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1. ความเป็นมาและข้อเท็จจริง 
  พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 มาตรา 17 กําหนดให้กระทรวงการคลัง 
รายงานการกู้เงินและการค้ําประกันที่กระทําในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว ให้รัฐสภาทราบภายใน 60 วัน นับแต่ 
วันสิ้นปีงบประมาณ โดยรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดของการกู้เงิ นและการค้ําประกัน 
รวมถึงผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ 
  ในการบริหารหนี้สาธารณะในแต่ละปีงบประมาณ คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหาร
หนี้สาธารณะที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้จัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปี
งบประมาณข้ึนและนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยแผนดังกล่าวใช้เป็นกรอบในการดําเนินการ
บริหารและจัดการหนี้สาธารณะ รวมทั้งมีการปรับปรุงแผนระหว่างปีเพ่ือให้สอดคล้องกับฐานะการคลังของรัฐบาล 
ความต้องการใช้เงินกู้ และภาวะตลาดที่เอื้ออํานวยต่อการบริหารหนี้ 
  โครงสร้างของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2557 ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
อนุมัติและรับทราบ มีวงเงินรวม 1,310,016.10 ล้านบาท ประกอบด้วย 4 แผนงานย่อย ได้แก่ 

1.1 แผนการก่อหนี้ใหม่ ประกอบด้วย 
 1.1.1   การก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล วงเงินรวม 463,941.99 ล้านบาท  

1.1.1.1 หนี้ในประเทศ โดยจําแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน ดังนี้  
(1) การกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ เป็นการกู้เงินใหม่ 

เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ภายใต้การจัดทํางบประมาณแบบขาดดุล ปีงบประมาณ 2557 วงเงิน 
250,000 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังจะดําเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลรวมกับตราสารหนี้อ่ืน เช่น   
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงินคลัง หรือการทําสัญญาเงินกู้  ทั้งนี้ การกู้เงินจะขึ้นอยู่กับความจําเป็นในการใช้จ่าย 
ของรัฐบาลด้วย 

(2) การกู้เงินบาททดแทนเงินกู้ต่างประเทศ เป็นการกู้เงินบาท 
แทนการกู้เงินต่างประเทศ วงเงิน 8,000 ล้านบาท ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 23 ซึ่งกําหนดวา่ ถ้าหากภาวะตลาดการเงินในประเทศเอ้ืออํานวยและจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และตลาดทุน กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีอาจกู้เงินบาท 
แทนการกู้เงินตราต่างประเทศก็ได้   

1.1.1.2  หนี้ต่างประเทศ –ไม่มี- 
1.1.1.3 การกู้เงินของรัฐบาลเพื่อให้กู้ต่อ วงเงินรวม 22,701 ล้านบาท 

ประกอบด้วย 
(1) การกู้เงินใหม่ของรัฐบาลเพ่ือให้การรถไฟฟูาขนส่งมวลชน 

แห่งประเทศไทย (รฟม.) กู้ต่อ วงเงิน 17,117 ล้านบาท เพ่ือดําเนินโครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-
บางซื่อ โครงการรถไฟฟูาสายสีน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และโครงการรถไฟฟูา 
สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 

(2) การกู้เงินใหม่ของรัฐบาลเพ่ือให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)  
กู้ต่อ วงเงิน 5,164 ล้านบาท เพื่อดําเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก 
ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย และโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง และโครงการ
ระบบขนส่งมวลชนทางรางในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สายสีแดง) บางซื่อ-รังสิต  

(3) การกู้เงินใหม่ของรัฐบาลเพ่ือให้บริษัท รถไฟฟูา ร.ฟ.ท. จํากัด  
กู้ต่อ วงเงิน 420 ล้านบาท เพ่ือดําเนินโครงการระบบขนส่งทางรางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและ
สถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Airport Rail Link)  

/ 1.1.2… 
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1.1.2  การก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 183,240.99 ล้านบาท 
1.1.2.1  หนี้ในประเทศ โดยจําแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินได้ ดังนี้ 

  (1) เงินกูเ้พ่ือลงทุนในโครงการ เป็นการกู้เงินจากแหล่งทุนในประเทศ 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการลงทุนทีม่ีความต้องการเป็นเงินบาท โดยในปีงบประมาณ 2557 มีรัฐวิสาหกิจ 5 แห่ง  
ขอกู้เงินวงเงินรวม 18,412.66 ล้านบาท สําหรับดําเนินโครงการ จํานวน 30 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ขอให้
กระทรวงการคลังค้ําประกัน จํานวน 5,863.44 ล้านบาท และไม่ค้ําประกัน จํานวน 12,549.22 ล้านบาท  
 (2) เงินกู้เพ่ือดําเนินกิจการทั่วไปและอ่ืนๆ เป็นการกู้เงินเพ่ือใช้ 
ในการเสริมสภาพคล่อง ปล่อยสินเชื่อ และการดําเนินงานปกติของหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ 2557  
มีรัฐวิสาหกิจ 6 แห่ง ขอกู้เงินวงเงินรวม 164,828.33 ล้านบาท ซึ่งขอให้กระทรวงการคลังค้ําประกัน วงเงิน 
162,434.56 ล้านบาท และไม่ค้ําประกัน 2,393.77 ลา้นบาท  
 1.1.2.2  หนี้ต่างประเทศ –ไม่มี- 

 1.2  แผนการปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม 643,246.15 ล้านบาท ประกอบด้วย 
   1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล วงเงินรวม 462,258.74 ล้านบาท  
  1.2.1.1 หนี้ในประเทศ วงเงิน 462,258.74 ล้านบาท โดยจําแนกตาม
วัตถุประสงค์ของการกู้เงินได้ ดังนี้ 
   (1) หนี้เงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เมื่อรายจ่ายสูงกว่ารายได้  
วงเงิน 272,665 ล้านบาท ซึ่งเป็นการบริหารจัดการหนี้ในประเทศของรัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง Roll-over  
ตั๋วเงินคลังเพ่ือบริหารดุลเงินสดของรัฐบาลและตั๋วเงินคลังเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการ Roll-over 
พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกําหนดชําระในปีงบประมาณ 2557 เนื่องจากเป็นส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ในการชําระต้นเงิน  
  (2) หนี้เงินกู้เพ่ือชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพ่ือการฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน (Financial Institutions Development: FIDF) วงเงิน 129,123.74 ล้านบาท 
ซ่ึงเป็นการบริหารจัดการหนี้ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือ
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 และพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินและจัดการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2545 

(3) หนี้เงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
วงเงิน 60,470 ล้านบาท ซึ่งเป็นการบริหารและจัดการหนี้ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลัง 
กู้เงินเพื่อฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 

1.2.1.2  หนี้ต่างประเทศ  -ไม่มี- 
 1.2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ) วงเงิน 180,987.41 
ล้านบาท เป็นการบริหารและจัดการหนี้ของรัฐวิสาหกิจ จํานวน 7 แห่ง โดยการ Roll-over หนี้ที่ครบกําหนด
ชําระคืนในปีงบประมาณ 2557 เพ่ือขยายระยะเวลาเงินกู้ให้สอดคล้องกับระยะคืนทุนของโครงการและ
ขยายอายุหนี้ออกไป 

 1.3  แผนการบริหารความเสี่ยง วงเงินรวม 128,805.88 ล้านบาท โดยมีเปูาหมายเพ่ือลดต้นทุน
และความเสี่ยงของหนี้ในประเทศและหนี้ต่างประเทศให้อยู่ในระดับเหมาะสม แบ่งเป็น 
 (1)  Refinance ซึ่งเป็นการเปลี่ยนเงื่อนไขการกู้โดยการกู้เงินใหม่เพ่ือชําระคืนหนี้เดิม  
โดยจะดําเนินการเมื่ออัตราดอกเบี้ยเดิมสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดของสกุลเงินเดียวกัน หรืออาจดําเนินการ 
กู้เงินบาทเพ่ือชําระคืนหนี้ต่างประเทศ เพ่ือปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะดําเนินการเมื่อต้นทุน 

/ การ... 
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การกู้เงินบาทในประเทศต่ํากว่าต้นทุนการทํา Cross Currency Swap ที่มีอายุเฉลี่ยเท่ากัน 
 (2)  Swap Arrangement ซ่ึงประกอบด้วย  
  1. Cross Currency Swap (CCS) ซึ่งเป็นการแปลงภาระหนี้ต่างประเทศเป็น 
หนี้เงินบาทเพ่ือปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะดําเนินการเมื่อต้นทุนการทํา CCS ต่ํากว่าต้นทุน 
การกู้เงินบาทในประเทศท่ีมีอายุเฉลี่ยเท่ากัน  
  ๒. Interest Rate Swap (IRS) แบบ Floating Rate เป็น Fixed Rate หรือ Fixed 
Rate เป็น Floating Rate เพ่ือประหยัดต้นทุนและลดความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย  

 1.4  แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ วงเงินรวม 
74,022.07 ล้านบาท 
  1.4.1  การก่อหนี้ใหม ่วงเงินรวม 50,941.74 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินกู้ของ 
รัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจํากัด และเงินกู้ระยะสั้นเพ่ือเสริมสภาพคล่องในรูป Credit line  
ที่มีการใช้วงเงินต่อเนื่องทุกปี 
  1.4.2  การบริหารหนี้ วงเงินรวม 23,080.33 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย  
การปรับโครงสร้างหนี้โดยการ Roll-over หนี้ที่ครบกําหนดชําระในปีงบประมาณ 2557 และการบริหารความเสี่ยง
โดยการทํา Swap Arrangement 
 โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

                หน่วย : ล้านบาท  
รายการแผน วงเงิน 

1.  แผนการก่อหนี้ใหม่ 463,941.99 
     1.1  รัฐบาล 
     1.2  รัฐวิสาหกิจ 

280,701.00 
183,240.99 

2.  แผนการปรับโครงสร้างหนี้ 643,246.15 
    2.1  รัฐบาล 
    2.2  รัฐวิสาหกิจ 

462,258.74 
180,987.41 

3. แผนการบริหารความเสี่ยง 128,805.88 
4. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ 74,022.07 
    4.1  การก่อหนี้ใหม่ 
    4.2  การบริหารหนี้ 

50,941.74 
23,080.33 

รวม (1 - 4) 1,310,016.10 

2. ผลการด าเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2557 
 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2557 รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการตามแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2557 รวมทั้งสิ้น 1,137,272.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.81  
ของแผน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

/ แผน... 
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                                                                        หน่วย : ล้านบาท  

แผน แผน ผลด าเนินงาน 
ร้อยละ 

ของแผน 
1.  แผนการก่อหนี้ใหม่ 463,941.99 404,149.29 87.11 
     1.1  รัฐบาล 
     1.2  รัฐวิสาหกิจ 

280,701.00 
183,240.99 

273,484.00 
130,665.29 

97.43 
71.31 

2.  แผนการปรับโครงสร้างหนี้ 643,246.15 640,184.98 99.52 
    2.1  รัฐบาล 
    2.2  รัฐวิสาหกิจ 

462,258.74 
180,987.41 

460,035.74 
180,149.24 

99.52 
99.54 

3. แผนการบริหารความเสี่ยง 128,805.88 31,335.80 24.33 
4. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจ 
ที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ 

74,022.07 61,602.57* 83.22* 

    4.1  การก่อหนี้ใหม่ 
    4.2  การบริหารหนี้ 

50,941.74 
23,080.33 

58,325.78* 
3,276.79 

114.50* 
14.20 

รวม (1 - 3) 1,235,994.02 1,075,670.07 87.03 
รวม (1 - 4) 1,310,016.10 1,137,272.64 86.81 

หมายเหตุ *รวมผลการกู้เงินของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในรูปหุ้นกูส้กุลเงินบาท วงเงินรวม 22,000 ล้านบาท ซึ่ง ปตท. 
ไม่ได้ระบุวงเงินไว้ในแผนฯ 

 2.1  ผลการก่อหนี้ใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 
 2.1.1  การก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ) วงเงินรวม 273,484 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 97.43 ของแผนฯ ประกอบด้วย  
 2.1.1.1 การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ กระทรวงการคลัง 
ได้ดําเนินการกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ วงเงินรวม 250,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 
วงเงิน 134,780 ล้านบาท พันธบัตรออมทรัพย์ วงเงิน 38,000 ล้านบาท พันธบัตรทยอยชําระคืนต้นเงิน 
วงเงิน 48,000 ล้านบาท พันธบัตรอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามเงินเฟูอ วงเงิน 22,730 ล้านบาท  
และตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงิน 6,490 ล้านบาท 
 2.1.1.2  การกูเ้งินบาทแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ กระทรวงการคลงัได้กู้เงิน
จากธนาคารพาณิชย ์เพ่ือนํามาใช้ดําเนินโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (DPL) 
วงเงินรวม 6,000 ล้านบาท 
 2.1.1.3 การกู้เงินของรัฐบาลเพื่อให้กู้ต่อ กระทรวงการคลังได้กู้เงิน 
เพ่ือนํามาให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อ วงเงินรวม 17,484 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    (1) กระทรวงการคลังได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์ 
วงเงินรวม 12,320 ล้านบาท เพ่ือนําไปให้ รฟม. กู้ต่อ แบ่งเปน็ 1. โครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ชว่งบางใหญ-่บางซื่อ 
จํานวน 7,760 ล้านบาท 2. โครงการรถไฟฟูาสายสีน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ จํานวน 
3,560 ล้านบาท และ 3. โครงการรถไฟฟูาสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ จํานวน 1,000 ล้านบาท 
     (2) กระทรวงการคลังได้ลงนามในสัญญากู้เงินกับธนาคารพาณิชย์ 
วงเงินรวม 5,164 ล้านบาท เพ่ือนําไปให้ รฟท. กู้ต่อ แบ่งเป็น 1. โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ  
สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย จํานวน 2,000 ล้านบาท 2. โครงการปรับปรุง 

/ ทางรถไฟ... 
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ทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง จํานวน 2,000 ล้านบาท และ 3. โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพ้ืนที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สายสีแดง) บางซื่อ-รังสิต จํานวน 1,164 ล้านบาท โดย ณ 30 กันยายน 2557 
รฟท. ได้ทําสัญญากู้ต่อจากกระทรวงการคลังสําหรับโครงการก่อสร้างทางคู่ฯ และโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่
ไม่ปลอดภัย 8 สายทางเรียบร้อยแล้ว สําหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
(สายสีแดง) บางซื่อ-รังสิต รฟท. ได้ทําสัญญากู้ต่อจากกระทรวงการคลังแล้ว 700 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 464 
ล้านบาท อยู่ระหว่างดําเนินการทําสัญญา 
 2.1.2  การก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ) วงเงินรวม 130,665.29 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.31 ของแผนฯ ประกอบด้วย  
 2.1.2.1  เงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการ รฐัวิสาหกิจ 2 แห่ง กู้เงินเพ่ือลงทุน 
ในโครงการ โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ําประกัน วงเงินรวม 10,800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.66  
ของแผนฯ ได้แก่  
     (1) การไฟฟูานครหลวง (กฟน.) ออกพันธบัตร วงเงินรวม 2,000 
ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่คํ้าประกัน เพ่ือดําเนินโครงการแผนปรับปรุงและขยายระบบจําหน่ายพลังไฟฟูา 
ฉบับที่ 10 จํานวน 1,000 ลา้นบาท และฉบับที่ 11 จํานวน 1,000 ล้านบาท  
     (2) การไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ออกพันธบัตร วงเงินรวม 8,800 
ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่คํ้าประกัน เพ่ือดําเนินโครงการก่อสร้างและปรบัปรุงเสริมระบบจําหน่าย ระยะที่ 7 
ส่วนที่ 1 จํานวน 3.28 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟูา ระยะที่ 7 ส่วนที่ 2 จํานวน 
65.92 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟูา ระยะที่ 8 ส่วนที่ 2 จํานวน 263.71 ล้านบาท 
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจําหน่าย ระยะท่ี 7 จํานวน 1,464.05 ล้านบาท โครงการก่อสร้าง
ระบบจําหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ําไปยังเกาะต่างๆ (เกาะมะพร้าว เกาะนาคาใหญ่ จ. ภูเก็ต และเกาะพระทอง 
จ. พังงา) จํานวน 21.83 ล้านบาท โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบจําหน่าย 1,941 ล้านบาท 
โครงการก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้น้ํา 115 เควี (วงจรที่ 3) ไปยังเกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี จํานวน 78.38 
ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟูา ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1 - 4 จํานวน 2,096.45 ล้านบาท 
โครงการเพิ่มความน่าเชื่อถือได้ของระบบไฟฟูา ระยะที่ 3 จํานวน 1,680.71 ล้านบาท โครงการก่อสร้าง
ระบบจําหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ําไปยังเกาะต่างๆ (เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด) จํานวน 617.02 ล้านบาท 
โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ําไปยังเกาะพะงัน จ. สุราษฎร์ธานี จํานวน 168.17 ล้านบาท โครงการ
พัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบอัตโนมัติ (Automatic Meter Reading : AMR) ระยะที่ 2 จํานวน 209.48 
ล้านบาท โครงการขยายเขตไฟฟูาให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ จํานวน 100 ล้านบาท และโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ จํานวน 90 ล้านบาท 
   2.1.2.2 เงินกู้เพื่อด าเนินกิจการทั่วไปและอ่ืนๆ รัฐวิสาหกิจ 5 แห่ง กู้เงินเพ่ือ
ดําเนินกิจการทั่วไปและอ่ืนๆ วงเงินรวม 119,865.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.72 ของแผนฯ โดยเป็นหนี้ที่
กระทรวงการคลังค้ําประกัน จํานวน 117,965.29 ล้านบาท และหนี้ที่กระทรวงการคลังไม่คํ้าประกัน จํานวน 
1,900 ล้านบาท ได้แก่ 
     (1) กฟภ. ออกพันธบัตร วงเงินรวม 1,600 ล้านบาท เพื่อนํามาใช้
ดําเนินงานปกต ิโดยกระทรวงการคลังไม่คํ้าประกัน  
     (2) รฟท. ออกพันธบัตรและกู้เงินจากธนาคารพาณิชย ์วงเงินรวม 
9,664 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ําประกัน แบ่งเป็น 1. เงินกู้เพ่ือบรรเทาการขาดสภาพคล่อง จํานวน 8,864 
ล้านบาท และ 2. วงเงินเบิกเกินบัญชีเพ่ือบรรเทาการขาดสภาพคล่อง จํานวน 800 ล้านบาท  

/ (3)... 
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     (3) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ออกพันธบัตรและกู้เงิน 
จากธนาคารพาณิชย์ วงเงินรวม 5,057.29 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ําประกัน เพ่ือเป็นค่าน้ํามัน 
และค่าเหมาซ่อม ประจําปีงบประมาณ 2557 จํานวน 2,301.13 ล้านบาท และเพ่ือเป็นเงินกู้ค่าดอกเบี้ย 
ที่ครบกําหนดในปีงบประมาณ 2557 จํานวน 2,756.16 ล้านบาท  
     (4) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จาํกัด (ธพส.) กู้เงินจาก
ธนาคารพาณิชย์ จํานวน 300 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่คํ้าประกัน เพ่ือเสริมสภาพคล่องในการดําเนิน
โครงการศูนย์ราชการฯ 
     (5) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
ออกพันธบัตรและกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ วงเงินรวม 103,244 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ําประกัน 
แบ่งเป็น 1. เงินกู้เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาราคา
ผลิตผลทางการเกษตรตามนโยบายรัฐบาล จํานวน 13,244 ล้านบาท และ 2. เงินกู้เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน 
ในการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือก (นาปี) ปีการผลิต 2556/57 จํานวน 90,000 ล้านบาท 

 2.2  ผลการปรับโครงสร้างหนี้ ซ่ึงประกอบด้วย 
 2.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ) วงเงินรวม 460,035.74 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.52 ของแผนฯ ประกอบด้วย 
 2.2.1.1  หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ วงเงิน 272,665 
ล้านบาท ประกอบด้วย  
    (1) ตั๋วเงินคลัง : ในช่วงปีงบประมาณ 2557 มียอดตั๋วเงินคลัง 
ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดรวม 102,135 ล้านบาท กระทรวงการคลังได้ดําเนินการแปลงตั๋วเงินคลังเป็นตั๋วสัญญา 
ใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ จํานวน 11,635 ล้านบาท รวมทั้งได้ดําเนินการ Roll-over ตั๋วเงินคลังเพ่ือใช้สําหรับ
บริหารสภาพคล่องของรัฐบาลในปีงบประมาณถัดไป วงเงินรวม 90,500 ล้านบาท (แบ่งเป็น 1. ตั๋วเงินคลัง
เพ่ือใช้ในการบริหารดุลเงินสด จํานวน 80,000 ล้านบาท และ 2. ตั๋วเงินคลังที่กู้มาเพ่ือชดเชยการขาดดุล
งบประมาณในปีงบประมาณ 2557 จํานวน 10,500 ล้านบาท) 
   (2) พันธบัตรรัฐบาล/ตราสารหนี้อ่ืนๆ ที่ครบกําหนดชําระ 
ในปีงบประมาณ 2557 วงเงินรวมทั้งสิ้น 170,530 ล้านบาท กระทรวงการคลังได้ดําเนินการ Roll-over 
พันธบัตรดังกล่าว ด้วยการทยอยกู้เงินล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ จํานวน 65,800 ล้านบาท (แบ่งเป็น  
1. ตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ จํานวน 25,800 ล้านบาท และ 2. พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ
บริหารหนี้  จํานวน 40,000 ล้านบาท) รวมกับการกู้เงินในวันที่หนี้ครบกําหนดชําระ จํานวน 104,730  
ล้านบาท (แบ่งเป็น 1. ตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการบริหารหนี้ จํานวน 28,730 ล้านบาท และ 2. พันธบัตรรัฐบาล
เพ่ือการบริหารหนี้ จํานวน 76,000 ล้านบาท) 
 2.2.1.2  หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน (Financial Institutions Development: FIDF) วงเงิน 129,123.74 
ล้านบาท 
   (1) FIDF 1 : กระทรวงการคลังดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้ FIDF 1 
วงเงินรวม 65,000 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ จํานวน 57,000 ล้านบาท 
การกู้เงินระยะยาว จํานวน 4,000 ล้านบาท และใช้เงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการชําระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหาย
ของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน-2 จํานวน 4,000 ล้านบาท  

/ (2)... 
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   (2) FIDF 3 : กระทรวงการคลังดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้ FIDF 3  
วงเงินรวม 64,123.74 ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน จํานวน 21,423.74 ล้านบาท พันธบัตรรัฐบาล
เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี ้จํานวน 25,000 ล้านบาท และใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนต้นเงินกู้ชดใช้
ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน-2 จํานวน 17,700 ล้านบาท  

2.2.1.3 หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  
วงเงิน 58,247 ล้านบาท  
   กระทรวงการคลังมีหนี้เงินกูด้ังกล่าวที่ครบกําหนดชําระและวางแผน
จะ Roll-over จํานวน 60,470 ล้านบาท ซึ่งในช่วงปลายเดือนกันยายน 2556 ได้ใช้งบชําระหนี้มาชําระคืนหนี้
ก่อนครบกําหนดชําระ จํานวน 2,223 ล้านบาท ทําให้มีหนี้ที่จะต้อง Roll-over ในปีงบประมาณ 2557 
จํานวน 58,247 ล้านบาท กระทรวงการคลังจึงดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือ
การปรับโครงสร้างหนี้ จํานวน 21,000 ล้านบาท พันธบัตรรัฐบาลประเภททยอยชําระคืนเงินต้น จํานวน 13,000 
ล้านบาท ตั๋วสัญญาใช้เงิน จํานวน 5,000 ล้านบาท และใช้งบชําระหนี้ จํานวน 19,247 ล้านบาท และในช่วงปลาย
เดือนกันยายน 2557 กระทรวงการคลังได้นํางบชําระหนี้ที่เหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ 2557 ไปชําระหนี้ตั๋ว
สัญญาใช้เงินก่อนครบกําหนดเพ่ิมเติมอีก จํานวน 3,619 ลา้นบาท ทําให้สามารถประหยัดดอกเบี้ยได้ 
403.89 ล้านบาท  
  2.2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ) รัฐวิสาหกิจ จํานวน 
7 แห่ง ได้ดําเนินการ Roll-over และบริหารจัดการหนี้ในประเทศ วงเงินรวม 180,149.24 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 99.54 ของแผนฯ โดยเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน จํานวน 177,461.99 ล้านบาท 
และหนี้ที่กระทรวงการคลังไม่ค้ําประกัน จํานวน 2,687.25 ล้านบาท ได้แก่ 

(1)  การเคหะแห่งชาติ (กคช.) กู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จํานวน 3,000 
ล้านบาท เพ่ือ Roll-over พันธบัตรและหนี้ที่ครบกําหนดชําระ โดยกระทรวงการคลังค้ําประกัน  
 (2)  การทางพิเศษแห่งประเทศไทยออกพันธบัตร จํานวน 3,600 ล้านบาท  
เพ่ือ Roll-over พันธบัตรและหนี้ที่ครบกําหนดชําระ โดยกระทรวงการคลังค้ําประกัน และใช้เงินรายได้ จํานวน 
1,300 ล้านบาท ชําระคืนหนี้ในวันที่ครบกําหนดชําระ 
 (3)  รฟท. ออกพันธบัตร จํานวน 11,890 ล้านบาท และกู้เงินจากธนาคาร
พาณิชย์ จํานวน 3,887.08 ล้านบาท เพ่ือ Roll-over พันธบัตรและหนี้ที่ครบกําหนดชําระ โดยกระทรวงการคลัง
ค้ําประกัน และใช้เงินรายได้ จํานวน 99.28 ล้านบาท ชําระคืนหนี้ในวันที่ครบกําหนดชําระ  
 (4)  ขสมก. ออกพันธบัตร จํานวน 13,842.71 ล้านบาท เพ่ือ Roll-over 
พันธบัตรและหนี้ที่ครบกําหนดชําระ โดยกระทรวงการคลังค้ําประกัน  
 (5)  องค์การคลังสินค้า (อคส.) ใช้เงินรายไดจ้ากการระบายข้าว จํานวน 
111.37 ล้านบาท ชําระคืนหนี้โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/53 ที่ครบกําหนดชําระ 
สําหรับหนี้คงเหลือ จํานวน 635.59 ล้านบาท อคส. อยู่ระหว่างดําเนินการขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพ่ือดําเนินการ
ปิดบัญชีโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก ปี 2552/53 โดย อคส. มีแนวทางที่จะขอโอนเปลี่ยนแปลง
เงินเหลือจ่ายจากโครงการรับจํานํามันสําปะหลังมาใช้ชําระหนี้โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก  
ปี 2552/53    
 (6)  ธพส. ดําเนินการขยายอายุสัญญาเงินกู้ธนาคารกรุงไทย จํานวน 500 
ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ําประกัน สําหรับโครงการจ่ายค่าก่อสร้างแทนหน่วยงานราชการที่ขอ 
ปรับแก้ไขแบบ โดยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ได้นําเงินที่ได้รับคืนจากสํานักงานศาลยุติธรรม ซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ศาลฎีกา ชําระคืนหนี้ก่อนครบกําหนดชําระ จํานวน 500 ล้านบาท ทําให้ 
สามารถประหยัดดอกเบี้ยได้ 2.89 ล้านบาท 

/ (7).... 
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 (7)  ธ.ก.ส. มีหนี้ที่ครบกําหนดชําระและวางแผนจะ Roll-over จํานวน 
142,116.90 ล้านบาท ซึ่งในช่วงปลายเดือนกันยายน 2556 ได้มีเงินระบายข้าวมาชําระคืนหนี้ก่อนครบ
กําหนดชําระ จํานวน 198.10 ล้านบาท ทําให้มีหนี้ที่จะต้อง Roll-over ในปีงบประมาณ 2557 จํานวน 
141,918.80 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. ได้ดําเนินการดังนี้  
       - หนี้เงินกู้โครงการรับจ าน าผลิตผลทางการเกษตร ปีการผลิต 2551/52  
จ านวน 30,596.80 ล้านบาท โดยการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ จํานวน 29,920.20 ล้านบาท เพ่ือ Roll-over 
หนี้ที่ครบกําหนดชําระ โดยกระทรวงการคลังค้ําประกัน และใช้เงินที่ได้รับจากการระบายข้าว จํานวน 676.60 
ล้านบาท ทยอยชําระคืนหนี้ก่อนครบกําหนดชําระ ทําให้สามารถประหยัดดอกเบี้ยได้รวม 11.45 ล้านบาท 
       - หนี้เงินกู้โครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 
และผลิตผลทางการเกษตรอ่ืนๆ และโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 
จ านวน 111,322 ล้านบาท โดยการออกพันธบัตร จํานวน 31,131 ล้านบาท และกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ 
จํานวน 30,000 ล้านบาท (โดยกระทรวงการคลังค้ําประกัน) ใช้งบชําระหนี้ จํานวน 8,941 ล้านบาท  
และเงินที่ได้จากการระบายข้าว จํานวน 41,250 ล้านบาท ทั้งนี้ งบชําระหนี้และรายได้จากการระบายข้าว
ดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 50,191 ล้านบาท ได้ใช้ชําระคืนหนี้ แบ่งเป็น 1. ชําระคืนหนี้ในวันที่ครบกําหนดชําระ 
จํานวน 22,000 ล้านบาท และ 2. ชําระคืนหนี้ก่อนครบกําหนดชําระ จํานวน 28,191 ล้านบาท ทําให้
สามารถประหยัดดอกเบี้ยได้รวม 75.47 ล้านบาท  
       อย่างไรก็ดี จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 อนุมัติ 
ในหลักการให้ ธ.ก.ส. สามารถปรับลดวงเงินในแผนการปรับโครงสร้างหนี้ลงตามจํานวนเงินที่จะได้รับจากการ
ระบายผลผลิตการเกษตร และให้นํากรอบวงเงินกู้เท่ากับจํานวนที่ปรับลดดังกล่าว ซึ่งเท่ากับ 50,191 ล้านบาท 
(8,941 + 41,250) มาปรับเพ่ิมในวงเงินกู้ใหม่เพ่ือดําเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผล
ทางการเกษตรตามนโยบายรัฐบาลนั้น ธ.ก.ส. จึงได้ดําเนินการกู้เงินในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงมกราคม 
2557 จํานวน 50,191 ล้านบาท เพ่ือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลทางการเกษตร
ตามนโยบายรัฐบาลแล้ว และในช่วงปลายเดือนกันยายน 2557 ธ.ก.ส. ได้นําเงินที่ได้รับจากการระบายข้าว 
จํานวน 5,000 ลา้นบาท มาชาํระคืนหนี้เงินกู้เพ่ิมเติม ทําให้สามารถประหยัดดอกเบี้ยได้เพ่ิมอีก 443.17 ล้านบาท  

 2.3 ผลการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
 2.3.1  การบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 31,335.80 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 41.53 ของแผนฯ ประกอบด้วย 
  2.3.1.1 หนี้ในประเทศ มีรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง ดําเนินการบริหารความเสี่ยง 
วงเงินรวม 3,656.80 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    (1) กคช. ชําระคืนหนี้ก่อนครบกําหนด จํานวน 2,250 ล้านบาท 
ทําให้สามารถประหยัดดอกเบี้ยได้ 34.90 ล้านบาท 
    (2) ธพส. ชําระคืนหนี้ก่อนครบกําหนด จํานวน 200 ล้านบาท  
ทําให้สามารถประหยัดดอกเบี้ยได้ 5.26 ล้านบาท 
   (3) ธ.ก.ส. ชําระคืนหนี้ก่อนครบกําหนด จํานวน 1,206.80 ล้านบาท 
ทําให้สามารถประหยัดดอกเบี้ยได้ 73.64 ล้านบาท 
  2.3.1.2 หนี้ต่างประเทศ วงเงินรวม 27,679 ล้านบาท  
    กระทรวงการคลังได้บริหารความเสี่ยงหนี้เงินเยนที่ รฟม. กู้จาก 
JICA โดยแปลงหนี้เงินเยนเป็นหนี้เงินบาท วงเงินรวม 87,918.50 ล้านเยน หรือเทียบเท่า 27,679 ล้านบาท 
ทําให้สามารถประหยัดดอกเบี้ยได้ท้ังสิ้น 4,997 ล้านบาท      

/ 2.4.... 
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 2.4 ผลการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ ประกอบด้วย 
  2.4.1 การก่อหนี้ใหม ่วงเงินรวม 58,325.78 ล้านบาท ประกอบด้วย 
 2.4.1.1 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) กู้เงินรวมทั้งสิ้น 18,795.78 
ล้านบาท แบ่งเป็น 1. การกู้เงินต่างประเทศ วงเงิน 461.80 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 14,315.78 
ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องบิน B777-300ER จํานวน 3 ลาํ และ 2. การกูเ้งินในประเทศ วงเงินรวม 4,480 
ล้านบาท เพื่อดําเนินกิจการทั่วไป  
 2.4.1.2 บริษัท ป.ต.ท. จํากดั (มหาชน) ออกหุ้นกูส้กุลเงินบาท วงเงิน 
22,000 ล้านบาท  
 2.4.1.3 เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line รัฐวิสาหกิจ 
จํานวน 4 แห่ง กู้เงินระยะสั้นในรูป Credit Line วงเงินรวมทั้งสิ้น 17,530 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. การไฟฟูา 
ฝุายผลิตแห่งประเทศไทย จํานวน 10,000 ล้านบาท 2. กฟภ. จํานวน 4,500 ล้านบาท 3. บริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) จํานวน 3,000 ล้านบาท และ 4. ธพส. จํานวน 30 ล้านบาท 
  2.4.2 การบริหารหนี้ วงเงินรวม 3,276.79 ล้านบาท  
   บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวมทั้งสิ้น 
3,276.79 ล้านบาท โดยออกหุ้นกู้ในประเทศ วงเงิน 720 ล้านบาท เพ่ือ Roll-over หนี้เงินกู้ท่ีครบกําหนดชําระ 
และใช้เงินรายได้ จํานวน 2,556.79 ล้านบาท ชําระคืนหนี้ที่ครบกําหนดชําระ         

3. สรุปผลการด าเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2557 
3.1 จากผลการดําเนินงานที่กล่าวมา กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้บริหารและจัดการ 

หนี้สาธารณะตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2557 เป็นจํานวน 1,075,670.07 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.03 ของแผนฯ และเมื่อรวมกับการกู้เงินและบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ จํานวน 61,602.57 ล้านบาท กระทรวงการคลัง
และรัฐวิสาหกิจได้กู้เงินและบริหารหนี้รวม 1,137,272.64 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นการก่อหนี้ใหม่ จํานวน 
462,475.07 ล้านบาท และการบริหารหนี้ จํานวน 674,797.57 ล้านบาท 
   ทั้งนี้ การกู้เงินและบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจ จํานวน 420,772.90 ล้านบาท แบ่งเป็น 
การกู้เงินและบริหารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ําประกันและให้กู้ต่อเป็นเงินบาท จํานวน 312,447.28 ล้านบาท 
และไม่ค้ําประกัน จํานวน 108,325.62 ล้านบาท  

3.2  การกู้เงินและคํ้าประกันของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2557 เป็นไปตามกรอบการกู้เงิน 
และคํ้าประกันที่พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมกําหนด ได้แก่ 
  3.2.1  การกู้เงินของรัฐบาลเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่า
รายได้ (มาตรา 21) กําหนดกรอบวงเงินกู้ไว้ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และร้อยละ 80 ของงบประมาณรายจ่ายสําหรับชําระคืนเงินต้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2557
เท่ากับ 547,257 ล้านบาท ดังนั้น การกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จํานวน 250,000 ล้านบาท  
จึงอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่กฎหมายกําหนด 

3.2.2  การกู้เงินจากต่างประเทศของรัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (มาตรา 22 
มาตรา 23 และมาตรา 25) กําหนดกรอบวงเงินกู้ไว้ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
ซึ่งในปงีบประมาณ 2557 เท่ากับ 252,500 ล้านบาท  ดังนั้น การกู้เงินบาทแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 
จํานวน 6,000 ล้านบาท จึงอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่กฎหมายกําหนด 

/ 3.2.3… 
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3.2.3  การค้ําประกันเงินกู้และการให้หน่วยงานอ่ืนกู้ต่อเป็นเงินบาท (มาตรา 28) 
กําหนดกรอบการค้ําประกันเงินกู้และการให้กู้ต่อไว้ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 เท่ากับ 505,000 ล้านบาท ดังนั้น การค้ําประกันเงินกู้
และให้กู้ต่อเป็นเงินบาทของกระทรวงการคลัง จาํนวน 312,447.28 ล้านบาท จึงอยู่ภายใต้กรอบวงเงิน  
ที่กฎหมายกําหนด 

3.3 ผลการบริหารหนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ทําให้ลดยอดหนี้คงค้างได้ 108,657.84 
ล้านบาท รวมทั้งประหยัดดอกเบี้ยได้ 6,047.67 ล้านบาท ซ่ึงกระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้ใช้เครื่องมือ
ทางการเงินและอาศัยโอกาสที่ภาวะตลาดการเงินเอ้ืออํานวยดําเนินการบริหารหนี้ ด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้การ
บริหารจัดการหนี้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ กระทรวงการคลังสามารถจัดหาเงินกู้ท่ีมี
ต้นทุนต่ํา และอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังที่กําหนด 

3.4 การจัดหาเงินกู้ของภาครัฐทําให้รัฐบาลมีเงินเพียงพอต่อการใช้จ่ายในการบริหารประเทศ  
และการฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินโครงการและแผนงานลงทุน
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการที่สําคัญ เช่น โครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ โครงการรถไฟฟูา
สายสีน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ โครงการรถไฟฟูาสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 
ของ รฟม. โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-
แก่งคอย โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย 8 สายทาง โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพ้ืนที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ของ รฟท. เป็นต้น 

3.5 การระดมทุนของรัฐบาลด้วยวิธีการออกพันธบัตรทําให้มีปริมาณการออกพันธบัตร
อย่างสม่ําเสมอและเพียงพอในการสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark) เพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 

3.6 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีจํานวน 5,690,814.15  
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.18 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) 
โดยเป็นหนี้ของรัฐบาล จํานวน 3,965,455.04 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน จํานวน 
1,087,393.91 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) จํานวน 626,508.18 
ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ จํานวน 11,457.02 ล้านบาท ส่วนกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินนั้นไม่มีหนี้คงค้าง  
 โดยหนี้สาธารณะดังกล่าวสามารถจําแนกตามแหล่งที่มา เป็นหนี้ต่างประเทศ 
358,177.71 ล้านบาท และหนี้ในประเทศ 5,332,636.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.29 และร้อยละ 93.71 
ตามลําดับ และจําแนกตามอายุหนี้คงเหลือ แบ่งเป็นหนี้ระยะยาว 4,874,050.50 ล้านบาท และหนี้ระยะสั้น 
816,763.65 ล้านบาท หรอืคิดเป็นร้อยละ 85.65 และร้อยละ 14.35 ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 1  

/ ตารางท่ี 1... 
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ตารางท่ี 1 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที ่30 กันยายน 2557 
 หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 30 ก.ย. 2556 30 ก.ย. 2557 % GDP 
1. หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 3,774,819.49 3,965,455.04 32.88 

1.1 หนี้ต่างประเทศ 69,836.14 75,184.66  
1.2 หนี้ในประเทศ 3,704,983.35 3,890,270.38  

2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน 1,112,973.85 1,087,393.91 9.02 
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ าประกัน 449,116.01 425,896.85  

- หนี้ต่างประเทศ 113,263.51 107,511.79  
- หนี้ในประเทศ 335,852.50 318,385.06  

2.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน 663,857.84 661,497.06  
- หนี้ต่างประเทศ 191,292.31 172,586.48  
- หนี้ในประเทศ 472,565.53 488,910.58  

3. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกัน) 541,932.01 626,508.18 5.19 
3.1 หนี้ต่างประเทศ 3,679.21 2,894.78  
3.2 หนี้ในประเทศ 538,252.80 623,613.40  

4. หนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ - - - 
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน - -  
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่คํ้าประกัน  -  -  

5. หนี้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 834.69 11,457.02 0.09 
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ําประกัน - -  
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไม่คํ้าประกัน 834.69 11,457.02  

6. รวม 1.+ 2.+ 3.+ 4.+ 5. 5,430,560.04 5,690,814.15 47.18 
หมายเหตุ:  1. GDP ปี 2556 เท่ากับ 11,898.71 พันล้านบาท และประมาณการ GDP 2557 เท่ากับ 12,268 พันล้านบาท  

 (สศช. ณ 17 พฤศจิกายน 2557) 
2. สบน. ได้ปรับวิธีการคํานวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วน Debt/GDP สะท้อนค่าท่ีใกล้เคียงความเป็นจริงท่ีสุด 

โดย GDP ของเดือนกันยายน 2557 คํานวณดังน้ี (GDP ไตรมาส 4 ปี 56) + (GDP ไตรมาส 1 - 3 ปี 57) เท่ากับ 
12,061.09 พันล้านบาท  
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลส าเร็จของโครงการเงินกู้ 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
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1.  รายงานผลส าเร็จของโครงการเงินกู้ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 ข้อ 16 กําหนดให้

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะติดตามประเมินผลโครงการหรือแผนงานที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ และจัดทํารายงาน
ผลสําเร็จของโครงการนั้น ประกอบด้วย ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ
ของโครงการ และความยั่งยนืของโครงการเพ่ือเสนอต่อกระทรวงการคลงัพร้อมกับรายงานการกู้เงินและการค้ําประกัน 
ตามนัยมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 

ในปีงบประมาณ 2557 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ดําเนินการติดตามประเมินผล
โครงการเงินกู้ที่ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะที่ 1 
และ 2 ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และโครงการบ้านเอ้ืออาทร ระยะที่ 5 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (วัดประดู่) 
ของการเคหะแห่งชาติ 

1.1  โครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ระยะที่ 1 และ 2 (National Metrology Development 
Phase 1 and 2) 

ความเป็นมาของโครงการ 
กระทรวงการคลังได้ลงนามในสัญญากู้เงินเลขที่ TXXIV-3 และเลขท่ี TXXV-2 กับธนาคาร

เพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุุน (JBIC) ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของญี่ปุุน (JICA) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2542 วงเงิน 722 ล้านเยน และวันที่ 22 กันยายน 2543 วงเงิน 
2,202 ล้านเยน ตามลําดับ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการ การจัดซื้อเครื่องมือวัด 
ที่ได้มาตรฐานสากล เพ่ือช่วยสนับสนุนการให้บริการถ่ายทอดค่ามาตรฐานแห่งชาติให้กับมาตรฐานอ้างอิง 
ในห้องปฏิบัติการสอบเทียบของภาครัฐและเอกชน รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ   

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้มีอาคารห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐานสากล 

2. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในการให้บริการ 
เพ่ือถ่ายทอดค่ามาตรฐานแห่งชาติให้กับมาตรฐานอ้างอิงในห้องปฏิบัติการสอบเทียบของภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 

3. เพ่ือสนับสนุนสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติในการให้ความร่วมมือ สนับสนุนองค์กร 
ที่เก่ียวข้องกับระบบมาตรวิทยา 
 

/ ผลการ... 
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ผลการประเมินโครงการ 

หลักเกณฑ ์
ผลการ
ประเมิน 

การประเมินก่อนเริ่มโครงการ การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ 

1. ความ
สอดคล้องของ
วัตถุประสงค์
โครงการ 

พึงพอใจมาก (ระดับนโยบาย) 
1. แผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยา
แห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2542-2551)  
มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาระบบมาตรวิทยา
แห่งชาติให้เป็นหลักประกันความถูกต้องของ
การวัด การทดสอบ เพื่อให้ผลิตภณัฑ ์
มีคุณภาพไดต้รงตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 
ดังนั้น โครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยา
แห่งชาติ ระยะที่ 1 และ 2 ซึ่งได้มีการลงทุน
ก่อสร้างและจัดหาเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
และเครื่องมือวัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการให้บริการถ่ายทอดค่ามาตรฐานแห่งชาติ
ให้แก่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบของภาครัฐ
และเอกชน จึงมคีวามสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของแผนแม่บทดังกล่าวข้างต้น   

(ระดับนโยบาย) 
1. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ( พ.ศ. 
2555-2559) ได้กําหนดยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่การเจริญเติบโตอย่างมคีุณภาพ โดยการสรา้ง
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและประยุกต์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ซึ่งสอดรับกับแผนแม่บทการพัฒนาระบบ 
มาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2559) ที่ต้องการ
พัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติให้สามารถรองรับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการในประเทศ ตลอดจนมมีาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
ในระดับสากล และกระจายตัวอยู่ท่ัวภูมิภาคของประเทศ  

2.ประสิทธิภาพ
โครงการ 

พึงพอใจ 2.1 ขอบเขตการดาํเนินโครงการ (Scope) 

กิจกรรมโครงการ 
1) งานจ้างที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
 

2) งานก่อสร้างอาคาร 

3) งานจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์  
พร้อมติดตั้ง 

 

 

 

 

 

เปรียบเทยีบผลการดําเนินงาน 

แผน ผล 
จัดจ้างที่ปรึกษาในการ 
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
สร้างอาคารทีม่ีมาตรฐาน 

จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์
การวัดที่ได้มาตรฐานสากล   
7 สาขา ได้แก ่
  1. สาขาเสียงและการ
สั่นสะเทือน 
  2. สาขาเคมีและชีวภาพ 
  3. สาขาเชิงกล 
  4. สาขาไฟฟูา 
  5. สาขาแสง 
  6. สาขามติ ิ
  7. สาขาอุณหภูม ิ

ได้จัดจ้างที่ปรึกษาภายใต้สญัญา 
Nimt/2544/04/2545 
ประกอบด้วย 3 บริษัท คือ 
EEC Construction 
Management  Co., Ltd. 
Asian Consultant and 
Technology Co., Ltd. 
และ Nikken Sekkei Ltd 
 
อาคารผดุงมาตร 

มีเครื่องมือและอุปกรณ ์
การวัด 7 สาขา 

/ หลักเกณฑ.์.. 
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หลักเกณฑ ์
ผลการ
ประเมิน 

การประเมินก่อนเริ่มโครงการ การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ 

2.2 ระยะเวลาดําเนินงาน (Schedule)  

กิจกรรมโครงการ 
1) งานจ้างที่ปรึกษา 
2) งานก่อสร้างอาคาร 
3) งานจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์  
พร้อมติดตั้ง 

 

 

เปรียบเทยีบผลการดําเนินงาน 

แผน (เริ่ม/เสร็จ) ผล (เริ่ม/เสร็จ) 
ส.ค. 2542 - เม.ย. 2543 
ธ.ค. 2543 - เม.ย. 2546 
มิ.ย. 2543 - ก.พ. 2544 

ก.ค. 2543 - พ.ค. 2544 
ส.ค. 2544 - ส.ค. 2546 
พ.ค. 2544 - ส.ค. 2551  

2.ประสิทธิภาพ
โครงการ (ต่อ) 

พึงพอใจมาก 2.3 ค่าใช้จ่ายโครงการ  (Project Cost) 
(1) วงเงินท้ังหมดของโครงการ 

- เงินกู้ JICA ระยะที่ 1 
- เงินกู้ JICA ระยะที่ 2 
รวมเงินลงทุนทั้งหมด 

 

(2) ผลการเบิกจ่ายเงินกู ้
เงินกู้ JICA ระยะที่ 1 
- ค่าเครื่องมือ/อุปกรณ์/งานก่อสรา้ง 
- ค่าบริการที่ปรึกษา 
- ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด 
รวมเงินลงทุนทั้งหมด 

     
เงินกู้ JICA ระยะที่ 2 
- ค่าเครื่องมือ/อุปกรณ์/งานก่อสรา้ง 
- ค่าบริการที่ปรึกษา 
- ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด 
รวมเงินลงทุนทั้งหมด 

 
(3) ผลการเบิกเงินกู้ JICA ในแต่ละ
กิจกรรมย่อย 

- ค่างานก่อสร้าง 
- ค่าจ้างท่ีปรึกษา 
- ค่าจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ ์

1. สาขาเสียงและการสั่นสะเทือน 
2. สาขาเคมีและชีวภาพ 
3. สาขาเชิงกล 
4. สาขาไฟฟูา 
5. สาขาแสง 
6. สาขามิต ิ
7. สาขาอุณหภมู ิ

รวม  

 
แผน ผล 

722,000,000 เยน 
2,202,000,000 เยน 

691,018,243 เยน 
2,201,229,558 เยน 

2,924,000,000 เยน 2,892,247,801 เยน 
 
 

แผน ผล 
447,000,000 เยน 
210,000,000 เยน

65,000,000 เยน 

486,992,787 เยน 
204,025,456 เยน 

- 
722,000,000 เยน 691,018,243 เยน 

 

แผน ผล 
2,160,833,861 เยน 

38,666,240 เยน 
2,499,899 เยน 

2,162,524,653 เยน 
38,704,905 เยน 

- 
2,202,000,000 เยน 2,201,229,558 เยน 

 
เยน บาทเทียบเท่า 

899.52 ล้านเยน 
242.73 ล้านเยน 

 
101.30 ล้านเยน            
369.66 ล้านเยน 
264.30 ล้านเยน 
472.05 ล้านเยน 

86.97 ล้านเยน       
258.67 ล้านเยน 
156.63 ล้านเยน 

359.18 ล้านบาท 
96.92 ล้านบาท 

 
40.45 ล้านบาท 

147.60 ล้านบาท 
105.53 ล้านบาท 
188.49 ล้านบาท 

34.73 ล้านบาท 
103.29 ล้านบาท 

62.54 ล้านบาท 

2,851.83 ล้านเยน 1,138.73 ล้านบาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ หลักเกณฑ.์.. 
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หลักเกณฑ ์
ผลการ
ประเมิน 

การประเมินก่อนเริ่มโครงการ การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ 

3.ประสิทธิผล
โครงการ 

พึงพอใจมาก เพื่อประเมินการเพิม่ขีดความสามารถของ
สถาบันมาตรวิทยาในการสอบเทียบและ 
การวัดที่ได้รับการยอมรบัจากองค์การมาตร
วิทยาสากล รวมทั้งการบริการสอบเทียบ
เครื่องมือวัดของภาครัฐและภาคเอกชน 

3.1. ความสามารถทางการเปรียบเทียบและ
การวัด (Calibration Measurement 
Capability: CMC) ของสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติที่ได้รับการบรรจุไว้ใน Appendix C 
ของ BIPM แยกตามสาขาที่วัด 
       1. สาขาเสียงและการสั่นสะเทือน 

       2. สาขาเคมีและชีวภาพ 

       3. สาขาเชิงกล 

       4. สาขาไฟฟูา 

       5. สาขาแสง 

       6. สาขามติ ิ

       7. สาขาอุณหภูม ิ

               รวม 
 
 
 
 
 

3.2  การให้บริการของสถาบันมาตรวิทยา 
ในการสอบเทียบเครื่องมือวัดให้แก่
ห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
โรงงานอุตสาหกรรม 
       1. ใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือวดั 

       2. จํานวนช้ินงานทีส่่งเข้ารบัการส่งเทียบ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
หน่วย : จํานวนรหัสที่ BIPM บรรจุไว้ใน Appendix C 

ปีงบประมาณ 
2553 2554 2555 2556 

- 

3 

30 

319 

- 

25 

4 

- 

5 

30 

319 

5 

25 

11 

- 

20 

30 

319 

5 

34 

11 

18 

36 

19 

320 

5 

34 

19 

381 395 419 451 

 

 
 

 
หน่วย : จํานวนใบรับรอง/ชิ้นงาน 

2552 2553 2554 2555 
1,887 2,182 2,077 2,432 

3,689 4,294 3,982 3,171 

/ หลักเกณฑ.์.. 
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หลักเกณฑ ์
ผลการ
ประเมิน 

การประเมินก่อนเริ่มโครงการ การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ 

3.ประสิทธิผล
โครงการ (ต่อ) 
 

 3.3 การให้บริการของสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติในการสอบเทียบเครื่องมอืวัดให้แก่
ห้องปฏิบัติการจําแนกตามพื้นที่และสาขา 
ที่ให้บริการ (ยอดสะสมจนถึงปี 2555) 
หมายถึง ปี 2551-2555 

1. สาขาเสียงและการสั่นสะเทือน 

2. สาขาเคมีและชีวภาพ 

3. สาขาเชิงกล 

4. สาขาไฟฟูา 

5. สาขาแสง 

6. สาขามิต ิ

7. สาขาอุณหภมู ิ

รวม 

 
 

หน่วย : จํานวนใบรับรองสอบเทียบ 
พ้ืนที่ 

กทม. ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต้ 

327 367 21 24 20 

741 271 4 37 13 

1,272 1,607 40 10 6 

878 1,327 17 19 0 

46 73 0 0 0 

872 1,338 47 31 18 

420 359 19 7 1 

4,556 5,342 148 128 58 
 

4. ผลกระทบ
ของโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พึงพอใจมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อประเมินผลกระทบจากการดําเนินโครงการ
ที่มีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพการวดัของ
ประเทศไทย ตลอดจนการนาํศักยภาพ 
ในการวัดมาปรับใช้กับการยกระดบั 
คุณภาพชีวิตหรือการยกระดับคุณภาพ 
และความปลอดภัยของสินค้าเกษตร  
4.1 การพัฒนาศักยภาพการวัด 

1. สาขาเสียงและการสั่นสะเทือน 

2. สาขาเคมีและชีวภาพ 

3. สาขาเชิงกล 

4. สาขาไฟฟูา 

5. สาขาแสง 

6. สาขามิต ิ

7. สาขาอุณหภมู ิ

รวม 

 

 
 

 

หน่วย : จํานวนมาตรฐาน 
มาตรฐานใหม่ 
ที่ได้รับการ
สถาปนา 

การพัฒนา
วัสดุอ้างอิง 

เปรียบเทียบ 
ผลการวัดระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ 

7  6 

15 27 34 

27  28 

21  20 

21  3 

2  13 

5  10 

98 27 114 

 
 
 
 

/ หลักเกณฑ.์.. 
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หลักเกณฑ ์
ผลการ
ประเมิน 

การประเมินก่อนเริ่มโครงการ การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ 

4. ผลกระทบ
ของโครงการ 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2 โครงการ/กจิกรรมทีส่นบัสนนุการยกระดับ
คุณภาพชีวิต/ยกระดับคณุภาพสินค้า 
 

 
1.  โครงการสถาปนาขีดความสามารถในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของระบบเครื่องมือ
วัดความดันโลหิตในประเทศไทยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
วัตถุประสงค์ 
- เพือ่ยกระดับมาตรฐานเครื่องวัดความดันโลหิต
ให้เกิดผลการวดัที่ถูกต้อง แม่นยํา สําหรับ
เครื่องวัดความดันโลหิตในห้องปฏบิัติการ
ทางการแพทย์ และเครื่องวัดความดันโลหิต
เพื่อการคุ้มครองผู้บรโิภค 

โครงการ/กิจกรรม 

 

 
      จากการสุ่มตัวอย่างตรวจสอบเครื่องวัดความดันโลหิต 
ของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 
1,200 เครื่องทั่วประเทศ พบว่ามีเครื่องที่ไมผ่่านมาตรฐาน
ประมาณรอ้ยละ 20 ของเครื่องมอืที่สุ่มตรวจ โดยสาเหตสุ่วนใหญ่
เกิดจากผู้ใช้งานขาดข้อมลูทางเทคนิค และวิธีการเปลีย่น
อะไหลเ่ครื่องใหม่ ในการนี้ โครงการไดส้นับสนุนการกําหนด
เกณฑ์คุณสมบัติเครื่องมือวัดความดันโลหิตที่จําหน่ายในประเทศ 
และการกําหนดใหม้ีการทดสอบเครื่องมือตามระยะเวลา 
(Periodic Verification) รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานวิธีการ
ทดสอบเครื่องมือวัดความดันโลหติ 
 

2.1 วัสดุอ้างอิงเพื่อตรวจปริมาณแคดเมียมในข้าว เนื่องจาก
การปนเปื้อนจะทําใหเ้กิดการสะสมสารแคดเมียมในไตและตับ 
ส่งผลใหร้่างกายมภีาวะกระดูกเปราะและโลหติจาง ดังนั้น 
วัสดุอ้างอิงดังกลา่วจะนํามาใช้ในการทดสอบการปนเปื้อน
แคดเมียมในข้าวก่อนนํามาบริโภคหรือการส่งออก รวมทั้ง
ประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะหข์องผู้ผลิต 
2.2 วัสดุอ้างอิงเพื่อตรวจวัดค่าความหวานในกระบวนการ
ปลูกอ้อยหรือผลิตน้าํตาล เนื่องจากค่าความหวานจะเป็น
ตัวช้ีวัดทีโ่รงงานน้ําตาลใช้ในการกําหนดราคารับซื้ออ้อย 
จากชาวไร่ ดังนั้นการตรวจวดัค่าความหวานท่ีถูกต้อง แม่นยํา  
โดยใช้วัสดดุังกล่าวช่วยประกันคณุภาพการตรวจวเิคราะห์ 
จะช่วยให้เกิดการยอมรับระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 
2.3 วัสดุอ้างอิงเพื่อตรวจวัดก๊าซออกซิเจนในอากาศ เนื่องจาก
การทํางานในเหมืองแร่/อุโมงค์ หรือสถานที่เก็บวัตถุไวไฟต่างๆ 
จําเป็นต้องมีการควบคุมระดับก๊าซออกซิเจนให้อยู่ในระดับ 
ที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องปฏิบัติงาน 
ในบริเวณดังกล่าว ดังนั้น วสัดุอ้างอิงดังกล่าวจะช่วยยืนยัน
คุณภาพเครื่องมือวัด ตลอดจนสรา้งความมัน่ใจและความปลอดภยั
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 

ผลประโยชน์ที่ได้รับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการผลิตวสัดุอ้างอิงทางเคมีสําหรับ 
การประกันคณุภาพการตรวจวิเคราะห ์
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อนําวัสดุอ้างอิงทางเคมีไปใช้ประกัน
คุณภาพ การตรวจวเิคราะห์คณุภาพสินค้า
และผลิตภัณฑ ์
 
 
 
 

/ หลักเกณฑ.์.. 
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หลักเกณฑ ์
ผลการ
ประเมิน 

การประเมินก่อนเริ่มโครงการ การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ 

5.ความยั่งยืน
ของโครงการ  
 

พึงพอใจมาก เพื่อประเมินความต่อเนื่องของการดําเนินงาน
ภายหลังจากโครงการเงินกู้ได้ดําเนินการแล้วเสรจ็ 
 
 
แหล่งรายได้ของสถาบันมาตรวิทยา 
1. เงินงบประมาณ (งบรายจ่ายอืน่) 
2. รายได้คา่บริการ 
3. เงินกู้ DPL 
4. เงินงบประมาณ (งบลงทุนก่อสร้าง) 
        รวม 
 

 

 
หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ 

2552 2553 2554 2555 

200,000,000 200,000,000 255,000,000 200,000,000 

19,497,350 24,921,361 18,758,895 26,085,441 
   429,538,536 
   67,640,000 

219,497,350 224,921,361 273,758,895 723,263,977  

 
สรุปผลการประเมินโครงการ 

หลักเกณฑ์ รายละเอียด ผลการประเมิน เหตุผลประกอบ 

1. ความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์
โครงการ 

เพ่ือประเมินว่ากิจกรรมและวิธีการ
ดําเนินโครงการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ นโยบาย และการ
จัดลําดับความสําคัญของประเทศ 

พึงพอใจมาก วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 และแผนแม่บทการพัฒนาระบบ
มาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และ 2 

2. ประสิทธิภาพ เพ่ือประเมินผลการจัดการ
ทรัพยากรของโครงการ เพ่ือให้การ
ดําเนินโครงการแล้วเสร็จใน 3 ด้าน 
ได้แก่ ขอบเขต/ระยะเวลา/ต้นทุน 

พึงพอใจ โครงการดังกล่าวสามารถดําเนินกิจกรรม
โครงการได้ครบถ้วนตามแผนงาน 
ที่กําหนดไว้ 

3. ประสิทธิผล เพ่ือประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ โดยการเปรียบเทียบ
ผลผลิตที่ได้รับจากโครงการกับ
เปูาหมายของโครงการ 

พึงพอใจมาก ผลการดําเนินงานของโครงการเงินกู้
ดังกล่าวทําให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ในการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะของ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ให้ดําเนินการ
ถ่ายทอดค่าดําเนินงานกับองค์กรมาตร
วิทยาในระดับสากลได้เป็นอย่างดี 

4. ผลกระทบ เพ่ือประเมินผลลัพธ์ทางตรงและ
ผลลัพธ์ทางอ้อมจากการดําเนิน
โครงการ ตลอดจนผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน สังคม 
และความปลอดภัยของสินค้าเกษตร 

พึงพอใจมาก ผลการดําเนินโครงการสอบเทียบ 
ค่ามาตรฐานของเครื่องมือวัด ตลอดจน
การปรับแต่งเครื่องมือวัดให้มีความเที่ยงตรง 
โดยเฉพาะเครื่องมือวัดทางการแพทย์ของ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จะมีผลดี
อย่างมากต่อการวินิจฉัยโรคของแพทย์ 
ตลอดจนมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้แก่ประชาชนอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ 

/ หลักเกณฑ.์.. 
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หลักเกณฑ์ รายละเอียด ผลการประเมิน เหตุผลประกอบ 

ความสามารถในการตรวจสารตกค้าง 
ในสินค้าเกษตรมีส่วนสร้างความปลอดภัย
และความมั่นใจในการบริโภคสินค้า
เกษตรของประชาชนด้วย 

5. ความยั่งยืนของ
โครงการ 

เพ่ือประเมินหน่วยงานเจ้าของ
โครงการในการบํารุงรักษา และ
ความต่อเนื่องของการดําเนินงาน
ภายหลังโครงการแล้วเสร็จ 

พึงพอใจมาก สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้มีแผนจัดหา
แหล่งเงินทุนทั้งด้านการขอรับจัดสรร
งบประมาณ และจัดหารายได้จากการ
ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด นอกจากนี้ 
ยังมีแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

สรุปผลการประเมินโครงการ : พึงพอใจมาก 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
เนื่องจากในช่วงระหว่างการดําเนินโครงการ ประเทศไทยอยู่ระหว่างประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ

ตั้งแต่ปี 2541 ทําให้อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อสกุลเงินตราต่างประเทศอ่ืนๆ มีความผันผวน ส่งผลให้
การจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ภายใต้โครงการซึ่งส่วนใหญ่จะต้องนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศมีราคาสูงกว่า
แผนงานที่กําหนดไว้เมื่อตอนเริ่มโครงการ ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน การเกลี่ยวงเงินกู้ที่
ได้รับจัดสรรในแต่ละโครงการย่อย และการจัดสรรในหมวดเผื่อเหลือเผื่อขาดมาสมทบค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น 
ตลอดจนการใช้งบประมาณของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติมาเพ่ิมเติมค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินกว่าวงเงินกู้ 
 

/ 1.2... 
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1.2  โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะท่ี 5 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (วัดประดู่) 

ความเป็นมาของโครงการ 
โครงการบ้านเอ้ืออาทร เป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ดําเนินการจัดสร้างที่อยู่อาศัย
ที่ได้มาตรฐานสําหรับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย ข้าราชการและพนักงานชั้นผู้น้อยของหน่วยงานภาครัฐ 
ที่มีรายได้ครัวเรือน ไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน ณ ปี 2546-2547 ไม่เกิน 17,500 บาทต่อเดือน  
ณ ปี 2548 ไม่เกิน 22,000 บาทต่อเดือน ณ ปี 2549-2550 ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน ณ ปี 2551 
และไม่เกิน 40,000 บาทต่อเดือน ณ ปี 2552 เป็นต้นไป จํานวน 601,727 หน่วย ภายในเวลา 5 ปี  
(พ.ศ. 2546-2550) วงเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 273,209.125 ล้านบาท มีเปูาหมายดําเนินงานครอบคลุม
พ้ืนที่ในเขตเมืองทั่วประเทศ แบ่งเป็นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 421,209 หน่วย (ร้อยละ 70) 
เมืองหลักและเมืองรองในภูมิภาค 180,518 หนว่ย (ร้อยละ 30) 

กคช. ได้นําเสนอกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และคณะรัฐมนตรี เพ่ือขอทบทวนกรอบเปูาหมาย 
จํานวน 300,504 หน่วย ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 
18 ธันวาคม 2550 และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับลดหน่วยก่อสร้างใหม่ 
เหลือ 281,556 หน่วย เพ่ือให้เป็นไปตามแผนปรับโครงสร้างการบริหารจัดการเพ่ือพลิกฟ้ืนฐานะทางการเงิน
ของ กคช. ซึ่งโครงการบ้านเอ้ืออาทร ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (วัดประดู่) เป็นโครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 5 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548   

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยใหแกกล ุมเปาหมาย โดยการจัดสร้างที่อย ูอาศัย 
ที่ไดมาตรฐานในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จําเปน 
ในระดับราคาที่สามารถรับภาระในการเช่าซื้อเป็นของตนเองได้ 
 2. เพ่ือเสริมสร้างสายสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว ชุมชนและสังคม จากลักษณะการออกแบบ
ทางกายภาพ กอใหเกิดความเขมแข็งและมีดุลยภาพ รวมทั้งสนับสนุนการมีสวนรวมของทุกฝายในการพัฒนา
ชุมชนเพ่ือนําไปสู่ความเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 3. เพ่ือสงเสริมใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เปนการสรางโอกาสใหกับผ ูอยู่อาศัยในชุมชน 
ให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยจัดให้มีองค์ประกอบของชุมชนรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ผลการด าเนินงาน 
 กคช. ได้ดําเนินการก่อสร้างโครงการบ้านเอ้ืออาทร ระยะที่ 5 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (วัดประดู่) 
โดยเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 499 หนว่ย และงานอาคารศูนย์ชุมชน แบบ A-1 จํานวน 1 อาคาร 

ผลการประเมินโครงการ 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลการดําเนินโครงการ 5 ประการ ได้แก่ ความสอดคล้องของ

วัตถุประสงค์ (Relevance) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลกระทบ (Impact) 
และความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability) สรุปได้ ดังนี้ 

/ หลักเกณฑ์... 
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หลักเกณฑ์ ระดับคะแนน ผลการประเมิน 
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ 
(Relevance) 

- พึงพอใจมาก 
- พึงพอใจ 
- ค่อนข้างพึงพอใจ 
- ไม่พึงพอใจ 

พึงพอใจมาก 

ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 

- พึงพอใจมาก 
- พึงพอใจ 
- ค่อนข้างพึงพอใจ 
- ไม่พึงพอใจ 

พึงพอใจ 

ประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

- พึงพอใจมาก 
- พึงพอใจ 
- ค่อนข้างพึงพอใจ 
- ไม่พึงพอใจ 

พึงพอใจมาก 

ผลกระทบ 
(Impact) 

- พึงพอใจมาก 
- พึงพอใจ 
- ค่อนข้างพึงพอใจ 
- ไม่พึงพอใจ 

พึงพอใจมาก 

ความยั่งยืนของโครงการ 
(Sustainability)  

- พึงพอใจมาก 
- พึงพอใจ 
- ค่อนข้างพึงพอใจ 
- ไม่พึงพอใจ 

พึงพอใจมาก 

1. ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ (Relevance) 
 1.1 นโยบายระดับประเทศ : โครงการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ในส่วนของยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน โดยโครงการบ้านเอ้ืออาทร ระยะที่ 5  ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (วัดประดู่) ช่วยส่งเสริมการพัฒนา
สภาพแวดล้อมของสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  

    1.2  นโยบายระดับสาขา : โครงการสอดคล้องกับแผนการดําเนินโครงการบ้านเอ้ืออาทร 
เพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัยตามนโยบายรัฐบาล โดยผลการสํารวจภาพรวมที่อยู่อาศัยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่า 
อุปทานของที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดสุราษฎร์ธานียังไม่เพียงพอกับอุปสงค์ ซึ่งที่อยู่อาศัยประเภท
อาคารชุดราคาที่ภาคเอกชนเสนอขายนั้นราคาสูงกว่าระดับราคาท่ี กคช. เสนอขายอย่างมาก  ดังนั้น โครงการ
บ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 5 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (วัดประดู่) จึงสามารถตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัย
สําหรับผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการมีบ้านพักได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยสําหรับครอบครัว 
นอกจากนี ้โครงการนี้เป็นโครงการเช่าซื้อซึ่งจะเพ่ิมโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยซึ่งมีเงินสะสมน้อยสามารถจับจอง
และจัดการสินเชื่อระยะยาวได้อย่างเหมาะสม 

 1.3  นโยบายระดับโครงการ : โครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการตามที่ได้กําหนดไว ้

/ 2. ประสิทธิภาพ... 
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2. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 2.1  ด้านผลผลิต 

รายการ แผนงาน ผลการด าเนินงาน 
- บ้านเดี่ยว 2 ชั้น  
- งานอาคารศูนย์ชุมชน แบบ A-1 

499 หน่วย 
1 อาคาร 

499 หน่วย 
1 อาคาร 

รวม 499 หน่วย 1 อาคาร 499 หน่วย 1 อาคาร 
 

    2.2  ด้านต้นทุน 

โดยโครงการมีแผนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้าง จํานวนรวม 231.945 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่าย 
ที่เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินโครงการ คิดเป็นจํานวนรวม 215.510 ล้านบาท (ต่ํากว่าแผนคิดเป็นร้อยละ 7.09) 
โดยมีสาเหตุดังต่อไปนี้ 

- การประกวดราคาหาผู้รับจ้างได้ต่ํากว่างบประมาณโครงการ 
 - การบริหารดอกเบี้ย ตามโครงสร้างการลงทุนโครงการบ้านเอ้ืออาทรรายการ
ดอกเบี้ยจ่าย จะใช้จากเงินกู้ แต่ในการบริหารเงิน เพ่ือให้เกิดภาระดอกเบี้ยจ่ายลดลง กคช. จึงจ่ายดอกเบี้ย
จากเงินรายได้ ซึ่งส่งผลให้การใช้เงินกู้ต่ํากว่าประมาณการ 

 - ในการปรับปรุงระยะเวลาก่อสรา้ง ผู้รับจา้งเป็นผูร้ับภาระดอกเบี้ยและค่าดําเนินการ 
 2.3  ด้านเวลา 

รายการ 
แผนงาน 

(วัน) 
ผล 

(วัน) 
ส่วนต่าง 

(วัน) 
หมายเหตุ 

โครงการบ้านเอ้ืออาทร  
ระยะที่ 5 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(วัดประดู่) 

420 960 540 
(228.57 

%) 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ขยาย
ระยะเวลาก่อสร้างเป็นเวลา 360 วัน 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง
เนื่องจากภัยพิบัติ และขยายระยะเวลา
ก่อสร้างอีกเป็นเวลา 180 วัน 
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ ไม่เอ้ืออํานวย 
ต่อการก่อสร้าง 

/ 3. ประสิทธิผล... 

รายการ 
วงเงินลงทุนของโครงการ (ล้านบาท) 

เงินอุดหนุน เงินกู้ในประเทศ รายได้ รวม 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1. ค่าก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ 43.912 44.234 188.033 156.266 - 15.010 231.945 215.510 
2. ค่าจ้างท่ีปรึกษา        

 3. ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด        
 4. ค่าเวรคืนที่ดิน        
 5. ค่าออกแบบรายละเอียด        
 6. ภาษ ี        
 รวม 43.912 44.234 188.033 156.266 - 15.010 231.945 215.510 
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3. ประสิทธิผล (Effectiveness) 
กคช. ได้ดําเนินการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ และได้ส่งมอบให้ลูกค้าได้ตามเปูาหมาย 

จํานวน 499 หน่วย โดยมีอาคารศูนย์ชุมชน จํานวน 1 อาคาร โดยมีการจัดสรางที่อย ูอาศัยที่ไดมาตรฐานในชุมชน
ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จําเปน ในระดับราคาที่ผู้อยู่อาศัย
สามารถรับภาระในการเช่าซื้อเป็นของตนเองได้ นอกจากนี้ กคช. ได้ดําเนินการภายใต้นโยบายการเสริมสร้าง
สายสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว ชุมชนและสังคม จากลักษณะการออกแบบทางกายภาพ ซึ่งก อใหเกิด
ความเขมแข็งและมีดุลยภาพ รวมทั้งสนับสนุนการมีสวนรวมของทุกฝายในการพัฒนาชุมชนเพ่ือนําไปสู่การเป็น
ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีการสงเสริมใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนการสรางโอกาสใหกับผ ูอย ูอาศัย 
ในชุมชนใหมีรายได้เพ่ิมขึ้น และได้จัดให้มีองค์ประกอบของชุมชนรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ  

 ทั้งนี้ การวัดประสิทธิผลโดยใช้อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Economic Internal Rate 
of Return หรือ EIRR) ซ่ึงอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการจะรวมผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม
ของโครงการที่สามารถคํานวณเป็นตัวเงินได้ โดยจะพิจารณาว่าโครงการมีความเหมาะสมในการลงทุน หากมี
อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการสูงกว่าอัตราร้อยละ 9-12 แล้วแต่ลักษณะของโครงการ อย่างไรก็ด ี
ในกรณีที่โครงการบ้านเอ้ืออาทรซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ไม่ได้เน้นผลกําไรจากการดําเนินงาน ดังนั้น จึงไม่สามารถทราบถึงประสิทธิผล
ในการดําเนินงานจากอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจได้ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาอัตราการเข้าอยู่อาศัย 
ของประชาชนในโครงการที่มีมากกว่าร้อยละ 90 ก็จะสามารถบ่งบอกถึงประสิทธิผลของโครงการได้ 

4.  ผลกระทบ (Impact) 
 จากการประเมินผลโดยสรุปในภาพรวม โครงการบ้านเอ้ืออาทร ระยะที่ 5 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(วัดประดู่) สามารถสรุปผลกระทบที่มีในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 ด้านเศรษฐกิจ 
 ผลกระทบด้านบวก 

-  ในระหว่างการก่อสร้างโครงการได้มีการจ้างแรงงานในการก่อสร้างจํานวนมาก มีการ
ใช้วัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้างที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในภาคการก่อสร้าง 

-  การสร้างชุมชนเมืองที่มีการวางผังเมืองที่ดี มีรูปแบบการก่อสร้างมาตรฐาน ผู้อยู่อาศัย
สามารถบริหารจัดการตนเองได้ รัฐไม่ต้องเป็นภาระในการดูแล/บริหารจัดการมากเหมือนกับชุมชนที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติหรือกระจัดกระจาย ทําให้ประหยัดงบประมาณในภาครัฐได้ส่วนหนึ่ง 

ด้านวัฒนธรรม  
ผลกระทบด้านบวก 
-  เนื่องจากผู้อาศัยในโครงการบ้านเอ้ืออาทร มาจากหลายพ้ืนที่ ภูมิภาค ที่แตกต่างกัน 

ในด้านวัฒนธรรม ประเพณี อาชีพ รายได้ รวมถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ
ด้านลบอยู่บ้าง เพราะทุกคนต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับบ้านใหม่ ชุมชนใหม่ เพ่ือนบ้านใหม่และสังคม
ใหม่ที่แตกต่าง แต่ความแตกต่างดังกล่าวได้สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมเอ้ืออาทร 
ในการอยู่ร่วมกันของชุมชนใหม่ รวมทั้งเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยในส่วนของการ
บริหารจัดการและพัฒนาชุมชนนั้น กคช. ได้ประสานงานกับหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุน
ส่งเสริมให้ชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย เช่น กิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี เทศกาลปีใหม่ เทศกาล 
วันสงกรานต์ วันเด็ก การจัดอบรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมแก่เยาวชน เป็นต้น  

/ - การ... 
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-  การรวมตัวของประชากรจากหลากหลายภูมิภาค ทําให้เกิดสังคมใหม่ที่มีวัฒนธรรม 
ที่สามารถนํามาแลกเปลี่ยนและผสมผสานกันภายในชุมชน 

-  การรวมตัวกันในชุมชนเดียวกัน มีเพ่ือนบ้านที่ดี เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือนําไปสู่
วัฒนธรรมเดียวกัน 

ผลกระทบด้านลบ 
-  เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเมืองที่มีแหล่งงานจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ดังนั้น 

จึงมปีระชากรจากภูมิภาคอ่ืนเข้ามาอยู่อาศัย อาจนํามาซึ่งความแตกต่างของวัฒนธรรมแต่ละภาค ประเพณี 
ที่ไม่เหมือนกัน ความรู้ และความสามารถ กคช. จึงต้องพยายามหล่อหลอมผู้อยู่อาศัยให้ดําเนินชีวิตไปสู่
วัฒนธรรมเดียวกัน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ โดยยึดถือความเป็นชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
เป็นศูนย์รวมให้ทุกคนปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

ด้านสังคม 
ผลกระทบด้านบวก 
-  เนื่องจากการจัดทําโครงการบ้านเอื้ออาทร เป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการหรือ

ชุมชนขนาดใหญ่ โดยมีโครงสร้างด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เพียงต่อความต้องการ ทําให้ประชาชน
จํานวนมากมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดความม่ันคงทางด้านสังคมส่งผลให้เกิด 
การขยายของเมืองเพ่ิมขึ้นและกระจายความเจริญของจังหวัด ช่วยลดปริมาณประชากรแฝงของจังหวัด เนื่องจาก
อาคารทุกหน่วยมีทะเบียนบ้าน และผู้ซื้อมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ซึ่งได้รณรงค์ให้ผู้ได้สิทธิย้ายทะเบียนบ้าน 
เข้าอยู่อาศัยในชุมชน ทําให้หน่วยงานของจังหวัดนําข้อมูลประชากรไปจัดงบสรรประมาณพัฒนาจังหวัดได้เพ่ิมขึ้น 

-  ชุมชนได้มีจัดกิจกรรมทางสังคมควบคู่กับกิจกรรมทางวัฒนธรรม เพ่ือเปิดโอกาสและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยเกิดความคุ้นเคยสมัครสมานสามัคคี ปรองดองและเอ้ืออาทรต่อกันจัดเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุมชน จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานให้แก่ผู้นําชุมชน เพื่อให้มีบทบาทในการบริหารจัดการ
ชุมชนด้วยตนเอง ประสานงานภาคีท้องถิ่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการ 

-  ประชากรมีที่อยู่อาศัยซึ่งมีสุขลักษณะและมีสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นของตนเองในราคา
ต่ํากว่าราคาของโครงการที่อยู่อาศัยของภาคเอกชน 

-  การสร้างชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน การรวมกลุ่ม 
เพ่ือพัฒนาชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

-  การสร้างครอบครัว/ครอบครัวอบอุ่น ทําให้ครอบครัวไม่ต้องแตกแยก เนื่องจาก 
ค่าเช่าซื้อบ้านโครงการเอ้ืออาทรมีราคาไม่สูงกว่าค่าเช่าบ้าน แรงงานที่ย้ายมาจากที่อ่ืนสามารถมีบ้านเป็นของ
ตนเองได้ ทําให้สามารถย้ายครอบครัวเพ่ือมาอยู่อาศัยร่วมด้วยกันได้ 

ผลกระทบด้านลบ 
-  เนื่องจากประชากรเพ่ิมขึ้น ทาํให้เกิดความหนาแน่นของชุมชนและปัญหาที่ตามมา 

เช่น ปัญหาด้านการจราจร ปัญหาเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค ปัญหายาเสพติดหรือปัญหาอาชญากรในชุมชน 
เป็นต้น โดยเฉพาะปัญหาในเรื่องการจัดสรรทรัพยากร หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจําเป็นต้องเตรียมการ 
เพ่ือรองรับการเพิ่มข้ึนของประชากรและบริหารจัดการดังกล่าวต่อไป 
 ทั้งนี้ กคช. ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับปัญหา
อาชญากรและปัญหายาเสพติดเพ่ือหาแนวทางปูองกัน โดยได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้อยู่อาศัย
สามารถดูแลชุมชนได้ด้วยตนเอง เช่น โครงการชุมชนสีขาวต้านยาเสพติด โครงการชุมชนเข้มแข็ง เป็นต้น 

/ ด้าน... 
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 ด้านสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบด้านบวก 

 -  กคช. ได้บริหารและจัดการชุมชนเอื้ออาทรซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ โดยมีผู้อยู่อาศัย
จํานวนมาก ภายใต้แนวทางการสร้างชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นชุมชนร่มรื่น เพ่ือให้ผู้ทีอ่าศัยอยู่ในชุมชน 
มีความสุข และเพ่ิมมูลค่าชุมชน  
 -  การจัดทําโครงการของ กคช. คํานึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดพ้ืนที่สีเขียว
ภายในชุมชน ประมาณร้อยละ 30 ของพ้ืนที่โครงการ การใช้ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ร่วมกับ
ชุมชนเดิม โดยได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรองรับจํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นไว้ตั้งแต่ก่อนจัดทํา
โครงการ จึงทําให้การจัดสรรทรัพยากรรองรับได้อย่างพอเพียง สามารถขจัดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากร
ในพ้ืนที่ร่วมกันของชุมชนเดิมกับชุมชนเอื้ออาทร 
 -  กคช. ได้ประสานงานกับผู้อยู่อาศัยเดิมและภาคีท้องถิ่นรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยเห็นความสาํคัญ 
และความจําเป็นของการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม จัดอาสาสมัคร (ชรบ.) และอบรมการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน การจัดอบรมคัดแยกขยะ การอบรมความรู้ในการนําจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ 
(EM) มาใช้ในชุมชนและครัวเรือน รณรงค์ให้มีการปลูกและบํารุงรักษาต้นไม้ในโอกาสต่างๆ รณรงค์การกําจัด
ยุงลาย เป็นต้น เพ่ือปูองกันปัญหาหรือผลกระทบภายในชุมชน 

ผลกระทบด้านลบ 
 - ผลกระทบในระยะสั้น : ในช่วงที่มีการก่อสร้างในโครงการส่งผลกระทบต่อชุมชน
ใกล้เคียงบ้าง เช่น เสียงดัง ฝุุน การจราจรติดขัด ทั้งนี้ กคช. ได้มีมาตรการปูองกันแก้ไขรองรับไว้เป็นอย่างดี  
ทําให้ผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวอยู่ในระดับที่ชุมชนใกล้เคียงสามารถรับได้ 

-  การเกิดชุมชนขนาดใหญ่อาจทําให้ระบบนิเวศน์ ระบบระบายน้ํา และการดําเนินการ 
ในเรื่องของขยะและสิ่งปฏิกูลไม่สามารถจัดเก็บหรือบริการได้ทันต่อการดํารงชีวิตของผู้อยู่อาศัย อย่างไรก็ดี 
กคช. ได้ดําเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดผลกระทบในด้านดังกล่าว 

5. ความย่ังยืนของโครงการ (Sustainability) 
 เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินของ กคช. พบว่ามี Debt-to-Equity Ratio เท่ากับ 7.96 
และ 6.69 ในปี 2555 - 2556 ตามลําดับ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อถือของเจ้าหนี้ที่มีต่อกิจการ  
และความสามารถของหน่วยงานที่สามารถบริหารจัดการชําระหนี้อยู่ในระดับสูง สําหรับอัตราผลตอบแทน 
ต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) ในปี 2552 - 2553 เท่ากับร้อยละ 6.76 และ 7.51 ตามลําดับ รวมถึง กคช.  
ได้สนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยบริหารชุมชนในรูปแบบขององค์กรชุมชน โดยมุ่งหวังให้สมาชิกชุมชนนําหลักการ 
อุดมการณ์ และวิธีการของสหกรณ์มาช่วยเหลือตนเอง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานการพ่ึงพาตนเอง และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ด้วยการ
จัดตั้งสหกรณ์บริการชุมชนโครงการบ้านเอ้ืออาทรขึ้น ซึ่ง กคช. จะทําหน้าที่เสมือนพี่เลี้ยงในการสนับสนุน 
องค์ความรู้ต่างๆ และสนับสนุนการดําเนินงานด้านบริหารชุมชนแบบบูรณาการ รวมทั้งกํากับดูแล ประเมิน
ความสามารถและศักยภาพของสหกรณ์เป็นระยะๆ 

สรุปผลการประเมินโครงการ : พึงพอใจมาก 

/ ผลประโยชน์... 
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ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
1.  กลุ่มผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีท่ีอยู่อาศัย 

ที่ได้มาตรฐาน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จําเป็นในระดับราคา 
ที่สามารถรับภาระได้ 

2.  เพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎรธ์านี และเสริมสร้าง
สายสัมพันธ์อันดีภายครอบครัว ชุมชน และสังคม 

3.  สามารถสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้กับ  
ผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน จากการจัดลานร้านค้าภายในชุมชน จัดฝึกอาชีพกลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
1. เนื่องจากผลกระทบทางอุทกภัยในระหว่างก่อสร้างโครงการ ซึ่งนับเป็นอุปสรรคในการ

ก่อสร้างโดยตรง ส่งผลให้ระยะเวลาในก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จล่าช้าเมื่อเทียบกับแผนที่ได้เตรียมการไว้
อย่างมีนัยสําคัญ  

2. ผลกระทบจากการขยายระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการ ทําให้ผู้รับจ้างก่อสร้างมีความเสี่ยง
ที่ต้องรับภาระต้นทุนที่อาจปรับเพ่ิมขึ้น และทิ้งงานในระหว่างดําเนินการก่อสร้าง ทําให้ต้องมีการดําเนินการสรรหา
ผู้รับจ้างก่อสร้างรายใหม่ 

บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะ 
 1. กคช. ควรกําหนดยุทธศาสตร์ในการเพ่ิมมูลค่าให้แก่องค์กร จากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ที่มีอยู่เพ่ือพัฒนาให้เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่า 

2. กคช. ควรหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยยังคงเน้นบทบาทเชิงสังคม
เป็นหลัก บนพ้ืนฐานโครงสร้างทางการเงินขององค์กรและดําเนินบทบาทเชิงพาณิชย์ เพ่ือเสริมสร้าง  
ความแข็งแกร่งทางการเงิน 

3. กคช. ควรขยายโอกาสให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางในการเสริมสร้างคุณภาพ
เชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่สมาชิกบ้านของโครงการ รวมถงึผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง
และความยั่งยืนให้แก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

4. กคช. ได้รับนโยบายโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย หรือโครงการบ้านเอื้ออาทรระยะต่อไป 
ควรให้ความสําคัญกับการสรรหาผู้รับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือ ดําเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามสัญญาว่าจ้าง  
เพ่ือจะเป็นการลดต้นทุน และรักษาระยะเวลาการดําเนินโครงการให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ได้ต่อไป 
 
 
 
 


