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รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา ๑๗    

แหงพระราชบัญญตักิารบริหารหนี้สาธารณะ  
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จัดทําโดยสาํนักงานบรหิารหน้ีสาธารณะ  

กระทรวงการคลัง 
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สวนที่ ๑ 

ผลการดําเนินการตามมาตรา ๑๗  

แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘  

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

  



๓ 
 
๑. ความเปนมาและขอเท็จจริง 

  พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ กําหนดวา ภายใน ๖๐ วัน 

นับแตวันสิ้นปงบประมาณ ใหกระทรวงการคลังรายงานการกูเงินและการคํ้าประกันที่กระทําในปงบประมาณ

ท่ีลวงมาแลว ใหรัฐสภาทราบ โดยรายงานดังกลาวอยางนอยตองระบุรายละเอียดของการกูเงินและการคํ้าประกัน

รวมถึงผลสัมฤทธิ์ท่ีไดรับหรือคาดวาจะไดรับ 

  ในการบริหารหนี้สาธารณะในแตละปงบประมาณ คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหาร

หนี้สาธารณะท่ีมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนประธานไดจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําป

งบประมาณและนาํเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ รวมท้ังมีการปรับปรุงแผนระหวางปเพ่ือใหสอดคลอง

กับฐานะการคลังของรัฐบาล ความตองการใชเงินกู และภาวะตลาดท่ีเอ้ืออํานวยตอการบริหารหนี้ 

  โครงสรางของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติ

อนุมัติและรับทราบ มีวงเงินรวม ๑,๗๓๙,๐๐๗.๔๔ ลานบาท ประกอบดวย ๔ แผนงานยอย ไดแก 

๑.๑ แผนการกอหนี้ใหม วงเงินรวม ๖๘๘,๔๗๙.๕๗ ลานบาท  

 ๑.๒ แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงินรวม ๙๐๐,๗๘๖.๑๓ ลานบาท  

 ๑.๓ แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีไมตองขออนุมัติภายใตกรอบแผนฯ วงเงินรวม 

๑๔๗,๒๓๒.๐๓ ลานบาท  

 ๑.๔ แผนการบริหารหนี้ของหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีไมตองขออนุมัติภายใตกรอบแผนฯ 

วงเงินรวม ๒,๕๐๙.๗๑ ลานบาท  

 ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะไดมีมติในคราวประชุม

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบแนวทางการชําระหนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

กอนครบกําหนด (Prepayment) ดวยเงินรายไดหรืออื่นๆ เพื่อประหยัดภาระดอกเบี้ยโดยไมตองบรรจุ

อยูในแผนการบริหารความเสี่ยงภายใตแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณ ท้ังนี้ จึงนับรวม

วงเงินการชําระคืนหนี้กอนครบกําหนดอยูในวงเงินของแผนการบริหารความเสี่ยงภายใตแผนการบริหาร

หนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ (แผนการบริหารหนี้เดิม) ท่ีไดรับการอนุมัติแลว 

๒. ผลการดําเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๐ รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการตามแผนการบริหาร

หนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (แผนฯ) รวมท้ังสิ้น ๑,๖๙๕,๘๖๕.๔๙ ลานบาท คิดเปนรอยละ 

๙๗.๕๒ ของแผน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

/ ตารางท่ี ๑... 

 

 

 

 

 



๔ 
 
ตารางท่ี ๑ สรุปผลการดําเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 แผนฯ 
วงเงินตามแผนฯ 

(ลานบาท) 

ผลดําเนินงาน 

(ลานบาท) 

รอยละ 

ของแผนฯ 

๑.  แผนการกอหนี้ใหม ๖๘๘,๔๗๙.๕๗ ๖๕๗,๔๖๘.๘๘ ๙๕.๕๐ 

     ๑.๑  รัฐบาล ๖๒๒,๐๑๖.๖๕ ๖๐๑,๑๘๙.๖๙ ๙๖.๖๕ 

     ๑.๒  รัฐวิสาหกิจ ๖๖,๔๖๒.๙๒ ๕๖,๒๗๙.๑๙ ๘๔.๖๘ 

๒.  แผนการบริหารหนี้เดิม ๙๐๐,๗๘๖.๑๓ ๙๓๓,๐๑๘.๘๖ ๑๐๓.๕๘ 

     ๒.๑  รัฐบาล ๖๕๒,๘๔๗.๖๓ ๖๖๘,๐๐๙.๔๑ ๑๐๒.๓๒ 

๒.๑.๑  การปรับโครงสรางหน้ี   ๖๑๒,๑๖๑.๒๕ ๕๙๑,๓๕๕.๒๐ ๙๖.๖๐ 

๒.๑.๒  การบริหารความเสี่ยง๑) ๔๐,๖๘๖.๓๘ ๗๖,๖๕๔.๒๑ ๑๘๘.๔๐ 

     ๒.๒  รัฐวิสาหกิจ ๒๔๗,๙๓๘.๕๐ ๒๖๕,๐๐๙.๔๕ ๑๐๖.๘๙ 

๒.๒.๑  การปรับโครงสรางหน้ี ๒๒๖,๖๙๔.๓๑ ๒๒๕,๖๕๗.๗๙ ๙๙.๕๔ 

๒.๒.๒  การบริหารความเสี่ยง๑) ๒๑,๒๔๔.๑๙ ๓๙,๓๕๑.๖๖ ๑๘๕.๒๓ 

๓.  แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจ 

ท่ีไมตองขออนุมัติ ครม. ภายใตกรอบแผนฯ 

๑๔๗,๒๓๒.๐๓ ๑๐๓,๗๘๑.๓๕ ๗๐.๔๙ 

     ๓.๑  การกอหน้ีใหม ๗๐,๖๖๔.๑๔ ๕๓,๗๒๒.๖๐ ๗๖.๐๓ 

     ๓.๒  การบริหารหน้ีเดิม ๗๖,๕๖๗.๘๙ ๕๐,๐๕๘.๗๕ ๖๕.๓๘ 

๓.๒.๑  การปรับโครงสรางหน้ี๒) ๓,๒๐๐.๐๐ ๑๘,๔๔๓.๕๗ ๕๗๖.๓๖ 

๓.๒.๒  การบริหารความเสี่ยง๑) ๗๓,๓๖๗.๘๙ ๓๑,๖๑๕.๑๘ ๔๓.๐๙ 

๔.  แผนการบริหารหนี้ของหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

ท่ีไมตองขออนุมัติ ครม. ภายใตกรอบแผนฯ 

๒,๕๐๙.๗๑ ๑,๕๙๖.๔๐ ๖๓.๖๑ 

     ๔.๑  การกอหน้ีใหม ๒,๕๐๙.๗๑ ๑,๕๘๑.๖๐ ๖๓.๐๒ 

     ๔.๒  การบริหารหน้ีเดิม - ๑๔.๘๐ - 

๔.๒.๑  การบริหารความเสี่ยง๑) - ๑๔.๘๐ - 

รวม (๑ – ๒) ๑,๕๘๙,๒๖๕.๗๐ ๑,๕๙๐,๔๘๗.๗๔ ๑๐๐.๐๘ 

รวม (๑ – ๔) ๑,๗๓๙,๐๐๗.๔๔ ๑,๖๙๕,๘๖๕.๔๙ ๙๗.๕๒ 

หมายเหตุ   ๑) รวมผลการชําระหน้ีกอนครบกําหนด (Prepayment) ดวยเงินรายไดหรืออ่ืนๆ เพ่ือประหยัดภาระดอกเบ้ีย ซึ่งไมได

ระบุวงเงินไวในแผนฯ 

      ๒) รวมผลการบริหารหน้ีเดิม (การปรับโครงสรางหน้ีและการบริหารความเสีย่ง) ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

และบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ท่ีไมไดขอวงเงินไวในแผนฯ  
/ ๒.๑  ผล…  

  



๕ 
 
 ๒.๑  ผลการกอหนี้ใหม ประกอบดวย 

  ๒.๑.๑   การก อหนี ้ใหม ของร ัฐบาล  วงเง ินรวม  ๖๐๑ ,๑๘๙.๖๙  ล านบาท  

คิดเปนรอยละ ๙๖.๖๕ ของแผนฯ ประกอบดวย 

  ๒.๑.๑.๑  รัฐบาลกูมาใชโดยตรง วงเงินรวม ๕๕๙,๔๒๑.๖๙ ลานบาท โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

     ๑)  เงินกูในประเทศ 

    กระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 

วงเงินรวม ๕๕๒,๙๒๑.๖๙ ลานบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน ๓๙๕,๘๑๑ ลานบาท พันธบัตรออมทรัพย 

วงเงิน ๓๒,๕๗๐.๓๕๑ ลานบาท ตั๋วสัญญาใชเงิน วงเงิน ๗๔,๕๔๐.๓๓๙ ลานบาท และกูเงินจากสถาบันการเงิน

ในประเทศ ๕๐,๐๐๐ ลานบาท 

     ๒)  เงินกูตางประเทศ 

    กระทรวงการคลังกูเงินบาทแทนการกูเงินตราตางประเทศ 

ตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม วงเงินรวม ๖,๕๐๐  

ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 (๑) เงินกูเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (DPL) 

กระทรวงการคลังกูเงินจากสถาบันการเงินในประเทศทดแทนเงินกูจากธนาคารโลก วงเงินรวม ๑,๕๐๐ ลานบาท 

    (๒) เงินกูเพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

และระบบขนสงทางถนน ระยะเรงดวน : มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะท่ี ๒ กระทรวงการคลังกูเงินจากสถาบัน

การเงินในประเทศทดแทนการกูเงินจากตางประเทศ วงเงินรวม ๕,๐๐๐ ลานบาท 

 ๒.๑.๑.๒  รัฐบาลกูมาใหกูตอ (เงินกูในประเทศ) กระทรวงการคลังไดกูเงิน

จากสถาบันการเงินในประเทศ เพ่ือนํามาใหรัฐวิสาหกิจ ๓ แหง กูตอ วงเงินรวม ๔๑,๗๖๘ ลานบาท โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

   ๑) กระทรวงการคลังลงนามในสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงิน

ในประเทศ วงเงินรวม ๒๔,๘๙๓ ลานบาท เพ่ือนําไปใหการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) กูตอ 

เพ่ือดําเนินโครงการลงทุน จํานวน ๖ โครงการ 

   ๒) กระทรวงการคลังลงนามในสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงิน

ในประเทศ วงเงินรวม ๑๖,๔๒๕ ลานบาท เพ่ือนําไปใหการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) กูตอ จํานวน ๕ โครงการ 

   ๓) กระทรวงการคลังลงนามในสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงิน

ในประเทศ วงเงินรวม ๔๕๐ ลานบาท เพ่ือนําไปใหการเคหะแหงชาติ (กคช.) กูตอ เพ่ือดําเนินโครงการลงทุน 

จํานวน ๑ โครงการ 

  ๒.๑.๒  การกอหนี้ใหมของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ) วงเงินรวม ๕๖,๒๗๙.๑๙ 

ลานบาท คิดเปนรอยละ ๘๔.๖๘ ของแผนฯ ประกอบดวย 

 ๒.๑.๒.๑  เงินกูเพื่อลงทุนในโครงการ รัฐวิสาหกิจ ๗ แหง กูเงินเพื่อลงทุน

ในโครงการ วงเงินรวม ๓๒,๗๕๔.๕๕ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๗๘.๐๖ ของแผนฯ โดยกระทรวงการคลัง

คํ้าประกัน วงเงิน ๙,๔๕๔.๕๕ ลานบาท และกระทรวงการคลังไมคํ้าประกัน วงเงิน ๒๓,๓๐๐ ลานบาท ไดแก 

/ ๑) กคช. ... 



๖ 
 
   ๑) กคช. กูเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๔,๓๐๐ ลานบาท 

โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกันท้ังจํานวน เพ่ือดําเนินโครงการลงทุน จํานวน ๔ โครงการ 

   ๒) การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ออกพันธบัตร วงเงินรวม ๑๐๐ 

ลานบาท โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน เพ่ือดําเนินโครงการลงทุน จํานวน ๒ โครงการ 

   ๓) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) กูเงินรวม ๑๘,๐๐๐ 

ลานบาท โดยกระทรวงการคลังไมคํ้าประกัน แบงเปน (๑) การกูเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๑๒,๐๐๐ 

ลานบาท และ (๒) การออกพันธบัตร วงเงิน ๖,๐๐๐ ลานบาท เพ่ือดําเนินโครงการลงทุน จํานวน ๙ โครงการ 

   ๔) การไฟฟานครหลวง (กฟน.) ออกพันธบัตร วงเงินรวม ๓,๐๐๐ 

ลานบาท โดยกระทรวงการคลังไมคํ้าประกัน เพ่ือดําเนินโครงการลงทุน จํานวน ๑ โครงการ 

   ๕) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ออกพันธบัตร วงเงินรวม ๒,๓๐๐ 

ลานบาท โดยกระทรวงการคลังไมคํ้าประกัน เพ่ือดําเนินโครงการลงทุน จํานวน ๑๐ โครงการ 

   ๖) รฟท. กูเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงินรวม ๓,๓๑๙ 

ลานบาท โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน เพ่ือดําเนินโครงการลงทุน จํานวน ๒ โครงการ 

    ๗) องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กูเงินจากสถาบันการเงิน

ในประเทศ วงเงินรวม ๑,๗๓๕.๕๕ ลานบาท โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน เพ่ือดําเนินโครงการลงทุน จํานวน 

๑ โครงการ 

    ๒.๑.๒.๒  เงินกูเพ่ือดําเนินกิจการท่ัวไปและอ่ืนๆ รัฐวิสาหกิจ ๓ แหง กูเงิน

เพื่อดําเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ วงเงินรวม ๒๓,๕๒๔.๖๔ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๖ ของแผนฯ 

โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน วงเงิน ๒๒,๕๒๔.๖๔ ลานบาท และกระทรวงการคลังไมคํ้าประกัน วงเงิน 

๑,๐๐๐ ลานบาท ไดแก 

    ๑) กฟภ. ออกพันธบัตร วงเงินรวม ๑,๐๐๐ ลานบาท โดยกระทรวงการคลัง

ไมคํ้าประกัน  

     ๒) รฟท. กูเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงินรวม ๑๒,๙๐๐ 

ลานบาท โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน  

     ๓) ขสมก. กู เ งินจากสถาบันการเง ินในประเทศ  วงเง ินรวม 

๙,๖๒๔.๖๔ ลานบาท โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน  

 ๒.๒  ผลการบริหารหนี้เดิม ประกอบดวย 

   ๒.๒.๑  การบริหารหนี้เดิมของรัฐบาล วงเงินรวม ๖๖๘,๐๐๙.๔๑ ลานบาท คิดเปน

รอยละ ๑๐๒.๓๒ ของแผนฯ ประกอบดวย  

   ๒.๒.๑.๑  การปรับโครงสรางหนี้ของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ) วงเงินรวม 

๕๘๖,๐๕๘.๐๒ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๖.๕๔ ของแผนฯ ประกอบดวย 

    ๑) หนี้เงินกูเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ วงเงิน ๒๔๖,๙๙๖.๔๙ 

ลานบาท ประกอบดวย  

/ (๑) ตัว๋เงินคลัง : ... 

 



๗ 
 
    (๑) ตั๋วเงินคลัง : ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ มียอดตั๋วเงินคลังหมุนเวียน

อยูในตลาดรวม ๘๐,๐๐๐ ลานบาท โดยกระทรวงการคลังได Roll-over ตั๋วเงินคลังเพ่ือบริหารดุลเงินสด วงเงิน

๘๐,๐๐๐ ลานบาท ทําให ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๐ มีตั๋วเงินคลังคงเหลือเพื่อใชสําหรับบริหารสภาพคลอง

ของรัฐบาลในปงบประมาณถัดไป วงเงิน ๘๐,๐๐๐ ลานบาท  

    (๒) พันธบัตรรัฐบาล/ตราสารหนี้อ่ืนๆ : กระทรวงการคลังไดปรับ

โครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้อ่ืนๆ ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ วงเงินรวม ๑๖๖,๙๙๖.๔๙ ลานบาท ดังนี้  

   (๒.๑)  การปรับโครงสร างหนี้ พันธบัตรออมทรัพยของ

กระทรวงการคลัง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๒ รุน ท่ีครบกําหนดชําระในวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ และ

วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ วงเงินรวม ๘,๐๐๐ ลานบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน (PN) วงเงิน ๔,๐๐๐ ลานบาท 

รวมกับการใชเงินจากบัญชีเงินฝากจากเงินกูเพ่ือการบริหารหนี้ (Premium) วงเงิน ๔,๐๐๐ ลานบาท เพ่ือชําระคืนเงินกู 

   (๒.๒) การปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาล ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๗ จํานวน ๓ รุน ท่ีครบกําหนดไถถอนในวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ วงเงินรวม ๔๐,๐๐๐ ลานบาท 

โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน (PN) ระยะสั้น เพ่ือ Roll-over พันธบัตรท่ีครบกําหนดชําระ (และตอมากระทรวงการคลงั

ไดปรับโครงสรางหนี้ตั๋วสัญญาใชเงิน (PN) ระยะสั้นดังกลาว โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน (PN) ระยะยาวท้ังจํานวน) 

   (๒.๓) การปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตร

รัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน ๒ รุน ท่ีครบกําหนดไถถอนในวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม 

๒๕๖๐ วงเงิน ๓๗,๙๖๓.๘๐ ลานบาท โดยการกูเงินระยะสั้น (Bridge Financing) จากสถาบันการเงิน

ในประเทศ วงเงิน ๓๔,๐๐๐ ลานบาท เพ่ือ Roll-over พันธบัตรท่ีครบกําหนดชําระ รวมกับการใชเงิน

งบประมาณ วงเงิน ๓,๙๖๓.๘๐ ลานบาท เพ่ือชําระคืนหนี้ท่ีครบกําหนด (และตอมากระทรวงการคลังไดออก

พันธบัตรรัฐบาล จํานวน ๒ รุน วงเงินรวม ๓๔,๐๐๐ ลานบาท เพ่ือชําระคืนเงินกูระยะสั้นดังกลาว) 

   (๒.๔) การปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาล ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ – พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ีครบกําหนดไถถอนวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ และวันท่ี 

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยการทําธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) วงเงินรวม ๗๕,๖๘๒ ลานบาท 

   (๒.๕) การนําเงินงบประมาณชําระคืนหนี ้ตั ๋วสัญญาใชเงิน

เพื่อการบริหารหนี้ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๒ รุน ท่ีจะครบกําหนดไถถอนในวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม 

๒๕๖๑ วงเงินรวม ๕,๓๕๐.๖๙ ลานบาท กอนครบกําหนด (Prepayment) ทดแทนการกูเงินเพ่ือปรับโครงสรางหนี้ 

ทําใหสามารถประหยัดภาระดอกเบี้ยได ๘๒.๗๑ ลานบาท 

  ๒) หนี้เงินกูเพ่ือฟนฟูและเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ วงเงิน 

๑๔,๓๑๘ ลานบาท   

  กระทรวงการคลังปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับ

โครงสรางหนี้ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งท่ี ๔ และครั้งท่ี ๕ ท่ีครบกําหนดไถถอนวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 

โดยการทําธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) วงเงินรวม ๑๔,๓๑๘ ลานบาท  

  ๓) หนี้เงินกูเพ่ือชดใชความเสียหายใหกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนา

ระบบสถาบันการเงิน (Financial Institutions Development Fund: FIDF) วงเงิน ๓๑๐,๑๑๙.๐๔ ลานบาท   

/ (๑) FIDF ๑ : ... 

 



๘ 
 

(๑) FIDF ๑ : กระทรวงการคลังดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ FIDF ๑ 

ท่ีครบกําหนดชําระในปงบประมาณ ๒๕๖๐ วงเงินรวม ๑๒๔,๒๑๙.๐๔ ลานบาท ประกอบดวย 

     (๑.๑) การปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับ

โครงสรางหนี้ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ที่ครบกําหนดในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ วงเงินรวม ๕๕,๐๐๐ ลานบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน ๑๖,๐๐๐ ลานบาท และออก

ตั๋วสัญญาใชเงิน (PN) วงเงิน ๒๖,๐๐๐ ลานบาท รวมกับการนําเงินในบัญชีเงินฝากจากเงินกูเพื่อปรับ

โครงสรางหนี้ (บัญชี Premium FIDF ๑) วงเงิน ๑๓,๐๐๐ ลานบาท เพ่ือชําระหนี้ในวันท่ีครบกําหนด 

   (๑.๒) การปรับโครงสรางหนี้ตั๋วสัญญาใชเงินเพ่ือการปรับ

โครงสรางหนี้ (R-Bill) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๑ ท่ีครบกําหนดเม่ือวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ วงเงิน 

๑๕,๗๓๒ ลานบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงินเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้ (R-bill) ระยะสั้น (และตอมา

กระทรวงการคลังไดปรับโครงสรางหนี้ R-bill ระยะสั้นดังกลาว โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงินเพ่ือการปรับ

โครงสรางหนี้ (R-Bill) ท้ังจํานวน) 

   (๑.๓) การนําเงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการชําระคืนตนเงินกู

ชดใชความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน – ๒ วงเงินรวม ๑๙,๔๘๗.๐๔ 

ลานบาท มาชําระคืนหนี้ตั๋วสัญญาใชเงิน (PN) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๔ รุน ท่ีครบกําหนดในวันท่ี 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทดแทนการกูเงินเพ่ือปรับโครงสรางหนี้ แบงเปน การชําระคืนหนี้กอนวันครบกําหนด 

วงเงิน ๑๘,๕๔๑ ลานบาท และการชําระคืนหนี้ในวันครบกําหนด วงเงิน ๙๔๖.๐๔ ลานบาท ทําใหสามารถ

ประหยัดภาระดอกเบี้ยได ๑๑๓.๑๘ ลานบาท  

     (๑.๔) การปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้ 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ ท่ีครบกําหนดเม่ือวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ วงเงินรวม ๓๔,๐๐๐ ลานบาท 

โดยการกูเงินลวงหนาเพ่ือปรับโครงสรางหนี้ (Pre-funding) วงเงิน ๓๐,๐๐๐ ลานบาท (ออกตั๋วสัญญาใชเงิน

เพื่อการปรับโครงสรางหนี้ (R-bill) วงเงิน ๓๐,๐๐๐ ลานบาท) และกูเงินในวันท่ีหนี้ครบกําหนดชําระ (Back-

to-Back) วงเงิน ๔,๐๐๐ ลานบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน (PN) 

(๒) FIDF ๓ : กระทรวงการคลังดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ FIDF ๓ 

ท่ีครบกําหนดชําระในปงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ วงเงินรวม ๑๘๕,๙๐๐ ลานบาท ประกอบดวย 

     (๒.๑) การปรับโครงสรางหนี้ตั ๋วสัญญาใชเงินเพื่อการปรับ

โครงสรางหนี้ (R-Bill) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๒ รุน วงเงินรวม ๒๗,๙๐๐ ลานบาท โดยการออก

ตั๋วสัญญาใชเงินเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้ (R-bill) วงเงิน ๒๐,๐๐๐ ลานบาท และต๋ัวสัญญาใชเงิน (PN) วงเงิน 

๗,๙๐๐ ลานบาท 

     (๒.๒) การปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้ 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีครบกําหนดเม่ือวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ วงเงินรวม 

๑๒๘,๐๐๐ ลานบาท แบงเปน (๑) การกูเงินลวงหนาเพ่ือปรับโครงสรางหนี้ (Pre-funding) วงเงิน ๙๐,๔๕๐ ลานบาท  

/ โดยการ… 
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โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้ วงเงิน ๔๕,๔๕๐ ลานบาท และออกตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อการปรับ

โครงสรางหนี้ (R-bill) วงเงิน ๔๕,๐๐๐ ลานบาท และ (๒) การกูเงินในวันท่ีหนี้ครบกําหนดชําระ (Back-to-

Back) วงเงิน ๓๗,๕๕๐ ลานบาท โดยการออกต๋ัวสัญญาใชเงิน (PN) (และตอมากระทรวงการคลังไดดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) ปรับโครงสรางหนี้ R-bill โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน (PN) ระยะสั้น วงเงิน ๔๕,๐๐๐ ลานบาท และภายหลังได

ออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้ จํานวน ๒ รุน วงเงินรวม ๔๕,๐๐๐ ลานบาท เพ่ือชําระคืนตั๋วสัญญา

ใชเงิน (PN) ระยะสั้น และ (๒) นําเงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการชําระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุน

เพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน – ๒ วงเงินรวม ๖,๙๔๘.๔๕ ลานบาท มาชําระคืนหนี้ตั๋วสัญญาใชเงิน 

(PN) กอนวันครบกําหนด (Prepayment) ทําใหสามารถประหยัดภาระดอกเบี้ยได ๒๗๔.๗๓ ลานบาท) 

     (๒.๓) การกูเงินลวงหนาเพ่ือปรับโครงสรางหนี้ (Pre-funding) 

พันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งท่ี ๑ ท่ีจะครบกําหนดในวันท่ี ๑๐ 

ตุลาคม ๒๕๖๐ วงเงินรวม ๓๐,๐๐๐ ลานบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงินเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้ (R-Bill)  

  ๔) หนี้เงินกูมาเพ่ือใหกูตอ วงเงิน ๑๔,๖๒๔.๔๙ ลานบาท   

  กระทรวงการคลังดําเนินการปรับโครงสรางหนี้เงินกูมาใหกูตอแก 

รฟม. รฟท. และ วงเงินรวม ๑๔,๖๓๔.๔๙ ลานบาท แบงเปน 

  (๑) การปรับโครงสรางหนี้เงินกูมาใหกูตอแก รฟม. : โดยการออก

ตั๋วสัญญาใชเงิน (PN) วงเงิน ๑๐,๐๓๓.๘๒ ลานบาท เพ่ือ Roll-over และ Refinance หนี้ท่ีครบกําหนด ทําให

สามารถประหยัดภาระดอกเบี้ยได ๒.๕๕ ลานบาท 

  (๒) การปรับโครงสรางหนี้เงินกูมาใหกูตอแก รฟท. : โดยการใช

งบประมาณของ รฟท. วงเงิน ๒,๒๐๙.๕๙ ลานบาท ชําระคืนหนี้กอนครบกําหนด (Prepayment) รวมกับการออก

ตั๋วสัญญาใชเงิน (PN) วงเงิน ๒,๓๘๑.๐๘ ลานบาท ทําใหสามารถประหยัดภาระดอกเบี้ยได ๑๒.๓๗ ลานบาท

(และตอมาไดนํางบประมาณของ รฟท. วงเงิน ๖๑๓.๔๓ ลานบาท มาชําระคืนหนี้ต๋ัวสัญญาใชเงิน (PN) กอนวัน

ครบกําหนด (Prepayment) ทําใหสามารถประหยัดภาระดอกเบี้ยได ๒๘.๕๘ ลานบาท) 

   ๒.๒.๑.๒  การปรับโครงสรางหนี้ของรัฐบาล (หนี้ตางประเทศ) วงเงินรวม 

๕,๒๙๗.๑๘ ลานบาท ประกอบดวย 

  กระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือ Roll-over หนี้เงินกูท่ีกระทรวงการคลัง

กูมาใหกูตอแกบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (บกท.) ภายใต Euro Commercial Paper (ECP 

Programme) ท่ีครบกําหนดในชวง ๖ เดือนแรกของปงบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวน ๓ รุน วงเงินรวม ๑๕๐ 

ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทาวงเงินประมาณ ๕,๒๙๗.๑๘ ลานบาท (และตอมากระทรวงการคลังไดกูเงิน

ภายใต ECP Programme วงเงินรวม ๑๓๐ ลานเหรียญสหรัฐ (เทียบเทาวงเงินประมาณ ๔,๓๕๐.๔๓ ลานบาท) 

และใชเงินรายไดของ บกท. วงเงิน ๒๐ ลานเหรียญสหรัฐ (เทียบเทาวงเงินประมาณ ๖๖๗.๐๓ ลานบาท) 

เพ่ือชาํระคืนหนี้ดังกลาวท่ีครบกําหนดในชวง ๖ เดือนหลังของปงบประมาณ ๒๕๖๐) 

/ ๒.๒.๑.๓  การบริหาร... 

 

 

 



๑๐ 
 
   ๒.๒.๑.๓  การบริหารความเส่ียงหนี้ของรัฐบาล (หนี้ในประเทศ) วงเงินรวม 

๖๔,๗๑๓.๗๕ ลานบาท โดยกระทรวงการคลังไดใชเงินงบประมาณ เงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการชําระคืนตนเงินกู

ชดใชความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และเงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการชําระ

คืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน – ๒ ชําระคืนหนี้กอนครบ

กําหนดชําระ (Prepayment) แบงเปน 

  ๑) หนี้เงินกูเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ (ตั๋วสัญญาใชเงิน

เพื่อการบริหารหนี้ ปงบประมาณ ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๗) วงเงิน ๓๓,๓๒๕ ลานบาท ทําใหสามารถประหยัดภาระ

ดอกเบี้ยได ๗๔๕.๗๖ ลานบาท 

  ๒) หนี้เงินกูเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (DPL) 

(เงินกูสถาบันการเงินในประเทศ) วงเงิน ๔,๒๑๖ ลานบาท ทําใหสามารถประหยัดภาระดอกเบี้ยได ๒๓.๑๔ ลานบาท 

  ๓) หนี้ เงินกูเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ํา (เงินกูสถาบัน

การเงินในประเทศ) วงเงิน ๙,๐๐๐ ลานบาท ทําใหสามารถประหยัดภาระดอกเบี้ยได ๕๑.๑๖ ลานบาท 

  ๔) หนี้เงินกูเพ่ือชดใชความเสียหายใหกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนา

ระบบสถาบันการเงิน (FIDF ๓) (ตั๋วสัญญาใชเงิน (PN) ปงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๑ จํานวน ๒ รุน ท่ีครบกําหนดวันท่ี 

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑) วงเงิน ๑๘,๑๗๒.๗๕ ลานบาท ทําใหสามารถประหยัดภาระดอกเบี้ยได ๓๔๒.๑๘ ลานบาท 

   ๒.๒.๑.๔  การบริหารความเส่ียงหนี้ ของรั ฐบาล (หนี้ต างประเทศ) 

กระทรวงการคลังไดแปลงหนี้เงินกูสกุลเงินตางประเทศของรัฐบาลเปนหนี้สกุลเงินบาท (Cross Currency Swap : 

CCS) จํานวน ๒ สัญญา วงเงินรวม ๓๕๒.๙๐ ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทาวงเงินประมาณ ๑๑,๙๔๐.๔๖ 

ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ 

  ๑) เงินกูโครงการเงินกูเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน (Public Sector Reform Development Policy  Loan : PSRDPL) จากธนาคารโลก (World Bank : WB) 

วงเงิน ๓๐๐ ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทาวงเงินประมาณ ๑๐,๑๙๐ ลานบาท 

     ๒) เงินกูโครงการกอสรางทางสายหลักเปน ๔ ชองจราจร (ระยะท่ี ๒) 

(Greater Mekong Sub-region Highway Expansion Project) จากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development 

Bank : ADB) วงเงิน ๕๒.๙๐ ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทาวงเงินประมาณ ๑,๗๕๐.๔๖ ลานบาท 

   ๒.๒.๒  การบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม ๒๖๕,๐๐๙.๔๕ ลานบาท 

คิดเปนรอยละ ๑๐๖.๘๙ ของแผนฯ ประกอบดวย 

    ๒.๒.๒.๑  การปรับโครงสรางหนี้ของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ) รัฐวิสาหกิจ จํานวน 

๘ แหง ไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ในประเทศ วงเงินรวม ๒๒๕,๖๕๗.๗๙ ลานบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ 

๑) กคช. ออกพันธบัตร วงเงิน ๒,๐๐๐ ลานบาท และกูเงินจาก

สถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๒,๐๐๐ ลานบาท โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกันท้ังจํานวน เพ่ือ Roll-over 

และ Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกูท่ีครบกําหนดชําระ ทําใหสามารถประหยัดภาระดอกเบี้ยได ๒.๗๑ ลานบาท 

๒) การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) ใชเงินรายได ๑,๐๐๐ ลานบาท 

ทดรองจายเพ่ือชําระคืนพันธบัตรท่ีครบกําหนดชําระ และกูเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๖,๔๐๐ 

ลานบาท โดยกระทรวงการคลังไมคํ้าประกัน เพ่ือ Roll-over หนี้เงินกูและพันธบัตรท่ีครบกําหนดชําระ (และตอมา 

/ ไดออก... 



๑๑ 
 
ไดออกพันธบัตร วงเงิน ๕,๗๐๐ ลานบาท โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน เพื่อชําระคืนเงินรายไดที่ทดรองจาย 

๑,๐๐๐ ลานบาท และ Refinance เงินกูจากสถาบันการเงินในประเทศ ๔,๗๐๐ ลานบาท) 

๓) กปภ. ออกพันธบัตร วงเงิน ๑,๐๐๐ ลานบาท โดยกระทรวงการคลัง

คํ้าประกัน เพ่ือ Roll-over พันธบัตรท่ีครบกําหนดชําระ 

๔) การยางแหงประเทศไทย (กยท.) ขยายระยะเวลาการชําระหนี้เงินกู

โครงการสรางมูลภัณฑกันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง (โครงการสรางมูลภัณฑกันชนฯ) วงเงิน ๙,๖๐๐ ลานบาท 

และโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง (โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน

เกษตรกรฯ) วงเงิน ๒๐,๕๓๒.๙๓ ลานบาท จากเดิมวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ และวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

ตามลําดับ เปนวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ท้ังสองโครงการ โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และใชเงินรายไดจากการระบายยางชําระคืนหนี้ท้ังสองโครงการ

กอนครบกําหนด (Prepayment) วงเงิน ๑,๔๓๓.๔๐ และ ๕,๙๐๕.๓๓ ลานบาท ตามลําดับ (และตอมา กยท. ได

ขยายระยะเวลาการชําระหนี้เงินกูโครงการสรางมูลภัณฑกันชนฯ วงเงิน ๗,๘๓๑.๑๗ ลานบาท และโครงการพัฒนา

ศักยภาพสถาบันเกษตรกรฯ วงเงิน ๑๔,๖๒๗.๖๐ ลานบาท อีกครั้งจากเดิมวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เปนวันท่ี 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ และ

ใชเงินรายไดจากการระบายยางชําระคืนหนี้ท้ังสองโครงการกอนครบกําหนด (Prepayment) วงเงิน ๑,๘๐๘.๓๖ 

และ ๒,๒๘๐.๐๓ ลานบาท ตามลําดับ) 

๕) รฟท. กูเงินรวม ๒๒,๗๐๙ ลานบาท โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน 

แบงเปน (๑) การออกพันธบัตร วงเงิน ๖,๒๐๐ ลานบาท (๒) การกูเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน 

๑๔,๕๐๙ ลานบาท และ (๓) การกูเงินระยะสั้น (Bridge Financing) จากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๒,๐๐๐ 

ลานบาท เพ่ือ Roll-over และ Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกูท่ีครบกําหนดชําระ รวมกับการใชเงินรายได

ทดรองจาย ๘๓๖.๒๙ ลานบาท เพ่ือชําระคืนหนี้ท่ีครบกําหนด (และตอมา รฟท. ไดออกพันธบัตร วงเงิน ๒,๐๐๐ 

ลานบาท และกูเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๘๓๖ ลานบาท โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน 

เพ่ือชาํระคืนเงินกูระยะสั้นและเงินรายไดท่ีทดรองจายดังกลาว) 

๖) สํานักงานธนานุเคราะห (สธค.) กูเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ 

วงเงิน ๕๐๐ ลานบาท โดยกระทรวงการคลังไมคํ้าประกัน เพ่ือ Refinance หนี้เงินกู 

๗) ขสมก. กูเงินรวม ๑๘,๕๒๔.๓๔ ลานบาท โดยกระทรวงการคลัง

คํ้าประกัน แบงเปน (๑) การออกพันธบัตร วงเงิน ๑๐,๘๖๓.๖๖ ลานบาท (๒) การกูเงินจากสถาบันการเงิน

ในประเทศ วงเงิน ๖,๖๙๘.๓๘ ลานบาท และ (๓) การกูเงินระยะสั้น (Bridge Financing) จากสถาบันการเงิน

ในประเทศ วงเงิน ๙๖๒.๓๐ ลานบาท เพ่ือ Roll-over และ Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกูท่ีครบกําหนดชําระ  

(และตอมา ขสมก. ไดกูเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ วงเงิน ๙๖๒.๓๐ ลานบาท โดยกระทรวงการคลัง

คํ้าประกัน เพ่ือชําระคืนเงินกูระยะสั้นดังกลาว) 

๘) ธ.ก.ส. กูเงินรวม ๑๔๐,๕๕๕.๒๓ ลานบาท โดยกระทรวงการคลัง

คํ้าประกัน แบงเปน (๑) การออกพันธบัตร วงเงิน ๔๒,๐๐๐ ลานบาท (๒) การกูเงินจากสถาบันการเงิน

ในประเทศ วงเงิน ๗๘,๕๕๕.๒๓ ลานบาท และ (๓) การกูเงินระยะสั้น (Bridge Financing) จากสถาบัน

การเงินในประเทศ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ ลานบาท เพ่ือ Roll-over และ Refinance พันธบัตรและหนี้เงินกูโครงการ 

/ รับจํานํา... 



๑๒ 
 
รับจํานําผลิตผลทางการเกษตร ปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ และโครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ – 

๒๕๕๖/๖๗ ท่ีครบกําหนดชําระ (และตอมา ธ.ก.ส. ไดออกพันธบัตร วงเงิน ๒๐,๐๐๐ ลานบาท โดยกระทรวงการคลัง

คํ้าประกัน เพ่ือชําระคืนเงินกูระยะสั้น และนําเงินจากการระบายผลิตผลทางการเกษตรวงเงิน ๙,๔๙๙.๐๓ ลานบาท 

ชําระหนี้เงินกูสถาบันการเงินกอนครบกําหนด (Prepayment) ทําใหสามารถประหยัดภาระดอกเบี้ยได 

๒๕๕.๓๕ ลานบาท) 

    ๒.๒.๒.๒  การปรับโครงสรางหนี้ของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ตางประเทศ) ไมมี 

    ๒.๒.๒.๓  การบริหารความเส่ียงหนี้ของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ) มีรัฐวิสาหกิจ

๖ แหง ไดชําระคืนหนี้กอนครบกําหนดชําระ (Prepayment) วงเงินรวม ๓๙,๓๕๑.๖๖ ลานบาท โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

     ๑) กคช. ไดใชเงินรายไดชําระคืนหนี้เงินกูกอนครบกําหนดชําระ 

วงเงิน ๑,๐๐๐ ลานบาท ทําใหสามารถประหยัดภาระดอกเบี้ยได ๑๔.๕๖ ลานบาท 

     ๒) กทพ. ไดใชเงินรายไดชําระคืนหนี้เงินกูกอนครบกําหนดชําระ 

วงเงิน ๔๐๐ ลานบาท ทําใหสามารถประหยัดภาระดอกเบี้ยได ๑๑.๘๒ ลานบาท 

     ๓) ธ.ก.ส. ไดใชเงินงบประมาณและเงินระบายผลิตผลชําระคืน

หนี้เงินกูโครงการรับจํานําผลิตผลทางการเกษตร ปการผลิต ๒๕๕๑/๕๒ ปการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ ปการผลิต 

๒๕๕๕/๕๖ และปการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ กอนครบกําหนดชําระ วงเงินรวม ๓๖,๐๕๖.๖๐ ลานบาท ทําใหสามารถ

ประหยัดภาระดอกเบี้ยไดรวม ๗๖๑.๕๔ ลานบาท 

     ๔) บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท.) ไดใชเงินรายได

ชําระคืนหนี้เงินกูกอนครบกําหนดชําระ วงเงิน ๑,๐๐๐ ลานบาท ทําใหสามารถประหยัดภาระดอกเบี้ยได ๙๒.๓๙ ลานบาท 

     ๕) องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร ไดใชเงินงบประมาณชําระคืนหนี้

เงินกูโครงการรับซ้ือลําไยสดเพ่ือแปรรูปและการตลาดลําไยอบแหง ป ๒๕๔๗ กอนครบกําหนดชําระ วงเงิน 

๘๘๓.๐๖ ลานบาท ทําใหสามารถประหยัดภาระดอกเบี้ยได ๒.๐๕ ลานบาท 

     ๖) องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) ไดใชเงินรายไดชําระคืนหนี้

เงินกูระยะสั้นกอนครบกําหนดชําระ วงเงิน ๑๒ ลานบาท ทําใหสามารถประหยัดภาระดอกเบี้ยได ๐.๑๓ ลานบาท 

    ๒.๒.๒.๔  การบริหารความเส่ียงหนี้ของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ตางประเทศ) ไมมี 

 ๒.๓  ผลการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีไมตองขออนุมัติภายใตกรอบแผนฯ ประกอบดวย 

   ๒.๓.๑  การกอหนี้ใหม วงเงินรวม ๕๓,๗๒๒.๖๐ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๗๖.๐๓ 

ของแผนฯ ประกอบดวย 

   ๒.๓.๑.๑  การกอหนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีเปนบริษัทมหาชนจํากัด 

     บกท. กูเงินรวมท้ังสิ้นประมาณ ๑๙,๙๗๖.๘๕ ลานบาท แบงเปน 

(๑) การกูเงินตางประเทศ สกุลเงินเยนวงเงิน ๑๓,๐๖๕.๐๙ ลานเยน (เทียบเทาวงเงินประมาณ ๔,๐๕๒.๙๒ ลานบาท) 

และสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ๑๑๙.๒๐ ลานเหรียญสหรัฐ (เทียบเทาวงเงินประมาณ ๔,๑๒๓.๙๓ ลานบาท) เพ่ือจัดซ้ือ

เครื่องบินรุน A๓๕๐ – ๙๐๐ จํานวน ๒ ลํา และ (๒) การกูเงินในประเทศ วงเงินรวม ๑๑,๘๐๐ ลานบาท เพ่ือการ

ดําเนินกิจการท่ัวไป 

/ ๒.๓.๑.๒  เงินกู... 



๑๓ 
 

๒.๓.๑.๒  เงินกูระยะส้ันเพ่ือเสริมสภาพคลองในรูป Credit Line  

 รัฐวิสาหกิจ จํานวน ๗ แหง กูเงินระยะสั้นในรูป Credit Line จากสถาบัน

การเงินในประเทศ วงเงินรวมท้ังสิ้น ๓๓,๗๔๕.๗๕ ลานบาท แบงเปน (๑) บกท. วงเงิน ๒๕,๓๐๐ ลานบาท (๒) บริษัท 

ทีโอที จํากัด (มหาชน) วงเงิน ๓,๐๐๐ ลานบาท (๓) บริษัท ไทยสมายลแอรเวย จํากัด วงเงิน ๑,๕๐๐ ลานบาท 

(๔) บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด วงเงิน ๒,๖๓๐ ลานบาท (๕) บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด 

วงเงิน ๙๘๐ ลานบาท (๖) บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) วงเงิน ๓๑๒.๗๕ ลานบาท และ (๗) อ.อ.ป. วงเงิน ๒๓ ลานบาท  

  ๒.๓.๒  การบริหารหนี้เดิม วงเงินรวม ๕๐,๐๕๘.๗๕ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๖๕.๓๘ 

ของแผนฯ ประกอบดวย 

  ๒.๓.๒.๑  การปรับโครงสรางหนี้ (หนี้ในประเทศ) บกท. ไดปรับโครงสรางหนี้

หุนกูท่ีครบกําหนดชําระโดยการออกหุนกู วงเงิน ๓,๒๐๐ ลานบาท เพ่ือชําระคืนหนี้หุนกูท่ีครบกําหนด       

  ๒.๓.๒.๒  การปรับโครงสรางหนี้ (หนี้ตางประเทศ) วงเงินรวม ๑๕,๒๔๓.๕๗ 

ลานบาท ประกอบดวย  

     ๑) บกท. ไดกูเงินเพื่อ Refinance หนี้เงินกูเพื่อจัดซื้อเครื่องบิน 

รุน A๓๓๐ – ๓๐๐ จํานวน ๒ ลํา สกุลเงินเยน วงเงิน ๔,๐๘๔.๐๓ ลานเยน (เทียบเทาวงเงินประมาณ 

๑,๓๘๕.๙๓ ลานบาท) ทําใหสามารถประหยัดภาระดอกเบี้ยได ๖๕.๒๓ ลานบาท 

    ๒) ปตท. ไดปรับโครงสรางหนี้สกุลเงินตางประเทศ วงเงินรวม 

๑๓,๘๕๗.๖๔ ลานบาท แบงเปน  

   (๑) การกูเงินเพ่ือ Refinance หนี้เงินกูสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 

วงเงิน ๓๑๐ ลานเหรียญสหรัฐ (เทียบเทาวงเงินประมาณ ๑๑,๐๒๗.๓๘ ลานบาท) เพ่ือปรับลดตนทุนทางการเงิน 

ทําใหสามารถประหยัดภาระดอกเบี้ยได ๑๒๘.๗๔ ลานบาท และ 

   (๒) การดําเนินธุรกรรมซ้ือคืน (Bond Buy Back) หุนกูสกุล

เงินเหรียญสหรัฐ จํานวน ๒ รุน วงเงิน ๘๑.๑๕ ลานเหรียญสหรัฐ (เทียบเทาวงเงินประมาณ ๒,๘๓๐.๒๖ 

ลานบาท) ทําใหสามารถประหยัดภาระดอกเบี้ยได ๓,๑๗๓.๙๗ ลานบาท  

  ๒.๓.๒.๓  การบริหารความเสี่ยง (หนี้ในประเทศ) วงเงินรวม ๑๔,๐๐๐    

ลานบาท ประกอบดวย 

     ๑) ปตท. บริหารความเสี่ยงหนี้หุนกูสกุลเงินบาท วงเงิน ๔,๐๐๐  

ลานบาท โดยการทํา Interest Rate Swap (IRS) แบบมีเง่ือนไข (Flip – Flop) โดยการแปลงหนี้สกุลเงินบาท

ท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีเปนอัตราดอกเบี้ยตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

     ๒) บกท. บริหารความเสี่ยงหนี้หุนกูสกุลเงินบาท วงเงิน ๑๐,๐๐๐ 

ลานบาท โดยการทํา Cross Currency Swap (CCS) โดยแปลงหนีหุ้นกูท่ีออกในปงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามขอ 

๒.๓.๑.๑ จากสกุลเงินบาทใหเปนสกุลเงินเยน วงเงินรวม ๑๐,๐๐๐ ลานบาท 

/ ๒.๓.๒.๔  การบริหาร... 

 

 

 



๑๔ 
 
  ๒.๓ .๒ .๔  การบร ิหารความเ สี ่ย ง  (หนี ้ต า งประ เทศ)  วง เ ง ิน รวม 

๑๗,๖๑๕.๑๘ ลานบาท ประกอบดวย 

      ๑) ปตท. บริหารความเสี่ยงหนี้สกุลเงินตางประเทศ วงเงินรวม 

๔,๙๓๑.๑๒ ลานบาท โดยการทํา Cross Currency Swap (CCS) โดยการแปลงหนี้จากสกุลเงินเยนใหเปนสกุล

เงินเหรียญสหรฐั วงเงิน ๑๕,๓๘๕.๑๔ ลานเยน (เทียบเทาวงเงินประมาณ ๔,๙๓๑.๑๒ ลานบาท)  

   ๒) บกท. บริหารความเสี่ยงหนี้สกุลเงินตางประเทศ วงเงินประมาณ 

๑๒,๖๘๔.๐๖ ลานบาท แบงเปน  

   (๑) การทํา Cross Currency Swap (CCS) เงินกูเพ่ือจัดซ้ือ

เครื่องบิน รุน B๗๗๗ – ๓๐๐ER จํานวน ๓ ลํา แบงเปน การแปลงหนี้สกุลเงินยูโรเปนสกุลเงินเยน วงเงิน 

๑๓.๑๖ ลานยูโร (เทียบเทาวงเงินประมาณ ๕๑๐.๐๔ ลานบาท) และการแปลงหนี้สกุลเงินเหรียญสหรัฐเปน

สกุลเงินฟรังกสวิส วงเงิน ๒๘๓.๕๑ ลานเหรียญสหรัฐ (เทียบเทาวงเงินประมาณ ๑๐,๑๐๙.๙๖ ลานบาท) และ 

   (๒) การทํา Cross Currency Swap (CCS) เงินกูเพ่ือจัดซ้ือ

เครื่องบิน รุน A๓๒๐ – ๒๐๐ จํานวน ๒ ลํา โดยการแปลงหนี้สกุลเงินเหรียญสหรัฐเปนสกุลเงินฟรังกสวิส 

วงเงิน ๕๗.๘๘ ลานเหรียญสหรัฐ (เทียบเทาวงเงินประมาณ ๒,๐๖๔.๐๖ ลานบาท)  

 ๒.๔  ผลการบริหารหนี้ของหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีไมตองขออนุมัติภายใตกรอบแผนฯ

ประกอบดวย 

  ๒.๔.๑  การกอหนี้ใหม วงเงินรวม ๑,๕๘๑.๖๐ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๖๓.๐๒ ของแผนฯ 

   สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน (องคการมหาชน) 

(สพพ.) กูเงินจากสถาบันการเงินในประเทศวงเงินรวม ๑,๕๘๑.๖๐ ลานบาท  

  ๒.๔.๒  การบริหารหนี้เดิม (การบริหารความเส่ียง : หนี้ในประเทศ) วงเงินรวม ๑๔.๘๐ ลานบาท  

  สพพ. ใชเงินรายไดชําระคืนหนี้เงินกูโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข ๓ ชวงหวยทราย 

– บานสอด สปป. ลาว และโครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ําในนครหลวงเวียงจันทน สปป. ลาว 

กอนครบกําหนด (Prepayment) วงเงินรวม ๑๔.๘๐ ลานบาท ทําใหสามารถประหยัดภาระดอกเบี้ยได

รวมท้ังสิ้น ๑.๔๐ ลานบาท 

๓. สรุปผลการดําเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

๓.๑  จากผลการดําเนินงานท่ีกลาวมา กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจไดบริหารและจัดการ

หนี้สาธารณะตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ เปนจํานวน ๑,๕๙๐,๔๘๗.๗๔ 

ลานบาท คิดเปนรอยละ ๑๐๐.๐๘ ของแผนฯ และเม่ือรวมกับการกูเงินและบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจและ

หนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีไดรับยกเวนไมตองอยูภายใตกรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ จํานวน 

๑๐๕ ,๓๗๗.๗๕ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๗๐.๓๗ ของแผนฯ กระทรวงการคลัง รัฐวิสาหกิจ และ

หนวยงานอ่ืนของรัฐไดกูเงินและบริหารหนี้รวมท้ังสิ้น ๑,๖๙๕,๘๖๕.๔๙ ลานบาท ซ่ึงแบงเปนการกอหนี้ใหม 

จํานวน ๗๑๒,๗๗๓.๐๘ ลานบาท และการบริหารหนี้เดิม จํานวน ๙๘๓,๐๙๒.๔๑ ลานบาท 

/ ๓.๒  การกู… 

 



๑๕ 
 

๓.๒  การกูเงินและคํ้าประกันของรัฐบาลในปงบประมาณ ๒๕๖๐ เปนไปตามกรอบ

ท่ีพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมกําหนด ไดแก 

กรอบการกูเงิน การคํ้าประกัน และการใหกูตอ 
กรอบตาม 

พระราชบัญญัติฯ 

ผลการดําเนินงาน 

ตามแผนฯ ๒๕๖๐ 
กรอบคงเหลือ 

๑. การกูเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ +   

การกูปรับโครงสรางหนี้ท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน๑)  

๖๔๙,๕๔๙.๔๘ ๕๕๒,๙๒๑.๖๙ ๙๖,๖๒๗.๗๙ 

๒. การกูตางประเทศและการกูมาใหกูตอ (ตางประเทศ)๒) ๒๗๓,๓๐๐.๐๐ ๖,๕๐๐.๐๐ ๒๖๖,๘๐๐.๐๐ 

๓. การคํ้าประกันและการกูมาใหกูตอ (ในประเทศ)๓)  ๕๘๔,๖๐๐.๐๐ ๒๙๗,๒๐๔.๖๙ ๒๘๗,๓๙๕.๓๑ 

หมายเหตุ :   ๑) การกูเงินของรัฐบาลเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจายสูงกวารายได (มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๕/๑ 

และมาตรา ๒๔ (๒)) กําหนดกรอบวงเงินกูไวไมเกินรอยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจาย

เพ่ิมเติม และรอยละ ๘๐ ของงบประมาณรายจายสําหรับชําระคืนเงินตน 

    ๒) การกูเงินจากตางประเทศของรัฐบาลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ (๒) และมาตรา ๒๕ (๑)) 

กําหนดกรอบวงเงินกูไวไมเกินรอยละ ๑๐ 

    ๓) การค้ําประกันเงินกูและการใหหนวยงานอ่ืนกูตอเปนเงินบาท (มาตรา ๒๘ และ มาตรา ๒๕(๒)) กําหนดกรอบการค้าํประกัน

เงินกูและการใหกูตอไวไมเกินรอยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 

 

๓.๓  ผลการบริหารหนี้ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ ทําใหลดยอดหนี้คงคางได 

๑๘๔ ,๐๗๖.๙๔  ลานบาท  รวมท้ังประหยัดภาระดอกเบี้ย๑  ได  ๖ ,๑๘๖.๒๕ ลานบาท นอกจากนี้ 

กระทรวงการคลัง รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ ไดใชเครื่องมือทางการเงินและอาศัยโอกาสท่ีภาวะตลาด

การเงินเอ้ืออํานวยดําเนินการบริหารหนี้ ดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหการบริหารจัดการหนี้สามารถดําเนินการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ระดับหนี้สาธารณะคงคาง ณ สิ้นปงบประมาณ อยูภายใตกรอบความยั่งยืน

ทางการคลังท่ีกําหนด (ไมเกินรอยละ ๖๐ ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product 

: GDP) รวมท้ังสามารถจัดหาเงินกูท่ีมีตนทุนต่ําและอยูภายใตกรอบความเสี่ยงท่ีเหมาะสม ดังนี้ 

/ ประเภท... 
 

 

 

  

  ๑ 
วิธีการคํานวณภาระดอกเบ้ียท่ีประหยัดได แบงเปน  

๑) กรณีการชําระคืนหน้ีกอนครบกําหนด (Prepayment) ภาระดอกเบ้ียท่ีประหยัดได = (จํานวนเงินท่ี Prepay) X (อัตรา
ดอกเบ้ียของเงินกู) X (จํานวนวันตั้งแตวันท่ี Prepay ถึงวันครบกําหนดชําระหน้ี/๓๖๕) และ  

๒) กรณีการปรับโครงสรางหน้ี (Refinance) ภาระดอกเบ้ียท่ีประหยัดได = (จํานวนเงินท่ี Refinance) X (สวนตางอัตรา
ดอกเบ้ียของเงินกูจากแหลงใหมและอัตราดอกเบ้ียของเงินกูแหลงเดิม) X (จํานวนวันตั้งแตวันท่ี Refinance ถึงวันครบ
กําหนดชําระหน้ีเงินกูแหลงเดิม/๓๖๕) 



๑๖ 
 

 

๓.๔  การจัดหาเงินกูของภาครัฐทําใหรัฐบาลมีเงินเพียงพอตอการใชจายในการบริหาร

ประเทศ เพื่อการวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ขยายโอกาส

ใหแกประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และ

รัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินโครงการแผนงานลงทุนไดอยางตอเนื่อง โดยมีโครงการที่สําคัญดานตางๆ ดังนี้

  ๑) ดานการวางรากฐานการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ เชน โครงการของกลุมจังหวัด

ตามแนวทางการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ เปนตน 

  ๒) ดานการฟนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของไทย 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เชน (๑) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

และระบบขนสงทางถนน ระยะเรงดวน : มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะท่ี ๒ (๒) โครงการรถไฟฟา จํานวน  

๖ โครงการ ของ รฟม. และ (๓) โครงการกอสรางรถไฟทางคู จํานวน ๒ โครงการ ของ รฟท. เปนตน 

  ๓) ดานการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ขยายโอกาสใหแกประชาชน และยกระดับ

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เชน (๑) โครงการพัฒนาท่ีอยูอาศัย และโครงการอาคารพักอาศัยแปลง G ตามแผนแมบท

โครงการฟนฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๗) ของ กคช. และ (๒) โครงการขยายเขตไฟฟา

ใหบานเรือนราษฎรรายใหม โครงการขยายเขตระบบไฟฟาใหครัวเรือนท่ีหางไกล โครงการกอสรางระบบ

จําหนายดวยสายเคเบิลใตน้ําไปยังเกาะตางๆ และโครงการพัฒนาระบบสายสงและสถานีไฟฟา ของ กฟภ. เปนตน 

๓.๕  การระดมทุนของรัฐบาลดวยวิธีการออกพันธบัตรทําใหมีปริมาณการออกพันธบัตร

อยางสมํ่าเสมอและเพียงพอในการสรางอัตราดอกเบี้ยอางอิง (Benchmark) เพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 

๓.๖  ยอดหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ มีจํานวน ๖,๓๖๙,๓๓๑.๓๑ 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ ๔๒.๓๙ ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)  

โดยเปนหนี้ของรัฐบาล จํานวน ๔,๙๕๙,๑๖๔.๔๑ ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบันการเงิน จํานวน 

/ ๙๗๐,๒๑๖.๓๑... 



๑๗ 
 
๙๗๐,๒๑๖.๓๑ ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) จํานวน ๔๒๖,๓๒๑.๐๔ 

ลานบาท และหนี้หนวยงานอ่ืนของรัฐ จํานวน ๑๓,๖๒๙.๕๕ ลานบาท ท้ังนี้เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ วันท่ี ๓๐ 

กันยายน ๒๕๕๙ หนี้สาธารณะคงคางเพ่ิมข้ึนสุทธิ ๓๘๐,๙๔๔.๗๘ ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ ๖.๓๖ 
 

 โดยหนี้สาธารณะดังกลาวสามารถจําแนกตามแหลงท่ีมา เปนหนี้ตางประเทศ ๓๐๑,๕๔๐.๖๓ 

ลานบาท และหนี้ในประเทศ ๖,๐๖๗,๗๙๐.๖๘ ลานบาท หรือรอยละ ๔.๗๓ และรอยละ ๙๕.๒๗ ตามลําดับ 

และจําแนกตามอายุหนี้คงเหลือ แบงเปนหนี้ระยะยาว ๕,๖๑๒,๐๓๙.๖๒ ลานบาท และหนี้ระยะสั้น ๗๕๗,๒๙๑.๖๙ 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ ๘๘.๑๑ และรอยละ ๑๑.๘๙ ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี ๒ 

ตารางท่ี ๒ หนี้สาธารณะคงคาง ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

หนวย : ลานบาท 

รายการ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ % GDP %การเปลี่ยนแปลง 

เพ่ิม/ (ลด) 

๑. หนีข้องรัฐบาล ๔,๔๗๑,๒๒๐.๒๒ ๔,๙๕๙,๑๖๔.๔๑ ๓๓.๐๑ ๑๐.๙๑ 

๑.๑ หน้ีตางประเทศ ๙๘,๗๓๕.๙๑ ๙๖,๑๖๖.๑๗  (๒.๖๐) 

๑.๒ หน้ีในประเทศ ๔,๓๗๒,๔๘๔.๓๑ ๔,๘๖๒,๙๙๘.๒๔  ๑๑.๒๒ 

๒. หนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบันการเงิน ๙๙๔,๗๙๔.๒๙ ๙๗๐,๒๑๖.๓๑ ๖.๔๕ (๒.๔๗) 

๒.๑ หนี้ท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน ๔๒๓,๕๙๓.๗๘ ๔๑๘,๑๓๙.๙๑  (๑.๒๙) 

- หน้ีตางประเทศ ๙๕,๘๑๒.๒๘ ๘๓,๓๘๒.๖๕  (๑๒.๙๗) 

- หน้ีในประเทศ ๓๒๗,๗๘๑.๕๐ ๓๓๔,๗๕๗.๒๖  (๒.๑๓) 

๒.๒ หนี้ท่ีรัฐบาลไมคํ้าประกัน ๕๗๑,๒๐๐.๕๑ ๕๕๒,๐๗๖.๔๐  (๓.๓๕) 

- หน้ีตางประเทศ ๑๕๑,๑๒๔.๐๙ ๑๒๑,๖๐๓.๕๕  (๑๙.๕๓) 

- หน้ีในประเทศ ๔๒๐,๐๗๖.๔๒ ๔๓๐,๔๗๒.๘๕  ๒.๔๗ 

๓. หนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงิน  
(รัฐบาลคํ้าประกนั) 

๕๐๐,๐๕๔.๓๓ ๔๒๖,๓๒๑.๐๔ ๒.๘๔ (๑๔.๗๕) 

๓.๑ หน้ีตางประเทศ ๗๖๕.๙๒ ๓๘๘.๒๖  (๔๙.๓๑) 

๓.๒ หน้ีในประเทศ ๔๙๙,๒๘๘.๔๑ ๔๒๕,๙๓๒.๗๘  (๑๔.๖๙) 

๔. หนี้หนวยงานของรัฐ ๒๒,๓๑๗.๖๙ ๑๓,๖๒๙.๕๕ ๐.๐๙ (๓๘.๙๓) 

๔.๑ หน้ีท่ีรัฐบาลค้าํประกัน - -  - 

๔.๒ หน้ีท่ีรัฐบาลไมค้ําประกัน ๒๒,๓๑๗.๖๙ ๑๓,๖๒๙.๕๕  (๓๘.๙๓) 

๕. รวม ๑.+ ๒.+ ๓.+ ๔. ๕,๙๘๘,๓๘๖.๕๓ ๖,๓๖๙,๓๓๑.๓๑ ๔๒.๓๙ ๖.๓๖ 

หมายเหตุ:  ๑. GDP ป ๒๕๕๙ เทากับ ๑๔,๓๖๖.๖๐ พันลานบาท และประมาณการ GDP ป ๒๕๖๐ เทากับ ๑๕,๒๕๗.๓๐ 
พันลานบาท (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ณ วันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

๒. สบน. ไดปรับวิธีการคํานวณ GDP ในแตละเดือน เพ่ือใหสัดสวนหน้ีสาธารณะตอ GDP สะทอนคาท่ีใกลเคียง
ความเปนจริง โดย GDP ในรอบ ๑๒ เดือนท่ีผานมาสิ้นสุด ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ คํานวณ ดังน้ี GDP ไตรมาส ๔ 
ป ๕๙ + GDP ไตรมาส ๑ – ๓ ป ๖๐ เทากับ ๑๕,๐๒๓.๗๙ พันลานบาท 

 



๑๘ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ ๒ 

รายงานผลสําเร็จของโครงการเงินกู 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

  



๑๙ 
 
๑. ความเปนมาและขอเท็จจริง 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๖ กําหนดให

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ติดตามประเมินผลโครงการหรือแผนงานท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จ และจัดทํา

รายงานผลสําเร็จของโครงการนั้น ประกอบดวย ความสอดคลองของวัตถุประสงค ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ผลกระทบของโครงการ และความยั่งยืนของโครงการเพ่ือเสนอตอกระทรวงการคลังพรอมกับรายงานการกูเงิน

และการคํ้าประกัน ตามนัยมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ สบน. ไดดําเนินการติดตามประเมินผลตามหลักเกณฑการพิจารณาผล

การดําเนินโครงการ ๕ ประการ ไดแก ความสอดคลองของวัตถุประสงค (Relevance) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลกระทบ (Impact) และความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability) สําหรับ

โครงการเงินกูจากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๓ โครงการ ไดแก 

๑.๑  โครงการจากสวนราชการ จํานวน ๑ โครงการ ไดแก โครงการเงินกูเพื่อการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนสงทางถนน ระยะเรงดวน : มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะท่ี ๒ 

ของสวนราชการ ๓ แหง ไดแก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทาน 

๑.๒  โครงการจากรัฐวิสาหกิจ จํานวน ๒ โครงการ ไดแก โครงการขยายเขตไฟฟาใหพ้ืนท่ีทํากิน

ทางการเกษตร ของการไฟฟาสวนภูมิภาค และโครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ ๖ ระหวางสถานีชุมทาง

บัวใหญ – หนองคาย ของการรถไฟแหงประเทศไทย  

ท้ังนี้ ๓ โครงการดังกลาวใชเงินกูในประเทศ โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้ 
โครงการ เจาของโครงการ วงเงินกู (ลานบาท) แหลงเงินกู 

สวนราชการ 

๑) โครงการเงินกูเพ่ือการพัฒนา
ระบบบรหิารจัดการทรัพยากรนํ้า
และระบบขนสงทางถนน ระยะ
เรงดวน : มาตรการกระตุน
เศรษฐกิจระยะท่ี ๒ 

กรมทางหลวง                   
กรมทางหลวงชนบท              
กรมชลประทาน 

๖๕,๗๐๐.๐๐ เงินกูบาททดแทนการกูเงิน           
จากตางประเทศ 

รัฐวิสาหกิจ 

๑) โครงการขยายเขตไฟฟาใหพ้ืนท่ี
ทํากินทางการเกษตร 

การไฟฟาสวนภูมภิาค ๑,๒๔๐.๐๐ เงินกูในประเทศ
(กระทรวงการคลังไมค้าํประกัน) 

๒) โครงการปรับปรุงทางรถไฟ  
ระยะท่ี ๖ ระหวางสถานีชุมทาง
บัวใหญ – หนองคาย) 

การรถไฟแหงประเทศไทย ๖,๕๔๙.๐๐ เงินกูในประเทศ
(กระทรวงการคลังค้ําประกัน) 

/ ๒. รายงาน... 

  



๒๐ 
 

๒. รายงานผลสําเร็จของโครงการเงินกู 
๒.๑  โครงการจากสวนราชการ  

๒.๑.๑  โครงการเงินกูเพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบ 

ขนสงทางถนน ระยะเรงดวน : มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะท่ี ๒ 

หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ 

กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม และกรมชลประทาน กระทรวง

เกษตรและสหกรณ 

 วงเงินลงทุนโครงการ/ แหลงเงินกู 

- วงเงินลงทุนโครงการ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ อนุมัติใหดําเนิน

โครงการเงินกูเพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนสงทางถนน ระยะเรงดวน : 

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะท่ี ๒ โดยมีกรอบวงเงิน ๗๘,๒๙๔.๘๕ ลานบาท ประกอบดวย โครงการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ําระยะเรงดวน วงเงินรวม ๓๗,๖๐๒.๘๔ ลานบาท และโครงการพัฒนาระบบขนสง

ทางถนนระยะเรงดวน วงเงินรวม ๔๐,๖๙๒.๐๑ ลานบาท  

- แหลงเงินกู คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ อนุมัติแหลงเงินลงทุน

สําหรับโครงการเงินกูเพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนสงทางถนน ระยะเรงดวน 

: มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะท่ี ๒ ประกอบดวย เงินยืมจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชนสาธารณะ ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.) วงเงิน ๑๔,๓๐๐ ลานบาท และเงินกู

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในกรอบวงเงินไมเกิน ๖๕,๗๐๐ ลานบาท (๘๐,๐๐๐ – ๑๔,๓๐๐ ลานบาท) 

และถาภาวะตลาดการเงินในประเทศเอ้ืออํานวยและจะเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบการเงิน การคลัง 

และตลาดทุน ใหกระทรวงการคลังสามารถกูเปนเงินบาทแทนการกูเงินตราตางประเทศได ตามนัยมาตรา ๒๒ 

และมาตรา ๒๓ ภายใตพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

วัตถุประสงคของโครงการ 

๑. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําระยะเรงดวน : เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา

โดยการจัดทําระบบประปาหมูบานและระบบชลประทานเพ่ือกักเก็บน้ําและการปองกันและบรรเทาอุทกภัย 

โดยการจัดทําระบบปองกันน้ําทวม พัฒนาระบบการระบายน้ํา ระบบผันน้ํา และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการน้ํา 

รวมถึงการศึกษาสํารวจและออกแบบโครงการขนาดใหญท่ีจะเริ่มดําเนินการกอสรางในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. โครงการพัฒนาระบบขนสงทางถนนระยะเรงดวน : เพ่ือปรับปรุงบูรณะทางหลวง การปรับปรุง

ทางจักรยาน การติดตั้งไฟฟาสองสวางและปายจํากัดความเร็ว แกไขจุดเสี่ยง การเพ่ิมชองจราจร การขยาย

เสนทางการปรับปรุงถนนทางแยกและทางกลับรถ 

/ โดย... 

 



๒๑ 
 

โดยการดําเนินโครงการดังกลาวจะสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตได

ตามเปาหมายผานการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานของรัฐ ซ่ึงโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและ

ระบบขนสงทางถนน ระยะเรงดวนเปนโครงการขนาดกลางและขนาดเล็กมีพ้ืนท่ีดําเนินการกระจายในภูมิภาคตาง ๆ  

ระยะเวลาดําเนินโครงการ  

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 

ผลการประเมินโครงการ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สบน. ไดดําเนินการติดตามโครงการภายใตโครงการเงินกู

เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนสงทางถนน ระยะเรงดวน : มาตรการกระตุน

เศรษฐกิจระยะท่ี ๒ และผลสัมฤทธิ์ของโครงการในพ้ืนท่ีปฏิบัติจริง จํานวน ๙ โครงการ โดยแบงเปน ๓ กิจกรรม 

ไดแก งานกอสรางและปรับปรุงทางสายหลัก ของกรมทางหลวง งานกอสรางและปรับปรุงเสนทางโครงขาย 

ของกรมทางหลวงชนบท และงานชลประทาน ของกรมชลประทาน โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังนี้ 

/ ตารางสรุป... 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

ตารางสรุปผลการประเมินโครงการเงินกูเพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนสงทางถนน ระยะเรงดวน : มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะท่ี ๒ 
โครงการ วงเงิน 

(ลานบาท) 

เกณฑการประเมิน ระดับความ 
พึงพอใจรวม 

ขอเสนอแนะ 
ความสอดคลอง ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล ความยั่งยืน ผลกระทบ 

สวนราชการ 

๑) โครงการเงินกูเพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าํและระบบขนสงทางถนน ระยะเรงดวน : มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะที่ ๒ (กรมทางหลวง / กรมทางหลวงชนบท / กรมชลประทาน) 

 ๑.๑) โครงการปรับปรุง 
สถานีสูบน้ําและระบบ 
ชลประทาน โครงการ  
โขง - ชี - มูล อ.พนมไพร 
จังหวัดรอยเอ็ด 

๗๕.๒๕ สอดคลองกับวัตถุประสงค 
โครงการในการแกไข 
ปญหาการขาดแคลนน้ํา 
โดยการจัดทําระบบ 
ประปาหมูบานและ
ระบบชลประทานเพื่อ
กักเก็บน้ําและการ
ปองกันและบรรเทา
อุทกภยัโดยการ 
จัดทําระบบปองกัน 
น้ําทวม พัฒนาระบบ 
การระบายน้ํา ระบบ 
ผันน้ํา และระบบ 
สารสนเทศเพื่อ 
การบริหารจัดการน้ํา 

การออกแบบระบบ
ควบคุมการสงน้ําทางทอ 
Main Pump ชวย
กระจายน้ําใหพื้นที่
การเกษตรได ๒,๐๐๐ 
ไร และการกอสราง
คลองสงน้ํา ๒ สาย 

ชวยเหลือ
เกษตรกรได 
๒,๕๕๐ ไร 
นอกจากนี้ ยังได 
มีการปรับแบบ
คลองสงน้ําเปน
รูปแบบสะพานน้ํา 
เพื่อยกระดับการ
สงน้ําใหเหนือ
พื้นที่การเกษตร 
ที่จะถูกน้าํทวมขัง
ในชวงน้ําหลาก 

เนื่องจากโครงการไดรับ 
จัดสรรเงินกูตามภารกิจ 
ปกติของหนวยงานที่
กระจายอยูทัว่ประเทศ 
ดังนั้น วงเงินที่จัดสรรให 
แตละโครงการจึงไม
สามารถสนับสนุนคาใชจาย
โครงการไดครบถวน สงผล
ใหประโยชนที่ไดรับจาก
โครงการเกิดขึ้นเฉพาะ
ขอบเขตการดําเนินงานที่
ไดรับจัดสรรเงินกู 
ซ่ึงเปนการดําเนินงานเพียง
บางสวนและยังตองเสนอ
ขอรับจัดสรรงบประมาณ 
ในปถัดไปเพื่อดําเนิน 
โครงการใหครบถวน 
ตามเปาประสงคของ 
โครงการ ดังนั้น จึงสงผล 
กระทบตอความยั่งยืนของ 
โครงการและประโยชน 
ที่ไดรับ ซ่ึงเกิดขึ้นเฉพาะ
สวนที่สามารถดําเนินงาน 
ไดแลวเสร็จเทานั้น 

สามารถควบคุมปริมาณ 
การใชน้ําเพื่อการเกษตร 
ไดอยางเหมาะสม รวมทั้ง 
สามารถกระจายน้าํไปสู 
พื้นที่การเกษตรแหงใหม  
ไดเพิ่มขึ้น 

พึงพอใจมาก  
(B) 

การซอมบํารุงใหญ (overhaul)  
ดวยการเปล่ียน Main Pump 
และระบบควบคุมที่ทันสมัย 
จะสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพ 
การสงน้ําใหแกพื้นทีก่ารเกษตรเดิม 
การกระจายน้ําไปสูพื้นที่การเกษตร
แหงใหมไดเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
ประสิทธภิาพการกระจายน้าํยังคง
ขึ้นกับอุปกรณ/ปริมาณน้ําตนทุน 
และการบริหารของกลุมผูใชน้ํา 

 ๑.๒) โครงการแกไขปญหา 
การขาดแคลนน้ํา 
ดานการเกษตร/
อุตสาหกรรม ระบบสงน้ํา 
ฝายคลองกะปง พรอมระบบ 
สงน้ําอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ต. กะปง  
อ. กะปง จังหวัดพังงา 

๙๑.๕๙ สามารถจัดทําระบบสง
น้ําและกระจายน้ํา 
ไดภายในระยะทาง  
๕ กม. ซ่ึงในป ๒๕๕๙  
กรมชลประทานได 
ของบประมาณจาก 
สํานักงาน กปร.  
เพื่อมาดําเนินการ 
ขยายระบบสงน้ํา 
ใหครบ ๑๐ กม.  
ตามเปาหมาย 

สามารถจัดทํา
ระบบสงน้ําและ
กระจายน้ําได  
ในพื้นที่ตําบล 
กะปง ตําบลทานา 
รวม ๔ หมูบาน 

พึงพอใจ  
(C) 

โดยที่การจัดสรรงบประมาณ  
มีขอจํากัดที่ไมสามารถจัดสรร 
วงเงินไดครบถวนตามวงเงิน 
ที่ตองการทั้งหมด จึงตองทยอย 
ดําเนินการไปทีละ Phase และ 
แสวงหาแหลงเงินจากหลายๆ แหง  
เพื่อมาทําใหโครงการเสร็จส้ิน 
ตามเปาหมาย โดยภายหลังดําเนิน
โครงการเสร็จส้ินในปงบประมาณ 
๒๕๕๙ กรมชลประทานไดเสนอขอ 
จัดสรรงบประมาณจากสํานกังาน 
กปร. เพื่อดําเนินการระบบสงน้ํา
สวนที่ยังขาดอยูอีก ๕ กม. ให
ครบถวนตามเปาหมายของ
โครงการ 

         
/ ตารางสรุป… 



๒๓ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินโครงการเงินกูเพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนสงทางถนน ระยะเรงดวน : มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะท่ี ๒ 
โครงการ วงเงิน 

(ลานบาท) 

เกณฑการประเมิน ระดับความ 
พึงพอใจรวม 

ขอเสนอแนะ 
ความสอดคลอง ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล ความยั่งยืน ผลกระทบ 

 ๑.๓) โครงการกอสรางฝาย 
บานขุนไกรพรอมระบบสงน้ํา 
ระยะที่ ๒ จังหวัดชุมพร 

๒๗.๐๐ สอดคลองกับวัตถุประสงค
โครงการในการแกไข
ปญหาการขาดแคลนน้ํา 
โดยการจัดทําระบบประปา
หมูบาน และระบบ
ชลประทาน เพื่อกักเก็บ
น้ําและการปองกันและ
บรรเทาอุทกภยัโดยการ
จัดทําระบบปองกันน้ํา
ทวม พัฒนาระบบการ
ระบายน้าํ ระบบผันน้ํา
และระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการน้ํา 

เนื่องดวยพื้นที่ดังกลาว 
เปนพื้นที่เพื่อทําสวน 
ผลไม ภูมิประเทศบริเวณ
ดังกลาวไมเปนพื้นที่ราบ 
แตเปนพื้นที่บริเวณ 
ชายเขา อกีทั้งเกษตรกร
อาศัยอยูหางไกลกัน  
การสัญจรและการ
กระจายน้ํา เพื่อทาํสวน
ผลไมเปนไปดวยความ
ยากลําบาก ซ่ึงการ
กอสรางฝายบานขุนไกร 

ทําใหพื้นที่
เกษตรกรรม 
กวา ๓๐๐ ไร  
และเกษตรกร 
กวา ๓๐ ครัวเรือน 
ไดใชน้ําอยางทั่วถึง 
 

เนื่องจากโครงการไดรับ 
จัดสรรเงินกูตามภารกิจ 
ปกติของหนวยงานที ่
กระจายอยูทัว่ประเทศ 
ดังนั้น วงเงินที่จัดสรรให 
แตละโครงการจึงไม 
สามารถสนับสนุนคาใชจาย 
โครงการไดครบถวน สงผล 
ใหประโยชนที่ไดรับจาก 
โครงการเกิดขึ้นเฉพาะ 
ขอบเขตการดําเนินงาน 
ที่ไดรับจัดสรรเงินกู 
ซ่ึงเปนการดําเนินงาน 
เพียงบางสวนและยังตอง
เสนอขอรับจัดสรร
งบประมาณในปถัดไป 
เพื่อดําเนินโครงการให 
ครบถวนตามเปาประสงค 
ของโครงการ ดังนั้น  
จึงสงผลกระทบตอความ 
ยั่งยืนของโครงการและ 
ประโยชนที่ไดรับ ซ่ึงเกิดขึ้น 
เฉพาะสวนที่สามารถ 
ดําเนินงานไดแลวเสร็จ 
เทานั้น 

สามารถควบคุมปริมาณ 
การใชน้ําเพื่อการเกษตร 
ไดอยางเหมาะสม รวมทั้ง 
สามารถกระจายน้าํไปสู 
พื้นที่การเกษตรแหงใหม 
ไดเพิ่มขึ้น 

พึงพอใจมากที่สุด 
(A) 

เนื่องจากสภาพพื้นที่อยูในบริเวณ 
เชิงเขา การดําเนินโครงการ 
อาจจะตองพิจารณาชวงเวลา 
ในการวางระบบและกอสราง 
เปนพิเศษ อีกทั้งเปนพื้นที่เขาถึง
ไดยาก การขนสง อาจจะตอง 
เพิ่มความระมัดระวังเปนพิเศษ  
เพื่อใหการกอสรางเปนไป 
ตามแผน 

 ๑.๔) โครงการปรับปรุง 
สายทางหลวงหมายเลข 
๒๐๒ เกษตรวิสัย –  
สุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

๒๙.๙๐ สอดคลองกับ
วัตถุประสงคโครงการ 
ในการปรับปรุงบูรณะ 
ทางหลวง การปรับปรุง 
ทางจักรยาน การติดต้ัง 
ไฟฟาสองสวางและปาย 
จํากดัความเร็ว แกไขจุด
เส่ียง การเพิ่มชองจราจร 
การขยายเสนทางการ
ปรับปรุงถนนทางแยก 
และทางกลับรถ 

ไดดําเนินการปรับปรุง 
เปน ๔ ชองจราจร  
ไปแลว ๑๘ กม. 

ชวยเพิ่มความ 
ปลอดภัยในการ 
ใชถนนและ
ประสิทธิภาพ 
การขนสงสินคา 
ไดในระดับหนึ่ง 

การพัฒนาโครงสราง 
พื้นฐานของระบบขนสง 
ทางถนนเพื่อเชื่อมโยง 
ระหวางภูมภิาคและ 
โครงขายถนนในระดับ 
จังหวัด โดยสามารถกอสราง 
และบูรณะทางหลวงสายหลัก 
สายรองในระดับภูมิภาค 
ไดตามแผน สงผลใหผูใช 
เสนทางสามารถเดินทางได 
อยางสะดวกรวดเร็วมาก 
ยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถเพิ่ม 
ความปลอดภยัใหการใชถนน 
ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการขนสงสินคาได 

พึงพอใจมากที่สุด 
(A) 

ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ
มาก เนื่องจากไดรับความสะดวก 
ในการเดินทาง รวมถึงการขนสง 
สินคาการเกษตร อยางไรก็ดี  
สายทางดังกลาวยังไมมีระบบ 
ไฟฟาสองสวางในเวลากลางคืน  
จึงเสนอขอใหชวยจัดหาระบบ 
ไฟฟาสองสวางเพิ่มเติมดวย 

 ๑.๕) โครงการทางจักรยาน 
เพื่ออํานวยความสะดวก 
และปลอดภยั สายทางหลวง 
หมายเลข ๔๐๒ ตอน  โคกกลอย 
– หมากปก และสายทางหลวง 
หมายเลข ๔๓๐๒ ตอน  
หาดทรายแกว – ทานุน 
จังหวัดภูเก็ต 

๔๔.๘๐ สามารถดําเนินการ 
แยกทางจักรยาน 
ระยะทาง ๙ กม. ออก
จากถนนทางหลวงสาย 
๔๐๒ 

เพิ่มความปลอดภยั
แกผูขับขี่จักรยาน
ไดตามเปาหมาย 

พึงพอใจมาก  
(B) 

โดยที่ทางจกัรยานดังกลาวใชระบบ
ไฟฟาสองสวางรวมกบัถนนสาย 
๔๐๒ ดังนั้น ในเวลากลางคืน 
จึงเสนอใหจัดหาระบบไฟฟาสองสวาง 
เพื่อปองกันอุบัติเหตุใหแกผูขับขี ่
จักรยานเพิ่มเติมดวย รวมทั้งควร 
มีกิจกรรมสงเสริมขับขี่จักรยาน 
โดยใชสายทางดังกลาวเปนทาง 
จักรยานของจังหวัดอกีดวย 

/ ตารางสรุป… 



๒๔ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินโครงการเงินกูเพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนสงทางถนน ระยะเรงดวน : มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะท่ี ๒ 
โครงการ วงเงิน 

(ลานบาท) 

เกณฑการประเมิน ระดับความ 
พึงพอใจรวม 

ขอเสนอแนะ 
ความสอดคลอง ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล ความยั่งยืน ผลกระทบ 

 ๑.๖) โครงการงานบูรณะ
ทางหลวงสายหลัก  
สายทางหลวง หมายเลข ๔๑ 
ตอน เขาบอ –  ทาทอง  
จังหวัดชุมพร ตอนที ่๑ - ๔ 
ตอนที่ ๑ วงเงิน ๔๗ ลบ.  
ตอนที่ ๒ วงเงิน ๔๘ ลบ. 
ตอนที่ ๓ วงเงิน ๒๗ ลบ. 
ตอนที่ ๔ วงเงิน ๔๘ ลบ. 

๑๗๐.๐๐ สอดคลองกับ
วัตถุประสงคโครงการ 
ในการปรับปรุงบูรณะ 
ทางหลวง การปรับปรุง
ทางจักรยาน การติดต้ัง 
ไฟฟาสองสวาง และปาย
จํากัดความเร็ว แกไข 
จุดเส่ียง การเพิ่มชอง
จราจร การขยาย
เสนทางการปรับปรุง
ถนนทางแยกและ 
ทางกลับรถ 

ดําเนินการบูรณะทาง 
ผิวแอสฟทต โดยวิธ ี
PAVEMENT IN - 
PLACE RECYCLING 
นี้ ทําใหถนนรวม 
ระยะทางทั้งส้ิน 
๒๒.๖๔ กม. 

เพิ่มความปลอดภัย 
ในการเดินทาง 
มากยิ่งขึ้น 

เนื่องจากโครงการไดรับ 
จัดสรรเงินกูตามภารกิจ 
ปกติของหนวยงานที ่
กระจายอยูทัว่ประเทศ 
ดังนั้น วงเงินที่จัดสรรให 
แตละโครงการจึงไม
สามารถสนับสนุนคาใชจาย 
โครงการไดครบถวน สงผล 
ใหประโยชนที่ไดรับจาก 
โครงการเกิดขึ้นเฉพาะ 
ขอบเขตการดําเนินงาน 
ที่ไดรับจัดสรรเงินกูซ่ึงเปน 
การดําเนินงานเพียง 
บางสวนและยังตองเสนอ 
ขอรับจัดสรรงบประมาณ 
ในปถัดไปเพื่อดําเนิน 
โครงการใหครบถวน 
ตามเปาประสงคของ 
โครงการ ดังนั้น จึงสงผล 
กระทบตอความยั่งยืนของ 
โครงการและประโยชน 
ที่ไดรับ ซ่ึงเกิดขึ้นเฉพาะ 
สวนที่สามารถดําเนินงาน 
ไดแลวเสร็จเทานั้น 

การพัฒนาโครงสราง 
พื้นฐานของระบบขนสง 
ทางถนนเพื่อเชื่อมโยง 
ระหวางภูมภิาคและ 
โครงขายถนนในระดับ 
จังหวัด โดยสามารถ 
กอสรางและบูรณะ 
ทางหลวงสายหลัก สายรอง 
ในระดับภูมิภาคได 
ตามแผน สงผลใหผูใช 
เสนทางสามารถเดินทาง 
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง 
สามารถเพิ่มความปลอดภยั 
ใหการใชถนนตลอดจน 
เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการขนสงสินคาได 

พึงพอใจมาก  
(B) 

- 

 ๑.๗) โครงการซอมบํารุง
ถนนสายแยก ทล ๒๐๒-
บานคึมใหญ อาํเภอเมือง 
จังหวัดอํานาจเจริญ 

๑๒.๓๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดําเนินการ 
ปรับปรุงถนนลูกรัง 
เปนราดยางภายใต 
โครงการดังกลาว  
อีก ๓.๙๒ กม. สงผล 
ใหเสนทางดังกลาว  
มีระยะทางรวม ๑๕.๑๙ 
กม. มีความกวาง ๖ ม. 
ไหลทาง ๑ ม.  
ตลอดทั้งเสน 

เพิ่มความปลอดภัย 
ในการใชถนนของ 
ประชาชนในพื้นที่
ได นอกจากนี้ 
ทางจังหวดั
อํานาจเจริญ 
ยังสงเสริม
กิจกรรมการขบัขี่
จักรยาน โดยใช 
สายทางดังกลาว 
เปนทางจักรยาน 
ของจังหวัดอีกดวย 

พึงพอใจมากที่สุด 
(A) 

ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ 
มาก เนื่องจากไดรับความสะดวก 
ในการเดินทาง รวมถึงการขนสง 
สินคาการเกษตร อยางไรก็ดี  
สายทาง ดังกลาวยังไมมีระบบ 
ไฟฟาสองสวางในเวลากลางคืน 
จึงเสนอขอใหชวยจัดหาระบบ 
ไฟฟาสองสวางเพิ่มเติมดวย 
 

        
 
 
 
 

 
/ ตารางสรุป… 

 

 

 



๒๕ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินโครงการเงินกูเพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนสงทางถนน ระยะเรงดวน : มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะท่ี ๒ 
โครงการ วงเงิน 

(ลานบาท) 

เกณฑการประเมิน ระดับความ 
พึงพอใจรวม 

ขอเสนอแนะ 
ความสอดคลอง ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล ความยั่งยืน ผลกระทบ 

 ๑.๘) โครงการปรับปรุงถนน 
สาย พง.๕๐๑๒ เชื่อม 
ถนนเทศบาล – ชายทะเล 
ทายเหมือง (ตอนที ่๑ – ๒) 
จังหวัดพังงา 
ตอนที่ ๑ วงเงิน ๑๔.๙๖ ลบ. 
ตอนที่ ๒ วงเงิน ๑๔.๙๓ ลบ. 

๒๙.๘๙ สอดคลองกับ
วัตถุประสงคโครงการ 
ในการปรับปรุงบูรณะ 
ทางหลวง การปรับปรุง 
ทางจักรยาน การติดต้ัง 
ไฟฟาสองสวาง และปาย 
จํากัดความเร็ว แกไข 
จุดเส่ียง การเพิ่ม 
ชองจราจร การขยาย 
เสนทางการปรับปรุง 
ถนนทางแยกและ 
ทางกลับรถ 
 

สามารถใช ถนนสาย 
พง. ๕๐๑๒ ระยะทาง 
๒.๕ กม. เปนสายทาง 
ที่เขาสูแหลงทองเที่ยว 
ไดแก ชายทะเล 
ทายเหมือง อุทยาน 
แหงชาติลําป –  
หาดทายเหมอืงได 
อยางสะดวกและ 
ปลอดภัย 

เพิ่มความปลอดภัย 
ในการใชถนนของ 
ประชาชนในพื้นทีไ่ด 
นอกจากนี ้ทาง
จังหวดัอาํนาจเจริญ
ยังสงเสริมกิจกรรม 
การขับขี่จักรยาน 
โดยใชสายทาง 
ดังกลาวเปนทาง 
จักรยานของ 
จังหวัดอีกดวย 

เนื่องจากโครงการไดรับ
จัดสรรเงินกูตามภารกิจ
ปกติของหนวยงานที่
กระจายอยูทัว่ประเทศ 
ดังนั้น วงเงินที่จัดสรรให 
แตละโครงการจึงไม
สามารถสนับสนุนคาใชจาย
โครงการไดครบถวน สงผล
ใหประโยชนที่ไดรับจาก
โครงการเกิดขึ้นเฉพาะ
ขอบเขตการดําเนินงานที่
ไดรับจัดสรรเงินกู 
ซ่ึงเปนการดําเนินงานเพียง
บางสวนและยังตองเสนอ
ขอรับจัดสรรงบประมาณ
ในปถัดไปเพื่อดําเนิน
โครงการใหครบถวนตาม
เปาประสงคของโครงการ 
ดังนั้น จึงสงผลกระทบตอ
ความยั่งยืนของโครงการ
และประโยชนที่ไดรับ  
ซ่ึงเกิดขึ้นเฉพาะสวนที่
สามารถดําเนินงานไดแลว
เสร็จเทานั้น 

การพัฒนาโครงสราง 
พื้นฐานของระบบขนสง 
ทางถนนเพื่อเชื่อมโยง 
ระหวางภูมภิาคและ 
โครงขายถนนในระดับ 
จังหวัด โดยสามารถ 
กอสรางและบูรณะ 
ทางหลวงสายหลัก สายรอง 
ในระดับภูมิภาคได 
ตามแผน สงผลใหผูใช 
เสนทางสามารถเดินทาง 
ไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถ 
เพิ่มความปลอดภยัให 
การใชถนน ตลอดจน 
เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการขนสงสินคาได 

พึงพอใจมาก  
(B) 

การปรับปรุงสายทางดังกลาว 
ยังไมเชื่อมตอจนถึงทางเขา 
อุทยานแหงชาติลําป – ทายเหมือง 
เนื่องจากถนนเชื่อมทางเขา 
อุทยานฯ ประมาณ ๑.๓ กม. 
ซ่ึงอยูในเขตรับผิดชอบของ 
กรมอุทยานฯ การจัดทางจักรยาน 
ที่มีความปลอดภยัใหแกผูขับขี่
จักรยานก็มีสวนชวยสงเสริม 
การออกกําลังกายและทองเที่ยว 
อยางไรก็ดี ควรมีการจัดกิจกรรม 
เพื่อสงเสริมการใชประโยชน 
ทางจักรยานอยางตอเนื่องดวย 
 

 ๑.๙) โครงการกอสรางถนน 
สายแยก ทล.๔๐๐๑  
(กม.ที่ (๗+๐๐๐) –  
บ.โพธิ์แบะ (ตอนที ่๑ – ๔) 
จังหวัดชุมพร 

๕๖.๓๔ ดําเนินการซอมสราง 
ผิวทางแอสฟลทติก 
คอนกรีตโดยวธิ ี
Pavement In - Place 
Recycling นี้ 
ทําใหถนนรวม 
ระยะทางทั้งส้ิน 
๖.๗๐๕ กม. 

 

เสนทางมีความ 
ปลอดภัยในการ 
เดินทางมากยิ่งขึ้น 
 

พึงพอใจ  
(C) 

เนื่องดวยเสนทางดังกลาวยังไมมี 
ไฟฟาสองสวางที่เพียงพอ ทําให 
การสัญจรมีอุปสรรคอยูบาง 
เนื่องจากมีที่อยูอาศัยตลอด
เสนทาง การเดินรถในเวลา 
กลางคืนอาจตองระมัดระวัง 
เพิ่มมากยิ่งขึ้น ในขณะที่เสนทาง 
มีความราบเรียบจากการบูรณะ 

         
/ ผลประโยชน... 

  



๒๖ 

ผลประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ 

- โครงการลงทุนดานระบบชลประทาน สามารถควบคุมปริมาณการใชน้ําเพ่ือการเกษตรได

อยางเหมาะสม รวมท้ังสามารถกระจายน้ําไปสูพ้ืนท่ีการเกษตรแหงใหมไดเพ่ิมข้ึน ยกตัวอยางเชน โครงการ

ปรับปรุงสถานีสูบน้ําและระบบชลประทาน โครงการ โขง - ชี - มูล จังหวัดรอยเอ็ด และโครงการแกไขปญหา

การขาดแคลนน้ําดานการเกษตร/อุตสาหกรรม ระบบสงน้ําฝาย คลองกะปง พรอมระบบสงน้ําอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ตําบลกะปง อําเภอกะปง จังหวัดพังงา 

- การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของระบบขนสงทางถนนเพื่อเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคและ

โครงขายถนนในระดับจังหวัด สามารถกอสรางและบูรณะทางหลวงสายหลัก สายรองในระดับภูมิภาคไดตามแผน  

สงผลใหผูใชเสนทางสามารถเดินทางไดอยางสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน รวมท้ังสามารถเพ่ิมความปลอดภัย

ใหการใชถนน ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนสงสินคาได ยกตัวอยางเชน โครงการกอสรางสายทางหลวง

หมายเลข ๔๑ ตอน เขาบอ – ทาทอง จังหวัดชุมพร โครงการซอมบํารุงถนนสายแยก ทล.๒๐๒ - บานคึมใหญ 

อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ และโครงการปรับปรุงสายทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน เกษตรวิสัย – สุวรรณภูมิ 

จังหวัดรอยเอ็ด เปนตน ทําใหความพึงพอใจของผลสัมฤทธิ์โครงการอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด – พึงพอใจมาก 

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

- ประโยชนจากโครงการลงทุนในบางโครงการประชาชนอาจจะไมไดใชประโยชนไดสูงสุด

อันเนื่องมาจากขอจํากัดดานสถานท่ีตั้งของโครงการและสภาพภูมิศาสตรของพ้ืนท่ีโครงการ อาทิ โครงการทาง

จักรยานเพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอดภัย สายทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากพ้ืนท่ี

โครงการอยูหางจากตัวเมือง ประกอบกับมีการกอสรางเสนทางคูขนานไปกับถนนทางหลวงสายหลักท่ีเชื่อมตอ

เสนทางระหวางจังหวดัพังงาและจังหวัดภูเก็ต ดังนั้นจึงมีรถยนตและรถบรรทุกใชเสนทางเปนจํานวนมากและใช

ความเร็วสูง จึงอาจจะไมปลอดภัยสําหรับผูขับข่ีจักรยาน ทําใหมีประชาชนมาใชประโยชนจากโครงการคอนขางนอย 

และโครงการกอสรางฝายบานขุนไกรพรอมระบบสงน้ํา ระยะท่ี ๒ จังหวัดชุมพร เนื่องจากพ้ืนท่ีโครงการเปน

บริเวณเชิงเขา (เขาทะลุ) และพ้ืนท่ีการเกษตรแตละแหงอยูหางไกลกัน ทําใหการกระจายน้ําทางทอเพ่ือการเกษตร

จึงกระจุกตัวอยูตามแนวทอสงน้ํา โดยพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีไกลออกไปอาจจะไดรับน้ําไมเพียงพอ เกษตรกรตองขุด

สระน้ําเพ่ือกักเก็บน้ําไวใชเพ่ิมเติม  

- การจัดการเงินกูใหแกโครงการยอยภายใตโครงการเงินกูเพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําและระบบขนสงทางถนน ระยะเรงดวน : มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะท่ี ๒ จําเปนจะตองจัดสรร

ใหแกโครงการตามภารกิจปกติของหนวยงานเจาของโครงการท่ีกระจายอยูท่ัวประเทศ ดังนั้น วงเงินท่ีจัดสรรให

แตละโครงการจึงไมสามารถสนับสนุนคาใชจายโครงการไดครบถวน สงผลใหประโยชนท่ีไดรับจากโครงการเกิดข้ึน

เฉพาะขอบเขตการดําเนินงานท่ีไดรับจัดสรรเงินกู ดังนั้นระดับความพึงพอใจของผลสัมฤทธิ์จึงมีความแตกตางกัน 

โดยโครงการยอยท่ีไดรับจัดสรรเงินกูและสามารถดําเนินการไดครบถวนตามเปาประสงคท่ีตองการก็จะมีความ

พึงพอใจในระดับมาก และโครงการยอยท่ีไดรับจัดสรรเงินกูเพ่ือใชดําเนินงานเพียงบางสวน และยังตองเสนอขอรับ 

/ จัดสรร… 

 



๒๗ 
 
จัดสรรงบประมาณในปถัดไป เพ่ือดําเนินโครงการใหครบถวนตามเปาประสงคของโครงการยอมสงผลตอ

ประโยชนท่ีไดรับ โดยโครงการท่ีเกิดข้ึนเฉพาะสวนท่ีสามารถดําเนินงานไดแลวเสร็จดังนั้นความพึงพอใจตอ

ผลสัมฤทธิ์จึงอยูในระดับพอใจ 

บทเรียนท่ีไดรับและขอเสนอแนะ 

- การจัดสรรเงินกูและการกระจายตัวไดท่ัวประเทศตามเปาหมายของการกระตุนเศรษฐกิจ 

- ขนาดโครงการมีขนาดเล็ก/วงเงินลงทุนไมสูง รวมทั้งไมสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จ

ในปงบประมาณเดียว ทําใหผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคโครงการในระดับพึงพอใจมากไมสูงเทาท่ีควร  

- หากมุงเนนผลสัมฤทธิ์จากโครงการอยางแทจริง ควรจัดทําเปนโครงการเงินกูท่ีสามารถ

กําหนดขอบเขตและวงเงินกูไดตามตองการ 

- นอกจากนี้ หนวยงานเจาของโครงการยังมีขอสังเกตเพ่ิมเติมเก่ียวกับภาพรวมการจัดสรรเงิน

ใหแกโครงการยอยภายใตโครงการน้ํา - ถนน ซ่ึงจําเปนจะตองจัดสรรใหโครงการตางๆ ของสวนราชการ 

ท่ีกระจายอยู ท่ัวประเทศ ดังนั้น วงเงินจัดสรรของแตละโครงการอาจไมเพียงพอที่จะดําเนินโครงการ

ไดครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี สงผลใหหนวยงานเจาของโครงการตองเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในปตอไป เพ่ือดําเนิน

โครงการในพ้ืนท่ีสวนท่ีเหลือใหครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ีและประชาชนไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการ

ไดอยางท่ัวถึงตอไป  

/ ๒.๒ โครงการ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



๒๘ 
 

๒.๒  โครงการจากรัฐวิสาหกิจ  

 ๒.๒.๑  โครงการขยายเขตไฟฟาใหพ้ืนท่ีทํากินทางการเกษตร ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ 

 การไฟฟาสวนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย 

 ความเปนมาของโครงการ 

 จากการสํารวจของการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) พบวา ประชากรท่ีประกอบอาชีพ

การเกษตรท่ัวประเทศมีมากกวา ๓๗ ลานคน หรือคิดเปนรอยละ ๖๐ ของประชากรท้ังประเทศ โดยประชากรท่ี

อาศัยในพ้ืนท่ีชนบทและประกอบอาชีพการเกษตรท่ียังไมมีไฟฟาใชประสบความยากลําบากท้ังในการประกอบ

อาชีพและดํารงชีวิตประจําวัน ซ่ึงไฟฟาเปนปจจัยสําคัญในการยกระดับมาตรฐานความเปนอยูและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีดังกลาว ดังนั้น การขยายไฟฟาไปยังพ้ืนท่ีชนบทจึงมีความสําคัญตอการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กฟภ. จึงได

ดําเนินโครงการขยายเขตไฟฟาใหพ้ืนท่ีทํากินทางการเกษตร (คขก.) เพ่ือรองรับความตองการใชพลังงานไฟฟา

ในพ้ืนท่ีทํากินทางการเกษตรใหกับเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ ซ่ึงสอดคลองกับความตองการและวัตถุประสงค

ของ กฟภ. ในการท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพการใชไฟฟาในพ้ืนท่ีทํากินทางการเกษตร รวมท้ังยกระดับมาตรฐานชีวิต 

และความเปนอยูของสังคมชนบท โดย กฟภ. ไดดําเนินโครงการฯ ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ กฟภ. ท่ัวประเทศ 

รวม ๑๒ การไฟฟาเขต โดยมีกรอบวงเงินลงทุนรวม ๑,๖๕๕ ลานบาท แบงเปน เงินรายไดของ กฟภ. ๔๑๕ 

ลานบาท และเงินกูในประเทศ ๑,๒๔๐ ลานบาท และมีเปาหมายในการดําเนินงานรวมท้ังสิ้น ๓๐,๐๐๐ 

ครัวเรือน 

 วงเงินลงทุนโครงการ/ แหลงเงินกู 

- วงเงินลงทุนโครงการ ๑,๖๕๕ ลานบาท 

- แหลงเงินกู เงินกูในประเทศ โดยกระทรวงการคลังไมคํ้าประกัน ๑,๒๔๐ ลานบาท (สวนท่ีเหลือ

ใชเงินรายไดของ กฟภ. ๔๑๕ ลานบาท) 

วัตถุประสงคของโครงการ 

 ๑. เพ่ือจัดหาบริการไฟฟาใหพ้ืนท่ีทํากินทางการเกษตร  

๒. เปนการสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรใหสามารถใชไฟฟาเปนปจจัยการผลิต

ทางการเกษตร  

๓. ชวยลดตนทุนการผลิต  

๔. เปนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของครัวเรือนเกษตรกรพ้ืนท่ี กอใหเกิดความยั่งยืนใน

การพัฒนาชนบท 

/ พ้ืนท่ี... 

 

 

 



๒๙ 
 

พ้ืนท่ีดําเนินการโครงการ 

ดําเนินการในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาคท่ัวประเทศ (๑๒ การไฟฟาเขต) 

ขอบเขตการดําเนินโครงการภายใตสัญญาเงินกู  

๑. กอสรางระบบจําหนายแรงสูง ๒๒ กิโลโวลท และ ๓๓ กิโลโวลท 

๒. ติดตั้งหมอแปลงระบบจําหนายขนาด ๓๐ กิโลโวลท - แอมป และ ๕๐ กิโลโวลท - แอมป 

ตามความเหมาะสมกับความตองการใชไฟฟาในแตละพ้ืนท่ี 

๓. กอสรางระบบจําหนายแรงต่ํา ๑ เฟส หรือ ๓ เฟส 

๔. ติดตั้งมิเตอรใหกับเกษตรกรท่ีขอขยายเขตไฟฟา เพ่ือใชไฟฟาในพ้ืนท่ีทํากินทางการเกษตร 

ผลการประเมินโครงการ 

การประเมินผลโครงการโดยพิจารณาถึงหลักเกณฑ ๕ ประการ ไดแก ความสอดคลองของ

วัตถุประสงค (Relevance) ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ผลกระทบ (Impact) 

และความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability) สรุปได ดังนี้ 

/ ตารางสรุป... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

ตารางสรุปผลการประเมินโครงการขยายเขตไฟฟาใหพ้ืนท่ีทํากินทางการเกษตร ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

โครงการ 
วงเงิน 

(ลานบาท) 

เกณฑการประเมิน ระดับ 
ความพึงพอใจ

รวม 
ขอเสนอแนะ ความสอดคลอง ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล ความยั่งยืน ผลกระทบ 

รัฐวิสาหกิจ 

๑) โครงการขยาย 
เขตไฟฟา 
ใหพื้นที่ทํา
กิน 
ทาง
การเกษตร 
(การไฟฟา 
สวนภูมิภาค) 

๑,๒๔๐.๐๐ ๑. นโยบาย
ระดับประเทศ : 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบบัที่ 
๑๐ (ป ๒๕๕๐ - 
๒๕๕๔) การสราง
ระบบภูมิคุมกัน
ใหกับคน 
เพื่อพรอมรับ
ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลง 
๒. นโยบายระดับ
สาขา : แผนการ
ดําเนินงานตาม
ภารกิจของ กฟภ. 
๓. นโยบายระดับ
โครงการ : 
สอดคลองตาม
วัตถุประสงคของ
โครงการที่ได
กําหนดไว 

๑. ดานผลผลิต : เกษตรกรมี
ความตองการให กฟภ. ขยาย
เขตไฟฟาใหพื้นที่ทาํกินทางการ
เกษตรจํานวนที่สูงมาก 
เนื่องจากการประชาสัมพันธ
ผานตัวแทนของกลุม
เกษตรกรในชุมชน 
และการประชาสัมพันธตอ 
โดยเกษตรกรที่เขารวม 
โครงการ ซ่ึงการรวมกลุม 
ของเกษตรกรเพื่อขอเขารวม
โครงการสงผลใหสามารถ
ประหยัดคาเฉล่ียคาใชจายใน
การขยายเขตตอครัวเรือน
เกษตรกรได (ตํ่ากวา 
๕๐,๐๐๐ บาท/ราย)  
ประกอบกับ พื้นทีบ่างแหงมี
ระบบจําหนายแรงสูงรองรับ
อยูแลว กฟภ. จึงสามารถเขา
ไปดําเนินโครงการไดโดยไม
ตองดําเนินการกอสรางระบบ
จําหนายแรงสูง ดังนั้น กฟภ. 
จึงสามารถลดคาใชจายในการ
ลงทุนของโครงการใน
ภาพรวมและสามารถ
ดําเนินการขยายเขตไฟฟาแก
เกษตรกรไดสูงกวาเปาหมาย 

๑. การวิเคราะหตนทุนและ 
ผลประโยชน : การดําเนินโครงการ 
มีตนทุนการกอสรางระบบจําหนาย 
ไฟฟาและอปุกรณ จาํนวน 
๑,๖๒๔.๐๘ ลานบาท และม ี
ผลตอบแทนของโครงการ ดังนี้ 

 
 

โดยการวิเคราะหผลตอบแทน 
โครงการหลังส้ินสุดโครงการ พบวา  
ตัวชี้วัดความคุมคาทางการเงินและ 
ทางเศรษฐกิจใหผลตอบแทนดีขึ้น 
กวาที่ประมาณการไวตามแผน 
๒. จํานวนการจัดหาบริการไฟฟา 
ใหเกษตรกร : มีเกษตรกรที่ไดรับ 
การขยายเขต จํานวน ๗๓,๓๐๘  
ครัวเรือน จากแผนงาน ๓๐,๐๐๐ 
ครัวเรือน (คิดเปนรอยละ ๒๔๔.๓๖ 
ของแผนงาน)   

๑. ดานความมั่นคงขององคกร :  
กฟภ. ไดจัดทําแผนพัฒนาระบบไฟฟา 
ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติตามนโยบายรัฐบาล 
และไดพิจารณาการลงทุนใหมีความ
เหมาะสมกับสถานะการเงินของ กฟภ. 
เพื่อใหเกิดผลกระทบตอองคกรนอย 
ที่สุด ดังนั้น ความมั่นคงขององคกร 
จึงมีคอนขางสูง นอกจากนี้ การใช 
เงินกูเพื่อดําเนินโครงการ กฟภ. ได 
พิจารณาจากแหลงเงินกูในประเทศ 
เพื่อใหสอดคลองกับคาใชจายของ 
โครงการ และคํานึงถึงความสามารถ 
ในการบริหารจัดการหนี้ขององคกร 
๒. ดานเทคโนโลยี : งานดานระบบ 
จายไฟดําเนินการโดยใชระบบไฟฟา 
ตามมาตรฐาน การกอสรางระบบ 
ไฟฟาของ กฟภ. โดยเลือกใชวัสดุ 
อุปกรณแตละชนิด ไดแก เสาไฟฟา 
สายไฟฟา หมอแปลงจําหนาย ระบบ 
อุปกรณปองกัน และสวิตซตัดตอน  
ที่เปนอิเลคทรอนิกสที่มีความแมนยาํ 
และรวดเร็ว  
 

๑. ผลกระทบดานความ 
ปลอดภัย : กฟภ. ไดทําการ 
ติดต้ังปกเสาและพาดสายไฟฟา
ตามมาตรฐาน และไดมีการให
คําแนะนําการใชอุปกรณแก
เกษตรกร เพื่อที่จะไดใชไฟฟา
อยางปลอดภัย แตจากการ
สํารวจ พบวา มีเกษตรกรเพยีง 
บางสวนที่ไดรับอุบัติเหตุ 
จากการใชไฟฟาเกษตร  
ซ่ึงเกิดจากตัวของเกษตรกร 
เองในการดูแลรักษาเคร่ืองมือ 
และอุปกรณทางเกษตร 
๒. ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมท 
: เนื่องจากโครงการนี้เปนการ
ลงทุนขยายเขตไฟฟาที่ตอจาก
ระบบจําหนายเดิม 
โดยสวนใหญงานกอสราง 
จะมีระยะทางในการขยาย 
เขตไฟฟาประมาณ ๑ – ๒ 
กิโลเมตร ซ่ึงเปนการกอสรางที่
ไมซับซอน และใชเวลาในการ
ขยายเขตไฟฟา  
ไมมากนัก โดยที่การขยาย 
เขตไฟฟาในโครงการฯ  
สวนใหญจะเปนการปกเสา 
ไฟฟา และพาดสายไฟฟา 

พึงพอใจมากที่สุด 
(A) 

กฟภ. ควรให 
ความสําคัญกับ 
การติดตาม
และ 
จัดทําขอมูล
จํานวน
เกษตรกร 
ที่ไมมีไฟฟาใช 
ในพื้นที่ชนบท 
หางไกลใหเปน 
ปจจุบัน เพือ่ใช 
เปนขอมูล 
สําหรับการวาง 
แผนการขยาย 
เขตไฟฟาใหกับ 
เกษตรกร และ 
การจัดทํา 
โครงการขยาย 
เขตไฟฟาให 
พื้นที่ทํากิน 
ทางการเกษตร 
ในอนาคต  
รวมทั้งการวาง 
แผนการจัดหา 
พลังงานไฟฟา 
ใหสอดคลอง 
กันตอไป 

รายการ แผน ผล 

FIRR -๔.๖๐ -๒.๘๐ 

NPV -๑,๑๑๑.๐๐ -๙๕๘.๘๓ 

EIRR ๒๙.๗๑ ๓๓.๗๑ 

ENPV ๒,๒๘๙.๐๐ ๔,๒๔๐.๕๗ 
 

/ ตารางสรุป… 



๓๑ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินโครงการขยายเขตไฟฟาใหพ้ืนท่ีทํากินทางการเกษตร ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

โครงการ 
วงเงิน 

(ลานบาท) 

เกณฑการประเมิน ระดับ 
ความพึงพอใจ

รวม 
ขอเสนอแนะ ความสอดคลอง ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล ความยั่งยืน ผลกระทบ 

    ๒. ดานตนทุน : มีคาใชจาย 
ในการดําเนินงานตํ่ากวาที ่
ประมาณการไวตามแผนงาน 
จํานวน ๓๐.๙๓ ลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ ๑.๘๗ 
ของวงเงินที่ประมาณการ 
เนื่องจาก กฟภ. ไดกาํหนด 
เง่ือนไขในการเขารวม 
โครงการตองมีคาใชจาย 
ในการขยายเขตไฟฟา 
ใหกับเกษตรกรรายยอย 
ผูขอใชไฟฟาเพื่อการเกษตร 
กําหนดไวเฉล่ียไมเกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท ตอราย  
แตจากการดําเนินโครงการ 
มีเกษตรกรที่สนใจเขารวม 
โครงการจํานวนมาก  
และเกษตรกรสามารถ 
รวมกลุมกันเพื่อยื่นคําขอ 
เขารวมโครงการได 
สงผลใหคาใชจายในการ 
ขยายเขตไฟฟาตอครัวเรือน 
เกษตรกรตํ่ากวา ๕๐,๐๐๐ 
บาทตอราย ดังนั้น จึง 
สามารถประหยัดคาใชจาย 
ในภาพรวมของโครงการได 
 

๓. คุณภาพชีวิต : การดําเนิน 
โครงการสงผลใหคุณภาพชีวิต 
ความเปนอยูของเกษตรกรมีแนวโนม 
ที่ดีขึ้น เนื่องจากไดรับประโยชนจาก 
โครงการในดานตางๆ ดังนี้ 
    - ลดคาใชจายในการดําเนิน 
กิจกรรมทางการเกษตร โดยเกษตรกรใช
มอเตอรไฟฟา (โครงการแลวเสร็จ) สําหรับ
การสูบน้ําแทนเคร่ืองยนต (กอนมีโครงการ) 
ทําใหสามารถประหยัดคาใชจายในการ 
ผลิตทางการเกษตรได 
    - ประหยัดแรงงานของเกษตรกร  
โดยกอนมโีครงการเกษตรกรที่ใช 
น้ํามันเชื้อเพลิงในการสูบน้ําตอง 
เสียเวลาดูแลและบาํรุงเคร่ืองยนต  
เติมน้ํามันเชื้อเพลิง และการจัดการ 
ใหเคร่ืองยนตทํางานอยางตอเนื่อง 
ตามเวลาที่ตองการ ภายหลังม ี
โครงการเกษตรกรมีไฟฟาใชในการ 
สูบน้ํา จึงสามารถประหยัดเวลาใน 
การดูแลใหเคร่ืองยนตทํางาน โดยม ี
เคร่ืองสูบน้ํา สปริงเกอรหลอดไฟ  
และเคร่ืองใชไฟฟาที่ชวยอาํนวย 
ความสะดวกตางๆ ทําใหมีเวลามาก 
ขึ้นในการดูแลผลผลิตทางการเกษตร 
ใหมีคุณภาพเพิ่มขึ้น และมีเวลาให 
กับครอบครัวมากขึ้น 

๓. ดานการบาํรุงรักษา : มีการกําหนด
ผูรับผิดชอบตามพื้นที่รับผิดชอบของ
การไฟฟาแตละจังหวัด โดย กฟภ. มี
แผนในการบํารุงรักษา และซอมบาํรุง
ประจําป ไดแก การบํารุงและซอมแซม
ระบบไฟฟา และแผนลิดรอนกิ่งไม 
๔. สถานะทางการเงิน : กฟภ. มีความ
มั่นคงทางการเงิน โดยมีความสามารถ
ในการทํากาํไรและมีโครงสรางทาง
การเงินที่เขมแข็ง โดยมีขอมูลสถานะ
ทางการเงินของ กฟภ. ในป ๒๕๕๘ 
และ ป ๒๕๕๙ ดังนี ้

 

ตามทางสาธารณะ 
พื้นที่ทางการเกษตรเทานั้น จึง
ไมมีการขยายเขตไฟฟา 
เขาไปในพื้นที่ปาสงวนหรือ 
ปาอนุรักษในเขตพื้นที่ลุมน้ํา 
ทําใหไมสงผลกระทบทาง 
ส่ิงแวดลอม โดยอาจจะม ี
ผลกระทบจากการลิดรอน 
กิ่งไมตามทางสาธารณะ 
ที่อยูในแนวสายไฟฟา ฝุน 
ละออง และเสียงที่เกิดขึ้น 
ในระหวางการกอสรางแต 
ไมสูงจนถึงระดับที่ยอมรับ 
ไมได และมีชวงเวลา 
ดําเนินการกอสรางที่จาํกัด 
ระหวาง ๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
 

  

        / ตารางสรุป… 

รายการ ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙  

(ประมาณการ) 

อัตราผลตอบแทนตอเงินทุน (รอยละ) 

(Return on Invested Capital: ROIC) 

๕.๘๕ ๗.๑๙ 

อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (รอยละ) 

(Return on Equity: ROE) 

๑๕.๔๑ ๑๖.๗๑ 

อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี ้

(Debt Service Coverage Ratio: DSCR) 

๒.๕๗ ๓.๑๙ 

อัตราสวนหนี้สินตอทุน 

(Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) 

๐.๖๑ ๐.๕๓ 

 



๓๒ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินโครงการขยายเขตไฟฟาใหพ้ืนท่ีทํากินทางการเกษตร ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

โครงการ 
วงเงิน 

(ลานบาท) 

เกณฑการประเมิน ระดับ 
ความพึงพอใจ

รวม 
ขอเสนอแนะ ความสอดคลอง ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล ความยั่งยืน ผลกระทบ 

 

 

   ๓. ดานเวลา : การดําเนิน
โครงการมีกรอบระยะเวลา ๔ 
ป ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ซ่ึง
ผลการดําเนินโครงการ กฟภ. 
ใชเวลาดําเนินการทั้งหมด ๘๓ 
เดือน (๖ ป ๑๑ เดือน) 
มากกวาแผนการดําเนินงาน
อยู ๓๕ เดือน เนื่องจากยังมี
เกษตรกรที่ตองการขยายเขต
ไฟฟาใหพื้นที่ทํากินทางการ
เกษตรอีกจํานวนมากเกินกวา
ที่ประมาณการไว และ
โครงการมีคาใชจายเฉล่ียตอ
รายนอยกวาที่ประมาณการไว 
กฟภ. จึงสามารถดําเนินการ
ขยายเขตไฟฟาใหกบั
เกษตรกรได ๗๓,๓๐๘ 
ครัวเรือน หรือคิดเปนรอยละ 
๒๔๔.๓๖ ของแผนการ
ดําเนินงาน 

    - ยกระดับขีดความสามารถในการ
ดําเนินกิจกรรมทางการเกษตร  
จากการสํารวจพบวา กอนมีโครงการ 
เกษตรกรทําการเกษตรโดยใชเคร่ืองยนต
ดีเซลสูบน้ํา เคร่ืองยนตเบนซิน เคร่ืองพนยา
สะพายหลัง รถไถเดินตามพรอมอุปกรณ 
และอุปกรณที่ใชในพื้นที่ทํากินทางการ 
เกษตรอื่นๆ โดยหลังจากมีไฟฟาใช 
เพื่อทําการเกษตรแลว เกษตรกรม ี
ทางเลือกในการใชอุปกรณไฟฟา 
ที่หลากหลายมากขึ้น มีรูปแบบการ 
ผลิตที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น ทั้งระบบสูบน้ํา 
ระบบรดน้ํา ระบบแสงสวางที่ดีขึ้น ซ่ึงเปน
การวางรากฐานและยกระดับขดี
ความสามารถจากเกษตรแบบด้ังเดิมเปน
เกษตรสมัยใหม จากการทํามากไดนอยเปน
การทํานอยไดมาก ตามนโยบาย Thailand 
๔.๐ ของรัฐบาลในอนาคต 

    

/ ผลประโยชน... 



๓๓ 

ผลประโยชนทางตรง 

๑. เกษตรกรไดรับประโยชนจากโครงการ จํานวน ๓๐,๐๐๐ ครัวเรือน 

๒. ลดตนทุนพลังงาน เนื่องจากเกษตรกรหันมาใชไฟฟาแทนน้ํามัน 

๓. การใชไฟฟาแทนเครื่องจักรเบนซิน/ดีเซล ชวยประหยัดแรงงานจากการใชแรงคน และลด 

ระยะเวลาในการบํารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณการเกษตรประเภทตางๆ  

๔. กฟภ. จะมีรายไดคาไฟฟาเพ่ิมข้ึน 

๕. มูลคาซากท่ีเหลือเปนทรัพยสิน ประเภททุน เม่ือโครงการมีอายุครบ ๓๐ ป 

ผลประโยชนทางออม 

๑. มูลคาของทุนท่ีประหยัดไดในระยะยาวจากคาเสื่อมของราคาเครื่องยนตและอุปกรณการเกษตร 

๒. มูลคาของทุนท่ีเกษตรกรสามารถประหยัดไดจากคาเสียโอกาสของดอกเบี้ยของการลงทุน             

ในเครื่องจักรและอุปกรณการเกษตรท่ีใชอยูเดิม 

๓. รายไดของเกษตรกรท่ีมากข้ึน จากการประหยัดของตนทุน 

๔. ลดการเคลื่อนยายแรงงานเขาสูชุมชนเมือง เนื่องจากเกษตรกรจะมีศักยภาพในการจัดการกับ 

ผลผลิตท้ังในและนอกฤดู 

๕. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานราชการ 

๖. ลดมลพิษจากการทํางานของเครื่องจักร เครื่องยนตทางการเกษตร 

บทเรียนท่ีไดรับและขอเสนอแนะ 

กฟภ. ควรใหความสําคัญกับการติดตามและจัดทําขอมูลจํานวนเกษตรกรที่ไมมีไฟฟาใช

ในพ้ืนท่ีชนบทหางไกลใหเปนปจจุบัน เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการวางแผนการขยายเขตไฟฟาใหกับเกษตรกร 

และการจัดทําโครงการขยายเขตไฟฟาใหพ้ืนท่ีทํากินทางการเกษตรในอนาคต รวมท้ังการวางแผนการจัดหา

พลังงานไฟฟาใหสอดคลองกันตอไป 

/ ๒.๒.๒ โครงการ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 
 

๒.๒.๒ โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะท่ี ๖ ระหวางสถานีชุมทางบัวใหญ – หนองคาย ของ

การรถไฟแหงประเทศไทย 

หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ 

ศูนยโครงการปรับปรุงทาง ฝายโครงการพิเศษและกอสราง การรถไฟแหงประเทศไทย กระทรวงคมนาคม 

ความเปนมาของโครงการ 

กระทรวงคมนาคมไดสนับสนุนการพัฒนาในโลจิสติกส โดยเม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติเห็นชอบในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตามนโยบายรัฐบาล

ดานการขนสงทางรถไฟเปนการขนสงหลัก การบริหารจัดการการขนสงสินคา (Logistics) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย

ตอการเดนิรถ ลดการบาดเจ็บ โดยใหการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) ดําเนินโครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะท่ี ๖ 

โดยใชเงินกูภายในประเทศ กระทรวงการคลังคํ้าประกันเงินกูและรัฐบาลรับภาระชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ย 

เริ่มตนจากชุมทางบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา ผานจังหวัดขอนแกน จังหวัดอุดรธานี สิ้นสุดท่ีสถานีหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย รวมระยะทางกวา ๒๗๘ กิโลเมตร สภาพโครงสรางเปนทางเดี่ยวใชรางขนาด ๗๐ ปอนด หมอนรองราง

เปนหมอนไมยึดดวยตะปูแบบธรรมดา หินโรยทางเสื่อมคุณภาพ สะพานเดิมเริ่มชํารุดไมแข็งแรงเพียงพอท่ีจะ

รับน้ําหนักกดเพลา ๒๐ ตันตอเพลา ท่ีความเร็วสูงสุด ๑๒๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง ซ่ึงเปนความเสี่ยงท่ีจะกอใหเกิด

อุบัติเหตุ ดังนั้น การบํารุงรักษาทางรถไฟใหสามารถรองรับการเดินรถไดอยางปลอดภัยตลอดเวลานั้น รางและ

หมอนรองจะตองอยูในสภาพแข็งแรงเพียงพอ อีกท้ังมีขนาดและคุณสมบัติเหมาะสม สอดคลองกับสภาพการ

เดินรถ รฟท. จึงไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางทางรถไฟโดยเปลี่ยนมาใชรางท่ีมีขนาดใหญข้ึนและใชหมอน

คอนกรีตแทนหมอนไมเพ่ือใหสอดรับกับจํานวนขบวนรถ น้ําหนักกดเพลาและความเร็วของขบวนรถท่ีเพ่ิมข้ึน 

 วงเงินลงทุนโครงการ/ แหลงเงินกู 

- วงเงินลงทุนโครงการ วงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ จํานวน 

๖,๗๖๙ ลานบาท และวงเงินตามสัญญาจาง จํานวน ๖,๕๔๙ ลานบาท 

- แหลงเงินกู เงินกูภายในประเทศ โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกันเงินกู และรัฐบาลรับภาระ

ชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ย 

วัตถุประสงคของโครงการ 

 ๑) เพ่ือปรับปรุงสภาพทาง และองคประกอบดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของท่ีมีสภาพชํารุด

และมีอายุการใชงานยาวนาน ใหเปนไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมทางรถไฟ   

 ๒) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการใหบริการเดินรถลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุขบวนรถไฟ

ตกราง อันเนื่องมาจากความไมม่ันคงของทางรถไฟ 

 ๓) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการขนสง เนื่องจากรางขนาด ๑๐๐ ปอนด ท่ีปรับปรุงใหม

สามารถรองรับการขนสงท่ีมีน้ําหนักกดเพลา ๒๐ ตัน/เพลา และรองรับความเร็วไดสูงสุด ๑๒๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง 

เพ่ือใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสทางภาคพ้ืน (Surface) ในการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศตามนโยบายรัฐบาลดานการขนสงทางรถไฟเปนการขนสงหลักการบริหารจัดการ

ขนสงสินคา (Logistics) 

/ ลักษณะ… 



๓๕ 
 
 ลักษณะโครงการ 

 ดําเนินการเปลี่ยนหมอนไมเปนหมอนคอนกรีต Mono Block พรอมเครื่องยึดเหนี่ยวราง

แบบสปริงครบชุด เปลี่ยนรางขนาด ๗๐ ปอนด เปนรางขนาด ๑๐๐ ปอนด ดําเนินการเปลี่ยนประแจขนาด 

๗๐ ปอนด เปนประแจขนาด ๑๐๐ ปอนด เปลี่ยนทางผานแอสฟลท เปนทางผานคอนกรีตอัดกําลังสูง พรอมเปลี่ยน

ประแจเขาทาง และอ่ืนๆ เปนระยะทาง ๒๗๘ กิโลเมตร 

 ขอบเขต/พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 

 ครอบคลุมพ้ืนท่ีจาก กม.๓๔๖+๙๗๖.๐๐ – กม.๖๒๓+๗๕๖.๗๕๖ ระยะทางประมาณ ๒๗๘ 

กิโลเมตร ระหวางสถานีชุมทางบัวใหญ – หนองคาย 

 ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

 เริ่มดําเนินการตั้งแตวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

ผลการประเมินโครงการ 

 การประเมินผลโครงการโดยพิจารณาถึงหลักเกณฑ ๕ ประการ ไดแก ความสอดคลองของ

วัตถุประสงค (Relevance) ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ผลกระทบ (Impact) 

และความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability) สรุปได ดังนี้ 

/ ตารางสรุป... 



๓๖ 

ตารางสรุปผลการประเมินโครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะท่ี ๖ ระหวางสถานีชุมทางบัวใหญ – หนองคาย ของการรถไฟแหงประเทศไทย 

โครงการ 
วงเงิน 

(ลานบาท) 

เกณฑการประเมิน ระดับ 
ความพึงพอใจรวม 

ขอเสนอแนะ 
ความสอดคลอง ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล ความยั่งยืน ผลกระทบ 

รัฐวิสาหกิจ 

๒) โครงการ
ปรับปรุง 
ทางรถไฟ 
ระยะที่ ๖ 
ระหวาง
สถานีชุมทาง
บัวใหญ – 
หนองคาย 
(การรถไฟ
แหงประเทศ 
ไทย) 

๖,๕๕๙.๐๐ สอดคลองกบันโยบาย
รัฐบาล ดังนี้ 
- การปรับปรุงทาง 
รถไฟที่ไมปลอดภัย 
ตอการเดินรถเพื่อให 
มีความแข็งแรงมาก
ขึ้น การเดินรถมี 
ความปลอดภัยสูงขึ้น 
โครงสรางสามารถ 
รองรับน้ําหนักได 
สูงขึ้น และความเร็ว 
ในการเดินรถเร็วขึ้น 
- เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของ 
ประเทศตามนโยบาย 
รัฐบาลดานการขนสง 
ทางรถไฟเปนการ 
ขนสงหลัก ซ่ึง 
สอดคลองกับ 
ยุทธศาสตรทาง 
คมนาคมดานการ 
พัฒนาระบบโลจิสติกส 
ทางภาคพื้นในการ 
เพิ่มความสามารถ 
ในการขนสงทาง 
รถไฟ 

๑. ดานขอบเขตการดําเนินโครงการ : 

 
 
๒. ดานกิจกรรมการกอสรางของโครงการ : 
   ๒.๑ งานโยธา ประกอบดวย 
         - ปรับเปล่ียนแนวทางโคงแคบใหมี
รัศมีอยางตํ่า ๑,๐๐๐ เมตร เพือ่รองรับ
ความเร็วขบวนรถทีเ่พิ่มขึน้ 
         - ปรับปรุงคันทาง (Sub grade) และ
รางระบายน้ําในสวนที่จาํเปน เพื่อใหการ
ระบายน้าํดีขึ้น 
        - เสริมความมั่นคงไหลทางและ 
ลาดตัดทางในสวนที่จําเปน 
        - ปรับปรุงชานชาลาสถานแีละ 
หลังคาคลุม ชานชาลาที่กาํหนด เพือ่ให 
สอดคลองกับการปรับยกระดับรางใหม 

เมื่อพิจารณาจากการบรรลุ 
เปาหมายตัวชี้วัดผลผลิตของ 
โครงการที่กําหนดไว การ
ดําเนินโครงการสามารถ 
ดําเนินงานไดตามเปาหมาย 
คือ เปล่ียนหมอนรถไฟจาก 
หมอนไมเปนหมอนคอนกรีต 
Mono Block พรอมเคร่ือง 
ยึดเหนี่ยวรางแบบสปริง 
ครบชุด เปล่ียนรางรถไฟ 
จากรางขนาด ๗๐ ปอนด 
เปนรางขนาด ๑๐๐ ปอนด 
เปล่ียนประแจ ขนาด ๗๐  
ปอนด เปนประแจขนาด  
๑๐๐ ปอนด เปล่ียนทาง 
แอสฟลทสําหรับทางผาน 
เสมอระดับรางรถไฟเปน 
คอนกรีตอัดแรงกําลังสูง  
เปนระยะทาง ๒๗๘ 
กิโลเมตร ซ่ึงการปรับปรุงทาง 
รถไฟดังกลาวชวยใหการ 
เดินรถมีความปลอดภัยสูงขึ้น 
ความเร็วเฉล่ีย และระยะเวลา 
ในการเดินรถดีขึ้น รวมถึง 
การลดอุบัติเหตุจากขบวน 
รถไฟตกรางอันเนื่องมาจาก 
ความไมมั่นคงทางรถไฟ 

ระยะที่ ๑ ชวงประกัน 
ผลงานจากผูรับจาง :  
โครงการไดมีการจัด 
เตรียมการบริหารและ 
จัดการตามแผนบาํรุงรักษา  
และความตอเนื่องของ 
การดําเนินงานใหบริการ 
ภายหลังโครงการเสร็จส้ิน  
โดยกําหนดการใหบริการ 
และการบาํรุงรักษาจาก 
ผูรับจางซ่ึงเปนเง่ือนไข 
การประกันผลงานเปน 
ในสวนของงาน ๒ ป  
โดยผูรับจางกจิการรวมคา 
เอ เอส เอส ที ทั้งนี้ รฟท.  
จะเปนผูตรวจสอบและ 
ประสานผูรับจาง เพื่อ 
ดําเนินการปรับปรุงดูแลทาง 
รางใหมีสภาพตามมาตรฐาน 
ที่ดีตอไป  
ระยะที่ ๒ ชวงหลังประกัน 
ผลงานเปนตนไป : อยู 
ภายใตความรับผิดชอบ 
ศูนยบํารุงทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
กองบํารุงทางเขตขอนแกน  
ฝายการชางโยธา รฟท.  
 

เมื่อพิจารณาจากการเกิด 
ผลลัพธทางออมจากการ 
ดําเนินโครงการที่จะสงผล 
กระทบทั้งเชิงบวกและเชิง 
ลบ โดยการปฏบิัติงาน 
ระหวางปรับปรุงทางรถไฟ 
ในการเดินรถเปนการ
ปฏิบัติงานชวงนอกเหนือ 
จากการเดินรถของรถไฟ 
และการดําเนินการอยูใน 
พื้นที่ของ รฟท. จึงไมกระทบ 
ตอการเดินทางและดําเนิน 
ชีวิตของประชาชน เมื่อ 
โครงการดําเนินการแลวเสร็จ 
ประกอบดวยเปล่ียนหมอน 
รถไฟ รางรถไฟ เคร่ืองยดึ 
เหนี่ยวและแผนปูทางผาน 
สามารถเพิ่มความแข็งแรง 
ของโครงสรางรางรถไฟ 
เพิ่มความปลอดภยัใหกบั 
การเดินรถโดยสารและ 
การขนสง และความเชื่อมั่น 
ของผูใชบริการรถไฟ 
ประชาชนและผูสัญจร
โดยรอบ รวมถึงชวยลด
ระยะเวลาการเดินรถ ซ่ึง
สงผลกระทบเชิงบวกใหกับ 

พึงพอใจมากที่สุด 
(A) 

๑. เนื่องจากไมสามารถ 
ดําเนินงานในพื้นที่ได 
ตลอดเวลา ตองรอ 
ชวงเวลาที่ไมมีการเดินรถ 
จึงทําใหการลงพื้นที ่
ดําเนินงานไดไม 
ตอเนื่อง อาจตอง 
วางแผนเสนทาง 
ดําเนินงานกับตาราง 
การเดินรถใหเหมาะสม 
และใชเวลาใหคุมคา 
ที่สุด 
๒. ควรมีการจัดเตรียม 
หัวรถจักรและตูขนสง 
วัสดุเขาหนางาน 
สําหรับโครงการไดใช 
งานอยางตอเนื่อง 
เพื่อใหการดําเนิน 
โครงการเปนไปดวย 
ความรวดเร็ว 
๓. เนื่องจากโครงการ 
มีการจัดหาเคร่ืองจักร 
บํารุงทางทั้ง ๕ รายการ 
เพื่อใชในการดําเนิน 
โครงการ เมื่อโครงการ 
แลวเสร็จไดมีการโอน 
ใหฝายการชางโยธา 

 
ขอบเขตงาน

โครงการ 
แผน ผล 

เตรียมโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 

จัดเตรียม
รายละเอียด และ
นําเสนอ
คณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติ
โครงการ 

มติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี ๓ พ.ค. 
๒๕๕๔ 

การเลือก 
ผูรับจาง 

จัดเตรียม
รายละเอียด  และ
ข้ันตอนการ
ประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  
(E-Auction) 

กิจการรวมคา  
เอ เอส เอส ที 

การกอสราง ระยะทาง ๒๗๘ 

กิโลเมตร 

ระยะทาง ๒๗๘ 

กิโลเมตร 

/ ตารางสรุป… 



๓๗ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินโครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะท่ี ๖ ระหวางสถานีชุมทางบัวใหญ – หนองคาย ของการรถไฟแหงประเทศไทย 

โครงการ 
วงเงิน 

(ลานบาท) 

เกณฑการประเมิน ระดับ 
ความพึงพอใจรวม 

ขอเสนอแนะ 
ความสอดคลอง ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล ความยั่งยืน ผลกระทบ 

       ๒.๒ งานทางรถไฟ ประกอบดวย 
         - จัดหา และเปล่ียนรางขนาด
น้ําหนัก ๑๐๐ ปอนด/หลา แทนรางเดิม
ขนาดน้ําหนกั ๗๐ ปอนด/หลา 
         - จัดหา และเปล่ียนหมอน
คอนกรีตอัดแรงพรอมเคร่ืองยึดเหนี่ยว
ราง แบบสปริงแทนหมอนไมเดิม 
         - จัดหา และเปล่ียนประแจทาง
หลีกใหมีขนาดใหญขึ้น เพื่อใหสัมพันธกบั
รางที่เปล่ียนใหม 
         - ทําความสะอาดหินโรยทาง 
(Ballast) และเปล่ียน / เพิ่มความหนา
หินโรยทางใหมใหไดตามมาตรฐานทาง
สายใหม 
         - ปรับปรุงทางหลีกในยานสถานี
ใหสัมพันธกับระดับทางประธานใหม 
ปรับปรุงทางผานเสมอระดับใหไดตาม
มาตรฐานใหม 
    ๒.๓ งานสะพาน ประกอบดวย 
         - เสริมความมั่นคงแข็งแรง
สะพานเหล็ก เพื่อรองรับน้ําหนกักดเพลา 
๒๐ ตันตอเพลา 
         - เสริมขอบกระบะสะพาน
คอนกรีต 
         - ยกระดับสะพานใหเสมอระดับ
ทางใหม     

 จะเปนผูเขามาดูแลและ
บํารุงรักษาตอเนื่องตลอด
อายกุารใชงานใหผลลัพธ
ของโครงการบรรลุ
วัตถุประสงคตอไป โดยไดรับ
การจัดสรรเงินบํารุงรักษา
จากงบประมาณประจําป
ของ รฟท. ซ่ึงมีการวางแผน
งานบํารุงรักษาและแหลงเงิน
อยางชัดเจน ดังนั้น โครงการ
จึงมีความยั่งยืนในระยะยาว 
ซ่ึงทําใหโครงการไดใช
ประโยชนตามวัตถุประสงค
ตอไป 

สังคมและประชาชนทั้งดาน
สังคมและระบบเศรษฐกิจ 

 เปนผูมีหนาที่ในการ
บํารุงรักษาและใชใน
ภารกิจซอมแซมทาง
รถไฟ ประกอบกับ
ภารกิจที่มจีํานวนมาก 
จึงไมเพียงพอตอการ
บํารุงทางในปจจุบัน 
จําเปนอยางยิ่งที่ รฟท. 
ควรมีแผนการจัดหา
เคร่ืองจักรบํารุงทาง  
ที่ชัดเจน เพื่อให
เพียงพอกับภารกจิ 
ที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
อีกทั้งควรมีการต้ัง
งบประมาณในการ
บํารุงรักษาที่ชัดเจน
เพื่อใหการใชงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

         
/ ตารางสรุป… 
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ตารางสรุปผลการประเมินโครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะท่ี ๖ ระหวางสถานีชุมทางบัวใหญ – หนองคาย ของการรถไฟแหงประเทศไทย 

โครงการ 
วงเงิน 

(ลานบาท) 

เกณฑการประเมิน ระดับ 
ความพึงพอใจรวม 

ขอเสนอแนะ 
ความสอดคลอง ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล ความยั่งยืน ผลกระทบ 

 

 

       ๒.๔ งานจัดหาเคร่ืองจักรบํารุงทาง 
ประกอบดวย 
         - Plain Line Tamping  Machine 
(รถอัดหินในทาง) จํานวน ๑ คัน 
         - Switch & Crossing Tamping 
Machine (รถอัดหินประแจ) จํานวน ๑ คัน 
        - Ballast Regulator Machine 
(รถเกล่ียหิน) จาํนวน ๑ คัน 
         - Track Stabilizer Machine 
(รถส่ันหิน) จํานวน ๑ คัน 
         - Ballast Hopper Wagon 
(รถบรรทุกหินโรยทาง) จํานวน ๔๐ คัน 
๓. ดานระยะเวลาการดําเนินโครงการ : 
ดําเนินโครงการแลวเสร็จเปนไปตาม
รายละเอียดทีก่ําหนดไวในสัญญา 
อยางไรก็ดี การดําเนินโครงการลาชากวา
แผนที่กําหนดไวรวม ๓๓๐ วัน หรือคิด
เปนรอยละ ๑๔๕ ของแผนที่กาํหนดไว 
โดยหนวยงานไดมีการขยายระยะเวลา 
ดําเนินโครงการถึง ๒ คร้ัง 
๔. ดานคาใชจายโครงการ : กรอบวงเงิน
รวมของโครงการ จาํนวน ๖,๕๔๙ ลานบาท 
จากการดําเนินโครงการไดมีการกอสราง
แลวเสร็จและมีการเบิกจายทั้งส้ิน 
จํานวน ๖,๕๒๙.๙๒ ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ ๙๙.๗๑ 

     

         
/ ตารางสรุป… 
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โครงการ 
วงเงิน 

(ลานบาท) 

เกณฑการประเมิน ระดับ 
ความพึงพอใจรวม 

ขอเสนอแนะ 
ความสอดคลอง ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล ความยั่งยืน ผลกระทบ 

    ๕. แผนและผลการเบิกจายเงิน 

 
 

     

/ ผลประโยชน... 

 

ไตรมาส แผน (ลานบาท) ผล (ลานบาท) 

๓/๒๕๕๔ ๑๙๙.๑๙๐ ๕๗.๑๙๖ 

๔/๒๕๕๔ ๗๑๒.๗๗๐ ๘๒๒.๕๐๓ 

๑/๒๕๕๕ ๑,๑๓๖.๙๒๐ ๕๕๙.๐๔๘ 

๒/๒๕๕๕ ๑,๔๒๕.๒๔๐ ๕๕๓.๘๑๑ 

๓/๒๕๕๕ ๑,๘๖๔.๕๘๐ ๘๕๖.๑๔๙ 

๔/๒๕๕๕ ๗๒๐.๐๘๐ ๙๕๗.๓๒๖ 

๑/๒๕๕๖ ๔๔๖.๗๘๐ ๑,๐๖๒.๖๖๑ 

๒/๒๕๕๖ ๔๓.๔๔๐ ๗๒๖.๔๙๓ 

๓/๒๕๕๖ - ๓๕๔.๒๓๓ 

๔/๒๕๕๖ - ๒๑๖.๔๗๑ 

๑/๒๕๕๗ - ๑๓๙.๗๒๘ 

๒/๒๕๕๗ - ๒๒๔.๓๐๖ 

รวม ๖,๕๔๙.๐๐๐ ๖,๕๒๙.๙๒๓ 

 



๔๐ 
 

ผลประโยชนท่ีไดรับจากโครงการ 

เม่ือดําเนินโครงการแลวเสร็จจะชวยใหการบริการเดินรถมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเปลี่ยนไมหมอนที่มีอายุการใชงานมานานและมีสภาพชํารุด เปนไมหมอนคอนกรีต

แบบ Mono Block รวมท้ังการเชื่อมราง ทําใหการเดินรถราบเรียบมากข้ึน สามารถชวยลดความเสี่ยงจาก

อุบัติเหตุรถไฟตกราง ดานระยะเวลาการเดินรถ ชวยใหการเดินรถตรงเวลามากขึ้นและเดินรถไดตาม

ความเร็วที่กําหนด โดยหลังจากการดําเนินโครงการจะสามารถเพ่ิมความเร็วของขบวนรถไดสูงสุด ๑๒๐ 

กิโลเมตร/ชั่วโมง และเม่ือเปลี่ยนรางเปนขนาด ๑๐๐ ปอนด ความสามารถในการขนสงสินคามีประสิทธิภาพ

มากข้ึน ซ่ึงสามารถรองรับการขนสงขบวนรถท่ีมีน้ําหนัก ๒๐ ตัน/เพลา  

โดยสามารถแยกผลประโยชนท่ีไดรับตอโครงการ ในแตละดาน ดังนี้ 

๑. โครงสรางรางรถไฟมีความแข็งแรงข้ึน โดยการเปลี่ยนหมอนรถไฟจากหมอนไมเปนหมอน

คอนกรีต เพ่ิมขนาดราง ประแจพรอมเครื่องยึดเหนี่ยวรางแบบสปริงครบชุด 

๒. การเดินรถของรถไฟมีความปลอดภัยสูงข้ึนถึงจุดหมายปลายทางไมลาชากวากําหนด และ

สามารถเพ่ิมความเร็วในการเดินรถ และลดเวลาในการเดินทางลงได 

๓. การสูญเสียทรัพยสิน บาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนจากการตกรางของรถไฟลดนอยลง 

๔. ผูใชบริการไดรับความสะดวกสบายในการโดยสาร และมีความเชื่อม่ันในความปลอดภัยมากข้ึน  

โดยพิจารณาจากประโยชนของผูมีสวนสวนไดเสียตอโครงการดังนี้ 

๑. ผูประกอบการดานการขนสงทางราง พบวาเม่ือดําเนินโครงการสามารถสรางความเชื่อม่ัน

ใหกับผูประกอบขนสงตูคอนเทนเนอรทางราง สะดวก เพิ่มความปลอดภัย รวมถึงสามารถเพิ่มน้ําหนัก

ในการบรรทุกไดมากข้ึน โดยสามารถเพ่ิมยอดการขนสงไดมากกวาเดิมถึงรอยละ ๒๐ ซ่ึงสามารถรองรับการขนสง

ไดสูงสุด ๑๑ เท่ียวตอเดือน ทําใหสามารถเพ่ิมรายไดจากการขนสงสินคาท่ีเพ่ิมข้ึน อีกท้ังยังชวยใหการขนสง

ตรงเวลาเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดคาใชจายในการขนสงใหกับผูประกอบการ  

๒. ดานโรงแรมท่ีพักบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟหนองคาย พบวา ชวยสรางรายไดจากการท่ีมี

นักทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงผูเขาพักท่ีมาจากการโดยสารรถไฟเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ ๑๐ – ๒๐ 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 

โครงการมีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลในดานการพัฒนาระบบโลจิสติกสทางภาคพ้ืน 

เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของโครงสรางรางและความปลอดภัยในการเดินรถ รวมท้ังชวยลดการสูญเสียทรัพยสิน 

การบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนจากอุบัติเหตุทางรถไฟ โดยการดําเนินงานไดผลลัพธบรรลุตาม

วัตถุประสงค ระยะเวลาดําเนินงานเปนไปตามขอกําหนดตามสัญญาจางและไดรับการขยายระยะเวลา

ดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี แตการเบิกจายเงินชวงแรกเบิกจายชากวาแผนการเบิกจาย สวนการบํารุงรักษา

ไดมีการจัดหาแหลงเงินในการบํารุงรักษาเรียบรอยแลว การประเมินผลของโครงการจึงอยู ในระดับ A พอใจ

มากท่ีสุด อยางไรก็ดี เนื่องจากวัสดุกอสรางบางอยางตองสั่งจากตางประเทศ ซ่ึงมีระยะเวลาในการผลิตและการขนสง

ท่ีคอนขางนาน ประกอบกับปญหาการขาดแคลนแรงงานจากการปรับคาจางแรงงานข้ันต่ําเปน ๓๐๐ บาท และ

การกอสรางแตละเสนทาง รฟท. ไมไดสั่งปดทาง นอกจากนี้ โครงการขาดหัวรถจักรและตูเพื่อใชขนสงวัสดุ

เขาหนางาน การขนสงแตละครั้งจึงตองรอหัวรถจักรและตูท่ีวางจึงทําใหโครงการดําเนินการชากวากําหนดการเดิม 

/ บทเรียน… 



๔๑ 
 

บทเรียนท่ีไดรับและขอเสนอแนะ 

๑. เนื่องจากไมสามารถดําเนินงานในพื้นที่ไดตลอดเวลา ตองรอชวงเวลาที่ไมมีการเดินรถ 

จึงทําใหการลงพื้นที่ดําเนินงานไดไมตอเนื่อง อาจตองวางแผนเสนทางดําเนินงานกับตารางการเดินรถ

ใหเหมาะสม และใชเวลาใหคุมคาท่ีสุด 

๒. ควรมีการจัดเตรียมหัวรถจักรและตูขนสงวัสดุเขาหนางานสําหรับโครงการไดใชงาน

อยางตอเนื่อง เพ่ือใหการดําเนินโครงการเปนไปดวยความรวดเร็ว 

๓. เนื่องจากโครงการดังกลาวมีการจัดหาเครื่องจักรบํารุงทางท้ัง ๕ รายการ เพ่ือใชในการ

ดําเนินโครงการ เม่ือโครงการแลวเสร็จไดมีการโอนใหฝายการชางโยธาเปนผูมีหนาที่ในการบํารุงรักษาและ

ใชในภารกิจซอมแซมทางรถไฟ ประกอบกับภารกิจท่ีมีจํานวนมาก จึงไมเพียงพอตอการบํารุงทางในปจจุบัน 

จําเปนอยางยิ่งท่ี รฟท. ควรมีแผนการจัดหาเครื่องจักรบํารุงทางท่ีชัดเจน เพ่ือใหเพียงพอกับภารกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึน

ในอนาคต อีกท้ังควรมีการตั้งงบประมาณในการบํารุงรักษาท่ีชัดเจน เพ่ือใหการใชงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

---------------------------------------------------- 
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