
รายงานผลการดาํเนินการตามมาตรา 17
แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548

และที่แกไขเพิ่มเติม ประจาํปงบประมาณ 2551
ตอ

รัฐสภา

รายงานผลการกูเงินและค้าํประกันเงินกู
(เลมที่ 1/3)

จัดทําโดย สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง
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1. ความเปนมาและขอเท็จจริง

ตามที่ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และตามความในมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติการ
บริหารหนี้สาธารณะฯ กําหนดใหกระทรวงการคลังรายงานการกูเงินและค้ําประกันที่กระทําในป
งบประมาณที่ลวงมาแลวใหรัฐสภาทราบภายใน 60 วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ โดยรายงาน
ดังกลาวอยางนอยตองระบุรายละเอียดการกูเงินและการค้ําประกัน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ที่ไดรับหรือ
คาดวาจะไดรับ

ในการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศในแตละป คณะกรรมการนโยบายและกํากับ
การบริหารหนี้สาธารณะโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีไดจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําป
งบประมาณขึน้ เพ่ือเปนกรอบในการดาํเนนิการบริหารและจดัการหนีส้าธารณะ รวมทัง้มกีารปรบัปรงุ
แผนในระหวางปเพ่ือใหสอดคลองกับฐานะการคลงัของรฐับาล ความตองการใชเงินกู และภาวะตลาด
ที่เอ้ืออํานวยตอการบริหารหนี้ ซึ่งแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประกอบดวย 6 แผนงานยอย คอื

1. แผนการบริหารและจัดการเงินกูในประเทศของรัฐบาล
เปนการบริหารและจัดการเงินกูในประเทศของรัฐบาล ทั้งสวนของการกูเงินเพื่อ

ชดเชยการขาดดลุงบประมาณ การบรหิารดลุเงินสดเพือ่รองรบัธรุกรรมรายจายของรฐับาล และการ
บรหิารหนี ้เพ่ือใหการบริหารหนี้มีประสิทธิภาพ ลดตนทุนเงินกู และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคต

2. แผนการบริหารและจัดการเงินกูเพื่อชดใชความเสียหายใหกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF)

เปนการกูเงินภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการ
เงินกูเพ่ือชวยเหลอืกองทนุเพือ่การฟนฟแูละพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิ พ.ศ. 2541 และพระราชกาํหนด
ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพ่ือชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินระยะที่สอง พ.ศ. 2545

3. แผนการบริหารเงินกูเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน
เปนการบริหารเงินกูภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อ

เสริมสรางความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541
4. แผนการบริหารและจัดการเงินกูในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

เปนการบริหารและจัดการเงินกูในประเทศของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งประกอบดวย
การกูเงินใหมและการบริหารหนี้ โดยสามารถจําแนกไดตามวัตถุประสงค คือ

4.1 เงินกูในประเทศทดแทนเงินกูจากตางประเทศ
เปนการกูเงินบาทจากแหลงทุนในประเทศเพื่อใชจายในสวนของคาใชจาย

ที่เปนเงินตราตางประเทศ (Foreign Cost) ซึ่งไดกําหนดไวเดิมวาจะกูจากตลาดเงินทุนตางประเทศ
และแหลง Export Credit โดยมเีปาหมายเพือ่ลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น ลดตนทนุการกูเงิน
และสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
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4.2 เงินกูเงินบาทสมทบโครงการเงินกูจากตางประเทศ
เปนการกูเงินบาทเพื่อสมทบคาใชจายในการดําเนินโครงการเงินกู

ตางประเทศ ใหสอดคลองกับกําหนดการใชเงินเพื่อใหสามารถดําเนินโครงการไดแลวเสร็จตาม
แผนงานและเปาหมายที่กําหนด

4.3 เงินกูเพ่ือลงทุน
เปนการกูเงินจากแหลงทนุในประเทศเพือ่เปนคาใชจายในโครงการลงทนุ

4.4 เงินกูเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ
เปนการกูเงินเพื่อใชจายในการดําเนินงานปกติทั่วไปของหนวยงาน

4.5 การบริหารและจัดการหนี้
มีเปาหมายเพื่อบริหารหนี้ใหมีประสิทธิภาพโดยมีตนทุนต่ํา และปรับ

ภาระหนี้ไมใหกระจุกตัวภายใตกรอบความเสี่ยงที่มีผลระยะยาว รวมทั้งสามารถลดตนทุนเงินกู
และลดภาระดอกเบี้ยในอนาคต หรือปดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใชเครื่องมือทาง
การเงินตางๆ ไดแก การ Roll-over การ Refinance และการทํา Swap Arrangement เปนตน

5. แผนการกอหนี้จากตางประเทศ
เปนการกูเงินจากแหลงเงินตางประเทศเพื่อใชในโครงการลงทุนที่มีคาใชจาย

สวนหนึ่งที่ตองจายเปนเงินตราตางประเทศ
6. แผนการบริหารหนี้ตางประเทศ

มีเปาหมายเพื่อบริหารหนี้ตางประเทศใหมีประสิทธิภาพโดยมีตนทุนต่ํา และ
ปรับภาระหนี้ไมใหกระจุกตัวภายใตกรอบความเสี่ยงที่มีผลระยะยาว รวมทั้งสามารถลดตนทุนเงินกู
ลดภาระดอกเบี้ยในอนาคต หรือปดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเปนการบริหารหนี้
ทั้งในสวนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

ในปงบประมาณ 2551 คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
รวมทัง้การปรับปรงุแผนในระหวางปรวม 3 ครัง้ ซึง่มวีงเงินดาํเนนิการทัง้ส้ิน 989,272.44 ลานบาท
ดังนี้

หนวย : ลานบาท
แผน วงเงิน

1. การบริหารและจัดการเงินกูในประเทศของรัฐบาล 465,995.00
2. การบริหารและจัดการเงินกูเพ่ือชดใชความเสียหายให FIDF 25,000.00
3. การบริหารเงินกูเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน N.A.
4. การบรหิารและจดัการเงนิกูในประเทศของรฐัวสิาหกจิ 376,597.59
5. การกอหนี้จากตางประเทศ 23,319.36
6. การบริหารหนี้ตางประเทศ 98,360.49

รวม 989,272.44
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2. ผลการดาํเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาํปงบประมาณ 2551

กระทรวงการคลังขอรายงานผลการดําเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจําปงบประมาณ 2551 โดย ณ ส้ินเดือนกันยายน 2551 สามารถดําเนินการไดทั้งส้ิน
794,846.15 ลานบาท จากวงเงินในแผนฯ 989,272.44 ลานบาท คิดเปนรอยละ 80.35 โดยมี
ผลของแตละแผนงานยอย ดังนี้

รายการ แผน ผลดาํเนินงาน คิดเปน
รอยละ

1. การบริหารและจัดการเงินกูในประเทศของ
รัฐบาล

465,995.00 391,950.00 84.11

2. การบริหารและจัดการเงินกูเพ่ือชดใชความ
เสียหายให FIDF

25,000.00 25,000.00 100.00

3. การบริหารเงินกูเพ่ือเสริมสรางความมั่นคง
ของระบบสถาบันการเงิน

N.A. - -

4. การบริหารและจัดการเงินกูในประเทศของ
รัฐวิสาหกิจ

376,597.59 327,923.49 87.08

5. การกอหนี้จากตางประเทศ 23,319.36 24,196.79 103.76*
6. การบริหารหนี้ตางประเทศ 98,360.49 25,775.87 26.21

รวม 989,272.44 794,846.15 80.35
หมายเหตุ * ผลการดําเนินงานมากกวาเปนผลจากอัตราแลกเปลี่ยน แตหากคิดผลการดําเนินงานตามสกุลเงินที่กู

ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 98.86

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 การบริหารและจัดการเงินกูในประเทศของรัฐบาล

กระทรวงการคลังไดดําเนินการดังนี้
2.1.1 กูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จํานวน 165,000 ลานบาท

โดยออกพันธบัตรรัฐบาล จํานวน 5 รุน วงเงินรวม 100,050 ลานบาท พันธบัตรออมทรัพย 12 รุน
วงเงินรวม 18,000 ลานบาท ตั๋วสัญญาใชเงิน จํานวน 4 รุน วงเงินรวม 25,950 ลานบาท และ
ตั๋วเงินคลัง จํานวน 21,000 ลานบาท หลังจากนั้นดําเนินการแปลงเปนพันธบัตรระยะยาว 3 รุน

2.1.2 Roll-over ตั๋วเงินคลังเพ่ือบริหารดุลเงินสด วงเงิน 80,000 ลานบาท
และตั๋วเงินคลังที่ไดกูมาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่สะสมมาในชวงปงบประมาณ 2542-
2547 จาํนวน 67,000 ลานบาท ซึง่ในการกาํหนดวงเงนิตัว๋เงินคลงัทีจ่ะออกจะพิจารณาใหสอดคลอง
กับกระแสเงินสดรับ-จายของรัฐบาล เพ่ือใหมีเงินสดเพียงพอตอการรองรับธุรกรรมการใชจายของ
รัฐบาล โดยมีตนทุนการกูเงินที่เหมาะสมและสอดคลองกับภาวะตลาด
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2.1.3 Roll-over พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกําหนดไถถอน จํานวน 34,950
ลานบาท โดยกูเงินระยะสั้นมาชําระคืนในวันที่ครบกําหนด จากนั้นไดทยอยออกพันธบัตรรัฐบาล
เพ่ือการบริหารหนี้ วงเงินรวม 34,657 ลานบาท และนาํเงิน Premium ในบญัชสีะสม จาํนวน 293
ลานบาท มาสมทบเพื่อไปชําระคืนตนเงินกูระยะสั้น ทําใหสามารถลดหนี้คงคางได 293 ลานบาท

2.1.4 Roll-over พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ที่ครบกําหนดไถถอน
จํานวน 37,500 ลานบาท โดยกูเงินระยะสั้น จํานวน 22,000 ลานบาท และนําเงินจากงบชําระหนี้
ที่สามารถประหยัด จํานวน 15,500 ลานบาท มาสมทบเพื่อชําระคืนในวันที่ครบกําหนด จากนั้น
ไดทยอยออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ วงเงินรวม 21,925 ลานบาท และเงิน Premium
ในบญัชสีะสม จาํนวน 75 ลานบาท มาสมทบเพื่อไปชําระคืนตนเงินกูระยะสั้น ทําใหสามารถลดหนี้
คงคางได 15,575 ลานบาท

2.1.5 Roll-over ตั๋วสัญญาใชเงินที่ครบกําหนดไถถอน จํานวน 5,000
ลานบาท โดยออกตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อการบริหารหนี้

2.1.6 ชําระคืนตั๋วสัญญาใชเงินกอนครบกําหนด (Prepayment) จํานวน
2,500 ลานบาท โดยใชเงินจากงบชําระหนี้ที่สามารถประหยัดได ทําใหลดยอดหนี้คงคางลงตาม
จํานวนดังกลาว และลดภาระดอกเบี้ย จํานวน 41.25 ลานบาท

2.2 การบริหารและจัดการเงินกูเพื่อชดใชความเสียหายให FIDF
กระทรวงการคลังไดดําเนินการดังนี้
2.2.1 Roll-over ตั๋วสัญญาใชเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้ (FIDF 1) ที่ครบ

กําหนดไถถอน จํานวน 10,000 ลานบาท โดยกูเงินระยะสั้น จํานวน 6,000 ลานบาท และนําเงิน
Premium จากการประมูลพันธบัตร จํานวน 4,000 ลานบาท มาสมทบเพื่อชําระคืนในวันครบกําหนด
จากนั้นไดดําเนินการออกพันธบัตรเพื่อการปรับโครงสรางหนี้ มาชําระคืนเงินกูระยะสั้นและเงิน
Premium จากการประมูลพันธบัตร

2.2.2 Roll-over พันธบัตรรัฐบาลกรณีพิเศษ (FIDF 3) ทีค่รบกาํหนด
ไถถอน จาํนวน 15,000 ลานบาท โดยกูเงินระยะสัน้ จาํนวน 9,506 ลานบาท และนาํเงินทดรองจาย
จากบญัชเีงินฝากกระทรวงการคลงั จาํนวน 5,494 ลานบาท มาสมทบเพื่อชําระคืนในวันครบกําหนด
จากนั้นไดออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสรางหนี้เพ่ือชําระคืนเงินกูระยะสั้นและเงินทดรอง
จายจากบญัชเีงินฝากกระทรวงการคลงั

2.3 การบริหารเงินกูเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน
 ไมมีการดําเนินงาน แตหากในระหวางปสามารถขายหุนบุริมสิทธิ์และหุนกู

ดอยสิทธิ์ตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 และช้ันที่ 2 ได สามารถนาํเสนอขอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลงัใชเงินคงคลงัไถถอนพนัธบตัรรฐับาลดงักลาวได และจะตองตัง้เงินรายจายเพือ่ชดใช
เงินคงคลังตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.
2502 ในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ หรือในกฎหมายวาดวย
การโอนงบประมาณรายจาย หรือกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตอไป
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2.4 การบริหารและจัดการเงินกูในประเทศของรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลังไดใหความเห็นชอบในแนวทาง รูปแบบ และเง่ือนไขการ

กูเงินในประเทศทีสํ่านกังานบรหิารหนีส้าธารณะไดรวมกบัรฐัวสิาหกจิพจิารณา โดยรฐัวสิาหกจิตางๆ
ไดลงนามผูกพันการกูเงินและบริหารหนี้รวมทั้งส้ิน 327,923.49 ลานบาท โดยแยกเปนเงินกูที่
รัฐบาลค้ําประกัน 250,443.49 ลานบาท และเงินกูที่รัฐบาลไมค้ํากัน 77,480 ลานบาท ซึ่งมีสาระ
สําคัญสรุปได ดังนี้

2.4.1 เงินกูในประเทศทดแทนเงินกูจากตางประเทศ
รัฐวิสาหกิจ 3 แหง กูเงินในประเทศทดแทนเงินกูจากตางประเทศ

วงเงินรวม 8,851.55 ลานบาท ไดแก
(1) การไฟฟานครหลวง วงเงิน 1,100 ลานบาท
(2) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย วงเงิน 7,591.55 ลานบาท
(3) การไฟฟาสวนภูมิภาค วงเงิน 160 ลานบาท

2.4.2 เงินกูเงินบาทสมทบโครงการเงินกูจากตางประเทศ
รัฐวิสาหกิจ 4 แหง กูเงินบาทสมทบโครงการเงินกูจากตางประเทศ

วงเงินรวม 8,876.75 ลานบาท ไดแก
(1) การประปานครหลวง วงเงิน 1,000 ลานบาท
(2) การไฟฟานครหลวง วงเงิน 4,900 ลานบาท
(3) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย วงเงิน 2,408.45 ลานบาท
(4) การไฟฟาสวนภูมิภาค วงเงิน 568.30 ลานบาท

2.4.3 เงินกูเพ่ือลงทุน
รัฐวสิาหกจิ 5 แหง กูเงินเพือ่ลงทนุ วงเงินรวม 57,876.98 ลานบาท ไดแก
(1) การเคหะแหงชาติ วงเงิน 21,200 ลานบาท
(2) การทางพิเศษแหงประเทศไทย วงเงิน 7,718 ลานบาท
(3) การประปานครหลวง วงเงิน 500 ลานบาท
(4) การไฟฟาสวนภูมิภาค วงเงิน 4,371.70 ลานบาท
(5) การรถไฟแหงประเทศไทย วงเงิน 24,087.28 ลานบาท

2.4.4 เงินกูเพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียนและอื่นๆ
รัฐวิสาหกิจ 4 แหง กูเงินเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนและอื่นๆ วงเงินรวม

16,609.88 ลานบาท ไดแก
(1) การรถไฟแหงประเทศไทย วงเงิน 4,274 ลานบาท
(2) องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ วงเงิน 7,335.88 ลานบาท
(3) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร วงเงิน 2,000 ลานบาท
(4) ธนาคารอาคารสงเคราะห วงเงิน 3,000 ลานบาท

2.4.5 การบรหิารและจดัการหนี ้วงเงนิรวม 235,708.33 ลานบาท ประกอบดวย
(1) การ Roll-over : รัฐวิสาหกิจ 6 แหง ได Roll-over เงินกูที่ครบ

กําหนดชําระคืนใหสอดคลองกับระยะคืนทุนของโครงการ วงเงินรวม 68,449.45 ลานบาท ไดแก
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1) การเคหะแหงชาติ วงเงิน 26,100 ลานบาท
2) การทางพิเศษแหงประเทศไทย วงเงิน 6,200 ลานบาท
3) การรถไฟแหงประเทศไทย วงเงิน 3,000 ลานบาท
4) องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ วงเงิน 5,069.45 ลานบาท
5) ธนาคารเพือ่การสงออกและนาํเขาแหงประเทศไทย วงเงนิ 11,080 ลานบาท
6) ธนาคารอาคารสงเคราะห วงเงิน 17,000 ลานบาท

ทั้งนี้ ไดปรับลดวงเงินกูที่จะ Roll-over จากวงเงิน 75,473.45 ลานบาท เปนวงเงิน 68,449.45
ลานบาท จึงเปนการลดหนี้เดิมลง 7,024 ลานบาท

(2) การ Refinance : รัฐวสิาหกจิ 5 แหง ได Refinance เงินกูในประเทศ
วงเงินรวม 167,258.88 ลานบาท ไดแก

1) กองทนุเพือ่การฟนฟแูละพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิ วงเงิน
116,794.60 ลานบาท

2) การเคหะแหงชาต ิวงเงิน 14,100 ลานบาท
3) การประปานครหลวง วงเงิน 800 ลานบาท
4) การทางพิเศษแหงประเทศไทย วงเงิน 16,577 ลานบาท
5) การรถไฟแหงประเทศไทย วงเงิน 18,987.28 ลานบาท

ทั้งนี้ จากการดําเนินงานสามารถลดหนี้คงคาง 23,929.40 ลานบาท และประหยัดดอกเบี้ย 44.29
ลานบาท

2.5 การกอหนี้จากตางประเทศ
กระทรวงการคลังไดใหความเห็นชอบในแนวทาง รูปแบบ และเง่ือนไขการ

กูเงินจากตางประเทศทีสํ่านกังานบริหารหนีส้าธารณะไดรวมกบัรฐัวสิาหกจิพจิารณา โดยรฐัวสิาหกจิ
2 แหง ไดลงนามผกูพันการกูเงินรวม 748.56 ลานเหรยีญสหรฐั หรือเทยีบเทา 24,196.79 ลานบาท
โดยเปนเงินกูทีรั่ฐบาลค้าํประกนั 628.56 ลานเหรยีญสหรฐั หรือเทยีบเทา 19,876.79 ลานบาท และ
ไมค้ําประกัน 120 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทา 4,320 ลานบาท ไดแก

1) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย วงเงนิ 628.56 ลานเหรยีญสหรฐั
หรือเทยีบเทา 19,876.79 ลานบาท

2) ธนาคารเพือ่การสงออกและนาํเขาแหงประเทศไทย วงเงนิ 120 ลานเหรยีญ
สหรัฐ หรือเทยีบเทา 4,320 ลานบาท

2.6 การบริหารหนี้ตางประเทศ
กระทรวงการคลังไดดําเนินการบริหารหนี้ตางประเทศเพื่อลดตนทุนการกูยืมเงิน

และไดเสนอแนะแนวทางการบริหารหนี้ใหกับรัฐวิสาหกิจเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในป
งบประมาณ 2551 กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจไดดําเนินการบริหารหนี้ตางประเทศรวม
25,775.87 ลานบาท ซึ่งสามารถลดยอดหนี้คงคางลง 685.63 ลานบาท ลดภาระดอกเบี้ยได
2,065.34 ลานบาท ประกอบดวย
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2.6.1. รัฐบาล : กระทรวงการคลังไดบริหารหนี้ตางประเทศ 22,000.13 ลานบาท
ซึ่งสามารถลดหนี้คงคางลง 1.89 ลานบาท ลดภาระดอกเบี้ยได 1,589.25 ลานบาท แบงเปน

(1) การทํา Prepayment เงินกูภายใตโปรแกรม Euro Commercial
Paper (ECP) ที่ใชเปน Bridge Financing เงินกูธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน
(JBIC) วงเงิน 1.89 ลานบาท โดยใชงบชําระหนี้ ซึ่งสามารถลดหนี้คงคางลงตามจํานวนดังกลาว และ
ลดภาระดอกเบี้ยได 0.325 ลานบาท

(2) การทํา Refinance เงินกู JBIC วงเงินรวม 16,967.50 ลานบาท
โดยการออก ECP เพ่ือใชเปน Bridge Financing กอน หลังจากนั้นไดดําเนินการออก Samurai Bond
จํานวน 3 รุน เพ่ือนํามาชําระคืนเงินกู ECP และไดดําเนินการแปลงหนี้ Samurai Bond จํานวน 1 รุน
โดยแปลงหนี้เฉพาะในสวนของดอกเบี้ยจากสกุลเงินเยนเปนเงินบาท เพ่ือปดความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปล่ียน ซึ่งจากการดําเนินงานสามารถลดภาระดอกเบี้ยได 1,588.92 ลานบาท

(3) การทํา Swap Arrangement เงินกู JBIC วงเงิน 5,030.74
ลานบาท โดยแปลงอัตราดอกเบี้ยคงที่เปนอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

2.6.2 รัฐวิสาหกิจ : รัฐวิสาหกิจไดบริหารหนี้ตางประเทศ 3,775.74 ลานบาท
ซึ่งสามารถลดหนี้คงคางลง 683.74 ลานบาท ลดภาระดอกเบี้ยได 476.09 ลานบาท แบงเปน

(1) การไฟฟานครหลวงไดทํา Prepayment เงินกู Nordic Investment
Bank (NIB) จํานวน 230.03 ลานบาท โดยใชเงินรายไดจากการดําเนินงาน ทําใหลดยอดหนี้คงคาง
ลงตามจํานวนดังกลาว และลดภาระดอกเบี้ย 8 ลานบาท

(2) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดทํา Prepayment เงินกู NIB
จํานวน 453.63 ลานบาท โดยใชเงินรายไดจากการดําเนินงาน ทําใหลดยอดหนี้คงคางลงตามจํานวน
ดังกลาว และลดภาระดอกเบี้ย 104 ลานบาท

(3) การรถไฟแหงประเทศไทยไดทํา Prepayment และ Refinance เงินกู
JBIC โดยใชเงินรายไดจากการดําเนินงาน จํานวน 0.08 ลานบาท และการออกพันธบัตรและกูเงินจาก
สถาบันการเงินในประเทศ กระทรวงการคลังค้ําประกัน วงเงินรวม 3,092 ลานบาท ซึ่งสามารถลดหนี้
คงคางลง 0.08 ลานบาท และลดภาระดอกเบี้ย 364.09 ลานบาท

นอกจากการดําเนินการตาม 6 แผนงานยอยที่ไดกลาวมาแลว ยังมีการกูเงินและ
บริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไดรับยกเวนไมตองอยูภายใตกรอบวงเงินการกูเงินและบริหารหนี้ของ
แผนการบริหารหนีส้าธารณะ โดยกาํหนดเปนวงเงนินอกแผนการกูเงินและบรหิารหนีป้กต ิเพ่ือใหเกิด
ความคลองตวัในการดําเนินงาน แตยังคงตองดําเนินการตามขั้นตอนการกูเงินของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ
ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท คือ

1. การกูเงินและบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่สถานะเปนบริษัทมหาชนจํากัด
ในปงบประมาณ 2551 รัฐวิสาหกิจ 3 แหงไดกูเงินและบริหารหนี้รวม 40,889.33

ลานบาท ไดแก
(1) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดกูเงินและบริหารหนี้รวม 11,320.33

ลานบาท แบงเปน
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1) การกูเงินเพื่อชําระคาจัดซื้อเคร่ืองบิน B777-200 ER จํานวน 1 ลํา
วงเงินรวม 3,820.33 ลานบาท

2) การ Roll-over  เงินกูจากตางประเทศ วงเงินรวม 7,500 ลานบาท โดย
การออกหุนกูในประเทศ ทั้งนี้ เปนการปรับลดวงเงิน Roll-0ver ที่กําหนดไวจากเดิม จึงทําใหลดหนี้
คงคางลง 4,904.91 ลานบาท

(2) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดกูเงินและบริหารหนี้รวม 28,554 ลานบาท
แบงเปน

1) การออกหุนกูในประเทศ วงเงิน 8,000 ลานบาท
2) การบรหิารหนี ้วงเงิน 20,554 ลานบาท แบงเปนการบรหิารหนีใ้นประเทศ

โดยการแปลงหนี้จากสกุลเงินบาทเปนดอลลารสหรัฐ วงเงิน 10,054 ลานบาท และการบริหารหนี้
ตางประเทศโดยการแปลงหนี้สกุลเงินเยนเปนดอลลารสหรัฐ และแปลงหนี้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปน
อัตราดอกเบี้ยคงที่ วงเงินรวม 10,500 ลานบาท

(3) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ได Prepayment เงินกู JBIC จํานวน
1,015 ลานบาท โดยใชเงินรายไดจากการดําเนินงาน ทําใหลดภาระดอกเบี้ยได 146 ลานบาท

2. การกูเงินระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคลองในรูป Credit Line การกูเงินผอนปรนจาก
ธนาคารแหงประเทศไทย การ Roll-over เงินกูผอนปรนจากธนาคารแหงประเทศไทย และการ
Roll-over เงินกูเพ่ือดําเนินงานตามโครงการเฉพาะกิจตามนโยบายรัฐบาลของรัฐวิสาหกิจ

ในปงบประมาณ 2551 รัฐวิสาหกิจ 9 แหง ไดกูเงินและ Roll-over รวม
21,372.57 ลานบาท โดยแยกเปนเงินกูที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน 8,542.57 ลานบาท และเงินกู
ที่กระทรวงการคลังไมค้ําประกัน 12,830 ลานบาท ดังนี้

(1) เงินกูระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคลองในรูป Credit Line รัฐวิสาหกิจ 5 แหงได
กูเงินเพื่อเสริมสภาพคลองรวม 13,630 ลานบาท ไดแก

1) การเคหะแหงชาติ วงเงิน 780 ลานบาท
2) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย วงเงิน 9,000 ลานบาท
3) การไฟฟาสวนภูมิภาค วงเงิน 3,000 ลานบาท
4) การรถไฟแหงประเทศไทย วงเงิน 800 ลานบาท
5) องคการอุตสาหกรรมปาไม วงเงิน 50 ลานบาท

(2) การ Roll-over เงินกูผอนปรนจากธนาคารแหงประเทศไทย รัฐวสิาหกจิ 3 แหง
ได Roll-over เงินกูผอนปรนจากธนาคารแหงประเทศไทย วงเงนิรวม 3,128 ลานบาท ไดแก

1) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย วงเงิน
270 ลานบาท

2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร วงเงิน 1,800 ลานบาท
3) ธนาคารเพือ่การสงออกและนาํเขาแหงประเทศไทย วงเงนิ 1,058 ลานบาท

ทั้งนี้ เปนการปรบัลดวงเงิน Roll-over จากเดิมที่กําหนดไว ทําใหลดหนี้คงคางลง 4,200 ลานบาท
(3) การ Roll-over เงินกูเพ่ือดําเนินงานตามโครงการเฉพาะกิจตามนโยบาย

รัฐบาล ซึ่งองคการตลาดเพื่อการเกษตร ได Roll-over วงเงิน 4,614.57 ลานบาท
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3. สรุปผลการดาํเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะ ประจาํปงบประมาณ 2551
3.1 จากผลการดําเนินงานที่กลาวมาแลว กระทรวงการคลังไดดําเนินการบริหาร

และจัดการหนี้สาธารณะตามกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2551 เปน
จาํนวนทัง้ส้ิน 794,846.15 ลานบาท คดิเปนรอยละ 80.35 ของแผนฯ ดงัปรากฏตามตารางที ่1
และเมื่อรวมกับการกูเงินและบริหารหนี้ที่ไดรับยกเวนไมตองอยูภายใตกรอบวงเงินการกูเงินและ
บริหารหนี้ของแผนการบริหารหนีส้าธารณะ จาํนวน 62,261.90 ลานบาท แลว กระทรวงการคลงั
และรัฐวิสาหกิจไดกูเงินและบริหารหนี้รวม 857,108.05 ลานบาท ซึ่งแบงเปนการกูเงินใหม
จํานวน 306,862.28 ลานบาท และการบริหารหนี้ จํานวน 550,245.77 ลานบาท ดังนี้

หนวย : ลานบาท
ผลการดาํเนินงานหนวยงาน การกูใหม การบริหารหนี้ รวม

- รัฐบาล 165,000.00 273,950.13 438,950.13
- รัฐวิสาหกิจ 141,862.28 276,295.64 418,157.92

รวม 306,862.28 550,245.77 857,108.05

ทั้งนี้ การกูเงินและบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจจํานวน 418,157.92 ลานบาท แบงเปนการกูเงินและ
บริหารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน จํานวน 281,954.85 ลานบาท และไมค้ําประกัน จํานวน
136,203.07 ลานบาท โดยการค้าํประกนัเงินกูคดิเปนรอยละ 16.99 ของงบประมาณรายจายประจาํป
2551 (1,660,000 ลานบาท) ซึ่งยังคงอยูภายใตกรอบกฎหมายมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติการ
บริหารหนี้ฯ ที่กําหนดวา ในปงบประมาณหนึ่ง กระทรวงการคลังจะค้ําประกนัไดไมเกินรอยละ 20
ของงบประมาณรายจายประจําปที่ใชบังคับอยูในขณะนั้นและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม

3.2 จากการบริหารหนี้ในประเทศและตางประเทศ สามารถลดยอดหนีค้งคางได
60,126.94 ลานบาท และลดภาระดอกเบีย้ได 2,296.88 ลานบาท ซึ่งกระทรวงการคลังไดใชเครื่องมือ
ทางการเงินและอาศัยโอกาสที่ตลาดการเงินเอื้ออํานวยดําเนินการบริหารหนี้ในรูปแบบตางๆ เพ่ือให
การบริหารจัดการหนี้สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด

3.3 การจัดหาเงินกูของภาครัฐ ทําใหรัฐบาลมีเงินเพียงพอตอการใชจายของภาครฐั
รวมทั้งรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินโครงการ/แผนงานลงทุน ไดอยางตอเนื่อง ซึ่งจะชวยกระตุนเศรษฐกิจ
ของประเทศไดอีกทางหนึง่ โดยมโีครงการลงทนุทีสํ่าคญั เชน โครงการรถไฟฟาสายสมีวงของการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย โครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิของการ
รถไฟแหงประเทศไทย และโครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมจะนะของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย เปนตน

3.4 การออกพันธบัตรของรัฐบาล ทําใหมีปริมาณการออกพันธบัตรอยางสม่ําเสมอและ
เพียงพอที่จะสรางอัตราดอกเบี้ยอางอิง (Benchmark) เพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

สําหรับแนวทางการบริหารและจัดการหนี้ในอนาคต กระทรวงการคลังจะใหความ
สําคัญในการดาํเนนิการบรหิารหนีใ้นเชงิรุก เพ่ือใหเกิดประสทิธภิาพและประสิทธผิลสงูสุด และจะ
บรหิารหนีใ้หอยูภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง เพ่ือใหสามารถจัดหาเงินกูที่มีตนทุนต่ําและ
อยูภายใตกรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม
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ตารางที่ 1

หนวย : ลานบาท

แผน ผลการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ

1. การบริหารและจัดการเงินกูในประเทศของรัฐบาล 465,995.00 391,950.00 84.11
1.1 การกูเงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 165,000.00 165,000.00

1.2 การบริหารและจัดการหนี้ 300,995.00 226,950.00
(1) ตั๋วเงินคลัง 147,000.00 147,000.00
(2) พันธบัตร/ตราสารหนี้อื่นๆ 153,995.00 79,950.00

2. การบริหารและจัดการเงินกูเพ่ือชดใชความเสียหายให FIDF 25,000.00 25,000.00 100.00
2.1 FIDF1 (Roll-over/Repay) 10,000.00 10,000.00
2.2 FIDF3 (Roll-over) 15,000.00 15,000.00

3. การบริหารและจัดการเงินกูเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน
3.1 ลดยอดคงคาง N.A.

4. การบริหารและจัดการเงินกูในประเทศของรัฐวิสาหกิจ 376,597.59 327,923.49 87.08
4.1 เงินกูในประเทศทดแทนเงินกูจากตางประเทศ 9,151.88 8,851.55
4.2 เงินกูเงินบาทสมทบ 9,076.44 8,876.75
4.3 เงินกูเพื่อลงทุน 64,284.66 57,876.98
4.4 เงินกูเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ 38,559.88 16,609.88
4.5 การบริหารและจัดการหนี้ 255,524.73 235,708.33

(1) Roll-over 71,319.45 68,449.45
(2) Refinance/Swap Arrangement        184,205.28 167,258.88

5. การกอหนี้จากตางประเทศ 647.76 (MUSD) 23,319.36 24,196.79 103.76
5.1 รัฐบาลกูโดยตรง                                    
5.2 รัฐบาลค้ําประกัน                                520.35 (MUSD) 18,732.60 19,876.79
5.3 รัฐบาลไมค้ําประกัน                            127.41 (MUSD) 4,586.76 4,320.00

6. การบริหารหนี้ตางประเทศ 2,732.23 (MUSD) 98,360.49 25,775.87 26.21
6.1 รัฐบาล 711.03 (MUSD) 25,597.25 22,000.13
6.2 รัฐวิสาหกิจ 2,021.20 (MUSD) 72,763.24 3,775.74

รวม 989,272.44 794,846.15 80.35
หมายเหตุ * ผลการดําเนินงานมากกวาเปนผลจากอัตราแลกเปลี่ยน แตหากคิดผลการดําเนินงานตามสกุลเงินที่กู ผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ 98.86

รายการ

ผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2551

*

Por/ตารางประกอบรายงาน ป 2551_เลมท่ี 1/ตารางที่ 1 24/3/2009



                                                                                                                                                               

 
รายงานผลการดําเนนิการตามมาตรา 17 

แหงพระราชบัญญัติการบรหิารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 
และที่แกไขเพิม่เติม ประจําปงบประมาณ 2551  

ตอ  
รัฐสภา 

 
 

การติดตามผลการดําเนินโครงการเงินกู 
(เลมที่ 2/3) 

 
 
 
 
 

 
 
 

จัดทําโดย สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
กระทรวงการคลัง 
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การติดตามผลการดําเนินโครงการเงินกู 

 

1. ระบบการติดตามประเมินผล 
กระทรวงการคลัง โดยสาํนกังานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ไดดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรกลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน ประกอบดวยประเดน็ยุทธศาสตร 4 ประการ คือ  
ดานที่ 1 การบริหารการรับจายเงินภาครฐัใหมีประสิทธิภาพ   
ดานที่ 2 การบริหารจัดการหนี้สาธารณะใหมีตนทุนต่ําภายใตกรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม  
ดานที่ 3 การพฒันาตลาดตราสารหนี้ในประเทศใหเปนศูนยกลางการระดมทุนในระดับภูมิภาค  
ดานที่ 4 การปรับบทบาทคลังจังหวัดเพื่อการเปนนักบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด 
           เพ่ือใหการบริหารการคลังและบริหารงานหนี้สาธารณะเปนไปอยางโปรงใส ทันสมัย 
           และคลองตัว    

ในการนี ้งานดานการตดิตามประเมินผลโครงการเงินกูจากตางประเทศ เปนภารกจิสําคัญที่จะผลักดัน            
ใหการดาํเนินงานตามยุทธศาสตรสัมฤทธิผ์ล โดยจะสามารถติดตามวัดความกาวหนาและวดัประสิทธิภาพ       
ในการบริหารจัดการโครงการ รวมทั้งกํากับ ดแูล เรงรัดการแกไขปญหาอุปสรรคและปรับกรอบการลงทุน  
ใหเปนไปอยางประหยดั สอดคลองกับสถานการณและสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเพื่อใหอยูภายใตกรอบของ 
สัญญากูเงิน/ค้ําประกัน และมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดไว  
 

สบน. มีกลไกในการกาํกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการเงินกูโดยแบงการดาํเนนิงาน 
เปน 2 สวน คอื  
  1) การติดตามโครงการเงินกูที่อยูระหวางการเบิกจาย  
  2) การประเมินผลโครงการเงินกูที่ดําเนนิโครงการเสร็จสิ้นแลว 

 

1.1  การติดตามโครงการเงินกูที่อยูระหวางการเบิกจาย     
สบน. จะดาํเนนิการตดิตามสถานะของโครงการเงินกูจากตางประเทศที่อยูระหวาง 

การเบิกจาย (Ongoing  project) เปนประจําทุกเดือนจนกวาโครงการจะดําเนินการเบิกจายเสร็จสิน้  
โดยที่หนวยงานดาํเนินโครงการมีภารกิจในการรายงานสถานะความกาวหนาของการเบิกจายโครงการ 
ยอดหนี้สาธารณะและความกาวหนาของโครงการหรือแผนงานประจําเดือนเสนอตอ สบน. ตามนยัขอ 13 
ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549  สําหรับการติดตามความกาวหนา
โครงการ  สบน. จะติดตามความกาวหนาของการดําเนนิโครงการและการเบิกจายจากหนวยงานดําเนนิ
โครงการ รวมถึงการใชดัชนตีัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลความกาวหนาและความสําเร็จของโครงการที่
กําลังดําเนินการอยู กลาวคอื ดัชนตีิดตามความกาวหนาการเบิกจายโครงการ (DPI : Disbursement 
Progress Index) มีหลักเกณฑการวัดผลโดยเปรียบเทียบผลการเบิกจายเงินกูที่เกิดขึ้นจริงกับระยะเวลา 
ในการเบิกจายเงินของโครงการที่กําหนดไวในสัญญาเงินกู ซึ่งการเบิกจายเงินกูจะเปนการเบิกจายตาม
ความกาวหนาของงาน โดยจะไดผลดัชนีที่มีคาเปนรอยละเปนการเปรยีบเทียบผลการเบิกจายของโครงการ 
กับระยะเวลาที่เกิดขึ้นจริง 
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1.2  การติดตามประเมินผลโครงการเงินกูที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว     
สบน. ดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการเงินกูที่ดาํเนินการเสร็จสิ้นแลว 

โดยพิจารณาหลักเกณฑ 5 ประการ คือ ความสอดคลองของวัตถุประสงค ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ผลกระทบ  และความยั่งยืนของโครงการ  
 

2.  การติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการเงินกูจากตางประเทศในชวงปงบประมาณ 2551 
(1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551) 

 

2.1   สถานะความกาวหนาของโครงการเงินกูจากตางประเทศในปงบประมาณ 2551 
(1)  โครงการเงินกูที่ผูกพัน   

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2550 มีโครงการเงินกูที่ผูกพันจํานวน 14 สัญญา โดยในระหวางปงบประมาณ
ไดมีการดําเนินโครงการเสร็จสิ้นจํานวน 5 สัญญา แบงเปนรัฐบาลกูโดยตรงจํานวน 3 สัญญา และรัฐบาลค้ําประกัน
จํานวน 2 สัญญา ดังนี้ 
  รัฐบาลกูโดยตรง 

1.  โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยาบริเวณหาแยกปากเกร็ดและถนนตอเช่ือม     
ของกรมทางหลวงชนบท 

2.  โครงการกอสรางถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ของกรมทางหลวงชนบท 
3.  โครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ ระยะที่ 2 ของสถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ
รัฐบาลค้ําประกัน 
1.  โครงการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (สัญญา TXXIV-2) 
2.  โครงการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (สัญญา TXXV-4) 

  ทั้ง 2 โครงการเปนของ บรษิัท ทาอากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน) 
โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 คงเหลือโครงการจํานวน 9 สัญญา มีวงเงินกูคงเหลือเบิกจาย

จํานวน 212.66  ลานเหรียญสหรัฐ ดังนี ้
 

       หนวย:ลานเหรียญสหรัฐ 
ปงบประมาณ 2551 

โครงการเงินกู วงเงินกู หนวยงาน 
ผูกพัน 

(1 ต.ค.50) ปด คงเหลือ 
(30 ก .ย.51) 

ผูกพัน 
ตามสญัญา 

ผูกพันคงเหลือ
(ณ 1ต.ค.50) 

เบิกจายสะสม 
(ตั้งแตเริ่มผูกพัน

สัญญา) 

วงเงินกู 
ผูกพันคงเหลือ 
(30 ก.ย.51) 

รัฐบาลกูโดยตรง 6 3 3 156.87 65.74 98.42 58.45 
รัฐบาลค้าํประกัน 8 2 6 1,295.88 213.45 1,141.67 154.21 

รวม 14 5 9 1,452.75 279.19 1,240.09 212.66 

 

        หมายเหตุ  1)   ขอมูลการเบิกจายใชอัตราแลกเปลี่ยนประจําเดือนเปนฐานในการคํานวณ 
             2)  วงเงินกูผูกพันตามสัญญาและวงเงินกูผูกพันคงเหลือใชอัตราแลกเปลี่ยนประจําเดือนกันยายน 2551 (1 เหรียญสหรัฐเทากับ

34.18 บาท และ 106.03 เยน) 
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 (2) การเบิกจายสะสมในภาพรวม 
        ณ วันที ่30 กันยายน  2551  มีการเบิกจายเงนิกูสะสมจาํนวน 1,240.09 ลานเหรียญ 

สหรัฐ คิดเปน 85 % ของวงเงินกูผูกพันทั้งหมด และมียอดเบิกจายสะสมเปรียบเทียบกับวงเงินกูผูกพัน 
ดังนี ้

                                 (หนวย: ลานเหรียญสหร  
                        วงเงินกู     เบิกจายสะสม 
รัฐบาลกูโดยตรง    156.87         98.42 (63% ของวงเงินกูรัฐบาลกูโดยตรง
รัฐบาลค้ําประกัน 1,295.88    1,141.67 (88%  ของวงเงินกูรัฐบาลค้ําประกัน) 
      รวม           1,452.75    1,240.09  (85% ของวงเงินกูรวม) 

 เปรียบเทียบยอดเบิกจายสะสมและวงเงนิกูผูกพัน

 
(3) การเบิกจายสะสมจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ   

                        ณ วันที ่30 กันยายน 2551  โครงการเงินกูจากตางประเทศผ
มีวงเงินกูผูกพันรวม 1,452.75 ลานเหรียญสหรัฐ และมียอดเบิกจายสะสมรวม
จําแนกตามสาขาเศรษฐกิจที่มียอดวงเงินกูผูกพันสูงสุดได ดังนี ้

 หนวย:ลานเห

จํานวนสัญญา วงเงินกู เบิกจายสะ

 
สาขาเศรษฐกิจ รัฐบาล 

กูโดยตรง 
รัฐบาล 

ค้ําประกัน รวม วงเงิน 
(1) 

สัดสวน 
(%) 

เบิกจาย 
(2) (

คมนาคม 2 3 5 1,208.20 83 1,107.07 
พลังงาน - 2 2 119.89 9 61.10 

การประปา - 1 1 90.55 6 54.23 

การเกษตร 1 - 1 34.11 2 17.69 

รวม 3 6 9 1,452.75 100 1,240.09 

หมายเหตุ  1)  ขอมูลการเบิกจายใชอัตราแลกเปลี่ยนประจําเดือนเปนฐานในการคํานวณ 
            2)   วงเงินกูผกูพันตามสัญญาใชอัตราแลกเปลี่ยนประจําเดอืนกันยายน 2551 (1 เหรียญสหร
 
 
 
 
 
 
 
 

ัฐ)
) 
1,295.88 1,452.75

156.87

1,240.091,141.67

98.42
-
500

1,000
1,500
2,000

รัฐบาลกูโดยตรง รัฐบาลค้ําประกัน รวม

ลานเหรียญสหรัฐ

วงเงนิกูผูกพัน เบิกจายเงนิกูสะสม

ูกพันจาํนวน 9 สัญญา  
 1,240.09 ลานเหรียญสหรัฐ 

สัดสวนวงเงนิกูผูกพันจําแนกตาม
สาขาเศรษฐกจิ

คมนาคม
83%

พลังงาน
9%

การประปา
6%

การเกษตร
2%

คมนาคม
พลังงาน
การประปา
การเกษตร

 

รียญสหรัฐ 

สม 

รอยละ 
 (%) 
2)/(1) 

92 

51 

60 

52 

85 

ัฐเทากบั 34.18 บาท และ 106.03 เยน)  
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(4) เปาหมายการเบิกจายและการเบิกจายจริง 
 ภายใตโครงการเงินกูผูกพันจํานวน 14 สัญญา ในปงบประมาณ 2551  หนวยงานเจาของ

โครงการไดตั้งเปาหมายการเบิกจายประจําปไวในวงเงิน 130.67 ลานเหรียญสหรัฐ และไดมีการเบิกจาย 
ในภาพรวมทั้งส้ิน 100.26 ลานเหรียญสหรัฐ จําแนกได ดังนี้  

(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ)
                      เปาหมาย     เบิกจายจริง        
รัฐบาลกูโดยตรง 23.19 5.15 (ต่ํากวาเปาหมาย 78%)  
รัฐบาลค้ําประกัน  107.48 95.11 (ต่ํากวาเปาหมาย 12%)  
      รวม          130.67   100.26 (ต่ํากวาเปาหมาย 23%)  
 

 

120 เปรียบเทียบเปาหมายการเบิกจายและการเบิกจายจริง
เปาหมายนระหวางปงบประมาณ 2551 ใ เบิกจาย

100 107 .48

95.11
80

60

40

20 23 .19

5.150
รัฐบาลค้ําประกันรัฐบาลกูโดยตรง

          
(5) วงเงินกูคงเหลือเบิกจาย  
        ณ วนัที่ 30 กันยายน 2551  โครงการเงินกูจากตางประเทศจํานวน 9 สัญญา มีวงเงินกู 

ผูกพันคงเหลอืที่จะเบิกจายตอไปในปงบประมาณ 2552 จํานวน 212.66 ลานเหรียญสหรัฐ หรือคิดเปน  
15% ของวงเงินกูผูกพันทั้งหมด ทั้งนี้ ในภาพรวมของโครงการจะมีการทยอยเบิกจายใหแลวเสร็จในปงบประมาณ 
2554 จําแนกได ดังนี้  

   (หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ) 
                      สัญญา  วงเงินกูคงเหลือเบิกจาย 
 รัฐบาลกูโดยตรง  3 58.45 (คงเหลือ 37%  ของวงเงินกูรัฐบาลกูโดยตรง)   
 รัฐบาลค้ําประกัน 6 154.21 (คงเหลือ 12%  ของวงเงินกูรัฐบาลค้ําประกัน) 
      รวม  9 212.66 (คงเหลือ 15%  ของวงเงินกูรวม) 
 

แสดงสัดสวนวงเงินกูผูกพัน
คงเหลือท้ังหมด

รัฐบาลกู
โดยตรง 58.45

รัฐบาลค้ําประกัน

, 154.21

รัฐบาลกูโดยตรง

รัฐบาลค้ําประกัน
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 (6) การเปรียบเทยีบเปาหมาย การเบิกจาย และยอดคงเหลือกับปงบประมาณ 2550 
  ในปงบประมาณ 2550 มีโครงการเงินกูจากตางประเทศผูกพันคงเหลอืจํานวน 14 สัญญา 
โดยมีการตั้งเปาหมายจาํนวน 93.81 ลานเหรียญสหรัฐ และเบิกจายจริงจํานวน 97.86 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งมี 
การเบิกจายเกนิกวาเปาหมาย 4 %  โดยมวีงเงินกูผูกพันคงเหลือเบิกจายในปงบประมาณ 2551 จํานวน 
296.07 ลานเหรียญสหรัฐ  และเมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2551 มีโครงการเงินกูผูกพันคงเหลือ 9 
สัญญา โดยมีการตั้งเปาหมายจํานวน 130.67 ลานเหรียญสหรัฐและเบิกจายจริงจํานวน 100.26 ลานเหรียญ
สหรัฐ  ซึ่งมีการเบิกจายต่ํากวาเปาหมาย 23%  และมีวงเงินกูผูกพันคงเหลือเบิกจายในปงบประมาณ 2552 
จํานวน 212.66 ลานเหรียญสหรัฐ สามารถจําแนกได ดังนี้  

  หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ 
โครงการเงินกู ปงบประมาณ  2550 โครงการเงินกู ปงบประมาณ  2551 

หนวยงาน 
ผูกพัน ปด คงเหลือ เปาหมาย เบิกจาย 

วงเงินกู
ผูกพัน
คงเหลือ 

ผูกพัน ปด คงเหลือ เปาหมาย เบิกจาย 
วงเงินกู
ผูกพัน
คงเหลือ 

รัฐบาลกูโดยตรง 7 1 6 29.09 36.68 66.31 6 3 3 23.19 5.15 58.45 

รัฐบาลค้าํประกัน 8 0 8 64.72 61.18 229.76 8 2 6 107.48 95.11 154.21 

รวม 15 1 14 93.81 97.86 296.07 14 5 9 130.67 100.26 212.66 

หมายเหตุ 1)  ขอมูลการเบิกจายใชอัตราแลกเปลี่ยนประจําเดือนเปนฐานในการคํานวณ 
             2)  วงเงินกูผูกพันคงเหลือปงบประมาณ 2550 ใชอัตราแลกเปลี่ยนประจําเดือนกันยายน 2550 (1 เหรียญสหรัฐเทากบั 34.14 บาท 
   และ 115.48 เยน) และปงบประมาณ 2551 ใชอัตราแลกเปลี่ยนประจําเดือนกันยายน 2551 (1 เหรียญสหรัฐเทากับ 34.18 บาท 
                  และ 106.03 เยน)  
 

2.2   การติดตามประเมินผลความกาวหนาและความสําเร็จของโครงการเงินกูจากตางประเทศ   
 การประเมินประสิทธิภาพการดําเนินโครงการเงินกูจากตางประเทศ สามารถตรวจสอบผล

ความกาวหนาจากผลการเบกิจายเงินกูจากตางประเทศและผลการดําเนินโครงการประจําเดือนของหนวยงาน
ดําเนนิโครงการ อยางไรกด็ ีในการตดิตามประเมินผลความกาวหนา และความสําเร็จของโครงการสามารถ
ตรวจสอบประสิทธิภาพความกาวหนาของโครงการจากดัชนีวัดความกาวหนาการเบิกจาย (DPI : Disbursement  
Progress Index) ที่สามารถตรวจสอบความกาวหนาการเบิกจายเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่เกิดขึ้นจริง โดยดัชนี 
DPI มีสมมุติฐานวาการเบิกจายของโครงการจะมีการเบิกจายตามความกาวหนาของเนื้องานในโครงการและตองมี
ความกาวหนาตามระยะเวลาดําเนนิโครงการที่ไดผูกพันไวในสัญญาเงินกู โดยดัชนีจะเปรียบเทียบรอยละของ
ระยะเวลาดําเนินโครงการ และรอยละของการเบิกจายตั้งแตวนัเริ่มโครงการจนถึงปจจุบนั อยางไรก็ดี การตดิตาม
ประเมินผลความกาวหนาของโครงการตองมีการตรวจสอบสถานะความกาวหนาทางกายภาพของโครงการควบคู
ไปกับดัชน ีDPI ดวย เพ่ือรับทราบสถานะความกาวหนาที่แทจริง ซึ่งการตรวจสอบโดยดัชน ีDPI เปนการชี้วัด
สถานะและเปนการสงสัญญาณเบื้องตนเทานั้น (Early Warning System) 
 

DPI    =    รอยละของการเบิกจายสะสม           x   100 
                 รอยละของระยะเวลาดําเนินงาน            
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  ทั้งนี้  ผลความกาวหนาการเบิกจายหากดําเนนิไปตามกรอบเวลาจะมีคาเปนรอยละ 100        
โดยโครงการที่ไดคาต่ํากวารอยละ 100 จะถือวามีความลาชา ซึ่งในทางปฏิบัต ิการดําเนนิโครงการมักจะมี      
ความลาชาประมาณ 6 เดือน – 1 ป นับจากวันลงนามในสัญญาเงินกู เนื่องจากปญหาการเตรียมความพรอมหรือ
การบริหารจัดการโครงการ ดังนั้น จึงไดกําหนดคารอยละ 70-89  เพ่ือเปนคามาตรฐานกลางสาํหรับการดาํเนิน
โครงการที่เปนไปตามปกต ิโดยที่คารอยละ 90 ข้ึนไปถอืเปนโครงการที่มีความกาวหนา และคาทีต่่ํากวารอยละ 70 
ถือเปนโครงการที่มีความลาชา ซึ่งสามารถแบงผลการดําเนินงานออกเปน 3 ระดับ คือ 

1) กาวหนา (มีคาดัชน ีDPI รอยละ 90 ข้ึนไป) หมายถึง โครงการที่มีผลการดําเนินงาน 
หรือการเบิกจายดีกวาแผนงานที่กําหนดไว 

2) มาตรฐาน (มีคาดัชนี DPI รอยละ 70- 89)  หมายถึง โครงการมีผลการดําเนินงาน    
หรือการเบิกจายตามมาตรฐานหรือแผนงานที่กําหนดไว  

3) ลาชา (มีคาดชันี DPI ต่ํากวารอยละ 70)  หมายถึง โครงการที่มีผลการดําเนนิงาน 
หรือการเบิกจายลาชาเมื่อเทยีบกับแผนงานที่กําหนดไว 

โดยผลการดําเนินโครงการเงินกูจากตางประเทศในปงบประมาณ 2551 มีรายละเอียด ดังนี้  
         หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ 

สัญญา วงเงินกู เบิกจายสะสม 
หนวยงาน DPI จํานวน สัดสวน 

(%) 
วงเงิน สัดสวน 

(%) 
วงเงิน สัดสวน 

(%) 
สวนราชการ มาตรฐาน  (70% - 89%) 

ลาชา  (<70%) 
1 
2 

11 
22 

84.29 
72.58 

6 
5 

57.83 
40.59 

5 
3 

 รวม (I) 3 33 156.87 11 98.42 8 
รัฐวิสาหกิจ กาวหนา   (>90%) 

มาตรฐาน  (70% - 89%) 
ลาชา  (<70%) 

3 
1 
2 

34 
11 
22 

1,085.44 
90.55 
119.89 

75 
6 
8 

1,026.33 
54.23 
61.11 

83 
4 
5 

 รวม (II) 6 67 1,295.88 89 1,141.67 92 
 รวมสุทธิ (I + II) 9 100 1,452.75 100 1,240.09 100 

      หมายเหต ุ 1)  ขอมูลการเบิกจายใชอัตราแลกเปลี่ยนประจําเดือนเปนฐานในการคํานวณ 
 2)  โครงการเงินกูที่สิ้นสุดการเบิกจายระหวางปงบประมาณมีจํานวน 5 สัญญา 
 3) รายละเอียดสัญญาในแตละระดับของ DPI การดําเนินโครงการ  ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
 

1)  โครงการที่เบิกจายอยูในเกณฑกาวหนา (มีคาดัชนรีอยละ 90 ข้ึนไป) หนวยงานสามารถดาํเนินการได
ตามแผนที่กําหนดไว มีจํานวน 3 สัญญา ประกอบดวยโครงการที่รัฐบาลค้ําประกัน วงเงินกูรวม 1,085.44 ลาน
เหรียญสหรัฐ และเบิกจายสะสมรวม 1,026.33 ลานเหรียญสหรัฐ สามารถจําแนกได ดังนี้  
                  -  โครงการสาขาคมนาคม ไดแก โครงการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ หนวยงานที่รับผดิชอบ 
คือ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ที่มีการเรงดําเนินการเบิกจายเพื่อเปนคากอสรางสนามบินสุวรรณภูมิ  
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2)  โครงการที่เบิกจายในเกณฑมาตรฐาน  (มีคาดัชนรีอยละ 70-89) หนวยงานสามารถดาํเนนิการ     
ไดตามแผนทีกํ่าหนดไว มีจาํนวน 2 สัญญา ประกอบดวยโครงการที่รัฐบาลกูโดยตรง จํานวน 1 สัญญา และ
โครงการที่รัฐบาลค้าํประกัน จํานวน 1 สัญญา วงเงินกูรวม 174.84 ลานเหรียญสหรัฐ และเบิกจายสะสมรวม 
112.06 ลานเหรียญสหรัฐ สามารถจําแนกได ดังนี ้

-  โครงการสาขาคมนาคม ไดแก โครงการปรับปรุงและพัฒนาทางหลวง หนวยงานที่รับผิดชอบ 
คือ กรมทางหลวง 

-  โครงการสาขาการประปา ไดแก โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 7        
หนวยงานที่รับผดิชอบ คือ การประปานครหลวง  

3)  โครงการที่เบิกจายในเกณฑลาชา (มีคาดัชนีต่าํกวารอยละ 70) หนวยงานมีการเบิกจายลาชากวา
เกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว มีจํานวน 4 สัญญา ประกอบดวยโครงการที่รัฐบาลกูโดยตรง จํานวน 2 สัญญา และ
โครงการที่รัฐบาลค้าํประกัน จํานวน 2 สัญญา วงเงินกูรวม 192.47 ลานเหรียญสหรัฐ และเบิกจายสะสมรวม 
101.70  ลานเหรียญสหรัฐ สามารถจําแนกได ดังนี ้
 -  โครงการสาขาคมนาคม ไดแก โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 2 หนวยงานที่
รับผดิชอบคือ กรมทางหลวง ซึ่งโครงการมีการเบิกจายสะสมรอยละ 59.52 โดยความลาชาเกิดจากการกอสราง
ลานตรวจปลอยสินคาและอาคารสําหรับเจาหนาที่พรอมโกดังพักสินคาในบริเวณพืน้ที่ควบคุมรวม (Common 
Control Area) (CCA)  ซึ่งกรมทางหลวงประสบปญหาในการจัดหาผูรับเหมากอสราง เนื่องจากการประกวด
ราคาจดัหาผูรับเหมากอสรางไดมีผูรับเหมาเสนอราคาคางานกอสรางเพียงรายเดียว และเสนอราคาที่สูงกวา  
ราคากลาง ซึ่งกรมทางหลวงเห็นวาเปนราคาที่สูงกวาความเปนจริง จึงไดยกเลิก ขณะนี้กรมทางหลวงอยูใน
ระหวางการพิจารณาเอกสารประกวดราคาและเอกสารที่เก่ียวของเพ่ือประชุมรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ  
เพ่ือหาขอยุติในการดาํเนินการกอสรางงานสวนที่เหลือ  ใหแลวเสร็จ  

-  โครงการสาขาการเกษตร ไดแก โครงการฟนฟูสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดนิ 
ดวยการพฒันาการเกษตรแบบผสมผสาน ระยะที ่1 หนวยงานที่รับผดิชอบคือ สํานักงานปฏิรูปทีด่นิเพื่อเกษตรกรรม 
ซึ่งโครงการมีการเบิกจายสะสมรอยละ 51.84 การดําเนินงานของโครงการฯ ไดมกีารขยายระยะเวลาสิ้นสุดการ
เบิกจายออกไปอีก 3 ป จากเดิมสิ้นสุดการเบิกจายเงินกูในวันที่ 27 มกราคม 2551 เปนสิ้นสดุการเบิกจายเงินกู
ในวันที่ 27 มกราคม 2554 ทั้งนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการในระยะที่ 1 ครอบคลุมเนื้องานที่กําหนดไว  
ซึ่งตองมีการเสาะแสวงหาวธิีการใหม ๆ เพ่ือเสริมสรางรูปแบบการพัฒนาในระยะที่ 1 ใหมีความแข็งแกรงยิ่งข้ึน 
เพ่ือขยายการพัฒนาไปยังพ้ืนที่ที่กวางข้ึนตอไป และใชเปนแนวทางในการจัดเตรียมโครงการในระยะที่ 2 ซึ่ง JBIC 
ไดใหความเหน็ชอบในการขยายระยะเวลาสิ้นสุดการเบิกจายเงินกูตามที่ ส.ป.ก. เสนอเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2550  

-  โครงการสาขาพลังงาน ไดแก โครงการพัฒนาระบบสายสง และสถานีไฟฟายอย ระยะที่ 7    
สวนที่ 2 หนวยงานที่รับผดิชอบคือ การไฟฟาสวนภูมภิาค  ซึ่งโครงการมีการเบิกจายสะสมรอยละ 58 และ      
การดําเนินงานของโครงการสิ้นสุดการเบกิจายวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 

-  โครงการสาขาพลังงาน  ไดแก  โครงการกอสรางสายสง 230 เควี สถานตีนทางบางกะป-สถานี
ตนทางชิดลม หนวยงานที่รับผดิชอบคือ การไฟฟานครหลวง ซึ่งโครงการมีการเบิกจายสะสมรอยละ 49 โดย  
ความลาชาเกิดจากการตรวจรับงานโครงการ 
 
 

19



 - 8 -

2.3  การติดตามประเมินผลโครงการเงินกูที่ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 
การติดตามประเมินผลโครงการเงินกูที่ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว มีวัตถุประสงคเพ่ือวัดความสําเร็จและ

ความยั่งยืนของโครงการโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ 5 ประการ ประกอบดวย ความสอดคลองของวตัถุประสงค 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ และความยั่งยืนของโครงการ โดยมีระดับการประเมินผลแบงเปน 4 ระดบั 
ไดแก พึงพอใจมาก พึงพอใจ คอนขางพึงพอใจ และไมพึงพอใจ ซึ่งในปงบประมาณ 2551  สบน. ไดดําเนนิการ
ประเมินผลโครงการเงินกูจากตางประเทศที่ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จํานวน 2 โครงการ โดยมผีลการดาํเนินงาน
และผลการประเมินโครงการสรุปได ดังนี ้

 2.3.1  โครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ ระยะที่ 1 
 1)  โครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ ระยะที่ 1 อยูภายใตการบริหารโครงการของ

สถาบันมาตรวทิยาแหงชาติ (มว.) โดยไดรับการสนับสนุนเงินกูจากธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศ 
แหงญี่ปุน (JBIC) เพ่ือพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ มว. และใหคาความถูกตองของมาตรฐานแหงชาติ
ดานมาตรวิทยาซึ่งจําเปนตอการคาระหวางประเทศและอตุสาหกรรมไทยสามารถเผยแพรจาก มว. สูหองปฏิบตัิการ
สอบเทียบระดบัทุตยิภูมแิละหรือผูผลติในอุตสาหกรรม ซึ่งมีเงินวงกูผกูพันทั้งหมด 722 ลานเยน และมีผลการเบิกจาย
จํานวน 691 ลานเยน หรือคิดเปนรอยละ 95.71 ของวงเงินกูผูกพันทั้งหมด ประกอบดวยคาใชจายในการจัดหา
เครื่องมือวัด 487 ลานเยน และคาจางที่ปรึกษา 204 ลานเยน  
 2)  สรุปผลการประเมินโครงการไดดังนี ้

- ความสอดคลองของวัตถุประสงค  อยูในระดบัพงึพอใจ 
- ประสิทธิภาพ  อยูในระดบัพงึพอใจ 
- ประสิทธิผล (ผลกระทบ)  อยูในระดบัพงึพอใจ 
- ความยั่งยืนของโครงการ  อยูในระดบัพงึพอใจมาก 

 จากผลการประเมินในภาพรวมโครงการดงักลาวอยูในระดับพึงพอใจ 
 3)  สถาบันมาตรวทิยาแหงชาติสามารถดาํเนินโครงการไดตรงตามแผนงานและบรรลุ      
วัตถุประสงค โดยผลประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการมีดังนี้ 

- สามารถสถาปนาหนวยวดัแหงชาติได 
- ยกระดับความรูความสามารถของบุคลากรดานมาตรวิทยาได 
- สามารถถายทอดเทคโนโลย ี(องคความรู) ดานการวัดจากมาตรฐานแหงชาติไปสู
มาตรฐานของภาคอตุสาหกรรม 

- ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศทางโครงสรางพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงเสริมใหผลผลิตและการบริการของภาคอุตสาหกรรมไทย
มีคุณภาพทัดเทียมกับตางประเทศ 

  2.3.2   โครงการเงินกูญี่ปุนสาขาการวางแผนและการจัดระบบจราจร (จังหวัดเชียงใหม)  
   1)  โครงการเงินกูญี่ปุนสาขาการวางแผนและการจัดระบบจราจร อยูภายใตการบริหารโครงการ
ของสํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.) สังกัดเดิมขึ้นอยูกับสํานักนายกรัฐมนตรี ปจจุบนั
เปลี่ยนชื่อเปนสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) สังกัดกระทรวงคมนาคมเปนหนวยงานบริหาร
โครงการฯ ดูแลการใชจายเงินกูของโครงการทั้งหมดรวมถึงโครงการเงินกูญี่ปุนสาขาการวางแผนและการจัดระบบ
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จราจรเพื่อติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและสญัญาณไฟทางขามที่จังหวัดเชียงใหมทั้งหมด 43 จุด โครงการทั้งหมด 
ที่ สนข. ดูแล ประกอบดวย โครงการศึกษา 6 โครงการ และโครงการกอสราง 7 โครงการ โดยไดรับการ
สนับสนนุเงินกูจากธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (JBIC)  ซึ่งมีวงเงินกูผูกพันทั้งหมด
จํานวน 96.14 ลานเยน (34,700,000 บาท) และมีผลการเบิกจายจาํนวน 93.43 ลานเยน (33,720,807 บาท) 
หรือคิดเปนรอยละ 97.18 ของวงเงินกูผูกพันทั้งหมดประกอบดวย คางานกอสราง/ติดตั้งสัญญาณไฟและคาจาง
ที่ปรึกษาเพื่อดูแลโครงการ  
 2)  สรุปผลการประเมินโครงการได ดังนี ้

- ความสอดคลองของวัตถุประสงค  อยูในระดบัพงึพอใจมาก 
- ประสิทธิภาพ   อยูในระดบัพงึพอใจ 
- ประสิทธิผล (ผลกระทบ)   อยูในระดบัพงึพอใจมาก 
- ความยั่งยืนของโครงการ   อยูในระดบัพงึพอใจมาก 
จากผลการประเมินในภาพรวมโครงการดงักลาวอยูในระดับพึงพอใจมาก 

 3)  เทศบาลนครเชียงใหมสามารถดําเนนิโครงการไดตรงตามแผนงานและบรรลุวัตถปุระสงค
โดยผลประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ คือ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใชรถใชถนน และเพ่ิม
คุณภาพชีวิตของผูใชรถใชถนน  
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2) 
 
 

________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ 
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
30 กันยายน 2551 
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เอกสารแนบ 1

โครงการที่อยูในเกณฑกาวหนา  (90% ข้ึนไป)
          โครงการที่มีผลการเบิกจายอยูในเกณฑกาวหนาตามระยะเวลาเบิกจายเงินกู  มีจํานวน 3 สัญญา วงเงินกูรวม 1,085.44 ลานเหรียญสหรัฐ ไดแก  

สัญญา เลขที่สัญญา หนวยงาน วงเงินกู DPI
ดําเนินโครงการ จํานวนเบิกจายสะสม รอยละ

1. โครงการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ TXXVII-2 328.06 327.95 99.97 121
   (Second  Bangkok  International  Airport   
   Development Project V)
2. โครงการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ TXXVIII-1 423.01 409.72 96.86 140
   (Second  Bangkok  International  Airport  
   Development Project VI)
3. โครงการกอสรางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ TXXIX-1 334.37 288.66 86.33 137
   (Second Bangkok International Airport  
   Development Project VII)

รวม 3 สัญญา 1,085.44   1,026.33

โครงการที่อยูในเกณฑมาตรฐาน  (70% -89%)
          โครงการที่มีผลการเบิกจายอยูในเกณฑตามมาตรฐานของโครงการเปนไปตามแผน โดยผลการเบิกจาย และผลการดําเนินงานสอดคลองกับระยะเวลา   
การเบิกจายเงินกู มีจํานวน 2 สัญญา  วงเงินกูรวม 174.84 ลานเหรียญสหรัฐ  ไดแก

สัญญา เลขที่สัญญา หนวยงาน วงเงินกู DPI
ดําเนินโครงการ จํานวนเบิกจายสะสม รอยละ

รัฐบาลกูโดยตรง
1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาทางหลวง 4721-TH กรมทางหลวง 84.29 57.83 68.61 80.04
   (Highway Management Project)

รวม (1) 1 สัญญา 84.29 57.83
รัฐบาลค้ําประกัน
1. โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก TXXV-5 การประปา 90.55 54.23 60 82
    ครั้งท่ี 7 นครหลวง
   (7th Bangkok  Water Supply
   Improvement Project II)

รวม (2) 1 สัญญา 90.55 54.23
รวมสุทธิ (1)+(2) 2 สัญญา 174.84 112.06

การวัดประสิทธิภาพความกาวหนาของโครงการที่ใชเงินกูจากตางประเทศ
พิจารณาจากดัชนีวัดความกาวหนาการเบิกจาย

(DPI : Disbursement Progress Index)
ณ เดือนกันยายน  2551

หนวย :  ลานเหรียญสหรัฐ

หนวย :  ลานเหรียญสหรัฐ

เบิกจายสะสม

เบิกจายสะสม

บริษัท 
ทาอากาศ
ยานไทย 

จํากัด (มหาชน) 
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โครงการที่อยูในเกณฑท่ีลาชา  (<70%)
          โครงการมีผลการเบิกจายและผลการดําเนินงานลาชาเม่ือเทียบกับระยะเวลาการเบิกจายเงินกู มีจํานวน 4 สัญญา วงเงินกูรวม 192.47 ลานเหรียญสหรัฐ 
ไดแก

สัญญา เลขที่สัญญา หนวยงาน วงเงินกู DPI
ดําเนินโครงการ จํานวนเบิกจายสะสม รอยละ

รัฐบาลกูโดยตรง
1. โครงการกอสรางสะพานขามแมนํ้าโขง T-GMS-1 กรมทางหลวง 38.47 22.90 59.52 68.02
    แหงท่ี 2  
   (Second  Mekong  International  Bridge
   Construction  Project)
2. โครงการฟนฟูสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม  TXXIII-10 สํานักงาน 34.11 17.69 51.84 69.12
    ในเขตปฏิรูปท่ีดินดวยการพัฒนาการ ปฏิรูปท่ีดิน
    เกษตรแบบผสมผสาน (ระยะที่ 1) เพื่อ
   (Project for Revitalization of the เกษตรกรรม
   Deteriorated Environment in the Land 
   Reform Areas through integrated 
   Agricultural Development) (Stage 1)

รวม (1) 2 สัญญา 72.58 40.59
รัฐบาลค้ําประกัน
1. โครงการพัฒนาระบบสายสง และสถานี  TXXVI-1 การไฟฟา 21.94 12.63 58 65
    ไฟฟายอย ระยะที่ 7 สวนที่ 2 สวนภูมิภาค
   (Transmission  System  & Substation   
   Development Project  7th  Phase2)
2. โครงการกอสรางสายสง 230 เควี สถานี TXXVII-1 การไฟฟา 97.95 48.48 49 61
    ตนทางบางกะป-สถานีตนทางชิดลม นครหลวง
   (9th Metropolitan Power Improvement &   
   Distribution Project)

รวม (2) 2 สัญญา 119.89 61.11
รวมสุทธิ (1)+(2) 4 สัญญา 192.47 101.70

หมายเหตุ :        
          1)   ขอมูลการเบิกจายใชอัตราแลกเปล่ียนประจําเดือนเปนฐานในการคํานวณ
          2)   วงเงินกูผูกพันตามสัญญาและวงเงินกูผูกพันคงเหลือใชอัตราแลกเปล่ียนประจําเดือนกันยายน 2551
                (1 เหรียญสหรัฐเทากับ 34.18 บาทและ 106.03 เยน)

เบิกจายสะสม
หนวย :  ลานเหรียญสหรัฐ
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เอกสารแนบ 2  
 

การติดตามประเมินผลโครงการที่ไดดําเนินการเสร็จสิน้แลวสําหรับปงบประมาณ 2551 
 
1. โครงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ ระยะที่ 1 
1.1 รายละเอียดโครงการ 
 หนวยงานดาํเนินโครงการ  : สถาบนัมาตรวิทยาแหงชาติ (มว.) 

วัตถุประสงค  : (1) เพ่ือสรางอาคารหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล       
เปนหองปฏิบตัิการที่ควบคมุสภาวะแวดลอม 

     (2) เพ่ือจัดหามาตรฐานระดบัปฐมภมูิซึ่งครอบคลมุถึง    
หนวยวัดและพิสัยที่จําเปนตอความตองการของ
อุตสาหกรรมในปจจบุันและอนาคต 

 วงเงินกู     : 722 ลานเยน 
 แหลงเงินกู    : ธนาคารเพือ่ความรวมมอืระหวางประเทศแหงญี่ปุน (JBIC) 
 วงเงินกูเบิกจาย    : 691 ลานเยน (รอยละ 95.71 ของวงเงินกู) 
 วันที่ลงนามในสัญญา    : 29 กันยายน 2542 
 วันที่ปดโครงการ    : 26 มกราคม 2549 
 
1.2 ผลการประเมินโครงการ 
 โดยพิจารณาถงึหลักเกณฑ 5 ประการ คือ ความสอดคลองของวัตถุประสงค ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ผลกระทบ และความยั่งยืนของโครงการ สรุปไดดังนี ้

หลักเกณฑ ระดับคะแนน ผลการประเมิน 

1.ความสอดคลองของ    
วัตถุประสงค 

- พึงพอใจมาก 
- พึงพอใจ 
- คอนขางพึงพอใจ 
- ไมพึงพอใจ 

พึงพอใจ 
 

2. ประสิทธิภาพ 

- พึงพอใจมาก 
- พึงพอใจ 
- คอนขางพึงพอใจ 
- ไมพึงพอใจ 

พึงพอใจ 

3. ประสิทธิผล (ผลกระทบ) 

- พึงพอใจมาก 
- พึงพอใจ 
- คอนขางพึงพอใจ 
- ไมพึงพอใจ 

พึงพอใจ 
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หลักเกณฑ ระดับคะแนน ผลการประเมิน 

4. ความยั่งยืนของโครงการ 

- พึงพอใจมาก 
- พึงพอใจ 
- คอนขางพึงพอใจ 
- ไมพึงพอใจ 

พึงพอใจมาก 

 

โดยมีผลการประเมินโครงการในภาพรวมอยูในระดบัพึงพอใจ 
 
 1.2.1  ความสอดคลองของวัตถุประสงค 

1) โครงการมีความสอดคลองกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
8 (พ.ศ. 2540 – 2544) เนนการสรางฐานการผลติใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลก      
ซึ่งกําหนดใหมีองคกรระดับชาตใินดานมาตรวิทยาเพือ่รับผิดชอบและประสานงานกับหนวยงาน        
ที่เก่ียวของในการจัดหาดูแลรักษาและพฒันามาตรฐานการวัดทางวิทยาศาสตร รวมทั้งสรางเครือขาย
การสอบเทียบใหยอนกลับไดถึงมาตรฐานแหงชาติและมาตรฐานสากล   

2) โครงการมีความสอดคลองกับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ในยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน และ
แนวทางการพฒันาเพื่อการปรับโครงสรางการผลิตเพื่อสรางความเขมแข็งของภาคการผลิตและ     
การบริการบนฐานการเพิ่มคณุคาสินคาและบริการจากองคความรูและนวัตกรรมและการบริหาร
จัดการทีด่ี มีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส การปฏิรูปองคกร การปรับปรุง
กฎระเบียบ และพัฒนาระบบมาตรฐานในดานตางๆ เพ่ือสนับสนนุการปรับโครงสรางการผลิต  
 1.2.2  ประสิทธิภาพ 
 ดานผลผลติ :  สามารถสรางอาคารหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล            
เปนหองปฏิบตัิการที่ควบคมุสภาวะแวดลอมและจัดหาเครื่องมือไดครบถวนและเปนไปตามคุณสมบัติ
จําเพาะที่กําหนดตามแผนทีกํ่าหนดไว 
 ดานเวลา : สามารถดําเนินการกอสรางอาคารหองปฏิบตัิการและจดัหาเครื่องมือ  
ไดครบถวนแลวเสร็จตามสัญญา 
 ดานตนทุน : ใชตนทนุที่ต่าํกวาที่ประมาณการ  
 1.2.3  ประสิทธิผล 

 สถาบันมาตรวทิยาสามารถสรางอาคารหองปฏิบัติการและดําเนินการจัดซื้อ
เครื่องมือไดครบถวน และสามารถเปดใหบริการสอบเทยีบแกผูใชบริการ โดยรายไดที่ไดรับจากการ
ใหบริการสอบเทียบมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป  
 1.2.4  ความยั่งยืนของโครงการ 
 เมื่อการจัดหามาตรฐานแหงชาติดาํเนนิการแลวเสร็จประกอบกับนักมาตรวิทยา
ไดรับการฝกอบรมทางวิชาการภายใตโครงการ The Strengthening of National Institute of 
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Metrology (Thailand) ยังผลใหสถาบันมาตรวิทยาแหงชาติสามารถสถาปนาหนวยวัดและเปด
ใหบริการสอบเทียบได 
 
1.3 บทเรียนที่ไดรับและขอเสนอแนะ 
 1.3.1  การพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศใหไดมาตรฐานสากล รวมทั้งสอดคลอง
กับความตองการของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภาคการผลิตสินคาเพ่ือการสงออกที่สําคัญของ
ประเทศไทย  จะชวยลดตนทุนการผลิต ลดการสูญเสียอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตไมได
มาตรฐาน 

1.3.2 ควรใหคําแนะนํา ฝกอบรมบุคลากรดานมาตรวิทยาเพิ่มขึ้น และใหขอมูล       
ดานการสอบเทียบแกผูประกอบการภาคการผลิต 
 
2. โครงการเงินกูญี่ปุนสาขาการวางแผนและการจัดระบบจราจร (จังหวัดเชียงใหม) 
2.1 รายละเอียดโครงการ 

หนวยงานดาํเนินโครงการ :  สํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.)  
สังกัดเดิมขึ้นอยูกับสํานักนายกรัฐมนตรี ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) สังกัด
กระทรวงคมนาคม ซึ่งการวางแผนและการจดัระบบจราจรของ
จังหวัดเชียงใหม สนข. ไดมอบหมายใหเทศบาลนครเชยีงใหม
เปนผูดูแล 

วัตถุประสงค :  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชรถใชถนนจนถึงการสรางระบบ
โครงขายถนนที่ดีภายในเมืองหลวง ลดปญหาการจราจรแบบ
คอขวดเพื่อลดระยะเวลาการเดินทาง เพ่ิมคุณภาพและเพิ่ม
ความสะดวกในระบบการขนสงสาธารณะ เพ่ิมคุณภาพชีวิต   
โดยปรับปรุงแกไขดานการจราจรและปองกันมลพิษ          
ดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการจราจร และสรางความเขมแข็ง   
ในการขนสงและจราจร ความสัมพันธกับหนวยงานองคกร           
งานเรงดวนดานการเงนิ การลงทุน และดานกฎหมาย            
ที่เก่ียวของ 

          วงเงินกู     :  96.14 ลานเยน (34,700,000 บาท)  
          แหลงเงินกู                    :  ธนาคารเพื่อความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (JBIC) 
          วงเงินกูเบิกจาย    :  93.43 ลานเยน (รอยละ 97.18 ของวงเงินกู)  
          วนัที่ลงนามในสัญญา   :  30 กันยายน 2541 
          วันทีป่ดโครงการ    :  27 มกราคม 2549 
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2.2 ผลการประเมินโครงการ  
           โดยพิจารณาถงึหลักเกณฑ 5 ประการ คือความสอดคลองของวัตถุประสงค           
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ และความยั่งยืนของโครงการ สรุปไดดังนี ้ 

หลักเกณฑ ระดับคะแนน ผลการประเมิน 

1. ความสอดคลองของ     
วัตถุประสงค 

- พึงพอใจมาก 
- พึงพอใจ 
- คอนขางพึงพอใจ 
- ไมพึงพอใจ 

พึงพอใจมาก 

2. ประสิทธิผล (ผลกระทบ)  

- พึงพอใจมาก 
- พึงพอใจ 
- คอนขางพึงพอใจ 
- ไมพึงพอใจ 

พึงพอใจมาก 

3. ประสิทธิภาพ 

- พึงพอใจมาก 
- พึงพอใจ 
- คอนขางพึงพอใจ 
- ไมพึงพอใจ 

พึงพอใจ 

4. ความยั่งยืนของโครงการ 

- พึงพอใจมาก 
- พึงพอใจ 
- คอนขางพึงพอใจ 
- ไมพึงพอใจ 

พึงพอใจมาก 

โดยมีผลการประเมินโครงการในภาพรวมอยูในระดบัพึงพอใจมาก 
 
 2.2.1  ความสอดคลองของวัตถุประสงค 
         1) โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) โดยเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชรถใชถนน จนถึงการกอสราง
ระบบโครงขายถนนที่ดภีายในเมืองหลวง เพ่ิมคุณภาพและความสะดวกในระบบการขนสงสาธารณะ 
เพ่ิมคุณภาพชวีิต ลดมลพษิดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการจราจร และสนับสนนุใหมกีารศึกษา
โครงการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจราจรและขนสง การพัฒนาเมืองแบบยั่งยนืและบูรณาการ  
ใหมีการกอสรางถนน/สะพานในจดุคอขวด และดานความปลอดภัยของผูใชรถใชถนน เชน อุปกรณ
ความสะดวกปลอดภัยตาง ๆ        

2) โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ในดานการพัฒนาการจราจรและขนสงที่ยั่งยืนและบูรณาการ    
ทั้งระบบถนน ระบบขนสงสาธารณะและเพิม่คุณภาพชีวิต จนถึงการพฒันาเมืองที่ชวยสนับสนุนใหเกิด
การขนสงอยางมีประสิทธภิาพ  
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     2.2.2  ประสิทธิภาพ 
ดานผลผลติ :   สามารถตดิตั้งสัญญาณไฟจราจรและสัญญาณไฟทางขามทีม่ีคุณภาพดี

และมีประสิทธภิาพไดทั้ง 42 จุด ตามแผนทีกํ่าหนดไว 
   ดานเวลา     : สามารถดาํเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและสัญญาณไฟทางขามได

แลวเสร็จตามสัญญา   
            ดานตนทุน  :   ใชตนทนุต่าํกวาที่ประมาณ  
 2.2.3 ประสิทธิผล  
            โครงการนี้เปนผลประโยชนในทางสังคมไมสามารถวัดเปนตัวเงินได แตสามารถ    
ลดความเสี่ยงจากการเกิดอบุัติเหตุและการเสียชีวิตจากการใชถนนบริเวณที่ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
และสัญญาณไฟทางขาม  
 2.2.4  ความยั่งยืนของโครงการ 
                     สมรรถนะขององคกร  : (ก) มีหนวยงานควบคุมดแูลสัญญานไฟจราจร      

                                 และสัญญาณไฟทางขามอยางใกลชิดและไดจัดเตรียม   
                                 งบประมาณสาํหรับการซอมและบํารุงรักษาสัญญาณไฟ  
                                (ข) การใชงานสัญญาณไฟจราจรและสัญญาณไฟทางขาม 
   สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง เนื่องจากสัญญาณไฟ   
   จราจรและสญัญาณไฟทางขามไดมีการที่ไดทาํการตดิตัง้ 
                                 เปนสัญญาณไฟฯ ที่ทันสมัย จึงทําใหผูเดนิเทาและผูขับขี่ 
   ยานพาหนะไดรับความสะดวกและความปลอดภัยสูงสุด 
กลุมผูใชงาน : สัญญาณไฟจราจรและสัญญาณไฟทางขามสามารถชวยลด   

  อุบตัิเหตใุหกับผูใชรถใชถนน คุณภาพชีวิตของประชาชน 
  ดีข้ึน มีความปลอดภัยมากขึ้น 

      การบํารุงรักษา  : มีการจัดสรรงบประมาณสาํหรับแผนการบํารุงรักษา 
 
2.3 บทเรียนที่ไดรับและขอเสนอแนะ 
       2.3.1 ควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนผูใชรถใชถนนตระหนักถึงความสําคัญในการใช
สัญญาณไฟจราจรและสัญญาณไฟทางขาม อีกทั้งปลุกจิตสํานึกในการรกัษาทรัพยสินสวนรวมเพื่อ
ประโยชนของตนเองและสังคม 
   2.3.2. ควรใหความสําคญักับคุณภาพชีวติและความปลอดภัยของประชาชนในการใชรถ      
ใชถนนใหมากขึ้นในพื้นที่อ่ืน ๆ ดวย 
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รายงานผลการดาํเนินการตามมาตรา 17
แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548

และที่แกไขเพิ่มเติม ประจาํปงบประมาณ 2551
ตอ

รัฐสภา

สถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
(เลมที่ 3/3)

จัดทําโดย สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง
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รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

หนี้สาธารณะ ณ ส้ินเดือนกันยายน 2551 มีจํานวน 3,408,231 ลานบาท หรือรอยละ
36.22 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) โดยแบงเปนหนี้
ที่รัฐบาลกูโดยตรง 2,162,111 ลานบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน 988,440 ลานบาท
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกัน 102,346 ลานบาท หนี้กองทุนฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบนัการเงนิ 138,218 ลานบาท และหนีห้นวยงานอืน่ของรฐั 17,116 ลานบาท โดยมรีายละเอยีด
ของหนี้แตละประเภทรวมทั้งตนทุนเฉลี่ยและอายุเงินกูเฉล่ียปรากฎตามตาราง

หน้ีสาธารณะคงคาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

  หนวย ลานบาท
รายการ ลานบาท % GDP ตนทุนเฉล่ีย อายุเงินกู

(%) เฉล่ีย (ป)
1. หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง   2,162,111 22.98 5.06 5.69
    1.1 หนี้ตางประเทศ      66,986 1.91 11.61
    1.2 หนี้ในประเทศ 2,095,125 5.16 5.50

- เงินกูเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 895,422 4.61 5.76
   และการบริหารหนี้
- พันธบัตรชดใชความเสียหายให FIDF 1,156,603 5.65 5.45

FIDF 1       463,276 5.94 6.01
FIDF 3 693,327 5.46 5.08

- พันธบัตรโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุน 43,100 3.27 1.33
2. หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน      988,440 10.50 4.10 8.30
    2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้าํประกัน 572,540 3.86 8.92

- หนี้ตางประเทศ 174,946 1.83 20.80
- หนี้ในประเทศ 397,594 4.76 3.69

    2.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้าํประกัน 415,900 4.42 7.44
- หนี้ตางประเทศ 136,498 4.01 10.24
- หนี้ในประเทศ 279,402 4.62 6.07

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน 102,346 1.09 4.36 4.66
    (รัฐบาลค้าํประกัน)

- หนี้ตางประเทศ 9,014 2.22 12.62
- หนี้ในประเทศ 93,332 4.57 3.89

4. หนี้กองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ 138,219 1.47 4.56 1.06
    4.1 หนี้ท่ีรัฐบาลค้ําประกัน 73,795 4.39 1.99
    4.2 หนี้ท่ีรัฐบาลไมค้ําประกัน 64,424 4.77 -

30



-2-

หนวย ลานบาท
รายการ ลานบาท % GDP ตนทุนเฉล่ีย อายุเงินกู

(%) เฉล่ีย (ป)
5. หนี้หนวยงานอื่นของรัฐ 17,116 0.18 5.55 0.56
    5.1 หนี้ท่ีรัฐบาลค้ําประกัน 8,316 6.00 1.02
    5.2 หนี้ท่ีรัฐบาลไมค้ําประกัน 8,800 5.14 0.12

รวม   3,408,231 36.22 4.74 6.20
หมายเหตุ 1 อัตราแลกเปลี่ยน (บาทตอเหรียญสหรัฐฯ) เทากับ 34.0180

             2 ประมาณการ GDP ป 2551 ณ 25 ส.ค.51 เทากับ 9,410,100 ลานบาท (สศช.)

ในรอบปงบประมาณที่ผานมา หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 123,159 ลานบาท จาก 3,285,072
ลานบาท ณ ส้ินเดือนกันยายน 2550 เปน 3,408,231 ลานบาท ณ ส้ินเดือนกันยายน 2551 โดย
หนี้สาธารณะเปรียบเทียบกับ GDP  มีสัดสวนลดลง คือ จากรอยละ 38.79 ณ ส้ินปงบประมาณ 2550
เปนรอยละ 36.22 ณ ส้ินปงบประมาณ 2551 รายละเอียดปรากฏตามตาราง

ตารางแสดงหนี้สาธารณะคงคางในชวงปงบประมาณ 2551 เปรียบเทียบกับปงบประมาณ 2550

หนวย: ลานบาท
ก.ย. 2550 มี.ค. 2551 ก.ย. 2551 การเปลี่ยนแปลง

(1) (2) (3) ในรอบป (3)-(1)
1. หนี้ท่ีรัฐบาลกูโดยตรง 2,051,364   2,140,503     2,162,111 110,747
    1.1 หนี้ตางประเทศ 107,902 89,838 66,986 (40,916)
           (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 3,154 2,856 1,969 (1,185)
    1.2 หนี้ในประเทศ 1,943,462 2,050,665 2,095,125 151,663
           - เงินกูเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 748,809       850,962 895,422 146,613
              และการบริหารหนี้
           - เงินกูเพ่ือชดใชความเสียหายให FIDF 1,151,553 1,156,603 1,156,603 5,050
           - พันธบัตรตามโครงการชวยเพิ่มเงินกองทุน 43,100 43,100 43,100 -
2. หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบันการเงิน 911,309 951,764 988,440 77,131
    2.1 หนี้ตางประเทศ 305,420 306,707 311,444 6,024
            (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 8,927 9,749 9,155 228
            - หนี้ท่ีรัฐบาลค้ําประกัน 171,124 174,843 174,946 3,822
            - หนี้ท่ีรัฐบาลไมคํ้าประกัน 134,296 131,864 136,498 2,202
     2.2 หนี้ในประเทศ 605,889 645,057 676,996 71,107
              - หนี้ท่ีรัฐบาลค้ําประกัน 339,657 385,115 397,594 57,937
              - หนี้ท่ีรัฐบาลไมคํ้าประกัน 266,232 259,942 279,402 13,170
3. หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงิน 101,652 95,596 102,346 694
    (รัฐบาลค้ําประกัน)
    3.1 หนี้ตางประเทศ 9,613 9,199 9,014 (599)
           (ลานเหรียญสหรัฐฯ) 281 292 265 (16)
    3.2 หนี้ในประเทศ 92,089 86,397 93,332 1,243
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หนวย: ลานบาท
ก.ย. 2550 มี.ค. 2551 ก.ย. 2551 การเปลี่ยนแปลง

(1) (2) (3) ในรอบป (3)-(1)
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 185,154      166,372 138,219 (46,935)
    4.1 หนี้ท่ีรัฐบาลค้ําประกัน - 73,795            73,795 73,795
    4.2 หนี้ท่ีรัฐบาลไมคํ้าประกัน 185,154       92,577 64,424 (120,730)
5. หนี้หนวยงานอื่นของรัฐ* 35,593 20,969 17,116 (18,477)
    5.1 หนี้ท่ีรัฐบาลค้ําประกัน 17,993 12,169 8,316 (9,677)
    5.2 หนี้ท่ีรัฐบาลไมคํ้าประกัน 17,600 8,800 8,800 (8,800)
6. หนี้สาธารณะ (1.+2.+3.+4.+5.) 3,285,072   3,375,204 3,408,231 123,159
    6.1 หนี้ตางประเทศ 422,934 405,745 387,443 (35,491)
    6.2 หนี้ในประเทศ 2,862,138 2,969,459 3,020,788 158,650
สัดสวน (หนี้ตางประเทศ : หนี้ในประเทศ) (13:87) (12:88) (11:89)
7. หนี้สาธารณะ/GDP(%) 38.79 35.87 36.22
GDP ณ ราคาปจจุบัน (ปปฏิทิน) 8,469,060    9,410,100 9,410,100
อัตราแลกเปลี่ยน  (บาทตอเหรียญสหรัฐฯ) 34.2143 31.4603 34.0180
หมายเหตุ  * หนี้หนวยงานอื่นของรัฐ ไดแก หนี้ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติและสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

กระทรวงการคลังขอเรียนวา การเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะจํานวน 123,159 ลานบาท
ในชวงเวลาดงักลาว เปนการเพิม่ขึน้ของหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน
หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินทีรั่ฐบาลค้าํประกนั จาํนวน 110,747 ลานบาท  77,131 ลานบาท
และ 694 ลานบาท ตามลาํดบั สวนหนีก้องทนุเพือ่การฟนฟฯู และหนีห้นวยงานอืน่ของรฐัลดลง 46,935
ลานบาท และ 18,477 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีสาเหตุ ดังนี้

1.  หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรงเพิ่มขึ้น 110,747 ลานบาท โดยหนี้ในประเทศเพิม่ขึน้
151,663 ลานบาท เปนผลเนือ่งจากการออกพนัธบตัรและตราสารหนีอ่ื้นเพือ่ชดเชยการขาดดลุ
งบประมาณ และการกูเงินเพื่อชดใชความเสียหายใหกองทุนเพือ่การฟนฟฯู ระยะที ่2 (FIDF3)
5,050 ลานบาท ในขณะทีห่นีต้างประเทศลดลง 40,916 ลานบาท เปนผลเนื่องจากการชาํระคนืหนี้
ที่ครบกําหนด อาทิ ตราสารหนี้ในรูปอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Notes: FRNs) พันธบัตร
เงินเยนชนิดจําหนายทั่วไปในตลาดทุนญี่ปุน รุนที่ 21 (Samurai 21) เงินกูจากสถาบันการเงิน
ตางประเทศ (Syndicated Loan) และเงินกูในรูป Euro Commercial Paper (ECP)

2. การเพิ่มขึ้นของหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไมเปนสถาบันการเงิน เปนผลเนื่องจากการ
เพ่ิมขึ้นของหนี้ในประเทศที่รัฐบาลค้ําประกันจํานวน 57,937 ลานบาท เปนสําคัญ โดยรฐัวสิาหกจิ
ที่กูเงินเพิ่มขึ้นหลักๆ ไดแก การเคหะแหงชาติ การทางพิเศษแหงประเทศไทย และการรถไฟแหง
ประเทศไทย โดยเปนเงินกูเพ่ือลงทุน ในสวนของหนี้ตางประเทศที่เพ่ิมขึ้นจํานวน 6,024 ลานบาท
ที่สําคัญเกิดจากการกูเงินของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ําประกันเพิ่มขึ้น 694 ลานบาท
โดยสถาบันการเงินภาครัฐที่กูเงินเพิ่มขึ้นหลักๆ ไดแก ธนาคารอาคารสงเคราะหและธนาคารเพื่อการ
เกษตรและสหกรณการเกษตร
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4. หนีก้องทนุเพือ่การฟนฟฯู ลดลง 46,935 ลานบาท ที่สําคัญเกิดจากการลดลง
ของหนีท้ีรั่ฐบาลไมไดค้าํประกนั โดยสาเหตุหลักเนื่องมาจากการชําระคืนหนี้ของกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูฯ โดยไดรับเงินนําสงจากสถาบันการเงินและไดรับชําระหนี้จากบริษัทบริหารสินทรัพยสุขุมวิท
และสถาบันการเงินที่ปดกิจการแลว นอกจากนี้ยังไดปรับโครงสรางหนี้จากการกูยืมในตลาดซื้อคืน
โดยการออกพันธบัตรระยะยาวอีกดวย

5. หนี้หนวยงานอื่นของรัฐลดลง เนื่องจากการชําระคืนหนี้ของกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติและสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
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