
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  เร่ือง   ขออนุมัตริายละเอียดและเง่ือนไขการกู้เงนิตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงนิเพ่ือ
ฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ส าหรับไตรมาสที่ 2/2553 (ม.ค.-มีค. 2553) 
 คณะรัฐมนตรีอนมุตัริายละเอียดและเง่ือนไขการกู้ เงินกู้ เงินส าหรับไตรมาสท่ี 2/2553 (มกราคม – มีนาคม 
2553)   ด้วยวิธีการท าสญัญากู้ เงิน (Term Loan) วงเงิน 90,000 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ  ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัขัน้ตอนการกู้ เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้ เงินเพ่ือฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ     
พ.ศ. 2552  ดงันี ้ 
 แผนการกู้เงนิส าหรับไตรมาสท่ี 2/2553 (ม.ค.-มีค. 2553) 
  กระทรวงการคลงัรายงานวา่ ณ วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2552 ส านกังบประมาณได้อนมุตัิค าขอจดัสรรเงินกู้
ภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็งแล้ว  รวมทัง้สิน้ประมาณ 84,272.56 ล้านบาท  (ภายใต้เงินลงทนุของโครงการตาม
แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 จ านวน 199,960.60 ล้านบาท) ในการนี ้หนว่ยงานเจ้าของโครงการได้ด าเนินการ    
จดัซือ้จดัจ้างไปแล้ว วงเงินประมาณ 47,975.55 ล้านบาท (เบกิจา่ยแล้ว  21,392.96 ล้านบาท ) และอยูร่ะหวา่งการ
จดัซือ้จดัจ้าง วงเงินประม าณ   36,297.01 ล้านบาท รวมวงเงินต้องเบกิจา่ยอีกจ านวน 62,879.60 ล้านบาท ประกอบกบั
คณะรัฐมนตรีได้มีมตเิม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2552 อนมุตัจิดัสรรวงเงินกู้ เพิ่มเตมิตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้
เงินเพ่ือฟืน้ฟแูละเสริมสร้าง ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552   เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยส าหรับแผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็งอีก 
150,000 ล้านบาท โดยในเบือ้งต้นได้ประมาณการแผนการใช้จา่ยเงินส าหรับไตรมาสท่ี 2 ของปี 2553 (ม.ค.-มี.ค. 53) 
ประมาณ 67,546.92 ล้านบาท ส าหรับรายละเอียดการใช้จา่ยเงินหนว่ยงานเจ้าของโครงการอยูร่ะหวา่งการบนัทกึข้อมลูรายละเอียด
โครงการ พืน้ท่ีโครงการ แผนการด าเนินงาน และแผนการใช้จา่ยเงิน เข้าสูร่ะบบ e-Budgeting ตลอดจนเสนอค าขอรับการจดัสรรเงิน
ตอ่ส านกังบประมาณตอ่ไป 
 ส าหรับแผนการใช้จา่ยเงินในไตรมาสท่ี 2/2553 (ม.ค.-มีค. 2553) คาดวา่จะมีการเบกิจา่ยประมาณ 
130,426.52 ล้านบาท (62,879.60 + 67,546.92 ล้านบาท) ประกอบกบัยงัมีวงเงินกู้คงเหลือประมาณ 38,607.03 ล้านบาท                      
จงึเห็นควรก าหนดแผนการกู้ เงินส าหรับไตรมาสท่ี 2/2553 ด้วยวิธีการท าสญัญากู้ เงิน (Term Loan) วงเงิน 90,000 ล้านบาท 
โดยมีรายละเอียดและเง่ือนไขการกู้ เงิน ดงันี ้    

ผู้กู้ กระทรวงการคลังในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
วตัถปุระสงค์  เพ่ือน ามาใช้ส าหรับแผนงานหรือโครงการตามแผนปฏิบตักิาร  

ไทยเข้มแข็ง 2555ตามท่ีคณะรัฐมนตรีอนมุตั ิ
ระยะเวลาเงินกู้   2 ปี 
แหลง่เงินกู้  ธนาคารพาณิชย์ท่ีประกอบกิจการในประเทศไทยและสถาบันการเงินภาครัฐ 
อตัราดอกเบีย้ อตัราต ่าสดุของอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 6 เดือนประเภทบคุคลธรรมดา 

ของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) เฉล่ีย (ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคาร 
กรุงเทพฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และธนาคารกสิกรไทยฯ) เป็นฐานในการ
ค านวณอตัราดอกเบีย้เงินกู้  และ/หรือ บวกสว่นเพิ่มหรือลบสว่นลดตามท่ี
กระทรวงการคลงัเห็นสมควร  โดยปรับอตัราดอกเบีย้ FDR ทกุงวด 6 เดือน
หากมีการเปล่ียนแปลงและการคดิดอกเบีย้จะเร่ิมนบัตัง้แตว่นัท่ีมีการ
เบกิจา่ยเงินกู้  

ระยะเวลาการเบกิจา่ยเงินกู้  ภายใน 6 เดือน 
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ย เป็นไปตามข้อเสนอของแหลง่เงินกู้  ซึง่จะได้มีการเจรจาตอ่รองตอ่ไป 
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ตามท่ีกระทรวงการคลงัเห็นสมควร 
ระยะเวลาการช าระต้นเงินคืน  ก าหนดช าระคืนต้นเงินกู้ เม่ือครบก าหนด โดยช าระจาก  

(1) งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ หรือ 
(2) ด าเนินการปรับโครงสร้างหนีต้ามขัน้ตอนของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
โดยรายละเอียดและเง่ือนไขตา่งๆ ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลงั  
เห็นสมควร 

การช าระคืนต้นเงินก่อนก าหนด สามารถช าระคืนเงินต้นก่อนก าหนดได้ทัง้จ านวนหรือบางสว่น  
 
 
 
                    ทัง้นี ้กระทรวงการคลงัจะพิจารณาก าหนดแผนการเบกิจา่ยเงินกู้ จ านวนเงิน และระยะเวลาการเบกิจา่ยเงินกู้  
ภายใต้เง่ือนไขท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีอนมุตัใินครัง้นี ้ให้สอดคล้องกบัภาวะตลาดการเงินและแผนความต้องการใช้เงินในแตล่ะ
โครงการ    
  อนึง่ กระทรวงการคลงัจะพิจารณาแนวทางการบริหารหนีเ้งินกู้ดงักลา่ว โดยการออกพนัธบตัรออมทรัพย์
เพ่ือปรับโครงสร้างหนี ้เพ่ือตอบสนองความต้องการลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลของประชาชน โดยจะพิจารณาความเหมาะสม
ในการออกพนัธบตัรออมทรัพย์ดงักลา่วให้สอดคล้องกบัภาวะตลาดการเงินตอ่ไป  
 
2. เร่ือง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดตดิตามการใช้จ่ายเงนิโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัตกิารไทยเข้มแข็ง 
2555 (วงเงนิ 149,999.8371 ล้านบาท)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดตดิตามการใช้จา่ยเงินโครงการลงทนุภายใต้
แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 (วงเงิน 149,999.8371 ล้านบาท) ตามมตขิองคณะกรรมการตดิตามเร่งรัดการใช้จา่ย
งบประมาณภาครัฐ ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ  ดงันี  ้ 
  1. ก าหนดเป้าหมายการเบกิจา่ยไมน้่อยกวา่ร้อยละ 100.00 ของวงเงินตามแผนท่ีได้รับอนมุตัใิห้ด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
   2. ให้หนว่ยงานสง่ข้อมลูให้ส านกังบประมาณพิจารณาเพ่ือขอจดัสรรเงินให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี 23 
กมุภาพนัธ์ 2553 ทัง้นี ้ส านกังบประมาณจะด าเนินการอนมุตัภิายใน 15 วนัท าการ  โดยหลงัจากได้รับอนมุตัแิล้ว หนว่ยงาน
จะต้องลงนามในสญัญาให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี 8 เมษายน 2553  
  3. ให้หนว่ยงานท่ีได้รับเงินโครงการลงทนุภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 บนัทกึข้อมลูแผนงาน งวดงานและงวดเงินตามระบบท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด  และรายงานผลความก้าวหน้าตาม
แผนงาน  งวดงานและงวดเงินท่ีสอดคล้องกบัความส าเร็จของงานในแตล่ะเดือน ไตรมาส เพ่ือเป็นข้อมลูในการตดิตามเร่งรัด
การใช้จา่ยเงิน  ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของโครงการ  
  4. ให้น าอตัราการเบกิจ่ายเงินโครงการลงทนุภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ตามเป้าหมายท่ี
คณะรัฐมนตรีก าหนดเป็นตวัชีว้ดัในค ารับรองการปฏิบตัริาชการของหนว่ยงาน  
  5. ให้รัฐมนตรีเจ้าสงักดัก ากบัหนว่ยงานในสงักดัท่ีได้รับเงินโครงการลงทนุภายใต้แผนปฏิบตักิารไทย               
เข้มแข็ง 2555 ปฏิบตัติามแผนการปฏิบตังิานและแผนการใช้จา่ยเงินอยา่งเคร่งครัด   
   ข้อเทจ็จริง 
  1. ผลการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตัง้แต่ต้นปี                     
งบประมาณ จนถงึวันท่ี 18 ธันวาคม 2552  
   การเบกิจา่ยเงินงบประมาณในภาพรวม 1,700,000.00 ล้านบาท  ตัง้แตต้่นปีงบประมาณจนถึงวนัท่ี 18 
ธนัวาคม 2552 มีการเบกิจา่ยแล้วทัง้สิน้จ านวน 364,649.30 ล้านบาท  คดิเป็นร้อยละ 21.45 ของวงเงินงบประมาณ  สงู
กวา่อตัราการเบกิจา่ยในชว่งระยะเวลาเดียวกนัของปีงบประมาณ พ .ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 ร้อยละ 2.68 และ 0.46 
ตามล าดบั  
  2. ผลการเบิกจ่ายเงนิกันไว้เบิกเหล่ือมปี  
  เงินงบประมาณท่ีกนัไว้เบกิเหล่ือมปี ประกอบด้วยเงินงบประมาณของปีงบประมาณ พ .ศ. 2545 – 2552 
โดยมีการเบกิจา่ยตัง้แตต้่นปีงบประมาณจนถึงวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2552 จ านวน 46,363.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.18      
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ของวงเงินงบประมาณท่ีกนัไว้เบกิเหล่ือมปี จ านวนทัง้สิน้ 241,757.55 ล้านบาท คงเหลือจ านวน 195,394.00 ล้านบาท  
หรือร้อยละ 80.82  
  3. ผลการเบิกจ่ายเงนิโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัตกิารไทยเข้มแข็ง 2555 ตัง้แต่เร่ิมโครงการ 
จนถงึวันท่ี 23 ธันวาคม 2552  
   การเบกิจ่ายเงินโครงการลงทนุภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ตัง้แตเ่ร่ิมโครงการจนถึงวนัท่ี 23 
ธนัวาคม 2552 มีการเบกิจา่ยแล้วทัง้สิน้ 24,132.36 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 18.51 ของจ านวนเงินจดัสรร 130,372.46 
ล้านบาท  
 
 
 
 

หนว่ย : ล้านบาท  
กระทรวง วงเงนิท่ี

ได้รับอนุมัติ 
(1) 

จ านวนเงนิ
จัดสรร 

(2) 

ผลการเบิกจ่าย 
จ านวน 

(3) 
ร้อยละ 

(4)=(3)/(2) 
1. ส านกันายกรัฐมนตรี 9,675.27 1,970.44 553.24 28.08 
2. กระทรวงกลาโหม 2,204.89 849.45 13.01 1.53 
3. กระทรวงการคลงั  14,500.00 14,500.00 14,500.00 100.00 
4. กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 890.97 570.93 1.31 0.23 
5. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง           
ของมนษุย์ 

1,574.07 1,254.07 565.30 45.08 

6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 48,078.63 33,647.41 239.09 0.71 
7. กระทรวงคมนาคม 39,900.21 37,819.91 7,104.39 18.78 
8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 11,389.57 6,144.22 294.09 4.79 
9. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 200.00 14.97 - - 

10. กระทรวงพาณิชย์ 7.90 7.90 - - 
11. กระทรวงมหาดไทย 6,423.20 3,619.99 0.20 0.01 
12. กระทรวงแรงงาน 47.24 40.19 0.42 1.05 
13. กระทรวงวฒันธรรม 40.00 40.00 1.20 3.00 
14. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50.00 46.58 - - 
15. กระทรวงศกึษาธิการ 45,389.62  27,005.10  805.24 2.98 
16. กระทรวงสาธารณสขุ 11,515.23 51.31  1.78  3.47 
17. กระทรวงอตุสาหกรรม 185.00 180.79 0.28 0.15 
18. สว่นราชการไมส่งักดัส านกันายกรัฐมนตรี 4,481.68 771.80 14.16 1.83  
19. รัฐวิสาหกิจ 3,124.87 1,837.41  38.67  2.10  
20. สภากาชาดไทย  282.26 - - -  

รวมทัง้สิน้ 199,960.60  130,372.46  24,132.36 18.51   
ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS)  
ข้อมลูตัง้แตเ่ร่ิมโครงการ จนถึงวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2552 
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2. เร่ือง  แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเร่งด่วน พ .ศ. 2553-2557 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามท่ีส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม          
แหง่ชาตเิสนอ ดงันี ้
  1. รับทราบความเห็นของคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิเก่ียวกบัแผนการลงทนุ
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานของการรถไฟแหง่ประเทศไทย ระยะเร่งดว่น พ .ศ. 2553-2557   
  2. เห็นชอบก าหนดแนวทางการปรับโครงสร้างการบริหารจดัการกิจการรถไฟ ตามมตคิณะกรรมการ         
รัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครัง้ท่ี  16/2552 และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมจดัท าแผนการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจดัการ
กิจการรถไฟในรายละเอียดให้มีความชดัเจนทัง้ในด้านระยะเวลาและแผนปฏิบตังิาน เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบตัอิยา่งเป็น
รูปธรรม และน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบรูปแบบโครงสร้างการบริหารจดัการ ซึง่เป็นเง่ือนไขของ
ความส าเร็จของแผนการลงทนุฯ โดยเร็ว 
  3. มอบหมายกระทรวงคมนาคม จดัท าข้อมลูเพิ่มเตมิ และจดัสง่ให้ส านกังานฯ พิจารณาน าเสนอ                
คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจพิจารณาภายใน 45 วนั นบัจากวนัท่ีส านกังานฯ ได้รับข้อมลูเพิ่มเตมิจากกระทรวงคมนาคม  
  สาระส าคัญของเร่ือง 

ความเหน็เบือ้งต้นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ คณะกรรมการฯ ได้ 
พิจารณาแผนการลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐานของการรถไฟแหง่ประเทศไทยระยะเร่งดว่น พ.ศ. 2553 – 2557 มีความเห็น
เบือ้งต้น ดงันี ้

1. แผนการลงทนุฯ ท่ีเสนอ เป็นการลงทนุเพ่ือแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการด าเนินงานและการให้บริการ  
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ขนสง่ทางรถไฟ มีความสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลท่ีเน้นการพฒันาการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกทางรถไฟให้
ได้มาตรฐาน เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และลดต้นทนุการขนสง่ นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาตฉิบบัท่ี 10 (2550-2554) ในด้านการสนบัสนนุให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการขนสง่จากถนนสูร่าง
เพิ่มขึน้ และสนบัสนนุให้เกิดการใช้พลงังานในภาคขนสง่อยา่งมีประสิทธิภาพ  

2. อยา่งไรก็ตาม แผนการลงทนุฯ ท่ีเสนอ เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะในด้านกายภาพ ซึง่ยงัไมส่ามารถ 
สร้างความมัน่ใจและหลกัประกนัได้วา่ รฟท. จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภยัในการให้บริการได้ตาม
วตัถปุระสงค์ของแผนการลงทนุ โดยคณะกรรมการฯ เห็นวา่เง่ือนไขส าคญัท่ีจะท าให้เกิดประสิทธิภาพการให้บริการใน
กิจการรถไฟได้อยา่งแท้จริง จ าเป็นต้องปรับโครงสร้างการบริหารจดัการกิจการรถไฟของประเทศทัง้ระบบอยา่งจริงจงั ซึง่
หากจะพิจารณาจากมตคิณะรัฐมนตรีท่ีผา่นมาหลายครัง้ท่ีเก่ียวข้องกบัการปรับโครงสร้างการบริหารจดัการของ รฟท . จะ
เห็นวา่   ยงัไมส่ามารถน าไปสูก่ารปฏิบตัไิด้อยา่งเป็นรูปธรรม 

3. คณะกรรมการฯ เห็นวา่ การปรับโครงสร้างการบริหารจดัการกิจการรถไฟของประเทศ จะต้องมีความ  
ชดัเจนใน 2 ประการคือ 

3.1 หลกัการของการปรับโครงสร้างฯ รัฐบาลควรเป็นผู้ลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานทางราง เพื่อให้ 
โครงสร้างพืน้ฐานทางรถไฟมีความปลอดภยัและได้มาตรฐาน โดยอาจพิจารณาแ ยกบทบาทการให้บริการขนสง่ทางรถไฟ
ระหวา่งการให้บริการพืน้ฐานและบริการเชิงพาณิชย์ท่ีชดัเจนเพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชน ซึง่จะน าไปสูก่ารปรับ
โครงสร้างการบริหารจดัการกิจการรถไฟ และการปรับโครงสร้างการรถไฟแหง่ประเทศไทย เพ่ือแก้ไขปัญหาบคุลากร และ
ฟืน้ฟฐูานะการเงินขององค์กร ซึง่จะชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความเช่ือมัน่ในบริการมาก
ขึน้ โดยการด าเนินการต้องสร้างความเข้าใจกบัสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแหง่ประเทศไทยด้วย 

3.2 แนวทางการด าเนินการ ภายใต้หลกัการข้างต้น คณะกรรมการฯ เห็นควรให้จัดตัง้สว่นราชการ  
เพ่ือท าหน้าท่ีก่อสร้าง บ ารุงรักษา และก ากบัดแูลโครงสร้างพืน้ฐานทางรถไฟ ให้มีความปลอดภยัและได้มาตรฐาน โดย        
รัฐเป็นผู้ลงทนุและรับภาระการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานทางรางทัง้หมดในลกัษณะเดียวกบัการบริหารจดัการการขนสง่ทาง
ถนนซึง่มีกรมทางหลวงเป็นผู้ด าเนินการ เป็นต้น และในสว่นของการให้บริการขนสง่สินค้าและผู้ โดยสาร อาจจดัตัง้เป็นหนว่ย
ธุรกิจหรือบริษัทลกู และ/หรือให้เอกชนเข้ามามีสว่นร่วมในการลงทนุและให้บริการ ขนสง่ผู้ โดยสารและสินค้าเชิงพาณิชย์     
ซึง่จะท าให้เกิดความชดัเจนของการสนบัสนนุงบประมาณลงทนุในสว่นของโครงสร้างพืน้ฐานทางรางได้อยา่งเตม็ท่ี อยา่งไร
ก็ตาม คณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจในคราวประชมุครัง้ท่ี 16/2552 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2552 มีมตเิห็นชอบในหลกัการ
ของการปรับโครงสร้างองค์กรของ รฟท. ท่ีจะจดัตัง้หนว่ยธุรกิจ จ านวน 3 หนว่ยธุรกิจ ได้แก่ หนว่ยเดนิรถ  
หนว่ยทรัพย์สิน และหนว่ยซอ่มบ ารุง และจดัตัง้บริษัทลกูเพ่ือให้บริการโครงการ Airport Rail Link  

ดงันัน้ คณะกรรมการฯ เห็นควรน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางการปรับโครงสร้างการ  
บริหารจดัการกิจการรถไฟของประเทศตามความเห็นของคณะกรรมการฯ หรือเห็นควรด าเนินการตามมตคิณะ กรรมการ
รัฐมนตรีเศรษฐกิจข้างต้น เพ่ือท่ีกระทรวงคมนาคมจะได้เร่งด าเนินการจดัท าแผนการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจดัการ
กิจการรถไฟในรายละเอียดท่ีมีความชดัเจนทัง้ในด้านระยะเวลาและแผนการปฏิบตังิาน เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบตัอิยา่ง
เป็นรูปธรรม แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนด าเนินการตามแผนการลงทนุฯ ตอ่ไป 

4. ส าหรับแผนการลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐานของการรถไฟแหง่ประเทศไทย ระยะเร่งดว่น พ.ศ. 2553 –  
2557 ตามข้อเสนอของกระทรวงคมนาคมนัน้ เห็นควร ให้กระทรวงคมนาคมจดัท ารายละเอียดเพิ่มเตมิ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาในชัน้สดุท้าย ดงันี ้ 

4.1 การก าหนดเป้าหมายและตัวชีวั้ด แผนการลงทนุฯ ท่ีเสนอควรต้องสร้างความเช่ือมัน่ในการ 
ด าเนินงานและการให้บริการของ รฟท. ทัง้ในด้านการเพิ่มความปลอดภยั ความตรงตอ่เวลา ความเร็ว และลดต้นทนุการ
ขนสง่ การเปล่ียนรูปแบบการขนสง่จากถนนสูร่างและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานในภาคขนสง่ของประเทศ โดย
จะต้องก าหนดเป้าหมายและตวัชีว้ดัในเชิงปริมาณท่ีชดัเจนทัง้ในชว่งระหวา่งการด าเนินงานและหลงัจากด าเนินการแล้ว
เสร็จ  

4.2 แผนการก่อสร้างรถไฟทางคู่ จ าเป็นต้องพิจารณาความเหมาะสมของเส้นทาง โดยค านงึถึง 
การประมาณปริมาณความต้องการเดนิรถ ความจขุองทางในโครงขา่ยรถไฟทัว่ประเทศ และการจดัล าดบัความส าคญัของ
พืน้ท่ีและเส้นทาง รวมทัง้ภาพรวมการพฒันารถไฟทางเดี่ยว ทางคู ่และการพฒันารถไฟความเร็วสงูในอนาคต เพ่ือให้การ  
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ลงทนุมีความคุ้มคา่และสามารถขนสง่ผู้ โดยสารและสินค้าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้ควรรวมโครงการก่อสร้างทางคู่ ใน
เส้นทาง ฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า – แก่งคอย ไว้ภายใต้แผนการลงทนุท่ีเสนอ เพ่ือให้เห็นภาพรวมการลงทนุในชว่ง
ระยะเวลาดงักลา่วท่ีครบถ้วนสมบรูณ์ 

4.3 ขนาดการลงทุนตามแผนท่ีเสนอ โดยอาจพิจารณาก าหนดแผนการด าเนินงานเป็นระยะ  
(Phasing) ซึง่ในระยะแรกควรพิจารณาให้สอดคล้องกับกรอบวงเงิน 153,053 ล้านบาท ตามมตคิณะกรรมการรัฐมนตรี
เศรษฐกิจ ครัง้ท่ี 16/2552 พร้อมทัง้พิจารณาทางเลือกในการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในโครงการและกิจกรรมท่ีมีศกัยภาพท่ี
อาจให้เอกชนเข้าร่วมลงทนุได้ เชน่ การพฒันาระบบโทรคมนาคม การให้บริการขนสง่ผู้ โดยสารเชิงพาณิชย์ระดบั  Premium 
และการพฒันาสถานียา่นกองเก็บตู้สินค้า (CY) เป็นต้น เพ่ือลดภาระการลงทนุของการรถไฟแหง่ประเทศไทยและภาครัฐ            
ตอ่ไป 

4.4 ความครบถ้วนของแผนงาน/โครงการ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขนสง่สินค้าและ 
ผู้ โดยสารตามเป้าหมาย ได้แก่ การจดัหาตู้รถโดยสารเพ่ือแก้ไขปัญหาความพร้อมใช้งาน (Availability) ของรถตู้โดยสาร การ
พฒันาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการขนสง่สินค้า เชน่ แผนการก่อสร้างสถานี ในพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพ เป็นต้น เพ่ือให้สามารถ
พิจารณาภาพรวมการลงทนุของการรถไฟแหง่ประเทศไทยได้อยา่งครบถ้วนตอ่ไป   

4.5 การเช่ือมโยงแผนการด าเนินงานและงบประมาณกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะ 
การแก้ไขปัญหาจดุตดัระหวา่งโครงขา่ยถนนและโครงขา่ยรถไฟ จ าเป็นต้องบรูณาการการด าเนินการระหวา่งการรถไฟแหง่
ประเทศไทย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และการเช่ือมโยงการพฒันาโครงขา่ยทางรถไฟ
กบัแผนการด าเนินการของการทา่เรือแหง่ประเทศไทย เพ่ือสนบัสนนุให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการขนสง่จากถนนสู่
ระบบรางตามเป้าหมาย 
 
16. เร่ือง ขออนุมัตเิงนิอุดหนุนคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  
  คณะรัฐมนตรีอนมุตัหิลกัการให้ไทยจา่ยเงินอดุหนนุแก่คณะกรรมาธิการระหวา่งรัฐบาลอาเซียนวา่ด้วย 
สิทธิมนษุยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR) เป็นรายปี  ตามท่ีกระทรวง             
การตา่งประเทศเสนอ  สว่นงบประมาณท่ีจะต้องใช้จา่ยในปีงบประมาณ พ .ศ. 2553 ให้กระทรวงการตา่งประเทศตกลง        
ในรายละเอียดกบัส านกังบประมาณตอ่ไป  
 
 
3.  เร่ือง   ขออนุมัตริายละเอียดและเง่ือนไขการกู้เงนิตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงนิเพ่ือ
ฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ส าหรับไตรมาสที่ 2/2553 (ม.ค.-มีค. 2553) 
 คณะรัฐมนตรีอนมุตัริายละเอียดและเง่ือนไขการกู้ เงินกู้ เงินส าหรับไตรมาสท่ี 2/2553 (มกราคม – มีนาคม 
2553)   ด้วยวิธีการท าสญัญากู้ เงิน (Term Loan) วงเงิน 90,000 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ  ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัขัน้ตอนการกู้ เงินตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้ เงินเพ่ือฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ     
พ.ศ. 2552  ดงันี ้ 
 แผนการกู้เงนิส าหรับไตรมาสท่ี 2/2553 (ม.ค.-มีค. 2553) 
  กระทรวงการคลงัรายงานวา่ ณ วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2552 ส านกังบประมาณได้อนมุตัิค าขอจดัสรรเงินกู้
ภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็งแล้ว  รวมทัง้สิน้ปร ะมาณ 84,272.56 ล้านบาท  (ภายใต้เงินลงทนุของโครงการตาม
แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 จ านวน 199,960.60 ล้านบาท) ในการนี ้หนว่ยงานเจ้าของโครงการได้ด าเนินการ    
จดัซือ้จดัจ้างไปแล้ว วงเงินประมาณ 47,975.55 ล้านบาท (เบกิจา่ยแล้ว  21,392.96 ล้านบาท ) และอยูร่ะหวา่งกา ร
จดัซือ้จดัจ้าง วงเงินประมาณ   36,297.01 ล้านบาท รวมวงเงินต้องเบกิจา่ยอีกจ านวน 62,879.60 ล้านบาท ประกอบกบั
คณะรัฐมนตรีได้มีมตเิม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม 2552 อนมุตัจิดัสรรวงเงินกู้ เพิ่มเตมิตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลงักู้
เงินเพ่ือฟืน้ฟแูละเสริมสร้าง ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552   เพ่ือเป็นคา่ใช้จา่ยส าหรับแผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็งอีก 
150,000 ล้านบาท โดยในเบือ้งต้นได้ประมาณการแผนการใช้จา่ยเงินส าหรับไตรมาสท่ี 2 ของปี 2553 (ม.ค.-มี.ค. 53) 
ประมาณ 67,546.92 ล้านบาท ส าหรับรายละเอียดการใช้จา่ยเงินหนว่ยงานเจ้าของโครงการอยูร่ะหวา่งการบนัทกึข้อมลูรายละเอียด
โครงการ พืน้ท่ีโครงการ แผนการด าเนินงาน และแผนการใช้จา่ยเงิน เข้าสูร่ะบบ e-Budgeting ตลอดจนเสนอค าขอรับการจดัสรรเงิน
ตอ่ส านกังบประมาณตอ่ไป 
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 ส าหรับแผนการใช้จา่ยเงินในไตรมาสท่ี 2/2553 (ม.ค.-มีค. 2553) คาดวา่จะมีการเบกิจา่ยประมาณ 
130,426.52 ล้านบาท (62,879.60 + 67,546.92 ล้านบาท) ประกอบกบัยงัมีวงเงินกู้คงเหลือประมาณ 38,607.03 ล้านบาท                      
จงึเห็นควรก าหนดแผนการกู้ เงินส าหรับไตรมาสท่ี 2/2553 ด้วยวิธีการท าสญัญากู้ เงิน (Term Loan) วงเงิน 90,000 ล้านบาท 
โดยมีรายละเอียดและเง่ือนไขการกู้ เงิน ดงันี ้    

ผู้กู้ กระทรวงการคลังในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
วตัถปุระสงค์  เพ่ือน ามาใช้ส าหรับแผนงานหรือโครงการตามแผนปฏิบตักิาร  

ไทยเข้มแข็ง 2555ตามท่ีคณะรัฐมนตรีอนมุตั ิ
ระยะเวลาเงินกู้   2 ปี 
แหลง่เงินกู้  ธนาคารพาณิชย์ท่ีประกอบกิจการในประเทศไทยและสถาบนัการเงินภาครัฐ 
อตัราดอกเบีย้ อตัราต ่าสดุของอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ า 6 เดือนประเภทบคุคลธรรมดา 

ของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) เฉล่ีย (ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคาร 
กรุงเทพฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และธนาคารกสิกรไทยฯ) เป็นฐานในการ
ค านวณอตัราดอกเบีย้เงินกู้  และ/หรือ บวกสว่นเพิ่มหรือลบสว่นลดตามท่ี
กระทรวงการคลงัเห็นสมควร  โดยปรับอตัราดอกเบีย้ FDR ทกุงวด 6 เดือน
หากมีการเปล่ียนแปลงและการคดิดอกเบีย้จะเร่ิมนบัตัง้แตว่นัท่ีมีการ
เบกิจา่ยเงินกู้  

ระยะเวลาการเบกิจา่ยเงินกู้  ภายใน 6 เดือน 
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ย เป็นไปตามข้อเสนอของแหลง่เงินกู้  ซึง่จะได้มีการเจรจาตอ่รองตอ่ไป  

ตามท่ีกระทรวงการคลงัเห็นสมควร 
ระยะเวลาการช าระต้นเงินคืน  ก าหนดช าระคืนต้นเงินกู้ เม่ือครบก าหนด โดยช าระจาก  

(1) งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ หรือ 
(2) ด าเนินการปรับโครงสร้างหนีต้ามขัน้ตอนของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
โดยรายละเอียดและเง่ือนไขตา่งๆ ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลงั  
เห็นสมควร 

การช าระคืนต้นเงินก่อนก าหนด สามารถช าระคืนเงินต้นก่อนก าหนดได้ทัง้จ านวนหรือบางสว่น  
 
                    ทัง้นี ้กระทรวงการคลงัจะพิจารณาก าหนดแผนการเบกิจา่ยเงินกู้ จ านวนเงิน และระยะเวลาการเบกิจา่ยเงินกู้  
ภายใต้เง่ือนไขท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีอนมุตัใินครัง้นี ้ให้สอดคล้องกบัภาวะตลาดการเงินและแผนความต้องการใช้เงินในแตล่ะ
โครงการ    
  อนึง่ กระทรวงการคลงัจะพิจารณาแนวทางการบริหารหนีเ้งินกู้ดงักลา่ว โดยการออกพนัธบตัรออมทรัพย์
เพ่ือปรับโครงสร้างหนี ้เพ่ือตอบสนองความต้องการลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลของประชาชน โดยจะพิจารณาความเหมาะสม
ในการออกพนัธบตัรออมทรัพย์ดงักลา่วให้สอดคล้องกบัภาวะตลาดการเงินตอ่ไป  
 
 
 
   
 
4. เร่ือง มาตรการและแนวทางการเร่งรัดตดิตามการใช้จ่ายเงนิโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัตกิารไทยเข้มแข็ง 
2555 (วงเงนิ 149,999.8371 ล้านบาท)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดตดิตามการใช้จา่ยเงินโครงการลงทนุภายใต้
แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 (วงเงิน 149,999.8371 ล้านบาท) ตามมตขิองคณะกรรมการตดิตามเร่งรัดการใช้จา่ย
งบประมาณภาครัฐ ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ  ดงันี ้ 
  1. ก าหนดเป้าหมายการเบกิจา่ยไมน้่อยกวา่ร้อยละ 100.00 ของวงเงินตามแผนท่ีได้รับอนมุตัใิห้ด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
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   2. ให้หนว่ยงานสง่ข้อมลูให้ส านกังบประมาณพิจารณาเพ่ือขอจดัสรรเงินให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี 23 
กมุภาพนัธ์ 2553 ทัง้นี ้ส านกังบประมาณจะด าเนินการอนมุตัภิายใน 15 วนัท าการ  โดยหลงัจากได้รับอนมุตัแิล้ว หนว่ยงาน
จะต้องลงนามในสญัญาให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี 8 เมษายน 2553  
  3. ให้หนว่ยงานท่ีได้รับเงินโครงการลงทนุภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 บนัทกึข้อมลูแผนงาน งวดงานและงวดเงินตามระบบท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด  และรายงานผลความก้าวหน้าตาม
แผนงาน  งวดงานและงวดเงินท่ีสอดคล้องกบัความส าเร็จของงานในแตล่ะเดือน ไตรมาส เพ่ือเป็นข้อมลูในการตดิตามเร่งรัด
การใช้จา่ยเงิน  ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของโครงการ  
  4. ให้น าอตัราการเบกิจา่ยเงินโครงการลงทนุภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ตามเป้าหมายท่ี
คณะรัฐมนตรีก าหนดเป็นตวัชีว้ดัในค ารับรองการปฏิบตัริาชการของหนว่ยงาน  
  5. ให้รัฐมนตรีเจ้าสงักดัก ากบัหนว่ยงานในสงักดัท่ีได้รับเงินโครงการลงทนุภายใต้แผนปฏิบัตกิารไทย               
เข้มแข็ง 2555 ปฏิบตัติามแผนการปฏิบตังิานและแผนการใช้จา่ยเงินอยา่งเคร่งครัด   
   ข้อเทจ็จริง 
  1. ผลการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตัง้แต่ต้นปี                     
งบประมาณ จนถงึวันท่ี 18 ธันวาคม 2552  
   การเบกิจา่ยเงินงบประมาณในภาพรวม 1,700,000.00 ล้านบาท  ตัง้แตต้่นปีงบประมาณจนถึงวนัท่ี 18 
ธนัวาคม 2552 มีการเบกิจา่ยแล้วทัง้สิน้จ านวน 364,649.30 ล้านบาท  คดิเป็นร้อยละ 21.45 ของวงเงินงบประมาณ  สงู
กวา่อตัราการเบกิจา่ยในชว่งระยะเวลาเดียวกนัของปีงบประมาณ พ .ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551 ร้อยละ 2.68 และ 0.46 
ตามล าดบั  
  2. ผลการเบิกจ่ายเงนิกันไว้เบิกเหล่ือมปี  
  เงินงบประมาณท่ีกนัไว้เบกิเหล่ือมปี ประกอบด้วยเงินงบประมาณของปีงบประมาณ พ .ศ. 2545 – 2552 
โดยมีการเบกิจา่ยตัง้แตต้่นปีงบประมาณจนถึงวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2552 จ านวน 46,363.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.18      
ของวงเงินงบประมาณท่ีกนัไว้เบกิเหล่ือมปี จ านวนทัง้สิน้ 241,757.55 ล้านบาท คงเหลือจ านวน 195,394.00 ล้านบาท  
หรือร้อยละ 80.82  
  3. ผลการเบิกจ่ายเงนิโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัตกิารไทยเข้มแข็ง 2555 ตัง้แต่เร่ิมโครงการ 
จนถงึวันท่ี 23 ธันวาคม 2552  
   การเบกิจา่ยเงินโครงการลงทนุภายใต้แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555 ตัง้แตเ่ร่ิมโครงการจนถึงวนัท่ี 23 
ธนัวาคม 2552 มีการเบกิจา่ยแล้วทัง้สิน้ 24,132.36 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 18.51 ของจ านวนเงินจดัสรร 130,372.46 
ล้านบาท  

หนว่ย : ล้านบาท  
กระทรวง วงเงนิท่ี

ได้รับอนุมัติ 
(1) 

จ านวนเงนิ
จัดสรร 

(2) 

ผลการเบิกจ่าย 
จ านวน 

(3) 
ร้อยละ 

(4)=(3)/(2) 
1. ส านกันายกรัฐมนตรี 9,675.27 1,970.44 553.24 28.08 
2. กระทรวงกลาโหม 2,204.89 849.45 13.01 1.53 
3. กระทรวงการคลงั  14,500.00 14,500.00 14,500.00 100.00 
4. กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 890.97 570.93 1.31 0.23 
5. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง           
ของมนษุย์ 

1,574.07 1,254.07 565.30 45.08 

6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 48,078.63 33,647.41 239.09 0.71 
7. กระทรวงคมนาคม 39,900.21 37,819.91 7,104.39 18.78 
8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 11,389.57 6,144.22 294.09 4.79 
9. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 200.00 14.97 - - 

10. กระทรวงพาณิชย์ 7.90 7.90 - - 
11. กระทรวงมหาดไทย 6,423.20 3,619.99 0.20 0.01 
12. กระทรวงแรงงาน 47.24 40.19 0.42 1.05 
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13. กระทรวงวฒันธรรม 40.00 40.00 1.20 3.00 
14. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50.00 46.58 - - 
15. กระทรวงศกึษาธิการ 45,389.62  27,005.10  805.24 2.98 
16. กระทรวงสาธารณสขุ 11,515.23 51.31  1.78  3.47 
17. กระทรวงอตุสาหกรรม 185.00 180.79 0.28 0.15 
18. สว่นราชการไมส่งักดัส านกันายกรัฐมนตรี 4,481.68 771.80 14.16 1.83  
19. รัฐวิสาหกิจ 3,124.87 1,837.41  38.67  2.10  
20. สภากาชาดไทย  282.26 - - -  

รวมทัง้สิน้ 199,960.60  130,372.46  24,132.36 18.51   
ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเลก็ทรอนิกส ์(GFMIS)  
ข้อมลูตัง้แตเ่ร่ิมโครงการ จนถึงวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2552 
 
  
   
  


