรือใน
ระดับที่กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งใน
แง่ของผลลัพธ์ทำงตรง ผลลัพธ์
ทำงอ้อมจำกโครงกำรและ
ผลกระทบที่มีต่อเทคโนโลยี
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม

พึงพอใจมากที่สุด

1) โครงกำรสำมำรถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำย
ของโครงกำรได้ในระดับดีมำก เนื่องจำกโครงกำรสำมำรถ
รองรับปริมำณกำรจรำจรได้ตำมแผนงำนที่ตั้งไว้ทจี่ ำนวน
18,440 คัน/วัน รถบรรทุก 5,340 คัน/วัน ในปี 2559
โดยปริมำณกำรจรำจรมีจำนวนเพิ่มขึ้นจำก 14,997 คัน/วัน
ในปี 2558 จำนวน 3,443 คัน/วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 22.96
2) เมื่อพิจำรณำปริมำณกำรจรำจรแยกประเภท
ยำนพำหนะ พบว่ำ ในปี 2559 ซึง่ เป็นปีที่โครงกำรแล้ว
เสร็จ มีปริมำณยำนพำหนะในภำพรวมเพิ่มขึ้นอย่ำงมี
นัยสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2558 ซึง่ เป็นปีก่อนที่จะดำเนิน
โครงกำร โดยยำนพำหนะประเภทรถยนต์นั่งมำกกว่ำ 7 คน
เป็นประเภทที่มีปริมำณกำรจรำจรในเส้นทำงดังกล่ำวเพิ่ม
สูงขึ้นมำกที่สุด จำกจำนวน 4,697 คัน/วัน ในปี 2558
เป็นจำนวน 6,113 คัน/วัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.15
1) หน่วยงำนดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จเรียบร้อยคิดเป็นร้อย
ละ 100 โดยทำงหลวงหมำยเลข 21 ตอน ตอน บุ่งน้ำเต้ำ –
สักหลง ดังกล่ำวมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตำมรำยละเอียด
ที่กำหนดไว้ในสัญญำ โดยระยะเวลำในกำรดำเนินกำรส่งมอบ
ครุภัณฑ์ตำมสัญญำ จำนวน 150 วัน แต่ผู้รับจ้ำงสำมำรถ
ดำเนินกำรได้เร็วกว่ำแผนที่กำหนดไว้ จำนวน 3 วัน
2) เมื่อพิจำรณำจำกประสิทธิภำพด้ำนกำรเบิกจ่ำยเงินกู้
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรมีแผนกำรเบิกจ่ำย 1 ครั้ง
ในเดือนธันวำคม 2558 จำนวน 46,317,100 บำท
อย่ำงไรก็ดี หน่วยงำนได้เบิกจ่ำยเงินกู้แบ่งออกเป็น 2 งวด
กล่ำวคือ ในเดือนกันยำยน 2558 เบิกจ่ำยเงิน
จำนวน 6,974,999.91 บำท หรือเบิกจ่ำยร้อยละ 15.60
และในเดือนธันวำคม 2558 เบิกจ่ำยเงิน จำนวน
39,342,00.09 บำท หรือเบิกจ่ำยร้อยละ 84.94
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบแผนและผลกำรเบิกจ่ำยเงินพบว่ำ
โครงกำรมีกำรเบิกจ่ำยเงินร้อยละ 100 และเบิกจ่ำยเร็วกว่ำ
แผนที่กำหนดไว้
1) ประชำชนผู้ใช้เส้นทำงสำมำรถเดินทำงได้สะดวกและ
รวดเร็วมำกขึ้น ซึ่งสำมำรถลดระยะเวลำในกำรเดินทำง
ให้สั้นลง ส่งผลถึงกำรใช้น้ำมันลดลง ลดค่ำใช้จ่ำย ทำให้
สำมำรถเก็บเงินเพื่อนำไปลงทุนหรือใช้จ่ำยอย่ำงอื่น
ได้เพิ่มขึ้นด้วย
2) ผลกำรประเมินดัชนีควำมขรุขระสำกล (International
Roughness Index: IRI) พบว่ำ เส้นทำงดังกล่ำวมีควำมเรียบ
ผิวทำงมำกขึ้น จำกระดับ 2.92 ในปี 2557 ซึ่งเป็นปีก่อน
เริ่มดำเนินโครงกำร ลดลงอยู่ที่ระดับ 2.54 หลังดำเนิน
โครงกำรแล้วเสร็จ โดยปกติมำตรฐำนค่ำ IRI อยู่ที่ระดับ
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รายละเอียด

ผลการประเมิน

เหตุผลประกอบ
ประมำณ 2.50 (ค่ำ IRI สูง หมำยถึง ถนนมีควำมขรุขระสูง)
3) ถนนดี มีควำมปลอดภัย ผู้ใช้เส้นทำงขับขี่มีควำมสบำยใจ
อำจส่งผลให้นักท่องเที่ยวมำใช้บริกำรเส้นทำงหลวงสำยหลัก
หมำยเลข 2050 ที่ผ่ำนไปยังสถำนที่ท่องเที่ยว เช่น ผำแต้ม
และแม่น้ำสองสี อ.โขงเจียม ด่ำนพรมแดนช่องเม็ก เป็นต้น
เพิ่มมำกขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลรำชธำนี
มีกำรเติบโตขึ้น เนื่องจำกด่ำนพรมแดนช่องเม็กเป็นจุดผ่ำน
แดนจุดเดียวในภำคอีสำนที่ประชำชนไทยและประชำชนลำว
สำมำรถเดินทำงไปมำระหว่ำงประเทศไทยและประเทศ
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวโดยทำงพื้นดินได้
ในขณะที่จุดอื่นจะต้องข้ำมลำน้ำโขง
4) หำกเส้นทำงดี ส่งผลให้กำรขนส่งพืชไร่/สินค้ำ มีควำมสะดวก
รวดเร็ว ทำให้ลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งลงได้
5) เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน (กำร
คมนำคมขนส่งทำงถนน) เพื่อรองรับกำรเดินทำง กำรขนส่ง
และกำรเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
6) เพิ่มอัตรำกำรจ้ำงงำน เนื่องจำกเกิดกำรจ้ำงแรงงำนคน
ไทยในพื้นที่ดำเนินโครงกำรเพิม่ ขึ้นอย่ำงน้อย 17 คน

5. ความยั่งยืน
ของโครงการ

เพื่อประเมินว่ำภำยหลังจำก
โครงกำรสิ้นสุดแล้ว จะมีกำร
บริหำรจัดกำรโครงกำรต่อไป
อย่ำงไร มีหน่วยงำนใดเป็น
ผู้รับผิดชอบในกำรดำเนิน
โครงกำรและบำรุงรักษำ
โครงกำรให้สำมำรถดำเนินกำร
ต่อไปได้ รวมถึงผลผลิตทีเ่ กิดขึ้น
จำกโครงกำรหรือสิ่งที่ได้รับจำก
โครงกำร

พึงพอใจมากที่สุด

1) โครงกำรสำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรซ่อมแซมบูรณะ
ทำงหลวงสำยหลักหมำยเลข 2050 ตอน อุบลรำชธำนี –
อ.ตระกำรพืช – อ.เขมรำฐ ตอน 1 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประโยชน์ตรงตำมวัตถุประสงค์ตลอดช่วงอำยุ
กำรใช้งำน ทั้งนี้ แขวงทำงหลวงอุบลรำชธำนีที่ 1 สำนักงำน
ทำงหลวงที่ 9 (อุบลรำชธำนี) กรมทำงหลวงเป็นหน่วยงำน
รับผิดชอบหลักในกำรบำรุงรักษำโครงกำร อย่ำงไรก็ดี
โครงกำรดังกล่ำวได้มีกำรรับประกันคุณภำพเป็นระยะเวลำ
2 ปี หำกถนนเกิดกำรชำรุดเสียหำย บริษัท ส.เขมรำฐ
อินดัสตรี้ จำกัด จะเข้ำมำดูแลรักษำและบูรณะทำงหลวง
ดังกล่ำวต่อไป ซึ่งปัจจุบัน (12 มิถนุ ำยน 2560) โครงกำร
ดังกล่ำวยังไม่เคยประสบปัญหำทีต่ ้องซ่อมแซมใดๆ
2) ช่วงหลังประกันผลงำนเป็นต้นไป หน่วยงำนเจ้ำของ
โครงกำรบำรุงรักษำเส้นทำงเอง รวมทั้งมีกำรวำงแผน
เพื่อรองรับกำรทำงำนในระยะยำว โดยของบประมำณ
สำหรับบำรุงรักษำถนน/ทรัพย์สินที่อยู่ในเขตสำยทำง/
ตกแต่งเกำะกลำงถนน/ตีเส้นจรำจรจำกงบประมำณบำรุง
ปกติเป็นประจำทุกปี ขึ้นอยู่กับแต่ละสำยทำง โดยเฉลี่ยได้รับ
งบประมำณบำรุงถนนอยู่ที่ประมำณ 40,000 บำท/
กิโลเมตร/ปี นอกจำกนี้ มีกำรตรวจ/สำรวจควำมเรียบร้อย
ของถนน/เส้นทำงเป็นประจำทุกวัน รวมถึงมีกำรตรวจสภำพ
ถนนทุก 4 ปี และวัดค่ำสะท้อนแสงของเส้นจรำจรทุก 2 ปี
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๑๕.๑๕ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
เมื่อดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จประชำชนได้รับ
ผลประโยชน์ ดังนี้
1) ประชำชนผู้ใช้เส้นทำงสำมำรถเดินทำงได้สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย สำมำรถลดปริมำณกำรเกิดอุบัติเหตุ
บริเวณพื้นที่โครงกำรได้ รวมถึงสำมำรถลดระยะเวลำใน
กำรเดินทำงให้สั้นลง ส่งผลถึงกำรใช้น้ำมันลดลง ลดค่ำใช้จ่ำย
ทำให้สำมำรถเก็บเงินเพื่อนำไปลงทุนหรือใช้จ่ำยอย่ำงอื่นได้เพิ่มขึ้นด้วย
2) นักท่องเที่ยวมำใช้บริกำรเส้นทำงทำงหลวงสำย
หลักหมำยเลข 2050 เพิ่มขึ้น เนื่องจำกถนนมีสภำพดี ผู้ใช้
เส้นทำงขับขี่ได้รับควำมสะดวกในกำรเดินทำงไปยังสถำนที่
ท่องเที่ยวต่ำง ๆ เช่น ผำแต้มและแม่น้ำสองสี อ.โขงเจียม
ด่ำนพรมแดนช่องเม็ก เป็นต้น ส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่
จังหวัดอุบลรำชธำนีมีกำรเติบโตขึ้น เนื่องจำกด่ำนพรมแดน
ช่องเม็กเป็นจุดผ่ำนแดนจุดเดียวที่สำมำรถเดินทำงไปมำ
ระหว่ำงประเทศไทยและประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำวโดยทำงพื้นดินได้
3) เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
(กำรคมนำคมขนส่งทำงถนน) เพื่อรองรับกำรเดินทำง กำรขนส่ง
และกำรเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
๑๕.๑๖ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
ในช่วงระหว่ำงกำรดำเนินกำรบูรณะทำงหลวงสำย
หลักดังกล่ำว มีปัญหำในกำรปฏิบัติงำนเพียงเล็กน้อย
อันเนื่องมำจำกเป็นฤดูฝน

ภาพงานตรวจสอบความหนาของผิวทางแอสฟัลต์
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๑๕.๑๗ บทเรียนที่ได้รับ
บทเรียนที่ได้รับจำกกำรประเมินโครงกำร คือ
1) กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรมีประสิทธิภำพที่ดี
โดยดำเนินกำรก่อสร้ำงทีละฝั่ง ทำให้โครงกำรมีผลกำร
ดำเนินงำนแล้วเสร็จเร็วกว่ำแผนที่กำหนดไว้ กล่ำวคือ
มีกำรวำงแผน เตรียมกำร ประสำนงำนที่ดีจำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน
2) ป้ำยจรำจรบอกเส้นทำง/เตือนผู้ขับขี่ สำมำรถช่วย
ลดจำนวนอุบัติเหตุลงได้ ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรได้มี
กำรจัดทำป้ำยดังกล่ำวทั้งในระหว่ำงดำเนินกำรบูรณะเส้นทำง
และหลังจำกดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ อย่ำงไรก็ดี หำกมีป้ำยมำก
เกินไป โดยเฉพำะป้ำยโฆษณำข้ำงทำงอำจทำให้ผู้ขับขี่ยำนพำหนะ
เบี่ยงเบนควำมสนใจจำกทำง ก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
๑๕.๑๘ ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีอุปกรณ์วัดควำมเร็ว เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ขับ
รถไม่เกิน 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง เนื่องจำกปัจจุบันผู้ขับขี่ขับ
รถอยู่ที่ควำมเร็วระหว่ำง 120 – 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่ง
มีควำมเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรำยสูง นอกจำกนี้ ควรมีเกำะ
กลำงถนน เพื่อเพิ่มควำมปลอดภัยและป้องกันกำรขับขี่ผิด
วินัยจรำจร รวมถึงติดตั้งเสำไฟฟ้ำส่องทำงในเวลำกลำงคืน
2) เพื่อเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยจำกกำรบำรุงรักษำ/
ซ่อมบูรณะทำงที่สูงมำกถึง 10 ล้ำนบำท/กิโลเมตร ควร
กำหนดให้ขับขี่ยำนพำหนะด้วยควำมเร็วไม่สูงมำกนัก
เพื่อช่วยอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุลง รวมถึงรถบรรทุกที่มี
น้ำหนักมำกกว่ำ 21 ตัน ต้องเข้ำชั่งน้ำหนักทุกด่ำน เพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหำกำรบรรทุกเกินส่งผลให้ถนนเสียหำยได้
และควรมีบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับผู้ที่ทำผิดวินัยจรำจร
ภาพโครงการแล้วเสร็จ
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๑๖. โครงการระบบส่งนาพร้อมอาคารประกอบ โครงการ
ระบบส่งนาสถานีสูบนา PL3 ตาบลปะอาว อาเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพก่อนดาเนินโครงการ

๑๖.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ: สำนักงำนก่อสร้ำง
ชลประทำนขนำดกลำงที่ 7 กองพัฒนำแหล่งน้ำขนำดกลำง
กรมชลประทำน
๑๖.๒ ความเป็นมาของโครงการ
เนื่องจำกภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ และมี
รำษฎรคิดเป็น 1 ใน 3 ของประเทศ ซึ่งเป็ นพื้นที่ที่พบ
ปัญหำกำรขำดแคลนน้ำเพื่อกำรเกษตร และอุปโภค –
บริโภค โดยที่ผ่ำนมำรัฐบำลมีนโยบำยและแผนงำนใน
กำรพัฒนำแหล่ งน้ำในภำคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ เพื่ อ
กำรเกษตรอย่ำงต่อเนื่องแต่พบว่ำยังมีข้อจำกัดด้ำนพื้นที่
ทั้งนี้ รัฐบำลมีควำมพยำยำมในกำรที่จะนำน้ำจำกแม่น้ำโขง
มำใช้ แต่ยังคงไม่ได้ผลเท่ำที่ควร ซึ่งต่อมำสำนักงำนพลังงำน
แห่งชำติ จึงได้เสนอโครงกำรโขง-ชี-มูล เข้ำบรรจุในแผนงำน
ของโครงกำรน้ำพระทัยจำกในหลวง เพื่อพัฒนำภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตำมแนวพระรำชดำริตั้งแต่เดือนสิงหำคม
พ.ศ. 2531 เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของรำษฎร
กระทรวงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี และกระทรวงพลังงำน

จึงได้เสนอโครงกำรโขง-ชี-มูล ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.)
อนุมัติเมื่อวันที่ 8 เมษำยน พ.ศ. 2532 โดยมอบหมำย
ให้กรมพัฒนำและส่งเสริมพลังงำนเป็นผู้ดำเนินกำรก่อสร้ำง
ตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมำ โดยประเมินวงเงินทั้งสิ้นของ
โครงกำรประมำณ 12,892,000,000 บำท แบ่งแผนกำร
ดำเนินกำรไว้เป็น 3 ระยะ รวม 19 ปี ตั้งแต่ปี 2532 ถึงปี
2550
ต่อมำเมื่อปี 2545 ได้มีกำรปฏิรูประบบรำชกำรใหม่
เพื่อไม่ให้เกิดกำรซ้ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำน ตำมพระรำช
กฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำร และอำนำจหน้ำที่ของส่วน
รำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มำตรำ 42 (2) ได้กำหนดให้
โครงกำรโขง – ชี –มูล และโครงกำรขนำดใหญ่ที่อยู่ในเขต
พื้นที่ที่รับผิดชอบ จำนวน 6 โครงกำร ดังนี้
โครงการโชง – ชี – มูล 4 โครงการ ได้แก่
1) โครงกำรฝำยยโสธร บ้ำนหงส์ทอง ตำบลแสนสุข
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
2) โครงกำรฝำยธำตุน้อย บ้ำนคำไฮ ตำบลธำตุน้อย
อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลรำชธำนี
3) โครงกำรฝำยลำโดมใหญ่ บ้ำนสร้ำงแก้ว ตำบล
โพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสำหำร จังหวัดอุบลรำชธำนี
4) โครงกำรฝำยลำเซบก บ้ำนโอด ตำบลท่ำเมือง
อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลรำชธำนี
โครงการขนาดกลางในลาน้าสาขาอีก 2 โครงการ ได้แก่
1) โครงกำรฝำยอำนำจเจริญ บ้ำนข่ำโคม ตำบลปะอำว
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี
2) โครงฝำยลำเซบำย บ้ำนสร้ำงถ่อ ตำบลสร้ำงถ่อน้อย
อำเภอหัวตะพำน
โครงกำรระบบกระจำยน้ำสถำนีสูบน้ำ PL 2 และ PL 3
ฝำยอำนำจเจริญ เป็นงำนที่ดำเนินกำรต่อจำกงำนที่ให้รับโอน
มำในครั้งนั้น
๑๖.๓ วงเงินลงทุนโครงการ/แหล่งเงินกู้
- วงเงินลงทุนโครงการ: คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ
ให้ดำเนินโครงกำรเมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2558 วงเงิน
350,200,000 บำท โดยได้รับจัดสรรวงเงิน
245,025,5000 บำท หน่วยงำนใช้วงเงินลงทุนโครงกำร
จำนวน 237,888,800 บำท
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ภาพพื้ น ที่ ดาเนิ นโครงการ

- แหล่งเงินกู้: โครงกำรเงินกู้เพื่อกำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ำและระบบขนส่งทำงถนน ระยะเร่งด่วน
มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 กรอบวงเงินรวม
78,285.85 ล้ำนบำท ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบริหำร
หนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2558
๑๖.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ำในพื้นที่กำรเกษตร
2) เพื่อกักเก็บน้ำและยกระดับน้ำในลำน้ำเซบำย
ซึ่งเป็นลำน้ำสำขำของแม่น้ำมูลไว้ใช้เพื่อกำรเกษตรกรรมในฤดูแล้ง
โดยกำรสูบน้ำจำกลำเซบำยเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรทำงำนของ
ระบบกระจำยน้ำ เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่กำรเกษตรบริเวณ
สองฝั่งของลำน้ำ ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอม่วงสำมสิบ อำเภอเขื่องใน
และอำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี
๑๖.๕ ลักษณะโครงการ
กำรก่อสร้ำงระบบส่งน้ำพร้อมอำคำรประกอบ ได้แก่
อำคำรควบคุม (Control House) อำคำรสถำนีสูบน้ำ
(Pump House) และอำคำรบ้ำนพัก รวมทั้งงำนคลองส่งน้ำ
งำนขยำยเขตไฟฟ้ำ งำนติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และงำนป้ำย
แสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง
๑๖.๖ ขอบเขต/พื้นทีด่ าเนินโครงการ
พื้นที่โครงกำรครอบคลุมพื้นที่ตำบลปะอำว ตำบล
หนองขอน อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี
ตั้งอยู่บนลำน้ำเซบำย ซึ่งมีต้นกำเนิดจำกสันปันน้ำของลุ่มน้ำ
เซบำยและลุ่มน้ำห้วยบังอี่ ไหลผ่ำนอำเภอเลิงนกทำ และ
อำเภอม่วงสิบ มำบรรจบกับแม่น้ำมูล ขึ้นไปตำแหน่งตัวฝำย
ประมำณ 21 กิโลเมตร สภำพลำน้ำเซบำยมีควำมลำดชัน
เฉลี่ย 1:12,000 มีควำมกว้ำงประมำณ 150 เมตร
ควำมลึกวัดจำกตลิ่งประมำณ 8-9 เมตร โดยมีระดับท้องลำ
น้ำประมำณ +107.20 เมตร
ภาพระหว่า งการดาเนินการก่อ สร้าง

งานถมบดอัดดิน
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ที่มา: สำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7

๑๖.๗ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ
เริ่มดำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 13 สิงหำคม 2558 28 มกรำคม 2561 โครงกำรมีอำยุสัญญำ 900 วัน
๑๖.๘ ผู้รับจ้าง: ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด วรำยุทธ (เลี่ยงฮะ)
กำรปิโตรเลียม
๑๖.๙ เลขทีส่ ญ
ั ญา: สัญญำเลขที่ กจ.44/2558 (กสพ.)
ลงวันที่ 10 สิงหำคม 2558
๑๖.๑๐ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: ประกวดรำคำด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
๑๖.๑๑ ผู้ควบคุมงาน
นำยวีระศักดิ์ ไชยนำแพง นำยช่ำงชลประทำน
ชำนำญงำน
ภาพระหว่า งการดาเนินการก่อ สร้าง

งานถางป่า

งานเปิดหน้าดิน

งานบดอัดดินเดิม

งานท่อ

รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2559 - 2560

๑๖.๑๒ ผลการเบิกจ่ าย
โครงการงานจ้างระบบส่งนาพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนาสถานีสูบนา PL3
ตาบลปะอาว อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ที่มา: สำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7 ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลำคม 2560

โครงกำรมีวงลงทุนรวม จำนวน 237,888,800 บำท มีแผนกำรเบิกจ่ำยจำนวน 30 งวดงำน แต่หน่วยงำนได้
มีกำรปรับแผนกำรเบิกจ่ำยเงินลดลงเป็น 22 งวดงำน เพื่อเร่งรัดกำรเบิกจ่ำย โดยมีกำรเบิกจ่ำยล่ำสุดเมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม
2560 หน่วยงำนมีกำรเบิกจ่ำยเงินสำหรับดำเนินโครงกำรแล้วจำนวน 182,881,913.70 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.88
ซึง่ เป็นกำรเบิกจ่ำยตำมควำมก้ำวหน้ำของงำน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบแผนและผลกำรดำเนินงำนพบว่ำ ในช่วงแรกโครงกำรมีกำร
เบิกจ่ำยที่เร็วกว่ำแผนและช่วงต่อมำโครงกำรมีกำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำกว่ำแผนงำนเล็กน้อย เนื่องจำกมีฝนตกหนักในระหว่ำงดำเนินงำน
ทำให้โครงกำรไม่สำมำรถดำเนินงำนได้ตำมแผน
๑๖.๑๓ การให้คะแนนผลการประเมินโครงการช่วง
ระหว่างดาเนินโครงการ (Midterm Evaluation Results)
การ
คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเมินผล
ความสอดคล้อง a : สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลอย่ำงมำก
(Relevance) b : สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลบำงส่วน
a
c : ไม่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล
ประสิทธิผล
a : บรรลุวตั ถุประสงค์มำกกว่ำ 80% ของแผนที่วำงไว้
(Effectiveness) b : บรรลุวัตถุประสงค์มำกกว่ำ 50% - 80% ของแผนที่วำงไว้
b
c : บรรลุวัตถุประสงค์นอ้ ยกว่ำ 50% ของแผนที่วำงไว้
ประสิทธิภาพ a : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ มีประสิทธิภำพ
(Efficiency) b : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ บำงส่วนไม่มปี ระสิทธิภำพ
b
c : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ ไม่มีประสิทธิภำพ
ผลกระทบ
a : ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทำงอ้อมที่สง่ ผลกระทบในเชิงบวก
b : ส่งผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชิงลบ
(Impact)
c : ส่งผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชิงลบอย่ำงร้ำยแรง
ความยั่งยืน
a : มัน่ ใจว่ำโครงกำรมีควำมยั่งยืน
(Sustainability) b : มีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดปัญหำแต่มโี อกำสพัฒนำ
และแก้ไขให้ยั่งยืนได้
c : ไม่อำจดำเนินกำรอย่ำงยั่งยืนหำกไม่ได้รับควำมช่วยเหลือ

Overall Rating

เนื่องจำกกำรประเมินผลโครงกำรนี้อยู่ในช่วง
ระหว่ำงกำรดำเนินโครงกำรจึงสำมำรถประเมินได้เฉพำะ
ควำมสอดคล้อง ประสิทธิผล และประสิทธิภำพเท่ำนั้น
สำหรับกำรประเมินด้ำนผลกระทบ และควำมยั่งยืน
จะสำมำรถประเมินผลได้เมื่อโครงกำรดำเนินกำรแล้วเสร็จ
(Terminal Evaluation) ซึ่งตำมแผนงำนโครงกำรจะแล้ว
เสร็จในเดือนมกรำคม 2561 ทั้งนี้ ผลกำรประเมิน
โครงกำรในปัจจุบันพบว่ำ ควำมสอดคล้อง ได้คะแนน
อยู่ในระดับ a ส่วนประสิทธิผลและประสิทธิภำพได้
คะแนนอยู่ในระดับ b ซึ่งรำยละเอียดผลกำรประเมินผล
แต่ละด้ำน มีดังนี้
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รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2559 – 2560

ผลการประเมินด้านความสอดคล้อง (Relevance)
ได้คะแนน a: กำรดำเนินโครงกำรมีควำม
สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล ดังนี้
1) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ในยุทธศำสตร์ที่ 5.3 ควำม
เข้มแข็งภำคเกษตร ควำมมั่นคงของอำหำรและพลังงำน
ยุทธศำสตร์ย่อยที่ 5.3.1 กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติที่เป็น
ฐำนกำรผลิตภำคเกษตร ให้เข้มแข็งและยั่งยืน และใน
ยุทธศำสตร์ที่ 5.6 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ซึ่งในยุทธศำสตร์ย่อยที่ 5.6.1
กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้ำงควำมมั่นคงของฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
2) โครงกำรเงินกู้เพื่อกำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ำและระบบขนส่งทำงถนน ระยะเร่งด่วน
มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ที่รัฐบำลมีวัตถุประสงค์
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น โดยกำรกระจำยรำยได้ลงสู่
ทุกภูมิภำคของประเทศ เพิ่มอัตรำกำรจ้ำงงำน รวมทั้งเป็น
กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำของ
ประเทศเพื่อให้ประชำชนมีคุณภำพที่ดีขึ้นในระยะยำว
3) กำรกำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจน มีกำรกำหนด
ระยะเวลำดำเนินกำร มีควำมเป็นรูปธรรม สำมำรถวัดผล
ได้ทั้งในระยะสั้น และระยะยำว โดยมีควำมเชื่อมโยงหรือ
สะท้อนควำมสำเร็จได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
และสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรควำมจำเป็นของ
กลุ่มเป้ำหมำยหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แก้ไขปัญหำกำรขำด
แคลนน้ำ และเพื่อพัฒนำระบบทรัพยำกรน้ำของประเทศ
ให้มีมำตรฐำน รวมทั้งยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชนให้ดีขึ้น
ผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness)
ได้คะแนน b : เพื่อประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงกำร โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับกับเป้ำหมำย
ของโครงกำรว่ำสำมำรถดำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
โครงกำร โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัด
ผลผลิตของโครงกำรที่กำหนดไว้ ซึ่งกำรดำเนินโครงกำร
สำมำรถดำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำย คือ สำมำรถก่อสร้ำง
อำคำรประกอบ อำคำรสถำนีสูบน้ำ คลองส่งน้ำและติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำชนิดเพลำตั้งอัตรำกำรสูบน้ำ
1.20 ลบ.ม./วินำที ระยะยกน้ำ 15.00 เมตร
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พร้อมวำล์ว ท่อและอุปกรณ์ประกอบเพื่อกักเก็บน้ำและ
ยกระดับน้ำในลำเซบำย โดยกำรสูบน้ำจำกลำเซบำยขึ้นสู่
ระบบกระจำยน้ำ เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่เพำะปลูกในเขต
โครงกำร ประมำณ 20,150 ไร่ ซึ่งอำจมีพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกรวมประมำณ 30,000 ไร่
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

กำรดำเนินงำน
โครงกำรระบบส่งน้ำ
พร้อมอำคำรประกอบ
เพื่อกักเก็บน้ำและ
ยกระดับน้ำในลำเซ
บำย โดยกำรสูบน้ำ
จำกลำเซบำยขึ้นสู่
ระบบกระจำยน้ำ
เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่
เพำะปลูกในเขต
โครงกำร แก้ไขปัญหำ
กำรขำดแคลนน้ำเพื่อ
กำรเกษตร

กำรดำเนินงำน
โครงกำรระบบส่งน้ำ
พร้อมอำคำรประกอบ
เพื่อกักเก็บน้ำและ
ยกระดับน้ำในลำเซ
บำย โดยกำรสูบน้ำ
จำกลำเซบำยขึ้นสู่
ระบบกระจำยน้ำ
เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่
เพำะปลูกในเขต
โครงกำรแก้ไขปัญหำ
กำรขำดแคลนน้ำเพื่อ
กำรเกษตรในพื้นที่
ประมำณ 20,150
ไร่

อยู่ระหว่ำงดำเนิน
โครงกำรก่อสร้ำง
ระบบส่งน้ำพร้อม
อำคำรประกอบเพื่อกัก
เก็บน้ำและยกระดับ
น้ำในลำเซบำย
เพื่อสูบน้ำจำก
ลำเซบำยขึ้นสูร่ ะบบ
กระจำยน้ำ เพื่อส่งน้ำ
ให้กับพื้นที่เพำะปลูก
ในเขตโครงกำรแก้ไข
ปัญหำกำรขำดแคลน
น้ำเพื่อกำรเกษตรใน
พื้นที่ ประมำณ
20,150 ไร่ ทั้งนี้
ตำมแผนงำนคำดว่ำ
โครงกำรจะ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
ในเดือนมกรำคม
2561

- อัตรำกำรสูบน้ำ

- 120 ลบ.ม./วินำที

- 1.20 ลบ.ม./วินำที

ที่มา: สำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7

ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ (Efficiency)
ได้คะแนน b : เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของ
ปัจจัยที่จะทำให้โครงกำรสำเร็จตำมแผนกำรดำเนินงำนใน
เชิงของปริมำณและคุณภำพ โดยพิจำรณำจำกประสิทธิภำพ
ด้ำนระยะเวลำที่ใช้ดำเนินโครงกำร และกำรเบิกจ่ำยเงินกู้
4
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1) ขอบเขตการดาเนินโครงการ
ขอบเขตการ
ดาเนิน
โครงการ

แผน

1) เตรียม
จัดเตรียมรำยละเอียด
โครงกำรและขอ และนำเสนอคณะรัฐมนตรี
อนุมัติโครงกำร พิจำรณำอนุมัติโครงกำร

2) กำรคัดเลือก
ผู้รับจ้ำง

จัดเตรียมรำยละเอียด
ด้วยวิธอี ิเล็กทรอนิกส์
(e-Auction)

3) ลงนำมใน
สัญญำจ้ำง

เสนอหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร
เพื่อขออนุมัติวงเงิน
และสั่งจ้ำง
กำรดำเนินงำนจัดทำ
ระบบส่งน้ำพร้อม
อำคำรประกอบ
โครงกำรระบบส่งน้ำ
สถำนีสูบน้ำ PL3
ตำบลปะอำว
อำเภอเมือง จังหวัด
อุบลรำชธำนี

4) กำร
ดำเนินกำร
ก่อสร้ำง

ผล
ได้รับอนุมัติ
งบประมำณ
วงเงิน
350,200,000 บำท
ได้รับกำรจัดสรร
วงเงิน
245,025,500 บำท
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
วรำยุทธ (เลี่ยงฮะ)
กำรปิโตรเลียม
237,888,800 บำท
ลงนำมในสัญญำจ้ำง
เมื่อวันที่
10 สิงหำคม 2558

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำนจัดทำ
ระบบส่งน้ำพร้อม
อำคำรประกอบ
โครงกำรระบบส่ง
น้ำสถำนีสูบน้ำ PL3
ตำบลปะอำว
อำเภอเมือง จังหวัด
อุบลรำชธำนี
ระยะเวลำตำมแผน
จะแล้วเสร็จภำยใน
เดือนมกรำคม
2561
ที่มา: สำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7

2) ด้านระยะเวลาการดาเนินโครงการ
หน่วยงำนมีกำรลงนำมในสัญญำจ้ำงเป็น
ระยะเวลำ 900 วัน โดยเริ่มดำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 13
สิงหำคม 2558 – 28 มกรำคม 2561 ปัจจุบันโครงกำร
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรตำมสัญญำจ้ำง ซึ่งข้อมูล ณ วันที่
12 มิถุนำยน 2560 ผลกำรดำเนินงำนสะสมคิดเป็น
ร้อยละ 77.17

กิจกรรม
แผน
ผล
ก่อสร้าง เริ่ม – เสร็จ จานวน เริ่ม – เสร็จ จานวน
วัน
วัน
สัญญำ 13 ส.ค. 58 900 13 ส.ค. 58 668
จ้ำง
–
- อยู่ระหว่ำง
28 ม.ค. 61
ดำเนินกำร
ที่มา: สำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7 ณ วันที่ 12 มิถุนำยน 60

3) กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ
งำนก่อสร้ำงระบบส่งน้ำพร้อมอำคำรประกอบ
โครงกำรระบบส่งน้ำสถำนีสูบน้ำ PL3 ตำบลปะอำว อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลรำชธำนี โดยมีรำยละเอียดงำนหลัก ดังนี้
กิจกรรม

วงเงิน (บาท)

1) กิจกรรมเบื้องต้นและงำน
233,325.80
ส่วนประกอบ (งำนเตรียม
พื้นที่ เช่น งำนล้มต้นไม้
งำนถำงพื้นที่ เป็นต้น)
2) งำนก่อสร้ำงที่ทำกำรและ 2,154,223.32
บ้ำนพัก
3) งำนอำคำร (สถำนีสูบน้ำ) 42,864,953.77

ร้อยละ
ของงาน
0.10

0.91
18.02

4) งำนคลองส่งน้ำ สำย MC 82,856,645.61
กม. 0+000 – 17+175
5) งำนคลองส่งน้ำ สำย MC - 7,429,217.69
1R กม. 0+000 – 2+675
6) งำนคลองส่งน้ำ สำย MC - 38,257,316.87
2R กม. 0+000 – 8+550

34.83

7) งำนคลองส่งน้ำ สำย MC - 13,854,595.85
2R -1R กม. 0+000 –
4+350
8) งำนคลองส่งน้ำ สำย MC - 6,533,844.47
2R -2R กม. 0+000 –
2+350
9) งำนคลองส่งน้ำ สำย MC - 3,410,258.74
3R กม. 0+000 – 1+500
10) งำนคลองส่งน้ำ สำย MC 13,709,101.68
-4R กม. 0+000 – 4+100
11) งำนขยำยเขตไฟฟ้ำ
1,523,316.20
12) งำนเครื่องสูบน้ำ
25,062,000.00

5.82

รวม

237,888,800

3.12
16.08

2.75
1.43
5.76
0.64
10.54

100

ที่มา: สำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7
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4) ค่าใช้จ่ายโครงการ
กรอบวงเงินรวมของโครงกำร จำนวน
237,000,000 บำท โครงกำรได้มีกำรดำเนินงำน
คิดเป็นร้อยละ 77.16 มีกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้นจำนวน
3,071,540 บำท คิดเป็นร้อยละ 76.87 โดยแผนและผล
กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรมีรำยละเอียด ดังนี้

ภาพรายละเอียดระหว่างการดาเนินงาน
1. ดินขุดคลองชักนา

หน่วย: บำท

โครงการ

แผน

ผลการเบิกจ่าย
สะสม

โครงกำรระบบส่งน้ำพร้อม 237,888,800 182,881,913.70
อำคำรประกอบโครงกำร
ระบบส่งน้ำสถำนีสูบน้ำ
PL3 ตำบลปะอำว
อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลรำชธำนี
ที่มา: สำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7 ณ วันที่ 12 มิถุนำยน 2560

2. ภาพถ่ายทางอากาศ สถานีสบู นา PL 3

5) แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน
โดยหน่วยงำนมีแผนและผลกำรเบิกจ่ำยเงิน ดังนี้
หน่วย : ร้อยละ

รำยกำร

แผนกำรเบิกจ่ำย ผลกำรเบิกจ่ำย

ก.ค.-ก.ย. 58
ต.ค.-ธ.ค. 58

0.16
14.36

6.23
12.74

ม.ค.-มี.ค. 59
เม.ย.-มิ.ย. 59
ก.ค.-ก.ย. 59
ต.ค.-ธ.ค. 59
ม.ค.-มี.ค. 60
เม.ย.-มิ.ย. 60
ก.ค.-ก.ย. 60
ต.ค.-ธ.ค. 60
ม.ค.-มี.ค. 61
รวม

35.16
54.33
50.49
34.30
31.52
14.35
3.05
0.13
0.04
237.89

25.55
48.90
13.99
24.74
35.35
15.38
182.88

ที่มา: สำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 7 ณ วันที่ 12 มิถุนำยน 60
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3. งานดาดคอนกรีตดาดคลอง

รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2559 - 2560
4. งานดินลูกรังบดอัดแน่น และงานปลูกหญ้า

8. งานอาคารสถานีสูบนา เกณฑ์วัดระดับนา และประตูวบคุมนา

5. งานสะพาน (Road Way Bridge)

6. งานท่อลอด (Road Crossing)

7. งานหินเรียงหน้าสถานีสูบนา

ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact)
ได้คะแนน - : เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย
โครงกำรในภำพรวมหรือในระดับที่กำหนดไว้หรือไม่ ในส่วน
ของผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกโครงกำรและ
ผลกระทบที่มีต่อเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม จำกกำรที่มีโครงกำรดังกล่ำว
เมื่อพิจำรณำจำกกำรเกิดผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกกำร
ดำเนินโครงกำรที่จะส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบช่วง
ระหว่ำงที่ทำกำรประเมิน พบว่ำ ในภำพรวมด้ำนผลกระทบ
ยังไม่สำมำรถระบุได้เนื่องจำกโครงกำรยังอยู่ระหว่ำงดำเนินงำน
อย่ำงไรก็ดี หำกโครงกำรแล้วเสร็จตำมแผนที่
กำหนดไว้คำดว่ำจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประชำชนใน
พื้นที่เนื่องจำกโครงกำรจะช่วยให้มีแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภคที่
เพียงพอ และเกษตรกรมีแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตรที่เพียงพอ
ซึ่งจะช่วยให้ผลผลิตทำงกำรเกษตรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รำยได้
และควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพื้นที่จะดีขึ้น
ผลการประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability)
ได้คะแนน - : เพื่อประเมินควำมพร้อมของ
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรในกำรจัดทำแผนบำรุงรักษำ และ
ควำมต่อเนื่องของกำรดำเนินงำนภำยหลังโครงกำรเสร็จสิ้น
โดยช่วงเวลำระหว่ำงที่ทำกำรประเมิน พบว่ำ ยังไม่สำมำรถ
ระบุได้เนื่องจำกโครงกำรยังอยู่ระหว่ำงดำเนินงำน
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อย่ำงไรก็ดี จำกกำรตรวจสอบข้อมูลจำกสัญญำจ้ำง
งำนและประสำนงำนกับหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรพบว่ำ
เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จหน่วยงำนมีกำรเตรียมควำมพร้อม
สำหรับกำรดูแลบำรุงรักษำเพื่อให้โครงกำรสำมำรถใช้
ประโยชน์ได้ในระยะยำว ดังนี้
ระยะที่ ๑ ช่วงประกันผลงำนจำกผู้รับจ้ำง
โครงกำรได้มีกำรจัดเตรียมกำรบริหำรและจัดกำร
ตำมแผนบำรุงรักษำ และควำมต่อเนื่องของกำรดำเนินงำน
ให้บริกำรภำยหลังโครงกำรเสร็จสิ้น โดยกำหนดเงื่อนไข
ให้ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบในควำมชำรุดบกพร่องของงำนจ้ำง
หรือควำมเสียหำยภำยในกำหนดเวลำ
ระยะที่ ๒ ช่วงหลังประกันผลงานเป็นต้นไป
เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ คำดว่ำหน่วยงำนจะเป็น
ผู้ดูแลและรักษำโครงกำรในพื้นที่ดังกล่ำวให้พร้อมใช้งำนได้
ต่อไป
๑๖.๑๔ ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับจากโครงการ
เมื่อโครงกำรดำเนินกำรแล้วเสร็จคำดว่ำ จะสำมำรถ
แก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ำของประชำชนในพื้นที่ และ
ช่วยด้ำนกักเก็บน้ำและยกระดับน้ำในลำน้ำเซบำย ซึ่งเป็น

ลำน้ำสำขำของแม่น้ำมูลไว้ใช้เพื่อบรรเทำปัญหำภัยแล้งและ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น้ำด้ำนกำรเกษตรกรรมในฤดูแล้ง
โดยกำรสูบน้ำจำกลำเซบำยเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรทำงำน
ของระบบกระจำยน้ำ เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่กำรเกษตร
บริเวณสองฝั่งของลำน้ำ ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอม่วงสำมสิบ
อำเภอเขื่องใน และอำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี
โดยครอบคลุมพื้นที่ได้รับประโยชน์ตำมแผนงำนประมำณ
20,150 ไร่ แต่อย่ำงไรก็ดี หน่วยงำนคำดว่ำจะมีพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้นจำกโครงกำรโดยรวมเพิ่มขึ้น 9,850 ไร่
รวมประมำณ 30,000 ไร่
๑๖.๑๕ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
จำกกำรประเมินผลโครงกำรพบว่ำโครงกำรประสบ
ปัญหำและอุปสรรคด้ำนสภำพภูมิอำกำศที่มีฝนตกชุกส่งผลให้
ไม่เอื้ออำนวยต่อกำรปฏิบัติงำน จึงยังไม่สำมำรถดำเนินงำนถม
ดินบดอัดแน่นและดำดคอนกรีตได้ ทั้งนี้ สำนักงำนก่อสร้ำง
ชลประทำนขนำดกลำงที่ 7 กองพัฒนำแหล่งน้ำขนำดกลำง
กรมชลประทำน เตรียมมำตรกำรเร่งรัดกำรดำเนินงำนหลัง
จำกสภำพภูมิอำกำศเอื้ออำนวยในกำรดำเนินงำน เพื่อให้แล้วเสร็จ
ตำมแผนงำนต่อไป

สรุปผลคะแนนประเมินโครงการ: - ยังไม่สามารถระบุได้ แผนภาพผลการประเมินโครงการระบบส่งนาพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งนาสถานีสูบนา PL3
ตาบลปะอาว อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
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๑๖.๑๖ สรุปผลการดาเนินโครงการ
กำรดำเนินโครงกำรระบบส่งน้ำพร้อมอำคำรประกอบ
โครงกำรระบบส่งน้ำสถำนีสูบน้ำ PL3 ตำบลปะอำว อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลรำชธำนี มีผลกำรดำเนินงำนอยู่ที่ ร้อยละ 77.17
จำกแผนที่วำงไว้ 95.45 ซึ่งล่ำช้ำกว่ำแผนที่วำงไว้ ร้อยละ
18.28 ซึ่งกิจกรรมที่ยังอยู่ระหว่ำงดำเนินงำนคือ กิจกรรมงำน
คลองส่งน้ำ จำนวน 5.5 กิโลเมตร สำย MC – 2R กม. 0+000 –
8+550 ระยะทำงคงเหลือ 2 กิโลเมตร MC – 2R – 1R กม.
0+000 – 4+350 ระยะทำงคงเหลือ 2 กิโลเมตร และ MC
กม. 0+000 – 17+175 ระยะทำงคงเหลือ 1.5 กิโลเมตร
ซึ่งเป็นงำนถมดินบดอัดแน่นเพื่อทำคันคลองส่งน้ำ งำนเสริม
ดินและดำดคอนกรีต โดยปัจจัยที่ส่งผลให้งำนล่ำช้ำกว่ำแผน
เนื่องจำกติดปัญหำสภำพภูมิอำกำศที่มีฝนตกชุกส่งผลให้
ไม่เอื้ออำนวยต่อกำรปฏิบัติงำน จึงยังไม่สำมำรถถมดิน
บดอัดแน่นและดำดคอนกรีตได้ ทั้งนี้ สำนักงำนก่อสร้ำง
ชลประทำนขนำดกลำงที่ 7 กองพัฒนำแหล่งน้ำขนำดกลำง
กรมชลประทำน เตรียมมำตรกำรเร่งรัดกำรดำเนินงำน
หลังจำกสภำพภูมิอำกำศเอื้ออำนวยในกำรดำเนินงำนแล้ว
โดยหน่วยงำนได้ประสำนกับผู้รับเหมำให้เร่งดำเนินงำนบด
อัดดินและดำดคอนกรีตในพื้นที่คลองส่งน้ำที่เหลืออยู่
หลังจำกฝนทิ้งช่วงในทันทีเพื่อให้โครงกำรแล้วเสร็จ
ตำมแผนงำนภำยในวันที่ 28 มกรำคม 2561 ต่อไป

ภาพการลงพืนที่โครงการ

๑๖.๑๗ ข้อเสนอแนะ
กำรดำเนินโครงกำรในลักษณะเดียวกันในอนำคต
หน่วยงำนควรมีกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนหรือกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งจะช่วยลดปัญหำอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นจำกสภำพภูมิอำกำศได้เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไป
ตำมแผนที่กำหนดไว้
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๑๖.๑๘ สรุปผลการประเมินโครงการ: - ยังไม่สำมำรสรุปได้
หลักเกณฑ์
รายละเอียด
๑. ความสอดคล้อง เพื่อประเมินว่ำกิจกรรมและวิธีกำรดำเนิน
ของวัตถุประสงค์ โครงกำรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบำย
โครงการ
และกำรจัดลำดับควำมสำคัญ

ผลการประเมิน
เหตุผลประกอบ
พึงพอใจมาก สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ที่สุด
แห่งชำติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)
ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งภำคเกษตร
ควำมมั่นคงของอำหำรและพลังงำน และ
กำรพัฒนำทรัพยำกร ธรรมชำติทเี่ ป็นฐำน
กำรผลิตภำคเกษตร ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
รวมทั้งกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้ำงควำมมั่นคง
ของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม
๒. ประสิทธิภาพ
เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของปัจจัยที่จะทำ พึงพอใจมาก กำรดำเนินโครงกำรระบบส่งน้ำพร้อมอำคำร
ให้โครงกำรสำเร็จตำมแผนกำรดำเนินงำน
ประกอบโครงกำรระบบส่งน้ำสถำนีสูบน้ำ PL3
ในเชิง ของปริมำณและคุณภำพ เช่น ต้นทุน
ตำบลปะอำว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี
ของโครงกำร ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
มีผลกำรดำเนินงำนอยู่ที่ ร้อยละ 77.17
และผลผลิตทีไ่ ด้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร
จำกแผนที่วำงไว้ 95.45 ซึ่งล่ำช้ำกว่ำแผนที่
วำงไว้ ร้อยละ 18.28 ซึ่งกิจกรรมที่ยังอยู่
ระหว่ำงดำเนินงำนคือ กิจกรรมงำนคลองส่งน้ำ
และงำนถมดินบดอัดแน่นเพื่อทำคันคลองส่งน้ำ
โดยปัจจัยที่ส่งผลให้งำนล่ำช้ำกว่ำแผน
๓. ประสิทธิผล
เพื่อประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของ
พึงพอใจมาก สำมำรถก่อสร้ำงอำคำรประกอบ อำคำรสถำนีสูบน้ำ
โครงกำร โดยกำรเปรียบเทียบผลผลิตทีไ่ ด้รับ
คลองส่งน้ำและติดตั้ง เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำชนิด
กับเป้ำหมำยของโครงกำร
เพลำตั้งอัตรำกำรสูบน้ำ 1.20 ลบ.ม./วินำที
ระยะยกน้ำ 15.00 เมตร พร้อมวำล์ว ท่อและ
อุปกรณ์ประกอบเพื่อกักเก็บน้ำและยกระดับน้ำ
ในลำเซบำย โดยกำรสูบน้ำจำกลำเซบำยขึ้นสู่
ระบบกระจำยน้ำ เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่เพำะปลูก
ในเขตโครงกำร
๔. ผลกระทบ
เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำยโครงกำร
ข้อมูลเบื้องต้นพบว่ำ ภำยหลังจำกโครงกำรแล้วเสร็จ
ในภำพรวมหรือในระดับที่กำหนดไว้หรือไม่
พบว่ำ โครงกำรสำมำรถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
ทั้งในแง่ของผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อม
หรือเป้ำหมำยได้และช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
จำกโครงกำรและผลกระทบที่มตี ่อเทคโนโลยี
ประชำชนในพื้นที่ได้
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม
๕. ความยั่งยืนของ เพื่อประเมินว่ำภำยหลังจำกโครงกำรสิ้นสุด
ข้อมูลเบื้องต้นพบว่ำ ภำยหลังจำกโครงกำรแล้ว
โครงการ
แล้ว จะมีกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรต่อไป
เสร็จ หน่วยงำนได้มีกำรจัดเตรียมกำรบริหำรและ
อย่ำงไร มีหน่วยงำนใดเป็นผูร้ ับผิดชอบในกำร
จัดกำรตำมแผนบำรุงรักษำ โดยกำหนดเงื่อนไข
ดำเนินโครงกำรและบำรุงรักษำโครงกำรให้
ให้ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบในควำมชำรุดบกพร่อง
สำมำรถดำเนินกำรต่อไปได้รวมถึงผลผลิตที่
ของงำนจ้ำง หรือควำมเสียหำยภำยในกำหนดเวลำ
เกิดขึ้นจำกโครงกำรหรือสิ่งที่ได้รับจำก
และหน่วยงำนได้มีกำรของบประมำณสำหรับ
โครงกำร
บำรุงรักษำ รวมทั้งมีกำรวำงแผนส่งมอบงำน
ให้หน่วยบำรุงเป็นผู้ดูแลโครงกำรต่อไป
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๑๗. โครงการสถานีสูบนาด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนา
บ้านสร้างเม็ก ตาบลท่าลาด อาเภอเรณูนคร จังหวัด
นครพนม
ภาพก่อนดาเนินโครงการ

๑๗.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ: สำนักชลประทำน
ที่ 7 กรมชลประทำน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๗.๒ ความเป็นมาของโครงการ
จั งหวัดนครพนมได้จั ด ประชุมสรุ ป ปั ญหำควำม
ต้องกำรโครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอเรณูนคร ประจำ
เดือนตุลำคม 2554 เลขที่ กษ 0316.09 /2302
ลงวันที่ 18 ตุลำคม 2554 ด้วยอำเภอเรณูนครได้แจ้ง
ปัญหำและควำมต้องกำรของรำษฎรบ้ำนสร้ำงเม็ก
ตำบลท่ำลำด เนื่ องจำกพื้น ที่ทำกำรเกษตรของรำษฎร
บ้ำนสร้ำงเม็กประสบปัญหำกำรขำดแคลนน้ำสำหรับทำ
กำรเกษตร อุปโภค/บริโภค และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งพื้นที่ดังกล่ำว
ตั้งอยู่บนที่สูงมีลำน้ำบังไหลผ่ำนพื้นที่ทำงด้ำนทิศตะวันตก
โดยเฉพำะพื้นทีเ่ พำะปลูกข้ำวและทำไร่ ผลผลิตข้ำวประมำณ
300 กิโลกรัมต่อไร่ โดยพื้นที่ตั้งอยู่บนสันเนิน จึงไม่
สำมำรถนำน้ำที่อยู่ต่ำกว่ำพื้นที่กำรเกษตรไปใช้ประโยชน์
ได้ประกอบกับพื้นที่กำรเกษตรบำงส่วนอยู่ห่ำงไกล
เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนจำกสภำพภูมิอำกำศ

ที่เปลี่ยนแปลง อำทิ ภำวะฝนทิ้งช่วงซึ่งปริมำณน้ำฝนเฉลี่ย
ตลอดทั้งปีอยู่ที่ 1,378.10 มิลลิเมตร รวมถึงพื้นที่อยู่นอก
เขตชลประทำนจะไม่ได้รับน้ำจำกชลประทำน และเกษตรกร
ผู้ใช้น้ำยินดีที่จะบริจำคที่ดินเพื่อก่อสร้ำงโครงกำร
๑๗.๓ วงเงินลงทุนโครงการ/แหล่งเงินกู้
- วงเงินลงทุนโครงการ: 1) ได้รับอนุมัตเิ งินกู้ ครั้งที่
1 พ.ศ. 2558 วงเงิน 26,510,500 บำท และ 2) ได้รับ
อนุมัตเิ งินกู้ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2559 วงเงิน 10,876,100 บำท
รวมเงินกู้ที่ได้รับ 37,386,600 บำท
- แหล่งเงินกู้: โครงกำรเงินกู้เพื่อกำรพัฒนำระบบ
บริหำร จัดกำรทรัพยำกรน้ำและระบบขนส่งทำงถนน ระยะ
เร่งด่วน มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 กรอบวงเงิน
รวม 78,294.85 ล้ำนบำท (แผนงำน/โครงกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมำณ 2558
(เพิ่มเติม) วงเงิน 37,602.84 ล้ำนบำท) ภำยใต้
พระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และ
ทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนำคม
2558
๑๗.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อแก้ปัญหำกำรขำดแคลนน้ำของรำษฎร
บ้ำนสร้ำงเม็กเหนือ ตำบลท่ำลำด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
2) เพื่อสูบน้ำส่งไปยังพื้นที่เกษตรของรำษฎรบ้ำนสร้ำง
เม็กเหนือ พื้นที่ 1,500 ไร่ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
เกษตรกรรมเพำะปลูกข้ำวและพืชไร่ที่ขำดแคลนแหล่งน้ำ
จำกฝนทิ้งช่วง
๑๗.๕ ลักษณะโครงการ: เป็นกำรก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ำ
ด้วยไฟฟ้ำ เครื่องสูบน้ำไฟฟ้ำแบบทุ่นลอย พร้อมระบบส่งน้ำ
และอำคำรประกอบ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
รายการ
กำรขยำยเขตไฟฟ้ำ 3 เฟต (ระยะ)
เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์และระบบไฟฟ้ำ
ทุ่นลอย
ท่อส่งน้ำ
บ้ำนพักและอำคำรประกอบ

จานวน
1 กิโลเมตร
1 แห่ง
1 แห่ง
6,590 เมตร
1 แห่ง
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๑๗.๖ ขอบเขต/พื้นที่ดาเนินโครงการ
เป็นกำรติดตั้งสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำบริเวณลำน้ำบัง
บริเวณหมู่ที่ 8 บ้ำนสร้ำงเม็กเหนือ ตำบลท่ำลำด อำเภอ
เรณูนคร จั งหวัดนครพนม
๑๗.๗ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ
เริ่มดำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎำคม 2558 28 กุมภำพันธ์ 2559 โครงกำรแล้ว เสร็จและตรวจรับงำน
100% คำดว่ำจะส่งมอบให้หน่วยงำนส่วนท้องถิ่นในเดือน
สิงหำคม 2559 (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎำคม 2559)

๑๗.๑๒ ผลการเบิกจ่าย

๑๗.๘ ผู้รับจ้าง: ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อริยำกำรโยธำ
๑๗.๙ เลขทีส่ ัญญา: สชป.7/พิเศษ (จ) นพ.29/2558
ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2558
๑๗.๑๐ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /ดำเนินกำรเอง
๑๗.๑๑ ผู้ควบคุมงาน: นำยคชำทัช กำสินธุ์พิลำ
นำยช่ำงชลประทำนชำนำญงำน
ภาพพื้นที่ดาเนินโครงการ

โครงการสถานีสูบนาด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนาบ้านสร้างเม็ก
ตาบลท่าลาด อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

หน่วย : ล้ำนบำท

โครงกำรมีวงเงินลงทุน จำนวน 37,386,600 บำท มีแผนกำรเบิกจ่ำยจำนวน 8 งวด โดยเมื่อเปรียบเทียบแผน
และผลกำรดำเนินงำนพบว่ำ โครงกำรมีกำรเบิกจ่ำยเงินเป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้ ส่วนเงินที่เหลือได้ดำเนินกำรส่งคืนเป็น
รำยได้ของแผ่นดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินงำนแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในขั้นตอนของกำรทดลองกำรจ่ำยน้ำ
และอยู่ระหว่ำงกำรจัดทำข้อตกลงของกลุ่มผู้ใช้น้ำ
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ภาพระหว่างการดาเนินโครงการ

๑๗.๑๓ การให้คะแนนผลการประเมินโครงการ
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ (Terminal Evaluation Results)
การ
ประเมินผล

เกณฑ์การให้คะแนน

ความสอดคล้อง a : สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลอย่ำงมำก
(Relevance) b : สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลบำงส่วน
c : ไม่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล
ประสิทธิผล
a : บรรลุวตั ถุประสงค์มำกกว่ำ 80% ของแผนที่วำงไว้
(Effectiveness) b : บรรลุวัตถุประสงค์มำกกว่ำ 50% - 80% ของแผนที่วำงไว้
c : บรรลุวัตถุประสงค์นอ้ ยกว่ำ 50% ของแผนที่วำงไว้
ประสิทธิภาพ a : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ มีประสิทธิภำพ
(Efficiency) b : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ บำงส่วนไม่มปี ระสิทธิภำพ
c : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ ไม่มีประสิทธิภำพ
ผลกระทบ
a : ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทำงอ้อมที่สง่ ผลกระทบในเชิงบวก
(Impact)
b : ส่งผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชิงลบ
c : ส่งผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชิงลบอย่ำงร้ำยแรง
ความยั่งยืน
a : มัน่ ใจว่ำโครงกำรมีควำมยั่งยืน
(Sustainability) b : มีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดปัญหำแต่มโี อกำสพัฒนำ
และแก้ไขให้ยั่งยืนได้
c : ไม่อำจดำเนินกำรอย่ำงยั่งยืนหำกไม่ได้รับควำมช่วยเหลือ

Overall Rating

1) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555 – 2559) ในยุทธศำสตร์ที่ 5.6 กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
2) แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรน้ำ 8 แผนงำนสำคัญ
ในแผนงำนที่ 3 ซึ่งมีสำระสำคัญของแผนคือ แผนฟื้นฟูและ
ปรับปรุงประสิทธิภำพสิ่งก่อสร้ำงเดิมหรือตำมแผนที่วำงไว้
เพื่อป้องกันและบรรเทำปัญหำน้ำท่วม
3) โครงกำรเงินกู้เพื่อกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ำและระบบขนส่งทำงถนน ระยะเร่งด่วน
ภาพหลังจากดาเนินโครงการ

คะแนน

a
a
a
a
a
A

โครงกำรมีผลกำรประเมินในภำพรวมอยู่ในระดับ
A – พอใจมำกที่สุด โดยมีคะแนนกำรประเมินผล 5 ด้ำน คือ
ควำมสอดคล้อง ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ ผลกระทบ และ
ควำมยั่งยืนอยู่ในระดับ a ซึ่งมีรำยละเอียดผลกำรประเมิน
แต่ละด้ำนดังนี้
ผลการประเมินด้านความสอดคล้อง (Relevance)
ได้คะแนน a: กำรดำเนินโครงกำรมีควำมสอดคล้อง
กับนโยบำยรัฐบำล ดังนี้

ผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness)
ได้คะแนน a : เพื่อประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงกำร โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับกับเป้ำหมำยของ
โครงกำร สำมำรถดำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์โครงกำร
เมื่อพิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัด
ผลผลิตของโครงกำรที่กำหนดไว้ กำรดำเนินโครงกำร
สำมำรถดำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำย คือ สำมำรถติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำแบบทุ่นลอย อัตรำกำรสูบ 250 ลิตร/วินำที
ก่อสร้ำงอำคำรประกอบ ก่อสร้ำงระบบส่งน้ำและท่อส่งน้ำ
แบบแรงดัน รวม 5,450 เมตร โดยแบ่งควำมยำวของ
ระบบส่งน้ำออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ท่อน้ำลำดตลิ่ง
2) ท่อส่งน้ำสำยหลัก 3) ท่อส่งน้ำสำยซอย รวมถึงติดตั้งหัว
จ่ำยน้ำ จำนวน 30 แห่ง ซึ่งสำมำรถส่งน้ำจำกแม่น้ำไปยัง
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ประชำชนเพื่อใช้ในกำรอุปโภค-บริโภคกว่ำ 232 ครัวเรือน
โดยเฉพำะในช่วงฝนทิ้งช่วงเดือนมกรำคมที่มีฝนตกเฉลี่ย
เพียง 2.10 มิล ลิ เมตร ครอบคลุ ม พื้น ที่ ที่ได้รับประโยชน์
มำกกว่ำ 1,500 ไร่ โดยที่พื้นที่ ทำงกำรเกษตรต้องกำร
น้ำปริมำณ 0.000167 ลูกบำศก์เซนติเมตรต่อไร่ ปริมำณ
น้ำที่ส่งเท่ำกับ 0.25 ลูกบำศก์เซนติเมตร รวมทั้งมีกำร
จัดตั้งกลุ่มผู้ ใช้น้ำเพื่อกำรบริหำรจั ดกำรน้ำ ส่ งผลให้
กำรบริห ำรจัดกำรน้ำมีประสิทธิภำพ ดียิ่งขึ้น ดังนั้น
ผลกำรประเมินด้ำนประสิทธิผลจึงได้รับคะแนนอยู่ใน
เกณฑ์ระดับดีมำก
ตัวชี้วัด
1. กำรแก้ปญ
ั หำ
กำรขำดแคลนน้ำ
เพื่ออุปโภคบริโภค
2. กำรแก้ปญ
ั หำ
กำรขำดแคลนน้ำ
เพื่อกำรเกษตร
3. อัตรำกำรสูบน้ำ

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

232 ครัวเรือน

232 ครัวเรือน

1,500 ไร่

1,500 ไร่

250 ลิตร/วินำที

250 ลิตร/วินำที

ที่มา : สำนักชลประทำนที่ 7 กรมชลประทำน

ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ (Efficiency)
ได้คะแนน a: เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของปัจจัย
ที่จะทำให้โครงกำรสำเร็จตำมแผนกำรดำเนินงำนในเชิงของ
ปริมำณและคุณภำพ
1) ขอบเขตการดาเนินโครงการ
รายการ
แผน
ผล
กำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
3 เฟต (ระยะ)
เครื่องสูบน้ำ
มอเตอร์และระบบ
ไฟฟ้ำ
ทุ่นลอย
ท่อส่งน้ำ
บ้ำนพักและอำคำร
ประกอบ

1 กิโลเมตร

1 กิโลเมตร

1 แห่ง

1 แห่ง

1 แห่ง
6,590 เมตร

1 แห่ง
6,590 เมตร

1 แห่ง

1 แห่ง

ที่มา : สำนักชลประทำนที่ 7 กรมชลประทำน
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2) กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ
งำนก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบ
ส่งน้ำบ้ำนสร้ำงเม็ก ประกอบด้วยกำรติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบทุ่น
ลอย กำรก่อสร้ำงท่อส่งน้ำแบบแรงดัน กำรติดตั้งหัวจ่ำย ดังนี้
1) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้ำแบบทุ่นลอย อัตรำกำรสูบ
250 ลิตร/วินำที
2) ก่อสร้ำงท่อส่งน้ำแบบแรงดัน รวม 5,450 เมตร
แบ่งเป็น
- แบบท่อสำยหลัก (MP) ยำว 3,350 เมตร
- แบบท่อสำยซอย (1L-MP) ยำว 2,100 เมตร
3) ติดตั้งหัวจ่ำยน้ำ จำนวน 30 แห่ง แบ่งเป็น
- แบบท่อสำยหลักท่อสำยหลัก Mp จำนวน 18 แห่ง
- แบบสำยซอย 1L-Mp จำนวน 12 แห่ง
3) ด้านระยะเวลาการดาเนินโครงการ
หน่วยงำนดำเนินโครงกำรได้ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
เรียบร้อยแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 โครงกำรดังกล่ำว
มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตำมรำยละเอียดที่กำหนดไว้
ในสัญญำ ทั้งนี้ ในกำรดำเนินโครงกำรมีระยะเวลำใน
กำรดำเนินงำน 80 วัน ซึ่งเป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้ ดังนี้
กิจกรรมการ
แผน
ผล
ก่อสร้างของ เริ่ม – เสร็จ จานวนวัน เริ่ม – เสร็จ จานวนวัน
โครงการ
สัญญำ
9 ก.ค. 58 80
9 ก.ค. 58 80
ก่อสร้ำง
27 ก.ย. 58
27 ก.ย. 58

4) ค่าใช้จ่ายโครงการ
กรอบวงเงินรวมของโครงกำร จำนวน 37,386,600 บำท
โดยได้รั บกำรอนุมัติ ครั้ ง ที่ 1 ปี 2558 วงเงิน
26,510,500 บำท และครั้งที่ 2 ปี 2559 วงเงิน
10,876,100 บำท จำกกำรดำเนินโครงกำรได้มี
กำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ และมีกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้นคิดเป็น
ร้อยละ 99.20 ส่วนที่เหลือคิดเป็นร้อยละ 0.80 ได้ส่งคืน
เงินมำยังกรมชลประทำนเรียบร้อยแล้ว
โครงการ
สถำนีสบู น้ำด้วย
ไฟฟ้ำฯ

แผน (บาท)

ผล (บาท)

37,386,600 37,087,697.28

ที่มา : สำนักชลประทำนที่ 7 กรมชลประทำน

รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
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5) แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน

หน่วย : ล้ำนบำท

งวด
ก.ค. 58 ส.ค. 58 ก.ย. 58 ต.ค. 58 พ.ย. 58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59 ก.พ. 59
รวม
แผนกำรเบิกจ่ำย 9.2500 12.5000 4.2500 8.4520 1.2050 0.7500 0.5500 0.4296 37.3866
ผลกำรเบิกจ่ำย 9.7499 12.8179 3.9013 8.969 0.0594 0.5575 0.5442 0.4884 37.0876
ที่มา : สำนักชลประทำนที่ 7 กรมชลประทำน

ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact)
ได้คะแนน a: เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย
โครงกำรในภำพรวมหรื อในระดับที่กำหนดไว้หรื อไม่
ในส่วนของผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกโครงกำร
และผลกระทบที่มีต่อเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม ในระหว่ำง
ดำเนินกำรก่อสร้ำงและภำยหลังกำรดำเนินโครงกำร
เสร็จสิ้นแล้ว
เมื่อพิจำรณำจำกกำรเกิดผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกกำร
ดำเนินโครงกำรที่จะส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
โดยกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงกำรก่อสร้ำงได้รับควำมร่วมมือจำก
ทุกภำคส่วนทั้งประชำชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
กรมชลประทำน ซึ่งสถำนีสูบน้ำบ้ำนสร้ำงเม็กก่อสร้ำงบริเวณ
พื้นที่ลำน้ำบังซึ่งเป็นลำน้ำสำธำรณะ รวมไปถึงพื้นที่ก่อสร้ำง
อำคำรประกอบ และบ้ำนพักเป็นพื้นที่ของรำษฎรในท้องถิ่น
ที่ได้บริจำคให้ใช้ประโยชน์ในกำรดำเนินโครงกำร อีกทั้งพื้นที่
ที่จัดทำระบบส่งน้ำและกำรติดตั้งหัวจ่ำยน้ำได้รับกำรยินยอม
จำกรำษฎรจึงไม่มีผลกระทบเชิงลบต่อกำรดำเนินโครงกำร
กับประชำชนในท้องถิ่น
ภาพทดสอบการส่งน้า

ที่มา : สำนักชลประทำนที่ 7 กรมชลประทำน

ผลการประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability)
ได้คะแนน a: เพื่อประเมินควำมพร้อมของหน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำรในกำรจัดทำแผนบำรุงรักษำ และควำม
ต่อเนื่องของกำรดำเนินงำนภำยหลังโครงกำรเสร็จสิ้น
โดยพิจำรณำจำกควำมต่อเนื่องของกำรใช้ประโยชน์
จำกผลผลิตของโครงกำรเมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ
ระยะที่ ๑ ช่วงประกันผลงานจากผู้รับจ้าง
โครงการได้มีการจัดเตรียมการบริหารและจัดการ
ตามแผนบารุงรักษา และความต่อเนื่องของการดาเนินงาน
ให้บริการภายหลังโครงการเสร็จสิ้น โดยกาหนดการให้บริการ
และการบารุงรักษาจากผู้รับจ้างซึ่งเป็นเงื่อนไขการประกัน
ผลงานเป็นในส่วนของงาน ๒ ปี โดยผู้รับจ้างห้ำงหุ้นส่วน
จำกัด อริยำกำรโยธำ
ระยะที่ ๒ ช่วงหลังประกันผลงานเป็นต้นไป
จำกกำรประเมินควำมพร้อมของหน่วยงำนเจ้ำของ
โครงกำรหลังจำกดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ พบว่ำ โครงกำร
ดังกล่ำวอยู่ในระหว่ำงทดสอบกำรจ่ำยน้ำเพื่อถ่ำยโอนภำรกิจ
ซึ่งคำดว่ำจะสำมำรถ่ำยโอนไปยังส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงกำรในช่วงเดือนสิงหำคม 2559 (ข้อมูล ณ เดือน
กรกฎำคม 2559) ซึ่งหลั ง จำกถ่ำยโอนภำรกิจ องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็น ผู้เข้ำมำดูแลและบำรุงรักษำ
ต่อเนื่องตลอดอำยุกำรใช้ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำที่เกิด
จำกกำรรวมตัวกันของชำวบ้ำนซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยตรง โดยมีกำรจัดตั้ง “คณะกรรมกำรกลุ่มผู้บริหำรกำรใช้
น้ำชลประทำน โครงกำรสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนสร้ำงเม็ก
พร้อมระบบส่งน้ำ บ้ำนสร้ำงเม็กเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลท่ำลำด
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม” แต่เนื่องจำกตัวโครงกำร
ต้องใช้ระบบไฟฟ้ำจึงต้องมีต้นทุนในค่ำไฟฟ้ำ โดยในระยะแรก
ยังไม่มีกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยจำกชำวบ้ำน ซึ่งหลังจำกที่มีกำรถ่ำย
โอนภำรกิจ จะมีกำรบริหำรจัดกำรร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ต้อง
จัดเก็บค่ำใช้จ่ำยกับประชำชนต่อไป
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สรุปผลคะแนนประเมินโครงการ: A – พอใจมากที่สุด
แผนภาพผลการประเมินโครงการสถานีสูบนาด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนาบ้านสร้างเม็ก
ตาบลท่าลาด อาเภอเรณูนคร จังหวัดนคพนม

17.13 สรุปผลการประเมินโครงการ: พึงพอใจมำกที่สุด
หลักเกณฑ์
รายละเอียด
๑. ความสอดคล้อง เพื่อประเมินว่ำกิจกรรมและวิธีกำรดำเนิน
ของวัตถุประสงค์ โครงกำรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบำย
โครงการ
และกำรจัดลำดับควำมสำคัญ

2. ประสิทธิผล

เพื่อประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร โดยกำรเปรียบเทียบผลผลิตทีไ่ ด้รับ
กับเป้ำหมำยของโครงกำร

3. ประสิทธิภาพ

เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของปัจจัยที่จะทำ
ให้โครงกำรสำเร็จตำมแผนกำรดำเนินงำน
ในเชิง ของปริมำณและคุณภำพ เช่น ต้นทุน
ของโครงกำร ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
และผลผลิตทีไ่ ด้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร
เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำยโครงกำร
ในภำพรวมหรือในระดับที่กำหนดไว้หรือไม่
ทั้งในแง่ของผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อม
จำกโครงกำรและผลกระทบที่มตี ่อเทคโนโลยี
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม

๔. ผลกระทบ
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ผลการประเมิน
เหตุผลประกอบ
พึงพอใจ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรจัดกำร
มากที่สุด
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บทบริหำรจัดกำรน้ำเพื่อฟื้นฟู
และปรับปรุงประสิทธิภำพสิ่งก่อสร้ำง
เพื่อป้องกันและบรรเทำปัญหำน้ำท่วม
รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและระบบ
ขนส่งทำงถนน
พึงพอใจ
โครงกำรสำมำรถดำเนินกำรได้เป็นไป
มากที่สุด
ตำมวัตถุประสงค์ซึ่งกำรก่อสร้ำงสถำนี
สูบน้ำสำมำรถส่งน้ำไปยังพื้นที่ของผู้รับ
ผลประโยชน์กว่ำ 1,500 ไร่ และ
มำกกว่ำ 232 ครัวเรือน
พึงพอใจ
จำกแผนกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้น 8 งวด
มากที่สุด
สำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมแผนที่กำหนดไว้
และก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 100% มีกำร
เบิกจ่ำยทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 99.20
ซึ่งน้อยกว่ำกรอบวงเงินที่กำหนดไว้
พึงพอใจ
เนื่องจำกพื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำรได้รบั
มากที่สุด
ควำมยินยอมจำกรำษฎรจึง ไม่เกิดผล
กระทบระหว่ ำงดำเนิ นโครงกำร
เมื่อโครงกำรดำเนินกำรแล้วเสร็จสำมำรถ
บรรเทำปัญหำของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จำกกำรขำดแคลนน้ำทั้งจำนวนพื้นที่
และจำนวนครัวเรือนได้ตำมที่กำหนดไว้

รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2559 - 2560
หลักเกณฑ์
รายละเอียด
๕. ความยั่งยืนของ เพื่อประเมินว่ำภำยหลังจำกโครงกำรสิ้นสุดแล้ว
โครงการ
จะมีกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรต่อไปอย่ำงไร
มีหน่วยงำนใดเป็นผู้รับผิดชอบในกำรดำเนิน
โครงกำรและบำรุงรักษำโครงกำรให้สำมำรถ
ดำเนินกำรต่อไปได้รวมถึงผลผลิตที่เกิดขึ้น
จำกโครงกำรหรือสิ่งที่ได้รับจำกโครงกำร

๑๗.๑๔ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
จำกกำรดำเนินโครงกำรดังกล่ำว เป็นกำรก่อสร้ำง
สถำนีสู บ น้ำด้ว ยไฟฟ้ ำ พร้อ มระบบส่ งน้ำและอำคำร
ประกอบต่ำง ๆ ซึ่งช่วยบรรเทำปัญหำในฤดูแล้งหำกเกิด
ฝนทิ้งช่วง เนื่องจำกพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ดำเนินกำรมีปัญหำ
ในกำรนำน้ำจำกแหล่งน้ำตำมธรรมชำติมำใช้ประโยชน์เพื่อกำร
อุปโภค-บริโภค ครอบคลุมพื้นที่ทำงกำรเกษตรกว่ำ 1,500 ไร่
หรือกว่ำ 232 ครัวเรือน และพื้นที่ทำงกำรเกษตรมำกกว่ำ
กว่ำร้อยละ 90 เป็นกำรปลูกข้ำวซึ่งใช้น้ำในปริมำณมำก
จำเป็นอย่ำงยิ่ง ที่จะต้องจัดหำแหล่งน้ำให้เพียงพอ รวมไป
ถึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรน้ำในท้องที่
ที่อยู่นอกเขตชลประทำน ช่วยให้ประชำชนในพื้นที่มีรำยได้
จำกกำรทำกำรเกษตรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
ในระยะยำว
๑๗.๑๕ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
จำกกำรประเมินผลโครงกำรพบว่ำ โครงกำรมี
ควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรดำเนินงำนของภำครัฐอย่ำงมำก
กำรดำเนินกำรก่อสร้ำงและกำรเบิกจ่ำยเงินเป็นไปตำมแผน
ที่กำหนดไว้ โดยผลลัพธ์ของโครงกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ซึ่งในระหว่ำงดำเนินโครงกำรเปิดโอกำสให้รำษฎร
ในท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนก่อนดำเนินโครงกำร
ระหว่ำงดำเนินโครงกำร รวมไปถึงหลังดำเนินโครงกำร
แล้วเสร็จ มีกำรประสำนงำนระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในท้องถิ่น และส่วนกลำงที่รั บผิดชอบ ทำให้โ ครงกำร
สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงรำบรื่ น จึ งไม่พบปัญหำหรื อ
อุปสรรคแต่อย่ำงใด อีกทั้งได้มีกำรวำงแผนในกำรบริหำร
จัดกำรน้ำหลังจำกที่ได้ถ่ำยโอนภำรกิจให้กับองค์กรปกครอง

ผลการประเมิน
เหตุผลประกอบ
พึงพอใจ
ภำยหลังจำกโครงกำรแล้วเสร็จ จะมีกำร
มากที่สุด
ถ่ำยโอนภำรกิจไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในกำรดูแลและบำรุงรักษำ
รวมถึงมีกำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อให้กำร
บริหำรจัดกำรแหล่งน้ำเป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ

ส่วนท้องถิ่นโดยร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ ในเบื้องต้นได้มีข้อตกลง
ในกำรจ่ำยค่ำน้ำ โดยคิดที่อัตรำ 60 สตำงค์ต่อยูนิต
นอกจำกเป็นต้นทุนค่ำไฟฟ้ำยังเป็นค่ำใช้จ่ำยส่วนหนึ่งที่ใช้
ในกำรบริหำรจัดกำร รวมถึงค่ำบำรุงรักษำโครงกำรให้ยั่งยืน
ต่อไป
๑๗.๑๖ บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะ
ตำมที่รัฐบำลได้มียุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและระบบขนส่งทำงถนน
ตลอดจนแผนฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภำพสิ่งก่อสร้ำงเดิม
หรือตำมแผน ที่วำงไว้เพื่อป้องกันและบรรเทำปัญหำน้ำท่วม
โดยโครงกำรสถำนีสูบน้ำด้ว ยไฟฟ้ำพร้ อมระบบส่ งน้ำบ้ำน
สร้ำงเม็ก เป็นโครงกำรที่ดำเนินกำรตำมนโยบำยรัฐบำล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรน้ำ บรรเทำปัญหำ
กำรขำดแคลนแหล่ งน้ำในกำรอุปโภค-บริโภค จำกกำร
ประเมินโครงกำรดังกล่ำวตำม ๕ หลักเกณฑ์ อยู่ในระดับ
“พึงพอใจมากที่สุด” แสดงให้เห็นว่ำโครงกำรสำมำรถ
ดำเนินกำรได้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ที่รัฐบำลได้กำหนดไว้
และสำมำรถพัฒนำเศรษฐกิจและสภำพควำมเป็นอยู่ของ
ประชำชนในเขตภูมิภำคที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่ำงดี
อย่ำงไรก็ดี กำรดำเนินโครงกำรดังกล่ำวต้องอำศัย
แหล่งน้ำดิบตำมธรรมชำติ กรมชลประทำนควรมีกำรวำง
แผนกำรบริหำรจัดกำรแหล่งน้ำดิบให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
รวมถึงโครงกำรที่จะเกิดขึ้นในอนำคต เพื่อให้กำรบริหำร
จัดกำรน้ำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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๑๘. โครงการทานบดินคลองสังกาอู้ ตาบลเกาะลันตาใหญ่
อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

๑๘.๑ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ: โครงกำรชลประทำน
กระบี่ สำนักงำนชลประทำนที่ 15 กรมชลประทำน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
๑๘.๒ ความเป็นมาของโครงการ
ตำมหนังสือสำนักรำชเลขำธิกำร ที่ รล 0008.5/70741
ลงวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2556 และหนังสือสำนัก
คณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ ที่ กร 0004/2770 ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน
2556 สลก ลับที่ ชป 17212 ลงวันที่ 3 ธันวำคม 2556
เรื่องขอพระรำชทำนโครงกำรก่อสร้ำงทำนบดินคลอง
บ้ำนสังกำอู้ ชำวบ้ำนหมู่ที่ 7 ตำบลเกำะลันตำใหญ่ อำเภอ
เกำะลันตำ จังหวัดกระบี่ ซึ่งประสบควำมเดือดร้อนขำดแคลน
น้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และทำกำรเกษตรในฤดูแล้ง
สำนักงำนชลประทำนที่ 15 ได้จัดส่งเจ้ำหน้ำที่กลุ่ม
พิจำรณำโครงกำร และเจ้ำหน้ำที่โครงกำรก่อสร้ำงตรวจสอบ
และวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนต่ำงๆ กำรคำนวณทำงด้ำนวิศวกรรม
เห็นว่ำมีแนวทำงที่จะให้ควำมช่วยเหลือรำษฎร โดยก่อสร้ำง
ทำนบดินขนำดสันกว้ำงหน้ำทำนบดิน ยำวประมำณ 95 เมตร
และก่ อสร้ ำงระบบท่ อส่ งน้ำยำวประมำณ 5 กิโ ลเมตร
เพื่อเก็บกักน้ำให้เพียงพอต่ออุปโภค – บริโภคในพื้นที่หมู่ที่ 1
บ้ำนหัวแหลม และหมู่ที่ 7 บ้ำนสังกำอู้ ตำบลเกำะลันตำใหญ่
อำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี่ ในช่วงฤดูแล้ง
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๑๘.๓ วงเงินลงทุนโครงการ/แหล่งเงินกู้
- วงเงินลงทุนโครงการ: วงเงิน 34,207,395.63
บำท แบ่งเป็น
1) ค่ำงำนจ้ำงเหมำ วงเงิน 33,300,000 บำท
2) ค่ำงำนดำเนินกำรเอง (ควบคุมงำน) วงเงิน
907,395.63 บำท
- แหล่งเงินกู้: โครงกำรเงินกู้เพื่อพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ำและระบบขนส่งทำงถนนระยะเร่งด่วน
ตำมมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 กรอบวงเงินรวม
78,294.85 ล้ำนบำท (แผนงำน/โครงกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ำระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมำณ 2558
(เพิ่มเติม) วงเงิน 37,602.84 ล้ำนบำท) ภำยใต้พระรำชบัญญัติ
กำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2558
๑๘.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) จัดหำแหล่งน้ำสำหรับรำษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 1
บ้ำนหัวแหลม และหมู่ที่ 7 บ้ำนสังกำอู้ ตำบลเกำะลันตำใหญ่
อำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี่ สำหรับอุปโภคบริโภคอย่ำง
เพียงพอ
2) พัฒนำคุณภำพชีวิตของรำษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 1
บ้ำนหัวแหลม และหมู่ที่ 7 บ้ำนสังกำอู้ ตำบลเกำะลันตำใหญ่
อำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี่ ให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3) สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรน้ำ โดยอำศัยกำรมี
ส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ นำไปสู่กำรพัฒนำแหล่งน้ำ
อย่ำงยั่งยืนต่อไป
๑๘.๕ ลักษณะโครงการ: งำนก่อสร้ำงโครงกำรทำนบดิน
คลองสังกำอู้ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 14 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมถนนทำงลำเลียง
2) กิจกรรมก่อสร้ำงทำนบดิน
3) กิจกรรมอำคำรอัดน้ำ B-1 (ตำมแบบหมำยเลข
98926-8)
4) กิจกรรมท่อส่งน้ำและหลักแนวท่อส่งน้ำ
5) กิจกรรมก่อสร้ำงอำคำรบ่อพัก Gate Valve
จำนวน 3 แห่ง
6) กิจกรรมก่อสร้ำงอำคำร Air Valve ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 1 นิ้ว จำนวน 9 แห่ง
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7) กิจกรรมก่อสร้ำงอำคำร Air Valve ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 2 นิ้ว จำนวน 4 แห่ง
8) กิจกรรมก่อสร้ำงอำคำร Blow Off Structure
(ตำมแบบหมำยเลข สชป.15 – 5631 สปช.15 - 5632)
จำนวน 6 แห่ง
9) กิจกรรมก่อสร้ำงอำคำรจ่ำยน้ำ (ตำมแบบเลขที่
สชป.15 – 5633) จำนวน 13 แห่ง
10) กิจกรรมตอม่อรับท่อส่งน้ำ (ตำมแบบเลขที่
สชป.15 – 5636) จำนวน 3 แห่ง
11) กิจกรรมก่อสร้ำงอำคำรบ่อพักน้ำ
12) งำนปรับปรุงฐำนรำกเขื่อน
13) งำนแผ่นป้ำยแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง
14) งำนจัดทำแบบเพิ่มเติม (Shop Drawings) แบบ
รำยละเอียดโครงสร้ำง (Construction Drawings) และแบบ
หลักฐำน (As-built Drawings)
๑๘.๖ ขอบเขต/พื้นที่ดาเนินโครงการ
โครงกำรตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลเกำะลันตำใหญ่
อำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี่ พิกัดที่ 47 PNJ 051176E
0828114N ระวำง 4812IV ตำมแผนที่ทหำรมำตรำส่วน
1:50,000 ลำดับชุดที่ L 7018 โดยมีรูปแบบกำรดำเนิน
โครงกำร ประกอบด้วย
1) ก่อสร้ำงทำนบดินขนำดกว้ำง 6 เมตร ยำว 95
เมตร สูง 15 เมตร พร้อมขุดลอกด้ำนเหนือทำนบดินพื้นที่
ประมำณ 3 ไร่ ปริมำณน้ำเก็บกัก 55,000 ลูกบำศก์เมตร
2) ก่อสร้ำงอำคำรอัดน้ำ ขนำด 2x2 เมตร จำนวน 1 แห่ง
3) ก่อสร้ำงระบบท่อส่งน้ำ รวมควำมยำวทั้งสิ้น
4,760 เมตร พร้อมอำคำรประกอบ แยกเป็น
- ท่อส่งน้ำสำยใหญ่ ตั้งแต่ กม. 0+000 –
กม. 0+420 ควำมยำว 420 เมตร ใช้ท่อเหล็กเหนียว
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 200 มิลลิเมตร ตั้งแต่ กม. 0+420
– กม. 4+440 ควำมยำว 4,020 เมตร ใช้ท่อ HDPE
เส้นผ่ำศูนย์กลำงภำยนอกขนำด 200 มิลลิเมตร
- ท่อส่งน้ำสำย 1 ขวำ – สำยใหญ่ ตั้งแต่ กม.
0+000 – กม. 0+320 ควำมยำว 320 เมตร ใช้ท่อ
HDPE เส้นผ่ำศูนย์กลำงภำยนอกขนำด f 100 มิลลิเมตร

ภาพก่อนดาเนินโครงการ

๑๘.๗ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ
ระยะเวลำดำเนินกำรตำมสัญญำรวม 150 วัน
(15 สิงหำคม 2558 - 11 มกรำคม 2559) ดำเนินกำร
แล้วเสร็จก่อนสัญญำ โดยมีกำรตรวจรับงำนเมื่อวันที่
18 ธันวำคม 2558
๑๘.๘ ผู้รับจ้าง: ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมกำรก่อสร้ำง
๑๘.๙ เลขทีส่ ัญญา: สัญญำที่ สชป.15/จ.24/2558
ลงวันที่ 6 กรกฎำคม 2558
๑๘.๑๐ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วย
วิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : (e-GP))
ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ ด้วยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
๑๘.๑๑ ผู้ควบคุมงาน
1) นำยปรำโมทย์ เสนชู นำยช่ำงชลประทำนปฏิบัติงำo
2) นำยประภำส ทรงแก้ว พนักงำนชลประทำน บ.2
การประชุมร่วมกับประชาชนผู้มสี ว่ นได้เสีย
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๑๘.๑๒ ผลการเบิกจ่ายเงิน

โครงการทานบดินคลองสังกาอู้ ตาบลเกาะลันตาใหญ่ อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

โครงกำรมีวงเงินลงทุน จำนวน 34,207,395.63 บำท แบ่งเป็น 1) ค่ำงำนจ้ำงเหมำ วงเงิน 33,300,000 บำท และ
2) ค่ำงำนดำเนินกำรเอง (ควบคุมงำน) วงเงิน 907,395.63 บำท ซึ่งมีกำรเบิกจ่ำยเงิน 7 งวด และมีกำรเรียกเงินคืนกำรปรับรำคำ
ค่ำงำนก่อสร้ำง (ค่ำ K) จำกผู้รบั จ้ำง จำนวน 66,236.85 บำท คงเหลือวงเงินลงทุนที่ใช้จริง ทั้งสิ้น 34,141,158.78 บำท
๑๘.๑๓ การให้คะแนนผลการประเมินโครงการ
ช่วงหลังการดาเนินโครงการแล้วเสร็จ (Ex-post Evaluation)
การ
ประเมินผล

เกณฑ์การให้คะแนน

ความสอดคล้อง a : สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลอย่ำงมำก
(Relevance) b : สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลบำงส่วน
c : ไม่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล
ประสิทธิผล
a : บรรลุวตั ถุประสงค์มำกกว่ำ 80% ของแผนที่วำงไว้
(Effectiveness) b : บรรลุวัตถุประสงค์มำกกว่ำ 50% - 80% ของแผนที่วำงไว้
c : บรรลุวัตถุประสงค์นอ้ ยกว่ำ 50% ของแผนที่วำงไว้
ประสิทธิภาพ a : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ มีประสิทธิภำพ
(Efficiency) b : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ บำงส่วนไม่มปี ระสิทธิภำพ
c : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ ไม่มีประสิทธิภำพ
ผลกระทบ
a : ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทำงอ้อมที่สง่ ผลกระทบในเชิงบวก
(Impact)
b : ส่งผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชิงลบ
c : ส่งผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชิงลบอย่ำงร้ำยแรง
ความยั่งยืน
a : มัน่ ใจว่ำโครงกำรมีควำมยั่งยืน
(Sustainability) b : มีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดปัญหำแต่มโี อกำสพัฒนำ
และแก้ไขให้ยั่งยืนได้
c : ไม่อำจดำเนินกำรอย่ำงยั่งยืนหำกไม่ได้รับควำมช่วยเหลือ

Overall Rating
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คะแนน

a
a
b
a
a
A

โครงกำรมีผลกำรประเมินในภำพรวมอยู่ในระดับ
A – พอใจมำกที่สุด โดยมีคะแนนกำรประเมินผล 5 ด้ำน
คือ ควำมสอดคล้อง ประสิทธิผล ผลกระทบ และควำมยั่งยืน
อยู่ในระดับ a และ ประสิทธิภำพ อยู่ในระดับ b ซึ่งมี
รำยละเอียดผลกำรประเมินแต่ละด้ำน ดังนี้
ผลการประเมินด้านความสอดคล้อง (Relevance)
ได้คะแนน a : กำรดำเนินโครงกำรมีควำมสอดคล้อง
กับนโยบำยรัฐบำล ดังนี้
1) โครงกำรเงินกู้เพื่อพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ำและระบบขนส่งทำงถนนระยะเร่งด่วนตำมมำตรกำร
กระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 เพื่อกระตุ้นกำรใช้จ่ำยในประเทศ
และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภำยในประเทศ รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยในอนำคต
2) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555- 2559) ในยุทธศำสตร์ที่ 5.6 กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
3) แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรน้ำ 8 แผนงำน
สำคัญในแผนงำนที่ 3 คือ แผนฟื้นฟูและปรับปรุง
ประสิทธิภำพสิ่งก่อสร้ำงเดิมหรือตำมแผนที่วำงไว้
เพื่อป้องกันและบรรเทำปัญหำน้ำท่วม
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ภาพระหว่างดาเนินโครงการ: กิจกรรมถนนทางลาเลียง
งานถางป่า ล้มต้นไม้

ผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness)
ได้คะแนน a : เพื่อประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงกำร โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับกับเป้ำหมำย
ของโครงกำร สำมำรถดำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
โครงกำร
เมื่อพิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัด
ผลผลิตของโครงกำรที่กำหนดไว้ กำรดำเนินโครงกำร
สำมำรถดำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำย คือ ก่อสร้ำงทำนบดิน
ปริมำณน้ำเก็บกัก 55,000 ลูกบำศก์เมตร อำคำรอัดน้ำ
จำนวน 1 แห่ง ระบบท่อส่งน้ำพร้อมอำคำรประกอบ
รวมควำมยำวทั้งสิ้น 4,760 เมตร ซึ่งกำรก่อสร้ำงทำนบ
ดินคลองสังกำอู้ ช่วยเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำและกำรส่งน้ำ
เพื่อกำรอุปโภคและบริโภคแก่ประชำชนในหมู่บ้ำนให้มีน้ำ
ใช้เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง จำนวน 177 ครัวเรือน ดังนั้น
ผลกำรประเมินด้ำนประสิทธิผลจึงได้รับคะแนนอยู่ใน
เกณฑ์ระดับดีมำก

ภาพระหว่างดาเนินโครงการ: กิจกรรมก่อสร้างทานบดิน
และกิจกรรมอาคารอัดน้า

ตัวชี้วัด
แผนงาน
ผลการดาเนินงาน
ควำมสำมำรถใน
55,000
55,000
กำรกักเก็บน้ำ
ลูกบำศก์เมตร
ลูกบำศก์เมตร
อำคำรอัดน้ำ
1 แห่ง
1 แห่ง
ระบบท่อส่งน้ำ
รวมควำมยำวทัง้ สิ้น รวมควำมยำวทัง้ สิ้น
พร้อมอำคำร
4,760 เมตร
4,760 เมตร
ประกอบ
ที่มา: โครงกำรชลประทำนกระบี่สำนักงำนชลประทำนที่ 15
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รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2559 – 2560

ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ (Efficiency)
ได้คะแนน b : เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของ
ปัจจัยที่จะทำให้โครงกำรสำเร็จตำมแผนกำรดำเนินงำน
ในเชิงของปริมำณและคุณภำพ
โดยพิจำรณำจำกประสิทธิภำพด้ำนระยะเวลำที่
ใช้ดำเนินโครงกำรและกำรเบิกจ่ำยเงินกู้พบว่ำ หน่วยงำน
สำมำรถดำเนินกำรได้แล้วเสร็จก่อนแผนที่กำหนดไว้ กำรใช้
งบประมำณและระยะเวลำมีประสิทธิภำพ
1) ขอบเขตการดาเนินโครงการ
ขอบเขตการ
ดาเนิน
แผน
ผล
โครงการ
1) เตรียม
จัดเตรียมรำยละเอียด
ได้รับจัดสรร
โครงกำรและ
และนำเสนอ
งบประมำณ
ขออนุมัติ
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ
วงเงิน
โครงกำร
อนุมัติโครงกำร
36,000,000 บำท
2) กำรคัดเลือก จัดเตรียมรำยละเอียด ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
ผู้รับจ้ำง
และขั้นตอนกำร
เฉลิมกำรก่อสร้ำง
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วย
วงเงิน
33,300,000 บำท
วิธีกำรทำง
(รำคำกลำง
อิเล็กทรอนิกส์
33,484,499.96
บำท)
3) ลงนำม
ลงนำมในสัญญำจ้ำง ลงนำมในสัญญำจ้ำง
ในสัญญำจ้ำง
เลขที่ สชป.15/
จ.24/2558
ลงวันที่ 6 ก.ค. 58
4) กำร
1) ก่อสร้ำงทำนบดิน 1) ก่อสร้ำงทำนบดิน
ดำเนินกำร
2) ก่อสร้ำงอำคำร 2) ก่อสร้ำงอำคำร
ก่อสร้ำง
อัดน้ำ
อัดน้ำ
3) ก่อสร้ำงระบบท่อ 3) ก่อสร้ำงระบบ
ส่งน้ำ พร้อมอำคำร ท่อส่งน้ำ พร้อม
ประกอบ
อำคำรประกอบ
ที่มา: โครงกำรชลประทำนกระบี่สำนักงำนชลประทำนที่ 15
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2) กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ
กำรดำเนินโครงกำรมีรำยละเอียด ดังนี้
งานหลัก
กิจกรรมถนนทำง
ลำเลียง
ก่อสร้ำงทำนบดิน

อำคำรอัดน้ำ B-1
(ตำมแบบ
หมำยเลข
98926-8)

งานย่อย
- งำนดินขุดเปิดหน้ำดิน
- งำนดินถมทำนบดินบดอัดแน่นร้อยละ 85
- งำนหินคลุกถมบดอัดแน่นด้วย
เครื่องจักร
- งำนดินขุดเปิดหน้ำดิน
- งำนดินขุดด้วยเครื่องจักร
- งำนดินถมบดอัดแน่นร้อยละ 95
- งำนหินคลุกถมบดอัดแน่นด้วย
เครื่องจักร
- งำนดินขุดลอกคลองด้วยเครื่องจักร
- งำนดินขุดตำมแนวท่อส่งน้ำ
- งำนหินเรียง
- งำนทรำยปนกรวดรองพื้น
- งำนปลูกหญ้ำทำนบดิน
- งำนเสำหลัก คสล. ทำสีขำวดำ
- งำนดินขุดด้วยแรงคน
- งำนดินถมอัดแน่นด้วยแรงคน
- งำนหินก่อ
- งำนหินเรียง
- งำนกรวดทรำยรองพื้นหินเรียง
- งำนคอนกรีตหยำบ
- งำนคอนกรีตโครงสร้ำง
- เหล็กเสริมคอนกรีต
- งำนไม้แบบ (ไม้เนื้อแข็ง)
- บันไดลิง
- เหล็กฉำบขนำด 50x50x6 มม. ยำว
ท่อนละ 4.70 เมตร เชื่อมเหล็กยึดตำม
แบบ
- Rubber water stop
- Elastic filler
- งำนก่อสร้ำงป้ำยชื่อโครงกำรติดตั้งที่หัว
งำน
- เครื่องกว้ำน ขนำด Hoist Copacity
4,000 Kg. หมำยเลข 33504
- บำนระบำยพร้อมกรอบ ขนำด
1.50x1.50 เมตร หมำยเลข 32850

รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2559 - 2560
งานหลัก
งานย่อย
ท่อส่งน้ำหลักแนวท่อ - งำนถำงป่ำ (งำนถำกถำงและล้มต้นไม้)
ส่งน้ำ
- งำนดินขุดตำมแนวท่อส่งน้ำ
- งำนดินถมด้วยแรงคน
- งำนทรำยถมบดอัดแน่น
- งำนจัดหำท่อเหล็กกล้ำหน้ำจำน 2
ด้ำน ขนำด 200 มม.
- งำนจัดหำท่อ HDPE. ขนำด 200 มม.
- งำนจัดหำท่อ HDPE. ขนำด 150 มม.
- ข้อต่อเหล็กหล่อ หน้ำจำน 2 ด้ำน
- สำมทำงเหล็กหล่อ 90 องศำ
- Stub end สำหรับท่อ HDPE.
ขนำด 200 มม. พร้อมอุปกรณ์
- หน้ำจำนตำดีเหล็กหล่อ dia 200 มม.
- TRASHRACK ขนำด 100 มม.
- งำนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- เหล็กเสริมคอนกรีต
ก่อสร้ำงอำคำรบ่อพัก - ก่อสร้ำงตำมแบบมำตรฐำน
GATE VALVE
89327 จำนวน 3 แห่ง
ก่อสร้ำงอำคำร AIR - ก่อสร้ำงตำมแบบมำตรฐำน
VALVE ขนำด 1 นิ้ว 77864 จำนวน 4 แห่ง
ก่อสร้ำงอำคำร AIR - ก่อสร้ำงตำมแบบมำตรฐำน
VALVE ขนำด 2 นิ้ว 77864 จำนวน 5 แห่ง
ก่อสร้ำงอำคำร Blow - ก่อสร้ำงตำมแบบหมำยเลข สชป.
Off Structure
15 – 5631 สปช.15 - 5632
จำนวน 6 แห่ง
ก่อสร้ำงอำคำรจ่ำยน้ำ - ก่อสร้ำงตำมแบบหมำยเลข สชป.
15 – 5633 จำนวน 13 แห่ง
ตอม่อรับท่อส่งน้ำ
- ก่อสร้ำงตำมแบบหมำยเลข สชป.
15 – 5636จำนวน 3 แห่ง
- ดินขุดด้วยแรงคน
- ดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน
- คอนกรีตหยำบ
- คอนกรีตโครงสร้ำง
- เหล็กเสริมคอนกรีต
- เหล็กรัดท่อเหล็ก 200 มม. ขนำด
50x4.5 มม. พร้อมอุปกรณ์
ก่อสร้ำงอำคำรบ่อ
- ก่อสร้ำงตำมแบบมำตรฐำน
พักน้ำ
94164 จำนวน 1 แห่ง

งานหลัก
งำนปรับปรุงฐำนรำก
เขื่อน

งานย่อย
- งำนฝังท่อกรุเพื่อกำรเจำะและอัดฉีด
ของผสม (Grout Pipe Installation)
- งำนเจำะ Blanket Grout Hole
- งำนเจำะ Curtain Grout Hole
- งำนเจำะปูนซ้ำ
- งำนทดลองอัดฉีดน้ำก่อนกำรอัดฉีด
ของผสม
- งำนดำเนินกำรอัดฉีดของผสม
- วัสดุสำหรับอัดฉีด
- งำนเจำะเก็บตัวอย่ำงแกนหิน
- งำนทดสอบกำรรั่วซึมของน้ำแบบ
ลูยอง (Lugeon Test)
ภาพเมื่อโครงการแล้วเสร็จ

3) ด้านระยะเวลาการดาเนินโครงการ
หน่วยงำนได้ดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ คิดเป็น
ร้อยละ 100 โดยเป็นไปตำมรำยละเอียดที่กำหนดไว้ใน
สัญญำ และใช้ระยะเวลำในกำรดำเนินโครงกำรทำนบดิน
คลองสังกำอู้ จำนวน 125 วัน ซึ่งเร็วกว่ำแผนที่กำหนดไว้
25 วัน ดังนี้
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รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2559 – 2560
แผน
ผล
กิจกรรม
จานวน
จานวน
ก่อสร้าง เริ่ม – เสร็จ
เริ่ม – เสร็จ
วัน
วัน
15 ส.ค. 58
15 ส.ค. 58
สัญญำ
–
150
–
125
จ้ำง
11 ม.ค. 59
18 ธ.ค. 58

4) ด้านแผนและผลการเบิกจ่ายเงิน
กรอบวงเงินรวมของโครงกำร จำนวน
34,207,395.63 บำท แบ่งเป็น 1) ค่ำงำนจ้ำงเหมำ
วงเงิน 33,300,000 บำท และ 2) ค่ำงำนดำเนินกำรเอง
(ควบคุมงำน) วงเงิน 907,395.63 บำท
งวดที่ แผน
1
2

ผล
4,189,782.25

รายละเอียด
เบิกจ่ำยเมื่อ ก.ย. 58

44,396.25

เบิกจ่ำยเมื่อ ต.ค. 58

3

-

9,510,525.81

เบิกจ่ำยเมื่อ พ.ย. 58

4

-

5

-

20,195,970.87 เบิกจ่ำยเมื่อ ธ.ค. 58
18,864.00
เบิกจ่ำยเมื่อ ม.ค. 59

6

-

181,816.95

7

-

66,039.50

เบิกจ่ำยเมื่อ ก.พ. 59
เบิกจ่ำยเมื่อ มี.ค. 59

คืนเงิน
ค่ำ K

-

-66,236,.85

คืนเงินค่ำ K
เมื่อ ส.ค. 59

รวมเบิกจ่าย ๓๔,๑๔๑,๑๕๘.๗๘ บาท
ที่มา: โครงกำรชลประทำนกระบี่สำนักงำนชลประทำนที่ 15

เมื่อพิจำรณำจำกประสิทธิภำพทำงด้ำนระยะเวลำ
ที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำรและกำรเบิกจ่ำยเงินกู้พบว่ำ ผู้รบั จ้ำง
สำมำรถดำเนินโครงกำรได้แล้วเสร็จก่อนระยะเวลำที่กำหนด
ไว้ในสัญญำจ้ำง สำหรับในด้ำนกำรเบิกจ่ำย หน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำรไม่มีกำรกำหนดแผนกำรเบิกจ่ำยไว้ จึงไม่
สำมำรถประเมินได้ว่ำกำรเบิกจ่ำยมีประสิทธิภำพมำกน้อย
เพียงใด ทั้งนี้ เมื่อประเมินจำกผลกำรเบิ กจ่ำยพบว่ำ
กำรเบิกจ่ำยงวดสุดท้ำยมีควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกรับมอบงำน
เมื่อเดือนธัน วำคม 2558 แต่มี กำรเบิ กจ่ ำยงวดสุ ดท้ ำ ย
เมื่อเดือนมีนำคม 2559
168

ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact)
ได้คะแนน a : เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย
โครงกำรในภำพรวมหรือในระดับที่กำหนดไว้หรือไม่ ในส่วนของ
ผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกโครงกำรและผลกระทบที่มีต่อ
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ในระหว่ำง
ดำเนินกำรก่อสร้ำงและภำยหลังกำรดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว
1) ผลลัพธ์ทางตรง
โครงกำรสำมำรถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
หรือเป้ำหมำยของโครงกำรได้เป็นอย่ำงดี กำรก่อสร้ำง
โครงกำรทำนบดินคลองสังกำอู้ สำมำรถช่วยเหลือประชำชน
ในพื้นที่ประสบปัญหำขำดแคลนน้ำ ได้มีน้ำใช้เพื่อกำร
อุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจำกทำนบดินจะสำมำรถ
กักเก็บน้ำจำกในช่วงฤดูฝนไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ถึง 55,000
ลูกบำศก์เมตร สำมำรถยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำร
บริหำรจัดกำรน้ำในช่วงฤดูฝน ที่มีปริมำณน้ำมำก และ
สำมำรถเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อกำรอุปโภคบริโภคของประชำชน
2) ผลลัพธ์ทางอ้อม
เมื่อพิจำรณำผลกระทบทำงอ้อมหลังโครงกำร
แล้วเสร็จพบว่ำ โครงกำรทำนบดินคลองสังกำอู้ ส่งผล
กระทบทำงบวกต่อประชำชนในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7
จำนวน 177 ครัวเรือนเพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี
ของกลุ่มประชำชนผู้ใช้น้ำภำยในชุมชน ช่วยส่งเสริมให้
ประชำชนในพื้นที่รู้จักกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
ส่งผลให้ประชำชนในพื้นที่มีคุณภำพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
ผลการประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability)
ได้คะแนน a : เพื่อประเมินควำมพร้อมของ
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรในกำรจัดทำแผนบำรุงรักษำ
และควำมต่อเนื่องของกำรดำเนินงำนภำยหลังโครงกำร
เสร็จสิ้น โดยพิจำรณำจำกควำมต่อเนื่องของกำรใช้
ประโยชน์จำกผลผลิตของโครงกำรเมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ
ระยะที่ 1 ช่วงประกันผลงำนจำกผู้รับจ้ำง
เมื่อผู้รับจ้ำงดำเนินงำนแล้วเสร็จและส่งมอบงำน
ตำมสัญญำแล้ว หำกมีกำรชำรุดบกพร่องหรือเสียหำยเกิดขึ้น
กำรให้กำรบำรุงรักษำหรือซ่อมแซม ภำยในระยะเวลำ 2 ปี
ผู้รับจ้ำงห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมกำรก่อสร้ำง จะเป็น
ผู้รับผิดชอบดำเนินกำรแก้ไขให้เรียบร้อย
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ระยะที่ 2 ช่วงหลังกำรประกันผลงำนเป็นต้นไป
ภำยหลังโครงกำรแล้วเสร็จมีกำรถ่ำยโอนภำรกิจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดูแลโครงกำรต่อเนื่อง
ตลอดอำยุโครงกำรร่วมกับกลุ่มประชำชนผูใ้ ช้น้ำที่เกิดจำกกำร
รวมตัวของชำวบ้ำนซึ่งถือว่ำเป็นผู้มีส่วนได้สว่ นเสียโดยตรงกับ
โครงกำร ซึ่งจะมีกำรจัดเก็บค่ำใช้น้ำจำกผู้ใช้น้ำเพื่อใช้เป็น
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรโครงกำรและค่ำบำรุงรักษำในอนำคต

๑๘.๑๕ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
โครงกำรสำมำรถดำเนินกำรได้แล้วเสร็จและได้
ผลผลิตตรงตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของโครงกำร
ที่กำหนดไว้ ทั้งยังสำมำรถดำเนินกำรได้แล้วเสร็จก่อนกำหนด
โดยโครงกำรไม่มีปัญหำและอุปสรรคเกิดขึ้น ระหว่ำงกำร
ดำเนินโครงกำร อย่ำงไรก็ดี หน่วยงำนควรกำหนดแผนกำร
ดำเนินงำนและเบิกจ่ำยเงินให้ชัดเจน

๑๘.๑๔ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
1) กำรดำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรทำนบดิน
คลองสังกำอู้ ทำให้เกิดเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
เพื่อใช้ในกำรอุปโภค บริโภคและทำกำรเกษตร สำหรับชำวบ้ำน
กว่ำ 177 ครัวเรือน ที่อำศัยอยู่บริเวณ หมู่ 1 บ้ำนหัวแหลม
และหมู่ที่ 7 บ้ำนสังกำอู้ ตำบลเกำะลันตำใหญ่ อำเภอ
เกำะลันตำ จังหวัดกระบี่ โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่
2) เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จได้ส่งมอบให้กับองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลเกำะลันตำใหญ่ เป็นผู้บริหำรจัดกำรและ
บำรุงรักษำ รวมทั้งมีกำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำภำยในชุมชน
เพื่อบริหำรจัดกำรน้ำให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด มีควำมเป็นธรรม
ลดปัญหำกำรขัดแย้งเรื่องน้ำ และเกิดควำมรักสำมัคคีในชุมชน

๑๘.๑๖ บทเรียนที่ได้รับ
บทเรียนที่ได้รับจำกกำรประเมินโครงกำรใน
เบื้องต้น คือ โครงกำรชลประทำนกระบี่ สำนักชลประทำนที่
15 มีกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรที่ดี ทำให้ผลกำรดำเนิน
โครงกำรสำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ รวมถึง
บริษัทผู้รับจ้ำงสำมำรถดำเนินงำนได้แล้วเสร็จก่อนระยะเวลำ
ที่กำหนดไว้ตำมสัญญำจ้ำง สำมำรถตอบสนองต่อนโยบำย
และยุทธศำสตร์ของรัฐบำลที่ต้องกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ
เร่งด่วน รวมทั้งยังมีกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนในพื้นที่อีกด้วย
๑๘.๑๗ ข้อเสนอแนะ
กำรบริหำรโครงกำรของหน่วยงำนเจ้ำของ
โครงกำร ควรมีกำรวำงแผนระยะเวลำกำรดำเนินงำนและ
กำรเบิกจ่ำยเงินให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้น

สรุปผลคะแนนประเมินโครงการ: A – พอใจมากที่สุด
แผนภาพผลการประเมินโครงการทานบดินคลองสังกาอู้
ตาบลเกาะลันตาใหญ่ อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
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๑๘.๑๘ สรุปผลการประเมินโครงการ : พึงพอใจมากที่สุด
หลักเกณฑ์
๑. ความ
สอดคล้องของ
วัตถุประสงค์

๒. ประสิทธิภาพ

๓. ประสิทธิผล

๔. ผลกระทบ

๕. ความยั่งยืน
ของโครงการ
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รายละเอียด
เพื่อประเมินว่ำกิจกรรมและวิธีกำร
ดำเนินโครงกำรสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์นโยบำยและกำร
จัดลำดับควำมสำคัญ

ผลการประเมิน
เหตุผลประกอบ
พึงพอใจมากที่สดุ สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แผนแม่บท
บริหำรจัดกำรน้ำเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุง
ประสิทธิภำพสิ่งก่อสร้ำงเพื่อป้องกันและบรรเทำ
ปัญหำน้ำท่วม รวมทั้งสอดคล้องกับโครงกำรเงินกู้
เพื่อพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและ
ระบบขนส่งทำงถนนระยะเร่งด่วน ตำมมำตรกำร
กระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 2
พึงพอใจมาก ระยะเวลำกำรดำเนินงำนเร็วกว่ำแผนที่กำหนดไว้
เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของปัจจัยที่
จะทำให้โครงกำรสำเร็จตำมแผนกำร
25 วัน สำหรับด้ำนกำรเบิกจ่ำยเงิน หน่วยงำนเจ้ำของ
ดำเนินงำนในเชิงปริมำณและคุณภำพ
โครงกำรไม่มีกำรกำหนดงวดงำนหรือแผนกำรเบิกจ่ำย
เช่น ต้นทุนของโครงกำร ระยะเวลำใน
ที่ชัดเจน จึงไม่สำมำรถประเมินประสิทธิภำพด้ำน
กำรดำเนินงำนและผลผลิตที่ได้รบั จำก
กำรเบิกจ่ำยได้ แต่เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลำที่ดำเนิน
กำรดำเนินโครงกำร
โครงกำรแล้วเสร็จกับผลกำรเบิกจ่ำยงวดสุดท้ำย
พบว่ำโครงกำรมีกำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำ
เพื่อประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ พึงพอใจมากที่สดุ ผลผลิตที่ได้จำกกำรดำเนินโครงกำร ส่งผลให้
ของโครงกำร โดยกำรเปรียบเทียบ
วัตถุประสงค์บรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
ผลผลิตที่ได้รบั กับเป้ำหมำยของ
สำมำรถกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน ได้ถึง 55,000 ลบ.ม.
โครงกำร
เพื่อแก้ไขปัญหำขำดแคลนน้ำเพือ่ กำรอุปโภคบริโภค
ในช่วงฤดูแล้ง
พึงพอใจมากที่สดุ เมื่อโครงกำรดำเนินกำรแล้วเสร็จสำมำรถตอบสนอง
เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย
โครงกำรในภำพรวมหรือในระดับที่
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยของโครงกำรได้เป็น
กำหนดไว้หรือไม่ทั้งในแง่ของผลลัพธ์
อย่ำงดี กำรก่อสร้ำงทำนบดิน อำคำรอัดน้ำและท่อ
ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกโครงกำร
ส่งน้ำพร้อมอำคำรประกอบ สำมำรถช่วยเหลือ
และผลกระทบที่มีต่อเทคโนโลยี
ประชำชนในพื้นที่ประสบปัญหำขำดแคลนน้ำ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ได้มีนำใช้
้ เพื่อกำรอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง
สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในชุมชน
ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
เพื่อประเมินว่ำภำยหลังจำกโครงกำร พึงพอใจมากที่สดุ ภำยหลังจำกโครงกำรแล้วเสร็จ มีกำรส่งมอบ
สิ้นสุดแล้ว จะมีกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำรและโอนภำรกิจให้กับองค์กำรบริหำร
โครงกำรต่อไปอย่ำงไร มีหน่วยงำนใด
ส่วนตำบลเกำะลันตำใหญ่ ในกำรดูแลและ
เป็นผู้รับผิดชอบในกำรดำเนิน
บำรุงรักษำ รวมถึงกำรจัดตัง้ กลุม่ ผู้ใช้นำเพื
้ ่อให้
โครงกำรและบำรุงรักษำโครงกำร
กำรบริหำรจัดกำรแหล่งน้ำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ให้สำมำรถดำเนินกำรต่อไปได้รวมถึง
ผลผลิตที่เกิดขึ้นจำกโครงกำรหรือ
สิ่งที่ได้รบั จำกโครงกำร
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๑๙. โครงการระบบส่งนาห้วยป่าเลา ระยะที่ 1
(อ่างเก็บนาห้วยป่าเลาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ)
ภาพอ่างเก็บน้าห้วยป่าเลา

๑๙.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ: สำนักชลประทำน ที่ 10
กรมชลประทำน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๙.๒ ความเป็นมาของโครงการ
อ่ำงเก็บน้ำห้วยป่ำเลำอันเนื่องมำกจำกพระรำชดำริ
เป็นโครงกำรชลประทำนขนำดกลำง ซึ่งเริ่มดำเนินกำร
ตั้งแต่ ปี 2549 - 2552 ควำมจุ 8.40 ล้ำนลูกบำศก์เมตร
ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลป่ำเลำ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
แต่เนื่องจำกรำษฎรบริเวณ หมู่ 10 ตำบลป่ำเลำ อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประสบปัญหำกำรขำดแคลนน้ำเพื่อกำร
อุปโภค-บริโภค และเพื่อกำรเกษตร ในปี 2550 กรมชลประทำน
จึงได้อนุ มัติ งบประมำณก่อสร้ำงฝำยห้วยป่ำเลำเพื่อบรรเทำ
ปัญหำกำรขำดแคลนน้ำของรำษฎรในเบื้องต้น แต่เนื่องจำก
ลำน้ำห้วยป่ำเลำปัจจุบันมีสภำพตื้นเขิน เป็นคลองดิน ทำให้
ประสิทธิภำพกำรส่งน้ำไปยังพื้นที่กำรเกษตรต่ำ อีกทั้ง
ในช่วงฤดูฝนเกิดภำวะน้ำในคลองไหลล้นเข้ำท่ว มพื้นที่
กำรเกษตรของรำษฎรเสียหำย โครงกำรชลประทำน
เพชรบูรณ์พิจำรณำเห็นสมควรดำเนินกำรก่อสร้ำงระบบ

ส่งน้ำฝำยห้วยป่ำเลำ (อ่ำงเก็บน้ำพระรำชดำริห้วยป่ำเลำ)
เพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว
๑๙.๓ วงเงินลงทุนโครงการ/แหล่งเงินกู้
- วงเงินลงทุนโครงการ: วงเงินรวม
53,841,000 บำท
- แหล่งเงินกู้: โครงกำรเงินกู้เพื่อกำรพัฒนำระบบ
บริหำร จัดกำรทรัพยำกรน้ำและระบบขนส่งทำงถนน ระยะ
เร่งด่วน มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 กรอบวงเงิน
รวม 78,294.85 ล้ำนบำท (แผนงำน/โครงกำรบริหำร
จัดกำร ทรัพยำกรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมำณ
2558 (เพิ่มเติม) วงเงิน 37,602.84 ล้ำนบำท) ภำยใต้
พระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
17 มีนำคม 2558
๑๙.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อแก้ปัญหำกำรขำดแคลนน้ำของรำษฎร
ตำบลป่ำเลำ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
2) เพื่อสูบน้ำส่งไปยังพื้นที่เกษตรของรำษฎรตำบล
ป่ำเลำ พื้นที่ 1,100 ไร่ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
เกษตรกรรมเพำะปลูกข้ำวและพืชไร่ ในช่วงฤดูฝนเกิดภำวะ
น้ำในคลองไหลล้นเข้ำท่วมพื้นที่กำรเกษตรของรำษฎรเสียหำย
และฤดูร้อนเกิดปัญหำฝนทิ้งช่วง
๑๙.๕ ลักษณะโครงการ: เป็นกำรก่อสร้ำงระบบส่งน้ำ
ระยะทำงประมำณ 2.70 กิโลเมตร ประกอบด้วย
1) กลุ่มงำนชลประทำน
- งำนกิจกรรมเบื้องต้น เช่น งำนดิน และงำนรื้อ
ท่อคอนกรีต
2) กลุ่มงำนสะพำนและท่อเหลี่ยม
- งำนคลองส่งน้ำ
- งำนท่อส่งน้ำ
- งำนสะพำนข้ำมคลอง
๑๙.๖ ขอบเขต/พื้นทีด่ าเนินโครงการ
เป็ น กำรก่อสร้ำงระบบส่ ง น้ำบริ เ วณอ่ ำ งเก็ บ น้ำ
ห้วยป่ำเลำอันเนื่ องมำจำกพระรำชดำริ บริเวณหมู่ที่ 3
ตำบลป่ำเลำ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบู รณ์
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๑๙.๗ วันเริ่มต้น /สิ้นสุดโครงการ
เริ่มดำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎำคม 2558 17 พฤศจิกำยน 2558 โดยมีระยะเวลำดำเนินกำรจำนวน
120 วัน
๑๙.๘ ผู้รับจ้า ง: ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด สินพัฒนำหล่มสัก
๑๙.๙ เลขทีส่ ัญญา: สชป.10/จ.11/2558 ลงวันที่ 6
กรกฎำคม 2558
๑๙.๑๐ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) /
ดำเนินกำรเอง
๑๙.๑๑ ผู้ควบคุมงาน: นำยสมหวัง สีดำ
วิศวกรชลประทำนชำนำญกำร

๑๙.๑๒ ผลการเบิกจ่าย

โครงการระบบส่งนาห้วยป่าเลา ระยะที่ 1
(อ่างเก็บนาห้วยป่าเลาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ)
หน่วย:ล้ำนบำท

โครงกำรมีเงินลงทุนรวม จำนวน 53,841,000 บำท มีแผนกำรเบิกจ่ำยจำนวน 6 งวด โดยแบ่งเป็นงำนจ้ำงเหมำ
จำนวน 34,255,000 บำท และงำนที่กรมชลประทำนดำเนินกำรเอง จำนวน 19,586,000 บำท เมื่อเปรียบเทียบแผน
และผลกำรดำเนินงำนพบว่ำ โครงกำรมีกำรเบิกจ่ำยไม่เป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจำกปัญหำผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถนำ
เครื่องจักรและบุคลำกรเข้ำปฏิบัติงำนได้ตำมแผน โดยมีกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ทั้งสิ้น จำนวน 50,545,197.84 บำท สำหรับเงิน
ที่เหลือ จำนวน 3,295,802.16 บำท ได้ดำเนินกำรส่งคืนเป็นรำยได้ของแผ่นดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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โครงกำรมีผลกำรประเมินในภำพรวมอยู่ในระดับ
A – พอใจมำกที่สุด โดยมีคะแนนกำรประเมินผล 5 ด้ำน
คือ ควำมสอดคล้อง ประสิทธิผล ผลกระทบ และควำมยั่งยืน
อยู่ในระดับ a ส่วนด้ำนประสิทธิภำพ อยู่ในระดับ b ซึ่งมี
รำยละเอียดผลกำรประเมินแต่ละด้ำนดังนี้
ผลการประเมินด้านความสอดคล้อง (Relevance)
ได้คะแนน a: กำรดำเนินโครงกำรมีควำมสอดคล้อง
กับนโยบำยรัฐบำล ดังนี้
1) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่
11 (พ.ศ.2555 – 2559) ในยุทธศำสตร์ที่ 5.6 กำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
2) แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรน้ำ 8 แผนงำน
สำคัญในแผนงำนที่ 3 ซึ่งมีสำระสำคัญของแผนคือ แผนฟื้นฟู
และปรับปรุงประสิทธิภำพสิ่งก่อสร้ำงเดิมหรือตำมแผนที่วำงไว้
เพื่อป้องกันและบรรเทำปัญหำน้ำท่วม
3) โครงกำรเงินกู้เพื่อกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ำและระบบขนส่งทำงถนน ระยะเร่งด่วน

๑๙.๑๓ การให้คะแนนผลการประเมินโครงการ
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ (Terminal Evaluation Results)
การ
ประเมินผล

เกณฑ์การให้คะแนน

ความสอดคล้อง a : สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลอย่ำงมำก
(Relevance) b : สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลบำงส่วน
c : ไม่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล
ประสิทธิผล
a : บรรลุวตั ถุประสงค์มำกกว่ำ 80% ของแผนที่วำงไว้
(Effectiveness) b : บรรลุวัตถุประสงค์มำกกว่ำ 50% - 80% ของแผนที่วำงไว้
c : บรรลุวัตถุประสงค์นอ้ ยกว่ำ 50% ของแผนที่วำงไว้
ประสิทธิภาพ a : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ มีประสิทธิภำพ
(Efficiency) b : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ บำงส่วนไม่มปี ระสิทธิภำพ
c : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ ไม่มีประสิทธิภำพ
ผลกระทบ
a : ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทำงอ้อมที่สง่ ผลกระทบในเชิงบวก
(Impact)
b : ส่งผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชิงลบ
c : ส่งผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชิงลบอย่ำงร้ำยแรง
ความยั่งยืน
a : มัน่ ใจว่ำโครงกำรมีควำมยั่งยืน
(Sustainability) b : มีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดปัญหำแต่มโี อกำสพัฒนำ
และแก้ไขให้ยั่งยืนได้
c : ไม่อำจดำเนินกำรอย่ำงยั่งยืนหำกไม่ได้รับควำมช่วยเหลือ

Overall Rating

ภาพหลังจากดาเนินโครงการ

คะแนน

a
a
b
a
a
A
173

รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2559 – 2560

ผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness)
ได้คะแนน a : เพื่อประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงกำร โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับกับเป้ำหมำย
ของโครงกำร สำมำรถดำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
โครงกำร
เนื่องจำกระดับควำมสำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำย
ผลผลิตของโครงกำรระบบส่งน้ำห้วยป่ำเลำ ระยะที่ 1
(อ่ำงเก็บน้ำห้วยป่ำเลำอัน เนื่ องมำจำกพระรำชดำริ)
สำมำรถดำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยผลผลิตของโครงกำร
โดยสิ่งก่อสร้ำงแล้วเสร็จเป็นไปตำมรูปแบบในสัญญำ
สำมำรถจัดทำระบบชลประทำนจำกอ่ำงเก็บน้ำห้วยป่ำเลำ
ได้ตำมที่ออกแบบไว้ นอกจำกนี้ ยังใช้ส่งน้ำเพื่อกำรเกษตร
ในช่วงฤดูแล้งได้อย่ำงทั่วถึ งกว่ำ 1,100 ไร่ เช่น
เพำะปลูกข้ำว และช่วยสนับสนุนแหล่งน้ำดิบเพื่อผลิต
น้ำปะปำของกำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำเพชรบูรณ์
(หนองนำรี) ดังนั้น ผลกำรประเมินด้ำนประสิทธิผลจึงได้รับ
คะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมำก
ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ (Efficiency)
ได้คะแนน b: เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของ
ปัจจัยที่จะทำให้โครงกำรสำเร็จตำมแผนกำรดำเนินงำน
ในเชิงของปริมำณและคุณภำพ
1) ขอบเขตการดาเนินโครงการ
ขอบเขตงาน
แผน
ผล
1) เตรียม จัดเตรียมรำยละเอียด
ได้รับอนุมัติ
โครงกำรและ
และนำเสนอ
งบประมำณ วงเงิน
ขออนุมัติ คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ 53,841,000 บำท
โครงกำร
อนุมัติโครงกำร
2) กำร
จัดเตรียมรำยละเอียด ดำเนินกำรจ้ำงเหมำ
คัดเลือก
และขั้นตอนกำร
ห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด
ผู้รับจ้ำง
ประกวดรำคำจ้ำงด้วย
สินพัฒนำหล่มสัก
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 34,255,000
(e-Government
บำท และดำเนินกำร
Procurement : e-GP)
เอง วงเงิน
19,586,000บำท
3) ลงนำม เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร ลงนำมในสัญญำจ้ำง
ในสัญญำ เพื่อขออนุมัติวงเงินและ เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 58
จ้ำง
สั่งจ้ำง
สัญญำเลขที่ สชป.
10/จ.11/2558
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ขอบเขตงาน
แผน
4) กำร
ก่อสร้ำงระบบส่งน้ำ
ดำเนินกำร ระยะทำงประมำณ 2.7
ก่อสร้ำง กิโลเมตร

ผล
ก่อสร้ำงระบบส่งน้ำ
ระยะทำงประมำณ
2.7 กิโลเมตร

2) กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ
งำนก่อสร้ำงระบบส่งน้ำห้วยป่ำเลำ ระยะที่ 1
(อ่ำงเก็บน้ำห้วยป่ำเลำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ) ดังนี้
1) กลุ่มงำนชลประทำน
- กิจกรรมเบื้องต้นและกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น
งำนถำงป่ำ งำนดินขุดด้วยเครื่องจักร งำนดินถมบดอัดแน่น งำน
ลูกรังบดอัดแน่น และงำนรื้อท่อคอนกรีต เป็นต้น
2) กลุ่มงำนสะพำนและท่อเหลี่ยม แบ่งเป็น
- งำนคลองส่งน้ำ กม.1+100 – กม.
2+700 ควำมยำว 1,600 เมตร
- งำนท่อส่งน้ำ – ท่อรับน้ำเข้ำนำ จำนวน 8 แห่ง
- งำนสะพำนข้ำมคลอง กม.2+560
3) ด้านระยะเวลาการดาเนินโครงการ
หน่วยงำนดำเนินโครงกำรได้ดำเนินกำรแล้ว
เสร็จเรียบร้อยแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 โครงกำรดังกล่ำวมี
คุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตำมรำยละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญำ
โดยมีระยะเวลำในกำรดำเนินงำน 157 วัน ซึ่งล่ำช้ำกว่ำแผนที่
กำหนดไว้ จำนวน 37 วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 130 ดังนี้
กิจกรรมการ
แผน
ผล
ก่อสร้างของ เริ่ม – เสร็จ จานวนวัน เริ่ม – เสร็จ จานวนวัน
โครงการ
สัญญำ
21 ก.ค.58 - 120 21 ก.ค.58 - 120
ก่อสร้ำง
17 พ.ย.58
17 พ.ย.58
ขยำยสัญญำ
17 พ.ย.58 – 15
2 ธ.ค.58
ล่ำช้ำ
2 ธ.ค.58 –
22
25 ธ.ค. 58
รวม
120
157
ที่มา : สำนักชลประทำนที่ 10 กรมชลประทำน
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4) ค่าใช้จ่ายโครงการ
กรอบวงเงินรวมของโครงกำร จำนวน
53,841,000 บำท โดยแบ่งเป็นงำนจ้ำงเหมำ จำนวน
34,255,000 บำท และงำนที่ดำเนินกำรเอง จำนวน
19,586,000 บำท จำกกำรดำเนินโครงกำรได้มีกำร
ก่อสร้ ำงแล้วเสร็จ และมีกำรเบิ กจ่ ำยเงิน ทั้งสิ้น
50,545,197.84 บำท สำหรับส่วนที่เหลือ จำนวน
3,295,802.16 บำท หน่วยงำนได้ส่งคืนส่วนกลำง
เรียบร้อยแล้ว
โครงการ

แผน (บาท)

ผล (บาท)

โครงกำรระบบส่งน้ำ
53,841,000
50,545,197.84
ห้วยป่ำเลำ
ที่มา : สำนักชลประทำนที่ 10 กรมชลประทำน

5) แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน
หน่วย : ล้ำนบำท

เดือน

แผน (บาท)

ก.ค. 58
2.692
ส.ค. 58
5.384
ก.ย. 58
13.460
ต.ค. 58
13.460
พ.ย. 58
13.460
ธ.ค. 58
5.384
ม.ค. 58
ก.พ. 59
มี.ค. 59
รวม
53.841
ที่มา : สำนักชลประทำนที่ 7 กรมชลประทำน

ผล (บาท)
0.687
10.597
7.409
3.615
8.498
10.457
9.282
50.545

ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact)
ได้คะแนน a: เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย
โครงกำรในภำพรวมหรื อในระดับ ที่กำหนดไว้ห รื อไม่
ในส่วนของผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกโครงกำร
และผลกระทบที่มีต่อเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม ในระหว่ำง
ดำเนินกำรก่อสร้ำงและภำยหลังกำรดำเนินโครงกำร
เสร็จสิ้นแล้ว

เมื่อพิจำรณำจำกกำรเกิดผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกกำร
ดำเนินโครงกำรที่จะส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ
โดยกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงกำรก่อสร้ำง พบว่ำมีประชำชน
บำงส่วนยังไม่เข้ำใจเรื่องของกำรยินยอมให้ใช้พื้นที่ในกำรเข้ำ
ปฏิบัติงำน จึงทำให้กำรดำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้
แต่จำกกำรประชำสัมพันธ์ทำควำมเข้ำใจจึงได้รับควำม
ร่วมมือจำกประชำชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
กรมชลประทำน อีกทั้ง โครงกำรระบบส่งน้ำห้วยป่ำเลำ
ระยะที่ 1 (อ่ำงเก็บน้ำห้วยป่ำเลำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ)
จะต้องอำศัยแหล่งน้ำดิบจำกอ่ำงเก็บน้ำห้วยป่ำเลำ ในกำรส่ง
น้ำไปยังพื้นที่รับประโยชน์ จึงได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้มี
ส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรน้ำ และกำรดูแลบำรุงรักษำระบบ
ชลประทำนอย่ำงเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด
ผลการประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability)
ได้คะแนน a: เพื่อประเมินควำมพร้อมของหน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำรในกำรจัดทำแผนบำรุงรักษำ และควำม
ต่อเนื่องของกำรดำเนินงำนภำยหลังโครงกำรเสร็จสิ้น
โดยพิจำรณำจำกควำมต่อเนื่องของกำรใช้ประโยชน์
จำกผลผลิตของโครงกำรเมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ
ระยะที่ ๑ ช่วงประกันผลงานจากผู้รับจ้าง
โครงกำรได้มีกำรจัดเตรียมกำรบริหำรและจัดกำร
ตำมแผนบำรุงรักษำ และควำมต่อเนื่องของกำรดำเนินงำน
ให้บริกำรภำยหลังโครงกำรเสร็จสิ้น โดยกำหนดกำรให้บริกำร
และกำรบำรุงรักษำจำกผลงำนจำกผู้รับจ้ำง ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
สินพัฒนำหล่มสักเป็นระยะเวลำ 2 ปี
ระยะที่ ๒ ช่วงหลังประกันผลงานเป็นต้นไป
จำกกำรประเมินควำมพร้อมของหน่วยงำนเจ้ำของ
โครงกำรหลังจำกดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จพบว่ำ โครงกำร
ดังกล่ำวอยู่ในควำมดูแลของสำนักชลประทำนที่ 10
ซึ่งจะเป็นผู้ดูแลอย่ำงต่อเนื่องตลอดอำยุโครงกำร โดยจะมีกำร
ของบประมำณในกำรบำรุ งรักษำ ประกอบกับมีกำรดูแล
ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำที่เกิดจำกกำรรวมตัวกันของ
ชำวบ้ำนซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ซึ่งมีกำรจัดตั้ง
“คณะกรรมกำรกลุ่มผู้บริหำรกำรใช้น้ำชลประทำน”
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รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2559 – 2560

สรุปผลคะแนนประเมินโครงการ: A – พอใจมากที่สุด
แผนภาพผลการประเมินโครงการระบบส่งน้าห้วยป่าเลา ระยะที่ 1
(อ่างเก็บน้าห้วยป่าเลาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ)

19.14 สรุปผลการประเมินโครงการ: พึงพอใจมำกที่สุด
หลักเกณฑ์
รายละเอียด
๑. ความสอดคล้อง เพื่อประเมินว่ำกิจกรรมและวิธีกำรดำเนิน
ของวัตถุประสงค์ โครงกำรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบำย
โครงการ
และกำรจัดลำดับควำมสำคัญ

2. ประสิทธิผล

เพื่อประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร โดยกำรเปรียบเทียบผลผลิตทีไ่ ด้รับ
กับเป้ำหมำยของโครงกำร

3. ประสิทธิภาพ

เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของปัจจัยที่จะทำ
ให้โครงกำรสำเร็จตำมแผนกำรดำเนินงำน
ในเชิง ของปริมำณและคุณภำพ เช่น ต้นทุน
ของโครงกำร ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
และผลผลิตทีไ่ ด้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร
เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำยโครงกำร
ในภำพรวมหรือในระดับที่กำหนดไว้หรือไม่
ทั้งในแง่ของผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อม
จำกโครงกำรและผลกระทบที่มตี ่อเทคโนโลยี
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม

๔. ผลกระทบ
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ผลการประเมิน
เหตุผลประกอบ
พึงพอใจ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรจัดกำร
มากที่สุด
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บทบริหำรจัดกำรน้ำเพื่อฟื้นฟู
และปรับปรุงประสิทธิภำพสิ่งก่อสร้ำง
เพื่อป้องกันและบรรเทำปัญหำน้ำท่วม
รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและระบบ
ขนส่งทำงถนน
พึงพอใจ
โครงกำรสำมำรถดำเนินกำรได้เป็นไป
มากที่สุด
ตำมวัตถุประสงค์ซึ่งกำรก่อสร้ำงระบบ
ส่งน้ำสำมำรถส่งน้ำไปยังพื้นที่ของผู้รับ
ผลประโยชน์กว่ำ 1,500 ไร่
พึงพอใจ
จำกแผนกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้น 6 งวด มีกำร
มาก
เบิกจ่ำยล่ำช้ำกว่ำแผนที่กำหนดไว้ และ
ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 100% โดยระยะเวลำ
ในกำรดำเนินโครงกำรล่ำช้ำกว่ำแผน
คิดเป็นร้อยละ 130
พึงพอใจ
เนื่องจำกพื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำรได้รบั มี
มากที่สุด
ประชำชนบำงส่วนไม่ยินยอมในกำรให้ใช้
พื้นที่ระหว่ำงดำเนินโครงกำร จึงเกิด
ควำมล่ำช้ำระหว่ำงดำเนินโครงกำร
เมื่อโครงกำรดำเนินกำรแล้วเสร็จสำมำรถ
บรรเทำปัญหำของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จำกกำรขำดแคลนน้ำทั้งจำนวนพื้นที่
และจำนวนครัวเรือนได้ตำมที่กำหนดไว้

รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2559 - 2560
หลักเกณฑ์
รายละเอียด
๕. ความยั่งยืนของ เพื่อประเมินว่ำภำยหลังจำกโครงกำรสิ้นสุดแล้ว
โครงการ
จะมีกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรต่อไปอย่ำงไร
มีหน่วยงำนใดเป็นผู้รับผิดชอบในกำรดำเนิน
โครงกำรและบำรุงรักษำโครงกำรให้สำมำรถ
ดำเนินกำรต่อไปได้ รวมถึงผลผลิตที่เกิดขึ้น
จำกโครงกำรหรือสิ่งที่ได้รับจำกโครงกำร

19.15 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
1) ช่วยเพิ่มพื้นที่ชลประทำน โดยจะช่วยบรรเทำ
ปัญหำในช่วงฤดูแล้งหำกเกิดฝนทิ้งช่วง ครอบคลุมพื้นที่ทำง
กำรเกษตรกว่ำ 1,100 ไร่ ซึ่งพื้นที่ทำงกำรเกษตรมำกกว่ำ
ร้อยละ 90 เป็นกำรปลูกข้ำว ซึ่งใช้น้ำในปริมำณมำกจำเป็น
อย่ำงยิ่งที่จะต้องจัดหำแหล่งน้ำให้เพียงพอ
2) ช่วยสนับสนุนแหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปำ
ส่วนภูมิภำค สำขำเพชรบูรณ์ (หนองนำรี)
3) เพิ่มกำรจ้ำงงำนในพื้นที่ที่ดำเนินโครงกำร
จำนวน 143 คน ใช้งบประมำณค่ำจ้ำงแรงงำน ประมำณ
5,398,000 บำท
๑๙.๑๖ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
จำกกำรประเมินผลโครงกำรพบว่ำ โครงกำรมีควำม
สอดคล้องกับนโยบำยกำรดำเนินงำนของภำครัฐอย่ำงมำก
กำรดำเนินกำรก่อสร้ำงและกำรเบิกจ่ำยเงินบำงส่วนล่ำช้ำ
กว่ำแผนที่กำหนดไว้ โดยในระหว่ำงดำเนินโครงกำรพบ
ปัญหำผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถนำเครื่องมือเครื่องจักรรวมถึง
บุคลำกรเข้ำปฏิบัติงำนตำมแผนงำนที่กำหนดไว้ จึงเกิด
ปัญหำกำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำ และระยะเวลำกำรดำเนินโครงกำร
ล่ำช้ำกว่ำแผนที่กำหนดไว้ อีกทั้งในช่วงที่เริ่มดำเนินโครงกำร
ประชำชนบำงส่วนไม่เข้ำใจเรื่องของกำรยินยอม/อุทิศที่ดิน
ทำให้ส่งผลกระทบกับกำรดำเนินโครงกำร

ผลการประเมิน
เหตุผลประกอบ
พึงพอใจ
ภำยหลังจำกโครงกำรแล้วเสร็จ
มากที่สุด
สำนักชลประทำนทำนที่ 10 จะเป็น
ผู้ดูแลตลอดอำยุของโครงกำรและได้มี
กำรของบประมำณในกำรบำรุงรักษำ
ประกอบกับมีกำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ
เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรแหล่งน้ำเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ห้วยป่ำเลำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ) เป็นโครงกำรที่
ดำเนินกำรตำมนโยบำยรัฐบำล เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจัดกำรน้ำ บรรเทำปัญหำกำรขำดแคลนแหล่งน้ำในกำร
อุปโภค-บริโภค จำกกำรประเมินโครงกำรดังกล่ำวตำม ๕
หลักเกณฑ์ อยู่ในระดับ“พึงพอใจมากที่สุด” แสดงให้เห็นว่ำ
โครงกำรสำมำรถดำเนินกำรได้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ ที่
รัฐบำลได้กำหนดไว้ โดยสำมำรถพัฒนำเศรษฐกิจและควำม
เป็นอยู่ของประชำชนในเขตภูมิภำคที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่ำงดี
๑๙.๑๘ ข้อเสนอแนะ
กำรดำเนินโครงกำรดังกล่ำวต้องอำศัยแหล่งน้ำดิบ
ตำมธรรมชำติ กรมชลประทำนควรมีกำรวำงแผนกำรบริหำร
จัดกำรแหล่งน้ำดิบให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงโครงกำร
ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรน้ำเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทั้งกำรดำเนินโครงกำรจะต้อง
ประชำสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น กำรขอใช้พื้นที่
เป็นต้น เพื่อลดปัญหำกำรร้องเรียนระหว่ำงดำเนินโครงกำร
ภาพระหว่างลงพื้นที่ติดตามโครงการ

๑๙.๑๗ บทเรียนที่ได้รับ
ตำมที่รัฐบำลได้มียุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและระบบขนส่งทำงถนน
ตลอดจนแผนฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภำพสิ่งก่อสร้ำงเดิม
หรือตำมแผนที่วำงไว้เพื่อป้องกันและบรรเทำปัญหำน้ำท่วม
โดยโครงกำรระบบส่งน้ำห้วยป่ำเลำ ระยะที่ 1 (อ่ำงเก็บน้ำ
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๒๐. โครงการอาคารอัดนาบ้านไทรฉีกขาพร้อมระบบส่งนา
ตาบลศาลาด่าน อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

๒๐.๑ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ: โครงกำรชลประทำน
กระบี่สำนักงำนชลประทำนที่ 15 กรมชลประทำน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
๒๐.๒ ความเป็นมาของโครงการ
ตำมหนังสือสำนักส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน รหัสเรื่อง 57082200011 ลงวันที่ 5 สิงหำคม
2557 เรื่องขอรับกำรสนับสนุนโครงกำรปรับปรุงแหล่งน้ำ
ที่เขื่อนไทรฉีกขำ ได้รั บควำมเดือนร้ อนเนื่ องจำกสภำพ
ควำมแห้งแล้งของลมฟ้ำอำกำศ อันเกิดจำกกำรที่มีฝนน้อย
กว่ำปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตำมฤดูกำลเป็นระยะเวลำนำนกว่ำ
ปกติและครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้ำง ทำให้เกิดกำรขำด
แคลนน้ำดื่มน้ำใช้และพืชพันธุ์ทำงกำรเกษตรขำดน้ำ จึงได้
มีกำรร้องขอเพื่อให้ควำมช่วยเหลือในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว
สำนักงำนชลประทำนที่ 15 ได้จัดส่งเจ้ำหน้ำที่กลุ่ม
พิจำรณำโครงกำร ส่วนวิศวกรรมบริหำร พิจำรณำตรวจสอบ
ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่จำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลศำลำด่ำน
และเจ้ำหน้ำที่โครงกำรชลประทำนกระบี่ สำนักงำน
ชลประทำนที่ 15 ได้คำนวณทำงด้ำนวิศวกรรม เห็นว่ำมี
แนวทำงที่จะให้ควำมช่วยเหลือรำษฎร โดยก่อสร้ำงเป็น
อำคำรอัดน้ำและก่อสร้ำงระบบท่อส่งน้ำควำมยำวประมำณ
2 กิโลเมตร เพื่อกักน้ำและส่งน้ำต่อกำรเกษตรในเขตพื้นที่
หมู่ที่ 2 บ้ำนสะพำนไทรและหมู่ 3 บ้ำนพระแอะ ตลอดจน
ส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้กับโรงเรียนบ้ำนพระแอะ หมู่ที่ 3

178

๒๐.๓ วงเงินลงทุนโครงการ/แหล่งเงินกู้
- วงเงินลงทุนโครงการ: วงเงิน 18,020,547.70 บำท
แบ่งเป็น
1) ค่ำงำนจ้ำงเหมำ วงเงิน 17,540,000.00 บำท
2) ค่ำงำนดำเนินกำรเอง (ควบคุมงำน)
วงเงิน 480,547.70 บำท
- แหล่งเงินกู้: โครงกำรเงินกู้เพื่อพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ำและระบบขนส่งทำงถนนระยะเร่งด่วน
ตำมมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 กรอบวงเงินรวม
78,294.85 ล้ำนบำท (แผนงำน/โครงกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ำระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมำณ 2558
(เพิ่มเติม) วงเงิน 37,602.84 ล้ำนบำท) ภำยใต้พระรำช
บัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2558
๒๐.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง สำหรับกำรอุปโภค
บริโภค กำรเกษตรของรำษฎรและปศุสัตว์ในพื้นที่ หมู่ที่ 2
และหมู่ที่ 3 บ้ำนพระแอะ ตำบลศำลำด่ำน อำเภอเกำะลันตำ
จังหวัดกระบี่
2) เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรน้ำแบบมีส่วนร่วมของ
กลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ นำไปสู่กำรพัฒนำแหล่งน้ำอย่ำงยั่งยืนต่อไป
๒๐.๕ ลักษณะโครงการ: โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอัดน้ำ
บ้ำนไทรฉีกขำพร้อมระบบส่งน้ำ ประกอบด้วย กิจกรรมย่อย
8 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมงำนก่อสร้ำงทำงลำเลียงชั่วครำว
2) กิจกรรมก่อสร้ำงทำงผันน้ำระหว่ำงก่อสร้ำง
3) กิจกรรมงำนท่อระบำยน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
4) กิจกรรมงำนระบบท่อส่งน้ำพร้อมอำคำรประกอบ
ตำมแนวท่อส่งน้ำสำยใหญ่
5) กิจกรรมทำนบดินและงำนคันดินรอบสระ
6) กิจกรรมก่อสร้ำงป้ำยชื่อโครงกำร
7) งำนแผ่นป้ำยแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง
8) งำนจัดทำแบบเพิ่มเติม (Shop Drawing) แบบ
รำยละเอียดโครงสร้ำง (Construction Drawing) และ
แบบหลักฐำน (As-Built Drawing)
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๒๐.๖ ขอบเขต/พื้นที่ดาเนินโครงการ
โครงกำรตั้งอยู่ในพื้นทีห่ มู่ที่ 2 ตำบลศำลำด่ำน อำเภอ
เกำะลันตำ จังหวัดกระบี่ พิกัดที่ 47 NNJ 054-388
0828114 N ระวำง 4824 III ตำมแผนที่ทหำรมำตรำส่วน
1 : 50,000 ลำดับชุดที่ L 7018 โดยมีรูปแบบกำรดำเนิน
โครงกำร ประกอบด้วย
1) ก่อสร้ำงทำนบดินขนำดกว้ำง 6 เมตร ยำว 50 เมตร
สูง 6.50 เมตร พร้อมขุดลอกด้ำนเหนือทำนบดิน
ปริมำณน้ำเก็บกัก 30,000 ลูกบำศก์เมตร
2) ก่อสร้ำงอำคำรอัดน้ำ ขนำด 1 - 2.00X2.00
เมตร จำนวน 1 แห่ง
3) ก่อสร้ำงระบบท่อส่งน้ำ (ท่อส่งน้ำสำยใหญ่)
รวมควำมยำวทั้งสิ้น 2,005 เมตร พร้อมอำคำร
ประกอบ

๒๐.๗ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ
ระยะเวลำดำเนินกำรตำมสัญญำรวม 120 วัน
(5 สิงหำคม 2558 – 2 ธันวำคม 2558) ดำเนินกำรแล้ว
เสร็จ ก่ อนสั ญ ญำ โดยมีก ำรตรวจรับงำนเมื่ อวัน ที่ 18
พฤศจิกำยน 2558 และได้ดำเนินกำรถ่ำยโอนภำรกิจให้กับ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลศำลำด่ำน โดยรับมอบภำรกิจ
เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2559
๒๐.๘ ผู้รับจ้าง: ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีแอลอี
๒๐.๙ เลขทีส่ ัญญา: สัญญำที่ สชป.15/จ.30/2558
ลงวันที่ 13 กรกฎำคม 2558
๒๐.๑๐ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วย
วิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
กำรพัสดุ ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
๒๐.๑๑ ผู้ควบคุมงาน
1) นำยปรำโมทย์ เสนชู นำยช่ำงชลประทำนปฏิบัติงำน
2) นำยประภำส ทรงแก้ว พนักงำนชลประทำน บ.2

๒๐.๑๒ ผลการเบิกจ่ายเงิน

โครงการอาคารอัดน้าบ้านไทรฉีกขาพร้อมระบบส่งน้า
ตาบลศาลาด่าน อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

โครงกำรมีวงเงินลงทุน จำนวน
18,020,547.70 บำท แบ่งเป็น ค่ำงำนจ้ำงเหมำ
วงเงิน 17,540,000 บำท และค่ำงำน
ดำเนินกำรเอง (ควบคุมงำน) วงเงิน
480,547.70 บำท มีผลกำรเบิกจ่ำยจริง
ทั้งสิ้น 5 ครั้ง และมีกำรเบิกคืนกำรปรับรำคำ
ค่ำงำนก่อสร้ำง (ค่ำ K) จำกผู้รบั จ้ำง จำนวน
39,007.58 บำท คงเหลือวงเงินลงทุนที่ใช้จริง
ทั้งสิ้น 17,981,540.12 บำท

ที่มา: โครงกำรชลประทำนกระบี่สำนักงำนชลประทำนที่
15
หมายเหตุ
: โครงกำรไม่ได้กำหนดแผนกำรเบิกจ่ำยเงิน
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๒๐.๑๓ การให้คะแนนผลการประเมินโครงการ ช่วงหลัง
การดาเนินโครงการแล้วเสร็จ (Ex-post Evaluation)
การ
ประเมินผล

เกณฑ์การให้คะแนน

ความสอดคล้อง a : สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลอย่ำงมำก
(Relevance) b : สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลบำงส่วน
c : ไม่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล
ประสิทธิผล
a : บรรลุวตั ถุประสงค์มำกกว่ำ 80% ของแผนที่วำงไว้
(Effectiveness) b : บรรลุวัตถุประสงค์มำกกว่ำ 50% - 80% ของแผนที่วำงไว้
c : บรรลุวัตถุประสงค์นอ้ ยกว่ำ 50% ของแผนที่วำงไว้
ประสิทธิภาพ a : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ มีประสิทธิภำพ
(Efficiency) b : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ บำงส่วนไม่มปี ระสิทธิภำพ
c : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ ไม่มีประสิทธิภำพ
ผลกระทบ
a : ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทำงอ้อมที่สง่ ผลกระทบในเชิงบวก
(Impact)
b : ส่งผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชิงลบ
c : ส่งผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชิงลบอย่ำงร้ำยแรง
ความยั่งยืน
a : มัน่ ใจว่ำโครงกำรมีควำมยั่งยืน
(Sustainability) b : มีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดปัญหำแต่มโี อกำสพัฒนำ
และแก้ไขให้ยั่งยืนได้
c : ไม่อำจดำเนินกำรอย่ำงยั่งยืนหำกไม่ได้รับควำมช่วยเหลือ

Overall Rating

คะแนน

a
a
b
a
a
A

โครงกำรมีผลกำรประเมินในภำพรวมอยู่ในระดับ
A – พอใจมำกที่สุด โดยมีคะแนนกำรประเมินผล 5 ด้ำน
คือ ควำมสอดคล้อง ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ ผลกระทบ
และควำมยั่งยืนอยู่ในระดับ a ส่วนประสิทธิภำพอยู่ในระดับ b
ซึ่งมีรำยละเอียดผลกำรประเมินแต่ละด้ำน ดังนี้
ภาพเมื่อโครงการแล้วเสร็จ
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ผลการประเมินด้านความสอดคล้อง (Relevance)
ได้คะแนน a : กำรดำเนินโครงกำรมีควำมสอดคล้อง
กับนโยบำยรัฐบำล ดังนี้
1) โครงกำรเงินกู้เพื่อพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ำและระบบขนส่งทำงถนนระยะเร่งด่วน
ตำมมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 เพื่อกระตุ้น
กำรใช้จ่ำยในประเทศและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ภำยในประเทศ รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศไทยในอนำคต
2) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555- 2559) ในยุทธศำสตร์ที่ 5.6 กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
3) แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรน้ำ 8 แผนงำนสำคัญ
ในแผนงำนที่ 3 คือ แผนฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภำพ
สิ่งก่อสร้ำงเดิมหรือตำมแผนที่วำงไว้เพื่อป้องกันและบรรเทำ
ปัญหำน้ำท่วม
ภาพระหว่างดาเนินโครงการ: กิจกรรมงานท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
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ผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness)
ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ (Efficiency)
ได้คะแนน a : เพื่อประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของ
ได้คะแนน b : เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของ
โครงกำร โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับกับเป้ำหมำยของ
ปัจจัยที่จะทำให้โครงกำรสำเร็จตำมแผนกำรดำเนินงำน
โครงกำร สำมำรถดำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์โครงกำร ในเชิงของปริมำณและคุณภำพ
เมื่อพิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัด
โดยพิจำรณำจำกประสิทธิภำพด้ำนระยะเวลำที่ใช้
ผลผลิตของโครงกำรที่กำหนดไว้ กำรดำเนินโครงกำร
ดำเนินโครงกำรและกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ พบว่ำ หน่วยงำน
สำมำรถดำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำย คือ ก่อสร้ำงทำนบดิน สำมำรถดำเนินกำรได้แล้วเสร็จก่อนแผนที่กำหนดไว้ กำรใช้
ปริมำณน้ำเก็บกัก 30,000 ลูกบำศก์เมตร อำคำรอัดน้ำ
งบประมำณและระยะเวลำมีประสิทธิภำพ
จำนวน 1 แห่ง ระบบท่อส่งน้ำและท่อส่งน้ำสำยใหญ่
1) ขอบเขตการดาเนินโครงการ
รวมควำมยำวทั้งสิ้น 2,005 เมตร ซึ่งกำรก่อสร้ำงอำคำร
ขอบเขตการ
อัดน้ำบ้ำนไทรฉีกขำพร้อมระบบส่งน้ำดังกล่ำว ช่วยเพิ่มพื้นที่
ดาเนิน
แผน
ผล
กักเก็บน้ำและกำรส่งน้ำเพื่อกำรอุปโภคและบริโภค ให้แก่
โครงการ
ประชำชนในหมู่บ้ำนให้มีน้ำใช้เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง
1) เตรียม
จัดเตรียมรำยละเอียด
ได้รับจัดสรร
ดังนั้น ผลกำรประเมินด้ำนประสิทธิผลจึงได้รับคะแนน
โครงกำรและ
และนำเสนอ
งบประมำณ
อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมำก
ขออนุมัติ
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ
วงเงิน
ตัวชี้วัด

แผนงาน

ผลการดาเนินงาน

ควำมสำมำรถ
30,000
30,000
ในกำรกักเก็บน้ำ
ลูกบำศก์เมตร
ลูกบำศก์เมตร
อำคำรอัดน้ำ
1 แห่ง
1 แห่ง
ระบบท่อส่งน้ำ
และท่อส่งน้ำสำย
ใหญ่
100 เมตร
100 เมตร
- ท่อเหล็กเหนียว
1,905 เมตร
1,905 เมตร
- ท่อ PVC
ที่มา: โครงกำรชลประทำนกระบี่สำนักงำนชลประทำนที่ 15
ภาพระหว่างดาเนินโครงการ: กิจกรรมงานระบบท่อส่งน้าพร้อม
อาคารประกอบตามแนวท่อส่งน้าสายใหญ่

โครงกำร
อนุมัติโครงกำร
18,020,574.70 บำท
2) กำรคัดเลือก จัดเตรียมรำยละเอียด ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
ผู้รับจ้ำง
และขั้นตอนกำร
บีแอลอี
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วย
วงเงิน
17,540,000 บำท
วิธีกำรทำง
(รำคำกลำง
อิเล็กทรอนิกส์
17,609,376.45
บำท)
3) ลงนำมใน
ลงนำมในสัญญำจ้ำง ลงนำมในสัญญำจ้ำง
สัญญำจ้ำง
เลขที่ สชป.15/จ.
30/2558
ลงวันที่ 13 ก.ค. 58
4) กำร
1) ก่อสร้ำงทำนบดิน 1) ก่อสร้ำงทำนบดิน
ดำเนินกำร
2) ก่อสร้ำงอำคำร 2) ก่อสร้ำงอำคำร
ก่อสร้ำง
อัดน้ำ
อัดน้ำ
3) ก่อสร้ำงระบบท่อ 3) ก่อสร้ำงระบบ
ส่งน้ำ พร้อมอำคำร ท่อส่งน้ำ พร้อม
ประกอบ
อำคำรประกอบ
ที่มา: โครงกำรชลประทำนกระบี่สำนักงำนชลประทำนที่ 15
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2) กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ
กำรดำเนินโครงกำรมีรำยละเอียด ดังนี้
งานหลัก
ก่อสร้ำงทำงเบี่ยง
ชั่วครำว

งำนผันน้ำระหว่ำง
ก่อสร้ำง

งำนท่อระบำยน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนำด 2 x 2 เมตร
ยำว 26.05 เมตร
จำนวน 2 ช่อง

182

งานย่อย
- งำนถำงป่ำและงำนล้มต้นไม้
- งำนดินถมบดอัดแน่นด้วย
เครื่องจักร 85 %
- งำนหินคลุกพื้นทำง
- งำนท่อลอดถนน
- งำนดินขุดด้วยเครื่องจักร
- งำนดินถมบดอัดแน่นด้วย
เครื่องจักร 85 %
- งำนดินถมบดอัดแน่นด้วย
เครื่องจักร 95 %
- งำนสูบน้ำระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
- งำนท่อลอดทำงผันน้ำ
- งำนถำงป่ำ (ค่ำถำกถำงและล้มต้นไม้)
- งำนดินขุดด้วยแรงคน
- งำนดินถมบดอัดแน่นด้วยแรงคน
- งำนดินถมบดอัดแน่นด้วย
เครื่องจักร 95 %
- งำนหินคลุกบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร
- งำนหินก่อ
- งำนหินเรียง
- งำนไม้เนื้อแข็งอัดน้ำ
- งำนปลูกหญ้ำ Top Soil 10 ซม.
- งำนคอนกรีตหยำบ
- งำนคอนกรีตโครงสร้ำง
- งำนเสริมเหล็กคอนกรีต
- งำน Water Stop Type A
- งำน Elastic Filler หนำ 0.01 ซม.
- งำนบันไดลิงติดผนัง
- งำนเหล็กฉำกประกับช่อง Grove
- งำนรูระบำย
- งำนบำนระบำย
- งำนท่อระบำยน้ำปำกท่อส่งน้ำ
- งำนเสำระดับน้ำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์
- งำนเสำหลักคอนกรีตเสริมเหล็ก
สีขำว-ดำ

งานหลัก
งำนระบบท่อส่งน้ำ
พร้อมอำคำรประกอบ
ตำมแนวท่อส่งน้ำ
สำยใหญ่ ตั้งแต่
กม. 0+025 ถึง
ก.ม. 2+005

งำนทำนบดินและ
คัดดินรอบสระ
งำนก่อสร้ำงป้ำยชื่อ
โครงกำร

งานย่อย
- งำนจัดหำและวำงท่อน้ำ
- งำนตอม่อรองรับท่อส่งน้ำพร้อม
อุปกรณ์
- งำนอำคำรบ่อพัก Gate Valve
พร้อมอุปกรณ์
- งำนอำคำร Air Valve ขนำด 1 นิ้ว
พร้อมอุกรณ์
- งำนอำคำรจ่ำยน้ำ พร้อมอุปกรณ์
- งำนอำคำร Blow off Structure
พร้อมอุปกรณ์
- งำนดินขุดลอกหนองน้ำด้วย
เครื่องจักร
- งำนดินถมบดอัดแน่น ร้อยละ 85
คัดขอบสระด้วยเครื่องจักร
- งำนก่อสร้ำงป้ำยชื่อโครงกำร
บริเวณทำงเข้ำ
- งำนก่อสร้ำงป้ำยชื่อโครงกำร
บริเวณหัวงำน

3) ด้านระยะเวลาการดาเนินโครงการ
หน่วยงำนได้ดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จคิดเป็น
ร้อยละ 100 โดยเป็นไปตำมรำยละเอียดที่กำหนดไว้
ในสัญญำและใช้ระยะเวลำในกำรดำเนินโครงกำรอำคำร
อัดน้ำบ้ำนไทรฉีกขำพร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 108 วัน
ซึง่ เร็วกว่ำแผนที่กำหนดไว้ 14 วัน ดังนี้
แผน
กิจกรรม
จานวน
ก่อสร้าง เริ่ม – เสร็จ
วัน
5 ส.ค. 58
สัญญำ
–
120
จ้ำง
2 ธ.ค. 58

ผล
เริ่ม – เสร็จ

จานวน
วัน

5 ส.ค. 58
–
106
18 พ.ย. 58
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4) ด้านแผนและผลการเบิกจ่ายเงิน
กรอบวงเงินรวมของโครงกำร จำนวน
17,955,160.30 บำท แบ่งเป็น 1) ค่ำงำนจ้ำงเหมำ
2 งวด และ 2) ค่ำงำนดำเนินกำรเอง (ควบคุมงำน)
งวดที่
1
2
3
4
5
เรียกคืน
ค่ำ K

แผน
-

ผล
99,229.80

รายละเอียด
เบิกจ่ำยเมื่อ
ก.ย. 58
7,207,429.64 เบิกจ่ำยเมื่อ
ต.ค. 58
เบิกจ่ำยเมื่อ
61,445.75
พ.ย. 58
- 10,617,415.51 เบิกจ่ำยเมื่อ
ธ.ค. 58
เบิกจ่ำยเมื่อ
35,027.00
ม.ค. 59
- 39,007.58 เบิกจ่ำยเมื่อ
ก.ย. 59
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑๗,๙๘๑,๕๔๐.๑๒ บาท

1) ผลลัพธ์ทางตรง
โครงกำรสำมำรถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
หรือเป้ำหมำยของโครงกำรได้เป็นอย่ำงดี กำรก่อสร้ำงอำคำร
อัดน้ำบ้ำนไทรฉีกขำพร้อมระบบส่งน้ำ สำมำรถช่วยเหลือ
ประชำชนในพื้นที่ประสบปัญหำขำดแคลนน้ำ ได้มีน้ำใช้
เพื่อกำรอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจำกอำคำรอัดน้ำ
จะสำมำรถกักเก็บน้ำจำกในช่วงฤดูฝนไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
ยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรน้ำในช่วงฤดูฝน
ที่มีปริมำณน้ำมำก และสำมำรถเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อกำรอุปโภค
บริโภคของประชำชน
2) ผลลัพธ์ทางอ้อม
เมื่อพิจำรณำผลกระทบทำงอ้อมหลังโครงกำร
แล้วเสร็จพบว่ำ โครงกำรอำคำรอัดน้ำบ้ำนไทรฉีกขำพร้อม
ระบบส่งน้ำ ส่งผลกระทบทำงบวกต่อประชำชนในพื้นที่
ในแง่ของกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีของกลุ่มประชำชนผู้ใช้
น้ำภำยในชุมชน และช่วยส่งเสริมให้ประชำชนในพื้นที่รู้จัก
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
ภาพก่อนและหลังดาเนินโครงการ

ที่มา: โครงกำรชลประทำนกระบี่สำนักงำนชลประทำนที่ 15

เมื่อพิจำรณำจำกประสิทธิภำพทำงด้ำนระยะเวลำ
ที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำรและกำรเบิกจ่ำยเงินกูพ้ บว่ำ ผู้รบั จ้ำง
สำมำรถดำเนินโครงกำรได้แล้วเสร็จก่อนระยะเวลำที่กำหนด
ไว้ในสัญญำจ้ำง สำหรับในด้ำนกำรเบิกจ่ำย หน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำรไม่มีกำรกำหนดแผนกำรเบิกจ่ำยไว้จึงไม่
สำมำรถประเมินได้ว่ำกำรเบิกจ่ำยมีประสิทธิภำพมำกน้อย
เพียงใด ทั้งนี้ เมื่อประเมินจำกผลกำรเบิกจ่ำยพบว่ำ
กำรเบิกจ่ำยงวดสุดท้ำยมีควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกรับมอบงำน
เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2558 แต่มีกำรเบิกจ่ำยงวดสุดท้ำย
เมื่อเดือนมกรำคม 2559
ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact)
ได้คะแนน a : เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย
โครงกำรในภำพรวมหรือในระดับที่กำหนดไว้หรือไม่
ในส่วนของผลลัพธ์ทำงตรง ผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกโครงกำร
และผลกระทบที่มีต่อเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม ในระหว่ำงดำเนินกำรก่อสร้ำงและภำยหลัง
กำรดำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว
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ผลการประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability)
ได้คะแนน a : เพื่อประเมินควำมพร้อมของ
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรในกำรจัดทำแผนบำรุงรักษำ และ
ควำมต่อเนื่องของกำรดำเนินงำนภำยหลังโครงกำรเสร็จสิ้น
โดยพิจำรณำจำกควำมต่อเนื่องของกำรใช้ประโยชน์
จำกผลผลิตของโครงกำรเมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ
ระยะที่ 1 ช่วงประกันผลงำนจำกผู้รับจ้ำง
เมื่อผู้รับจ้ำงดำเนินงำนแล้วเสร็จและส่งมอบงำน
ตำมสัญญำแล้ว หำกมีกำรชำรุดบกพร่องหรือเสียหำยเกิดขึ้น
กำรให้กำรบำรุงรักษำหรือซ่อมแซม ภำยในระยะเวลำ 2 ปี
ผู้รับจ้ำงห้ำงหุ้นส่วนจำกัด บีแอลอี จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกำรแก้ไขให้เรียบร้อย
ระยะที่ 2 ช่วงหลังกำรประกันผลงำนเป็นต้นไป
ภำยหลังโครงกำรแล้วเสร็จมีกำรถ่ำยโอนภำรกิจ
ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดูแลโครงกำรต่อเนื่อง
ตลอดอำยุโครงกำรร่วมกับกลุ่มประชำชนผู้ใช้น้ำที่เกิดจำกกำร
รวมตัวของชำวบ้ำนซึ่งถือว่ำเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับ
โครงกำร ซึ่งจะมีกำรจัดเก็บค่ำใช้น้ำจำกผู้ใช้น้ำเพื่อใช้เป็น
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรโครงกำรและค่ำบำรุงรักษำในอนำคต

๒๐.๑๔ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
1) แต่เดิมบริเวณพื้นที่โครงกำรเป็นพื้นที่สำธำรณะ
ที่ไม่ได้มีกำรใช้ประโยชน์ มีลักษณะเป็นป่ำโปร่งมีเนิน สภำพ
ทั่วไปเป็นหินและกรวดปนทรำย กำรดำเนินโครงกำรก่อสร้ำง
โครงกำรอำคำรอัดน้ำบ้ำนไทรฉีกขำพร้อมระบบส่งน้ำ ทำให้
เกิดเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งเพื่อใช้ในกำรอุปโภค
บริโภคและทำกำรเกษตร สำหรับชำวบ้ำนกว่ำ 300 ครัวเรือน
และปศุสัตว์ จำนวน 1,000 ตัว ที่อำศัยอยู่บริเวณ หมู่ 2
บ้ำนพระแอะ ตำบลศำลำด่ำน อำเภอเกำะลันตำ จังหวัดกระบี่
โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่
2) เมื่อโครงกำรแล้วเสร็จได้ส่งมอบให้กับองค์กำร
บริหำร ส่วนตำบลศำลำด่ำน เป็นผู้บริหำรจัดกำรและ
บำรุงรักษำ รวมทั้งมีกำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำภำยในชุมชน เพื่อ
บริหำรจัดกำรน้ำให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด มีควำมเป็นธรรม ลด
ปัญหำกำรขัดแย้งเรื่องน้ำ และเกิดควำมรักสำมัคคีในชุมชน
นอกจำกนี้ ยังเป็นกำรเพิ่มโอกำสที่จะได้งบประมำณ
ในกำรพัฒนำแหล่งน้ำภำยในชุมชน เนื่องจำกชุมชนมีควำม
เข้มแข็ง สำมำรถบริหำรจัดกำรน้ำให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด

สรุปผลคะแนนประเมินโครงการ: A – พอใจมากที่สุด
แผนภาพผลการประเมินโครงการอาคารอัดน้าบ้านไทรฉีกขาพร้อมระบบส่งน้า
ตาบลศาลาด่าน อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
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๒๐.๑๕ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
โครงกำรสำมำรถดำเนินกำรได้แล้วเสร็จและได้
ผลผลิตตรงตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของโครงกำร
ที่กำหนดไว้ ทั้งยังสำมำรถดำเนินกำรได้แล้วเสร็จก่อนกำหนด
โดยโครงกำรไม่มีปั ญหำและอุปสรรคเกิดขึ้น ระหว่ำงกำร
ดำเนินโครงกำร
๒๐.๑๖ บทเรียนที่ได้รับ
บทเรียนที่ได้รับจำกกำรประเมินโครงกำรในเบื้องต้น
คือ โครงกำรชลประทำนกระบี่ สำนักชลประทำนที่ 15
มีกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรที่ดี ทำให้ผลกำรดำเนิน
โครงกำรสำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ รวมถึง

บริษัทผู้รับจ้ำงสำมำรถดำเนินงำนได้แล้วเสร็จก่อนระยะเวลำ
ที่กำหนดไว้ตำมสัญญำจ้ำง สำมำรถตอบสนองต่อนโยบำย
และยุทธศำสตร์ของรัฐบำลที่ต้องกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ
เร่งด่วน รวมทั้งยังมีกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนในพื้นที่อีกด้วย
๒๐.๑๗ ข้อเสนอแนะ
กำรบริหำรโครงกำรของหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร
ควรมีกำรวำงแผนระยะเวลำกำรดำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยเงิน
ให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้น รวมทั้ง กำรจัดเก็บข้อมูลเอกสำร
ทีส่ ำคัญต่ำงๆ เพื่อให้หน่วยงำนที่มีหน้ำที่ติดตำมประเมินผล
สำมำรถตรวจสอบและเข้ำถึงข้อมูลเพื่อนำมำวิเครำะห์
ประเมินผลได้ง่ำย

๒๐.๑๘ สรุปผลการประเมินโครงการ : พึงพอใจมากที่สุด
หลักเกณฑ์
๑. ความ
สอดคล้องของ
วัตถุประสงค์

รายละเอียด
เพื่อประเมินว่ำกิจกรรมและวิธีกำร
ดำเนินโครงกำรสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์นโยบำยและกำร
จัดลำดับควำมสำคัญ

๒. ประสิทธิภาพ

เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของปัจจัย
ที่จะทำให้โครงกำรสำเร็จตำมแผนกำร
ดำเนินงำนในเชิงปริมำณและคุณภำพ
เช่น ต้นทุนของโครงกำร ระยะเวลำใน
กำรดำเนินงำนและผลผลิตที่ได้รบั จำก
กำรดำเนินโครงกำร

๓. ประสิทธิผล

เพื่อประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงกำร โดยกำรเปรียบเทียบ
ผลผลิตที่ได้รบั กับเป้ำหมำยของ
โครงกำร

ผลการประเมิน
เหตุผลประกอบ
พึงพอใจมากที่สดุ สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แผนแม่บท
บริหำรจัดกำรน้ำเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุง
ประสิทธิภำพสิ่งก่อสร้ำงเพื่อป้องกันและบรรเทำ
ปัญหำน้ำท่วม รวมทั้งสอดคล้องกับโครงกำรเงินกู้
เพื่อพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและ
ระบบขนส่งทำงถนนระยะเร่งด่วน ตำมมำตรกำร
กระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 2
พึงพอใจมาก ด้ำนระยะเวลำกำรดำเนินงำนเร็วกว่ำแผนที่กำหนด
ไว้ 14 วัน สำหรับด้ำนกำรเบิกจ่ำยเงิน หน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำรไม่มีกำรกำหนดงวดงำนหรือ
แผนกำรเบิกจ่ำยเงินที่ชดั เจน จึงไม่สำมำรถประเมิน
ประสิทธิภำพด้ำนกำรเบิกจ่ำยได้ แต่เมื่อเปรียบเทียบ
ระยะเวลำทีด่ ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จกับผลกำร
เบิกจ่ำยงวดสุดท้ำย พบว่ำโครงกำรมีกำรเบิกจ่ำย
ล่ำช้ำ
พึงพอใจมากที่สดุ ผลผลิตที่ได้จำกกำรดำเนินโครงกำร (อำคำรอัดน้ำ
พร้อมระบบส่งน้ำ) ส่งผลให้วัตถุประสงค์บรรลุตำม
เป้ำหมำยที่กำหนดไว้ สำมำรถกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน
เพื่อแก้ไขปัญหำขำดแคลนน้ำเพือ่ กำรอุปโภคบริโภค
ในช่วงฤดูแล้ง
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๔. ผลกระทบ

๕. ความยั่งยืน
ของโครงการ
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รายละเอียด
ผลการประเมิน
พึงพอใจมากที่สดุ
เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย
โครงกำรในภำพรวมหรือในระดับที่
กำหนดไว้หรือไม่ทั้งในแง่ของผลลัพธ์
ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกโครงกำร
และผลกระทบที่มีต่อเทคโนโลยี
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อประเมินว่ำภำยหลังจำกโครงกำร พึงพอใจมากที่สดุ
สิ้นสุดแล้ว จะมีกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำรต่อไปอย่ำงไร มีหน่วยงำนใด
เป็นผู้รับผิดชอบในกำรดำเนิน
โครงกำรและบำรุงรักษำโครงกำร
ให้สำมำรถดำเนินกำรต่อไปได้ รวมถึง
ผลผลิตที่เกิดขึ้นจำกโครงกำรหรือ
สิ่งที่ได้รบั จำกโครงกำร

เหตุผลประกอบ
เมื่อโครงกำรดำเนินกำรแล้วเสร็จสำมำรถตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยของโครงกำรได้เป็น
อย่ำงดี กำรก่อสร้ำงอำคำรอัดน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ
สำมำรถช่วยเหลือประชำชนในพื้นที่ประสบปัญหำ
ขำดแคลนน้ำ ได้มีนำใช้
้ เพื่อกำรอุปโภคบริโภค
ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
ภำยหลังจำกโครงกำรแล้วเสร็จ มีกำรส่งมอบ
โครงกำรและโอนภำรกิจให้กับองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลศำลำด่ำน โดยมีกำรรับมอบภำรกิจ
เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2559 ในกำรดูแลและ
บำรุงรักษำ รวมถึงกำรจัดตัง้ กลุม่ ผู้ใช้นำเพื
้ ่อให้
กำรบริหำรจัดกำรแหล่งน้ำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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๒๑. โครงการสถานีสูบนาด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนา
บ้านเชียงแล หมู่ที่ 4 ตาบลริม อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ภาพก่อนดาเนินโครงการ

- แหล่งเงินกู้: โครงกำรเงินกู้เพื่อกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและระบบขนส่งทำงถนน ระยะ
เร่งด่วน มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 กรอบวงเงินรวม
78,294.85 ล้ำนบำท (แผนงำน/โครงกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมำณ 2558
(เพิ่มเติม) วงเงิน 37,602.84 ล้ำนบำท) ภำยใต้ พระรำชบัญญัติ
กำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2558
๒๑.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำกำรเกษตร ทั้งในฤดูฝนและ
ฤดูแล้งของรำษฎร จำนวน 2 ตำบล 5 หมู่บ้ำน
2) เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในพื้นที่โครงกำร
และบริเวณใกล้เคียง
3) ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำให้เกิดประโยชน์
ทำงด้ำนเกษตร
4) พัฒนำคุณภำพชีวิตของรำษฎรให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๒๑.๕ ลักษณะโครงการ: เป็นกำรก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ำด้วย
ไฟฟ้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำดำดคอนกรีต และ
อำคำรประกอบในระบบส่งน้ำ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

๒๑.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ: สำนักชลประทำนที่ 2
กรมชลประทำน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๑.๒ ความเป็นมาของโครงการ
เนื่องด้วยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแสนทอง
ได้มีหนังสือที่ นน.77401.1/558 ลงวันที่ 8 กันยำยน 2552
ถึงผู้อำนวยกำรโครงกำรชลประทำนน่ำน เรื่องขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำบ้ำนเชียง
แล หมู่ที่ 4 ตำบลริม อำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน เพื่ อทำ
กำรสู บน้ำใช้ ในพื้นที่กำรเกษตร แก้ปัญหำกำรขำดแคลนน้ำ
สำหรับทำกำรเกษตรและกำรอุปโภคบริโภคซึ่งพื้นที่รับ
ประโยชน์ประมำณ 2,000 ไร่
๒๑.๓ วงเงินลงทุนโครงการ/แหล่งเงินกู้
- วงเงินลงทุนโครงการ: ได้รับอนุมัติงบประมำณ
พ.ศ. 2558 วงเงิน 10,160,000 บำท

รำยกำร
สถำนีสบู น้ำด้วยไฟฟ้ำ
เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งแบบ
Horizontal Split Case

ระบบท่อส่งน้ำสำย P
ขนำด O 500 มิลลิเมตร
คลองส่งน้ำดำดคอนกรีต สำย T
คลองส่งน้ำดำดคอนกรีต สำย M
ขยำยเขตไฟฟ้ำ พร้อมหม้อแปลง

จำนวน
1 แห่ง
1 แห่ง
1,249 เมตร
938 เมตร
363 เมตร
1 งำน

๒๑.๖ ขอบเขต/พื้นที่ดาเนินโครงการ
เป็นกำรติดตั้งสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำบริเวณลำน้ำฮำว
๒๑.๗ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ
ระยะเวลำดำเนินโครงกำร 240 วัน (กรกฎำคม
2558 กุมภำพันธ์ 2559) โดยดำเนินกำรก่อสร้ำง
แล้วเสร็จตำมแผนกำรดำเนินโครงกำร
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๒๑.๘ ผู้รับจ้าง: ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด อำริยะอุตสำหกรรม
๒๑.๙ เลขที่สัญญา: ซ.60/2558 (ชป.น่ำน)
ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2558

๒๑.๑๐ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) และดำเนินกำรเอง
๒๑.๑๑ ผู้ควบคุมงาน: นำยวรชัย พรมจักร
วิศวกรชลประทำนชำนำญกำร

๒๑.๑๒ ผลการเบิกจ่าย

โครงการสถานีสูบนาด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนาบ้านเชียงแล
หมู่ที่ 4 ตาบลริม อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

โครงกำรมีวงเงินลงทุนรวม จำนวน 10,160,000 บำท มีแผนกำรเบิกจ่ำยจำนวน 6 งวด โดยเมื่อเปรียบเทียบ
แผนและผลกำรดำเนินงำนพบว่ำ โครงกำรมีกำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำกว่ำแผนที่กำหนดไว้ 1 เดือน สำมำรถเบิกจ่ำยทั้งสิ้นร้อยละ
97.01 ส่วนเงินที่เหลือได้ดำเนินกำรส่งคืนส่วนกลำงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินงำนแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 100
สำมำรถใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำกำรเกษตร อุปโภคบริโภค พัฒนำคุณภำพชีวิตของรำษฎรให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ภาพระหว่างการดาเนินโครงการ
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๒๑.๑๓ การให้คะแนนผลการประเมินโครงการ
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ (Terminal Evaluation Results)
การ
ประเมินผล

เกณฑ์การให้คะแนน

ความสอดคล้อง a : สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลอย่ำงมำก
(Relevance) b : สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลบำงส่วน
c : ไม่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล
ประสิทธิผล
a : บรรลุวตั ถุประสงค์มำกกว่ำ 80% ของแผนที่วำงไว้
(Effectiveness) b : บรรลุวัตถุประสงค์มำกกว่ำ 50% - 80% ของแผนที่วำงไว้
c : บรรลุวัตถุประสงค์นอ้ ยกว่ำ 50% ของแผนที่วำงไว้
ประสิทธิภาพ a : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ มีประสิทธิภำพ
(Efficiency) b : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ บำงส่วนไม่มปี ระสิทธิภำพ
c : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ ไม่มีประสิทธิภำพ
ผลกระทบ
a : ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทำงอ้อมที่สง่ ผลกระทบในเชิงบวก
(Impact)
b : ส่งผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชิงลบ
c : ส่งผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชิงลบอย่ำงร้ำยแรง
ความยั่งยืน
a : มัน่ ใจว่ำโครงกำรมีควำมยั่งยืน
(Sustainability) b : มีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดปัญหำแต่มโี อกำสพัฒนำ
และแก้ไขให้ยั่งยืนได้
c : ไม่อำจดำเนินกำรอย่ำงยั่งยืนหำกไม่ได้รับควำมช่วยเหลือ

Overall Rating

ภาพระหว่างการดาเนินโครงการ

คะแนน

a
a
b
a
a
A

โครงกำรมีผลกำรประเมินในภำพรวมอยู่ในระดับ
A – พอใจมำกที่สุด โดยมีคะแนนกำรประเมินผล 5 ด้ำน คือ
ควำมสอดคล้อง ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ ผลกระทบ และ
ควำมยั่งยืนอยู่ในระดับ a ซึ่งมีรำยละเอียดผลกำรประเมิน
แต่ละด้ำนดังนี้
ผลการประเมินด้านความสอดคล้อง (Relevance)
ได้คะแนน a: กำรดำเนินโครงกำรมีควำมสอดคล้อง
กับนโยบำยรัฐบำล ดังนี้
1) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่
11 (พ.ศ.2555 – 2559) ในยุทธศำสตร์ที่ 5.6 กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
2) แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรน้ำ 8 แผนงำน
สำคัญในแผนงำนที่ 3 ซึ่งมีสำระสำคัญของแผนคือ แผนฟื้นฟู
และปรั บปรุ งประสิทธิภ ำพสิ่ งก่อสร้ำงเดิมหรือตำมแผน
ที่วำงไว้เพื่อป้องกันและบรรเทำปัญหำน้ำท่วม
3) โครงกำรเงินกู้เพื่อกำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ำและระบบขนส่งทำงถนน ระยะเร่งด่วน

ผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness)
ได้คะแนน a : เพื่อประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงกำร โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับกับเป้ำหมำย
ของโครงกำร สำมำรถดำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
โครงกำรเมื่อพิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดผลผลิต
ของโครงกำรที่กำหนดไว้
กำรดำเนินโครงกำรสำมำรถดำเนินงำน ได้ตำม
เป้ำหมำย คือ สำมำรถก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำ อัตรำ
กำรสูบ 300 ลิตร/วินำที พร้อมก่อสร้ำงระบบท่อส่งน้ำสำย
P ขนำด O 500 มิลลิเมตร คลองส่งน้ำดำดคอนกรีต สำย T
ควำมยำว 938 เมตร และสำย M ควำมยำว 363 เมตร รวม
1,301 เมตร ซึ่งใช้พลังงำนไฟฟ้ำในกำรส่งน้ำจำกแม่น้ำไปยัง
พื้นที่กำรเกษตร ครอบคลุมพื้นที่มำกกว่ำ 2,000 ไร่และ
ประชำชนในพื้นที่โครงกำรเพื่อใช้ในกำรอุปโภค-บริโภคกว่ำ
182 ครัวเรือน รวมทั้ง มีกำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อบริหำร
จัดกำรน้ำ ส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำรน้ำมีประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1. แก้ปัญหำกำร
ขำดแคลนน้ำเพื่อ
182 ครัวเรือน
อุปโภค-บริโภค
2. กำรแก้ปัญหำกำร
ขำดแคลนน้ำเพื่อ
2,000 ไร่
กำรเกษตร
3. อัตรำกำรสูบน้ำ 300 ลิตร/วินำที

182 ครัวเรือน
2,000 ไร่
300 ลิตร/วินำที

ที่มา : สำนักชลประทำนที่ 2 กรมชลประทำน

ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ (Efficiency)
ได้คะแนน b: เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของ
ปัจจัยที่จะทำให้โครงกำรสำเร็จตำมแผนกำรดำเนินงำน
ในเชิงของปริมำณและคุณภำพ
1) ขอบเขตการดาเนินโครงการ
รายการ
แผน
ผล
สถำนีสบู น้ำด้วยไฟฟ้ำ
เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งแบบ
Horizontal Split Case

1 กิโลเมตร 1 กิโลเมตร
1 แห่ง

ระบบท่อส่งน้ำสำย P
ขนำด O 500 มิลลิเมตร

1 แห่ง

1,249
1,249
เมตร
เมตร
คลองส่งน้ำดำดคอนกรีต สำย T 938 เมตร 938 เมตร
6,590
6,590
คลองส่งน้ำดำดคอนกรีต สำย M
เมตร
เมตร
ขยำยเขตไฟฟ้ำ พร้อมหม้อแปลง 220 เมตร 220 เมตร
ที่มา : สำนักชลประทำนที่ 2 กรมชลประทำน

ภาพพื้นที่ดาเนินโครงการ

2) กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ
งำนก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบ
ส่งน้ำบ้ำนเชียงแล มีรำยละเอียด ดังนี้
1) ติดตัง้ เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งแบบ
Horizontal Split Case อัตรำสูบ 0.30 ลบ.ม./วินำที และ
แพเหล็กพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 รำยกำร
2) ก่อสร้ำงระบบท่อส่งน้ำสำย P ขนำด O 500
มิลลิเมตร ยำว 1,249 เมตร
3) ก่อสร้ำงระบบคลองส่งน้ำดำดคอนกรีต แบ่งเป็น
สำย T
838 เมตร
สำย M
6,590 เมตร
3) ด้านระยะเวลาการดาเนินโครงการ
โดยหน่วยงำนได้ดำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ
ตำมแผนกำรดำเนินโครงกำรคิดเป็นร้อยละ 100 ของ
โครงกำร มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตำมรำยละเอียดที่
กำหนดไว้ในสัญญำ ทั้งนี้ ในกำรดำเนินโครงกำรมีระยะเวลำ
ในกำรดำเนินงำน 240 วัน ดังนี้
กิจกรรมการ
แผน
ผล
ก่อสร้างของ เริ่ม – เสร็จ จานวน เริ่ม – เสร็จ จานวน
โครงการ
วัน
วัน
สัญญำ
ก.ค. 58 –
240 ก.ค. 58 –
240
ก่อสร้ำง
ก.พ. 59
ก.พ. 59
ที่มา : สำนักชลประทำนที่ 2 กรมชลประทำน

4) ค่าใช้จ่ายโครงการ
กรอบวงเงินรวมของโครงกำร จำนวน
10,160,000 บำท จำกกำรดำเนินโครงกำรได้มี
กำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ มีกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้นคิดเป็น ร้อยละ
97.01 ของวงเงิน ส่วนที่เหลือคิดเป็นร้อยละ 2.99 ได้ส่งคืน
ส่วนกลำง

เรียบร้อยแล้ว

190

รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2559 - 2560

5) แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน
งวด
ก.ค. 58 ส.ค. 58
แผนกำรเบิกจ่ำย 0.4790 1.3338
ผลกำรเบิกจ่ำย
0.4980

หน่วย : ล้ำนบำท

ก.ย. 58 ต.ค. 58 พ.ย. 58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59
รวม
1.2182 3.6005 2.8154 0.7130
10.1600
2.3730 1.2548 3.6402 0.5550 0.5356 9.8566

ที่มา : สำนักชลประทำนที่ 2 กรมชลประทำน

ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact)

ผลการประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability)

ได้คะแนน a: เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย
โครงกำรในภำพรวมหรื อในระดับที่กำหนดไว้หรื อไม่
ในส่วนของผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกโครงกำร
และผลกระทบที่มีต่อเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม ในระหว่ำง
ดำเนินกำรก่อสร้ำงและภำยหลังกำรดำเนินโครงกำร
เสร็จสิ้นแล้ว
เมื่อพิจำรณำจำกกำรเกิดผลลัพธ์จำกกำรดำเนินโครงกำร
ที่จ ะส่ งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ โดยโครงกำร
ไม่ส่งผลกระทบทำงลบให้แก่ผู้อำศัยในบริเวณเขตก่อสร้ำง
และได้รับควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ซึ่งสถำนีสูบน้ำบ้ำนเชียงแล ส่งผลกระทบทำงบวก ทำให้
สำมำรถมีแหล่งน้ำใช้ในกำรทำเกษตรกรรม เป็นแหล่งน้ำ
สำหรับอุปโภคบริโภคในพื้นที่บริเวณโครงกำรและบริเวณ
โดยรอบโครงกำร เป็นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน
ในบริเวณบ้ำนเชียงแล และบริเวณใกล้เคียงให้มีควำมเป็นอยู่
ที่ดียิ่งขึ้น

ได้คะแนน a: เพื่อประเมินควำมพร้อมของหน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำรในกำรจัดทำแผนบำรุงรักษำ และควำม
ต่อเนื่องของกำรดำเนินงำนภำยหลังโครงกำรเสร็จสิ้น
โดยพิจำรณำจำกควำมต่อเนื่องของกำรใช้ประโยชน์
จำกผลผลิตของโครงกำรเมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ
โครงกำรได้มีกำรจัดเตรียมกำรบริหำรและจัดกำร
ตำมแผนบำรุงรักษำ และควำมต่อเนื่องของกำรดำเนินงำน
ภำยหลังโครงกำรเสร็จสิ้น จะทำกำรถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้เข้ำมำดูแลและบำรุงรักษำ
ต่อเนื่องตลอดอำยุกำรใช้งำนร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำที่เกิด
จำกกำรรวมตัวกันของชำวบ้ำน ถือเป็นผู้มีส่ว นได้ส่วนเสีย
โดยตรง และเนื่องจำกโครงกำรมีควำมจำเป็นที่จะต้องใช้ไฟฟ้ำ
เกิดต้นทุนค่ำไฟฟ้ำ โดยกลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นจ่ำยค่ำใช้กระแส
ไฟฟ้ำเอง และมีกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร

สรุปผลคะแนนประเมินโครงการ: A – พอใจมากที่สุด
แผนภาพผลการประเมินโครงการสถานีสูบนาด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนาบ้านเชียงแล
หมู่ที่ 4 ตาบลริม อาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
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๒๑.๑๔ สรุปผลการประเมินโครงการ : พึงพอใจมำกที่สุด
หลักเกณฑ์
๑. ความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์
โครงการ

รายละเอียด
เพื่อประเมินว่ำกิจกรรมและวิธีกำรดำเนิน
โครงกำรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบำย
และกำรจัดลำดับควำมสำคัญ

2. ประสิทธิผล

เพื่อประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร
โดยกำรเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รบั กับเป้ำหมำย
ของโครงกำร

พึงพอใจ
มากที่สุด

3. ประสิทธิภาพ

เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของปัจจัยที่จะทำให้
โครงกำรสำเร็จตำมแผนกำรดำเนินงำน
ในเชิงของปริมำณและคุณภำพ เช่น ต้นทุน
ของโครงกำร ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
และผลผลิตทีไ่ ด้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร

พึงพอใจ
มาก

๔. ผลกระทบ

เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำยโครงกำร
ในภำพรวมหรือในระดับที่กำหนดไว้หรือไม่
ทั้งในแง่ของผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อม
จำกโครงกำรและผลกระทบที่มตี ่อเทคโนโลยี
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม

พึงพอใจ
มากที่สุด

๕. ความยั่งยืนของ
โครงการ

เพื่อประเมินว่ำภำยหลังจำกโครงกำรสิ้นสุดแล้ว
จะมีกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรต่อไปอย่ำงไร
มีหน่วยงำนใดเป็นผู้รับผิดชอบในกำรดำเนิน
โครงกำรและบำรุงรักษำโครงกำรให้สำมำรถ
ดำเนินกำรต่อไปได้รวมถึงผลผลิตที่เกิดขึ้น
จำกโครงกำรหรือสิ่งที่ได้รับจำกโครงกำร

พึงพอใจ
มากที่สุด
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ผลการประเมิน
พึงพอใจ
มากที่สุด

เหตุผลประกอบ
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บทบริหำรจัดกำรน้ำเพื่อฟื้นฟูและ
ปรับปรุงประสิทธิภำพสิ่งก่อสร้ำง เพื่อ
ป้องกันและบรรเทำปัญหำน้ำท่วม รวมทั้ง
สอดคล้องกับแผนพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ำและระบบขนส่ง
ทำงถนน
โครงกำรสำมำรถดำเนินกำรได้เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรพิจำรณำ
โครงกำรสำมำรถดำเนินงำน ได้ตำม
เป้ำหมำย คือ สำมำรถก่อสร้ำงสถำนีสูบน้ำ
ด้วยไฟฟ้ำ อัตรำกำรสูบ 300 ลิตร/วินำที
พร้อมก่อสร้ำงระบบท่อ ส่งน้ำสำย P
ขนำด O 500 มิลลิเมตร คลองส่งน้ำดำด
คอนกรีต สำย T ควำมยำว 938 เมตร
และสำย M ควำมยำว 363 เมตร รวม
1,301 เมตร
จำกแผนกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้น 6 งวด
มีกำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำกว่ำแผนที่กำหนดไว้
เพียง 1 เดือน แต่สำมำรถก่อสร้ำงแล้ว
เสร็จ 100% มีกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้นคิดเป็น
ร้อยละ 97.01 ซึ่งน้อยกว่ำกรอบวงเงิน
ที่ตั้งไว้
เนื่องจำกพื้นที่ก่อสร้ำงโครงกำรได้รบั
ควำมยินยอมจำกรำษฎรจึง ไม่เกิดผล
กระทบระหว่ำงดำเนินโครงกำร โดยเมื่อ
โครงกำรดำเนินกำรแล้วเสร็จสำมำรถ
บรรเทำปัญหำของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จำกกำรขำดแคลนน้ำทั้งจำนวนพื้นที่
และจำนวนครัวเรือนได้ตำมที่ตั้งไว้
ภำยหลังจำกโครงกำรแล้วเสร็จ จะมีกำร
ถ่ำยโอนภำรกิจไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในกำรดูแลและบำรุงรักษำ
รวมถึงมีกำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อให้กำร
บริหำรจัดกำรแหล่งน้ำเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
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๒๑.๑๕ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
จำกกำรดำเนินโครงกำรดังกล่ำว เป็นกำรก่อสร้ำง
สถำนีสู บ น้ำด้ว ยไฟฟ้ ำ พร้อ มระบบส่ งน้ำและอำคำร
ประกอบต่ำง ๆ ซึ่งช่วยบรรเทำปัญหำในฤดูแล้งหำกเกิด
ฝนทิ้งช่วง เนื่องจำกพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ดำเนินกำรมีปัญหำ
ในกำรนำน้ำจำกแหล่งน้ำตำมธรรมชำติมำใช้ประโยชน์เพื่อกำร
อุปโภค-บริโภค ครอบคลุมพื้นที่ทำงกำรเกษตรกว่ำ 2,000 ไร่
หรือกว่ำ 182 ครัวเรือน และพื้นที่ทำงกำรเกษตรมำกกว่ำ
กว่ำร้อยละ 90 เป็นกำรปลูกใบยำสูบ ซึ่งจำเป็นที่จะต้อง
จัดหำแหล่งน้ำให้เพียงพอ ช่วยให้ประชำชนในพื้นที่มี
รำยได้จำกกำรทำกำรเกษตรเพิ่มขึ้น รวมถึงช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำร บริหำรจัดกำรน้ำในท้องที่ที่อยู่นอกเขต
ชลประทำนส่งผลให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยำว
๒๑.๑๖ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
จำกกำรประเมินโครงกำรดังกล่ำวข้ำงต้น พบว่ำ
โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรดำเนินงำน
ของภำครัฐอย่ำงมำก กำรดำเนินกำรก่อสร้ำงเป็นไปตำม
แผนที่กำหนดไว้ หำกแต่กำรเบิกจ่ำยเงินล่ำช้ำกว่ำแผนเพียง
1 เดือน โดยผลลัพธ์ของโครงกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ โดยโครงกำรได้มีกำรประสำนงำนระหว่ำงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในท้องถิ่น และส่วนกลำงที่รับผิดชอบ ทำให้โครงกำร
สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงรำบรื่น จึงไม่พบปัญหำหรือ
อุปสรรคแต่อย่ำงใด อีกทั้งได้มีกำรวำงแผนในกำรบริหำร
จัดกำรน้ำหลังจำกที่ได้ถ่ำยโอนภำรกิจให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ ในกำรบริหำรจัดกำร
ที่เป็นต้นทุนค่ำไฟฟ้ำที่ใช้ในกำรสูบน้ำ และค่ำบำรุงรักษำ
โครงกำรให้ยั่งยืนต่อไป

๒๑.๑๗ บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะ
โครงกำรสถำนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบส่งน้ำ
บ้ำนเชียงแล เป็นโครงกำรที่ดำเนินกำรได้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรน้ำ บรรเทำ
ปัญหำกำรขำดแคลนแหล่งน้ำในกำรอุปโภค-บริโภค
จำกกำรประเมินโครงกำรดังกล่ำวตำม ๕ หลักเกณฑ์
อยู่ในระดับ“พึงพอใจมากที่สุด” แสดงให้เห็นว่ำโครงกำร
สำมำรถดำเนินกำรได้สอดคล้องเป็นไปตำมยุทธศำสตร์ที่
รัฐบำลได้กำหนดไว้ และสำมำรถพัฒนำเศรษฐกิจและสภำพ
ควำมเป็นอยู่ของประชำชนในภูมิภำคที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่ำงดี
อย่ำงไรก็ดี กำรดำเนินโครงกำรดังกล่ำวต้องอำศัย
ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรดำเนินโครงกำรให้
ประสบควำมสำเร็จ โดยแหล่งน้ำดิบตำมธรรมชำติ
กรมชลประทำนควรมีกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำร
แหล่งน้ำดิบให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงโครงกำรที่จะ
เกิดขึ้นในอนำคต เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรน้ำเป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ
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