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บทน า 
 

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับกรม สังกัด
กระทรวงการคลัง มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ 
โดยการวางแผน ก ากับ และด าเนินการก่อหนี้ ค้ าประกัน และปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานใน
ก ากับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมถึงการช าระหนี้ของรัฐบาล และ  
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อให้การบริหารหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ  

 

  ตามนัยแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพื่อเป็นการวางแผนระยะยาวในการปฏิบัติ
ตามภารกิจในขอบเขตความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผนดิน และจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  

 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะจึงได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและ
เป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255 5 ให้สอดคล้องกับ  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งแผนการ  
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558   

 
 
 

 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
             กุมภาพันธ์ 2555  
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ส่วนที่ 1 
กรอบการก าหนดแผนปฏิบัติราชการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

 แผนปฏิบัติราชการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดท าข้ึนภายใต้
แนวคิด หลักการ และการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อาทิ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
4. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558  

(รัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)  
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วน 
 1. 4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน  
 1.11 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ 
 3.1  นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 8.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และ

สื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – 2555) 
7. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
8. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 

ก าหนดภารกิจและอ านาจหน้าที่ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังเกี่ยวกับ
การบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ 

9. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
เพ่ือให้มีเพียงหน่วยงานเดียวที่มีหน้าที่ในการบริหารหนี้สาธารณะให้เป็นไปอย่างมีระบบ         
มีประสิทธิภาพ และควบคุมดูแลการก่อหนี้โดยรวม เพื่อให้ภาระหนี้สาธารณะอยู่ในระดับที่
สอดคล้องกับฐานะการเงินการคลังของประเทศ 

10. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 
เป็นระเบียบที่ก าหนดวิธีการและขั้นตอนการด าเนินการในการจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณในแต่ละปี 

11. พระราชบัญญัติเงินคงคลัง  พ.ศ. 2491 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
เพ่ือให้กระทรวงการคลังบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายให้เกิดความคุ้มค่าและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ซึ่งในการบริหารการใช้จ่ายเงินดังกล่าว หากมีงบช าระหนี้ที่คาดว่า
จะเหลือจ่าย กระทรวงการคลังสามารถก าหนดแผนการบริหารงบช าระหนี้ดังกล่าวได้   
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12. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
เพ่ือให้กระทรวงการคลังบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยเสนอของบประมาณและ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้สอดคล้องกับแผนการช าระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล และแผนบริหาร  
หนี้สาธารณะ โดยด าเนินงานในส่วนของการบริหารงบช าระหนี้และการช าระคืนหนี้เงินกู้ 

13. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของระบบ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2541  
เพ่ือให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ในประเทศในนามรัฐบาล 
เพ่ือด าเนินมาตรการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน โดยมีวงเงินกู้ทั้งหมด  
สามแสนล้านบาท (300,000 ล้านบาท) 

14. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน      
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541  
เพ่ือให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ในประเทศในนามรัฐบาล 
เพ่ือชดใช้ความเสียหายและปรับโครงสร้างแหล่งเงินทุน เพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน โดยมีมูลค่าของการกู้เงินรวมกันต้องไม่เกินห้าแสนล้านบาท (500,000 ล้านบาท)  

15. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน      
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545  
เพ่ือให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ านาจกู้เงินในนามรัฐบาล เพ่ือชดใช้  
ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยมีมูลค่าของ  
การกู้เงินรวมกันต้องไม่เกินเจ็ดแสนแปดหมื่นล้านบาท (780,000 ล้านบาท) 

16. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 
เพ่ือให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ านาจกู้เงินในนามรัฐบาล เพ่ือน าไปใช้ใน
การด าเนินมาตรการเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน
สี่แสนล้านบาท (400,000 ล้านบาท) 

17. พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ าและ
สร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 
เป็นกฎหมายที่ให้อ านาจกระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอ านาจกู้เงินจากแหล่งเงินกู้  
ทั้งจากแหล่งเงินกู้ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ าและ 
สร้างอนาคตประเทศ โดยมีวงเงินกู้ทั้งหมดสามแสนห้าหมื่นล้านบาท (350,000 ล้านบาท) 

18. พระราชก าหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 
ก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนประกันภัยพิบัติข้ึนในกระทรวงการคลัง และให้กระทรวงการคลัง  
โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีกู้เงินให้กับกองทุนฯ ภายในวงเงินไม่เกินห้าหมื่นล้านบาท (50,000 ล้านบาท) 

19. พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 
พ.ศ. 2555 
เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้สถาบันการเงินได้รับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าจากธนาคารแห่ง   
ประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย 
และประชาชนโดยมีวงเงินไม่เกินสามแสนล้านบาท (300,000 ล้านบาท) 
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20. พระราชก าหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อ
การฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้เพ่ือช่วยเหลือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา  
ระบบสถาบันการเงิน โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถจัดหารายได้เพ่ือมาแบ่งเบาภาระ  
อัตราดอกเบี้ยจากหนี้สินของกองทุนฯ ที่รัฐบาลรับผิดชอบแทนธนาคารแห่งประเทศไทย 
เพ่ือให้รัฐบาลสามารถบริหารจัดการภาระทางงบประมาณที่ต้องแบกรับในกรณีที่ภาครัฐ 
มีความจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพ่ือฟ้ืนฟูประเทศ 

21. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน และ   
การใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550   
เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกตราสารหนี้ การซื้อขายตราสารหนี้  
การโอนตราสารหนี้ การใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน และการบังคับหลักประกัน 

22. กฎกระทรวงว่าด้วยการท าธุรกรรมทางการเงินอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับโครงสร้าง   
หนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549  

 เป็นบทบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังมี อ านาจท าธุรกรรมทางการเงินอื่น เช่น สัญญาซื้อขาย
เงินตราล่วงหน้า สัญญาซื้อขายอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า สัญญาซื้อขายเงินตราหรือดอกเบี้ย
ล่วงหน้าในตลาดซื้อขายล่วงหน้า สัญญาให้สิทธิที่จะซื้อหรือขายอัตราดอกเบี้ยและสัญญาให้
สิทธิที่จะซื้อหรือขายเงินตรา 

23. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้กู้ต่อของกระทรวงการคลัง  
พ.ศ. 2551 
เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้กู้ต่อของกระทรวงการคลัง รวมทั้งเพ่ือ
ประโยชน์ในการติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ของผู้กู้ต่อ 

24. กฎกระทรวงก าหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อ
ของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 
เพ่ือก าหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อของ
กระทรวงการคลัง 

25. กฎกระทรวงก าหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ าประกันของ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 
เพ่ือก าหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ าประกันของกระทรวงการคลัง  

26. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการช าระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ 
ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2546 
เป็นระเบียบที่ก าหนดวิธีการและขั้นตอนการด าเนินการในการบริหารกองทุนเพ่ือการช าระคืน
ต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  

27. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 
2555 พ.ศ.2552 
เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 
2555 ในขั้นตอนของการเสนอโครงการ การพิจารณากลั่นกรอง การอนุมัติโครงการ          
การด าเนินโครงการ การจัดหาเงินกู้และการเบิกจ่ายเงินกู้ การบริหารโครงการในพื้นท่ีพิเศษ  
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5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การใช้เงินเหลือจ่าย ตลอดจนการติดตามการประเมินผลและ 
การรายงานผลการด าเนินงาน 

28. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน พ.ศ. 2554 
เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการบริหารโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

29. ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อเงินตราต่างประเทศ และหลักทรัพย์ต่างประเทศ
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการช าระหนี้เม่ือถึงก าหนด พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2550 
เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการน าเงินคงคลังไปซื้อเงินตราต่างประเทศหรือหลักทรัพย์
ต่างประเทศ การซื้อเงินตราต่างประเทศและการน าเงินตราต่างประเทศฝากธนาคาร  
การซื้อหลักทรัพย์ การช าระหนี้ และการจัดการดูแลเงินตราต่างประเทศและหลักทรัพย์  

30. ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารและรักษาความยั่งยืนทางการคลัง  
(Manage and Maintain Fiscal Sustainability) 

เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ  
(Strengthen Economic Sustainability) 

เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนความยั่งยืนทางการสังคมและสิ่งแวดล้อม  
(Support Social and Environment Sustainability) 

เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ  
(Professional Management) 

เพื่อให้กระทรวงการคลังมีการบริหารจัดการที่ด ี
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 ด้านบุคลากร  

 มีความซื่อสัตย์ ท างานตรงไปตรงมา ไม่มีเรื่อง
ผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง 

 มีความสามารถ มีความเช่ียวชาญ ท างานรวดเร็ว 
ท างานในเชิงรุก (Pro-active) 

 บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่ค่อนข้างมาก (Young 
Generation) ท าให้สามารถรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างดี 
กล้าตัดสินใจ มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง 
 

S2 ขนาดขององค์กร ด้วยส านักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็น
องค์กรที่มีขนาดเล็ก จ านวนบุคลากรมีไม่มาก ท าให้มีความ
คล่องตัวในการท างาน สามารถปรับเปลี่ยนได้เร็ว  
 

S3 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นองค์กรเดียวท่ีท าหน้าที่ใน
การกู้เงินในนามของประเทศ มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารหนี้ 
ท าให้ได้รับความเชื่อมั่นจากหน่วยงานสถาบัน และมีโอกาสได้รับ
การแบ่งปัน case study ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในการน า
เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ไปใช้ของสถาบันการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W1 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นองค์กรที่ข้ึนกับ
กระทรวงการคลัง ต้องประสานงานด้านนโยบายจากภาครัฐ 
ส่งผลให้ขาดความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ขาดความเป็นอิสระ
ในการด าเนินงาน ถูกแทรกแซงได้ง่าย ท าให้เกิดความเสี่ยงได้ง่าย
ทั้งกับองค์กรและผู้ปฏิบัติงาน 
 

W2 ด้านระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
 อัตราการหมุนเวียนบุคลากร (Employee Turnover) 

ของบุคลากรค่อนข้างสูง ท าให้การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง 
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถลาออกไปท างานกับองค์กรอื่นท่ี
ให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่า หรือมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
เนื่องจากระบบความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) ที่ยัง
ขาดความชัดเจน เป็นสาเหตุหลักท่ีส่งผลให้บุคลากรลาออก 

 ระบบค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับหน่วยงานที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน  

 ระบบการสรรหา เนื่องด้วยส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะเป็นหน่วยงานที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะ
ทางเป็นส่วนใหญ่ ท าให้การสรรหาบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในองค์กร 
(Support Unit) เป็นไปได้ยาก เนื่องจากโอกาสในการเติบโตใน
สายงานบริหารค่อนข้างจ ากัด 

 การจัดสรรบุคลากรจะให้ความส าคัญกับการจัดสรร
บุคลากรไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดูแลภารกิจของส านักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ  

 การพัฒนาบุคลากร บุคลากรยังขาดความรู้ใหม่ๆ
เกี่ยวกับนวัตกรรม เครื่องมือทางการเงินในตลาดสากล รวมถึง
ความรู้ด้านระเบียบวินัยการคลังและพัสด ุ

 

W3 ด้านการบริหารจัดการภายใน 
 การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในส านักงาน

บริหารหนี้สาธารณะ ยังขาดประสิทธิภาพ รวมถึงกรณีงานท่ีต้อง
อาศัยความร่วมมือมากกว่า 1 ส านัก มักเกิดปัญหาการหา
เจ้าภาพไม่ได้ ส่งผลต่อการด าเนินงานภาพรวมขององค์กร 

 บุคลากรส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นลักษณะ
ต่างคนต่างท างาน ขาดการสื่อสาร 

 โครงสร้างองค์กรในปัจจุบันท าให้งานบางอย่างขาด
ผู้รับผิดชอบและผลักดันท่ีชัดเจน 

 ขาดหน่วยงาน และเจ้าภาพท่ีท างานด้านวิจัยและ
วิชาการอย่างแท้จริง  
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
W4 ด้านกฎหมาย กฎระเบียบบางข้อไม่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิบัติงาน ท าให้เป็นอุปสรรค หรือเพิ่มความซ้ าซ้อนใน
การปฏิบัติงาน/ไม่เอื้อในการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ 
รวมถึงกฎหมายบางเรื่องยังไม่สามารถตีความได้ชัดเจน ท าให้เกิด
ความสับสนในการตีความ ท าให้การท างานล่าช้า 
 

W5 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ียังไม่สมบูรณ์เนื่องจาก 
ผู้ใช้งานระบบขาดความร่วมมือในการเข้าไปใช้ระบบ ท าให้
ฐานข้อมูลในระบบไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ข้อมูลไม่ up-to-date 
ท าให้ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลไม่สามารถน าข้อมูลภาพรวมไป
วิเคราะห์ได้  
 

W6 สถานท่ีของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ค่อนข้างคับแคบ 
ส่งผลต่อการบริหารจัดการภายใน การปฏิบัติงานของบุคลากร 
การเพิ่มอัตราของบุคลากร อีกท้ังยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรณีที่ต้องรับรองหน่วยงาน
ภายนอก 
 

W7 ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
หนี้สาธารณะและความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของ
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะแก่ประชาชนและบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O1 การที่ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นหน่วยงานท่ีรับ
มอบหมายในการขับเคลื่อนนโยบายจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น ส่งผลให้
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นทีรู่้จักมากขึ้นทั้งในด้านองค์กร 
และความเข้าใจในภารกิจของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
 

O2 เครื่องมือทางด้านการเงินใหม่ๆ ท่ีเกิดขึ้นในตลาดการเงิน 
ส่งผลต่อรูปแบบการบริหารจัดการหนี้และจัดหาเงินทุนท่ีสามารถ
บริหารหนี้สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

T1 ปัจจัยด้านการเมือง การเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมือง 
ส่งผลต่อการด าเนินงานของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ท้ังใน
ส่วนของนโยบายการกู้เงินของรัฐบาล และการจัดสรรงบช าระหนี ้
 

T2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ จากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
อย่างมาก ส่งผลให้ต้นทุนเงินกู้มีการปรับตัวค่อนข้างเร็ว การหา
แหล่งเงินกู้มีความล าบากมากยิ่งขึ้น  
 

T3 ปัจจัยด้านกฎหมาย ความไม่ยืดหยุ่นของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันการทุจริต ความโปร่งใส ส่งผลท าให้การท างาน
ติดขัด เกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการหลาย
ขั้นตอนกว่าจะได้รับการอนุมัติ ส่งผลให้การกู้เงินไม่ได้ต้นทุน 
ที่เหมาะสม 
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ส่วนที่ 2 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
วิสัยทัศน์  
 เป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้สาธารณะเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
 

พันธกิจ 
บริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยการวางแผนก ากับ และ

ด าเนินการก่อหนี้ ค้ าประกัน และปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมทั้งการช าระหนี้ของรัฐบาล และการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
เพ่ือให้การบริหารหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังและ  
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  บริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก (Pro-active Debt Management)  

 พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นเสาหลักทางการเงิน เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบการเงิน  

 พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
  

เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
บริหารจัดการ 
หนี้สาธารณะในเชิงรุก  
(Pro-active Debt 
Management) 

1. แผนการบริหาร 
หนี้สาธารณะมีความชัดเจน 
สอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาประเทศตาม
นโยบายรัฐบาล 

2. การบริหารหนี้สาธารณะ 
ให้มีต้นทุนที่เหมาะสม
และอยู่ภายใต้กรอบ 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

3. ช าระหนี้ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนและตรงตาม
ก าหนดเวลา 

4. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีความพึงพอใจ  

1. บริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก 
2. ให้ค าปรึกษาแนะน าทางด้านข้อมูลและ

วิชาการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ สร้าง 
ความเข้าใจด้านหนี้สาธารณะในเชิงรุก 

3. พัฒนางานวิจัยและวิชาการเพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาตลาดตราสารหนี้
ให้เป็นเสาหลักทางการเงิน 
เพ่ือเสริมสร้าง 
ความแข็งแกร่งของระบบ
การเงิน 

5. แหล่งระดมทุนท่ียั่งยืน 
ในประเทศ 

6. มีการออกพันธบัตร
รัฐบาลอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือสร้างอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิง และสภาพคล่อง
ในตลาดรอง 

7. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ที่หลากหลายเพื่อรองรับ
ความต้องการของ 
นักลงทุน 

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดตราสารหนี้ 
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ให้มี 

ความหลากหลาย มีนวัตกรรมทางการเงิน 
ที่ใช้ในตลาดสากล และสอดคล้องกับ 
ความต้องการของนักลงทุน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง 
และมีประสิทธิภาพ 

8. มีระบบข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ทันสมัยและสร้าง 
ความเชื่อมโยงใน 
การท างาน 

9. มีระบบการบริหารงาน
และระบบทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

10. บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ  
มีความเป็นมืออาชีพ 

11. มีสถานที่ในการด าเนินงาน 
ที่เหมาะสมกับสภาพของ
องค์กรและบุคลากร 

6. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. พัฒนาระบบบริหารงานและ 

ระบบทรัพยากรบุคคล 
8. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ  

และมีความเป็นมืออาชีพ 
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ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1: บริหาร
จัดการหนี้สาธารณะ
ในเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 2: ให้ค า 
ปรึกษาแนะน าทาง 
ด้านข้อมูลและ
วิชาการ รวมถึง 
การประชาสัมพันธ์ 
สร้างความเข้าใจด้าน
หนี้สาธารณะในเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนา
งานวิจัยและวิชาการ
เพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการ 
หนี้สาธารณะ 

1. แผนการบริหาร 
หนี้สาธารณะมี 
ความชัดเจน 
สอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามนโยบาย
รัฐบาล 
2. การบริหาร 
หนี้สาธารณะให้มี
ต้นทุนที่เหมาะสม
และอยู่ภายใต้กรอบ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได ้
3. ช าระหนี้ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนและตรง
ตามก าหนดเวลา 
4. ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีความพึงพอใจ 

โครงการที่ 1:  
การบริหารจัดการ 
หนี้สาธารณะ 
- จัดท าแผนการบริหาร 
หนี้สาธารณะประจ าปี
งบประมาณ 
 

 

1. ระดับความส าเร็จ   
ในการด าเนินงานตาม
แผนการบริหาร         
หนี้สาธารณะประจ าปี
งบประมาณ 
    1.1 หนี้สาธารณะ    
คงค้างต่อผลิตภัณฑ์  
มวลรวมในประเทศ     
ณ ราคาประจ าปี * 
     1.2 ภาระหนี้ต่อ
งบประมาณ * 
     1.3 ร้อยละความส าเร็จ
ของวงเงินการบริหาร 
การช าระหนีข้องรัฐบาล * 
     1.4 ระดับความส าเร็จ 
ในการจัดท าแผนการ
บริหารหนี้สาธารณะ
ประจ าปีงบประมาณ 
2556 * 

ส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ โดย 
1) ส านักจัดการหนี้ 1 
2) ส านักจัดการหนี้ 2 
3) ส านักนโยบายและแผน 
4) ส านักบริหารการช าระหนี้  
5) ส านักบริหารการระดม
ทุนโครงการลงทุนภาครัฐ 
6) ส านักพัฒนาตลาด 
ตราสารหนี้ 
7) ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

 โครงการที่ 3:  
โครงการจ้างท่ีปรึกษา
เพื่อติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
ภายใต้การลงทุนด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานของ
การรถไฟแห่ง 
ประเทศไทย 
ระยะเร่งด่วน  
พ.ศ. 2553-2557  
และโครงการเงินกู้ 
DPL 

3. ระดับความส าเร็จของ 
การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
ภายใต้การลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของ 
รฟท. ระยะเร่งด่วน  
พ.ศ. 2553-2557 และ
โครงการเงินกู้ DPL 
 

 

* หมายถึง โครงการและตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1: บริหาร
จัดการหนี้สาธารณะ
ในเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 2: ให้ค า 
ปรึกษาแนะน าทาง 
ด้านข้อมูลและ
วิชาการ รวมถึง 
การประชาสัมพันธ์ 
สร้างความเข้าใจด้าน
หนี้สาธารณะในเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนา
งานวิจัยและวิชาการ
เพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการ 
หนี้สาธารณะ 

1. แผนการบริหาร 
หนี้สาธารณะมี 
ความชัดเจน 
สอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามนโยบาย
รัฐบาล 
2. การบริหาร 
หนี้สาธารณะให้มี
ต้นทุนที่เหมาะสม
และอยู่ภายใต้กรอบ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได ้
3. ช าระหนี้ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนและตรง
ตามก าหนดเวลา 
4. ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีความพึงพอใจ 

โครงการที่ 4: 
โครงการวิจัย เรื่อง 
แบบจ าลองที่เหมาะสม
ส าหรับการวิเคราะห์ 
และประเมินความเสี่ยง
ทางเครดิต เพื่อการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ
รัฐวิสาหกิจไทย 

4. ระดับความส าเร็จของ 
การด าเนินการวิจัย
โครงการ “แบบจ าลองที่
เหมาะสมส าหรับ 
การวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงทาง
เครดิต เพื่อการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ
รัฐวิสาหกิจไทย” 

ส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ โดย 
1) คณะวิจัยโครงการวิจัย 
“แบบจ าลองที่เหมาะสม
ส าหรับการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงทาง
เครดิต เพื่อการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ
รัฐวิสาหกิจไทย” 

กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ตลาดตราสารหนี้ 
กลยุทธ์ที่ 5: พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้
ให้มีความหลากหลาย 
มีนวัตกรรมทาง
การเงิน ที่ใช้ในตลาด
สากล และสอดคล้อง
กับความต้องการ 
ของนักลงทุน 
 

5. แหล่งระดมทุนท่ี
ยั่งยืนในประเทศ 
6. มีการออก
พันธบัตรรัฐบาล
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อ
สร้างอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิง และสภาพ
คล่องในตลาดรอง 
7. มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายเพื่อ
รองรับความต้องการ
ของนักลงทุน 

โครงการที่ 2:  
การจัดท าแผนการ 
กู้เงินให้สอดคล้องกับ
ความต้องการกู้เงินของ
รัฐบาลในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 

2. ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผนการกู้เงิน
ให้สอดคล้องกับแผนการ
บริหารหนี้สาธารณะ 
     2.1 ร้อยละ
ความส าเร็จในการออก
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้
เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง * 
     2.2 วงเงินใน 
การออกพันธบัตรรัฐบาล
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว (Floating Rate 
Bond: FRB) ได้ตาม
วงเงินท่ีวางแผนไว้ * 
 

ส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ โดย 
1) ส านักจัดการหนี้ 1 
2) ส านักพัฒนาตลาด 
ตราสารหนี้ 
 
 

 
 
 

    

* หมายถึง โครงการและตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวช้ีวัด 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 6: พัฒนา
ระบบข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ 7: พัฒนา
ระบบบริหารงานและ 
ระบบทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธ์ที่ 8: พัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถ และมี
ความเป็นมืออาชีพ 

8. มีระบบข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ทันสมัยและสร้าง
ความเชื่อมโยงใน
การท างาน 
9. มีระบบ 
การบริหารงานและ
ระบบทรัพยากร
บุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ 
10. บุคลากรมี
ความรู้ ความสามารถ 
มีความเป็นมืออาชีพ 
11. มีสถานที่ใน 
การด าเนินงานที่
เหมาะสมกับสภาพ
ขององค์กรและ
บุคลากร 

โครงการที่ 5:  
การจัดท าแผน 
ผู้สืบทอดต าแหน่ง 
(Succession 
Planning) ของ
ส านักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะ 

5. ระดับความส าเร็จของ 
การด าเนินการตาม
แผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลโครงการจัดท า
แผนผู้สืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Planning) 

ส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ โดย 
1) ส านักงานเลขานุการกรม 
 

   

* หมายถึง โครงการและตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนบริหารราชการแผ่นดิน 
กับแผนปฏิบัติราชการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

 

นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ส านักงานบริหารหนี้

สาธารณะ 
1. นโยบายเร่งด่วน 

1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการน้ าอย่างบูรณาการ
และเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่
ชลประทาน 

1.11 ยกระดับราคาสินค้า
เกษตรและให้เกษตรกร
เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

 

3. นโยบายเศรษฐกิจ 
    3.1  นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
 

8. นโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

    8.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมี
โอกาสได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจากทางราชการ 
สื่อสารมวลชน และ 
สื่อสาธารณะทุกประเภท
ได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว 
ถูกต้อง เป็นธรรม 

1.4.1 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ
และเร่งรัดขยายเขตพื้นท่ีชลประทาน โดยเร่งให้ม ี
การบริหารจัดการน้ าในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้สามารถป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ รวมทั้ง
สนับสนุนภาคการเกษตรด้วยการก่อสร้างระบบ
ชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ฟื้นฟู
การขุดลอกคูคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีอยู่เดิม 
ขยายเขตการสูบน้ าด้วยไฟฟ้า จัดสร้างคลองส่งน้ า 
ขนาดเล็กเข้าสู่ไร่นา และขยายเขตการจัดรูปท่ีดิน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น้ าและการผลิต ส่งเสริมการใช้น้ าให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับชนิดพืช และจัดหา
แหล่งน้ าในระดับไร่นาและชุมชนอย่างท่ัวถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
บริหารจัดการหนี้สาธารณะ
ในเชิงรุก  
(Pro-active Debt 
Management) 
กลยุทธ์ที่ 1: บริหารจัดการ
หนี้สาธารณะในเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 2: ให้ค าปรึกษา
แนะน าทางด้านข้อมูล 
และวิชาการ รวมถึง 
การประชาสัมพันธ์  
สร้างความเข้าใจ 
ด้านหนี้สาธารณะในเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนางานวิจัย
และวิชาการเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 

1.11.1 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึง
แหล่งเงินทุน โดยดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพท่ี
เหมาะสม ค านึงถึงกลไกราคาตลาดโลก โดยใช้วิธีบริหาร
จัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้า 
รวมทั้งผลักดันให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าเกษตรได้ใน
ราคาสูงเพียงพอเมื่อเทียบกับต้นทุน และน าระบบรับจ าน า
สินค้าเกษตรมาใช้ในการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่
เกษตรกร เริ่มต้นจากการรับจ าน าข้าวเปลือกเจ้าและ
ข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ท่ีราคา
เกวียนละ 15,000 บาท และ 20,000 บาทตามล าดับ 
พร้อมท้ังจัดให้มีการเยียวยาความเสียหายของพืชผลจาก
ภัยธรรมชาติให้แก่เกษตรกร การจัดท าระบบทะเบียน
ครัวเรือนเกษตรกรให้สมบูรณ์ และการออกบัตรเครดิต
ส าหรับเกษตรกร 
3.1.5 ส่งเสริมและรักษาวินัยการคลัง โดยปรับปรุง
องค์ประกอบและโครงสร้างงบประมาณให้เหมาะสม  
มีระบบบริหารความเสี่ยงทางการคลังที่มีประสิทธิภาพ 
จัดล าดับความส าคัญของงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาและให้เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาใน
อนาคต ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการร่วมลงทุนและ
ด าเนินการในกิจการของรัฐ ตลอดจนส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพในการบริหารและ
จัดการรายได้ในท้องถิ่นเพื่อลดการพึ่งพาเงินอุดหนุนจาก
ส่วนกลาง 
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นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ส านักงานบริหารหนี้

สาธารณะ 
1. นโยบายเร่งด่วน 

1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการน้ าอย่างบูรณาการ
และเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่
ชลประทาน 

1.11 ยกระดับราคาสินค้า
เกษตรและให้เกษตรกร
เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

 

3. นโยบายเศรษฐกิจ 
    3.1  นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
 

8. นโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

    8.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมี
โอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
ทางราชการ สื่อสารมวลชน และ 
สื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่าง
กว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็น
ธรรม 

3.1.1 ด าเนินการให้มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมให้แก่
คนส่วนใหญ่ของประเทศ และให้เศรษฐกิจสามารถ
เจริญเติบโตในอัตราสูงอย่างมีเสถียรภาพ โดยด าเนิน
นโยบายเศรษฐกิจท่ีสนับสนุนการกระจายรายได้ที ่
เป็นธรรม และก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
อย่างยั่งยืน มีการจ้างงานเต็มที่ ระดับราคามีเสถียรภาพ 
ระมัดระวังความเสี่ยงจากความผันผวนของการเคลื่อนย้าย
เงินทุนระหว่างประเทศ โดยการสร้างความเข้มแข็งและ 
มีประสิทธิภาพของตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศ 
รวมถึงการสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อรองรับ 
ความผันผวนท่ีอาจเกิดขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้
เป็นเสาหลักทางการเงิน  
เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ของระบบการเงิน 
กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานตลาดตราสารหนี้ 
กลยุทธ์ที่ 5: พัฒนาผลิตภัณฑ์
ตราสารหนี้ให้มี 
ความหลากหลาย  
มีนวัตกรรมทางการเงิน  
ที่ใช้ในตลาดสากล และ
สอดคล้องกับความต้องการ 
ของนักลงทุน 

3.1.2 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายได้อย่างท่ัวถึง
และเป็นธรรม โดยให้เป็นท้ังแหล่งเงินทุนแก่
ผู้ประกอบการและเป็นช่องทางการออมของประชาชน 
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมถึงการพัฒนา 
ขีดความสามารถในการด าเนินงานขององค์กรทางการเงิน
ชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่าง ๆ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน และสหกรณ์ทุกระดับ พร้อมกับการพัฒนาความรู้
พื้นฐานทางการเงินแก่ประชาชน 
8.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางในการรับรู้ข้อมูล 
ข่าวสารของประชาชน ด้วยการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัย และส่งเสริม 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสื่อสารมวลชนใน
ประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสื่อสารมวลชนโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง 
และมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 6: พัฒนาระบบ
ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ 7: พัฒนาระบบ
บริหารงานและระบบ
ทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธ์ที่ 8: พัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ ความสามารถ 
และมีความเป็นมืออาชีพ 
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แผนปฏิบัติราชการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
 

ล าดับที่ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
1 แผนการบริหารหนี้สาธารณะมี

ความชัดเจน สอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาประเทศตามนโยบาย
รัฐบาล 

1. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจ าปีงบประมาณ 
     1.1 หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
ณ ราคาประจ าปี * 
     1.2 ภาระหนี้ต่องบประมาณ * 
     1.3 ร้อยละความส าเร็จของวงเงินการบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล * 
     1.4 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจ าปีงบประมาณ 2556 * 
 

3. ระดับความส าเร็จของการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้ 
การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของ รฟท. ระยะเร่งด่วน  
พ.ศ. 2553-2557 และโครงการเงินกู้ DPL 
 

4. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการวิจัยโครงการ “แบบจ าลองที่
เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทางเครดิต  
เพื่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือรัฐวิสาหกิจไทย” 

2 การบริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุน
ที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

3 
 

ช าระหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและ
ตรงตามก าหนดเวลา 

4 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีความพึงพอใจ 

5 แหล่งระดมทุนท่ียั่งยืนในประเทศ 2. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการกู้เงินให้สอดคล้องกับแผนการ
บริหารหนี้สาธารณะ 
     2.1 ร้อยละความส าเร็จในการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เป็นอัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิง * 
     2.2 วงเงินในการออกพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
(Floating Rate Bond: FRB) ได้ตามวงเงินท่ีวางแผนไว้* 
 

6 มีการออกพันธบัตรรัฐบาลอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิง และสภาพคล่องในตลาดรอง 

7 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
เพ่ือรองรับความต้องการ 
ของนักลงทุน 

8 มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยและสร้าง 
ความเชื่อมโยงในการท างาน 

5. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลโครงการจัดท าแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) 

9 มีระบบการบริหารงานและระบบ
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

10 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ  
มีความเป็นมืออาชีพ 

11 มีสถานที่ในการด าเนินงาน  
ที่เหมาะสมกับสภาพขององค์กร
และบุคลากร 
 

* หมายถึง โครงการและตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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แผนปฏิบัติราชการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 
กับยุทธศาสตร์ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร์ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารและรักษาความย่ังยืน
ทางการคลัง (Manage and Maintain Fiscal 
Sustainability) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก 
(Pro-active Debt Management) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็น 
เสาหลักทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
ระบบการเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจ (Strengthen Economic 
Sustainability) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก 
(Pro-active Debt Management) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ 
(Professional Management) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งและ 
มีประสิทธิภาพ 

 
 

 
 



 

* หมายถึง โครงการและตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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แผนปฏิบัติราชการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังกับยุทธศาสตร์ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 

ยุทธศาสตร์ 
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์ 
ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

กลยุทธ์ 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2555 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

1. บริหารและรักษา 
ความยั่งยืนทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
บริหารจัดการ 
หนี้สาธารณะในเชิงรุก  
(Pro-active Debt 
Management) 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 : บริหารจัดการหนี้สาธารณะ
ในเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 2 : ให้ค าปรึกษาแนะน า
ทางด้านข้อมูลและวิชาการ รวมถึง 
การประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ 
ด้านหนี้สาธารณะในเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนางานวิจัยและวิชาการ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
หนี้สาธารณะ 

โครงการที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 
ตัวชี้วัด :  

     1. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ 
         1.1 หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจ าปี * 
         1.2 ภาระหนี้ต่องบประมาณ * 
         1.3 ร้อยละความส าเร็จของวงเงินการบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล * 
         1.4 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าป ี
              งบประมาณ 2556 * 
 

โครงการที่ 4 : โครงการวิจัย เร่ือง แบบจ าลองท่ีเหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์ และ
ประเมินความเสี่ยงทางเครดิต เพ่ือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือรัฐวิสาหกิจไทย 

ตัวชี้วัด :  
     4. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการวิจัยโครงการ “แบบจ าลองที่เหมาะสมส าหรับ 
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทางเครดิต เพื่อการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ
รัฐวิสาหกิจไทย” 

   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนาตลาดตราสารหนี้
ให้เป็นเสาหลักทาง
การเงิน เพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของระบบ
การเงิน 

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ตลาดตราสารหนี ้
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้
ให้มีความหลากหลาย มีนวัตกรรมทาง
การเงินท่ีใช้ในตลาดสากล และสอดคล้อง
กับความต้องการของนักลงทุน 

โครงการที่ 2 : การจัดท าแผนการกู้เงินให้สอดคล้องกับความต้องการกู้เงินของรัฐบาล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ตัวชี้วัด :  
2. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการกู้เงินให้สอดคล้องกับแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 

2.1 ร้อยละความส าเร็จในการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง * 
2.2 วงเงินในการออกพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate 

Bond: FRB) ได้ตามวงเงินท่ีวางแผนไว ้* 



 

* หมายถึง โครงการและตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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แผนปฏิบัติราชการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ยุทธศาสตร์ 
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์ 
ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

กลยุทธ์ 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2555 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

2. เสริมสร้างความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
บริหารจัดการ 
หนี้สาธารณะในเชิงรุก  
(Pro-active Debt 
Management) 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 : บริหารจัดการหนี้สาธารณะ
ในเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 2 : ให้ค าปรึกษาแนะน า
ทางด้านข้อมูลและวิชาการ รวมถึง 
การประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ 
ด้านหนี้สาธารณะในเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนางานวิจัยและวิชาการ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
หนี้สาธารณะ 

โครงการที่ 3 : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้ 
การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเร่งด่วน  
พ.ศ. 2553 – 2557 และโครงการเงินกู้ DPL 

ตัวชี้วัด :  
3. ระดับความส าเร็จของการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้การลงทุนด้าน

โครงสร้างพื้นฐานของ รฟท. ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2553-2557 และโครงการเงินกู้ DPL 

4. การบริหารจัดการอย่าง
มืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง 
และมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ 7 : พัฒนาระบบบริหารงานและ 
ระบบทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธ์ที่ 8 : พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพ 

โครงการที่ 5 : การจัดท าแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) 
ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

ตัวชี้วัด :  
     5. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
โครงการจัดท าแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) 
 

 



แผนปฏิบัติราชการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ส่วนที่ 3 
โครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

   
โครงการที่ 1: การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ  
โครงการที่ 2: การจัดท าแผนการกู้เงินให้สอดคล้องกับความต้องการกู้เงินของรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
โครงการที่ 3: โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2553 – 2557 และโครงการเงินกู้ DPL 
โครงการที่ 4: โครงการวิจัย เรื่อง แบบจ าลองที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงทางเครดิต  

เพ่ือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือรัฐวิสาหกิจไทย 
โครงการที่ 5: การจัดท าแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ   
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โครงการที่ 1: การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 
 
1. สาระส าคัญ 

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะของประเทศ  
โดยการวางแผน ก ากับ และด าเนินการก่อหนี้ใหม่ การบริหารหนี้เดิม และการช าระหนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานะการเงินการคลังของประเทศ และอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งอยู่ภายใต้กรอบ  
ความยั่งยืนทางการคลังที่ก าหนดให้สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 60 และภาระหนี้ 
ต่องบประมาณ ไม่เกินร้อยละ 15 ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุผลตามภารกิจหน้าที่ดังกล่าว จึงได้ก าหนดกิจกรรม
ภายใต้โครงการ  “การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ” คือ 

การจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
จะมีการจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณและการปรับปรุงแผนเป็นระยะๆ โดย 
แผนดังกล่าวเป็นแผนที่แสดงให้เห็นภาพรวมของการก่อหนี้ใหม่และการบริหารหนี้เดิมของทั้งส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในรอบระยะเวลา 1  ปีงบประมาณ เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินงานด้าน 
หนี้สาธารณะในแต่ละปีงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ตลอดจนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ รวมทั้งมีความเหมาะสมภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว 
เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

นอกจากการก่อหนี้ใหม่และการบริหารหนี้เดิมแล้ว ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะยังมีหน้าที่
ต้องด าเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายช าระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพ่ือ 
การช าระคืนหนี้เงินกู้ของรัฐบาล จ านวน 171,009.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.19 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และมีแนวโน้มที่ภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลจะเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากการด าเนินนโยบายของ
รัฐบาลที่ให้ความส าคัญต่อนโยบายในการพัฒนาประเทศโดยการลงทุนจากภาครัฐ แต่ด้วยข้อจ ากัดของรายได้
ที่ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายภาครัฐ จึงจ าเป็นต้องก่อหนี้สาธารณะ ส่งผลให้หนี้สาธารณะมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงขึ้น
ในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 จัดท าแผนและปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ และน าเสนอต่อคณะกรรมการ 

นโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ และคณะรัฐมนตรีตามข้อบัญญัติของกฎหมาย  
2.2 พัฒนาแบบจ าลองประมาณการหนี้สาธารณะและภาระหนี้ต่อปีให้มีประสิทธิภาพและ

ความแม่นย ามากขึ้น 
2.3 การบริหารงบประมาณรายจ่ายช าระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และ 

ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
2.4 ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของ สบน. ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ เพื่อให้

เข้าใจแนวคิดและวิธีการค านวณหนี้สาธารณะ ภาระหนี้ ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคและการเงิน 
 

3. ระยะเวลาด าเนินงาน 
3.1 การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 
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3.2 การจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
1 มกราคม 2555 – 30 กันยายน 2555  

3.3 การบริหารงบประมาณรายจ่ายช าระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 

 
4. งบประมาณ (ถ้ามี) 

4.1 การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (3 ครั้ง) 
 ประมาณ 330,000 บาท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าขอใช้ห้องประชุม และ

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
4.2 การจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประมาณ 110,000 บาท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าขอใช้ห้องประชุม และ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 4.3 การบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล   
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25 55 รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 
วงเงินการบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล 171,009.89 ล้านบาท 
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

5.1  มีแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ ส าหรับใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินการกู้เงินและบริหารหนี้ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในแต่ละปีงบประมาณ สามารถก ากับ        
การกู้เงินให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางคลัง 
 5.2 สามารถช าระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลได้ถูกต้องครบถ้วนตามภาระผูกพัน และในกรณีท่ี
สามารถบริหารงบประมาณรายจ่ายช าระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่เหลือจ่าย โดยการช าระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล  
ก่อนครบก าหนด (Prepayment) ก็จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ ซึ่งเป็นการด าเนินการ 
สนองนโยบายรัฐบาลตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

5.3  เจ้าหน้าที่ของ สบน. ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการหนี้สาธารณะมีความรู้เพ่ิมเติม    
ในเรื่องของแนวคิดและวิธีการค านวณหนี้สาธารณะ ภาระหนี้ ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคและการเงิน 
 
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  

 - ไม่มี -  
 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

7.1  การจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
  ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ส านักนโยบายและแผน ส่วนนโยบายและแผน                           

โทร 02-265-8050 ต่อ 5514, 5515, 5507 
7.2  การบริหารการช าระหนีเ้งินกูข้องรัฐบาล 
 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ส านักบริหารการช าระหนี้ ส่วนบริหารการช าระหนี้  

ในประเทศ โทร 02-265-8050 ต่อ 5602, 5610  
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8. ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ที่ผ่านมา 
ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

52 53 54 55 56 1 2 3 4 5 
1. ระดับความส าเร็จ 
ในการด าเนินงานตาม
แผนการบริหาร 
หนี้สาธารณะประจ าป ี
งบประมาณ 

1.1 หนี้สาธารณะ 
คงค้างต่อผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศ 
ณ ราคาประจ าป ี

 
 
 
 
 

45.93 

 
 
 
 
 

42.30 
 

 
 
 
 
 

41.66 

 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 

49 

 
 
 
 
 

48 

 
 
 
 
 

47 

 
 
 
 
 

46 

1.2 ภาระหนี้ต่อ 
งบประมาณ 

21.64 
(10.20)* 

22.27 
(12.61)* 

20.20 
(10.46)* 

≤20 ≤20 >20 - 20 - <20 

1.3 ร้อยละ
ความส าเร็จของวงเงิน
การบริหารการช าระ
หนี้ของรัฐบาล  

99.91 
 

100 99.95 95 
(วงเงิน 

162,459.40 
ล้านบาท) 

95 93 94 95 96 97 

1.4 ระดับความ  
ส าเร็จในการจัดท า
แผนการบริหาร 
หนี้สาธารณะประจ าปี
งบประมาณ 2556 

ครม. 
เห็นชอบ 
แผนฯ 53 

เมื่อ 
22 ก.ย. 52 

ครม. 
เห็นชอบ 
แผนฯ 54 

เมื่อ 
28 ก.ย. 53 

ครม. 
เห็นชอบ 
แผนฯ 55 

เมื่อ 
27 ก.ย. 54 

เสนอแผนฯ 
56 ต่อครม. 
ได้ภายใน 

เดือน 
ก.ย. 55 

เสนอแผนฯ 
57 ต่อครม. 
ได้ภายใน 

เดือน 
ก.ย. 56 

จัดท า
ตารางเวลา

และ
แบบฟอร์ม
การจัดท า

แผนฯ ปี 56 
เพื่อรวบรวม

ความ
ต้องการกู้
เงินและ

บริหารหนี้ 
และส่งไปให้
หน่วยงาน

ต่างๆ 
ด าเนินการ
ต่อไปได้
ส าเร็จ 

กลั่นกรอง
โครงการ
เงินกู้และ

ความ
ต้องการ

บริหารหนี้
ของ

หน่วยงาน
ต่างๆ ให้มี

ความ
สอดคล้อง
กับทิศทาง
ยุทธศาสตร์ 
และนโยบาย
การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม

ของประเทศ
ได้ส าเร็จ 

จัดท าร่าง 
แผนฯ ปี 56 

พร้อม
ผลสัมฤทธิ์ที่
คาดว่าจะ
ได้รับและ

ผลกระทบต่อ
กรอบความ
ย่ังยืนทาง  

การคลังเสนอ
คณะอนุกรรม
การพิจารณา
กลั่นกรอง
แผนการ

บริหารหนี้
สาธารณะและ

ติดตาม
โครงการเงินกู้

ภายใต้ 
แผนการ

บริหารหนี้
สาธารณะ
ส าเร็จ 

เสนอแผนฯ 
ปี 56 พร้อม
ผลสัมฤทธิ์ที่
คาดว่าจะ
ได้รับและ
ผลกระทบ
จากการ

ด าเนินการ
ตามแผนฯ 
ต่อคณะ 
กรรมการ 

นโยบายและ
ก ากับการ
บริหารหนี้
สาธารณะ

ส าเร็จ 

เสนอแผนฯ 
ปี 56 พร้อม
ผลสัมฤทธิ์ที่
คาดว่าจะ
ได้รับและ
ผลกระทบ
ต่อกรอบ

ความย่ังยืน
ทางการคลัง

ต่อคณะ 
รัฐมนตรี 

เพื่อให้ความ
เห็นชอบ 

ภายในเดือน 
ก.ย. 55 

 
* ตัวเลขในวงเล็บเป็นตัวเลขภาระหนี้ต่องบประมาณท่ีมีการบริหารจัดการ 
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9. แผนปฏิบัติงาน  
 
 9.1 แผนปฏิบัติงานการจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

 
 

 

กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การจัดท าแผนการบริหาร 
หนี้สาธารณะประจ าปี
งบประมาณ 2556 

 
            

1) จัดท าแบบฟอร์มแผนฯ  
ปี 56 เพื่อรวบรวมความต้องการ
ใช้เงินกู้และบริหารหนี้และส่งไป
ให้หน่วยงานต่างๆ  

ด าเนินการ 
จัดท าและส่ง
แบบฟอร์ม 
แผนฯ ปี 56 
ได้ส าเร็จ 

            

2) หน่วยงานกรอกข้อมูล 
ในแบบฟอร์มแผนฯ ปี5 6 และ
ส่งกลับให้ สบน.  

หน่วยงาน
กรอกข้อมูล
และส่งกลับให้ 
สบน. ไดส้ าเร็จ 

            

3) กลั่นกรองโครงการ เงินกู้
และความต้องการบริหารหนี้
ของหน่วยงานต่างๆ  

จัดประชุม
คณะท างาน
พิจารณา
กลั่นกรอง 
โครงการเงินกู้
และความ
ต้องการ
บริหารหนี้ 
ได้ส าเร็จ 

            

4) จัดท าร่างแผนฯ ปี 56  
เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองแผนการบริหาร 
หนี้สาธารณะและติดตาม
โครงการเงินกู้ภายใต้แผนการ
บริหารหนี้สาธารณะ 

เสนอร่าง 
แผนฯ ปี 56 
ต่อคณะ 
อนุกรรมการฯ 
ได้ส าเร็จ 

            

5) เสนอแผนฯ ปี 56 และ 
ผลกระทบจากการด าเนินการ 
ตามแผนฯ ต่อคณะกรรมการ 
นโยบายและก ากับการบริหารหนี้
สาธารณะ 

เสนอแผนฯ 
ปี 56 และผล 
กระทบตาม
แผนฯ ต่อคณะ
กรรมการฯ ได้
ส าเร็จ  

            

6) เสนอแผนฯ ปี 56 ต่อ 
ครม. เพื่อให้ความเห็นชอบ  
ภายในเดือน ก.ย. 55 

เสนอแผนฯ ต่อ 
ครม. เพื่อให้ 
ความเห็นชอบ
ภายในเดือน 
ก.ย. 55 ได้
ส าเร็จ 
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 9.2 แผนปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณรายจ่ายช าระหนี้ของรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 
  จากตัวชี้วัด “ร้อยละของวงเงินการบริหารการช าระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95  
ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร” ดังนั้น ในแผนการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณดังกล่าว ส านักงาน
บริหารหนี้สาธารณะจึงก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ดังนี้ 
 

เดือน/ปี วงเงิน (ล้านบาท) ร้อยละต่องบจัดสรร 
ตุลาคม  2554 4,070.36 2.38 
พฤศจิกายน  2554 9,168.51 5.36 
ธันวาคม  2554 16,126.75 9.43 
แผนไตรมาสที่ 1 29,365.62 17.17 
มกราคม  2555 16,419.84 9.60 
กุมภาพันธ์  2555 3,798.30 2.22 
มีนาคม  2555 20,638.67 12.07 
แผนไตรมาสที่ 2 40,856.81 23.89 
เมษายน  2555 12,767.63 7.47 
พฤษภาคม  2555 11,293.24 6.60 
มิถุนายน  2555 20,470.88 11.97 
แผนไตรมาสที่ 3 44,531.75 26.04 
กรกฎาคม  2555 20,613.92 12.05 
สิงหาคม  2555 10,017.20 5.86 
กันยายน  2555 25,624.59 14.98 
แผนไตรมาสที่ 4 56,225.71 32.90 

รวมทั้งสิ้น 171,009.89 100 
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โครงการที่ 2 : การจัดท าแผนการกู้เงินให้สอดคล้องกับความต้องการกู้เงินของรัฐบาล  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

1. สาระส าคัญ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 255 5 รัฐบาลมีความต้องการ ระดมทุน รวมทั้งสิ้น 740,122 ล้านบาท ซึ่ง
สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 

(ก) กู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ  400,000 ล้านบาท 
(ข) กู้เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ FIDF ภายใต้ พรบ. หนี้สาธารณะ  340,122 ล้านบาท 
รวม (ก) + (ข)  740,122 ล้านบาท 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง และเสริมสภาพคล่องในตลาดรอง โดยการก าหนดวงเงิน อายุ และ

ความถี่ในการประมูลของพันธบัตร Benchmark ให้เหมาะสม 
2.2  เพ่ือพัฒนาเครื่องมือทางการเงินประเภทตราสารหนี้ให้มีความหลากหลายเพื่อขยายฐานนักลงทุน 

ให้เหมาะสมกับความต้องการระดมทุน และเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในระยะยาว 
 

3. ระยะเวลาด าเนินงาน 
1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 
 

4. งบประมาณ 
ประมาณ 20,000 บาท ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าห้องประชุม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ในการจัดท า 

Market Dialogue เป็นรายไตรมาส (การหารือแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับ PDs) รายครึ่งปี (การประชุมกับ PDs ทั้ง 
9 ราย และนักลงทุนรายใหญ่) และรายปี (การประชุมกับผู้ร่วมตลาดทั้งหมด) ทั้งในและนอกสถานที่  

 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1 มีพันธบัตร Benchmark ที่มีสภาพคล่องในตลาดรองและสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในตลาด  

ตราสารหนี้ในประเทศได้ 
5.2 มีเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมกับความต้องการระดมทุนและสภาวะตลาดปัจจุบัน  
5.3 มีความเป็นไปได้สูงสุดในการระดมทุนได้ครบจ านวน และเอ้ือต่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้  

ในประเทศ 
 

6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
การกู้เพ่ือการขาดดุลงบประมาณ 400,000 ล้านบาท และกู้เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ FIDF ภายใต้  

พรบ. หนี้สาธารณะ  340,122 ล้านบาท รวมเป็น 740,122 ล้านบาท เป็นวงเงินที่มีขนาดใหญ่มาก บวกกับ 
ความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะมีความต้องการระดมทุนฉุกเฉินเพิ่มเติมอีกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ท าให้ต้องมี
การวางแผนการกู้เงินอย่างรัดกุม เพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อการออกและต้นทุนของพันธบัตรรัฐบาลน้อยที่สุด  

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ส านักพัฒนาตลาดตราสารหนี้รัฐบาล ส่วนพัฒนาตลาดตราสารหนี้รัฐบาล 
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8. ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 

 

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 
52 53 54 55 56 1 2 3 4 5 

ระดับความส าเร็จใน 
การจัดท าแผนการกู้เงิน 
ให้สอดคล้องกับแผนการ
บริหารหนี้สาธารณะ 

1. ร้อยละความส าเร็จใน
การออกพันธบัตรรัฐบาล
เพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิง วงเงินรวม 285,000 
ล้านบาท 

 
 
 
 

ระดับ 5 
ออก

พันธบัตร
ได้ครบ
ตาม

จ านวน
ที่วางไว้ 

 
 
 
 

ระดับ 5 
ออก

พันธบัตร
ได้ครบ
ตาม

จ านวนที่
วางไว ้

 
 
 
 

ระดับ 5 
ออก

พันธบัตร
ได้ครบ
ตาม

จ านวนที่
วางไว ้

 
 
 
 

ระดับ 5 
ออก

พันธบัตร
ได้ครบ
ตาม

จ านวนที่
วางไว ้

 
 
 
 

ระดับ 5 

 
 
 
 

มีการ
ออก

พันธบัตร
ร้อยละ 
60 ของ
วงเงิน
รวม 

 
 
 
 

มีการ
ออก

พันธบัตร
ร้อยละ 
70 ของ
วงเงิน
รวม 

 
 
 
 

มีการ
ออก

พันธบัตร
ร้อยละ 
80 ของ
วงเงิน
รวม 

 
 
 
 

มีการ
ออก

พันธบัตร
ร้อยละ 
90 ของ
วงเงิน
รวม 

 
 
 
 

มีการ
ออก

พันธบัตร
ร้อยละ 

100 ของ
วงเงิน
รวม 

2. วงเงินในการออก
พันธบัตรรัฐบาลประเภท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
(Floating Rate Bond: 
FRB) ได้ตามวงเงิน 
ที่วางแผนไว ้
 

ระดับ 5 
ออก

พันธบัตร 
FRB  

ได้ครบ
ตาม

จ านวน
ที่วางไว้ 

ระดับ 5 
ออก

พันธบัตร 
FRB    

ได้ครบ
ตาม

จ านวน
ที่วางไว ้

ระดับ 5
ออก

พันธบัตร 
FRB 

ได้ครบ 
ตาม 

จ านวน 
ที่วางไว ้

22,000 
ล้านบาท 

ระดับ 5 17,820 
ล้านบาท 

19,800 
ล้านบาท 

22,000 
ล้านบาท 

 

24,200 
ล้านบาท 

26,620 
ล้านบาท 
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9. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ออกประมูลพันธบัตร
รัฐบาล 

ด าเนินการประมูล
พันธบัตรรัฐบาลได้

ครบตามแผนปี  

            

ประชุม Market 
Dialogue กับผู้ร่วม
ตลาด 
- ประจ าไตรมาสที่ 1 
- ประจ าไตรมาสที่ 2 
- ประจ าไตรมาสที่ 3 
- ประจ าไตรมาสที่ 4 
- ประจ าป ี

ด าเนินการประชุม
ได้ครบทุกไตรมาส 

            

ก าหนดแผนการกู้เงิน
รายไตรมาส 
- ประจ าไตรมาสที่ 1 
- ประจ าไตรมาสที่ 2 
- ประจ าไตรมาสที่ 3 
- ประจ าไตรมาสที่ 4 

ด าเนินการ
ประกาศแผนการ 
กู้เงินรายไตรมาส
ก่อนสิ้นไตรมาส
ปัจจุบัน 

            

วางแผนการกู้เงิน
ประจ าปี  

ประกาศแผนการ
ระดมทุนใน 
การประชุม 
Market Dialogue 
ประจ าปี 
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โครงการที่ 3: โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้การลงทุน 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทยระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2553-2557  

และโครงการเงินกู้ DPL 
 
1. หลักการและเหตุผลของโครงการ  
 ในช่วง พ.ศ. 2552- ปัจจุบัน เศรษฐกิจโลกเผชิญกับภาวะผันผวน เกิดวิกฤตเศรษฐกิจใน
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกขึ้นเป็นระยะๆ ซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจไทย แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล เพ่ือการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ และเป็นรากฐานใน  
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป ดังนั้น รัฐบาลได้ด าเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรถไฟ ระบบสาธารณูปโภค ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
มุ่งสร้างงาน  สร้างรายได้ให้ประชาชนในประเทศเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ โดยมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ 
รับผิดชอบและด าเนินโครงการต่างๆ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
 

1.1 โครงการภายใต้การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2553 - 2557  

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 เห็นชอบแผนการลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานการรถไฟแห่งประเทศไทยระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2553-2557 วงเงินลงทุนรวม 176,808.28 ล้านบาท 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การให้บริการขนส่งทางรถไฟ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
และ ลดต้นทุนการขนส่ง และสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเพิ่มข้ึน และ
ก่อให้เกิดการใช้พลังงานในภาคขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงการคลังและ 
ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรแหล่งเงินที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินงานต่อไป  

ปัจจุบัน ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และส านักงบประมาณได้พิจารณาจัดสรร
แหล่งเงินทุนที่เหมาะสมให้กับแผนการลงทุนดังกล่าว ในรูปแบบของงบประมาณประจ าปี การกู้เงินเงื่อนไข
ผ่อนปรนจากต่างประเทศที่เป็นทางการจากของธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารเพื่อ  
ความร่วมมือแห่งประเทศญี่ปุ่นในลักษณะ Project Loan หรือ Program Loan (Development Policy 
loan: DPL) รวมทั้งเงินกู้ในประเทศ ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนการลงทุน สบน. จึงมีความจ าเป็นต้อง
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินกู้ และบริหารจัดการด าเนิน
โครงการลงทุนภายใต้แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเร่งด่วน  
พ.ศ. 2553-2557 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้สามารถด าเนินการโครงการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การจ่ายงบประมาณไปยังโครงการลงทุนระบบรางเป็นไปอย่างคุ้มค่าและกระจายเม็ดเงิน
ออกสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาระบบขนส่งทางรางในอนาคตอย่างยั่งยืน  
 

 1.2 โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน DPL 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2553 อนุมัติให้กระทรวงการคลัง กู้เงินจาก 

Public Sector Reform Development Policy loan จากธนาคารโลก วงเงิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐและ
กู้เงิน Capital Market Development Program จากธนาคารพัฒนาเอเชีย วงเงิน 300 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ 
ไทยเข้มแข็งและอนุมัตจิัดสรรเงินกู้ DPL วงเงินลงทุนรวม 18,053 ล้านบาท อีกท้ัง อนุมัติให้ด าเนินโครงการ
และจัดสรรเงินกู้ DPL วงเงิน 12,475 ล้านบาท ส าหรับโครงการลงทุนภาครัฐที่สามารถเพ่ิมศักยภาพ 
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การแข่งขันและเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้         
อนุมัติและรับทราบการทบทวนโครงการเงินกู้ DPL ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยปรับลดจาก 
18,053 ล้านบาท เป็นวงเงิน 17,684.99 ล้านบาท เนื่องจากมีหน่วยงานด าเนินโครงการขอยกเลิกโครงการ   

ปัจจุบัน คณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนา
โครงการพื้นฐาน โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานและ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)  
เป็นเลขานุการ อยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติโครงการและจัดสรรเงินกู้ DPL ให้กับหน่วยงานด าเนินโครงการ
เพ่ิมเติมภายใต้กรอบเงินกู้จ านวน 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐ และน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและอนุมัติ
ต่อไป ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของโครงการเงินกู้ DPL ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และเพ่ือให้ 
การด าเนินโครงการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดและรวมทั้งมีการใช้จ่ายงบประมาณไปยังโครงการต่าง  ๆ
ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า อีกทั้งสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. 2554 หมวด 5 ข้อ 13 (3) และ (4) ก าหนดให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ประสานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพ่ือเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานการเบิกจ่ายเงิน และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค
ที่เก่ียวข้องและด าเนินการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการและรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรี   

สบน. จึงมีความจ าเป็นที่จะว่าจ้างที่ปรึกษาด าเนินการ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
โครงการภายใต้การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทยระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2553-2557 
และโครงการเงินกู้ DPL โดยรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ ซึ่งจะวิเคราะห์ปัจจัยแห่งผล
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้นของโครงการ จะใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดสรรงบประมาณและ
การจัดสรรเงินกู้ให้กับโครงการใหม่ๆ รวมทั้งเป็นบทเรียนในการจัดท าโครงการอ่ืนๆ ในอนาคตของภาครัฐ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
และเป็นไปตามแผนงานโครงการที่ก าหนด  

  2.2 เพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการ รวมทั้งเสนอแนะแนวทาง  
การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการหรือเสนอแนะให้ยกเลิกโครงการ หากด าเนินโครงการแล้ว
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 
3. ระยะเวลาด าเนินงาน 

360  วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
 

4. งบประมาณ  
วงเงิน 5 ล้านบาท เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1 สามารถติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด ประเมินผลการด าเนินและการบริหารการเบิกจ่าย

เงินกู้โครงการภายใต้แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเร่งด่วน  
พ.ศ. 2553-2557 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 

5.2 สามารถเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที  
ในกรณีที่โครงการมีปัญหาและอุปสรรค 
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6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
6.1 ฐานข้อมูลที่ใช้ในการติดตามสถานะโครงการรายเดือนมีที่มาจากหลายแหล่งข้อมูล เช่น 

ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานด าเนินโครงการ อาจมีความไม่ถูกต้องและสอดคล้องกัน           
ท าให้รายงานติดตามโครงการรายเดือนเกิดความผิดพลาดและเกิดความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้อง
ประสานงานกับแหล่งข้อมูลดังกล่าว เพื่อขอข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง  

6.2 หน่วยงานด าเนินโครงการไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลติดตามและประเมินผล เช่น 
ปิดบังข้อเท็จจริงในรายงานปัญหาและอุปสรรคในระหว่างด าเนินโครงการ เนื่องจากเกรงว่าจะมีผลต่อ  
การประเมินโครงการและการจัดสรรงบประมาณในอนาคต  
 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ส านักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ  
 
8. ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ที่ผ่านมา 
ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

52 53 54 55 56 1 2 3 4 5 
ระดับความส าเร็จ
ของการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
ภายใต้การลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ของ รฟท. ระยะ
เร่งด่วน  
พ.ศ. 2553-2557 
และโครงการเงินกู้ 
DPL  

- - - ระดับ 5  - รวบรวม
ข้อมูล

โครงการ
และยกร่าง
ขอบเขต

งาน 

จัดท ากรอบ
แผนงาน  

ติดตามและ
ประเมินผล/

ตัวช้ีวัด 

ติดตาม
โครงการ
ในพื้นที่  

รายงาน
ความ 

ก้าวหน้า
ประจ า  
เดือน 

รายงาน
ความ 

ก้าวหน้า
ประจ า 

เดือนเสนอ 
ผอ.สบน. 
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9. แผนปฏิบัติงาน  
 

 
 

 
 
 

 

 
 

กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมร่วมกับท่ีปรึกษา
เพื่อวางแผนงาน 

มีกรอบแนวคิด
ร่วมกัน 

            

2. จัดท ากรอบแผนงาน
ติดตามและประเมินผล/
ตัวช้ีวัด 

มีแผนงานท่ี
ชัดเจน 

            

3. ติดตามโครงการในพ้ืนท่ี รับทราบข้อมูล
จากหน่วยงาน
โครงการโดยตรง 

            

4. รายงานความก้าวหน้า
ประจ าเดือน 

ทราบปัญหา 
อุปสรรค และ
เสนอแนะแนว
ทางแก้ไขแก่
หน่วยงานได ้
ทันการณ ์

            

5. รายงานความก้าวหน้า
ประจ าเดือนเสนอ  
ผอ. สบน. 

ใช้เป็นข้อมูล 
การจัดสรรเงินกู้
ให้กับหน่วยงาน 
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โครงการที่ 4: การวิจัย เรื่อง แบบจ าลองที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง 
ทางเครดิต เพื่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือรัฐวิสาหกิจไทย 

 
1. สาระส าคัญ 

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จ านวนหนี้สาธารณะเพ่ิมสูงขึ้นถึงร้อยละ 18.4 จากจ านวน 3,390.54 
พันล้านบาท ในปี 2548 เป็นจ านวน 4,002.03 พันล้านบาท ในปี 2552 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นหนี้ที่กระทรวงการคลัง
ค้ าประกัน โดยมีจ านวนเพิ่มขึ้นจาก 122.82 พันล้านบาท ในปี 2548 เป็น 205.76 พันล้านบาท ในปี 2552 
ชี้ให้เห็นว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมากระทรวงการคลังมีภาระหนี้ที่ผูกพันเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 67.53 ซึ่งนับว่าเป็น
อัตราที่สูงมาก  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างวินัยทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพและยกระดับรัฐวิสาหกิจ เพื่อลดภาระผูกพันในอนาคตของรัฐบาล (Contingent Liabilities) 
กระทรวงการคลังจึงได้เริ่มด าเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ าประกัน และการให้กู้ต่อจากรัฐวิสาหกิจ
ตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดอัตราและเง่ือนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ าประกัน
ของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวงก าหนดอัตราและเง่ือนไขการเรียกเก็บดอกเบี้ยและ
ค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการค้ าประกันและให้กู้ต่อที่รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งต้องจ่ายช าระให้
กระทรวงการคลังจะข้ึนอยู่กับอายุเงินกู้ และระดับความเสี่ยงทางเครดิต ซึ่งมีส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
(สบน.) กระทรวงการคลัง เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงทางเครดิต และจัดอันดับความน่าเชื่อ โดยได้ประยุกต์
เทคนิคการประเมิน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเครดิตจาก Standard & Poor’s และ Tris Rating  
ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป การวิเคราะห์ได้พิจารณา  
ความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงทางการเงินและไม่ใช่การเงิน โดยแบ่งรัฐวิสาหกิจเป็น 2 ประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับ
ลักษณะของธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 1) รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (วิเคราะห์เชิงปริมาณ ร้อยละ 59  
เชิงคุณภาพร้อยละ 32 และวิเคราะห์โครงสร้างเงินกู้อีกร้อยละ 9) และ 2) รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน 
(วิเคราะห์เชิงปริมาณร้อยละ 73 เชิงคุณภาพร้อยละ 18 และวิเคราะห์โครงสร้างเงินกู้อีกร้อยละ 9)  

ถึงแม้เทคนิคการวิเคราะห์ฯ ที่ สบน. ประยุกต์ใช้ส าหรับการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ทางเครดิตฯ รัฐวิสาหกิจที่กล่าวจะเป็นที่ยอมรับในระดับสากล แต่อย่างไรก็ตาม เทคนิคการวิเคราะห์ดังกล่าว
ยังมีจุดอ่อนส าหรับการประเมินความสามารถในการช าระหนี้ของรัฐวิสาหกิจไทย เนื่องจากยังไม่สะท้อน  
ความเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และในขณะเดียวกันก็ได้รับผลกระทบจากการแทรกแซง
ของรัฐบาลอีกด้วย ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่รัฐวิสาหกิจ จึงควรเร่งปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาต่างๆ 
และสร้างแบบจ าลองส าหรับการประเมินฯ ที่สะท้อนความเสี่ยงและสอดคล้องกับคุณลักษณะของรัฐวิสาหกิจ
ไทยอย่างแท้จริง โดยให้ครอบคลุมปัจจัยต่างๆ และให้เหมาะสมกับการประเมินความเสี่ยงทางเครดิตของ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะน าไปสู่ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ถูกต้อง และเหมาะสม พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิด
ความเข้าใจ และให้ความเชื่อมั่นแก่รัฐวิสาหกิจต่างๆ ว่าค่าธรรมเนียมที่กระทรวงการคลังเรียกเก็บมีความ
เหมาะสมและเป็นธรรม และในขณะเดียวกันก็เป็นการสนับสนุนให้กระทรวงการคลังสามารถด าเนินการ  
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ เพื่อประกันความเสี่ยงที่เกิดจากการค้ าประกันและให้กู้ต่อได้ นอกจากนี้ การที่
รัฐวิสาหกิจตระหนักว่ามีต้นทุนส าหรับการค้ าประกันเงินกู้ของกระทรวงการคลัง ก็เป็นการสนับสนุนให้เกิด  
การสร้างวินัยทางการเงินแก่รัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งเป็นการยกระดับรัฐวิสาหกิจ  
ให้สามารถด าเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถจัดหาเงินกู้ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องการ  
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การค้ าประกันจากกระทรวงการคลัง ซึ่งจะช่วยลดภาระผูกพันของรัฐบาล อันจะน าไปสู่การป้องกันการเกิด
วิกฤติหนี้สาธารณะในอนาคต และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษาเทคนิค วิธีการวิเคราะห์ และสร้างแบบจ าลองส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ทางเครดิต และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เหมาะสมส าหรับรัฐวิสาหกิจไทย 

2.2 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การค้ าประกันและให้กู้ต่อแก่รัฐวิสาหกิจ 

2.3 เพ่ือให้กระทรวงการคลังสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ จากรัฐวิสาหกิจ ได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม 

2.4 เพ่ือให้สามารถด าเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ ได้ตามระดับความเสี่ยงทางเครดิต 
และอัตราที่ก าหนด เพ่ือเป็นการประกันความเสี่ยงที่เกิดจากการค้ าประกันและให้กู้ต่อ  

2.5 เพ่ือยกระดับรัฐวิสาหกิจไทย ให้สามารถด าเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งน าไปสู่
การลดภาระหนี้สาธารณะในอนาคตต่อไป 

 
3. ระยะเวลาด าเนินงาน 

กุมภาพันธ์ 2555 – มกราคม 2556 
 

4. งบประมาณ (ถ้ามี) 
วงเงิน 2,025,000 บาท จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

5.1  ได้แบบจ าลองการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทางเครดิต ที่เหมาะสมส าหรับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือรัฐวิสาหกิจไทย ที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งน าไปสู่   
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

5.2 รัฐวิสาหกิจไทยมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และยอมรับหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การค้ าประกันและการให้กู้ต่อ ซึ่งจะท าให้กระทรวงการคลังสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ ได้ เพ่ือเป็น  
การประกันความเสียงที่เกิดจากการค้ าประกันและให้กู้ต่อ 

5.3  สร้างวินัยทางการเงินแก่รัฐวิสาหกิจ และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ เพื่อยกระดับ
รัฐวิสาหกิจไทย ซึ่งช่วยลดภาระผูกพันในอนาคตของรัฐบาล และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนต่อไป 

5.4 ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะวิกฤติหนี้สาธารณะของประเทศไทยในอนาคต  
 
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  

-ไม่มี- 
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7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ คณะวิจัยโครงการวิจัย “แบบจ าลองที่เหมาะสมส าหรับ 

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทางเครดิต เพ่ือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือรัฐวิสาหกิจไทย” 
 
8. ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

52 53 54 55 56 1 2 3 4 5 
ระดับความส าเร็จของ 
การด าเนินการวิจัยโครงการ 
“แบบจ าลองที่เหมาะสมส าหรับ 
การวิเคราะห์และประเมิน 
ความเสี่ยงทางเครดิต เพื่อการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือรัฐวิสาหกิจ
ไทย” 

  - - - ส่งรายงาน
การศึกษา
ครั้งที่ 2 
(Interim 
Report)  
ได้ภายใน

เดือน  
ก.ย. 2555 

- ศึกษา
เทคนิค 
วิธีการ

วิเคราะห์
ความเส่ียง
ทางเครดิต 

และระเบียบ
หลักเกณฑ ์
ที่เกี่ยวข้อง 

ส่งรายงาน
การศึกษา
เบื้องต้น 

(Inception 
Report) 

จัดสัมมนา
เพื่อระดม
ความเห็น 

ส่งรายงาน
การศึกษา
ครั้งที่ 1 
(Interim  
Report) 

ส่งรายงาน
การศึกษา
ครั้งที่ 2 
(Interim  
Report) 
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9. แผนปฏิบัติงาน  
 แผนการด าเนินโครงการวิจัย เรื่อง “แบบจ าลองที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยงทางเครดิต เพื่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือรัฐวิสาหกิจไทย” 
 

 

กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 

2556 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ศึกษาศึกษาเทคนิค 
วิธีการวิเคราะห์ความ
เส่ียงทางเครดิต และ
ระเบียบหลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้อง 

จัดท าร่างสรุปเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
โดยรวบรวมเอกสาร 
ข้อมูล ที่ใช้ประกอบใน
การด าเนินการวิจัยได้
ส าเร็จ  

             

2 ส่งรายงานการศึกษา
เบื้องต้น 

เสนอรายงานการศึกษา  
เบื้องต้น ต่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
งานวิจัยได้ส าเร็จ 

             

3 รวบรวมความคิดเห็น
เกี่ยวกับเทคนิคการจัด
อันดับความน่าเช่ือถือ 
และการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

จัดสัมมนาเพื่อระดม
ความเห็นจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ส าเร็จ 

             

4 ส่งรายงานการศึกษา  
ครั้งที่ 1 

เสนอรายงานการศึกษา  
ครั้งที่ 1 ต่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
งานวิจัยได้ส าเร็จ 

             

5 ส่งรายงานการศึกษา 
ครั้งที่ 2 

เสนอรายงานการศึกษา  
ครั้งที่ 2 ต่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
งานวิจัยได้ส าเร็จ 

             

6 ส่ง Final Report เสนอรายงาน Final 
Report ต่อ
คณะกรรมการตรวจรับ
งานวิจัยได้ส าเร็จ 
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โครงการที่ 5: การจัดท าแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) 
ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

 
1. สาระส าคัญ 

ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 ก าหนดให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะจัดท าแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Planning) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการเกษียณอายุของข้าราชการที่มีประสบการณ์สูง 
และเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์และภารกิจของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กอปรกับการเตรียมการเพื่อรองรับ
ยุทธศาสตร์และภารกิจขององค์กร ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง (Succession 
Planning) ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นแนวทางในการวางแผนผู้สืบทอด
ต าแหน่งผู้บริหาร ผู้อ านวยการส านัก ผู้เชี่ยวชาญ และผู้อ านวยการส่วนในส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
เพ่ือให้มีเกณฑ์ กระบวนการ และแบบประเมินในการคัดสรรข้าราชการให้เลื่อนเข้าสู่ระดับบริหาร ประเภท
อ านวยการและประเภบริหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการระบบ
สมรรถนะและระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
อย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนผู้สืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร ผู้อ านวยการส านัก ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้อ านวยการส่วน และห้วหน้าฝ่าย ในส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

2.2 เพ่ือให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะมีเกณฑ์ กระบวนการ และแบบประเมินในการคัดสรร
ข้าราชการให้เลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งระดับบริหาร ประเภทอ านวยการและประเภทบริหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการระบบสมรรถนะและระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

  
3. ระยะเวลาด าเนินงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2555 
 
4. งบประมาณ (ถ้ามี) 

วงเงิน 1,885,000 บาท 
 
5. ขอบเขตของงานและผลงานที่ต้องการ 
 

ขอบเขตของงาน ผลงานที่ต้องการ 
1. ก าหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ศึกษาการวางแผน 

สืบทอดต าแหน่งหลัก (Succession Planning) ในส านักงาน
บริหารหนี้สาธารณะที่ผ่านมา  

- รายละเอียดแผนการด าเนินงาน 
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ขอบเขตของงาน ผลงานที่ต้องการ 
2. จัดท ารายงานน าเสนอเรื่องแผนการสืบทอดต าแหน่งหลัก 

(Succession Planning) ซึ่งจะประกอบด้วยแผนการสืบทอด
ต าแหน่งงานหลัก (Succession Plan) การจัดท าการวิเคราะห์
คุณสมบัติและระบุต าแหน่งที่ต้องจัดท าการสืบทอดต าแหน่ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556 กระบวนการใน
การสรรหาและวิเคราะห์สมรรถนะของผู้สืบทอดของต าแหน่ง
ที่ต้องมีการสืบทอดขององค์กร (Successors) การจัดท า
ระบบการพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุนแผนสืบทอดที่ได้
ออกแบบไว้ และการน าไปใช้ 

- รายงานแผนการสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Planning) ซึ่งรวมถึง
การก าหนดต าแหน่งหลัก  
การก าหนดคุณสมบัติ กระบวนการ
ในการสรรหา และ
กระบวนการพัฒนาผู้สืบทอด 

 

3. จัดสัมมนาเพื่อยืนยันแผนการสืบทอดต าแหน่งหลักกับ 
คณะผู้บริหารในส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ พร้อมจัดท า
การประเมินแบบ 360 องศากับผู้สืบทอดจ านวน อย่างน้อย 
15 ราย เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาการน าไปใช้ปฏิบัติ 
ในองค์กร  

- เอกสารการจัดสัมมนาเพื่อยืนยัน
แผนการสืบทอดต าแหน่งหลักกับ
คณะผู้บริหาร  

- รายงานสรุปผลการประเมินแบบ 
360 องศากับผู้สืบทอดต าแหน่งหลัก 

4. จัดการฝึกอบรมแบบเข้มข้น (Train the Trainer) ให้แก่
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ 
การวางแผนผู้สืบทอดต าแหน่งหลัก 

 

- เอกสารการฝึกอบรมและ 
การฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ 

- แผนการน าระบบการสืบทอด
ต าแหน่งไปใช้  

- รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 
6. แนวทางการด าเนินงาน 

แนวทางการด าเนินงานในโครงการจะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะมีแนวทางในการวางแผนผู้สืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร 

ผู้อ านวยการส านัก ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อ านวยการส่วน และหัวหน้าฝ่าย 
7.2  ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะมีเกณฑ์ กระบวนการ และแบบประเมินในการคัดสรร

ข้าราชการให้เลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งระดับบริหาร ประเภทอ านวยการและประเภทบริหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.3  ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะมีแนวทางในการบูรณาการระบบสมรรถนะและระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
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8. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
- ไม่มี - 
   

9. ที่ปรึกษาโครงการ 
นายสุวิชญ  โรจนวานิช  รองผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  

 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ส านักงานเลขานุการกรม ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   
 

11. ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ระดับความส าเร็จของ 
การด าเนินการตามแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลโครงการ
จัดท าแผนผู้สืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Planning) 

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จ้างที่ปรึกษา
และตรวจรับ

โครงการจัดท า
แผนผู้สืบทอด

ต าแหน่ง 

จ้างที่ปรึกษา
ด าเนิน

โครงการ
จัดท าแผน    
ผู้สืบทอด
ต าแหน่ง 

ด าเนินการ
โครงการ

จ้างที่
ปรึกษา 

ติดตาม
ความก้าวหน้า
ของโครงการ
จัดท าแผน    
ผู้สืบทอด
ต าแหน่ง 

รายงานผล
การ

ด าเนินงาน
เสนอผู้บริหาร

พิจารณา 

 
 


