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1. ความเป็นมาและข้อเท็จจริง 
  พระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 มำตรำ 17 ก ำหนดให้กระทรวงกำรคลัง
รำยงำนกำรกู้เงินและกำรค้ ำประกันที่กระท ำในปีงบประมำณที่ล่วงมำแล้ว ให้รัฐสภำทรำบภำยใน 60 วัน นับแต่ 
วันสิ้นปีงบประมำณ โดยรำยงำนดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องระบุรำยละเอียดของกำรกู้เงินและกำรค้ ำประกัน รวมถึง
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับหรือคำดว่ำจะได้รับ 
  ในกำรบริหำรหนี้สำธำรณะในแต่ละปีงบประมำณ คณะกรรมกำรนโยบำยและก ำกับกำรบริหำร
หนี้สำธำรณะที่มีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังเป็นประธำนได้จัดท ำแผนกำรบริหำรหนี้สำธำรณะประจ ำปี
งบประมำณข้ึนและน ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ โดยแผนดังกล่ำวใช้เป็นกรอบในกำรด ำเนินกำร
บริหำรและจัดกำรหนี้สำธำรณะ รวมทั้งมีกำรปรับปรุงแผนระหว่ำงปีเพ่ือให้สอดคล้องกับฐำนะกำรคลังของ 
รัฐบำล ควำมต้องกำรใช้เงินกู้ และภำวะตลำดที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรบริหำรหนี้ 
  โครงสร้ำงของแผนกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ ประจ ำปีงบประมำณ 2555 ประกอบด้วย  
5 แผนงำนย่อย ได้แก่ 

1.1 แผนการก่อหนี้ใหม่ ประกอบด้วย 
1.1.1 การก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล  

1.1.1.1 หนี้ในประเทศ โดยจ ำแนกตำมวัตถุประสงค์ของกำรกู้เงิน ดังนี้  
(1) กำรกู้เงินเพ่ือชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ เป็นกำรกู้เงินใหม่ภำยใต้ 

กำรจัดท ำงบประมำณแบบขำดดุล ปีงบประมำณ 2555 วงเงิน 400,000.00 ล้ำนบำท โดยกำรจัดหำเงินกู้เพ่ือ
ชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณนี้ กระทรวงกำรคลังจะด ำเนินกำรออกพันธบัตรรัฐบำลรวมกับตรำสำรหนี้อ่ืน เช่น  
ตั๋วสัญญำใช้เงิน ตั๋วเงินคลัง หรือกำรท ำสัญญำเงินกู้ ทั้งนี้ กำรกู้เงินจะขึ้นอยู่กับควำมจ ำเป็นในกำรใช้จ่ำยของ
รัฐบำลด้วย 

(2) กำรกู้เงินเพ่ือกำรวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ  
เป็นกำรกู้เงินใหม่ภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือกำรวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำและ
สร้ำงอนำคตประเทศ พ.ศ. 2555 โดยกรอบวงเงินกู้ตำม พ.ร.ก. เท่ำกับ 350,000.00 ล้ำนบำท ทั้งนี้ กำรกู้เงินต้อง
กระท ำให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2556   
 (3) กำรกู้เงินเพ่ือกำรน ำส่งเข้ำกองทุนส่งเสริมประกันภัยพิบัติ เป็นกำรกู้
เงินใหม่ภำยใต้พระรำชก ำหนดกองทุนส่งเสริมกำรประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 เพ่ือด ำเนินกำรรับประกันภัยและ  
กำรท ำประกันภัยต่อ และให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจประกันวินำศภัยตำมวัตถุประสงค์ของ
กองทุน โดยกรอบวงเงินกู้ตำม พ.ร.ก. เท่ำกับ 50,000.00 ล้ำนบำท 
 1.1.1.2 หนี้ต่างประเทศ เป็นกำรกู้เงินจำกแหล่งเงินต่ำงประเทศเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
และพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน วงเงิน 31,000.00 ล้ำนบำท หรือเทียบเท่ำ 1,000.00 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพื่อใช้ใน
โครงกำรลงทุนที่มีค่ำใช้จ่ำยส่วนหนึ่งที่ต้องจ่ำยเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ หรือมีผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจและสังคม
อย่ำงคุ้มค่ำ 
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1.1.1.3 การกู้เงินของรัฐบาลเพื่อให้กู้ต่อ เป็นกำรกู้เงินใหม่ของรัฐบำลเพ่ือให้ 
กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ เพ่ือด ำเนินโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงิน ช่วงหัวล ำโพง-บำงแค 
และบำงซ่ือ-ท่ำพระ วงเงิน 12,303.06 ล้ำนบำท และโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปรำกำร  
วงเงิน 3,069.00 ล้ำนบำท 

1.1 .2 การก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ 
1.1.2.1 หนี้ในประเทศ โดยจ ำแนกตำมวัตถุประสงค์ของกำรกู้เงินได้ ดังนี้ 

  (1) กำรกูเ้งินในประเทศเพ่ือทดแทนเงินกู้จำกต่ำงประเทศ เป็นกำรกู้เงินบำท
จำกแหล่งเงินทุนในประเทศเพ่ือใช้จ่ำยในส่วนของค่ำใช้จ่ำยที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ (Foreign Cost) ซึ่งได้
ก ำหนดไว้เดิมว่ำจะกู้จำกตลำดเงินทุนต่ำงประเทศและแหล่ง Export Credit โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือลดควำมเสี่ยง 
จำกอัตรำแลกเปลี่ยน ลดต้นทุนกำรกู้เงิน และสนับสนุนกำรพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้ในประเทศ 
   (2) เงินกู้บำทสมทบโครงกำรเงินกู้จำกต่ำงประเทศ เป็นกำรกู้เงินเพื่อสมทบ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเงินกู้ต่ำงประเทศให้สอดคล้องกับก ำหนดกำรใช้เงิน เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินโครงกำร
แล้วเสร็จตำมแผนงำนและเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 (3) เงินกู้เพ่ือลงทุน เป็นกำรกู้เงินจำกแหล่งทุนในประเทศเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในโครงกำรลงทุนที่มีควำมต้องกำรเป็นเงินบำททั้งสิ้น 
 (4) เงินกู้เพ่ือด ำเนินกิจกำรทั่วไปและอ่ืนๆ เป็นกำรกู้เงินเพ่ือใช้จ่ำยใน 
กำรเสริมสภำพคล่อง ปล่อยสินเชื่อ และกำรด ำเนินงำนปกติของหน่วยงำน 
 1.1.2.2 หนี้ต่างประเทศ เป็นกำรกู้เงินเพ่ือพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม โดยกู้ 
จำกแหล่งเงินต่ำงประเทศเพ่ือใช้ในโครงกำรที่มีค่ำใช้จ่ำยส่วนหนึ่งที่ต้องจ่ำยเป็นเงินตรำต่ำงประเทศหรือ 
มีผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงคุ้มค่ำ 
 1.2 แผนการปรับโครงสร้างหนี้ ประกอบด้วย 
 1.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล : หนี้ในประเทศ โดยจ ำแนกตำมวัตถุประสงค์ 
ของกำรหนี้เงินกู้ได้ ดังนี้ 
  1.2.1.1 หนี้เงินกู้เพ่ือชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ เป็นกำรบริหำรจัดกำรหนี้ใน
ประเทศของรัฐบำลโดยกระทรวงกำรคลัง Roll-over ตั๋วเงินคลังเพ่ือบริหำรเงินสด และตั๋วเงินคลังเพ่ือชดเชย 
กำรขำดดุลงบประมำณ และกำร Roll-over พันธบัตรรัฐบำลที่ครบก ำหนดช ำระในปีงบประมำณ 2555 เนื่องจำก
เป็นส่วนที่ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณในกำรช ำระต้นเงิน ทั้งนี้ กำรบริหำรและจัดกำรหนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ลดต้นทุนเงินกู้ และลดภำระดอกเบี้ยในอนำคต 
  1.2.1.2 หนี้เงินกู้เพ่ือชดใช้ควำมเสียหำยให้กองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำระบบ
สถำบันกำรเงิน (Financial Institutions Development: FIDF) เป็นกำรบริหำรจัดกำรหนี้ภำยใต้พระรำชก ำหนด 
ให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำระบบสถำบัน
กำรเงิน พ.ศ. 2541 และพระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินและจัดกำรเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุน
เพ่ือกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2545 
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1.2.1.3 หนี้เงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ เป็นกำรบริหำร 
และจัดกำรหนี้ภำยใต้พระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้ำงควำมม่ันคงทำง
เศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 
 1.2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐวิสาหกิจ : หนี้ในประเทศ เป็นกำรบริหำรและจัดกำร
หนี้ของรัฐวิสำหกิจโดยกำร Roll-over หนี้ที่ครบก ำหนดช ำระคืนในปีงบประมำณ 2555 เพ่ือขยำยระยะเวลำเงินกู้
ให้สอดคล้องกับระยะคืนทุนของโครงกำรและขยำยอำยุหนี้ออกไป 
 1.3  แผนการบริหารความเสี่ยง โดยมีเป้ำหมำยเพื่อลดต้นทุนและควำมเสี่ยงของหนี้ในประเทศ
และหนี้ต่ำงประเทศให้อยู่ในระดับเหมำะสม แบ่งเป็น 
 1.3.1 Refinance ซึ่งเป็นกำรเปลี่ยนเงื่อนไขกำรกู้โดยกำรกู้เงินใหม่เพ่ือช ำระคืนหนี้เดิม 
โดยจะด ำเนินกำรเมื่ออัตรำดอกเบี้ยเดิมสูงกว่ำอัตรำดอกเบี้ยตลำดของสกุลเงินเดียวกัน 
 1.3.2 Swap Arrangement ซ่ึงประกอบด้วย  
     1.3.2.1 Cross Currency Swap (CCS) ซึ่งเป็นกำรแปลงภำระหนี้เป็นอีกสกุลเงิน
เพ่ือปิดควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน โดยจะด ำเนินกำรเมื่ออัตรำดอกเบี้ยเดิมต่ ำกว่ำอัตรำดอกเบี้ยตลำดของ
สกุลเงินเดียวกัน  
   1.3.2.2 Interest Rate Swap (IRS) แบบ Floating Rate เป็น Fixed Rate  
หรือ Fixed Rate เป็น Floating Rate เพ่ือประหยัดต้นทุนและลดควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย  
 1.4  แผนการบริหารจัดการหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ 
    1.4.1  การก่อหนี้ใหม่ ซึ่งประกอบด้วย เงินกู้ของรัฐวิสำหกิจที่มีสถำนะเป็นบริษัทมหำชน
จ ำกัด และเงินกู้ระยะสั้นเพ่ือเสริมสภำพคล่องในรูป Credit line ที่มีกำรใช้วงเงินต่อเนื่องทุกปี 
  1.4.2  การบริหารหนี้ ซึ่งประกอบด้วย กำรปรับโครงสร้ำงหนี้โดยกำร Roll-over หนี้ที ่
ครบก ำหนดช ำระในปีงบประมำณ 2555 และกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยกำรท ำ Swap Arrangement 
 1.5 แผนการก่อหนี้ใหม่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้ 
กรอบแผนฯ เป็นกำรกู้เงินของหน่วยงำนของรัฐ เช่น องค์กำรมหำชน สถำบันคุ้มครองเงินฝำก  มหำวิทยำลัย 
ที่ออกนอกระบบ เป็นต้น จำกแหล่งเงินกู้ทั้งในและต่ำงประเทศซึ่งนับเป็นหนี้สำธำรณะ 
 
 โดยในปีงบประมำณ 2555 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติและรับทรำบแผนกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2555 รวมทั้งกำรปรับปรุงแผนระหว่ำงปีรวม 4 ครัง้ มีวงเงินด ำเนินกำร 2,278,478.72  
ล้ำนบำท ดังนี้ 
                หน่วย : ล้ำนบำท  

รายการแผน วงเงิน 
1.  แผนการก่อหนี้ใหม่ 1,184,527.02 
     1.1  รฐับำล 
     1.2  รฐัวิสำหกิจ 

846,372.06 
338,154.96 
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รายการแผน วงเงิน 
2.  แผนการปรับโครงสร้างหนี้ 752,938.64 
    2.1  รัฐบำล 
    2.2  รัฐวิสำหกิจ 

632,923.25 
120,015.39 

3. แผนการบริหารความเสี่ยง 177,000.00 
4. แผนการบริหารจัดการหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ 134,013.06 
    4.1  กำรก่อหนี้ใหม่ 
    4.2  กำรบริหำรหนี้ 

39,639.51 
94,373.55 

5. แผนการก่อหนี้ใหม่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้
กรอบแผนฯ 

30,000.00 

    5.1 หน่วยงำนในก ำกับดูแลของรัฐ 30,000.00 
รวม (1-5) 2,278,478.72 

 
2. ผลการด าเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
 ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2555 รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจสำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำร 
หนี้สำธำรณะ ประจ ำปีงบประมำณ 2555 ได้รวม 1,487,568.51 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 65.29 ของแผน โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้ 
                                                                        หน่วย : ล้ำนบำท  

รายการแผน วงเงินตามแผน ผลด าเนินงาน ร้อยละ 

1.  แผนการก่อหนี้ใหม่ 1,184,527.02 667,486.45 56.35 
     1.1  รฐับำล 
     1.2  รฐัวิสำหกิจ 

846,372.06 
338,154.96 

399,887.34 
267,599.11 

47.25 
79.14 

2.  แผนการปรับโครงสร้างหนี้ 752,938.64 731,472.15 97.15 
    2.1  รัฐบำล 
    2.2  รัฐวิสำหกิจ 

632,923.25 
120,015.39 

612,085.45 
119,386.71 

96.71 
99.48 

3. แผนการบริหารความเสี่ยง 177,000.00 40,213.16 22.72 
4. แผนการบริหารจัดการหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่
ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ 

134,013.06 38,396.75 28.65 

    4.1  กำรก่อหนี้ใหม่ 
    4.2  กำรบริหำรหนี้ 

39,639.51 
94,373.55 

34,577.75 
3,819.00 

87.23 
4.05 

5. แผนการก่อหนี้ใหม่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
ที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ 

30,000.00 10,000.00 33.33 
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รายการแผน วงเงินตามแผน ผลด าเนินงาน ร้อยละ 

    5.1 หน่วยงำนในก ำกับดูแลของรัฐ 30,000.00 10,000.00 33.33 
รวม (1-3) 2,114,465.65 1,439,171.76 68.06 
รวม (1-5) 2,278,478.72 1,487,568.51 65.29 

 
 2.1 แผนการก่อหนี้ใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 
 2.1.1 การก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล  
 2.1.1.1 หนี้ในประเทศ โดยกระทรวงกำรคลังได้ก่อหนี้ใหม่ รวมทั้งสิ้น 354,584.28 
ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

(1) กู้เงินเพ่ือชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ รวมทั้งสิ้น 344,084.28  
ล้ำนบำท โดยกระทรวงกำรคลังได้ออกตั๋วสัญญำใช้เงิน วงเงิน 85,800.00 ล้ำนบำท พันธบัตรรัฐบำล 224,751.00  
ล้ำนบำท และพันธบัตรออมทรัพย์ 33,533.28 ล้ำนบำท 

(2) กู้เงินเพื่อวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงอนำคตประเทศ โดย 
กระทรวงกำรคลังได้ลงนำมในสัญญำกู้เงินกับธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) วงเงิน 10,000.00 ล้ำนบำทแล้ว 
เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2555   

(3) กู้เงินเพื่อกำรน ำส่งเข้ำกองทุนส่งเสริมประกันภัยพิบัติ โดยกระทรวง 
กำรคลังได้ลงนำมในสัญญำกู้เงินกับธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)  วงเงิน 500.00 ล้ำนบำทแล้ว เมื่อวันที่  
30 เมษำยน 2555 
 2.1.1.2 หนี้ต่ำงประเทศ กระทรวงกำรคลังได้ลงนำมในสัญญำกำรกู้เงินกับธนำคำรโลก 
(World Bank: WB) แล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2555 วงเงิน 31,000.00 ล้ำนบำท หรือเทียบเท่ำ 1,000.00 
ล้ำนเหรียญสหรัฐ   

2.1.1.3 กำรกู้เงินของรัฐบำลเพ่ือให้กู้ต่อ  กระทรวงกำรคลังได้ลงนำมในสัญญำกู้เงินกับ 
ธนำคำรออมสินและธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) และน ำไปให้กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกู้ต่อ
เพ่ือด ำเนินโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงิน ช่วงหัวล ำโพง-บำงแคและช่วงบำงซื่อ-ท่ำพระ และโครงกำรรถไฟฟ้ำ 
สำยสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปรำกำร วงเงิน 12,303.06 และ 2,000.00 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  
 
 2.1.2 การก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ: หนี้ในประเทศ รัฐวิสำหกิจก่อหนี้ใหม่ในประเทศ
รวมทั้งสิ้น 267,599.11 ล้ำนบำท โดยกระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน จ ำนวน 246,322.87 ล้ำนบำท และไม่ค้ ำ
ประกัน จ ำนวน 21,276.24 ล้ำนบำท จ ำแนกตำมวัตถุประสงค์ของกำรกู้เงินได้ ดังนี้ 
  (1) เงินกู้ในประเทศเพ่ือทดแทนเงินกู้จำกต่ำงประเทศ รัฐวิสำหกิจ 2 แห่งกู้เงิน 
ในประเทศเพ่ือทดแทนกำรกู้เงินจำกต่ำงประเทศ เพ่ือด ำเนินโครงกำรต่อเนื่องที่ยังไม่แล้วเสร็จในปีงบประมำณ 
2555 วงเงินรวม 3,718.06 ล้ำนบำท โดยกระทรวงกำรคลังไม่ค้ ำประกันทั้งหมด ได้แก่ 
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  -  กำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) ออกพันธบัตร วงเงิน 200.00 ล้ำนบำท เพื่อ
ด ำเนินกำรปรับปรุงและขยำยระบบจ ำหน่ำยพลังไฟฟ้ำฉบับที่ 10  
  -  กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ออกพันธบัตร วงเงิน 3,518.06  
ล้ำนบำท เพ่ือด ำเนินโครงกำรระบบส่งไฟฟ้ำเพ่ือรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่และเพ่ือเป็นค่ำก่อสร้ำง
โรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วมวังน้อย 
 (2) เงินกู้บำทสมทบโครงกำรเงินกู้จำกต่ำงประเทศ รัฐวิสำหกิจ 3 แห่ง กู้เงินบำท
สมทบโครงกำรเงินกูจ้ำกต่ำงประเทศ เพ่ือด ำเนินโครงกำรต่อเนื่องที่ยังไม่แล้วเสร็จในปีงบประมำณ 2555 วงเงิน
รวม 2,439.75 ล้ำนบำท โดยกระทรวงกำรคลังไม่ค้ ำประกันทั้งหมด ได้แก่ 
   - กฟน. ออกพันธบัตร จ ำนวน 700.00 ล้ำนบำท เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงและ
ขยำยระบบจ ำหน่ำยพลังไฟฟ้ำฉบับที่ 10  
   - กฟผ. ออกพันธบัตร จ ำนวน 1,481.94 ล้ำนบำท เพ่ือด ำเนินกำรขยำยระบบส่ง
ไฟฟ้ำ ระยะที่ 11 กำรปรับปรุงและขยำยระบบส่งไฟฟ้ำที่เสื่อมสภำพ ระยะที่ 1 และกำรก่อสร้ำงระบบส่งไฟฟ้ำ
เพ่ือรับซื้อไฟฟ้ำจำกผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่ 
   -  กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) ออกพันธบัตร วงเงิน 257.81 ล้ำนบำท เพื่อ
พัฒนำระบบสำยส่งและสถำนีไฟฟ้ำ ระยะที่ 7 ส่วนที่ 2  
   (3) เงินกู้เพ่ือลงทุน รัฐวิสำหกิจ 4 แห่ง กู้เงินเพ่ือลงทุนในโครงกำร รวมวงเงิน 
19,286.72 ล้ำนบำท เพ่ือด ำเนินโครงกำรต่อเนื่องที่ยังไม่แล้วเสร็จในปีงบประมำณ 2555 โดยกระทรวงกำรคลัง 
ค้ ำประกัน วงเงิน 10,344.53 ล้ำนบำท และกระทรวงกำรคลังไม่ค้ ำประกัน วงเงิน 8,942.19 ล้ำนบำท ได้แก่
    - กำรเคหะแห่งชำติ (กคช.) ออกพันธบัตร จ ำนวน 200.00 ล้ำนบำท และกู้เงิน 
จำกธนำคำรพำณิชย์ จ ำนวน 2,300.00 ล้ำนบำท เพ่ือด ำเนินโครงกำรบ้ำนเอ้ืออำทร ระยะ 3 4 และ 5 โดย
กระทรวงกำรคลังค้ ำประกันทั้งหมด 
   - กำรประปำส่วนภูมิภำค (กปน.) ออกพันธบัตร วงเงินรวม 850.00 ล้ำนบำท 
เพ่ือด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำยประปำสำขำในจังหวัดต่ำงๆ ได้แก่ จังหวัดนครรำชสีมำ จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ จังหวัดรำชบุรีและจังหวัดเพชรบุรี โดยกระทรวงกำรคลังค้ ำประกันทั้งหมด 
 - กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) ออกพันธบัตร วงเงินรวม 8,942.19 ล้ำนบำท 
เพ่ือด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเสริมระบบจ ำหน่ำยระยะที่ 6 จ ำนวน 411.85 ล้ำนบำท โครงกำรพัฒนำ
ระบบสำยส่งและสถำนีไฟฟ้ำระยะที่ 7 ส่วนที่ 1 จ ำนวน 13.39 ล้ำนบำท โครงกำรพัฒนำระบบสำยส่งและสถำนี
ไฟฟ้ำระยะที่ 8 ส่วนที่ 1 จ ำนวน 519.51 ล้ำนบำท โครงกำรพัฒนำระบบสำยส่งและสถำนีไฟฟ้ำระยะที่ 8 ส่วนที่ 
2 จ ำนวน 614.19 ล้ำนบำท โครงกำรติดตั้งระบบศูนย์สั่งกำรจ่ำยไฟระยะที่ 2 จ ำนวน 152.09 ล้ำนบำท โครงกำร 
เพ่ิมควำมเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ำระยะที่ 2 จ ำนวน 468.56 ล้ำนบำท โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงเสริมระบบ
จ ำหน่ำย ระยะที่ 7 จ ำนวน 2,278.96 ล้ำนบำท โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำให้พ้ืนที่ท ำกินทำงกำรเกษตร จ ำนวน 
419.12 ล้ำนบำท โครงกำรปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภำพระบบจ ำหน่ำย 1,837.34 ล้ำนบำท โครงกำรก่อสร้ำงระบบ
จ ำหน่ำยด้วยสำยเคเบิ้ลใต้น้ ำไปยังเกำะต่ำงๆ จ ำนวน 2.11 ล้ำนบำท โครงกำรเร่งรัดขยำยระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
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ให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้ำใช้ จ ำนวน 1,238.04 ล้ำนบำท โครงกำรก่อสร้ำงสำยส่งเคเบิลใต้น้ ำ 115 เควี (วงจรที่ 3)  
ไปยังเกำะสมุย จ. สุรำษฎร์ธำนี จ ำนวน 241.01 ล้ำนบำท โครงกำรพัฒนำกำรอ่ำนหน่วยด้วยระบบ AMR จ ำนวน 
2.98 ล้ำนบำท โครงกำรพัฒนำระบบสำยส่งและสถำนีไฟฟ้ำ ระยะท่ี 9 ส่วนที่ 1-4 จ ำนวน 481.88 ล้ำนบำท 
โครงกำรเพิ่มควำมน่ำเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ำระยะที่ 3 จ ำนวน 261.16 ล้ำนบำท โดยกระทรวงกำรคลังไม่ 
ค้ ำประกันทั้งหมด 
   - กำรรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้เงินจำกธนำคำรพำณิชย์ วงเงินรวม 
6,994.53 ล้ำนบำท เพ่ือด ำเนินโครงกำรปรับปรุงทำงระยะที่ 5 และระยะที่ 6 จ ำนวน 5,300.00 ล้ำนบำท 
โครงกำรระบบขนส่งมวลชนทำงรถไฟในพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑล ช่วงบำงซื่อ-ตลิ่งชัน จ ำนวน 1,610.38  
ล้ำนบำท และโครงกำรก่อสร้ำงระบบขนส่งทำงรถไฟเชื่อมท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม(ิทำงเดินเชื่อมสถำนีเพชรบุรี) 
จ ำนวน 84.15 ล้ำนบำท โดยกระทรวงกำรคลังค้ ำประกันทั้งหมด 
   (4) เงินกู้เพ่ือด ำเนินกิจกำรทั่วไปและอ่ืนๆ รัฐวิสำหกิจ 9 แห่ง กู้เงินเพื่อเสริม 
สภำพคล่องและด ำเนินกิจกำรทั่วไป วงเงินรวม 242,154.58 ล้ำนบำท โดยกระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน จ ำนวน 
235,978.34 ล้ำนบำท และกระทรวงกำรคลังไม่ค้ ำประกัน จ ำนวน 6,176.24 ล้ำนบำท ได้แก่ 
   - กคช. ลงนำมในสัญญำเงินกู้เบิกเกินบัญชี (Over Draft : OD) จ ำนวน 500.00 
ล้ำนบำท โดยกระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน เพ่ือเสริมสภำพคล่อง  
   - กฟน. กู้เงินจำกธนำคำรพำณิชย์ จ ำนวน 444.14 ล้ำนบำท โดยกระทรวงกำรคลัง
ค้ ำประกัน เพ่ือชดเชยมำตรกำรลดภำระค่ำครองชีพ  
   - กฟภ. ออกพันธบัตร วงเงิน 1,330.00 ล้ำนบำท เพ่ือด ำเนินกิจกำรปกติ โดย
กระทรวงกำรคลังไม่ค้ ำประกัน และกู้เงินจำกธนำคำรพำณิชย์ จ ำนวน 3,237.99 ล้ำนบำท โดยกระทรวงกำรคลัง
ค้ ำประกัน เพ่ือชดเชยมำตรกำรลดภำระค่ำครองชีพ  
   - กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยกู้เงินจำกธนำคำรออมสิน จ ำนวน 
3,546.24 ล้ำนบำท โดยกระทรวงกำรคลังไม่ค้ ำประกัน เพ่ือใช้พัฒนำระบบป้องกันอุทกภัยแก่นิคมอุตสำหกรรมต่ำงๆ 
   - รฟท. ออกพันบัตรและกู้เงินจำกธนำคำรพำณิชย์ วงเงินรวม 8,628.56  
ล้ำนบำท เพื่อชดเชยมำตรกำรลดค่ำครองชีพ จ ำนวน 1,032.56 ล้ำนบำท และเพ่ือบรรเทำกำรขำดสภำพคล่อง 
จ ำนวน 6,796.00 ล้ำนบำท และเป็นวงเงินเบิกเกินบัญชีเพื่อเสริมสภำพคล่อง จ ำนวน 800.00 ล้ำนบำท  
โดยกระทรวงกำรคลังค้ ำประกันทั้งหมด 
   - ส ำนักงำนธนำนุเครำะห์ (สธค.) กู้เงินจำกธนำคำรพำณิชย์ จ ำนวน 1,000.00 
ล้ำนบำท โดยกระทรวงกำรคลังไม่ค้ ำประกัน เพ่ือให้บริกำรรับจ ำน ำ 
   - องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ออกพันธบัตรและกู้เงินจำกธนำคำร
พำณิชย์ วงเงินรวม 7,447.65 ล้ำนบำท เพื่อชดเชยมำตรกำรลดค่ำครองชีพ จ ำนวน 2,000.65 ล้ำนบำท เพื่อ 
เป็นเงินกู้ค่ำดอกเบี้ย จ ำนวน 2,560.00 ล้ำนบำท เพ่ือเป็นค่ำน้ ำมันและค่ำเหมำซ่อม ประจ ำปีงบประมำณ 2555 
จ ำนวน 2,887.00 ล้ำนบำท โดยกระทรวงกำรคลังค้ ำประกันทั้งหมด 
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   -  บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด (ธพส.) กู้เงินจำกธนำคำรพำณิชย์ 
จ ำนวน 300.00 ล้ำนบำท โดยกระทรวงกำรคลังไม่ค้ ำประกัน เพ่ือเสริมสภำพคล่อง 
   -  ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกพันธบัตรและกู้เงิน
จำกธนำคำรพำณิชย์ จ ำนวนรวม 215,750.00 ล้ำนบำท เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงกำรรับจ ำน ำข้ำวเปลือก
นำปี ปีกำรผลิต 2554/55 โครงกำรแทรกแซงมันส ำปะหลัง ปี 2554/55 และโครงกำรรักษำเสถียรภำพรำคำยำง 
โครงกำรรับจ ำน ำข้ำวเปลือกนำปรัง ปีกำรผลิต 2555 โดยกระทรวงกำรคลังค้ ำประกันทั้งหมด 
 2.2 แผนการปรับโครงสร้างหนี้ ซ่ึงประกอบด้วย 
 2.2.1 การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล : กระทรวงกำรคลังได้ด ำเนินกำร  
ปรับโครงสร้ำงหนี้ในประเทศ รวมทั้งสิ้น 612,085.45 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 2.2.1.1 หนี้เงินกู้เพ่ือชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ  
  (1) ตั๋วเงินคลัง : กระทรวงกำรคลัง Roll-over ตั๋วเงินคลัง วงเงิน 125,691.00 
ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็นตั๋วเงินคลังเพ่ือบริหำรดุลเงินสด วงเงิน 80,000.00 ล้ำนบำท และตั๋วเงินคลังที่กู้มำเพ่ือชดเชย
กำรขำดดุลงบประมำณในปีงบประมำณ 2554 วงเงิน 45,691.00.00 ล้ำนบำท ทั้งนี้ กระทรวงกำรคลังได้ด ำเนินกำร
แปลงตั๋วเงินคลังที่กู้มำเพ่ือชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณในช่วงปีงบประมำณ 2554 เป็นพันธบัตรรัฐบำล พันธบัตร
ออมทรัพย์และตั๋วสัญญำใช้เงิน วงเงินรวม 23,556.00 ล้ำนบำท ท ำให้ ณ สิ้นปีงบประมำณ 2555 มียอดตั๋วเงิน
คลังหมุนเวียนในตลำด จ ำนวน 102,135.00 ล้ำนบำท 
 2.2.1.2 หนี้เงินกู้เพ่ือชดใช้ควำมเสียหำยให้กองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟู2และพัฒนำระบบ
สถำบันกำรเงิน (Financial Institutions Development: FIDF) 
  (1) FIDF1 : กระทรวงกำรคลัง Roll-over พันธบัตร FIDF1 ที่ครบก ำหนด
ช ำระในปีงบประมำณ 2555 จ ำนวน 107,099.20 ล้ำนบำท โดยกำรออกตั๋วสัญญำใช้เงินกับธนำคำรกรุงไทย 
จ ำกัด (มหำชน)   
   2) FIDF3 : กระทรวงกำรคลัง Roll-over พันธบัตร FIDF3 ที่ครบก ำหนดช ำระ
ในปีงบประมำณ 2555 จ ำนวน 251,023.25  ล้ำนบำท โดยกำรออกพันธบัตรรัฐบำลเพ่ือปรับโครงสร้ำงหนี้จ ำนวน 
102,450.00 ล้ำนบำท ตั๋วสัญญำใช้เงินเพ่ือกำรปรับโครงสร้ำงหนี้จ ำนวน 94,350.00 ล้ำนบำท ตั๋วสัญญำใช้เงิน 
จ ำนวน 7,223.25 ล้ำนบำท กำรกู้เงินระยะสั้น จ ำนวน 30,000.00 ล้ำนบำท และกำรใช้เงินทดรองจ่ำย จ ำนวน 
17,000.00 ล้ำนบำท ซึ่งต่อมำ กระทรวงกำรคลังได้ออกพันธบัตรรัฐบำลเพื่อน ำไปช ำระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้นและ
เงินทดรองจ่ำย จ ำนวน 47,000.00 ล้ำนบำทในเดือนกันยำยน 2555 

2.2.1.3 หนี้เงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ  
  กระทรวงกำรคลังด ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงหนี้เงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจซึ่งเดิมเป็นหนี้สัญญำเงินกู ้วงเงินรวม 128,272.00 ล้ำนบำท ให้เป็นพันธบัตรรัฐบำล จ ำนวน 
77,400.00 ล้ำนบำท  พันธบัตรรัฐบำลประเภทอัตรำดอกเบี้ยแปรผันตำมกำรเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ จ ำนวน 
50,872.00 ล้ำนบำท  
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 2.2.2 การปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐวิสาหกิจ : หนี้ในประเทศ  
 รัฐวิสำหกิจ จ ำนวน 13 แห่งด ำเนินกำรช ำระคืนหนี้ที่ครบก ำหนดช ำระท่ีเดิมคำดว่ำ
จะ Roll-over กำร Roll-over และบริหำรจัดกำรหนี้เงินกู้ในประเทศ วงเงินรวม 119,386.71 ล้ำนบำท โดยเป็น
หนี้ที่กระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน จ ำนวน 113,386.71 ล้ำนบำท และกระทรวงกำรคลังไม่ค้ ำประกัน จ ำนวน 
6,000.00 ล้ำนบำท ได้แก่ 

(1) กคช. ออกพันธบัตร จ ำนวน 5,500.00 ล้ำนบำท เพ่ือช ำระคืนหนี้ที่ครบก ำหนด  
โดยกระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน 

(2) กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ออกพันธบัตร และกู้เงินจำกธนำคำรพำณิชย์  
จ ำนวน  3,500.00 ล้ำนบำท โดยกระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน และใช้รำยได้ จ ำนวน 3,000.00 ล้ำนบำท ช ำระหนี้ที่
ครบก ำหนดช ำระ   

(3) กปน. มีหนี้ที่ครบก ำหนดในปีงบประมำณ 2555 จำกกำรด ำเนินมำตรกำรลดภำระ 
ค่ำครองชีพ จ ำนวน 1,181.81 ล้ำนบำท กปน. ได้กู้เงินจำกธนำคำรพำณิชย์ จ ำนวน 589.09 ล้ำนบำท โดยกระทรวง 
กำรคลังค้ ำประกัน เพ่ือช ำระคืนหนี้ที่ครบก ำหนด และต่อมำได้รับจัดสรรเงินงบประมำณ จ ำนวน 1,181.81 ล้ำนบำท 
เพ่ือช ำระหนี้ทั้งจ ำนวน  

(4) กำรประปำส่วนภูมิภำคออกพันบัตร จ ำนวน 1,000.00 ล้ำนบำท และใช้รำยได้  
จ ำนวน 1,000.00 ล้ำนบำท เพ่ือช ำระหนี้ที่ครบก ำหนดช ำระ โดยกระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน 

(5) กฟน. มีหนี้ที่ครบก ำหนดในปีงบประมำณ 2555 จำกกำรด ำเนินมำตรกำรลด 
ภำระค่ำครองชีพ จ ำนวน 1,134.35 ล้ำนบำท กฟน. ได้กู้เงินจำกธนำคำรพำณิชย์ จ ำนวน 508.65 ล้ำนบำท โดย
กระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน เพ่ือช ำระคืนหนี้ที่ครบก ำหนด และต่อมำได้รับจัดสรรเงินงบประมำณ จ ำนวน 1,134.35 
ล้ำนบำท เพ่ือช ำระหนี้ทั้งจ ำนวน 
 (6) กฟผ. ออกพันธบัตร จ ำนวน 6,000.00 ล้ำนบำท เพ่ือ Roll-over พันธบัตรที่ 
ครบก ำหนดช ำระ โดยกระทรวงกำรคลังไม่ค้ ำประกัน 

(7) กฟภ. มีหนี้ที่ครบก ำหนดในปีงบประมำณ 2555 จำกกำรด ำเนินมำตรกำรลด 
ภำระค่ำครองชีพ จ ำนวน 11,599.73 ล้ำนบำท กฟภ. ได้กู้เงินจำกธนำคำรพำณิชย์ จ ำนวน 3,294.51 ล้ำนบำท  
โดยกระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน พ่ือช ำระคืนหนี้ที่ครบก ำหนด และต่อมำได้รับจัดสรรเงินงบประมำณ จ ำนวน 
11,599.73 ล้ำนบำท เพ่ือช ำระหนี้ทั้งจ ำนวน 
 (8) รฟท. ออกพันธบัตรและกู้เงินจำกธนำคำรพำณิชย์ จ ำนวน 11,861.28 ล้ำนบำท 
และได้รับจัดสรรเงินงบประมำณ จ ำนวน 1,543.79 ล้ำนบำท เพ่ือ Roll-over พันธบัตรและช ำระคืนหนี้ที่ครบ
ก ำหนดช ำระ โดยกระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน  
 (9) ขสมก. ออกพันธบัตรและกู้เงินจำกธนำคำรพำณิชย์ จ ำนวน 9,338.00 ล้ำนบำท 
และได้รับจัดสรรเงินงบประมำณ จ ำนวน 2,148.78 ล้ำนบำท เพ่ือ Roll-over พันธบัตรและช ำระคืนหนี้เงินกู้ท่ี 
ครบก ำหนดช ำระ โดยกระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน 
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 (10) องค์กำรคลังสินค้ำ (อคส.) ได้ขยำยระยะเวลำสัญญำเงินกู้กับธนำคำรพำณิชย์ 
จ ำนวน 907.92 ล้ำนบำท โดยกระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน และใช้รำยได้ จ ำนวน 47.71 ล้ำนบำท เพื่อช ำระคืน 
หนี้ที่ครบก ำหนดช ำระ 
 (11) องค์กำรตลำดเพ่ือเกษตรกร (อตก.) ได้ขยำยระยะเวลำสัญญำเงินกู้กับธนำคำร
พำณิชย์ จ ำนวน 4,185.44 ล้ำนบำท โดยกระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน และใช้รำยได้และเงินงบประมำณ จ ำนวน 
227.97 ล้ำนบำท เพ่ือช ำระคืนหนี้ที่ครบก ำหนดช ำระ 
 (12) ธ.ก.ส. กู้เงินจำกธนำคำรพำณิชย์ จ ำนวน 31,522.00 ล้ำนบำท เพื่อ Roll-over 
เงินกู้ท่ีครบก ำหนดช ำระ โดยกระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน และต่อมำใช้เงินที่ได้รับจำกกำรระบำยข้ำว จ ำนวน 
11,722.00 ล้ำนบำท มำช ำระคืนหนี้เงินกู้ดังกล่ำว 
 (13) ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ออกพันธบัตร จ ำนวน 21,100 ล้ำนบำท โดย
กระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน และใช้รำยได้ที่ได้จำกโครงกำรเคหะรวมใจ จ ำนวน 1,200 ล้ำนบำท เพ่ือ Roll-over 
พันธบัตรและช ำระคืนหนี้ที่ครบก ำหนดช ำระ 
 
  2.3  แผนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
 2.3.1 การบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐบาล โดยกระทรวงกำรคลังได้ด ำเนินกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยง โดยช ำระหนี้ในประเทศก่อนครบก ำหนดจ ำนวน 9,336.82 ล้ำนบำท ท ำให้สำมำรถลดภำระดอกเบี้ยได ้
1,325.62 ล้ำนบำท และด ำเนินกำรช ำระหนี้ต่ำงประเทศก่อนครบก ำหนดจ ำนวน 150.43 ล้ำนบำท ท ำให้สำมำรถ
ลดภำระดอกเบี้ยได้ 1.27 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ กระทรวงกำรคลังยังได้ด ำเนินกำรปิดควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 
โดยกำรท ำ Swap เงินกู้จำกธนำคำรโลก (World Bank: WB) และธนำคำรพัฒนำเอเชีย(Asian Development 
Bank: ADB) จ ำนวน 12,302 ล้ำนบำท หรือเทียบเท่ำ 400 ล้ำนเหรียญสหรัฐ   
 2.3.2 การบริหารความเสี่ยงหนี้ของรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐวิสำหกิจได้ด ำเนินกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยง โดยช ำระหนี้ในประเทศก่อนครบก ำหนดจ ำนวน 18,423.91 ล้ำนบำท ท ำให้สำมำรถลดภำระดอกเบี้ยได้ 
1,038.29  ล้ำนบำท  
 
 2.4  แผนการบริหารจัดการหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนฯ 
   2.4.1  การก่อหนี้ใหม่ ประกอบด้วย 
  (1) เงินกู้ของรัฐวิสำหกิจที่เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด โดยบริษัท กำรบินไทย จ ำกัด  
(มหำชน) กู้เงิน จ ำนวน 17,047.75 ล้ำนบำท หรือเทียบเท่ำ 624.44 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพื่อซื้อเครื่องบิน A330 
และ A380 รวม 5 เครื่อง 
  (2) เงินกู้ระยะสั้นเพ่ือเสริมสภำพคล่องในรูป Credit line โดยกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต
แห่งประเทศไทย กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด และบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 
ได้กู้เงิน วงเงินรวม 17,530.00 ล้ำนบำท  
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  2.4.2  การบริหารหนี้   
   บริษัท กำรบินไทย จ ำกัด (มหำชน) ใช้รำยได้ จ ำนวน 170.00 ล้ำนบำท ช ำระ 
หนี้เงินกู้ท่ีครบก ำหนดช ำระ และด ำเนินกำรแปลงหนี้สกุลเงินบำทที่มีอัตรำดอกเบี้ยแบบลอยตัวเป็นสกุลเงินเยน 
ทีม่ีอัตรำดอกเบี้ยแบบคงท่ี วงเงิน 2,000.00 ล้ำนบำท และแปลงหนี้สกุลเงินยูโรที่มีอัตรำดอกเบี้ยแบบลอยตัว 
เป็นอัตรำดอกเบี้ยแบบคงที่ (Interest Rate Swap: IRS) วงเงินรวม 42.49 ล้ำนยูโร หรือเทียบเท่ำ 1,649.00  
ล้ำนบำท  
  นอกจำกนี้ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ได้ด ำเนินกำรบริหำรหนี้ในงบประมำณ 
2555 รวมทั้งสิ้น 15,292.00 ล้ำนบำท โดยกำรแปลงหนี้สกุลเงินเยนเป็นหนี้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ วงเงินรวม 
23,000 ล้ำนเยน หรือเทียบเท่ำ 9,292.00 ล้ำนบำท และแปลงหนี้สกุลเงินบำทเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ วงเงิน 
6,000.00 ล้ำนบำท เทียบเท่ำ 198.47 ล้ำนเหรียญสหรัฐ  
 
 2.5 แผนการก่อหนี้ใหม่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้กรอบแผนฯ 
  สถำบันบริหำรกองทุนพลังงำน ซึ่งมีฐำนะเป็นองค์กำรมหำชน กู้เงินจำกธนำคำรพำณิชย์ 
จ ำนวน 10,000.00 ล้ำนบำท เพ่ือน ำเงินเข้ำกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิงเพ่ือชดเชยรำคำน้ ำมันเชื้อเพลิงและก๊ำซแอลพีจี 
 
3. สรุปผลการด าเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2555 

 3.1  จำกผลกำรด ำเนินงำนที่กล่ำวมำ กระทรวงกำรคลังและรัฐวิสำหกิจได้บริหำรและจัดกำร 
หนี้สำธำรณะตำมแผนกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ ประจ ำปีงบประมำณ 2555 เป็นจ ำนวน 1,439,171.76 ล้ำนบำท  
คิดเป็นร้อยละ 68.06 ของแผน และเม่ือรวมกับกำรกู้เงินและบริหำรหนี้ของรัฐวิสำหกิจที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ 
ภำยใต้กรอบวงเงินของแผนกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ จ ำนวน 48,396.75 ล้ำนบำท ท ำให้กระทรวงกำรคลังและ
รัฐวิสำหกิจสำมำรถกู้เงินและบริหำรหนี้ได้ รวม 1,487,568.51 ล้ำนบำท ซึ่งแบ่งเป็นกำรก่อหนี้ใหม่ จ ำนวน 
712,064.20 ล้ำนบำท และกำรบริหำรหนี้ จ ำนวน 775,504.31 ล้ำนบำท  
   ทั้งนี้ ในส่วนของกำรกู้เงินต่อจำกรัฐบำล กำรก่อหนี้ใหม่และบริหำรหนี้ของรัฐวิสำหกิจ 
ภำยใต้แผนฯ จ ำนวน 401,288.87 ล้ำนบำท แบ่งเป็น กำรกู้เงินและบริหำรหนี้ที่กระทรวงกำรคลังให้กู้ต่อและ 
ค้ ำประกัน จ ำนวน 374,012.63 ล้ำนบำท และไม่ค้ ำประกัน จ ำนวน 27,276.24 ล้ำนบำท  
  3.2  กำรกู้เงิน กำรค้ ำประกันและกำรให้กู้ต่อของรัฐบำลในปีงบประมำณ 2555 เป็นไปตำม 
กรอบกำรด ำเนินงำนที่พระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมก ำหนด ได้แก่ 
  3.2.1 กำรกู้เงินของรัฐบำลเพ่ือชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณหรือเม่ือมีรำยจ่ำยสูงกว่ำรำยได้ 
(มำตรำ 21) ก ำหนดกรอบวงเงินกู้ไว้ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีและงบประมำณรำยจ่ำย
เพ่ิมเติม และร้อยละ 80 ของงบประมำณรำยจ่ำยส ำหรับช ำระคืนเงินต้น ซึ่งในปีงบประมำณ 2555 เท่ำกับ 
513,483.16 ล้ำนบำท ดังนั้น กำรกู้เงินเพ่ือชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ จ ำนวน 344,084.28 ล้ำนบำท จึงอยู่ 
ภำยใต้กรอบวงเงินที่กฎหมำยก ำหนด 
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3.2.2 กำรกู้เงินจำกต่ำงประเทศของรัฐบำลเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม (มำตรำ 22) 
ก ำหนดกรอบวงเงินกู้ไว้ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ซึ่งในปีงบประมำณ 2555 เท่ำกับ 
238,000.00 ล้ำนบำท ดังนั้น กำรกู้เงินจำกต่ำงประเทศของรัฐบำล จ ำนวน 31,000.00 ล้ำนบำท จึงอยู่ภำยใต้
กรอบวงเงินที่กฎหมำยก ำหนด 

3.2.3 กำรค้ ำประกันเงินกู้และกำรให้กู้ต่อเป็นเงินบำท (มำตรำ 25 และ 28) ก ำหนด 
กรอบกำรค้ ำประกันและให้กู้ต่อไว้ไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีและงบประมำณรำยจ่ำย
เพ่ิมเติม ซึ่งในปีงบประมำณ 2555 เท่ำกับ 476,000.00ล้ำนบำท ดังนั้น กำรค้ ำประกันเงินกู้ของกระทรวงกำรคลัง 
จ ำนวน 374,012.63 ล้ำนบำท จึงอยู่ภำยใต้กรอบวงเงินที่กฎหมำยก ำหนด 

3.3 กำรบริหำรหนี้ในประเทศและต่ำงประเทศของรัฐบำลและรัฐวิสำหกิจสำมำรถลดยอดหนี้   
คงค้ำงได้ 64,105.24 ล้ำนบำท รวมทั้งลดภำระและประหยัดดอกเบี้ยได้ 3,255.11 ล้ำนบำท ซึ่งกระทรวงกำรคลัง 
และรัฐวิสำหกิจได้ใช้เครื่องมือทำงกำรเงินและอำศัยโอกำสที่ภำวะตลำดกำรเงินเอ้ืออ ำนวยด ำเนินกำรบริหำรหนี้ใน
รูปแบบต่ำงๆ เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรหนี้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

3.4 กำรจัดหำเงินกู้ของภำครัฐท ำให้รัฐบำลมีเงินเพียงพอต่อกำรใช้จ่ำยในกำรบริหำรประเทศ 
และกำรฟ้ืนฟูและเสริมสร้ำงควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจ รวมทั้งรัฐวิสำหกิจสำมำรถด ำเนินโครงกำรและแผนงำน
ลงทุนได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีโครงกำรที่ส ำคัญ เช่น โครงกำรรถไฟฟ้ำสีเขียว ช่วง แบริ่ง-สมุทรปรำกำร โครงกำร
รถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงิน ช่วงหัวล ำโพง-บำงแคและช่วงบำงซื่อ-ท่ำพระของกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
โครงกำรระบบรถไฟฟ้ำกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ช่วงบำงซื่อ-ตลิ่งชัน โครงกำรปรับปรุงทำงระยะที่ 5 และ 6 
โครงกำรก่อสร้ำงระบบขนส่งทำงรถไฟเชื่อมท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

3.5 กำรระดมทุนของรัฐบำลด้วยวิธีกำรออกพันธบัตรท ำให้มีปริมำณกำรออกพันธบัตรอย่ำง
สม่ ำเสมอและเพียงพอในกำรสร้ำงอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง (Benchmark) เพ่ือพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้ในประเทศ 

3.6 หนี้สำธำรณะคงค้ำง ณ สิ้นเดือนกันยำยน 2555 มีจ ำนวน 4,937,239.62 ล้ำนบำท หรือ  
คิดเป็นร้อยละ 43.91 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) โดยแบ่งเป็น 
หนี้ของรัฐบำล จ ำนวน 3,515,010.95 ล้ำนบำท หนี้ของรัฐวิสำหกิจที่ไม่เป็นสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 1,064,289.11 
ล้ำนบำท หนี้ของรัฐวิสำหกิจที่เป็นสถำบันกำรเงินที่รัฐบำลค้ ำประกัน จ ำนวน 352,207.35 ล้ำนบำท และหนี้ของ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ จ ำนวน 5,732.21 ล้ำนบำท โดยมีรำยละเอียดของหนี้แต่ละประเภท ต้นทุนเฉลี่ยกำรกู้เงิน 
และสัดส่วนหนี้ระยะสั้นและระยะยำว ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 และ 2 ตำมล ำดับ ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบหนี้
สำธำรณะคงค้ำง ณ สิ้นปีงบประมำณ 2554 ซึ่งมจี ำนวน 4,448,249.87 ล้ำนบำท พบว่ำ ณ สิ้นปีงบประมำณ 
2555 ระดับหนี้สำธำรณะเพ่ิมขึ้น จ ำนวน 488,989.75 ล้ำนบำท โดยเป็นกำรเพิ่มข้ึนของหนี้ของรัฐบำลและ 
หนี้ของรัฐวิสำหกิจที่เป็นสถำบันกำรเงินเป็นส่วนใหญ่ 

ส ำหรับแนวทำงกำรบริหำรและจัดกำรหนี้ในอนำคต กระทรวงกำรคลังจะให้ควำมส ำคัญแก่    
กำรบริหำรหนี้ในเชิงรุก เพ่ือให้กำรกู้เงินมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด และจะบริหำรหนี้ให้อยู่ภำยใต้ 
กรอบควำมยั่งยืนทำงกำรคลัง เพ่ือให้สำมำรถจัดหำเงินกู้ท่ีมีต้นทุนต่ ำและอยู่ภำยใต้กรอบควำมเสี่ยงที่เหมำะสม 
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ส่วนที่ 2 
 

รายงานผลการประเมินความส าเร็จของโครงการ
หรือแผนงานที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
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1. รายงานผลส าเร็จของโครงการเงินกู้ 
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2549 ข้อ 16 ก ำหนดให้ส ำนักงำน

บริหำรหนี้สำธำรณะติดตำมประเมินผลโครงกำรหรือแผนงำนที่ได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ และจัดท ำรำยงำนผลส ำเร็จ
ของโครงกำรนั้น ประกอบด้วย ควำมสอดคล้องของวัตถุประสงค์ ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ผลกระทบของ
โครงกำร และควำมยั่งยืนของโครงกำรเพ่ือเสนอต่อกระทรวงกำรคลังพร้อมกับรำยงำนกำรกู้เงินและกำรค้ ำประกัน 
ตำมนัยมำตรำ 17 แห่งพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 
 

ในปีงบประมำณ 2555 ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะได้ด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร  
เงินกู้จำกต่ำงประเทศที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน 2 โครงกำร คือ โครงกำรพัฒนำบัณฑิตศึกษำและกำรวิจัย 
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และโครงกำรพัฒนำระบบสำยส่ง
และสถำนีไฟฟ้ำย่อย ระยะ 7 ส่วนที่ 2 ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินโครงกำร
สรุปได้ดังนี้ 

1.1 โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.1.1 ความเป็นมาของโครงการ  

 ตำมท่ีแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ได้มุ่งเน้น 
กำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในกำรประกอบอำชีพของประชำชนของประเทศ ให้สำมำรถปรับตัวได้ทัน
ต่อกระแสกำรเปลี่ยนแปลงทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
ให้สูงขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเม่ือวันที่ 14 กันยำยน 2542 เห็นชอบให้ทบวงมหำวิทยำลัยซึ่งต่อมำได้มีกำร
เปลี่ยนชื่อเป็นส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ด ำเนินโครงกำรพัฒนำบัณฑิตศึกษำและกำรวิจัยดำ้น
วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือมุ่งไปสู่กำรศึกษำขั้นสูงในระดับบัณฑิตศึกษำหรือกำรวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้ำงควำม
ช ำนำญเฉพำะด้ำนโดยเฉพำะด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีควำมคำดหมำยที่จะสร้ำงนักวิจัยในสำขำ
ดังกล่ำวให้มีจ ำนวนและคุณภำพที่สูงขึ้น 

1.1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  เพ่ือพัฒนำและยกระดับกำรศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำและกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีของสถำบันอุดมศึกษำของภำครัฐในประเทศไทย โดยสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 
จ ำนวน 7 ศูนย์ ตลอดจนกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำ/ผู้ประกอบกำร 
ในภำคอุตสำหกรรม 

1.1.3 แหล่งเงินทุนของโครงการ  
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2542 เห็นชอบให้กู้เงินจำกธนำคำร 
พัฒนำเอเชีย วงเงิน 59,320,000.00 เหรียญสหรัฐ  (Loan 1699-THA) ส ำหรับด ำเนินโครงกำร โดย
กระทรวงกำรคลังไดล้งนำมกู้เงินเมื่อวันที่ 30 กันยำยน  2542 วงเงิน 59,320,000.00 เหรียญสหรัฐ ระยะเวลำ
เงินกู้ 25 ปี เริ่มด ำเนินกำรเมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2542 เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรพัฒนำบัณฑิตศึกษำ 
และกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีโดยค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรประกอบด้วย 5 หมวด คือ 
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(1) หมวดเครื่องมืออุปกรณ์ 24,286,800.00 เหรียญสหรัฐ  
(2) หมวดพัฒนำบุคลำกร 13,843,100.00 เหรียญสหรัฐ  
(3) หมวดบริกำรที่ปรึกษำ 7,284,600.00 เหรียญสหรัฐ  
(4) หมวดวัสดุครุภัณฑ์ 7,078,600.00 เหรียญสหรัฐ และ 
(5) หมวดส ำรองเผื่อเหลือเผื่อขำด 6,826,900.00 เหรียญสหรัฐ 

1.1.4 ขอบเขตการด าเนินโครงการ 
กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำและกำรวิจัยภำยใต้โครงกำรย่อยทั้ง 7  

โครงกำร มีกิจกรรมหลักที่ส ำคัญประกอบไปด้วย 1) กำรพัฒนำศักยภำพกำรศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำในสำขำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2) กำรพัฒนำศักยภำพกำรท ำวิจัยในห้องปฏิบัติกำร และ 3) กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 
กำรวำงแผน กำรจัดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษำให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น โดยมีหน่วยงำนประสำนกำรด ำเนิน
โครงกำรได้แก่ สกอ. และหน่วยงำนผู้ปฏิบัติงำนในแต่ละโครงกำรย่อยจะมีทั้งมหำวิทยำลัยที่เป็นแกนน ำและ 
มหำวิทยำที่เข้ำร่วมเป็นภำคีในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน ซึ่งจะครอบคลุมเกือบทุกสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ โดยมี
รำยละเอียดของหน่วยงำนแกนน ำในแต่ละโครงกำรย่อย ดังนี้  
           (1)  โครงกำรพัฒนำบัณฑิตศึกษำและกำรวิจัยด้ำนเคมี ได้แก่ มหำวิทยำลัยมหิดล 
เป็นแกนน ำ  
           (2)  โครงกำรพัฒนำบัณฑิตศึกษำและวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำร 
ได้แก่ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล เป็นแกนน ำ 
           (3)  โครงกำรพัฒนำบัณฑิตศึกษำและวิจัยด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและของเสีย
อันตรำย ได้แก่ สถำบันวิจัยสิ่งแวดล้อม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เป็นแกนน ำ 
           (4)  โครงกำรพัฒนำศึกษำและวิจัยด้ำนปิโตรเลียมและเทคโนโลยีปิโตรเคมี ได้แก่ 
วิทยำลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เป็นแกนน ำ 
           (5)  โครงกำรพัฒนำบัณฑิตศึกษำและวิจัยด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
ภำควิชำพลังงำนและวัสดุ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี เป็นแกนน ำ 
          (6)  โครงกำรพัฒนำบัณฑิตศึกษำและกำรวิจัยด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพเกษตร ได้แก่ 
คณะเกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นแกนน ำ 
           (7)  โครงกำรพัฒนำบัณฑิตศึกษำและกำรวิจัยด้ำนเทคโนโลยีหลังกำรเก็บเก่ียว  
ได้แก่ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นแกนน ำ 

1.1.5 ผลการด าเนินงาน 
กำรด ำเนินงำนของโครงกำรพัฒนำบัณฑิตศึกษำและและกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์ 

และเทคโนโลยี จะมีกำรแบ่งขอบเขตกำรด ำเนินงำนเป็น 3 กิจกรรมย่อย ซ่ึงกำรด ำเนินงำนในแต่ละกิจกรรมได้มี
กำรตั้งเป้ำหมำยไว้อย่ำงชัดเจนและผลกำรด ำเนินงำนที่ได้ก็มีผลสอดคล้องกับเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ โดยมีผลกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละกิจกรรมสรุปได้ดังนี้ 
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(1) กำรผลิตบัณฑิตในระดับปริญญำโทและปริญญำเอก สำมำรถผลิตบัณฑิต 
ปริญญำเอกได้ จ ำนวน 849 คน จำกเป้ำหมำย 556 คน บัณฑิตปริญญำโท จ ำนวน 2,846 คนจำกเป้ำหมำย 
2,842 คน กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำผ่ำนกำรให้ทุนกำรศึกษำ กำรศึกษำดูงำนใน 
ต่ำงประเทศ กำรฝึกอบรมระยะสั้น กำรสัมมนำวิชำกำรนำนำชำติและกำรท ำงำนวิจัยร่วมกับต่ำงประเทศ  
และกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศมำสนับสนุนกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดปรำกฏดังตำรำง ดังต่อไปนี้ 
 
ตาราง แสดงจ านวนการผลิตบัณฑิตและนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

 
โครงการย่อย 

การผลิตบัณฑิตและนักวจิัย (หน่วย : คน) 
Ph.D. M.Phil. M.Sc. รวมผู้จบ

การศึกษา รับสมัคร จบ
การศึกษา 

รับ
สมัคร 

จบ
การศึกษา 

รับสมัคร จบ
การศึกษา 

1) เคมี 137 47 - - 515 282 329 
2) วิทยำศำสตรส์ิ่งแวดล้อม 120 22 - - 439 210 232 
3) กำรจัดกำรของเสยีอันตรำย 88 13 - - 143 86 99 
4) ปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ี 193 56 - - 870 676 732 
5) พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 124 22 66 32 61 22 76 
6) เทคโนโลยี ชีวภำพเกษตร 102 9 - - 400 183 192 
7) เทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว 85 5 - - 418 195 200 
ผลการด าเนินงาน 849  66  2,846   
เป้าหมาย 556  -  2,842   

 
ตาราง แสดงจ านวนการการพัฒนาบุคลากรของแต่ละโครงการย่อย 

 
โครงการย่อย 

การพัฒนาบุคลากรในสถาบันการศึกษา (หน่วย : คน) 

ทุนศึกษาใน 
ตปท. 

ฝึกอบรม
ระยะสั้น 

ศึกษา 
ดูงาน ตปท. 

สัมมนาวิชาการ
นานาชาติ 

งานวิจัยร่วมกับ 
ตปท. 

1) เคมี - 12 2 30 - 
2) วิทยำศำสตรส์ิ่งแวดล้อม 9 29 25 25 8 
3) กำรจัดกำรของเสยีอันตรำย 9 30 10 25 6 
4) ปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ี 2 27 6 72 21 
5) พลังงำนและสิ่งแวดล้อม - 8 21 28 - 
6) เทคโนโลยี ชีวภำพเกษตร 9 31 4 13 4 
7) เทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว 15 29 8 56 - 
ผลการด าเนินงาน 44 166 76 249 39 
เป้าหมาย 49 168 83 255 60 
ที่มำ : Project Completion Report: Higher Education Development Project (Thailand) (Loan 1699-THA), Asian Development  
Bank , September 2006 
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ตาราง แสดงการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาร่วมพัฒนาหลักสูตร/สนับสนุนการสอนและการท าวิจัย 
 

โครงการย่อย 
จ านวนผู้เชี่ยวชาญตปท. (หน่วย : คน) 

พัฒนา
หลักสูตร 

ช่วยการสอน ช่วยงานวิจัย ช่วยทบทวน
หลักสูตร 

รวม 

1) เคมี 1 22 2 - 25 
2) วิทยำศำสตรส์ิ่งแวดล้อม 6 98 19 17 142 
3) กำรจัดกำรของเสยีอันตรำย 8 81 10 9 110 
4) ปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ี 5 132 20 4 161 
5) พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 9 10 - 3 37 
6) เทคโนโลยี ชีวภำพเกษตร 2 4 1 - 12 
7) เทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว 4 39 47 - 92 
ที่มำ : Project Completion Report: Higher Education Development Project (Thailand) (Loan 1699-THA), Asian Development  
Bank , September 2006 

 
(2) กิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพกำรท ำวิจัยในห้องปฏิบัติกำร ซึ่งสำมำรถแสดง 

ไดจ้ำกจ ำนวนสิ่งตีพิมพ์ในวำรสำรทั้งในและต่ำงประเทศ กำรน ำเสนอผลงำนวิจัยและกำรจดสิทธิบัตร ดังนี้ 
 

ตาราง แสดงจ านวนสิ่งตีพิมพ์และสิทธิบัตรในด้านต่างๆ จากโครงการ 

โครงการย่อย 
จ านวนสิ่งตีพิมพ์และสิทธิบัตร (หน่วย : ฉบับ) 

วารสาร
ในปท. 

วาสาร ตปท. 
น าเสนอ

ผลงานวิจัย 
สิทธิบัตร 

รวม (ยกเว้นการ
เสนอผลงานวิจัย) 

1) เคมี 34 295 1,105 4 333 
2) วิทยำศำสตรส์ิ่งแวดล้อม 107 130 417 - 237 
3) กำรจัดกำรของเสยีอันตรำย 33 81 341 - 114 
4) ปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ี 157 354 1,334 3 514 
5) พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 3 121 316 - 152 
6) เทคโนโลยี ชีวภำพเกษตร 153 316 883 6 475 
7) เทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว 129 47 315 - 176 
ผลการด าเนินงาน 644 1,344 4,711 14 2,002 
เป้าหมาย 1,004 773 - - 1,777 

 
(3) กิจกรรมกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรวำงแผนจัดหลักสูตรในระดับ 

บัณฑิตศึกษำ โดยกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศเข้ำมำให้ค ำแนะน ำ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
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ตาราง แสดงจ านวนผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่เข้ามาให้ค าปรึกษาแนะน าการวางแผนจัดหลักสูตร 
โครงการย่อย จ านวนผู้เชี่ยวชาญ ตปท. (หน่วย : คน) 

1) วิทยำศำสตรส์ิ่งแวดล้อม 2 
2) กำรจัดกำรของเสยีอันตรำย 2 
3) พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 15 
4) เทคโนโลยี ชีวภำพเกษตร 5 
5) เทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว 2 

ที่มำ : Project Completion Report: Higher Education Development Project (Thailand) (Loan 1699-THA),  
Asian Development Bank, September 2006 

 
1.1.6 ผลการเบิกจ่ายเงินกู้ในแต่ละหมวดค่าใช้จ่าย แบ่งตำมหมวดค่ำใช้จ่ำยได้ ดังนี้ 

หมวดค่าใช้จ่าย หน่วย แผน 
แผนฉบับ
(ปรับปรุง) 

ผล ร้อยละ 

1. ค่ำเครื่องมืออุปกรณ ์ USD 24,286,800.00 39,298,490.00 39,892,276.90 101.51 

บำท 930,528,735.63 1,505,689,272.03 1,528,439,727.97  

2. ค่ำพัฒนำบุคลำกร USD 13,843,100.00 4,801,137.00 4,079,239.15 84.96 

บำท 530,386,973.18 183,951,609.20 156,292,687.74  

3. ค่ำบริกำรที่ปรึกษำ USD 7,284,600.00 3,791,793.00 3,454,937.65 91.11 
บำท 279,103,448.28 145,279,425.29 132,373,090.04  

4. ค่ำวัสดุ/ครุภณัฑ ์ USD 7,078,600.00 4,601,608.00 5,065,741.24 110.08 
บำท 271,210,727.97  176,306,819.92 194,089,702.68  

5. ค่ำส ำรอง USD 6,826,900.00 - -  
บำท 261,567,049.81  - -  

รวม USD 59,320,000.00 52,493,028 52,492,194.94 99.99 
บำท 2,272,796,934.87 2,011,227,126.44 2,011,195,208.43  

 
1.1.7 ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 

ผลประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่ของโครงกำรย่อย 
ในสำขำต่ำงๆ มีขีดควำมสำมำรถสูงขึ้นในกำรให้บริกำรด้ำนกำรฝึกอบรม กำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีให้แก่
ผู้ประกอบกำรที่อยู่ในภำคเกษตร ภำคอุตสำหกรรม รวมถึงกำรศึกษำวิจัยเพ่ือแก้ปัญหำให้แก่ผู้ประกอบกำรในภำค
เกษตรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต กำรเก็บรักษำและกำรจัดบรรจุภัณฑ์สินค้ำเพ่ือกำรส่งออก รวมถึงผลกำรศึกษำวิจัย
ในบำงโครงกำรย่อยสำมำรถน ำไปสนับสนุนกำรก ำหนดนโยบำยหรือแผนยุทธศำสตร์ด้ำนสุขอนำมัย เพ่ือยกระดับ
คุณภำพชีวิตให้แก่ประชำชนโดยทั่วไปได้ นอกจำกนี้ นวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำมำรถน ำมำขยำยผลโดยกำร
ท ำงำนวิจัยร่วมกับภำคกำรผลิต รวมถึงภำคเอกชนที่สนใจก็ให้ทุนสนับสนุนจำกเพ่ือให้ท ำกำรศึกษำวิจัยอย่ำง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ สำมำรถสรุปกำรใช้ประโยชน์จำกโครงกำรได้ ดังนี้ 
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1.1.7.1 กำรให้บริกำรค ำปรึกษำแนะน ำ/กำรถำ่ยทอดควำมรู้เทคโนโลยีแก่ 
ผู้ประกอบกำร 

หน่วย : โครงกำร 
ปีงบประมาณ 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 รวม 
ประเภทบริการ         

1. กำรให้ค ำปรึกษำด้ำน
เทคนิค/วิชำกำร 

- 1 57 345 468 833 1,090 2,794 

2. กำรฝึกอบรม/กำร
ถ่ำยทอดควำมรูเ้ทคโนโลย ี

4 25 54 66 108 114 180 551 

รวม 4 26 111 411 576 947 1,270 3,345 
ที่มำ: รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำบัณฑติศึกษำและวิจยัและวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี, ส ำนักพัฒนำบัณฑติศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ, มกรำคม 2555 
 

1.1.7.2 กำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิต โดยมีรำยละเอียด  
ดังนี้ 

โครงการย่อย รายละเอียดผลงาน (โดยย่อ) 
1)  สำขำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม กำรศึกษำวิจัยเกีย่วกับสำรปิโตรเคมีที่จะมผีลต่อควำมปลอดภัยต่อสขุภำพประชำชน เช่น 

งำนวิจัยสำรก่อมะเร็งจำกระดับสำรเบนซินในอำกำศในกรุงเทพมหำนคร รวมทั้งผลกระทบ
ที่มีต่อสุขภำพประชำชน ซึ่งงำนวิจัยดังกล่ำวได้น ำไปสู่กำรก ำหนดนโยบำยคณุภำพอำกำศ
ของกรมควบคุมมลพิษ และกำรก ำหนดมำตรฐำนปริมำณเบนซินในน้ ำมันเชื้อเพลิง 
นอกจำกน้ียังมีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับปริมำณสำรพิษจำกกระบวนกำรอุตสำหกรรมในนิคม
อุตสำหกรรมที่มผีลต่อกำรก่อมะเร็งของประชำชน เป็นต้น 

2) สำขำกำรจัดกำรของเสียอันตรำย กำรศึกษำวิจัยผลกระทบจำกกำรน ำกำกของเสียอันตรำยจำกโรงงำนอุตสำหกรรม มำเผำ
เป็นเชื้อเพลิงร่วมในเตำปูนซีเมนต ์ซึ่งกำกของเสียอันตรำยจะประกอบด้วยโลหะหนักที่จะ
มีผลกระทบต่อคณุภำพอำกำศ น้ ำ รวมถึงสุขภำพของประชำชน ดังนั้นจึงควรที่จะมีกำร
ก ำหนดปริมำณโลหะหนักที่เกิดจำกกำรเผำไหม้ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสมไม่มผีลต่อ
สภำพแวดล้อม ซึ่งงำนวิจัยดังกลำ่วเป็นกำรวิจัยร่วมกับภำคอุตสำหกรรม และสำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรก ำหนดสดัส่วนกำรน ำกำกของเสียอันตรำยมำเป็นเช้ือเพลิงร่วมใน
เตำปูนซิเมนต ์

ที่มำ : รำยงำนฉบับสมบูรณ์กำรประเมินผลภำพรวมกำรด ำเนินงำนของศูนย์ควำมเป็นเลิศ 7 ศูนย์ ระยะที่ 2, สถำบัน 
        คลังสมองของชำติ, พฤศจิกำยน 2553 
 

1.1.7.3 กำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยเพื่อแก้ปัญหำกำรผลิตในภำคกำรเกษตร  
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
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โครงการย่อย รายละเอียดผลงาน (โดยย่อ) 
1) สำขำเทคโนโลยี ชีวภำพเกษตร กำรศึกษำวิจัยในระดับชีวโมเลกลุของสำยพันธ์ุยูคำลิปตัส เพื่อศึกษำควำมเหมำะสมของ

สำยพันธ์ุยูคำลิปตสัที่จะทนต่อควำมแห้งแล้ง โรคพืช โดยใช้เทคนิคดำ้นพันธุวิศวกรรม เช่น 
กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กำรคัดเลือกกล้ำไม้ในขวดอำหำร เป็นต้น ซึ่งสำยพันธ์ุยูคำลิปตสัที่
ได้ปรับปรุงสำยพันธ์ุแล้วได้แนะน ำให้เกษตรกรไปใช้ปลูกต่อไปด้วยแล้ว 

2) สำขำเทคโนโลยีหลังกำร 
เก็บเกี่ยว 

โครงกำรวิจัยแบบครบวงจรของผู้ประกอบกำรมะม่วงเพื่อกำรส่งออก เพื่อศึกษำข้ันตอน/
กระบวนกำร ของกำรปลูก กำรเกบ็เกี่ยว กำรบรรจุ กำรเก็บรักษำเพื่อรอจ ำหน่ำย 
ตลอดจนกำรขนส่งมะม่วงจำกเกษตรกรจนถึงตลำดต่ำงประเทศ ซึ่งงำนวิจัยสำมำรถช่วย
ยืดอำยุกำรเก็บรักษำมะม่วงได้ไมน่้อยกว่ำ 35 วัน และเสียหำยน้อยกว่ำร้อยละ 5 รวมทั้ง
คุณภำพมะม่วงส่งออกสอดคล้องตำมมำตรฐำนสินค้ำเกษตรในต่ำงประเทศ  

ที่มำ : รำยงำนฉบับสมบูรณ์กำรประเมินผลภำพรวมกำรด ำเนินงำนของศูนย์ควำมเป็นเลิศ 7 ศูนย์ ระยะที่ 2, สถำบัน 
        คลังสมองของชำติ, พฤศจิกำยน 2553 
 

1.1.7.4 กำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต โดยมี 
รำยละเอียด ดังนี้ 
 

โครงการย่อย รายละเอียดผลงาน (โดยย่อ) 
1) พลังงำนและสิ่งแวดล้อม กำรศึกษำวิจัยเพื่อสร้ำงพลังงำนทำงเลือกโดยใช้ระบบก๊ำซเชื้อเพลิงแทนกำรใช้เชื้อเพลิง

จำกก๊ำซธรรมชำติ โดยกำรวิจยัปัจจัยที่มีประสิทธิภำพของระบบกำ๊ซเชื้อเพลิง สัดส่วนกำร
ใช้ปัจจัยต่ำงๆ ที่เหมำะสม ซึ่งงำนวิจัยดังกล่ำวได้มีกำรน ำไปใช้ในภำคกำรผลิตของกำร
อบแห้งผงวัตถุดิบส ำหรับผลติเซรำมิค 

2) เคมี กำรพัฒนำผลิตภณัฑส์มุนไพรไทย โดยเน้นกำรศึกษำวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ในวิธีกำรสกดั 
“เหง้ำไพล” ที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ของเหง้ำไพล ในรูปแบบของน้ ำมันหอม
ระเหย และผงไพล ซึ่งจะเป็นส่วนประกอบท่ีส ำคญัส ำหรับกำรผลิตผลิตภณัฑ์ในกลุ่ม
เครื่องส ำอำง โดยในปัจจุบันได้มีกำรจดทะเบียนสิทธิบตัรและเครื่องหมำยกำรค้ำ 
Plaitinoids TM ไว้เรียบร้อยแล้ว 

 
1.1.7.5 จ ำนวนโครงกำรวิจัยร่วมกับภำคอุตสำหกรรม 

หน่วย : โครงกำร 

ปีงบประมาณ 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 รวม 
โครงกำรวิจัยร่วม 3 4 19 38 35 37 202 338 

ที่มำ: รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำบัณฑติศึกษำและวิจยัและวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี, ส ำนักพัฒนำบัณฑติศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ, มกรำคม 255 
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1.1.7.6  กำรสนับสนุนจำกภำครัฐและเอกชนในกำรท ำงำนวิจัยร่วมกัน 
 

โครงการย่อย 
จ านวนโครงการ
ความร่วมมือกับ 

(หน่วย: โครงการ) 

วงเงินที่ได้สนับสนุน 
(หน่วย: ล้านบาท) 

สัดส่วนของ 
เงินสนับสนนุ 

(ร้อยละ) 
หมายเหตุ 

1) เคมี 10 12.1 10% วงเงินที่ได้รับกำรสนับสนุน
นับเฉพำะโครงกำรที่มี 
กำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย 
เป็นเงิน (in cash  
basis ) เท่ำนั้นส ำหรับ
โครงกำรที่สนับสนุนโดยกำร
ส่งผลผลิตหรือให้ใช้สถำนที่
ท ำงำนวิจัยร่วมกัน (in kind 
basis) จะไม่รวมอยู่ด้วย 

2) วิทยำศำสตรส์ิ่งแวดล้อม 37 40.99 10% 
3) กำรจัดกำรของเสยีอันตรำย 15 95.78 70-75% 
4) ปิโตรเลยีมและปิโตรเคม ี 24 360.15 10% 
5) พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 3 73.94 13% 
6) เทคโนโลยี ชีวภำพเกษตร 40 117.20 84% 
7) เทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว 22 67.43 13% 

ที่มำ : Project Completion Report: Higher Education Development Project (Thailand) (Loan 1699-THA), Asian Development  
Bank, September 2006 
 

1.1.8 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
       ในช่วงเริ่มต้นของโครงกำร สกอ. มีปัญหำเกี่ยวกับกำรประสำนงำนเพ่ือรวบรวมและ

จัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของแต่ละโครงกำรย่อย ซึ่งต่อมำ สกอ. ได้ปรับปรุงรูปแบบกำรประสำนงำนโครงกำร
ระหว่ำงหน่วยงำนกลำงกับโครงกำรย่อยทั้ง 7 แห่ง โดยกำรจัดตั้งหน่วยประสำนกำรด ำเนินโครงกำรเงินกู้ เพ่ือ
รวบรวมควำมต้องกำรเครื่องมือ/อุปกรณ์และจัดสรรเงินกู้เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติกำรโดยตรง นอกจำกนี้ คุณสมบัติของเครื่องมือ/อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติกำรบำงชุดต้องมีกำรสั่งผลิตตำม
คุณสมบัติพิเศษ (made to order) ส่งผลให้เกิดช่วงระยะเวลำรอคอยกำรส่งมอบสินค้ำ อย่ำงไรก็ด ีภำยหลังกำร
ปรับปรุงโครงสร้ำงในกำรประสำนงำนแล้ว โครงกำรก็สำมำรถด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงได้ตำมแผน โดยมคีวำมล่ำช้ำ
ในกำรด ำเนินงำนประมำณ 16 เดือน จึงต้องขยำยระยะเวลำสิ้นสุดกำรเบิกจ่ำยออกไปอีก 16 เดือน โดยมี
รำยละเอียดของระยะเวลำกำรด ำเนินงำนในแต่ละกิจกรรมสรุปได้ ดังนี้ 

 

แผนงานโครงการ 
แผน (At Appraisal) ผล 

หน่วยนับ: หน่วยนับ: 
1. กำรพัฒนำโครงกำร/จัดตั้งศูนยค์วำมเป็นเลิศ ก.ค. 42 ก.ค. 42 
2. กำรคัดเลือกเจ้ำหน้ำท่ีเพื่อเขำ้รว่มโครงกำร เมย. – ก.ค. 42 เมย. – ก.ค. 42 
3. กำรลงนำมในสญัญำกูเ้งิน ก.ย. 42 ก.ย. 42 
4. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ก.ค. 43 – มิย. 46 ก.ค. 44 – มีค. 49 
5. กำรเบิกจ่ำยเงินกู ้ ส.ค. 43 – มีค. 48 ก.ค. 44 – เมย. 49 
6. กำรสิ้นสดุกำรด ำเนินโครงกำร มีค. 48 ส.ค. 49 
ที่มำ : Project Completion Report: Higher Education Development Project (Thailand) (Loan 1699-THA), Asian Development  
Bank , September 2006 
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1.1.9 ผลการประเมินโครงการ 
กำรติดตำมประเมินผลของส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะจะก ำหนดหลักเกณฑ์ไว้  

5 ประกำร ได้แก่ 1) ควำมสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงกำร 2) ประสิทธิภำพ 3) ประสิทธิผล 4) ผลกระทบ  
และ 5) ควำมยั่งยืนของโครงกำร โดยสำมำรถสรุปผลกำรประเมินโครงกำรได้ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์ รายละเอียด ผลการประเมิน เหตุผลประกอบ 

1. ควำมสอดคล้อง 
ของวัตถุประสงค์
โครงกำร 

เพ่ือประเมินว่ำกิจกรรมและวิธีกำร
ด ำเนินโครงกำรสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ นโยบำย และกำร
จัดล ำดับควำมส ำคัญของประเทศ 

พึงพอใจมำก สอดคล้องตำมแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 8  และฉบับที่ 10 

2. ประสิทธิภำพ เพ่ือประเมินผลกำรจัดกำรทรัพยำกร
ของโครงกำรเพ่ือให้กำรด ำเนิน
โครงกำรแล้วเสร็จ ใน 3 ด้ำน ได้แก่ 
ขอบเขต/ระยะเวลำ/ต้นทุน 

พึงพอใจ หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร
สำมำรถด ำเนินกิจกรรมโครงกำร
ได้ครบถ้วนตำมแผนและอยู่
ภำยใต้ต้นทุนที่ก ำหนดไว้ แต่มี
ควำมล้ำช้ำในขั้นตอนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง  

3. ประสิทธิผล เพ่ือประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์
โครงกำรโดยกำรเปรียบเทียบผลผลิต
ที่ได้รับจำกโครงกำรกับเป้ำหมำย
ของโครงกำร 

พึงพอใจมำก บุคลำกรที่ผ่ำนกำรศึกษำในระดับ
บัณฑิตศึกษำแล้ว สำมำรถน ำ
ควำมรู้ที่ได้ไปสร้ำงประโยชน์กับ
ประชำชนหรือผู้ประกอบกำรใน
ภำคเกษตรและอุตสำหกรรมได้
เป็นอย่ำงดี  

4. ผลกระทบ เพ่ือประเมินผลลัพธ์ทำงตรงและ
ผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกกำรด ำเนิน
โครงกำร ที่มีผลต่อกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรกำรผลิต  
กำรแก้ไขปัญหำสินค้ำเกษตร  
และกำรยกระดับคุณภำพชีวิต 

พึงพอใจ ผลกำรศึกษำ/ผลงำนวิจัยสำมำรถ
น ำไปใช้เพ่ิมประสิทธิภำพในภำค 
กำรผลิตและแก้ไขปัญหำในภำค
กำรเกษตรได้เป็นอย่ำงดี รวมทั้ง
น ำไปปรับใช้เป็นมำตรฐำนมลพิษ
เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตได้ด้วย  

5. ควำมยั่งยืนของ
โครงกำร 

เพ่ือประเมินรูปแบบกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรเพ่ือสนับสนุนให้
ด ำเนินโครงกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 

พึงพอใจมำก ครม. สนับสนุนกำรด ำเนิน
โครงกำรในระยะที่ 2 พร้อมทั้ง
ยกฐำนะ สบว. ขึ้นเป็นหน่วยงำน
ในสังกัดของ สกอ. เพ่ือท ำหน้ำที่
ก ำกับดูแล รวมทั้งยกระดับ
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หลักเกณฑ์ รายละเอียด ผลการประเมิน เหตุผลประกอบ 

โครงกำรย่อย ขึ้นเป็นศูนย์ควำม
เป็นเลิศทั้ง 7 ศูนย์ ตลอดจน
จัดสรรงบประมำณด ำเนินงำน
ส ำหรับระยะเวลำ 4 ปี จ ำนวน 
2,050 ล้ำนบำท  

 
1.1.10 บทเรียนที่ได้รับและข้อเสนอแนะ 

   ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 11 (2555-2559) นโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติ ฉบับที่ 8 (2555-2559) และนโยบำยและแผนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชำติ ฉบับที่ 1 (2555-2564) ซึ่งได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำงำนวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศไทยให้เพ่ิมค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรวิจัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ เป็นร้อยละ 1 รวมทั้งเพ่ิมสัดส่วน
นักวิจัยต่อประชำกรเป็นร้อยละ 15 ต่อ 10,00 ประชำกรนั้น จ ำเป็นต้องมีควำมต่อเนื่องในกำรผลิตบุคลำกรที่ 
จบกำรศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีให้มีจ ำนวนมำกขึ้นเนื่องจำกบุคลำกรเหล่ำนั้น
จะเป็นฐำนรำกที่ดีในกำรสร้ำงให้เป็นนักวิจัยใหม่ๆ ของประเทศ รวมถึงทดแทนบุคลำกรในระบบกำรศึกษำท่ีได้
เกษียณอำยุออกไป นอกจำกนี้ ยังเป็นกำรต่อยอดงำนวิจัยและสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในกำร
ยกระดับคุณภำพชีวิต และกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตทั้งในภำคเกษตรและภำคอุตสำหกรรม  
 อย่ำงไรก็ดี กำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นนักวิจัยในด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ตลอดจนกำรผลิตงำนวิจัยในสำขำดังกล่ำว จ ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำในกำรกำรบ่มเพำะควำมรู้ ควำมช ำนำญและ
ประสบกำรณ์ของผู้ท ำกำรวิจัย ดังจะเห็นได้จำกระยะเวลำรวมในกำรด ำเนินงำนของโครงกำรดังกล่ำว (โครงกำร 
ในระยะที ่1 และระยะที่ 2) จะใช้เวลำประมำณ 10 ปี ดังนั้น เพ่ือให้ผลกำรด ำเนินงำนวิจัยภำยใต้โครงกำรย่อยต่ำงๆ 
ที่ได้เริ่มด ำเนินงำนมำแล้วในระยะที่ 1 และ 2 สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ในช่วงระยะเวลำในปัจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยี 
มีกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และมีแนวโน้มที่ประเทศไทยจะต้องน ำเข้ำเทคโนโลยีมำกขึ้น เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันท้ังในภำคกำรผลิตและภำคกำรเกษตร ตลอดจนกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสภำพภูมิอำกำศ 
ของโลกท่ีจะส่งผลต่อขนำดควำมรุนแรงของภัยทำงธรรมชำติที่จะมีมำกขึ้น และกำรปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีควำม
ทนทำนแข็งแรงสอดรับกับกำรสภำพภูมิอำกำศที่เลวร้ำย จึงควรที่จะต้องมีกำรปรับปรุงขอบเขตกำรท ำงำนวิจัย 
ภำยใต้ศูนย์ควำมเป็นเลิศต่ำงๆ ให้มีลักษณะที่เป็นกลุ่มกำรวิจัย (Research Focus) โดยมีเป้ำประสงค์กำรท ำงำน 
เพ่ือตอบสนองยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ เช่น ควำมมั่นคงทำงอำหำร ควำมมั่นคงทำงพลังงำน และควำมมั่นคง
ทำงมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมทั้ง ควรมีกำรบูรณำกำรในกำรท ำงำนวิจัยร่วมกันของศูนย์ควำมเป็นเลิศต่ำงๆ 
(Multi-Disciplinary)  เพ่ือช่วยสนับสนุนงำนวิจัยให้มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้งำนวิจัยต่ำงๆ ที่ได้รับ
กำรเงินสนับสนุนจำกรัฐบำลสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้ทันที และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศใน
ช่วงเวลำนั้น 
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นอกจำกนี้ กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณของรัฐบำลควรจะต้องมีควำมสอดคล้อง 
กับเป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งงบประมำณที่ควรมุ่งเน้นควรเกี่ยวข้องกับกำรทดแทนเครื่องมือ/
อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติกำรวิจัย เนื่องจำกเครื่องมือดังกล่ำวมีอำยุกำรใช้งำนมำประมำณ 10 ปี แล้ว ประกอบกับ
มำตรฐำนของเครื่องมือวัดต่ำงๆ ในปัจจุบันมีควำมละเอียดสูงมำกขึ้น ดังนั้น กำรลงทุนในเรื่องดังกล่ำวจะมีส่วนช่วย
ยกระดับมำตรฐำนในห้องปฏิบัติกำรของศูนย์ควำมเป็นเลิศต่ำงๆ ให้อยู่ในมำตรฐำนสำกล รวมทั้งเพ่ิมควำมสนใจ 
ของเอกชนที่จะมำร่วมท ำงำนวิจัยกับศูนย์ควำมเป็นเลิศในประเทศไทยอีกด้วย  
 

1.2  โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย ระยะ 7 ส่วนที่ 2 ของการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค 

1.2.1 ความเป็นมาของโครงการ  
จำกกำรที่พ้ืนที่ภำคเหนือของประเทศไทยมีควำมต้องกำรไฟฟ้ำสูงสุดในปีงบประมำณ  

2543 จ ำนวน 1,457 เมกะวัตต์  ซึ่งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้ำมำกที่สุดได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โรงแรม และ
โรงพยำบำล ขณะเดียวกันควำมต้องกำรไฟฟ้ำของทั้งกลุ่มครัวเรือนและกลุ่มอุตสำหกรรมได้ประมำณกำรไว้ว่ำจะ
เติบโตมำกกว่ำร้อยละ 6 ต่อปี ซึ่งเป็นไปในทิศทำงเดียวกับประมำณกำรควำมต้องกำรไฟฟ้ำของประเทศ แต่ยังมี
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงควำมขำดแคลนและควำมเชื่อถือได้ในกำรส่งกระแสไฟฟ้ำเกิดขึ้น ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำร
เจริญเติบโตของกลุ่มอุตสำหกรรม ทั้งศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวและอุตสำหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในภำคเหนือ 
และเพ่ือให้เป็นกำรสร้ำงเสถียรภำพให้กับชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชน ประเทศไทยจึงตอ้งด ำเนินกำรสนับสนนุ 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรไฟฟ้ำที่เพ่ิมขึ้น และปรับปรุงควำมน่ำเชื่อถือ (Reliability) 
ในกำรส่งกระแสไฟฟ้ำ 
    กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) ได้ลงนำมในสัญญำเงินกู้เลขที่ TXXVI-1 เมื่อวันที่  
28 มีนำคม 2545 กับองค์กำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation 
Agency: JICA) วงเงิน 2,326 ล้ำนเยน ประกอบด้วย งำนก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำย่อย จ ำนวน 11 สถำนี ใน 9 พ้ืนที่  
ในภำคเหนือของประเทศไทย และงำนก่อสร้ำงสำยส่ง ขนำด 115 เคว ีเชื่อมต่อทั้ง 11 สถำนีไฟฟ้ำย่อย 
  1.2.2 วัตถุประสงค์ 
   (1) เพ่ือรองรับควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำที่เพ่ิมข้ึน  
    (2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและควำมมั่นคงของระบบไฟฟ้ำ  
 (3) เพ่ือแก้ไขและลดปัญหำในกำรปฏิบัติกำรบ ำรุงรักษำและหน่วยสูญเสียของระบบ
ไฟฟ้ำ 
 (4) เพ่ือสนับสนุนกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมในภำคเหนือของประเทศไทยตำมนโยบำย
รัฐบำล 

1.2.3 ขอบเขตการด าเนินโครงการภายใต้สัญญาเงินกู้  
1.2.3.1 งำนก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำย่อย จ ำนวน 11 สถำนี ใน 9 พื้นที่ ในภำคเหนือ 

ของประเทศไทย ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงรำย ล ำปำง ก ำแพงเพชร พิษณุโลก แพร่ ชัยนำท สิงห์บุรี และนครสวรรค์ 
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1.2.3.2 งำนก่อสร้ำงสำยส่ง ขนำด 115 เควี เชื่อมต่อทั้ง 11 สถำนีไฟฟ้ำย่อยข้ำงต้น 
  1.2.4 ผลการด าเนินงาน 
  1.2.4.1 กำรก่อสร้ำงสถำนีย่อย จ ำนวน 11 สถำนี ใน 9 พ้ืนที่ กฟภ. ได้ว่ำจ้ำง
ผู้รับเหมำก่อสร้ำง ได้แก่ บริษัท เด็มโก้ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทปิคนิคคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด  
  1.2.4.2 งำนก่อสร้ำงสำยส่ง ขนำด 115 เควี กฟภ. ด ำเนินกำรก่อสร้ำงเองบำงส่วนและ
ได้ว่ำจ้ำงผู้รับเหมำก่อสร้ำง ได้แก่ บริษัทบำงกอกเทคโนโลยีวิศวกรรมและธุรกิจ จ ำกัด บริษัท ศิริกร จ ำกัด  

1.2.5 ผลประโยชน์ที่ได้จากโครงการ 
1.2.5.1 กฟภ. สำมำรถรองรับควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำของประชำชนที่เพ่ิมขึ้นได้ 
1.2.5.2 กฟภ. สำมำรถเพ่ิมควำมเชื่อถือได้ (Reliability) ของระบบไฟฟ้ำ และ 

สำมำรถให้บริกำรไฟฟ้ำแก่ประชำชนและกลุ่มธุรกิจต่ำงๆ ได้อย่ำงเพ่ิมประสิทธิภำพ  
1.2.5.3 เพ่ือแก้ไขและลดปัญหำในกำรปฏิบัติกำรบ ำรุงรักษำ และหน่วยสูญเสีย 

ของระบบไฟฟ้ำ 
  1.2.5.4 เพ่ือสนับสนุนกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมในภำคเหนือของประเทศไทยตำม
นโยบำยรัฐบำล 

1.2.6 ผลการประเมินโครงการ 
สบน. ได้ประเมินผลโครงกำรโดยพิจำรณำถึงหลักเกณฑ์ 5 ประกำร ได้แก่ ควำม 

สอดคล้องของวัตถุประสงค์ (Relevance) ประสิทธิภำพ (Efficiency)  ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลกระทบ 
(Impact) และควำมยั่งยืนของโครงกำร (Sustainability) สรุปได้ ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ์ ผลการประเมิน เหตุผลประกอบ 
1. ควำมสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์  

พึงพอใจมำก 
(A) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 8 เรื่อง
ยุทธศำสตร์พัฒนำโครงข่ำยพ้ืนฐำนให้ประสำนเป็นโครงข่ำยที่สนับสนุน
กำรพัฒนำชุมชนเมืองและชนบทอย่ำงเป็นระบบ พร้อมทั้งเสริมสร้ำง
ฐำนชุมชนเมืองเดิมให้มีควำมเข้มแข็งยิ่งขึ้น  

2. ประสิทธิภำพ  พึงพอใจ (B) เนื่องจำกกำรประเมินด้ำนวงเงินลงทุนของโครงกำรได้ระดับพึงพอใจมำก 
(A) แต่กำรประเมินในด้ำนระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำรได้ระดับพึงพอใจ 
(B) เมื่อรวมระดับกำรประเมินทั้งสองด้ำนแล้ว โครงกำรฯ จึงมี
ประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ในระดับพึงพอใจ (B) ดังนี้ 

1. ด้านผลผลิต กำรก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำย่อย จ ำนวน  11 สถำนี  
เป็นไปตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ แต่กำรเชื่อมโยงสำยส่ง 115 เควี 
ระหว่ำงสถำนีไฟฟ้ำย่อยมีควำมยำวแตกต่ำงจำกแผนงำน เนื่องจำก 
กฟภ. ได้ประมำณกำรควำมยำวสำยส่งจำกแผนที่ และกำรก ำหนด
ต ำแหน่งพ้ืนที่ส ำหรับตั้งสถำนีไฟฟ้ำย่อย (Zoning) จะเลือกจำกระยะ
ทำงบวกลบ 5 กิโลเมตร จำกศูนย์กลำงโหลด ประกอบกับมีกำรก่อสร้ำง
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หลักเกณฑ์ ผลการประเมิน เหตุผลประกอบ 
สถำนีไฟฟ้ำของโครงกำรอ่ืนที่ตั้งอยู่ใกล้กับต ำแหน่งตำมแผนงำนที่จะ
ก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำตำมโครงกำรฯ กฟภ. จึงได้ปรับย้ำยต ำแหน่งสถำนที่
ก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำใหม่ ดังนั้น ควำมยำวสำยส่งที่เกิดขึ้นจริงจึงลดลง
จำกแผนงำนที่ประมำณกำรไว้ 

2. วงเงินลงทุนของโครงการ: พึงพอใจมาก (A) เนื่องจำก กฟภ.  
ใช้จ่ำยเงินลงทุนน้อยกว่ำแผนกำรลงทุนที่ก ำหนดไว้ โดยวงเงินกู้
ต่ำงประเทศ (เยน) ที่ใช้จริงต่ ำกว่ำแผนประมำณกำรลงทุน ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 37.24 ของแผนกำรลงทุน เนื่องจำกควำมยำวสำยส่งที่ใช้จริง 
มีระยะลดลงจำกแผนงำนที่ประมำณกำรไว้ จึงท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยด้ำน
อุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงต่ ำกว่ำประมำณกำร ประกอบกับ 
มีกำรแข่งขันสูงระหว่ำงผู้รับเหมำด้วยรำคำ ท ำให้ กฟภ. ได้ผลกำร
ประกวดรำคำในรำคำที่ต่ ำกว่ำประมำณกำร ดังนั้น จึงประเมินได้ใน
ระดับพึงพอใจมำก (A) 

3. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ: พึงพอใจ (B) เนื่องจำก 
ตำมแผนงำนเดิมได้ก ำหนดให้โครงกำรฯ แล้วเสร็จในระยะเวลำ 62 เดือน  
(5 ปี 2 เดือน) นับตั้งแต่เดือนตุลำคม 2543 ถึงเดือนพฤศจิกำยน 2548 
แต่ กฟภ. ใช้ระยะเวลำด ำเนินโครงกำรตั้งแต่เดือนตุลำคม 2543  
จนสิ้นสุดโครงกำรเมื่อเดือนมิถุนำยน 2550 คิดเป็นเวลำ 93 เดือน (7 ปี 
9 เดือน) มำกกว่ำแผนกำรด ำเนินงำนอยู่ 33 เดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 
155 ของระยะเวลำที่ประมำณกำร ซึ่งอยู่ในช่วงใช้เวลำด ำเนินโครงกำร
ร้อยละ 100 ถึง 150 ดังนั้น จึงประเมินได้ในระดับพึงพอใจ (B)  

3. ประสิทธิผล พึงพอใจมำก 
(A) 

หลังจำกด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ ค่ำเฉลี่ยระยะเวลำที่ระบบเกิดไฟฟ้ำ
ดับ (SAIDI) และ ค่ำเฉลี่ยจ ำนวนครั้งที่ไฟฟ้ำดับ (SAIFI) ณ ปี 2554 ลดลง
อย่ำงมีนัยส ำคัญ เนื่องจำกก่อนมีโครงกำรฯ ปี 2543 สถำนีไฟฟ้ำย่อย 
ที่ท ำหน้ำที่รับโหลดไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย ท ำ
หน้ำที่แปลงไฟฟ้ำเต็มก ำลัง เพ่ือรับรองควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำ เมื่อมีกำร
ใช้ไฟฟ้ำเพ่ิมขึ้นในช่วง Peak Hour จึงเกิดไฟกระชำก ซึ่งเป็นสำเหตุหนึ่ง
ทีท่ ำให้เกิดไฟฟ้ำดับ ประกอบกับระยะห่ำงระหว่ำงสถำนีไฟฟ้ำย่อยมี
ระยะไกล ท ำให้เกิดแรงดันไฟฟ้ำตกได้ง่ำย ซึ่งหลังจำก กฟภ. ได้ด ำเนิน
โครงกำรพัฒนำระบบสำยส่งและสถำนีไฟฟ้ำย่อย ระยะ 7 ส่วนที่ 2 ท ำให้
สถำนีไฟฟ้ำย่อยมีก ำลังแปลงไฟฟ้ำเพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำ  
และระยะห่ำงระหว่ำงสถำนีไฟฟ้ำย่อยลดน้อยลง ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้ำ 
มีควำมเสถียรมำกขึ้น จึงท ำให้ภำพรวมควำมเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ำ 
(Reliability) เพ่ิมมำกขึ้น 
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หลักเกณฑ์ ผลการประเมิน เหตุผลประกอบ 
4. ผลกระทบ พึงพอใจมำก 

(A) 
กฟภ. ไม่มีปัญหำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชำชน เนื่องจำก 

กำรก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำและสำยส่งตำมโครงกำรพัฒนำระบบสำยส่งและ
สถำนีไฟฟ้ำย่อย ระยะ 7 ส่วนที่ 2 เป็นกำรก่อสร้ำงสถำนีไฟฟ้ำในที่ดิน
ของ กฟภ. และที่ดินที่ได้จัดซื้อจำกเอกชนหรือประชำชนในพ้ืนที่ และ
กำรก่อสร้ำงสำยส่งเป็นกำรปักเสำพำดสำยไฟฟ้ำที่อยู่ในแนวเขตทำง 

ของถนนเดิมที่ได้รับกำรอนุญำตให้ใช้พ้ืนที่จำกหน่วยงำนเจ้ำของพ้ืนที่ 
และหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทำงหลวง กรมทำงหลวง
ชนบท เป็นต้น 

5. ควำมยั่งยืนของ
โครงกำร 

พึงพอใจมำก 
(A) 

กฟภ. ได้มอบหมำยให้กองบ ำรุงรักษำระบบไฟฟ้ำ ดูแลสถำนีไฟฟ้ำ  
กองอุปกรณ์ป้องกันและรีเลย์ ดูแลระบบป้องกัน และฝ่ำยปฏิบัติกำร
เครือข่ำย ดูแลสำยส่ง โดยมีแผนซ่อมบ ำรุง ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งมีเจ้ำหน้ำที่ 
รวมทั้งหมด 170 คน โดยมีวิศวกร 80 คน ประกอบกับสถำนะทำงกำร
เงินของ กฟภ. อยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคง อีกทั้งยังได้น ำเทคโนโลยีมำปรับใช้
เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรแทนกำรปฏิบัติงำน 24 ชั่วโมง ดังนั้น  
จึงประเมินได้ในระดับพึงพอใจมำก (A) 
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เอกสารแนบ 1 : รายงานหนี้สาธารณะคงค้างรายเดือน ณ 30 กันยายน 2555 

 
 

หน่วย: ล้านบาท

ณ 31 ส.ค. 2555  % GDP  ณ 30 ก.ย. 2555  % GDP  เพ่ิม/(ลด)

(1) (2) (3) (4) (3)-(1)

1. หน้ีของรฐับาล (1.1+1.2+1.3) 3,629,352.22 32.50 3,515,010.95 31.26       (114,341.27)

   1.1 หน้ีทีร่ฐับาลกู้โดยตรง 2,344,420.37 21.00 2,381,879.10 21.18 37,458.73        

        -หนี้ต่างประเทศ 50,079.33 52,647.68 2,568.35          

        -หนี้ในประเทศ 2,294,341.04 2,329,231.42 34,890.38        

            - เงินกูเ้พือ่ชดเชยการขาดดุลเงินงบประมาณและการบริหารหนี้ 1,880,130.87 1,913,616.78 33,485.91        

                   - ระยะส้ัน (ต๋ัวเงินคลังและเงินกูร้ะยะส้ัน) 150,000.00 119,908.66 (30,091.34)       

                   - ระยะยาว (พนัธบตัรและตราสารหนี้อืน่) 1,730,130.87 1,793,708.12 63,577.25         

            - เงินกูเ้พือ่ฟืน้ฟแูละเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ 398,940.09             398,572.29            (367.80)           

            - เงินกูเ้พือ่น าเขา้กองทุนส่งเสริมการประกนัภัยพบิติั 58.20                     86.41                    28.20              

            - เงินกูเ้พือ่วางระบบบริหารจัดการน้ า 1,200.00                 1,800.00                600.00             

            - เงินกูใ้หกู้ต่้อ 14,011.88               15,155.95              1,144.07          

   1.2 หน้ีทีร่ฐับาลกู้เพ่ือชดเชยความเสียหายใหแ้ก่กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 1,133,131.85 10.15 1,133,131.85 10.08 -                     

            - FIDF 1 463,275.20 463,275.20 -                     

            - FIDF 3 669,856.65 669,856.65 -                     

   1.3 หน้ีเงินกู้ล่วงหน้าเพ่ือปรบัโครงสรา้งหน้ี 4 151,800.00 1.36 0.00 0.00 (151,800.00)     

            - FIDF 1 -                           -                          -                     

            - FIDF 3 151,800.00 0.00 (151,800.00)     

2. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีไ่ม่เป็นสถาบันการเงิน (2.1 + 2.2) 1,049,058.82 9.40 1,064,289.11 9.47          15,230.29

   2.1 หน้ีทีร่ฐับาลค้้าประกัน 489,814.59 4.39 495,478.80 4.41            5,664.21

        -หนี้ต่างประเทศ 162,985.16 160,111.84          (2,873.32)

        -หนี้ในประเทศ 326,829.43 335,366.96            8,537.53

   2.2 หน้ีทีร่ฐับาลไม่ค้้าประกัน 559,244.23 5.01 568,810.31 5.06            9,566.08

        -หนี้ต่างประเทศ 114,798.55 122,702.89            7,904.34

        -หนี้ในประเทศ 444,445.68 446,107.42            1,661.74

3. หน้ีรฐัวสิาหกิจทีเ่ป็นสถาบันการเงิน (รฐับาลค้้าประกัน) 351,986.95 3.15 352,207.35 3.13              220.40

        -หนี้ต่างประเทศ 5,468.95 5,209.35             (259.60)

        -หนี้ในประเทศ 346,518.00 346,998.00              480.00

4. หน้ีกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ  (4.1+4.2) -                           -            -                          -                                   - 

   4.1 หนี้ท่ีรัฐบาลค้ าประกนั -                           -                                                - 

   4.2 หนี้ท่ีรัฐบาลไม่ค้ าประกนั -                           -                                                - 

5. หน้ีหน่วยงานอ่ืนของรฐั  (5.1+5.2) 6,560.82                0.06       5,732.21               0.05                   (828.61)

   5.1 หนี้ท่ีรัฐบาลค้ าประกนั -                           -                                                - 

   5.2 หนี้ท่ีรัฐบาลไม่ค้ าประกนั 6,560.82                5,732.21                          (828.61)

รวม (1+2+3+4+5) 5,036,958.81 45.11 4,937,239.62 43.91         (99,719.19)

2,3 2,3

5

5
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หมำยเหต:ุ  
1. ตัวเลขในตำรำงเป็นตัวเลขเบื้องต้น (Preliminary) และไม่รวมหนี้ของ SPV จ ำนวน 23,999.90 ล้ำนบำท ท่ีรัฐบำลมภีำระผูกพัน
ต้องจ่ำยภำยใตส้ัญญำเช่ำพื้นที่อำคำร สัญญำบริกำรจดัหำเฟอร์นเิจอร์ และสัญญำโอนสิทธิเรียกร้องของโครงกำร ศูนย์รำชกำร
กรุงเทพมหำนคร ถ. แจ้งวัฒนะ  
2. GDP ปี 2554 และประมำณกำร GDP 2555 เท่ำกับ 10,540.10 พันล้ำนบำท และ 11,478.60 พันล้ำนบำท ตำมล ำดับ (สศช. 
ณ 20 สิงหำคม 2555) 
3. สบน. ได้ปรับวิธีกำรค ำนวณ GDP ในแต่ละเดือน เพื่อให้สดัส่วน Debt/GDP สะท้อนค่ำท่ีใกล้เคยีงควำมเป็นจริงท่ีสุด โดยได้
ค ำนวณ GDP ของเดือนสิงหำคม 2555 ดังนี้ [(GDP ปี 54/12)*4]+[(GDP ปี 55/12)*8] เท่ำกับ 11,165.77 พันล้ำนบำท และ GDP 
ของเดือนกันยำยน 2555 ดังนี้ [(GDP ปี 54/12)*3]+[(GDP ปี 55/12)*9] เท่ำกับ 11,243.98 พันล้ำนบำท  
4. มำตรำ 24/1 ตำมพระรำชบญัญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ ได้ให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงิน
เพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้ท่ีมจี ำนวนมำกและเห็นว่ำไมส่มควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้ดังกล่ำวได้ในครำวเดียวกัน โดยให้สำมำรถ
ทยอยกู้เงินล่วงหน้ำได้ไมเ่กิน 12 เดือนก่อนวันท่ีหนี้ครบก ำหนดช ำระ และให้น ำเงินกู้ดังกล่ำวส่งเข้ำกองทุนบริหำรเงินกู้เพื่อกำร
ปรับโครงสร้ำงหนีส้ำธำรณะและพฒันำตลำดตรำสำรหนี้ในประเทศให้เป็นผู้บริหำรเงิน โดยจะน ำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีควำม
มั่นคงสูง เช่น ตรำสำรหนี้ท่ีออกหรือค้ ำประกันโดยกระทรวงกำรคลัง ตรำสำรหนี้ท่ีออกเป็นเงินตรำสกุลหลักและออกหรือค้ ำประกัน
โดยรัฐบำลต่ำงประเทศ กำรท ำธุรกรรมซื้อโดยมีสญัญำจะขำยคืนซึ่งตรำสำรหนี้ท่ีออกโดยกระทรวงกำรคลัง หรือลงทุนในตรำสำร
หนี้อ่ืน ที่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือสูงสุดจำกบริษัทจัดอันดบัควำมน่ำเชื่อถือ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและเป็นกำรลดต้นทุน
ของกำรกู้เงิน 
5. สบน. ได้มีกำรปรบัปรุงตัวเลขหนี้เดือนสิงหำคม 2555 เนื่องจำกรัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่นของรฐัได้มีกำรรำยงำนข้อมูล
เพิ่มเตมิ โดยหนี้ของรัฐวสิำหกิจทีไ่ม่เป็นสถำบันกำรเงินในส่วนท่ีรัฐบำลไม่ค้ ำประกันในประเทศไดม้ีกำรเปลีย่นแปลงเพิ่มขึ้นจำก 
419,445.68 ล้ำนบำท เป็น 444,445.68 ล้ำนบำท และหนี้หน่วยงำนอ่ืนของรัฐได้มีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจำก 6,541.85  
ล้ำนบำท เป็น 6,560.82 ล้ำนบำท ท ำให้สุทธิแล้วหนี้ในเดือนสิงหำคม 2555 เพิ่มขึ้นจำก 5,011,939.84 ล้ำนบำท เป็น 
5,036,958.81 ล้ำนบำท 
 
ที่มา : ส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ ส านักนโยบายและแผน  
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เอกสารแนบ 2 : ตารางแสดงต้นทุนเฉลี่ย สัดส่วนหนี้ระยะยาวและหนี้ระยะสั้น 
 
 หนี้สาธารณะ 

คงค้าง  
(ล้านบาท) 

อัตรา
ดอกเบี้ย
เฉลี่ย 

หนี้ระยะยาว หนี้ระยะสั้น 
(ล้านบาท) % (ล้านบาท) % 

1. หนี้ของรัฐบำล 3,515,010.95 4.11 3,300,752.29 93.90 214,258.66 6.10 
2. หนี้ของรัฐวิสำหกิจที่ 
ไม่เป็นสถำบันกำรเงิน 

1,064,289.11 3.79 1,048,250.37 98.49 16,038.74 1.51 

3. หนี้ของรัฐวิสำหกิจที่ 
เป็นสถำบันกำรเงิน  
(รัฐบำลค้ ำประกัน) 

352,207.35 3.62 308,957.35 87.72 43,250.00 12.28 

4. หนี้สินของกองทุนเพ่ือ 
กำรฟ้ืนฟูฯ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. หนี้หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ 5,732.21 3.44 682.21 11.90 5,050.00 88.10 
รวม 4,937,239.62 4.01 4,658,642.22 94.36 278,597.40 5.64 

ที่มา : ส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ ส านักนโยบายและแผน  
 

 

 


