แผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2554

วิสัยทัศน์ “เป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”
ค่านิยม “โปร่งใส วินัยดี มีเครดิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม”

บทนา
ส านั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ (สบน.) เป็ น หน่ ว ยงานเที ย บเท่ า ระดั บ กรม สั ง กั ด
กระทรวงการคลัง มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
โดยการวางแผน กากับ และดาเนินการก่อหนี้ ค้าประกัน และปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานใน
กากับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมถึง การชาระหนี้ของรัฐบาล และการ
ติดตามและประเมินผลการดาเนิน งาน เพื่อให้การบริห ารหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และ
เสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามนัยแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพื่อเป็นการวางแผนระยะยาวในการปฏิบัติตาม
ภารกิจในขอบเขตความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผนดิน และจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี โดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะจึงได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและ
เป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์ เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้ง แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554

สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
มีนาคม 2554

แผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
หัวข้อ

หน้า

ส่วนที่ 1 กรอบการกาหนดแผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- กฎหมาย นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร
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ส่วนที่ 2 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนบริหารราชการแผ่นดินกับแผนปฏิบัติราชการ
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- แผนที่ยุทธศาสตร์สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างเป้าประสงค์และตัวชีว้ ัดของสานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
- ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง
กับยุทธศาสตร์สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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ส่วนที่ 3 โครงการของหน่วยงานในสังกัดสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- โครงการที่ 1: การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ
- โครงการที่ 2: การจัดทาแผนการกู้เงินให้สอดคล้องกับความต้องการกู้เงินของรัฐบาล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- โครงการที่ 3: โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารหนี้สาธารณะ
- โครงการที่ 4: โครงการจ้างที่ปรึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- โครงการที่ 5: การจัดตั้งหน่วยงานค้าประกันเครดิตและการลงทุน (Credit Guarantee and
Investment Facility : CGIF) ของภูมิภาคอาเซียน+3 และการชาระเงินทุน
จัดตั้งในส่วนของประเทศไทย
- โครงการที่ 6: โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหนี้สาธารณะ
- โครงการที่ 7: โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล และแบบจาลอง
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและความเสี่ยงทางเครดิต เพื่อประเมินระดับ
ความน่าเชื่อถือของรัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐ (Credit Scoring)
- โครงการที่ 8: การกาหนดแผนอัตรากาลังคน (Manpower Planning) ของ
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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ส่วนที่ 1
กรอบการกาหนดแผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จัดทาขึ้นภายใต้
แนวคิด หลักการ และการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อาทิ
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554
(รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี) ประกาศเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วน
1.1 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ภาค
ประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ
4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8.3 สื่อและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – 2555)
7. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
8. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551
กาหนดภารกิจและอานาจหน้าที่ของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังเกี่ยวกับ
การบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
9. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อให้มีเพียงหน่วยงานเดียวที่มีหน้าที่ในการบริหารหนี้สาธารณะให้เป็นไปอย่างมีระบบ
มีประสิทธิภาพ และควบคุมดูแลการก่อหนี้โดยรวม เพื่อให้ภาระหนี้สาธารณะอยู่ในระดับที่
สอดคล้องกับฐานะการเงินการคลังของประเทศ
10. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549
เป็นระเบียบที่กาหนดวิธีการและขั้นตอนการดาเนินการในการจัดทาแผนการบริหารหนีส้ าธารณะ
ประจาปีงบประมาณในแต่ละปี
11. พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อให้กระทรวงการคลังบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายให้เกิดความคุ้มค่าและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ซึ่งในการบริหารการใช้จ่ายเงินดังกล่าว หากมีงบชาระหนี้ที่คาดว่า
จะเหลือจ่าย กระทรวงการคลังสามารถกาหนดแผนการบริหารงบชาระหนี้ดังกล่าวได้

แผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

-212. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อให้กระทรวงการคลังบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยเสนอของบประมาณและ
ดาเนินการเบิกจ่ายเงินให้สอดคล้องกับแผนการชาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล และแผนบริหารหนี้
สาธารณะ โดยดาเนินงานในส่วนของการบริหารงบชาระหนี้และการชาระคืนหนี้เงินกู้
13. พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2541
เพื่อให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ในประเทศในนามรัฐบาล
เพื่อดาเนินมาตรการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน โดยมีวงเงินกู้ทั้งหมดสาม
แสนล้านบาท (300,000 ล้านบาท)
14. พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541
เพื่อให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ในประเทศในนามรัฐบาล
เพื่อชดใช้ความเสียหายและปรับโครงสร้างแหล่งเงินทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน โดยมีมูลค่าของการกู้เงินรวมกันต้องไม่เกินห้าแสนล้านบาท (500,000 ล้านบาท)
15. พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545
เพื่อให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอานาจกู้เงินในนามรัฐบาล เพื่อชดใช้ความ
เสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยมีมูลค่าของการกู้เงิน
รวมกันต้องไม่เกินเจ็ดแสนแปดหมื่นล้านบาท (780,000 ล้านบาท)
16. พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ พ.ศ. 2552
เพื่อให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอานาจกู้เงินในนามรัฐบาล เพื่อนาไปใช้ใน
การดาเนินมาตรการเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน
สี่แสนล้านบาท (400,000 ล้านบาท)
17. กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน และ
การใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550
เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกตราสารหนี้ การซื้อขายตราสารหนี้ การ
โอนตราสารหนี้ การใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน และการบังคับหลักประกัน
18. กฎกระทรวงว่าด้วยการทาธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับโครงสร้าง
หนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549
เป็นบทบัญญัติให้อานาจกระทรวงการคลังมีอานาจทาธุรกรรมทางการเงินอื่น เช่น สัญญาซื้อ
ขายเงินตราล่วงหน้า สัญญาซื้อขายอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า สัญญาซื้อขายเงินตราหรือดอกเบี้ย
ล่วงหน้าในตลาดซื้อขายล่วงหน้า สัญญาให้สิทธิที่จะซื้อหรือขายอัตราดอกเบี้ยและสัญญาให้
สิทธิที่จะซื้อหรือขายเงินตรา
19. กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้กู้ต่อของกระทรวงการคลัง พ.ศ.
2551
เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้กู้ต่อของกระทรวงการคลัง รวมทั้งเพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ของผู้กู้ต่อ
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-320. กฎกระทรวงกาหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อ
ของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551
เพื่อกาหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อของ
กระทรวงการคลัง
21. กฎกระทรวงกาหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้าประกันของ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551
เพื่อกาหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้าประกันของกระทรวงการคลัง
22. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการชาระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความ
เสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2546
เป็นระเบียบที่กาหนดวิธีการและขั้นตอนการดาเนินการในการบริหารกองทุนเพื่อการชาระคืน
ต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
23. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
2555 พ.ศ.2552
เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
2555 ในขั้นตอนของการเสนอโครงการ การพิจารณากลั่นกรอง การอนุมัติโครงการ
การดาเนินโครงการ การจัดหาเงินกู้และการเบิกจ่ายเงินกู้ การบริหารโครงการในพื้นที่พิเศษ 5
จังหวัดชายแดนภาคใต้ การใช้เงินเหลือจ่าย ตลอดจนการติดตามการประเมินผลและการรายงาน
ผลการดาเนินงาน
24. ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อเงินตราต่างประเทศ และหลักทรัพย์ต่างประเทศ
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการชาระหนี้เมื่อถึงกาหนด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2550
เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ในการนาเงินคงคลังไปซื้อเงินตราต่างประเทศหรือหลักทรัพย์
ต่างประเทศ การซื้อเงินตราต่างประเทศและการนาเงินตราต่างประเทศฝากธนาคาร การซื้อ
หลักทรัพย์ การชาระหนี้ และการจัดการดูแลเงินตราต่างประเทศและหลักทรัพย์
25. แผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2554-2558)
แผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง ประจาปี พ.ศ. 2554-2558 ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ดังนี้
1. การสร้างความเท่าเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจ
2. การสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
3. การสร้างความมั่นคงทางการคลัง
4. การส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ
5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกระทรวงการคลัง
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-4การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร
จุดแข็ง (Strength)
S1 ด้านบุคลากร
 มีความซื่อสัตย์ ทางานตรงไปตรงมา ไม่มเี รื่อง
ผลประโยชน์เข้ามาเกีย่ วข้อง
 มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ทางานรวดเร็ว
ทางานในเชิงรุก (Pro-active)
 บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่ค่อนข้างมาก (Young
Generation) ทาให้สามารถรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างดี
กล้าตัดสินใจ มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง

จุดอ่อน (Weakness)
W1 สานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ เป็นองค์กรที่ขึ้นกับ
กระทรวงการคลัง ต้องประสานงานด้านนโยบายจากภาครัฐ
ส่งผลให้ขาดความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ขาดความเป็นอิสระ
ในการดาเนินงาน ถูกแทรกแซงได้ง่าย ทาให้เกิดความเสี่ยงได้ง่าย
ทั้งกับองค์กรและผู้ปฏิบัติงาน

W2 ด้านระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
 อัตราการหมุนเวียนบุคลากร (Employee Turnover)
ของบุคลากรค่อนข้างสูง ทาให้การดาเนินงานขาดความต่อเนื่อง
บุคลากรที่มคี วามรูค้ วามสามารถลาออกไปทางานกับองค์กรอื่นที่
S2 ขนาดขององค์กร ด้วยสานักงานบริหารหนีส้ าธารณะเป็น
ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า หรือมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
องค์กรที่มีขนาดเล็ก จานวนบุคลากรมีไม่มาก ทาให้มีความ
เนื่องจากระบบความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) ที่ยัง
คล่องตัวในการทางาน สามารถปรับเปลี่ยนได้เร็ว
ขาดความชัดเจน เป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้บุคลากรลาออก
S3 สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นองค์กรเดียวที่ทาหน้าที่ใน
 ตาแหน่งงานของบุคลากรในปัจจุบันบางส่วนยังไม่มี
การกู้เงินในนามของประเทศ มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารหนี้ กฎหมายรองรับ (ยังไม่มีตาแหน่งอย่างเป็นทางการ)
ทาให้ได้รับความเชื่อมั่นจากหน่วยงานสถาบัน และมีโอกาสได้รับ
 ระบบค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับหน่วยงานที่มี
การแบ่งปัน case study ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในการนา ลักษณะใกล้เคียงกัน
เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ไปใช้ของสถาบันการเงิน
 ระบบการสรรหา เนื่องด้วยสานักงานบริหารหนี้
สาธารณะเป็นหน่วยงานที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะ
ทางเป็นส่วนใหญ่ ทาให้การสรรหาบุคลากรทีม่ ีความรู้เฉพาะด้าน
ในการปฏิบัติงานเกีย่ วกับการบริหารจัดการภายในองค์กร
(Support Unit) เป็นไปได้ยาก เนือ่ งจากโอกาสในการเติบโตใน
สายงานบริหารค่อนข้างจากัด
 การจัดสรรบุคลากรจะให้ความสาคัญกับการจัดสรร
บุคลากรไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลภารกิจของสานักงาน
บริหารหนีส้ าธารณะ
 การพัฒนาบุคลากร บุคลากรยังขาดความรู้ใหม่ๆ
เกี่ยวกับนวัตกรรม เครื่องมือทางการเงินในตลาดสากล รวมถึง
ความรู้ด้านระเบียบวินัยการคลังและพัสดุ
 ไม่สามารถเพิ่มหรือลดบุคลากรได้ตามภาวะเศรษฐกิจ
W3 ด้านการบริหารจัดการภายใน
 การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในสานักงาน
บริหารหนีส้ าธารณะ ยังขาดประสิทธิภาพ รวมถึงกรณีงานที่ต้อง
อาศัยความร่วมมือมากกว่า 1 สานัก มักเกิดปัญหาการหา
เจ้าภาพไม่ได้ ส่งผลต่อการดาเนินงานภาพรวมขององค์กร
 บุคลากรสานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ เป็นลักษณะ
ต่างคนต่างทางาน ขาดการสื่อสาร
 โครงสร้างองค์กรในปัจจุบันทาให้งานบางอย่างขาด
ผู้รับผิดชอบและผลักดันที่ชัดเจน
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-5จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)
 ขาดหน่วยงาน และเจ้าภาพที่ทางานด้านวิจัยและ
วิชาการอย่างแท้จริง
W4 ด้านกฎหมาย กฎระเบียบบางข้อไม่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิบัติงาน ทาให้เป็นอุปสรรค หรือเพิ่มความซ้าซ้อนใน
การปฏิบัติงาน/ไม่เอื้อในการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ
รวมถึงกฎหมายบางเรื่องยังไม่สามารถตีความได้ชัดเจน ทาให้เกิด
ความสับสนในการตีความ ทาให้การทางานล่าช้า
W5 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยังไม่สมบูรณ์เนื่องจาก
ผู้ใช้งานระบบขาดความร่วมมือในการเข้าไปใช้ระบบ ทาให้
ฐานข้อมูลในระบบไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ข้อมูลไม่ up-to-date
ทาให้ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลไม่สามารถนาข้อมูลภาพรวมไป
วิเคราะห์ได้
W6 สถานที่ของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ค่อนข้างคับแคบ
ส่งผลต่อการบริหารจัดการภายใน การปฏิบัติงานของบุคลากร
การเพิ่มอัตราของบุคลากร อีกทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรณีที่ต้องรับรองหน่วยงาน
ภายนอก
W7 ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้
สาธารณะและความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสานักงาน
บริหารหนีส้ าธารณะแก่ประชาชนและบุคลากรที่เกีย่ วข้อง

โอกาส (Opportunity)
O1 การที่สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นหน่วยงานที่รับ
มอบหมายในการขับเคลื่อนนโยบายจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น ส่งผลให้
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งในด้านองค์กร
และความเข้าใจในภารกิจของสานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ

ภัยคุกคาม (Threat)
T1 ปัจจัยด้านการเมือง การเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมือง
ส่งผลต่อการดาเนินงานของสานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ ทั้งใน
ส่วนของนโยบายการกูเ้ งินของรัฐบาล และการจัดสรรงบชาระหนี้

T2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มกี ารเปลีย่ นแปลง
O2 เครื่องมือทางด้านการเงินใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดการเงิน
อย่างมาก ส่งผลให้ต้นทุนเงินกู้มีการปรับตัวค่อนข้างเร็ว การหา
ส่งผลต่อรูปแบบการบริหารจัดการหนี้และจัดหาเงินทุนที่สามารถ แหล่งเงินกู้มีความลาบากมากยิ่งขึ้น
บริหารหนีส้ าธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
T3 ปัจจัยด้านกฎหมาย ความไม่ยดื หยุ่นของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันการทุจริต ความโปร่งใส ส่งผลทาให้การทางาน
ติดขัด เกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการหลาย
ขั้นตอนกว่าจะได้รับการอนุมัติ ส่งผลให้การกู้เงินไม่ได้ต้นทุน
ที่เหมาะสม
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ส่วนที่ 2
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
วิสัยทัศน์
เป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
บริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยการวางแผนกากับ และ
ดาเนินการก่อหนี้ ค้าประกัน และปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานในกากับดูแลของรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมทั้งการชาระหนี้ของรัฐบาล และการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
เพื่อให้การบริหารหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังและการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์
 บริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก (Pro-active Debt Management)
 พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นเสาหลักทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบการเงิน
 พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
บริหารจัดการหนี้
สาธารณะในเชิงรุก
(Pro-active Debt
Management)

1.

2.

3.
4.

เป้าประสงค์
กลยุทธ์
แผนการบริหารหนี้
1. บริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก
สาธารณะ มีความชัดเจน 2. ให้คาปรึกษาแนะนาทางด้านข้อมูลและ
สอดคล้องกับทิศทางการ
วิชาการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ สร้างความ
พัฒนาประเทศตาม
เข้าใจด้านหนี้สาธารณะในเชิงรุก
นโยบายรัฐบาล
3. พัฒนางานวิจัยและวิชาการเพื่อสนับสนุน
การบริหารหนี้สาธารณะ
การบริหารจัดการหนีส้ าธารณะ
ให้มีต้นทุนที่เหมาะสม
และอยู่ภายใต้กรอบความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้
ชาระหนี้ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและตรงตาม
กาหนดเวลา
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีความพึงพอใจ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

-7ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 5. แหล่งระดมทุนที่ยั่งยืน
ในประเทศ
พัฒนาตลาดตราสารหนี้
ให้เป็นเสาหลักทางการเงิน 6. มีการออกพันธบัตร
รัฐบาลอย่างสม่าเสมอ
เพื่อเสริมสร้างความ
เพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ย
แข็งแกร่งของระบบการเงิน
อ้างอิง และสภาพคล่อง
ในตลาดรอง
7. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่หลากหลายเพื่อรองรับ
ความต้องการของนัก
ลงทุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 8. มีระบบข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง
ทันสมัยและสร้างความ
และมีประสิทธิภาพ
เชื่อมโยงในการทางาน
9. มีระบบการบริหารงาน
และระบบทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ
10. บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ มีความเป็น
มืออาชีพ
11. มีสถานที่ในการ
ดาเนินงาน ที่เหมาะสม
กับสภาพขององค์กรและ
บุคลากร

กลยุทธ์
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดตราสารหนี้
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ให้มีความ
หลากหลาย มีนวัตกรรมทางการเงินที่ใช้ใน
ตลาดสากล และสอดคล้องกับความต้องการ
ของนักลงทุน

6. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. พัฒนาระบบบริหารงานและ
ระบบทรัพยากรบุคคล
8. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ
และมีความเป็นมืออาชีพ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

-8ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กลยุทธ์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์ที่ 1: บริหาร
จัดการหนี้สาธารณะ
ในเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 2: ให้คา
ปรึกษาแนะนาทาง
ด้านข้อมูลและ
วิชาการ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ สร้าง
ความเข้าใจด้านหนี้
สาธารณะในเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนา
งานวิจัยและวิชาการ
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการหนี้
สาธารณะ

1. แผนการบริหาร
หนี้สาธารณะมีความ
ชัดเจน สอดคล้อง
กับทิศทางการ
พัฒนาประเทศตาม
นโยบายรัฐบาล
2. การบริหารหนี้
สาธารณะให้มีต้นทุน
ที่เหมาะสมและอยู่
ภายใต้กรอบความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้
3. ชาระหนี้ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน
และตรงตาม
กาหนดเวลา
4. ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความพึงพอใจ

โครงการ
โครงการที่ 1:
การบริหารจัดการ
หนี้สาธารณะ
- จัดทาแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะประจาปี
งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินงานตาม
แผนการบริหาร
หนี้สาธารณะประจาปี
งบประมาณ
1.1 หนี้สาธารณะ
คงค้างต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ
ณ ราคาประจาปี *
1.2 ภาระหนี้ต่อ
งบประมาณ *
1.3 ร้อยละของวงเงิน
การบริหารการชาระหนี้ *
1.4 ระดับความสาเร็จ
ในการจัดทาแผนการ
บริหารหนีส้ าธารณะ
ประจาปีงบประมาณ
2555 *

โครงการที่ 6:
โครงการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของหนี้
สาธารณะ

6. การดาเนินการตาม
กิจกรรมภายใต้โครงการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ทดี่ ี
ของหนี้สาธารณะ

โครงการที่ 7:
โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล
และแบบจาลองในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินและความเสี่ยง
ทางเครดิต เพื่อประเมิน
ระดับความน่าเชื่อถือ
ของรัฐวิสาหกิจ และ
สถาบันการเงินภาครัฐ
(Credit Scoring)

7. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการวิเคราะห์
ความเสีย่ งทางเครดิต
และจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของรัฐวิสาหกิจ
และสถาบันการเงิน
ภาครัฐ (Credit
Scoring) *

สานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ โดย
1) สานักจัดการหนี้ 1
2) สานักจัดการหนี้ 2
3) สานักนโยบายและแผน
4) สานักบริหารการชาระหนี้
5) สานักบริหารการระดม
ทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
6) สานักพัฒนาตลาดตรา
สารหนี้
7) ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
8) คณะทางาน

* หมายถึง โครงการและตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

-9กลยุทธ์

เป้าประสงค์

โครงการ

ตัวชี้วัด

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

5. แหล่งระดมทุนที่
ยั่งยืนในประเทศ
6. มีการออก
พันธบัตรรัฐบาล
อย่างสม่าเสมอ เพื่อ
สร้างอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิง และสภาพ
คล่องในตลาดรอง
7. มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ที่หลากหลายเพื่อ
รองรับความต้องการ
ของนักลงทุน

โครงการที่ 2:
การจัดทาแผนการกู้
เงินให้สอดคล้องกับ
ความต้องการกู้เงินของ
รัฐบาลในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554

2. ระดับความสาเร็จใน
การจัดทาแผนการกู้เงิน
ให้สอดคล้องกับแผนการ
บริหารหนีส้ าธารณะ
2.1 ร้อยละ
ความสาเร็จในการออก
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้
เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง *
2.2 วงเงินการออก
พันธบัตรรัฐบาลประเภท
อัตราดอกเบีย้ ลอยตัว
(Floating Rate Bond)
เพื่อหล่อเลีย้ ง และรักษา
ระดับของ FRB ในตลาด
ตราสารหนี้ *

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ โดย
1) สานักจัดการหนี้ 1
2) สานักพัฒนาตลาดตรา
สารหนี้

5. ระดับความสาเร็จใน
โครงการที่ 5 :
การจัดตั้งหน่วยงานค้า การเข้าร่วมการจัดตั้ง
ประกันเครดิตและการ CGIF
ลงทุน (Credit
Guarantee and
Investment Facility
: CGIF) ของภูมิภาค
อาเซียน+3 และการ
ชาระเงินทุนจัดตั้งใน
ส่วนของประเทศไทย

* หมายถึง โครงการและตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

- 10 กลยุทธ์

เป้าประสงค์

โครงการ

ตัวชี้วัด

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

8. มีระบบข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและสร้าง
ความเชื่อมโยงใน
การทางาน
9. มีระบบการ
บริหารงานและ
ระบบทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ
10. บุคลากรมี
ความรู้ ความสามารถ
มีความเป็นมืออาชีพ
11. มีสถานที่ในการ
ดาเนินงานทีเ่ หมาะสม
กับสภาพขององค์กร
และบุคลากร

โครงการที่ 3:
โครงการจ้างที่ปรึกษา
เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนากฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารหนี้
สาธารณะ

3. ระดับความสาเร็จของ
การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ดาเนินโครงการปรับปรุง
และพัฒนากฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารหนี้
สาธารณะ

โครงการที่ 4:
โครงการจ้างที่ปรึกษา
แนวทางการปรับปรุง
โครงสร้างและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ของสานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ

4. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการจ้างที่
ปรึกษาแนวทางการ
ปรับปรุงโครงสร้างและ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการของสานักงาน
บริหารหนีส้ าธารณะ

โครงการที่ 8: การ
กาหนดแผนอัตรา
กาลังคน (Manpower
Planning) ของ
สานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ

8. ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินการตาม
แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลโครงการ
การกาหนดแผนอัตรา
กาลังคน (Manpower
Planning) ของ
สานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ โดย
1) สานักงานเลขานุการกรม
2) ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3) กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร
4) กลุ่มกฎหมาย

* หมายถึง โครงการและตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

- 11 ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนบริหารราชการแผ่นดิน
กับแผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
นโยบายรัฐบาล
ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
4.1.4 ส่งเสริมและรักษาวินัยทางการคลัง
4. นโยบายเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
โดยปรั
บ
ปรุ
ง
แนวทางการจั
ด
สรรงบประมาณ
4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจ
บริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก
ของประเทศให้
ส
อดคล้
อ
งกั
บ
ก
าลั
ง
เงิ
น
ของ
มหภาค
(Pro-active Debt Management)
แผ่นดินรวมทั้งเร่งออกกฎหมายการเงินการ
กลยุทธ์ที่ 1: บริหารจัดการหนี้
คลังของรัฐเพื่อให้เป็นกลไกในการกากับและ
8. นโยบายการบริหารกิจการ
สาธารณะในเชิงรุก
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติทดี่ ี
บ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2: ให้คาปรึกษาแนะนาทาง
8.3 สื่อและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ด้านข้อมูลและวิชาการ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจด้าน
หนี้สาธารณะในเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนางานวิจัยและ
วิชาการเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการหนี้สาธารณะ
4.1.3 พัฒนาตลาดทุนและระบบสถาบัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การเงินให้เข้มแข็งและสามารถรองรับ
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นเสา
ผลกระทบจากความผันผวนของสภาวะ
หลักทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความ
การเงินโลก และให้สามารถสนับสนุนการ
แข็งแกร่งของระบบการเงิน
ลงทุนและการดาเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง โดย
กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การแก้ไขกฎระเบียบ และวางระบบการ
กากับดูแลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ตลาดตราสารหนี้
นวัตกรรมทางการเงิน และส่งเสริมการออม กลยุทธ์ที่ 5: พัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสาร
ระยะยาวเพื่อเป็นฐานการระดมทุนของ
หนี้ให้มีความหลากหลาย มีนวัตกรรม
ประเทศในอนาคต
ทางการเงิน ที่ใช้ในตลาดสากล และ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักลงทุน
8.3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 3
และเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารสาธารณะจากทาง พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง
ราชการ และสื่อสาธารณะอื่นได้อย่าง
และมีประสิทธิภาพ
กว้างขวาง เป็นธรรม และรวดเร็ว รวมทั้งให้
กลยุทธ์ที่ 6: พัฒนาระบบข้อมูลและ
กลไกภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในทุกมิติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 7: พัฒนาระบบบริหารงาน
แห่งราชอาณาจักรไทย
และระบบทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 8: พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ และมีความ
เป็นมืออาชีพ
แผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

4.

8.

5.

9.

3.

6.

2.

แผนที่ยุทธศาสตร์สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

11.

7.
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- 13 ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ลาดับที่
เป้าประสงค์
1
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ มี
ความชัดเจน สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศตามนโยบาย
รัฐบาล
2
การบริหารหนี้สาธารณะ
ให้มีต้นทุนที่เหมาะสมและอยู่
ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3
ชาระหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและ
ตรงตามกาหนดเวลา
4
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความพึงพอใจ

5
6
7

8
9
10
11

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจาปีงบประมาณ
1.1 หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคา
ประจาปี *
1.2 ภาระหนี้ต่องบประมาณ *
1.3 ร้อยละของวงเงินการบริหารการชาระหนี้ *
1.4 ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
ประจาปีงบประมาณ 2555 *
6. การดาเนินการตามกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ
หนี้สาธารณะ
7. ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเครดิต และจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐ (Credit Scoring) *

แหล่งระดมทุนที่ยั่งยืน
ในประเทศ
มีการออกพันธบัตรรัฐบาลอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิง และสภาพคล่องในตลาดรอง
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่หลากหลายเพื่อรองรับความ
ต้องการของนักลงทุน

2. ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนการกู้เงินให้สอดคล้องกับแผนการ
บริหารหนี้สาธารณะ
2.1 ร้อยละความสาเร็จในการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เป็นอัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิง *
2.2 วงเงินการออกพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
(Floating Rate Bond) เพื่อหล่อเลี้ยง และรักษาระดับของ FRB ในตลาด
ตราสารหนี้ *
5. ระดับความสาเร็จในการเข้าร่วมการจัดตั้ง CGIF

มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยและสร้างความ
เชื่อมโยงในการทางาน
มีระบบการบริหารงานและระบบ
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มี
ความเป็นมืออาชีพ
มีสถานที่ในการดาเนินงาน ที่
เหมาะสมกับสภาพขององค์กรและ
บุคลากร

3. ระดับความสาเร็จของการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินโครงการปรับปรุง
และพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ
4. ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาแนวทาง การ
ปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการของสานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ
8. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลโครงการการกาหนดแผนอัตรากาลังคน (Manpower Planning)
ของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

* หมายถึง โครงการและตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

- 14 ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง
กับยุทธศาสตร์สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
แผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นเสาหลักทาง
1. การสร้างความเท่าเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจ
การเงิน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบการเงิน
2. การสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก
แข่งขัน
(Pro-active Debt Management)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นเสาหลักทาง
3. การสร้างความมั่นคงทางการคลัง
การเงิน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบการเงิน
4. การส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
กระทรวงการคลัง

แผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลังกับยุทธศาสตร์สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2554
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
โครงการที่ 2 : การจัดทาแผนการกู้เงินให้สอดคล้องกับความต้องการกู้เงินของรัฐบาลใน
ตลาดตราสารหนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้
ตัวชี้วัด :
ให้มีความหลากหลาย มีนวัตกรรมทาง
2. ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนการกู้เงินให้สอดคล้องกับแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
การเงินที่ใช้ในตลาดสากล และสอดคล้อง
2.1 ร้อยละความสาเร็จในการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง *
กับความต้องการของนักลงทุน
2.2 วงเงินการออกพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบีย้ ลอยตัว (Floating Rate
Bond) เพื่อหล่อเลี้ยง และรักษาระดับของ FRB ในตลาดตราสารหนี้ *
โครงการที่ 5 : การจัดตั้งหน่วยงานค้าประกันเครดิตและการลงทุน (Credit
Guarantee and Investment Facility : CGIF) ของภูมิภาคอาเซียน+3 และการ
ชาระเงินทุนจัดตั้งในส่วนของประเทศไทย
ตัวชี้วัด :
5. ระดับความสาเร็จในการเข้าร่วมการจัดตั้ง CGIF

* หมายถึง โครงการและตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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แผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนปฏิบัติงานของ
ยุทธศาสตร์
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง
1. การสร้างความเท่าเทียม ยุทธศาสตร์ที่ 2
ทางสังคมและเศรษฐกิจ
พัฒนาตลาดตราสารหนี้
3. การสร้างความมั่นคง
ให้เป็นเสาหลักทาง
ทางการคลัง
การเงิน เพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของระบบ
การเงิน

กลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2554
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1 : บริหารจัดการหนีส้ าธารณะ โครงการที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ
บริหารจัดการหนี้
ในเชิงรุก
ตัวชี้วัด :
สาธารณะในเชิงรุก
1. ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนการบริหารหนีส้ าธารณะประจาปีงบประมาณ
(Pro-active Debt
1.1 หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจาปี *
Management)
1.2 ภาระหนีต้ ่องบประมาณ *
1.3 ร้อยละของวงเงินการบริหารการชาระหนี้ *
1.4 ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจาปี
งบประมาณ 2555 *
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 2 : ให้คาปรึกษาแนะนา
ทางด้านข้อมูลและวิชาการ รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจด้านหนี้
สาธารณะในเชิงรุก

โครงการที่ 6: โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหนี้สาธารณะ
ตัวชี้วัด :
6. การดาเนินการตามกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหนี้สาธารณะ

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนางานวิจัยและวิชาการ โครงการที่ 7: โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล และแบบจาลองในการ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงินและความเสี่ยงทางเครดิต เพื่อประเมินระดับความน่าเชื่อถือ
สาธารณะ
ของรัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐ (Credit Scoring)
ตัวชี้วัด :
7. ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การวิเคราะห์ความเสีย่ งทางเครดิต และจัดอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐวิสาหกิจ และ
สถาบันการเงินภาครัฐ (Credit Scoring) *

* หมายถึง โครงการและตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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แผนปฏิบัติงานของ
กระทรวงการคลัง
2. การสร้างเสริมศักยภาพ
และความสามารถในการ
แข่งขัน

กลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2554
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบข้อมูลและ
โครงการที่ 3: โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการ
พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารหนี้สาธารณะ
และมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 7 : พัฒนาระบบบริหารงานและ
ตัวชี้วัด :
ระบบทรัพยากรบุคคล
3. ระดับความสาเร็จของการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 8 : พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพ
โครงการที่ 4: โครงการจ้างที่ปรึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ตัวชี้วัด :
4. ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาแนวทาง การปรับปรุง
โครงสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการของสานักงานบริหารหนีส้ าธารณะ
ยุทธศาสตร์

โครงการที่ 8: การกาหนดแผนอัตรากาลังคน (Manpower Planning) ของสานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ
ตัวชี้วัด :
8. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลโครงการ
การกาหนดแผนอัตรากาลังคน (Manpower Planning) ของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

* หมายถึง โครงการและตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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แผนปฏิบัติงานของ
กระทรวงการคลัง
4. การส่งเสริมความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
ภาครัฐ
5. การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางานของ
กระทรวงการคลัง

ส่วนที่ 3
โครงการของหน่วยงานในสังกัดสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
โครงการที่ 1: การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ
โครงการที่ 2: การจัดทาแผนการกู้เงินให้สอดคล้องกับความต้องการกู้เงินของรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
โครงการที่ 3: โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ
โครงการที่ 4: โครงการจ้างที่ปรึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
โครงการที่ 5: การจัดตั้งหน่วยงานค้าประกันเครดิตและการลงทุน (Credit Guarantee and Investment
Facility : CGIF) ของภูมิภาคอาเซียน+3 และการชาระเงินทุนจัดตั้งในส่วนของประเทศไทย
โครงการที่ 6: โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหนี้สาธารณะ
โครงการที่ 7: โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล และแบบจาลองในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
และความเสี่ยงทางเครดิต เพื่อประเมินระดับความน่าเชื่อถือของรัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน
ภาครัฐ (Credit Scoring)
โครงการที่ 8: การกาหนดแผนอัตรากาลังคน (Manpower Planning) ของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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โครงการที่ 1: การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ
1. สาระสาคัญ
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ มีหน้าที่ หลั กในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะของประเทศ
โดยการวางแผน กากับ และดาเนินการก่อหนี้ใหม่ การบริหารหนี้เดิม และการชาระหนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานะการเงินการคลังของประเทศ และอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งอยู่ภายใต้กรอบความ
ยั่งยืน ทางการคลังที่กาหนดให้สั ดส่ว นหนี้ สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 60 และภาระหนี้ต่อ
งบประมาณ ไม่เกินร้อยละ 15 ดังนั้น เพื่อให้บรรลุผลตามภารกิจหน้าที่ดังกล่าว จึงได้กาหนดกิจกรรมภายใต้
โครงการ “การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ” คือ
การจั ด ท าแผนการบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ ซึ่ ง ในแต่ ล ะปี ง บประมาณ ส านั ก งานบริ ห าร
หนี้ สาธารณะจะมีการจัดทาแผนการบริ หารหนี้ส าธารณะประจาปีงบประมาณและการปรับปรุงแผนเป็น
ระยะๆ โดยแผนดังกล่าวเป็นแผนที่แสดงให้เห็นภาพรวมของการก่อหนี้ ใหม่และการบริหารหนี้เดิมของทั้งส่วน
ราชการและรัฐ วิสาหกิจ ในรอบระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ เพื่อเป็นการกาหนดทิศทางและแนวทางการ
ดาเนินงานด้านหนี้สาธารณะในแต่ละปีงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ตลอดจนนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสั งคมของประเทศ รวมทั้ งมี ค วามเหมาะสมภายใต้ กรอบความยั่ง ยื นทางการคลั ง ซึ่ งการ
ดาเนินการดังกล่าวเป็นการดาเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
นอกจากการก่อหนี้ใหม่และการบริหารหนี้เดิมแล้ว สานักงานบริหารหนี้สาธารณะยังมีหน้าที่
ต้องดาเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายชาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล ซึ่งเป็นอานาจหน้าที่ ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อการ
ชาระคืนหนี้เงินกู้ของรั ฐบาล จานวน 189,256,490,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.14 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี และมีแนวโน้มที่ภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลจะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการดาเนินนโยบายของ
รัฐบาลที่ให้ความสาคัญต่อนโยบายในการพัฒนาประเทศโดยการลงทุนจากภาครัฐ แต่ด้วยข้อจากัดของรายได้
ทีไ่ ม่เพียงพอต่อรายจ่ายภาครัฐ จึงจาเป็นต้องก่อหนี้สาธารณะ ส่งผลให้หนี้สาธารณะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น
ในอนาคต
2. วัตถุประสงค์
2.1 จั ด ท า แ ผ น แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร ห นี้ ส า ธ า ร ณ ะ แ ล ะ น า เ ส น อ ต่ อ
คณะกรรมการนโยบายและกากับการบริหารหนี้สาธารณะ และคณะรัฐมนตรีตามข้อบัญญัติของกฎหมาย
2.2 พัฒนาแบบจาลองประมาณการหนี้สาธารณะและภาระหนี้ต่อปี ให้มีประสิทธิภาพและ
ความแม่นยามากขึ้น
2.3 การบริหารงบประมาณรายจ่ายชาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
2.4 ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของ สบน. ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ เพื่อให้
เข้าใจแนวคิดและวิธีการคานวณหนี้สาธารณะ ภาระหนี้ ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคและการเงิน
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- 20 3. ระยะเวลาดาเนินงาน
3.1 การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554
3.2 การจัดทาแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
1 มกราคม 2554 – 30 กันยายน 2554
3.3 การบริหารงบประมาณรายจ่ายชาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554
1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554
4. งบประมาณ (ถ้ามี)
4.1 การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (3 ครั้ง)
ประมาณ 341,550 บาท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าขอใช้ห้องประชุม และค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม
4.2 การจัดทาแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ประมาณ 124,950 บาท ประกอบด้ ว ย ค่ า เบี้ ย ประชุ ม ค่ า ขอใช้ ห้ อ งประชุ ม และ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.3 การบริหารการชาระหนี้ของรัฐบาล
งบประมาณรายจ่ ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รายการค่า ดาเนินการภาครัฐ
วงเงินการบริหารการชาระหนี้ของรัฐบาล 189,256,490,000 บาท
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 มี แ ผนการบริ ห ารหนี้ ส าธารณะประจ าปี ง บประมาณ ส าหรั บ ใช้ เ ป็ น กรอบในการ
ดาเนิ น การกู้ เ งิน และบริ ห ารหนี้ ข องส่ ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในแต่ ล ะปี ง บประมาณ สามารถก ากั บ
การกู้เงินให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่กฎหมายกาหนด รวมทั้งอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางคลัง
5.2 สามารถช าระหนี้ เงิน กู้ของรัฐ บาลได้ถูกต้องครบถ้ ว นตามภาระผู กพัน และในกรณีที่
สามารถบริหารงบประมาณรายจ่ายชาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่เหลือจ่าย โดยการชาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลก่อน
ครบกาหนด (Prepayment) ก็จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งเป็นการดาเนินการสนอง
นโยบายรัฐบาลตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554
5.3 เจ้าหน้ าที่ของ สบน. ที่เกี่ยวข้องกับการบริห ารจัดการหนี้สาธารณะมีความรู้เพิ่มเติม
ในเรื่องของแนวคิดและวิธีการคานวณหนี้สาธารณะ ภาระหนี้ ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคและการเงิน
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ไม่มี -
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- 21 7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 การจัดทาแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ส านั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ ส านั ก นโยบายและแผน ส่ ว นนโยบายและแผน
โทร 02-265-8050 ต่อ 5514, 5515, 5517, 5507
7.2 การบริหารการชาระหนี้เงินกูข้ องรัฐบาล
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ สานักบริหารการชาระหนี้ ส่วนบริหารการชาระหนี้ ใน
ประเทศ โทร 02-265-8050 ต่อ 5605
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- 22 8. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
51
52
53

1. ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินงานตาม
แผนการบริหารหนี้
สาธารณะประจาปี
งบประมาณ
1.1 หนี้สาธารณะ 36.22 45.93 42.30
คงค้างต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ
ณ ราคาประจาปี
1.2 ภาระหนี้ตอ่
19.19 21.64 22.27
งบประมาณ
(10.45)* (10.20)* (12.61)*
1.3 ร้อยละของ
100 99.91 100
วงเงินการบริหารการ
ชาระหนี้
ครม.
ครม.
ครม.
1.4 ระดับความ
เห็นชอบ เห็นชอบ เห็นชอบ
สาเร็จในการจัดทา
แผนฯ 52 แผนฯ 53 แผนฯ 54
เมื่อ
เมื่อ
เมื่อ
แผนการบริหาร
14 ต.ค. 51 22 ก.ย. 52 28 ก.ย. 53
หนี้สาธารณะประจาปี
งบประมาณ
2555

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

54

55

1

2

3

4

5

60

60

52

50

48

46

44

≤20

≤20

>20

-

20

-

<20

95

95

75

80

85

90

95

กลั่นกรอง
โครงการ
เงินกู้และ
ความ
ต้องการ
บริหารหนี้
ของ
หน่วยงาน
ต่างๆ ให้มี
ความ
สอดคล้อง
กับทิศทาง
ยุทธศาสตร์
และนโยบาย
การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
ของประเทศ
ได้สาเร็จ

จัดทาร่าง
แผนฯ ปี 55
พร้อม
ผลสัมฤทธิ์ที่
คาดว่าจะ
ได้รับและ
ผลกระทบต่อ
กรอบความ
ยั่งยืนทาง
การคลังเสนอ
คณะอนุกรรม
การพิจารณา
กลั่นกรอง
แผนการ
บริหารหนี้
สาธารณะและ
ติดตาม
โครงการเงินกู้
ภายใต้
แผนการ
บริหารหนี้
สาธารณะ
สาเร็จ

เสนอแผนฯ
ปี 55 พร้อม
ผลสัมฤทธิ์ที่
คาดว่าจะ
ได้รับและ
ผลกระทบ
จากการ
ดาเนินการ
ตามแผนฯ
ต่อคณะ
กรรมการ
นโยบายและ
กากับการ
บริหารหนี้
สาธารณะ
สาเร็จ

เสนอแผนฯ
ปี 55 พร้อม
ผลสัมฤทธิ์ที่
คาดว่าจะ
ได้รับและ
ผลกระทบ
ต่อกรอบ
ความยั่งยืน
ทางการคลัง
ต่อคณะ
รัฐมนตรี
เพื่อให้ความ
เห็นชอบ
ภายในเดือน
ก.ย. 54

(วงเงิน
179
า บาท)
เสนอแผนฯ เสนอแผนฯ จัดทา
55 ต่อครม. 56 ต่อครม. ตารางเวลา
ได้ภายใน ได้ภายใน
และ
เดือน
เดือน
แบบฟอร์ม
ก.ย. 54
ก.ย. 55 การจัดทา
แผนฯ ปี 55
เพือ่ รวบรวม
ความ
ต้องการกู้
เงินและ
บริหารหนี้
และส่งไปให้
หน่วยงาน
ต่างๆ
ดาเนินการ
ต่อไปได้
สาเร็จ

* ตัวเลขในวงเล็บเป็นตัวเลขภาระหนี้ต่องบประมาณที่มีการบริหารจัดการ
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- 23 9. แผนปฏิบัติงาน
9.1 แผนปฏิบัติงานการจัดทาแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
กิจกรรม

เป้าหมาย

ต.ค.

พ.ย.

ระยะเวลาการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1. การจัดทาแผนการบริหารหนี้
สาธารณะประจาปีงบประมาณ
2555
1) จัดทาแบบฟอร์มแผนฯ
ปี 55 เพื่อรวบรวมความต้องการ
ใช้เงินกู้และบริหารหนี้และส่งไป
ให้หน่วยงานต่างๆ

ดาเนินการ
จัดทาและส่ง
แบบฟอร์ม
แผนฯ ปี 55
ได้สาเร็จ
2) หน่วยงานกรอกข้อมูล
หน่วยงาน
ในแบบฟอร์มแผนฯ ปี 55 และ กรอกข้อมูล
ส่งกลับให้ สบน.
และส่งกลับให้
สบน. ได้สาเร็จ
3) กลั่นกรองโครงการเงินกู้ จัดประชุม
และความต้ อ งการบริ ห ารหนี้ คณะทางาน
ของหน่วยงานต่างๆ
พิจารณา
กลั่นกรอง
โครงการเงินกู้
และความ
ต้องการ
บริหารหนี้
ได้สาเร็จ
4) จัดทาร่างแผนฯ ปี 55
เสนอร่าง
เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา แผนฯ ปี 55
กลั่นกรองแผนการบริหารหนี้
ต่อคณะอนุ
สาธารณะและติดตามโครงการ
กรรมการฯ
เงินกู้ภายใต้แผนการบริหาร
ได้สาเร็จ
หนี้สาธารณะ
5) เสนอแผนฯ ปี 55 และ
เสนอแผนฯ
ผลกระทบจากการดาเนินการ
ปี 55 และผล
ตามแผนฯ ต่อคณะกรรมการ
กระทบตาม
นโยบายและกากับการบริหารหนี้ แผนฯ ต่อคณะ
สาธารณะ
กรรมการฯ ได้
สาเร็จ
6) เสนอแผนฯ ปี 55 ต่อ
เสนอแผนฯ ต่อ
ครม. เพื่อให้ความเห็นชอบ
ครม. เพื่อให้
ภายในเดือน ก.ย. 54
ความเห็นชอบ
ภายในเดือน
ก.ย. 54 ได้
สาเร็จ
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ส.ค.

ก.ย.

- 24 9.2 แผนปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณรายจ่ายชาระหนี้ของรัฐบาล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554
จากตัวชี้วัด “ร้อยละของวงเงินการบริหารการชาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล ไม่ต่ากว่าร้อยละ 95
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร” ดังนั้น ในแผนการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณดังกล่าว สานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะจึงกาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ดังนี้
เดือน/ปี
ตุลาคม
2553
พฤศจิกายน 2553
ธันวาคม 2553
แผนไตรมาสที่ 1
มกราคม 2554
กุมภาพันธ์ 2554
มีนาคม
2554
แผนไตรมาสที่ 2
เมษายน
2554
พฤษภาคม 2554
มิถุนายน 2554
แผนไตรมาสที่ 3
กรกฎาคม 2554
สิงหาคม 2554
กันยายน 2554
แผนไตรมาสที่ 4
รวมทั้งสิ้น

วงเงิน (ล้านบาท)
7,565
14,334
14,284
36,183
20,990
8,621
25,272
54,883
7,664
14,103
13,731
35,498
19,247
12,450
30,993
62,690
189,256

ร้อยละต่องบจัดสรร
4.00
7.57
7.55
19.12
11.09
4.56
13.35
29.00
4.05
7.45
7.26
18.76
10.17
6.58
16.37
33.12
100.00

แผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

โครงการที่ 2 : การจัดทาแผนการกู้เงินให้สอดคล้องกับความต้องการกู้เงินของรัฐบาล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1. สาระสาคัญ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รัฐบาลมีความต้องการระดมทุน รวมทั้งสิ้น 709,014 ล้านบาท ซึ่ง
สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้
1.1 เพื่อชดเชยการขาดดุลและการปรับโครงสร้างหนี้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ภายในวันที่
30 กันยายน 2554)
(ก) กู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ (ร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่าย) 420,000 ล้านบาท
(ข) กู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ภายใต้ พ.ร.บ. หนี้สาธารณะ 229,014 ล้านบาท
รวม (ก) + (ข) 649,014 ล้านบาท
1.2 ภายใต้ พ.ร.ก. ให้กระทรวงการคลังกู้เงิน 4 แสนล้านบาท (ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553)
(ค) กู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (SP2) 60,000 ล้านบาท
รวม (ก) + (ข) + (ค) 709,014 ล้านบาท
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง และเสริมสภาพคล่องในตลาดรอง โดยการกาหนดวงเงิน อายุ และ
ความถี่ในการประมูลของพันธบัตร Benchmark ให้เหมาะสม
2.2 เพื่อพัฒนาเครื่องมือทางการเงินประเภทตราสารหนี้ให้มีความหลากหลายเพื่อขยายฐานนักลงทุน
ให้เหมาะสมกับความต้องการระดมทุน และเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในระยะยาว
3. ระยะเวลาดาเนินงาน
1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554
4. งบประมาณ
ประมาณ 20,000 บาท ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าห้องประชุม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการจัดทา
Market Dialogue เป็นรายไตรมาส (การหารือแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับ PDs) รายครึ่งปี (การประชุมกับ PDs ทั้ง
9 ราย และนักลงทุนรายใหญ่) และรายปี (การประชุมกับผู้ร่วมตลาดทั้งหมด) ทั้งในและนอกสถานที่
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 มีพันธบัตร Benchmark ที่มีสภาพคล่องในตลาดรองและสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในตลาดตรา
สารหนี้ในประเทศได้
5.2 มีเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมกับความต้องการระดมทุนและสภาวะตลาดปัจจุบัน
5.3 มีความเป็นไปได้สูงสุดในการระดมทุนได้ครบจานวน และเอื้อต่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ใน
ประเทศ
5.4 สามารถกู้เงินทีม่ ีความคล่องตัวสูง สอดคล้องกับการเบิกจ่ายสาหรับโครงการลงทุนภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้โดยรวม
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- 26 6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
6.1 การกู้เงินภายใต้การขาดดุลงบประมาณสูงถึง 420,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินขนาดใหญ่มาก แต่
มีการคาดการณ์ว่า อาจมีการกู้เงินจานวนนี้ไม่เต็มวงเงิน ทาให้ต้องมีการวางแผนการกู้เงินอย่าง
รัดกุม และให้เกิดผลกระทบต่อการออกพันธบัตรรัฐบาลน้อยที่สุด
6.2 การปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตาม
มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 ของรัฐบาล มีวงเงินขนาดใหญ่ ทาให้ดูเหมือนว่ารัฐบาลมีการ
กู้เงินจานวนมาก แต่ในความเป็นจริง คือ เงินก้อนเดิมแต่ทาการปรับโครงสร้างหนี้เท่านั้น
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ สานักพัฒนาตลาดตราสารหนี้รัฐบาล ส่วนพัฒนาตลาดตราสารหนี้
รัฐบาล โทร 02-265-8050 ต่อ 5806, 5807
8. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
51
52
53

ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการ
จัดทาแผนการกู้เงินให้
สอดคล้องกับแผนการ
บริหารหนีส้ าธารณะ
1. ร้อยละความสาเร็จใน
การออกพันธบัตรรัฐบาล
เพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิง วงเงินรวม 255,000
ล้านบาท

ระดับ 5
ออก
พันธบัตร
ได้ครบ
ตาม
จานวน
ที่วางไว้
2. ร้อยละความสาเร็จใน
การออกพันธบัตรรัฐบาล
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว (Floating Rate
Bond: FRB) ได้ตามจานวน
ที่วางไว้
3. วงเงินการออก
พันธบัตรรัฐบาลประเภท
อัตราดอกเบีย้ ลอยตัว
(Floating Rate Bond)
เพื่อหล่อเลีย้ ง และรักษา
ระดับของ FRB ในตลาด
ตราสารหนี้

-

ระดับ 5
ออก
พันธบัตร
ได้ครบ
ตาม
จานวนที่
วางไว้
ระดับ 5
ออก
พันธบัตร
FRB
ได้ครบ
ตาม
จานวน
ที่วางไว้
-

ระดับ 5
ออก
พันธบัตร
ได้ครบ
ตาม
จานวนที่
วางไว้
ระดับ 5
ออก
พันธบัตร
FRB
ได้ครบ
ตาม
จานวนที่
วางไว้
-

ค่าเป้าหมาย
54
55

1

ระดับ 5 ระดับ 5
ออก
พันธบัตร
ได้ครบ
ตาม
จานวนที่
วางไว้
-

มีการ
ออก
พันธบัตร
ร้อยละ
60 ของ
วงเงิน
รวม
-

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

มีการ
ออก
พันธบัตร
ร้อยละ
70 ของ
วงเงิน
รวม
-

มีการ
ออก
พันธบัตร
ร้อยละ
80 ของ
วงเงิน
รวม
-

มีการ
ออก
พันธบัตร
ร้อยละ
90 ของ
วงเงิน
รวม
-

5

มีการ
ออก
พันธบัตร
ร้อยละ
100 ของ
วงเงิน
รวม
-

22,000 ระดับ 5 17,820 19,800 22,000 24,200 26,620
ล้านบาท
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

แผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

- 27 9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เป้าหมาย

ออกประมูลพันธบัตร
รัฐบาล

ดาเนินการประมูล
พันธบัตรรัฐบาลได้
ครบตามแผนปี
ดาเนินการประชุม
ได้ครบทุกไตรมาส

จัดการประชุม
Market Dialogue
- ประจาไตรมาสที่ 1
- ประจาไตรมาสที่ 2
- ประจาไตรมาสที่ 3
- ประจาไตรมาสที่ 4
- ประจาปี
กาหนดแผนการกู้เงิน
รายไตรมาส
- ประจาไตรมาสที่ 1
- ประจาไตรมาสที่ 2
- ประจาไตรมาสที่ 3
- ประจาไตรมาสที่ 4
วางแผนการกู้เงิน
ประจาปี

ระยะเวลาการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ดาเนินการ
ประกาศแผนการกู้
เงินรายไตรมาส
ก่อนสิ้นไตรมาส
ปัจจุบัน
ประกาศแผนการ
ระดมทุนในการ
ประชุม Market
Dialogue
ประจาปี

แผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

โครงการที่ 3: โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ
1. สาระสาคัญ
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มีภารกิจที่สาคัญในการบริหารจัดการหนี้ของประเทศ
ทั้งในส่วนของการบริหารหนี้ของรัฐบาล และการกากับดูแลการก่อหนี้ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อให้การ
บริหารหนี้สาธารณะมีประสิทธิภาพ รองรับและสนับสนุนการดาเนินนโยบายของรัฐได้อย่างเต็มที่ และอยู่
ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่ดี แต่ด้วยข้อจากัดทางกฎหมายหลายประการ ทาให้การปฏิบัติราชการของ สบน .
เกิดปัญหาและอุปสรรค กล่าวคือ ปัญหาการไม่มีหลักเกณฑ์ในการกากับดูแลการก่อหนี้และการบริหารจัดการ
หนี้ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เนื่องจากปัจจุบันมีการจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐประเภทต่างๆ ขึ้นจานวนมาก
ซึ่งบางหน่วยงานกฎหมายจัดตั้งได้ให้อานาจในการบริหารการเงินการคลังของตนเองด้วย ทาให้หน่วยงาน
ดังกล่าวสามารถจั ดเก็บรายได้ บริหารงบประมาณ รวมทั้งมีอิสระในการกู้เงินได้เอง แต่ในปัจจุบันยังไม่มี
หลักเกณฑ์ในการก่อหนี้และการบริหารจัดการหนี้ของหน่วยงานดังกล่าวที่ชัดเจนและเป็นไปแนวทางเดียวกัน
ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการบริหารจัด การเงินกู้ ที่เป็นระบบ
ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ สบน. ในฐานะหน่วยงาน ที่รับผิดชอบด้านการ
กากับดูแลการบริหารหนี้ของประเทศ จึงจาเป็นต้องกาหนดหลักเกณฑ์ในการก่อหนี้ กรอบเพดานการก่อหนี้
และการบริหารจัดการหนี้ของหน่วยงานภาครัฐประเภทต่างๆ อาทิ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกากับดูแล
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐ วิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐ ที่ชัดเจน ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับศักยภาพในการชาระหนี้และภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ในการด าเนิ น การยกร่ า งกฎหมายดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ย่ อ มมี ผ ลต่ อ การบริ ห ารจั ด การหนี้
สาธารณะทั้งระบบ และมีผลกระทบโดยตรงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
และรอบด้าน รวมทั้งต้องจัดให้มีการรับ ฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่ วนได้เสียและผู้ ต้องอยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมาย ประกอบกับในปี งบประมาณ 2553 ที่ผ่ านมา สบน. ได้ดาเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขและยกร่างกฎหมายดัง กล่าวมาระดับหนึ่งแล้ว แต่เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารหนี้
สาธารณะมีจานวนมากและมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ดังนั้น เพื่อให้โครงการดังกล่าวมีความต่อเนื่องและ
สามารถนาผลการศึกษาข้างต้นมาพัฒนาให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรม จึงมีความจาเป็นต้องว่าจ้าง
ที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และหลากหลายสาขาเพื่อดาเนินการดังกล่าวให้ต่อเนื่องต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ไขปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หา อุ ป สรรคตลอดจนข้ อ จ ากั ด ในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ
การบริหารหนี้สาธารณะ ทั้งกฎหมายแม่บท อนุบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้มีความเหมาะสม
2.2 เพื่อจัดทาหลักเกณฑ์ในการกู้เงิน การค้าประกัน การชาระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้
และการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ รวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน การออกและ
จัดการตราสารหนี้ของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกากับดูแลของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบั นการเงินภาครัฐ
ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพในการชาระหนี้และภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
แผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

- 29 3. ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554
4. งบประมาณ
วงเงิน 3,600,000 บาท จากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ในการกู้เงิน การค้าประกัน การชาระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ และการ
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ รวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน การออกและจัดการตราสารหนี้
ของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกากับดูแลของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐที่เหมาะสม สอดคล้อง
การดาเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอน/ปัญหาอุปสรรคให้แก่หน่วยงาน ทั้งยัง
ช่วยพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เนื่องจากที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายการเงินการคลัง กฎหมายการ
บริหารหนี้สาธารณะมีจานวนจากัด จึงอาจจะไม่สามารถว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินโครงการดังกล่าวได้
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กลุ่มกฎหมาย

แผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

- 30 8. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
51
52
53

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จ
ของการจัดจ้างที่ปรึกษา
เพื่อดาเนินโครงการ
ปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารหนี้สาธารณะ

-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

54

55

1

2

3

4

5

5

-

สามารถ
ยกร่าง
ขอบเขต
การดาเนิน
งานจ้างที่
ปรึกษา
(TOR) ได้
สาเร็จ

ร่าง TOR
ได้รับ
อนุมัติ
จาก ผอ.
สบน.

ได้มีคาสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรม
การเพื่อ
พิจารณา
การจ้างที่
ปรึกษา

คณะ
กรรมการ
สามารถ
นาเสนอ
ความเห็น
ต่อ ผอ.
สบน.
ประกอบ
การ
พิจารณา
จ้างที่
ปรึกษา
ได้

สามารถ
ดาเนิน
การจ้าง
ที่ปรึกษา
เพื่อ
ดาเนิน
โครงการ
ได้
สาเร็จ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

- 31 9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เป้าหมาย

1. ศึกษาปัญหาอุปสรรค และ
ดาเนินการยกร่างขอบเขตการ
ดาเนินงาน (TOR)
2. นาเสนอร่าง TOR ให้ ผอ.
สบน. พิจารณาอนุมัติ
3. นาเสนอ ผอ. สบน. เพือ่
ลงนามในคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อดาเนินการ
จัดจ้างที่ปรึกษา
4. เสนอเรื่องให้กรมบัญชีกลาง
ให้ความเห็นชอบการขอผ่อน
ผันไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุฯ ข้อ 83 (3)
5. คณะกรรมการสามารถ
นาเสนอความเห็นต่อ ผอ.
สบน. ประกอบการพิจารณา
จ้างที่ปรึกษาได้

มีร่างขอบเขต
การดาเนินงาน
(TOR)
ผอ. สบน. อนุมัติ
TOR
มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ

6. สามารถดาเนินการจ้างที่
ปรึกษาเพื่อดาเนินโครงการได้
สาเร็จ
7. ดาเนินการตามระยะเวลา
ของโครงการ

ต.ค.

พ.ย.

ระยะเวลาการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

กรมบัญชีกลาง
ให้ความเห็นชอบ
ให้ดาเนินการจ้าง
ที่ปรึกษาได้
คณะกรรมการฯ
รายงานผลต่อ
ผอ. สบน. เพื่อ
อนุมัติการจ้าง
ที่ปรึกษาฯ
มีการลงนามใน
สัญญาจ้างที่
ปรึกษาเพื่อ
ดาเนินโครงการ
สามารถ
ดาเนินการให้
เป็นไปตาม TOR

แผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ส.ค.

ก.ย.

โครงการที่ 4: โครงการจ้างที่ปรึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
1. สาระสาคัญ
1.1 สานักงานบริหารหนี้ สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่
เกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริห ารหนี้สาธารณะ โดยการวางแผน กากับ และ
ดาเนินการก่อหนี้ ค้าประกัน และปรับโครงสร้างหนี้ รวมทั้งติดตามและประเมินผล เพื่อให้การบริหารหนี้
สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลัง และการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการ
ดาเนินการภายใต้กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2551
1.2 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งการเชื่อมโยงของระบบข้อมูล ข่าวสาร ประกอบกับการบริห ารจัดการแนวใหม่ (New
Public Management) ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งปรับเปลี่ยน
แนวทางและวิธีการปฏิบัติราชการเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
ภารกิจ ขององค์ก ร ตลอดจนแผนยุ ทธศาสตร์ก ารพั ฒ นาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2554) ซึ่ งให้
ความสาคัญในปรัชญา หลักการ และแนวทางของการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทางาน ปรับเปลี่ยน
บทบาทของระบบราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารประเทศ จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เกิดทั้ง
โอกาสและอุปสรรคต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน
1.3 จากภารกิจในข้อ 1.1 และการเปลี่ยนแปลงในข้อ 1.2 สบน. จาเป็นจะต้องหาแนวทาง
และรูปแบบในการปรับตัวเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถรองรับและใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงให้มาก
ที่สุด โดยจะต้องศึกษาสภาพองค์กร โครงสร้าง รวมทั้งระบบการบริหารงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและ
พัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมเกิดผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งอาจมีการปรับรูปแบบ
และลักษณะการบริหารงานเป็นลักษณะเฉพาะ อันจะทาให้สามารถผลักดันและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อทบทวนบทบาทและภารกิจหลักของ สบน. และหน่วยงานภายใน สบน. รวมทั้ง
ระบบการบริหารจัดการภายใน สบน.
2.2 เพื่อพัฒนาโครงสร้างของ สบน. ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระบบราชการ และ
ภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.3 เพื่อพัฒนาโครงสร้างของ สบน. ให้บูรณาการมากขึ้น ชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจ และ
นโยบายที่ได้รับมอบหมาย
2.4 เพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการและกระบวนการทางานให้เป็นระบบ รวมทั้งสื่อสารเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ
3. ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554
แผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

- 33 4. งบประมาณ (ถ้ามี)
วงเงิน 2,000,000 บาท จากงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 สบน. มีโครงสร้างและระบบบริหารงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจหลักและ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
5.2 บุคลากรของ สบน. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถดาเนินการตามโครงสร้างและระบบ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์แก่องค์กร
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
การดาเนินโครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ
สบน. มีข้อมูลที่ต้องศึกษาและรายละเอียดมาก รวมทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการขึ้นกับปัจจัย
ด้านคุณภาพของที่ปรึกษาค่อนข้างมาก จึงต้องใช้เวลาในการคัดเลือกที่ปรึกษาและดาเนินโครงการ ซึ่งอาจเกิด
ความล่าช้าจากแผนปฏิบัติงานที่ได้วางแผนไว้ นอกจากนีผ้ ลจากโครงการอาจสร้างความเปลี่ยนแปลงด้าน
โครงสร้างองค์กรไม่มากก็น้อย ซึ่งอาจเกิดความสับสนภายใน สบน. ในช่วงระยะสั้นๆ
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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- 34 8. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
51
52
53

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินโครงการ
จ้างที่ปรึกษาแนวทาง
การปรับปรุงโครงสร้าง
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการของสานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ

-

-

-

ค่าเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน

54

55

1

5

-

จัดทา
ขอบเขต
รายละเอียด
ของงานจ้าง
ที่ปรึกษา
(TOR)

2

3

4

5

เสนอร่าง ลงนามใน จัดประชุม รายงาน
TOR เพื่อ สัญญา และ เพื่อรับฟัง สรุปผลการ
ขออนุมัติ
เริ่ม ความคิดเห็น รับฟังความ
จาก ผอ. ดาเนินการ
จาก
คิดเห็น
สบน. และ
ผู้รับบริการ เสนอให้
ส่งให้ฝ่าย
และผู้มีส่วน ผู้บริหาร
พัสดุ
ได้ส่วนเสีย รับทราบ
ดาเนินการ
ของ สบน.
ในส่วนที่
เกี่ยวกับ
เกี่ยวข้อง
ภารกิจ
โครงสร้าง
และ
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
ของ สบน.
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- 35 9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

เป้าหมาย

1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของ
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
และกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่
เกี่ยวข้อง

มีข้อมูล
พื้นฐาน
ครบถ้วนเพื่อ
ใช้
ประกอบการ
ดาเนินงาน
ดาเนินการ
ฝึกอบรมบ
บุคลากรของ
สบน. ได้แล้ว
เสร็จ
มีรายงานผล
การศึกษา
วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม
ทั้งภายนอก
และภายในของ
องค์กร

2 อบรมบุคลาการของ
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปรับโครงสร้างองค์กรและ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
3 จัดทารายงานผลการศึกษา
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายในขององค์กร
พร้อมทั้งสรุปประเด็นปัญหา
อุปสรรคหลักที่ต้องแก้ไข
ปรับปรุง (Critical Issues) ที่มี
อิทธิพลต่อการวางแผนและ
กาหนดโครงสร้าง กระบวนงาน
และระบบบริหารงาน
4 ศึกษาและทบทวนโครงสร้าง
องค์กรให้มีความเหมาะสมกับ
Business Model ของ สบน.
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งรองรับ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น
ตามนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้ง
จัดทารายงานการทบทวน
โครงสร้างของ สบน.
5 จัดทาโครงสร้างองค์กร และ
แผนภาพกระบวนการทางาน
รวมทั้งระบบบริหารจัดการของ
สบน.ให้สอดคล้องกับภารกิจ
และอัตรากาลัง พร้อมทั้งจัดทา
รายงานโครงสร้างองค์กร และ
แผนภาพกระบวนการทางาน
รวมทั้งระบบบริหารจัดการของ
สบน.
6 จัดทารายงานแนวทางการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงและ
แผนการสื่อสาร เพือ่ เตรียม
ความพร้อมสาหรับการปรับ
โครงสร้าง

ต.ค.

พ.ย.

ระยะเวลาการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

มีรายงานการ
ทบทวน
โครงสร้าง
องค์กรของ
สบน.

มีรายงาน
โครงสร้างของ
สบน.
แผนภาพ
กระบวนการ
ทางาน และ
การวาง
ระบบงาน
ภายใน สบน.
มีรายงานแนว
ทางการบริหาร
การ
เปลี่ยนแปลง
และแผนการ
สื่อสาร
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ส.ค.

ก.ย.

- 36 กิจกรรม

เป้าหมาย

7 สรุปผลการดาเนินงาน และให้
ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนาแก่
ผู้บริหารและบุคลากรของ สบน.
ในการนาโครงสร้างและระบบ
บริหารจัดการไปใช้ในทางปฏิบัติ

ผู้บริหารและ
บุคลากรของ
สบน. รับทราบ
ข้อสรุปผลการ
ดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ
ข้อแนะนาจาก
การดาเนิน
โครงการ

ต.ค.

พ.ย.

ระยะเวลาการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
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ส.ค.

ก.ย.

โครงการที่ 5: การจัดตั้งหน่วยงานค้้าประกันเครดิตและการลงทุน (Credit Guarantee and
Investment Facility : CGIF) ของภูมิภาคอาเซียน+3 และการช้าระเงินทุนจัดตั้งในส่วนของประเทศไทย
1. สาระส้าคัญ

1.1 ที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ASEAN+31 ไ
ค้้าประกันเครดิตและการลงทุน
ูมิภาค เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2552 ณ เกาะบาหลี
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะท้างานย่อยมาตรการริเริ่มการพัฒนาตลาดพันธบัตร
เอเชีย
ไปหารือแนวทางการจัดตั้ง
CGIM ให้แล้วเสร็จก่อนการประชุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2553
1.2 ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลัง และธนาคารกลางอาเซียน+3 (
หากเปลี่ยนชื่อจาก
ประกันได้มากกว่า รวมถึงลดความสับสนจากความคล้ายคลึง
กับชื่อของกองทุนส้ารองพหุภาคีภายใต้มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ (Chiang Mai Initiative Multilateralisation :
CMIM) อีกด้วย และเห็นว่าควรเร่งด้าเนินการเจรจาให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับกรอบการจัดตั้ง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เพื่อที่แต่ละประเทศจะได้น้าข้อสรุปดังกล่าวไปด้าเนินการต่อตาม
ขั้นตอนภายใน เพื่อให้สามารถลงนามจัดตั้ง
2553
1.3 กลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN+3 ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development
Bank : ADB) ได้ประชุมร่วมกันและได้ข้อสรุปว่าจะ
โดยหน่วยงานดังกล่าวจะอยู่
Trust
มี
700 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่สามารถเพิ่มทุนด้าเนินงานได้
ในภายหลังหากมีความต้องการจากตลาดเพิ่มขึ้น
1.4 ประเทศสมาชิก ASEAN+3 จ้านวน 13 ประเทศ และ ADB สามารถเจรจาจนได้ข้อสรุปเป็น
ร่างสุดท้ายของความตกลงจัดตั้ง CGIF และร่างสุดท้ายของนโยบายการด้าเนินงานของ CGIF ไปเมื่อวันที่ 28
กันยายน 2553 หลังจากนั้นแต่ละประเทศจะต้องด้าเนินการตามขั้นตอนภายในเพื่อให้สามารถลงนามในหนังสือ
ตอบตกลงการจัดตั้ง CGIF และเพื่อให้สามารถช้าระเงินทุนจัดตั้งได้ จึงคาดว่าจะสามารถจัดตั้ง CGIF ได้อย่างเป็น
ทางการภายในปี 2554
2. วัตถุประสงค์
2.1 การจัดตั้ง CGIF มีวัตถุประสงค์เพื่ออ้านวยความสะดวกให้ภาคเอกชนที่มีฐานที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศในภูมิภาค ASEAN+3 และมีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) อยู่ในระดับที่ น่าลงทุน
(Investment Grade) หรือเท่ากับ BBB Grade ขึน้ ไป สามารถเข้าระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ได้ง่ายขึ้น โดย
CGIF จะช่วยค้้าประกันตราสารหนี้ สกุลเงินท้องถิ่นและสกุลเงินอื่นที่ออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศ
ASEAN+3 เพื่อให้ตราสารหนี้เหล่านั้นมีอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้น อันจะช่วยลดต้นทุนการระดมทุนของผู้
ออกตราสารหนี้ ช่วยให้ผู้ออกตราสารหนี้สามารถขายตราสารหนี้ได้ง่ายขึ้น เป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้ ออกตรา
1

กลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN+3 ซึ่งประกอบด้วย บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ญีป่ ุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี
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- 38 สารหนี้สามารถเลือกออกตราสารหนี้ที่มีอายุยาวขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงิน ของธุรกิจ และยัง
เป็นการเพิ่มทางเลือกของนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนในตราสารหนี้ให้มีความหลากหลายมากขึ้นด้วย นอกจากนี้
ยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมืออันดีระหว่างกลุ่มประเทศภูมิภาค ASEAN+3 อีกด้วย
3. ระยะเวลาด้าเนินงาน
การลงนามในหนังสือว่าด้วยความตกลงจัดตั้ง CGIF และการช้าระเงินทุนจัดตั้งในส่วนของ
ประเทศไทย จะด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายหลังจากร่างความตกลงจัดตั้ง CGIF ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะรัฐ มนตรีและรั ฐสภาแล้ว โดยคาดว่าประเทศไทยจะสามารถลงนามและช้าระเงินทุนจัดตั้งได้ภายใน
ปีงบประมาณ 2554
4. งบประมาณ (ถ้ามี)
ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส้าหรับใช้จ่ายเป็นเงินทุน
จัดตั้งหน่วยงานค้้าประกันเครดิตและการลงทุน (Credit Guarantee and Investment Facility : CGIF) ของ
ภูมิภาคอาเซียน+3 ในส่วนของประเทศไทยเป็นจ้านวนทั้งสิ้น 14 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ 476 ล้านบาท
อย่างไรก็ดี เนื่องจากมีการปรับสัดส่วนการลงทุนภายในกลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN ดังนั้น วงเงินที่ประเทศ
ไทยจะต้องช้าระนั้นมีการปรับลดลงเหลือ 12.6 ล้านเหรียญสหรัฐ
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เพื่อให้ภาคเอกชนไทยสามารถ
เข้ า ระดมทุ น ในตลาดตราสารหนี้ ไ ด้ ง่ า ยขึ้ น ทั้ ง ในตลาดในประเทศและต่ างประเทศ โดย
ของภาคเอกชนไทย ท้าให้ตราสารหนี้เหล่านั้นมีอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้น อันจะ
ช่วยลดต้นทุนการระดมทุนของภาคเอกชนไทย รวมถึงเพิ่มทางเลือกให้สามารถเลือกออกตราสารหนี้ที่มีอายุยาว
ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของธุรกิจได้ รวมทั้งเป็นการเพิ่มทางเลือกของนักลงทุนที่สนใจจะลงทุน
ในตราสารหนี้ให้มีความหลากหลายมากขึ้นด้วย
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้
1. ช่วงระหว่างด้าเนินการจัดตั้ง CGIF
ในร่างความตกลงฯ ได้ก้าหนดว่า CGIF จะจัดตั้งอย่างเป็นทางการก็ต่อเมื่อมีการช้าระ
เงินทุนจัดตั้งแล้วอย่างน้อยร้อยละ 80 ของเงินทุนจัดตั้ง และเมื่อกลุ่มประเทศ+3 (สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น) ประเทศสมาชิก ASEAN ใดก็ได้อย่างน้อย 5 ประเทศ และ ADB ลงนามในหนังสือ
ตอบตกลง (Instrument of Acceptance) และหลังจาก CGIF ได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว ประเทศผู้ถือ
หุ้นจะต้องช้าระเงินทุนจัดตั้งทั้งหมดภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันทีค่ วามตกลงฯ ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ซึ่งหาก
ประเทศไทยไม่สามารถลงนามในหนังสือตอบตกลงการจัดตั้ง CGIF และช้าระเงินทุนจัดตั้งได้ภายใน 2 ปี
หลังจากที่มีการจัดตั้ง CGIF อย่างเป็นทางการแล้วนั้น จะท้าให้ประเทศไทยไม่สามารถเข้าร่วมการลงทุนใน
CGIF และไม่สามารถใช้บริการเพื่อให้ CGIF ค้้าประกันตราสารหนี้ให้แก่ภาคเอกชนไทยได้ รวมทั้งเป็นการลด
ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยลงอีกด้วย
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- 39 2. ช่วงระหว่างการด้าเนินงานของ CGIF
ในกรณีที่การด้าเนินงานของ CGIF ประสบปัญหาขาดทุน ผลกระทบทางลบที่จะเกิด
ขึ้นกับประเทศไทยคือ สูญเสียเงินลงทุนที่ได้ลงไปแล้วบางส่วนหรือทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหาที่
เกิดขึ้น
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส้านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ส้านักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ส่วนนโยบายตลาดตราสารหนี้
ระหว่างประเทศ
8. ตัวชี้วัดผลการด้าเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความส้าเร็จใน
การเข้าร่วมการจัดตั้ง
CGIF

ผลการด้าเนินงาน
ค่าเป้าหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน
ที่ผ่านมา
51 52 53 54 55
1
2
3
4
- 5
- ร่างความตกลง ร่างความตกลง จัดท้าหนังสือ รมว.กค.

5

ช้าระเงินทุน
จัดตั้ง และร่าง จัดตั้ง และร่าง แจ้งให้กระทรวง ลงนามใน จัดตั้งเสร็จ
นโยบาย
นโยบาย
การต่างประเทศ หนังสือ
สิ้นภายใน
ด้าเนินงานของ ด้าเนินงาน ของ จัดท้าหนังสือ ตอบตกลง ปีงบประมาณ
CGIF ผ่านความ CGIF ผ่านความ มอบอ้านาจเต็ม การจัดตั้ง 2554
เห็นชอบจาก เห็นชอบจาก ให้รมว.กค. เป็นผู้ CGIF
คณะรัฐมนตรี รัฐสภา
ลงนามในความ
ตกลงจัดตั้ง
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- 40 9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

ต.ค.

พ.ย.

ระยะเวลาการด้าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1. เสนอร่างความตกลงจัดตั้ง และร่าง
นโยบายด้าเนินงานของ CGIF ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
2. เสนอร่ า งความตกลงจั ด ตั้ ง และร่ า ง
นโยบายด้าเนินงานของ CGIF ต่อรัฐสภา
เพื่อให้ความเห็นชอบ
3 . จั ด ท้ า ห นั งสื อ แ จ้ ง ใ ห้ ก ร ะ ท ร ว ง
ต่างประเทศจัดท้าหนังสือมอบอ้านาจเต็ม
(Full Power) ให้รมว.กค. หรือผู้แทนเป็น
ผู้ลงนามในความตกลงจัดตั้ง CGIF
4. จัดท้าบันทึกเพื่อเสนอ รมว.กค. ลงนาม
ในหนังสือตอบตกลงการจัดตั้งหลังจากที่
ได้รับหนังสือ Full Power จากกระทรวง
การต่างประเทศแล้ว
5. ช้าระเงินทุนจัดตั้งในส่วนของประเทศไทย
จ้านวน 12.6 ล้านเหรียญสหรัฐ
6. ผอ.สบน. เป็นผู้แทนของประเทศไทยใน
การท้าหน้าที่เป็นกรรมการอ้านวยการของ
กลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น และเข้ า ร่ ว มการ
ประชุ ม คณะกรรมการอ้ า นวยการเพื่ อ
ควบคุมการบริหารงานของ CGIF โดยมี
วาระ 3 ปี หลังจากจัดตั้ง CGIF อย่างเป็น
ทางการแล้ว (2554-2557)
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ส.ค.

ก.ย.

โครงการที่ 6: โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหนี้สาธารณะ
1. สาระสาคัญ
จากวิ ก ฤติ ท างเศรษฐกิ จ ครั้ ง ร้ า ยแรงเมื่ อ ปี 2540 ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ประเทศท าให้ รั ฐ บาลได้ ใ ช้
มาตรการหลายอย่างในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะมาตรการทางการคลังโดยการตั้งงบประมาณรายจ่ายแบบ
ขาดดุลอย่างต่อเนื่อง เพื่ออัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ รวมถึงการกู้เงินเพื่อชดใช้ความเสียหายให้กับกองทุนเพื่อการ
ฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบสถาบันการเงิน ส่งผลให้ระดับหนี้
สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) สูงถึงร้อยละ 57.16 ในปี 2544 และในเวลาต่อมาระดับหนี้
สาธารณะต่อ GDP ได้ลดต่าลง เนื่องจากการใช้นโยบายงบประมาณรายจ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทา
ให้รัฐบาลจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายแบบสมดุลได้ในปี 2548-2549 โดยระดับหนี้
สาธารณะลดต่าลงอยู่ในระดับร้อยละ 41.38 ต่อ GDP จนกระทั่งเกิดปัญหาสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ต่ากว่ามาตรฐาน
หรือ “วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ ” ซึ่งเป็นวิกฤติจากสถาบันทางการเงิน ในสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจไปทั่วโลกรวมทั้งการหดตัวของเศรษฐกิจไทย ทั้งภาค การส่งออก การผลิต การบริโภค และการลงทุน
ของภาคเอกชน ส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงานเพิ่มขึ้น หากดูจากสถานการณ์พบว่า เสาหลักในการกระตุ้น
เศรษฐกิจทั้งการบริโภค การลงทุนภาคเอกชน และการค้าระหว่างประเทศ หรือการส่งออกแทบทุกตัวอยู่ใน
สภาพติดลบทั้งสิ้น รัฐบาลจึงจาเป็นต้องดาเนินมาตรการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะแผนการกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะที่ 1 โดยการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี 2552 จานวน 116,700 ล้านบาท และการจัดทา
แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 แผนไทยเข้มแข็ง 2555 (ปี 2553-2555) เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิด
การสร้างงานและรายได้ ผ่านการลงทุนของรัฐ โดยการลงทุน ในโครงการภาครัฐจะสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในอนาคต พร้อมกับสร้างโอกาสของภาคเอกชนในการลงทุน แต่จากการจัดทาแผนฟื้นฟู
เศรษฐกิจดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดหนี้สาธารณะเป็นจานวนมาก โดยคาดว่าหนี้สาธารณะต่อ GDP จะเกิน 60% ในปี
2555 ซึ่งเกินกรอบความยั่งยืนทางการคลัง จึงเกิดความกังวลว่าภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นนี้อาจส่งผลกระทบต่อ
การใช้จ่ายของรัฐบาลและเบียดบังงบประมาณในการลงทุนของภาครัฐ เพราะต้องจ่ายหนี้ทั้งในส่วนของเงินต้น
และดอกเบี้ย ทาให้ รัฐบาลต้องลดการใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศในด้านอื่นลง ซึ่งอาจทาให้ประชาชนเกิ ด
ความคิดในด้านลบต่อระดับหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นที่มาของโครงการที่ต้องการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
ที่ดีของหนี้สาธารณะให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อหนี้สาธารณะ และบทบาทของสานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ
3. ระยะเวลาดาเนินงาน
ดาเนินการต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553–2555
4. งบประมาณ (ถ้ามี)
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2554 จานวนเงิน 5,000,000 บาท ดาเนินการเบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

- 42 5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนทั่วไปมีทัศนคติที่ดีต่อหนี้สาธารณะ
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ไม่มี 7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะทางานโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหนี้สาธารณะ
8. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

ตั้ง
จัดทาแผน
การดาเนินการตามกิจกรรมภายใต้โครงการ
คณะทางาน โครงการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหนี้สาธารณะ

5

ขออนุมัติ ดาเนินการ รายงานผล
แผนงาน
ตามแผน การดาเนินการ
โครงการ
ส่งเสริม
โครงการ
โครงการ พร้อมปัญหา
ส่งเสริม ภาพลักษณ์ ส่งเสริม
ส่งเสริม อุปสรรคและ
ภาพลักษณ์ ที่ดีของหนี้ ภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ ข้อเสนอแนะ
ที่ดีของหนี้ สาธารณะ ที่ดีของหนี้ ที่ดีของหนี้
ต่อ
สาธารณะ
สาธารณะ สาธารณะ ผู้อานวยการ
สานักงาน
บริหารหนี้
สาธารณะ

แผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

- 43 9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

ระยะเวลาการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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. แผนงานโครงการสัมมนาวิชาการ
สัญจร (Road Show)
1.1 สัมมนาวิชาการสัญจร
1.2 PDMO Camp
1.3 การแข่งขันตอบคาถาม
2. แผนงานโครงการสัมมนาวิชาการ
3. แผนงานโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์
ภายในองค์กร
3.1 การจัดการความรู้
(Knowledge management : KM)
3.2 การจัดทา facebook และ
Twitter สบน.
3.3 การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ สบน.
4. แผนงานโครงการส่งเสริม
ภาพลักษณ์อื่นๆ
4.1 การประกวดนามบัตร สบน.
4.2 การประกวดรูปแบบ Presentation
4.3 การประกวดเพลงประจา สบน.
4.4 การตัดชุด uniform
4.5 การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ประเภทต่างๆ
5. แผนงานโครงการแถลงข่าว สบน.

แผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

โครงการที่ 7: โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล และแบบจาลองในการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินและความเสี่ยงทางเครดิต เพื่อประเมินระดับความน่าเชื่อถือของรัฐวิสาหกิจ
และสถาบันการเงินภาครัฐ (Credit Scoring)
1. สาระสาคัญ
ด้วยสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มีภารกิจในการประเมินระดับความน่าเชื่อถือของ
รัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐ อย่างน้อยทุกรอบ 12 เดือน เพื่อประโยชน์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การค้าประกัน และ/หรือให้กู้ต่อ ตามกฎกระทรวงกาหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้า
ประกันของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวงกาหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บดอกเบี้ยและ
ค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 ดังนั้น เพื่อให้ สบน. สามารถประเมินศักยภาพ
และความเสี่ยงทางเครดิต เพื่อประเมินระดับความน่าเชื่อถือของรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐได้อ ย่าง
ถูกต้อง พร้อมทั้งให้สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม จึงมีความจาเป็นที่จะต้องปรับปรุง
และพัฒนาระบบสารสนเทศและแบบจาลองในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและความเสี่ยงทางเครดิตให้มี
ประสิทธิภาพและพร้อมสาหรับการใช้งาน โดยสามารถนาฐานข้อมูลและแบบจาลองดังกล่าวมาใช้สาหรับการ
ประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดอันดับความน่าเชื่อถือหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะทาให้
สบน. สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงทางเครดิตของหน่วยงานแต่
ละแห่ง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปรั บ ปรุ งและพัฒนาระบบฐานข้อมูล และแบบจาลองในการวิเคราะห์ ข้อมูลทาง
การเงินและความเสี่ยงทางเครดิตของรัฐวิส าหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐ ทั้งที่กระทรวงการคลังค้า
ประกัน และ/หรือให้กู้ต่อ เพื่อให้พร้อมสาหรับการติดตามและประเมินศักยภาพและประเมินระดับความ
น่าเชื่อถือของหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งให้ สบน. สามารถดาเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับความเสี่ยงทางเครดิตของหน่วยงานแต่ละแห่ง
2.2 เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเครดิต และประเมินระดับความน่าเชื่อถือของรัฐวิสาหกิจ
และสถาบันการเงินภาครัฐ ตามประกาศสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ระดับความน่าเชื่อถือของรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐ พ.ศ. 2551
2.3 เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรของ สบน. ที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเครดิต
และประเมินระดับความน่าเชื่อถือของรัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐ ให้สามารถดาเนินการทบทวน
วิเคราะห์ และให้คะแนนความเสี่ยงทางเครดิตของหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ระยะเวลาดาเนินงาน
ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานประมาณ 5 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยไม่นับ
รวมระยะเวลาที่ สบน. ใช้ในการตรวจรั บ ซึ่งในการตรวจรับงวดสุ ดท้ายจะต้องให้ เวลาในการทดลองใช้
ประมาณหนึ่งเดือนก่อนส่งมอบ
4. งบประมาณ (ถ้ามี)
ประมาณ 7,049,000 บาท (เจ็ดล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
แผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

- 45 5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน และหนี้ของรัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิ นของรัฐเพื่อการ
บริหารความเสี่ยงทางเครดิตที่มีข้อมูลสมบูรณ์ตามข้อมูลงบการเงินล่าสุดที่ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับ
อนุญาต หรือสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว
5.2 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเครดิตของรัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินของรัฐ
ตามรายชื่อที่ สบน. จัดส่งก่อนลงนามในสัญญาว่าจ้าง
5.3 ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถใช้นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทางเครดิต
5.4 บุคลากรของ สบน. ที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเครดิต และจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐ สามารถดาเนินการ วิเคราะห์ และให้คะแนนความ
เสี่ยงทางเครดิตของหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ไม่มี 7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ สานักจัดการหนี้ 2 และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินโครงการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการวิเคราะห์
ความเสี่ยงทางเครดิต
และจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของรัฐวิสาหกิจ
และสถาบันการเงิน
ภาครัฐ (credit Scoring)

ผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
51
52
53
-

ค่าเป้าหมาย
54
5

55
-

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

แต่งตั้ง
คณะ
กรรมการ
ที่เกี่ยว
ข้องได้
สาเร็จ

จัดทาร่าง
TOR และ
เสนอ ผอ.
สบน. ให้
ความ
เห็นชอบ

3

4

พิจารณา เสนอ
ข้อเสนอ ผอ.
ด้านราคา สบน.
และ อนุมัติ
เทคนิค จ้าง

แผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

5
ลงนาม
ใน
สัญญา
จ้างได้
สาเร็จ

- 46 9. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม

ต.ค.

พ.ย.

ระยะเวลาการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

1) ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบลงทุนเป็น
งบรายจ่ายอื่นและขออนุมัติดาเนินโครงการต่อ
ผอ.สบน.
2) สานักงานเลขานุการกรม แจ้งขอเปลีย่ นแปลง
งบประมาณไปที่สานักงบประมาณ
3) สานักงบประมาณแจ้งผลการพิจารณาการขอ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณฯ
4) เสนอ ผอ. สบน. อนุมัติจัดจ้างโดยวิธตี กลงกับ
บริษัท ทริส, เสนอ กวพ. โดยกรมบัญชีกลางขอ
จัดจ้างโดยวิธีตกลง แต่งตั้งคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง
5) ร่าง TOR และเสนอขออนุมัติ TOR
6) ผอ.สบน. อนุมัติ TOR
7) คณะกรรมการพิจารณาหนังสือเชิญชวนที่
ปรึกษา
8) ออกประกาศเพื่อเชิญชวนที่ปรึกษาให้เข้าร่วม
ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา
9) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา
10) เจรจาต่อรอง
11) พิจารณารายละเอียดเงื่อนไขสัญญา
12) ทาเรื่องถึงสานักงานเลขานุการกรมเพื่อขอกัน
เงินงบประมาณเหลื่อมปี กรณีผูกพันสัญญา
13) กรมบัญชีกลางให้ความเห็นชอบให้ใช้วิธีตกลง
14) นาเสนอ ผอ.สบน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
จ้างฯ และลงนามในสัญญา

แผนปฏิบัติราชการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ส.ค.

ก.ย.

โครงการที่ 8: การกาหนดแผนอัตรากาลังคน (Manpower Planning)
ของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
1. สาระสาคัญ
จากภารกิจและยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนไปอย่างมากมายมหาศาลตามกรอบนโยบายของรัฐบาล
และเศรษฐกิจของประเทศ กอปรกับสานักงานบริหารหนี้สาธารณะไม่ได้ทบทวนอัตรากาลังอย่างเป็ นระบบใน
ภาพรวมนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 (8 ปีที่ผ่านมา) ทางฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สานักงานเลขานุการกรมจึงได้จัดให้มี
โครงการกาหนดแผนอัตรากาลังคน (Manpower Planning) เพื่อตอบโจทย์ของสานักงานบริหารหนี้
สาธารณะดังนี้
1. เพื่อให้สานักงานบริหารหนี้สาธารณะมีการดาเนินการกาหนดแผนอัตรากาลังคนที่เหมาะสม
ซึ่งรวมทั้งกรอบอัตรากาลังและการกาหนดตาแหน่งงาน
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่และคณะทางานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกาหนดแผน
อัตรากาลังคนและสามารถนาระบบไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาระบบงานอื่นๆ ของสานักงานบริหารหนี้
สาธารณะต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ สบน. มีการดาเนินการกาหนดดัชนีและเกณฑ์ชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
(Individual - Key Performance Indicators) ที่สอดรับกับแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของ สบน.
และภารกิจตามลักษณะงานของแต่ละตาแหน่ง
2.2 เพื่ อ ให้ สบน. สามารถก าหนดและประเมิ น สมรรถนะของข้ า ราชการได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องและรองรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2.3 เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการของ สบน. ได้รับทราบและเรียนรู้ถึงแนวคิด หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมิน ผลการปฏิบั ติร าชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามหนังสื อ ส านัก งาน ก.พ. ที่
นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 และระบบการจ่ายค่าตอบแทน (Payment System) ในอนาคต
2.4 เพื่อให้เกิดแนวทางในการกาหนดเส้นทางเดินสายอาชีพ (Career Path) ของทุกตาแหน่ง
ใน สบน. อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป
2.5 เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่จาเป็นต่อการบริหารจัดการงาน
บุคคลแก่คณะทางานของ สบน. ซึ่งจะทาให้สามารถนาระบบไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.6 เพื่อให้เจ้าหน้ าที่และคณะทางานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกาหนด
เส้นทางเดินสายอาชีพ และสามารถนาระบบไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.7 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาระบบงานอื่นๆ ของ สบน. ต่อไป
3. ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554 (ดาเนินการ
ภายใน 6 เดือน นับแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง)
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วงเงิน 1,500,000 บาท
5. ขอบเขตของงานและผลงานที่ต้องการ
ขอบเขตของงาน
1. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีในอนาคต
ของส านั กงานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ และ
สัมภาษณ์ภารกิจในระยะยาวขององค์กร
2. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติเรื่องกรอบแนวคิด
ในการวางแผนอัตรากาลังรวมถึงกาหนด
กระบวนการทางานและผลงานที่ผ่านมา
3. การประมวลผล เพื่ อ ก าหนดหลั ก เกณฑ์
และต้ น แบบอั ต ราก าลั ง ของส านั ก งาน
บริหารหนี้สาธารณะ

4. การจั ด การประชาวิ จ ารณ์ เ พื่ อ รวบรวม
ความคิดเห็นของผู้บริหารก่อนนาต้นแบบ
ไปใช้กาหนดกรอบอัตรากาลัง
5. การจั ด ท าร่ า งข้ อ เสนออั ต ราก าลั ง และ
ตาแหน่งทั้งหมดของสานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ

ผลงานที่ต้องการ
o รายละเอียดแผนการดาเนินงาน
o เอกสารประมวลผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง
o การ Kick-off เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของโครงการ
o จานวนผู้เข้าร่วมสัมมนาครอบคลุมจานวนกาลังคนอย่าง
น้อยร้อยละ 60 ของจานวนคนทั้งหมด (แต่ต้องกระจาย
ไปยังข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างทุกรายของ
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
o เอกสารการดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ
o รายงานการวิเคราะห์สภาพการใช้กาลังคนและโครงสร้าง
อั ต ราก าลั ง ของส านั ก งานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะในเชิ ง
ปริมาณ เช่น จานวน อายุ อายุงาน คุณวุฒิ การศึกษา
ทักษะและประสบการณ์ เป็นต้น
o รายงานผลการศึกษากระบวนงานและผลงานในภาพรวม
ของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
o รายงานเสนอร่างหลักเกณฑ์และต้นแบบอัตรากาลังของ
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
o รายงานร่ า งแนวทาง ขั้ น ตอนและกรรมวิ ธี ใ นการจั ด
กรอบอัตรากาลัง
o จานวนผู้เข้าร่วมสัมมนาครอบคลุมผู้อานวยการ และ
หัวหน้าฝ่ายขึ้นไปร้อยละ 60 ของจานวนจริงทั้งหมด
o เอกสารการจัดสัมมนา
o รายงานหลักเกณฑ์และต้นแบบอัตรากาลังของสานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะจากผลการรับฟังความคิดเห็น
o รายงานข้อ เสนออั ตราก าลั ง และต าแหน่ง ทั้ง หมดของ
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
o แผนการนาอัตรากาลังไปใช้ใน 3 ปี
o รายงานฉบับสมบูรณ์
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- 49 6. แนวทางการดาเนินงาน
แนวทางการดาเนินงานในโครงการจะแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้ บ ริ ห ารและข้ าราชการที่มี ส่ ว นเกี่ ยวข้ อ งมี ค วามเข้ า ใจชั ด เจนถึ งกรอบอั ต ราก าลั ง คน
ตาแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ
7.2 สานักงานบริหารหนี้สาธารณะจะมีอัตราที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร สร้าง
ขวัญกาลังใจ และเก็บรักษาคนดีและคนเก่ง
7.3 มีระบบทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุน HR Scorecard ของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
7.4 เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในกระทรวงการคลัง
8. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ไม่มี 9. ที่ปรึกษาโครงการ
นายสุวิชญ โรจนวานิช รองผู้อานวยการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ สานักงานเลขานุการกรม ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
11. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด

1
ร้อยละความสาเร็จของการ
แต่งตั้ง
ดาเนินการตามแผนการบริหาร
คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลโครงการการ
จ้างที่ปรึกษา
กาหนดแผนอัตรากาลังคน
และตรวจรับ
(Manpower Planning)
งานโครงการ
ของสานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กาหนดแผน
อัตรากาลัง

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4
จ้างที่ ดาเนินการ
ติดตาม
ปรึกษา
ตาม
ความก้าวหน้า
ดาเนิน โครงการ ของโครงการ
โครงการ
จ้างที่
กาหนดแผน
กาหนด
ปรึกษา
อัตรากาลัง
แผน
อัตรากาลัง
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5
รายงานผล
การ
ดาเนินงาน
เสนอ
ผู้บริหาร
พิจารณา

