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แผนโครงการเงินกู้ 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
1.

ความเป็นมา

การบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคของไทยในช่ วงแผนโครงการเงินกู้ 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยังมี
ความท้าทายจากสภาพแวดล้อมภายนอกและเงื่อนไขภายในประเทศ ในด้านสภาพแวดล้อมภายนอก การฟื้น
ตัวอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจประเทศส่าคัญๆ ยังมีแนวโน้มที่จะท่าให้เศรษฐกิจโลกในภาพรวมยังขยายตัวในเกณฑ์ต่า
ในขณะที่ความเสี่ยงจากความผันผวนของระบบการเงินโลกยังอยู่ในเกณฑ์สูง และวัฏจักรราคาสินค้าในตลาดโลกยัง
อยู่ ในช่ว งแรกของการฟื้น ตัว ปั จจั ยภายนอกดังกล่ าวยังเป็นข้อจ่ากัดต่อการส่ งออกและมีแนวโน้มที่จะท่าให้
เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่่ากว่าศักยภาพ ในด้านเงื่อนไขภายในประเทศ โครงสร้างเศรษฐกิจไทยยังพึ่ง พิงภาคการ
ส่งออกสูง ในขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศยังมีข้อจ่ากัดทั้งทางด้านขนาดและการกระจายตัวท่าให้ไม่สามารถที่จะ
ขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างเต็มที่ เมื่อรวมกับการขาดการลงทุนที่เพียงพอในช่วงที่ผ่านมา ความ
ล่าช้าในการปรับโครงสร้างการผลิต ตลอดจนแนวโน้มการลดลงของขนาดก่าลังแรงงาน และความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีที่ยังต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสม เงื่อนไขภายในประเทศดังกล่าวท่าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตก
อยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น
ภายใต้ส ภาพแวดล้ อมภายนอกและเงื่อนไขภายในประเทศดังกล่ าว การบริห ารจัดการเศรษฐกิจ
มหภาคในช่วงแผนโครงการเงินกู้ 3 ปี และในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 จึงต้องให้
ความส่าคัญกับการขับเคลื่อนการลงทุนภายในประเทศ ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิ จ และการกระจายรายได้ ดังนั้นการลงทุนภาครัฐ
ภายใต้กรอบแผนการลงทุนต่างๆ ในระยะ 3 - 5 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นกลไกส่าคัญของการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
มหภาค ทั้งในด้านการสร้างแรงขับเคลื่อนอุปสงค์ภายในประเทศเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะ
สั้น การสร้างฐานความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว และการเป็นเครื่องมือในการกระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่พื้นที่
ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการกระจายรายได้ อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนโครงการลงทุนต่างๆ ของภาครัฐมีแนวโน้มที่
จะท่าให้ภาระหนี้สาธารณะในระยะปานกลางเพิ่มขึ้นและสร้างความท้าทายในการบริหารจัดการเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ ภายใต้เงื่อนไขและความท้าทายของเศรษฐกิจ ส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ จึงได้จัดท่าแผนโครงการเงินกู้ 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการก่อหนี้สาธารณะ ให้
สอดคล้ องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและเปูาหมายการพัฒนาประเทศทั้งในระยะปานกลางและระยะยาว
ภายใต้เงื่อนไขการรักษาเสถียรภาพทางการคลัง
2.

แผนโครงการเงินกู้ 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

2.1 แนวทางการพิจารณาโครงการเงินกู้ การพิจารณาโครงการที่เสนอเข้าบรรจุแผนโครงการเงินกู้
(พ.ศ. 2560 – 2562) พิจารณาตามแนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้

-22.1.1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความส่าคัญกับ
การบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง เพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิท ธิภาพของระบบ
เศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่ มูลค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน ภายใต้เงื่อนไขการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพื้นที่ โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่
จะเป็นฐานส่าคัญส่าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต
2.1.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒ นากายภาพโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลั งงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการ
พัฒ นาเศรษฐกิ จ ดิ จิ ต อล การลดความเหลื่ อ มล้่ าในการเข้ าถึ ง โครงสร้า งพื้ น ฐานเพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
2.1.3 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
ส่าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ่ากัดของพื้นที่ รวมทั้งความต้องการ
ของภาคี ก ารพั ฒ นาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ รั ก ษาฐานเศรษฐกิ จ เดิ ม ให้ เ ข้ ม แข็ ง โดยมี คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มตาม
มาตรฐานสากล สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อกระจายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย
สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง
2.1.4 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม การลดความเหลื่อมล้่าใน
ทุ ก มิ ติ เ พื่ อ สร้ า งความปรองดองในสั ง คม การสร้ า งโอกาสให้ ทุ ก คนในสั ง คมไทยสามารถเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากร
แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม
2.1.6 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยมี
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้ สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่
เหมาะสม การฟื้นฟูและดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้ างสภาพแวดล้อมและ
นวัตกรรมที่เอื้อต่อสังคมสู งวัย มุ่งเน้ นการพัฒนาศักยภาพคน เพื่อเป็นฐานการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
2.1.5 การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส่าคัญกับการ
เพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อ มของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากร
วิจัย โครงสร้ างพื้น ฐาน และการบริหารจั ดการ เพื่อมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็น
เครื่องมือส่าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ

-32.1.7 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ฟื้นฟู
สร้ า งความมั่ น คงของฐานทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อม สร้ างสมดุล ระหว่า งการอนุ รัก ษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้่าให้มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
2.1.8 การพัฒนาด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค การประสานและ
พัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด่าเนินงาน
ตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวที
ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค
2.1.9 การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐมี
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม รวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มี
การกระจายอ่านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น
2.2 แหล่งกู้เงิน นอกเหนือจากการพิจารณากรอบภาพรวมทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะปาน
กลางแล้ว การจัดท่าโครงการเพื่อบรรจุในแผนโครงการเงินกู้ 3 ปี จะต้องค่านึงถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา
การกู้ เ งิ น เป็ น สกุ ล เงิ น บาทหรื อ เงิ น ตราต่ า งประเทศด้ ว ย เนื่ อ งจากเมื่ อ พิ จ ารณาว่ า โครงการใด
มี ค วามเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ แนวทางการพั ฒ นาประเทศแล้ ว จะต้ อ งค่ า นึ ง ถึ ง ความเหมาะสมของ
แหล่ งเงินทุน ของโครงการนั้ น ๆ ว่าควรจะมาจากแหล่งใดด้ว ย ระหว่างการกู้ภ ายในประเทศและการกู้จาก
ต่างประเทศ โดยยึดหลักการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ดังนี้
2.2.1 การกู้ เ งิ น จากตลาดเงิ น ภายในประเทศ การกู้ เ งิ น จากแหล่ งเงิ น ภายในประเทศ
สามารถช่วยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ในภาวะที่สภาพคล่องส่วนเกินของระบบการเงินอยู่ในระดับสูง โดย
การกู้เงิน บาทภายในประเทศมีความเหมาะสมในการช่ว ยดูดซับสภาพคล่องส่ วนเกิน นอกจากนี้ การกู้เงิน
ภายในประเทศยังอาจสามารถช่วยกดดันให้อัตราดอกเบี้ยในประเทศสูงขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยลดแรงกดดัน ต่อ
ปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในกรณีที่เศรษฐกิจขยายตัวร้อนแรง
2.2.2 การกู้เงินจากตลาดเงินตราต่างประเทศ การกู้เงินจากแหล่งเงินต่างประเทศจ่านวน
มากสามารถสร้างความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศได้ โดยเฉพาะภายใต้ความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนและระบบเศรษฐกิจการเงินโลก ดังนั้น การกู้เงินตราต่างประเทศจึงควรกู้ในจ่านวนที่ไม่เกินกว่า
เงินตราต่างประเทศที่จะต้องใช้จ่ายส่าหรับโครงการนั้นๆ เท่านั้น
2.3 การจัดลาดับความสาคัญของโครงการเงินกู้ 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
จากแนวทางข้างต้น สศช. ได้จัดล่าดับความส่าคัญ ของโครงการเงินกู้ที่ หน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจเสนอมา โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
2.3.1 โครงการที่เห็นควรสนับสนุน (โครงการที่มีความส่าคัญสูง) เป็นโครงการลงทุนที่มี
ความสอดคล้ อ งกั บ แนวทางการพั ฒ นาตามนั ย ข้ อ 2.1 มี ค วามพร้ อ มในการเริ่ ม ด่ า เนิ น การภายในช่ ว งปี
พ.ศ. 2560 - 2562 โดยมีรายละเอียดสนับสนุนทีช่ ัดเจนและสมควรให้ด่าเนินโครงการภายใต้ แผนโครงการเงินกู้
ได้

-42.2.2 โครงการที่เ ห็น ควรทบทวน/ชะลอ/ศึกษาเพิ่มเติม (โครงการส่ ารอง) ส่ ว นใหญ่
เป็นโครงการที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะด่าเนินการ จากสาเหตุหลายประการ อาทิ ยังขาดรายละเอียดที่ ชัดเจน
เพียงพอ อยู่ในระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ยังไม่มีการจัดท่าประชาพิจารณ์หรือรับฟังความ
คิดเห็ น จากประชาชนในพื้น ที่ ยั งมีผ ลการศึกษาเรื่องมีผ ลตอบแทนของโครงการไม่ชัด เจน และมีผู้ ที่ได้รั บ
ประโยชน์ในวงจ่ากัด อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาโครงการของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนเป็นโครงการลงทุนที่
สามารถเชื่อมโยงหรือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นได้
2.2.3 โครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน เป็นโครงการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์ไม่สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนา ตามนัยข้อ 2.1 หรือเป็นโครงการลงทุนที่ไม่มีความเหมาะสมที่จะใช้เงินกู้จากในประเทศและ
ต่างประเทศ แต่อาจพิจารณาใช้เงินจากงบประมาณแผ่นดินแทน หรือใช้รายได้จากแหล่งอื่น เช่น รายได้ของ
องค์กร การลงทุนผ่านตลาดทุน และการร่วมทุนกับภาคเอกชน เป็นต้น โดยเหตุผลประกอบจากการวิเคราะห์ใน
เบื้องต้นที่ท่าให้โครงการปรากฏในกลุ่มนี้ มีดังนี้
3.

ผลการพิจารณาการจัดลาดับความสาคัญของโครงการเงินกู้ 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2562)

ในการด่ า เนิ น การจั ด ท่ า แผนโครงการเงิ น กู้ 3 ปี มี ห น่ ว ยงานราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ จ่ านวน
32 หน่ วยงาน เสนอโครงการเพื่ อขอบรรจุ ในแผนโครงการเงินกู้ 3 ปี จ่านวนทั้งสิ้ น 241 โครงการ วงเงินกู้รวม
ในระยะ 3 ปี ทั้งสิ้น 1,565,124.16 ล้านบาท โดยมีโครงการที่เห็นควรสนับสนุน (โครงการที่มีความส่าคัญสูง)
จ่านวน 146 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 782,203.59 ล้านบาท (ร้อยละ 49.98) โครงการที่เห็นควรทบทวน/
ชะลอ/ศึกษาเพิ่มเติม (โครงการส่ารอง) จ่านวน 59 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 736,057.65 ล้านบาท (ร้อยละ
47.03) และโครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน จ่านวน 36 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 46,862.93 ล้านบาท
(ร้อยละ 2.99)
แผนภาพที่ 1 ผลการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ
2.99 % [34 โครงการ 46,862.93 ล้านบาท]

47.03 % [59 โครงการ
736,057.65 ล้านบาท]

49.98 % [146 โครงการ
782,203.59 ล้านบาท]

-53.1 โครงการที่เห็นควรสนับสนุน (มีความส่าคัญสูง) มีจ่านวนทั้งสิ้น 146 โครงการ วงเงินกู้รวม 3 ปี
ทั้งสิ้น 782,203.59 ล้านบาท ประกอบด้วย การกู้เงินในปี 2560 วงเงินรวม 307,251.12 ล้านบาท ปี 2561 วงเงิน
รวม 255,350.84 ล้านบาท และปี 2562 วงเงินรวม 219,601.13 ล้ านบาท โดยเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผน
ยุ ท ธ ศ า สต ร์ กา ร พั ฒ น าโ ค รง ส ร้ า ง พื้ น ฐ าน ด้ าน ค มน า คม ข นส่ ง ขอ ง ไท ย พ . ศ. 25 5 8 - 25 6 5
รวมทั้งสิ้น 296,432.84 ล้านบาท และเป็นโครงการนอกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 รวมทั้งสิ้น 485,772.75 ล้านบาท
ตารางที่ 1 วงเงินกู้ภายใต้โครงการที่เห็นควรสนับสนุน
วงเงินรวม
(ล้านบาท)
307,251.12
255,350.84
219,601.63
782,203.59

ปี
2560
2561
2562
รวม 3 ปี

กู้ในประเทศ
(ล้านบาท)
242,803.84
214,965.45
185,059.38
642,828.67

กู้ต่างประเทศ
(ล้านบาท)
64,447.28
40,385.39
34,541.25
139,374.92

อัตราส่วนการกู้เงินในประเทศ
ต่อการกู้ต่างประเทศ (ร้อยละ)
79.02 : 20.98
84.18 : 15.82
84.27 : 15.73
82.18 : 17.82

ทั้งนี้ แหล่งเงินของการกู้เงินแบ่งเป็น การกู้ภายในประเทศ 642,828.67 ล้านบาท และกู้จาก
ต่างประเทศ 139,374.92 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.18 ต่อ 17.82 โดยเป็นการกู้เงินในรูปสกุลเงิน
ดอลลาร์ สรอ. จ่านวน 3,069.57 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ 110,504.37 ล้านบาท และเป็นการกู้ในรูปสกุลเงินเยน
จ่านวน 93,130.80 ล้านเยน หรือ 28,870.55 ล้านบาท
ตารางที่ 2 วงเงินกู้ต่างประเทศ ภายใต้โครงการที่เห็นควรสนับสนุน จาแนกตามสกุลเงิน
ปี

วงเงินที่กู้จาก
ต่างประเทศ
(ล้านบาท)

2560

64,447.28

2561

40,385.39

2562

34,541.25

รวม 3 ปี

139,374.92

กู้ในรูปสกุลเงิน ดอลลาร์ สรอ.
(ล้านบาท)
44,356.55
(1,232.13 ล้านดอลลาร์ สรอ.)
35,950.53
(998.63 ล้านดอลลาร์ สรอ.)
30,196.29
(838.81 ล้านดอลลาร์ สรอ.)
110,504.37
(3069.57 ล้านดอลลาร์ สรอ.)

กู้ในรูปสกุลเงิน เยน
(ล้านบาท)
20,090.73
(64,808.80 ล้านเยน)
4,434.86
(14,306.00 ล้านเยน)
4,344.96
(14,016.00 ล้านเยน)
28,870.55
(93,130.80 ล้านเยน)

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้คือ 1 ดอลลาร์ สรอ. เท่ากับ 36 บาท และ 100 เยน เท่ากับ 31 บาท

โครงการที่เ ห็ น ควรสนั บ สนุน สามารถจ่าแนกเป็น โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒ นา
โครงสร้ างพื้ นฐานด้ านคมนาคมขนส่ งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 จ่ านวน 15 โครงการ และโครงการนอก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งฯ จ่านวน 131 โครงการ

-6ตารางที่ 3 วงเงินกู้ภายใต้และนอกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565
หน่วย: ล้านบาท

โครงการ
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย
พ.ศ. 2558 -2565
- แหล่งเงินในประเทศ
- แหล่งเงินต่างประเทศ
โครงการนอกยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย
พ.ศ. 2558 – 2565
- แหล่งเงินในประเทศ
- แหล่งเงินต่างประเทศ

รวม

วงเงินกู้
ปี 2560
114,232.06

วงเงินกู้
ปี 2561
97,710.99

วงเงินกู้
ปี 2562
84,487.79

112,091.19
2,140.88

93,429.24
4,281.75

80,206.04
4,281.75

วงเงินกู้รวม ปี 2560 - 2562
มูลค่า
ร้อยละ
296,430.84
37.90

285,726.47
10,704.38

193,019.06 157,639.85 135,113.84

485,772.75

130,712.66
62,306.40

104,853.34
30,260.50

357,102.20
128,670.54

307,251.12 255,350.84 219,601.63

782,203.59

121,536.21
36,103.64

62.10

100.00

3.1.1 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย
พ.ศ. 2558 - 2565 มีจ่านวนทั้งสิ้น 15 โครงการ ของวงเงินโครงการที่เห็นควรสนับสนุน โดยเป็นโครงการ
ต่ อ เนื่ อ งที่ เ คยปรากฏอยู่ ใ นแผนโครงการเงิ น กู้ 3 ปี ครั้ ง ก่ อ น ( พ.ศ. 2559 - 2561) จ่ า นวน
14 โครงการ และโครงการใหม่ จ่านวน 1 โครงการ วงเงินกู้รวม 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ทั้งสิ้น 296,430.84
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.90 ของวงเงินรวมของโครงการลงทุนที่เห็นควรสนับสนุน ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีการขอ
ใช้วงเงินในการด่าเนิ นโครงการสูงสุด ได้แก่ การรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วงเงินกู้เพื่อด่าเนิน
โครงการ จ่านวน 7 โครงการ จ่านวน 176,179.57 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงินกู้
เ พื่ อ ด่ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร จ่ า น ว น 7 โ ค ร ง ก า ร จ่ า น ว น 1 0 9 ,546.90 ล้ า น บ า ท โ ด ย คิ ด เ ป็ น
ร้อยละ 22.88 และ 14.23 ตามล่าดับ ของวงเงินรวมของโครงการลงทุนที่เห็นควรสนับสนุน
ในส่ ว นของแหล่ งเงิน โครงการภายใต้ยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานด้า น
คมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 จะใช้แหล่งเงินกู้จากในประเทศ 16 โครงการ วงเงิ น 285,726.47
ล้ า นบาท และจากต่ า งประเทศ 1 โครงการ ได้ แ ก่ โครงการก่ อ สร้ า งทางสายหลั ก ให้ เ ป็ น 4 ช่ อ งจราจร
(ระยะที่ 2) ของกรมทางหลวง วงเงิน 10,704.38 ล้านบาท โดยเป็นการกู้ในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. จ่านวน
297.34 ล้านดอลลาร์ สรอ.

-7ตารางที่ 4 วงเงินกู้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 (จาแนกตามหน่วยงาน)
หน่วยงานที่ขอกู้
การรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
กรมทางหลวง
รวม

จานวน วงเงินกู้รวม
โครงการ (ล้านบาท)
7
7
1
16

176,179.57
109,546.90
10,704.38
296,430.84

ร้อยละของวงเงินกู้รวมของโครงการ
ร้อยละของ
ที่อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา วงเงินกู้รวมของโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ที่เห็นควรสนับสนุน
ของไทย พ.ศ. 2558 - 2565
59.43
22.52
36.96
14.00
3.61
1.37
100.00
37.90

ตารางที่ 5 วงเงินกู้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 (จาแนกตามโครงการ)
หน่วย: ล้านบาท

โครงการ/หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
โครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ
โครงการรถไฟฟูาสายสีน้่าเงิน ช่วงหัวล่าโพง - บางแค และช่วง
บางซื่อ - ท่าพระ
โครงการรถไฟฟูาสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ
โครงการรถไฟฟูาสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต
โครงการรถไฟฟูาสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี
โครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ
โครงการรถไฟฟูาสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - ศูนย์วัฒนธรรม
การรถไฟแห่งประเทศไทย
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเล
ตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า - แก่งคอย
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางจิระ - ขอนแก่น
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ
โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ –
พญาไท – มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ
- หัวล่าโพง
โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟูา 50 คัน
โครงการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่ ส่าหรับเชิงพาณิชย์
115 คัน

วงเงินกู้
ปี 2560

วงเงินกู้
ปี 2561

วงเงินกู้
ปี 2562

วงเงินกู้รวม
ปี 2560 - 2562

114,232.06

97,710.99

84,487.79

296,430.84

67,876.39
370.00

52,981.67
264.00

55,321.51
0.00

176,179.57
634.00

11,358.97

128.27

71.12

11,558.36

3,148.20
9,687.94
21,446.00
13,206.17
8,659.11
44,214.80

0.00
8,395.30
21,799.00
14,869.35
7,525.75
40,447.57

0.00
4,426.58
21,608.58
21,835.20
7,380.03
24,884.53

3,148.20
22,509.82
64,853.58
49,910.72
23,564.89
109,546.90

3,346.18

3,099.21

261.10

6,706.49

7,616.35
5,149.22
11,190.84

7,616.35
5,149.22
8,936.72

3,795.79
4,708.65
8,936.72

19,028.49
15,007.09
29,064.28

13,185.94

13,183.86

6,591.62

32,961.42

2,992.49

1,994.99

590.65

5,578.13

733.78

467.22

0.00

1,201.00
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กรมทางหลวง
โครงการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2)

วงเงินกู้
ปี 2560
2,140.88
2,140.88

วงเงินกู้
ปี 2561
4,281.75
4,281.75

วงเงินกู้
ปี 2562
4,281.75
4,281.75

วงเงินกู้รวม
ปี 2560 - 2562
10,704.38
10,704.38

3.1.2 โครงการนอกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของ
ไทย พ.ศ. 2558 – 2565 มีจ่านวนทั้งสิ้น 131 โครงการ เป็นโครงการต่อเนื่องที่เคยปรากฏอยู่ในแผนโครงการ
เงินกู้ 3 ปี ครั้งก่อน (พ.ศ. 2559 - 2561) จ่านวน 93 โครงการ และโครงการใหม่ จ่านวน 38 โครงการ วงเงินกู้
รวม 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ทั้งสิ้น 485,772.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.10 ของวงเงินโครงการที่เห็นควร
สนับสนุน โดยเป็นการกู้เงินจากแหล่งเงินในประเทศ 357,102.20 ล้านบาท และกู้เงินจากแหล่งเงินต่างประเทศ
128,670.54 ล้านบาท
โครงการนอกแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย
พ.ศ. 2558 – 2565 สามารถจัดประเภทตามวัตถุประสงค์โครงการ ได้แก่ โครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านสาธารณูปโภค 111 โครงการ วงเงินกู้เพื่อด่าเนินโครงการ 231,034.85 ล้านบาท โครงการด้านการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพชีวิต 5 โครงการ วงเงินกู้เพื่อด่าเนิน โครงการ 101,904.64 ล้านบาท โครงการด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 7 โครงการ วงเงินกู้เพื่อด่าเนินโครงการ 44,628.66 ล้านบาท โครงการ
ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 2 โครงการ วงเงินกู้เพื่อด่าเนิน โครงการ 27,335.26 ล้านบาท
โครงการด้านการบริ หารจั ดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม 2 โครงการ วงเงินกู้เพื่อด่าเนินโครงการ
4,018.40 ล้านบาท และโครงการเพื่อการด่าเนินงานภายในองค์กร 4 โครงการ วงเงินกู้เพื่อด่าเนินโครงการ
76,850.94 ล้านบาท
ตารางที่ 6 วงเงินกู้นอกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 (จาแนกตามชนิดโครงการ)
ชนิดโครงการ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค
การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การด่าเนินงานภายในองค์กร
รวม

วงเงินกู้ 2560 - 2562
ร้อยละของ
(ล้านบาท)
วงเงินรวม
231,034.85
47.56
101,904.64
20.98
44,628.66
9.19
27,335.26
5.63
4,018.40
0.83
76,850.94
15.82
485,772.75
100.00

จานวนโครงการ
111
5
7
2
2
4
131

-9ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีการขอใช้วงเงินในการด่าเนินโครงการสูงสุด ได้แก่ การไฟฟูาฝุายผลิต
แห่งประเทศไทย วงเงินกู้เพื่อด่าเนินโครงการ จ่านวน 12 โครงการ จ่านวน 100,270.02 ล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ 20.64 ของโครงการที่อยู่นอกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย
พ.ศ. 2558 – 2565) รองลงมา ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วงเงินกูเ้ พื่อด่าเนินโครงการ จ่านวน 2 โครงการ
จ่านวน 86,500.00 ล้านบาท (ร้อยละ 17.81) และการไฟฟูานครหลวง วงเงินกู้เพื่อด่าเนินโครงการ จ่านวน 13
โครงการ จ่านวน 69,900.00 ล้านบาท (ร้อยละ 14.39)
ตารางที่ 7 วงเงินกู้นอกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 (จาแนกตามหน่วยงาน)

หน่วยงานที่ขอกู้
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน่าเข้า
แห่งประเทศไทย
การประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค
การไฟฟูานครหลวง
การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟูาส่วนภูมภิ าค
การเคหะแห่งชาติ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
บริษัท การบินไทย จ่ากัด (มหาชน)
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
จ่ากัด
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ส่านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ
ส่านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร
องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้
รวม

ร้อยละของวงเงินกู้รวมของโครงการ
ร้อยละของวงเงินกู้รวม
จานวน วงเงินกู้รวม ที่อยู่นอกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของโครงการ
โครงการ (ล้านบาท) โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ที่เห็นควรสนับสนุน
ของไทย พ.ศ. 2558 – 2565
2
2
29
13
12
55
3
2
2
1

34,920.00
3,526.60
17,852.92
69,900.00
100,270.02
39,485.32
15,404.64
49,523.10
86,500.00
18,243.10

7.19
0.73
3.68
14.39
20.64
8.13
3.17
10.19
17.81
3.76

4.46
0.45
2.28
8.94
12.82
5.05
1.97
6.33
11.06
2.33

1
5

1,500.00
44,438.40

0.31
9.15

0.19
5.68

1

3,938.40

0.81

0.50

2
1
131

190.26
80.00
485,772.75

0.04
0.02
100.00

0.02
0.01
62.10

-10ตารางที่ 8 วงเงินกู้นอกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565
(โครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค)
หน่วย: ล้านบาท

โครงการ/หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค
การไฟฟ้านครหลวง
แผนงานเปลีย่ นระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดิน ปี 2551 – 2556
(3 โครงการ)
แผนงานเปลีย่ นระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดิน รัชดาภิเษก
แผนงานเปลีย่ นระบบสายไฟฟูาอากาศเป็นสายไฟฟูาใต้ดิน
เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน
แผนปรับปรุงและขยายระบบจ่าหน่ายพลังไฟฟูา ฉบับที่ 11
ปี 2555 - 2559
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร
ปี 2555 - 2559
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร (ICT)
ปี 2560 - 2564
แผนจัดหายานพาหนะและเครื่องมือกลของการไฟฟูานครหลวง
ปี 2560 - 2564
แผนก่อสร้างอาคารที่ท่าการคลองเตย ปี 2554 - 2561
(ฉบับปรับปรุง)
แผนงานประสานสาธารณูปโภค ปี 2551 - 2554
แผนงานประสานสาธารณูปโภค ปี 2557 - 2561
โครงการร่วมรถไฟฟูา ปี 2557 - 2562
แผนงานประสานสาธารณูปโภคทัว่ ไป ปี 2558 - 2562
โครงการร่วมรถไฟฟูาสายสีม่วง ปี 2559 - 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟูา ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1
ก่อสร้างระบบจ่าหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้่าไปยังเกาะต่างๆ
(เกาะมะพร้าว, เกาะนาคาใหญ่ จ.ภูเก็ต และเกาะพระทอง
จ.พังงา)
พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟูา ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1
พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟูา ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2
พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟูา ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3
พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟูา ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4
เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟูา ระยะที่ 3
ขยายเขตไฟฟูาให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่

วงเงินกู้
ปี 2560
78,310.45
29,100.00

วงเงินกู้
ปี 2561
79,489.83
25,400.00

วงเงินกู้
วงเงินกู้รวม
ปี 2562 ปี 2560 - 2562
73,234.58 231,034.85
15,400.00
69,900.00

2,500.00

1,800.00

800.00

5,100.00

600.00

1,400.00

1,300.00

3,300.00

0.00

2,900.00

7,100.00

10,000.00

20,000.00

13,200.00

3,000.00

36,200.00

800.00

300.00

0.00

1,100.00

1,000.00

1,200.00

1,300.00

3,500.00

200.00

100.00

0.00

300.00

800.00

600.00

0.00

1,400.00

600.00
400.00
700.00
1,000.00
500.00
15,641.94
968.00

0.00
800.00
700.00
2,000.00
400.00
14,181.83
500.00

0.00
0.00
700.00
800.00
400.00
9,661.54
0.00

600.00
1,200.00
2,100.00
3,800.00
1,300.00
39,485.32
1,468.00

60.97

0.00

0.00

60.97

830.00
500.00
1,225.00
56.00
2,700.00
660.44

1,177.00
633.00
975.00
394.00
1,575.00
455.00

655.00
832.00
825.00
468.00
456.99
0.00

2,662.00
1,965.00
3,025.00
918.00
4,731.99
1,115.44
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เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ
พัฒนาโครงข่ายไฟฟูาอัจฉริยะ (Smart Grid ) ในพื้นที่เมืองพัทยา
จ.ชลบุรี
ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้่าไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฏร์ธานี
ขยายเขตไฟฟูาให้พื้นที่ท่ากินทางการเกษตร ระยะที่ 2
พัฒนาระบบไฟฟูาแบบโครงข่ายไฟฟูาขนาดเล็กมาก (Micro Grid)
ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้่า 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่ม
ความสามารถในการจ่ายไฟไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
พัฒนาระบบไฟฟูาเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะแรก
แผนงานสนับสนุนการด่าเนินงาน ระยะที่ 2
แผนงานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินส่าหรับเมืองใหญ่
แผนงานติดตั้งศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟูาแรงสูง ระยะ 2
แผนงานสนับสนุนการด่าเนินงาน ระยะที่ 3
แผนงานบ่ารุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟูา
แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 3
แผนงานออกแบบจัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core Network
แผนงานพัฒนาภูมสิ ารสนเทศระบบไฟฟูา ระยะที่ 3 (GIS 3)
แผนงานปรับปรุงระบบปูองกันภายในสถานีไฟฟูาของ กฟภ.
แผนงานปรับปรุงรีเลย์ระบบปูองกันรองรับเทคโนโลยีใหม่และ
มาตรฐาน IEC68150
แผนงานจัดหา Mobile Generator เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
และภัยพิบัติด้านต่างๆ
แผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแก้วน่าแสง
ให้ครอบคลุมการไฟฟูาและสถานีไฟฟูา ส่วนที่ 2
แผนงานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร ส่วนที่ 1 (กฟก.1)
แผนงานจัดซื้อมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบส่าหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่
โครงการ AMR ระยะที่ 1 และระยะที่ 2
แผนงานปรับปรุงโรงไฟฟูาดีเซล
แผนงานจ้างซ่อมหม้อแปลงแบบซ่อมสร้าง (Rebuild)
แผนงานติดตั้ง Power Transformer Monitoring System
แผนงานจัดหาสายเคเบิลใยแก้วน่าแสงและอุปกรณ์ส่ารองคลังพัสดุ
ส่าหรับงานตรวจซ่อมและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วน่าแสงพร้อมค่า
ด่าเนินการ

วงเงินกู้
ปี 2560
862.00

วงเงินกู้
ปี 2561
532.00

วงเงินกู้
ปี 2562
750.00

วงเงินกู้รวม
ปี 2560 - 2562
2,144.00

534.00

0.00

0.00

534.00

133.00
317.00

134.00
269.00

0.00
172.00

267.00
758.00

116.00

61.00

23.00

200.00

849.00

598.00

0.00

1,447.00

372.00

653.00

872.00

1,897.00

32.10
75.49
55.32
841.15
96.25
1,111.91
1.66
195.00
58.53

472.49
291.38
19.90
497.24
20.35
328.00
0.00
289.00
30.68

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
139.00
12.90

504.59
366.87
75.22
1,338.39
116.60
1,439.91
1.66
623.00
102.11

49.41

42.29

42.82

134.52

185.00

63.00

0.00

248.00

103.00

0.00

0.00

103.00

61.00

0.00

0.00

61.00

33.00

46.00

0.00

79.00

112.61
75.00
108.00

8.97
38.00
42.00

0.00
0.00
42.00

121.57
113.00
192.00

32.00

34.00

35.00

101.00
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วงเงินกู้
ปี 2560

แผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแก้วน่าแสง
รองรับสถานีไฟฟูาที่มีแผนสร้างเสร็จในปี 2559 และส่านักงานการ
ไฟฟูาที่ยังไม่มรี ะบบสื่อสาร
311.00
(ชื่อเดิม : แผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแก้ว
น่าแสงให้ครอบคลุมการไฟฟูาและสถานีไฟฟูา ระยะที่ 3)
แผนงานออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารเคเบิลใยแก้ว
น่าแสงทดแทนอุปกรณ์สื่อสัญญาณความเร็วสูง (SDH เดิม) ที่มีอายุ
167.00
การใช้งาน 10 ปี ในพื้นที่ คจฟ.1 (กฟก1, กฟก.2, กฟก.3)
(ชื่อเดิม: แผนงานออกแบบจัดหาพร้อมติดตั้งโครงข่าย ระยะที่ 1)
แผนงานขยายประสิทธิภาพการใช้งานระบบ Video Conference
68.00
(ชื่อเดิม: งานขยายขอบเขตการใช้งานระบบ IMS)
แผนงานจัดหาและติดตั้งคอนสื่อสาร
91.00
แผนงานรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU - RCS Interface
35.00
ทดแทนในพื้นที่ คจฟ.1
แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุม สถานีไฟฟูาด้วย
135.00
คอมพิวเตอร์ CSCS ระยะที่ 2
แผนงานจัดหามิเตอร์สับเปลี่ยนตามวาระ ระยะที่ 2
450.10
แผนงานติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ AMI ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
86.00
แผนงานจัดการทรัพย์สินระบบจ่าหน่ายไฟฟูาระยะที่ 2
75.00
แผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และแก้ปัญหาไฟฟูาขัดข้อง
37.00
แผนงานสนับสนุนการด่าเนินงาน ระยะที่ 4
200.00
แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 4
250.00
แผนงานออกแบบจัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core Network ระยะที่ 2
7.00
แผนงานติดตั้ง พัฒนา และปรับปรุงระบบ Aggregate/Access
75.00
Network
แผนงานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร ระยะที่ 2
100.00
แผนงานบ่ารุงรักษาและให้บริการเครือข่าย WAN
30.00
แผนงานพัฒนาและก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลของ PEA แห่งที่ 2
115.00
แผนงานบ่ารุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟูา ระยะที่ 2
0.00
แผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแก้วน่าแสง
0.00
ให้ครอบคลุมการไฟฟูาและสถานีไฟฟูา ระยะที่ 4
แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพใช้ระบบ IMS
0.00
แผนงานจัดหาและติดตั้งคอนสื่อสาร ระยะที่ 2
0.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
28,746.58
โครงการขยายระบบไฟฟูาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ระยะที่ 3 2,250.44
โครงการขยายระบบส่งไฟฟูา ระยะที่ 12
6,836.15

วงเงินกู้
ปี 2561

วงเงินกู้
ปี 2562

วงเงินกู้รวม
ปี 2560 - 2562

156.00

0.00

467.00

49.00

0.00

216.00

0.00

0.00

68.00

92.00

0.00

183.00

47.00

58.00

140.00

17.00

0.00

152.00

631.80
86.00
112.00
112.00
875.00
975.00
64.00

752.58
86.00
112.00
150.00
750.00
1,175.00
0.00

1,834.48
258.00
299.00
299.00
1,825.00
2,400.00
71.00

75.00

75.00

225.00

401.75
30.00
176.00
60.00

532.25
30.00
0.00
60.00

1,034.00
90.00
291.00
120.00

37.00

300.00

337.00

6.00
0.00
34,684.65
1,279.99
7,183.45

60.00
45.00
36,838.78
1,340.83
7,558.71

66.00
45.00
100,270.02
4,871.26
21,578.30
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โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟูาที่เสื่อมสภาพตามอายุการ
ใช้งานระยะที่ 2
โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟูาบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริม
ความมั่นคงระบบไฟฟูา
โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟูาบริเวณภาคตะวันตก-ภาคใต้เพื่อ
เสริมความมั่นคงระบบไฟฟูา
โครงการระบบส่งไฟฟูาเชื่อมโยงเพื่อรับซื้อไฟฟูาจากผูผ้ ลิตไฟฟูา
เอกชนรายใหญ่ (IPP) (New Transmission Facility)
โครงการขยายระบบส่งไฟฟูาหลักเพื่อรองรับโรงไฟฟูาผู้ผลิตเอกชน
รายเล็กระบบ Cogeneration
โครงการระบบส่งไฟฟูาเพื่อรับซื้อไฟฟูาจากโรงไฟฟูาพลังน้่าเขื่อนน้่า
งึม 3 และน้่าเทิน 1
โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟูาบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวล่าภู และ
ขอนแก่น เพื่อรับซื้อไฟฟูาจากโครงการใน สปป.ลาว
โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟูาบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร
และอ่านาจเจริญ เพื่อรับซื้อไฟฟูาจากโครงการใน
สปป.ลาว
โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟูาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความ
มั่นคงระบบไฟฟูา
โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟูาบริเวณภาคเหนือตอนบน เพื่อเสริม
ความมั่นคงระบบไฟฟูา
การประปานครหลวง
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 8
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9
การประปาส่วนภูมภิ าค
จันทบุรี
ภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี
อุบลราชธานี
สุรินทร์
พัทยา (มาบยางพร-ปลวกแดง)
เชียงใหม่ ส่วนที่ 2
รังสิต ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1
รังสิต ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2
รังสิต ระยะที่ 1 ส่วนที่ 3

วงเงินกู้
ปี 2560

วงเงินกู้
ปี 2561

วงเงินกู้
ปี 2562

วงเงินกู้รวม
ปี 2560 - 2562

3,116.31

3,491.66

3,375.84

9,983.80

2,587.85

3,365.13

1,437.38

7,390.36

3,674.51

6,771.66

7,465.88

17,912.06

220.91

839.48

888.48

1,948.87

1,083.45

1,254.61

1,233.90

3,571.95

1,277.32

2,087.05

2,442.74

5,807.11

2,824.89

2,627.77

2,565.31

8,017.96

1,611.43

2,091.27

1,301.94

5,004.64

3,138.25

3,362.19

5,737.96

12,238.40

125.08

330.40

1,489.83

1,945.31

26.60
26.60
0.00
4,795.33
374.96
71.14
82.70
403.50
234.67
0.79
187.57
116.29
92.07
91.64

0.00
3,500.00
0.00
0.00
0.00
3,500.00
5,223.34
7,834.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116.29
116.29
92.07
92.07
91.64
91.64

3,526.60
26.60
3,500.00
17,852.92
374.96
71.14
82.70
403.50
234.67
0.79
187.57
348.86
276.22
274.92
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ปากช่อง
หนองแค
มหาสารคาม - (กันทรวิชัย) - (บรบือ)
พระนครศรีอยุธยา
เพชรบุรี
บางปะกง
ขอนแก่น - น้่าพอง ส่วนที่ 1
พัทยา - แหลมฉบัง-ศรีราชา ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1
พัทยา – แหลมฉบัง - ศรีราชา ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2
พัทยา – แหลมฉบัง - ศรีราชา ระยะที่ 1 ส่วนที่ 3
สมุทรสาคร
ภูเก็ต
นครปฐม - สามพราน
อ้อมน้อย
อุดรธานี-หนองคาย
บางคล้า - (แปลงยาว) - (คลองนา) - (เทพราช)
ชลบุรี – พนัสนิคม - (พานทอง) - (ท่าบุญมี) (ระยะที่ 1)
เชียงใหม่ - สันก่าแพง
รังสิต (พ) (ระยะที่ 2)

วงเงินกู้
ปี 2560
69.37
100.13
130.61
249.40
150.49
71.00
150.00
150.00
150.00
179.00
900.00
840.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

วงเงินกู้
ปี 2561
49.55
71.52
93.29
178.14
107.49
70.00
130.00
100.00
100.00
100.00
1,500.00
1,400.00
180.00
300.00
342.53
200.81
0.00
0.00
0.00

วงเงินกู้
ปี 2562
69.37
100.13
130.61
249.40
150.49
120.00
180.00
150.00
150.00
100.00
1,800.00
1,680.00
300.00
500.00
570.88
334.69
431.01
391.01
126.66

วงเงินกู้รวม
ปี 2560 - 2562
188.30
271.79
354.52
676.93
408.46
261.00
460.00
400.00
400.00
379.00
4,200.00
3,920.00
480.00
800.00
913.41
535.50
431.01
391.01
126.66

ตารางที่ 9 วงเงินกู้นอกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565
(โครงการด้านการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต)
หน่วย: ล้านบาท

โครงการ/หน่วยงานรับผิดชอบ

วงเงินกู้
ปี 2560
40,695.55
30,800.00

โครงการด้านการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการขยายตัว
ของสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดย Roll over พันธบัตรธนาคารอาคาร 11,300.00
สงเคราะห์ที่ครบก่าหนด
โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการขยายตัว
19,500.00
ของสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยการออกพันธบัตรใหม่ (กู้ใหม่)
การเคหะแห่งชาติ
9,895.55
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2557
2,953.57
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2558 - 2559
6,628.50
โครงการอาคารเช่าส่าหรับผู้มรี ายได้น้อย แผนปี 2558 - 2560
313.47

วงเงินกู้
ปี 2561
33,363.95
28,200.00

วงเงินกู้
วงเงินกู้รวม
ปี 2562 ปี 2560 - 2562
27,845.15 101,904.64
27,500.00
86,500.00

18,200.00

12,500.00

42,000.00

10,000.00

15,000.00

44,500.00

5,163.95
0.00
4,858.38
305.57

345.15
0.00
305.47
39.68

15,404.64
2,953.57
11,792.36
658.72

-15ตารางที่ 10 วงเงินกู้นอกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565
(โครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง)
หน่วย: ล้านบาท

โครงการ/หน่วยงานรับผิดชอบ

วงเงินกู้
ปี 2560

โครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
27,886.71
ขนส่ง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
27,730.25
โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯและ
20,064.13
ปริมณฑล (สายสีแดง) บางซื่อ - รังสิต
งานปรับปรุงสะพาน
4,260.57
โครงการจัดหารถไฟฟูาธรรมดา (City Line Airport Rail Link)
1,213.60
7 ขบวน
งานติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคม
866.15
โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-ตลิ่ง
1,325.80
ชัน (ส่วนระบบไฟฟูาและการจัดหารถ)
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
156.46
โครงการด่าเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
46.63
โครงการจัดท่าระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง
109.83

วงเงินกู้
ปี 2561

วงเงินกู้
ปี 2562

วงเงินกู้รวม
ปี 2560 - 2562

8,931.24

7,810.70

44,628.66

8,914.34

7,793.80

44,438.40

4,434.86

4,344.96

28,843.95

1,935.20

424.57

6,620.35

1,213.60

1,699.05

4,126.25

0.00

0.00

866.15

1,330.68

1,325.22

3,981.70

16.90
0.00
16.90

16.90
0.00
16.90

190.26
46.63
143.63

ตารางที่ 11 วงเงินกู้นอกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565
(โครงการด้านการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน)
หน่วย: ล้านบาท

โครงการ/หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการด้านการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
เงินกู้เพื่อด่าเนินโครงการภายใน ประกอบด้วย
1. โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเตรียมการส่งออก
2. โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
และประเทศเปูาหมาย
3. โครงการสนับสนุนโครงการลงทุนในต่างประเทศ และการ
ส่งออกสินค้าทุนและบริการ
4. โครงการสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี
5. โครงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี (ตามมติ
ครม.) 6. โครงการสนับสนุนการลงทุนภายในประเทศเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

วงเงินกู้
ปี 2560
11,946.46
2,972.16

วงเงินกู้
ปี 2561
12,328.79
3,060.00

วงเงินกู้
ปี 2562
3,060.00
3,060.00

วงเงินกู้รวม
ปี 2560 - 2562
27,335.26
9,092.16

2,972.16

3,060.00

3,060.00

9,092.16

-16โครงการ/หน่วยงานรับผิดชอบ
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
โครงการจัดหาเครื่องบินด้วยวิธีซื้อด่าเนินการจ่านวน 15 ล่า
ตามโครงการจัดหาเครื่องบินปี 2554 - 2565

วงเงินกู้
ปี 2560
8,974.30

วงเงินกู้
ปี 2561
9,268.79

วงเงินกู้
ปี 2562
0.00

วงเงินกู้รวม
ปี 2560 - 2562
18,243.10

8,974.30

9,268.79

0.00

18,243.10

ตารางที่ 12 วงเงินกู้นอกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย
พ.ศ. 2558 - 2565 (โครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
หน่วย: ล้านบาท

โครงการ/หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
โครงการหาแหล่งเงินกู้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปไม้สัก
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
โครงการระบบดาวเทียมส่ารวจเพือ่ การพัฒนา (THEOS - 2)

วงเงินกู้
ปี 2560

วงเงินกู้
ปี 2561

วงเงินกู้
ปี 2562

วงเงินกู้รวม
ปี 2560 - 2562

40.00

1,790.40

1,750.40

3,580.80

40.00
40.00
0.00
0.00

40.00
40.00
1,969.20
1,969.20

0.00
0.00
1,969.20
1,969.20

80.00
80.00
3,938.40
3,938.40

ตารางที่ 13 วงเงินกู้นอกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย
พ.ศ. 2558 - 2565 (โครงการด้านการดาเนินงานภายในองค์กร)
หน่วย: ล้านบาท

โครงการ/หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการด้านการดาเนินงานภายในองค์กร
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
โครงการเงินกู้เพื่อการ Rollover เงินกู้ยืม ที่ครบก่าหนด
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
การลงทุนเพื่อการด่าเนินงานปกติ ปี 2560 - 2562
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
โครงการช่าระเงินต้นที่ถึงก่าหนด (Roll over)
โครงการเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง

วงเงินกู้
ปี 2560
34,139.89
16,827.84
16,827.84
300.00
300.00
17,012.05
10,347.79
6,664.26

วงเงินกู้
ปี 2561
21,516.84
2,700.00
2,700.00
700.00
700.00
18,116.84
11,088.49
7,028.35

วงเงินกู้
วงเงินกู้รวม
ปี 2562 ปี 2560 - 2562
21,194.21
76,850.94
6,300.00
25,827.84
6,300.00
25,827.84
500.00
1,500.00
500.00
1,500.00
14,394.21
49,523.10
7,068.49
28,504.76
7,325.72
21,018.34

อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ว่ า ทุ ก โครงการที่ ก ล่ า วมาทาง สศช. ได้ จั ด ล่ า ดั บ ให้ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม
“เห็นควรสนับสนุน” แต่ส่าหรับกลุ่มโครงการเงินกู้เพื่อการด่าเนินการภายในองค์กร นั้น ทาง สศช. เห็นว่าควรให้
ความส่าคัญในล่าดับสุดท้าย เนื่องจากไม่ใช่โครงการลงทุนที่มีผลต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจโดยตรง

-173.2 โครงการลงทุนที่ เห็นควรทบทวน/ชะลอ/ศึกษาเพิ่ มเติม (มีความส่ าคัญระดับรอง) จ่านวน
59 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 736,057.65 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 จ่านวนทั้งสิ้น 22 โครงการ และโครงการนอกแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 จ่านวน 37 โครงการ
ตารางที่ 14 วงเงินกู้ภายใต้โครงการที่เห็นควรทบทวน/ชะลอ/ศึกษาเพิ่มเติม
หน่วย: ล้านบาท

วงเงินกู้
ปี 2560

วงเงินกู้
ปี 2561

วงเงินกู้
ปี 2562

วงเงินกู้รวม ปี
2560 - 2562

71,813.02

91,861.78

150,022.25

313,697.04

- แหล่งเงินในประเทศ
70,519.27
- แหล่งเงินต่างประเทศ
1,293.75
โครงการนอกยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน 108,051.05
คมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565
- แหล่งเงินในประเทศ
97,985.14
- แหล่งเงินต่างประเทศ
10,065.91

70,109.90
21,751.88

70,265.37
79,756.88

210,894.54
102,802.50

โครงการ
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 -2565

รวม

162,349.58 151,959.99

422,360.61

121,156.25
41,193.33

335,107.39
87,253.22

115,966.00
35,993.99

179,864.07 254,211.35 302,982.23 736,057.65

3.2.1 โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย
พ.ศ. 2558-2565 มีจ่านวน 22 โครงการ เป็นโครงการที่ปรากฏในแผน 3 ปีครั้งก่อน (2559 – 2561) 11
โครงการ โดยโครงการต่อเนื่องดังกล่าวนี้ เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย วงเงินกู้จ่านวน 206,558.24 ล้าน
บาท เป็ น การกู้ในประเทศทั้ งหมด และเป็ นโครงการใหม่ 11 โครงการ โดยเป็น ของกรมทางหลวงชนบท
2 โครงการ วงเงินกู้จ่านวน 4,336.30 ล้านบาท เป็นการกู้ในประเทศทั้งหมดเช่นเดียวกับโครงการของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย และกรมทางหลวง 9 โครงการ วงเงินกู้จ่านวน 102,802.50 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เงินจาก
ต่างประเทศในรูปสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ทั้งหมด จ่านวน 2,855.63 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ตารางที่ 15 วงเงินกู้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 (จาแนกตามโครงการ)
หน่วย: ล้านบาท

โครงการ/หน่วยงาน
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565
การรถไฟแห่งประเทศไทย
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - หัวหิน
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้่าโพ

วงเงินกู้
ปี 2560

วงเงินกู้
ปี 2561

วงเงินกู้
ปี 2562

วงเงินกู้รวม
ปี 2561 - 2562

71,813.02

91,861.78

150,022.25

313,697.04

68,251.29
7,397.05
9,299.48

67,737.78
5,907.10
7,426.33

62,046.98
5,907.09
7,426.33

198,036.05
19,211.24
24,152.14

-18โครงการ/หน่วยงาน
โครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(Airport Rail Link) ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง - บางซื่อ
- พญาไท
โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้่าโพ - เด่นชัย
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงถนนจิระ - อุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี - หาดใหญ่
- สงขลา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
โครงการรถไฟฟูาสายสีน้่าเงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑล
สาย 4
กรมทางหลวงชนบท
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นา้่ เจ้าพระยาบริเวณพระ
สมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ - ถนนเชื่อมต่อ - สะพานข้าม
แม่น้่าท่าจีนบริเวณท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร
โครงการก่อสร้างสะพานบริเวณสนามบินน้่า จ.นนทบุรี
กรมทางหลวง
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ส่วนต่อ
ขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต-บางปะอิน
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ส่วนต่อ
ขยายทางคู่ขนานลอยฟูาถนนบรมราชชนนี ช่วงพุทธ
มณฑลสาย 2 - เพชรเกษม
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางยก
ระดับบนทางหลวงหมายเลข35 (ธนบุรี - ปากท่อ)
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบ
นอก กทม. รอบที่ 3 ด้านตะวันออก
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทางยกระดับบนทาง
หลวงหมายเลข 305 ช่วงรังสิต - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันออก
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครปฐม ชะอ่า

วงเงินกู้
ปี 2560

วงเงินกู้
ปี 2561

วงเงินกู้
ปี 2562

วงเงินกู้รวม
ปี 2561 - 2562

8,266.34

6,893.76

6,893.76

22,053.86

1,940.20

2,680.92

1,339.97

5,961.09

4,897.66
8,154.17
4,778.06
8,840.83
4,978.33

4,349.84
9,055.54
5,306.22
9,818.11
5,528.64

0.00
9,055.54
5,306.22
9,818.11
5,528.64

9,247.50
26,265.25
15,390.50
28,477.05
16,035.61

9,699.17

10,771.32

10,771.32

31,241.81

2,267.98

2,372.12

3,882.09

8,522.19

2,267.98

2,372.12

3,882.09

8,522.19

0.00

0.00

0.00

4,336.30

0.00

0.00

0.00

4,150.00

0.00
1,293.75

0.00
21,751.88

0.00
79,756.88

186.30
102,802.50

1,293.75

5,821.88

5,821.88

12,937.50

0.00

1,265.63

5,695.31

6,960.94

0.00

4,162.50

18,731.25

22,893.75

0.00

2,981.25

13,415.63

16,396.88

0.00

1,125.00

5,062.50

6,187.50

0.00

4,533.75

20,401.88

24,935.63

-19วงเงินกู้
ปี 2560

โครงการ/หน่วยงาน
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหาดใหญ่ชายแดนไทย/มาเลเซีย
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบ
นอก กทม. ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน นครสวรรค์

วงเงินกู้
ปี 2561

วงเงินกู้
ปี 2562

วงเงินกู้รวม
ปี 2561 - 2562

0.00

1,344.38

6,049.69

7,394.06

0.00

517.50

2,328.75

2,846.25

0.00

0.00

2,250.00

2,250.00

3.2.2 โครงการนอกแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 มีจ่านวน 37 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 422,360.61 ล้านบาท แบ่งเป็นการกู้เงิน
จากแหล่ ง เงิ น ภายในประเทศ 335,107.39
ล้ า นบาท และจากแหล่ ง เงิ น ต่ า งประเทศในรู ป สกุ ล เงิ น
ดอลลาร์ สรอ. วงเงิน 2,423.70 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ 87,253.22 ล้านบาท นอกจากนี้เป็นโครงการที่ปรากฏ
ในแผน 3 ปีครั้งก่อน (2559 – 2561) 15 โครงการ และโครงการใหม่ จ่านวน 22 โครงการ
ตารางที่ 16 วงเงินกู้นอกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 (จาแนกตามชนิดโครงการ)
ชนิดโครงการ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
รวม

วงเงินกู้ 2560 - 2562
ร้อยละของ
(ล้านบาท)
วงเงินรวม
218,622.16
51.76
197,038.70
46.65
6,699.75
1.59
422,360.61
100.00

จานวนโครงการ
20
9
8
37

โครงการนอกแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานด้านคมนาคมขนส่งของ
ไทย พ.ศ. 2558 – 2565 สามารถจัดประเภทตามวัตถุประสงค์โครงการ ได้แก่ โครงการด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านสาธารณูปโภค 20 โครงการ วงเงินกู้เพื่อด่าเนินโครงการ 218,622.16 ล้านบาท โครงการด้าน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 9 โครงการ วงเงินกู้เพื่อด่าเนินโครงการ 197,038.70 ล้าน
บาท และโครงการด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 8 โครงการ วงเงินกู้เพื่อด่าเนินโครงการ
6,699.75 ล้านบาท

-20ตารางที่ 17 วงเงินกู้นอกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 (จาแนกตามโครงการ)
หน่วย: ล้านบาท

โครงการ/หน่วยงาน
โครงการนอกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565
(I + II + III)
I. โครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
สาธารณูปโภค
การไฟฟ้านครหลวง
แผนปรับปรุงและขยายระบบจ่าหน่ายพลังไฟฟูา ฉบับที่
12 ปี 2560 - 2564
โครงการร่วมรถไฟฟูาสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี
โครงการร่วมรถไฟฟูาสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส่าโรง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พัฒนาระบบผลิตไฟฟูาด้วยพลังงานหมุนเวียนบนพื้นที่
เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด
พัฒนาระบบไฟฟูาในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1
พัฒนาระบบส่งและจ่าหน่าย ระยะที่ 1
พัฒนาระบบผลิตไฟฟูาด้วยทุ่งกังหันลมในพื้นที่ภาคใต้
โรงไฟฟูาพลังน้่าชุมชน
ปรับปรุงระบบไฟฟูารองรับผูผ้ ลิตไฟฟูาขนาดเล็กมากจาก
พลังงานหมุนเวียน
พัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบอัตโนมัติ (Automatic
Meter Reading: AMR) ระยะที่ 3
พัฒนาระบบไฟฟูาให้พื้นที่เกาะต่างๆ
ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ ระยะที่ 1
พัฒนาโครงข่ายไฟฟูาอัจฉริยะ ระยะที่ 1
พัฒนาระบบไฟฟูาให้พื้นที่เกาะต่างๆ ระยะที่ 2
ขยายเขตไฟฟูาให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2
พัฒนาระบบส่งและจ่าหน่าย ระยะที่ 2
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โครงการโรงไฟฟูาถ่านหิน จังหวัดกระบี่) (รวมระบบส่ง)
โครงการโรงไฟฟูาบางปะกง (ทดแทน เครื่องที่ 1 - 2)
(รวมระบบส่ง)
โครงการโรงไฟฟูาพระนครใต้ (ระยะที่ 1) (รวมระบบส่ง)
โครงการโรงไฟฟูาพระนครใต้ (ระยะที่ 2) (รวมระบบส่ง)

วงเงินกู้
ปี 2560

วงเงินกู้
ปี 2561

วงเงินกู้
ปี 2562

วงเงินกู้รวม
ปี 2561 - 2562

108,384.57 162,787.29 152,389.41

423,561.27

50,650.74

87,604.92

80,366.51

218,622.16

25,100.00

26,600.00

24,300.00

76,000.00

22,000.00

25,200.00

22,900.00

70,100.00

1,600.00
1,500.00
13,014.00

700.00
700.00
15,271.00

700.00
700.00
15,043.00

3,000.00
2,900.00
43,328.00

147.00

0.00

0.00

147.00

2,885.00
7,905.00
807.00
65.00

3,525.00
8,182.00
0.00
55.00

3,600.00
5,955.00
0.00
0.00

10,010.00
22,042.00
807.00
120.00

646.00

552.00

458.00

1,656.00

372.00

257.00

257.00

886.00

187.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,536.74
5,261.02

1,425.00
375.00
375.00
150.00
375.00
0.00
45,733.92
18,875.99

198.00
750.00
600.00
1,200.00
525.00
1,500.00
41,023.51
17,251.41

1,810.00
1,125.00
975.00
1,350.00
900.00
1,500.00
99,294.16
41,388.43

3,674.27

13,376.15

9,862.58

26,913.00

3,601.45
0.00

13,481.77
0.00

9,599.30
4,310.21

26,682.52
4,310.21
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II. โครงการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่ง
การรถไฟแห่งประเทศไทย
โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย เชียงของ
โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม
งานปรับปรุงระบบอาณัตสิ ัญญาณไฟสีทั่วประเทศ
โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน ศาลายา
โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน –
ศิริราช
โครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือแหลม
ฉบัง - ท่าเทียบเรือทวาย
โครงการก่อสร้างรถไฟ สายจตุรสั ชัยภูมิ - เลย หนองบัวล่าภู หรือล่านารายณ์ - เพชรบูรณ์ - เลย –
หนองบัวล่าภู
โครงการก่อสร้างรถไฟ สายนครสวรรค์ - ก่าแพงเพชร ตาก - แม่สอด
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง-วงแห
วนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
III. โครงการด้านการเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกระบวนการผลิต
ยาชีววัตถุ วัคซีนและสารมูลค่าสูงทางการแพทย์ในระดับ
ต้นแบบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตยาชีววัตถุในประเทศ
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมสู่
อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรม
ไทยในการแข่งขันในเวทีโลก
โครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมรัฐร่วม
อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
อุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันในเวทีโลก
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานทาง

วงเงินกู้
ปี 2560

วงเงินกู้
ปี 2561

วงเงินกู้
ปี 2562

วงเงินกู้รวม
ปี 2561 - 2562

54,544.87

72,601.96

69,891.87

197,038.70

48,689.77

69,801.69

66,837.04

185,328.50

17,108.52

16,967.74

16,967.74

51,044.00

12,939.93

12,833.45

12,833.45

38,606.83

1,486.68

859.26

177.97

2,523.91

3,342.93

3,085.80

3,085.80

9,514.53

2,826.09

2,606.81

2,605.81

8,038.71

4,007.30

9,208.26

9,208.26

22,423.82

6,978.32

13,458.18

13,458.18

33,894.68

0.00

10,782.19

8,499.83

19,282.02

5,855.10

2,800.27

3,054.83

11,710.20

5,855.10

2,800.27

3,054.83

11,710.20

2,855.44

2,142.70

1,701.61

6,699.75

2,060.00

1,542.00

1,198.00

4,800.00

1,085.00

855.00

560.00

2,500.00

300.00

370.00

330.00

1,000.00

430.00

160.00

160.00

750.00

245.00

157.00

148.00

550.00
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วิศวกรรมและพัฒนาศูนย์มาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรปูอนสู่อุตสาหกรรมและเพิ่มขีด
ความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันในเวทีโลก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการจัดตั้ง Northeastern Food Valley จ.
นครราชสีมา (ครม.อนุมตั ิในหลักการ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการศูนย์นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าและมาตรฐานการผลิต
และผลิตภัณฑ์เกษตรอุตสาหกรรมสู่ตลาดโลก
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการและวิจยั พัฒนาบรรจุภัณฑ์แอค
ตีฟและสมาร์ทส่าหรับผลผลิตทางการเกษตร
องค์การเภสัชกรรม
โครงการย้ายสายการผลิตยาน้่า ยาครีม ยาฉีด จากโรงงาน
พระราม 6 ไปที่พื้นที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี

4.

วงเงินกู้
ปี 2560

วงเงินกู้
ปี 2561

วงเงินกู้
ปี 2562

วงเงินกู้รวม
ปี 2561 - 2562

355.44

120.7

53.61

529.75

355.44

120.7

53.61

529.75

440.00

180.00

150.00

770.00

90.00

80.00

50.00

220.00

350.00

100.00

100.00

550.00

0.00

300.00

300.00

600.00

0.00

300.00

300.00

600.00

สรุปและข้อเสนอแนะ

4.1 รายงานฉบั บ นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง กรอบการก่ อ หนี้ ส าธารณะทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ
ในอนาคต รวมทั้งเป็นแนวทางการจัดล่าดับความส่าคัญของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ในระยะปานกลาง โดยมี
โครงการที่เห็ นควรสนับสนุ น (โครงการที่ มี ความสาคั ญสูง) จ านวน 146 โครงการ วงเงินรวมทั้ งสิ้ น
782,203.59 ล้ า นบาท แบ่ ง เป็ น การกู้ เ งิ น ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 วงเงิ น 307,251.12 ล้ า นบาท
ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 วงเงิน 255,350.84 ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงิน 219,601.13 ล้าน
บาท ซึ่ ง โครงการดัง กล่ า วมีค วามส่ า คัญ ต่ อ การพั ฒ นาสั ง คมและเศรษฐกิ จ ของประเทศ ดั ง นั้ น หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องจึ งมีความจ่าเป็ นที่ จะต้องขับเคลื่ อนการด่าเนิน โครงการให้ เป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวลา
ที่ก่าหนดไว้ นอกจากนี้ รายงานฉบับนี้สามารถใช้ เป็นแนวทางในการพิจารณาโครงการที่จะขอบรรจุเข้าแผน
การบริหารหนี้สาธารณะประจ่าปี ในปีงบประมาณต่อไปได้
4.2 ในส่ วนของโครงการที่เ ห็นควรทบทวน/ชะลอ/ศึกษาเพิ่มเติม (โครงการสารอง) ซึ่งเป็น
โครงการที่ไ ม่ไ ด้ถูก พิจ ารณาให้ ได้รั บ การบรรจุ ในแผนโครงการเงิ นกู้ 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เนื่องจาก
ขาดความพร้อมในการด่าเนินงาน อย่างไรก็ตาม โครงการเหล่านี้ยังคงมีความส่าคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน และการเสริมสร้างขี ดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น หน่วยงาน
เจ้าของโครงการจึงควรเร่งรัดด่าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงการ รวมทั้งควรน่าข้อสังเกตของ สศช.
ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนงาน เพื่อเสนอบรรจุอยู่ในแผนโครงการเงินกู้ 3 ปี ในครั้งถัดไป โดยเฉพาะ
กลุ่มโครงการที่ถูกจัดล่าดับให้เป็นโครงการส่ารองตั้งแต่แผนโครงการเงินกู้ 3 ปี ครั้งก่อน (พ.ศ. 2559 – 2561)

-234.3 ส่าหรับโครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ สศช. พิจารณาแล้วเห็นว่าควร
ใช้ ง บประมาณด่ า เนิ น โครงการจากแหล่ ง อื่ น ที่ มิ ใ ช่ ก ารเงิ น กู้ ดั ง นั้ น หน่ ว ยงานจึ ง ควรพิ จ ารณาทบทวน
ในการหาแหล่งเงินที่เหมาะสมเพื่อลดภาระหนี้สาธารณะของประเทศในอนาคตต่อไป

ภาคผนวก 1
รายละเอียดโครงการที่เห็นควรสนับสนุน
(โครงการที่มีความสาคัญสูง)

ชื่อโครงการ

ความเห็น

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

1

โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อที่อยู่อาศัย
โดย Roll over พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ครบกําหนด

2

โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อที่อยู่อาศัย
โดยการออกพันธบัตรใหม่ (กู้ใหม่)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ควรมีแผนงานและแนวทางในการบริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพอย่างเป็นระบบ
รวมทั้งมีมาตรการและแนวทางการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง โดยใช้หลักการการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่
สอดคล้องกับความเป็นจริง เพื่อปูองกันการความเสีย่ งต่อการเพิม่ ขึน้ ของหนี้ด้อยคุณภาพในอนาคต นอกจากนี้ ธอส. มี
การพิจารณาศึกษาแนวทางปูองกันการเกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องในระยะยาว โดยให้ ธอส. พิจารณาออก
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มรี ะยะเวลายาวขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับอายุของทรัพย์สินที่เป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยระยะยาว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากเฉพาะกลุ่มสําหรับผู้ฝากเงินรายใหญ่ เช่น กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ และบริษัทประกันชีวิต ที่มีความต้องการลงทุนระยะยาว และประสานกับ
กระทรวงการคลังในการวางแผนเพื่อระดมทุนระยะยาวผ่านตลาดตราสารหนี้ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เพื่อลดภาระ
ของภาครัฐและให้การบริหารหนีส้ าธารณะของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ควรมีแผนงานและแนวทางในการบริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพอย่างเป็นระบบ
รวมทั้งมีมาตรการและแนวทางการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง โดยใช้หลักการการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่
สอดคล้องกับความเป็นจริง เพื่อปูองกันการความเสีย่ งต่อการเพิม่ ขึน้ ของหนี้ด้อยคุณภาพในอนาคต นอกจากนี้ ธอส. มี
การพิจารณาศึกษาแนวทางปูองกันการเกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องในระยะยาว โดยให้ ธอส. พิจารณาออก
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มรี ะยะเวลายาวขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับอายุของทรัพย์สินที่เป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยระยะยาว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากเฉพาะกลุ่มสําหรับผู้ฝากเงินรายใหญ่ เช่น กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ และบริษัทประกันชีวิต ที่มีความต้องการลงทุนระยะยาว และประสานกับ
กระทรวงการคลังในการวางแผนเพื่อระดมทุนระยะยาวผ่านตลาดตราสารหนี้ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เพื่อลดภาระ
ของภาครัฐและให้การบริหารหนีส้ าธารณะของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
3

โครงการเงินกู้เพื่อการ Rollover เงินกู้ยืมของ ธสน. ที่ครบกําหนด

4

เงินกู้เพื่อดําเนินโครงการภายใน ประกอบด้วย 1. โครงการสนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อเตรียมการส่งออก 2. โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเปูาหมาย 3. โครงการสนับสนุนโครงการลงทุนใน
เห็นควรให้การสนับสนุน เพื่อให้ ธสน.มีสภาพคล่องในการดําเนินงานสนับสนุนการส่งออก กิจการพานิชยนาวี และ
ต่างประเทศ และการส่งออกสินค้าทุนและบริการ 4. โครงการสนับสนุนกิจการ
การลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ต่อไป
พาณิชยนาวี 5. โครงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี (ตามมติ ครม.)
6. โครงการสนับสนุนการลงทุนภายในประเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

เห็นควรให้การสนับสนุน เพื่อให้ ธสน. มีสภาพคล่องในการดําเนินงาน

ชื่อโครงการ

ความเห็น

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
5

โครงการหาแหล่งเงินกู้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปไม้สัก

เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการอุตสาหกรรมไม้สักแปรรูปของ ออป. เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กับไม้สักและ
รองรับปริมาณไม้สักจากสวนปุาทีจ่ ะมีอายุครบรอบตัดฟัน อย่างไรก็ตาม การจัดการไม้ซุงสักสวนปุาต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบทางราชการ อาจทําให้การแปรรูปไม้เกิดความล่าช้า ผลผลิตไม่เป็นไปตามเปูาหมายได้ นอกจากนี้ ออป. ควร
จัดทําแผนการดําเนินธุรกิจ (Business Plan) ที่มีรายละเอียดและข้อมูลอย่างชัดเจนเพียงพอในด้านการผลิต
การตลาดให้ครบถ้วน

สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

6

โครงการระบบดาวเทียมสํารวจเพือ่ การพัฒนา (THEOS - 2)

1. เห็นควรสนับสนุนในหลักการของโครงการฯ เนื่องจากโครงการฯดังกล่าวเป็นการดําเนินการพัฒนาต่อยอดจาก
โครงการระบบสํารวจโลกด้วยดาวเทียมของประเทศ ระยะที่ 1 (THEOS1) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนทั้งด้าน
การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความมั่นคงของประเทศ
2. อย่างไรก็ตาม โครงการฯ ยังขาดความชัดเจนในหลายด้าน จึงควรจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์และ
ชัดเจนมากขึ้น ได้แก่
2.1 ความพร้อมและช่วงระยะเวลาการดําเนินงาน
2.2 แหล่งเงินงบประมาณสําหรับใช้ในโครงการนอกเหนือจากวงเงินที่ขอกู้จํานวน 3,300 ล้านบาท
2.3 ความพร้อมของการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศจากการสํารวจภายในประเทศ
ทั้งในเรื่ององค์ความรู้และเทคโนโลยี บุคลากร และผู้ประกอบการ
2.4 การประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนตามแนวทางดังกล่าว
3. นอกจากนั้น ในการดําเนินงานของโครงการฯ ควรให้ความสําคัญกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียมอย่างเต็ม
ศักยภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจเพื่อเป็นการสร้างรายได้และเพิ่มผลประโยชน์ตอบแทนทาง
เศรษฐกิจให้แก่โครงการ

การเคหะแห่งชาติ
7

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2557

8

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 1 ปี 2558 - 2559

9

โครงการอาคารเช่าสําหรับผู้มรี ายได้น้อย แผนปี 2558 - 2560

เห็นควรบรรจุในแผนการก่อหนี้สาธารณะ เพื่อให้การดําเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
จัดหาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มรี ายได้น้อยและปานกลางให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และจัดการสินทรัพย์รอการพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เห็นควรสนับสนุนโครงการและบรรจุในแผนก่อหนี้สาธารณะ เนื่องจากมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม โดยโครงการอยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามขั้นตอน
เห็นควรสนับสนุนโครงการและบรรจุในแผนการก่อหนีส้ าธารณะ เนือ่ งจากมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม โดยโครงการอยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามขั้นตอน

ชื่อโครงการ

ความเห็น

การไฟฟ้านครหลวง
10

แผนงานเปลีย่ นระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดิน ปี 2551 - 2556
(3 โครงการ)

11

แผนงานเปลีย่ นระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดิน รัชดาภิเษก

12

แผนงานเปลีย่ นระบบสายไฟฟูาอากาศเป็นสายไฟฟูาใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหา
นครแห่งอาเซียน
แผนปรับปรุงและขยายระบบจําหน่ายพลังไฟฟูา ฉบับที่ 11 ปี
2555 - 2559

เห็นควรให้การสนับสนุน เพื่อให้สามารถดําเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟูาเมื่อ
ความต้องการไฟฟูาเพิ่มขึ้น
เห็นควรให้การสนับสนุน เพื่อให้สามารถดําเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟูาเมื่อ
ความต้องการไฟฟูาเพิ่มขึ้น
โครงการใหม่ ได้ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้วเมื่อ 1 ก.ย. 58

14

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร (ICT) ปี 2555 - 2559

15

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร (ICT) ปี 2560 - 2564

16

แผนจัดหายานพาหนะและเครื่องมือกลของการไฟฟูานครหลวง
ปี 2560 - 2564

เห็นควรให้การสนับสนุน เพื่อให้สามารถดําเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบจําหน่าย
ไฟฟูาของประเทศ
เป็นแผนต่อเนื่องแต่แผนมีแนวโน้มล่าช้า จากกําหนดการแล้วเสร็จเดิมในปี 2559 เป็นปี 2561 ดังนั้น กฟน. ควรเร่ง
ทบทวนเทคโนโลยีให้สอดคล้องตามภารกิจในปัจจุบันและเร่งรัดการลงทุนให้ได้ตามแผน
เป็นแผนที่ต้องดําเนินการต่อเนื่องจากแผนเดิมที่จะแล้วเสร็จในปี 2561 โดยให้เตรียมนําเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน
ต่อไป
เป็นแผนที่ต้องดําเนินการต่อเนื่องจากแผนเดิมที่ส่วนหนึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2560 ทั้งนี้ ในการดําเนินการให้คํานึงถึง
มาตรฐานการบัญชีประกอบด้วย

17

แผนก่อสร้างอาคารที่ทําการคลองเตย ปี 2554 - 2561 (ฉบับปรับปรุง)

เป็นแผนต่อเนื่อง โดยให้ กฟน. เร่งรัดการลงทุนโดยเร็วต่อไปด้วย

18

แผนงานประสานสาธารณูปโภค ปี 2551 - 2554

เป็นแผนต่อเนื่อง โดยให้ กฟน. เร่งรัดแผนให้เสร็จโดยเร็วเนื่องจากล่าช้าไปจากกําหนดเดิมมากแล้ว

19

แผนงานประสานสาธารณูปโภค ปี 2557 - 2561

เป็นแผนต่อเนื่องที่อยู่ระหว่างการดําเนินการตามแผน

20

โครงการร่วมรถไฟฟูา ปี 2557 - 2562

เป็นแผนต่อเนื่องที่อยู่ระหว่างการดําเนินการตามแผน

13

21

แผนงานประสานสาธารณูปโภคทัว่ ไป ปี 2558 - 2562

22

โครงการร่วมรถไฟฟูาสายสีม่วง ปี 2559 - 2563

เป็นแผนต่อเนื่องที่ได้รับอนุมตั ิเป็นงบเพิ่มเติมระหว่างปี 2558 ให้เป็น แผนงานประสานสาธารณูปโภคทั่วไป ปี 25582561 เฉพาะในส่วนที่รองรับการก่อสร้างของโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สายมีนบุร-ี ฉะเชิงเทรา ตอน 1
ของกรมทางหลวง และโครงการสนับสนุนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314-ลาดกระบัง
วงเงินลงทุนรวม 1,699.62 ล้านบาท
เป็นแผนต่อเนื่องที่ได้รับอนุมตั ิแล้วจาก ครม. ภายใต้กรอบงบลงทุนปี 2559 โดยให้เตรียมความพร้อมและประสาน
หน่วยงานภายนอกอย่างใกล้ชิดเพือ่ ให้สามารถดําเนินการได้ทันทีและสอดคล้องกับการก่อสร้างรถไฟฟูา

ชื่อโครงการ

ความเห็น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
23

พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟูา ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1

เพื่อให้สามารถดําเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟูาของประเทศ

24

ก่อสร้างระบบจําหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ําไปยังเกาะต่างๆ (เกาะมะพร้าว, เกาะ
นาคาใหญ่ จ.ภูเก็ต และเกาะพระทอง จ.พังงา)

เพื่อให้สามารถดําเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟูาของประเทศ

25

พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟูา ระยะที่ 9 ส่วนที่ 1

เพื่อให้สามารถดําเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟูาของประเทศ

26

พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟูา ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2

เพื่อให้สามารถดําเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟูาของประเทศ

27

พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟูา ระยะที่ 9 ส่วนที่ 3

เพื่อให้สามารถดําเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟูาของประเทศ

28

พัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟูา ระยะที่ 9 ส่วนที่ 4

เห็นควรให้การสนับสนุน เพื่อให้สามารถดําเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟูาของ
ประเทศ

29

เพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟูา ระยะที่ 3

เพื่อให้สามารถดําเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟูาของประเทศ

30

ขยายเขตไฟฟูาให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่

เพื่อให้สามารถดําเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟูาของประเทศ

31

เพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ

เพื่อให้สามารถดําเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟูาของประเทศ

32

พัฒนาโครงข่ายไฟฟูาอัจฉริยะ (Smart Grid ) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

เพื่อให้สามารถดําเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟูาของประเทศ

33

ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ําไปยังเกาะเต่า จ.สุราษฏร์ธานี

โครงการใหม่ กก.สศช. เห็นชอบ ปี 2557

34

ขยายเขตไฟฟูาให้พื้นที่ทํากินทางการเกษตร ระยะที่ 2

ผ่านความเห็นชอบจาก กก.สศช. โดยอยูร่ ะหว่างขอความเห็นชอบจาก ครม.

35

พัฒนาระบบไฟฟูาแบบโครงข่ายไฟฟูาขนาดเล็กมาก (Micro Grid) ที่ อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน

โครงการได้ผ่านความเห็นชอบจาก กก.สศช. โดยอยูร่ ะหว่างขอความเห็นชอบจาก ครม. นอกจากนี้ กก.สศช. ได้ปรับ
วงเงินเป็น 265 ล้านบาท เนื่องจาก ได้ปรับลดวงเงินสําหรับการจัดหาเครื่องกําเนิดไฟฟูาดีเซลที่จดั หาไว้ในแผนงานอื่น
และค่าใช้จ่ายทีส่ ามารถปรับลดได้

36

ก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ํา 115 เควี เพื่อทดแทนและเพิ่มความสามารถในการจ่ายไฟ
ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ผ่านความเห็นชอบจาก กก.สศช. โดยอยูร่ ะหว่างขอความเห็นชอบจาก ครม.

ชื่อโครงการ

ความเห็น

37

พัฒนาระบบไฟฟูาเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก

โครงการได้ผ่านความเห็นชอบจาก กก.สศช. โดยอยูร่ ะหว่างขอความเห็นชอบจาก ครม. นอกจากนี้ได้มีการปรับ
สาระสําคัญของโครงการ ได้แก่ (1) เพิ่มพื้นที่ดําเนินโครงการจากเดิม 5 พื้นที่ เป็น 6 พื้นที่ (เพิ่ม อ.เมือง จ.หนองคาย)
(2) ปรับเพิ่มวงเงินลงทุนเป็น 3,140 ล้านบาท

38

แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน ระยะที่ 2

แผนต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัตไิ ว้แล้วและอยู่ระหว่างดําเนินการ

39

แผนงานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินสําหรับเมืองใหญ่

แผนต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัตไิ ว้แล้วและอยู่ระหว่างดําเนินการ

40

แผนงานติดตั้งศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟูาแรงสูง ระยะ 2

แผนต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัตไิ ว้แล้วและอยู่ระหว่างดําเนินการ

41

แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน ระยะที่ 3

แผนต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัตไิ ว้แล้วและอยู่ระหว่างดําเนินการ

42

แผนงานบํารุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟูา

แผนต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัตไิ ว้แล้วและอยู่ระหว่างดําเนินการ

43

แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 3

แผนต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัตไิ ว้แล้วและอยู่ระหว่างดําเนินการ

44

แผนงานออกแบบจัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core Network

แผนต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัตไิ ว้แล้วและอยู่ระหว่างดําเนินการ

45

แผนงานพัฒนาภูมสิ ารสนเทศระบบไฟฟูา ระยะที่ 3 (GIS 3)

แผนต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัตไิ ว้แล้วและอยู่ระหว่างดําเนินการ

46

แผนงานปรับปรุงระบบปูองกันภายในสถานีไฟฟูาของ กฟภ.

แผนต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัตไิ ว้แล้วและอยู่ระหว่างดําเนินการ

47

แผนงานปรับปรุงรีเลย์ระบบปูองกันรองรับเทคโนโลยีใหม่และมาตรฐาน IEC68150 แผนต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัตไิ ว้แล้วและอยู่ระหว่างดําเนินการ

48

แผนงานจัดหา Mobile Generator เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติด้าน
แผนต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัตไิ ว้แล้วและอยู่ระหว่างดําเนินการ
ต่างๆ
แผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแก้วนําแสงให้ครอบคลุมการ
แผนต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัตไิ ว้แล้วและอยู่ระหว่างดําเนินการ
ไฟฟูาและสถานีไฟฟูา ส่วนที่ 2

49
50

แผนงานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร ส่วนที่ 1 (กฟก.1)

แผนต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัตไิ ว้แล้วและอยู่ระหว่างดําเนินการ

51

แผนงานจัดซื้อมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสําหรับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ โครงการ AMR
ระยะที่ 1 และระยะที่ 2

เป็นแผนที่ได้รับอนุมตั ิในปี 2559

ชื่อโครงการ

ความเห็น

52

แผนงานปรับปรุงโรงไฟฟูาดีเซล

เป็นแผนที่ได้รับอนุมตั ิในปี 2559

53

แผนงานจ้างซ่อมหม้อแปลงแบบซ่อมสร้าง (Rebuild)

เป็นแผนที่ได้รับอนุมตั ิในปี 2559

54

แผนงานติดตั้ง Power Transformer Monitoring System

เป็นแผนที่ได้รับอนุมตั ิในปี 2559

55

แผนงานจัดหาสายเคเบิลใยแก้วนําแสงและอุปกรณ์สํารองคลังพัสดุสําหรับงานตรวจ
ซ่อมและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนําแสงพร้อมค่าดําเนินการ
แผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแก้วนําแสงรองรับสถานีไฟฟูา
ที่มีแผนสร้างเสร็จในปี 2559 และสํานักงานการไฟฟูาที่ยังไม่มรี ะบบสื่อสาร
(ชื่อเดิม : แผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแก้วนําแสงให้
ครอบคลุมการไฟฟูาและสถานีไฟฟูา ระยะที่ 3)
แผนงานออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารเคเบิลใยแก้วนําแสงทดแทน
อุปกรณ์สื่อสัญญาณความเร็วสูง (SDH เดิม) ที่มีอายุการใช้งาน 10 ปี ในพื้นที่ คจฟ.
1 (กฟก1, กฟก.2, กฟก.3)
(ชื่อเดิม: แผนงานออกแบบจัดหาพร้อมติดตั้งโครงข่าย Aggregate/Access
Network ระยะที่ 1)
แผนงานขยายประสิทธิภาพการใช้งานระบบ Video Conference
(ชื่อเดิม: งานขยายขอบเขตการใช้งานระบบ IMS)

56

57

58

เป็นแผนที่ได้รับอนุมตั ิในปี 2559
เป็นแผนที่ได้รับอนุมตั ิในปี 2559

เป็นแผนที่ได้รับอนุมตั ิในปี 2559

เป็นแผนที่ได้รับอนุมตั ิในปี 2559

59

แผนงานจัดหาและติดตั้งคอนสื่อสาร

เป็นแผนที่ได้รับอนุมตั ิในปี 2559

60

แผนงานรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ FRTU-RCS Interface ทดแทนในพื้นที่ คจฟ.1

เป็นแผนที่ได้รับอนุมตั ิในปี 2559

61

แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุม สถานีไฟฟูาด้วยคอมพิวเตอร์ CSCS
ระยะที่ 2

เป็นแผนที่ได้รับอนุมตั ิในปี 2559

62

แผนงานจัดหามิเตอร์สับเปลี่ยนตามวาระ ระยะที่ 2

เป็นแผนที่ต้องดําเนินงานต่อเนื่องจากระยะที่ 1 ที่จะสิ้นสุดในปี 2560

63

แผนงานติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ AMI ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

เป็นแผนที่จะขออนุมตั ิในปี 2560 ซึ่งอยู่ในกรอบการลงทุน 3 ปี ข้างหน้า (ปี 2560 - 2562) ที่เสนอมาพร้อมงบปี
2559

ชื่อโครงการ

ความเห็น

64

แผนงานจัดการทรัพย์สินระบบจําหน่ายไฟฟูาระยะที่ 2

65

แผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และแก้ปัญหาไฟฟูาขัดข้อง

66

แผนงานสนับสนุนการดําเนินงาน ระยะที่ 4

67

แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 4

68

แผนงานออกแบบจัดหาพร้อมติดตั้ง IP Core Network ระยะที่ 2

เป็นแผนที่ต้องดําเนินงานต่อเนื่องจากระยะที่ 1 ที่จะสิ้นสุดในปี 2560

69

แผนงานติดตั้ง พัฒนา และปรับปรุงระบบ Aggregate/Access Network

เป็นแผนที่จะขออนุมตั ิในปี 2560 ซึ่งอยู่ในกรอบการลงทุน 3 ปี ข้างหน้า (ปี 2560 - 2562) ที่เสนอมาพร้อมงบปี
2559

70

แผนงานปรับปรุงระบบวิทยุสื่อสาร ระยะที่ 2

เป็นแผนที่ต้องดําเนินงานต่อเนื่องจากระยะที่ 1 ที่จะสิ้นสุดในปี 2560

71

แผนงานบํารุงรักษาและให้บริการเครือข่าย WAN

72

แผนงานพัฒนาและก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลของ PEA แห่งที่ 2

73

แผนงานบํารุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟูา ระยะที่ 2

เป็นแผนที่ต้องดําเนินงานต่อเนื่องจากระยะที่ 1 ที่จะสิ้นสุดในปี 2561

74

แผนงานขยายโครงข่ายระบบสื่อสารและสายเคเบิลใยแก้วนําแสงให้ครอบคลุมการ
ไฟฟูาและสถานีไฟฟูา ระยะที่ 4

75

แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพใช้ระบบ IMS

เป็นแผนที่จะขออนุมตั ิในปี 2560 ซึ่งอยู่ในกรอบการลงทุน 3 ปี ข้างหน้า (ปี 2560 - 2562) ที่เสนอมาพร้อมงบปี
2559
เป็นแผนที่จะขออนุมตั ิในปี 2560 ซึ่งอยู่ในกรอบการลงทุน 3 ปี ข้างหน้า (ปี 2560 - 2562) ที่เสนอมาพร้อมงบปี
2559

76

แผนงานจัดหาและติดตั้งคอนสื่อสาร ระยะที่ 2

เป็นแผนที่ต้องดําเนินงานต่อเนื่องจากระยะที่ 1 ที่จะสิ้นสุดในปี 2561

77

แผนงานปรับปรุงภูมิสารสนเทศระบบไฟฟูา (GIS)

เป็นแผนที่จะขออนุมตั ิในปี 2560 ซึ่งอยู่ในกรอบการลงทุน 3 ปี ข้างหน้า (ปี 2560 - 2562) ที่เสนอมาพร้อมงบปี
2559

เป็นแผนที่ต้องดําเนินงานต่อเนื่องจากระยะที่ 1 ที่จะสิ้นสุดในปี 2560
เป็นแผนที่จะขออนุมตั ิในปี 2560 ซึ่งอยู่ในกรอบการลงทุน 3 ปี ข้างหน้า (ปี 2560 - 2562) ที่เสนอมาพร้อมงบปี
2559
เป็นแผนที่ต้องดําเนินงานต่อเนื่องจากระยะที่ 3 ที่จะสิ้นสุดในปี 2563 ทั้งนี้ งานบางส่วนอยู่คนละสถานที่กับระยะที่ 3
สามารถดําเนินการได้เลย ไม่ต้องรอระยะที่ 3 สิ้นสุด
เป็นแผนที่ต้องดําเนินงานต่อเนื่องจากระยะที่ 3 ที่จะสิ้นสุดในปี 2562 ทั้งนี้ งานบางส่วนเป็นคนละระบบกับระยะที่ 3
ไม่ต้องรอระยะที่ 3 สิ้นสุด

เป็นแผนที่จะขออนุมตั ิในปี 2560 ซึ่งอยู่ในกรอบการลงทุน 3 ปี ข้างหน้า (ปี 2560 - 2562) ที่เสนอมาพร้อมงบปี
2559
เป็นแผนที่จะขออนุมตั ิในปี 2560 ซึ่งอยู่ในกรอบการลงทุน 3 ปี ข้างหน้า (ปี 2560 - 2562) ที่เสนอมาพร้อมงบปี
2559

ชื่อโครงการ

ความเห็น

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

เห็นควรให้การสนับสนุน เพื่อให้สามารถดําเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟูาที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อย่างเพียงพอ
เห็นควรให้การสนับสนุน เพื่อให้สามารถดําเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟูาที่
โครงการขยายระบบส่งไฟฟูา ระยะที่ 12
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อย่างเพียงพอ
เห็นควรให้การสนับสนุน เพื่อให้สามารถดําเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟูาที่
โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟูาที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ 2
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อย่างเพียงพอ
โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟูาบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบ
เห็นควรให้การสนับสนุน เพื่อให้สามารถดําเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟูาที่
ไฟฟูา
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อย่างเพียงพอ
โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟูาบริเวณภาคตะวันตก - ภาคใต้เพื่อเสริมความมั่นคง เห็นควรให้การสนับสนุน เพื่อให้สามารถดําเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟูาที่
ระบบไฟฟูา
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อย่างเพียงพอ
โครงการระบบส่งไฟฟูาเชื่อมโยงเพื่อรับซื้อไฟฟูาจากผูผ้ ลิตไฟฟูาเอกชนรายใหญ่
เห็นควรให้การสนับสนุน เพื่อให้สามารถดําเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟูาที่
(IPP) (New Transmission Facility)
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อย่างเพียงพอ
โครงการขยายระบบส่งไฟฟูาหลักเพื่อรองรับโรงไฟฟูาผู้ผลิตเอกชนรายเล็กระบบ
เห็นควรให้การสนับสนุน เพื่อให้สามารถดําเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟูาที่
Cogeneration
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อย่างเพียงพอ
โครงการระบบส่งไฟฟูาเพื่อรับซื้อไฟฟูาจากโรงไฟฟูาพลังน้ําเขื่อนน้ํางึม 3 และน้ํา
เห็นควรให้การสนับสนุน เพื่อให้สามารถดําเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟูาที่
เทิน 1
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อย่างเพียงพอ
โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟูาบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลําภู และขอนแก่น เพื่อ เห็นควรให้การสนับสนุน เพื่อให้สามารถดําเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟูาที่
รับซื้อไฟฟูาจากโครงการใน สปป.ลาว
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อย่างเพียงพอ
โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟูาบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริญ เห็นควรให้การสนับสนุน เพื่อให้สามารถดําเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟูาที่
เพื่อรับซื้อไฟฟูาจากโครงการใน สปป.ลาว
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อย่างเพียงพอ
โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟูาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ
ผ่านความเห็นชอบจาก กก.สศช. โดยอยูร่ ะหว่างขอความเห็นชอบจาก ครม.
ตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟูา
โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟูาบริเวณภาคเหนือตอนบน เพื่อเสริมความมั่นคง
ผ่านความเห็นชอบจาก กก.สศช. โดยอยูร่ ะหว่างขอความเห็นชอบจาก ครม.
ระบบไฟฟูา
โครงการขยายระบบไฟฟูาในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ระยะที่ 3

การประปานครหลวง
90

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 8

เห็นควรบรรจุอยู่ในแผนการก่อหนี้สาธารณะ เพื่อให้การดําเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการน้ําประปาในพื้นที่ กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ

ชื่อโครงการ
91

โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9

ความเห็น
เห็นควรสนับสนุนโครงการและบรรจุในแผนการก่อหนีส้ าธารณะ เนือ่ งจากมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยั่งยืน โดยโครงการอยู่ในระหว่างจัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามขั้นตอน

การประปาส่วนภูมิภาค
92

จันทบุรี

93

ภูเก็ต

94

สุราษฎร์ธานี

95

อุบลราชธานี

96

สุรินทร์

97

พัทยา (มาบยางพร - ปลวกแดง)

98

เชียงใหม่ ส่วนที่ 2

99

รังสิต ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1

100 รังสิต ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2
101 รังสิต ระยะที่ 1 ส่วนที่ 3
102 ปากช่อง
103 หนองแค

เห็นควรบรรจุในแผนการก่อหนี้สาธารณะ เพื่อให้การดําเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการน้ําประปาในภูมิภาค
เห็นควรบรรจุในแผนการก่อหนี้สาธารณะ เพื่อให้การดําเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการน้ําประปาในภูมิภาค
เห็นควรบรรจุในแผนการก่อหนี้สาธารณะ เพื่อให้การดําเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการน้ําประปาในภูมิภาค
เห็นควรบรรจุในแผนการก่อหนี้สาธารณะ เพื่อให้การดําเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการน้ําประปาในภูมิภาค
เห็นควรบรรจุในแผนการก่อหนี้สาธารณะ เพื่อให้การดําเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการน้ําประปาในภูมิภาค
เห็นควรบรรจุในแผนการก่อหนี้สาธารณะ เพื่อให้การดําเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการน้ําประปาในภูมิภาค
เห็นควรบรรจุในแผนการก่อหนี้สาธารณะ เพื่อให้การดําเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการน้ําประปาในภูมิภาค
เห็นควรบรรจุในแผนการก่อหนี้สาธารณะ เพื่อให้การดําเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการน้ําประปาในภูมิภาค
เห็นควรบรรจุในแผนการก่อหนี้สาธารณะ เพื่อให้การดําเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการน้ําประปาในภูมิภาค
เห็นควรบรรจุในแผนการก่อหนี้สาธารณะ เพื่อให้การดําเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการน้ําประปาในภูมิภาค
เห็นควรบรรจุในแผนการก่อหนี้สาธารณะ เพื่อให้การดําเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการน้ําประปาในภูมิภาค
เห็นควรบรรจุในแผนการก่อหนี้สาธารณะ เพื่อให้การดําเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการน้ําประปาในภูมิภาค

ชื่อโครงการ
104 มหาสารคาม – กันทรวิชัย - บรบือ
105 พระนครศรีอยุธยา
106 เพชรบุรี
107 บางปะกง
108 ขอนแก่น - น้ําพอง ส่วนที่ 1
109 พัทยา – แหลมฉบัง - ศรีราชา ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1
110 พัทยา - แหลมฉบัง - ศรีราชา ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2
111 พัทยา - แหลมฉบัง - ศรีราชา ระยะที่ 1 ส่วนที่ 3
112 สมุทรสาคร
113 ภูเก็ต

ความเห็น
เห็นควรบรรจุในแผนการก่อหนี้สาธารณะ เพื่อให้การดําเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการน้ําประปาในภูมิภาค
เห็นควรบรรจุในแผนการก่อหนี้สาธารณะ เพื่อให้การดําเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการน้ําประปาในภูมิภาค
เห็นควรบรรจุในแผนการก่อหนี้สาธารณะ เพื่อให้การดําเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการน้ําประปาในภูมิภาค
เห็นควรสนับสนุนโครงการและบรรจุในแผนการก่อหนีส้ าธารณะ เนือ่ งจากมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยั่งยืน โดยโครงการอยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาตามขั้นตอน
เห็นควรสนับสนุนโครงการและบรรจุในแผนการก่อหนีส้ าธารณะ เนือ่ งจากมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยั่งยืน โดยโครงการอยู่ในระหว่างจัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามขั้นตอน
เห็นควรสนับสนุนโครงการและบรรจุในแผนการก่อหนีส้ าธารณะ เนือ่ งจากมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยั่งยืน โดยโครงการอยู่ในระหว่างจัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามขั้นตอน
เห็นควรสนับสนุนโครงการและบรรจุในแผนการก่อหนีส้ าธารณะ เนือ่ งจากมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยั่งยืน โดยโครงการอยู่ในระหว่างจัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามขั้นตอน
เห็นควรสนับสนุนโครงการและบรรจุในแผนการก่อหนีส้ าธารณะ เนือ่ งจากมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยั่งยืน โดยโครงการอยู่ในระหว่างจัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามขั้นตอน
เห็นควรสนับสนุนโครงการและบรรจุในแผนการก่อหนีส้ าธารณะ เนือ่ งจากมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยั่งยืน โดยโครงการอยู่ในระหว่างจัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามขั้นตอน
เห็นควรสนับสนุนโครงการและบรรจุในแผนการก่อหนีส้ าธารณะ เนือ่ งจากมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยั่งยืน โดยโครงการอยู่ในระหว่างจัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามขั้นตอน

ชื่อโครงการ
114 นครปฐม - สามพราน
115 อ้อมน้อย
116 อุดรธานี - หนองคาย
117 บางคล้า - (แปลงยาว) - (คลองนา) - (เทพราช)
118 ชลบุรี – พนัสนิคม - (พานทอง) - (ท่าบุญมี) (ระยะที่ 1)
119 เชียงใหม่ - สันกําแพง
120 รังสิต (พ) (ระยะที่ 2)

ความเห็น
เห็นควรสนับสนุนโครงการและบรรจุในแผนการก่อหนีส้ าธารณะ เนือ่ งจากมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยั่งยืน โดยโครงการอยู่ในระหว่างจัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามขั้นตอน
เห็นควรสนับสนุนโครงการและบรรจุในแผนการก่อหนีส้ าธารณะ เนือ่ งจากมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยั่งยืน โดยโครงการอยู่ในระหว่างจัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามขั้นตอน
เห็นควรสนับสนุนโครงการและบรรจุในแผนการก่อหนีส้ าธารณะ เนือ่ งจากมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยั่งยืน โดยโครงการอยู่ในระหว่างจัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามขั้นตอน
เห็นควรสนับสนุนโครงการและบรรจุในแผนการก่อหนีส้ าธารณะ เนือ่ งจากมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยั่งยืน โดยโครงการอยู่ในระหว่างจัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามขั้นตอน
เห็นควรสนับสนุนโครงการและบรรจุในแผนการก่อหนีส้ าธารณะ เนือ่ งจากมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยั่งยืน โดยโครงการอยู่ในระหว่างจัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามขั้นตอน
เห็นควรสนับสนุนโครงการและบรรจุในแผนการก่อหนีส้ าธารณะ เนือ่ งจากมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยั่งยืน โดยโครงการอยู่ในระหว่างจัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามขั้นตอน
เห็นควรสนับสนุนโครงการและบรรจุในแผนการก่อหนีส้ าธารณะ เนือ่ งจากมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยั่งยืน โดยโครงการอยู่ในระหว่างจัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามขั้นตอน

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
121 โครงการจัดหาเครื่องบินด้วยวิธีซื้อดําเนินการจํานวน 15 ลํา ตามโครงการจัดหา
เครื่องบินปี 2554 - 2565

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัตจิ าก ครม. แล้ว ประกอบกับมีความสอดคล้องกับนโยบายด้านการ
เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเครื่องบินที่จะจัดหาตามแผนฯ เป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี
ทําให้มีน้ําหนักเบา สามารถประหยัดน้ํามันอากาศยาน

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
122 การลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ ปี 2560 - 2562

ควรให้การสนับสนุนให้บรรจุไว้ในแผนโครงการก่อหนี้ฯ เนื่องจากเป็นการลงทุนทดแทนระบบและอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อ
การให้บริการการเดินอากาศ ซึ่งจะส่งผลให้ระบบบริการการเดินอากาศของ บวท. เป็นไปตามมาตรฐานความ

ชื่อโครงการ

ความเห็น
ปลอดภัยในระดับสากล (ทั้งนี้ แผนการกู้เงินดังกล่าวสอดคล้องยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโต
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนและนโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (รวมทั้งได้รายงานไว้ในการเสนอขอ
อนุมัติงบประมาณลงทุนประจําปี 2559 แล้ว)

การรถไฟแห่งประเทศไทย
123 โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
(สายสีแดง) บางซื่อ - รังสิต
124 งานปรับปรุงสะพาน
125 โครงการจัดหารถไฟฟูาธรรมดา (City Line Airport Rail Link)
7 ขบวน
126 งานติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคม
127 โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
(ส่วนระบบไฟฟูาและการจัดหารถ)
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเล
128
ตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า - แก่งคอย

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอยูร่ ะหว่างก่อสร้างในสัญญาที่ 1 และ 2 แต่สัญญา 3
อยู่ระหว่างขั้นตอนการเจรจาราคากับบริษัท MHSC ทั้งนี้ รฟท. ควรเร่งดําเนินการเพื่อให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่กําหนด รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านบุคคลากรเพื่อรองรับการให้บริการในอนาคต
เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากมีความพร้อมในการดําเนินโครงการ และ รฟท. เร่งเสนอขอทบทวนแผนการลงทุน
โครงการให้ ครม. พิจารณา ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจําเป็นต้องขยายกรอบระยะเวลาให้เสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้ง
และเป็นการดําเนินการต่อเนื่องที่ได้รับการบรรจุไว้ในแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของ รฟท. ระยะเร่งด่วน
2553 - 2557 (เพิ่มเติม)
เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการที่ ครม. อนุมตั ิแล้ว อย่างไรก็ตาม เห็นควรให้ รฟท. เร่งดําเนินการประกวด
ราคาเพื่อนํารถไฟฟูามาใช้ในการเดินรถทันภายในระยะเวลากําหนดไว้
เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก รฟท. อยู่ระหว่างเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัตโิ ครงการ
เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างเจรจาต่อรองราคากับบริษัท MHSC
เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก ครม. มีมติเห็นชอบให้ดําเนินโครงการแล้วเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552 อย่างไรก็ดี เห็น
ควรให้ รฟท. เร่งดําเนินการประกวดราคาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

129 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางจิระ - ขอนแก่น

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจาก ครม. มีมติเห็นชอบให้ดําเนินเนินโครงการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 และเป็นโครงการ
ภายใต้แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของ รฟท. ระยะเร่งด่วน 2553 - 2557 (เพิ่มเติม) และบรรจุในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย 2558 - 2565

130 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการผ่าน EIA แล้ว และอยู่ในขั้นการเสนอ ครม. พิจารณา และเป็นโครงการภายใต้
แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของ รฟท. ระยะเร่งด่วน 2553 - 2557 (เพิ่มเติม) และบรรจุในยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย 2558 - 2565

ชื่อโครงการ
131 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ

132

โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ – พญาไท
– มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลําโพง

ความเห็น
เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความสําคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของไทย 2558 - 2565 และโครงการผ่านความเห็นชอบของ คชก. แล้ว เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2558 และอยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการพิจารณาของ กก.วล.
เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการภายใต้แผนงานการพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจุดตัดทาง
รถไฟ และลดความหนาแน่นของการจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 และโครงการศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จ และอยูร่ ะหว่างการ
เสนออนุมัตโิ ครงการให้ ครม. พิจารณา

133 โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟูา 50 คัน

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากมีความพร้อมในการดําเนินโครงการ และควรให้รีบดําเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่
กําหนด และติดตามการดําเนินการอย่างใกล้ชิด

134 โครงการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่ สําหรับเชิงพาณิชย์ จํานวน 115 คัน

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากโครงการมีความพร้อมในการดําเนินโครงการ โดยปัจจุบันโครงการได้ลงนามสัญญาแล้ว
และเห็นควรให้ รฟท. ติดตามผลการดําเนินการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้รถจักรดีเซลไฟฟูาภายในระยะเวลาที่กําหนด

สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
135 โครงการดําเนินงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Program Management
Services: PMS)

136 โครงการจัดทําระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House:
CCH)

เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง (ม.ค. 56 - ม.ค. 60) ซึ่ง ครม. มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2554 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การศึกษาความเหมาะสม โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ม.ค. 2560 ดังนั้น เห็นควรให้เร่งดําเนินให้แล้วเสร็จภายใน
กรอบระยะเวลาที่กําหนด เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อโครงการจัดทําระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง
เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง (ก.พ. 58 - ส.ค. 60) ซึ่ง ครม. มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2554 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ดําเนินการศึกษาและออกแบบในส่วนของงานออกแบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง การกําหนดเกณฑ์ทางธุรกิจ
และมาตรฐานบัตรโดยสารร่วม โดยคาดว่าจะมีการทดลองระบบภายในปี 2559 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ส.ค.
2560 ดังนั้น เห็นควรให้เร่งดําเนินให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนด เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อโครงการจัดทํา
ระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
137 โครงการชําระเงินต้นที่ถึงกําหนด (Roll over)

เห็นควรบรรจุโครงการไว้ในแผนเงินกู้ โดยให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมของกรอบวงเงินที่จะบรรจุไว้ใน
แผนก่อหนี้ตามความเหมาะสมและจําเป็น เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง และต้องชําระหนี้เงินต้นทีถ่ ึงกําหนดชําระ
นอกจากนี้เห็นควรให้กระทรวงการคลังเร่งพิจารณาแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ของ ขสมก.

ชื่อโครงการ
138 โครงการเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง

ความเห็น
เห็นควรบรรจุโครงการไว้ในแผนเงินกู้ โดยให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมของกรอบวงเงินที่จะบรรจุไว้ใน
แผนก่อหนี้ตามความเหมาะสมและจําเป็น เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ และต้องชําระหนี้การค้าที่ถึงกําหนดชําระ
นอกจากนี้เห็นควรให้กระทรวงการคลังเร่งพิจารณาแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ของ ขสมก.

กรมทางหลวง
139 โครงการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2)

เห็นควรบรรจุในแผนเงินกู้ 3 ปี เนื่องจากสายทางที่บรรจุในแผนดังกล่าวได้ดําเนินการออกแบบแล้วเสร็จ และ
ดําเนินการตามขั้นตอน EIA แล้ว

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
140 โครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

เห็นควรบรรจุในแผนเงินกู้ 3 ปี เนื่องจากเป็นโครงการที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างและได้รบั อนุมัติเงินกู้แล้ว

141 โครงการรถไฟฟูาสายสีน้ําเงิน ช่วงหัวลําโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

เห็นควรบรรจุในแผนเงินกู้ 3 ปี เนื่องจากเป็นโครงการที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างและได้รบั อนุมัติเงินกู้แล้ว อย่างไรก็
ตาม เห็นควรให้ รฟม. เร่งพิจารณารูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนฯ ตามขั้นตอน พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วม
ลงทุนฯ พ.ศ. 2556

142 โครงการรถไฟฟูาสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ

เห็นควรบรรจุในแผนเงินกู้ 3 ปี เนื่องจากเป็นโครงการที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างและได้รบั อนุมัติเงินกู้แล้ว อย่างไรก็
ตาม เห็นควรให้ รฟม. เร่งเจรจากับ กทม. ให้ได้ข้อยุติเกีย่ วกับผูร้ ับผิดชอบดําเนินโครงการโดยเร็ว

143 โครงการรถไฟฟูาสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต

เห็นควรบรรจุในแผนเงินกู้ 3 ปี เนื่องจากเป็นโครงการที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างและได้รบั อนุมัติเงินกู้แล้ว อย่างไรก็
ตาม เห็นควรให้ รฟม. เร่งเจรจากับ กทม. ให้ได้ข้อยุติเกีย่ วกับผูร้ ับผิดชอบดําเนินโครงการโดยเร็ว

144 โครงการรถไฟฟูาสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี

เห็นควรบรรจุในแผนเงินกู้ 3 ปี เนื่องจากเป็นโครงการที่อยู่ในระยะเร่งด่วนภายในปี พ.ศ. 2562 ตามแผนแม่บทระบบ
ขนส่งทางรางฯ อย่างไรก็ตาม เห็นควรให้ รฟม. พิจารณารูปแบบการลงทุนและการบริหารจัดการเดินรถตลอดทั้ง
เส้นทางในโครงข่ายรถไฟฟูาสายสีส้มและใช้ประโยชน์ศูนย์ซ่อมบํารุงร่วมกันได้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

145 โครงการรถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ

เห็นควรบรรจุในแผนเงินกู้ 3 ปี เนื่องจากเป็นโครงการที่อยู่ในระยะเร่งด่วนภายในปี พ.ศ. 2562 ตามแผนแม่บทระบบ
ขนส่งทางรางฯ อย่างไรก็ตาม เห็นควรให้ รฟม. เร่งเสนอโครงการตามขั้นตอน พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนฯ
พ.ศ. 2556

ชื่อโครงการ
146 โครงการรถไฟฟูาสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - ศูนย์วัฒนธรรม

ความเห็น
เห็นควรบรรจุในแผนเงินกู้ 3 ปี เนื่องจากการศึกษารายละเอียดความเหมาะสมโครงการใกล้แล้วเสร็จ และเป็นส่วน
หนึ่งของโครงการรถไฟฟูาสายสีสม้ ช่วงตลิ่งชัน - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการ
ระบบรถไฟฟูามากขั้นตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม รฟม. ควรเร่งดําเนินการ EIA ให้แล้วเสร็จ เพื่อให้
สามารถดําเนินการโครงการได้ตามที่กําหนดไว้แผน

ภาคผนวก 2
รายละเอียดโครงการที่เห็นควร
ทบทวน/ชะลอ/ศึกษาเพิ่มเติม
(โครงการสารอง)

ชื่อโครงการ

ความเห็น

ข้อเสนอแนะ

1. เห็นควรให้ทบทวนโครงการ เนือ่ งจากอยู่ระหว่างการศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ จึงควรดําเนินการในขั้นตอนดังกล่าวให้แล้ว
เสร็จก่อน แล้วนําเสนอผลการศึกษาประกอบการพิจารณาอนุมัติ
โครงการต่อไป
2.โครงการลงทุนขององค์การเภสัชกรรมที่ผ่านมามักประสบปัญหา
ความล่าช้าในการดําเนินการ จึงเห็นควรพิจารณาจัดทําแผนบริหาร
จัดการความเสีย่ งในการดําเนินงานตั้งแต่การก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานจนถึงสิ้นสุดโครงการ โดยให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนงาน

เป็นการลงทุนเพื่อขยายกําลังการผลิตรองรับความต้องการของ
ลูกค้าตามแผนระยะยาวของ อภ. วงเงินรวม 3,000 ลบ.
แบ่งเป็น เงินกู้ 1,500 ลบ. และเงินรายได้ 1,500 ลบ. ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ทั้งนี้ วงเงินและ
สัดส่วนวงเงินกู้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อผลการศึกษาความ
เป็นไปได้แล้วเสร็จ นอกจากนี้ อภ.มีความสามารถในการเบิกจ่าย
งบลงทุนต่ํามาก โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 53 - 57) เบิกจ่าย
งบลงทุนได้เพียงประมาณร้อยละ 45 ต่อปี ส่วนใหญ่เกิดจาก
ความล่าช้าในขั้นตอนการออกแบบและการปรับแก้ไขงาน ส่งผล
ให้ต้องเพิ่มปริมาณงานและวงเงินโครงการจากที่ได้รับอนุมตั ิไว้
หลายครั้ง ทั้งนี้ ในปี 58 อภ.คาดว่าจะเบิกจ่ายงบลงทุนได้ร้อยละ
71 แต่ข้อมูลการเบิกจ่ายสะสมช่วงเดือน ต.ค.57 - พ.ค.58
พบว่า เบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 23.2 ดังนั้น การดําเนินโครงการ
ลงทุนของ อภ. จึงควรพิจารณาเพิ่มเติมถึงแนวทางการบริหาร
จัดการโครงการเพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ที่อาจทําให้
การดําเนินโครงการล่าช้าได้

องค์การเภสัชกรรม
1

โครงการย้ายสายการผลิตยาน้ํา ยาครีม ยาฉีด จากโรงงาน
พระราม 6 ไปที่พื้นที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2

โครงการจัดตั้ง Northeastern Food Valley จ.นครราชสีมา
(ครม.อนุมัติในหลักการ)

1. เป็นโครงการใหม่ ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 529.7500 ล้านบาท (ปี 60 - 62) เป็นการเสนอขอจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ อาทิ ครุภัณฑ์
ประจําห้องปฏิบตั ิการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร ครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรและความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2. เห็นชอบในหลักการ เนื่องจากเป็นโครงการที่รองรับการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรเพื่อยกระดับการ
แข่งขัน แต่เนื่องจากยังขาดรายละเอียดข้อมูลทีเ่ พียงพอในการวิเคราะห์ และการดําเนินขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นการเสนอซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์ ซึ่งยังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการในทันที จึงเห็นควรชะลอโครงการ โดยให้จัดทํารายละเอียดการดําเนินงาน
ผลกระทบและประโยชน์ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการให้ชัดเจน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกระบวนการผลิต
ยาชีววัตถุ วัคซีนและสารมูลค่าสูงทางการแพทย์ในระดับ

โครงการดังกล่าวเป็นการขยายการจัดทําโรงงานต้นแบบใน
ควรให้ มจธ. พิจารณาจัดทํารายละเอียดของโครงการและแผน
กระบวนการผลิตยาและสารชีวภาพทางการแพทย์และเพื่อการรักษา ธุรกิจ (Business Plan) ที่มีข้อมูลชัดเจนเพียงพอ และเสนอให้

ชื่อโครงการ
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5

ความเห็น

ต้นแบบเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตยาชีววัตถุในประเทศและ อันเป็นการพัฒนาต่อยอดการดําเนินงานสวนอุตสาหกรรมของ มจธ.
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการนําผลงานวิจัยไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์
อย่างไรก็ดี เนื่องจากโครงการฯ ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจาก ครม.
อีกทั้งยังขาดรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสม
ของโครงการในหลายประเด็น จึงเห็นควรชะลอการบรรจุโครงการไว้
ในแผนเงินกู้
โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมสู่
โครงการดังกล่าวเป็นการขยายการจัดทําโรงงานต้นแบบในด้าน
อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอาหาร และอาหารเสริมสุขภาพ อันเป็นการพัฒนาต่อยอด
ไทยในการแข่งขันในเวทีโลก
การดําเนินงานสวนอุตสาหกรรมของ มจธ. ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการ
นําผลงานวิจัยไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ดี เนื่องจาก
โครงการฯ ยังไม่ได้รบั ความเห็นชอบจาก ครม. อีกทั้งยังขาด
รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ
ในหลายประเด็น จึงเห็นควรชะลอการบรรจุโครงการไว้ในแผนเงินกู้
โครงการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมรัฐร่วม
1. เป็นการดําเนินโครงการที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของงานวิจัย
อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
อุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันในเวทีโลก
ภาคอุตสาหกรรมด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมใน 4 ด้านหลักที่
มจธ. มีความเชี่ยวชาญได้แก่ ด้านเทคโนโลยีอาหาร ด้านเทคโนโลยี
อาหารสัตว์ ด้านเทคโนโลยีเชื้อเพลิงและพลังงานชีวภาพ และด้าน
เทคโนโลยีเพื่อผลิตยาชีวภาพและสารชีวภาพมูลค่าสูง เพื่อให้เกิดการ
นําผลงานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และส่งผลต่อเนื่อง
ในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันใน
ภาคอุตสาหกรรมให้กับประเทศ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวสอดคล้อง
กับนโยบายการพัฒนา วทน. ของรัฐบาล
2. อย่างไรก็ดี งบประมาณส่วนใหญ่ถูกนําไปใช้จัดหาครุภณ
ั ฑ์
ปรับปรุงพื้นที่ รวมถึงการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น
ห้องประชุมสัมมนาขนาด 150 ที่นั่ง โดยใช้งบประมาน 750 ล้าน
บาทใน 3 ปี ซึ่งถือเป็นจํานวนเงินที่สูง จึงควรทบทวนจัดทํา
รายละเอียดเพิ่มเติม (เหตุผลและความจําเป็นของการจัดซื้อครุภัณฑ์
นั้นๆ รวมถึงราคากลางเพื่อใช้เทียบเคียง) เพื่อให้เกิดความคุม้ ค่าของ

ข้อเสนอแนะ
ครม. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ควรให้ มจธ. พิจารณาจัดทํารายละเอียดของโครงการและแผน
ธุรกิจ (Business Plan) ที่มีข้อมูลชัดเจนเพียงพอ และเสนอให้
ครม. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

1. ค่างบดําเนินการพื้นฐานสาธารณูปโภค/ค่าซ่อมแซมอาคาร/
ค่าบุคลากร ค่าแม่บ้าน รปภ. ซ่อมบํารุง (ปีละ 20 ล้านบาท) มี
จํานวนสูงกว่างบประมาณเพื่อการพัฒนา
2. การจัดซื้อจัดจ้างต้องรายละเอียดที่ชัดเจนและเป็นไปตาม
ระเบียบขั้นตอน สามารถตรวจสอบได้ และมีความโปร่งใส
3. ควรให้ มจธ. พิจารณาจัดทํารายละเอียดของโครงการและ
แผนธุรกิจ (Business Plan) ที่มีข้อมูลชัดเจนเพียงพอ และเสนอ
ให้ ครม. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ชื่อโครงการ
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การใช้งบประมานของโครงการ ทั้งนี้ ควรให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพบุคลากรในสาขาที่เชี่ยวชาญให้มากขึ้น
3. ควรมีการจัดทํารายละเอียด โดยเทียบเคียงกับสถานภาพการ
ดําเนินงานในปัจจุบัน เพื่อให้เห็นว่าการเกิดขึ้นของโครงการฯ
ดังกล่าว จะส่งผลให้การวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเกิด
การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ดีขึ้นอย่างไร
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานทางวิศวกรรม 1. เป็นการดําเนินโครงการที่เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
และพัฒนาศูนย์มาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรปูอน วิศวกรรมและกําลังคนให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้มีความพร้อมในการ
สู่อุตสาหกรรมและเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยใน
ให้บริการอุตสาหกรรมและสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
การแข่งขันในเวทีโลก
เฉพาะของอุตสาหกรรม และพัฒนานักศึกษาของ มจธ. ให้มีความรู้
ความเข้าใจ และมีทักษะด้านมาตรฐานวิศวกรรม ซึ่งการดําเนินการ
ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา วทน. ของรัฐบาล
2. อย่างไรก็ดี งบประมาณส่วนใหญ่ถูกนําไปใช้จัดหาครุภณ
ั ฑ์
มาตรฐานด้านการทดสอบ/สอบเทียบ และปรับปรุงพื้นที่ โดยใช้งบ
ประมานรวม 550 ล้านบาทใน 3 ปี ซึ่งถือเป็นจํานวนเงินที่สูง จึงควร
ทบทวนจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งครุภณ
ั ฑ์
มาตรฐานด้านการทดสอบ/ สอบเทียบ ซึ่งใช้งบประมาณถึง 300
ล้านบาท โดยควรชี้ให้เห็นถึงเหตุผลและความจําเป็น รวมถึง ราคา
เปรียบเทียบและทางเลือกอื่นๆ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของการใช้งบ
ประมานของโครงการ
3. ควรมีการจัดทําแผนธุรกิจ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณรายได้ที่คาดว่า
จะได้รับ (หรือได้รับเพิ่มขึ้น) จากการให้บริการทดสอบ/สอบเทียบ
ต่างๆ กับภาคเอกชน ที่จะเกิดขึ้นจากจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ครั้งนี้ ซึ่งจะ
ชี้ให้เห็นถึงความจําเป็นและความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจของโครงการฯ

ข้อเสนอแนะ

1. การให้บริการปรึกษาแนะนําและจัดทําระบบมาตรฐาน
อุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 50 ครั้งต่อ 5 ปี (น้อยกว่า 1 ครั้ง ต่อ
เดือน) เป็นการตั้งเปูาหมายที่ต่ําเกินไป ทั้งนี้ ควรมีการเพิม่
เปูาหมายเชิงคุณภาพ เพื่อให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของการ
ให้บริการ/คําปรึกษาได้
2. การจัดซื้อจัดจ้างต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนและเป็นไปตาม
ระเบียบขั้นตอน สามารถตรวจสอบได้ และมีความโปร่งใส
3. ควรให้ มจธ. พิจารณาจัดทํารายละเอียดของโครงการและ
แผนธุรกิจ (Business Plan) ที่มีข้อมูลชัดเจนเพียงพอ และเสนอ
ให้ ครม. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7

โครงการศูนย์นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าและมาตรฐานการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์เกษตรอุตสาหกรรมสู่ตลาดโลก

โครงการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้เกษตรกร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้
มีมาตรฐานสามารถส่งออกได้ โดยนําร่องในจังหวัดปทุมธานีและ
1. ควรมีการแสดงรายละเอียดของผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจาก
ใกล้เคียง โครงการมีกิจกรรม วิเคราะห์และประเมินคุณภาพ
การดําเนินโครงการที่มีความชัดเจนมากขึ้น เช่น มูลค่าเพิม่ ใน

ชื่อโครงการ

ความเห็น
มาตรฐานสินค้าเกษตรระดับสากล ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้า
เกษตรโดยการอบรมเกษตรกร ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบ
โรงงานรองรับมาตรฐาน GAP และ HACCPs ซึ่งเป็นโครงการที่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาครัวไทยสู่โลก ในการเป็นผู้นําการ
ผลิตและส่งออกสินค้าอาหาร อย่างไรก็ตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ
ของโครงการดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับการดําเนินงานของ
หน่วยงานราชการที่ได้รับงบประมาณในการดําเนินการแล้ว อีกทั้ง
กิจกรรมที่จดั ก็มีความคล้ายคลึงกัน จึงควรพิจารณาทิศทางและ
รายละเอียดของโครงการไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนในการดําเนินงานและ
การใช้งบประมาณ กรณีโครงการนี้มีความแตกต่างจากการ
ดําเนินงานของหน่วยงานอื่น นอกจากนี้เป็นโครงการลงทุนใหม่ที่ยัง
ไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการ รวมทั้งยังเป็นโครงการ
ลงทุนที่มีผลตอบแทนไม่ชัดเจน ยังมีผู้ได้รับประโยชน์ในวงจํากัด จึง
เห็นควรชะลอโครงการ เพื่อรอผลการตัดสินใจ หรือมติของ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง อาจมีการวิเคราะห์ถึงมูลค่าเพิ่มที่คาดว่า
จะได้รับจากการดําเนินโครงการเพื่อให้ข้อเสนอมีความน่าสนใจ

8

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการและวิจยั พัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคตีฟ
และสมาร์ทสําหรับผลผลิตทางการเกษตร

ข้อเสนอแนะ

การส่งออกสินค้าเกษตรที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดทําโครงการ
ในระยะ 3 ปีแรก และแผนการที่คาดว่าดําเนินการหลังจากจบ
โครงการ 3 ปี เป็นต้น
2. เมื่อพิจารณาจากข้อเสนอโครงการ เห็นว่าบทบาทและหน้าที่
การทํางานของศูนย์นวัตกรรมฯ ตามโครงการนี้มีความ
คล้ายคลึง/ซ้ําซ้อนกับภารกิจหลักของหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรม
ส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สํานักงานพาณิชย์
จังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) เป็นต้น จึงควรมีการอธิบาย
เพิ่มเติมว่า ศูนย์นี้มีความแตกต่างการบทบาทของหน่วยงานอื่นๆ
อย่างไร หรือจะมีการทํางานเสริมหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นใน
พื้นที่อย่างไรด้วย
3. ควรมีรายละเอียดแนวทางในการบริหารจัดการโครงการ ที่
ชัดเจน ทั้งในด้านความพร้อมของบุคลากร การวางแผนด้านการ
หารายได้ และกลุม่ เปูาหมายที่ศูนย์ฯ จะให้บริการ รวมทั้ง
แนวทางการเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายให้เข้ามารับบริการของศูนย์ฯ
4. โครงการนี้ มีความคล้ายคลึงกับ "โครงการจัดตั้งศูนย์บริการ
และวิจัยพัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคตีฟและสมาร์ทสําหรับผลผลิตทาง
การเกษตร" ซึ่งเป็นโครงการใหม่ทที่ างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้ของบประมาณจากเงินกู้ด้วยเช่นกัน จึงควรมีการชี้แจง
รายละเอียดของความแตกต่างของทั้งสองโครงการนี้ให้ชัดเจน
โครงการนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบแอคตีฟและ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้
สมาร์ท สําหรับผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ 1. โครงการมีความคล้ายคลึงกับการดําเนินงานของ สํานักงาน
รัฐบาล เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เป็นธุรกิจสนับสนุน ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของ พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สินค้าเกษตรจากการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้าน กระทรวงวิทยาศาสตร์ ที่มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สําหรับผลผลิต
คุณภาพและมาตรฐานของบรรจุ และรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีความ
ทางการเกษตร เช่น ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด จึงมีความเห็นชอบในหลักการสําหรับ
(MTEC) ที่ได้วิจัยและพัฒนา Active Packagingและได้ฟิล์ม
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการและวิจยั พัฒนาบรรจุภัณฑ์แอคตีฟและ
บรรจุภัณฑ์แอคทีฟเพื่อยืดอายุผลิตผลสด โดยได้จดสิทธิบัตร
สมาร์ทสําหรับผลผลิตทางการเกษตร อย่างไรก็ตามควรพิจารณาเรื่อง “ฟิล์มพลาสติกบรรจุภณ
ั ฑ์ดัดแปลงสภาวะบรรยากาศเพื่อยืดอายุ

ชื่อโครงการ

ความเห็น

ข้อเสนอแนะ

รายละเอียดของแผนดําเนินงาน แผนด้านบุคคลากร ประโยชน์ที่ได้
จากศูนย์บริการและวิจัยในด้านต่างๆ การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นเพื่อจัดทําแผนรับมือ การร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้โครงการสามารถบรรลุเปูาหมายที่ได้กําหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

และรักษาคุณภาพของผลิตผลสด” ซึ่งได้รับรางวัลเมื่อปี 2547
และ ให้สิทธิกับบริษัทเอกชน จึงควรมีการอธิบายเพิ่มเติมถึงบท
บาที่แตกต่างหรือการทํางานเสริม/ร่วมมือกับหน่วยงานที่มี
บทบาทหลักที่ดําเนินการอยู่แล้ว
2. แม้ว่าข้อเสนอโครงการ จะได้มกี ารชี้แจงถึงโครงสร้างการ
บริหารจัดการศูนย์ฯ อย่างกว้างๆ แต่ยังไม่มีการกําหนด
เปูาหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ หลังจากมีการจัดตั้งศูนย์แล้ว
โดยเฉพาะเปูาหมายในลักษณะที่เป็นผลลัพธ์/ผลกระทบของ
โครงการฯ ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น การช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม
เพิ่มยอดขาย การลดต้นทุน การยกระดับมาตรฐาน หรือการ
พัฒนาระดับเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ
3. ปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ ให้บริการในลักษณะคล้ายคลึงกัน
อยู่แล้ว แต่อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ
โครงการนี้ อาจเป็นการเพิม่ ทางเลือกให้กับผู้ประกอบการในการ
รับบริการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ อย่างไรก็ตาม ควรมีการ
แนวทางในการประสานการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่ให้บริการ
ในลักษณะคลายคลึงกันด้วย เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับการลงทุน
4. โครงการนี้ มีความคล้ายคลึงกับ "โครงการศูนย์นวัตกรรมเพิ่ม
มูลค่าและมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรอุตสาหกรรมสู่
ตลาดโลก" ซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้ของบประมาณจากเงินกู้ด้วยเช่นกัน จึงควรมีการชี้แจง
รายละเอียดของความแตกต่างของทั้งสองโครงการนี้ให้ชัดเจน

การไฟฟ้านครหลวง
9
10

แผนปรับปรุงและขยายระบบจําหน่ายพลังไฟฟูา ฉบับที่ 12 ปี
2560 - 2564
โครงการร่วมรถไฟฟูาสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี

ยังไม่มีความพร้อมในการดําเนินโครงการเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทําข้อมูล
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบ โดยเห็นควรให้นําเสนอขออนุมัติการลงทุนให้สอดคล้องตามความพร้อมของการอนุมัติก่อสร้าง

ชื่อโครงการ
11

โครงการร่วมรถไฟฟูาสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สําโรง

ความเห็น

ข้อเสนอแนะ

รถไฟฟูาต่อไป
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบ โดยเห็นควรให้นําเสนอขออนุมัติการลงทุนให้สอดคล้องตามความพร้อมของการอนุมัติก่อสร้าง
รถไฟฟูาต่อไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
12

ยังไม่มีความพร้อมในการดําเนินโครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

19
20
21

พัฒนาระบบผลิตไฟฟูาด้วยพลังงานหมุนเวียนบนพื้นที่เกาะกูด
เกาะหมาก จ.ตราด
พัฒนาระบบไฟฟูาในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1
พัฒนาระบบส่งและจําหน่าย ระยะที่ 1
พัฒนาระบบผลิตไฟฟูาด้วยทุ่งกังหันลมในพื้นที่ภาคใต้
โรงไฟฟูาพลังน้ําชุมชน
ปรับปรุงระบบไฟฟูารองรับผูผ้ ลิตไฟฟูาขนาดเล็กมากจาก
พลังงานหมุนเวียน
พัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบอัตโนมัติ (Automatic Meter
Reading: AMR) ระยะที่ 3
พัฒนาระบบไฟฟูาให้พื้นที่เกาะต่างๆ
ติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะ ระยะที่ 1
พัฒนาโครงข่ายไฟฟูาอัจฉริยะ ระยะที่ 1

22

พัฒนาระบบไฟฟูาให้พื้นที่เกาะต่างๆ ระยะที่ 2

ยังไม่มีความพร้อมในการดําเนินโครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

23
24

ขยายเขตไฟฟูาให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2
พัฒนาระบบส่งและจําหน่าย ระยะที่ 2

ยังไม่มีความพร้อมในการดําเนินโครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ยังไม่มีความพร้อมในการดําเนินโครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

13
14
15
16
17
18

ยังไม่มีความพร้อมในการดําเนินโครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ยังไม่มีความพร้อมในการดําเนินโครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการนําเสนออนุมัตโิ ครงการตามขั้นตอน
ยังไม่มีความพร้อมในการดําเนินโครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ยังไม่มีความพร้อมในการดําเนินโครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ยังไม่มีความพร้อมในการดําเนินโครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ยังไม่มีความพร้อมในการดําเนินโครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ยังไม่มีความพร้อมในการดําเนินโครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ยังไม่มีความพร้อมในการดําเนินโครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ยังไม่มีความพร้อมในการดําเนินโครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
25
26
27
28

โครงการโรงไฟฟูาถ่านหิน จังหวัดกระบี่) (รวมระบบส่ง)
โครงการโรงไฟฟูาบางปะกง (ทดแทน เครื่องที่ 1 - 2)
(รวมระบบส่ง)
โครงการโรงไฟฟูาพระนครใต้ (ระยะที่ 1) (รวมระบบส่ง)
โครงการโรงไฟฟูาพระนครใต้ (ระยะที่ 2) (รวมระบบส่ง)

ยังไม่มีความพร้อมในการดําเนินโครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ
ยังไม่มีความพร้อมในการดําเนินโครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ
ยังไม่มีความพร้อมในการดําเนินโครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ
ยังไม่มีความพร้อมในการดําเนินโครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ

ชื่อโครงการ

ความเห็น

ข้อเสนอแนะ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
29

โครงการรถไฟฟูาสายสีน้ําเงิน ช่วงบางแค - ทธมณฑล สาย 4

เห็นควรให้ชะลอการบรรจุในแผนเงินกู้ 3 ปี เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดความเหมาะสมโครงการ

การรถไฟแห่งประเทศไทย
30

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - หัวหิน

31

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ําโพ

32

โครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport
Rail Link) ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง - บางซื่อ - พญาไท

รฟท. ได้ศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบรายละเอียดก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ และผ่านการพิจรณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
แล้ว โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ อย่างไรก็ดี เนือ่ งจากโครงการฯ มีความซ้ําซ้อนกับโครงการรถไฟไทย - จีน และมี
ปัญหาความพร้อมของช่องขนาดทางช่องสนามบินดอนเมือง ดังนั้น เห็นควรชะลอเพื่อให้กําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ชัดเจน
และนําเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาในลําดับถัดไป

33

โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ
โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม
งานปรับปรุงระบบอาณัตสิ ัญญาณไฟสีทั่วประเทศ
โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน ศาลายา
โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน –
ศิริราช
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้ําโพ - เด่นชัย
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงถนนจิระ - อุบลราชธานี

เห็นควรชะลอ เนื่องจากปัจจุบัน รฟท. ยังอยู่ระหว่างทบทวนความเหมาะสมของแบบก่อสร้างของโครงการ

34
35
36
37
38
39
40
41
42

เห็นควรชะลอ เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างปรับปรุง EIA ตามมติ
ของ คชก.

เห็นควรให้ รฟท. เร่งปรับแก้รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ส่งกลับมายัง สผ. เพื่อพิจารณาต่อไป รวมทั้งะเป็นโครงการใหม่
ภายใต้แผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของ
ไทย พ.ศ. 2558 - 2565
เห็นควรชะลอ เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างปรับปรุง EIA ตามมติของ คชก.

เห็นควรชะลอ เนื่องจากปัจจุบัน รฟท. ยังอยู่ระหว่างทบทวนแบบก่อสร้างของโครงการ ก่อนการนําเสนอขออนุมัติโครงการต่อไป
เห็นควรชะลอ เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างการสํารวจและออกแบบรายละเอียด และ EIA อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สผ.
เห็นควรชะลอ เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างการศึกษา F/S และการสํารวจและออกแบบรายละเอียด
เห็นควรชะลอ เนื่องจาก EIA ชองโครงการอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของ สผ.
เห็นควรชะลอ เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างการสํารวจและออกแบบรายละเอียด และ EIA อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สผ.
เห็นควรชะลอ เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างการศึกษา F/S และการสํารวจและออกแบบรายละเอียด รวมทั้งจัดทํารายงาน EIA
เห็นควรชะลอ เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างการสํารวจและออกแบบรายละเอียด และจัดทํารายงาน EIA
เห็นควรชะลอ เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างการสํารวจและออกแบบรายละเอียด และจัดทํารายงาน EIA
เห็นควรชะลอ เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างการสํารวจและออกแบบรายละเอียด และจัดทํารายงาน EIA

ชื่อโครงการ

ความเห็น

ข้อเสนอแนะ

43

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย

เห็นควรชะลอ เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างการสํารวจและออกแบบรายละเอียด และจัดทํารายงาน EIA

44

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี - หาดใหญ่ สงขลา
โครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเทียบเรือทวาย

เห็นควรชะลอ เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างการสํารวจและออกแบบรายละเอียด และจัดทํารายงาน EIA

โครงการก่อสร้างรถไฟ สายจตุรสั ชัยภูมิ - เลย - หนองบัวลําภู
หรือลํานารายณ์ - เพชรบูรณ์ - เลย - หนองบัวลําภู
โครงการก่อสร้างรถไฟ สายนครสวรรค์ - กําแพงเพชร - ตาก แม่สอด

เห็นควรชะลอ เนื่องจาก รฟท. ได้รับรายงานศึกษาความเหมาะสมฉบับสมบูรณ์เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 และปัจจุบันโครงการอยู่ใน
ขั้นตอนการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เห็นควรชะลอ เนื่องจาก รฟท. ได้รับรายงานศึกษาความเหมาะสมฉบับสมบูรณ์เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2558 และปัจจุบันโครงการอยู่ในขั้นตอน
การพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

45
46
47

เห็นควรชะลอ เนื่องจาก รฟท. ได้รับรายงานศึกษาความเหมาะสมฉบับสมบูรณ์เมื่อวันที่ 30 ม.ย. 2558 และปัจจุบันโครงการอยู่ใน
ขั้นตอนการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
48

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

เห็นควรชะลอการบรรจุโครงการไว้ในแผนเงินกู้ เนื่องจากโครงการ
อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) ของ สผ. และยังไม่ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. ทําให้ขาด
ความพร้อมในการดําเนินการ

กทพ. ควรเร่งดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
คมนาคมที่ต้องการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

กรมทางหลวงชนบท
49

50

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นา้ํ เจ้าพระยาบริเวณพระ
สมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ - ถนนเชื่อมต่อ - สะพานข้ามแม่
น้ําท่าจีนบริเวณท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร
โครงการก่อสร้างสะพานบริเวณสนามบินน้ํา จ.นนทบุรี

เห็นควรชะลอการบรรจุโครงการไว้ในแผนเงินกู้ เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างการสํารวจออกแบบรายละเอียด ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี
2560 โดยคาดว่าจะเริ่มดําเนินการสํารวจอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2561 และดําเนินการก่อสร้างในปี 2562
เห็นควรชะลอการบรรจุโครงการไว้ในแผนเงินกู้ เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างการสํารวจออกแบบรายละเอียด ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี
2560 โดยคาดว่าจะเริ่มดําเนินการสํารวจอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2561 และดําเนินการก่อสร้างในปี 2562

กรมทางหลวง
51

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ส่วนต่อขยาย
ทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต - บางปะอิน

เห็นควรชะลอการบรรจุในแผนเงินกู้ 3 ปี เนื่องจากโครงการอยู่
ระหว่างจัดทํารายงาน EIA

เห็นควรให้ ทล. เร่งพิจารณารูปแบบการลงทุนที่ชัดเจนเพื่อเสนอ
ครม. พิจารณาในคราวเดียวกัน

52

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ส่วนต่อขยาย
ทางคู่ขนานลอยฟูาถนนบรมราชชนนี ช่วงพุทธมณฑลสาย 2 เพชรเกษม

เห็นควรชะลอการบรรจุในแผนเงินกู้ 3 ปี เนื่องจากโครงการอยู่
ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม (FS) และจัดทํารายงาน EIA

เห็นควรให้ ทล. เร่งพิจารณารูปแบบการลงทุนที่ชัดเจนเพื่อเสนอ
ครม. พิจารณาในคราวเดียวกัน

ชื่อโครงการ
53
54
55
56
57
60
61

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางยกระดับบน
ทางหลวงหมายเลข35
(ธนบุรี - ปากท่อ)
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก
กทม. รอบที่3 ด้านตะวันออก
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองทางยกระดับบนทาง
หลวงหมายเลข 305 ช่วงรังสิต - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันออก
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครปฐม - ชะอํา

ความเห็น

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรชะลอการบรรจุในแผนเงินกู้ 3 ปี เนื่องจากโครงการอยู่
ระหว่างการสํารวจและออกแบบรายละเอียด และ EIA อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ สผ.
โครงการอยูร่ ะหว่างการศึกษาความเหมาะสม (FS) และ EIA อยู่
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เห็นควรชะลอการบรรจุในแผนเงินกู้ 3 ปี เนื่องจากโครงการอยู่
ระหว่างจัดทํารายงาน EIA

เห็นควรให้ ทล. เร่งพิจารณารูปแบบการลงทุนที่ชัดเจนเพื่อเสนอ
ครม. พิจารณาในคราวเดียวกัน
เห็นควรให้ ทล. เร่งพิจารณารูปแบบการลงทุนที่ชัดเจนเพื่อเสนอ
ครม. พิจารณาในคราวเดียวกัน
เห็นควรให้ ทล. เร่งพิจารณารูปแบบการลงทุนที่ชัดเจนเพื่อเสนอ
ครม. พิจารณาในคราวเดียวกัน

เห็นควรชะลอการบรรจุในแผนเงินกู้ 3 ปี เนื่องจากปัจจุบัน ทล. อยู่ระหว่างการทบทวนความเหมาะสมของโครงการ พร้อมทั้งศึกษา
รูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหาดใหญ่ - ชายแดน เห็นควรชะลอการบรรจุในแผนเงินกู้ 3 ปี เนื่องจากโครงการอยู่
เห็นควรให้ ทล. เร่งพิจารณารูปแบบการลงทุนที่ชัดเจนเพื่อเสนอ
ไทย/มาเลเซีย
ระหว่างการสํารวจและออกแบบรายละเอียด และ EIA อยู่ระหว่าง ครม. พิจารณาในคราวเดียวกัน
การพิจารณาของ สผ.
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอก
เห็นควรชะลอการบรรจุในแผนเงินกู้ 3 ปี เนื่องจากโครงการอยู่
เห็นควรให้ ทล. เร่งพิจารณารูปแบบการลงทุนที่ชัดเจนเพื่อเสนอ
กทม. ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง - บางปะอิน
ระหว่างการสํารวจและออกแบบรายละเอียด และ EIA อยู่ระหว่าง ครม. พิจารณาในคราวเดียวกัน
เสนอ สผ. พิจารณา
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน เห็นควรชะลอการบรรจุในแผนเงินกู้ 3 ปี เนื่องจากโครงการอยู่
เห็นควรให้ ทล. เร่งพิจารณารูปแบบการลงทุนที่ชัดเจนเพื่อเสนอ
นครสวรรค์
ระหว่างการสํารวจและออกแบบรายละเอียด และ EIA อยู่ระหว่าง ครม. พิจารณาในคราวเดียวกัน
การพิจารณาของ สผ.

ภาคผนวก 3
รายละเอียดโครงการที่ไม่เห็นควรสนับสนุน

ชื่อโครงการ

ความเห็น

ข้อเสนอแนะ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด
1
2
3
4

โครงการสนับสนุนทางการเงิน แก่ ธพส. ในโครงการศูนย์
ราชการ (Credit Line)
เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง ในโครงการศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่อง โครงการอื่นๆ ที่ไม่ใช่โครงการศูนย์
ราชการฯ
เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องในรูป O/D

ไม่เห็นควรสนับสนุนโครงการ เพราะเป็นการขอเปิดวงเงินกันไว้ในกรณีที่ กระทรวงการคลังไม่สามารถจัดสรรเงินให้ได้ทัน เพื่อให้การ
บริหารงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงการคลังต้องจัดสรรเงินให้ ธพส. ภายในเวลาที่กําหนด
ไม่เห็นควรสนับสนุนโครงการ เพราะ ธพส. ควรหารายได้จากแหล่งอื่น เพื่อใช้ในการชําระรายจ่ายประจําของ ธพส.
ไม่เห็นควรสนับสนุนโครงการ เพราะ ธพส. ควรหารายได้จากแหล่งอื่น เพื่อใช้ในการชําระรายจ่ายประจําของ ธพส.
ไม่เห็นควรสนับสนุนโครงการ เพราะ ธพส. ควรหารายได้จากแหล่งอื่น เพื่อใช้ในการชําระรายจ่ายประจําของ ธพส.

กรมชลประทาน
5

โครงการบรรเทาอุทกภัยในเขตพืน้ ที่ลุ่มน้ําลําตะคอง
จังหวัดนคราชสีมา

6

โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช

7

โครงการเพิม่ พื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลํา
ปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

8

โครงการปูองกันน้ําท่วมเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ไม่เห็นควรสนับสนุนโครงการฯ ถึงแม้ว่าจะเป็นโครงการนําร่องแบบบูรณาการของหน่วยงานแต่ใช้งบประมาณสูงถึง 8,034 ล้านบาท
ประกอบกับมีกิจกรรมภายใต้โครงการจํานวนมาก แต่การออกแบบยังไม่เรียบร้อย จึงควรมีการศึกษาในรายละเอียดเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนว่าสามารถลดความเสียหายได้ตามที่คาดการณ์ไว้ ประกอบทั้งควรพิจารณาความสอดคล้องของระบบการก่อสร้างต่างๆ ระบบการ
เฝูาระวังและการเตือนภัยต่าง รวมทั้งโครงการต่อเนื่องอื่นๆ ด้วย อีกทั้ง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการเป็นค่าใช้จ่ายในประเทศในรูปของ
เงินบาท จึงควรใช้เงินจากงบประมาณภายในประเทศ
ไม่เห็นควรสนับสนุนโครงการฯ เนือ่ งจากมีการใช้งบประมาณสูงถึง 8,000 ล้านบาท แต่ผลตอบแทนในเชิงปริมาณไม่ชัดเจน จึงควรมี
การศึกษาในรายละเอียดเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าสามารถลดความเสียหายได้ตามที่คาดการณ์ไว้ ประกอบทั้งควรพิจารณาความ
สอดคล้องของระบบการก่อสร้างต่างๆ ระบบการเฝูาระวังและการเตือนภัยต่าง รวมทั้งโครงการต่อเนื่องอื่นๆ ด้วย และค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ของโครงการเป็นค่าใช้จ่ายในประเทศในรูปของเงินบาท จึงควรใช้เงินจากงบประมาณภายในประเทศ
ไม่เห็นควรโครงการ เนื่องจากขณะนี้โครงการยังอยู่ในขั้นออกแบบรายละเอียดของโครงการ ซึ่งจะเปิดพื้นที่ชลประทานใหม่ 50,000 ไร่
มีการก่อสร้างคลองและระบบส่งน้าํ หลายแห่ง จึงควรให้มีการจัดทํารายละเอียดของโครงการให้ชัดเจน ชี้แจงการใช้เงินกู้และเงิน
งบประมาณให้ชัดเจนว่าจะใช้ในการก่อสร้างและใช้ในกิจกรรมใดบ้าง และค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการเป็นค่าใช้จ่ายในประเทศในรูป
ของเงินบาท จึงควรใช้เงินจากงบประมาณภายในประเทศ
ไม่เห็นควรสนับสนุนโครงการฯ เนือ่ งจากปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างการจัดหาที่ดิน ซี่งส่งผลกระทบต่อที่ดินและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที่จํานวนมาก เป็นอุปสรรคสําคัญในการดําเนินโครงการ นอกจากนี้ โครงการอยูร่ ะหว่างการดําเนินการออกแบบ ซึ่ง
สัมพันธ์กับพื้นที่ที่ดินที่อยู่ระหว่างการจัดหา ทําให้การออกแบบก่อสร้างยังไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ และทําให้ต้องมีการแก้ไข
ในภายหลัง และค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการเป็นค่าใช้จ่ายในประเทศในรูปของเงินบาท จึงควรใช้เงินจากงบประมาณภายในประเทศ

มหาวิทยาลัยนครพนม
9

โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ให้ได้มาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ไม่เห็นควรสนับสนุนโครงการฯ เนือ่ งจากการดําเนินงานโครงการเป็นการจัดหาครุภณ
ั ฑ์การจัดการเรียนการสอน/การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัย ยังขาดรายละเอียดข้อมูลที่ชัดเจน ซึ่งสํานักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณปกติให้สถาบันการศึกษา/หน่วยงานภาครัฐอยู่

ชื่อโครงการ

ความเห็น

ข้อเสนอแนะ

แล้ว นอกจากนี้ การพัฒนาหลักสูตรควรมุ่งเน้นตามศักยภาพที่ตนเองมีความเข้มแข็ง ไม่ควรให้ความสําคัญการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพื่อ
แข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาเดิมทีม่ ีการจัดการจัดการศึกษาอยู่แล้ว ดังนั้นหาก ม.นครพนมเห็นว่ามีความจําเป็นให้ขอจัดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีสําหรับผู้สูงอายุและผู้
พิการ

ไม่เห็นควรสนับสนุนโครงการฯ เนือ่ งจากกิจกรรมของโครงการดังกล่าว มีหลายหน่วยงานที่มีการดําเนินการในลักษณะและ
กลุ่มเปูาหมายเดียวกัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
11

โครงการจัดสร้างอาคารสนับสนุนการจัดการศึกษา

ไม่เห็นควรสนับสนุนโครงการฯ เนือ่ งจากการดําเนินงานของโครงการเป็นการสร้างอาคารเพื่อรองรับการขยายตัวของคณะและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ตามที่จะมีการกําหนดแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว ซึ่งไม่มีความจําเป็นเร่งด่วน เนื่องจากการพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพการศึกษาไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังกล่าวจําเป็นต้องขยายคณะใหม่แต่ควรให้ความสําคัญประเด็นของการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาที่ตนเองมีศักยภาพและสามารถต่อยอดในการพัฒนาเศรษฐกิจหลัก/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่และชุมชนเป็นหลัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

12

โครงการสร้างเสริมศักยภาพของ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เพื่อ
รองรับการเป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของมหาวิทยาลัยราชัภฏภูเก็ต

ข้อเสนอโครงการเป็นจัดตั้งศูนย์วทิ ยาศาสตร์ฮาลาล ศูนย์อาเซียนศึกษา ศูนย์เศรษฐกิจดิจิทัล ศูนย์วฒ
ั มนธรรมอันดามัน โรงเรียนสาธิต
และศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งยังขาดข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจน อีกทั้งในพื้นที่ดังกล่าวมีศูนย์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งกิจกรรมของ
โครงการดังกล่าวอาจมีความซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ อปท ชุมชน องค์กรเอกชน เช่น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์การเรียนรู้
เกษตร ศูนย์พัฒนาทักษะ ICT ศูนย์ศึกษาและวิจยั อุทยานแห่งชาติ ทางทะเล จ.ภูเก็ต เป็นต้น ดังนั้นในฐานะที่ มรฎ.ภูเก็ต เป็น
สถาบันอุดมศึกษาจึงควรให้การสนับสนุนการพัฒนาต่อองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมใหม่ให้กับศูนย์ตา่ งๆ ในพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้อง
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ใหม่ของตนเอง

สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
13

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี

เมื่อพิจารณาเปูาหมายในการดําเนินงานของโครงการดังกล่าวที่เน้นการผลิตและพัฒนานักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับ
ปริญญาโท/เอก ซึ่งเห็นว่ามีความซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ เนื่องจาก ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่มีการดําเนินการโครงการลักษณะ
เดียวกัน เช่น สกว. สกอ. สวทช. เป็นต้น ได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก และสนับสนุนนักศึกษา/นักวิจยั /บุคลากรทํา
โครงงานด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ หรือถ้า สกอ. เห็นว่า มีความจําเป็นควร
เสนอขอจากแหล่งงบประมาณปกติของรายจ่ายประจําปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14

แผนการพัฒนากําลังคน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

โครงการดังกล่าวมีเปูาหมายในการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับอาจารย์สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาโท/เอก และการ
ฝึกอบรมให้แก่อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่มีการดําเนินการดังกล่าวอยู่แล้ว เช่น สกว.
สกอ. สวทช. เป็นต้น ดังนั้นเห็นควรให้ มทร.ธัญบุรีสามารถสมัครรับทุนดังกล่าวได้จากแหล่งอื่นๆ หรือขอจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน

ชื่อโครงการ
15

ศูนย์ผลิตสื่อ ดิจิทัล

16

ห้องปฏิบัติการให้บริการบนเครื่องบิน

17

ก่อสร้างหอพักนักศึกษา

18

ศูนย์การศึกษาและพัฒนาแห่งอาเซียน

ความเห็น

ข้อเสนอแนะ

เป็นโครงการที่กําหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิ
และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาออกไปทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ซึ่งใน
รายละเอียดยังขาดความชัดเจน
เป็นการสร้างห้องปฏิบัติการทางด้านการให้บริการบนเครื่องบิน
เป็นห้องปฏิบัติการ เพื่อฝึกทักษะสําหรับนักศึกษาสาขาธุรกิจการ
(Mock Up Room) สําหรับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน เพื่อเป็น
บินในบางรายวิชา อาทิ รายวิชาศิลปะการต้อนรับบนเครื่องบิน
ห้องสําหรับจําลองสถานการณ์ให้เสมือนจริงว่ามีผู้โดยสารอยู่บน
รายวิชาการบริการอาหารบนเครื่องบิน จํานวน 1 ชั้น 1 ห้อง
เครื่องบินและนักศึกษากําลังให้บริการสําหรับผูโ้ ดยสารบนเครื่องบิน ขนาดพื้นที่ใช้สอย 13 ตารางเมตร ณ วิทยาลัยนานาชาติการ
ซึ่งยังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการทันที ทั้งนี้ การ
ท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย ระยะเวลาดําเนินการ 1 ม.ค.2559 - 30
ดําเนินการควรพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุนและประโยชน์ที่จะ มิ.ย.2560
ได้รับ อีกทั้งเห็นควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้
หากเห็นว่าโครงการฯ มีความสําคัญและมีความจําเป็นที่ต้อง
ดําเนินการ ให้จัดทํารายละเอียด เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ปกติต่อไป
เป็นการก่อสร้างหอพักนักศึกษาใหม่ จํานวน 2 หลัง เพื่อรองรับ
โครงการที่เสนอขอ เป็นโครงการใหม่ เป็นการก่อสร้างหอพัก
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษามีที่พักเพื่อ
นักศึกษา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้นักศึกษาชั้น
อํานวยความสะดวกและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แต่
ปีที่ 1 ในทุกคณะของมหาวิทยาลัยได้อยู่หอพักที่ได้มาตรฐานมี
เนื่องจากเป็นโครงการที่ไม่ได้ส่งผลต่อการผลิตและพัฒนากําลังคน การจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน และมี
และยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาโดยตรง อีกทั้ง สิ่งแวดล้อมเหมาะสมต่อการศึกษาเล่าเรียน โดยก่อสร้างเป็น
ยังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนในการดําเนินการ
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น จํานวน 2 หลัง ระยะเวลา
ดําเนินการ 420 วัน
เป็นการขอก่อสร้างอาคารใหม่ คืออาคารศูนย์การศึกษาและพัฒนา โครงการที่เสนอขอ เป็นโครงการใหม่เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์
แห่งอาเซียน เพื่อเป็นหน่วยงานศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
การศึกษาและพัฒนาแห่งอาเซียน ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี
ศูนย์ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ และศูนย์ประสานงานความ
วงเงิน 300 ล้านบาทเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ร่วมมือด้านการศึกษา การฝึกอบรม การทําวิจัยระดับภูมิภาคและ
นานาชาติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมทั้งพัฒนาการใช้
ภาษาต่างประเทศ พหุวัฒนธรรม และเทคโนโลยีการสื่อสารกับ
ประเทศในประชาคมอาเซียน ซึ่งใช้งบประมาณเป็นค่าที่ดินและค่า
เป็นโครงการใหม่ที่ส่งเสริมให้มีสื่อการเรียนรู้สาํ หรับนักศึกษา แต่ยัง
ขาดรายละเอียดในการดําเนินการ ทั้งผลผลิต กิจกรรม และ
ประโยชน์ที่จะได้รับอย่างเป็นรูปธรรม

ชื่อโครงการ

ความเห็น

ข้อเสนอแนะ

ก่อสร้างถึง 300 ล้านบาท และผูกพันงบประมาณระยะยาว ทั้งนี้
ควรให้ความสําคัญในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมและสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ควบคู่กับสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมให้ทันกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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โครงการก่อสร้างห้องห้องผ่าตัดอัจฉริยะธรรมศาสตร์

โครงการปรับปรุงหอผูป้ ุวยวิกฤตอายุรกรรม

1. ไม่เห็นควรให้สนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ที่มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เพื่อรองรับการจัดการ
เรียนการสอนและให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นภารกิจปกติของ
มหาวิทยาลัย จึงควรเสนอขอใช้งบประมาณปกติ และใช้เงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการต่อไป
2. โครงการที่เสนอมาในบางส่วนเป็นการขอสนับสนุนครุภณ
ั ฑ์ทาง
การแพทย์ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งจําเป็นต้องอาศัยบุคลากรทาง
การแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเครื่องมือเหล่านัน้
ดังนั้น จึงควรจัดทําแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรในสาขาที่
จําเป็นให้เพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยดําเนินการ
คู่ขนานไปกับการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เพือ่ ให้บุคลากรมีทักษะและความ
พร้อมในการปฏิบตั ิงานได้ทันทีเมือ่ การติดตั้งครุภณ
ั ฑ์ดังกล่าวแล้ว
เสร็จ

1. ไม่เห็นควรให้สนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ที่มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เพื่อรองรับการจัดการ
เรียนการสอนและให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นภารกิจปกติของ

1. โครงการนี้มีวงเงินรวม 484 ลบ. แบ่งเป็น (1) ค่าครุภณ
ั ฑ์
สําหรับห้องผ่าตัด วงเงิน 444 ลบ.โดยที่ส่วนใหญ่เป็นครุภณ
ั ฑ์
ราคาต่ํากว่า 10 ลบ. และมีครุภณ
ั ฑ์ราคาแพง อาทิ หุ่นยนต์ช่วย
ผ่าตัด 112.5 ลบ. เครื่องฉายรังสี 90 ลบ. และ (2) ค่าก่อสร้าง
ห้องผ่าตัด 5 ห้อง 40 ลบ. โดยจะดําเนินการในอาคารกิตติวัฒนา
ระยะที่ 3 ชั้น 2 ซึ่งแล้วเสร็จในวันที่ 1 ม.ค.59 อย่างไรก็ตาม
ข้อเสนอโครงการยังขาดรายละเอียดที่ชัดเจนในส่วนของแนว
ทางการบริหารจัดการบุคลากรทางการแพทย์ที่จะรองรับการใช้
งานครุภัณฑ์ที่เสนอขอ โดยเฉพาะครุภณ
ั ฑ์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง
ซึ่งต้องการบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 3 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
วงเงิน 340 ลบ. ผูกพันงบปี 56 - 60 แบ่งเป็นงบประมาณ
แผ่นดิน 221 ลบ. (65%) และเงินรายได้ 119 ลบ. (35%)
3. ปัจจุบัน รพ.ธรรมศาสตร์ เป็นโรงเรียนแพทย์ ขนาด 550
เตียง (อยู่ระหว่างขยายเป็น 750 เตียง) เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญ
ด้านหัวใจ หลอดเลือดสมอง อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ทารกแรกเกิด โดย
รับส่งต่อผู้ปุวยในเขต จ.ปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียง ขณะที่มี
รพ.สังกัด สธ. ภายในเขตพื้นที่ ได้แก่ รพท.ปทุมธานี 377 เตียง
และ รพศ.อยุธยา 528 เตียง
เป็นการปรับปรุงพื้นที่งานการพยาบาล วงเงิน 33 ลบ. และ
จัดซื้อครุภัณฑ์ 13 ลบ. อาทิ เตียงผู้ปุวยไอซียู เครื่องติดตาม
สัญญาณชีพ/ไฟฟูาสมอง เพื่อขยายการให้บริการผู้ปุวยวิกฤต

ชื่อโครงการ
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โครงการพัฒนาระบบบริการและจัดตั้งศูนย์มะเร็งและศูนย์ปลูก
ถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดและอวัยวะ

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการเภสัชกรรมอุตสาหการ

ความเห็น

ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัย จึงควรเสนอขอใช้งบประมาณปกติ และใช้เงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการต่อไป
2. โครงการที่เสนอมาในบางส่วนเป็นการขอสนับสนุนครุภณ
ั ฑ์ทาง
การแพทย์ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งจําเป็นต้องอาศัยบุคลากรทาง
การแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเครื่องมือเหล่านัน้
ดังนั้น จึงควรจัดทําแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรในสาขาที่
จําเป็นให้เพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยดําเนินการ
คู่ขนานไปกับการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เพือ่ ให้บุคลากรมีทักษะและความ
พร้อมในการปฏิบตั ิงานได้ทันทีเมือ่ การติดตั้งครุภณ
ั ฑ์ดังกล่าวเสร็จ
1. ไม่เห็นควรให้สนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ที่มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เพื่อรองรับการจัดการ
เรียนการสอนและให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นภารกิจปกติของ
มหาวิทยาลัย จึงควรเสนอขอใช้งบประมาณปกติ และใช้เงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการต่อไป
2. โครงการที่เสนอมาในบางส่วนเป็นการขอสนับสนุนครุภณ
ั ฑ์ทาง
การแพทย์ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งจําเป็นต้องอาศัยบุคลากรทาง
การแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเครื่องมือเหล่านัน้
ดังนั้น จึงควรจัดทําแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรในสาขาที่
จําเป็นให้เพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยดําเนินการ
คู่ขนานไปกับการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เพือ่ ให้บุคลากรมีทักษะและความ
พร้อมในการปฏิบตั ิงานได้ทันทีเมือ่ การติดตั้งครุภณ
ั ฑ์ดังกล่าวเสร็จ
1. ไม่เห็นควรให้สนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ที่มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เพื่อรองรับการจัดการ
เรียนการสอนและให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นภารกิจปกติของ
มหาวิทยาลัย จึงควรเสนอขอใช้งบประมาณปกติ และใช้เงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการต่อไป
2. โครงการที่เสนอมาในบางส่วนเป็นการขอสนับสนุนครุภณ
ั ฑ์ทาง
การแพทย์ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งจําเป็นต้องอาศัยบุคลากรทาง
การแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเครื่องมือเหล่านัน้

อายุรกรรมเป็น 8 เตียง ในอาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 3 ชั้น 3 ซึ่ง
แล้วเสร็จในวันที่ 1 ม.ค.59 อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวเป็น
การดําเนินงานปกติของหน่วยงานที่ขอรับจัดสรรผ่านงบประมาณ
ประจําปีอยู่แล้ว

1. ขอรับสนับสนุนวงเงินรวม 78 ลบ. แบ่งเป็น (1) งานก่อสร้าง
หอผู้ปุวย 24 เตียง วงเงิน 49 ลบ. (2) จัดหาครุภณ
ั ฑ์ 28 ลบ.โดย
ที่เป็นครุภณ
ั ฑ์ราคาต่ํากว่า 10 ลบ. และ (3) อบรมบุคลากร 1
ลบ. เพื่อให้การรักษาผู้ปุวยโรคมะเร็ง โดยจะดําเนินการในอาคาร
กิตติวัฒนา ระยะที่ 3 ชั้น 4 ซึ่งแล้วเสร็จในวันที่ 1 ม.ค.59
อย่างไรก็ตาม งานสร้างหอผู้ปุวยและจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ทมี่ ีราคาไม่สูง
มากดังกล่าวเป็นกิจกรรมปกติของหน่วยงานที่ขอรับจัดสรรผ่าน
งบประมาณประจําปีอยู่แล้ว
2. รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เคยได้รับจัดสรรเครื่องตรวจรังสีร่วมรักษา
(Digital subtraction angiography) วงเงิน 46.29 ลบ. ภายใต้
งบ DPL
1. เป็นการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์และการบํารุงรักษาในระยะเวลา 3 ปี
(2560 - 2562) วงเงิน 231.36 ลบ. เช่น เครื่องวิเคราะห์สิ่ง
ปลอมปน/สารตกค้าง เครื่องวิเคราะห์สารในของเหลว เป็นต้น
เพื่อตรวจวิเคราะห์ยา ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ/สมุนไพรทีม่ ี
มาตรฐานสากล แต่โครงการที่เสนอมาไม่ได้ให้รายละเอียดของ
แผนการดําเนินงานที่ชัดเจนเพื่อรองรับการใช้งานครุภัณฑ์ที่
จัดซื้อ อาทิ ความพร้อมบุคลากรทีม่ ีอยู่ในปัจจุบัน และความ
ร่วมมือในการทํางานกับหน่วยงานอื่นที่จะส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ชื่อโครงการ
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ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษาผูป้ ุวยบาดเจ็บและความ
ผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า

ความเห็น

ข้อเสนอแนะ

ดังนั้น จึงควรจัดทําแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรในสาขาที่
จําเป็นให้เพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยดําเนินการ
คู่ขนานไปกับการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เพือ่ ให้บุคลากรมีทักษะและความ
พร้อมในการปฏิบตั ิงานได้ทันทีเมือ่ การติดตั้งครุภณ
ั ฑ์ดังกล่าวแล้ว
เสร็จ
1. ไม่เห็นควรให้สนับสนุน เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ที่มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เพื่อรองรับการจัดการ
เรียนการสอนและให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นภารกิจปกติของ
มหาวิทยาลัย จึงควรเสนอขอใช้งบประมาณปกติ และใช้เงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการต่อไป
2. โครงการที่เสนอมาในบางส่วนเป็นการขอสนับสนุนครุภณ
ั ฑ์ทาง
การแพทย์ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งจําเป็นต้องอาศัยบุคลากรทาง
การแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเครื่องมือเหล่านัน้
ดังนั้น จึงควรจัดทําแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรในสาขาที่
จําเป็นให้เพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยดําเนินการ
คู่ขนานไปกับการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เพือ่ ให้บุคลากรมีทักษะและความ
พร้อมในการปฏิบตั ิงานได้ทันทีเมือ่ การติดตั้งครุภณ
ั ฑ์ดังกล่าวเสร็จ

ให้กับศูนย์ที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อทําการตรวจวิเคราะห์
2. คณะเภสัชศาสตร์ มธ. เป็นหน่วยงานใหม่ก่อตั้งขึ้นในปี 55
และเริ่มรับนักศึกษาปี 56 จํานวน 23 คน ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์
จะสนับสนุนพื้นที่และครุภณ
ั ฑ์พื้นฐานเบื้องต้นในการดําเนินงาน
ของศูนย์ฯ ในอาคารคณะเภสัชศาสตร์ที่จะสร้างเสร็จในปี 2560
1. ขอรับสนับสนุน วงเงิน 119.41 ลบ. แบ่งเป็น (1) ค่าปรับปรุง
ศูนย์ความเป็นเลิศฯ และห้องปฏิบตั ิการ อาคารราชสุดา 70 .38
ลบ. และ (2) ค่าครุภัณฑ์ ได้แก่ ยูนิตทําฟัน (ชุดละ 5 แสนบาท)
และชุดระบบปฏิบตั ิการจําลองคนไข้ (ชุดละ 3.87 แสนบาท)
วงเงินรวม 49.03 ลบ. อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงสถานที่และ
จัดซื้อครุภัณฑ์ทมี่ ีราคาไม่สูงมากดังกล่าวเป็นกิจกรรมปกติของ
หน่วยงานที่ได้ดําเนินการขอรับจัดสรรผ่านงบประมาณประจําปี
อยู่แล้ว
2. ทั้งนี้ คณะทันตแพทย์ มธ. ได้รบั จัดสรรงบประมาณปรับปรุง
อาคารราชสุดาสําหรับการเรียนการสอน พร้อมครุภณ
ั ฑ์ 200
ลบ. ผูกพันงบปี 2556 - 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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1. เป็นโครงการใหม่ อยูร่ ะหว่างดําเนินการก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง กําหนดแล้วเสร็จปีงบประมาณ 2561 ขอรับการจัดสรร
งบประมาณ 2,700.0000 ล้านบาท (ปี 60 - 62) เป็นการเสนอขอจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ อาทิ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ครุภณ
ั ฑ์แพทย์ทางเลือก
และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปุวย ครุภณ
ั ฑ์ประจําห้องบรรยายทางการแพทย์และสาธารณสุข
โครงการก่อสร้างสถาบันมหาวชิรลงกรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
2. โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างอาคารวงเงิน 1.8 พันล้านบาทแล้ว (ปี 2557 - 2561) และอยู่ระหว่าง
สุรนารี (เฉพาะจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์)
ดําเนินการก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จปีงบประมาณ 2561 ในส่วนที่ขอรับการจัดสรรจัดทําแผนเงินกู้นี้เป็นส่วนเพิ่มในการเสนอ
ขอจัดซื้อคุรุภณ
ั ฑ์ และวงเงินสูง ซึง่ ยังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนในการดําเนินการ โดยเห็นควรให้ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากงบปกติ
ต่อไป
1. เป็นโครงการใหม่ อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้างอาคาร กําหนดแล้วเสร็จปี 2560 ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 300.0000 ล้านบาท
โครงการก่อสร้างอาคารพยาธิวิทยาและสนับสนุนบริการ
(ปี 2560) เป็นการเสนอขอจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์พยาธิวิทยา
(เฉพาะจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์)
2. การดําเนินโครงการยังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการในทันที เห็นควรให้ขอรับการจัดสรรจากงบประมาณปกติ

ชื่อโครงการ
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โครงการตั้งสํานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ (เฉพาะจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์)
(ครม.อนุมัติในหลักการ)

27

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําฝนเพือ่ จัดทําเป็นน้ําประปา (ครม.
อนุมัติในหลักการ)

28

โครงการก่อสร้างอาคารผู้ปุวยนอกและอํานวยการโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

29

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อรองรับการเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการผลิตในภูมิเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

30

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ศูนย์วิจยั และอบรมขั้นสูงทางภูมิ
สารสนเทศประยุกต์

31

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เพื่อการเรียนการสอนนักศึกษาด้าน
กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีวสั ดุ
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โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เพื่อการเรียนการสอนนักศึกษาด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ความเห็น

ข้อเสนอแนะ

1. เป็นโครงการใหม่ ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 308.9000 ล้านบาท (ปี 2560 - 2562) เป็นการเสนอขอจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียน
การสอนทันตแพทย์ และครุภัณฑ์หอพักนักศึกษาทันตแพทย์
2. การดําเนินโครงการยังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการในทันที เห็นควรให้ขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
1. เป็นโครงการใหม่ ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 250.0000 ล้านบาท (ปี 60 - 62) เป็นการเสนอขอจัดหาสถานที่กักเก็บน้าํ ฝนเพื่อนํา
เป็นน้ําดิบรองรับการผลิตน้าํ ประปา โดยขุดขยาย ปูพื้นอ่างเก็บน้ําฝนและวางท่อส่งน้ําประปา
2. การดําเนินโครงการยังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการในทันที เห็นควรให้ขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
เห็นชอบในหลักการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีเป็นมหาวิทยาลัยทีผ่ ลิตบัณฑิตแพทย์มาเป็นเวลานาน ซึ่งตามเกณฑ์แพทย
สภาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่จะสอนนักศึกษาแพทย์ต้องมีขนาด 400 เตียง (ปัจจุบันโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีมี
ขนาด 120 เตียง) ซึ่งต้องให้นักศึกษาแพทย์ไปฝึกงานที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และการดําเนินการสร้างอาคารผู้ปุวยดังกล่าว
จะช่วยรองรับการผลิตบุคลากรทางการแพทย์มากขึ้น รวมทั้งรองรับการเข้าถึงบริการทางการแพทย์สําหรับประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงมากขึ้น แต่เนื่องจากการดําเนินโครงการใช้วงเงินจํานวนมากและก่อหนี้ผูกพันงบประมาณระยะยาว
ประกอบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารีเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ควรจะมีแผนในการใช้งบประมาณจากเงินรายได้ของตัวเอง
ในการดําเนินการก่อสร้างด้วย ดังนั้น จึงเห็นควรทบทวนโครงการ โดยเห็นควรให้จัดทําแผนการนําเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมาสมทบ
ในการสร้างอาคารดังกล่าว เพื่อการมีส่วนร่วมและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
1. เป็นโครงการใหม่ ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 549.0000 ล้านบาท (ปี 2560 - 2562) เป็นการเสนอขอจัดซื้อครุภัณฑ์ขั้นสูงเพื่อการ
เรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริการ
2. การดําเนินโครงการยังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการในทันที อยู่ระหว่างดําเนินการของบประมาณ เห็นควรให้ขอรับการ
จัดสรรจากงบประมาณปกติต่อไป
1. เป็นโครงการใหม่ ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 35.0000 ล้านบาท (ปี 2560) เป็นการเสนอขอจัดซือ้ ครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอน
นักศึกษาด้านภูมสิ ารสนเทศประยุกต์
2. การดําเนินโครงการยังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการในทันที อยู่ระหว่างดําเนินการของบประมาณ เห็นควรให้ขอรับการ
จัดสรรจากงบประมาณปกติต่อไป
1. เป็นโครงการใหม่ ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 595.3650 ล้านบาท (ปี 2560 - 2562) เป็นการเสนอขอจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียน
การสอนนักศึกษาด้านกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีวัสดุ 2. การดําเนินโครงการยังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการในทันที
อยู่ระหว่างดําเนินการของบประมาณ เห็นควรให้ขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีตอ่ ไป
1. เป็นโครงการใหม่ ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 408.6060 ล้านบาท (ปี 60 - 61) เป็นการเสนอขอจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เพื่อการเรียนการ
สอนนักศึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในการค้นคว้า หาความรูใ้ หม่ๆ
2. การดําเนินโครงการยังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการในทันที อยู่ระหว่างดําเนินการของบประมาณ เห็นควรให้ขอรับการ
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โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์เพื่อการเรียนการสอนนักศึกษาด้าน
ขนส่งและคมนาคม

ความเห็น

ข้อเสนอแนะ

จัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป
1. เป็นโครงการใหม่ ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 327.2960 ล้านบาท (ปี 60 - 62) เป็นการเสนอขอจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เพื่อการเรียนการ
สอนนักศึกษาด้านขนส่งและคมนาคม
2. การดําเนินโครงการยังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการในทันที และอยูร่ ะหว่างดําเนินการของบประมาณ เนื่องจากเป็น
โครงการที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศและมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในด้านนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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1. โครงการดังกล่าวเป็นการวางรากฐานสําคัญ 2 ประการ คือ 1)
การพัฒนาบุคลากร R&D ในสาขา Automation ที่จะเป็นกําลัง
สําคัญในอนาคต ซึ่งปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรด้านนี้ยังมีจํานวน
น้อยมาก และ 2) การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภาครัฐสู่
ภาคเอกชน ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนา วทน. ของรัฐบาล 2. อย่างไรก็ดี งบประมาณค่าปรับปรุง
สถานที่อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน จํานวน 90 ล้านบาท มีจํานวน
โครงการ "หน่วยงานพัฒนาองค์ความรู้และกําลังคนด้านหุ่นยนต์
ค่อนข้างสูง โดยยังขาดรายละเอียดที่ชัดเจนด้านแผนงานการผลิต
และระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
นักศึกษา และปริมาณบุคลากรผูส้ อน (อาจารย์) ที่เหมาะสมและ
อุตสาหกรรมไทยใน AEC"
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและเป็นภาระงบประมาณภาครัฐน้อยที่สดุ โดย
ปัจจุบันสถาบันผลิตนักศึกษาปริญญาตรีปลี ะ 80 คน (เพิ่งเปิดรับปี
2557 เป็นปีแรก) ปริญญาโทและเอกปีละ 20 คน (เปิดมาแล้วกว่า
13 ปี) รวมจํานวนนักศึกษาต่อปีเท่ากับ 100 คน รวมจํานวน
นักศึกษาทุกชั้นปีหากเปิดรับเต็มกําลังอยู่ที่ประมาณ 400 คน ซึ่งยัง
มีสัดส่วนที่ไม่มากนัก

1. ควรพิจารณาปรับปรุงโครงการฯ ตามความเห็นด้านล่าง และ
นําเสนอ ครม. เพื่อให้ความเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นก่อน 2.
ควรปรับปรุงโครงการฯ โดยปรับแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาด้านกําลังคนและการวิจัย อาทิ ค่า
อุปกรณ์ทจี่ ําเป็นต่อการพัฒนาห้องปฏิบัติการ และการพัฒนา
ห้องวิจัย มากกว่ามุ่งเน้นการปรับปรุงอาคารสถานที่ 3. ควร
จัดทําแผนรองรับการผลิตนักศึกษาให้ชัดเจน (เพิ่มจากปีละ 100
คนเป็นปีละ 400 คนหรือมากกว่าตามที่เสนอในโครงการ) และ
เพิ่มจํานวนอาจารย์ให้เพียงพอและสอดคล้องกับจํานวนนักศึกษา
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง แนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา ข้อ 7
อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา ข้อ 7.1 ระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์อตั ราส่วน
1 : 20 ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อัตราส่วน 1 : 5) และเพื่อให้การใช้อาคาร/สถานทีเ่ กิดประโยชน์
สูงสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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ศูนย์ฝึกอบรมครัวไทยมุกสมุย

โครงการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับบุคลากรด้านพ่อครัว/
แม่ครัว เป็นการพัฒนามาตรฐานพ่อครัว/แม่ครัวไทย รวมทั้งระบบ
ประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งสอดคล้องกับแนวทางตาม
ยุทธศาสตร์ครัวไทยสูโ่ ลก (ปี 2559 - 2564) ได้ ครม.ได้มีมติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2558 และการเปิดโรงเรียนสอนทําอาหาร

อาจสามารถเสนอขอใช้งบประมาณปกติได้เนื่องจากใช้เงินลงทุน
ไม่สูงนัก (24.738 ล้านบาท) และควรมีการปรับปรุงข้อเสนอ
โครงการให้มคี วามชัดเจนมากยิ่งขึน้ ทั้งนี้มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1) ควรแสดงข้อมูลการวางแผนการบริหารจัดการศูนย์ฯ ที่ชัดเจน

ชื่อโครงการ

ความเห็น

ข้อเสนอแนะ

ในพื้นที่ดังกล่าวของโครงการ จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจภาค
บริการด้านอาหารให้กระจายไปยังภูมิภาค และยังเป็นการเปิด
โอกาสให้คนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้เข้าถึงแหล่งความรู้ใน
การนําไปประกอบอาชีพ ดังนั้น จึงเห็นชอบในหลักการของโครงการ
ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมครัวไทยมุกสมุย แต่ควรพิจารณาถึงการใช้
งบประมาณปกติ เนื่องจากโครงการใช้งบประมาณไม่สูงนัก การใช้
จากงบประมาณแผ่นดินแบบปกติ จะมีความสะดวกและคล่องตัว
มากกว่าการขอใช้เงินกู้ ทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการชําระ
คืนเงินที่ที่มีต้นทุนทางการเงินที่แตกต่างกัน

โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมด้านบุคลากรที่ทําหน้าทีฝ่ ึกอบรม
เนื่องจากเมื่อก่อสร้างอาคารและจัดซื้อคุรุภณ
ั ฑ์แล้วเสร็จ ควรมี
บุคลากรที่พร้อมจะรองรับการเปิดสอนหลักสูตรทําอาหารและ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยตามแผน
ที่ได้กําหนดไว้โดยทันที รวมทั้งควรมีแผนการจัดหารายได้สําหรับ
การดําเนินงานของศูนย์ในอนาคตด้วย 2) เพื่อประกอบการ
พิจารณาเรื่องความคุม้ ค่าของการลงทุน ควรมีการวิเคราะห์ความ
ต้องการใช้บริการของศูนย์ฯ เช่น จํานวนนักศึกษา จํานวน
นักท่องเที่ยวที่สนใจรับการฝึกอบรม เป็นต้น รวมทั้ง มีการศึกษา
เปรียบเทียบกับธุรกิจในพื้นที่เดียวกัน เช่น SITCA มีแนวโน้ม
ผู้ใช้บริการเป็นอย่างไร เพราะกลุม่ เปูาหมายในการรับบริการอาจ
เป็นกลุ่มเปูาหมายเดียวกัน 3) ควรเพิ่มความท้าทายในการ
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการข้อ 11.2 บุคลากร
ภายนอกใช้บริการห้องอาหารและครัวอย่างน้อย 1,000 คนต่อปี
เนื่องจากพื้นที่ห้องอาหารมีขนาด 420 ตร.ม. และรองรับได้ถึง
30 โต๊ะ จึงอาจสามารถกําหนดเปูาหมายตัวชี้วัดที่ท้าทาย
มากกว่านี้ได้ นอกจากนี้ ควรมีการกําหนดตัวชี้วัดด้านจํานวนพ่อ
ครัว/แม่ครัวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้วย 4) ควรมี
การกําหนดแนวทางในการทํางาน/ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการบริหาร
ศูนย์ฯ ในอนาคต เช่น การทดสอบวิชาชีพพ่อครัว/แม่ครัว (ซึ่ง
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดําเนินการอยู่) หรือการเตรียมความ
พร้อมเป็นพ่อครัวในต่างประเทศทีอ่ าจมีความร่วมมือกับเครือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เช่น วิทยาลัยดุสติ ธานี และ โรงเรียนการ
อาหารนานาชาติสวนดุสิตได้ เป็นต้น

กรมชลประทาน
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โครงการอ่างเก็บน้ําน้ําปี้ จ.พะเยา

เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ได้เสนอเรื่องขออนุมัติดําเนินการโครงการอ่างเก็บน้ําน้ําปี้ อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดพะเยา และขออนุมัติผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี ในการขอใช้พื้นที่ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 เอ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

ชื่อโครงการ

ความเห็น

ข้อเสนอแนะ

อนุมัติ โดยมีกําหนดแผนการดําเนินงานโครงการ 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2564) ในกรอบวงเงินโครงการรวมทั้งสิ้น 3,981
ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 จะดําเนินการเตรียมความพร้อมโครงการ ทั้งนี้ ขอให้สํานักงบประมาณพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานของโครงการต่อไป โดยไม่ได้ระบุว่ามีความจําเป็นต้องใช้เงินกู้เพื่อดําเนินโครงการ ซึ่งอยู่
ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

