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1. ความเป.นมาและข0อเท็จจริง 
  พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 มาตรา 17 กําหนดให)กระทรวงการคลัง 
รายงานการกู)เงินและการคํ้าประกันท่ีกระทําในป/งบประมาณท่ีล0วงมาแล)ว ให)รัฐสภาทราบภายใน 60 วัน นับแต0 
วันสิ้นป/งบประมาณ โดยรายงานดังกล0าวอย0างน)อยต)องระบุรายละเอียดของการกู)เงินและการคํ้าประกัน 
รวมถึงผลสัมฤทธิ์ท่ีได)รับหรือคาดว0าจะได)รับ 
  ในการบริหารหนี้สาธารณะในแต0ละป/งบประมาณ คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหาร
หนี้สาธารณะท่ีมีรัฐมนตรีว0าการกระทรวงการคลังเป?นประธานได)จัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําป/
งบประมาณข้ึนและนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยแผนดังกล0าวใช)เป?นกรอบในการดําเนินการ
บริหารและจัดการหนี้สาธารณะ รวมท้ังมีการปรับปรุงแผนระหว0างป/เพ่ือให)สอดคล)องกับฐานะการคลังของรัฐบาล 
ความต)องการใช)เงินกู) และภาวะตลาดท่ีเอ้ืออํานวยต0อการบริหารหนี้ 
  โครงสร)างของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําป/งบประมาณ 2556 ประกอบด)วย  
4 แผนงานย0อย ได)แก0 

1.1 แผนการก�อหนี้ใหม� ประกอบด)วย 
1.1.1  การก�อหนี้ใหม�ของรัฐบาล วงเงินรวม 667,348.62 ล0านบาท  

1.1.1.1 หนี้ในประเทศ โดยจําแนกตามวัตถุประสงค@ของการกู)เงิน ดังนี้  
(1) การกู)เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ เป?นการกู)เงินใหม0เพ่ือชดเชย 

การขาดดุลงบประมาณ ภายใต)การจัดทํางบประมาณแบบขาดดุล ป/งบประมาณ 2556 วงเงิน 300,000.00 ล)านบาท 
โดยการจัดหาเงินกู)เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณนี้ กระทรวงการคลังจะดําเนินการออกพันธบัตรรัฐบาล
รวมกับตราสารหนี้อ่ืน เช0น ต๋ัวสัญญาใช)เงิน ต๋ัวเงินคลัง หรือการทําสัญญาเงินกู) ท้ังนี้ การกู)เงินจะข้ึนอยู0กับ 
ความจําเป?นในการใช)จ0ายของรัฐบาลด)วย 

(2) การกู)เงินบาททดแทนเงินกู)ต0างประเทศ เป?นการกู)เงินบาทแทนการ 
กู)เงินต0างประเทศ วงเงิน 3,822.95 ล)านบาท ภายใต)พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548   
และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติม มาตรา 23 ซ่ึงกําหนดว0า ถ)าหากภาวะตลาดการเงินในประเทศเอ้ืออํานวยและจะเป?นประโยชน@
ต0อการพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และตลาดทุน กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีอาจกู)เงินบาท
แทนการกู)เงินตราต0างประเทศก็ได)  

(3) การกู)เงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร)างอนาคตประเทศ  
เป?นการกู)เงินใหม0ภายใต)พระราชกําหนดให)อํานาจกระทรวงการคลังกู)เงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ํา
และสร)างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 โดยในป/งบประมาณ 2555 กระทรวงการคลังได)กู)เงินไปแล)ว 10,000.00 
ล)านบาท จึงเหลือกรอบวงเงินกู)ตาม พ.ร.ก. เท0ากับ 340,000.00 ล)านบาท ท้ังนี้ การกู)เงินต)องกระทําให)แล)ว
เสร็จภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2556   
 (4) การกู)เงินเพ่ือการนําส0งเข)ากองทุนส0งเสริมประกันภัยพิบัติ เป?นการ 
กู)เงินใหม0ภายใต)พระราชกําหนดกองทุนส0งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 เพ่ือดําเนินการรับประกันภัยและ  
การทําประกันภัยต0อ และให)ความช0วยเหลือทางการเงินแก0ผู)ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามวัตถุประสงค@ของกองทุน 

/ โดย... 
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โดยในป/งบประมาณ 2556 ยังมีกรอบวงเงินกู)ตาม พ.ร.ก. คงเหลือเท0ากับ 49,500.00 ล)านบาท ซ่ึงกระทรวงการคลัง
ได)ประมาณความต)องการกู)เงินเพ่ือนําส0งเข)ากองทุนฯ ในป/งบประมาณ 2556 วงเงิน 2,500.00 ล)านบาท 
 1.1.1.2 หนี้ต�างประเทศ –ไม0มี- 

1.1.1.3 การกู0เงินของรัฐบาลเพ่ือให0กู0ต�อ วงเงินรวม 21,025.67 ล)านบาท  
ประกอบด)วย 

(1) การกู)เงินใหม0ของรัฐบาลเพ่ือให)การรถไฟฟNาขนส0งมวลชนแห0ง 
ประเทศไทยกู)ต0อ วงเงิน 16,217.76 ล)านบาท เพ่ือดําเนินโครงการรถไฟฟNาสายสีน้ําเงิน ช0วงหัวลําโพง-บางแค  
และบางซ่ือ-ท0าพระ และโครงการรถไฟฟNาสายสีเขียว ช0วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 

(2) การกู)เงินใหม0ของรัฐบาลเพ่ือให)การรถไฟแห0งประเทศไทยกู)ต0อ 
วงเงิน 4,387.91 ล)านบาท เพ่ือดําเนินโครงการระบบขนส0งมวลชนทางรางในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล 
(สายสีแดง) บางซ่ือ-รังสิต งานติดต้ังรั้วสองข)างทางตามแนวเขตทางรถไฟ โครงการปรับปรุงทางรถไฟท่ีไม0ปลอดภัย 
8 สายทาง และโครงการก0อสร)างทางคู0 ช0วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก)า-แก0งคอย พร)อมทางคู0เลี่ยงเมือง จํานวน 3 แห0ง 

(3) การกู)เงินใหม0ของรัฐบาลเพ่ือให)บริษัท รถไฟฟNา รฟท. จํากัด กู)ต0อ  
วงเงิน 420.00 ล)านบาท เพ่ือดําเนินโครงการระบบขนส0งทางรางรถไฟเชื่อมท0าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานี 
รับส0งผู)โดยสารอากาศยานในเมือง (Airport Rail Link)  

1.1.2  การก�อหนี้ใหม�ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 306,981.67 ล0านบาท 
1.1.2.1 หนี้ในประเทศ โดยจําแนกตามวัตถุประสงค@ของการกู)เงินได) ดังนี้ 

  (1)  เงินกู)เพ่ือลงทุนในโครงการ เป?นการกู)เงินจากแหล0งทุนในประเทศ 
เพ่ือเป?นค0าใช)จ0ายในโครงการลงทุนท่ีมีความต)องการเป?นเงินบาท โดยในป/งบประมาณ 2556 มีรัฐวิสาหกิจ 8 แห0ง  
ขอกู)เงินวงเงินรวม 39,972.64 ล)านบาท สําหรับดําเนินโครงการ จํานวน 50 โครงการ ซ่ึงเป?นโครงการท่ีขอให)
กระทรวงการคลังคํ้าประกัน จํานวน 10,231.29 ล)านบาท และไม0คํ้าประกัน จํานวน 29,741.35 ล)านบาท  
 (2) เงินกู)เพ่ือดําเนินกิจการท่ัวไปและอ่ืนๆ เป?นการกู)เงินเพ่ือใช)จ0าย 
ในการเสริมสภาพคล0อง ปล0อยสินเชื่อ และการดําเนินงานปกติของหน0วยงาน โดยในป/งบประมาณ 2556  
มีรัฐวิสาหกิจ 7 แห0ง ขอกู)เงินวงเงินรวม 251,553.26 ล)านบาท เพ่ือดําเนินกิจการท่ัวไปและอ่ืนๆ ซ่ึงขอให)
กระทรวงการคลังคํ้าประกัน วงเงิน 254,053.26 ล)านบาท (โดยรวมวงเงินท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน
การกู)เงินขององค@การสวนยางจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ@การเกษตร จํานวน 5,000.00 ล)านบาท) 
และไม0คํ้าประกัน 2,500.00 ล)านบาท  
 1.1.2.2 หนี้ต�างประเทศ เป?นการกู)เงินเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยกู)จาก 
แหล0งเงินต0างประเทศเพ่ือใช)ในโครงการท่ีมีค0าใช)จ0ายส0วนหนึ่งท่ีต)องจ0ายเป?นเงินตราต0างประเทศหรือมีผลตอบแทน 
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย0างคุ)มค0า ประกอบด)วย 
  (1)  การรถไฟฟNาขนส0งมวลชนแห0งประเทศไทย ขอกู)เงินจากองค@กร 
ความร0วมมือระหว0างประเทศ (JICA) วงเงิน 11,755.77 ล)านบาท หรือเทียบเท0า 379.22 ล)านเหรียญสหรัฐ  
เพ่ือดําเนินโครงการรถไฟฟNาสายสีม0วง (ช0วงบางใหญ0-บางซ่ือ) ระยะท่ี 3 ท้ังนี้ หากคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให) 

/ ปรับเปลี่ยน... 
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ปรับเปลี่ยนการกู)เงินจากต0างประเทศเป?นการกู)เงินในประเทศ จะขอปรับเปลี่ยนวงเงินกู)จากแผนการก0อหนี้
ต0างประเทศไปเป?นแผนการกู)เงินในประเทศได)ตามความจําเป?นและเหมาะสม 
  (2)  การรถไฟแห0งประเทศไทย ขอกู)เงิน วงเงินรวม 3,700.00 ล)านบาท 
หรือเทียบเท0า 119.35 ล)านเหรยีญสหรฐั เพ่ือดําเนินโครงการจดัหารถจักรดีเซลไฟฟNา จํานวน 7 คัน (น้ําหนักกดเพลา 
20 ตัน) โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟNา จํานวน 13 คัน (น้ําหนักกดเพลา 20 ตัน) และโครงการจัดหารถโบก้ี 
บรรทุกตู)สินค)า จํานวน 308 คัน (น้ําหนักกดเพลา 20 ตัน) ท้ังนี้ สามารถปรับเปลี่ยนแผนการกู)เงินดังกล0าว
เป?นการกู)เงินในประเทศได)ตามความจําเป?นและเหมาะสม เนื่องจากมติ ครม. อนุมัติให) รฟท. จัดหาเงินกู)
เพ่ือดําเนินโครงการแบบ Supplier Credit และใช)วิธีประกวดราคาสากล แต0ผู)ท่ีเข)าร0วมการประกวดราคาส0วนใหญ0
จะเสนอราคาเป?นเงินบาท อีกท้ัง มติ ครม. ได)ให)กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมของแหล0งเงินกู)
ท่ีผู)ประกวดราคาเสนอมา โดยหากพบว0าต)นทุนเงินกู)ท่ีเสนอมาสูงกว0าต)นทุนท่ีกระทรวงการคลังจะจัดหาให) รฟท. 
ให)กระทรวงการคลังดําเนินการจัดหาแหล0งเงินกู)เพ่ือดําเนินโครงการดังกล0าวต0อไป      

 1.2  แผนการปรับโครงสร0างหนี้ วงเงินรวม 738,511.57 ล0านบาท ประกอบด)วย 
   1.2.1  การปรับโครงสร0างหนี้ของรัฐบาล วงเงินรวม 562,693.25 ล0านบาท  
  1.2.1.1  หนี้ในประเทศ วงเงิน 528,484.85 ล)านบาท โดยจําแนกตามวัตถุประสงค@ 
ของการกู)เงินได) ดังนี้ 
   (1)  หนี้เงินกู)เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เม่ือรายจ0ายสูงกว0ารายได)  
วงเงิน 277,412.13 ล)านบาท ซ่ึงเป?นการบริหารจัดการหนี้ในประเทศของรัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง Roll-over  
ต๋ัวเงินคลังเพ่ือบริหารดุลเงินสดของรัฐบาลและต๋ัวเงินคลังเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และการ Roll-over 
พันธบัตรรัฐบาลท่ีครบกําหนดชําระในป/งบประมาณ 2556 เนื่องจากเป?นส0วนท่ียังไม0ได)รับจัดสรรงบประมาณ 
ในการชําระต)นเงิน  
  (2)  หนี้เงินกู)เพ่ือชดใช)ความเสียหายให)กองทุนเพ่ือการฟghนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน (Financial Institutions Development: FIDF) วงเงิน 223,542.92 ล)านบาท ซ่ึงเป?นการ
บริหารจัดการหนี้ภายใต)พระราชกําหนดให)อํานาจกระทรวงการคลังกู)เงินและจัดการเงินกู)เพ่ือช0วยเหลือกองทุน
เพ่ือการฟghนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541 และพระราชกําหนดให)อํานาจกระทรวงการคลังกู)เงิน
และจัดการเงินกู)เพ่ือช0วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟghนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2545 

(3) หนี้เงินกู)เพ่ือฟghนฟูและเสริมสร)างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ วงเงิน  
19,529.80  ล)านบาท ซ่ึงเป?นการบริหารและจัดการหนี้ภายใต)พระราชกําหนดให)อํานาจกระทรวงการคลังกู)เงิน
เพ่ือฟghนฟูและเสริมสร)างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 

(4) หนี้เงินกู)มาเพ่ือให)กู)ต0อ วงเงิน 8,000.00 ล)านบาท ซ่ึงเป?นการกู)เงินเพ่ือ  
Refinance สัญญาเงินกู)ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว จํานวน 2 สัญญา ให)เป?นพันธบัตรหรือตราสารหนี้ท่ีมีอัตรา 
ดอกเบ้ียคงท่ี 

1.2.1.2  หนี้ต0างประเทศ  วงเงิน 34,208.40 ล)านบาท ซ่ึงเป?นการ Refinance  
สัญญาเงินกู)ต0างประเทศท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกันให)รฐัวสิาหกิจ จํานวน 5 แห0ง ได)แก0 การรถไฟฟNาขนส0งมวลชน 

/ แห0ง... 
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แห0งประเทศไทย การรถไฟแห0งประเทศไทย การไฟฟNาส0วนภูมิภาค บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท 
ท0าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
 1.2.2  การปรับโครงสร0างหนี้ของรัฐวิสาหกิจ (หนี้ในประเทศ) วงเงิน 175,818.32 ล0านบาท 
เป?นการบริหารและจัดการหนี้ของรัฐวิสาหกิจ จํานวน 9 แห0ง โดยการ Roll-over หนี้ท่ีครบกําหนดชําระคืน
ในป/งบประมาณ 2556 เพ่ือขยายระยะเวลาเงินกู)ให)สอดคล)องกับระยะคืนทุนของโครงการและขยายอายุหนี้ออกไป 

 1.3  แผนการบริหารความเส่ียง วงเงินรวม 223,138.38 ล0านบาท โดยมีเปNาหมายเพ่ือลดต)นทุน
และความเสี่ยงของหนี้ในประเทศและหนี้ต0างประเทศให)อยู0ในระดับเหมาะสม แบ0งเป?น 
 1.3.1 Refinance ซ่ึงเป?นการเปลี่ยนเง่ือนไขการกู)โดยการกู)เงินใหม0เพ่ือชําระคืนหนี้เดิม  
โดยจะดําเนินการเม่ืออัตราดอกเบ้ียเดิมสูงกว0าอัตราดอกเบ้ียตลาดของสกุลเงินเดียวกัน หรืออาจดําเนินการ
กู)เงินบาทเพ่ือชําระคืนหนี้ต0างประเทศ เพ่ือปpดความเสี่ยงด)านอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะดําเนินการเม่ือต)นทุน
การกู)เงินบาทในประเทศตํ่ากว0าต)นทุนการทํา Cross Currency Swap ท่ีมีอายุเฉลี่ยเท0ากัน 
 1.3.2 Swap Arrangement ซ่ึงประกอบด)วย  
  1.3.2.1 Cross Currency Swap (CCS) ซ่ึงเป?นการแปลงภาระหนี้ต0างประเทศ
เป?นหนี้เงินบาทเพ่ือปpดความเสี่ยงด)านอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะดําเนินการเม่ือต)นทุนการทํา CCS ตํ่ากว0าต)นทุน
การกู)เงินบาทในประเทศท่ีมีอายุเฉลี่ยเท0ากัน  
  1.3.2.2 Interest Rate Swap (IRS) แบบ Floating Rate เป?น Fixed Rate  
หรือ Fixed Rate เป?น Floating Rate เพ่ือประหยัดต)นทุนและลดความเสี่ยงด)านอัตราดอกเบ้ีย  

 1.4  แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีไม�ต0องขออนุมัติภายใต0กรอบแผนฯ วงเงินรวม 
137,233.50 ล0านบาท 
  1.4.1 การก�อหนี้ใหม� วงเงินรวม 79,367.16 ล)านบาท ซ่ึงประกอบด)วย เงินกู)ของ 
รัฐวิสาหกิจท่ีมีสถานะเป?นบริษัทมหาชนจํากัด และเงินกู)ระยะสั้นเพ่ือเสริมสภาพคล0องในรูป Credit line  
ท่ีมีการใช)วงเงินต0อเนื่องทุกป/ 
  1.4.2 การบริหารหนี้ วงเงินรวม 57,866.34 ล)านบาท ซ่ึงประกอบด)วย การปรับโครงสร)างหนี้
โดยการ Roll-over หนี้ท่ีครบกําหนดชําระในป/งบประมาณ 2556 และการบริหารความเสี่ยงโดยการทํา Swap 
Arrangement 
 โดยในป/งบประมาณ 2556 คณะรัฐมนตรีได)มีมติอนุมัติและรับทราบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําป/งบประมาณ 2556 รวมท้ังการปรับปรุงแผนระหว0างป/รวม 2 ครั้ง มีวงเงินดําเนินการ 2,073,213.74  
ล)านบาท ดังนี้ 
                หน0วย : ล)านบาท  

รายการแผน วงเงิน 
1.  แผนการก�อหนี้ใหม� 974,330.29 
     1.1  รฐับาล 
     1.2  รฐัวิสาหกิจ 

667,348.62 
306,981.67 

/ รายการ... 
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รายการแผน วงเงิน 
2.  แผนการปรับโครงสร0างหนี้ 738,511.57 
    2.1  รัฐบาล 
    2.2  รัฐวิสาหกิจ 

562,693.25 
175,818.32 

3. แผนการบริหารความเส่ียง 223,138.38 
4. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีไม�ต0องขออนุมัติภายใต0กรอบแผนฯ 137,233.50 
    4.1  การก0อหนี้ใหม0 
    4.2  การบริหารหนี้ 

79,367.16 
57,866.34 

รวม (1-5) 2,073,213.74 
 
2. ผลการดําเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําป(งบประมาณ 2556 
 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2556 รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการตามแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะ ประจําป/งบประมาณ 2556 ได)รวม 1,791,130.02 ล)านบาท คิดเป?นร)อยละ 86.39 ของแผน 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
                                                                        หน0วย : ล)านบาท  

แผน แผน ผลดําเนินงาน 
ร0อยละ 

ของแผน 
1.  แผนการก�อหนี้ใหม� 974,330.29 898,656.31 92.23 
     1.1  รฐับาล 
     1.2  รฐัวิสาหกิจ 

667,348.62 
306,981.67 

643,107.77 
255,548.54 

96.37 
83.25 

2.  แผนการปรับโครงสร0างหนี้ 738,511.57 700,257.65 94.82 
    2.1  รัฐบาล 
    2.2  รัฐวิสาหกิจ 

562,693.25 
175,818.32 

524,440.62 
175,817.03 

93.20 
100 

3. แผนการบริหารความเส่ียง 223,138.38 44,459.35 19.92 
4. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจ 
ท่ีไม�ต0องขออนุมัติภายใต0กรอบแผนฯ 

137,233.50 147,756.71* 107.67* 

    4.1  การก0อหนี้ใหม0 
    4.2  การบริหารหนี้ 

79,367.16 
57,866.34 

127,720.71* 
20,036.00 

160.92* 
34.62 

รวม (1-3) 1,935,980.24 1,643,373.31 84.89 
รวม (1-4) 2,073,213.74 1,791,130.02 86.39 

หมายเหตุ *รวมผลการก0อหน้ีใหม0ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ท่ีได)กู)เงินโดยการออกหุ)นกู)สกุลเงินบาทและสกุลเงินเหรียญสหรัฐ 
วงเงินรวม 53,710.00 ล)านบาท ซ่ึงไม0ได)ระบุวงเงินไว)ในแผนฯ 

/ 2.1... 
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 2.1  ผลการก�อหนี้ใหม� ซ่ึงประกอบด)วย 
 2.1.1  การก�อหนี้ใหม�ของรัฐบาล รวมท้ังส้ิน 643,107.77 ล0านบาท  
 2.1.1.1 หนี้ในประเทศ โดยกระทรวงการคลังได)ก0อหนี้ใหม0 รวมท้ังสิ้น 624,447.77 
ล0านบาท คิดเป?นร)อยละ 96.62 ของแผนฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1)  กู)เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ รวมท้ังสิ้น 281,948.77  
ล)านบาท โดยกระทรวงการคลังได)ออกพันธบัตรรัฐบาล วงเงิน 274,652.00 ล)านบาท และพันธบัตรออมทรัพย@ 
วงเงิน 7,296.77 ล)านบาท 

(2) กู)เงินเพ่ือวางระบบบริหารจัดการน้าํและสร)างอนาคตประเทศ  
โดยกระทรวงการคลังได)ลงนามในสัญญากู)เงินกับธนาคารพาณิชย@ต0างๆ ได)แก0 ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพ  
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) วงเงิน 339,999.00  
ล)านบาทแล)ว เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2556 และ 27 มิถุนายน 2556    

(3) กู)เงินเพ่ือการนําส0งเข)ากองทุนส0งเสริมประกันภัยพิบัติ        
โดยกระทรวงการคลังได)ลงนามในสัญญากู)เงินกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  วงเงิน 2,500.00 ล)านบาทแล)ว 
เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2555  
 2.1.1.2 การกู0เงินของรัฐบาลเพ่ือให0กู0ต�อ  กระทรวงการคลังได)กู)เงินเพ่ือให)
รัฐวิสาหกิจกู)ต0อ วงเงินรวม 18,660.00 ล0านบาท คิดเป?นร)อยละ 88.75 ของแผนฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) กระทรวงการคลังได)ลงนามในสัญญาเงินกู)กับธนาคารกรุงไทย จํากัด  
(มหาชน) วงเงินรวม 16,210.00 ล)านบาท และนําไปให)การรถไฟฟNาขนส0งมวลชนแห0งประเทศไทยกู)ต0อ เพ่ือดําเนิน
โครงการรถไฟฟNาสายสีน้าํเงิน ช0วงหวัลําโพง-บางแค และช0วงบางซ่ือ-ท0าพระ จํานวน 11,470.00 ล)านบาท และ
โครงการรถไฟฟNาสายสีเขียว ช0วงแบริ่ง-สมุทรปราการ จํานวน 4,740.00 ล)านบาท 

(2) กระทรวงการคลังได)ลงนามในสัญญากู)เงินกับธนาคารออมสิน วงเงิน  
2,450.00 ล)านบาท และนําไปให)การรถไฟแห0งประเทศไทยกู)ต0อเพ่ือดําเนินโครงการระบบขนส0งมวลชนทางราง
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สายสีแดง) บางซ่ือ-รังสิต จํานวน 1,100.00 ล)านบาท และโครงการปรับปรุง
ทางรถไฟท่ีไม0ปลอดภัย 8 สายทาง จํานวน 1,350.00 ล)านบาท 
 2.1.2  การก�อหนี้ใหม�ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 255,548.54 ล0านบาท คิดเป.นร0อยละ 
83.25 ของแผนฯ ประกอบด)วย  
 2.1.2.1 การก�อหนี้ในประเทศ รัฐวิสาหกิจก0อหนี้ในประเทศใหม0รวมท้ังสิ้น  
255,228.54 ล0านบาท คิดเป?นร)อยละ 87.55 ของแผนฯ โดยจําแนกตามวัตถุประสงค@ของการกู)เงินได) ดังนี้ 
   (1)  เงินกู)เพ่ือลงทุนในโครงการ รัฐวิสาหกิจ 6 แห0ง กู)เงินเพ่ือลงทุน    
ในโครงการ รวมวงเงิน 33,743.25 ล)านบาท คิดเป?นร)อยละ 84.42 ของแผนฯ โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน 
วงเงิน 6,863.25 ล)านบาท และกระทรวงการคลังไม0คํ้าประกัน วงเงิน 26,880.00 ล)านบาท ได)แก0  
    - การเคหะแห0งชาติออกพันธบัตร วงเงินรวม 1,000.00 ล)านบาท    
เพ่ือดําเนินโครงการบ)านเอ้ืออาทร ระยะ 3 จํานวน 500.00 ล)านบาท ระยะ 4 จํานวน 250.00 ล)านบาท  

/ และ... 
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และระยะ 5 จํานวน 250.00 ล)านบาท โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกันท้ังหมด 
    - การไฟฟNานครหลวงออกพันธบัตร วงเงินรวม 1,900.00 ล)านบาท 
โดยกระทรวงการคลังไม0คํ้าประกันท้ังหมด เพ่ือดําเนินโครงการตามแผนงานปรับปรุงและขยายระบบจําหน0าย
พลังไฟฟNา ฉบับท่ี 10 จํานวน 1,000.00 ล)านบาท และฉบับท่ี 11 จํานวน 900.00 ล)านบาท  
    - การไฟฟNาฝwายผลิตแห0งประเทศไทยออกพันธบัตร วงเงินรวม 10,000.00 
ล)านบาท โดยกระทรวงการคลังไม0คํ้าประกันท้ังหมด เพ่ือดําเนินโครงการโรงไฟฟNาพลังความร)อนร0วมจะนะ ชุดท่ี 2 
(งานก0อสร)างโรงไฟฟNา) จํานวน 4,000.00 ล)านบาท โครงการโรงไฟฟNาพลังความร)อนร0วมวังน)อย ชุดท่ี 4 (งานก0อสร)าง
โรงไฟฟNา) จํานวน 3,500.00 ล)านบาท โครงการขยายระบบส0งไฟฟNาระยะท่ี 11 จํานวน 1,000.00 ล)านบาท 
และโครงการระบบส0งเพ่ือรับซ้ือไฟฟNาพลังความร)อนหงสาลิกไนต@ จํานวน 1,500.00 ล)านบาท  
    - การไฟฟNาส0วนภูมิภาคออกพันธบัตร วงเงินรวม 11,500.00 ล)านบาท  
โดยกระทรวงการคลังไม0คํ้าประกันท้ังหมด เพ่ือดําเนินโครงการก0อสร)างและปรับปรุงเสริมระบบจําหน0ายระยะท่ี 7 
ส0วนท่ี 1 จํานวน 57.82 ล)านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส0งและสถานีไฟฟNาระยะท่ี 7 ส0วนท่ี 2 จํานวน 61.71 
ล)านบาท โครงการก0อสร)างและปรับปรุงระบบจําหน0ายระยะท่ี 6 จํานวน 36.96 ล)านบาท โครงการพัฒนาระบบ
สายส0งและสถานีไฟฟNาระยะท่ี 8 ส0วนท่ี 1 จํานวน 94.02 ล)านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส0งและสถานีไฟฟNา
ระยะท่ี 8 ส0วนท่ี 2 จํานวน 469.25 ล)านบาท โครงการติดต้ังระบบศูนย@สั่งการจ0ายไฟระยะท่ี 2 จํานวน 335.70 
ล)านบาท โครงการเพ่ิมความเชื่อถือได)ของระบบไฟฟNาระยะท่ี 2 จํานวน 145.12 ล)านบาท โครงการก0อสร)างและ
ปรับปรุงเสริมระบบจําหน0าย ระยะท่ี 7 จํานวน 1,915.47 ล)านบาท โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
จําหน0าย 2,110.42 ล)านบาท โครงการขยายเขตไฟฟNาให)พ้ืนท่ีทํากินทางการเกษตร 158.95 ล)านบาท โครงการ
ก0อสร)างระบบจําหน0ายด)วยสายเคเบิลใต)น้ําไปยังเกาะต0างๆ (เกาะมะพร)าว เกาะนาคาใหญ0 จ.ภูเก็ต) จํานวน 3.24 
ล)านบาท โครงการก0อสร)างสายส0งเคเบิลใต)น้ํา 115 เคว ี(วงจรท่ี 3) ไปยังเกาะสมุย จ. สุราษฎร@ธานี จํานวน 2,494.99 
ล)านบาท โครงการพัฒนาระบบสายส0งและสถานีไฟฟNา ระยะท่ี 9 ส0วนท่ี 1-4 จํานวน 1,524.04 ล)านบาท โครงการ
เพ่ิมความน0าเชื่อถือได)ของระบบไฟฟNาระยะท่ี 3 จํานวน 1,681.84 ล)านบาท โครงการพัฒนาการอ0านหน0วย
ด)วยระบบ AMR จํานวน 409.79 ล)านบาท และโครงการก0อสร)างระบบจําหน0ายด)วยสายเคเบิลใต)น้ําไปยังเกาะต0างๆ 
(เกาะกูด เกาะหมาก จ.ตราด) จํานวน 0.68 ล)านบาท 
    - การรถไฟแห0งประเทศไทยออกพันธบัตรและกู)เงินจากธนาคารพาณิชย@ 
วงเงินรวม 5,863.25 ล)านบาท โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกันท้ังหมด เพ่ือดําเนินโครงการปรับปรุงทาง
ระยะท่ี 5 และระยะท่ี 6   
    -  บริษัท วิทยุการบินแห0งประเทศไทย จํากัด ลงนามในสัญญาเงินกู) 
กับธนาคารออมสิน วงเงิน 3,480.00 ล)านบาท โดยกระทรวงการคลังไม0คํ้าประกัน เพ่ือดําเนินโครงการลงทุนพัฒนา
โครงสร)างพ้ืนฐานระบบบริการทางอากาศ 
  (2)  เงินกู)เพ่ือดําเนินกิจการท่ัวไปและอ่ืนๆ รัฐวิสาหกิจ 6 แห0ง กู)เงิน 
เพ่ือเสริมสภาพคล0องและดําเนินกิจการท่ัวไป วงเงินรวม 221,485.29 ล)านบาท คิดเป?นร)อยละ 88.05 ของแผนฯ  

/ โดย... 
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โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน จํานวน 223,985.29 ล)านบาท และกระทรวงการคลังไม0คํ้าประกัน จํานวน 
2,500.00 ล)านบาท ได)แก0 
    - การไฟฟNาส0วนภูมิภาคออกพันธบัตร วงเงินรวม 1,500.00 ล)านบาท  
เพ่ือดําเนินกิจการปกติ โดยกระทรวงการคลังไม0คํ้าประกัน  
    - การรถไฟแห0งประเทศไทยออกพันธบัตรและกู)เงินจากธนาคารพาณิชย@ 
วงเงินรวม 5,690.00 ล)านบาท โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกันท้ังหมด เพ่ือบรรเทาการขาดสภาพคล0อง จํานวน  
4,890.00 ล)านบาท และเป?นวงเงินเบิกเกินบัญชีเพ่ือบรรเทาการขาดสภาพคล0อง จํานวน 800.00 ล)านบาท 
    - สํานักงานธนานุเคราะห@กู)เงินจากธนาคารพาณิชย@ จํานวน  
700 ล)านบาท โดยกระทรวงการคลังไม0คํ้าประกัน เพ่ือให)บริการรับจํานํา 
    - องค@การขนส0งมวลชนกรุงเทพออกพันธบัตรและกู)เงินจากธนาคาร  
วงเงินรวม 4,883.29 ล)านบาท โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน เพ่ือเป?นเงินกู)ค0าดอกเบ้ียท่ีครบกําหนด  
ในป/งบประมาณ 2556 จํานวน 2,742.29 ล)านบาท เพ่ือเป?นค0าน้ํามันและค0าเหมาซ0อม ประจําป/งบประมาณ  
2556 จํานวน 2,141.00 ล)านบาท 
    - บริษัท ธนารักษ@พัฒนาสินทรัพย@ จํากัด กู)เงินจากธนาคารพาณิชย@ 
จํานวน 300.00 ล)านบาท โดยกระทรวงการคลังไม0คํ้าประกัน เพ่ือเสริมสภาพคล0องในการดําเนินโครงการศูนย@ราชการ 
    - ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ@การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกพันธบัตร
และกู)เงินจากธนาคารพาณิชย@ จํานวนรวม 208,412.00 ล)านบาท โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน จํานวน 213,412.00 
ล)านบาท (ซ่ึงรวมการคํ้าประกันการกู)เงินขององค@การสวนยางจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ@การเกษตร 
จํานวน 5,000.00 ล)านบาทด)วย) โดย ธ.ก.ส. กู)เงินเพ่ือเป?นเงินทุนหมุนเวยีนในการปล0อยสินเชื่อ 10,000.00 ล)านบาท  
และเพ่ือเป?นทุนหมุนเวียนในการดําเนินโครงการท่ีมีวัตถุประสงค@ในการแก)ไขปzญหาราคาผลิตผลทางการเกษตร 
ตามนโยบายรัฐบาล 198,412.00 ล)านบาท 
  2.1.2.2 หนี้ต�างประเทศ การรถไฟแห0งประเทศไทย (รฟท.) กู)เงินในประเทศ  
เพ่ือทดแทนเงินกู)ต0างประเทศ โดย รฟท. ได)ออกพันธบัตร วงเงิน 320.00 ล)านบาท เพ่ือดําเนินโครงการจัดหารถจักร 
ดีเซลไฟฟNา จํานวน 13 คัน (น้ําหนักกดเพลา 20 ตัน) จํานวน 208.00 ล)านบาท และโครงการจัดหารถจักรดีเซล
ไฟฟNา จํานวน 7 คัน (น้ําหนักกดเพลา 20 ตัน) จํานวน 112.00 ล)านบาท ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได)มีมติให)สามารถ
ปรับเปลี่ยนการกู)เงินดังกล0าวเป?นการกู)เงินในประเทศได)ตามความจําเป?นและเหมาะสม หากกระทรวงการคลัง
พิจารณาแล)วว0าต)นทุนการกู)เงินท่ีเสนอมาสูงกว0าต)นทุนท่ีกระทรวงการคลังจะจัดหาให) ซ่ึงกระทรวงการคลัง   
ได)พิจารณาแล)วเห็นควรกู)เงินในประเทศทดแทนการกู)เงินต0างประเทศ   
 2.2  แผนการปรับโครงสร0างหนี้ ซ่ึงประกอบด)วย 
 2.2.1  การปรับโครงสร0างหนี้ในประเทศของรัฐบาล : กระทรวงการคลังได)ดําเนินการ  
ปรับโครงสร)างหนี้ในประเทศ รวมท้ังสิ้น 503,988.62 ล0านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 2.2.1.1 หนี้เงินกู0เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ วงเงิน 277,412.13 ล0านบาท  
  (1) ต๋ัวเงินคลัง : กระทรวงการคลัง Roll-over ต๋ัวเงินคลังเพ่ือบริหารดุลเงินสด 

/ วงเงิน… 
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วงเงิน 80,000.00 ล)านบาท และต๋ัวเงินคลังท่ีกู)มาเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณในป/งบประมาณ 2556 
วงเงิน 22,135.00 ล)านบาท ทําให) ณ สิ้นป/งบประมาณ 2556 จะมียอดต๋ัวเงินคลังหมุนเวียนในตลาด จํานวน 
102,135.00 ล)านบาท 
  (2) พันธบัตรรัฐบาล/ตราสารหนี้อ่ืนๆ : กระทรวงการคลัง Roll-over     
หนี้ท่ีครบกําหนดชําระในป/งบประมาณ 2556 วงเงิน 175,277.13 ล)านบาท โดยการออกต๋ัวสัญญาใช)เงิน วงเงิน 
16,865.00 ล)านบาท ต๋ัวเงินคลงัเพ่ือการปรับโครงสร)างหนี้ล0วงหน)า (R-Bill) วงเงิน 20,000 ล)านบาท พันธบัตรท่ีใช)
อัตราเงินเฟNอเป?นอัตราอ)างอิง (Inflation linked Bond) วงเงิน 40,000 ล)านบาท พันธบัตรรฐับาล วงเงิน 75,500.00 
ล)านบาท และเงินกู)ระยะสัน้ 6,000.00 ล)านบาท นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังใช)งบชําระหนี้ จํานวน 16,912.13 
ล)านบาท ชําระหนี้ท่ีครบกําหนดด)วย   
 2.2.1.2 หนี้เงินกู0เพ่ือชดใช0ความเสียหายให0กองทุนเพ่ือการฟUVนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน (Financial Institutions Development: FIDF) วงเงิน 212,353.49 ล0านบาท 
  (1) FIDF 1 : กระทรวงการคลังดําเนินการปรับโครงสร)างหนี้ FIDF1 วงเงิน
รวม 52,500.00 ล)านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล จํานวน 45,500.00 ล)านบาท และใช)เงินจากบัญชีสะสม
เพ่ือการชําระคืนต)นเงินกู)ชดใช)ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟghนฟูฯ จํานวน 7,000.00 ล)านบาท  
   (2) FIDF 3 : กระทรวงการคลัง Roll-over พันธบัตรและต๋ัวสัญญาใช)เงิน 
FIDF3 ท่ีครบกําหนดชําระในป/งบประมาณ 2556 วงเงินรวม 159,853.49 ล)านบาท  โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล
เพ่ือปรับโครงสร)างหนี ้จํานวน 119,850.00 ล)านบาท ต๋ัวสัญญาใช)เงินเพ่ือการปรับโครงสร)างหนี้ จํานวน 23,128.31 
ล)านบาท และใช)เงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการชําระคืนต)นเงินกู)ชดใช)ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟghนฟูฯ 
จํานวน 16,875.18 ล)านบาท  

2.2.1.3 หนี้เงินกู0เพ่ือฟUVนฟูและเสริมสร0างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  
  กระทรวงการคลังดําเนินการปรับโครงสร)างหนี้เงินกู)เพ่ือฟghนฟูและเสริมสร)าง 
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจท่ีครบกําหนดชําระ วงเงินรวม 12,223.00 ล)านบาท โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 
จํานวน 10,000.00 ล)านบาท และใช)งบชําระหนี้ จํานวน 2,223.00 ล)านบาท 

2.2.1.4 หนี้เงินกู0ให0กู0ต�อ  
  การรถไฟฟNาขนส0งมวลชนแห0งประเทศไทย (รฟม.) ใช)เงินงบประมาณ จํานวน 
2,000.00 ล)านบาท ชําระคืนหนี้ก0อนครบกําหนดท่ีกระทรวงการคลังกู)มาเพ่ือให) รฟม. กู)ต0อ  
  2.2.2 การปรับโครงสร0างหนี้ต�างประเทศของรัฐบาล วงเงินรวม 20,452.00 ล0านบาท 
ซ่ึงหนี้ดังกล0าวเป?นหนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  2.2.2.1 กระทรวงการคลังได)ออกต๋ัวสัญญาใช)เงินแบบทยอยชําระคืนเงินต)น 
(Amortized P/N) เพ่ือชําระคืนหนี้เงินกู)องค@กรความร0วมมือระหว0างประเทศของญ่ีปุwน (The Japan International 
Cooperation Agency : JICA) ก0อนครบกําหนดแทนการไฟฟNาส0วนภูมิภาค วงเงิน 3,509.00 ล)านบาท ทําให) 
ประหยัดดอกเบ้ียได) 1,004.00 ล)านบาท 
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  2.2.2.2 กระทรวงการคลังได)ออกต๋ัวสัญญาใช)เงินแบบทยอยชําระคืนเงินต)น 
(Amortized P/N) เพ่ือชําระคืนหนี้เงินกู) JICA ก0อนครบกําหนดแทนการรถไฟฟNาขนส0งมวลชนแห0งประเทศไทย 
วงเงิน 9,336.00 ล)านบาท ทําให)ประหยัดดอกเบ้ียได) 566.00 ล)านบาท   
  2.2.2.3 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ชําระคืนหนี้เงินกู)ของ JICA ก0อนครบกําหนด 
วงเงิน 1,457.00 ล)านบาท ทําให)ประหยัดดอกเบ้ียได) 147.00 ล)านบาท ซ่ึงเดิมกระทรวงการคลังมีแผนท่ีจะ
ปรับโครงสร)างหนี้ JICA แทนบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) แต0ต0อมาบริษัทฯ ได)ใช)เงินรายได)ชําระคืนหนี้
ก0อนครบกําหนดดังกล0าว 
  2.2.2.4 บริษัท ท0าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) แปลงหนี้เงินกู)เยนของ JICA  
เป?นหนี้เงินบาท วงเงิน 6,150.00 ล)านบาท ทําให)ประหยัดดอกเบ้ียได) 535.00 ล)านบาท ซ่ึงเดิมกระทรวงการคลัง 
มีแผนท่ีจะปรับโครงสร)างหนี้ JICA แทนบริษัท ท0าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงต0อมาบริษัทฯ ได)ดําเนินการ
ทํา Swap หนี้ดังกล0าวในช0วงเวลาและภาวะตลาดท่ีเหมาะสม 
 2.2.3 การปรับโครงสร0างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ 
 รัฐวิสาหกิจ จํานวน 9 แห0งได)ดําเนินการ Roll-over และบริหารจัดการหนี้เงินกู)
ในประเทศ วงเงินรวม 175,817.03  ล0านบาท โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน จํานวน 165,027.83 ล)านบาท 
และกระทรวงการคลังไม0คํ้าประกัน จํานวน 10,789.20 ล)านบาท ได)แก0 

2.2.3.1 การเคหะแห0งชาติออกพันธบัตร จํานวน 15,100.00 ล)านบาท และกู)เงิน
จากธนาคารพาณิชย@ จํานวน 500.00 ล)านบาท เพ่ือ Roll-over พันธบัตรและหนี้เงินกู)ท่ีครบกําหนดชําระ   
โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน และใช)เงินรายได) จํานวน 100.00 ล)านบาท ชําระคืนหนี้ในวันท่ีครบกําหนดชําระ 
 2.2.3.2  การทางพิเศษแห0งประเทศไทยออกพันธบัตร จํานวน 4,850.00 ล)านบาท 
และกู)เงินจากธนาคารพาณิชย@ จํานวน 700.00 ล)านบาท เพ่ือ Roll-over พันธบัตรและหนี้เงินกู)ท่ีครบกําหนดชําระ 
โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน และใช)เงินรายได) จํานวน 50.00 ล)านบาท ชําระคืนหนี้ในวันท่ีครบกําหนดชําระ 
 2.2.3.3  การไฟฟNาฝwายผลิตแห0งประเทศไทยออกพันธบัตร จํานวน 3,000.00 
ล)านบาท เพ่ือ Roll-over พันธบัตรท่ีครบกําหนดชําระ โดยกระทรวงการคลังไม0คํ้าประกัน 
 2.2.3.4  การรถไฟแห0งประเทศไทยออกพันธบัตร จํานวน 15,516.07 ล)าน และกู)เงิน
จากธนาคารพาณิชย@ จํานวน 2,000.00 ล)านบาท เพ่ือ Roll-over พันธบัตรและหนี้เงินกู)ท่ีครบกําหนดชําระ 
โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน และใช)รายได) จํานวน 16.00 ล)านบาท ชําระคืนหนี้ในวันท่ีครบกําหนดชําระ  
 2.2.3.5  องค@การขนส0งมวลชนกรุงเทพออกพันธบัตร จํานวน 11,400.00 ล)านบาท 
และกู)เงินจากธนาคารพาณิชย@ จํานวน 219.00 ล)านบาท เพ่ือ Roll-over พันธบัตรและหนี้เงินกู)ท่ีครบกําหนดชําระ 
โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน และใช)เงินรายได) จํานวน 67.83 ล)านบาท ชําระคืนหนี้ในวันท่ีครบกําหนดชําระ 
 2.2.3.6 องค@การคลังสินค)ากู)เงินเพ่ือ Roll-over หนี้ท่ีครบกําหนดชําระ จํานวน 
746.97 ล)านบาท โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน และใช)เงินรายได)จากการระบายข)าว 159.66 ล)านบาท 
ชําระคืนหนี้ในวันท่ีครบกําหนดชําระ 

/ 2.2.3.7...  
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 2.2.3.7 องค@การตลาดเพ่ือเกษตรกรกู)เงินเพ่ือ Roll-over หนี้ท่ีครบกําหนดชําระ 
จํานวน 3,487.59 ล)านบาท โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน และใช)เงินงบประมาณ จํานวน 105.91  
ล)านบาท ชําระคืนหนี้ในวันท่ีครบกําหนดชําระ  
 2.2.3.8 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ@การเกษตรออกพันธบัตร วงเงิน 
40,800.00 ล)านบาท และกู)เงินจากธนาคารพาณิชย@ จํานวน 48,708.20 ล)านบาท เพ่ือ Roll-over พันธบัตร
และหนี้เงินกู)ท่ีครบกําหนดชําระ โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน และใช)เงินท่ีได)จากการระบายข)าว วงเงิน 
24,289.80 ล)านบาท ชําระคืนหนี้ในวันท่ีครบกําหนดชําระ  
  อย0างไรก็ดี จากมติคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบรหิารหนี้สาธารณะ 
ครั้งท่ี 2/2556 เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2556 อนุมัติในหลักการให)ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ@การเกษตร
สามารถปรับลดวงเงินในแผนการปรับโครงสร)างหนี้ลงตามจํานวนเงินท่ีจะได)รับจากการระบายผลผลิตการเกษตร 
และนํากรอบวงเงินกู)เท0ากับจํานวนท่ีปรับลดดังกล0าว ซ่ึงเท0ากับ 24,289.80 ล)านบาท มาปรับเพ่ิมในวงเงินกู)ใหม0
เพ่ือดําเนินโครงการท่ีมีวัตถุประสงค@ในการแก)ไขปzญหาราคาผลิตผลทางการเกษตรตามนโยบายรัฐบาลนั้น 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ@การเกษตรได)ดําเนินการกู)เงิน จํานวน 17,000.00 ล)านบาท เพ่ือโครงการ  
ท่ีมีวัตถุประสงค@ในการแก)ไขปzญหาราคาผลิตผลทางการเกษตรตามนโยบายรัฐบาลภายใต)กรอบวงเงิน Roll-over 
ท่ีปรับลดลงจากเงินระบายข)าว จํานวน 24,289.80 ล)านบาท ตามหลักการดังกล0าวแล)ว 
 2.2.3.9 ธนาคารอาคารสงเคราะห@ออกพันธบัตร จํานวน 4,000.00 ล)านบาท 
เพ่ือ Roll-over พันธบัตรท่ีครบกําหนดชําระ โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน      

 2.3  แผนการบริหารความเส่ียง ประกอบด)วย 
 2.3.1  การบริหารความเส่ียงหนี้ของรฐับาล วงเงินรวม 16,682.83 ล0านบาท ประกอบด)วย 
 2.3.1.1 หนี้ในประเทศ วงเงินรวม 102.83 ล0านบาท โดยกองทุนเพ่ือการฟghนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินใช)เงินจากบัญชีสะสมเพ่ือการชําระคืนต)นเงินกู)ชดใช)ความเสียหายของกองทุน
เพ่ือการฟghนฟูฯ ชําระคืนหนี้ก0อนครบกําหนด จํานวน 16.42 ล)านบาท และกองทุนส0งเสริมประกันภัยพิบัติ    
ใช)งบชําระหนี้ จํานวน 86.41 ล)านบาท ชําระคืนหนี้ก0อนครบกําหนด ทําให)สามารถประหยัดดอกเบ้ียได)รวม 
4.99 ล)านบาท 
 2.3.1.2 หนี้ต�างประเทศ วงเงินรวม 16,580.00 ล0านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  (1) กระทรวงการคลังได)ชาํระคืนหนี้ขององค@การความร0วมมือระหว0างประเทศ
ญ่ีปุwน (JICA) ก0อนครบกําหนด วงเงิน 3,910.00 ล)านบาท ทําให)สามารถประหยัดดอกเบ้ียได) 410.00 ล)านบาท 
  (2) กระทรวงการคลังได)ซ้ือเงินล0วงหน)าเพ่ือชําระคืนหนี้พันธบัตรเงินเยน
ชนิดจัดจําหน0ายท่ัวไปในตลาดทุนญ่ีปุwน (Samurai Bond) รุ0นท่ี 23 วงเงิน 7,940.00 ล)านบาท  
  (3) กระทรวงการคลังได)แปลงหนี้เงินเหรียญสหรัฐของธนาคารโลก 
เป?นหนี้เงินบาท (Cross Currency Swap) วงเงิน 2,982.00 ล)านบาท ทําให)ประหยัดดอกเบ้ียไปได) 96.00 ล)านบาท 
  (4) กระทรวงการคลังได)แปลงหนี้เงินเหรียญสหรัฐของธนาคารโลก 
(โครงการปรับปรุงและพัฒนาทางหลวงของกรมทางหลวง) เป?นหนี้เงินบาท (Cross Currency Swap) วงเงิน 

/ 1,748.00... 
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 1,748.00 ล)านบาท ทําให)ประหยัดดอกเบ้ียไปได) 13.57 ล)านบาท 
 2.3.2 การบริหารความเส่ียงหนี้ของรัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม 27,776.52 ล0านบาท 
ประกอบด)วย 
  2.3.2.1 หนี้ในประเทศ มีรัฐวิสาหกิจ 3 แห0ง ดําเนินการบริหารความเสี่ยง วงเงินรวม 
13,352.52 ล0านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   (1) การเคหะแห0งชาติชําระคืนหนี้ก0อนครบกําหนด วงเงิน 1,600.00 ล)านบาท  
ทําให)สามารถประหยัดดอกเบ้ียได) 5.00 ล)านบาท 
   (2) การไฟฟNาส0วนภูมิภาคชําระคืนหนี้ก0อนครบกําหนด วงเงิน 2,885.12 
ล)านบาท ทําให)สามารถประหยัดดอกเบ้ียได) 9.00 ล)านบาท 
  (3) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ@การเกษตรชําระคืนหนี้ก0อนครบกําหนด 
วงเงิน 8,867.40 ล)านบาท ทําให)สามารถประหยัดดอกเบ้ียได) 464.91 ล)านบาท 
  2.3.2.2 หนี้ต�างประเทศ วงเงินรวม 14,424.00 ล0านบาท ประกอบด)วย 
   (1) กระทรวงการคลังได)บริหารความเสี่ยงหนี้เงินเยนท่ีการรถไฟฟNาขนส0งมวลชน
แห0งประเทศไทยกู)จาก JICA โดยแปลงหนี้เงินเยนเป?นหนี้เงินบาท วงเงินรวม 13,240.00 ล)านบาท ทําให)ประหยัด
ดอกเบ้ียได)ท้ังสิ้น 1,458.00 ล)านบาท  
   (2) การประปานครหลวงได)ชําระคืนหนี้ก0อนครบกําหนดของ JICA วงเงิน 
1,184.00 ล)านบาท ทําให)ประหยัดดอกเบ้ียได)ท้ังสิ้น 122.00 ล)านบาท     

 2.4  แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีไม�ต0องขออนุมัติภายใต0กรอบแผนฯ 
  2.4.1 การก�อหนี้ใหม� วงเงินรวม 127,720.71 ล)านบาท ประกอบด)วย 
 2.4.1.1 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) กู)เงินท้ังในประเทศและต0างประเทศ 
รวมท้ังสิ้น 56,480.71 ล)านบาท แบ0งเป?น 1. การกู)เงินต0างประเทศ วงเงิน 880.00 ล)านเหรยีญสหรฐั หรือเทียบเท0า 
27,280.71 ล)านบาท เพ่ือจัดซ้ือเครื่องบิน A380 จํานวน 6 ลํา 2. การกู)เงินต0อจากกระทรวงการคลัง วงเงิน 500.00 
ล)านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท0า 15,500.00 ล)านบาท เพ่ือจัดซ้ือเครื่องบิน A380 อีกจํานวน 2 ลํา โดยกระทรวงการคลัง
ได)ดําเนินการแปลงหนี้ดังกล0าวจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป?นสกุลเงินยูโรเพ่ือให)บริษัทฯ มีสกุลเงินของรายรับและ
รายจ0ายสอดคล)องกัน และ 3. การออกหุ)นกู)ท้ังในและต0างประเทศ วงเงินรวม 13,700.00 ล)านบาท เพ่ือดําเนิน
กิจการท่ัวไป แบ0งเป?นการออกหุ)นกู)ในประเทศ จํานวน 7,500.00 ล)านบาท และการกู)เงินแบบ Structure Loan 
จํานวน 200.00 ล)านเหรยีญสหรัฐ หรือเทียบเท0า 6,200.00 ล)านบาท โดยในวันท่ีกู)เงินได)ดําเนินการแปลงหนี้ดังกล0าว
จากสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป?นสกุลเงินยูโรเพ่ือให)สกุลเงินของรายรับและรายจ0ายสอดคล)องกัน 
 2.4.1.2 บริษัท ป.ต.ท. จาํกัด (มหาชน) ออกหุ)นกู)และลงนามในสัญญาเงินกู)
สกุลเงินเหรียญสหรัฐ วงเงิน 1,410.00 ล)านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท0า 43,710.00 ล)านบาท และออกหุ)นกู)
สกุลเงินบาท วงเงิน 10,000.00 ล)านบาท 
 2.4.1.3 เงินกู)ระยะสั้นเพ่ือเสริมสภาพคล0องในรูป Credit line โดยการไฟฟNาฝwายผลิต 
แห0งประเทศไทย การไฟฟNาส0วนภูมิภาค บริษัท ธนารักษ@พัฒนาสินทรัพย@ จํากัด และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

/ ได)กู)เงิน...  
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ได)กู)เงิน วงเงินรวมท้ังสิ้น 17,530.00 ล)านบาท  
  2.4.2 การบริหารหนี้ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) บริหารหนี้ท้ังสิ้น วงเงินรวม 
20,036.00 ล)านบาท โดยออกหุ)นกู)ในประเทศ วงเงิน 4,500.00 ล)านบาท เพ่ือ Roll-over หนี้เงินกู)ท่ีครบกําหนดชําระ 
การแปลงหนี้เงินบาทอัตราดอกเบ้ียลอยตัวเป?นเงินบาทอัตราดอกเบ้ียคงท่ี วงเงิน 11,536.00 ล)านบาท และการ
ปรับโครงสร)างหนี้เงินกู)ต0างประเทศ (เงินกู)เพ่ือชําระค0าจัดซ้ือเครื่องบินแอร@บัส A340-500 ลําท่ี 1-3 เดิม) โดยการ
ออกหุ)นกู)ในประเทศ วงเงิน 4,000.00 ล)านบาท       

3. สรุปผลการดําเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะ ประจําป(งบประมาณ 2556 
3.1  จากผลการดําเนินงานท่ีกล0าวมา กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได)บริหารและจัดการ 

หนี้สาธารณะตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําป/งบประมาณ 2556 เป?นจํานวน 1,643,373.31 ล)านบาท  
คิดเป?นร)อยละ 84.89 ของแผนฯ และเม่ือรวมกับการกู)เงินและบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีได)รับยกเว)นไม0ต)องอยู0ภายใต)
กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ จํานวน 147,756.71 ล)านบาท กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจ
ได)กู)เงินและบริหารหนี้รวม 1,791,130.02 ล)านบาท ซ่ึงแบ0งเป?นการก0อหนี้ใหม0 จํานวน 1,026,377.02 ล)านบาท 
และการบริหารหนี้ จํานวน 764,753.00 ล)านบาท 
   ท้ังนี้ การกู)เงินและบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีอยู0ภายใต)แผนฯ จํานวน 625,558.80  
ล)านบาท แบ0งเป?นการกู)เงินและบริหารหนี้ท่ีกระทรวงการคลังคํ้าประกันและให)กู)ต0อเป?นเงินบาท จํานวน  
409,856.37 ล)านบาท และไม0คํ้าประกัน จํานวน 215,702.43 ล)านบาท นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังได) 
คํ้าประกันเงินกู)ให)แก0องค@การสวนยางท่ีกู)ต0อจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ@การเกษตรอีก จํานวน  
5,000.00 ล)านบาทด)วย  

3.2  การกู)เงินและคํ้าประกันของรัฐบาลในป/งบประมาณ 2556 เป?นไปตามกรอบการกู)เงิน 
และคํ้าประกันท่ีพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติมกําหนด ได)แก0 
  3.2.1  การกู)เงินของรัฐบาลเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเม่ือมีรายจ0ายสูงกว0า
รายได) (มาตรา 21) กําหนดกรอบวงเงินกู)ไว)ไม0เกินร)อยละ 20 ของงบประมาณรายจ0ายประจําป/และงบประมาณ
รายจ0ายเพ่ิมเติม และร)อยละ 80 ของงบประมาณรายจ0ายสําหรับชําระคืนเงินต)น ซ่ึงในป/งบประมาณ 2556 
เท0ากับ 519,319.59 ล)านบาท ดังนั้น การกู)เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จํานวน 281,948.77 ล)านบาท 
จึงอยู0ภายใต)กรอบวงเงินท่ีกฎหมายกําหนด 

3.2.2  การกู)เงินจากต0างประเทศของรัฐบาลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (มาตรา 22)  
กําหนดกรอบวงเงินกู)ไว)ไม0เกินร)อยละ 10 ของงบประมาณรายจ0ายประจําป/ ซ่ึงในป/งบประมาณ 2556 เท0ากับ 
240,000.00 ล)านบาท โดยในป/งบประมาณ 2556 รัฐบาลไม0มีการกู)เงินจากต0างประเทศ 

3.2.3  การคํ้าประกันเงินกู)และการให)หน0วยงานอ่ืนกู)ต0อเป?นเงินบาท (มาตรา 28) 
กําหนดกรอบการคํ้าประกันเงินกู)และการให)กู)ต0อไว)ไม0เกินร)อยละ 20 ของงบประมาณรายจ0ายประจําป/และ
งบประมาณรายจ0ายเพ่ิมเติม ซ่ึงในป/งบประมาณ 2556 เท0ากับ 480,000.00 ล)านบาท ดังนั้น การคํ้าประกันเงินกู)
และให)กู)ต0อเป?นเงินบาทของกระทรวงการคลัง จาํนวน 414,856.37 ล)านบาท จึงอยู0ภายใต)กรอบวงเงิน  
ท่ีกฎหมายกําหนด 

/ 3.3… 
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3.3 การบริหารหนี้ในประเทศและต0างประเทศของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจสามารถลดยอด
หนี้คงค)างได) 95,245.86 ล)านบาท รวมท้ังลดภาระและประหยดัดอกเบ้ียได) 5,808.93 ล)านบาท ซ่ึงกระทรวงการคลัง 
และรัฐวิสาหกิจได)ใช)เครื่องมือทางการเงินและอาศัยโอกาสท่ีภาวะตลาดการเงินเอ้ืออํานวยดําเนินการบริหารหนี้ 
ในรูปแบบต0างๆ เพ่ือให)การบริหารจัดการหนี้สามารถดําเนินการได)อย0างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน@สูงสุด 

3.4 การจัดหาเงินกู)ของภาครัฐทําให)รัฐบาลมีเงินเพียงพอต0อการใช)จ0ายในการบริหารประเทศ  
และการฟghนฟูและเสริมสร)างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ รวมท้ังรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินโครงการและแผนงานลงทุน
ได)อย0างต0อเนื่อง โดยมีโครงการท่ีสําคัญ เช0น โครงการรถไฟฟNาสีเขียว ช0วงแบริ่ง-สมุทรปราการ โครงการรถไฟฟNา
สายสีน้ําเงิน ช0วงหัวลําโพง-บางแค และช0วงบางซ่ือ-ท0าพระของการรถไฟฟNาขนส0งมวลชนแห0งประเทศไทย  
โครงการระบบขนส0งมวลชนทางรางในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑล ช0วงบางซ่ือ-ตลิ่งชัน โครงการปรับปรุงทางรถไฟ
ท่ีไม0ปลอดภัย 8 สายทาง โครงการปรับปรุงทางระยะท่ี 5 และ 6 ของการรถไฟแห0งประเทศไทย เป?นต)น 

3.5 การระดมทุนของรัฐบาลด)วยวิธีการออกพันธบัตรทําให)มีปริมาณการออกพันธบัตรอย0าง
สมํ่าเสมอและเพียงพอในการสร)างอัตราดอกเบ้ียอ)างอิง (Benchmark) เพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 

3.6  ยอดหนี้สาธารณะคงค)าง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 มีจํานวน 5,430,560.04 ล)านบาท  
หรือคิดเป?นร)อยละ 45.49 ของผลิตภัณฑ@มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) โดยเป?น 
หนี้ของรัฐบาลกู)โดยตรง จํานวน 3,774,819.49 ล)านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีไม0เป?นสถาบันการเงิน จาํนวน 
1,112,973.85 ล)านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเป?นสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) จํานวน 541,932.01 ล)านบาท 
และหนี้หน0วยงานอ่ืนของรัฐ จํานวน 834.69 ล)านบาท ส0วนกองทุนเพ่ือการฟghนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินนั้น
ไม0มีหนี้คงค)าง โดยหนี้สาธารณะจํานวนดังกล0าวจําแนกตามอายขุองหนี้ แบ0งเป?นหนี้ระยะยาว 5,218,259.00 ล)านบาท 
และหนี้ระยะสั้น 212,301.04 ล)านบาท หรือคิดเป?นร)อยละ 96.09 และร)อยละ 3.91 ตามลําดับ และจําแนกตาม
แหล0งท่ีมาเป?นหนี้ต0างประเทศ 378,071.17 ล)านบาท และหนี้ในประเทศ 5,052,488.87 ล)านบาท หรือคิดเป?นร)อยละ 
6.96 และร)อยละ 93.04 ตามลําดับ รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 1   

ตารางท่ี 1 หนี้สาธารณะคงค0าง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 
 หน0วย : ล)านบาท 

รายการ 30 ก.ย. 2555 30 ก.ย. 2556 % GDP 
1. หนี้ท่ีรัฐบาลกู0โดยตรง 2,381,879.10 3,774,819.49 31.62 

1.1 หนี้ต0างประเทศ 52,647.68 69,836.14  
1.2 หนี้ในประเทศ 2,329,231.42 3,704,983.35  

2. หนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีไม�เป.นสถาบันการเงิน 1,064,289.11 1,112,973.85 9.32 
2.1 หนี้ท่ีรัฐบาลค้ําประกัน 495,478.80 449,116.01  

- หนี้ต0างประเทศ 160,111.84 113,263.51  
- หนี้ในประเทศ 335,366.96 335,852.50  

2.2 หนี้ท่ีรัฐบาลไม�ค้ําประกัน 568,810.31 663,857.84  
- หนี้ต0างประเทศ 122,702.89 191,292.31  
- หนี้ในประเทศ 446,10742 472,565.53  

/ รายการ... 
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 หน0วย : ล)านบาท 
รายการ 30 ก.ย. 2555 30 ก.ย. 2556 % GDP 

3. หนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีเป.นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ําประกัน) 352,207.35 541,932.01 4.54 
3.1 หนี้ต0างประเทศ 5,209.35 3,679.21  
3.2 หนี้ในประเทศ 346,998.00 538,252.80  

4. หนี้ของกองทุนเพ่ือการฟUVนฟูฯ - - 0.00 
4.1 หนี้ท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน - -  
4.2 หนี้ท่ีรัฐบาลไม0คํ้าประกัน  -  -  

5. หนี้หน�วยงานอ่ืนของรัฐ 5,732.21 834.69 0.01 
5.1 หนี้ท่ีรัฐบาลคํ้าประกัน - -  
5.2 หนี้ท่ีรัฐบาลไม0คํ้าประกัน 5,732.21 834.69  

6. รวม 1.+2.+3.+4.+5. 4,937,239.62 5,430,560.04 45.49 
หมายเหต ุ:  1.  GDP ป/ 2555 เท0ากับ 11,375 พันล)านบาท และประมาณการ GDP 2556 เท0ากับ 12,126 พันล)านบาท  (สศช. ณ 19 สิงหาคม 2556) 

 2.  สบน. ได)ปรบัวิธีการคํานวณ GDP ในแต0ละเดือน เพ่ือให)สดัส0วน Debt/GDP สะท)อนค0าท่ีใกล)เคียงความเป?นจริงท่ีสดุ 
โดยคํานวณ GDP ของเดือนกันยายน 2556 ดังน้ี [(GDP ป/ 55/12)*3]+[(GDP ป/ 56/12)*9] เท0ากับ 11,938.25 พันล)านบาท 

3.  การคํานวณอัตราแลกเปลีย่นหน้ีต0างประเทศเป?นสกุลเงินบาท 
 3.1  หน้ีต0างประเทศท่ียังไม0ได)ดําเนินการบริหารความเสี่ยง ใช)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต0างประเทศของธนาคารแห0งประเทศไทย 

เป?นอัตราถัวเฉลีย่ขาย ณ วันทําการสดุท)ายของเดือนกันยายน 2556 
 3.2  หน้ีต0างประเทศท่ีมีการบริหารความเสี่ยงแล)ว ใช)อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีทําการบริหารความเสีย่ง 

 3.3  หน้ีต0างประเทศของหน0วยงานท่ีมรีายรับเป?นสกุลเงินตราต0างประเทศท่ีสอดคล)องกับรายจ0ายชําระหน้ีต0างประเทศ 
  (Natural Hedged) ใช)อัตราแลกเปลีย่นถัวเฉลี่ยขายของธนาคารแห0งประเทศไทย ณ วันแรกท่ีมีการเบิกจ0ายเงินกู) 

4.  ตัวเลขในตารางเป?นตัวเลขเบ้ืองต)น (Preliminary) และไม0รวมหน้ีของ SPV จํานวน 22,499.90 ล)านบาท ท่ีรัฐบาล   
มีภาระผูกพันต)องจ0ายภายใต)สัญญาเช0าพ้ืนท่ีอาคารสัญญาบริหารจัดหาเฟอร@นิเจอร@ และสัญญาโอนสิทธิเรียกร)อง
ของโครงการศูนย@ราชการกรุงเทพมหานคร ถ. แจ)งวัฒนะ 

 

สําหรับแนวทางการบริหารและจัดการหนี้ในอนาคต กระทรวงการคลังจะให)ความสําคัญแก0     
การบริหารหนี้ในเชิงรุก เพ่ือให)การกู)เงินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และจะบริหารหนี้ให)อยู0ภายใต) 
กรอบความยั่งยืนทางการคลัง เพ่ือให)สามารถจัดหาเงินกู)ท่ีมีต)นทุนตํ่าและอยู0ภายใต)กรอบความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 
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ส�วนท่ี 2 
รายงานผลสําเร็จของโครงการเงินกู0 

ประจําป(งบประมาณ 2556 
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1.  รายงานผลสําเร็จของโครงการเงินกู0 
ระเบียบกระทรวงการคลังว0าด)วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 ข)อ 16 กําหนดให)

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะติดตามประเมินผลโครงการหรือแผนงานท่ีได)ดําเนินการแล)วเสร็จ และจัดทํารายงาน
ผลสําเร็จของโครงการนั้น ประกอบด)วย ความสอดคล)องของวัตถุประสงค@ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ
ของโครงการ และความยั่งยนืของโครงการเพ่ือเสนอต0อกระทรวงการคลงัพร)อมกับรายงานการกู)เงินและการคํ้าประกัน 
ตามนัยมาตรา 17 แห0งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 

ในป/งบประมาณ 2556 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะได)ดําเนินการติดตามประเมินผล
โครงการเงินกู)จากต0างประเทศท่ีดําเนินการแล)วเสร็จ จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการฟghนฟูสภาพแวดล)อม     
ท่ีเสื่อมโทรมในเขตปฏิรปูท่ีดินด)วยการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานของสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม 
และโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งท่ี 6 ของการประปานครหลวง  

 1.1  โครงการฟUVนฟูสภาพแวดล0อมท่ีเส่ือมโทรมในเขตปฏิรูปท่ีดินด0วยการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน 
(Project for Revitalization of the Deteriorated Environment in the Land Reform Areas  
through Integrated Agricultural Development) 

ความเป?นมาของโครงการ 
กระทรวงการคลังได)ลงนามได)ในสัญญากู)เงินเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2541 วงเงิน 3,617 ล)านเยน  

กับธนาคารเพ่ือความร0วมมือระหว0างประเทศแห0งญ่ีปุwน (JBIC) ซ่ึงปzจจุบันงานในส0วนนี้ได)ถูกโอนมาให)องค@การความ
ร0วมมือระหว0างประเทศของประเทศญ่ีปุwน (JICA) เป?นผู)รับผิดชอบการดําเนินโครงการเงินกู)ต0อไป โดยการกู)เงินของ
กระทรวงการคลังดังกล0าวเพ่ือเป?นค0าใช)จ0ายในการดําเนนิโครงการฟghนฟูสภาพแวดล)อมท่ีเสื่อมโทรมในเขตปฏริูปท่ีดิน
ด)วยการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน (คฟป. 1)  ของสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวง
เกษตรและสหกรณ@ ซ่ึงประกอบด)วยค0าใช)จ0ายจํานวน 4 หมวด คือ  (1) หมวดค0างานก0อสร)าง 2,650 ล)านเยน 
(2) หมวดค0าเครื่องมือและอุปกรณ@ 325 ล)านเยน (3) ค0าบริการท่ีปรึกษา 463 ล)านเยน และ (4) หมวดค0าเผื่อเหลือ
เผื่อขาด จํานวน 179 ล)านเยน 
  สําหรับแผนการดําเนินงานภายใต)โครงการเงินกู)จะประกอบด)วยแผนการพัฒนา 6 ด)าน ได)แก0  
1) งานพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐาน 2) งานพัฒนาการเกษตร 3) งานแปรรูปและการตลาด 4) งานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม 5) งานพัฒนาเยาวชนและเกษตรรุ0นใหม0 และ6) งานพัฒนาสถาบันและ 
องค@กรเกษตร รวมท้ังมีกิจกรรมหลักประกอบไปด)วย 1) กิจกรรมการก0อสร)างและซ0อมแซมถนน 2) การจัดหา 
และสนับสนุนแหล0งน้ําเพ่ือการเกษตร 3) การพัฒนารายได)และการปรับโครงสร)างการผลิตการเกษตร  

วัตถุประสงค@ของโครงการ 
 1. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินให)มีความเป?นอยู0ท่ีดีข้ึนตามแนวทาง
เกษตรผสมผสานและเศรษฐกิจพอเพียง 

/ 2. เพ่ือ… 
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2. เพ่ือฟghนฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม 
3. เพ่ือสร)างงานสร)างอาชีพให)แก0เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินและทัศนคติในอาชีพเกษตรกร

แก0เกษตรกรรุ0นใหม0 

ผลการประเมินโครงการ 

หลักเกณฑn 
ผลการ
ประเมิน 

การประเมิน 
ก�อนเริ่มโครงการ 

การประเมินหลังส้ินสุดโครงการ 

1. ความ
สอดคล)องของ
วัตถุประสงค@
โครงการ 

พึงพอใจ
มาก 

(ระดับนโยบาย) 
1. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห0งชาติ ฉบับท่ี 9 
(พ.ศ. 2545 – 2549) เป?นการ
กําหนดแผนการพัฒนาใน
ภายหลังการเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจ แผนดังกล0าว 
จึงมุ0งเน)นในเรื่องของการ
รักษาเสถียรภาพ การสร)าง 
ภูมิคุ)มกัน ควบคู0ไปกับการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต และ
สนับสนุนการพัฒนาให)ยั่งยืน 
โดยนํากระบวนการคิด 
ทัศนคติ และกระบวนการ
ทํางาน ของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาปรับใช)เพ่ือเป?น
กลไกท่ีเอ้ือให)เกิดการ
เปลี่ยนแปลงระบบบริหาร
จัดการประเทศแนวใหม0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ระดับนโยบาย) 
1. แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห0งชาติ ฉบับท่ี 10  
(พ.ศ. 2550-2554) ได)กําหนดข้ึนภายใต)บริบทของการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน@และการขยายตัวของ
เศรษฐกิจท่ีรวดเร็ว แต0ด)วยโครงสร)างการพัฒนาท่ียังไม0
พร)อมทําให)ยังคงมีปzญหาเชิงสังคมและเกิดความเสื่อมโทรม
ทางธรรมชาติอย0างรวดเร็ว จึงได)ยึดถือหลักแนวคิดของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ0งเน)นการพัฒนาศักยภาพของคน 
และการมีส0วนร0วมของคนในท)องถ่ิน ตลอดจนสนับสนุน 
ให)มีการทํางานในรูปแบบของเครือข0ายภาคประชาชน 
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หลักเกณฑn 
ผลการ
ประเมิน 

การประเมิน 
ก�อนเริ่มโครงการ 

การประเมินหลังส้ินสุดโครงการ 

2.ประสิทธิ- 
ภาพโครงการ 

พึงพอใจ 2.1 ขอบเขตการดําเนิน
โครงการ (Scope) 

กิจกรรมโครงการ 
1) งานสนับสนุนจัดต้ังกลุ0ม
เกษตรกรและเครือข0าย 
 
2) งานจัดซ้ือเครื่องมือ
อุปกรณ@ 
 
 
 
3) งานจ)างท่ีปรึกษา 
 
 
4) งานรักษาฟghนฟู
สภาพแวดล)อม 
 
5) งานฝ�กอบรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของเกษตรกร 
 
 
 
 
2.2 ระยะเวลาดําเนินการ 
(Schedule) 
1) งานสนับสนุนจัดต้ังกลุ0ม
เกษตรกรและเครือข0าย 
2) งานจัดซ้ือเครื่องมือ
อุปกรณ@ 
3) งานจ)างท่ีปรึกษา 
 
 

 
เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 

แผน ผล 
มีการเตรียมแผนงาน 

 
 

มีการเตรียมแผนงาน 
 
 
 
 

มีการเตรียมแผนงาน 
 
 

มีการเตรียมแผนงาน 
 
 

มีการเตรียมแผนงาน 
 
 

ดําเนินงานตามแผน 
 
 

ยกเลิกการจัดซ้ือเครื่องจักร
หนักและใช)วิธีการจ)างเหมา 

ในงานพัฒนาโครงสร)าง
พ้ืนฐาน 

 
ดําเนินงานตามแผน 

 
 

ดําเนินงานตามแผน 
 
 
ปรับเปลี่ยนแผน โดยเพ่ิม
กิจกรรมการจัดทําตลาด
ชุมชน รวมท้ังกิจกรรมการ
สร)างจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดล)อม 
 

แผน ผล 

 
มีค.42-ธ.ค.47 

 

ม.ค.43-มิย.43 
 

ก.ค.42-มิย.46 

 
ธ.ค.42-ธ.ค.50 

 

ยกเลิก 
 

ก.พ.44-ธ.ค.50 
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หลักเกณฑn 
ผลการ
ประเมิน 

การประเมิน 
ก�อนเริ่มโครงการ 

การประเมินหลังส้ินสุดโครงการ 

 
 
4) งานคัดเลือกผู)รับเหมา 
5) งานก0อสร)าง 
6) งานฝ�กอบรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถเกษตรกร 
 
2.3 ผลสําเร็จของงานตาม
สัญญาก�อสร0าง (Output) 
1) สระน้ําประจําไร0นา 
2) สระขุดขยาย 
3) สระชุมชน 
4) ถนนลําเลียงพืชผล  
5) ระบบชลประทาน  
6) พัฒนาศูนย@การผลิต  
7) จัดทําแผนท่ี 
 
 
2.4 ค�าใช0จ�ายโครงการ 
(Project Cost) 
1) วงเงินลงทุนท้ังหมดของ
โครงการ 

- เงินกู) JICA 
 

- เงินงบประมาณ  
 
 

- รวมวงเงินลงทุน
ท้ังหมด 

    
 
 

 
แผน ผล 

ก.ค.42-ธ.ค.43 
ม.ค.43-ธ.ค.44 
ม.ค.43-มิย.46 

 
 

เมย.44-ก.ย.48 
ก.ค.45-มิย.49 
เมย.44-มิย.50 

 

แผน ผล 

 
10,714 แห0ง 
1,607 แห0ง 

20 แห0ง 
504 กม. 

13,800 ไร0 
4 ศูนย@ 

4 จังหวัด  
(3 แสนไร0) 

 
4,703 แห0ง 
650 แห0ง 
28 แห0ง 
818 กม. 
7,318 ไร0 
4 ศูนย@ 

3 แสนไร0 

 
เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 

แผน ผล 

 
3,617 ล)านเยน*            
(1,155.60 ลบ.)  

- 
 
 

3,617 ล)านเยน*            
(1,155.60 ลบ.) 

 
2,686.10 ล)านเยน  
(862.70 ลบ.)  
691.73 ล)านเยน    
(221.00 ลบ.) 

 
3,377.83 ล)านเยน 
(1,083.70 ลบ.) 

 (*อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีลงนามในสัญญากู)เงินในป/ 2541  
3.13 เยน ต0อ 1 บาท) 
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หลักเกณฑn 
ผลการ
ประเมิน 

การประเมิน 
ก�อนเริ่มโครงการ 

การประเมินหลังส้ินสุดโครงการ 

 
 
2) ผลการเบิกจ0ายเงินกู) 
 

      -   ค0างานก0อสร)าง 
 
 

- ค0าจ)างท่ีปรึกษา 
 
 

- ค0าจัดซ้ือเครื่องมือ
อุปกรณ@ 
 

- ค0าเผื่อเหลือ 
เผื่อขาด 

 
 
 

 
แผน ผล 

2,650 ล)านเยน* 
(846.65 ลบ.)  

 
463 ล)านเยน*       
(147.90 ลบ.)  

 
325 ล)านเยน*    
(103.84 ลบ.) 

      
179 ล)านเยน* 
(57.19 ลบ.) 

1,454.80 ล)านเยน  
(510.40 ลบ.) 

 
 1,231.30 ล)านเยน 

(352.30 ลบ.)  
 

ยกเลิก 

 
 
- 

(*อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีลงนามในสัญญากู)เงินในป/ 2541  
3.13 เยน ต0อ 1 บาท) 

 

3. ประสิทธิ-
ผลของ
โครงการ 

พึงพอใจ
มาก 

เพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตท่ี
ได)รับกับเปNาหมายโครงการ
ได)แก0 ผู)ปฏิบัติตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะ
มีเศรษฐกิจครัวเรือนท่ีดีข้ึน 
ในรูปแบบของความม่ันคง
ทางอาหาร ซ่ึงจะช0วยลด
รายจ0ายในการซ้ือหาวัตถุดิบ
ในการทําอาหาร และหากมี
เหลือก็นําไปขายเพ่ือเพ่ิม
รายได) และการรักษาสภาพ
ความเสื่อมโทรมของปwา 
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หลักเกณฑn 
ผลการ
ประเมิน 

การประเมิน 
ก�อนเริ่มโครงการ 

การประเมินหลังส้ินสุดโครงการ 

 
 
3.1 การปรับการผลิตเข)าสู0
เกษตรแบบผสมผสาน 
 
1) การใช)ประโยชน@จาก 
สระน้ํา 
 
 
 
 
 
 
2) ความหลากหลายของ

การใช)ประโยชน@ท่ีดินของ

เกษตรกรท่ีเข)าร0วมโครงการ 

 

 

 

 

 

3) แนวโน)มของรายได)/
รายจ0ายระดับครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
จังหวัด 2546 

/47 
2547 
/48 

2549 
/49 

2549 
/50 

ขอนแก0น 93.54% 94.36% 95.66% 97.36% 
มหาสารคาม 93.54% 94.36% 95.66% 98.33% 

สกลนคร 63.70% 90.26% 96.33% 95.18% 
มุกดาหาร 71.66% 65.76% 75.54% 79.14% 

 
 
 

ประเภทพืช สัดส�วน 
พืชไร0  
(มันสาํปะหลงั อ)อย)  

-16.18% 

ยางพารา 274.38% 
ยูคาลิปตสั  953.6% 
สวนไม)ผล  33.73% 

 
 
 

ประเภท

ครัว 

เรือน 

รายการ 2543 2550 เพ่ิม 

ใน

โครงการ 

รายได)  63,035 101,168 60.5% 

รายจ0าย  51,358 88,948 73.1% 

งบดลุ  11,677 12,220 4.7% 

นอก

โครงการ 

รายได)  58,851 82,924 40.9% 

รายจ0าย  46,513 74,330 59.8% 

งบดลุ  12,338 8,594 -30.3% 
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หลักเกณฑn 
ผลการ
ประเมิน 

การประเมิน 
ก�อนเริ่มโครงการ 

การประเมินหลังส้ินสุดโครงการ 

 
 
3.2 การสนับสนุนการจัดต้ัง

กลุ0มและเครือข0ายการ

ทํางานใหม0  เพ่ือเป?นรายได)

เสริมของครอบครัว 

 
 
 
 
 
3.3 การพัฒนาตลาดชุมชน 
 
 
 
 
 
 
3.4 การฟghนฟูสภาพแวดล)อม
และทรัพยากรธรรมชาติให) 
ดีข้ึน  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด 
เกษตร
ผสม 
ผสาน 

ออมทรัพยn
หรือ

สวัสดิการ
ชุมชน 

หัตถกรรม
หรืองาน
ผลิตเป.น

รายได0เสริม 
ขอนแก0น 5 - - 

มหาสารคาม 2 - 1 

สกลนคร 4 1 - 

มุกดาหาร 6 - - 

รายได0ตลาดชุมชน รายได0ต�อคน 
ตลาดชุมชน  
(8 แห0ง)  

75-371 บาท/คน/วัน หรือ 
รายได)สุทธิ 750-12,431 
บาท/เดือน*  

ตลาดสีเขียว (ผักปลอด
สารพิษ) (จว.ขอนแก0น /
มหาสารคาม)  

400-600 บาท/คน/
สัปดาห@** 

ประเภท
ครัว 
เรือน 

ชนิด 
ปุrย 

2543 2550 
พ้ืนท่ี
เพ่ิม 

ไร� % ไร� % (%) 

ใน 
โครง 
การ 

เคมี 3,917 64.9 2,051 31.7 -47.6 

ชีวภาพ 558 9.2 920 14.2 64.9 
เคมี/
ชีวภาพ 

1,559 25.8 3,502 54.1 126.6 

รวม 6,034 100 6,473 100 7.3 

นอก 
โครง 
การ 

เคมี 1,002 78.8 637 53.6 -36.4 

ชีวภาพ 118 9.3 115 9.7 -2.8 
เคมี/
ชีวภาพ 

151 11.9 436 36.7 188.7 

รวม 1,271 100 1,188 100 -6.5 
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หลักเกณฑn 
ผลการ
ประเมิน 

การประเมิน 
ก�อนเริ่มโครงการ 

การประเมินหลังส้ินสุดโครงการ 

 
4. ผลกระทบ
ของโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พึงพอใจ
มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพ่ือสํารวจการพัฒนา
เกษตรกรท่ีปฏิบัติตาม 
แนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถท่ี 
จะยกระดับข้ึนเป?นวิทยากร
ท)องถ่ิน ปราชญ@เกษตรกร 
และปราชญ@ชาวบ)าน ท้ังนี้ 
เพ่ือให)เกษตรกรแต0ละ
ท)องถ่ินมีความสามารถ 
ในการพ่ึงพาตัวเองได)ใน
ระยะยาว 

 
 
 
 
 

แหล�งเรียนรู0สาธิต ความเชี่ยวชาญ 

เขตเทือกเขาภูพาน เทคนิคการปลูกพืชในเขต 
ท่ีราบสูง 

เขตอําเภอดงหลวง การเพาะขยายพันธุ@หวานปwา  
ซ่ึงเป?นพันธุ@ไม)ท)องถ่ิน  

เขตอําเภอภูพาน และ  
กุดบาก 

การเพาะหวายและผลไม)ปwา  

แปลงเรียนรู)อีก 65 แปลง สาธิตการผลิตปุ�ยนํ้าชีวภาพ 
และการปลูกพืชแบบประหยัด
นํ้า เป?นต)น  

 
ชื่อหน�วยงาน 

สํานักงานการปฏริูปท่ีดินจังหวัดขอนแก0น 
สํานักงานการปฏริูปท่ีดินจังหวัดมหาสารคาม 
สํานักงานการปฏริูปท่ีดินจังหวัดสกลนคร 
สํานักงานการปฏริูปท่ีดินจังหวัดมกุดาหาร  

5.ความยั่งยืน
ของโครงการ 
 

พึงพอใจ หน0วยงานเจ)าของโครงการ 
ได)มีการจัดต้ังหรือการ
มอบหมายให)มีหน0วยงานท่ี
รับผิดชอบในการสนับสนุน
เกษตรกรในพ้ืนท่ี ตลอดจนมี
การจัดทําโครงการในพ้ืนท่ี
เขตปฏิรูปท่ีดินอ่ืนๆ อย0าง
ต0อเนื่อง รวมท้ังมีการขยาย
ผลการพัฒนากลุ0มเกษตรกร
และเครือข0ายให)มีความ
เข)มแข็งและพ่ึงพาด)วยตัวเอง 
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หลักเกณฑn 
ผลการ
ประเมิน 

การประเมิน 
ก�อนเริ่มโครงการ 

การประเมินหลังส้ินสุดโครงการ 

 
5.1 โครงการจัดให)มีหลักสูตร
สําหรับระดับนักเรียนใน
โรงเรียน เพ่ือเผยแพร0 
ความรู)ทางการวิชาการ 
ด)านการเกษตร 
 
 
 
5.2 โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาเกษตรกรรุ0นใหม0 
 

จังหวัด โรงเรียน หลักสูตร จํานวนนักเรียน

เข0าร�วม 

ขอนแก�น 2 3 187 

มหาสารคาม 5 2 117 

สกลนคร  1 1 50 

รวม 8 6 354 
 

 

จังหวัด 

จํานวน

ผู0เข0าร�วม

โครงการ 

จํานวนผู0มี

ศักยภาพ 

จํานวนผู0ท่ี

สามารถพัฒนา

เป.นผู0นําใน

อนาคตได0  

ขอนแก�น 18 5 4 

มหาสารคาม 19 4 3 

สกลนคร  33 8 5 

มุกดาหาร  15 3 2 

รวม 85 20 14 
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สรุปผลการประเมินโครงการ 

หลักเกณฑ@ รายละเอียด ผลการ
ประเมิน 

เหตุผลประกอบ 

1. ความสอดคล)อง 
ของวัตถุประสงค@
โครงการ 

เพ่ือประเมินว0ากิจกรรมและ
วิธีการดําเนินโครงการ
สอดคล)องกับวัตถุประสงค@ 
นโยบาย และการจัดลําดับ
ความสําคัญของประเทศ 

พึงพอใจ
มาก 

สอดคล)องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห0งชาติฉบับท่ี 9 และฉบับท่ี 10 

2. ประสิทธิภาพ เพ่ือประเมินผลการจัดการ
ทรัพยากรของโครงการเพ่ือให) 
การดําเนินโครงการแล)วเสร็จ  
ใน 3 ด)าน ได)แก0 ขอบเขต/
ระยะเวลา/ต)นทุน 

พึงพอใจ สามารถดําเนินกิจกรรมโครงการได)
ครบถ)วนตามแผนและอยู0ภายใต)ต)นทุนท่ี
กําหนดไว)  

3. ประสิทธิผล เพ่ือประเมินการบรรลุ
วัตถุประสงค@โครงการโดยการ
เปรียบเทียบผลผลิตท่ีได)รับ
จากโครงการกับเปNาหมายของ
โครงการ 

พึงพอใจ
มาก 

สามารถช0วยการบรรลุวัตถุประสงค@ตาม
หลักการแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียงได)เป?นอย0างดี โดยเกษตรกร   
ท่ีเข)าร0วมโครงการสามารถสร)างความ
ม่ันคงทางอาหาร ด)วยวิธีการทํา
การเกษตรแบบผสมผสานซ่ึงจะส0งผลให)
มีอาหารท่ีเพียงพอสําหรับการบริโภคใน
ครัวเรือน สามารถ 
ลดรายจ0ายในการ  ซ้ืออาหารจาก
ภายนอกลงได) นอกจากนี้การจัดต้ังกลุ0ม/
เครือข0ายเกษตรกร เพ่ือผลิตสินค)า เช0น
ผักปลอดสารพิษ ข)าวสารอินทรีย@ 
ผลิตภัณฑ@สมุนไพร     ยังสามารถนํามา
จัดจําหน0ายในตลาดชุมชนและก0อให)เกิด
รายได)เสริมให)แก0ครอบครัว 
อีกทางหนึ่งได) 
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หลักเกณฑ@ รายละเอียด ผลการ
ประเมิน 

เหตุผลประกอบ 

4. ผลกระทบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือประเมินผลลัพธ@ทางตรง
และผลลัพธ@ทางอ)อมจากการ
ดําเนินโครงการ ตลอดจน
ผลกระทบต0อสิ่งแวดล)อม 
สังคม และวัฒนธรรม 
 
 
 
 

พึงพอใจ
มาก 

 
 
 
 
 
 
 

 

การฟghนฟูสภาพดิน การจัดหาแหล0งน้ําให) 
แก0เกษตรกร ตลอดจนการปรับเปลี่ยน
วิธีการเพาะปลูกจากพืชเชิงเด่ียวเป?น
เกษตรแบบผสมผสาน จะช0วยพลิกฟghน
สภาพผิวดินในปwาเสื่อมโทรมให)สามารถ
นํากลับมาใช)ประโยชน@ได)อีกครั้งหนึ่ง  
นอกจากนี้ยังมีการส0งเสริมการใช)ปุ�ย
อินทรีย@ให)แก0เกษตรกรเพ่ือทดแทนการ
ใช)สารเคมี ซ่ึงจะเป?นการรักษา
สภาพแวดล)อมอีกทางหนึ่งด)วย 

5. ความยั่งยืนของ
โครงการ 

เพ่ือประเมินหน0วยงาน
รับผิดชอบในการบํารุงรักษา 
และแผนการบํารุงรักษา
ภายหลังดําเนินโครงการแล)ว
เสร็จ 

พึงพอใจ มีการมอบหมายหน0วยงานรับผิดชอบใน
การติดตาม/ประสานงานในการให)ความ
ช0วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ี แต0การ
บํารุงรักษาโครงสร)างพ้ืนฐานของ
โครงการต)องอาศัยความร0วมมือระหว0าง
เกษตรกรและองค@กรปกครองส0วน
ท)องถ่ิน (อปท.) ในแต0ละพ้ืนท่ี 

สรุปผลการประเมินโครงการ : พึงพอใจ 

ปzญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 
ตามท่ีแผนการดําเนินงานในช0วงการประเมินโครงการ (at appraisal) ได)กําหนดระยะเวลา 

ดําเนินโครงการไว) 6 ป/ ต้ังแต0ป/ พ.ศ. 2542-2547 โดยแบ0งเป?นช0วงการเตรียมโครงการ 1 ป/ และดําเนินงานอีก 5 ป/ 
อย0างไรก็ดี โครงการมีความล0าช)าในการเตรียมแผนงานในแต0ละกิจกรรม โดยเฉพาะการเตรียมการจ)างท่ีปรึกษา
ท่ีมีความล0าช)าในข้ันตอนการจ)างท่ีปรึกษาประมาณ 2 ป/ และต0อมาได)มีการยกเลิกกิจกรรมการจัดซ้ือเครื่องจักรหนัก
สําหรับงานขุดสระน้ําประจําหมู0บ)าน และเปลี่ยนเป?นใช)วิธีการจัดจ)างผู)รับเหมาภายในท)องถ่ินแทน ส0งผลให)โครงการ
สามารถเริ่มต)นดําเนินงานได)ในเดือนกุมภาพันธ@ พ.ศ. 2544 และจําเป?นท่ีจะต)องมีการขยายระยะเวลาโครงการ
ออกไปอีก 2 ครั้ง ได)แก0 ครั้งท่ี 1 จากวันท่ี 27 ม.ค.48 ถึงวันท่ี 28 ม.ค. 51 และครั้งท่ี 2 จากวันท่ี 28 ม.ค. 51 
ถึงวันท่ี 27 ม.ค. 54 

สําหรับปzญหาอุปสรรคระหว0างการดําเนินโครงการ ส0วนใหญ0เกิดจากความล0าช)าในการดําเนิน 
กิจกรรมขุดสระประจําไร0นา/ขุดขยายสระน้ํา/ขุดสระชุมชน ท่ีจะต)องเข)าไปดําเนินงานในท่ีดินรวมถึงผ0านท่ีดิน 
ของเกษตรกรท่ีเข)าร0วมโครงการ ซ่ึงจะมีการเปลี่ยนแปลงจากตําแหน0งเดิมท่ีได)มีการสํารวจไว)ในตอนแรกบ)าง 
เนื่องจากต)องได)รับความยินยอมจากเจ)าของท่ีดิน หรือการดําเนินงานในช0วงฤดูฝน ซ่ึงเป?นช0วงการเพาะปลูกข)าว  
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ก็จะต)องมีการเลื่อนระยะเวลางานก0อสร)างออกไป เนื่องจากจะต)องนําเครื่องจักรหนักผ0านท่ีนาซ่ึงจะทําให)ผลผลิต 
ของเกษตรกรมีความเสียหายตามมาได) นอกจากนี้ การเริ่มดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีปwาเสื่อมโทรม จําเป?นจะต)อง 
มีการฟghนฟูสภาพพ้ืนดินให)พลิกฟghนจากความเสื่อมโทรมเป?นลําดับแรก ตลอดจนการจัดหาแหล0งน้ําให)เพียงพอ 
กับการเพาะปลูกของเกษตรกรเสียก0อนจึงจะเริ่มดําเนินงานในข้ันตอนการส0งเสริมการเพาะปลูกให)แก0เกษตรกร 
ท่ีเข)าร0วมโครงการต0อไปได) 

อย0างไรก็ดีการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรจะต)องดําเนินการให)สอดคล)องกับวัฏจักรการทํางาน
ตามฤดูกาล ต)องมีระยะเวลารอคอยสําหรับการเพาะปลูก ตลอดจนจังหวัดท่ีเป?นโครงการนําร0อง ได)แก0 สกลนคร 
มหาสารคาม จะมีความแห)งแล)งสูง ต)องอาศัยน้ําฝนสําหรับการเพาะปลูกป/ละ 1 ครั้ง รวมท้ังจะต)องมีการสร)าง
วิทยากร การสร)างกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเกษตรกรให)รู)จักแนวคิดตามพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนการเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลูกจากเกษตรเชิงเด่ียวเป?นเกษตรแบบผสมผสาน ส0งผลให)การ
สร)างกรณีศึกษาการดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จเพ่ือนําไปเป?นตัวอย0างเพ่ือการศึกษาเรียนรู)ของแต0ละเครือข0าย
ต)องใช)ระยะเวลาหลายป/ 
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1.2 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งท่ี 6 ของการประปานครหลวง 
ความเป?นมาของโครงการ 
       โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งท่ี 6 ได)รับความเหน็ชอบจากคณะรัฐมนตร ีเม่ือวนัท่ี  
4 พฤษภาคม 2536 ให)ดําเนินงานเพ่ิมกําลังผลิตน้ําและวางท0อประปาขยายเขตจําหน0ายน้ํา เพ่ือแก)ปzญหาน้ําประปา 
มีไม0พอเพียงต0อความต)องการของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนท่ีอาศัยอยู0ทางฝz�งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร  
ซ่ึงจะเพ่ิมกําลังการผลิตน้ําของโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสด์ิ  และมีการนําน้ําดิบจากแหล0งใหม0 คือ แม0น้ําท0าจีน
ผ0านคลองประปาท่ีขุดใหม0มาใช)ทดแทนแหล0งน้ําดิบเดิมท่ีใช)น้ําดิบจากคลองมหาสวัสด์ิ  
  โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งท่ี 6 นี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให)การประปานครหลวง 
(กปน.) ดําเนินการในวงเงิน 10,113.00 ล)านบาท ประกอบด)วย เงินรายได)การประปานครหลวง 2,559.20 ล)านบาท 
เงินกู) OECF Loan 19 จํานวน 3,130.00 ล)านบาท และเงินกู)ในประเทศ จํานวน 4,423.80 ล)านบาท โดยท่ีกระทรวงการคลัง
มีหน)าท่ีจัดหาแหล0งเงินทุนท้ังในประเทศและต0างประเทศให)แก0 กปน. โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน โครงการ
ปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งท่ี 6 วงเงินรวมจํานวน 7,553.80 ล)านบาท และจากการดําเนินโครงการ กปน. 
ได)ดําเนินการกู)เงินจริง จํานวน 5,960.70 ล)านบาท คิดเป?นร)อยละ 78.91 ของวงเงินกู) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ 
ค�าใช0จ�ายท่ี ครม. 

อนุมัติ 
(ลบ.) 

ค�าใช0จ�ายจริง 
(ลบ.) 

ค�าใช0จ�ายจริงต�อค�าใช0จ�าย
ท่ี ครม. อนุมัติ (ร0อยละ) 

1.เงินกู) OECF Loan 19 3,130.00 2,664.70 85.13 
2.เงินรายได)การประปานครหลวง 2,559.20 3,968.50 155.07 
3.เงินกู)ภายในประเทศ 4,423.80 3,296.00 74.50 

รวม 10,113.00 9,929.20 98.18 

ท้ังนี้ หากแบ0งตามแผนงานการดําเนินโครงการ สามารถแบ0งได) ดังนี้ 

รายการ 
ค�าใช0จ�ายท่ี ครม. 

อนุมัติ 
(ลบ.) 

ค�าใช0จ�ายจริง 
(ลบ.) 

ค�าใช0จ�ายจริงต�อค�าใช0จ�าย
ท่ี ครม. อนุมัติ (ร0อยละ) 

1.จัดซ้ือท่ีดินเพชรเกษม 100.00 100.00 100.00 
2.ขยายโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสด์ิ 
อีก 400,000 ลบ.ม./วัน 

1,213.30 652.20 53.75 

3.ก0อสร)างระบบท0อส0งน้ํา 3,619.50 4,263.80 117.80 
4.ก0อสร)างสถานีสูบจ0ายน้ําเพชรเกษม 339.70 803.50 236.53 
5.งานก0อสร)างวางท0อประปา 4,455.50 3,780.90 84.86 
6.ค0าวิศวกรท่ีปรึกษาและวิศวกร 
กปน. 

385.00 328.80 85.40 

รวม 10,113.00 9,929.20 98.18 
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วัตถุประสงค@ของโครงการ 

1. เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําผลิตจ0ายในบริเวณท่ีมีปzญหาการขาดแคลนน้ําประปาทางฝz�งตะวันตกของ 
กรุงเทพมหานคร รวมท้ังพ้ืนท่ีรอบนอก 

2. เพ่ือสนองความต)องการใช)น้ําของประชาชน ให)สอดคล)องกับความเจริญเติบโตของบ)านเมือง 
ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ท้ังทางด)านท่ีอยู0อาศัย ธุรกิจการค)าและอุตสาหกรรม 

3. เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 
4. เพ่ือยกเลิกบ0อบาดาลของเอกชนให)หันมาใช)น้ําประปาแทน อันเป?นการแก)ไขปzญหาวิกฤตการณ@ 

แผ0นดินทรุดของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากมีการสูบน้ําบาดาลมากเกินไป  

ผลการดําเนินการโครงการ 

รายการ แผนงาน ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

1. การก0อสร)าง 
 

1.จัดซ้ือท่ีดินสําหรับก0อสร)างสถานีสูบ
จ0ายน้ําบริเวณ ถ.เพชรเกษม จํานวน 
22 ไร0 
 

2. ก0อสร)างระบบผลิตน้ํา ระกอบด)วย
โรงงานผลิตน้ําขนาด วันละ 400,000 
ลบ.ม. ถังเก็บน้ําใส งานติดต้ัง
เครื่องมือและอุปกรณ@ พร)อม 
งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข)อง 
 
 

3. ก0อสร)างระบบส0งน้ําประปา ท่ี
บริเวณโรงผลิตน้ําประกอบด)วย สถานี
สูบน้ํา หอปรับแรงดันน้ํา งานติดต้ัง
เครื่องมือ อุปกรณ@และท0อส0งน้ํา รวม
ความยาว 34 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 

4. ก0อสร)างสถานีสูบจ0ายน้ําเพชรเกษม
และงานติดต้ังเครื่องมืออุปกรณ@ 

1.จัดซ้ือท่ีดินสําหรับก0อสร)างสถานี 
สูบจ0ายน้ําบริเวณ ถ.เพชรเกษม 
จํานวน 22 ไร0 
 

2.ก0อสร)างขยายกําลังการผลิตน้ํา 
ท่ีโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสด์ิอีก 
400,000 ลบ.ม. ต0อวัน ทําให) 
มีกําลังผลิตน้ํารวม 800,000 ลบ.ม. 
ต0อวัน พร)อมงานติดต้ังเครื่องมือ 
และอุปกรณ@อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข)อง 
 

3. ก0อสร)างระบบส0งน้ํา ประกอบด)วย 
สถานีสูบส0งน้ํา หอปรับควบคุม 
แรงดันน้ํา (Surge Tower) ก0อสร)าง
อุโมงค@และท0อส0งน้ําขนาดต้ังแต0 
เส)นผ0าศูนย@กลาง 3.20 ม. ถึง  
2.00 ม. จากโรงงานผลิตน้ํา 
มหาสวัสด์ิ ไปยังสถานีสูบจ0ายน้ํา 
เพชรเกษมและราษฎร@บูรณะ  
รวมความยาว 38.71 กม. 
 

4. ก0อสร)างสถานีสูบจ0ายน้ําเพชรเกษม  
ถังเก็บน้ําใสและงานติดต้ังเครื่องสูบน้ํา

สอดคล)องกับแผนงาน 
 
 
 

สอดคล)องกับแผนงาน 
 
 
 
 
 
 

สอดคล)องกับแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สอดคล)องกับแผนงาน 
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รายการ แผนงาน ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

 
5. ก0อสร)างระบบจ0ายน้ําเป?นงานวาง
ท0อประปาขนาดต0างๆ รวมความยาว 
550 กม. 
 
6.งานจ)างวิศวกรท่ีปรึกษาและและ
วิศวกรของการประปานครหลวง เพ่ือ
จัดทําเอกสารประกวดราคา ออกแบบ
รายละเอียด และควบคุมการก0อสร)าง 

พร)อมอุปกรณ@ท่ีเก่ียวข)อง 
5. ก0อสร)างวางท0อประปาขนาดต0างๆ 
รวมความยาว 614.96 กม. 
 
 
6. งานจ)างวิศวกรท่ีปรึกษาและ 
ค0าการดําเนินงานของพนักงานการ
ประปานครหลวง เพ่ือจัดทําเอกสาร
ประกวดราคา ออกแบบรายละเอียด
และควบคุมการก0อสร)าง รวมท้ังการ
บริหารงานให)เป?นไปตามวัตถุประสงค@
และเปNาหมายของโครงการ 

 
สอดคล)องกับแผนงาน 

 
 
 

สอดคล)องกับแผนงาน 

ระยะเวลาการดําเนินงาน 
กิจกรรม แผน ผล หมายเหตุ 

(1) การขยายระบบผลิต (Production 
system) 

ก.ย. 38 - เม.ย. 41  
(32 เดือน) 

ส.ค. 39 - ธ.ค. 42 
(41 เดือน) 

ช)ากว0าแผน 

(2) งานอุโมงค@ส0งน้ําและสถานีสูบจ0ายน้ํา 
(Transmission system) 

ส.ค. 38 -  มิ.ย. 41  
(35 เดือน) 

เม.ย. 38 - เม.ย. 51  
(145 เดือน) 

ช)ากว0าแผน 

(3) ระบบท0อประธาน ต.ค. 37  -  ก.ค. 41  
(46 เดือน) 

เม.ย. 38 - มิ.ย. 47 
(111 เดือน) 

ช)ากว0าแผน 

(4) ระบบท0อจ0ายน้ํา ธ.ค. 39 - พ.ค. 41 
(18 เดือน) 

ก.ค. 40 - ต.ค. 41 และ 
พ.ย. 45 - พ.ค. 47 

ช)ากว0าแผน 

(5) งานว0าจ)างวิศวกรท่ีปรึกษา ก.ค. 37  -  พ.ค. 41  
(47 เดือน) 

ก.ย. 37  - ก.ย. 49 
(145 เดือน) 

ช)ากว0าแผน 

การประเมินผลโครงการ 
 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะได)ประเมินผลแบบสอบถามท่ีได)จัดส0งให)การประปานครหลวง 
และได)ดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการภาคสนาม โดยสามารถสรุปผลการประเมินโครงการได) ดังนี้ 
 1)  ความสอดคล)องของวัตถุประสงค@ (Relevance): พึงพอใจมาก (A)  
 เนื่องจากวัตถุประสงค@ของโครงการฯ มีความสอดคล)องกับนโยบายระดับประเทศ 
ระดับสาขา และวัตถุประสงค@ระดับโครงการ  
 2) ประสิทธิภาพ (Efficiency): พึงพอใจ (B)  
 เนื่องจาก การประเมินขอบเขตการดําเนินงานได)ระดับพึงพอใจมาก (A) การประเมิน 
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ระยะเวลาการดําเนินโครงการได)ระดับค0อนข)างพึงพอใจ (C) และการประเมินค0าใช)จ0ายของโครงการ ได)ระดับ 
พึงพอใจ (B) ดังนั้น โครงการฯ จึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ@ในระดับพึงพอใจ (B) โดยสรุปการประเมินผล 
โครงการได) ดังนี้ 
 - ขอบเขตการดําเนินงาน : พึงพอใจมาก (A) 
  เนื่องจาก กปน. สามารถดําเนินการได)ตามขอบเขตของการดําเนินงาน ท้ัง 6 ข)อ  
ดังท่ีกล0าวข)างต)น ดังนั้น จึงประเมินได)ในระดับพึงพอใจมาก (A) 
 -  ระยะเวลาการดําเนินโครงการ: พึงพอใจ (C) 
  เนื่องจาก กปน. ใช)ระยะเวลาดําเนินโครงการต้ังแต0ดําเนินโครงการล0าช)ากว0ากําหนด 
อย0างไรก็ดี โครงการดังกล0าวก็ยังสามารถดําเนินการได)เสร็จทันความต)องการใช)น้ําประปาของประชาชน  
ดังนั้น จึงประเมินได)ในระดับค0อนข)างพึงพอใจ (C) 
 - ค0าใช)จ0ายของโครงการ: พึงพอใจ (B) 
 เนื่องจาก ตามแผนค0าใช)จ0ายของโครงการรวมท้ังสิ้น 10,113 ล)านบาท โดยได)กําหนด
วงเงินแยกตามวัตถุประสงค@การใช) ซ่ึงค0าใช)จ0ายท่ีเกิดข้ึนจริงอาจไม0ตรงกับกรอบค0าใช)จ0ายท่ี ครม. อนุมัติมากนัก   
แต0อย0างไรก็ดี กปน. สามารถเบิกจ0ายท้ังสิ้น 9,929.20 ล)านบาท คิดเป?นร)อยละ 98.18 ดังนัน้ จึงประเมินได)ในระดับ
พึงพอใจ (B)  
 3)  ประสิทธิผล (Effectiveness): พึงพอใจ (B) 
 การประเมินประสิทธิผลโครงการจะประเมินใน 5 ด)าน ซ่ึงในด)านการผลิตและสูบจ0ายน้ํา  
การให)บริการน้ําประปากับประชาชน และการขยายเขตการให)บริการ ได)รับการประเมินในระดับพึงพอใจมาก (A)  
ส0วนด)านการเงินและการบริหารโครงการ ได)ผลการประเมินในระดับพึงพอใจ (B) และค0อนข)างพึงพอใจ (C) 
ตามลําดับ ดังนั้น จึงประเมินประสิทธิผลได)ในระดับพึงพอใจ (B)  
 - ด)านการผลิตและสูบจ0ายน้ํา : พึงพอใจมาก (A) 
  เนื่องจาก กปน. สามารถดําเนินการได)ทันตามความต)องการการใช)น้ําประปาต0อวัน 
ดังนั้น จึงประเมินได)ในระดับพึงพอใจมาก (A) 
 - การให)บริการน้ําประปากับประชาชน : พึงพอใจมาก (A) 
  เนื่องจาก กปน. มีเปNาหมายภายหลังการดําเนินโครงการว0าจะสามารถให)บริการ
กับประชาชน รวมจํานวน 800,000 คน ซ่ึงเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ สามารถให)บริการน้ําประปากับประชาชนได)จริง 
974,961 คน ดังนั้น จึงประเมินได)ในระดับพึงพอใจมาก (A)  
 - การขยายเขตการให)บริการ : พึงพอใจมาก (A) 
   เนื่องจาก กปน. สามารถขยายเขตพ้ืนท่ีการให)บริการ 139.51 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงครอบคลุม
พ้ืนท่ีเปNาหมายครบถ)วน โดยเฉพาะท่ีอาศัยอยู0ทางฝz�งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น จึงประเมินได)ในระดับ 
พึงพอใจมาก (A) 
 - การประเมินผลด)านการเงิน : พึงพอใจ (B) 
   เนื่องจาก ตามแผนค0าใช)จ0ายของโครงการรวมท้ังสิ้น 10,113 ล)านบาท โดย กปน.  
สามารถเบิกจ0ายท้ังสิ้น 9,929.20 ล)านบาท คิดเป?นร)อยละ 98.18 ดังนั้น จึงประเมินได)ในระดับพึงพอใจ (B) 
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 - การประเมินด)านการบริหารโครงการ : ค0อนข)างพึงพอใจ (C) 
   เนื่องจาก กปน. ใช)ระยะเวลาดําเนินโครงการต้ังแต0ดําเนินโครงการล0าช)ากว0ากําหนด 
อย0างไรก็ดี โครงการดังกล0าวก็ยังสามารถดําเนินการได)เสร็จทันความต)องการใช)น้ําประปาของประชาชน  
ดังนั้น จึงประเมินได)ในระดับค0อนข)างพึงพอใจ (C) 
 4)  ผลกระทบ (Impact): พึงพอใจมาก (A) 
  เนื่องจากโดยภาพรวมแล)วการดําเนินโครงการของ กปน. จะส0งผลกระทบด)านบวก 
เป?นส0วนใหญ0 มีผู)ได)รับผลประโยชน@เป?นจํานวนมาก อีกท้ัง ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว0างการดําเนินการ 
กปน. ก็ได)มีมาตรการรองรับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนเป?นอย0างดี ดังนั้น จึงประเมินได)ในระดับพึงพอใจมาก (A) 
  5)  ความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability): พึงพอใจมาก (A) 
 ในการประเมินความยั่งยืนโครงการจะพิจารณาท้ังหมด 3 ด)าน โดยผลการประเมิน 
ท้ังด)านการบํารุงรักษา ด)านเทคโนโลยี และด)านสถานะทางการเงิน ได)ผลประเมินในระดับพึงพอใจมาก (A)  
ดังนั้น จึงประเมินได)ในระดับพึงพอใจมาก (A) 
 - ด)านการบํารุงรักษา : พึงพอใจมาก (A) 
  เนื่องจาก กปน. มีการแบ0งหน)าท่ีการรับผิดชอบในการดูแล ซ0อมบํารุงรักษาโรงผลิต
น้ําประปาไว)เป?นอย0างดี ดังนั้น จึงประเมินได)ในระดับพึงพอใจมาก (A) 
 - ด)านเทคโนโลยี : พึงพอใจมาก (A) 
  เนื่องจาก กปน. มีการนาํเทคโนโลยีใหม0ๆ มาใช)เพ่ือลดต)นทุนการผลิต และทําให) 
เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอยู0เสมอ ดังนั้น จึงประเมินได)ในระดับพึงพอใจมาก (A) 
 - ด)านสถานะทางการเงิน : พึงพอใจมาก (A) 
 เนื่องจาก กปน. มีสถานะทางการเงินอยู0ในระดับท่ีดี มีสภาพคล0องค0อนข)างสูง 
และมีผลกําไรจากการดําเนินงานมาโดยตลอด ดังนั้น จึงประเมินได)ในระดับพึงพอใจมาก  

 จากผลการประเมินภายใต)หลักเกณฑ@การประเมิน 5 ด)าน ในภาพรวมพบว0า โครงการ
ปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งท่ี 6 มีผลการประเมินอยู0ในระดับพึงพอใจมาก (A) ถึงแม)ว0าด)านประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลจะได)รับการประเมินในระดับพึงพอใจ (B) ซ่ึงเกิดจากความล0าช)าในการดําเนินโครงการและการ 
เบิกจ0ายเงินไม0เป?นไปตามวัตถุประสงค@ แต0เม่ือพิจารณาถึงความสอดคล)องของวัตถุประสงค@ ผลกระทบท่ีเป?น 
ผลบวกกับการให)บริการประชาชนและความยั่งยืนของโครงการ ประกอบการบริหารจัดการโครงการท่ีดี  
ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ จึงได)รับการประเมินในระดับ พึงพอใจมาก 

ปzญหาและอุปสรรค 
เม่ือโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งท่ี 6 แล)วเสร็จ ได)รวบรวมปzญหาและอุปสรรค 

ท่ีเกิดข้ึนระหว0างดําเนินการ ดังนี้ 
1. ด)านงานก0อสร)าง 
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• การก0อสร)างงานวางท0อประปาร0วมกับหน0วยงานอ่ืน ต)องล0าช)าเนื่องจากงบประมาณ 
และแผนงานไม0สอดคล)องกัน เช0น กรมโยธาธิการไม0มีงบประมาณจึงขอระงับโครงการไว)ก0อน 

• งานก0อสร)างวางท0อประธานล0าช)าเนื่องจากหน0วยงานดูแลพ้ืนท่ีตอบอนุญาตให)วาง 
ท0อประปาล0าช)า 

2. ด)านการเงิน คือ การเบิกจ0ายเงินผู)รับจ)างไม0ตรงตามแผน 
3. ด)านบริหารโครงการ ประกอบด)วย การเพ่ิมข้ึนของสัญญานอกเหนือจากแผนเดิม และการ

ประมาณเวลาดําเนินงานในแผนน)อยเกินไป 
 

 

 


