
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

แผนงาน/โครงการ  โครงการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการออม : การออกพันธบัตรออมทรัพย์ 
เพ่ือรายย่อยพิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง  การเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานราก     

กลยุทธ์  การเสริมสร้างความรู้ความสามารถทางการเงิน        

งบประมาณ (ถ้ามี)  งบด าเนินงานปกติ          

วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.  เพ่ือพัฒนาตราสารหนี้ของรัฐบาลประเภทพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษให้แก่ประชาชนและลูกค้าราย

ย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งการออมและการลงทุนที่มีคุณภาพได้  
2.  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการออมของประชาชนและเพ่ิมทางเลือกให้ประชาชนสามารถลงทุนใน

พันธบัตรของรัฐบาลได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น 
 
หลักการและเหตุผล  

โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาตลาดตราสารหนี้ โดยมุ่งเน้นการออกพันธบัตร 
ออมทรัพย์เพ่ือประชาชนที่เป็นลูกค้ารายย่อย และเป็นการเพ่ิมช่องทางการออมและการลงทุนที่มีคุณภาพให้แก่
ประชาชน โดยเป็นพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลังแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) เพ่ือเป็นการ
พัฒนาสภาพคล่องและเพ่ิมความสะดวกในการซื้อ-ขายตราสารของรัฐบาล รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงแหล่ง
การออมที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนหรือลูกค้ารายย่อย และเน้นการกระจายพันธบัตรรัฐบาลไปยังผู้มีรายได้น้อย 
โดยก าหนดวงเงินขั้นต่ าที่ประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้ คือ 1,000 บาท และสามารถซื้อขายผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขาและเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ  

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. กลุ่มประชาชนทั่วไปและผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงพันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาล 
ซึ่งเป็นแหล่งการออมและการลงทุนที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 

2. มีช่องทางที่สะดวกในการซื้อ-ขายพันธบัตรของรัฐบาลเพ่ิมขึ้นและเพ่ือเพ่ิมโอกาสและทางเลือกใน
การเข้าถึง 
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แผน/ขั้นตอนการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

แผน/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน 

(โปรดระบุเดือนที่คาดว่าจะด าเนินการ) 
 

1. วางแผนการออกพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษให้แก่ประชาชน
และลูกค้ารายย่อย 

ตุลาคม 2556 

2. ออกจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์เพ่ือรายย่อยพิเศษ 
ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1  
- รุ่นอายุ 3 ปี  
- วงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท 

จ าหน่ายระหว่างวันที่ 2 ธ.ค. 56 - 30 มี.ค. 57 

3. ออกจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์เพ่ือรายย่อยพิเศษ 
ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2 
- รุ่นอายุ 3 ปี  
- วงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท 

จ าหน่ายระหว่างวันที่ 8 พ.ค. 57 - 31 ส.ค. 57 
และเพ่ิมช่องทางจ าหน่ายพันธบัตรดังกล่าวในงาน
มหกรรมการเงิน Money Expo 2014 ณ อาคาร
ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพคเมืองทองธานี ระหว่าง
วันที่ 8-11 พ.ค. 57      

4. ออกจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์เพ่ือรายย่อยพิเศษ 
ปีงบประมาณ 2557 ตามแผนที่วางไว้ 

กันยายน 2557 

 

ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน 

ชื่อ  นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี           

ต าแหน่ง  รักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักพัฒนาตลาดตราสารหนี้  

โทร.  0 2271 7999 ต่อ 5802          

Email address  pimpen@pdmo.go.th          
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

แผนงาน/โครงการ  การบริหารจัดการเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน  
เพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555   

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน  

กลยุทธ์  การผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ      

งบประมาณ (ถ้ามี)  7,438,000 บาท        

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือก าหนดและจัดท ากรอบการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการภายใต้ พ.ร.ก.ฯ 
2. เพื่อเตรียมวางรูปแบบกลไกในการบริหารงาน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน เผยแพร่ข้อมูล

โดยประชาสัมพันธ์และรายงานผลการด าเนินโครงการภายใต้ พ.ร.ก.ฯ 
3. เพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการภายใต้ พ.ร.ก.ฯ  รวมทั้งเสนอแนะแนวทาง 

การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ เพ่ือให้โครงการสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
4. เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ และรายงาน

ผลการด าเนินงาน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการให้รัฐสภา กบอ. และ กยอ. ทราบ 
 
หลักการและเหตุผล  

ตามที่รัฐบาลได้ตราพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการ
น้ าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 (พ.ร.ก.ฯ) เพ่ือให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัด
ขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน รวมถึงการบริหารจัดการน้ าในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถป้องกัน
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ และก าหนดระยะเวลาการกู้เงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการด าเนินโครงการภายใต้ พ.ร.ก.ฯ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)   
จึงมีความจ าเป็นต้องติดตาม บริหาร เร่งรัดการด าเนินโครงการเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 
2555 ข้อ 23 ที่ก าหนดให้ สบน. ประสานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพ่ือเร่งรัดการการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินกู้ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานเจ้าของโครงการในส่วนที่เกี่ยวกับการเบิกจ่าย
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เงินกู้ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าและอุทกภัย (กบอ.) หรือคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้าง
อนาคตประเทศ (กยอ.) แล้วแต่กรณี 

นอกจากนี้ สบน. ยังต้องรายงานการกู้เงินตาม พ.ร.ก.ฯ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจาก
การด าเนินโครงการให้รัฐสภาทราบภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ตามมาตรา 7 ของ พ.ร.ก .ฯ ซึ่ง
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นต้องมีการจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดท ากรอบ การ
ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการด าเนินงานโครงการภายใต้ พ.ร.ก.ฯ และด าเนินการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินโครงการภายใต้ พ.ร.ก.ฯ เพ่ือให้การใช้เงินกู้ พ.ร.ก.ฯ มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. สามารถก าหนดและจัดให้มีกรอบการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการภายใต้ พ.ร.ก.ฯ 
2. สามารถติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด และประเมินผลการด าเนินโครงการภายใต้ พ.ร.ก.ฯ  ได้

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นระบบ 
3. สามารถเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งรายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่

ได้รับจากการด าเนินโครงการให้รัฐสภา กบอ. และ กยอ. ทราบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที  ใน
กรณีท่ีโครงการประสบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 
แผน/ขั้นตอนการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

แผน/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน 

(โปรดระบุเดือนที่คาดว่าจะด าเนินการ) 
 

1. จัดท า TOR และร่างขอบเขตโครงการจ้างที่ปรึกษา ต.ค. – พ.ย. 2556 

2. ประกาศเชิญชวนที่ปรึกษา ธ.ค. 2556 

3. ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา ม.ค. 2557 

4. ที่ปรึกษาส่งรายงานฉบับแรก (เบิกเงินงวดแรก 10%) เม.ย. – มิ.ย. 2557 

5. ส่งรายงานความก้าวหน้า (เบิกเงินงวดที่ 2 20%) ก.ค. – ก.ย. 2557 

หมายเหตุ : ส าหรับวงเงินส่วนท่ีเหลือจะเบิกจา่ยต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2558  

ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน  

ชื่อ  นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล           

ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการส านักพัฒนาตลาดตราสารหนี้                            
                ปฏิบัติหน้าที่ ผูอ้ านวยการส านักบริหารการระดมทุนระบบบริหารจัดการน้ า   

โทร.  022717999 ต่อ 5711         

Email address    jindarat@pdmo.go.th                  
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

แผนงาน/โครงการ  การบริหารจัดการโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของประเทศ    

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน/การส่งเสริม  
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ (Anti-Corruption)   

กลยุทธ์  การผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ/การขจัดโอกาสทุจริต     

งบประมาณ (ถ้ามี)  23,548,000 บาท         

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสนับสนุน สบน. ในกระบวนการบริหารจัดการโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง  
ของประเทศในทุกข้ันตอน ตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อกลั่นกรอง การเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา  ของ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับความพร้อมของโครงการ  

2. เพ่ือให้ สบน. มีกระบวนการบริหารจัดการเงินกู้ การเบิกจ่ายเงินกู้ และติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ โดยสนับสนุนการรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
เชื่อมโยงกับระบบงานสารสนเทศระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ  (PITL) เพ่ือ
น ามาใช้ ประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่สนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการ
โครงการ 

 
หลักการและเหตุผล  

ด้วยรัฐบาลก าหนดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมขนส่งของประเทศที่
ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลได้แถลง
ต่อรัฐสภาและยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยได้จัดท าแผนการลงทุนโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง
ของประเทศ ระหว่างปี 2556-2563 วงเงินลงทุน 2 ล้านล้านบาท เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านการพัฒนาโครงข่ายของระบบการขนส่งต่างๆ ทั้งโครงข่ายการ
ขนส่งทางบก ทางน้ า และระบบรางที่ทันสมัย เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญภายในประเทศ รวมถึงเชื่อมโยง 
กับประเทศเพ่ือนบ้าน  
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ส าหรับแนวทางการระดมทุนส าหรับโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ 
วงเงิน 2 ล้านล้านบาท กระทรวงการคลังได้ยกร่างพระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. …. โดยภายใต้ร่าง พ.ร.บ. นี้ ก าหนดให้ สบน. มีอ านาจ
หน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการการกู้เงิน การเบิกจ่ายเงินกู้ การช าระหนี้ และการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง
กับการกู้เงินตามร่าง พ.ร.บ. นี้ นอกจากนี้หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยความเห็นชอบของกระทรวงเจ้าสังกัด 
เสนอโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ส านักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับความพร้อมของโครงการ 

 
 การด าเนินการโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ซึ่งมีวงเงินลงทุนสูงถึง 

 2 ล้านล้านบาท มีระยะเวลาด าเนินโครงการ 7 ปี และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ดังนั้น การบริหารจัดการ
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวจ าเป็นจะต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการบริหารการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวมถึงการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการรายงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มด าเนินการจน
เสร็จสิ้นโครงการ ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการของ สบน. จึงมีความจ าเป็นจะต้องจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือก าหนดแนวทาง หรือรูปแบบการบริหาร
จัดการโครงการในทุกขั้นตอน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
โครงการเงินกู้เ พ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศเป็นไปอย่างเป็นระบบ  
มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ได้ก าหนดไว้ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. แนวทางในการบริหารจัดการที่ใช้ในการสนับสนุนติดตามและประเมินผลในการด าเนินโครงการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของประเทศ ที่สามารถน าระบบสารสนเทศไปใช้สนับสนุนการวางแผน ติดตามการด าเนินโครงการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

2. มีกระบวนการบริหารจัดการโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ เพ่ือให้มี
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนผ่านระบบที่มีอยู่แล้ว (PITL) 
ได้ 

3. มีการติดตาม ตรวจสอบ เร่งรัด ประเมินผลในการด าเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นระบบ และสามารถเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีในกรณีที่
โครงการประสบปัญหา มีปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งรายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน
โครงการ 
 

 



- 7 - 
 

แผน/ขั้นตอนการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

แผน/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน 

(โปรดระบุเดือนที่คาดว่าจะด าเนินการ) 
 

1. การขออนุมัติโครงการและวงเงินในการด าเนินโครงการ ตุลาคม 2556 - มกราคม 2557 
2. ด าเนินการตามข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามในสัญญา กุมภาพันธ์ 2557 
3. ด าเนินโครงการ มีนาคม - กันยายน 2557 
4. ตรวจรับและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (ร้อยละ 10 ของวงเงิน) เมษายน 2557 
5. ตรวจรับและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 (ร้อยละ 30 ของวงเงิน) กันยายน 2557 
หมายเหตุ : ส าหรับวงเงินส่วนท่ีเหลือจะเบิกจา่ยต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2558  

ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน  

ชื่อ  นางสาวอัญจนา วงศ์สว่าง           

ต าแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารหนี้สาธารณะและภาระผูกพัน      

โทร.   0 2271 7999 ต่อ 5777         

Email address    anchana@pdmo.go.th         
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

แผนงาน/โครงการ  การพัฒนาตลาดตราสารหนี้โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้สร้างอัตราอ้างอิง   

ของตลาดตราสารหนี้ (Benchmark Bond)       

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง  การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง   

กลยุทธ์  การบริหารจัดการหนี้สินและความเสี่ยงทางการคลัง        

งบประมาณ (ถ้ามี)  งบด าเนินงานปกติ         

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง และเสริมสภาพคล่องในตลาดรอง โดยการก าหนดวงเงินอายุ และ
ความถี่ในการประมูลของพันธบัตร Benchmark ให้เหมาะสม 

2. เพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้เป็นแหล่งระดมทุนที่ยั่งยืน 
 
หลักการและเหตุผล  

ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ปีงบประมาณ 2557 มีความต้องการระดมทุน วงเงินรวมทั้งสิ้น 
402,461.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ วงเงิน 250,000 ล้านบาท การกู้เงิน
เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ วงเงิน 120,000 ล้านบาท การกู้เงินบาทแทนการกู้
เงินต่างประเทศ วงเงิน 8,000 ล้านบาท และการกู้เงินเพ่ือให้รัฐวิสาหกิจกู้ต่อ วงเงิน 24,461 ล้านบาท รวมทั้ง
ในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะมีความต้องการในการระดมทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
ขนส่งเพ่ิมเติม ท าให้ สบน. จ าเป็นต้องมีการวางแผนการระดมทุนอย่างรัดกุม และกระทบต่อต้นทุนของพันธบัตร
รัฐบาลน้อยที่สุด ซึ่งการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark Bond) ถือเป็น
เครื่องมือทางการเงินหลักเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการระดมทุนให้ได้ครบถ้วนตามจ านวนที่ต้องการ รวมทั้งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในระยะยาวเพ่ือสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง และเสริมสภาพคล่องใน
ตลาดรอง โดยในปีงบประมาณ 2557 สบน. ได้วางแผนในการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือใช้เป็นอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิง วงเงินรวม 360,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดในการออกตามรุ่นอายุและวงเงิน ดังนี้ 

 

1) รุ่นอายุ 5 ปี วงเงิน 120,000 ล้านบาท 
2) รุ่นอายุ 10 ปี วงเงิน 82,000 ล้านบาท 
3) รุ่นอายุ 15 ปี วงเงิน 58,000 ล้านบาท 
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4) รุ่นอายุ 30 ปี วงเงิน 50,000 ล้านบาท 
5) รุ่นอายุ 50 ปี วงเงิน 50,000 ล้านบาท 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

๑. มีพันธบัตร Benchmark ที่มีสภาพคล่องในตลาดรอง และสร้างอัตราดอกเบี้ยในตลาดตราสารหนี้
ในประเทศได ้

๒. มีเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมกับความต้องการระดมทุนและสอดคล้องกับสภาวะของตลาด 
๓. สามารถระดมทุนได้ครบถ้วน และสอดคล้องตามความต้องการใช้เงินของหน่วยงานที่ใช้เงินกู้ 

แผน/ขั้นตอนการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

แผน/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน 

(โปรดระบุเดือนที่คาดว่าจะด าเนินการ) 
 

1. มีการวางแผนออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
ในปีงบประมาณ 2557 

ตุลาคม 2556 

2. สามารถออกพันธบัตรได้แผนที่วางไว้ในแต่ละไตรมาส ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 
3. สามารถออกพันธบัตรได้ร้อยละ 100 ของวงเงินรวมที่ก าหนด กันยายน 2557 
 

ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน 

ชื่อ  นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี           

ต าแหน่ง  รักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักพัฒนาตลาดตราสารหนี้  

โทร.  0 2271 7999 ต่อ 5802          

Email address  pimpen@pdmo.go.th          
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

แผนงาน/โครงการ  การจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2558    

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง  การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง    

กลยุทธ์  การบริหารจัดการหนี้สินและความเสี่ยงทางการคลัง       

งบประมาณ (ถ้ามี)  งบด าเนินงานปกติ         

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือให้การจัดท าแผนและปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2558 แล้ว
เสร็จภายในก าหนดเวลา และน าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ และ
คณะรัฐมนตรีตามข้อบัญญัติของกฎหมาย 
 

หลักการและเหตุผล  

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะของประเทศ   
โดยการวางแผน ก ากับ และด าเนินการก่อหนี้ใหม่ การบริหารหนี้เดิม และการช าระหนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานะ
การเงินการคลั งของประเทศ และอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ ย งที่ เหมาะสม รวมทั้ งอยู่ภายใต้กรอบ  
ความยั่งยืนทางการคลังที่ก าหนดให้สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 60 และภาระหนี้ 
ต่องบประมาณ ไม่เกินร้อยละ 15 ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุผลตามภารกิจหน้าที่ดังกล่าว จึงได้ก าหนดให้มีการจัดท า
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะจะมีการจัดท าแผนการ
บริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณและการปรับปรุงแผนเป็นระยะๆ โดยแผนดังกล่าวเป็นแผนที่แสดง  
ให้เห็นภาพรวมของการก่อหนี้ใหม่และการบริหารหนี้เดิมของทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในรอบระยะเวลา  
1  ปีงบประมาณ เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินงานด้านหนี้สาธารณะในแต่ละปีงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ตลอดจนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งมีความเหมาะสม
ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหาร
หนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

มีแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ ส าหรับใช้เป็นกรอบในการด าเนินการกู้เงินและ
บริหารหนี้ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในแต่ละปีงบประมาณ สามารถก ากับการกู้เงินให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงิน
ที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังที่ก าหนดไว้ 
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แผน/ขั้นตอนการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

แผน/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน 

(โปรดระบุเดือนที่คาดว่าจะด าเนินการ) 
 

1. จัดท าตารางเวลาและแบบฟอร์มการจัดท าแผนฯ ปี 58 เพ่ือ
รวบรวมความต้องการกู้เงินและบริหารหนี้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ 
Download จาก Website สบน. เพื่อด าเนินการต่อไปได้ส าเร็จ 

มกราคม-มีนาคม 

2. กลั่นกรองโครงการเงินกู้และความต้องการบริหารหนี้ของ
หน่วยงานต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์  
และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ส าเร็จ 

กรกฎาคม 

3. จัดท าร่างแผนฯ ปี 58 พร้อมผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับและ
ผลกระทบต่อกรอบความยั่งยืนทางการคลัง เสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
และติดตามโครงการเงินกู้ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ 

กรกฎาคม-สิงหาคม 

4. เสนอแผนฯ ปี 58 พร้อมผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับและ
ผลกระทบจากการด าเนินการตามแผนฯ ต่อคณะกรรมการ 
นโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะส าเร็จ 

สิงหาคม 

5. 3. เสนอแผนฯ ปี 58 พร้อมผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับและ
ผลกระทบต่อกรอบความยั่งยืนทางการคลังต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

กันยายน 

 

ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน 

ชื่อ  นางสาวนีรชา มรกตราภรณ์          

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน         

โทร.   0 2265 8050 ต่อ 5502         

Email address   Neeracha@pdmo.go.th        

 

 


