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II..  ความเป,นมาและข.อเท็จจริงความเป,นมาและข.อเท็จจริง  
  พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 มาตรา 17 กําหนดให(กระทรวงการคลัง
รายงานการกู(เงินและการคํ้าประกันท่ีกระทําในป.งบประมาณท่ีล/วงมาแล(ว ให(รัฐสภาทราบภายใน 60 วัน นับแต/
วันสิ้นป.งบประมาณ โดยรายงานดังกล/าวอย/างน(อยต(องระบุรายละเอียดของการกู(เงินและการคํ้าประกัน รวมถึง
ผลสัมฤทธิ์ท่ีได(รับหรือคาดว/าจะได(รับ 
  ในการบริหารหนี้สาธารณะในแต/ละป.งบประมาณ คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหาร
หนี้สาธารณะท่ีมีรัฐมนตรีว/าการกระทรวงการคลังเป>นประธานได(จัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําป.
งบประมาณข้ึนและนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยแผนดังกล/าวใช(เป>นกรอบในการดําเนินการ
บริหารและจัดการหนี้สาธารณะ รวมท้ังมีการปรับปรุงแผนระหว/างป.เพ่ือให(สอดคล(องกับฐานะการคลังของรัฐบาล 
ความต(องการใช(เงินกู( และภาวะตลาดท่ีเอ้ืออํานวยต/อการบริหารหนี้ 
  โครงสร(างของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําป.งบประมาณ 2554 ประกอบด(วย 4 แผนงานย/อย ได(แก/  

 1. แผนการก/อหนี้ใหม/ 
 2. แผนการปรับโครงสร(างหนี้ 
 3. แผนการบริหารความเสี่ยง 
 4. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีไม/ต(องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต(กรอบแผนการ

บริหารหนี้สาธารณะ 
 แผนงานย/อยท่ี 1-3 นั้น เป>นแผนฯ ท่ีคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ 
จะพิจารณาให(ความเห็นชอบการบรรจุวงเงินกู(และบริหารหนี้ในแผนฯ ตามความเหมาะสมและจําเป>น รวมท้ัง 
พิจารณาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับระบบเศรษฐกิจ การเงินการคลังจากการดําเนินกิจกรรมดังกล/าวท้ังหมดและ 
สําหรับแผนงานย/อยท่ี 4 คณะกรรมการฯ ได(มีมติให(แยกกิจกรรมดังกล/าวออกมา โดยไม/ต(องขออนุมัติภายใต( 
กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ แต/ยังคงต(องดําเนินการตามข้ันตอนการกู(เงินอ่ืน และรายงานให(คณะกรรมการฯ 
และคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ โดยมีรายละเอียดของแต/ละแผนงานดังนี้ 

1. แผนการก�อหนี้ใหม� ประกอบด(วย 
1.1 การก�อหนี้ใหม�ของรัฐบาล  

1.1.1 หนี้ในประเทศ จําแนกตามวัตถุประสงคDของการกู(เงิน ดังนี้  
(1) การกู(เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ เป>นการกู(เงินใหม/ภายใต(การ 

จัดทํางบประมาณแบบขาดดุล ประจําป.งบประมาณ 2554 โดยการจัดหาเงินกู(เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณนี้ 
กระทรวงการคลังจะดําเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลรวมกับตราสารหนี้อ่ืน เช/น ต๋ัวสัญญาใช(เงิน ต๋ัวเงินคลัง หรือ
การทําสัญญาเงินกู( ท้ังนี้ การกู(เงินจะข้ึนอยู/กับความจําเป>นในการใช(จ/ายของรัฐบาลด(วย 

(2) การกู(เงินเพ่ือฟIJนฟูและเสริมสร(างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ เป>นการกู(เงินใหม/ 
ภายใต(พระราชกําหนดให(อํานาจกระทรวงการคลังกู(เงินเพ่ือฟIJนฟูและเสริมสร(างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 
2552 เพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติการไทยเข(มแข็ง 2555 ตามมาตรการฟIJนฟูเศรษฐกิจ ระยะท่ี 2 ของรัฐบาล โดยกรอบ
วงเงินกู(ตาม พ.ร.ก. ดังกล/าวเท/ากับ 400,000 ล(านบาท โดยการกู(เงินต(องกระทําให(แล(วเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 
2553 ซ่ึงในป.งบประมาณ 2554 ยังเหลือวงเงินท่ีต(องดําเนินการให(แล(วเสร็จอีก 60,000 ล(านบาท 
   1.1.2 หนี้ต�างประเทศ เป>นการกู(เงินจากแหล/งเงินต/างประเทศเพ่ือใช(ในโครงการลงทุน
ท่ีมีค/าใช(จ/ายส/วนหนึ่งท่ีต(องจ/ายเป>นเงินตราต/างประเทศ หรือมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมอย/างคุ(มค/า 
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1.1.3 การกู.เงินของรัฐบาลเพ่ือให.กู.ต�อ เป>นการกู(เงินใหม/ของรัฐบาลเพ่ือให(การ 
รถไฟฟNาขนส/งมวลชนแห/งประเทศไทยและการรถไฟแห/งประเทศไทยกู(ต/อ 

1.2  การก�อหนี้ใหม�ของรัฐวิสาหกิจ 
1.2.1 หนี้ในประเทศ จําแนกตามวัตถุประสงคDของการกู(เงินได( ดังนี้ 

  (1) การกู(เงินในประเทศเพ่ือทดแทนเงินกู(จากต/างประเทศ เป>นการกู(เงินบาทจาก
แหล/งเงินทุนในประเทศเพ่ือใช(จ/ายในส/วนของค/าใช(จ/ายท่ีเป>นเงินตราต/างประเทศ (Foreign Cost) ซ่ึงได(กําหนดไว( 
เดิมว/าจะกู(จากตลาดเงินทุนต/างประเทศและแหล/ง Export Credit โดยมีเปNาหมายเพ่ือลดความเสี่ยงจากอัตรา 
แลกเปลี่ยน ลดต(นทุนการกู(เงิน และสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 
   (2) เงินกู(บาทสมทบโครงการเงินกู(จากต/างประเทศ เป>นการกู(เงินเพ่ือสมทบ
ค/าใช(จ/ายในการดําเนินโครงการเงินกู(ต/างประเทศให(สอดคล(องกับกําหนดการใช(เงิน เพ่ือให(สามารถดําเนิน
โครงการแล(วเสร็จตามแผนงานและเปNาหมายท่ีกําหนด 
 (3) เงินกู(เพ่ือลงทุน เป>นการกู(เงินจากแหล/งทุนในประเทศเพ่ือเป>นค/าใช(จ/ายใน
โครงการลงทุนท่ีมีความต(องการเป>นเงินบาทท้ังสิ้น 
 (4) เงินกู(เพ่ือดําเนินกิจการท่ัวไปและอ่ืนๆ เป>นการกู(เงินเพ่ือใช(จ/ายในการเสริม
สภาพคล/อง ปล/อยสินเชื่อ และการดําเนินงานปกติของหน/วยงาน 
 1.2.2 หนี้ต�างประเทศ เป>นการกู(เงินเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยกู(จากแหล/ง
เงินต/างประเทศเพ่ือใช(ในโครงการท่ีมีค/าใช(จ/ายส/วนหนึ่งท่ีต(องจ/ายเป>นเงินตราต/างประเทศหรือมีผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย/างคุ(มค/า 
 2.   แผนการปรับโครงสร.างหนี้ ประกอบด(วย 
   2.1 การปรับโครงสร.างหนี้ของรัฐบาล : หนี้ในประเทศ จําแนกตามวัตถุประสงคDของ 
หนี้เงินกู(ได( ดังนี้ 
    2.1.1 หนี้เงินกู(เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ เป>นการบริหารจัดการหนี้ในประเทศ
ของรัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง Roll-over ต๋ัวเงินคลังเพ่ือบริหารดุลเงินสด และต๋ัวเงินคลังเพ่ือชดเชยการ 
ขาดดุลงบประมาณ และการ Roll-over พันธบัตรรัฐบาลท่ีครบกําหนดชําระในป.งบประมาณ 2554 เนื่องจาก 
เป>นส/วนท่ียังไม/ได(รับจัดสรรงบประมาณในการชําระต(นเงิน ท้ังนี้ การบริหารและจัดการหนี้มีวัตถุประสงคDเพ่ือ 
ลดต(นทุนเงินกู( และลดภาระดอกเบ้ียในอนาคต 
   2.2.2 หนี้เงินกู(เพ่ือชดใช(ความเสียหายให(กองทุนเพ่ือการฟIJนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน (Financial Institutions Development Fund: FIDF) เป>นการบริหารจัดการหนี้ภายใต(พระราช
กําหนดให(อํานาจกระทรวงการคลังกู(เงินและจัดการเงินกู(เพ่ือช/วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟIJนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 และพระราชกําหนดให(อํานาจกระทรวงการคลังกู(เงินและจัดการเงินกู(เพ่ือช/วยเหลือ
กองทุนเพ่ือการฟIJนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2545 

2.2.3 หนี้เงินกู(เพ่ือฟIJนฟูและเสริมสร(างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ เป>นการบริหารจัดการ 
หนี้ภายใต(พระราชกําหนดให(อํานาจกระทรวงการคลังกู(เงินเพ่ือฟIJนฟูและเสริมสร(างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 
 2.2 การปรับโครงสร.างหนี้ของรัฐวิสาหกิจ : หนี้ในประเทศ เป>นการบริหารจัดการหนี้ของ
รัฐวิสาหกิจโดยการ Roll-over หนี้ท่ีครบกําหนดชําระคืนในป.งบประมาณ 2554 เพ่ือขยายระยะเวลาเงินกู(ให(
สอดคล(องกับระยะคืนทุนของโครงการและขยายอายุหนี้ออกไป 
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 3.   แผนการบริหารความเส่ียง มีเปNาหมายเพ่ือลดต(นทุนและความเสี่ยงของหนี้ในประเทศและ
หนี้ต/างประเทศให(อยู/ในระดับเหมาะสม แบ/งเป>น 
 3.1 Refinance เป>นการเปลี่ยนเง่ือนไขการกู(โดยการกู(เงินใหม/เพ่ือชําระคืนหนี้เดิม โดยจะ
ดําเนินการเม่ืออัตราดอกเบ้ียเดิมสูงกว/าอัตราดอกเบ้ียตลาดของสกุลเงินเดียวกัน 
 3.2 Swap Arrangement ประกอบด(วย  
   3.2.1 Cross Currency Swap (CCS) เป>นการแปลงภาระหนี้เป>นอีกสกุลเงินเพ่ือปlด 
ความเสี่ยงด(านอัตราแลกเปลี่ยน จะดําเนินการเม่ืออัตราดอกเบ้ียเดิมตํ่ากว/าอัตราดอกเบ้ียตลาดของสกุลเงินเดียวกัน  
 3.2.2 Interest Rate Swap (IRS) เป>นการแปลงภาระหนี้จากอัตราดอกเบ้ียแบบ 
Floating Rate เป>น Fixed Rate หรือจาก Fixed Rate เป>น Floating Rate เพ่ือประหยัดต(นทุนและลดความ
เสี่ยงด(านอัตราดอกเบ้ีย  
 
 4.   แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีไม�ต.องขออนุมัติภายใต.กรอบแผนฯ 
    4.1  การก�อหนี้ใหม� ประกอบด(วย เงินกู(ของรัฐวิสาหกิจท่ีมีสถานะเป>นบริษัทมหาชนจํากัด 
และเงินกู(ระยะสั้นเพ่ือเสริมสภาพคล/องในรูป Credit line ท่ีมีการใช(วงเงินต/อเนื่องทุกป. 
  4.2  การบริหารหนี้ ประกอบด(วย การปรับโครงสร(างหนี้โดยการ Roll-over หนี้ท่ีครบ
กําหนดชําระในป.งบประมาณ 2554 การ Refinance และการบริหารความเสี่ยงโดยการทํา Swap Arrangement 
 โดยในป.งบประมาณ 2554 คณะรัฐมนตรีได(มีมติอนุมัติและรับทราบแผนการบริหารหนี้
สาธารณะ ประจําป.งบประมาณ 2554 รวมท้ังการปรับปรุงแผนระหว/างป.รวม 2 ครั้ง มีวงเงินดําเนินการ 
1,397,917.36 ล(านบาท ดังนี้ 

 หน/วย : ล(านบาท 
รายการแผน วงเงิน 

1.  แผนการก�อหนี้ใหม� 569,224.04 
     1.1  รฐับาล 
     1.2  รฐัวิสาหกิจ 

483,285.71 
85,938.33 

2.  แผนการปรับโครงสร.างหนี้ 608,900.10 
 2.1  รัฐบาล 
 2.2  รัฐวิสาหกิจ 

501,796.56 
107,103.54 

3. แผนการบริหารความเส่ียง 80,000.00 
4. แผนการบริหารจัดการหนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีไม�ต.องขออนุมัติภายใต.กรอบแผนฯ 139,793.22 

4.1  การก/อหนี้ใหม/ 
4.2  การบริหารหนี้ 

34,350.00 
105,443.22 

รวม (1-3) 1,258,124.14 
รวม (1-4) 1,397,917.36 
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IIII..  ผลการดําเนินการตามแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ผลการดําเนินการตามแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําป(งบประมาณ 2554ประจําป(งบประมาณ 2554  
 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2554 รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการตามแผนการบริหารหนี้
สาธารณะ ประจําป.งบประมาณ 2554 ได(รวม 974,514.00 ล(านบาท คิดเป>นร(อยละ 69.71 ของแผน ดังนี้ 

  หน/วย : ล(านบาท
รายการ แผน ผลดําเนินงาน ร.อยละ 

1.  แผนการก�อหนี้ใหม� 569,224.04 326,253.20 57.32 
     1.1  รฐับาล 
     1.2  รฐัวิสาหกิจ 

483,285.71 
85,938.33 

277,856.22 
48,396.98 

57.49 
56.32 

2.  แผนการปรับโครงสร.างหนี้ 608,900.10 578,730.39 95.05 
    2.1  รัฐบาล 
    2.2  รัฐวิสาหกิจ                                                                                                                             

501,796.56 
107,103.54 

471,626.85 
107,103.54 

93.99 
100.00 

3. แผนการบริหารความเส่ียง 80,000.00 17,909.07 22.39 
4. แผนการบริหารจัดการหนี้ของรัฐวิสาหกิจ 
ท่ีไม�ต.องขออนุมัติภายใต.กรอบแผนฯ 

139,793.22 51,621.34 36.93 

    4.1  การก/อหนี้ใหม/ 
    4.2  การบริหารหนี้ 

34,350.00 
105,443.22 

30,207.39 
21,413.95 

87.94 
20.31 

รวม (1-3) 1,258,124.14 922,892.66 73.35 
รวม (1-4) 1,397,917.36 974,514.00 69.71 

 
 1. แผนการก�อหนี้ใหม� ประกอบด(วย 
 1.1 การก�อหนี้ใหม�ของรัฐบาล  
 1.1.1 หนี้ในประเทศ กระทรวงการคลังได(ดําเนินการดังนี้ 
  (1) กู(เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณรวมท้ังสิ้น 200,666.035 ล(านบาท  
โดยออกต๋ัวเงินคลัง 45,691.00 ล(านบาท พันธบัตรรัฐบาล 153,900.00 ล(านบาท และพันธบัตรออมทรัพยD  
1,075.035 ล(านบาท 
   (2) กู(เงินเพ่ือฟIJนฟูและเสริมสร(างความม่ันคงทางเศรษฐกิจจํานวน 59,960.44  
ล(านบาท โดยการทําสัญญาเงินกู(กับธนาคาร 4 แห/ง ได(แก/ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน 
 1.1.2 หนี้ต/างประเทศ กระทรวงการคลังได(ลงนามในสัญญาเงินกู(กับธนาคารพัฒนา
เอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธD 2554 วงเงิน 9,229.74 ล(านบาท หรือ
เทียบเท/า 300 ล(านเหรียญสหรัฐ และได(ดําเนินการเบิกจ/ายเงินกู(ดังกล/าวแล(ว 2,972.50 ล(านบาท หรือเทียบเท/า 
100.00 ล(านเหรียญสหรัฐ เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2554   
 1.1.3 การกู(เงินของรัฐบาลเพ่ือให(กู(ต/อ  กระทรวงการคลังได(ลงนามในสัญญาเงินกู(กับ 
ธนาคารออมสิน และนําไปให(การรถไฟฟNาขนส/งมวลชนแห/งประเทศไทยกู(ต/อจํานวน 8,000.00 ล(านบาท 
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 1.2 การก�อหนี้ใหม�ของรัฐวิสาหกิจ : หนี้ในประเทศ วงเงินรวมท้ังสิ้น 48,396.98 ล(านบาท  
โดยจําแนกตามวัตถุประสงคDของการกู(เงินได(ดังนี้ 
  1.2.1 เงินกู(ในประเทศเพ่ือทดแทนเงินกู(จากต/างประเทศ การไฟฟNานครหลวงออก
พันธบัตร วงเงิน 300.00 ล(านบาท เพ่ือดําเนินโครงการปรับปรุงและขยายระบบจําหน/ายพลังไฟฟNาฉบับท่ี 10 โดย
กระทรวงการคลังไม/คํ้าประกัน 
 1.2.2 เงินกู(บาทสมทบโครงการเงินกู(จากต/างประเทศ รัฐวิสาหกิจ 2 แห/ง กู(เงินบาทสมทบ 
วงเงินรวม 1,404.47 ล(านบาท โดยกระทรวงการคลังไม/คํ้าประกันท้ังหมด ได(แก/ 
 (1) การไฟฟNานครหลวงออกพันธบัตร วงเงิน 1,300.00 ล(านบาท เพ่ือดําเนิน
โครงการปรับปรุงและขยายระบบจําหน/ายพลังไฟฟNาฉบับท่ี 10  
 (2) การไฟฟNาส/วนภูมิภาคออกพันธบัตร วงเงิน 104.47 ล(านบาท เพ่ือดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบสายส/งและสถานีไฟฟNา ระยะท่ี 6 ส/วนท่ี 1 และระยะท่ี 7 ส/วนท่ี 2  
  1.2.3 เงินกู(เพ่ือลงทุน รัฐวิสาหกิจ 5 แห/ง กู(เงินเพ่ือลงทุนในโครงการ วงเงินรวม 
15,526.16 ล(านบาท โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน วงเงิน 8,150.00 ล(านบาท และกระทรวงการคลัง 
ไม/คํ้าประกัน วงเงิน 7,376.16 ล(านบาท ได(แก/ 
 (1) การเคหะแห/งชาติกู(เงินจากธนาคารพาณิชยD วงเงินรวม 1,350.00 ล(านบาท  
โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน เพ่ือดําเนินโครงการบ(านเอ้ืออาทร ระยะ 4 และ 5  
 (2) การทางพิเศษแห/งประเทศไทยกู(เ งินจากธนาคารพาณิชยD วงเงินรวม 
1,200.00 ล(านบาท โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน เพ่ือดําเนินโครงการก/อสร(างทางเชื่อมต/อโครงการทางพิเศษ
สายบางพลี-สุขสวัสด์ิ กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม จํานวน 800.00 ล(านบาท และดําเนินโครงการทางพิเศษสาย
บางพลี-สุขสวัสด์ิ (ค/าจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน) จํานวน 400.00 ล(านบาท  
 (3) การประปาส/วนภูมิภาคออกพันธบัตร วงเงินรวม 1,800.00 ล(านบาท โดย
กระทรวงการคลังคํ้าประกัน เพ่ือดําเนินโครงการก/อสร(างและปรับปรุงประปาสาขาในจังหวัดต/างๆ  
 (4) การไฟฟNาส/วนภูมิภาคออกพันธบัตร วงเงินรวม 7,376.16 ล(านบาท โดย
กระทรวงการคลังไม/คํ้าประกัน เพ่ือดําเนินโครงการก/อสร(างและปรับปรุงเสริมระบบจําหน/ายระยะท่ี 6 จํานวน 
116.94 ล(านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส/งและสถานีไฟฟNาระยะท่ี 8 ส/วนท่ี 1 จํานวน 916.71 ล(านบาท 
โครงการพัฒนาระบบสายส/งและสถานีไฟฟNาระยะท่ี 8 ส/วนท่ี 2 จํานวน 818.09 ล(านบาท โครงการติดต้ังระบบ
ศูนยDสั่งการจ/ายไฟระยะท่ี 2 จํานวน 605.30 ล(านบาท โครงการเพ่ิมความเชื่อถือได(ของระบบไฟฟNาระยะท่ี 2 จํานวน 
278.94 ล(านบาท โครงการก/อสร(างระบบจําหน/ายด(วยสายเคเบ้ิลใต(น้ําไปยังเกาะท่ีมีไฟฟNาใช(แล(ว จํานวน 208.68  
ล(านบาท โครงการก/อสร(างและปรับปรุงเสริมระบบจําหน/ายระยะท่ี 7 จํานวน 1,756.26 ล(านบาท โครงการขยาย 
เขตไฟฟNาให(พ้ืนท่ีทํากินทางการเกษตร จํานวน 231.93 ล(านบาท โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบจําหน/าย 
2,151.30 ล(านบาท โครงการก/อสร(างระบบจําหน/ายด(วยสายเคเบ้ิลใต(น้ําไปยังเกาะต/างๆ จํานวน 0.05 ล(านบาท  
และโครงการเร/งรัดขยายระบบจําหน/ายไฟฟNาให(ครัวเรือนท่ีไม/มีไฟฟNาใช( จํานวน 291.95 ล(านบาท 
 (5) การรถไฟแห/งประเทศไทยกู(เงินจากธนาคารพาณิชยD วงเงินรวม 3,800.00  
ล(านบาท โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน เพ่ือดําเนินโครงการปรับปรุงทางระยะท่ี 5 และระยะท่ี 6  
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 1.2.4 เงินกู(เพ่ือดําเนินกิจการท่ัวไปและอ่ืนๆ รัฐวิสาหกิจ 7 แห/ง กู(เงินเพ่ือเสริมสภาพ
คล/องและดําเนินกิจการท่ัวไป วงเงินรวม 31,166.35 ล(านบาท โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน จํานวน 
28,576.35 ล(านบาท และกระทรวงการคลังไม/คํ้าประกัน จํานวน 2,590.00 ล(านบาท ได(แก/ 
 (1) การประปานครหลวงกู(เงินจากธนาคารพาณิชยD จํานวน 392.06 ล(านบาท  
เพ่ือชดเชยมาตรการลดค/าครองชีพ โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน    
 (2) การประปาส/วนภูมิภาคกู(เงินจากธนาคารพาณิชยD จํานวน 810.96 ล(านบาท 
เพ่ือชดเชยมาตรการลดค/าครองชีพ โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน       
 (3) การไฟฟNานครหลวงกู(เงินจากธนาคารพาณิชยD จํานวน 1,077.85 ล(านบาท  
เพ่ือชดเชยมาตรการลดค/าครองชีพ โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน    
 (4) การไฟฟNาส/วนภูมิภาคออกพันธบัตรและกู(เงินจากธนาคารพาณิชยD วงเงินรวม
11,689.99 ล(านบาท เพ่ือดําเนินกิจการปกติ จํานวน 1,590.00 ล(านบาท โดยกระทรวงการคลังไม/คํ้าประกัน   
และเพ่ือชดเชยมาตรการลดค/าครองชีพ จํานวน 10,099.99 ล(านบาท โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน    
 (5) การรถไฟแห/งประเทศไทยออกพันบัตรและกู(เงินจากธนาคารพาณิชยD วงเงิน
รวม 7,057.13 ล(านบาท เพ่ือชดเชยมาตรการลดค/าครองชีพ จํานวน 779.13 ล(านบาท และเพ่ือบรรเทาการขาด 
สภาพคล/อง จํานวน 6,278.00 ล(านบาท โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน    
 (6) สํานักงานธนานุเคราะหDกู(เงินจากธนาคารพาณิชยD จํานวน 1,000 ล(านบาท 
เพ่ือดําเนินกิจการปกติ โดยกระทรวงการคลังไม/คํ้าประกัน    
 (7) องคDการขนส/งมวลชนกรุงเทพออกพันธบัตรและกู(เงินจากธนาคารพาณิชยD 
วงเงินรวม 9,138.35 ล(านบาท เพ่ือชดเชยมาตรการลดค/าครองชีพ จํานวน 1,864.35 ล(านบาท เพ่ือเป>นเงินกู( 
ค/าดอกเบ้ีย จํานวน 1,865.00 ล(านบาท เพ่ือเป>นค/าน้ํามันและค/าเหมาซ/อม ประจําป.งบประมาณ 2553-2554 
จํานวน 5,409.00 ล(านบาท โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกันท้ังหมด    
 2. แผนการปรับโครงสร.างหนี้ ประกอบด(วย 
 2.1  การปรับโครงสร.างหนี้ของรัฐบาล : หนี้ในประเทศ  
  กระทรวงการคลังได(ดําเนินการ ดังนี้ 
 2.1.1 หนี้เงินกู(เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ  
  (1) ต๋ัวเงินคลัง : กระทรวงการคลัง Roll-over ต๋ัวเงินคลังเพ่ือบริหารดุลเงินสด 
วงเงิน 80,000 ล(านบาท และดําเนินการแปลงต๋ัวเงินคลังท่ีได(กู(มาเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณท่ีสะสมมา
ในช/วงป.งบประมาณ 2542-2553 ท้ังหมดให(เป>นพันธบัตรวงเงิน 74,000 ล(านบาท 
  (2) พันธบัตรรัฐบาล : กระทรวงการคลังเดิมมีแผนจะ Roll-over พันธบัตร
รัฐบาลท่ีครบกําหนดชําระในป.งบประมาณ 2554 จํานวน 87,012.86 ล(านบาท แต/ในระหว/างป.สามารถบริหาร
จัดการงบชําระหนี้ได( จึงนํางบชําระหนี้ท่ีเหลือมาชําระคืนหนี้ท่ีครบกําหนดบางส/วนจํานวน 35,012.86 ล(านบาท 
และดําเนินการ Roll-over หนี้ท่ีเหลืออีกจํานวน 52,000.00 ล(านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการบริหารหนี้  
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 2.1.2 หนี้เงินกู(เพ่ือชดใช(ความเสียหายให(กองทุนเพ่ือการฟIJนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน (Financial Institutions Development Fund: FIDF) 
  (1) FIDF1 : กระทรวงการคลัง Roll-over พันธบัตร FIDF1 ครบกําหนดชําระ 
ในป.งบประมาณ 2554 จํานวน 39,836.00 ล(านบาท โดยการออกต๋ัวสัญญาใช(เงินกับธนาคาร 3 แห/ง ได(แก/ 
ธนาคารแห/งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ สาขากรุงเทพฯ  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด (มหาชน) 
   (2) FIDF3 : กระทรวงการคลัง Roll-over พันธบัตร FIDF3 ครบกําหนดชําระ 
ในป.งบประมาณ 2554 จํานวน 73,177.99 ล(านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือการปรับโครงสร(างหนี้
จํานวน 59,000.00 ล(านบาท และออกต๋ัวสัญญาใช(เงินจํานวน 14,177.99 ล(านบาท 
 2.1.3 หนี้เงินกู(เพ่ือฟIJนฟูและเสริมสร(างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  
  กระทรวงการคลังดําเนินการปรับโครงสร(างหนี้เงินกู(เพ่ือฟIJนฟูและเสริมสร(าง 
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจซ่ึงเดิมเป>นสัญญาเงินกู(วงเงินรวม 117,600.00 ล(านบาท ให(เป>นพันธบัตรรัฐบาลจํานวน 
43,000.00 ล(านบาท  พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบ้ียแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟNอจํานวน 
40,000.00 ล(านบาท และเป>นต๋ัวสัญญาใช(เงินระยะยาวจํานวน 34,600.00 ล(านบาท 
 
 

 2.2  การปรับโครงสร.างหนี้ของรัฐวิสาหกิจ : หนี้ในประเทศ  
 รัฐวิสาหกิจ จํานวน 10 แห/ง ดําเนินการกู(เงินเพ่ือ Roll-over จํานวน 78,043.03  
ล(านบาท โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกันท้ังหมด และชําระคืนหนี้เดิมท่ีมีแผนจะ Roll-over อีกจํานวน 
29,060.51 ล(านบาท ได(แก/ 
 2.2.1 การเคหะแห/งชาติใช(เงินรายได( จํานวน 5,500.00 ล(านบาท เพ่ือชําระคืนหนี้ท่ีครบกําหนด 
 2.2.2 การทางพิเศษแห/งประเทศไทยออกพันธบัตรและกู(เงินจากธนาคารพาณิชยD จํานวน 
4,900.00 ล(านบาท เพ่ือ Roll-over พันธบัตรและสัญญาเงินกู(ท่ีครบกําหนดชําระ และใช(เงินรายได(จํานวน 1,350.00 
ล(านบาท สมทบเพ่ือชําระหนี้ท่ีครบกําหนด 
 2.2.3 การประปาส/วนภูมิภาคออกพันธบัตร จํานวน 1,850.00 ล(านบาท เพ่ือ Roll-over  
พันธบัตรท่ีครบกําหนดชําระ 
 2.2.4 การไฟฟNาส/วนภูมิภาคกู(เงินจากธนาคารพาณิชยD จํานวน 1,783.77 ล(านบาท  
เพ่ือ Roll-over เงินกู(ท่ีครบกําหนดชําระ และได(รับงบประมาณเพ่ือการชําระหนี้จํานวน 716.23 ล(านบาท สมทบ 
เพ่ือชําระหนี้ท่ีครบกําหนด 
 2.2.5 การรถไฟแห/งประเทศไทยออกพันธบัตรและกู(เงินจากธนาคารพาณิชยD  
จํานวน 8,939.00 ล(านบาท เพ่ือ Roll-over เงินกู(และพันธบัตรท่ีครบกําหนดชําระ 
 2.2.6 องคDการขนส/งมวลชนกรุงเทพออกพันธบัตรและกู(เงินจากธนาคารพาณิชยD จํานวน 
5,720.00 ล(านบาท เพ่ือ Roll-over พันธบัตรและเงินกู(ท่ีครบกําหนดชําระ และได(รับงบประมาณเพ่ือการชําระหนี้
จํานวน 9.91 ล(านบาท สมทบเพ่ือชําระหนี้ท่ีครบกําหนด 
 2.2.7 องคDการคลังสินค(าใช(เงินรายได( จํานวน 1,800.00 ล(านบาท เพ่ือชําระคืนหนี้ 
ท่ีครบกําหนด 
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 2.2.8 องคDการตลาดเพ่ือเกษตรกรได(เจรจาขยายระยะเวลาสัญญาเงินกู(กับธนาคาร
พาณิชยD จํานวน 4,730.26 ล(านบาท และได(รับงบประมาณเพ่ือการชําระหนี้จํานวน 85.37 ล(านบาท สมทบ 
เพ่ือชําระหนี้ท่ีครบกําหนด 
 2.2.9 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณDการเกษตรกู(เงินจากธนาคารพาณิชยD  
จํานวน 43,120 ล(านบาท และใช(เงินรายได( จํานวน 19,599.00 ล(านบาท เพ่ือ Roll-over เงินกู(และพันธบัตร 
ท่ีครบกําหนดชําระ 
 2.2.10 ธนาคารอาคารสงเคราะหDออกพันธบัตร จํานวน 7,000.00 ล(านบาท  
เพ่ือ Roll-over เงินกู(และพันธบัตรท่ีครบกําหนดชําระ 
  2.3  แผนการบริหารความเส่ียง รวมวงเงินท้ังสิ้น 17,909.07 ล(านบาท ประกอบด(วย 
 2.3.1 การบริหารความเส่ียงหนี้ของรัฐบาล กระทรวงการคลังได(ดําเนินการชําระหนี้ 
ในประเทศก/อนครบกําหนดจํานวน 6,576.52 ล(านบาท ทําให(สามารถลดภาระดอกเบ้ียได( 417.25 ล(านบาท  
และดําเนินการชําระหนี้ต/างประเทศก/อนครบกําหนดจํานวน 3,950.08 ล(านบาท ทําให(สามารถลดภาระดอกเบ้ีย 
ได( 513.68 ล(านบาท 
 2.3.2 การบริหารความเส่ียงหนี้ของรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐวิสาหกิจได(ดําเนินการชําระหนี้ 
ในประเทศก/อนครบกําหนดจํานวน 5,195.10 ล(านบาท ทําให(สามารถลดภาระดอกเบ้ียได( 302.00 ล(านบาท  
และดําเนินการบริหารความเสี่ยงหนี้ต/างประเทศโดยการ Refinance หนี้สกุลเงินเยนเป>นสกุลเงินบาท จํานวน 
2,187.37 ล(านบาท 
 

 2.4  แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีไม�ต.องขออนุมัติภายใต.กรอบแผนฯ 
    2.4.1  การก�อหนี้ใหม� ประกอบด(วย 
  (1) เงินกู(ของรัฐวิสาหกิจท่ีเป>นบริษัทมหาชนจํากัด : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
ได(กู(เงินเพ่ือดําเนินโครงการสร(างโครงข/ายโทรศัพทDเคลื่อนท่ียุคท่ี 3 วงเงิน 14,707.39 ล(านบาท  
  (2) เงินกู(ระยะสั้นเพ่ือเสริมสภาพคล/องในรูป Credit line : การไฟฟNาฝtายผลิต 
แห/งประเทศไทย การไฟฟNาส/วนภูมิภาค บริษัท ธนารักษDพัฒนาสินทรัพยD จํากัด และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
ได(ดําเนินการทําสัญญาเงินกู(วงเงินรวม 15,500.00 ล(านบาท  
  2.4.2  การบริหารหนี้   
  บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ดําเนินการ Roll-over หนี้เงินกู(ในประเทศ 
ท่ีครบกําหนดชําระจํานวน 18,987.00 ล(านบาท และดําเนินการทํา Cross Currency Swap หนี้สกุลเงินบาท 
เป>นสกุลเงินเยนจํานวน 2,426.95 ล(านบาท 
  

IIIIII..  สรุปผลการดําเนินการบริหารและจัดการหน้ีสาธารณะ ประจําป(งบประมาณ 2554สรุปผลการดําเนินการบริหารและจัดการหน้ีสาธารณะ ประจําป(งบประมาณ 2554  
 1. จากผลการดําเนินงานท่ีกล/าวมา กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได(บริหารและจัดการ 
หนี้สาธารณะตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําป.งบประมาณ 2554 เป>นจํานวน 974,514.00 ล(านบาท  
คิดเป>นร(อยละ 69.71 ของแผน ซ่ึงแบ/งเป>นการก/อหนี้ใหม/ จํานวน 356,460.00 ล(านบาท และการบริหารหนี้ 
จํานวน 618,054.00 ล(านบาท 
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  ท้ังนี้ การกู(เงินและบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจ จํานวน 222,504.33 ล(านบาท แบ/งเป>น  
การกู(เงินและบริหารหนี้ท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกันและกระทรวงการคลังให(รัฐวิสาหกิจกู(ต/อ จํานวน  
122,769.38 ล(านบาท และไม/คํ้าประกัน จํานวน 99,734.95 ล(านบาท  
 2. การกู(เงินและคํ้าประกันของรัฐบาลในป.งบประมาณ 2554 เป>นไปตามกรอบการกู(เงินและ 
คํ้าประกันท่ีพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก(ไขเพ่ิมเติมกําหนด ได(แก/ 
  2.1 การกู(เงินของรัฐบาลเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเม่ือมีรายจ/ายสูงกว/ารายได( 
(มาตรา 21) กําหนดกรอบวงเงินกู(ไว(ไม/เกินร(อยละ 20 ของงบประมาณรายจ/ายประจําป.และงบประมาณรายจ/าย
เพ่ิมเติม และร(อยละ 80 ของงบประมาณรายจ/ายสําหรับชําระคืนเงินต(น ซ่ึงในป.งบประมาณ 2554 เท/ากับ 
460,043.69 ล(านบาท ดังนั้น การกู(เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จํานวน 200,666.04 ล(านบาท  
จึงอยู/ภายใต(กรอบวงเงินท่ีกฎหมายกําหนด 
  2.2 การกู(เงินจากต/างประเทศของรัฐบาลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (มาตรา 22)  
กําหนดกรอบวงเงินกู(ไว(ไม/เกินร(อยละ 10 ของงบประมาณรายจ/ายประจําป. ซ่ึงในป.งบประมาณ 2554 เท/ากับ  
207,000.00 ล(านบาท ดังนั้น การกู(เงินจากต/างประเทศของรัฐบาล จํานวน 9,229.74 ล(านบาท จึงอยู/ภายใต( 
กรอบวงเงินท่ีกฎหมายกําหนด 
  2.3 การคํ้าประกันเงินกู(และการให(กู(ต/อเป>นเงินบาท (มาตรา 28 และมาตรา 25 (2)) กําหนด
กรอบการคํ้าประกันเงินกู(และการให(กู(ต/อเป>นเงินบาทไว(ไม/เกินร(อยละ 20 ของงบประมาณรายจ/ายประจําป.และ
งบประมาณรายจ/ายเพ่ิมเติม ซ่ึงในป.งบประมาณ 2554 เท/ากับ 434,000.00 ล(านบาท ดังนั้น การคํ้าประกันเงินกู(
ของกระทรวงการคลัง จํานวน 122,769.38 ล(านบาท จึงอยู/ภายใต(กรอบวงเงินท่ีกฎหมายกําหนด 
 3. การบริหารหนี้ในประเทศและต/างประเทศของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจสามารถลดยอดหนี้   
คงค(างได( 79,795.07 ล(านบาท รวมท้ังลดภาระและประหยัดดอกเบ้ียได( 3,836.93 ล(านบาท ซ่ึงกระทรวงการคลัง
และรัฐวิสาหกิจได(ใช(เครื่องมือทางการเงินและอาศัยโอกาสท่ีภาวะตลาดการเงินเอ้ืออํานวยดําเนินการบริหารหนี้ 
ในรูปแบบต/างๆ เพ่ือให(การบริหารจัดการหนี้สามารถดําเนินการได(อย/างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนDสูงสุด 
 4. การจัดหาเงินกู(ของภาครัฐทําให(รัฐบาลมีเงินเพียงพอต/อการใช(จ/ายในการบริหารประเทศ  
และการฟIJนฟูและเสริมสร(างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ รวมท้ังรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินโครงการและแผนงาน
ลงทุนได(อย/างต/อเนื่อง เช/น โครงการรถไฟฟNาสายสีน้ําเงิน โครงการรถไฟฟNามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลของการ
รถไฟฟNาขนส/งมวลชนแห/งประเทศไทย โครงการระบบรถไฟฟNาในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช/วงบางซ่ือ 
-ตลิ่งชัน โครงการระบบขนส/งทางรถไฟเชื่อมท/าอากาศยานสุวรรณภูมิของการรถไฟแห/งประเทศไทย โครงการ
ก/อสร(างทางเชื่อมต/อโครงการพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสด์ิ กับถนนวงแหวนอุตสาหกรรมของการทางพิเศษแห/ง
ประเทศไทย โครงการจัดหาระบบตรวจสอบตู(คอนเทนเนอรDสินค(าด(วยเครื่องเอ็กซเรยDระยะท่ี 4 ของกรมศุลกากร 
และโครงการลงทุนโครงสร(างพ้ืนฐานของประเทศด(านสาธารณสุข เป>นต(น ซ่ึงการลงทุนต/างๆ จะช/วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ิมความปลอดภัยในการคมนาคมขนส/ง รวมท้ังเป>นการสร(างฐานรายได(ใหม/ให(แก/
ประเทศผ/านโครงการด(านเศรษฐกิจสร(างสรรคD และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข/งขันของประเทศด(วย 
 5. การระดมทุนของรัฐบาลด(วยวิธีการออกพันธบัตรทําให(มีปริมาณการออกพันธบัตรอย/าง
สมํ่าเสมอและเพียงพอในการสร(างอัตราดอกเบ้ียอ(างอิง (Benchmark) เพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 
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 6. หนี้สาธารณะคงค(าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2554 มีจํานวน 4,448,249.87 ล(านบาท หรือ  
คิดเป>นร(อยละ 41.66 ของผลิตภัณฑDมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) โดยแบ/งเป>น
หนี้ท่ีรัฐบาลกู(โดยตรง จํานวน 3,181,158.89 ล(านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีไม/เป>นสถาบันการเงิน จํานวน 
1,079,703.84 ล(านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเป>นสถาบันการเงินท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน จํานวน 156,941.96 ล(านบาท 
และหนี้กองทุนเพ่ือการฟIJนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จํานวน 30,445.18 ล(านบาท และเม่ือเปรียบเทียบ
หนี้สาธารณะคงค(าง ณ สิ้นป.งบประมาณ 2554 กับหนี้สาธารณะคงค(าง ณ สิ้นป.งบประมาณ 2553 ซ่ึงมีจํานวน 
4,230,744.74 ล(านบาท พบว/า ระดับหนี้สาธารณะเพ่ิมข้ึน จํานวน 217,505.13 ล(านบาท โดยเป>นการเพ่ิมข้ึน 
ของหนี้ท่ีรัฐบาลกู(โดยตรงเป>นส/วนใหญ/ 

 

สําหรับแนวทางการบริหารและจัดการหนี้ในอนาคต กระทรวงการคลังจะให(ความสําคัญ 
แก/การบริหารหนี้ในเชิงรุก เพ่ือให(การกู(เงินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และจะบริหารหนี้ให(อยู/ภายใต( 
กรอบความยั่งยืนทางการคลัง เพ่ือให(สามารถจัดหาเงินกู(ท่ีมีต(นทุนตํ่าและอยู/ภายใต(กรอบความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 
 

IIVV..  รายงานผลสําเร็จของโครงการเงินกู.รายงานผลสําเร็จของโครงการเงินกู.  
ระเบียบกระทรวงการคลังว/าด(วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 ข(อ 16 กําหนดให(

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะติดตามประเมินผลโครงการหรือแผนงานท่ีได(ดําเนินการแล(วเสร็จ และจัดทํา
รายงานผลสําเร็จของโครงการนั้น ประกอบด(วย ความสอดคล(องของวัตถุประสงคD ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ผลกระทบของโครงการ และความยั่งยืนของโครงการ เพ่ือเสนอต/อกระทรวงการคลังพร(อมกับรายงานการกู(เงิน
และการคํ้าประกันตามนัยมาตรา 17 แห/งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 
 ในป.งบประมาณ 2554 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะได(ดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการ
เงินกู(ท่ีดําเนินการแล(วเสร็จ จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการก/อสร(างสะพานข(ามแม/น้ําโขงแห/งท่ี 2 (ช/วงจังหวัด
มุกดาหาร กับ แขวงสะหวันเขต) และโครงการบ(านเอ้ืออาทร ณ จังหวัดภูเก็ต (ถลาง) ของการเคหะแห/งชาติ  
ซ่ึงมีผลการดําเนินงานและผลการประเมินโครงการสรุปได(ดังนี้ 
 1. โครงการก�อสร.างสะพานข.ามแม�น้ําโขงแห�งท่ี 2 (ช�วงจังหวัดมุกดาหาร กับ แขวงสะหวันเขต) 

1.1 ความเป,นมาของโครงการ  
โดยในช/วงป. 2535 – 2538 รัฐบาลของประเทศต/างๆ ในอนุภูมิภาคลุ/มแม/น้ําโขง (Greater  

Mekong Subregion: GMS) ประกอบด(วย จีน พม/า เวียดนาม ลาว กัมพูชา และประเทศไทย ได(เห็นชอบการดําเนิน
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีอนุภูมิภาคลุ/มแม/น้ําโขงร/วมกัน ภายใต(ความร/วมมือช/วยเหลือของธนาคารพัฒนาเอเชีย และจัด
ให(มีการศึกษา Feasibility Study การคมนาคมขนส/งทางบกในแนว East-West Corridor พร(อมท้ังมีมติให(
ดําเนินการก/อสร(างสะพานข(ามแม/น้ําโขงแห/งท่ี 2 ข้ึนท่ีจังหวัดมุกดาหาร–แขวงสะหวันเขต เพ่ือเชื่อมโยงเส(นทาง
หมายเลข 9 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สู/เมืองเว( ดานัง ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   

1.2 วัตถุประสงคVของโครงการ 
(1) เพ่ือก/อให(เกิดการพัฒนาทางด(านเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส/งตามแนวตะวันออก 

-ตะวันตก ระหว/างประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(2) เพ่ือช/วยสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีของท้ังสามประเทศ รวมท้ังการพัฒนาใน 

อนุภูมิภาคลุ/มแม/น้ําโขง ท้ังนี้ เม่ือก/อสร(างแล(วเสร็จก็จะช/วยสนับสนุนการค(าและการท/องเท่ียวระหว/างประเทศ 
และช/วยขยายโอกาสด(านการตลาดให(กับสินค(าไทย 
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1.3 แหล�งเงินทุนของโครงการ  
กระทรวงการคลังได(ลงนามในสัญญากู(เงินกับธนาคารเพ่ือความร/วมมือระหว/างประเทศ 

แห/งญ่ีปุtน (JBIC) ซ่ึงต/อมาได(มีการโอนงานให(แก/องคDการความร/วมมือระหว/างประเทศของญ่ีปุtน (JICA) เพ่ือเป>น
ค/าใช(จ/ายการดําเนินโครงการก/อสร(างสะพานข(ามแม/น้ําโขงแห/งท่ี 2 วงเงิน 4,079 ล(านเยน ประกอบด(วย  
ค/าใช(จ/าย 3 หมวด ได(แก/ 1) หมวดค/างานก/อสร(าง วงเงิน 3,495 ล(านเยน 2) หมวดค/าจ(างท่ีปรึกษา วงเงิน  
235 ล(านเยน และ 3) หมวดเผื่อเหลือเผื่อขาด วงเงิน 349 ล(านเยน โดยมีรายละเอียดของสัญญาเงินกู(สรุปได( ดังนี้ 
 

วัตถุประสงคVของการกู.เงิน เพ่ือเป>นค/าใช(จ/ายในการดําเนินโครงการก/อสร(างสะพานข(ามแม/น้ําโขงแห/งท่ี 2 ท้ังนี้ 
เพ่ือให(เกิดการพัฒนาทางด(านเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส/งตามแนวตะวันออก-
ตะวันตก ระหว/างประเทศไทย สปป.ลาว และเวียดนาม ตลอดจนการสนับสนุนการ
พัฒนาพ้ืนท่ีของท้ังสามประเทศ รวมท้ังการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ/มแม/น้ําโขง 

วันท่ีลงนามในสัญญากู.เงิน 27 ธันวาคม 2544 
วงเงินกู. เงินกู(ต/างประเทศ 4,079 ล(านเยน เทียบเท/า 1,490.67 ล(านบาท (อัตรา

แลกเปลี่ยน 100 เยน ต/อ 36.545 บาท) 
ผู.กู. รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการคลัง 

ผู.ให.กู. JICA 
เง่ือนไขสัญญากู.เงิน 
1.อัตราดอกเบ้ีย 
 
2. ระยะเวลาชําระคืนต.นเงิน 
 
3.ระยะเวลาปลอดหนี้ 
4.วันส้ินสุดการเบิกจ�าย 

 
ค/าจ(างท่ีปรึกษา 0.75% ต/อป. 
ค/างานก/อสร(าง 1.0% ต/อป. 
ค/าจ(างท่ีปรึกษา 10 ป. 
ค/างานก/อสร(าง  20 ป. 
10 ป. 
24 เมษายน 2552 

 
 
1.4 ผลการดําเนินงาน 

สัญญา แผน ผล 
สัญญาท่ี 1 งานก/อสร(าง 

- ตัวสะพาน 1,600 เมตร 
-คอสะพาน 450 เมตร 
-ถนนคอสะพาน 158 เมตร 
-ถนนเปลี่ยนทิศทางจราจร 395 เมตร 

การก/อสร(างเริ่มต(นเม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2546 และ
ดําเนินแล(วเสร็จตามแผนและระยะเวลาตามสัญญา
เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2549 ถึงแม(ว/าในระหว/างการ
ดําเนินงานก/อสร(างจะมีอุบัติเหตุในการเชื่อมต/อ
ชิ้นส/วนสะพานในตําแหน/งเสาต(นท่ี 10-11 เม่ือ
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2548 ซ่ึงผู(รับจ(างได(มีการ
ปรับเปลี่ยนเทคนิคการเชื่อมต/อชิ้นส/วนสะพานใหม/  

สัญญาท่ี 2 เป>นงานก/อสร(างอาคารด/านควบคุมและ
ถนนเชื่อม และสิ่งปลูกสร(างด(านฝ��งลาว 

ตามแผน 
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สัญญา แผน ผล 
สัญญาท่ี 3 เป>นงานก/อสร(างอาคารด/านควบคุมและ

ถนนเชื่อม และสิ่งปลูกสร(างด(านฝ��งไทย 
การก/อสร(างเริ่มต(นเม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2547 และ
คาดว/าจะดําเนินการแล(วเสร็จภายใน 24 เดือน 
(ประมาณวันท่ี 1 เมษายน 2549) อย/างไรก็ดี รัฐบาล
ไทยได(ขอปรับเปลี่ยนแบบสถาป�ตยกรรมของโครง
หลังคาอาคารด/านควบคุมให(สะท(อนถึงเอกลักษณD
ความเป>นไทยมากยิ่งข้ึนส/งผลให(งานมีความซับซ(อน
ยิ่งข้ึน ในการนี้ กรมทางหลวงจึงได(เสนอขอให(ขยาย
ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญางานก/อสร(างดังกล/าวออกไป 

  อีก 180 วัน เพ่ือให(การดําเนินงานแล(วเสร็จตามแบบ
โครงสร(างท่ีได(มีการปรับปรุงใหม/ ท้ังนี้ งานก/อสร(าง
ตามสัญญาดังกล/าวได(ดําเนินการแล(วเสร็จเม่ือวันท่ี  
1 ตุลาคม 2549 

 

1.5 ผลประโยชนVท่ีได.รับจากโครงการ 
(1) ก/อให(เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สนับสนุนการค(าและการท/องเท่ียวระหว/างประเทศ 

โดยมูลค/าการค(าระหว/างไทย-ลาว ผ/านด/านศุลกากร (ด/านมุกดาหาร) มูลค/าการค(าระหว/างไทย-ลาว ผ/านด/านศุลกากร 
(ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบก/อนการก/อสร(างสะพาน 

(2) พัฒนาระบบคมนาคมขนส/งตามแนวตะวันออก-ตะวันตก ระหว/างประเทศไทย – 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยจํานวนประชาชนของท้ังสอง
ประเทศซ่ึงข(ามแดนเข(า/ออก และจํานวนการจราจรยานพาหนะท่ีผ/านสะพานซ่ึงเพ่ิมข้ึนในทุกๆ ป. รวมท้ังรัฐบาล
ได(รับประโยชนDทางอ(อมจากรายได(จากการเก็บค/าผ/านทาง 

1.6 ผลการประเมินโครงการ 
การติดตามประเมินผลของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะจะกําหนดหลักเกณฑDไว(  

5 ประการ ได(แก/ 1) ความสอดคล(องของวัตถุประสงคDโครงการ 2) ประสิทธิภาพ 3) ประสิทธิผล 4) ผลกระทบ  
และ 5) ความยั่งยืนของโครงการ โดยสามารถสรุปผลการประเมินโครงการได(ดังนี้ 
 

หลักเกณฑV รายละเอียด ผลการประเมิน เหตุผลประกอบ 
1. ความสอดคล(อง
ของวัตถุประสงคD
โครงการ 

เพ่ือประเมินว/ากิจกรรมและ
วิธีการดําเนินโครงการสอดคล(อง
กับวัตถุประสงคD นโยบาย และ
การจัดลําดับความสําคัญของ
ประเทศ 

พึงพอใจมาก สอดคล(องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห/งชาติฉบับท่ี 9 และ
ฉบับท่ี 10 ในด(านการพัฒนา
โครงสร(างพ้ืนฐานโดยเฉพาะระบบ 
โลจิสติกสD เพ่ือดึงดูดการลงทุน
ต/างประเทศ ตลอดจนการลงทุนใน
ประเทศไทยในต/างประเทศ 
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หลักเกณฑV รายละเอียด ผลการประเมิน เหตุผลประกอบ 
2. ประสิทธิภาพ เพ่ือประเมินผลการจัดการ

ทรัพยากรของโครงการเพ่ือให(
การดําเนินโครงการแล(วเสร็จ  
ใน 3 ด(าน ได(แก/ ขอบเขต/
ระยะเวลา/ต(นทุน 

พึงพอใจมาก สามารถดําเนินกิจกรรมโครงการได(
ครบถ(วนตามแผนและอยู/ภายใต(
ต(นทุนท่ีกําหนดไว(  

3. ประสิทธิผล เพ่ือประเมินการบรรลุ
วัตถุประสงคDโครงการโดยการ
เปรียบเทียบผลผลิตท่ีได(รับ 
จากโครงการกับเปNาหมายของ
โครงการ 

พึงพอใจมาก สามารถช/วยสนับสนุนการคมนาคม
ในการขนส/งสินค(าและการท/องเท่ียว
ระหว/างประเทศเพ่ือนบ(านได(เป>น
อย/างดี โดยเม่ือเปรียบเทียบข(อมูล
สถิติท่ีเก่ียวกับมูลค/าส/งออก/นําเข(า
ผ/านด/านศุลกากรมุกดาหาร พบว/า 
มูลค/าส/งออก/นําเข(ามีแนวโน(ม
เพ่ิมข้ึน นับต้ังแต/ป. 2549 ท่ีได(มี 
การเปlดใช(สะพาน รวมท้ัง เม่ือ
ก/อสร(างแล(วเสร็จก็จะช/วยสนับสนุน
การค(าและการท/องเท่ียวระหว/าง
ประเทศอีกทางหนึ่งด(วย 

4. ผลกระทบ เพ่ือประเมินผลลัพธDทางตรงและ
ผลลัพธDทางอ(อมจากการดําเนิน
โครงการ ตลอดจนผลกระทบ 
ต/อสิ่งแวดล(อม สังคม และ
วัฒนธรรม 

พึงพอใจมาก เป>นการเพ่ิมสาธารณูปโภคเพ่ือ
อํานวยความสะดวกต/อผู(ใช(บริการ 
นํามาซ่ึงการขนส/งสินค(า บริการ
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพ่ือ
เสริมสร(างชีวิตความเป>นอยู/ของ
ประชาชนท่ีดีข้ึน 

5. ความยั่งยืนของ
โครงการ 

เพ่ือประเมินหน/วยงาน
รับผิดชอบในการบํารุงรักษา 
และแผนการบํารุงรักษาภายหลัง
ดําเนินโครงการแล(วเสร็จ 

พึงพอใจมาก มีการมอบหมายหน/วยงาน
รับผิดชอบในการตรวจสอบ และ
บํารุงรักษาไว(เป>นการเฉพาะ 
(คณะกรรมการบริหารสะพาน) 

 

 
1.7 ปXญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

 ในระหว/างการดําเนินงานก/อสร(างสะพานเม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2548 ได(มีอุบัติเหตุ 
เกิดข้ึนในระหว/างการเชื่อมต/อชิ้นส/วนสะพานในตําแหน/งเสาต(นท่ี 10-11 ซ่ึงผู(รับจ(างได(มีการปรับเปลี่ยนเทคนิค
การเชื่อมต/อชิ้นส/วนสะพานใหม/ รวมท้ังรักษามาตรฐานคุณภาพงานก/อสร(างสะพานให(อยู/ในระดับเดิม นอกจากนี้  
รัฐบาลไทยได(ขอปรับเปลี่ยนแบบสถาป�ตยกรรมของโครงหลังคาอาคารด/านควบคุม ให(สะท(อนถึงเอกลักษณD 
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ความเป>นไทยมากยิ่งข้ึน ส/งผลให(ต(องมีการปรับเปลี่ยนงานท่ีได(มีการออกแบบไว(แล(ว ตลอดจนมีความซับซ(อน 
ในข้ันตอนการทํางานยิ่งข้ึน ในการนี้ กรมทางหลวงจึงเห็นชอบให(ขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญางานก/อสร(างอาคาร
ด/านควบคุม งานก/อสร(างดังกล/าวออกไปอีก 180 วัน เพ่ือให(การดําเนินงานแล(วเสร็จตามแบบโครงสร(างท่ีได(มี 
การปรับปรุงใหม/ 

1.8 บทเรียนท่ีได.รับและข.อเสนอแนะ 
 การเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการขนส/งสินค(าตามแนว East-West Corridor นอกจาก 

ต(องมีโครงสร(างพ้ืนฐานท่ีครบถ(วนแล(ว ยังต(องการกฎระเบียบท่ีเก่ียวข(องกับการขนส/งสินค(าข(ามชายแดนท่ีอํานวย
ความสะดวกด(วย อาทิเช/น พิธีการศุลกากร พิธีการตรวจคนเข(าเมือง ระบบการตรวจสอบความปลอดภัยและ
มาตรฐานสินค(า เป>นต(น ในการนี้ ประเทศท่ีอยู/ภายใต(กรอบความร/วมมือในอนุภูมิภาคลุ/มแม/น้ําโขงได(จัดทําความตก
ลงว/าด(วยการขนส/งข(ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ/มแม/น้ําโขง (GMS Cross Border Trade Agreement: GMS CBTA) 
เพ่ือลดความยุ/งยากและซํ้าซ(อนในพิธีการต/างๆ ท่ีเก่ียวข(องกับการขนส/งสินค(าข(ามชายแดน เช/น การตรวจปล/อย
สินค(าในบริเวณเดียวกัน (Single Stop Inspection) การอํานวยความสะดวกการข(ามพรมแดนของบุคคล และการ
แลกเปลี่ยนสิทธิด(านการจราจร เป>นต(น แต/ยังคงมีป�ญหาอุปสรรคอยู/บ(างโดยเฉพาะป�ญหากฎหมายท่ีเก่ียวข(อง เช/น 
ประเทศไทยไม/มีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานร/วมกันของเจ(าหน(าท่ีผู(มีอํานาจในพ้ืนท่ีควบคุมร/วมกัน ซ่ึงแนวทางการ
แก(ไขป�ญหากระทรวงคมนาคมได(ยกร/างกฎหมายพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการขนส/งข(ามพรมแดน 
พ.ศ. .... และกรมศุลกากรได(ยกร/างพระราชบัญญัติศุลกากรว/าด(วยการอนุมัติให(เป>นไปตามข(อตกลงว/าด(วยการอํานวย
ความสะดวกในการขนส/งข(ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ/มแม/น้ําโขง จึงกล/าวได(ว/า หน/วยงานราชการท่ีเก่ียวข(องควรมี
ความร/วมมือระหว/างกันเพ่ือแก(ไขป�ญหาอุปสรรคต/างๆ ต/อไป ตลอดจนการกําหนดมาตรการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การขนส/งตามแนวชายแดนอ่ืนๆ โดยใช(ประสบการณDจากโครงการนี้ด(วย 
 
 2. โครงการบ.านเอ้ืออาทร ณ จังหวัดภูเก็ต (ถลาง) ของ การเคหะแห�งชาติ 

2.1 ความเป,นมาของโครงการ 
  โครงการบ(านเอ้ืออาทรเป>นโครงการพัฒนาท่ีอยู/อาศัยตามนโยบายของรัฐบาลท่ีมอบหมาย
ให(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยD โดยการเคหะแห/งชาติ (กคช.) ดําเนินการจัดสร(างท่ีอยู/อาศัย 
ท่ีได(มาตรฐานสําหรับประชาชนผู(ด(อยโอกาส ผู(มีรายได(น(อย ข(าราชการและพนักงานชั้นผู(น(อยของหน/วยงานรัฐ 
จํานวน 601,727 หน/วย ภายในเวลา 5 ป. (พ.ศ. 2546-2550) วงเงินรวมท้ังสิ้นประมาณ 273,209.125 ล(านบาท  
มีเปNาหมายดําเนินงานครอบคลุมพ้ืนท่ี ในเขตเมืองท่ัวประเทศ แบ/งเป>นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 
421,209 หน/วย (ร(อยละ 70) เมืองหลักและเมืองรองในภูมิภาค 180,518 หน/วย (ร(อยละ 30) ตามมติคณะรัฐมนตรี 
ท่ีเก่ียวข(อง 
  โครงการบ(านเอ้ืออาทร ณ จังหวัดภูเก็ต (ถลาง) เป>นโครงการบ(านเอ้ืออาทร ระยะท่ี 5  
โดยมีแผนการก/อสร(างโครงการ จํานวน 2,471 หน/วย วงเงินลงทุน 1,181.138 ล(านบาท ประกอบด(วยเงินอุดหนุน
จํานวน 217.448 ล(านบาท และเงินกู(ในประเทศ 963.69 ล(านบาท  
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2.2 วัตถุประสงคVของโครงการ 
(1) เพ่ือเสริมสร(างความม่ันคงในการอยู/อาศัยให(แก/กลุ/มเปNาหมาย โดยการจัดสร(าง 

ท่ีอยู/อาศัยท่ีได(มาตรฐานในชุมชนท่ีมีสภาพแวดล(อมท่ีเหมาะสม พร(อมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ท่ีจําเป>นในระดับราคาท่ีสามารถรับภาระในการเช/าซ้ือเป>นของตนเองได( 

(2) เพ่ือเสริมสร(างสายสัมพันธDอันดีภายในครอบครัว ชุมชนและสังคม จากลักษณะการ 
ออกแบบทางกายภาพ ก/อให(เกิดความเข(มแข็งและมีดุลยภาพ รวมท้ังสนับสนุนการมีส/วนร/วมของทุกฝtายในการ
พัฒนาชุมชนเพ่ือนําไปสู/ความเป>นชุมชนน/าอยู/อย/างยั่งยืน 

(3) เพ่ือส/งเสริมให(เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป>นการสร(างโอกาสให(กับผู(อาศัยในชุมชน 
ให(มีรายได(เพ่ิมข้ึน โดยจัดให(มีองคDประกอบของชุมชนรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 2.3 ผลการดําเนินโครงการ 
      (1)  กระทรวงการคลังได(จัดหาเงินกู(ในประเทศให(แก/ กคช. โดยกระทรวงการคลัง 
คํ้าประกัน สําหรับโครงการบ(านเอ้ืออาทร จังหวัดภูเก็ต (ถลาง) วงเงินรวมจํานวน 963.69 ล(านบาท และจากการ
ดําเนินโครงการ กคช. ได(เบิกจ/ายเงินกู(จํานวน 893.952 ล(านบาท คิดเป>นร(อยละ 92.76 ของวงเงินกู( 
      (2) การดําเนินการก/อสร(าง  

รายการ แผนงาน ผลการดําเนินงาน 
งานก�อสร.างระยะท่ี 1 

- ระยะท่ี 1 ส/วนท่ี 1 
- ระยะท่ี 1 ส/วนท่ี 2 

 
1,033 หน/วย 
1,438 หน/วย 

 
1,033 หน/วย 
1,438 หน/วย 

รวม ระยะท่ี 1 ส�วนท่ี 1-2 2,471 หน�วย 2,471 หน�วย 
 

  (3) ระยะเวลาการดําเนินงาน 
รายการ แผนงาน ผล ส�วนต�าง 

   ระยะท่ี 1 ส/วนท่ี 1 720 893 +173 (124 %) 
   ระยะท่ี 1 ส/วนท่ี 2 570 568 -2 (99.64 %) 

 
 

   2.4 วงเงินลงทุนโครงการ 
  ตามแผนการดําเนินการก/อสร(างโครงการบ(านเอ้ืออาทร ณ จังหวัดภูเก็ต (ถลาง)  
ได(ใช(เงินดําเนินการจํานวน 1,244.732 ล(านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

   หน/วย : วัน 
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 2.5 การประเมินผลโครงการ 
      (1) ความสอดคล(องของวัตถุประสงคD (Relevance): พึงพอใจมาก (A) เนื่องจากวัตถุประสงคD
ของโครงการฯ มีความสอดคล(องกับนโยบายระดับประเทศ ระดับสาขา และวัตถุประสงคDระดับโครงการ  
  (2) ประสิทธิภาพ (Efficiency): พึงพอใจ (B) โดยแบ/งเป>นการประเมินวงเงินลงทุนและ
ระยะเวลาการดําเนินโครงการ ดังนี้ 
 - วงเงินลงทุนของโครงการ: พึงพอใจ (B) เนื่องจาก กคช. ใช(จ/ายเงินลงทุนน(อยกว/า 
แผนการลงทุนท่ีกําหนดไว( โดยวงเงินกู(ในประเทศท่ีใช(จริงตํ่ากว/าแผนประมาณการลงทุน คิดเป>นร(อยละ 92.76  
ของแผนการกู( ซ่ึงอยู/ในช/วงการใช(จ/ายเงินร(อยละ 100 หรือน(อยกว/าแผนการลงทุน แต/อย/างไรก็ตาม เม่ือพิจารณา 
วงเงินลงทุนโดยรวมแล(ว ปรากฏว/าสูงกว/าแผน ดังนั้น จึงประเมินได(ในระดับพึงพอใจ (B) 
 - ระยะเวลาการดําเนินโครงการ: พึงพอใจ (B) เนื่องจากตามแผนงานเดิมได(กําหนด 
ให(โครงการฯ ระยะท่ี 1 ส/วนท่ี 1 มีระยะเวลาดําเนินโครงการรวมท่ีขยายระยะเวลา เป>น 720 วัน โดย กคช. ใช(
ระยะเวลาดําเนินโครงการต้ังแต/วันท่ี 20 กุมภาพันธD 2550 จนสิ้นสุดโครงการเม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2552  
เป>นเวลา 893 วัน ซ่ึงมากกว/าประมาณการไว(ท่ี 720 วัน หรือคิดเป>นร(อยละ 124.03 ของระยะเวลาประมาณการ  
และโครงการฯ ระยะท่ี 1 ส/วนท่ี 2 มีระยะเวลาดําเนินโครงการรวมท่ีขยายระยะเวลา เป>น 570 วัน โดย กคช.  
ใช(ระยะเวลาดําเนินโครงการต้ังแต/วันท่ี 22 มกราคม 2553 จนสิ้นสุดโครงการเม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2554 เป>นเวลา 
568 วัน แล(วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงโครงการฯ ระยะท่ี 1 ส/วนท่ี 1 อยู/ในช/วงใช(เวลาดําเนินโครงการ 
ร(อยละ 100 ถึง 150 ดังนั้น จึงประเมินได(ในระดับพึงพอใจ (B)  
  (3) ประสิทธิผล (Effectiveness): พึงพอใจมาก (A) เนื่องจากโครงการบ(านเอ้ืออาทรเป>น
โครงการตามนโยบายรัฐบาล เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู(ด(อยโอกาสให(มีความเป>นอยู/ดีข้ึน ไม/ได(เน(น
ผลกําไรจากการดําเนินการ ดังนั้นจึงไม/สามารถทราบถึงประสิทธิผลในการดําเนินงานจากอัตราผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจได( อย/างไรก็ตามหากพิจารณาจากอัตราการเข(าอยู/อาศัยของประชาชนในโครงการฯ ท่ีมีมากกว/าร(อยละ 70 
ก็จะสามารถบ/งบอกถึงประสิทธิผลของโครงการฯ ได( ดังนั้น จึงประเมินได(ในระดับพึงพอใจมาก (A) 

รายการ 

วงเงินลงทุนของโครงการ ณ 31 ส.ค.54 

เงินอุดหนุน เงินกู.ในประเทศ รายได. รวม 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

1.   ค/าก/อสร(างและติดตั้งอุปกรณD 217.448 197.68 963.69 893.952 - 153.10 1181.138 1,244.732 
2.   ค/าจ(างท่ีปรึกษา                
3.   ค/าเผื่อเหลือเผื่อขาด                
4.   ค/าเวนคืนท่ีดิน                
5.   ค/าออกแบบรายละเอียด                
6.   ภาษี                

รวม 217.448 197.68 963.69 893.952 - 153.10 1,181.138 1,244.732 

   หน/วย : ล(านบาท 
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  (4) ผลกระทบ (Impact): พึงพอใจมาก (A) เนื่องจากโดยภาพรวมแล(วการจัดทําโครงการ
ของ กคช. ในจังหวัดภูเก็ต ได(ผลลัพธDท้ังทางตรงและทางอ(อมตามเปNาหมาย รวมท้ังส/งผลกระทบท้ังด(านบวกและ 
ด(านลบ ท้ังทางด(านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล(อม แต/อย/างไรก็ตามการเคหะแห/งชาติได(นําความรู( 
ประสบการณDด(านบริหารจัดการและการพัฒนาชุมชน มาปรับใช(เพ่ือลดผลกระทบทางด(านลบดังกล/าวได(เป>นอย/างดี 
รวมท้ังนําจุดเด/นของความหลากหลายและแตกต/างของประชาชนในชุมชนเอ้ืออาทรแลกเปลี่ยนเรียนรู(กับชุมชน 
ด้ังเดิมในพ้ืนท่ีใกล(เคียงและเปlดโอกาสให(ชุมชนใกล(เคียงเข(าร/วมกิจกรรมทางด(านสังคมและวัฒนธรรมในชุมชน 
เอ้ืออาทร ทําให(เกิดการประสานสามัคคีท่ีดีต/อกันระหว/างชุมชนด้ังเดิมและชุมชนเอ้ืออาทรได(เป>นอย/างดี ดังนั้น  
จึงประเมินได(ในระดับพึงพอใจมาก (A) 
  (5) ความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability): พึงพอใจมาก (A) เนื่องจากฐานะทาง 
การเงินของ กคช. อยู/ในระดับท่ีดี และโครงการฯ สนับสนุนให(ผู(อยู/อาศัยบริหารชุมชนในรูปแบบขององคDกรชุมชน 
โดยมุ/งหวังให(สมาชิกชุมชนนําหลักการ อุดมการณD และวิธีการของสหกรณDมาช/วยเหลือตนเอง เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิต เสริมสร(างความเข(มแข็งทางด(านเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาตนเอง และ
ช/วยเหลือเก้ือกูลกัน ด(วยการจัดต้ังสหกรณDบริการชุมชนโครงการบ(านเอ้ืออาทรข้ึน ซ่ึงการเคหะแห/งชาติจะทําหน(าท่ี
เสมือนพ่ีเลี้ยงในการสนับสนุนองคDความรู(ต/างๆ และสนับสนุนการดําเนินงานด(านบริหารชุมชนแบบบูรณาการ 
รวมท้ังกํากับดูแล ประเมินความสามารถและศักยภาพของสหกรณDเป>นระยะๆ  ดังนั้น จึงประเมินได(ในระดับ 
พึงพอใจมาก (A) 
  จากผลการประเมินภายใต(หลักเกณฑDการประเมิน 5 ด(านในภาพรวมพบว/า โครงการ 

บ(านเอ้ืออาทร ณ จังหวัดภูเก็ต (ถลาง) ของ กคช. มีผลการประเมินอยูในระดับพึงพอใจมาก (A) ถึงแม(ว/า ด(าน
ประสิทธิภาพจะได(รับการประเมินในระดับพึงพอใจ (B) ซ่ึงเกิดจากความล/าช(าในการดําเนินโครงการ แต/เม่ือ 
พิจารณาถึงความสอดคล(องของวัตถุประสงคD และความยั่งยืนของโครงการ โดยท่ี กคช. ดําเนินโครงการจัดสร(าง 
ท่ีอยู/อาศัยสําหรับประชาชนผู(ด(อยโอกาส ผู(มีรายได(น(อย ข(าราชการและพนักงานชั้นผู(น(อยของหน/วยงานรัฐ  
ทําให(ประชาชนมีความเป>นอยู/ท่ีดีข้ึน ประกอบกับมีการบริหารจัดการโครงการท่ีดี ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ  
จึงได(รับการประเมินในระดับพึงพอใจมาก  


