
 ท่ี เร่ือง เจาของผลงาน

สํานักนโยบายและแผน

1 การจัดตั้งสํานักงานผูแทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศไทย นายณัฐการ  บุญศรี

2 กรอบการดําเนินการเกี่ยวกับการค้ําประกันการกูเงินของ

ภาคเอกชน  

สํานักเงินกูในประเทศ

3 การปรับโครงสรางหน้ีพันธบัตรรัฐบาลระหวางปงบประมาณ นายกีรติ  เวฬุวัน

พ.ศ. 2542-2546

4 การประมูลแบบไมแขงขันราคา

5 การกูเงินเพื่อชําระคืนเงินกูในประเทศท่ีครบกําหนดชําระ นางสาวเสาวนีย  จันทพันธ

(Rollover) ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย

6 พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห (สินเช่ือเคหะรวมใจ)  

7 การบริหารการกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณประจําป นายถาวร  เสรีประยูร

พ.ศ. 2545-2546

8 หลักเกณฑในการประมูลตั๋วเงินคลัง  

สํานักเงินกูตลาดเงินทุนตางประเทศ

9 ปจจัยช้ีนําอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย นางสาวพิมพเพ็ญ  ลัดพลี

10 ยุทธศาสตรการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศคูคา กรณีศึกษา: 

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สํานักบริหารการชําระหน้ีและสารสนเทศ

11 การบัญชีและงบการเงินกองทุนพัฒนาอาเซียน-ญ่ีปุน ของ นางสาวกนกพร  โรจนกีรติกานต

ประเทศไทย

12 งบเดือนแผนงานชําระหน้ี

13 การชําระหน้ีเงินกูรัฐบาลสหรัฐอเมริกา กรณีผอนปรนภาระหน้ี นางสาวสุวิสา  สิมะเสถียร

เงินกูภายใตกฎหมาย “ The U.S. Tropical Forest Conservation

Act of 1998”  

14 โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการคลังภาครัฐสูระบบ

อิเล็คทรอนิกส

15 การบริหารงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 นางสาววงเดือน  สิทธิเดชศักดิ์

(งบชําระหน้ีเงินกู)

16 การบริหารงบประมาณ (งบชําระหน้ีเงินกู) ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2546

รายช่ือผลงานวิชาการของขาราชการ สบน. (ว 6)

รายช่ือผลงานวิชาการของขาราชการ สบน. (ว 6)



ที่ เร่ือง ขาราชการ

1 การจัดต้ังสํานักงานผูแทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศไทย นายณัฐการ  บุญศรี

2 กรอบการดําเนินการเกี่ยวกับการคํ้าประกันการกูเงินของ

ภาคเอกชน  

3 การบัญชีและงบการเงินกองทุนพัฒนาอาเซียน-ญี่ปุน ของ นางสาวกนกพร  โรจนกีรติกานต

ประเทศไทย

4 งบเดือนแผนงานชําระหนี้

5 การชําระหนี้เงินกูรัฐบาลสหรัฐอเมริกา กรณีผอนปรนภาระหนี้ นางสาวสุวิสา  สิมะเสถียร

เงินกูภายใตกฎหมาย “ The U.S. Tropical Forest Conservation

Act of 1998”  

6 โครงการเปล่ียนระบบการบริหารการคลังภาครัฐสูระบบ

อิเล็คทรอนิกส

7 ปจจัยชี้นําอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย นางสาวพิมพเพ็ญ  ลัดพลี

8 ยุทธศาสตรการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศคูคา กรณีศึกษา:
สาธารณรัฐประชาชนจีน

9 การปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาลระหวางปงบประมาณ นายกีรติ  เวฬุวัน

พ.ศ. 2542-2546

10 การประมูลแบบไมแขงขันราคา

11 การกูเงินเพื่อชําระคืนเงินกูในประเทศท่ีครบกําหนดชําระ นางสาวเสาวนีย  จันทพันธ

(Rollover) ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย

12 พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห (สินเช่ือเคหะรวมใจ)  

รายชื่อผลงานวิชาการของขาราชการ สบน. (ว 6)



ที่ เร่ือง ขาราชการ

13 การบริหารการกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณประจําป นายถาวร  เสรีประยูร

พ.ศ. 2545-2546

14 หลักเกณฑในการประมูลต๋ัวเงินคลัง  

15 การบริหารงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 นางสาววงเดือน  สิทธิเดชศักด์ิ

(งบชําระหนี้เงินกู)

16 การบริหารงบประมาณ (งบชําระหนี้เงินกู) ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2546



ที่ เร่ือง ขาราชการ

1 การใชเงินกูในรูป Euro Commercial Paper (ECP)  ในการ นางสาวชนันภรณ  พิศิษฐวานิช

บริหารหนี้ตางประเทศ

2 การปรับโครงสรางหนี้เงินกูธนาคารโลกและธนาคารพัฒนา

เอเชีย ในปงบประมาณ 2547

3 การกูเงินในประเทศเพื่อ Refinance เงินกูตางประเทศของ นางสาวชิดชไม  ไมตรี

การประปานครหลวง

4 การพิจารณาคํ้าประกันหุนกูของบรรษัทเงินกูอุตสาหกรรม

ขนาดยอม (ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

แหงประเทศไทย)

5 โครงการความชวยเหลือทางการเงินแบบใหเปลาจากรัฐบาล นางณัฐยา  อัชฌากรลักษณ

ญี่ปุน

6 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

7 การ Refinance เงินกูในประเทศของการทางพิเศษแหงประเทศไทนางสาวเทียมจันทร  ประเสริฐผล

8 การตออายุสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชีขององคการแบตเตอรี่

9 การวาจางบริษัทท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกแบบ Quality Cost นายธีรลักษ  แสงสนิท

Based System : QCBS  สําหรับงานควบคุมการกอสรางทาง

และสะพานลอยขามแยกภายใตโครงการปรับปรุงและพัฒนา

ทางหลวง

10 การศึกษาวิเคราะหแนวทางการกูเงินจากธนาคารโลกสําหรับ

โครงการปรับปรุงและพัฒนาทางหลวงเปรียบเทียบกับการกูเงิน

จากตลาดเงินทุนตางประเทศ

รายชื่อผลงานวิชาการของขาราชการ สบน. (ว 7)



ที่ เร่ือง ขาราชการ

11 การพิจารณาการขอเงินกูในประเทศของการประปาสวนภูมิภาค นางปณฑารีย  ศรีแกวพันธ

เพื่อการ Refinance เงินกูตางประเทศและพันธบัตรการประปา

สวนภูมิภาค 

12 การพิจารณาการขอเงินกูในประเทศของการไฟปาสวนภูมิภาค 

ระยะส้ัน วงเงิน 2,000 ลานบาท

13 แนวทางการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรของสํานักงานบริหาร นางสาวพรทิพย  พันเลิศยอดย่ิง

หนี้สาธารณะ

14 การวิเคราะหและจัดทํารายงานหนี้สาธารณะคงคาง

15 ไตรภาคการบริหารหนี้ภาครัฐ : อดีต ปจจุบัน และอนาคต นายพรเทพ  โชตินุชิต

16 ตราสารอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Instrument) 

กับแผนการบริหารหนี้ สาธารณะ

17 การบริหารเงินกูใหกูตอภายในกรอบของกฎหมาย นางพรพิมล  บุนนาค

18 การแปลงหนี้เงินยืมเปนทุนของการทางพิเศษแหงประเทศไทย

และการเคหะแหงชาติ

19 การปรับปรุงระบบการชําระหนี้หนี้เงินกูตางประเทศ นางสาวยอดเยาวมาลย  สุคนธพันธุ

20 การศึกษาผลตอบแทนของการบริหารบัญชีเงินฝาก  

FMS Trust Account

21 การศึกษาสาเหตุ และผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจตอภาระหนี้ นายวศิน  ชูจิตารมย

ในประเทศของรัฐบาลชวงระหวางป พ.ศ. 2539 – 2545

22 การศึกษาเรื่องโครงการเปล่ียนระบบการบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกสในสวนของระบบงานการบริหาร

หนี้สาธารณะ

23 การศึกษาเรื่องการบริหารจัดการหนี้เงินกู นางสุภิญญา  ศรีแกว

24 การบริหารกองทุนเพื่อการชําระคืนตนเงินกูท่ีครบกําหนดชําระ

ในปงบประมาณ   



ที่ เร่ือง ขาราชการ

25 การกูเงินเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและการตออายุสัญญากูเงิน นางสาวเสาวนีย  จันทพันธ

เบิกเกินบัญชีของสํานักงานธนานุเคราะห

26 การกูเงินในประเทศเพื่อ Refinance เงินกูตางประเทศของ

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.)

27 การพิจารณาการขอตออายุเงินกู วงเงิน 800 ลานบาท ของ นางสาวโสภิดา  ศรีถมยา

รถไฟแหงประเทศไทย

28 การพิจารณาการขอปรับโครงสรางหนี้ต๋ัวสัญญาใชเงิน 2 ฉบับ 

จํานวน 26 ลานบาท ขององคการรับสงพัสดุภัณฑ

29 การบริหารหนี้สาธารณะโดยการจัดซ้ือเงินตราตางประเทศไวเพื่อ นางอนงคนาฏ  บุญย่ิง

ชําระหนี้ของกระทรวงการคลังท่ีครบกําหนดในปงบประมาณ

ถัดไป

30 การบริหารงบประมาณเพื่อการชําระหนี้ท่ีสอดคลองกับกรอบ

นโยบายความย่ังยืนทางการคลัง



ที่ เร่ือง ขาราชการ

1 แนวทางการแกปญหาโครงการทางยกระดับดอนเมือง นายกวิน  ทังสุพานิช  

(โดยวิธีการใหภาครัฐซ้ือโครงการทางจากเอกชน)

2 การสงเสริมกิจการท่ีปรึกษาไทย

3 การกูเงินในรูป Asset Based Financing ของบริษัทการบินไทย นางสาวชนันภรณ  พิศิษฐวานิช  

จํากัด (มหาชน)

4 แนวทางการบริหารความเส่ียงเงินกูสกุลเยนของกระทรวง

การคลัง

5 การใชเงินกูตางประเทศเพื่อไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และไป นางณัฐยา  อัชฌากรลักษณ 

ประชุมสัมมนาในตางประเทศ ภายใตโครงการพัฒนาบัณฑิต

ศึกษาและวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6 ข้ันตอนการจัดซ้ือครุภัณฑ โดยวิธีการประกวดราคานานาชาติ

ภายใตโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาทางดาน

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา

7 การศึกษาวิเคราะหแนวทางการคํ้าประกันเงินกูโดยการสนับสนุน นายธีรลักษ  แสงสนิท

จากรัฐบาลเดนมารกใหกับกรุงเทพมหานคร  สําหรับโครงการ

พัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร

8 การวาจางบริษัทท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกแบบ Quality Based 

Selection : QBS สําหรับงานกําหนดรูปแบบ วิธีการ และ

ขอบเขตงานการจางเหมาระยะยาวในการซอมบํารุงทาง 

เพื่อใหไดคุณภาพตามที่กําหนด ภายใตโครงการปรับปรุงและ

พัฒนาทางหลวง

9 การกูเงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ นางสาวเบญจมาศ  เรืองอํานาจ 

10 การวิเคราะหงบการเงินเพื่อการกูเงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

รายชื่อผลงานวิชาการของขาราชการ สบน. (ว 8)



ที่ เร่ือง ขาราชการ

11 การศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ นางสาวพรทิพย  พันเลิศยอดย่ิง

ปฏิบัติสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณ 2547

12 การศึกษาวิเคราะหการจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานบริหาร

หนี้สาธารณะ ป 2547-2548 

13 เครื่องมืออนุพันธกับการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน นายพรเทพ  โชตินุชิต

สําหรับหนี้เงินกูตางประเทศภาครัฐ

14 Value-at-Risk (VAR) กับการบริหารหนี้สาธารณะ

15 การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ตลาดแรก นางสาวยอดเยาวมาลย  สุคนธพันธุ

16 โครงการสรางองคกรกํากับดูแลสมาชิกศูนยกลางขอมูล

ตราสารหนี้  

17 การศึกษาเรื่องเงินกูเพื่อปรับโครงสรางทางสังคม นางสาววราภรณ  ปญญศิริ  

18 การศึกษาวิเคราะหขอมูลสําหรับการจัดทําแผนการบริหาร

และจัดการหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณ 2547

19 การศึกษาเปรียบเทียบเงินกูรัฐบาลญี่ปุนกับเงินกูทวิภาคีอื่น นางสาวสิริภา  สัตยานนท

20 การจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกโครงการศึกษาออกแบบ

รายละเอียดโครงการระบบทางดวนทดแทนโครงการทางดวน

สายพญาไท - พุทธมณฑล บนเขตรถไฟฟาแหงประเทศไทย

สายบางซ่ือ - พระราม 6 เชื่อมโยงกับถนนบรมราชชนนี

21 รางพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ นางสุณี  เอกสมทราเมษฐ 

22 การปรับโครงสรางหนี้โดยการกูเงินจากตลาดเงินทุนตางประเทศ

ปงบประมาณ 2546

23 การบริหารงบประมาณเพื่อการชําระหนี้ปงบประมาณ พ.ศ. 2548นางอนงคนาฏ  บุญย่ิง

ภายใตระบบ GFMIS

24 การพิจารณากําหนดวิธีปฏิบัติสําหรับการจัดซ้ือเงินตรา

ตางประเทศของกระทรวงการคลังท่ีปรับปรุงใหม  



ที่ เร่ือง ขาราชการ

25 การบริหารงบประมาณเพื่อการชําระหนี้ของรัฐบาล (ปงบประมาณนายเอกราช  เข่ือนขันธสถิตย 

พ.ศ. 2546)

26 การศึกษาเรื่องโครงการปรับปรุงระบบการบริหารงานการคลัง

ภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส



ที่ เร่ือง ขาราชการ

สํานักนโยบายและแผน

1 การจัดต้ังสํานักงานผูแทนธนาคารพัฒนาเอเชียในประเทศไทย นายณัฐการ  บุญศรี

2 กรอบการดําเนินการเกี่ยวกับการคํ้าประกันการกูเงินของ

ภาคเอกชน  

สํานักเงินกูในประเทศ

3 การปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรรัฐบาลระหวางปงบประมาณ นายกีรติ  เวฬุวัน

พ.ศ. 2542-2546

4 การประมูลแบบไมแขงขันราคา

5 การกูเงินเพื่อชําระคืนเงินกูในประเทศท่ีครบกําหนดชําระ นางสาวเสาวนีย  จันทพันธ

(Rollover) ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย

6 พันธบัตรธนาคารอาคารสงเคราะห (สินเช่ือเคหะรวมใจ)  

7 การบริหารการกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณประจําป นายถาวร  เสรีประยูร

พ.ศ. 2545-2546

8 หลักเกณฑในการประมูลต๋ัวเงินคลัง  

สํานักเงินกูตลาดเงินทุนตางประเทศ

9 ปจจัยช้ีนําอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย นางสาวพิมพเพ็ญ  ลัดพลี

10 ยุทธศาสตรการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศคูคา กรณีศึกษา:
สาธารณรัฐประชาชนจีน

สํานักบริหารการชําระหน้ีและสารสนเทศ

11 การบัญชีและงบการเงินกองทุนพัฒนาอาเซียน-ญี่ปุน ของ นางสาวกนกพร  โรจนกีรติกานต

ประเทศไทย

12 งบเดือนแผนงานชําระหนี้

13 การชําระหนี้เงินกูรัฐบาลสหรัฐอเมริกา กรณีผอนปรนภาระหนี้ นางสาวสุวิสา  สิมะเสถียร

เงินกูภายใตกฎหมาย “ The U.S. Tropical Forest Conservation

Act of 1998”  

14 โครงการเปล่ียนระบบการบริหารการคลังภาครัฐสูระบบ

อิเล็คทรอนิกส

15 การบริหารงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 นางสาววงเดือน  สิทธิเดชศักด์ิ

(งบชําระหนี้เงินกู)

16 การบริหารงบประมาณ (งบชําระหนี้เงินกู) ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2546

รายชื่อผลงานวิชาการของขาราชการ สบน. (ว 6)



ที่ เร่ือง ขาราชการ

สํานักเงินกูโครงการ

1 โครงการความชวยเหลือทางการเงินแบบใหเปลาจากรัฐบาล นางณัฐยา  อัชฌากรลักษณ

ญี่ปุน

2 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตร

และวิศวกรรมศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3 การวาจางบริษัทท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกแบบ Quality Cost นายธีรลักษ  แสงสนิท

Based System : QCBS  สําหรับงานควบคุมการกอสรางทาง

และสะพานลอยขามแยกภายใตโครงการปรับปรุงและพัฒนา

ทางหลวง

4 การศึกษาวิเคราะหแนวทางการกูเงินจากธนาคารโลกสําหรับ

โครงการปรับปรุงและพัฒนาทางหลวงเปรียบเทียบกับการกูเงิน

จากตลาดเงินทุนตางประเทศ

สํานักเงินกูในประเทศ

5 การกูเงินในประเทศเพื่อ Refinance เงินกูตางประเทศของ นางสาวชิดชไม  ไมตรี

การประปานครหลวง

6 การพิจารณาคํ้าประกันหุนกูของบรรษัทเงินกูอุตสาหกรรม

ขนาดยอม (ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

แหงประเทศไทย)

7 การพิจารณาการขอเงินกูในประเทศของการประปาสวนภูมิภาค นางปณฑารีย  ศรีแกวพันธ

เพื่อการ Refinance เงินกูตางประเทศและพันธบัตรการประปา

สวนภูมิภาค 

8 การพิจารณาการขอเงินกูในประเทศของการไฟปาสวนภูมิภาค 

ระยะส้ัน วงเงิน 2,000 ลานบาท

9 การกูเงินเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและการตออายุสัญญากูเงิน นางสาวเสาวนีย  จันทพันธ

เบิกเกินบัญชีของสํานักงานธนานุเคราะห

10 การกูเงินในประเทศเพื่อ Refinance เงินกูตางประเทศของ

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.)

11 การพิจารณาการขอตออายุเงินกู วงเงิน 800 ลานบาท ของ นางสาวโสภิดา  ศรีถมยา

รถไฟแหงประเทศไทย

12 การพิจารณาการขอปรับโครงสรางหนี้ต๋ัวสัญญาใชเงิน 2 ฉบับ 

จํานวน 26 ลานบาท ขององคการรับสงพัสดุภัณฑ

รายชื่อผลงานวิชาการของขาราชการ สบน. (ว 7)

หนาท่ี ๑๑ จาก ๑๔



ที่ เร่ือง ขาราชการ

สํานักเงินกูในประเทศ (ตอ)

13 การ Refinance เงินกูในประเทศของการทางพิเศษแหง นางสาวเทียมจันทร  ประเสริฐผล

ประเทศไทย

14 การตออายุสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชีขององคการแบตเตอรี่

สํานักเงินกูตลาดเงินทุนตางประเทศ

15 การใชเงินกูในรูป Euro Commercial Paper (ECP)  ในการ นางสาวชนันภรณ  พิศิษฐวานิช

บริหารหนี้ตางประเทศ

16 การปรับโครงสรางหนี้เงินกูธนาคารโลกและธนาคารพัฒนา

เอเชีย ในปงบประมาณ 2547

17 ไตรภาคการบริหารหนี้ภาครัฐ : อดีต ปจจุบัน และอนาคต นายพรเทพ  โชตินุชิต

18 ตราสารอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Instrument) 

กับแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

สํานักบริหารการชําระหน้ีและสารสนเทศ

19 การบริหารเงินกูใหกูตอภายในกรอบของกฎหมาย นางพรพิมล  บุนนาค

20 การแปลงหนี้เงินยืมเปนทุนของการทางพิเศษแหงประเทศไทย

และการเคหะแหงชาติ

21 การศึกษาสาเหตุและผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจตอภาระหนี้ นายวศิน  ชูจิตารมย

ในประเทศของรัฐบาลชวงระหวางป พ.ศ. 2539 – 2545

22 การศึกษาเรื่องโครงการเปล่ียนระบบการบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกสในสวนของระบบงานการบริหาร

หนี้สาธารณะ

23 การปรับปรุงระบบการชําระหนี้หนี้เงินกูตางประเทศ นางสาวยอดเยาวมาลย  สุคนธพันธุ

24 การศึกษาผลตอบแทนของการบริหารบัญชีเงินฝาก  

FMS Trust Account

25 การศึกษาเรื่องการบริหารจัดการหนี้เงินกู นางสุภิญญา  ศรีแกว

26 การบริหารกองทุนเพื่อการชําระคืนตนเงินกูท่ีครบกําหนดชําระ

ในปงบประมาณ   

27 การบริหารหนี้สาธารณะโดยการจัดซ้ือเงินตราตางประเทศไวเพื่อ นางอนงคนาฏ  บุญย่ิง

ชําระหนี้ของกระทรวงการคลังท่ีครบกําหนดในปงบประมาณ

ถัดไป

28 การบริหารงบประมาณเพื่อการชําระหนี้ท่ีสอดคลองกับกรอบ

นโยบายความย่ังยืนทางการคลัง

หนาท่ี ๑๒ จาก ๑๔



ที่ เร่ือง ขาราชการ

สํานักนโยบายและแผน

1 การศึกษาเรื่องเงินกูเพื่อปรับโครงสรางทางสังคม นางสาววราภรณ  ปญญศิริ  

2 การศึกษาวิเคราะหขอมูลสําหรับการจัดทําแผนการบริหาร

และจัดการหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณ 2547

3 การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ตลาดแรก นางสาวยอดเยาวมาลย  สุคนธพันธุ

4 โครงการสรางองคกรกํากับดูแลสมาชิกศูนยกลางขอมูล

ตราสารหนี้  

สํานักเงินกูโครงการ

5 แนวทางการแกปญหาโครงการทางยกระดับดอนเมือง นายกวิน  ทังสุพานิช  

(โดยวิธีการใหภาครัฐซ้ือโครงการทางจากเอกชน)

6 การสงเสริมกิจการท่ีปรึกษาไทย

7 การศึกษาเปรียบเทียบเงินกูรัฐบาลญี่ปุนกับเงินกูทวิภาคีอื่น นางสาวสิริภา  สัตยานนท

8 การจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกโครงการศึกษาออกแบบ

รายละเอียดโครงการระบบทางดวนทดแทนโครงการทางดวน

สายพญาไท - พุทธมณฑล บนเขตรถไฟฟาแหงประเทศไทย

สายบางซ่ือ - พระราม 6 เชื่อมโยงกับถนนบรมราชชนนี

9 การใชเงินกูตางประเทศเพื่อไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และไป นางณัฐยา  อัชฌากรลักษณ 

ประชุมสัมมนาในตางประเทศ ภายใตโครงการพัฒนาบัณฑิต

ศึกษาและวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

10 ข้ันตอนการจัดซ้ือครุภัณฑ โดยวิธีการประกวดราคานานาชาติ

ภายใตโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาทางดาน

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา

11 การศึกษาวิเคราะหแนวทางการคํ้าประกันเงินกูโดยการสนับสนุน นายธีรลักษ  แสงสนิท

จากรัฐบาลเดนมารกใหกับกรุงเทพมหานคร  สําหรับโครงการ

พัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร

12 การวาจางบริษัทท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกแบบ Quality Based 

Selection : QBS สําหรับงานกําหนดรูปแบบ วิธีการ และ

ขอบเขตงานการจางเหมาระยะยาวในการซอมบํารุงทาง 

เพื่อใหไดคุณภาพตามที่กําหนด ภายใตโครงการปรับปรุงและ

พัฒนาทางหลวง

รายชื่อผลงานวิชาการของขาราชการ สบน. (ว 8)

หนาท่ี ๑๓ จาก ๑๔



ที่ เร่ือง ขาราชการ

สํานักเงินกูในประเทศ

13 การกูเงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ นางสาวเบญจมาศ  เรืองอํานาจ 

14 การวิเคราะหงบการเงินเพื่อการกูเงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

สํานักเงินกูตลาดเงินทุนตางประเทศ

15 การปรับโครงสรางหนี้โดยการกูเงินจากตลาดเงินทุนตางประเทศ นางสุณี  เอกสมทราเมษฐ 

ปงบประมาณ 2546

16 การกูเงินในรูป Asset Based Financing ของบริษัทการบินไทย นางสาวชนันภรณ  พิศิษฐวานิช  

จํากัด (มหาชน)

17 แนวทางการบริหารความเส่ียงเงินกูสกุลเยนของกระทรวง

การคลัง

18 เครื่องมืออนุพันธกับการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน นายพรเทพ  โชตินุชิต

สําหรับหนี้เงินกูตางประเทศภาครัฐ

19 Value-at-Risk (VAR) กับการบริหารหนี้สาธารณะ

สํานักบริหารการชําระหน้ีและสารสนเทศ

20 การบริหารงบประมาณเพื่อการชําระหนี้ของรัฐบาล (ปงบประมาณ นายเอกราช  เข่ือนขันธสถิตย 

พ.ศ. 2546)

21 การศึกษาเรื่องโครงการปรับปรุงระบบการบริหารงานการคลัง

ภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

22 การบริหารงบประมาณเพื่อการชําระหนี้ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 นางอนงคนาฏ  บุญย่ิง

ภายใตระบบ GFMIS

23 การพิจารณากําหนดวิธีปฏิบัติสําหรับการจัดซ้ือเงินตรา

ตางประเทศของกระทรวงการคลังท่ีปรับปรุงใหม  

หนาท่ี ๑๔ จาก ๑๔
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