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ส่วนที่ ๑ 
ผลการด าเนินการตามมาตรา ๑๗  

แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
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๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริง 
  พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ กําหนดว่าภายใน ๖๐ วัน 
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้กระทรวงการคลังรายงานการกู้เงินและการค้ําประกันที่กระทําในปีงบประมาณ
ที่ล่วงมาแล้ว ให้รัฐสภาทราบ โดยรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดของการกู้เงินและการค้ําประกัน
รวมถึงผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ 
  ในการบริหารหนี้สาธารณะในแต่ละปีงบประมาณ คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหาร
หนี้สาธารณะที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้จัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปี
งบประมาณและนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งมีการปรับปรุงแผนระหว่างปีเพ่ือให้สอดคล้อง
กับฐานะการคลังของรัฐบาล ความต้องการใช้เงินกู้ และภาวะตลาดที่เอื้ออํานวยต่อการบริหารหนี้ 
  โครงสร้างของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
อนุมัติและรับทราบ มีวงเงินรวม ๑,๕๔๕,๖๐๐.๐๔ ล้านบาท ประกอบด้วย ๕ แผนงานย่อย ได้แก่ 

๑.๑  แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงินรวม ๕๓๘,๓๐๙.๙๖ ล้านบาท  
 ๑.๒  แผนการปรับโครงสร้างหนี้ วงเงินรวม ๗๐๙,๓๗๘.๓๖ ล้านบาท  
 ๑.๓  แผนการบริหารความเสี่ยง วงเงินรวม ๑๖๕,๑๕๖.๖๔ ล้านบาท โดยมีเปูาหมาย
เพ่ือลดต้นทุนและความเสี่ยงของหนี้ในประเทศและหนี้ต่างประเทศให้อยู่ในระดับเหมาะสม 
 ๑.๔  แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ วงเงินรวม 
๑๑๕,๗๑๒.๕๘ ล้านบาท  
 ๑.๕  แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ 
วงเงินรวม ๑๗,๐๔๒.๕๐ ล้านบาท  

๒. ผลการด าเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๙ รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการตามแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (แผนฯ) รวมทั้งสิ้น ๑,๓๔๓,๐๘๕.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๘๖.๙๐ ของแผน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

แผน 
แผน 

(ล้านบาท) 
ผลด าเนินงาน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
ของแผน 

๑.  แผนการก่อหนี้ใหม่ ๕๓๘,๓๐๙.๙๖ ๕๒๖,๙๙๒.๖๓ ๙๗.๙๐ 
     ๑.๑  รัฐบาล 
     ๑.๒  รัฐวิสาหกิจ 

๕๐๓,๘๘๕.๑๓ 
๓๔,๔๒๔.๘๓ 

๕๐๑,๘๑๓.๖๓ 
๒๕,๑๗๙.๐๐ 

๙๙.๕๙ 
๗๓.๑๔ 

๒.  แผนการปรับโครงสร้างหนี้ ๗๐๙,๓๗๘.๓๖ ๖๔๖,๒๑๐.๓๖ ๙๑.๑๐ 
     ๒.๑  รัฐบาล 
     ๒.๒  รัฐวิสาหกิจ 

๔๔๗,๕๖๒.๑๒ 
๒๖๑,๘๑๖.๒๔ 

๔๑๗,๒๗๘.๕๑ 
๒๒๘,๙๓๑.๘๕ 

๙๓.๒๓ 
๘๗.๔๔ 

๓.  แผนการบริหารความเสี่ยง ๑๖๕,๑๕๖.๖๔ ๑๓๐,๑๓๒.๕๒ ๗๘.๗๙ 
     ๓.๑  รัฐบาล 
     ๓.๒  รัฐวิสาหกิจ 

๑๓๖,๗๐๖.๕๙ 
๒๘,๔๕๐.๐๕ 

๑๐๑,๘๒๓.๔๕ 
๒๘,๓๐๙.๐๗ 

๗๔.๔๘ 
๙๙.๕๐ 

   / แผน... 
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แผน 
แผน 

(ล้านบาท) 
ผลด าเนินงาน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
ของแผน 

๔.  แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจ 
ที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ 

๑๑๕,๗๑๒.๕๘ ๒๔,๒๘๘.๘๘ ๒๐.๙๙ 

     ๔.๑  การก่อหนี้ใหม่ 
     ๔.๒  การบริหารหนี้ 

๓๕,๘๔๘.๔๑ 
๗๙,๘๖๔.๑๗ 

๑๖,๑๒๐.๔๑* 
๘,๑๖๘.๔๗** 

๔๔.๙๗* 
๑๐.๒๓** 

๕.  แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ 

๑๗,๐๔๒.๕๐ ๑๕,๔๖๐.๙๐ ๙๐.๗๒ 

     ๕.๑  การก่อหนี้ใหม่ ๑๗,๐๔๒.๕๐ ๑๕,๔๖๐.๙๐ ๙๐.๗๒ 
รวม (๑ - ๓) ๑,๔๑๒,๘๔๔.๙๖ ๑,๓๐๓,๓๓๕.๕๑ ๙๒.๒๕ 
รวม (๑ - ๕) ๑,๕๔๕,๖๐๐.๐๔ ๑,๓๔๓,๐๘๕.๒๙ ๘๖.๙๐ 

หมายเหตุ   *รวมผลการกู้เงินของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในรูปหุ้นกูส้กุลเงินบาท วงเงินรวม ๔,๒๐๐ ล้านบาท ซึ่งบริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) ไม่ได้ระบุวงเงินไว้ในแผนฯ 
  **รวมผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่ไม่ได้
ระบุวงเงินไว้ในแผนฯ 

 ๒.๑  ผลการก่อหนี้ใหม ่ประกอบด้วย 
  ๒.๑.๑   การก่อหนี้ ให ม่ของรั ฐบาล  วง เงินรวม  ๕๐๑ ,๘๑๓.๖๓ ล้ านบาท  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๙ ของแผนฯ ประกอบด้วย  
  ๒.๑.๑.๑  รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง วงเงินรวม ๔๒๑,๗๐๐ ล้านบาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
     ๑)  หนี้ในประเทศ 
    การกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ วงเงินรวม ๓๙๐,๐๐๐ 
ล้านบาท กระทรวงการคลังกู้เงินโดยการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน ๒๒๘,๐๕๗ ล้านบาท พันธบัตรออมทรัพย์ 
วงเงิน ๖๙,๐๗๒.๕๗ ล้านบาท ตั๋วเงินคลัง วงเงิน ๙๐,๖๓๒ ล้านบาท และตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงิน ๒,๒๓๘.๔๓ ล้านบาท 
     ๒)  หนี้ต่างประเทศ 
    กระทรวงการคลังกู้เงินบาทแทนการกู้เงินตราต่างประเทศ 
ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม วงเงินรวม ๓๑,๗๐๐ 
ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 (๑) เงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (DPL) 
กระทรวงการคลังกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศทดแทนเงินกู้จากธนาคารโลก วงเงินรวม ๑,๗๐๐ ล้านบาท 
    (๒) เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ กระทรวงการคลังกู้เงินจากสถาบัน
การเงินในประเทศทดแทนการกู้เงินจากต่างประเทศ วงเงินรวม ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท  

/ ๒.๑.๑.๒  รัฐบาล... 
 



๕ 
 

 ๒.๑.๑.๒  รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ กระทรวงการคลังได้กู้ เงินเพ่ือนํามาให้
รัฐวิสาหกิจกู้ต่อ วงเงินรวม ๘๐,๑๑๓.๖๓ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   ๑)  เงินกู้ในประเทศเพื่อให้กู้ต่อ 
    (๑) กระทรวงการคลังลงนามในสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงิน
ในประเทศ วงเงินรวม ๑๕,๙๐๙ ล้านบาท เพ่ือนําไปให้การรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กู้ต่อ 
แบ่งเป็น โครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ วงเงิน ๑,๒๒๖ ล้านบาท โครงการรถไฟฟูา
สายสีน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ วงเงิน ๗,๘๐๐ ล้านบาท โครงการรถไฟฟูา
สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ วงเงิน ๔,๘๘๓ ล้านบาท และโครงการรถไฟฟูาสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – 
สะพานใหม่ – คูคต วงเงิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท 
    (๒) กระทรวงการคลังลงนามในสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงิน
ในประเทศ วงเงินรวม ๑๐,๗๒๖ ล้านบาท เพ่ือนําไปให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้ต่อ แบ่งเป็น 
โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต วงเงิน 
๘๐๐ ล้านบาท โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า 
– แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord Line) จํานวน ๓ แห่ง วงเงิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท โครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น วงเงิน ๔,๕๐๐ ล้านบาท งานปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย
ต่อการเดินรถ วงเงิน ๒,๗๐๐ ล้านบาท และโครงการจัดหารถไฟฟูาธรรมดา (City Line Airport Rail Link) 
จํานวน ๗ ขบวน วงเงิน ๗๒๖ ล้านบาท  
   ๒)  เงินกู้ต่างประเทศเพื่อให้กู้ต่อ 
    กระทรวงการคลังกู้เงิน ๑๖๖,๘๖๐ ล้านเยน หรือเทียบเท่า
วงเงินประมาณ ๕๓,๔๗๘.๖๓ ล้านบาท เพ่ือนําไปให้ รฟท. กู้ต่อเพ่ือดําเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง
ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (สายสีแดง) บางซื่อ – รังสิต (งานโยธาและที่ปรึกษา VAT และค่าปรับแบบ)  
โดยการกู้เงินในรูปแบบ Euro Commercial Paper หรือ ECP Programme วงเงิน ๑๒,๓๔๔.๐๙ ล้านเยน 
หรือเทียบเท่าวงเงินประมาณ ๔,๑๕๒.๔๓ ล้านบาทเพ่ือใช้เป็น Bridge Financing ในช่วงที่เจรจากับองค์การ
ความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุุน (Japan International Cooperation Agency: JICA) และภายหลัง
กระทรวงการคลังได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับ JICA วงเงิน ๑๖๖ ,๘๖๐ ล้านเยน หรือเทียบเท่าวงเงิน
ประมาณ ๕๓,๔๗๘.๖๓ ล้านบาท เพื่อนําไปชําระคืนหนี้เงินกู้ ECP ทั้งจํานวน และเพ่ือใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการ 
  ๒.๑.๒  การก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ) วงเงินรวม ๒๕,๑๗๙ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๔ ของแผนฯ ประกอบด้วย  
 ๒.๑.๒.๑  เงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการ รัฐวิสาหกิจ ๔ แห่ง กู้เงินเพื่อลงทุน
ในโครงการ วงเงินรวม ๑๐,๕๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๔๗ ของแผนฯ โดยกระทรวงการคลังค้ําประกัน 
วงเงิน ๕,๙๙๙ ล้านบาท และกระทรวงการคลังไม่ค้ําประกัน วงเงิน ๔,๕๙๐ ล้านบาท ได้แก่  

/ ๑) การเคหะ... 
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     ๑) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ 
วงเงิน ๒,๖๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ําประกันทั้งจํานวน เพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑ 
ปี ๒๕๕๗ วงเงิน ๑,๘๐๐ ล้านบาท และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท 
     ๒) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กู้เงิน วงเงินรวม ๒,๒๔๖ ล้านบาท 
โดยกระทรวงการคลังค้ําประกัน ๑,๖๕๖ ล้านบาท และกระทรวงการคลังไม่ค้ําประกัน ๕๙๐ ล้านบาท
โดยออกพันธบัตรในประเทศ วงเงิน ๗๖๐ ล้านบาท เพ่ือดําเนินโครงการงานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปา
ส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่ต่างๆ และกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๑,๔๘๖ ล้านบาท เพ่ือดําเนินโครงการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําระยะเร่งด่วน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) 
     ๓) การไฟฟูาส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ออกพันธบัตร วงเงินรวม ๔,๐๐๐ 
ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่ค้ําประกัน เพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟูา ระยะท่ี ๗ 
ส่วนที่ ๑ จํานวน ๖.๕๑ ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟูาระยะที่ ๘ ส่วนที่ ๑ วงเงิน ๖๓๗.๐๗ 
ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟูาระยะที่ ๘ ส่วนที่ ๒ วงเงิน ๒๓.๘๘ ล้านบาท โครงการ
ก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจําหน่ายระยะที่ ๗ วงเงิน ๓๙๖.๑๗ ล้านบาท โครงการปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบจําหน่าย วงเงิน ๔๐๓.๘๓ ล้านบาท โครงการก่อสร้างระบบจําหน่ายด้วยสายเคเบิล
ใต้น้ําไปยังเกาะต่างๆ (เกาะมะพร้าว เกาะนาคาใหญ่ จ.ภูเก็ต เกาะพระทอง จ.พังงา) วงเงิน ๓๙.๖๘ ล้านบาท 
โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟูาระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๑ วงเงิน ๘๐.๔๖ ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบ
สายส่งและสถานีไฟฟูาระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๒ วงเงิน ๒๑๕.๕๒ ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานี
ไฟฟูาระยะที ่๙ ส่วนที่ ๓ วงเงิน ๖๙๑.๒๔ ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟูาระยะที่ ๙ ส่วนที่ ๔ 
วงเงิน ๒๔๒.๐๑ ล้านบาท โครงการเพ่ิมความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟูาระยะที่ ๓ วงเงิน ๓๔๒.๔๙ ล้านบาท 
โครงการขยายเขตไฟฟูาให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ วงเงิน ๒๘๙.๕๑ ล้านบาท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ วงเงิน ๒๒๐.๓๓ ล้านบาท โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟูาอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่
เมืองพัทยา จ. ชลบุรี วงเงิน ๑๘.๑๒ ล้านบาท และโครงการขยายเขตระบบไฟฟูาให้ครัวเรือนที่ห่างไกล 
วงเงิน ๓๙๓.๑๘ ล้านบาท 
     ๔) รฟท. กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงินรวม ๑,๗๔๓ 
ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ําประกันทั้งจํานวน เพ่ือดําเนินโครงการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่สําหรับการบริการ
เชิงพาณิชย์ จํานวน ๑๑๕ คัน วงเงิน ๓๙๕ ล้านบาท โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพ้ืนที่กรุงเทพฯ 
ปริมณฑล ช่วงบางซื่อ – ตลิ ่งชัน (ระบบไฟฟูา เครื่องกล และตู้รถไฟฟูา)  วงเงิน ๑,๑๐๐ ล้านบาท และ
โครงการจัดหารถโบกี้บรรทุกสินค้า จํานวน ๓๐๘ คัน วงเงิน ๒๔๘ ล้านบาท  
    ๒.๑.๒.๒  เงินกู้เพื่อด าเนินกิจการทั่วไปและอ่ืนๆ รัฐวิสาหกิจ ๒ แห่ง กู้เงิน
เพ่ือดําเนินกิจการทั่วไปและอ่ืนๆ วงเงินรวม ๑๔,๕๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๐ ของแผนฯ โดยเป็นหนี้
ทีก่ระทรวงการคลังค้ําประกันทั้งจํานวน ได้แก่   

/ ๑) รฟท. ... 
 



๗ 
 

     ๑) รฟท. กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงินรวม ๙,๗๐๐ 
ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ําประกันทั้งจํานวน แบ่งเป็น (๑) เงินกู้เพ่ือบรรเทาการขาดสภาพคล่อง 
วงเงิน ๘,๙๐๐ ล้านบาท และ (๒) เงินกู้ระยะสั้น/วงเงินเบิกเกินบัญชีเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่อง 
วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท  
     ๒) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้ เงินจากสถาบัน
การเงินในประเทศ วงเงินรวม ๔,๘๙๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ําประกัน แบ่งเป็น (๑) ค่าเชื้อเพลิง
และค่าเหมาซ่อม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วงเงิน ๑,๖๗๒.๘๓ ล้านบาท และ (๒) ค่าดอกเบี้ยที่ครบกําหนด
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วงเงิน ๓,๒๑๗.๑๗ ล้านบาท 

 ๒.๒  ผลการปรับโครงสร้างหนี้ ประกอบด้วย 
   ๒.๒.๑  การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ) วงเงินรวม ๔๑๒,๔๗๘.๕๑ 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๖ ของแผนฯ ประกอบด้วย 
 ๒.๒.๑.๑  หนีเ้งินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ วงเงิน ๒๐๙,๑๒๘.๙๓ 
ล้านบาท ประกอบด้วย  
     ๑) ตั๋วเงินคลัง : ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มียอดตั๋วเงินคลังหมุนเวียน
อยู่ในตลาดรวม ๘๐,๓๘๕ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังได้แปลงตั๋วเงินคลังเป็นพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน ๓๘๕ ล้านบาท 
รวมทั้ง Roll-over ตั๋วเงินคลังในส่วนที่เหลือ ทําให้ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๙ มีตั๋วเงินคลังคงเหลือเพื่อใช้
สําหรับบริหารสภาพคล่องของรัฐบาลในปีงบประมาณถัดไป วงเงิน ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท  
    ๒) พันธบัตรรัฐบาล/ตราสารหนี้อ่ืนๆ : กระทรวงการคลังได้ปรับ
โครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้อื่นๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วงเงินรวม ๑๒๘,๗๔๓.๙๔ ล้านบาท ดังนี้  
    (๑) การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐบาล
เพ่ือการบริหารหนี้ ตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ (R-Bill) และตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการบริหารหนี้ 
ที่ครบกําหนดไถ่ถอนในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วงเงินรวม ๘๕,๒๖๐.๙๘ ล้านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 
วงเงิน ๖๔,๐๐๐ ล้านบาท ตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงิน ๑๑,๐๐๐ ล้านบาท รวมกับการใช้เงินส่วนเพ่ิมจากการ
ประมูล (Premium) วงเงิน ๒๖๐.๙๘ ล้านบาท เงินจากบัญชีเงินฝากจากเงินกู้เพ่ือการบริหารหนี้ (Premium) 
วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 
    (๒) การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาล ที่ครบกําหนดไถ่ถอน
ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ วงเงิน ๔๐,๖๘๒.๙๕ ล้านบาท โดยการดําเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรรัฐบาล 
(Bond Switching) 
    (๓) การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ของ กฟภ. (กระทรวงการคลัง
ค้ําประกัน) ที่ครบกําหนดชําระในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๒,๘๐๐ ล้านบาท โดยการใช้เงินรายได้
ของ กฟภ. ชําระคืนเงินกู้แทนการกู้เงินทั้งจํานวน แบ่งเป็น การชําระคืนหนี้ในวันครบงวดชําระต้น วงเงิน ๒๕๐ 
ล้านบาท และการชําระคืนหนี้ก่อนครบกําหนด วงเงิน ๒,๔๕๐ ล้านบาท ทําให้สามารถประหยัดดอกเบี้ยได้
๔๗๗.๕๔ ล้านบาท 

/ ๒.๒.๑.๒  หนี้เงินกู…้ 
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 ๒.๒.๑.๒  หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน (Financial Institutions Development Fund: FIDF) วงเงิน ๘๘,๐๐๒.๗๐ ล้านบาท   
   ๑) FIDF ๑ : กระทรวงการคลังดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ ที่ครบกําหนดชําระในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ วงเงินรวม 
๒๓,๒๓๒ ล้านบาท โดยการกู้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๑๕,๗๓๒ ล้านบาท รวมกับการใช้
เงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการชําระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน – ๒ วงเงิน ๗,๕๐๐ ล้านบาท เพ่ือชําระหนี้ในวันที่ครบกําหนด (ภายหลังกระทรวงการคลังได้
ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill) วงเงินรวม ๑๕,๗๓๒ ล้านบาท เพ่ือชําระคืนเงินกู้เงินระยะสั้น
จากสถาบันการเงินในประเทศดังกล่าว) 
   ๒) FIDF ๓ : กระทรวงการคลังดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้ FIDF ๓  
ที่ครบกําหนดชําระในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วงเงินรวม ๖๔,๗๗๐.๗๐ ล้านบาท ประกอบด้วย 
    (๑) การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้
ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงินรวม ๒๔,๔๕๐ ล้านบาท โดยการออกออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill) วงเงิน ๑๗,๙๐๐ ล้านบาท และตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น วงเงิน ๓๗๗.๔๘ ล้านบาท 
รวมกับการใช้เงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการชําระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน - ๒ วงเงิน ๖,๑๗๒.๕๒ ล้านบาท เพ่ือชําระหนี้ในวันที่ครบกําหนด (ภายหลังกระทรวงการคลัง
ได้นําเงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน - ๒ และบัญชีผลประโยชน์ วงเงินรวม ๓๗๗.๔๘ ล้านบาท เพ่ือชําระคืนตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น) 
    (๒) การปรับโครงสร้ างหนี้ พันธบัตรรั ฐบาลกรณี พิ เศษ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ วงเงินรวม ๓๖,๐๐๐ ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว วงเงิน 
๑๘,๗๐๘.๖๒ ล้านบาท ตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill) วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท รวมกับการใช้เงิน
จากบัญชีสะสมเพ่ือการชําระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน - ๒ วงเงิน ๗,๒๙๑.๓๘ ล้านบาท เพ่ือชําระหนี้ในวันที่ครบกําหนด 
    (๓) การปรับโครงสร้างหนี ้ตั ๋วสัญญาใช้เงิน  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ วงเงิน ๔,๓๒๐.๗๐ ล้านบาท โดยการนําเงินจากบัญชีผลประโยชน์ เพ่ือชําระหนี้ทั้งจํานวนก่อนครบกําหนด 
 ๒.๒.๑.๓  หนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ วงเงิน 
๙๖,๙๗๒.๓๘ ล้านบาท   
  ๑) กระทรวงการคลังปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรออมทรัพย์ไทยเข้มแข็ง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑ ที่ครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ วงเงิน ๘๐,๙๗๒.๓๘ ล้านบาท 
โดยการกู้เงินล่วงหน้า (Pre-funding) ด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill) วงเงิน ๓๐,๐๐๐ 
ล้านบาท การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงิน ๓,๐๐๐ ล้านบาท การกู้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศ 
วงเงิน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท รวมกับการใช้งบชําระหนี้ที่ได้รับจัดสรรและงบชําระหนี้เหลือจ่าย วงเงิน ๗,๙๗๒.๓๘ ล้านบาท 

/ เพ่ือ... 
 



๙ 
 

เพ่ือชําระหนี้ในวันที่ครบกําหนด (ภายหลังกระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตร วงเงินรวม ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท เพ่ือชําระ
คืนหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้ (R-bill) และเงินกู้ระยะสั้นที่ครบกําหนดทั้งจํานวน) 
  ๒) กระทรวงการคลังปรับโครงสร้างหนี้ พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการ
ปรับโครงสร้างหนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓ ที่ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยการ
ทําธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) วงเงิน ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท  
 ๒.๒.๑.๔  หนี้เงินกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ วงเงิน ๑๘,๓๗๔.๕๐ ล้านบาท   
   กระทรวงการคลังดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้ เงินกู้มาให้กู้ต่อแก ่
รฟท. และ รฟม. วงเงินรวม ๑๘,๓๗๔.๕๐ ล้านบาท โดยการใช้งบประมาณของรัฐวิสาหกิจ วงเงิน ๒,๙๓๘.๖๐ ล้านบาท 
ชําระคืนหนี้ก่อนครบกําหนด รวมกับการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน ๖,๖๘๐ ล้านบาท การออกตั๋วสัญญา
ใช้เงิน วงเงิน ๔๓๕.๙๐ ล้านบาท และการกู้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๘,๓๒๐ ล้านบาท 
เพ่ือชําระหนี้ ในวันที่ครบกําหนด ทําให้สามารถประหยัดดอกเบี้ยได้รวม ๔๘.๕๒ ล้านบาท (ภายหลัง
กระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน ๘,๓๒๐ ล้านบาท เพ่ือชําระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้นที่ครบกําหนด)  
   ๒.๒.๒  การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล (หนี้ต่างประเทศ) วงเงินรวม ๔,๘๐๐ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผนฯ ประกอบด้วย 
   กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือ Roll-over หนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้มาให้กู้ต่อ
แก่บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (บกท.) ภายใต้ Euro Commercial Paper (ECP Programme) จํานวน 
๖ ครั้ง วงเงินรวม ๑๕๐ ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าวงเงินประมาณ ๔,๘๐๐ ล้านบาท 
  ๒.๒.๓  การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ) รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๘ แห่ง 
ได้ดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศ วงเงินรวม ๒๒๘,๙๓๑.๘๕ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) กคช. ออกพันธบัตร วงเงิน ๕,๓๐๐ ล้านบาท และกู้เงินจากสถาบันการเงิน
ในประเทศ วงเงิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ําประกันทั้งจํานวน เพ่ือ Roll-over พันธบัตรและ
หนี้เงินกู้ที่ครบกําหนดชําระ (ภายหลังได้ออกพันธบัตร วงเงิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ําประกัน 
เพ่ือ Refinance เงินกู้จากสถาบันการเงินดังกล่าวทั้งจํานวน) 

๒) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ 
วงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ําประกัน เพื่อ Roll-over พันธบัตรที่ครบกําหนดชําระ 
(ภายหลังไดอ้อกพันธบัตร วงเงิน ๓,๐๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ําประกัน เพ่ือ Refinance เงินกู้จาก
สถาบันการเงินในประเทศดังกล่าวบางส่วน) 

๓) การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทยออกพันธบัตร วงเงิน ๔,๔๐๐ ล้านบาท 
โดยกระทรวงการคลังไมค่้ําประกัน เพ่ือ Roll-over พันธบัตรที่ครบกําหนดชําระ 

๔) รฟท. ใช้เงินรายได้ วงเงิน ๒๐ ล้านบาท รวมกับการกู้เงิน ๒๖,๒๐๗.๘๗ 
ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ําประกัน (ออกพันธบัตร วงเงิน ๑๓,๓๖๖ ล้านบาท และกู้เงินจากสถาบัน
การเงินในประเทศ วงเงิน ๑๒,๘๔๑.๘๗ บาท) เพ่ือนําไปชําระคืนพันธบัตรและหนี้เงินกู้ท่ีครบกําหนด 

   / ๕) ขสมก. ... 
 



๑๐ 
 

๕) ขสมก. กู้เงินรวม ๒๓,๔๘๘.๙๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ําประกัน 
(ออกพันธบัตร วงเงิน ๑๑,๕๙๕.๕๐ ล้านบาท และกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๑๑,๘๙๓.๔๐ 
ล้านบาท) เพ่ือนําไปชําระคืนพันธบัตรและหนี้เงินกู้ที่ครบกําหนดชําระ 

๖) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ใช้เงินรายได้จากการระบายยางชําระคืนหนี้
โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายางก่อนครบกําหนด วงเงิน ๖๙๘.๗๕ ล้านบาท 
และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงิน ๓๓๕.๔๓ ล้านบาท  

๗) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) กู้เงินจากสถาบันการเงิน
ในประเทศ วงเงิน ๓๐๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังไม่คํ้าประกัน เพ่ือ Roll-over หนี้เงินกู้ท่ีครบกําหนดชําระ 

๘) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กู ้เง ินรวม 
๑๕๒,๖๑๓.๙๐ ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ําประกัน แบ่งเป็น (๑) การกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ 
วงเงิน ๖๑,๘๑๓.๙๐ ล้านบาท และ (๒) การออกพันธบัตร วงเงิน ๙๐,๘๐๐ ล้านบาท เพ่ือ Roll-over และ 
Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกู้ที่ครบกําหนดชําระ และใช้เงินรายได้จากการระบายผลิตผล วงเงิน ๘,๕๖๗ 
ล้านบาท เพื่อชําระคืนหนี้เงินกู้ก่อนครบกําหนดชําระ ทําให้ประหยัดดอกเบี้ยได้ ๗๔.๖๒ ล้านบาท 

 ๒.๓  ผลการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
  ๒.๓.๑  การบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐบาล วงเงินรวม ๑๐๑,๘๒๓.๔๕ ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๘ ของแผนฯ ประกอบด้วย 
 ๒.๓.๑.๑  หนี้ในประเทศ กระทรวงการคลังบริหารความเสี่ยง วงเงินรวม ๙๙,๖๙๒ 
ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    ๑) การ Refinance เงินกู้โครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ จากสัญญาเงินกู้
ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ วงเงินรวม ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ทําให้
สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๑,๐๙๑.๗๔ ล้านบาท 
    ๒) การทํา Interest Rate Swap (IRS) หนี้โครงการปรับปรุงถนน
ในภูมิภาค ครั้งที่ ๓ (Regional Road Improvement Project III (TXXV-๑)) โดยการแปลงหนี้สกุลเงินบาท 
(ทํา CCS โดยการแปลงหนี้เงินกู้ JICA เป็นหนี้เงินบาทแล้ว) ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ 
วงเงิน ๒,๕๘๗.๒๔ ล้านบาท 
    ๓) การใช้งบประมาณ หรืองบชําระหนี้เหลือจ่าย หรือเงินบัญชีสะสม
เพ่ือการชําระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ชําระคืนหนี้
ก่อนครบกําหนด วงเงินรวม ๔๗,๑๐๔.๗๖ ล้านบาท ทําให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๕๙๕.๕๑ ล้านบาท 
แบ่งเป็น  
    (๑) ตั๋วสัญญาใช้เงินเพ่ือการบริหารหนี้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
ครั้งที่ ๒ วงเงิน ๙,๐๐๐ ล้านบาท (ครบกําหนดชําระวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) ทําให้สามารถลดภาระ
ดอกเบี้ยไดร้วมทั้งสิ้น ๒๐.๔๐ ล้านบาท  

/ (๒) ตั๋วสัญญา... 



๑๑ 
 

    (๒) ตั๋วสัญญาใช้เงินภายใต้พระราชกําหนด FIDF๑ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ จํานวน ๓ รุ่น (ครบกําหนดชําระวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) วงเงินรวม 
๒๓,๔๙๓.๙๓ ล้านบาท ทําให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๔๔๐.๓๖ ล้านบาท 
    (๓) ตั๋วสัญญาใช้เงิน ภายใต้ภายใต้พระราชกําหนด FIDF๓ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ (ครบกําหนดชําระวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑) วงเงินรวม ๕๓๕.๘๖ ล้านบาท 
ทําให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๑๗.๘๕ ล้านบาท 
    (๔) เงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
(ครบกําหนดชําระวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐) วงเงินรวม ๑,๑๒๗.๔๐ ล้านบาท ทําให้สามารถลดภาระดอกเบี้ย
ได้รวมทั้งสิ้น ๑๓.๐๕ ล้านบาท 
    (๕) เงินกู้ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๔ รุ่น (ครบกําหนดชําระ
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ และ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) วงเงิน ๙,๘๔๙.๑๑ ล้านบาท ทําให้สามารถลดภาระ
ดอกเบี้ยไดร้วมทั้งสิ้น ๘๕.๙๓ ล้านบาท  
    (๖) เงินกู้เพ่ือให้ รฟท. กู้ต่อ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ 
และ ๕ (ครบกําหนดชําระวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ และ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙) วงเงิน ๓,๐๙๘.๔๖ ล้านบาท 
ทําให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๑๗.๙๒ ล้านบาท  
  ๒.๓.๑.๒  หนี้ต่างประเทศ กระทรวงการคลังทํา Cross Currency Swap 
(CCS) โดยการแปลงหนี้เงินกู้ JICA เพ่ือโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณถนนนนทบุรี ๑ 
ของกรมทางหลวงชนบท จากสกุลเงินเยนเป็นสกุลเงินบาท วงเงิน ๗,๓๐๗ ล้านเยน หรือเทียบเท่าวงเงิน
ประมาณ ๒,๑๓๑.๔๕ ล้านบาท 
  ๒.๓.๒  การบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม ๒๘,๓๐๙.๐๗ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๐ ของแผนฯ ประกอบด้วย  
  ๒.๓.๒.๑  หนี้ในประเทศ มีรัฐวิสาหกิจ ๖ แห่ง บริหารความเสี่ยง วงเงินรวม 
๒๗,๒๓๑.๔๘ ล้านบาท แบ่งเป็น การ Refinance วงเงิน ๒,๐๗๕.๔๓ ล้านบาท และการใช้เงินรายได้ชําระคืน
หนี้ก่อนครบกําหนด วงเงิน ๒๕,๑๕๖.๐๕ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด กู้ เงินจากสถาบัน
การเงินในประเทศ เพ่ือ Refinance สัญญาเงินกู้เดิม วงเงิน ๒,๐๗๕.๔๓ ล้านบาท ทําให้สามารถลดภาระ
ดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๕๕.๐๑ ล้านบาท  
  ๒) กคช. ได้ใช้เงินรายได้ชําระคืนเงินกู้ก่อนครบกําหนดชําระวงเงิน 
๕๐๐ ล้านบาท ทําให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๓.๒๓ ล้านบาท  
  ๓) กทพ. ใช้เงินรายได้ชําระคืนพันธบัตรก่อนครบกําหนดชําระ
วงเงิน ๒๐๐ ล้านบาท ทําให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๑.๕๕ ล้านบาท 

/ ๔) ธ.ก.ส. ... 
 



๑๒ 
 

  ๔) ธ.ก.ส. ใช้เงินที่ได้รับจากการระบายข้าวชําระคืนหนี้โครงการรับจํานํา
ผลิตผลทางการเกษตร ปีการผลิต ๒๕๕๑/๕๒ ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ และปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ก่อนครบ
กําหนด วงเงินรวม ๒๔,๑๑๖.๘๐ ล้านบาท ทําให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ ๔๓๓.๔๗ ล้านบาท 
  ๕) บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จํากัด ใช้เงินรายได้ชําระ
คืนหนี้ก่อนครบกําหนด วงเงิน ๓๑๔.๒๕ ล้านบาท ทําให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๔๓.๕๒ ล้านบาท 
  ๖) องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ (อ.อ.ป.) ใช้เงินรายได้ชําระคืนหนี้
ก่อนครบกําหนด วงเงิน ๒๕ ล้านบาท ทําให้สามารถลดภาระดอกเบี้ยได้รวมทั้งสิ้น ๐.๒๒ ล้านบาท 
  ๒.๓.๒.๒  หนี้ต่างประเทศ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทยใช้เงินรายได้ชําระคืนหนี ้เง ินกู ้สถาบันเครดิตเพื่อการบูรณะและพัฒนาแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี (KfW) ก่อนครบกําหนดวงเงินรวม ๒๕.๓๙ ล้านยูโร หรือเทียบเท่าวงเงินประมาณ 
๑,๐๗๗.๕๙ ล้านบาท  

 ๒.๔  ผลการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ ประกอบด้วย 
   ๒.๔.๑  การก่อหนี้ใหม ่วงเงินรวม ๑๖,๑๒๐.๔๑ ล้านบาท ประกอบด้วย 
   ๒.๔.๑.๑  การก่อหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 
     ๑) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  (ปตท.) ออกหุ้นกู้ในประเทศ วงเงิน 
๔,๒๐๐ ล้านบาท  
     ๒) บกท. กู้เงินรวมทั้งสิ้น ๒,๘๓๐.๑๒ ล้านบาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องบิน
รุ่น A๓๒๐ - ๒๐๐ จํานวน ๒ ลํา แบ่งเป็น (๑) การกู้เงินต่างประเทศ วงเงิน ๗,๙๔๐.๗๙ ล้านเยน หรือเทียบเท่า
วงเงินประมาณ ๒,๔๖๑.๖๕ ล้านบาท และ (๒) การกู้เงินในประเทศ วงเงินรวม ๓๖๘.๔๗ ล้านบาท และภายหลัง
ได้ดําเนินการทํา CCS จากเงินสกุลเงินบาทดังกล่าวให้เป็นสกุลเงินเยน วงเงิน ๓๖๘.๔๗ ล้านบาท หรือเทียบเท่า
วงเงินประมาณ ๑,๒๓๓.๘๒ ล้านเยน  

๒.๔.๑.๒  เงินกู้ระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป Credit Line  
 รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๖ แห่ง กู้เงินระยะสั้นในรูป Credit Line 

จากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๙,๐๙๐.๒๙ ล้านบาท แบ่งเป็น (๑) บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) วงเงิน ๓,๐๐๐ ล้านบาท (๒) ธพส. วงเงิน ๒,๖๓๐ ล้านบาท (๓) บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด วงเงิน 
๑,๔๓๘.๒๙ ล้านบาท (๔) สํานักงานธนานุเคราะห์ วงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท (๕) บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด 
วงเงิน ๑,๕๐๐ ล้านบาท และ (๖) อ.อ.ป. วงเงิน ๒๒ ล้านบาท 
  ๒.๔.๒  การบริหารหนี้ วงเงินรวม ๘,๑๖๘.๔๗ ล้านบาท 
  ๒.๔.๒.๑  การปรับโครงสร้างหนี้ (หนี้ในประเทศ) บกท. ใช้เงินรายได้ วงเงิน 
๒,๓๐๐ ล้านบาท ชําระคืนหนี้หุ้นกู้ที่ครบกําหนด 
  ๒.๔.๒.๒  การบริหารความเสี่ยง (หนี้ในประเทศ) วงเงินรวม ๕,๘๖๘.๔๗  
ล้านบาท ประกอบด้วย 

/ ๑) บกท. ... 
 



๑๓ 
 

    ๑) บกท. บริหารความเสี่ยง วงเงินรวม ๓,๘๖๘.๔๗ ล้านบาท โดยการทํา 
Cross Currency Swap (CCS) โดยแปลงหนี้สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินเยน วงเงินรวม ๓,๘๖๘.๔๗ ล้านบาท 
(รวมการทํา CCS หนี้เงินกู้เพ่ือจัดซื้อเครื่องบินรุ่น A๓๒๐ - ๒๐๐ จํานวน ๒ ลํา วงเงิน ๓๖๘.๔๗ ล้านบาท
ในข้อ ๒.๔.๑.๑ จากเงินสกุลเงินบาทให้เป็นสกุลเงินเยน) 
    ๒) ปตท. ดําเนินการทํา Interest Rate Swap (IRS) แบบมีเงื่อนไข 
วงเงิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท  

 ๒.๕  ผลการบริหารหนี้ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ 
ประกอบด้วย 
  ๒.๕.๑  การก่อหนี้ใหม ่วงเงินรวม ๑๕,๔๖๐.๙๐ ล้านบาท ประกอบด้วย 
  ๑) สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การ
มหาชน) กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศวงเงินรวม ๔๑๓.๓๗ ล้านบาท เพ่ือใช้สําหรับการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป. ลาว สําหรับโครงการพัฒนาระบบประปา ๕ เมือง และโครงการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว 
  ๒) กองทุนอ้อยและน้ําตาลทราย กู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศวงเงินรวม 
๑๕,๐๔๗.๕๓ ล้านบาท เพ่ือให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต
ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ 

๓. สรุปผลการด าเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

๓.๑  จากผลการดําเนินงานที่กล่าวมา กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้บริหารและจัดการ 
หนี้สาธารณะตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นจํานวน ๑,๓๐๓,๓๓๕.๕๑ 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๕ ของแผนฯ และเมื่อรวมกับการกู้เงินและบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ จํานวน ๓๙,๗๔๙.๗๘ ล้านบาท 
กระทรวงการคลัง รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐได้กู้เงินและบริหารหนี้รวม ๑,๓๔๓,๐๘๕.๒๙ ล้านบาท 
ซึ่งแบ่งเป็นการก่อหนี้ใหม่ จํานวน ๕๕๘,๕๗๓.๙๔ ล้านบาท และการบริหารหนี้ จํานวน ๗๘๔,๕๑๑.๓๕ ล้านบาท 

๓.๒  การกู้เงินและค้ําประกันของรัฐบาลในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นไปตามกรอบ 
ที่พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมกําหนด ได้แก่ 

กรอบการกู้เงิน การค้ าประกัน และการให้กู้ต่อ 
กรอบตาม 

พระราชบัญญัติฯ 
ผลการด าเนินงาน 
ตามแผนฯ ๒๕๕๙ 

กรอบคงเหลือ 

๑. การกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ +   
การกู้ปรับโครงสร้างหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ าประกัน๑)  

๖๐๔,๗๙๓.๓๙ ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑๔,๗๙๓.๓๙ 

๒. การกู้ต่างประเทศและการกู้มาให้กู้ต่อ (ต่างประเทศ)๒) ๒๗๒,๐๐๐.๐๐ ๘๕,๑๗๘.๖๓ ๑๘๖,๘๒๑.๓๗ 

๓. การค้ าประกันและการกู้มาให้กู้ต่อ (ในประเทศ)๓)  ๕๕๕,๒๐๐.๐๐ ๒๖๑,๘๓๔.๖๗ ๒๙๓,๓๖๕.๓๓ 

/ หมายเหต ุ: ... 

 



๑๔ 
 

หมายเหตุ :   ๑) การกู้เงินของรัฐบาลเพือ่ชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ (มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๕/๑ 
และมาตรา ๒๔ (๒)) กําหนดกรอบวงเงินกู้ไว้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และร้อยละ ๘๐ ของงบประมาณรายจ่ายสําหรับชําระคืนเงินต้น 
    ๒) การกู้เงินจากต่างประเทศของรัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ (๒) และมาตรา ๒๕ (๑)) 
กําหนดกรอบวงเงินกู้ไว้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ 
    ๓) การค้ําประกันเงินกู้และการให้หนว่ยงานอื่นกู้ตอ่เป็นเงินบาท (มาตรา ๒๘ และ มาตรา ๒๕(๒)) กําหนดกรอบการค้าํประกนั
เงินกู้และการให้กู้ต่อไว้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
 

๓.๓  ผลการบริหารหนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ทําให้ลดยอดหนี้คงค้างได้ ๑๓๔,๗๙๓.๖๒ 
ล้านบาท รวมทั้งประหยัดดอกเบี้ยได้ ๒,๘๒๔.๙๓ ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้ใช้เครื่องมือ
ทางการเงินและอาศัยโอกาสที่ภาวะตลาดการเงินเอ้ืออํานวยดําเนินการบริหารหนี้ ด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้การ
บริหารจัดการหนี้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ กระทรวงการคลังสามารถจัดหาเงินกู้ที่มี
ต้นทุนต่ําและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังที่กําหนด 

๓.๔  การจัดหาเงินกู้ของภาครัฐทําให้รัฐบาลมีเงินเพียงพอต่อการใช้จ่ายในการบริหาร
ประเทศ การฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและ
ระบบขนส่งทางถนน รวมทั้งรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินโครงการและแผนงานลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง โดยมี
โครงการที่สําคัญ เช่น โครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ โครงการรถไฟฟูาสายสีน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพง 
- บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ โครงการรถไฟฟูาสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ และโครงการรถไฟฟูาสีเขียว 
ช่วงหมอชิต - สะพานใหม ่- คูคต ของ รฟม. โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก 
ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord Line) จํานวน ๓ แห่ง และโครงการ
จัดหารถไฟฟูาธรรมดา (City Line Airport Rail Link) จํานวน ๗ ขบวน ของ รฟท. เป็นต้น 

๓.๕  การระดมทุนของรัฐบาลด้วยวิธีการออกพันธบัตรทําให้มีปริมาณการออกพันธบัตร
อย่างสม่ําเสมอและเพียงพอในการสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark) เพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 

๓.๖  ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ มีจํานวน ๕,๙๘๘,๓๘๖.๕๓ 
ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ ๔๒.๗๗ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) 
โดยเป็นหนี้ของรัฐบาล จํานวน ๔,๔๗๑,๒๒๐.๒๒ ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน จํานวน 
๙๙๔,๗๙๔.๒๙ ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน  (รัฐบาลค้ําประกัน) จํานวน ๕๐๐,๐๕๔.๓๓ 
ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ จํานวน ๒๒,๓๑๗.๖๙ ล้านบาท  
 โดยหนี้สาธารณะดังกล่าวสามารถจําแนกตามแหล่งที่มา เป็นหนี้ต่างประเทศ 
๓๔๖,๔๓๘.๒๐ ล้านบาท และหนี้ในประเทศ ๕,๖๔๑,๙๔๘.๓๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕.๗๙ และร้อยละ 
๙๔.๒๑ ตามลําดับ และจําแนกตามอายุหนี้คงเหลือ แบ่งเป็นหนี้ระยะยาว ๕,๑๗๗,๗๔๖.๒๗ ล้านบาท 
และหนี้ระยะสั้น ๘๑๐,๖๔๐.๒๖ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๖ และร้อยละ ๑๓.๕๔ ตามลําดับ 
รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี ๑  

/ ตารางท่ี ๑… 



๑๕ 
 

ตารางท่ี ๑ หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ % GDP 

๑. หนี้ของรัฐบาล ๔,๑๕๗,๓๙๔.๗๘ ๔,๔๗๑,๒๒๐.๒๒ ๓๑.๙๓ 

๑.๑ หนีต้่างประเทศ ๘๔,๖๗๖.๗๐ ๙๘,๗๓๕.๙๑  

๑.๒ หนี้ในประเทศ ๔,๐๗๒,๗๑๘.๐๘ ๔,๓๗๒,๔๘๔.๓๑  

๒. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน ๑,๐๖๕,๑๙๙.๑๘ ๙๙๔,๗๙๔.๒๙ ๗.๑๐ 

๒.๑ หนี้ที่รัฐบาลค้ าประกัน ๔๒๕,๑๑๙.๗๒ ๔๒๓,๕๙๓.๗๘  

- หนี้ต่างประเทศ ๑๐๐,๕๕๑.๘๔ ๙๕,๘๑๒.๒๘  

- หนี้ในประเทศ ๓๒๔,๕๖๗.๘๘ ๓๒๗,๗๘๑.๕๐  

๒.๒ หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน ๖๔๐,๐๗๙.๔๖ ๕๗๑,๒๐๐.๕๑  

- หนี้ต่างประเทศ ๑๗๒,๗๐๐.๓๙ ๑๕๑,๑๒๔.๐๙  

- หนี้ในประเทศ ๔๖๗,๓๗๙.๐๗ ๔๒๐,๐๗๖.๔๒  

๓. หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ าประกนั) ๕๔๒,๒๙๖.๓๕ ๕๐๐,๐๕๔.๓๓ ๓.๕๗ 

๓.๑ หนีต้่างประเทศ ๒,๓๕๔.๑๔ ๗๖๕.๙๒  

๓.๒ หนี้ในประเทศ ๕๓๙,๙๔๒.๒๑ ๔๙๙,๒๘๘.๔๑  

๔. หนี้หน่วยงานของรัฐ ๑๘,๔๓๒.๘๘ ๒๒,๓๑๗.๖๙ ๐.๑๖ 

๕.๑ หนี้ท่ีรัฐบาลค้าํประกัน - -  

๕.๒ หนี้ท่ีรัฐบาลไม่ค้ําประกัน ๑๘,๔๓๒.๘๘ ๒๒,๓๑๗.๖๙  

๕. รวม ๑.+ ๒.+ ๓.+ ๔. ๕,๗๘๓,๓๒๓.๑๙ ๕,๙๘๘,๓๘๖.๕๓ ๔๒.๗๗ 

หมายเหตุ:  ๑. GDP ปี ๒๕๕๘ เท่ากับ ๑๓,๕๓๓.๖๐ พันล้านบาท และประมาณการ GDP ปี ๒๕๕๙ เท่ากับ ๑๔,๐๓๔.๓๐ 
พันล้านบาท (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 

๒. สบน. ได้ปรับวิธีการคํานวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP สะท้อนค่าที่ใกล้เคียง
ความเป็นจริง โดย GDP ในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ เท่ากับ ๑๓,๙๔๕.๕๖ 
พันล้านบาท และ GDP ในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๙ คํานวณดังนี้ [GDP ไตรมาส ๔ 
ปี ๕๘] + [GDP ไตรมาส ๑ – ๒ ปี ๕๙] + [(ประมาณการ GDP ปี ๕๙ – GDP ไตรมาส ๑ - ๒ ปี ๕๙)/๖]*๓ 
เท่ากับ ๑๔,๐๐๒.๐๔ พันล้านบาท 



๑๖ 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
รายงานผลส าเร็จของโครงการเงินกู้ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
  



๑๗ 
 

๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริง 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๖ กําหนดให้
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ติดตามประเมินผลโครงการหรือแผนงานที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ และจัดทํา
รายงานผลสําเร็จของโครงการนั้น ประกอบด้วย ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ผลกระทบของโครงการ และความยั่งยืนของโครงการเพ่ือเสนอต่อกระทรวงการคลังพร้อมกับรายงานการกู้เงิน
และการค้ําประกัน ตามนัยมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สบน. ได้ดําเนินการติดตามประเมินผลตามหลักเกณฑ์การพิจารณาผล
การดําเนินโครงการ ๕ ประการ ได้แก่ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ (Relevance) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลกระทบ (Impact) และความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability) สําหรับ
โครงการเงินกู้จากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน ๓ โครงการ ได้แก ่

๑.๑  โครงการจากส่วนราชการ ๑ โครงการ ได้แก ่โครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น ๔ ช่องจราจร 
(ระยะที่ ๒) ของกรมทางหลวง  

๑.๒  โครงการจากรัฐวิสาหกิจ ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัย
ต่อการเดินรถ สายทางระหว่างสถานีพิษณุโลก – เชียงใหม่ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ
โครงการบ้านเอ้ืออาทร ระยะที่ ๓/๒ จังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย) ของการเคหะแห่งชาติ ทั้งนี้ โครงการ
ดังกล่าวใช้เงินกูท้ั้งจากเงินกู้ในประเทศและเงินกู้ต่างประเทศ 

โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้ 
โครงการ เจ้าของโครงการ แหล่งเงินกู ้

ส่วนราชการ 

๑) โครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น ๔ ช่อง
จราจร (ระยะที่ ๒)  

กรมทางหลวง เงินกู้ต่างประเทศ                       
จากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian 
Development Bank : ADB)  

รัฐวิสาหกิจ 

๑) โครงการปรับปรุงทางรถไฟท่ีไม่ปลอดภัย            
ต่อการเดินรถ สายทางระหว่างสถานี
พิษณุโลก – เชียงใหม ่

การรถไฟแห่งประเทศไทย เงินกู้บาททดแทนการกู้เงินจาก
ต่างประเทศ 

(โครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 

และพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน  
(Development Policy Loan : DPL)) 

๒) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ ๓/๒ จังหวัด
เชียงใหม่ (หนองหอย) 

การเคหะแห่งชาต ิ เงินกู้ในประเทศ  

(กระทรวงการคลังค้ําประกัน) 

  / ๒. รายงาน… 



๑๘ 
 

๒. รายงานผลส าเร็จของโครงการเงินกู้ 
๒.๑  โครงการจากส่วนราชการ  

๒.๑.๑  โครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะท่ี ๒) (ทางหลวงหมายเลข ๑๒   
  พิษณุโลก – หล่มสัก ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ อ าเภอพนมสารคาม – สระแก้ว) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 

 วงเงินลงทุนโครงการ/ แหล่งเงินกู ้
- วงเงินลงทุนโครงการ ๑๗๙.๔๐ ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ ๕,๘๔๖.๖๕ ล้านบาท 

(ส่วนที่เหลือใช้เงินงบประมาณ วงเงิน ๑๐๒.๓๐ ล้านเหรียญสหรัฐ) 
- แหล่งเงินกู้ เงินกู้ต่างประเทศจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) 

วงเงิน ๗๗.๑๐ ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ ๒,๕๑๒.๖๙ ล้านบาท (ส่วนที่เหลือใช้เงิน
งบประมาณ วงเงิน ๑๐๒.๓๐ ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ ๓,๓๓๓.๙๖ ล้านบาท) 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพื่อพัฒนาระบบทางหลวงให้มีประสิทธิภาพในการรองรับการจราจรให้เพิ่มมากขึ้น

เป็นการขยายโครงสร้างพ้ืนฐานทางถนนให้เชื่อมต่อกันเป็นระบบ ทําให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้น 
๒. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและเป็นตัวชี้นําการกระจายความเจริญไปสู่ชนบทและภูมิภาคต่างๆ  

อย่างทั่วถึง 
๓. เพื่อพัฒนาส่งเสริมเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและขนส่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางถนนที่เชื่อมกับต่างประเทศในเชิงรุก รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ 

ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
- ทางหลวงหมายเลข ๑๒ พิษณุโลก – หล่มสัก ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๖ - เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ (๓ ปี) 
- ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ อําเภอพนมสารคาม – สระแก้ว เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ – เดือนสิงหาคม 

๒๕๕๘ (๒ ปี ๗ เดือน) 

ผลการประเมินโครงการ 
๑. ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ (Relevance) 

การดําเนินโครงการส่งผลต่อการพัฒนาการคมนาคมใน ๒ สายทาง มีผลการประเมิน ดังนี้  
๑) เพ่ิมความสามารถในการรองรับการจราจรที่เพ่ิมข้ึน ทั้ง ๒ สายทาง ในปี ๒๕๕๘ ได้ถึง 

๗๒,๔๔๔ คันต่อวัน เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่สามารถรองรับการจราจรได้เพียง ๔๖,๒๕๖ คันต่อวัน 

/ ๒) เพ่ิม... 



๑๙ 
 

๒) เพ่ิมประสิทธิภาพในขนส่งคนและสินค้าผ่านแดนส่งผลต่อเศรษฐกิจในด้านสินค้ามีการ
ขยายตัว โดยปริมาณการค้าด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๕๘ มีมูลค่าสินค้าส่งออกเพ่ิมขึ้น
เป็นจํานวน ๖๑,๙๗๗.๐๓ ล้านบาท จากปี ๒๕๕๔ มีมูลค่าสินค้าส่งออก จํานวน ๓๔,๐๖๙.๑๓ ล้านบาท 

๓) เพ่ิมการขยายตัวทางเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยว พบว่า จังหวัดเพชรบูรณ์และ
จังหวัดพิษณุโลก มีปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น แนวทางและผลการดําเนินโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ และ ๑๑ 

๒. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 เพ่ือประเมินความเหมาะสมของปัจจัยที่จะทําให้โครงการสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน

ในเชิงของปริมาณและคุณภาพ 
๒.๑  ขอบเขตการดําเนินโครงการ 

ขอบเขตงานโครงการ แผน ผล 
๑)  เตรียมโครงการและงานคัดเลือกที่ปรึกษา 
(ก่อนการก่อสร้างและช่วงควบคุมงานก่อสร้าง) 

จัดเตรียมรายละเอียดและขั้นตอน 
การเลือกที่ปรึกษา 

Asian Engineering 
Consultants Corp.,Ltd. 

๒)  การเลือกผู้รับเหมา จัดเตรียมรายละเอียดและขั้นตอน 
การเลือกผู้รับเหมา 

๘ สัญญา 

๓)  การก่อสร้าง ระยะทางรวม ๑๗๘ กม. ระยะทางรวม ๑๗๘ กม. 
  - ทางหลวงหมายเลข ๑๒ พิษณโุลก – หล่มสัก (ระยะทาง  ๑๐๕ กม.). 
Package A ระยะทาง ๓๐ กม. ระยะทาง ๓๐ กม. 
Package B ระยะทาง ๒๔ กม. ระยะทาง ๒๔ กม. 
Package C ระยะทาง ๑๙ กม. ระยะทาง ๑๙ กม. 
Package D ระยะทาง ๑๘ กม. ระยะทาง ๑๘ กม. 
Package E ระยะทาง ๑๔ กม. ระยะทาง ๑๔ กม. 
  - ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ พนมสารคาม – สระแก้ว (ระยะทาง  ๗๓ กม.) 
Package F ระยะทาง ๒๘ กม. ระยะทาง ๒๘ กม. 
Package G ระยะทาง ๑๗ กม. ระยะทาง ๑๗ กม. 
Package H ระยะทาง ๒๘ กม. ระยะทาง ๒๘ กม. 

 

ขอบเขตการดําเนินโครงการ แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน ประกอบด้วย 
๑) การเตรียมโครงการและงานคัดเลือกท่ีปรึกษา กรมทางหลวงได้ดําเนินการคัดเลือก 

Asian Engineering Consultants Corp., Ltd เป็นที่ปรึกษา โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดการพิจารณาเป็นไปตาม
ระเบียบ Guidelines on the Use of Consultants by Asian Development Bank and Its Borrowers 

๒) การเตรียมการคัดเลือกผู้รับเหมา โดยกรมทางหลวงได้ดําเนินการคัดเลือกผู้รับเหมา
ทั้งสิ้น ๘ สัญญา โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดการพิจารณาเป็นไปตามระเบียบของ Asian Development Bank 

/ ๓) การ... 
 

 



๒๐ 
 

๓) การดําเนินการก่อสร้างในแต่ละเส้นทางตาม Package ระยะทางรวม ๑๗๘ กิโลเมตร
เป็นไปตามแผนการก่อสร้างที่ได้กําหนดไว้ 

๒.๒  ระยะเวลาดําเนินโครงการ (Schedule) 
 ๒.๒.๑ ตามขอบเขตงานโครงการ 

ขอบเขตงานโครงการ 
แผน ผล 

เร่ิม – เสร็จ จ านวนวัน เร่ิม – เสร็จ จ านวนวัน 
๑) เตรียมโครงการและงานคัดเลือก 
ที่ปรึกษา 

๑ เม.ย. ๕๒ - ๙ ม.ค. ๕๔ ๖๔๘ ๒๗ มี.ค. ๕๒ - ๒๙ ธ.ค. ๕๓ ๖๔๒ 

๒) การเลือกผู้รับเหมา ๓ เม.ย. ๕๓ - ๑๔ ก.ย. ๕๕ ๘๙๔ ๒๙ มี.ค. ๕๓ - ๗ ก.ย. ๕๕ ๘๙๒ 
๓) การก่อสร้าง ๓๑ ม.ค. ๕๖ - ๑๘ ต.ค. ๕๘ ๙๙๑ (+๖๐) ๓๑ ม.ค. ๕๖ –๑๗ ธ.ค. ๕๘ ๑,๐๕๑ 

หมายเหตุ : อนุมัติขยายอายุสัญญาการก่อสร้างออกไป ๖๐ วัน 
 

๒.๒.๒ ตามกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ 

กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ 
แผน ผล 

เร่ิม – เสร็จ จ านวนวัน เร่ิม – เสร็จ จ านวนวัน 
  - ทางหลวงหมายเลข ๑๒ พิษณโุลก – หล่มสัก 
Package A ๓๑ ม.ค. ๕๖-๒๐ ม.ค. ๕๘ ๗๒๐ ๓๑ ม.ค. ๕๖-๑๙ ม.ค. ๕๘ ๗๑๙ 
Package B ๒ พ.ค. ๕๖-๑๘ ต.ค. ๕๘ ๙๐๐ ๒ พ.ค. ๕๖-๒๑เม.ย. ๕๘ ๗๑๙ 
Package C ๑ ก.พ. ๕๖-๒๐ก.ค.๕๘ ๙๐๐ (+๑๕๐) ๑ ก.พ. ๕๖-๑๗ธ.ค. ๕๘ ๑,๐๕๐ 
Package D ๑ ก.พ. ๕๖-๒๐ ก.ค. ๕๘ ๙๐๐ (+๑๐๐+๔๖) ๑ ก.พ. ๕๖-๑๓ ธ.ค. ๕๘ ๑,๐๔๖ 
Package E ๑ ก.พ. ๕๖-๒๑ ม.ค.๕๘ ๗๒๐ (+๑๕๐+๔๖) ๑ ก.พ. ๕๖-๕ ส.ค. ๕๘ ๙๑๖ 
  - ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ อําเภอพนมสารคาม – สระแก้ว 
Package F ๕ ก.พ. ๕๖-๒๕ ม.ค. ๕๘ ๗๒๐ ๕ ก.พ. ๕๖-๒๕ ม.ค. ๕๘ ๗๒๐ 
Package G ๕ ก.พ. ๕๖-๒๕ ม.ค. ๕๘ ๗๒๐ (+๑๕๐+๔๔) ๕ ก.พ. ๕๖-๗ ส.ค. ๕๘ ๙๑๔ 
Package H ๕ ก.พ. ๕๖-๒๕ ม.ค. ๕๘ ๗๒๐+๑๕๐ ๕ ก.พ. ๕๖-๒๔ มิ.ย. ๕๘ ๘๗๐ 

หมายเหตุ : อนุมัติขยายอายุสัญญา  
+๑๕๐ วันเน่ืองจาก ผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ํา ๓๐๐ บาท 
+๑๐๐ วันเน่ืองจาก มีปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้นจากสัญญา 
+๔๔, ๔๖ วันเน่ืองจาก หยุดงานก่อสร้างในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ และเทศกาลปีใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ 
 

ระยะเวลาการดําเนินโครงการตามขอบเขตงานโครงการในส่วนของขั้นตอน
การดําเนินคัดเลือกที่ปรึกษาและการคัดเลือกผู้รับเหมาสามารถดําเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาตามแผน  

อย่างไรก็ดี ส่วนของขั้นตอนงานก่อสร้างเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ได้ส่งผลกระทบ
เวลาการก่อสร้างจึงได้มีการปรับระยะเวลาก่อสร้าง ดังนี้ 

๑) ปรับเพ่ิม ๑๕๐ วัน ใน Package C, E, G, และ H เนื่องจากผลกระทบ
จากการขาดแคลนแรงงานจากการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ํา ๓๐๐ บาท ของนโยบายรัฐบาล 

/ ๒) ปรับเพ่ิม... 
 



๒๑ 
 

๒) ปรับเพ่ิม ๑๐๐ วัน ใน Package D เนื่องจากมีการปรับปริมาณและค่างาน
ทีเ่พ่ิมขึ้นจากสัญญา  

๓) ปรับเพ่ิม ๔๔ และ ๔๖ วัน ใน Package D, E, และ G เนื่องจากหยุด
งานก่อสร้างในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ และเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 

ทั้งนี้ ในภาพรวมขั้นตอนการก่อสร้างโครงการสามารถดําเนินการ โดยมี
ระยะเวลาก่อสร้างเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ได้มีการปรับระยะเวลาก่อสร้างแล้ว 

๒.๓  ค่าใช้จ่ายโครงการ (Project Cost) 
๒.๓.๑  วงเงินทั้งหมดและภาพรวมผลการเบิกจ่ายของโครงการ (ณ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 

เงินกู้ ADB หน่วย แผน* ปรับแผน* ผล** % (ผล/ปรับแผน) 

๑. ค่างานก่อสรา้ง 
USD ๖๘,๕๐๐,๐๐๐ ๖๘,๓๕๐,๐๐๐ ๖๘,๒๘๒,๐๖๙ ๙๙.๙๐% 
บาท ๒,๒๓๒,๔๑๕,๐๐๐ ๒,๒๒๗,๕๒๖,๕๐๐ ๒,๒๓๑,๓๖๑,๘๙๔ ๑๐๐.๑๗% 

๒. ค่าท่ีปรึกษา 
USD ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๑๗๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๕๖๖ ๙๔.๐๗% 
บาท ๕๒,๑๔๔,๐๐๐ ๓๘,๑๓๐,๓๐๐ ๓๔,๘๙๓,๓๔๐ ๙๑.๕๑% 

๓. ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด 
USD ๗,๐๐๐,๐๐๐ - - - 
บาท ๒๒๘,๑๓๐,๐๐๐ - - - 

รวม 
USD ๗๗,๑๐๐,๐๐๐ ๖๙,๕๒๐,๐๐๐ ๖๙,๓๘๒,๖๓๕ ๙๙.๘๐% 
บาท ๒,๕๑๒,๖๘๙,๐๐๐ ๒,๒๖๕,๖๕๖,๘๐๐ ๒,๒๖๖,๒๕๕,๒๓๔ ๑๐๐.๐๓% 

เงินงบประมาณ หน่วย แผน* ปรับแผน* ผล** % (ผล/ปรับแผน) 

๑. ค่างานก่อสรา้ง 
USD ๗๓,๒๙๕,๐๐๐ ๗๓,๑๓๔,๕๐๐ ๗๒,๘๕๓,๓๔๑ ๙๙.๖๒% 
บาท ๒,๓๘๘,๖๘๔,๐๕๐ ๒,๓๘๓,๔๕๓,๓๕๕ ๒,๓๘๐,๑๒๕,๔๗๕ ๙๙.๘๖% 

๒. ค่าท่ีปรึกษา 
USD ๑,๗๑๒,๐๐๐ ๑,๒๕๑,๙๐๐ ๑,๑๗๖,๔๘๕ ๙๓.๙๘% 
บาท ๕๕,๗๙๔,๐๘๐ ๔๐,๗๙๙,๔๒๑ ๓๗,๑๘๖,๙๒๕ ๙๑.๑๕% 

รวม 
USD ๗๕,๐๐๗,๐๐๐ ๗๔,๓๘๖,๔๐๐ ๗๔,๐๒๙,๘๒๖ ๙๙.๕๒% 
บาท ๒,๔๔๔,๔๗๘,๑๓๐ ๒,๔๒๔,๒๕๒,๗๗๖ ๒,๔๑๗,๓๑๒,๔๐๐ ๙๙.๗๑% 

รวมท้ังสิ้น 
USD ๑๕๒,๑๐๗,๐๐๐ ๑๔๓,๙๐๖,๔๐๐ ๑๔๓,๔๑๒,๔๖๑ ๙๙.๖๖% 
บาท ๔,๙๕๗,๑๖๗,๑๓๐ ๔,๖๘๙,๙๐๙,๕๗๖ ๔,๖๘๓,๕๖๗,๖๓๔ ๙๙.๘๖% 

หมายเหต:ุ ยอดเบิกจ่ายเงินบาทเกินวงเงินเป็นผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน 
                    * อัตราแลกเปลี่ยนขายถวัเฉลี่ย ณ วันลงนามในสัญญา ๑ เหรียญสหรัฐ ต่อ ๓๒.๕๙ บาท 
                     ** อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเบิกจ่าย 

โครงการได้มีการปรับแผนค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินกู้  ADB  โดยปรับลดค่าใช้จ่าย
ในหมวดค่างานก่อสร้างและหมวดค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดลง รวมทั้งสิ้น ๗.๕๘ ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการดําเนินงานการก่อสร้าง และเมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายเงินทั้งในส่วนเงินกู้จาก ADB และเงินงบประมาณแล้ว 
พบว่า โครงการได้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามกรอบการปรับแผนที่ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายที่กําหนดไว้ 
โดย ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ มีการเบิกเงินกู้ จํานวน ๖๙.๓๘ ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๐ ของผล
การเบิกจ่ายเทียบปรับแผน และเงินงบประมาณมีการเบิก ๗๔.๐๓ ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๒ 
ของผลการเบิกจ่ายเทียบปรับแผน 

/ ๒.๓.๒  ผล... 
 



๒๒ 
 

๒.๓.๒  ผลการเบิกจ่ายเงินหมวดค่างานก่อสร้างแยกตามปีงบประมาณ 
ปีงบประมาณ หน่วย เงินกู้ ADB เงินงบประมาณ รวม 

กรอบวงเงิน 
USD ๖๙,๕๒๐,๐๐๐ ๗๔,๓๘๖,๔๐๐ ๑๔๓,๙๐๖,๔๐๐ 
บาท ๒,๒๖๕,๖๕๖,๘๐๐ ๒,๔๒๔,๒๕๒,๗๗๖ ๔,๖๘๙,๙๐๙,๕๗๖ 

๒๕๕๕ 
USD ๑๕๐,๕๑๓ ๑๖๑,๐๔๙ ๓๑๑,๕๖๒ 
บาท ๔,๗๐๘,๘๙๓ ๕,๐๐๓,๕๕๑ ๙,๗๑๒,๔๔๔ 

๒๕๕๖ 
USD ๑๐,๙๙๕,๑๘๙ ๑๕,๑๕๔,๑๕๑ ๒๖,๑๔๙,๓๔๐ 
บาท ๓๓๖,๙๙๖,๙๐๕ ๔๖๖,๙๐๔,๑๖๖ ๘๐๓,๙๐๑,๐๗๑ 

๒๕๕๗ 
USD ๒๕,๒๐๗,๖๐๑ ๒๒,๕๑๑,๓๔๖ ๔๗,๗๑๘,๙๔๗ 
บาท ๘๑๑,๒๓๘,๗๑๓ ๗๒๗,๗๐๘,๒๓๗ ๑,๕๓๘,๙๔๖,๙๕๐ 

๒๕๕๘ 
USD ๒๘,๕๕๒,๖๗๗ ๓๑,๕๖๓,๑๓๘ ๖๐,๑๑๕,๘๑๕ 
บาท ๙๕๓,๗๙๔,๐๗๘ ๑,๐๕๒,๓๘๕,๒๖๕ ๒,๐๐๖,๑๗๙,๓๔๓ 

๒๕๕๙ 
USD ๔,๔๗๖,๖๕๕ ๔,๖๔๐,๑๔๒ ๙,๑๑๖,๗๙๗ 
บาท ๑๕๙,๕๑๖,๖๔๕ ๑๖๕,๓๑๑,๑๘๑ ๓๒๔,๘๒๗,๘๒๖ 

รวม 
USD ๖๙,๓๘๒,๖๓๕ ๗๔,๐๒๙,๘๒๖ ๑๔๓,๔๑๒,๔๖๑ 
บาท ๒,๒๖๖,๒๕๕,๒๓๔ ๒,๔๑๗,๓๑๒,๔๐๐ ๔,๖๘๓,๕๖๗,๖๓๔ 

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลีย่นตามวันเบกิจ่ายจริง 

เมื่อพิจารณาภาพรวมผลการเบิกจ่ายเงินหมวดค่างานก่อสร้างตั้งแต่ปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ในส่วนของเงินกู้ ADB และเงินงบประมาณ พบว่า โครงการสามารถดําเนินการและเบิกจ่ายเงิน
ได้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินประจําปีและอยู่ภายใต้กรอบประมาณการวงเงินค่าใช้จ่ายที่กําหนดไว้  

๒.๓.๓  ผลการเบิกจ่ายเงินแยกตามกิจกรรมโครงการ 

กิจกรรมโครงการ หน่วย 
เงินกู้ ADB เงินงบประมาณ 

ปรับแผน ผล 
% (ผลเทียบ
ปรับแผน) ปรับแผน ผล 

% (ผลเทียบ
ปรับแผน) 

๑) งานบริการที่ปรึกษา 
(๑) 

USD ๑,๑๗๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๕๖๖ ๙๔.๐๗% ๑,๒๕๑,๙๐๐ ๑,๑๗๖,๔๘๕ ๙๓.๙๘% 
บาท ๓๘,๑๓๐,๓๐๐ ๓๔,๘๙๓,๓๔๐ ๙๑.๕๑% ๔๐,๗๙๙,๔๒๑ ๓๗,๑๘๖,๙๒๕ ๙๑.๑๕% 

๒)  งานกอ่สร้าง 
  - ทางหลวงหมายเลข ๑๒ พิษณุโลก – หล่มสัก 
Package A USD ๙,๔๕๖,๑๗๖ ๙,๔๕๖,๑๗๖ ๑๐๐.๐๐% ๑๐,๑๑๘,๑๐๘ ๑๐,๑๑๘,๑๐๘ ๑๐๐.๐๐% 

บาท ๓๐๘,๑๗๖,๗๖๑ ๓๐๒,๘๖๕,๔๕๓ ๙๘.๒๘% ๓๒๙,๗๔๙,๑๓๔ ๓๒๔,๐๖๖,๐๓๔ ๙๘.๒๘% 
Package B USD ๑๐,๘๖๒,๒๕๘ ๑๐,๘๖๒,๒๕๘ ๑๐๐.๐๐% ๑๑,๖๒๒,๖๑๖ ๑๑,๕๐๕,๐๗๓ ๙๘.๙๙% 

บาท ๓๕๔,๐๐๐,๙๗๓ ๓๕๑,๑๐๗,๗๖๗ ๙๙.๑๘% ๓๗๘,๗๘๑,๐๔๑ ๓๗๑,๔๖๗,๘๗๒ ๙๘.๐๗% 
Package C USD ๙,๖๕๒,๓๔๐ ๙,๖๕๒,๓๔๐ ๑๐๐.๐๐% ๑๐,๓๒๘,๐๐๔ ๑๐,๓๑๔,๒๙๒ ๙๙.๘๗% 

บาท ๓๑๔,๕๖๙,๗๗๓ ๓๑๘,๖๗๕,๗๐๒ ๑๐๑.๓๑% ๓๓๖,๕๘๙,๖๕๗ ๓๔๐,๕๐๓,๐๙๔ ๑๐๑.๑๖% 
Package D USD ๑๐,๕๖๘,๕๕๗ ๑๐,๕๖๘,๕๕๗ ๑๐๐.๐๐% ๑๑,๓๐๘,๓๕๖ ๑๑,๒๙๔,๐๓๒ ๙๙.๘๗% 

บาท ๓๔๔,๔๒๙,๒๗๒ ๓๕๒,๙๓๐,๓๖๐ ๑๐๒.๔๗% ๓๖๘,๕๓๙,๓๒๑ ๓๗๗,๑๓๒,๐๐๑ ๑๐๒.๓๓% 
Package E USD ๙,๑๕๘,๑๗๐ ๙,๑๕๘,๑๗๐ ๑๐๐.๐๐% ๙,๗๙๙,๒๔๒ ๙,๗๙๕,๐๔๙ ๙๙.๙๖% 

บาท ๒๙๘,๔๖๔,๗๖๖ ๓๐๑,๑๓๘,๙๙๒ ๑๐๐.๙๐% ๓๑๙,๓๕๗,๓๐๐ ๓๒๒,๐๖๙,๖๕๔ ๑๐๐.๘๕% 
/ กิจกรรม... 

 
 
 

 



๒๓ 
 

กิจกรรมโครงการ หน่วย 
เงินกู้ ADB เงินงบประมาณ 

ปรับแผน ผล 
% (ผลเทียบ
ปรับแผน) ปรับแผน ผล 

% (ผลเทียบ
ปรับแผน) 

  - ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ พนมสารคาม – สระแก้ว 
Package F USD ๖,๘๘๔,๒๙๖ ๖,๘๘๔,๒๗๑ ๑๐๐.๐๐% ๗,๓๖๖,๑๙๖ ๗,๓๖๖,๑๗๐ ๑๐๐.๐๐% 

บาท ๒๒๔,๓๕๙,๑๙๗ ๒๒๑,๘๘๓,๓๓๑ ๙๘.๙๐% ๒๔๐,๐๖๔,๓๔๑ ๒๓๗,๔๑๕,๑๖๓ ๙๘.๙๐% 
Package G USD ๕,๓๑๑,๓๕๘ ๕,๓๑๑,๓๕๘ ๑๐๐.๐๐% ๕,๖๘๓,๑๕๓ ๕,๖๒๔,๔๕๒ ๙๘.๙๗% 

บาท ๑๗๓,๐๙๗,๑๖๖ ๑๗๗,๐๗๔,๙๐๔ ๑๐๒.๓๐% ๑๘๕,๒๑๓,๙๖๘ ๑๘๗,๓๘๘,๒๙๖ ๑๐๑.๑๗% 
Package H USD ๖,๓๘๘,๙๓๙ ๖,๓๘๘,๙๓๙ ๑๐๐.๐๐% ๖,๘๓๖,๑๖๕ ๖,๘๓๖,๑๖๕ ๑๐๐.๐๐% 

บาท ๒๐๘,๒๑๕,๕๓๐ ๒๐๕,๖๘๕,๓๘๕ ๙๘.๗๘% ๒๒๒,๗๙๐,๖๑๗ ๒๒๐,๐๘๓,๓๖๑ ๙๘.๗๘% 

รวม (๒) 
USD ๖๘,๒๘๒,๐๙๔ ๖๘,๒๘๒,๐๖๙ ๑๐๐.๐๐% ๗๓,๐๖๑,๘๔๐ ๗๒,๘๕๓,๓๔๑ ๙๙.๗๑% 
บาท ๒,๒๒๕,๓๑๓,๔๓๘ ๒,๒๓๑,๓๖๑,๘๙๔ ๑๐๐.๒๗% ๒,๓๘๑,๐๘๕,๓๗๙ ๒,๓๘๐,๑๒๕,๔๗๕ ๙๙.๙๖% 

รวมทั้งสิ้น (๑) + (๒) 
USD ๖๙,๔๕๒,๐๙๔ ๖๙,๓๘๒,๖๓๕ ๙๙.๙๐% ๗๔,๓๑๓,๗๔๐ ๗๔,๐๒๙,๘๒๖ ๙๙.๖๒% 
บาท ๒,๒๖๓,๔๔๓,๗๓๘ ๒,๒๖๖,๒๕๕,๒๓๔ ๑๐๐.๑๒% ๒,๔๒๑,๘๘๔,๘๐๐ ๒,๔๑๗,๓๑๒,๔๐๐ ๙๙.๘๑% 

หมายเหต:ุ ยอดเบิกจ่ายเงินบาทเกินวงเงินเป็นผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 

๑) ค่าท่ีปรึกษา : ผลการเบิกจ่ายค่าที่ปรึกษาของเงินกู้ ADB ณ เดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๙ เป็นจํานวน ๑.๑๐ ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๗ ของปรับแผน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
ค่าท่ีปรึกษาถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  

๒) ค่าก่อสร้างแยกตาม Package ในแต่ละสายทาง : ผลการเบิกจ่ายของเงินกู้ 
ADB ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นจํานวน ๖๘.๒๘ ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของปรับแผน 
โดยการเบิกจ่ายอยู่ภายใต้กรอบประมาณการค่าใช้จ่ายที่กําหนด 

๒.๔  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างการดําเนินงาน 
 ๑) เนื่องจากบางพ้ืนที่ของทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและหน้าผา

เหวลึกซึ่งจําเป็นต้องก่อสร้างและตัดผ่านภูเขาและใช้เทคนิคทางวิศวกรรมที่มีความพิเศษในการก่อสร้าง ดังนั้น โครงการ
จึงจําเป็นต้องมีการปรับแนวการก่อสร้างของถนนให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศที่มีความซับซ้อน โดยกรมทางหลวง
ไดข้อความเห็นชอบจากสํานักสํารวจและออกแบบ พร้อมทั้งมีการติดตามการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง 

 ๒) เนื่องจากการก่อสร้างในช่วงฤดูฝนทําให้เกิดการเลื่อนไถลของคันทางและการกัด
เซาะผิวหน้าของดินด้านเชิงเขา จึงทําให้มีอุปสรรคในการเข้าพ้ืนที่ของโครงการและภายหลังจากการเปิดใช้
เส้นทางพบว่ามีปริมาณน้ําบนดินและใต้ดินอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อการยึดติดของหน้าดินและการทรุดตัว
ของพ้ืนถนน กรมทางหลวงจึงได้ติดตามและปรับปรุงพ้ืนถนนที่เกิดปัญหาอย่างใกล้ชิดและเร่งด่วน พร้อมกับ
จัดทําการเสริมทางระบายน้ําและปลูกพืชคลุมดิน เพ่ือลดปัญหาที่เกิดจากปริมาณน้ําบนดินและระดับน้ําใต้ดิน
ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

๓) เนื่องจากพ้ืนที่โครงการบางส่วนของทางหลวงหมายเลข ๑๒ อยู่ในบริเวณเขต
อุทยานแห่งชาติ กรมทางหลวงจึงได้บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง        
โดยได้จัดให้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างร่วมกับผู้แทนจากอุทยานแห่งชาติ                     
เพ่ือให้โครงการสามารถดําเนินการได้ตามแผนงานที่กําหนดไว้ 

/ กรมทางหลวง... 
 



๒๔ 
 

กรมทางหลวงได้ดําเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ ดังนี้ 
๑) ขอบเขตการดําเนินโครงการ : โครงการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาและผู้รับเหมา โดยมี

เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามระเบียบของ Asian Development Bank และในส่วนการก่อสร้างถนน
โครงการได้ดําเนินการก่อสร้างได้ตามระยะทางรวม ๑๗๘ กิโลเมตร เป็นไปตามแผนที่ได้กําหนดไว้ 

๒) การบริหารจัดการงานก่อสร้าง : โครงการสามารถบริหารจัดการงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 

๓) การเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศและเงินงบประมาณ : โครงการสามารถเบิกจ่ายเงินได้
สอดคล้องและเป็นไปตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง โดยวงเงินค่าก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงอยู่ภายใต้กรอบ
ประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผนที่กําหนดไว้ 

๓. ประสิทธิผล (Effectiveness) 
 เพ่ือประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับกับ

เปูาหมายของโครงการ สามารถดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ 
 ๓.๑  ทางหลวงหมายเลข ๑๒ พิษณุโลก – หล่มสัก 
  ๑) ปริมาณการจราจรบริเวณทางหลวงหมายเลข ๑๒ (ระหว่างดําเนินโครงการ - ปีที่

โครงการแล้วเสร็จ) 
 หน่วย : คัน : วัน 

สายทาง 
ปริมาณการจราจร (จ านวนยานพาหนะ) 

ระหว่างด าเนินการ ปีที่โครงการฯ แล้วเสร็จ 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

ทางหลวงหมายเลข ๑๒ 
- แขวงวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ๕,๐๙๐ ๕,๑๙๒ ๕,๗๑๕ ๗,๒๓๑ ๗,๖๙๙ 
- แขวงแคมป์สน จังหวัดเพชรบูรณ ์      

 จุดสํารวจ (๒C) ที่ กม.๓๒๕+๓๗๓ ๓,๙๖๒ ๔,๑๔๕ ๔,๗๔๔ ๖,๔๒๗ ๖,๔๙๓ 
 จุดสํารวจ (๒D) ที่ กม.๓๔๓+๓๗๓ ๕,๐๐๑ ๕,๒๑๕ ๖,๒๒๑ ๖,๓๒๖ ๗,๒๗๙ 

รวม ๑๔,๐๕๓ ๑๔,๕๕๒ ๑๖,๖๘๐ ๑๙,๙๘๔ ๒๑,๔๗๑ 
ที่มา : แขวงวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และแขวงแคมป์สน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

/ ปริมาณ... 



๒๕ 
 

 

 เมื่อพิจารณาปริมาณการจราจรของทางหลวงหมายเลข ๑๒ ในส่วนของ แขวงวังทอง  
แขวงแคมป์สน จุด ๒C และจุด ๒D พบว่า มีปริมาณจราจรเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘    
แสดงถึงการดําเนินก่อสร้างขยายทางสายหลักให้เป็นสี่ช่องจราจรส่งผลต่อการพัฒนาระบบทางหลวงให้มี
ความสามารถรองรับปริมาณจราจรที่มีมากขึ้นได้และช่วยอํานวยความสะดวกในการเดินทางในเส้นทาง
ใกล้เคียง ดังนั้น โครงการฯ จึงส่งผลโดยตรงต่อระบบโครงข่ายทางหลวงในภาคเหนือและตะวันออกให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

๒) ปริมาณการจราจรบริเวณทางหลวงหมายเลข ๑๒ จําแนกตามประเภทยานพาหนะ           
(เริ่มดําเนินโครงการฯ (๒๕๕๔) – ปีที่โครงการฯ แล้วเสร็จ (๒๕๕๘)) 

 หน่วย : คัน: วัน 

ประเภทยานพาหนะ 
ทางหลวงหมายเลข ๑๒ 

แขวงวังทอง แขวงแคมป์สน ๒C แขวงแคมป์สน ๒D 
๒๕๕๔ ๒๕๕๘ ๒๕๕๔ ๒๕๕๘ ๒๕๕๔ ๒๕๕๘ 

รถยนต์นั่งไม่เกิน ๗ คน ๙๕๔ ๑,๗๕๓ ๗๒๖ ๔,๒๒๘ ๑,๕๓๘ ๑,๙๗๔ 
รถยนต์นั่งเกิน ๗ คน ๒,๘๙๖ ๓,๙๐๐ ๒,๑๙๑ ๑,๔๒๘ ๔๙๐ ๘๙๐ 
รถโดยสารขนาดเล็ก ๑๕ ๔๐ ๕ ๒๐ ๓๓ ๔๗ 
รถโดยสารขนาดกลาง ๑๐๘ ๑๗๐ - ๓๔ ๒ ๒๒ 
รถโดยสารขนาดใหญ ่ ๑๓๘ ๑๐๘ ๘๓ ๓๗ ๘๑ ๕๓ 
รถบรรทุกขนาดเล็ก (๔ ล้อ) ๕๖๔ ๑,๑๐๕ ๗๔๕ ๓๗๖ ๒,๕๕๑ ๓,๗๘๑ 
รถบรรทุกขนาด ๒ เพลา (๖ ล้อ) ๒๔๐ ๓๑๖ ๑๔๔ ๑๘๖ ๑๘๗ ๒๗๗ 
รถบรรทุกขนาด ๓ เพลา (๑๐ ล้อ) ๙๙ ๑๔๖ ๓๑ ๙๘ ๕๕ ๑๒๔ 
รถบรรทุกพ่วง ๖๔ ๑๐๖ ๑๓ ๔๔ ๔๐ ๕๙ 
รถบรรทุกกึ่งพ่วง ๑๒ ๕๕ ๒๔ ๔๒ ๒๔ ๕๒ 
รวม ๕,๐๙๐ ๗,๖๙๙ ๓,๙๖๒ ๖,๔๙๓ ๕,๐๐๑ ๗,๒๗๙ 

วิธีสํารวจ : แขวงวังทองจัดเจ้าหน้าที่ ลงนับรถในวันพุธ เวลา ๐๗.๐๐ ถึง ๑๙.๐๐ น. 
แขวงแคมป์สนเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงแคมป์สน แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ ทําการแจงนับยานพาหนะบนทางหลวง ตามวันสํารวจ 
ที่สํานักอํานวยความปลอดภัยกําหนด โดยแจงนับแยกประเภทตามแบบสํารวจปริมาณการจราจรรายชั่วโมง (แบบ ส.๑-๐๑) ตั้งแต่เวลา  
๐๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รวมจํานวน ๑๒ ชั่วโมง และสรุปข้อมูลที่ได้ลงแบบสํารวจปริมาณการจราจรบนทางหลวงแผ่นดิน (ส.๑-๐๒) 

/ ก่อน... 



๒๖ 
 

ก่อนด าเนินโครงการ     ปีท่ีโครงการแล้วเสร็จ 

 
 

 เมื่อพิจารณาปริมาณการจราจรแยกประเภทยานพาหนะของทางหลวงหมายเลข ๑๒ 
ในแขวงวังทองและแขวงแคมป์สนในปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นปทีี่โครงการแล้วเสร็จ พบว่า ปริมาณยานพาหนะในภาพรวม
เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญจากปี ๒๕๕๔ โดยยานพาหนะประเภทรถบรรทุกขนาดเล็ก (๔ ล้อ) เป็นประเภทที่มีปริมาณ
การจราจรในเส้นทางดังกล่าวเพ่ิมสูงขึ้นมากจากจํานวน ๓,๘๖๐ คัน ในปี ๒๕๕๔ เป็นจํานวน ๕,๒๖๒ คัน 

๓) สถิติการเกิดอุบัติเหตุบริเวณพ้ืนที่โครงการ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ (ระหว่างดําเนินโครงการ 
- ปีที่โครงการแล้วเสร็จ) 

ปี 
แขวงวังทอง แขวงแคมป์สน 

จ านวน (คร้ัง) 
(Accidents) 

บาดเจ็บ(ราย) 
(Injuries) 

เสียชีวิต (ราย) 
(Deaths) 

จ านวน (คร้ัง) 
(Accidents) 

บาดเจ็บ (ราย) 
(Injuries) 

เสียชีวิต (ราย) 
(Deaths) 

๒๕๕๔ ๘ ๔ ๓ ๕ ๒ - 
๒๕๕๕ ๗ ๖ ๑ ๒ ๑ - 
๒๕๕๖ ๖ ๑๓ ๖ ๑ ๒ - 
๒๕๕๗ ๑๒ ๔๗ ๓ ๓ ๓ ๑ 
๒๕๕๘ ๘ ๑๑ ๓ ๓ ๓ ๑ 

ที่มา : แขวงวังทองสถานีตํารวจภธูร 

ที่มา : แขวงแคมป์สนระบบรายงานอุบตัิเหตุบนทางหลวง (Highway Accident Imformation Management System : HAIMS) 
หมายเหตุ : วิธีสํารวจ 
หมายเหตุ : แขวงวังทองเก็บจากการเกิดอุบัติเหตุในเขตความรับผิดชอบ 
หมายเหตุ : แขวงแคมป์สน ๑. เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หัวหน้าหมวดทางหลวงดําเนินการตรวจสถานที่เกิดเหตุและรายงานอุบัติเหตุตามแบบฟอร์ม HAIMS     
                                    เสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 

หมแขวงแคมป์สน ๒. เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ บันทึกข้อมูลรายงานอุบัติเหตุผ่านระบบ HAIMS  

/ แม้ว่า... 



๒๗ 
 

 แม้ว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุบริเวณพ้ืนที่โครงการมีปริมาณเพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณา
สาเหตุหลักจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากผู้ขับขี่ขาดความระมัดระวัง เนื่องจากขนาดของถนนมีช่องจราจร
ที่กว้างและมีสภาพพ้ืนผิวถนนดีขึ้น ผู้ขับขี่จึงสามารถใช้ความเร็วสูงจนเพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพ่ิมขึ้นได้ 

๔) ปริมาณร้านค้าในเส้นทางพ้ืนทีโ่ครงการฯ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ (ระหว่างดําเนินโครงการ - 
ปีที่โครงการแล้วเสร็จ) 

           
 หน่วย : ร้าน 

ปี จ านวน 
๒๕๕๔ ๙๙ 
๒๕๕๕ ๘๐ 
๒๕๕๖ ๑๐๐ 
๒๕๕๗ ๑๑๒ 
๒๕๕๘ ๑๖๑ 
รวม ๕๕๒ 

 ผลจากการขยายช่องจราจรจาก ๒ ช่อง เป็น ๔ ช่อง และพัฒนาพื้นผิวถนนมีคุณภาพดีขึ้น
จึงทําให้ปริมาณการจราจรในทางหลวงหมายเลข ๑๒ มากขึ้น ส่งผลต่อปริมาณร้านค้าในพ้ืนที่โครงการเพ่ิมขึ้น
ตามการพัฒนาของเส้นทางด้วย 

 

๕) ปริมาณนักท่องเที่ยวในเส้นทางพ้ืนที่โครงการฯ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ (ระหว่างดําเนิน
โครงการฯ – ปีที่โครงการฯ แล้วเสร็จ)               

หน่วย : คน : ปี 
จังหวัด ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

จังหวัดพิษณุโลก ๑๑๑,๘๗๖ ๑๔๙,๔๑๗ ๑๓๔,๗๗๙ ๑๒๕,๔๖๕ ๑๐๙,๐๓๔ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑,๓๐๓,๑๓๖ ๑,๕๐๙,๖๓๒ ๑,๗๙๒,๓๒๗ ๑,๘๔๕,๘๒๑ ๑,๙๑๕,๗๘๖ 

รวม ๑,๔๑๕,๐๑๒ ๑,๖๕๙,๐๔๙ ๑,๙๒๗,๑๐๖ ๑,๙๗๑,๒๘๖ ๒,๐๒๔,๘๒๐ 

         ที่มา : จังหวัดพิษณุโลก : แหล่งท่องเที่ยว น้ําตกสกุโณทยาน อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  
จังหวัดเพชรบูรณ์ : เว็บไซต์ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ และสารสนเทศจังหวัดเพชรบูรณ์  
 

 ทางหลวงหมายเลข ๑๒ เป็นพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัด
เพชรบูรณ์ เช่น น้ําตกสกุโณทยาน เขาค้อ ฯลฯ การดําเนินโครงการฯ สามารถทําให้การเดินทางมีความรวดเร็ว
และสะดวกมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์เพ่ิมมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 ประเมินประสิทธิผลของโครงการทางหลวงหมายเลข ๑๒ สามารถพิจารณาได้จาก ๑) ปริมาณ
การจราจรในทางหลวงหมายเลข ๑๒ ที่เพ่ิมขึ้น ๒) ปริมาณร้านค้าเพ่ิมขึ้น และ ๓) ปริมาณนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น 
อย่างไรก็ดี แม้ว่าสถิติอุบัติเหตุเพ่ิมสูงขึ้น แต่เป็นเหตุมาจากความประมาทของผู้ขับขี่โดยตรง ดังนั้น ผลผลิต
ของโครงการในส่วนทางหลวงหมายเลข ๑๒ จึงมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีได้กําหนดไว้ 

/ ๓.๒ ทางหลวง... 



๒๘ 
 

 ๓.๒  ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ อําเภอพนมสารคาม – สระแก้ว 
  ๑) ปริมาณการจราจรบริเวณพ้ืนที่โครงการทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ (ระหว่าง

ดําเนินโครงการ – ปีที่โครงการแล้วเสร็จ) และเส้นทางหลวงข้างเคียงหมายเลข ๓๓ และ ๓๐๔ 
 หน่วย : คัน : วัน 

สายทาง 
ปริมาณการจราจร (จ านวนยานพาหนะ) 

ระหว่างด าเนินโครงการ ปีทีโ่ครงการแล้วเสร็จ 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑. ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙  
- จุดสระขวัญ – เขามะกา ๑๑,๐๐๗ ๑๓,๕๓๖ ๑๓,๔๐๑ ๑๖,๑๒๗ ๑๖,๘๘๕ 
- จุดเขามะกา – เขาหินซ้อน ๒๑,๑๙๖ ๑๙,๗๓๔ ๒๗,๙๐๙ ๓๓,๕๐๓ ๓๔,๐๘๘ 
รวมทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ ๓๒,๒๐๓ ๓๓,๒๗๐ ๔๑,๓๑๐ ๔๙,๖๓๐ ๕๐,๙๗๓ 
๒. ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ๘,๘๘๓ ๑๐,๐๕๓ ๑๑,๙๘๘ ๑๒,๙๘๐ ๑๓,๐๑๖ 
๓. ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ๒๖,๖๖๔ ๒๕,๐๘๔ ๓๑,๑๖๐ ๓๖,๖๔๒ ๓๗,๔๖๗ 

รวม ๖๗,๗๕๐ ๖๘,๔๐๗ ๘๔,๔๕๘ ๙๙,๒๕๒ ๑๐๑,๔๕๖ 
ที่มา : แขวงทางหลวงปราจีนบุรี และแขวงทางหลวงสระแกว้ (วัฒนานคร) 
หมายเหตุ ทางหลวงหมายเลข ๓๓ พระปรง – โนนจิก 
     ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ เขาหินซ้อน – ลาดตะเคียน 
 

 

  เมื่อพิจารณาปริมาณการจราจรของทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ ในส่วนของจุดสระขวัญ - 
เขามะกา และจุดเขามะกา - เขาหินซ้อน พบว่า มีแนวโน้มปริมาณจราจรเพ่ิมข้ึนทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวทางพัฒนาระบบทางหลวงให้มีประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณจราจรที่มีมากขึ้นได้  นอกจากนี้ 
โครงการมีส่วนสร้างความเชื่อมโยงในโครงข่ายระบบทางหลวงให้มีความสมบูรณ์มากข้ึน ดังนี้ 
  - ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่ใช้เดินทางไปยังด่านศุลกากร
อรัญประเทศ มีปริมาณจราจรเพิ่มข้ึน ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๘ ปริมาณการจราจรในทางหลวงหมายเลข ๓๓ เพ่ิมขึ้น
กว่าในปี ๒๕๕๗ เพียงร้อยละ ๐.๒๘ อันเป็นผลจากการเริ่มเปิดใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ ที่สามารถช่วยแบ่งเบา
ปริมาณจราจรจากทางหลวงหมายเลข ๓๓ ได ้

/ - ทางหลวง... 



๒๙ 
 

  - ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ซึ่งเป็นเส้นทางจากจังหวัดฉะเชิงเทราที่ตั้งของนิคม
อุตสาหกรรมมีจุดตัดเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ โดยจากการสํารวจ พบว่า ปริมาณจราจรทางหลวง
หมายเลข ๓๐๔ เพ่ิมข้ึนสอดคล้องกับปริมาณการจราจรที่เพ่ิมข้ึนในทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ 

  ๒) ปริมาณการจราจรบริเวณพ้ืนที่โครงการทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ (เริ่มดําเนิน
โครงการ – ปีที่โครงการแล้วเสร็จ) และเส้นทางหลวงข้างเคียงหมายเลข ๓๓ และ ๓๐๔ 

    หน่วย : คัน : วัน 

ประเภทยานพาหนะ 
๓๕๙ 

๓๓ ๓๐๔ 
(จุดสระขวัญ – เขามะกา) (จุดเขามะกา – เขาหินซ้อน) 

๒๕๕๔ ๒๕๕๘ ๒๕๕๔ ๒๕๕๘ ๒๕๕๔ ๒๕๕๘ ๒๕๕๔ ๒๕๕๘ 
รถยนต์นั่งไม่เกิน ๗ คน ๒,๗๗๐ ๔,๓๘๕ ๓,๘๑๒ ๗,๐๒๙ ๒,๘๗๒ ๔,๙๓๑ ๕,๘๓๔ ๙,๔๑๙ 
รถยนต์นั่งเกิน ๗ คน ๒,๒๔๔ ๓,๙๘๕ ๓,๘๒๓ ๕,๗๕๙ ๖๔๖ ๑,๕๒๘ ๔,๓๑๒ ๗,๑๖๐ 
รถโดยสารขนาดเล็ก ๑๗๓ ๓๖๑ ๗๘๐ ๑,๘๑๐ ๕๓ ๑๒๘ ๔๗๗ ๔๐๒ 
รถโดยสารขนาดกลาง ๑ ๕๘ ๑๒๐ ๓๖๐ ๘ ๓๗ ๔๐๑ ๔๑๔ 
รถโดยสารขนาดใหญ ่ ๒๑๗ ๓๖๒ ๙๕๐ ๗๔๑ ๑๕๗ ๒๘๒ ๕๗๗ ๗๒๓ 
รถบรรทุกขนาดเล็ก (๔ ล้อ) ๔,๐๘๖ ๕,๒๖๐ ๓,๘๙๓ ๙,๐๔๖ ๓,๕๒๙ ๔,๐๒๒ ๖,๔๑๗ ๙,๒๐๐ 
รถบรรทุกขนาด ๒ เพลา (๖ ล้อ) ๓๐๗ ๔๗๗ ๑,๙๒๔ ๑,๘๒๗ ๔๑๘ ๕๐๐ ๒,๒๘๙ ๒,๗๓๒ 
รถบรรทุกขนาด ๓ เพลา (๑๐ ล้อ) ๓๖๓ ๕๘๓ ๒,๐๔๐ ๒,๐๖๓ ๓๙๗ ๖๑๘ ๒,๒๕๗ ๒,๔๔๖ 
รถบรรทุกพ่วง ๔๕๒ ๗๓๒ ๒,๑๙๐ ๒,๖๙๓ ๔๒๕ ๖๒๓ ๑,๘๓๗ ๒,๓๔๖ 
รถบรรทุกกึ่งพ่วง ๓๙๔ ๖๘๒ ๑,๖๖๔ ๒,๗๖๐ ๓๗๘ ๓๔๗ ๒,๒๖๓ ๒,๖๒๕ 
รวม ๑๑,๐๐๗ ๑๖,๘๘๕ ๒๑,๑๙๖ ๓๔,๐๘๘ ๘,๘๘๓ ๑๓,๐๑๖ ๒๖,๖๖๔ ๓๗,๔๖๗ 

 

ก่อนด าเนินโครงการ     ปีท่ีโครงการแล้วเสร็จ 

  

  

/ ก่อน... 
  



๓๐ 
 

ก่อนด าเนินโครงการ     ปีท่ีโครงการแล้วเสร็จ 

   

     

  เมื่อพิจารณาปริมาณการจราจรแยกประเภทยานพาหนะของทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ 
ในทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ ๓๓ และ ๓๐๔ ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นปีที่โครงการแล้วเสร็จ พบว่า ปริมาณยานพาหนะ
ในภาพรวมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญจากปี ๒๕๕๔ โดยยานพาหนะประเภทรถบรรทุกขนาดเล็ก (๔ ล้อ) 
เป็นประเภทที่มีปริมาณการจราจรในทั้งสามเส้นทางเพ่ิมสูงขึ้นมากจากจํานวน ๑๗,๙๒๕ คัน ในปี ๒๕๕๔ 
เป็นจํานวน ๒๗,๕๒๘ คัน 

  ๓) สถิติการเกิดอุบัติเหตุบริเวณพ้ืนที่โครงการฯ ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ จําแนก
ตามประเภทยานพาหนะ (ระหว่างดําเนินโครงการฯ – ปีที่โครงการฯ แล้วเสร็จ) 

ปี 
จุดสระขวัญ – เขามะกา จุดเขามะกา – เขาหินซ้อน 

จ านวน (คร้ัง) 
(Accidents) 

บาดเจ็บ (ราย) 
(Injuries) 

เสียชีวิต (ราย) 
(Deaths) 

จ านวน (คร้ัง) 
(Accidents) 

บาดเจ็บ (ราย) 
(Injuries) 

เสียชีวิต (ราย) 
(Deaths) 

๒๕๕๔ ๒ ๓ ๐ ๑ ๙ ๒ 
๒๕๕๕ ๑ ๑ ๑ ๕ ๓๓ ๕ 
๒๕๕๖ ๘ ๑๕ ๓ ๖ ๔๓ ๕ 
๒๕๕๗ ๑๒ ๕๐ ๐ ๘ ๒๘ ๖ 
๒๕๕๘ ๖ ๕ ๑ ๑๔ ๓๒ ๙ 
รวม ๒๙ ๗๔ ๕ ๓๔ ๑๔๕ ๒๗ 

ที่มา : แขวงทางหลวงปราจีนบุรี และแขวงทางหลวงสระแกว้ (วัฒนานคร) 

  แม้ว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุบริเวณพ้ืนที่โครงการจะเพ่ิมสูงขึ้น อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณา
สาเหตุหลักจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากผู้ขับขี่ขาดความระมัดระวัง เนื่องจากขนาดของถนนมีช่องจราจร
ทีก่ว้างและมีสภาพพ้ืนผิวถนนดีขึ้น ผู้ขับขี่จึงสามารถใช้ความเร็วสูงจนเพ่ิมความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพ่ิมขึ้นได้ 

  ๔) ปริมาณการจราจรตามจุดชายแดนของประเทศในเส้นทางที่มีสัญจรผ่านพ้ืนที่
โครงการทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ (ระหว่างดําเนินโครงการ - ปีที่โครงการแล้วเสร็จ) ณ ด่านศุลกากร
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

/ หน่วย... 

  



๓๑ 
 

      หน่วย : คัน 
ประเภทยานพาหนะ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

รถบรรทุกสินค้า ๔๘,๙๗๑ ๕๗,๗๓๖ ๕๖,๐๘๖ ๖๒,๖๙๓ ๗๘,๖๒๔ 
รถไม่บรรทุกสินค้า ๔๖,๗๒๑ ๕๔,๖๘๘ ๕๒,๐๕๘ ๕๘,๙๐๒ ๗๕,๐๘๐ 
รถส่วนบุคคล ๙,๓๔๐ ๒๖,๕๔๔ ๑๔๕,๒๑๙ ๑๙๗,๓๔๖ ๑๑๒,๒๗๗ 
รถจักรยานยนต ์ ๑๗,๒๑๓ ๑๑๔,๒๘๖ ๖๒๙,๘๙๔ ๕๘๖,๐๔๘ ๗๔๔,๕๐๕ 
รถโดยสารประจาํทาง - - - ๑,๔๕๖ ๘๗๕ 
รวม ๑๒๒,๒๔๕ ๒๕๓,๒๕๔ ๘๘๓,๒๕๗ ๙๐๖,๔๔๕ ๑,๐๑๑,๓๖๑ 
ที่มา : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแกว้ 
หมายเหตุ : ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ ไม่มีการตรวจนับรถโดยสารประจาํทาง 

  ในการสัญจรทางหลวงหมายเลข ๓๓ จะเป็นเส้นทางหลักเดินทางไปยังด่านศุลกากร
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว แต่หลังจากทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ ดําเนินการแล้วเสร็จผู้ขับขี่จึงมีทางเลือก
ในการใช้เส้นทางเพ่ิมขึ้น ทําให้ผู้ขับขี่สามารถลดเวลาและระยะทางได้ โดยเป็นการกระจายปริมาณจราจร      
ในระบบทางหลวงส่งผลให้ปริมาณการจราจรไปยังด่านศุลกากรอรัญประเทศมากข้ึนด้วย โดยเฉพาะยานพาหนะ
ประเภทรถจักรยานยนต์ รถส่วนบุคคล และรถบรรทุกสินค้า ที่เดินทางข้ามไปยังประเทศกัมพูชา 

  ๕) มูลค่าการค้าจุดชายแดนของประเทศในเส้นทางที่มีการสัญจรผ่านพ้ืนที่โครงการ
ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ (ระหว่างดําเนินโครงการ – ปีที่โครงการแล้วเสร็จ) 

  จุดผ่านชายแดนไทย – กัมพูชา ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
    หน่วย : ล้านบาท 
ปี มูลค่าสนิค้าส่งออก มูลค่าสนิค้าน าเข้า มูลค่ารวม ดุลการค้า 

๒๕๕๔ ๓๔,๐๖๙.๑๓ ๕,๑๑๓.๐๔ ๓๙,๑๘๒.๑๗ ๒๘,๙๕๖.๐๙ 
๒๕๕๕ ๔๕,๘๕๙.๔๖ ๖,๖๒๕.๑๖ ๕๒,๔๘๔.๖๒ ๓๙,๒๓๔.๓๐ 
๒๕๕๖ ๕๒,๔๖๙.๒๘ ๙,๒๓๕.๔๗ ๖๑,๗๐๔.๗๕ ๔๓,๒๓๓.๘๑ 
๒๕๕๗ ๖๐,๐๓๕.๘๖ ๑๖,๑๒๒.๐๙ ๗๖,๑๕๗.๙๕ ๔๓,๙๑๓.๗๗ 
๒๕๕๘ ๖๑,๙๗๗.๐๓ ๑๘,๒๖๘.๙๓ ๘๐,๒๔๕.๙๖ ๔๓,๗๐๘.๑๐ 

ที่มา : ด่านศุลกากร สาํนักงานการค้าตา่งประเทศ เขต (สระแก้ว) สํานกังานพาณิชย์จังหวัด 

  เมื่อพิจารณาปริมาณมูลค่าการค้าด่านศุลกากรอรัญประเทศ พบว่า มูลค่าการค้า
ในปี ๒๕๕๘ เพ่ิมสูงขึ้นจากปี ๒๕๕๔ เป็นจํานวน ๔๑,๐๖๓.๗๙ ล้านบาท เนื่องจากโครงสร้างพ้ืนฐานเอ้ืออํานวย
ต่อการคมนาคมขนส่งที่ดีขึ้น การเดินทางและการขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วสะดวกมากขึ้นและสามารถ
ลดเวลาเดินทางได้ ทําให้การขนส่งสินค้าไปยังด่านศุลกากรอรัญประเทศเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการค้าระหว่าง
ประเทศไทยและกัมพูชาที่มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 

/ ผล... 
  



๓๒ 
 

โดยมีผลการประเมินโครงการ ดังนี้ 
๑) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ พิษณุโลก – หล่มสัก  

๑.๑) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ มีปริมาณการจราจรเพ่ิมขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถ
พัฒนาระบบทางหลวงให้มีประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณจราจรที่ เพ่ิมสูงขึ้น และช่วยอํานวยความสะดวก
ในการเดินทางไปยังทางหลวงข้างเคียง ดังนั้น โครงการช่วยทําให้โครงข่ายของระบบทางหลวงมีความสมบูรณ์มากขึ้น 

๑.๒) โครงการทําให้ประชาชนเดินทางสะดวก รวดเร็ว ลดเวลาเดินทาง และมีความ
ปลอดภัยมากขึ้นประกอบกับพ้ืนที่โครงการมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ระหว่างเส้นทาง
ส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคขยายตัวเกิดรายได้พ้ืนที่โครงการ ดังนั้น 
โครงการจึงช่วยในการกระจายความเจริญไปสู่ชนบทและภูมิภาค อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๐ – ๑๑  

๑.๓) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ เป็นเส้นทางสนับสนุนการพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ตะวันออก – ตะวันตก (East – West Economic Corridor : EWEC) ในอนุภาคลุ่มแม่น้ําโขง หรือเส้นทาง R๙ 
โดยเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อทะเลอันดามันและมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อประเทศในภูมิภาค
อาเซียน คือ พม่า ไทย สปป.ลาว และเวียดนาม เพื่อสร้างความพร้อมสําหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๒) ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ อําเภอพนมสารคาม – สระแก้ว 
๒.๑) ปริมาณจราจรในทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ พบว่า 

(๑) ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพ่ิมขึ้นได้ (๒) ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ 
สามารถแบ่งเบาปริมาณการจราจรจากทางหลวงหมายเลข ๓๓ ได้ และ (๓) การเป็นสายทางที่เชื่อมโยงกัน 
(Missing Link) ระหว่างทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ กับทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ที่เป็นเส้นทางจากนิคม
อุตสาหกรรมไปยังด่านศุลกากรอรัญประเทศ ดังนั้น โครงการฯ ช่วยทําให้โครงข่ายของระบบทางหลวงมีความ
สมบูรณ์มากขึ้น 

๒.๒) ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ มีส่วนช่วยในการกระจายรายได้ไปสู่ชนบทและภูมิภาคต่างๆ 
โดยปริมาณจราจรที่เดินทางไปยังด่านศุลกากรอรัญประเทศเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทย
และประเทศกัมพูชามีมูลค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 

๒.๓) ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ เป็นเส้นทางสนับสนุนการเชื่อมโยงเข้าสู่พ้ืนที่ชายทะเล
ภาคตะวันออก – ตะวันตก (East – West Southern Coast Corridor) โดยเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อ
กับประเทศเพ่ือนบ้าน (Asian Highway: AH) คือ ประเทศกัมพูชา และด่านศุลกากรอรัญประเทศเป็นจุดผ่านแดนที่มี
ความสําคัญสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีการขยายตัวจากการค้าระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้น 

๔. ผลกระทบ (Impact) 
เพ่ือประเมินการบรรลุเปูาหมายโครงการในภาพรวมหรือในระดับที่กําหนดไว้หรือไม่ในส่วนของ

ผลลัพธ์ทางตรงผลลัพธ์ทางอ้อมจากโครงการและผลกระทบที่มีต่อเทคโนโลยีเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม   

                 / และ... 



๓๓ 
 

และสิ่งแวดล้อมในระหว่างดําเนินการก่อสร้างและภายหลังการดําเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งโครงการได้มีการ
ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา บริษัท Asian Engineering Consultants., Ltd. เป็นผู้ดําเนินกิจกรรม เพ่ือบริหารจัดการ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ ดังนี้ 

๔.๑  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
 โครงการได้จัดทําแผนการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างและหลังการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้ 
รายการ ตัวชี้วัดในการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ 

ทางหลวงหมายเลข ๑๒ พิษณุโลก – หล่มสัก 
ฝุุนละออง ตรวจสอบด้วยสายตา รายสัปดาห ์ อยู่ในช่วงมาตรฐาน 

ที่กําหนด 
เสียงและการสั่นสะเทือน ใช้เครื่องมือวัด รายเดือน อยู่ในช่วงมาตรฐาน 

ที่กําหนด 
การตกตะกอนของตะกอนดิน ตรวจสอบด้วยสายตาทีส่ถานีควบคุม

คุณภาพ 
รายเดือน 

หลังก่อสร้างเสรจ็สิ้น 
อยู่ในช่วงมาตรฐาน 

ที่กําหนด 
การระบายน้ํา / คณุภาพน้ํา /  
การปนเปื้อนในดินและน้ําใตด้ิน 

สังเกตระบบบําบัดน้าํเสยี, การใช้วัสดุ
ที่เป็นอันตราย/ การจดัเก็บและการ
ดําเนินงานเฉพาะที่เกีย่วข้องกับการ
ก่อสร้าง 

รายสัปดาห ์ อยู่ในช่วงมาตรฐาน 
ที่กําหนด 

พืช / สัตว์ปุาและ สัตว์ใกลสู้ญพันธุ์ ตรวจสอบการรุกล้ําของผลิตภณัฑ ์
ปุาไม้และสัตว์ปุา 

รายเดือนและตรวจสอบเสยีง 
ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสัตว์ปุาข้ามทุ่ง 

แสลงหลวง (กม ๘๐-๘๓) 

อยู่ในช่วงมาตรฐาน 
ที่กําหนด 

การเข้าถึงท้องถิ่น การตรวจสอบการดําเนินการ 
ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

รายไตรมาส อยู่ในช่วงมาตรฐาน 
ที่กําหนด 

ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ อ าเภอพนมสารคาม - สระแก้ว 
ฝุุนละออง ตรวจสอบด้วยสายตา รายสัปดาห ์ อยู่ในช่วงมาตรฐาน 

ที่กําหนด 

เสียงและการสั่นสะเทือน ใช้เครื่องมือวัด รายเดือน อยู่ในช่วงมาตรฐาน 

ที่กําหนด 

การตกตะกอนของตะกอนดิน ตรวจสอบด้วยสายตาทีส่ถานีควบคุม
คุณภาพ 

รายเดือน 

หลังก่อสร้างเสรจ็สิ้น 

อยู่ในช่วงมาตรฐาน 

ที่กําหนด 
การระบายน้ํา / คณุภาพน้ํา /  
การปนเปื้อนในดินและน้ําใตด้ิน 

สังเกตระบบบําบัดน้าํเสยี, การใช้วัสดุ
ที่เป็นอันตราย/ การจดัเก็บและการ
ดําเนินงาน เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้าง 

รายสัปดาห ์ อยู่ในช่วงมาตรฐาน 
ที่กําหนด 

การเข้าถึงท้องถิ่น การตรวจสอบการดําเนินการตาม
มาตรการบรรเทาผลกระทบ 

รายไตรมาส อยู่ในช่วงมาตรฐาน 
ที่กําหนด 
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๔.๒  ผลกระทบด้านสังคม 
 โครงการได้จัดทําแผนการปูองกันโรคเอดส์และการค้ามนุษย์ (HIV/AID and 

Human Trafficking Awareness Program : HHTAP) การปูองกันโรคเอดส์ (HIV/AIDS) ดังนี้ 
กิจกรรม แผน ผล 

ทางหลวงหมายเลข ๑๒ พิษณุโลก – หล่มสัก 
ปูายแจ้งให้ทราบถึงกิจกรรม HHTAP ให้ติดตั้งเป็นช่วงๆ ตลอดทางก่อสร้าง และแหล่งชุมชน ตามแผน 
ให้ความรู้เกี่ยวกับ HHTAP ในแหล่งชุมชน จัดงานกิจกรรมให้ความรู้ในแหล่งชุมชน ตามแผน 
ให้ความรู้เกี่ยวกับ HHTAP ในสถานศึกษา จัดงานกิจกรรมให้ความรู้ในสถานศึกษา ตามแผน 
ให้ความรู้เกี่ยวกับ การปูองกัน HIV/AIDs กับ
คนงาน 

ให้มีการอบรมใหค้วามรูค้นงาน และมีการทดสอบ
ความรู้หลังเข้ารับการอบรม 

ตามแผน/สอบผ่าน
ตามแผน 

ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ อ าเภอพนมสารคาม - สระแก้ว 
ปูายแจ้งให้ทราบถึงกิจกรรม HHTAP ให้ติดตั้งเป็นช่วงๆ ตลอดทางก่อสร้าง และแหล่งชุมชน ตามแผน 
ให้ความรู้เกี่ยวกับ HHTAP ในแหล่งชุมชน มีการจัดงานกิจกรรมให้ความรู้ในแหล่งชุมชน ตามแผน 
ให้ความรู้เกี่ยวกับ HHTAP ในสถานศึกษา จัดงานกิจกรรมให้ความรู้ในสถานศึกษา ตามแผน 
ให้ความรู้เกี่ยวกับ การปูองกัน HIV/AIDs กับ
คนงาน 

ให้มีการอบรมใหค้วามรูค้นงาน และมีการทดสอบ
ความรู้หลังเข้ารับการอบรม 

ตามแผน/สอบผ่าน
ตามแผน 
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โครงการได้มีการวางแผนควบคุม ปูองกัน จากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม  
โดยจัดทําแผนการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแผนการปูองกันโรคเอดส์และการค้ามนุษย์  โดยโครงการ
ได้ดําเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มโครงการจนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จ  โดยมีผลการดําเนินการ
ด้านผลกระทบของโครงการเป็นไปตามแผนที่กําหนดและมีมาตรฐานตามที่ ADB กําหนดไว้ 

จากการที่โครงการทางหลวงหมายเลข ๑๒ พิษณุโลก – หล่มสัก และทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ 
อําเภอพนมสารคาม – สระแก้ว ได้ดําเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ โดยได้มีการจัดทําแผนการติดตามคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ฝุุนละออง เสียงและการสั่นสะเทือน การตกตะกอนของตะกอนดิน คุณภาพน้ํา และพืช/
สัตว์ปุาและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ และแผนการปูองกันโรคเอดส์และการค้ามนุษย์ (HIV/AID and Human Trafficking 
Awareness Program : HHTAP) โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ การจัดฝึกอบรม
คนงานและมีการทดสอบความรู้หลังได้รับการอบรมมาโดยตลอด ซึ่งทั้ง ๒ แผนงานมีผลการดําเนินการเป็นไปตาม
แผนงานที่ได้กําหนดไว้ โดยมีผลการดําเนินการตรวจสอบอยู่ในช่วงมาตรฐานที่ ADB กําหนดไว้ 

๕. ความย่ังยืนของโครงการ (Sustainability) 
 เพ่ือประเมินความพร้อมของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการจัดทําแผนบํารุงรักษา       

และความต่อเนื่องของการดําเนินงานภายหลังโครงการเสร็จสิ้น 
 ระยะที่ ๑ ช่วงประกันผลงานจากผู้รับจ้าง  
 โครงการได้มีการจัดเตรียมการบริหารและจัดการตามแผนบํารุงรักษา และความต่อเนื่อง

ของการดําเนินงานให้บริการภายหลังโครงการเสร็จสิ้น โดยกําหนดการให้บริการและการบํารุงรักษาจากผู้รับจ้าง 

/ ซึ่งเป็น... 
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ซึ่งเป็นเงื่อนไขการประกันผลงานเป็นในส่วนของงานถนน ๒ ปี และงานไฟฟูา ๓ ปี ทั้งนี้ กรมทางหลวงจะเป็น 
ผู้ตรวจสอบและประสานผู้รับจ้าง เพ่ือดําเนินการการปรับปรุงดูแลเส้นทางให้มีสภาพตามมาตรฐานที่ดีต่อไป  

 ระยะที่ ๒ ช่วงหลังประกันผลงานเป็นต้นไป 
 กรมทางหลวง โดยในทางหลวงหมายเลข ๑๒ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวง

พิษณุโลกที่ ๒ (วังทอง) และแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ และทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ อยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) และแขวงการทางปราจีนบุรี จะเป็นผู้ดูแลบํารุงรักษา
และทําความสะอาดเส้นทางต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งานต่อไป ตาม "คู่มือการปฏิบัติงานบํารุงรักษาทางหลวง 
ปี ๒๕๕๑" โดยแขวงทางหลวงในแต่ละสายทางจะเสนอแผนงานการซ่อมบํารุง  เพื่อของบประมาณปกติ
เป็นรายเดือน และจะดําเนินการเข้าตรวจวัดสํารวจ หรือระหว่างการปฏิบัติงานบํารุงปกติตามแผนงานที่ได้รับ
อนุมัติในแต่ละเดือน หากพบการชํารุดเสียหายที่มีปริมาณงานมากเกินกว่าที่งบบํารุงปกติจะดําเนินการได้ 
แขวงทางหลวงจะสํารวจตรวจและบันทึกข้อมูลความชํารุดเสียหายที่ตรวจพบนั้นอย่างละเอียดพร้อมภาพถ่าย
และแผนผัง เพ่ือบันทึกลงตามแบบฟอร์มของแต่ละชนิดงาน / โครงสร้าง และนําเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
ของบประมาณบํารุงรักษาตามความเหมาะสมและจําเป็นต่อไป 

ทั้งนี้ การใช้งบประมาณเพ่ือบํารุงรักษาทางหลวงจะมีการแบ่งเป็นหัวข้อกิจกรรมตามรายละเอียด
คู่มือรหัสงานบํารุง (กันยายน ๒๕๕๖) ประกอบด้วย  

- งานพัฒนาทางหลวง 
- งานบํารุงรักษาทางหลวง 
- งานอํานวยความปลอกภัย  
- งานบริหารคุณภาพงานบํารุงทาง 
นอกจากนี้ กรมทางหลวงจะดําเนินการจัดทําคู่มือการบํารุงรักษา (Maintenance Manual)

ซึ่งกําหนดแผนการบํารุงรักษาเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน และการบํารุงรักษาในกรณีพิเศษ 
รายการ ตัวชี้วัดในการตรวจสอบ ความถี่ 

๑. ตรวจสอบดูแลท่อลอดคันทาง 
   ๑) ตรวจสภาพบริเวณท่อ ตัวท่อและระดับผิวทางหลังท่อ 
   ๒) ตรวจระดับน้ําที่เข้า - ออก ปากท่อ 
   ๓) ตรวจสอบการกัดเซาะ (บริเวณช่องน้ํา, กําแพงปากท่อ, ลาด
คันทาง) การอุดตัน อุปสรรคขวางทางระบายน้ํา 
   ๔) สภาพของท่อ (คสล.) ได้แก่สภาพการสึกหรอของคอนกรีตยา
แนวรอยต่อของท่อ, สิ่งตกค้างภายในท่อ, การทรุดแอ่นของท่อหาก
พบสิ่งผิดปกติจะเสนอแผนงานและงบประมาณเข้าซ่อมบํารุงรักษา 

 
- ไม่พบการทรุดตัวของท่อ, คันทาง, ผิว
ทางบริเวณข้างและหลังท่อ 
- ไม่พบการล้นหรือไหลข้ามทาง 
- ตําแหน่ง, ทิศทาง ของท่อเหมาะสมกับ
ทิศทางน้ํา จะไม่พบการกดัเซาะทําลาย 
- การไหลระบายของน้าํยังอยู่ในตาํแหน่ง
ทิศทางที่กําหนด 

 
- เดือนละ ๑ ครั้ง  
ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน 
- สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง  
ช่วงฤดูฝน 
- ทุกครั้งหลังฝนตกในจุดที่
เฝูาระวัง 

๒. ตรวจสอบท่อและรางระบายน้ า ตรวจสอบสภาพในช่วงต้นฤดฝูน
ในช่วงน้ําหลาก ช่วงน้ําลด เข้าสู่ภาวะ
ปกติและในช่วงฤดูแล้ง 

เป็นประจาํ 

  / รายการ... 
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รายการ ตัวชี้วัดในการตรวจสอบ ความถี่ 
๓.งานบ ารุงรักษาสะพาน 
   ๑) งานซ่อมรอยต่อของแผ่นพื้นสะพาน 
   ๒) ทําความสะอาดช่องระบายน้ํา 
   ๓) ทําความสะอาดทาสีราวสะพาน 
 

 
- รอยต่อ (Joint Sealing) อยู่ใน
สภาพครบเตม็ตลอดแนว 
- ไม่พบเศษดินตะกอน , แอ่งน้ํา 
- ราวสะพานมสีภาพดีเหมือนก่อสร้าง
ใหม ่
- ไม่พบความผดิปกติของโครงสร้าง 

 
- เดือนละ ๑ ครั้ง 
- สัปดาห์ละ ๑-๒ วัน 
หรือรายงานทุกวันตาม
ความรุนแรงของความ
ชํารุดเสยีหาย 

 
๔. ตรวจสอบสะพาน ตรวจสอบตามระยะเวลา ปีละครั้ง 
๕. ปะซ่อมผิวทาง ความเสยีหายที่เกดิขึ้นในบริเวณนัน้ๆ เมื่อมีความเสียหาย 
๖. ตัดหญ้าคันทาง กําหนดแผนปฏิบัติในหน้าฝนและ

หน้าแล้ง 
เดือนละ ๑ ครั้ง 

 
กรมทางหลวงได้มีการมอบหมายผู้รับจ้างและหน่วยงานภายในทําหน้าที่ดําเนินการ

บํารุงรักษาทางหลวง เพ่ือความยั่งยืนของโครงการต่อไป โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ  
ระยะที่ ๑ ช่วงประกันผลงานจากผู้รับจ้างในส่วนงานถนน ๒ ปี และงานไฟฟูา ๓ ปี 

ภายหลังจากโครงการเสร็จสิ้น 
ระยะที่ ๒ กรมทางหลวงจะเป็นผู้ดูแลบํารุงรักษาและทําความสะอาดเส้นทางต่อเนื่อง

ตลอดอายุการใช้งานซึ่งจะมีการตั้งงบประมาณ และจัดทําคู่มือการบํารุงรักษา เพ่ือบํารุงรักษาทางหลวงเป็น
รายสัปดาห์ รายเดือน และการบํารุงรักษาพิเศษ ตามปีงบประมาณ 

สรุปผลการประเมินโครงการ : พึงพอใจมาก 
 

หลักเกณฑ ์ รายละเอียด ผลการประเมิน เหตุผลประกอบ 

๑. ความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์
โครงการ 

เพื่อประเมินว่ากิจกรรมและวิธีการดําเนิน 
โครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบาย 
และการจัดลําดับความสําคญั 

พึงพอใจมาก โครงการมคีวามสอดคล้องตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๐ - ๑๑ 

๒. ประสิทธิภาพ เพื่อประเมินความเหมาะสมของปจัจัยที่จะทํา
ให้โครงการสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน 
ในเชิง ของปริมาณและคณุภาพ เช่น ต้นทุน
ของโครงการ ระยะเวลาในการดําเนินงานและ
ผลผลติที่ไดร้ับจากการดําเนินโครงการ 

พึงพอใจมาก โครงการสามารถดําเนินกจิกรรมได้
ครบถ้วนตามแผนงานท่ีกําหนดไว้ 
รวมทั้ง ดําเนินงานได้แล้วเสรจ็ตาม    
ที่กําหนด 

๓. ประสิทธิผล เพื่อประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยการเปรยีบเทียบผลผลิตทีไ่ดร้ับ
กับเปูาหมายของโครงการ 

พึงพอใจมาก โครงการสามารถดําเนินการได้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ในการรองรับปรมิาณ
จราจรทีเ่พิ่มขึ้นทําให้ประชาชนเดนิทาง
สะดวกมากขึ้น ส่งเสรมิการเป็นศูนยก์ลาง
การคมนาคมในภูมภิาคอาเซยีน    
พร้อมท้ัง เกิดการกระจายรายได้       
สู่ภูมภิาค 

   / หลักเกณฑ.์.. 



๓๗ 
 

หลักเกณฑ ์ รายละเอียด ผลการประเมิน เหตุผลประกอบ 

๔. ผลกระทบ เพื่อประเมินการบรรลุเปูาหมายโครงการ 
ในภาพรวมหรือในระดับท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 
ทั้งในแง่ของผลลัพธ์ทางตรงผลลัพธ์ทางอ้อม 
จากโครงการและผลกระทบที่มตี่อเทคโนโลย ี
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิง่แวดล้อม 

พึงพอใจมาก โครงการได้จดัหาที่ปรกึษา เพื่อดาํเนนิการ
และติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และผลกระทบด้านสังคมตามหลักเกณฑ์
การดําเนินโครงการ โดยผลการตรวจสอบ
อยู่ในช่วงมาตรฐาน 

๕. ความยั่งยืนของ
โครงการ 

เพื่อประเมินว่าภายหลังจากโครงการสิ้นสุด
แล้ว จะมีการบริหารจัดการโครงการต่อไป
อย่างไร 
มีหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนิน 
โครงการและบํารุงรักษาโครงการให้สามารถ 
ดําเนินการต่อไปไดร้วมถึงผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการหรือสิ่งที่ได้รับจากโครงการ  

พึงพอใจมาก โครงการได้จดัทําแผนการดําเนินงาน
ให้บริการและการบาํรุงรักษา ๒ ระยะ 
เพื่อให้โครงการดาํเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นไปตามมาตรฐาน   
การบํารุงรักษาทางหลวง 
  ระยะที่ ๑ ช่วงประกันผลงานจากผู้
รับจ้างงานถนน ๒ ปี และงานไฟฟูา ๓ ปี  
  ระยะที่ ๒ กรมทางหลวงเป็นผู้ดแูล
บํารุงรักษาตามแผนงานท่ีกําหนดไว้ 

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
- การดําเนินโครงการเป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ สร้างความเจริญ

สู่พื้นที่โครงการ สําหรับทางหลวงหมายเลข ๑๒ ทําให้มีปริมาณร้านค้าและปริมาณนักเท่ียวในจังหวัดเพชรบูรณ์
และจังหวัดพิษณุโลกเพ่ิมมากขึ้นทุกปี และทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ ที่สามารถเดินทางไปยังด่านศุลกากรอรัญประเทศ
มีปริมาณมากขึ้นส่งให้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชาเพ่ิมสูงขึ้นจากการเดินทางที่สะดวกมากขึ้น  

- ทางหลวงหมายเลข ๑๒ เป็นเส้นทางสนับสนุนการพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก – 
ตะวันตก (East – West Economic Corridor : EWEC) ในอนุภาคลุ่มแม่น้ําโขง และทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ 
เป็นเส้นทางสนับสนุนการเชื่อมโยงเข้าสู่พ้ืนที่ชายทะเลภาคตะวันออก – ตะวันตก (East – West Southern Coast 
Corridor) โดยเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน (Asian Highway: AH) คือ ประเทศกัมพูชา 
และด่านศุลกากรอรัญประเทศเป็นจุดผ่านแดนที่มีความสําคัญสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมีการขยายตัวจากการค้าระหว่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

- ปริมาณการจราจรบริเวณทางหลวงหมายเลขที่ ๑๒ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕๒.๗๙ (ปี ๒๕๕๘ 
เทียบปี ๒๕๕๔) และทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕๘.๒๙ (ปี ๒๕๕๘ เทียบปี ๒๕๕๔) การดําเนิน
ก่อสร้างขยายทางสายหลักให้เป็น ๔ ช่องจราจร เป็นการพัฒนาระบบทางหลวงให้มีประสิทธิภาพสามารถ
รองรับปริมาณจราจรได้มากข้ึนและช่วยให้อํานวยความสะดวกในการเดินทางได้มากขึ้น 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
- แนวเขตทางของทางหลวงหมายเลข ๑๒ ที่ต้องตัดผ่านภูเขาบางจุดเป็นเหวลึก จึงต้องมีการปรับ

แนวการก่อสร้างของถนน โดยขอความเห็นชอบจากสํานักสํารวจและออกแบบประกอบกับการก่อสร้างมีความยาก
ซับซ้อนทางภูมิประเทศ 

/ - ฤดูฝน... 



๓๘ 
 

- ฤดูฝน/อุปสรรค์ในการเข้าพ้ืนที่โครงการมีการเลื่อนไถลของคันทางและการกัดเซาะผิวหน้า
ของดินด้าน เชิงเขา เนื่องจากปัจจุบันน้ําบนดินและน้ําใต้ดินส่งผลกระทบต่อการยึดติดของหน้าดินและการทรุดตัว
ของพ้ืนถนนจึงต้องมีการเสริมทางระบายน้ําและปลูกพืชคลุมดิน                                                                         

- หน่วยงานได้บริหารความเสี่ยงโครงการทางหลวงหมายเลข ๑๒ มีพื้นที่อยู่ในบริเวณ
อุทยานแห่งชาติโดยได้จัดให้มีการประชุมความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างร่วมกับตัวแทนของอุทยานแห่งชาติ
ตามแผนงานจึงไม่พบอุปสรรคในการดําเนินโครงการ                                                                                                                                                           

บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะ 
 ตามที่รัฐบาลได้มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมระหว่างภูมิภาค
ให้ครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ ตลอดจนการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) ในทางหลวงหมายเลข ๑๒ พิษณุโลก – หล่มสัก 
และทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ อําเภอพนมสารคาม – สระแก้ว เป็นโครงการที่ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล
เพ่ือพัฒนาโครงข่ายระบบทางหลวงในภาคเหนือและตะวันออกให้มีระบบทางหลวงที่เชื่องโยงกันในภูมิภาค 
มีความสมบูรณ์ สามารถรองรับการจราจรที่มีปริมาณเพ่ิมขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเติบโต
ให้แก่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคได้ต่อไป ซึ่งจากการประเมินโครงการดังกล่าวตาม ๕ หลักเกณฑ์ อยู่ในระดับ
“พึงพอใจมาก” แสดงให้เห็นว่าโครงการสามารถดําเนินการได้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลได้กําหนดไว้ 
และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตภูมิภาคที่เก่ียวข้องได้เป็นอย่างดี 
 อย่างไรก็ดี ในการพัฒนาโครงข่ายระบบทางหลวงให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น          
กรมทางหลวงควรกําหนดแผนบูรณาการเส้นทางหลวงที่เกี่ยวข้องในแต่ละภูมิภาค การวางแผน สํารวจสภาพ
พ้ืนที่ประเทศในเชิงลึก เช่น บริเวณหุบเขา บริเวณก่อสร้างที่มีฝนตกชุก เพ่ือเป็นแนวทางการก่อสร้างในแต่ละ
โครงการได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานให้มีการจัดเรียงลําดับการก่อสร้างได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 
ซึ่งจะทําให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและขนส่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป  
พร้อมทั้งนี้ การดําเนินการตามแผนบูรณาการเส้นทางหลวงดังกล่าวจะทําให้ปริมาณถนนทางหลวงมีจํานวน
มากขึ้น กรมทางหลวงควรจัดเตรียมแผนการบํารุงรักษาและซ่อมแซมบํารุงทางตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 
เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพถนนของประเทศ และเพ่ือเป็นการรองรับการเป็นศูนย์กลางการคมนาคม
ขนส่งจากการเปิดประชาคมอาเซียนเศรษฐกิจได้อย่างดียิ่งขึ้น 

๒.๒  โครงการจากรฐัวิสาหกิจ  
๒.๒.๑  โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ สายทางระหว่างสถานีพิษณุโลก –    

 เชียงใหม่ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองบํารุงทางเขตนครสวรรค์ และกองบํารุงทางเขตลําปาง การรถไฟแห่งประเทศ ไทย 

กระทรวงคมนาคม 
/ ความเป็นมา... 



๓๙ 
 

ความเป็นมาของโครงการ 
โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ จํานวน ๕ สายทาง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา – 

ศรีราชา - แหลงฉบัง ระยะทางประมาณ ๘๐.๒๐๒ กิโลเมตร พิษณุโลก - เชียงใหม่ ระยะทางประมาณ ๓๖๑.๖๓๒ 
กิโลเมตร (โดยเว้นช่วงแก้แนวทางระหว่าง กม.๖๗๖+๘๑๔ – กม.๖๘๑+๐๐๐ ระหว่างสถานีแม่ตานน้อย - ขุนตาล) 
หนองปลาดุก - หัวหิน ระยะทางประมาณ ๑๔๗.๖๘๖ กิโลเมตร คลองไผ่ - อุบลราชธานี ระยะทางประมาณ 
๓๖๙.๐๔๖ กิโลเมตร มาบกะเบา - คลองไผ่ ระยะทางประมาณ ๗๔.๕๐๓ กิโลเมตร ได้รับอนุมัติให้ดําเนินโครงการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ วงเงิน ๒,๘๕๓ ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินกู้ภายใต้โครงการ
เงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Development Policy Loan: DPL) (โครงการเงินกู้ DPL)
กรอบวงเงินรวม ๔๐,๙๐๙.๕๘ ล้านบาท เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมความปลอดภัยในการให้บริการเดินรถ ลดความเสี่ยง
จากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากความไม่มั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างทางโดยเปลี่ยนรางเป็นขนาด ๑๐๐ ปอนด์ 
เพื่อรองรับการขนส่งขบวนรถที่มีน้ําหนักกดเพลา ๒๐ ตัน/เพลา เพ่ือเพ่ิมความเร็วของขบวนรถได้สูงสุด ๑๒๐ 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง เนื่องจากสภาพทางรถไฟเดิมในสายต่างๆ โครงสร้างทางเป็นรางขนาด ๖๐ – ๘๐ ปอนด์ 
หมอนไม้ประแจทางหลีกเป็นขนาด ๖๐ - ๘๐ ปอนด์ หมอนไม้ และทางผ่านเป็นทางแอสฟัสท์ รางในทางผ่าน
เป็นราง ๖๐ - ๘๐ ปอนด์ ซึ่งมีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานานประมาณ ๓๕ - ๔๐ ปี ทําให้มีการหักชํารุด
อยู่บ่อยครั้ง รางขนาดดังกล่าวบริษัทผู้ผลิตไม่ได้มีการผลิตจําหน่ายแล้ว และมีขนาดเล็กกว่ามาตรฐาน
สําหรับการเดินรถ ไม่สามารถรับน้ําหนักกดเพลา ๒๐ ตันได้ จึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทาง 
โดยการเปลี่ยนรางเป็นขนาด ๑๐๐ ปอนด์ ประแจทางหลีกเป็นขนาด ๑๐๐ ปอนด์ หมอนไม้เป็นหมอนคอนกรีตอัดแรง 
Mono Block และทางผ่าน เป็นทางผ่านคอนกรีตอัดแรงกําลังสูง ทั้งนี้ สายทางที่ สบน. ได้ดําเนินการติดตาม
และประเมินผลในระยะที่โครงการดําเนินการแล้วเสร็จ ช่วงสายทางระหว่างสถานีพิษณุโลก – เชียงใหม ่

 วงเงินลงทุนโครงการ/ แหล่งเงินกู ้
- วงเงินลงทุนโครงการ วงเงินตามสัญญาจ้างเดิม ๒,๘๕๓ ล้านบาท ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ อนุมัติให้กู้เงินบาทในประเทศแทนเงินกู้จากธนาคารโลก และอนุมัติการปรับ
เพ่ิมกรอบวงเงินโครงการเงินกู้ DPL เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของภาษีมูลค่าเพ่ิม สําหรับโครงการนี้ได้รับ
จัดสรรเงินกู้ DPL เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗ คิดเป็น ๙๙.๘๕๕ ล้านบาท วงเงินลงทุน 
๒,๙๕๒.๘๕๕ ล้านบาท 

- แหล่งเงินกู้ โครงการเงินกู้ DPL กรอบวงเงินรวม ๔๐,๙๐๙.๕๘ ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๑) เพ่ือปรับปรุงสภาพทาง และองค์ประกอบด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ที่มีสภาพชํารุด
และมีอายุการใช้งานยาวนาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมทางรถไฟ 
 ๒) เพ่ิมความปลอดภัยในการให้บริการเดินรถลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุขบวนรถไฟตกราง 
อันเนื่องมาจากความไม่ม่ันคงของทางรถไฟ 

/ ๓) เพ่ิม...  



๔๐ 
 

 ๓) เพ่ิมความสามารถในการขนส่ง เนื่องจากรางขนาด ๑๐๐ ปอนด์ที่ปรับปรุงใหม่สามารถ
รองรับการขนส่งที่มีน้ําหนักกดเพลา ๒๐ ตัน/เพลา และรองรับความเร็วได้สูงสุด ๑๒๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง เพ่ือให้
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางภาคพื้น (Surface) ในการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศตามนโยบายรัฐบาลด้านการขนส่งทางรถไฟเป็นการขนส่งหลักการบริหารจัดการ
ขนส่งสินค้า (Logistics) 

 ลักษณะโครงการ 
 เป็นการปรับปรุงทางในเส้นทางเดิม โดยการจัดหาคอนกรีตอัดแรงชนิด Mono Block พร้อม
เครื่องยึดเหนี่ยวรางแบบสปริงครบชุด และเปลี่ยนหมอนคอนกรีตแทนหมอนไม้ เปลี่ยนรางขนาด ๘๐ ปอนด์ 
เป็น ๑๐๐ ปอนด์ เปลี่ยนกระแจขนาด ๘๐ ปอนด์ เป็น ๑๐๐ ปอนด์ เปลี่ยนทางผ่านแอสฟัลท์เป็นคอนกรีต
อัดแรงกําลังสูง ปรับปรุงทางหลีก เปลี่ยนหมอนเหล็กแทนหมอนไม้ และเปลี่ยนหมอนไม้บนสะพาน  

 ขอบเขต/พื้นที่ด าเนินโครงการ 
 ครอบคลุมพ้ืนที่จาก กม.๓๘๙+๙๘๘ – กม.๗๕๑+๖๒๐ ระยะทางประมาณ ๓๖๑.๖๓ 
กิโลเมตร ระหว่างสถานีพิษณุโลก – สถานีเชียงใหม่ (เว้นช่วงแก้แนวทางระหว่าง กม. ๖๗๖+๘๑๔ – กม.
๖๘๑+๐๐๐ ระหว่างสถานีแม่ตานน้อย – ขุนตาน) 

 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 ระยะเวลาดําเนินการตามสัญญาจ้างเดิม ๙๐๐ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ – ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๗) โครงการแล้วเสร็จและตรวจรับงาน ๑๐๐% เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๘ เนื่องจากได้รับขยาย
ระยะเวลาการดําเนินงานจากการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการ
ขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ํา ๓๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ และวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

ผลการเบิกจ่ายเงิน 
 
  
  
 
 
 
 
 

 

/ โครงการ… 
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โครงการมีวงเงินลงทุนรวม ๒,๙๕๒.๘๕๕ ล้านบาท ระยะเวลาดําเนินงาน ๓๐ เดือน แต่เนื่องจาก
ช่วงระหว่างดําเนินการโครงการมีการปรับค่าแรงขั้นต่ําเป็น ๓๐๐ บาท จึงได้รับการขยายระยะเวลาการดําเนินงาน
จากการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ทําให้แผนการดําเนินงานขยายระยะเวลาเป็น ๓๔ เดือน โดยผล
การเบิกจ่ายช่วงแรกสามารถเบิกจ่ายได้เร็วกว่าแผนที่กําหนดไว้ แต่ช่วงหลังเบิกจ่ายได้ช้ากว่าแผนการเบิกจ่าย 
และคงเหลือการเบิกจ่าย ๑ งวด วงเงิน ๑๖๕.๙๐ ล้านบาท เนื่องจากอยู่ระหว่างสรุปค่าวัสดุเก่าส่งมอบคืนระหว่าง
การรถไฟแห่งประเทศไทยกับผู้รับจ้าง 

ผลการประเมินโครงการ 
๑. ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ (Relevance) 

การดําเนินโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้ 
๑) การปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถเพ่ือให้มีความแข็งแรงมากขึ้น การเดินรถ

มีความปลอดภัยสูงขึ้น โครงสร้างสามารถรองรับน้ําหนักได้สูงขึ้น และความเร็วในการเดินรถเร็วขึ้น      
๒) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามนโยบายรัฐบาลด้านการขนส่งทางรถไฟ

เป็นการขนส่งหลัก ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทางคมนาคมด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางภาคพ้ืนในการเพ่ิม
ความสามารถในการขนส่งทางรถไฟ 

 ๒. ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัยที่จะทําให้โครงการสําเร็จตามแผนการดําเนินงานใน

เชิงของปริมาณและคุณภาพ 
       ๒.๑ ขอบเขตการด าเนินโครงการ 

ขอบเขตงานโครงการ แผน ผล 
๑) เตรยีมโครงการและขออนุมัตโิครงการ จัดเตรียมรายละเอียดและนําเสนอ 

คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมตัิโครงการ 
มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

๒) การเลือกผู้รับจ้าง จัดเตรียมรายละเอียดและขั้นตอน 
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส ์(E-Auction) 

ไอทีดี – เอสดีพรี่วมค้า 

๓) การก่อสร้าง ระยะทาง ๓๖๒ กิโลเมตร ระยะทาง ๓๖๒ กิโลเมตร 
    - ผลิตหรือจัดหาหมอนคอนกรตีอัดแรง 
พร้อมเปลีย่น 

๔๒๖,๕๘๘ ท่อน ๔๒๖,๕๘๘ ท่อน 

    - จัดหารางขนาด BS ๑๐๐ A  
ยาว ๒๕.๐๐ เมตร 

๓๕,๑๓๐ ตัน (๒๘,๐๐๒ ท่อน) ๓๕,๑๓๐ ตัน (๒๘,๐๐๒ ท่อน) 

    - เปลี่ยนรางเชื่อมยาวและรางมาตรฐาน  ๖๙๗,๑๗๓ เมตร ๖๙๗,๑๗๓ เมตร 
    - จัดหาหินโรยทางพร้อมลงหน้างาน ๒๘๖,๐๙๗ เมตร ๒๘๖,๐๙๗ เมตร 
    - จัดหาประแจ ๑๐๐ ปอนด์  
พร้อมหมอนคอนกรตี 

๑๒๐ ชุด ๑๒๐ ชุด 

  / ขอบเขต... 
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ขอบเขตงานโครงการ แผน ผล 
    - จัดหาประแจ ๘๐ ปอนด์  
พร้อมหมอนคอนกรตี 

๘๒ ชุด ๘๒ ชุด 

    - จัดหาแผ่นคอนกรีตกําลังสูงสาํเร็จรปู
พร้อมติดตั้ง 

๑,๑๑๓ เมตร ๑,๑๑๓ เมตร 

ที่มา : ศูนย์บํารุงทางภาคเหนือ ฝาุยการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย 

๒.๒. กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ 
   งานจัดหาหมอนคอนกรีตอัดแรง Mono Block พร้อมเครื่องยึดเหนี่ยวรางแบบสปริงครบชุด 

จัดหารางเหล็กขนาด ๑๐๐ ปอนด์ เอ. จัดหาประแจขนาด ๑๐๐ ปอนด์ เอ. พร้อมหมอนคอนกรีตในชุดประแจ 
จัดหาหมอนเหล็กรูปพรรณบนสะพานเหล็ก, จัดหาจานรองรางขนาด ๑๐๐ ปอนด์ เอ. เพื่อวางบนสะพานเหล็ก  
จัดหาแผ่นคอนกรีตปูทางผ่านชนิดคอนกรีตอัดแรงกําลังสูง พร้อมเปลี่ยนเข้าทางแทนขอนเดิมระหว่างสถานี
พิษณุโลก - เชียงใหม่ 

กิจกรรมการก่อสร้างของ
โครงการ 

แผน ผล 
เร่ิม – เสร็จ จ านวนวัน เร่ิม – เสร็จ จ านวนวัน 

สัญญาก่อสร้างเดิม ๑ มี.ค. ๕๕–๑๗ ส.ค. ๕๗ ๙๐๐ ๑ มี.ค. ๕๕–๑๗ ส.ค. ๕๗ ๙๐๐ 
ขยายสญัญาก่อสร้าง* ๑๗ ส.ค. ๕๗–๑๓ มิ.ย. ๕๘ ๓๐๐ ๑๗ ส.ค. ๕๗–๓๑ ธ.ค. ๕๗ ๑๓๖ 
รวม ๑ มี.ค. ๕๕–๑๓ ม.ิย. ๕๘ ๑,๒๐๐ ๑ มี.ค. ๕๕–๓๑ ธ.ค. ๕๗ ๑,๐๓๖ 

หมายเหตุ: ขยายระยะเวลาสญัญาเพิ่ม ๓๐๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ไดร้ับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานจากการปรับค่าแรงขั้นต่ําเป็น ๓๐๐ บาท 

๒.๓. ค่าใช้จ่ายโครงการ 

เงินกู้ DPL แผน (บาท) ปรับแผน (บาท)* ผล (บาท) 
ค่าก่อสร้าง ๒,๘๕๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๙๕๒,๘๕๕,๐๐๐.๐๐ ๒,๙๕๒,๘๕๕,๐๐๐.๐๐ 

หมายเหตุ: คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ อนุมตัใิห้กู้เงินบาทในประเทศแทนเงินกู้จากธนาคารโลก และ
อนุมัติการปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการเงินกู้ DPL เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของภาษีมูลคา่เพิ่มร้อยละ ๗ คิดเป็น 
๙๙,๘๕๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท 

       ๒.๓.๑ แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน 

งวด 
ไตรมาส 

๒/๕๕ ๓/๕๕ ๔/๕๕ ๑/๕๖ ๒/๕๖ ๓/๕๖ ๔/๕๖ ๑/๕๗ ๒/๕๗ ๓/๕๗ ๔/๕๗ ๑/๕๘ รวม 

แผนการ 
เบิกจ่าย 

๐ ๕๒ ๒๓๕ ๒๘๒ ๓๐๔ ๔๑๑ ๔๖๘ ๔๖๐ ๔๔๓ ๑๑๓ ๔๘ ๓๘ ๒,๘๕๓ 

ผลการ 
เบิกจ่าย 

๐ ๓๘ ๒๖๖ ๔๒๘ ๕๖๒ ๒๗๖ ๓๐๓ ๔๐๓ ๑๕๐ ๑๓๒ ๑๔๒ ๑๒ ๒,๗๑๒* 

หมายเหตุ: คงเหลือการเบิกจ่าย ๑ งวด เนื่องจากอยู่ระหว่างสรุปค่าวัสดุเก่าส่งมอบคืนระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับผู้รับจ้าง 

/ ล าดับที่... 



๔๓ 
 

 
ล าดับที ่

 
รายการ 

 
จ านวนเงิน (บาท) 

 
% น้ าหนัก 

แผนงาน ผลงาน แผนงาน ผลงาน 
๑ หมวดงานรางและงานก่อสรา้ง  

Depot สําหรับเชื่อมราง 
๑,๓๖๗,๖๓๕,๙๘๗.๒๐ ๑,๓๖๗,๖๓๗,๘๐๒.๒๓ ๔๗.๙๔% ๔๗.๕๙% 

๒ หมวดงานหมอนรองราง ๖๑๒,๓๒๔,๐๗๔.๕๐ ๖๑๒,๓๒๔,๐๗๔.๔๙ ๒๑.๔๖% ๒๐.๙๑% 
๓ หมวดงานวางรางทางที่แก้รัศมีโค้ง ๑๐,๕๒๗,๓๕๐.๐๐ ๘,๗๘๕,๐๘๓.๖๔ ๐.๓๗% ๐.๒๘% 
๔ หมวดงานหินโรยทาง ๑๒๒,๒๐๑,๖๓๒.๐๐ ๑๑๐,๕๙๐,๙๙๗.๕๖ ๔.๒๘% ๓.๐๘% 
๕ หมวดงานประแจและงานปรับปรงุ

ทางในย่านสถาน ี
๒๗๘,๓๐๖,๑๙๙.๐๐ ๒๗๖,๙๙๖,๐๗๘.๔๗ ๙.๗๕% ๙.๓๐% 

๖ หมวดงานทางผ่าน ๖๘,๐๕๑,๐๗๑.๙๒ ๕๕,๐๘๗,๗๓๔.๑๓ ๒.๓๙% ๐.๒๘% 

๗ หมวดงานปรับปรุงสะพานช่องน้ํา 
และอุโมงค ์

๔๔,๐๕๕,๘๓๘.๒๐ ๓๘,๐๔๖,๘๕๐.๔๐ ๑.๕๔% ๑.๔๐% 

๘ หมวดงานปรับปรุงทางหลีก ๒๗๕,๗๔๕,๓๕๙.๗๐ ๒๓๕,๑๔๙,๖๖๒.๘๑ ๙.๖๗% ๙.๐๑% 
๙ หมวดงานอาณตัิสญัญาณ ๗๐,๔๓๕,๐๑๔.๐๐ ๖๑,๓๔๖,๗๙๗.๗๙ ๒.๔๗% ๑.๑๙% 

๑๐ งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ ๓,๖๗๘,๐๕๑.๙๖ ๓,๖๗๘,๐๕๑.๙๖ ๐.๑๓% ๐.๐๔% 
๑๑ งานจ้างบริการหมวดงานวางรางทาง

ที่แก้รัศมีโค้งท่ีเป็นงานจ้างบริการ 
๓๙,๔๒๑.๕๒ ๓๓,๗๔๐.๙๔ ๐.๐๐๑๔% ๐.๐๐% 

รวม ๒,๘๕๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  ๒,๗๖๙,๖๗๖,๘๗๔ ๑๐๐.๐๐% ๙๓.๐๘% 

ที่มา : ฝุายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย 

เมื่อพิจารณาจากประสิทธิภาพด้านระยะเวลาที่ใช้ดําเนินโครงการ และการเบิกจ่ายเงินกู้ 
เนื่องมาจากการเบิกจ่ายเงิน ช่วงเวลา ๔ ไตรมาสแรกของการดําเนินงาน สามารถเบิกจ่ายเงินได้เร็วกว่าแผนการเบิกจ่าย  
แต่ช่วงระยะหลังเบิกจ่ายเงินได้ช้ากว่าแผน และยังคงเหลือการเบิกจ่าย ๑ งวด วงเงิน ๑๖๕.๙๐ ล้านบาท 
เนื่องจากอยู่ระหว่างสรุปค่าวัสดุเก่าคืนระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับผู้รับจ้าง  โดยได้รับการตรวจรับ
งาน ๑๐๐% ไปแล้วเมือ่เดือนมกราคม ๒๕๕๘ 

งบลงทุนโครงการอยู่ภายใต้กรอบวงเงินอนุมัติมีการปรับเพ่ิมวงเงินตามสัญญาจ้าง 
เนื่องจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กู้เงินบาทในประเทศแทนเงินกู้จากธนาคารโลก และอนุมัติการปรับเพ่ิมกรอบวงเงิน
โครงการเงินกู้ DPL เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนระยะเวลาในการดําเนินงานได้รับ
การขยายระยะเวลาจากการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลน
แรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างข้ันต่ํา ๓๐๐ บาท ทําให้ระยะเวลาดําเนินงาน รวม ๓๔ เดือน 

๓. ประสิทธิผล (Effectiveness) 
 เพื่อประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับ

กับเปูาหมายของโครงการ สามารถดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ 
 เมื่อพิจารณาจากการบรรลุเปูาหมายตัวชี้วัดผลผลิตของโครงการที่กําหนดไว้  การดําเนิน

โครงการสามารถดําเนินงานได้ตามเปูาหมาย คือ เปลี่ยนหมอนรถไฟจากหมอนไม้เป็นหมอนคอนกรีต  Mono Block 

/ เปลี่ยน… 



๔๔ 
 

เปลี่ยนรางรถไฟจากรางขนาด ๘๐ ปอนด์ เป็นรางขนาด ๑๐๐ ปอนด์ เปลี่ยนประแจขนาด ๘๐ ปอนด์ 
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวรางแบบสปริงครบขนาด ๑๐๐ ปอนด์ เปลี่ยนแผ่นปูทางผ่านชนิดแอสฟัลท์เป็นชนิดคอนกรีต
อัดแรงกําลังสูงพร้อมเปลี่ยนเข้าทาง ระยะทางรวม ๓๖๒ กิโลเมตร ซึ่งการปรับปรุงทางรถไฟดังกล่าวช่วยให้การเดินรถ
มีความปลอดภัยสูงขึ้น ความเร็วเฉลี่ย และระยะเวลาในการเดินรถดีขึ้น รวมถึงการลดอุบัติเหตุจากขบวนรถไฟ
ตกรางอันเนื่องจากความไม่มั่นคงทางรถไฟ การประเมินผลการดําเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้ 

 ๓.๑) ด้านความเร็วในการเดินรถกิโลเมตรต่อชั่วโมง (เริ่มดําเนินโครงการ (๒๕๕๔) – 
ปีที่โครงการแล้วเสร็จ (๒๕๕๙)) 

ความเร็วในการเดินรถ
(กิโลเมตร/ชั่วโมง) 

ปรับปรุงทางไม่ปลอดภัยจากกรุงเทพ-เชียงใหม่  
ระหว่างด าเนินโครงการ หลังด าเนินโครงการ 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ผลการด าเนินงาน ๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ ๙๐ ๙๐ 

 - ด้านความเร็วในการเดินรถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่วงระหว่าง พิษณุโลก – เชียงใหม่ 

 
ทางระหว่าง 

 
กม. – กม. 

 
ระยะทาง 

(กม.) 

ความเร็วเดิม 
(กม./ชม.) 

ความเร็วใหม่       
(กม./ชม.) 

รถไฟปกติ รถด่วน รถไฟปกติ รถด่วน 
พิษณุโลก-บ้านด่าน ๓ ๙ ๐ + ๐ ๐ ๐ -

๔๘๔+๕๐๐ 
๙๕.๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๙๐ ๑๒๐ 

บ้านด่าน-ปางต้นผึ้ง ๔ ๙ ๗ + ๐ ๐ ๐ -
๕๐๐+๐๐๐ 

๓.๐๐ ๖๕ ๖๕ ๗๕ ๑๐๐ 

แม่เมาะ-ศาลาผาลาด ๖ ๑ ๑ + ๐ ๐ ๐ -
๖๒๑+๐๐๐ 

๑๐.๐๐ ๗๕ ๑๐๐ ๙๐ ๑๑๐ 

แม่ทะ-ปางม่วง ๖ ๓ ๒ + ๐ ๐ ๐ -
๖๖๐+๐๐๐ 

๒๘.๐๐ ๗๕ ๑๐๐ ๙๐ ๑๑๐ 

ทาชมภู-หนองหล่ม ๖ ๙ ๑ + ๐ ๐ ๐ -
๗๑๓+๐๐๐ 

๒๒.๐๐ ๗๕ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

หนองหล่ม-เชียงใหม่ ๗ ๒ ๐ + ๐ ๐ ๐ -
๗๕๑+๖๒๐ 

๓๑.๖๒ ๗๕ ๑๐๐ ๙๐ ๑๑๐ 

รวมระยะทาง ๑๙๐.๑๒ กม. 

ที่มา: ศูนย์บํารุงทางภาคเหนือ ฝุายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย 

 ๓.๒) ด้านการลดต้นทุนการขนส่งทางรถไฟ (เริ่มดําเนินโครงการ (๒๕๕๔) – ปีที่โครงการ
แล้วเสร็จ (๒๕๕๙)) 

/ ปี... 

 

 

 



๔๕ 
 

 
 
ปี 

ต้นทุนการขนส่งเส้นทางกรุงเทพ - เชียงใหม่ (บาท) 

ระหว่างด าเนินโครงการ หลังด าเนินโครงการ 

โดยสาร (บาท/คน/ก.ม.) สินค้า (บาท/ตัน/ก.ม.) โดยสาร (บาท/คน/ก.ม.) สินค้า (บาท/ตัน/ก.ม.) 

๒๕๕๔ ๐.๐๘ ๐.๐๘ - - 

๒๕๕๕ ๐.๐๙ ๐.๑๐ - - 
๒๕๕๖ ๐.๑๗ ๐.๑๙ - - 
๒๕๕๗ ๐.๐๘ ๐.๑๒ - - 
๒๕๕๘ - - ๐.๐๖ ๐.๐๙ 

ที่มา : ศูนย์บํารุงทางภาคเหนือ ฝาุยการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย  

 ๓.๓) ด้านความตรงต่อเวลา (เริ่มดําเนินโครงการ (๒๕๕๔) – ปีที่โครงการแล้วเสร็จ (๒๕๕๙)) 

ระยะเวลาเดินรถ 
ปรับปรุงทางไม่ปลอดภัยจากกรุงเทพ - เชียงใหม่  
ระหว่างด าเนินโครงการ หลังด าเนินโครงการ 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
ผลการด าเนินงาน ๑๔ ชม.  

๕ นาที 
๑๔ ชม.  
๕ นาที 

๑๔ ชม.  
๕ นาที 

๑๔ ชม.  
๕ นาที 

๑๓ ชม.  
๕ นาที 

๑๓ ชม.  
๕ นาที 

 ๓.๔) ด้านการเกิดอุบัติเหตุรถไฟตกรางบริเวณพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากความไม่มั่นคง
ทางรถไฟ (ระหว่างดําเนินโครงการ - ปีที่โครงการแล้วเสร็จ)  

ปี 

ปรับปรุงทางไม่ปลอดภัยกรุงเทพ - เชียงใหม ่

    จ านวน (คร้ัง/ปี) 
(Accidents) 

   บาดเจ็บ(ราย/ปี) 
(Injuries) 

เสียชีวิต (ราย/ปี) 
(Deaths) 

๒๕๕๔ ๕ - - 

๒๕๕๕ ๗ - - 

๒๕๕๖ ๒๖ ๒๓ - 

๒๕๕๗ ๑ - - 

๒๕๕๘ - - - 
๒๕๕๙ ๑ - - 

 

๔. ผลกระทบ (Impact) 
เพื่อประเมินการบรรลุเปูาหมายโครงการในภาพรวมหรือในระดับที่กําหนดไว้หรือไม่

ในส่วนของผลลัพธ์ทางตรงผลลัพธ์ทางอ้อมจากโครงการและผลกระทบที่มีต่อเทคโนโลยีเศรษฐกิจสังคม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในระหว่างดําเนินการก่อสร้างและภายหลังการดําเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว       
เมื่อพิจารณาจากการเกิดผลลัพธ์ทางอ้อมจากการดําเนินโครงการที่จะส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 
โดยการปฏิบัติงานระหว่างปรับปรุงทางรถไฟในการเดินรถเป็นการปฏิบัติงานช่วงนอกเหนือจากการเดินรถของรถไฟ
และการดําเนินการอยู่ภายในพ้ืนที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงไม่กระทบต่อการเดินทางและการดําเนินชีวิต 

/ ของ... 



๔๖ 
 

ของประชาชน เมื่อโครงการดําเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วยเปลี่ยนหมอนรถไฟ รางรถไฟ เครื่องยึดเหนี่ยว
และแผ่นปูทางผ่าน สามารถเพ่ิมความแข็งแรงของโครงสร้างรางรถไฟ ความปลอดภัยให้กับการเดินรถโดยสาร
และการขนส่ง ความปลอดภัย และความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการรถไฟ ประชาชนและผู้สัญจรโดยรอบ รวมถึงช่วยลด
ระยะเวลาในการเดินรถด้วย ซึ่งส่งผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและประชาชนทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

๕. ความย่ังยืนของโครงการ (Sustainability) 
เพ่ือประเมินความพร้อมของหน่วยงานเจ้าของโครงการในการจัดทําแผนบํารุงรักษา       

และความต่อเนื่องของการดําเนินงานภายหลังโครงการเสร็จสิ้น 
เมื่อพิจารณาจากความต่อเนื่อง ของการใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการเมื่อโครงการ

แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ภายหลังจากโครงการแล้วเสร็จจะอยู่ในความดูแลและได้รับการบํารุงรักษาทางจากศูนย์บํารุง
ทางภาคเหนือ ฝุายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย จะเข้ามาดูแลและบํารุงรักษาให้ผลลัพธ์ของโครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป โดยได้รับการจัดสรรค่าบํารุงรักษาจากงบประมาณประจําปีของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ซึ่งมีการวางแผนงานบํารุง รักษาและแหล่งเงินอย่างชัดเจน ดังนั้น โครงการจึงมีความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งทําให้
โครงการได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไปอนาคต 

สรุปผลการประเมินโครงการ : พึงพอใจมาก 
 

หลักเกณฑ ์ รายละเอียด ผลการประเมิน เหตุผลประกอบ 

๑. ความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์
โครงการ 

เพื่อประเมินว่ากิจกรรมและวิธีการดําเนิน 
โครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบาย 
และการจัดลําดับความสําคญั 

พึงพอใจมาก สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทางคมนาคม
ด้านการพัฒนาระบบโลจสิติกส์ทางภาคพื้น 
ในการเพิ่มความสามารถในการขนส่ง
ทางรถไฟ เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศตามนโยบายรฐับาล
ด้านการขนส่งทางรถไฟเป็นการขนส่ง
หลัก 

๒. ประสิทธิภาพ เพื่อประเมินความเหมาะสมของปจัจัยที่จะทํา
ให้โครงการสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน 
ในเชิง ของปริมาณและคณุภาพ เช่น ต้นทุน
ของโครงการ ระยะเวลาในการดําเนินงานและ
ผลผลติที่ไดร้ับจากการดําเนินโครงการ 

พึงพอใจ การเบิกจ่ายเงิน ช่วงเวลา ๔ ไตรมาส
แรกของการดําเนินงาน สามารถเบิก
จ่ายเงินไดเ้ร็วกว่าแผนการเบิกจ่าย   
แต่ช่วงระยะหลังเบิกจ่ายเงินได้ช้ากว่า
แผน และยังคงเหลือการเบิกจ่าย ๑ 
งวด เนื่องจากอยู่ระหว่างสรุปค่าวัสดุเก่า
คืนระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย 
กับผู้รับจ้าง  

   / หลักเกณฑ์... 



๔๗ 
 

หลักเกณฑ ์ รายละเอียด ผลการประเมิน เหตุผลประกอบ 

๓. ประสิทธิผล เพื่อประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยการเปรยีบเทียบผลผลิตทีไ่ดร้ับ
กับเปูาหมายของโครงการ 

พึงพอใจมาก โครงการสามารถดําเนินการได้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ซึ่งการปรับปรุงทาง
รถไฟดังกล่าว ช่วยให้การเดินรถมคีวาม
ปลอดภัยสูงขึ้น ความเร็วเฉลีย่ และ
ระยะเวลาในการเดินรถดีขึ้น 

๔. ผลกระทบ เพื่อประเมินการบรรลุเปูาหมายโครงการ 
ในภาพรวมหรือในระดับท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 
ทั้งในแง่ของผลลัพธ์ทางตรงผลลัพธ์ทางอ้อม 
จากโครงการและผลกระทบที่มตี่อเทคโนโลย ี
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิง่แวดล้อม 

พึงพอใจมาก การปฏิบัติงานระหว่างปรับปรุงทางรถไฟ
ในการเดินรถเป็นการปฏิบัติงานช่วง
นอกเหนือจากการเดินรถ จึงไม่กระทบ
ต่อการเดินทางและการดําเนนิชีวิตของ
ประชาชน เมื่อโครงการดําเนินการแล้ว
เสร็จ สามารถเพิ่มความแข็งแรงของ
โครงสร้างรางรถไฟ ความปลอดภัยให้กับ
การเดินรถโดยสารและการขนส่ง         
ความปลอดภัย รวมถึงช่วยลดระยะเวลา
ในการเดินรถด้วย  

๕. ความยั่งยืนของ
โครงการ 

เพื่อประเมินว่าภายหลังจากโครงการสิ้นสุด
แล้ว จะมีการบริหารจัดการโครงการต่อไป
อย่างไร 
มีหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนิน 
โครงการและบํารุงรักษาโครงการให้สามารถ 
ดําเนินการต่อไปไดร้วมถึงผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก 
โครงการหรือสิ่งที่ได้รับจากโครงการ 

พึงพอใจมาก ภายหลังจากโครงการแล้วเสร็จ จะได้รับ
การบํารุงรักษาทางจากศูนย์บํารุงทาง
ภาคเหนือ ฝุายการช่างโยธา การรถไฟ
แห่งประเทศไทย จะเข้ามาดูแลและ
บํารุงรักษาให้ผลลัพธ์ของโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ต่อไป โดยได้รับการจัดสรร
ค่าบํารุงรักษาจากงบประมาณประจําปี
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีการ
วางแผนงานบํารุง รักษาและแหล่งเงิน
อย่างชัดเจน ดังนั้น โครงการจึงน่าจะมี
ความยั่งยืนในระยะยาว 

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
เมื่อดําเนินโครงการแล้วเสร็จจะช่วยให้การบริการเดินรถมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนไม้หมอนที่มีอายุการใช้งานมานาน และมีสภาพชารุด เป็นไม้หมอนคอนกรีต
แบบ Mono Block รวมทั้งการเชื่อมรางที่มีความยาว ๒๐๐ เมตร ทาให้การเดินรถราบเรียบมากขึ้น สามารถ
ช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุรถไฟตกราง ด้านระยะเวลาการเดินรถ ช่วยให้การเดินรถตรงเวลามากขึ้น
และเดินรถได้ตามความเร็วที่กําหนด โดยหลังจากการดําเนินโครงการจะสามารถเพิ่มความเร็วของขบวนรถ
ได้สูงสุดประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง จากปกติใช้ความเร็ว ๙๐ – ๑๐๕ กิโลเมตร/ชั่วโมง และเมื่อเปลี่ยนราง
เป็นขนาด ๑๐๐ ปอนด์ ความสามารถในการขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถรองรับการขนส่ง
ขบวนรถท่ีมีน้ําหนักกดเพลา ๒๐ ตัน/เพลา ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการดังนี้ 

/ ๑) โครงสร้าง... 



๔๘ 
 

๑) โครงสร้างรางรถไฟมีความแข็งแรงขึ้น โดยการเปลี่ยนหมอนรถไฟจากหมอนไม้เป็นหมอน
คอนกรีต เพ่ิมขนาดราง ประแจพร้อมเครื่องยึดเหนี่ยวรางแบบสปริงครบชุด  

๒) การเดินรถของรถไฟมีความปลอดภัยสูงขึ้นถึงจุดหมายปลายทางไม่ล่าช้ากว่ากําหนด และ
สามารถเพ่ิมความเร็วในการเดินรถ ลดเวลาในการเดินทางลงได้ 

๓) การสูญเสียทรัพย์สิน บาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนจากการตกรางของรถไฟลดน้อยลง 
๔) ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายในการโดยสาร และมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยมากขึ้น 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางภาคพ้ืน 

เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของโครงสร้างรางและความปลอดภัยในการเดินรถ รวมทั้งช่วยลดการสูญเสียทรัพย์สิน  
การบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน จากอุบัติเหตุทางรถไฟด้วย โดยการดําเนินงานได้ผลลัพธ์บรร ลุ
ตามวัตถุประสงค์ ระยะเวลาดําเนินงานเป็นไปตามข้อกําหนดตามสัญญาจ้างและได้รับการขยายระยะเวลา
ดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี แต่การเบิกจ่ายเงินช่วงหลังเบิกจ่ายช้ากว่าแผนการเบิกจ่ายและยังไม่สามารถ
เบิกจ่ายเงินได้ครบวงเงิน ส่วนการบํารุงรักษาได้มีการจัดหาแหล่งเงินในการบํารุงรักษาเรียบร้อยแล้ว การประเมินผล
ของโครงการจึงอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด อย่างไรก็ดี เนื่องจากวัสดุก่อสร้างบางอย่างต้องสั่งจากต่างประเทศ ซึ่งมี
ระยะเวลาในการผลิตและการขนส่งที่ค่อนข้างนาน ประกอบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานจากการปรับ
ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ําเป็น ๓๐๐ บาท และการก่อสร้างแต่ละเส้นทาง การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ได้สั่งปิดทาง 
จึงทําให้โครงการดําเนินการช้ากว่ากําหนดการเดิม 

บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะ 
๑. การดําเนินโครงการที่ต้องมีการจัดซื้อวัสดุจากต่างประเทศ ควรมีแนวทางปูองกันความเสี่ยง

จากการขาดแคลนวัสดุ ระยะเวลาในการจัดส่งที่ค่อนข้างนาน และมีทางเลือกอ่ืนในกรณีที่ไม่สามารถจัดซื้อได้ 
เพ่ือปูองกันไม่ให้การดําเนินงานหยุดชะงักได้ 

๒. เนื่องจากไม่สามารถดําเนินงานในพื้นที่ได้ตลอดเวลา ต้องรอช่วงเวลาที่ไม่มีการเดินรถ  
จึงทําให้การลงพ้ืนที่ดําเนินงานได้ไม่ต่อเนื่อง อาจต้องวางแผนเส้นทางดําเนินงานกับตารางการเดินรถให้เหมาะสม
และใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด 

๓. ควรมีการจัดเตรียมหัวรถจักรและตู้ขนส่งวัสดุเข้าหน้างานสําหรับโครงการได้ใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การดําเนินโครงการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

๒.๒.๒  โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะท่ี ๓/๒ จังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย) ของการเคหะแห่งชาติ 

 หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

/ ความเป็นมา... 

 



๔๙ 
 

 ความเป็นมาของโครงการ 
 โครงการบ้านเอ้ืออาทร ระยะที่ ๓/๒ จังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย) เป็นโครงการพัฒนา

ที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ดําเนินการจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมถึง
ข้าราชการชั้นผู้น้อย และพนักงานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ได้เช่าซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาที่สามารถ
รับภาระได้ จํานวน ๑,๑๔๐ หน่วย โดยให้ใช้หลักวิชาการพัฒนาเมือง (Urban Development) รวมทั้งดําเนินการ
สํารวจกลุ่มเปูาหมาย (Focus Group) ก่อนการจัดทําโครงการเพ่ือคัดเลือกทําเลที่ตั้งโครงการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย และได้พิจารณาแนวทางความร่วมมือกับภาคเอกชนในการผลิตที่อยู่อาศัย
ในระบบอุตสาหกรรม (Mass Production) รวมทั้งการแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ (Alliance) ร่วมดําเนินโครงการ
บ้านเอ้ืออาทร เพ่ือให้ผู้มีรายได้น้อยได้ซื้อที่อยู่อาศัยพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งที่จําเป็นในราคาถูกซ่ึงโครงการดังกล่าว
มีธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับเป็นแหล่งสินเชื่อรายย่อยให้ลูกค้า โดยกําหนดเงื่อนไขว่าหากลูกค้าค้างชําระ 
๙๐ วัน กคช. จะต้องเข้าซื้ออาคารคืน ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ ธอส. ตั้งวงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft) 
เพ่ือให้ กคช. ใช้ซื้อคืนลูกค้าดังกล่าว แล้วนํากลับมาขายใหม่ โดยรัฐบาลจะเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ย 

 วงเงินลงทุนโครงการ/ แหล่งเงินกู ้
- วงเงินลงทุนโครงการ ๓๙๖.๕๐๗ ล้านบาท 
- แหล่ง เ งินกู ้  เ งินกู ้ ในประเทศ  โดยกระทรวงการคลังค้ําประกัน  ๒๙๕ .๓๐๗ 

ล้านบาท (ส่วนที่เหลือใช้เงินอุดหนุน ๑๐๑.๒๐๐ ล้านบาท) 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๑. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยให้แก่กลุ่มเปูาหมาย ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมือง โดยการจัดสร้างที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จําเป็น ในระดับราคาที่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถรับภาระ
ในการเช่าซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ 
   ๒. เพ่ือเสริมสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างภายในครอบครัว ชุมชน และสังคมจากลักษณะ
การออกแบบทางกายภาพที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและมีดุลยภาพ รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกส่วนในการพัฒนาชุมชนของตน เพ่ือนําไปสู่ความเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
    ๓. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน 
ให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน โดยจัดให้มีองค์ประกอบของชุมชนรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ผลการด าเนินงาน 
 กคช. ได้ดําเนินโครงการก่อสร้างโครงการบ้านเอ้ืออาทร ระยะที่ ๓/๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย) 
โดยเป็นอาคารชุด ๕ ชั้น รวม ๒๖ อาคาร จํานวน ๑,๑๔๐ หน่วย และอาคารศูนย์ชุมชน จํานวน ๑ อาคาร 

/ ผล... 
 



๕๐ 
 

ผลการประเมินโครงการ 
หลักเกณฑ ์ 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 

๑. ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ (Relevance) 
๑.๑ นโยบายระดับประเทศ : เป็นการดําเนินโครงการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (ปี ๒๕๔๕-๒๕๔๙) ในการเพิ่มโอกาสให้กับผู้มีรายได้น้อย ได้มีที่อยู่อาศัย
ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี การอยู่อาศัยเป็นครอบครัวที่มีความเอ้ืออาทรกัน ทําให้เป็น
สังคมที่เข้มแข็ง ตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายกับท้องถิ่น ในการที่จะร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความน่าอยู่อาศัย 

๑.๒ นโยบายระดับสาขา : เป็นการดําเนินโครงการภายใต้นโยบายรัฐบาล โดยคณะรัฐมนตรี
มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และเพ่ือตอบสนองตามภารกิจหลักของ กคช. ในการจัดสร้างที่อยู่อาศัย
รวมทั้งการจัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย ทํานุบํารุง ปรับปรุงและการพัฒนา
ผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสอดรับกับนโยบายการกระจาย
อํานาจ โดยการมอบโอนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้กับหน่วยงานท้องถิ่นรับไปดูแล โดยจะมีการประสานงาน
ในการจัดทําแผนมอบโอนเป็นการล่วงหน้า เพ่ือให้หน่วยงานท้องถิ่นจัดเตรียมงบประมาณรองรับการบริหารต่อไป 

๑.๓ นโยบายระดับโครงการ : ได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารพักอาศัย ในรูปแบบอาคารชุด
สูง ๕ ชั้น รวม ๒๖ อาคาร จํานวน ๑,๑๔๐ หน่วย และมีการก่อสร้างอาคารศูนย์ชุมชน ๑ อาคาร เพ่ือใช้เป็น
สถานที่จัดกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน นอกจากนี้ กคช. ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้าง
ลานกีฬา ลานตลาด เพ่ือให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชน ได้มีที่พักผ่อนและส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมทั้งลานตลาดยังเป็น
ที่ค้าขายให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนด้วย 

/ ๒. ประสิทธิภาพ… 
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๒. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
๒.๑ ด้านผลผลิต  

รายการ แผนงาน ผลการด าเนินงาน 
๑. อาคารชุด ๕ ช้ัน  
จํานวน ๒๖ อาคาร 
 
 
 
 

๑,๑๔๐ หน่วย 
 
 
 
 
 

๑,๑๔๐ หน่วย แบ่งเป็น 
- ห้องพื้นที่ ๒๔ ตารางเมตร จํานวน ๑๐๔ หน่วย 
- ห้องพื้นที่ ๓๓ ตารางเมตร จํานวน ๑,๐๓๖ หน่วย ขนาดที่ดินทั้งโครงการ 
๔๕,๓๕๕ ตารางเมตร 
(ประมาณ ๒๘.๓๔ ไร่) ประกอบดว้ย สนามเดก็เล่น สนามออกกาํลังกาย  
และลานตลาด 

๒. อาคารศูนย์ชุมชน ๑ อาคาร ๑ อาคาร 
 

๒.๒ ด้านต้นทุน  

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
วงเงินลงทุนของโครงการ  

เงินอุดหนุน เงินกู้ในประเทศ เงินรายได้ รวม 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

๑. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับท่ีดิน - 
 

- 
 

๐.๒๓๗ 
 

- 
 

- 
 

๐.๑๔๖ 
 

๐.๒๓๗ 
 

๐.๑๔๖ 
 

๒. ค่าก่อสร้าง ๑๐๑.๒๐๐ ๑๐๒.๕๖๓ ๒๔๖.๓๓๔ ๒๑๘.๙๔๓ - ๔๐.๕๓๖ ๓๔๗.๕๓๔ ๓๖๒.๐๔๒ 
๓. ค่าดําเนินการ - - ๒๓.๖๒๗ - - ๕.๓๐๗ ๒๓.๖๒๗ ๕.๓๐๗ 

๔. ดอกเบี้ยระหว่าง
ก่อสร้าง 

- 

 

- 

 

๘.๒๓๒ 

 

- 

 

- 

 

๔.๒๗๖ 

 

๘.๒๓๒ 

 

๔.๒๗๖ 

 
๕. สํารองราคา 

ค่าก่อสร้าง 
- 
 

- 
 

๑๖.๘๗๗ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

๑๖.๘๗๗ 
 

- 
 

รวม ๑๐๑.๒๐๐ ๑๐๒.๕๖๓ ๒๙๕.๓๐๗ ๒๑๘.๙๔๓ - ๕๐.๒๖๕ ๓๙๖.๕๐๗ ๓๗๑.๗๗๑ 

โดยโครงการมีวงเงินลงทุนโครงการ จํานวน ๓๙๖.๕๐๗ ล้านบาท อย่างไรก็ดี ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินโครงการ คิดเป็นจํานวนรวม ๓๗๑.๗๗๑ ล้านบาท ต่ํากว่าแผน ๒๔.๗๓๖ ล้านบาท 
ในขณะที่ค่าก่อสร้างสูงกว่าแผน ซ่ึงเป็นผลมาจากผู้รับจ้างรายแรกมีการทิ้งงานจึงต้องประกวดราคาหาผู้รับจ้าง
รายใหม่ 

/  
๒.๓ ด้านเวลา : 

รายการ 
แผนงาน 

(วัน) 
ผล 

(วัน) 
ส่วนต่าง 

(วัน) 
หมายเหตุ 

โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ ๓/๒ 
จังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย) 

๕๔๐ ๙๐๐ ๓๖๐  
(๑๖๖.๖๗%) 

- 

ผลการดําเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับอนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาก่อสร้าง จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 

/ - มต…ิ 



๕๒ 
 

- มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ดําเนินการก่อสร้างในเขตจังหวัดที่มีการประกาศพ้ืนที่ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างได้อีกจํานวน ๑๘๐ วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๑) 

- มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการก่อสร้างและผู้ประกอบการอาชีพอ่ืน ที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากวิกฤตภาวะราคาน้ํามัน ราคาเหล็ก 
และวัสดุก่อสร้าง ที่ปรับราคาสูงขึ้นให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างได้อีกจํานวน ๑๘๐ วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๒) 

๓. ประสิทธิผล (Effectiveness) 
 กคช. ได้ดําเนินการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ และได้ส่งมอบให้ลูกค้าได้ตามเปูาหมาย 

๑,๑๔๐ หน่วย และมีอาคารศูนย์ชุมชน ๑ อาคาร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน
ในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จําเป็นในการดํารงชีวิต 
และเป็นราคาท่ีผู้มีรายได้น้อยสามารถรับภาระในการเช่าซื้อเป็นของตนเองได้ 

ทั้งนี้ การวัดประสิทธิผลโดยใช้อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Economic Internal Rate 
of Return หรือ EIRR) ซึ่งอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการจะรวมผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม
ของโครงการที่สามารถคํานวณเป็นตัวเงินได้ อย่างไรก็ดี ในกรณีโครงการบ้านเอ้ืออาทรซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาล
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ไม่ได้เน้นผลกําไรจากการดําเนินงาน 
ดังนั้น จึงไม่สามารถทราบประสิทธิผลในการดําเนินงานจากอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจได้ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา
อัตราการเข้าอยู่อาศัยของประชาชนในโครงการร้อยละ ๑๐๐ ก็สามารถบ่งบอกถึงประสิทธิผลของโครงการ 

๔. ผลกระทบ (Impact) 
จากการประเมินผลโดยสรุปในภาพรวม โครงการบ้านเอ้ืออาทร ระยะที่ ๓/๒ จังหวัดเชียงใหม่ 

(หนองหอย) สามารถสรุปผลกระทบที่มีในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
๔.๑  ด้านเศรษฐกิจ 

 ผลกระทบด้านบวก 
 - ในระหว่างการก่อสร้างโครงการจะมีการจ้างแรงงานในการก่อสร้างจํานวนมาก 

มีการใช้วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างที่หลากหลาย  เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการก่อสร้าง 
- เกิดชุมชนเมืองที่มีการวางผังเมืองที่ดี มีรูปแบบการก่อสร้างมาตรฐาน ผู้อยู่อาศัย

สามารถบริหารจัดการตนเองได้ รัฐไม่ต้องเป็นภาระในการดูแล/บริหารจัดการมากเหมือนกับชุมชนที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติหรือกระจัดกระจาย ทําให้ประหยัดงบประมาณในภาครัฐได้ส่วนหนึ่ง 

๔.๒  ด้านวัฒนธรรม 
 ผลกระทบด้านบวก 
 - โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ ๓/๒ จังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย) มีจํานวนหน่วย

ถึง ๑,๑๔๐ หน่วย ดังนั้น ผู้อยู่อาศัยจึงเป็นผู้ที่มาจากหลายพ้ืนที่ หลายภูมิภาค จึงมีความแตกต่างกัน 

/ ทั้ง… 



๕๓ 
 

ทั้งวัฒนธรรมประเพณี อาชีพ รายได้ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบด้านลบ
อยู่บ้าง เนื่องจากทุกคนต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับบ้านใหม่ ชุมชนใหม่ เพ่ือนบ้านใหม่และสังคมใหม่
ที่แตกต่าง แต่ทุกคนต่างคุณมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่แตกต่าง และความหลากหลายเหล่านี้
เป็นทุนเดิมติดตัวมาโดยได้นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หล่อหลอมเป็นวัฒนธรรมเอื้ออาทรในการอยู่ร่วมกัน
ของชุมชนใหม่ รวมทั้งเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดี  

 ในส่วนของการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนนั้น กคช. ได้ประสานงานกับ
หน่วยงานภาคีท้ังภาครัฐและเอกชนสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทย เช่น กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา
มหาราชินี เทศกาลปีใหม่ เทศกาลวันสงกรานต์ วันเด็ก จัดอบรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมแก่เยาวชน เป็นต้น 

 - การรวมตัวของประชากรจากหลากหลายภูมิภาค ทําให้เกิดสังคมใหม่ที่มีวัฒนธรรม
ที่สามารถนํามาแลกเปลี่ยนและผสมผสานกันภายในชุมชน 

 - การรวมตัวกันในชุมชนเดียวกัน มีเพ่ือนบ้านที่ดี เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือนําสู่
วัฒนธรรมเดียวกัน 

ผลกระทบด้านลบ 
 - ความแตกต่างของวัฒนธรรมแต่ละภาค ประเพณีที่ไม่เหมือนกัน ความรู้ความสามารถ 

อาจทําให้เกิดความแตกแยกทางความคิดเพราะเชื่อมั่นในความเป็นตัวของตัวเองมากเกินไป กคช. จึงต้องพยายาม
หล่อหลอมผู้อยู่อาศัยให้ดําเนินชีวิตไปสู่วัฒนธรรมเดียวกัน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ 
โดยยึดถือความเป็นชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นศูนย์รวมให้ทุกคนปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

๔.๓  ด้านสังคม 
 ผลกระทบด้านบวก 
 - เนื่องจากการจัดทําโครงการบ้านเอ้ืออาทร ระยะที่ ๓/๒ จังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย) 

เป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการหรือชุมชนขนาดใหญ่ เพียบพร้อมด้วยองค์ประกอบด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ครบถ้วนสมบูรณ์ ทําให้ประชาชนจํานวนมากมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
เกิดความม่ันคงทางด้านสังคมส่งผลให้เกิดการขยายของเมืองเพ่ิมข้ึนและกระจายความเจริญของจังหวัด ช่วยลด
ปริมาณประชากรแฝงของจังหวัด เนื่องจากอาคารทุกหน่วยมีทะเบียนบ้าน และผู้ซื้อมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ซึ่งได้รณรงค์ให้ผู้ได้สิทธิย้ายทะเบียนบ้านเข้าอยู่อาศัยในชุมชน ทําให้หน่วยงานของจังหวัดนําข้อมูลประชากร
ไปจัดสรรงบประมาณพัฒนาจังหวัดได้เพ่ิมข้ึน 

ในส่วนของชุมชนได้จัดกิจกรรมทางสังคมควบคู่กับกิจกรรมทางวัฒนธรรม เพ่ือเปิด
โอกาสและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยเกิดความคุ้นเคยสมัครสมานสามัคคี ปรองดองและเอ้ืออาทรต่อกัน  
จัดเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานให้แก่ผู้นําชุมชน เพ่ือให้มีบทบาทในการบริหาร
จัดการชุมชนด้วยตนเอง ประสานงานภาคีท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
เชิงบูรณาการ 

/ - ประชากร... 
 

 
 



๕๔ 
 

 - ประชากรมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาถูก ถูกสุขลักษณะและมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
 - จังหวัดมีแรงงานเพียงพอต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยวและบริการด้านอื่นๆ  
 - เกิดชุมชนอย่างเป็นระบบ มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน การรวมกลุ่มเพ่ือ

พัฒนาชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นการปูพื้นฐานการเรียนรู้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
 - เป็นการสร้างครอบครัว/ครอบครัวอบอุ่น ทําให้ครอบครัวไม่ต้องแตกแยก 

เนื่องจากค่าเช่าซื้อบ้านเอ้ืออาทรมีราคาไม่แตกต่างจากค่าเช่า แรงงานที่อพยพมาจากที่อ่ืนสามารถมีบ้านเป็นของ
ตนเองได้ และเมื่อมีบ้านก็สามารถพาครอบครัวมาอยู่อาศัยด้วยกัน หากเป็นบ้านเช่าไม่มีความเป็นเจ้าของ 
สภาพบ้านไม่เหมาะกับการเป็นครอบครัว ทําให้ครอบครัวไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ 

ผลกระทบด้านลบ 
 - การเกิดชุมชนทําให้มีประชากรมากขึ้น เกิดความหนาแน่นของชุมชน ปัญหาที่ตามมา 

เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหาเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค ปัญหายาเสพติดหรือปัญหาอาชญากรรมในชุมชน 
เป็นต้น ซึ่งปัญหาเรื่องการแย่งกันใช้ทรัพยากร หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมการเพ่ือรองรับ
การเพ่ิมข้ึนของประชากร 

ในส่วนของ กคช. ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
อาชญากรรมและปัญหายาเสพติดเพ่ือหาทางปูองกัน โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้อยู่อาศัย
สามารถดูแลชุมชนได้ด้วยตนเอง เช่น โครงการชุมชนสีขาวต้านยาเสพติด โครงการชุมชนเข้มแข็ง เป็นต้น 

๔.๔  ด้านสิ่งแวดล้อม 
 ผลกระทบด้านบวก 
 - เมื่อ กคช. สร้างชุมชนเอ้ืออาทรเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีผู้อยู่อาศัยจํานวนมาก กคช. ได้

มุ่งเน้นให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นชุมชนร่มรื่น เพ่ือให้ผู้อยู่อาศัยอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข และเพ่ิม
มูลค่าชุมชน  

- การจัดทําโครงการของ กคช. ได้คํานึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกําหนด
พ้ืนที่สีเขียวภายในชุมชน ประมาณร้อยละ ๓๐ ของพ้ืนที่โครงการ การใช้ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ร่วมกับชุมชนเดิม ได้ประสานงานหน่วยงานเกี่ยวข้องในการรองรับจํานวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนไว้ตั้งแต่ก่อนจัดทํา
โครงการจึงทําให้การจัดสรรทรัพยากรรองรับได้อย่างพอเพียง สามารถขจัดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากร
ในพ้ืนที่ร่วมกันของชุมชนเดิมกับชุมชนเอ้ืออาทร 

เพ่ือปูองกันปัญหาหรือผลกระทบภายในชุมชน กคช. ได้ประสานงานกับผู้อยู่อาศัยเดิม
และภาคีท้องถิ่นรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยเห็นความสําคัญและความจําเป็นของการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม  
จัดอาสาสมัคร และอบรมการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนการจัดอบรมคัดแยกขยะ 
การอบรมความรู้ในการนําจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) มาใช้ในชุมชนและครัวเรือน รณรงค์ให้มีการปลูก
และบํารุงรักษาต้นไม้ในโอกาสต่างๆ รณรงค์การกําจัดยุงลาย เป็นต้น 

/ ผลกระทบ… 
 
 



๕๕ 
 

ผลกระทบด้านลบ 
 - การเกิดชุมชนขนาดใหญ่อาจทําให้ระบบนิเวศ ระบบระบายน้ําและการดําเนินการ 

ในเรื่องของขยะและสิ่งปฏิกูลไม่สามารถจัดเก็บหรือบริการได้ทันต่อการดํารงชีวิตของผู้อยู่อาศัย แต่ทั้งนี้ กคช.       
ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว 

 - ส่งผลกระทบในระยะสั้นโดยเฉพาะช่วงที่มีการก่อสร้างในโครงการ ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนข้างเคียงบ้าง เช่น เสียงดัง ฝุุน การจราจรติดขัด ซึ่งก็ได้มีมาตรการปูองกันแก้ไขไว้เป็นอย่างดี ทําให้
ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลง 

๕. ความย่ังยืนของโครงการ (Sustainability) 
ปัจจุบันโครงการได้มีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ เรียบร้อยแล้ว โดยมีห้างหุ้นส่วนจํากัด ที.เอ.บี เอสเตท แมนเนจเม้นท์ เป็นผู้รับจ้าง
บริหารนิติบุคคล มีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่ห้อง ๒๔ ตารางเมตร ห้องละ ๑๙๒ บาทต่อเดือน 
และพ้ืนที่ห้อง ๓๓ ตารางเมตร ห้องละ ๒๕๐ บาทต่อเดือน โดยรายได้ดังกล่าวจะนําไปบริหารชุมชนทั้งด้าน
กายภาพและสิ่งแวดล้อม เช่น จัดให้มีพนักงานทําความสะอาดภายในชุมชน การดูแลรักษาความปลอดภัย การจัดการ
บ่อบําบัดน้ําเสีย และการจัดการขยะ เป็นต้น ทั้งนี้ ยังจัดประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลเพ่ือชี้แจงงบประมาณ
เป็นประจําทุกเดือน พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งบประมาณดังกล่าวตามอาคารต่างๆ ให้ผู้ อยู่อาศัย
ได้รับทราบข้อมูล 

นอกเหนือจากการพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยแล้ว กคช. ยังมีภารกิจสําคัญ
ในการบริหารและพัฒนาชุมชน มีการจัดการด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน สร้างความเป็นชุมชนที่น่าอยู่อาศัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีและความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการบ้านเอ้ืออาทร 
ระยะที่ ๓/๒ จังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จได้มีการบริหารและพัฒนาชุมชนจนผ่านเกณฑ์
การประเมินความเข้มแข็งของชุมชนอยู่ในระดับ ๓ (สูงสุด) คือ เป็นชุมชนที่มีการรวมกลุ่มกัน เพ่ือจัดตั้งให้เกิด
การทํากิจกรรมร่วมกันอย่างชัดเจนสมาชิกภายในชุมชน และภาคีภายนอกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมต่อกิจกรรม
ของชุมชนผ่านแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม สมาชิกภายในชุมชนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ในการประกอบ
อาชีพภายในชุมชนได้ และมีการจัดสรรพ้ืนที่ส่วนกลางของชุมชนเพ่ือให้สมาชิกในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
มีการจัดวิสาหกิจชุมชนที่เอ้ือต่อการสร้างรายได้และอาชีพชุมชน สมาชิกชุมชนรับรู้และตระหนักถึงการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของชุมชนอย่างคุ้มค่า รวมทั้งการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน (Green Community)  
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งของสมาชิกในชุมชน ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไข
ปัญหาด้วยความเอ้ืออาทรเคารพซึ่งกันและกัน เพ่ือขับเคลื่อนชุมชน บนพ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญา 
และการบูรณาการความร่วมมือจากภาคีท่ีเกี่ยวข้อง อันจะนําไปสู่ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน 

สรุปผลการประเมินโครงการ : พึงพอใจมาก 
/ ผลประโยชน์… 

 



๕๖ 
 

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
๑. กลุ่มผู้มีรายได้น้อย - ปานกลาง ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนที่ใกล้เคียงมีที่อยู่อาศัยที่ได้

มาตรฐาน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พร้อมสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จําเป็นในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้ 
๒. เพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ และเสริมสร้าง

สายสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว ชุมชน และสังคม  
๓. เกิดการขยายเมืองพร้อมทั้งกระจายความเจริญมาสู่จังหวัดเชียงใหม่เพ่ิมขึ้น 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
๑. เนื่องจากผลกระทบทางด้านภัยพิบัติ วิกฤติราคาน้ํามัน ราคาเหล็ก และราคาวัสดุก่อสร้าง 

ที่ปรับราคาสูงขึ้น ทําให้ผู้รับจ้างได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้าง ส่งผลให้ระยะเวลาในการก่อสร้าง
โครงการแล้วเสร็จล่าช้าเมื่อเทียบกับแผนที่ได้เตรียมการไว้  

๒. ผลกระทบจากผู้รับจ้างทิ้งงาน ทําให้ต้องประกวดราคาหาผู้รับจ้างรายใหม่ ส่งผลให้
ค่าก่อสร้างสูงกว่าแผนที่ได้เตรียมการไว้ 

บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะ 
๑. กคช. ควรกําหนดยุทธศาสตร์ในการเพ่ิมมูลค่าให้แก่องค์กร จากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน

ที่มีอยู่พัฒนาให้เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่า  
๒. กคช. ควรจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ซึ่งช่วยสร้างโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชน

มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน เช่น การจัดกิจกรรมร้านค้าในชุมชน การจัดฝึกอาชีพกลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น 
๓. กคช. ได้รับนโยบายโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย หรือโครงการบ้านเอื้ออาทรระยะต่อไป 

ควรให้ความสําคัญกับการสรรหาผู้รับจ้างที่มีความน่าเชื่อถือ ดําเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามสัญญาว่าจ้าง 
เพ่ือลดต้นทุน และรักษาระยะเวลาการดําเนินโครงการให้เป็นไปตามที่กําหนด 
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