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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 

 

จากภาร กิจของ สํานัก งานบ ริหารห นี ส้ าธารณะ  และการ ท่ีผู้ บ ริหารของ สํานัก งาน 
บริหารหนีส้าธารณะให้ความสําคญัต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ และมีนโยบายในการดําเนินการ 
เพ่ือศึกษาภาพรวมขององค์กร การวางระบบการประเมินผลระดบัองค์กรและหน่วยงานภายใน รวมทัง้
ระดับบุคคลให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ พร้อมทัง้มีการจัดทํา 
ระบบบริหารความเส่ียงขององค์กร เพ่ือให้การดําเนินงานของกรมมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ รวมทัง้
สอดคล้องกบัสถานการณ์ต่างๆ จึงจําเป็นจะต้องหาแนวทางและรูปแบบ ในการปรับตวัเพ่ือเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถรองรับและใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงให้มากท่ีสดุ โดยจะต้องศกึษาสภาพปัญหา 
อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กร รวมทัง้ระบบการบริหารงาน เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ 
และพัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมเกิดผลสัมฤทธ์ิและความคุ้ มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งอาจมี 
การปรับรูปแบบและลักษณะการบริหารงานเป็นลักษณะเฉพาะ ทัง้ในด้านวิสยัทัศน์ พันธกิจ บทบาท
ภารกิจ และแผนยุทธศาสตร์ รวมทัง้การบริหารความเส่ียงขององค์กร อันจะทําให้สามารถผลกัดนัและ 
เป็นกลไกในการขบัเคลื่อนการปฏิบตังิานขององค์กรให้บรรลเุป้าหมายได้สําเร็จอยา่งมีประสทิธิภาพ  

เพ่ือให้การดําเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ 
มีกระบวนการในการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายนอกและภายในขององค์กร ด้วยเคร่ืองมือ
ตา่งๆ ท่ีเหมาะสม  เพ่ือท่ีจะได้มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัปัจจยัตา่งๆ รวมทัง้สถานะของตวัองค์กรได้
อยา่งชดัเจนยิ่งขึน้ ซึง่การวิเคราะห์ทางยทุธศาสตร์จะบอกให้ทราบว่าปัจจยัหรือสภาวะแวดล้อมภายนอกมี
ลกัษณะอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงในลกัษณะใด และก่อให้เกิดโอกาสและข้อจํากดัต่อองค์กรได้อย่างไร
บ้าง นอกจากนี ้การวิเคราะห์ทางยทุธศาสตร์จะช่วยให้องค์กรทราบถึง ทรัพยากร (Resources) และ
ความสามารถ (Capabilities) ตา่งๆ ท่ีมีอยูภ่ายในองค์กรวา่เป็นจดุแข็งหรือจดุออ่นอยา่งไร 

เคร่ืองมือพืน้ฐานท่ีนํามาใช้ในการวิเคราะห์องค์กร คือ การวิเคราะห์ SWOT (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, and Threats – Analysis) หรือการวิเคราะห์จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และ
ข้อจํากดั เน่ืองจากการวิเคราะห์ SWOT เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วในการวิเคราะห์
ภาพรวมของสถานการณ์ขององค์กร และใช้ในการกําหนดทิศทางและยทุธศาสตร์ขององค์กรท่ีเหมาะสม
และสอดคล้องต่อความสามารถภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) และสถานการณ์ภายนอก (โอกาส 
และข้อจํากดั)  
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ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร สํานักงานบริหารหนีส้าธารณะได้นําปัจจัยต่างๆ  
ท่ีเก่ียวข้องมาทําการรวบรวมและวิเคราะห์ ดงันี ้

1) ผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององค์กรสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ ตามแนวทาง 
การพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 2552 ประกอบด้วย 
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีสําคญั ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย และความท้าทาย
เชิงยทุธศาสตร์ขององค์กร 

2) ผลการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสํานักงานบริหารหนี ้
สาธารณะ ปี พ.ศ. 2552 (ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  

3) ยุทธศาสตร์หน่วยงานต้นสังกัดที่ เ ก่ียวข้อง ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
กระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนีส้ิน และแผนยุทธศาสตร์สํานักงาน 
บริหารหนีส้าธารณะ พ.ศ. 2553 

4) สรุปบทสัมภาษณ์ผู้บริหารสาํนักงานบริหารหนีส้าธารณะ  

5) ผลการประชุมระดมความเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง ที่มีต่อร่างแผนยุทธศาสตร์สํานักงาน
บริหารหนีส้าธารณะ พ.ศ. 2553-2556 

 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องทางด้านสภาพแวดล้อม สามารถสรุปผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร (SWOT Analysis) ได้ดงันี ้

 

 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. บคุลากรมีความรู้ความสามารถ มีความเช่ียวชาญ 
มีความซ่ือสตัย์ กล้าตดัสนิใจ มีความเช่ือมัน่ 
ในตวัเอง รวมถงึพร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลง 

2. องค์กรมีขนาดเลก็ ทําให้มีความคลอ่งตวั 
ในการทํางาน สามารถปรับเปล่ียนได้เร็ว 

3. เป็นองค์กรเดียวท่ีทําหน้าท่ีในการกู้ เงิน 
ในนามของประเทศ มีความเช่ียวชาญด้าน 
การบริหารหนี ้และได้รับความเช่ือมัน่ 
จากหน่วยงานสถาบนั 

 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. องค์กรขาดความเป็นอิสระในการบริหารงาน  
มกัถกูแทรกแซงจากทางการเมืองได้ง่าย ทําให้เกิด 
ความเส่ียงทัง้กบัองค์กรและผู้ปฏิบติังาน  

2. ระบบบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลท่ียงัไมช่ดัเจน  
เป็นรูปธรรม 

3. กฎหมาย กฎระเบียบ บางข้อไม่สอดคล้อง  
เพิ่มความซํา้ซ้อน ไมส่นบัสนนุ หรือเป็นอปุสรรค 
ตอ่การดําเนินงานองค์กร รวมถงึกฎหมายบางเร่ือง 
ยงัขาดการตีความท่ีชดัเจน ทําให้เกิดความสบัสน 
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จุดอ่อน (Weaknesses) (ต่อ) 
4. การบริหารจดัการภายในองค์กร การประสานงาน

ระหวา่งหน่วยงานภายในยงัขาดประสทิธิภาพ รวมถงึ
ปัญหาการหาผู้ รับผิดชอบหลกัในบางโครงการ 
ท่ีต้องอาศยัความร่วมมือมากกว่า 1 สํานกั สง่ผลตอ่ 
การดําเนินงานภาพรวมขององค์กร  

5. ขาดการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง 
กบัหนีส้าธารณะ และบทบาทหน้าท่ีขององค์กร 
แก่ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมลู 
ยงัไมส่มบรูณ์ เน่ืองด้วยบคุลากรยงัไมใ่ห้ความร่วมมือ 
ในการใช้งานอย่างจริงจงั สง่ผลให้ไมส่ามารถดงึข้อมลู
จากระบบมาวิเคราะห์  

7. สถานท่ีคบัแคบไมเ่อือ้อํานวยตอ่การปฏิบติังาน 
ของบคุลากร 

โอกาส (Opportunities) 
1. การเกิดนวตักรรมเคร่ืองมือทางการเงินเพิ่มขึน้ 

ในตลาดการเงิน สง่ผลให้องค์กรสามารถ 
หารูปแบบ/ วิธีในการบริหารจดัการหนีแ้ละ 
การจดัหาเงินทนุได้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 

2. การได้รับมอบหมายในการขบัเคล่ือนนโยบาย 
จากรัฐบาลมากขึน้ สง่ผลให้องค์กรเป็นท่ีรู้จกั 
มากย่ิงขึน้ 

ภยัคุกคาม (Threats) 
1. ภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลง และมีความ 

ผนัผวน สง่ผลต่อการปรับตวัของต้นทนุเงินกู้  
2. การเปล่ียนแปลงนโยบายทางการเมืองสง่ผลตอ่ 

การดําเนินงานขององค์กร 

3. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกนัการทจุริต  
ความโปร่งใสยงัขาดความยืดหยุ่น ทําให้การทํางาน
ติดขดั เกิดความลา่ช้า สง่ผลตอ่ความสามารถ 
ในการกู้ เงินทําให้ไมไ่ด้ต้นทนุท่ีเหมาะสม 

 

จากข้อมลูท่ีได้ทําการศึกษา วิเคราะห์ ปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการวิเคราะห์ 
ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร สามารถสรุปทิศทางการดําเนินงาน
และประเดน็สําคญัในการพฒันาของสํานกังานบริหารหนีส้าธารณะในด้านตา่งๆได้ดงันี ้

 
“เป็นองค์กรท่ีมีความเช่ียวชาญในการบริหารหนี ้ซึ่งเป็นการก่อหนีโ้ดยการกู้
หรือการคํา้ประกัน การชาํระหนี ้การปรับโครงสร้างหนีแ้ละดาํเนินการอ่ืนที่
เก่ียวข้องกับหนีส้าธารณะ ด้วยความเป็นมืออาชีพ “ 
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เพ่ือนําไปสูก่ารบรรลทิุศทางดงักลา่ว สํานกังานบริหารหนีส้าธารณะจะต้องมีการพฒันาในประเดน็
สําคญั (Critical Issues) ดงันี ้

 

1) บริหารจัดการหนีส้าธารณะในเชิงรุก ประกอบด้วย การพัฒนาแผนบริหารหนีท่ี้มี 
ความชัดเจน มีแผนงานรองรับกรณีท่ีงบชําระหนีไ้ด้รับอนุมัติในสัดส่วนต่างๆ จัดทํา  
Risk Model เพ่ือช่วยในการบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ วิเคราะห์โครงการในด้านต่างๆ 
ประกอบด้วย Structure, Return, Risk, Feasibility (เศรษฐกิจ และสงัคม) เพ่ือสนบัสนนุ 
การแสวงหารูปแบบการระดมทนุท่ีเหมาะสมและเพิ่มประสทิธิภาพให้กบัโครงการ 

นอกจากนีก้ารเพิ่มบทบาทเป็นท่ีปรึกษา เพ่ือให้คําปรึกษา คําแนะนํา และข้อมลูอีกทัง้
พฒันางานวิจยัและวิชาการเพ่ือสนบัสนนุการบริหารจดัการหนีส้าธารณะ รวมถึงการเผยแพร่
และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจดัการหนีส้าธารณะให้กบัหน่วยงาน และองค์กร
ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบั “หนีส้าธารณะ” แก่ประชาชนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 

2) พัฒนาตลาดตราสารหนี  ้ให้เป็นศูนย์กลางการระดมทุนและเป็นระบบเพ่ือเสริมสร้าง 
ความแข็งแกร่งของระบบการเงิน ศึกษานวตักรรมเคร่ืองมือทางการเงินท่ีใช้ในตลาดสากล  
เพ่ือนํามาพฒันาให้เหมาะสมกบัประเทศไทย 

3) พัฒนาองค์กร มุ่งพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆภายในองค์กร ประกอบด้วย พัฒนา 
ด้านบุคลากรทัง้ในส่วนของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนการพัฒนาบุคลากร 
ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พัฒนาด้านระบบสารสนเทศ ระบบงาน และ
ฐานข้อมลูให้มีประสิทธิภาพสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มคา่ พฒันาปรับปรุงด้านกฎหมาย 
กฎระเบียบให้เหมาะสมเอือ้ต่อการดําเนินงานและการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ  
รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เหมาะสม 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1. หลักการและเหตุผล       

สํานกังานบริหารหนีส้าธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลงั เป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีเก่ียวกบั
การบริหารหนีส้าธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนีส้าธารณะ โดยการวางแผน กํากบั และ
ดําเนินการก่อหนี ้คํา้ประกนั และปรับโครงสร้างหนี ้รวมทัง้ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้การบริหาร
หนีส้าธารณะเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ เสริมสร้างความยัง่ยืนทางการคลงั และการพฒันาเศรษฐกิจ
ซึ่งเป็นการดําเนินการภายใต้กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สํานกังานบริหารหนีส้าธารณะ พ.ศ. 
2551 

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทัง้การเช่ือมโยงของระบบข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับการบริหารจัดการแนวใหม ่ 
(New Public Management) ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารราชการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล รวมทัง้เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 รวมทัง้พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งปรับเปล่ียนแนวทางและวิธีการปฏิบัติราชการเพ่ือให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนภารกิจขององค์กร ตลอดจน 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2554) ซึ่งให้ความสําคัญในปรัชญา 
หลักการ และแนวทางของการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทํางาน ปรับเปล่ียนบทบาท 
ของระบบราชการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อการบริหารประเทศ จากปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้เกิด 
ทัง้โอกาสและอปุสรรคตอ่การปรับปรุงประสทิธิภาพและการพฒันาองค์กรให้ยัง่ยืน  

จากภารกิจของสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ จึงจําเป็นจะต้องหาแนวทางและรูปแบบ 
ในการปรับตวัเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถรองรับและใช้ประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงให้มากท่ีสดุ 
โดยจะต้องศกึษาสภาพปัญหา อปุสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กร รวมทัง้ระบบการบริหารงาน 
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมเกิดผลสัมฤทธ์ิและความคุ้มค่า 
ในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งอาจมีการปรับรูปแบบและลักษณะการบริหารงานเป็นลักษณะเฉพาะ  
ทัง้ในด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทภารกิจ และแผนยุทธศาสตร์ รวมทัง้การบริหารความเส่ียง 
ขององค์กร อันจะทําให้สามารถผลักดันและเป็นกลไกในการขับเคล่ือนการปฏิบัติงานขององค์กร 
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ให้บรรลเุป้าหมายได้สําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จากการท่ีผู้บริหารของสํานกังานบริหารหนีส้าธารณะ
ให้ความสําคญัต่อการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ และมีนโยบายในการดําเนินการเพ่ือศกึษาภาพรวม
ขององค์กร การวางระบบการประเมินผลระดับองค์กรและหน่วยงานภายใน รวมทัง้ระดับบุคคล 
ให้สอดคล้องกบั พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบบัใหม่ พร้อมทัง้มีการจดัทําระบบบริหารความ
เส่ียงขององค์กร เพ่ือให้การดําเนินงานของกรมมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ รวมทัง้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ  โดยต้องมีการคํานึงหรือรักษาไว้ซึ่งวินัยทางการเงินการคลังของรัฐและ 
เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยรวมสูงสุด จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องจ้างท่ีปรึกษามาศึกษา  
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่องค์กร 

ด้วยเหตุผลดงักล่าวข้างต้น คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ในฐานะท่ีมีประสบการณ์ในการให้คําปรึกษาในการจัดทําระบบแผนยุทธศาสตร์ และจัดทําระบบ
บริหารความเส่ียงสําหรับหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน อาทิ จังหวัดปทุมธานี กรมคุมประพฤต ิ
โรงงานยาสูบ กรมควบคุมโรคติดต่อ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน องค์การ 
สวนสตัว์ในพระบรมราชปูถมัภ์ ธนาคารกรุงไทย บริษัทไทยประกนัชีวิต ฯลฯ ประกอบกบัมีคณาจารย์
และบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในด้านนี  ้จึงได้จัดทําข้อเสนอโครงการ  
“โครงการปรับปรุงและพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ และการบริหารความเส่ียง 
ของสํานกังานบริหารหนีส้าธารณะ” เพ่ือให้ความช่วยเหลือสํานกังานบริหารหนีส้าธารณะในการจดัทํา
แผนยุทธศาสตร์  และพัฒนาระบบบริหารความเส่ียง รวมทัง้ให้คําแนะนําผู้ บริหารและบุคลากร 
ของหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการนําระบบดงักลา่วไปใช้ในทางปฏิบตั ิซึง่โครงการดงักลา่วนี ้
จะมีส่วนผลักดันให้สํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ สามารถดําเนินงานในด้านต่างๆขององค์กร  
เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเพิ่มมากขึน้ 

2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศกึษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร และศึกษาจดุแข็ง จดุอ่อน 
ความท้าทาย และโอกาสขององค์กร (SWOT Analysis) รวมทัง้ความคาดหวงัจากผู้ รับบริการและ 
ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการกําหนดยทุธศาสตร์ของสํานกังานบริหารหนีส้าธารณะ  
(Strategic Input Survey) 
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บทที่ 2 

กรอบแนวคดิในการดาํเนินงาน 

 

 เพ่ือให้การดําเนินงานโครงการในการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายนอก 
และภายในขององค์กร รวมถึงทบทวนแผนยทุธศาสตร์ของสํานกังาน อนัประกอบด้วย วิสยัทศัน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนท่ียุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตวัชีว้ดัให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  ท่ีป รึกษาได้นํากรอบแนวคิดในการดําเนินงานตามหลักวิชาการมาใช้ใน 
การดําเนินงานโครงการ ดงัมีรายละเอียดดงันี ้

ยุทธศาสตร์ (Strategy) หมายถึง สิ่งท่ีองค์กรทําเพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จโดยความสําเร็จ
ของแต่ละองค์กรไม่จําเป็นท่ีจะต้องเหมือนกนัเสมอไป หากเป็นองค์กรเอกชน ความสําเร็จอาจจะ
อยู่ท่ีตวัเลขทางการเงินแต่หากเป็นหน่วยงานราชการความสําเร็จจะอยู่ท่ีการบรรลวุิสยัทศัน์ของ
หน่วยงาน 

การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) คือ การวิเคราะห์และกําหนดแนวทางท่ี
ดีท่ีสุดภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีต้องการ โดยจะต้องศึกษาข้อมูล
สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกอย่างรอบด้านมาประกอบการพิจารณากําหนดยทุธศาสตร์
ท่ีมีความเหมาะสม สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบัองค์กร 

การวางแผนยทุธศาสตร์ ควรจะเป็นไปในลกัษณะของกระบวนการท่ีเกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง
และไม่มีวันสิน้สุด ทัง้นี เ้ น่ืองจากยุทธศาสตร์และแนวทางในการปฏิบัติ ท่ีได้พัฒนาขึน้มา 
ในช่วงเวลาหนึง่ อาจจะไมเ่หมาะสมตอ่สถานการณ์ ณ อีกช่วงเวลาหนึง่ นอกจากนี ้ผลกระทบจาก
บริบทและสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา ย่อมทําให้หน่วยราชการต้องมี
การทบทวนและปรับเปล่ียนยทุธศาสตร์อยา่งตอ่เน่ืองตลอดเวลา 
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การจัดทาํยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

 การพฒันาหรือการจดัทํายทุธศาสตร์และกลยทุธ์นัน้มีความเช่ือมโยงมาจากระบบการนํา
องค์กร ซึ่งมุ่งเน้นการกําหนดทิศทางขององค์กรและความรับผิดชอบต่อสงัคม การวางแผน
ยุทธศาสตร์  หรือแนวทางการวางแผนดําเนินการเ พ่ือนําไปสู่ความสําเ ร็จขององค์กร  
ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี รวมทัง้แผนอ่ืนๆ ท่ีส่วนราชการต้อง
ดําเนินการเพ่ือนําไปสู่การบรรลุทิศทางท่ีองค์กรต้องการ ต้องมีการกําหนดกระบวนการ 
ในการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยนําปัจจัยต่างๆ ทางยุทธศาสตร์ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 
มาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งกระบวนการในการวางแผนยทุธศาสตร์ ประกอบไปด้วย
กระบวนการท่ีสําคญั 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 

1)  การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis)  

 เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทัง้ภายนอกและภายในองค์กรด้วยเคร่ืองมือ
ตา่งๆ ท่ีเหมาะสม  เพ่ือท่ีจะได้มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัปัจจยัตา่งๆ รวมทัง้สถานะ
ของตวัองค์กรได้อย่างชดัเจนยิ่งขึน้ การวิเคราะห์ทางยทุธศาสตร์จะบอกให้ทราบว่าปัจจยั
หรือสภาวะแวดล้อมภายนอกมีลกัษณะอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงในลกัษณะใด และ
ก่อให้เกิดโอกาสและข้อจํากัดต่อองค์กรได้อย่างไรบ้าง นอกจากนี ้การวิเคราะห์ 
ทางยทุธศาสตร์จะช่วยให้องค์กรทราบถึง ทรัพยากร (Resources) และความสามารถ 
(Capabilities) ตา่ง ๆ ท่ีมีอยูภ่ายในองค์กรวา่เป็นจดุแข็งหรือจดุออ่นอยา่งไร 

 

รูปภาพท่ี 2.1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งเคร่ืองมือในการวิเคราะห์และการกําหนดยทุธศาสตร์ 
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 เคร่ืองมือพืน้ฐานท่ีเป็นท่ีรู้จกัในการวิเคราะห์องค์กร คือ การวิเคราะห์ SWOT 
(Strengths Weaknesses Opportunities and Threats – Analysis) หรือการวิเคราะห์จดุ
แข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจํากัด เน่ืองจากการวิเคราะห์ SWOT เป็นเคร่ืองมือ 
ท่ีสามารถใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วในการวิเคราะห์ภาพรวมของสถานการณ์ขององค์กร  
โดยเน้นว่ายุทธศาสตร์จะต้องก่อให้เกิดความเหมาะสมระหว่างความสามารถภายใน  
(จดุแข็งและจดุออ่น) และสถานการณ์ภายนอก (โอกาสและข้อจํากดั) โดยในการวิเคราะห์ 
SWOT นัน้ ผู้บริหารจะต้องวิเคราะห์และพิจารณาวา่การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ภายนอก (ทัง้สภาวะแวดล้อมทัว่ไปและสภาวะแวดล้อมของอตุสาหกรรมและการแข่งขนั) 
ก่อให้เกิดโอกาสและข้อจํากดัอย่างไรต่อองค์กร ขณะเดียวกนัก็จะต้องวิเคราะห์ว่าปัจจยั
ตา่งๆ ภายในองค์กรทัง้ด้านบคุลากร ผู้บริหาร กิจกรรม สินค้าและบริการ โครงสร้าง ฯลฯ
ปัจจยัประการใดท่ีเป็นจดุแข็งและปัจจยัใดท่ีเป็นจดุออ่นขององค์กร 

 
จุดแข็ง (Strengths) 

   สิง่ท่ีหน่วยงานมีความโดดเดน่ 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

   สิง่ท่ีหน่วยงานจะต้องมีการพฒันาหรือ
แก้ไขปรับปรุง 
 

โอกาส (Opportunities) 
   การเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอก
องค์กรท่ีสง่ผลกระทบในทางบวกตอ่
องค์กร 

ภยัคุกคาม (Threats) 
   การเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอก
องค์กรท่ีสง่ผลกระทบในทางลบตอ่องค์กร 

ตารางท่ี 2.1 การวิเคราะห์ SWOT 

 

 หลังจากนัน้ นําผลการวิเคราะห์ SWOT ไปจัดทํายุทธศาสตร์โดยตรง โดยนํา
ปัจจัยแต่ละประการมาจับคู่กันและกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังตารางท่ี 2.2  
ซึง่เรียกกนัอย่างแพร่หลายว่าการจดัทํา TOWS Matrix โดยการกําหนดยทุธศาสตร์ 
ท่ีเช่ือมโยงกบัการวิเคราะห์ SWOT ท่ีได้ทําการวิเคราะห์ไว้ 
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 จุดแข็งขององค์กร (S) 
1. 
2. 
3. 

จุดอ่อนขององค์กร (W) 
1. 
2. 
3. 

โอกาสขององค์กร 
(O) 

1. 
2. 
3. 

SO STRATEGIES 
ใช้ประโยชน์จากโอกาสโดยอาศยั
จุดแข็งภายในองค์กร (Use 
strengths to take advantage of 
opportunities) 

WO STRATEGIES 
ลบล้างจดุออ่นโดยอาศยัโอกาสท่ี
เกิดขึน้ (Overcome weaknesses 
by taking advantage of opportunities) 

ข้อจาํกัดขององค์กร 
(T) 

1. 
2. 
3. 

ST STRATEGIES 
หลีกเล่ียงข้อจํากดัโดยอาศยัจดุแข็ง 
(Use strengths to avoid threats) 

WT STRATEGIES 
ลดจดุออ่นและหลีกเล่ียงข้อจํากดั 
(Minimize weaknesses and avoid 
threats) 

ตารางท่ี 2.2 การวิเคราะห์ TOWS Matrix 

ท่ีมา : Fred David, Strategic Management 

 

2) การกาํหนดทศิทางขององค์กร (Strategic Direction Setting)  

 เป็นการกําหนดทิศทางท่ีองค์กรต้องการมุ่งไปสู่ เปรียบเสมือนเป็นผลลัพธ์
ระดับสูงท่ีองค์กรต้องการท่ีจะบรรลุ ได้แก่การกําหนดทิศทาง  วิสัยทัศน์ ค่านิยม 
เป้าประสงค์ระยะสัน้และระยะยาวขององค์กร การกําหนดทิศทางขององค์กรจะเป็น 
การบง่ชีว้า่องค์กรจะมุง่ไปในทิศทางใด ในการกําหนดทิศทางขององค์กรนัน้เปรียบเสมือน
การตอบคําถามท่ีสําคญัท่ีสดุ และมกัจะเป็นคําถามท่ีถกูถามมากท่ีสดุก็คือ องค์กรของเรา
ต้องการไปสูจ่ดุไหน (Where do we want to go?) ซึง่การตอบคําถามนีจ้ะช่วยให้ผู้บริหาร
ระดบัสงูสามารถพิจารณาได้ว่าทิศทางหรือสิ่งท่ีองค์กรจะเป็นในอนาคตข้างหน้าคืออะไร 
การกําหนดทิศทางขององค์กรท่ีดีและชัดเจนย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป 
เน่ืองจากองค์กรจะมีความชดัเจนในการปฏิบตัิงานและมีเป้าหมายชดัเจน บรรลไุด้และ
วดัผลได้ ซึง่ทําให้การกําหนดกลยทุธ์มีความชดัเจนและสามารถนําไปปฏิบตัิได้ ดงันัน้ใน
การวางแผนยุทธศาสตร์ถ้าขาดการกําหนดทิศทางขององค์กรท่ีดีและชัดเจนแล้ว 
องค์ประกอบอ่ืนๆ ยอ่มไมส่ามารถดําเนินไปได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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3) การกาํหนดยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation)  

 เป็นการกําหนดแนวทาง วิธีการ และเป็นสิ่งท่ีองค์กรจะมุ่งเน้นให้ความสําคญัใน
การวางแผน เพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถบรรลใุนทิศทางหรือผลลพัธ์ท่ีองค์กรต้องการ 

 อาศยัการนําข้อมูลและความรู้ต่างๆ ท่ีได้รับจากการกําหนดทิศทางขององค์กร
และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรมาจัดทําเป็นยุทธศาสตร์ในระดับ 
และรูปแบบต่างๆ รวมทัง้การประเมินและคัดเลือกว่ากลยุทธ์ใดท่ีมีความเหมาะสม 
กบัองค์กรมากท่ีสดุ ซึง่การจดัทํายทุธศาสตร์เปรียบเสมือนการตอบคําถามว่า เราจะไปสู่
จดุนัน้ได้อย่างไร หรือ เราจะไปสูก่ารบรรลทิุศทางขององค์กรได้อย่างไร (How do we get 
there?)  ซึง่ในการจดัทํายทุธศาสตร์นัน้ผู้จดัทําต้องพงึระลกึเสมอว่าการจดัทํายทุธศาสตร์
นัน้เป็นการกําหนดแนวทาง วิธีการ และกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเพ่ือช่วยให้องค์กร
สามารถบรรลุถึงวิสัยทัศน์ และภารกิจท่ีได้กําหนดไว้ โดยนําเอาปัจจัยทัง้ภายนอก 
และภายในองค์กรมาพิจารณาประกอบ 

 จะเห็นได้ว่าการจัดทํายุทธศาสตร์นัน้ เป็นสิ่งท่ีต้องพิจารณาทัง้ในภาพกว้าง 
และในทางลึก นอกจากนีก้ารจัดทํายุทธศาสตร์ยงัไม่ใช่เพียงแค่การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ  
เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีได้ตัง้ไว้เท่านัน้ แต่ยังครอบคลุมถึงการวิเคราะห์
พิจารณากิจกรรมการเคล่ือนไหวต่างๆ ทัง้ท่ีได้ดําเนินการไปแล้วและกําลงัดําเนินการอยู ่
ถ้ายุทธศาสตร์เหล่านีป้ระสบผลสําเร็จเป็นยุทธศาสตร์ท่ีดีและเกิดประโยชน์แก่องค์กร 
องค์กรก็ควรท่ีจะใช้ยทุธศาสตร์เหลา่นัน้ตอ่ไป ดงันัน้การเปล่ียนแปลงทางยทุธศาสตร์หรือ
การจดัทํายทุธศาสตร์ใหม่ๆ จึงควรเป็นไปเม่ือมีการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมตา่งๆ 
ท่ีเข้ามาสง่ผลกระทบตอ่องค์กร หรือเม่ือมีความจําเป็น 

 สิ่งหนึ่งท่ีผู้บริหารขององค์กรจะต้องคํานึงถึงตลอดเวลา ได้แก่ การท่ียทุธศาสตร์
เป็นสิ่งท่ีไม่หยุดน่ิง เป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเน่ืองและเป็นกิจกรรมท่ีดําเนินอยู่
ตลอดเวลา เม่ือกําหนดภารกิจและวตัถปุระสงค์ขององค์กรแล้ว ภารกิจและวตัถปุระสงค์
นัน้อาจจะสามารถอยู่ได้เป็นเวลาหลายปีโดยไม่เปล่ียนแปลง แต่ยุทธศาสตร์หรือวิธีการ 
ในการบรรลุภารกิจและวัตถุประสงค์นัน้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอขึน้อยู่กับ 
การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมต่างๆ ดงันัน้ยุทธศาสตร์จึงควรมีความพร้อม 
และความสามารถท่ีจะตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงในด้านตา่งๆท่ีไม่ได้คาดคิดลว่งหน้า 
หรือมีลกัษณะของความเป็นพลวตัร (Dynamic) 



โครงการปรับปรงุและพัฒนาวสิยัทัศน ์พันธกจิ แผนยทุธศาสตร ์ 
และการบรหิารความเสีย่งของสํานักงานบรหิารหนีส้าธารณะ 

 

 8

 

4) การส่ือสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ (Strategy Communication and Translation)  

 เป็นการส่ือสารและถ่ายทอดยทุธศาสตร์ให้อยู่ในรูปท่ีสามารถทําความเข้าใจได้
ง่ายสําหรับบุคลากรทกุระดบัในองค์กร เพ่ือให้เป็นแนวทางสําหรับการแปลงยทุธศาสตร์
ไปสูก่ารปฏิบตัติอ่ไป 

 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ หรือสิ่งท่ีองค์กรต้องการดําเนินการเพ่ือนําไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ การกําหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หรือสิ่งท่ีองค์กรต้องการ
บรรลผุลในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (ประกอบด้วยตวัชีว้ดัและค่าเป้าหมาย) และการ
กําหนดกลยุทธ์หลกั โดยพิจารณาว่าเราจะไปถึงจุดหมายท่ีต้องการได้อย่างไร สิ่งต่างๆ 
เหล่านีถื้อเป็นส่วนหนึ่งของกรอบในการจัดทํายุทธศาสตร์ รวมถึงการกําหนดแผนงาน/ 
โครงการ และงบประมาณ 

 ควรกําหนดประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยทุธ์หลกัโดยให้ความสําคญั
กับความท้าทายต่อองค์กร  อันได้แก่  ความกดดันต่างๆ ท่ี มีผลต่อความสําเ ร็จ 
และความล้มเหลวในอนาคตของส่วนราชการ รวมถึงจุดอ่อน โอกาส และอปุสรรคต่างๆ  
เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือชีนํ้าและสร้างความแข็งแกร่งของผล 
การดําเนินการโดยรวม และความสําเร็จในอนาคต ดงันัน้ ผู้บริหารจะต้องมีสารสนเทศ
พืน้ฐานเก่ียวกับกระบวนการวางแผน รวมทัง้สารสนเทศท่ีเก่ียวกับสิ่งท่ีมีอิทธิพล  
ความเส่ียง ความท้าทาย และข้อกําหนดท่ีสําคญัอ่ืนๆ ท่ีอาจสง่ผลตอ่โอกาสและทิศทางใน
อนาคตของส่วนราชการโดยมองการณ์ไกลเท่าท่ีเป็นไปได้ และท่ีสําคัญต้องมุ่งเน้น 
งานใหม่ๆ หรืองานตามยุทธศาสตร์ และงานท่ีเป็นการพัฒนางานประจํามากกว่า 
การให้ความสําคญักบังานประจําท่ีต้องทําเป็นปกต ิ

 ผู้บริหารจะต้องกําหนดประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยทุธ์หลกั โดยให้
ความสําคญักบัผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย เพ่ือเป็นแนวทางในการตดัสินใจ การจดัสรรทรัพยากร 
รวมถึงการจัดการโดยรวม โดยมีการวิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่างๆ เพ่ือจะได้ตอบสนองความต้องการได้ตรงประเด็น สอดคล้องกบัแนวคิด Balanced 
Scorecard ซึง่เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการนํากลยทุธ์ไปสูก่ารปฏิบตัิ โดยให้ความสําคญักบั
มิติต่างๆ อย่างรอบด้านทัง้ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และ 
ด้านการเรียนรู้และการพฒันา ซึ่งส่วนราชการได้ประยกุต์ใช้แนวคิดนี ้ โดยกําหนดเป็น 
มิติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ได้แก่  มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์  
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และ 
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มิติด้านการพัฒนาองค์กร ซึ่งท่ีกล่าวมาย่อมแสดงถึงความสมดุลของโอกาส และ 
ความท้าทายในระยะสัน้และระยะยาว  และความสมดุลของความต้องการของ 
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ีสําคญัทัง้หมด 
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บทที่ 3 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 

 

การศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายนอกและภายในขององค์กร และสรุปประเด็น
ปัญหาอปุสรรคหลกัท่ีต้องแก้ไขปรับปรุง (Critical Issues) ท่ีมีอิทธิพลตอ่การวางแผนยทุธศาสตร์ 
ท่ีปรึกษาได้ทําการรวบรวมปัจจยัสําคญัท่ีเก่ียวข้องกบัการวางแผนยทุธศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นข้อมลู 
ในการกําหนดยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู ่ 
โดยปัจจยัตา่งๆท่ีได้ทําการรวบรวมและวิเคราะห์มีดงันี ้

3.1 ผลการจัดทาํลักษณะสาํคัญขององค์กรสาํนักงานบริหารหนีส้าธารณะ 

เพ่ือให้การทบทวนยุทธศาสตร์มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คณะทํางานท่ีเก่ียวข้องจึงได้มี 
การนํารายงานผลการจัดทําลักษณะสําคัญขององค์กร ปีงบประมาณ 2552 ท่ีทางสํานักงาน
บริหารหนีส้าธารณะได้มีการวิเคราะห์และจัดทําขึน้จากการพัฒนาระบบคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ (PMQA) มาเป็นข้อมลูประกอบการทํายทุธศาสตร์ โดยประเด็นสําคญัท่ีเก่ียวข้อง
กบัการกําหนดยทุธศาสตร์ ภายใต้ผลการจดัทําลกัษณะสําคญัขององค์กรมีดงันี ้
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3.1.1 กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่สาํคัญ 

 

กฎหมาย/กฎระเบียบ/ 
ข้อบังคับ 

เนือ้หา สาระสาํคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่
เป็นผู้รักษาการ
ตามกฎหมาย 

พระราชบัญญัต/ิ พระราชกาํหนด 

1. พระราชบญัญตักิารบริหาร
หนีส้าธารณะ พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิ  
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 

เพ่ือให้มีเพียงหน่วยงานเดียวท่ีมีหน้าท่ี
ในการบริหารหนีส้าธารณะให้เป็นไป
อยา่งมีระบบ มีประสทิธิภาพ และ
ควบคมุดแูลการก่อหนีโ้ดยรวม  
เพ่ือให้ภาระหนีส้าธารณะอยูใ่นระดบั 
ท่ีสอดคล้องกบัฐานะการเงินการคลงั
ของประเทศ 

กระทรวงการคลงั 

 

2. พระราชบญัญตัเิงินคงคลงั 
พ.ศ. 2491 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเตมิ 

เพ่ือให้กระทรวงการคลงับริหาร 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายให้
เกิดความคุ้มคา่และเป็นประโยชน์สงูสดุ 
ตอ่ราชการ ซึง่ในการบริหาร 
การใช้จ่ายเงินดงักลา่ว หากมี 
งบชําระหนีท่ี้คาดวา่จะเหลือจ่าย 
กระทรวงการคลงัสามารถกําหนด
แผนการบริหารงบชําระหนีด้งักลา่วได้  

กระทรวงการคลงั 
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กฎหมาย/กฎระเบียบ/ 
ข้อบังคับ 

เนือ้หา สาระสาํคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่
เป็นผู้รักษาการ
ตามกฎหมาย 

3. พระราชบญัญตัวิิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 
และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิ 

เพ่ือให้กระทรวงการคลงับริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  
โดยเสนอของบประมาณและดําเนินการ
เบกิจ่ายเงินให้สอดคล้องกบัแผน 
การชําระหนีเ้งินกู้ของรัฐบาล  
และแผนบริหารหนีส้าธารณะ  
โดยดําเนินงานในสว่นของการบริหาร 
งบชําระหนีแ้ละการชําระคืนหนีเ้งินกู้  

สํานกังบประมาณ 

4. พระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลงักู้ เงินเพ่ือ
เสริมสร้างความมัน่คงของ
ระบบสถาบนัการเงิน  
พ.ศ. 2541 

เพ่ือให้กระทรวงการคลงัโดยอนมุตัิ
คณะรัฐมนตรีกู้ เงินจากแหลง่เงินกู้  
ในประเทศในนามรัฐบาล เพ่ือดําเนิน
มาตรการเสริมสร้างความมัน่คงของ
ระบบสถาบนัการเงิน โดยมีวงเงินกู้
ทัง้หมดสามแสนล้านบาท (300,000 
ล้านบาท) 

กระทรวงการคลงั 

5. พระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลงักู้ เงิน 
และจดัการเงินกู้ เพ่ือ
ช่วยเหลือกองทนุเพ่ือ 
การฟืน้ฟแูละพฒันาระบบ
สถาบนัการเงิน พ.ศ. 2541 

เพ่ือให้กระทรวงการคลงัโดยอนมุตัิ
คณะรัฐมนตรีกู้ เงินจากแหลง่เงินกู้  
ในประเทศในนามรัฐบาล เพ่ือชดใช้
ความเสียหายและปรับโครงสร้าง 
แหลง่เงินทนุ เพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันา
ระบบสถาบนัการเงิน โดยมีมลูคา่ 
ของการกู้ เงินรวมกนัต้องไมเ่กิน 
ห้าแสนล้านบาท (500,000 ล้านบาท) 

กระทรวงการคลงั 
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กฎหมาย/กฎระเบียบ/ 
ข้อบังคับ 

เนือ้หา สาระสาํคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่
เป็นผู้รักษาการ
ตามกฎหมาย 

6. พระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลงักู้ เงินและ
จดัการเงินกู้ เพ่ือช่วยเหลือ
กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละ
พฒันาระบบสถาบนั
การเงิน ระยะท่ีสอง  
พ.ศ. 2545 

เพ่ือให้กระทรวงการคลงัโดยอนมุตัิ
คณะรัฐมนตรี มีอํานาจกู้ เงินในนาม
รัฐบาล เพ่ือชดใช้ความเสียหาย 
ของกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันา
ระบบสถาบนัการเงิน โดยมีมลูคา่ 
ของการกู้ เงินรวมกนัต้องไมเ่กิน 
เจ็ดแสนแปดหม่ืนล้านบาท  
(780,000 ล้านบาท) 

กระทรวงการคลงั 

7. พระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลงักู้ เงิน 
เพ่ือฟืน้ฟแูละเสริมสร้าง
ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
พ.ศ. 2552 

เพ่ือให้กระทรวงการคลงัโดยอนมุตั ิ
คณะรัฐมนตรีมีอํานาจกู้ เงินในนาม
รัฐบาล เพ่ือนําไปใช้ในการดําเนิน
มาตรการเพ่ือฟืน้ฟแูละเสริมสร้าง 
ความมัน่คงทางเศรษฐกิจโดยมีมลูคา่ 
รวมกนัไมเ่กินส่ีแสนล้านบาท (400,000 
ล้านบาท) 

กระทรวงการคลงั 

กฎกระทรวง 

1. กฎกระทรวงกําหนด
หลกัเกณฑ์ วิธีการ  
และเง่ือนไขการให้กู้ตอ่ 
ของกระทรวงการคลงั  
พ.ศ. 2551 

เพ่ือกําหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ  
และเง่ือนไขการให้กู้ตอ่ 
ของกระทรวงการคลงั รวมทัง้ 
เพ่ือประโยชน์ในการตดิตามการใช้จ่าย
เงินกู้ของผู้กู้ตอ่ 

กระทรวงการคลงั 
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กฎหมาย/กฎระเบียบ/ 
ข้อบังคับ 

เนือ้หา สาระสาํคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่
เป็นผู้รักษาการ
ตามกฎหมาย 

2. กฎกระทรวงกําหนดอตัรา
และเง่ือนไขการเรียกเก็บ
ดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียม
การให้กู้ตอ่ของ 
กระทรวงการคลงั  
พ.ศ. 2551 

เพ่ือกําหนดอตัราและเง่ือนไข 
การเรียกเก็บดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียม 
การให้กู้ตอ่ของกระทรวงการคลงั 

กระทรวงการคลงั 

3. กฎกระทรวงกําหนดอตัรา
และเง่ือนไขการเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมการ 
คํา้ประกนัของ
กระทรวงการคลงั  
พ.ศ. 2551 

เพ่ือกําหนดอตัราและเง่ือนไข 
การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม 
การคํา้ประกนัของกระทรวงการคลงั 

กระทรวงการคลงั 

4. กฎกระทรวงแบง่สว่น
ราชการ สํานกังานบริหาร
หนีส้าธารณะ 
กระทรวงการคลงั  
พ.ศ. 2551 

เพ่ือกําหนดภารกิจและอํานาจหน้าท่ี
ของสํานกังานบริหารหนีส้าธารณะ 
กระทรวงการคลงั เก่ียวกบัการบริหาร
หนีส้าธารณะตามกฎหมายวา่ด้วย 
การบริหารหนีส้าธารณะ 

กระทรวงการคลงั 

5. กฎกระทรวงกําหนด
หลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไข 
ในการออก การซือ้ขาย 
การโอน และการใช้ 
ตราสารหนีเ้ป็นหลกัประกนั 
พ.ศ. 2550  

เพ่ือกําหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ  
และเง่ือนไขในการออกตราสารหนี ้ 
การซือ้ขายตราสารหนี ้การโอน 
ตราสารหนี ้การใช้ตราสารหนี ้
เป็นหลกัประกนั และการบงัคบั   
หลกัประกนั 

กระทรวงการคลงั 
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กฎหมาย/กฎระเบียบ/ 
ข้อบังคับ 

เนือ้หา สาระสาํคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่
เป็นผู้รักษาการ
ตามกฎหมาย 

6. กฎกระทรวงวา่ด้วย 
การทําธุรกรรมทางการเงิน
อ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ 
การปรับโครงสร้าง 
หนีส้าธารณะ พ.ศ. 2549 

เป็นบทบญัญตัใิห้อํานาจ
กระทรวงการคลงัมีอํานาจทําธุรกรรม
ทางการเงินอ่ืน เชน่ สญัญาซือ้ขาย
เงินตราลว่งหน้า สญัญาซือ้ขายอตัรา
ดอกเบีย้ลว่งหน้า สญัญาซือ้ขาย
เงินตราหรือดอกเบีย้ลว่งหน้าในตลาด
ซือ้ขายลว่งหน้า สญัญาให้สทิธิท่ีจะซือ้
หรือขายอตัราดอกเบีย้และสญัญา 
ให้สทิธิท่ีจะซือ้หรือขายเงินตรา 

กระทรวงการคลงั 

ระเบียบ 

1. ระเบียบกระทรวงการคลงั 
วา่ด้วยการบริหาร 
หนีส้าธารณะ พ.ศ. 2549 

เป็นระเบียบท่ีกําหนดวธีิการและ
ขัน้ตอนการดําเนินการในการจดัทํา
แผนการบริหารหนีส้าธารณะ  
ประจําปีงบประมาณในแตล่ะปี  
และการตดิตาม และรายงานผล 
การดําเนินงาน 

กระทรวงการคลงั 

2. ระเบียบกระทรวงการคลงั 
วา่ด้วยการบริหารกองทนุ
เพ่ือการชําระคืนต้นเงินกู้
ชดใช้ความเสียหาย 
ของกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟู
และพฒันาระบบสถาบนั
การเงิน พ.ศ. 2546 

เป็นระเบียบท่ีกําหนดวธีิการและ
ขัน้ตอนการดําเนินการในการบริหาร
กองทนุเพ่ือการชําระคืนต้นเงินกู้  
ชดใช้ความเสียหายของกองทนุเพ่ือ 
การฟืน้ฟแูละพฒันาระบบ 
สถาบนัการเงิน 

กระทรวงการคลงั 
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กฎหมาย/กฎระเบียบ/ 
ข้อบังคับ 

เนือ้หา สาระสาํคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่
เป็นผู้รักษาการ
ตามกฎหมาย 

3. ระเบียบสํานกั
นายกรัฐมนตรี วา่ด้วย 
การบริหารโครงการตาม
แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 
2555 พ.ศ.2552 

เพ่ือกําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการ
เก่ียวกบัการบริหารโครงการตาม
แผนปฏิบตักิารไทยเข้มแข็ง 2555  
ในขัน้ตอนของการเสนอโครงการ  
การพิจารณากลัน่กรอง การอนมุตัิ
โครงการ การดําเนินโครงการ การจดัหา
เงินกู้และการเบกิจ่ายเงินกู้  การบริหาร
โครงการในพืน้ท่ีพิเศษ 5 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ การใช้เงินเหลือจ่าย 
ตลอดจนการตดิตามการประเมินผล
และการรายงานผลการดําเนินงาน 

สํานกั
นายกรัฐมนตรี 

ข้อบังคับ 

1. ข้อบงัคบักระทรวงการคลงั
วา่ด้วยการซือ้เงินตรา
ตา่งประเทศ และ
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 
เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ 
ในการชําระหนีเ้ม่ือถงึ
กําหนด พ.ศ. 2535  
แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2550 

เพ่ือกําหนดหลกัเกณฑ์ในการนํา 
เงินคงคลงัไปซือ้เงินตราตา่งประเทศ
หรือหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ  
การซือ้เงินตราตา่งประเทศ และ 
การนําเงินตราตา่งประเทศฝากธนาคาร  
การซือ้หลกัทรัพย์ การชําระหนี ้ 
และการจดัการดแูลเงินตราตา่งประเทศ
และหลกัทรัพย์ 

กระทรวงการคลงั 

หมายเหต ุ: “ส่วนราชการทีเ่ป็นผูร้กัษาการตามกฎหมาย หมายถึง ส่วนราชการทีเ่ป็นผูวิ้นิจฉยัหรือ
ตีความในกรณีทีมี่ปัญหาในการดําเนินการตามกฎหมายนัน้ ๆ” 

ตารางท่ี 3.1 กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีสําคญั 
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3.1.2 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ ความต้องการ/ความคาดหวัง 

1) หนว่ยงานของ
รัฐ 

- จดัทําแผนการบริหาร 
หนีส้าธารณะ 

 

- แผนเสร็จตามกําหนด และมีข้อมลู
ครบถ้วน ถกูต้อง 

- โครงการเงินกู้บรรจอุยูใ่นแผน 
- จดัหาเงินกู้  - ได้รับเงินกู้ตามแผนงานท่ีกําหนด 
- กํากบัและดําเนินการเก่ียวกบั
การบริหารหนีส้าธารณะ 

- เบกิจ่ายเงินกู้ เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
แผนงาน 

- ตดิตามและประเมินผล
โครงการเงินกู้  

- โครงการมีความสําเร็จและได้รับ
ผลสมัฤทธ์ิตามแผนงาน รวมทัง้ 
มีความยัง่ยืนของโครงการ 

- ชําระหนี ้ - ชําระหนีถ้กูต้อง ครบถ้วน และ 
ตรงตามกําหนดเวลา 

- จดัหาความช่วยเหลือ 
ทางการเงินและวิชาการ 

- ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินและ
วิชาการ 

- ข้อมลูการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือ 

- มีข้อมลูให้สถาบนัจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือท่ีถกูต้องและ 
เป็นปัจจบุนัท่ีสดุ 

- ข้อมลูหนีส้าธารณะของ
ประเทศ 

- ข้อมลูหนีส้าธารณะท่ีถกูต้อง และ 
เป็นปัจจบุนัท่ีสดุ 

- ระดมเงินทนุท่ีเหมาะสม - ได้รับผลสมัฤทธ์ิตามแผนงาน 
- ข้อมลูท่ีปรึกษา - ข้อมลูถกูต้อง รวดเร็ว และทนัการณ์ 
- รายงานผลการดําเนินงาน 
ด้านหนีส้าธารณะ 

- ข้อมลูถกูต้อง รวดเร็ว และทนัการณ์ 
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กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ ความต้องการ/ความคาดหวัง 

2) รัฐวิสาหกิจ - จดัทําแผนการบริหาร 
หนีส้าธารณะ 

- แผนเสร็จตามกําหนด 
- มีข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง โครงการเงินกู้
บรรจอุยูใ่นแผน 

- จดัหาเงินกู้  - ได้รับเงินกู้ตามแผนงานท่ีกําหนด 
- คํา้ประกนัเงินกู้  - ได้รับการคํา้ประกนัตามแผนงาน 

ท่ีกําหนด 
- ให้คําปรึกษาด้านการบริหาร
จดัการหนีส้าธารณะ 

- การให้คําปรึกษาท่ีถกูต้องมีประสทิธิภาพ 
และมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี (Service Mind) 

- กํากบัและดําเนินการเก่ียวกบั
การบริหารหนีส้าธารณะ 

- ตดิตามและประเมินผล
โครงการเงินกู้  

- เบกิจ่ายเงินกู้ เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
แผนงาน 

- โครงการมีความสําเร็จและได้รับ
ผลสมัฤทธ์ิตามแผนงาน รวมทัง้มี 
ความยัง่ยืนของโครงการ 

- ข้อมลูภาวะตลาดเงินและ 
ตลาดทนุ ออกตราสารหนีเ้พ่ือ
สร้างอตัราดอกเบีย้อ้างอิง 

- ข้อมลูหนีส้าธารณะ 
- ข้อมลูท่ีปรึกษา 

- ข้อมลูถกูต้อง รวดเร็ว 

- การระดมเงินทนุท่ีเหมาะสม - ได้รับผลสมัฤทธ์ิตามแผนงาน 
3) แหลง่เงินกู้ทัง้ใน

ประเทศและ
ตา่งประเทศ 

- แหลง่เงินกู้  - วงเงินกู้ ท่ีเหมาะสม 
- ความร่วมมือทางวิชาการ - ความร่วมมือทางวิชาการในการนํา

นวตักรรมทางการเงินใหม่ๆ มาใช้ 
ในประเทศไทย 

- การซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ - การซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ 
ในวงเงินท่ีเหมาะสม 

ตารางท่ี 3.2 ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียของสํานกังานบริหารหนีส้าธารณะ 
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3.1.3 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

 

ด้านพันธกิจ ด้านปฏิบัตกิาร ด้านทรัพยากรบุคคล 

1. พฒันาระบบ
ฐานข้อมลู 
หนีส้าธารณะและ
เตือนภยั เพ่ือให้
ข้อมลูหนีส้าธารณะ
มีความถกูต้อง 
(100%) และ 
หนว่ยงานสามารถ
เข้าถึงข้อมลูได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็ว 
รวมทัง้มีข้อมลู 
ในการวิเคราะห์
ข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนั 

1) รวบรวม จดัเก็บ และจําแนก
หมวดหมูข้่อมลูด้าน 
หนีส้าธารณะ และข้อมลู 
ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ 
การปฏิบตังิานให้ 
มีความถกูต้อง ครบถ้วน 

(1) กําหนดผู้ รับผิดชอบ และบทบาท 
หน้าท่ีในการรวบรวมข้อมลูตา่งๆ 
และจําแนกหมวดหมูข่องข้อมลู 
ให้ค้นหาได้ง่าย รวมทัง้ 
มีการกําหนดระยะเวลา 
ในการดําเนินงาน 

2) พฒันาระบบฐานข้อมลู 
GFMIS-TR  
ให้มีประสทิธิภาพ  
และใช้งานได้ง่ายขึน้  

(1) พฒันาบคุลากรท่ีเก่ียวข้องให้มี
ความเช่ียวชาญในระบบ  
และสง่เสริมให้บคุลากรได้เรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม ่ๆ  
เพ่ือรองรับการพฒันาระบบ
ดงักลา่ว  

2. การพฒันาตลาดตรา
สารหนีใ้นประเทศ 
เพ่ือให้เป็น 1 ใน 3 
เสาหลกัทางด้าน
การเงินของประเทศ 

1) ศกึษา วิเคราะห์ความ
ต้องการของตลาด 
ในการออกตราสารหนี ้ 

(1) พฒันาบคุลากรให้ได้รับความรู้
ใหม่ๆ  เก่ียวกบัตราสารหนีอ้ยา่ง
ตอ่เน่ือง โดยการสง่ข้าราชการ 
เข้าร่วมประชมุ ฝึกอบรม/ศกึษา  
ดงูาน รวมทัง้ไปฝึกงาน 
ในตา่งประเทศ 
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ด้านพันธกิจ ด้านปฏิบัตกิาร ด้านทรัพยากรบุคคล 

2) ทบทวน และปรับปรุง
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้
สามารถออกตราสารหนี ้
รัฐบาลเพ่ือวตัถปุระสงค์ 
ในการพฒันาตลาด 
ตราสารหนีใ้นประเทศ 

(1) สง่เสริมให้บคุลากรท่ีปฏิบตังิาน
ด้านกฎหมาย และด้านการพฒันา
ตลาดตราสารหนี ้ 
ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้งาน 
ในด้านพฒันาตลาดตราสารหนี ้ 

3. การระดมทนุสําหรับ   
หนว่ยงานภาครัฐ 

1) ศกึษา วิเคราะห์ แนวทาง 
และรูปแบบการระดมทนุ
โครงการลงทนุภาครัฐ 

(1) พฒันาบคุลากรให้มีความรู้
เก่ียวกบัรูปแบบการระดมทนุ 

(2) พฒันาบคุลากรให้สามารถใช้ 
Financial Model ในการวิเคราะห์
เปรียบเทียบรูปแบบการระดมทนุ 

2) พฒันาระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
กบัแนวทางการระดมทนุ 
ในรูปแบบตา่ง ๆ 

(1) พฒันาความรู้ด้านระเบียบ 
และกฎหมายให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
ท่ีเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์
รูปแบบ 

3) ตดิตามประเมินผล 
การดําเนินโครงการลงทนุ
ภาครัฐ 

(2) กําหนดผู้ รับผิดชอบ และพฒันา
บคุลากรให้มีความรู้ 
ในการตดิตาม ประเมนิผล
โครงการผา่นระบบ GFMIS 

ตารางท่ี 3.3 ความท้าทายเชิงยทุธศาสตร์ของสํานกังานบริหารหนีส้าธารณะ 
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3.2 ความพงึพอใจในคุณภาพการให้บริการของสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ ปี พ.ศ. 2552 
(ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

 เพ่ือให้การทบทวนยุทธศาสตร์มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คณะทํางานท่ีเก่ียวข้องจึงได้มี 
การนํารายงานผลความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ  
ปี พ.ศ. 2552 ท่ีทางสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะได้มีการสรุปผลการประเมินขึน้ก่อนหน้า  
มาเป็นข้อมลูประกอบการทํายทุธศาสตร์ ดงันี ้

1. ความพงึพอใจในการให้บริการในภาพรวมของ สํานกังานบริหารหนีส้าธารณะ เฉล่ีย 8.50 
คดิเป็นร้อยละ 85 

2. จดัลําดบัความพงึพอใจสงูสดุท่ี 5 ลําดบัแรก (พิจารณาจากความพงึพอใจมากไปหาน้อย) 

1. ความซ่ือสตัย์สจุริตในการปฏิบตัหิน้าท่ีของบคุลากรของสํานกังานบริหารหนีส้าธารณะ  

2. ความสุภาพ  เอาใจใส่ กระตือรือร้น  และพร้อมให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  และ 
ความพงึพอใจตอ่ช่องทางการตดิตอ่ส่ือสารทางโทรศพัท์/ โทรสาร 

3. ความรู้ ความสามารถในการให้บริการและการประสานงาน เช่น สามารถตอบ 
ข้อซกัถาม ชีแ้จงข้อสงสยั ให้คําแนะนําและช่วยแก้ไขปัญหาได้อยา่งถกูต้อง น่าเช่ือถือ 

4. ความพงึพอใจของช่องทางการตดิตอ่โดยตรงในการใช้บริการ 

5. ความพงึพอใจตอ่การเปิดรับฟังความคดิเห็นตอ่การให้บริการจากผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  

3. จดัลําดบัความพงึพอใจต่ําสดุท่ี 5 ลําดบัแรก (พิจารณาจากความพงึพอใจน้อยไปหามาก) 

1. ความพึงพอใจต่อช่องทางในการติดต่อกับ  สํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ  
โดยทางกลอ่งแสดงความคดิเห็น 

2. ความพึงพอใจต่อช่องทางในการติดต่อกับ  สํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ 
โดยการจดักิจกรรมร่วมกนั 

3. ความพึงพอใจต่อช่องทางในการติดต่อกับ  สํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ  
โดยใช้จดหมายหรือแบบสอบถาม 

4. ความพึงพอใจต่อระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสมกับขัน้ตอน 
ในการปฏิบตังิาน 

5. ความพงึพอใจตอ่ช่องทางในการตดิตอ่ผา่นทาง Website/ E-mail/ Web board  
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4. พบว่าประเด็นท่ีได้รับการประเมินในระดับต่ํากว่าด้านอ่ืน จะเก่ียวข้องกับช่องทาง 
ในการติดต่อส่ือสารกับ สํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ ซึ่งล้วนเป็นการส่ือสารท่ีไม่ได้ 
เป็นการติดต่อโดยตรง แต่เป็นการติดต่อผ่านส่ือ (กล่องแสดงความคิดเห็น จดหมาย 
แบบสอบถาม เป็นต้น) 

5. จดุเดน่ของการให้บริการของ สํานกังานบริหารหนีส้าธารณะ (คําถามปลายเปิด) 

1. เจ้าหน้าท่ีสุภาพ อัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ์ เอาใจใส่ กระตือรือร้น ให้คําแนะนํา  
และช่วยแก้ไขปัญหา 

2. เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานมีความชดัเจนในข้อมลู และมีความรู้สงู 

3. การปฏิบตังิานของหน่วยงานเป็นระบบ ระเบียบ มีหลกัการ ถกูต้อง และโปร่งใส 

4. การตดิตอ่กบัหน่วยงานมีความสะดวก และรวดเร็ว 

 

3.3 ยุทธศาสตร์หน่วยงานต้นสังกัดที่เก่ียวข้อง 

3.3.1 วิสัยทศัน์และพันธกิจ กระทรวงการคลัง 

1. วิสัยทศัน์ ( Vision) :  

o “เสาหลกัทางการคลงัและเศรษฐกิจ เพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน” 

o “Being Fiscal and Economic Pillar for Sustainable Development” 

2. พันธกิจ/ภารกิจตามกฎหมาย (Missions/Duties and responsibilities) 

1. เสนอแนะและกําหนดนโยบายการคลงัและระบบการเงิน 

2. เสนอแนะและกําหนดนโยบายภาษี และบริหารการจดัเก็บภาษี 

3. เสนอแนะและกําหนดนโยบายรายจ่ายและหนีส้าธารณะ บริหารรายรับรายจ่าย  
และหนีส้าธารณะและบริหารพสัดภุาครัฐ 

4. บริหารท่ีราชพสัด ุเหรียญกษาปณ์ รัฐวิสาหกิจและหลกัทรัพย์ และทรัพย์สนิอ่ืนๆของรัฐ 
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3. ประเดน็ยุทธศาสตร์ (Strategy Issues) 

1. บริหารและรักษาความยัง่ยืนทางการคลงั ( Manage and Maintain Fiscal 
Sustainability) 

2. เสริมสร้างความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจ (Strengthen Economic Sustainability) 

3. สนบัสนนุความยัง่ยืนทางสงัคมและสิง่แวดล้อม (Support Social and Environmental 
Sustainability) 

4. บริหารจดัการอยา่งมืออาชีพ ( Professional Management) 

4. เป้าประสงค์ (Goals) และตวัชีวั้ด (Key Performance Indicators) 

1. บริหารและรักษาความยัง่ยืนทางการคลงั 

 เป้าประสงค์ : เพ่ือการมีเสถียรภาพทางการคลงั 

 ตวัชีว้ดั: 

 รายได้รัฐบาลตอ่ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจําปี 

 อตัราการเบกิจ่ายจากเงินงบประมาณ 

 หนีส้าธารณะคงค้างตอ่ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจําปี 

2. เสริมสร้างความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจ 

 เป้าประสงค์ : เพ่ือพฒันาการทางเศรษฐกิจท่ีดีขึน้ 

 ตวัชีว้ดั: 

 จํานวนมาตรการการเงินการคลงัท่ีสนบัสนนุการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีดีขึน้ 

3. สนบัสนนุความยัง่ยืนทางสงัคมและสิง่แวดล้อม 

 เป้าประสงค์:เพ่ือให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 

 ตวัชีว้ดั: 

 จํานวนมาตรการการเงินการคลงัท่ีสนบัสนนุคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 
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4. บริหารจดัการอยา่งมืออาชีพ 

 เป้าประสงค์:เพ่ือให้กระทรวงการคลงัมีการบริหารจดัการท่ีดี 

 ตวัชีว้ดั: 

 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์ศูนย์บริการ
ประชาชน 

 ระดบัความสําเร็จของการดําเนินตามแผนบริหารการเปล่ียนแปลง 

5. ประเดน็ยุทธศาสตร์(Strategy Issues) และกลยุทธ์ (Strategies) 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 1. บริหารและรักษาความยัง่ยืนทางการคลงั 

 กลยทุธ์ 

1. รักษาวินยัทางการคลงัของประเทศ 

2. บริหารจดัเก็บภาษีอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 

3. สร้างมลูคา่เพิ่มในทรัพย์สนิของรัฐ 

4. บริหารรายจ่ายและหนีส้าธารณะอยา่งมีประสทิธิภาพ 

5. ประสานนโยบายการคลงั และระบบการเงิน รวมทัง้ตลาดทนุและประกนัภยั 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 2. เสริมสร้างความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจ 

 กลยทุธ์ 

1. สง่เสริมการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจอยา่งมีเสถียรภาพ 

2. เสริมสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

3. สง่เสริมการพฒันาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) 

4. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหลง่เงินและแหลง่ทนุ 

5. พฒันากลไกความร่วมมือทางการคลงั การเงินระหวา่งประเทศ 
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ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 3. สนบัสนนุความยัง่ยืนทางสงัคมและสิง่แวดล้อม 

 กลยทุธ์ 

1. สง่เสริมการกระจายรายได้อยา่งเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาความยากจน 

2. สนบัสนนุการเพิ่มโอกาสทางการศกึษา 

3. สนบัสนนุการเข้าถึงบริการสาธารณสขุอยา่งทัว่ถึง 

4. สนบัสนนุการพฒันาสิง่แวดล้อมท่ีดี (Green Society) 

5. สนบัสนนุการคุ้มครองทางสงัคม 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 4. การบริหารจดัการอยา่งมืออาชีพ 

 กลยทุธ์ 

1. บริหารบนฐานความรู้ (Knowledge Based Management) 

2. สร้างการเปลี่ยนแปลง 

3. สง่เสริมธรรมาภิบาล 

4. บริหารแบบบรูณาการ 

5. บริหารด้วยเทคโนโลยีทนัสมยั 

 

3.3.2 วิสัยทศัน์และพันธกิจ กลุ่มภารกจิด้านรายจ่ายและหนีสิ้น 

1. วิสัยทศัน์ ( Vision) :  

o บริหารการเงินการคลงัและหนีส้าธารณะอย่างโปร่งใส ทนัสมยั คล่องตวั เพ่ือประโยชน์
สงูสดุตอ่การบริหารรัฐกิจและการใช้ทรัพยากรของประเทศ 

2. พันธกิจ/ภารกิจตามกฎหมาย (Missions/Duties and responsibilities) 

1. กําหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ แนวปฏิบตัิด้านกฎหมายการคลงั การบญัชี การจดัซือ้ 
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
เงินนอกงบประมาณ ลูกจ้าง  และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ให้สอดคล้องกบัการรักษาวินยัและความยัง่ยืนทางการคลงั 
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2. บริหารเงินสดภาครัฐ บริหารการรับ-จ่ายเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ 
ระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 

3. กําหนดแนวทางการระดมทนุของภาครัฐ และบริหารจดัการหนีส้าธารณะให้มีต้นทนุต่ํา
และอยูภ่ายใต้กรอบความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

4. พฒันาตลาดตราสารหนีใ้นประเทศให้เป็นศนูย์กลางระดมทนุในระดบัภมูิภาค 

5. สนบัสนนุการบริหารเศรษฐกิจการคลงัในสว่นภมูิภาค 

6. พัฒนาองค์กรและขีดความสามารถของบุคลากรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและ 
ความโปร่งใสในการทํางานยิ่งขึน้ 

3. ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
1. การเป็นกลไกหลกัของนโยบายการคลงัท่ีขบัเคลื่อนการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจไทย 

2. การปรับภาวะการคลงัให้เข้าสูส่มดลุ 

3. การบริหารจดัการหนีส้าธารณะให้มีต้นทนุต่ําภายใต้กรอบความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

4. การพฒันาตลาดตราสารหนีใ้นประเทศให้เป็นศนูย์กลางระดมทนุในระดบัภมูิภาค 

4. เป้าประสงค์ (Goals) และตวัชีวั้ด (Key Performance Indicators) 

1. การเป็นกลไกหลกัของนโยบายการคลงัท่ีขบัเคลื่อนการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจไทย 

 เป้าประสงค์ : การใช้จ่ายเงินภาครัฐมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกต้อง คุ้มค่า และ
ตรวจสอบได้ ทําให้สามารถผลกัดนัให้เงินเข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจ 

 ตวัชีว้ดั: 

 ร้อยละของการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทนุ 

 ร้อยละของการเบกิจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม 

 ร้อยละความสําเร็จในการพฒันาระบบการเบิกจ่ายเงินโครงการแผนปฏิบตัิการ
ไทยเข้มแข็ง 

2. การปรับภาวะการคลงัให้เข้าสูส่มดลุ 

 เป้าประสงค์ : การใช้จ่ายเงินภาครัฐมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกต้อง คุ้มค่า และ
ตรวจสอบได้ ทําให้สามารถผลกัดนัให้เงินเข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจ 
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 ตวัชีว้ดั: 

 จํานวนทนุหมนุเวียนท่ีสามารถตดิตามประเมินผล 

3. การบริหารจดัการหนีส้าธารณะให้มีต้นทนุต่ําภายใต้กรอบความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

 เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการหนีต้ามนโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับ 
ฐานะการเงินการคลงัของประเทศ 

 ตวัชีว้ดั: 

 ภาระหนีต้อ่งบประมาณ (ร้อยละ) 

 หนีส้าธารณะคงค้างตอ่ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (ณ ราคาประจําปี) 

4. การพฒันาตลาดตราสารหนีใ้นประเทศให้เป็นศนูย์กลางระดมทนุในระดบัภมูิภาค 

 เป้าประสงค์ : สร้างเสถียรภาพให้ระบบเศรษฐกิผ่านภาคการเงินท่ีแข็งแกร่งและ
ยัง่ยืน 

 ตวัชีว้ดั: 

 ร้อยละความสําเร็จในการออกพนัธบตัรรัฐบาลเพ่ือใช้เป็นอตัราดอกเบีย้อ้างอิง 
ได้ตามรุ่นอายแุละวงเงินท่ีวางไว้ 

 

3.3.3 แผนยุทธศาสตร์สาํนักงานบริหารหนีส้าธารณะ พ.ศ. 2553 

1. วิสัยทศัน์ :  

o เป็นองค์กรท่ีได้รับความน่าเช่ือถือในระดับสากล ในการเสนอแนะนโยบายและ
ดําเนินการก่อหนี ้และบริหารหนีส้าธารณะโดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศ  
มีระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ ทนัสมยั และมีบคุลากรท่ีมีคณุภาพ 

2. พันธกิจ :  

o บริหารหนีส้าธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนีส้าธารณะ โดยการวางแผน 
กํากับ และดําเนินการก่อหนี ้คํา้ประกัน และปรับโครงสร้างหนีข้องรัฐบาล หน่วยงาน 
ในกํากบัดแูลของรัฐ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ ซึง่รวมทัง้การติดตาม
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และประเมินผล เพ่ือให้การบริหารหนีส้าธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เสริมสร้างความยัง่ยืนทางการคลงัและการพฒันาเศรษฐกิจ 

3. ยุทธศาสตร์ 
o ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจัดการหนีส้าธารณะในเชิงรุก (Pro-active Debt 

Management)  

o ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาตลาดตราสารหนีใ้นประเทศให้เป็นศนูย์กลางระดมทุน 
ในระดบัภมูภิาค 

o ยทุธศาสตร์ท่ี 3 จดัหาแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
ท่ียัง่ยืน  

o ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาระบบข้อมลูและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

4. กลยุทธ์ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจดัการหนีส้าธารณะในเชิงรุก (Pro-active Debt Management)  

 กลยทุธ์ท่ี 1 บริหารจดัการหนีส้าธารณะในเชิงรุก 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาตลาดตราสารหนีใ้นประเทศให้เป็นศนูย์กลางระดมทนุในระดบั
ภมูิภาค  

 กลยุทธ์ท่ี 2 เพ่ือพฒันาตลาดแรกให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้มีอุปทาน 
แก่ตลาดอยา่งตอ่เน่ืองและหลากหลาย  

 กลยทุธ์ท่ี 3 พฒันากลไกตา่งๆ เพ่ือให้เกิดสภาพคลอ่งในตลาดรอง  

 กลยทุธ์ท่ี 4 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานตลาดตราสารหนี ้

 กลยทุธ์ท่ี 5 พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรมนษุย์  

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 จดัหาแหลง่เงินทนุท่ีเหมาะสมเพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมท่ียัง่ยืน  

 กลยทุธ์ท่ี 6 จดัหาแหลง่เงินทนุท่ีเหมาะสม  

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาระบบข้อมลูและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 กลยทุธ์ท่ี 7 สง่เสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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3.4. สรุปบทสัมภาษณ์ผู้บริหารสาํนักงานบริหารหนีส้าธารณะ 

 เพ่ือให้การทบทวนยุทธศาสตร์มีความครบถ้วนสมบูรณ์ คณะทํางานท่ีเก่ียวข้องจึงได้มี 
การสมัภาษณ์ผู้บริหารของกระทรวงการคลงัท่ีกํากบัดแูลงานของสํานกังานบริหารหนีส้าธารณะ 
และผู้ บริหารของสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะในระดับสูงและระดับกลาง เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการทํายุทธศาสตร์ โดยมีประเด็นคําถามประกอบการสัมภาษณ์เก่ียวกับยุทธศาสตร์ 
ของสํานกังานบริหารหนีส้าธารณะ ดงันี ้

 

1) ท่านคิดว่าอะไรคือความโดดเด่น/ ความเช่ียวชาญท่ีสําคัญขององค์กรของท่าน 

ในปัจจบุนั 

2) ท่านคิดว่าอะไรคือจุดอ่อนท่ีสําคญัท่ีองค์กรของท่านควรได้รับการพฒันาหรือแก้ไข
อยา่งเร่งดว่น 

3) ท่านคิดว่าอะไรคือความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก หรือประเด็นท้าทายภายนอก 

ท่ีองค์กรของท่านเผชิญอยู ่ 

4) ในทรรศนะของท่าน ท่านคิดว่าองค์กรของท่านควรมีเป้าหมายในการดําเนินงาน 

ในอนาคตเป็นอยา่งไร (4 ปี) 

5) เพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว องค์กรควรมีการดําเนินการ พัฒนา  

หรือปรับปรุงในเร่ืองใดบ้าง อยา่งไร 

6) ท่านมีข้อคดิเห็นหรือความเห็นเพิ่มเตมิหรือไม ่อยา่งไร 
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ทางคณะทํางานสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารจากประเด็นคําถามประกอบ 
การสมัภาษณ์ข้างต้นได้ดงันี ้

ประเดน็ รายละเอียด 
หมาย
เหตุ 

ความโดดเด่น/ จุดอ่อน 

การขาดความเป็น
อิสระ (-) 

 องค์กรขาดความเป็นอิสระในการตดัสนิใจ สามารถถกู
แทรกแซงจากการเมืองได้งา่ย สง่ผลให้เกิดความเส่ียงทัง้ตอ่
องค์กร และผู้ปฏิบตังิาน 
 

(-) 

ด้านบคุลากร  
(+/ -) 

 มีความซ่ือสตัย์ (+) 

 มีความรู้ความสามารถ มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
ทํางานรวดเร็ว Pro-active กล้าตดัสนิใจ มีความเช่ือมัน่ 
ในตวัเองสงู (ลกัษณะการทํางานคล้ายเอกชน) สามารถ
ทํางานเบด็เสร็จในบคุคลคนเดียว (one stop service) 

 แตใ่นขณะเดียวกนับคุลากรเก่งแบบขาดทิศทาง การทํางาน
ในลกัษณะตา่งคนตา่งทํางานของตนเอง ขาดการส่ือสาร 
ไมมี่การบรูณาการ (ตา่งคนมี Job area ของตวัเอง) 

(+/ -) 

 บคุลากรเป็น young generation สามารถรับ/ ปรับตวั 
ให้เข้ากบัสิง่ใหม่ๆ ได้รวดเร็ว 

(+) 

 มีความสมัพนัธ์กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง(connection) 
เน่ืองจากทํางานมานาน ไมเ่คย rotate งานไปสว่นอ่ืน  

 ข้อด้อยหากบคุลากรลาออกจะสง่ผลตอ่งานเน่ืองจาก
บคุลากรไมส่ามารถทํางานแทนกนัได้ connection ตดิตาม
ตวัคนไป 

(+/ -) 
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ประเดน็ รายละเอียด 
หมาย
เหตุ 

 ระบบบริหารทรัพยากรบคุคลควรจะต้องได้รับการพฒันา 
ในด้านตา่งๆ ได้แก่ 
o ระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพของบคุลากร 

(Career Path) ท่ียงัไมช่ดัเจน 
o ระบบการสรรหาบคุลากร  
o ตําแหนง่งาน/ ตําแหนง่ของบคุลากร ในปัจจบุนัยงัมี

ผู้ปฏิบตังิานท่ียงัไมมี่กฎหมายรองรับ (ยงัไมมี่ตําแหนง่
เป็นทางการ) 

o การจดัสรรบคุลากร (จํานวนบคุลากรไมเ่พียงพอตอ่
ปริมาณงาน และอตัรากําลงัไมส่อดคล้องกบัปริมาณ
งานในแตล่ะสํานกั) 

o อตัราการหมนุเวียนบคุลากร (Employee turnover)สงู 
ทําให้งานขาดความตอ่เน่ืองบคุลากรท่ีมีความสามารถ 
รู้ในงานลาออกไปทํางานในองค์กรอ่ืนท่ีให้ผลตอบแทน
ท่ีดีกวา่หรือมีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 

o ควรให้ความสําคญัในการพฒันาบคุลากร การสง่
บคุลากรฝึกอบรม 

(-) 

ด้านการบริหาร
จดัการภายใน (-) 

 บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบ (Job Description)  
ไมต่รงกบังาน ผู้บงัคบับญัชามีการมอบหมายงานไมต่รง
ตาม JD ทําให้เกิดงาน overload ในบางคน (สว่นใหญ่ 
จะเป็นงาน ad-hoc) 

(-) 

 มีการบริหารความเส่ียงเฉพาะในเร่ืองของการกู้  แตย่งัไมใ่ห้
ความสําคญัในการบริหารความเสีย่งด้านการดําเนินงาน
อ่ืนๆภายในสํานกังาน 

(-) 
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ประเดน็ รายละเอียด 
หมาย
เหตุ 

ด้านโครงสร้าง
องค์กร (+/ -) 

 เป็นองค์กรขนาดเลก็ มีความคลอ่งตวัในการทํางาน (+) 

 จากโครงสร้างองค์กรท่ีกําหนดขึน้ทําให้ งานบางสว่นท่ีเคย
เป็นของ สบน. ขาดผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจน รวมถงึการสง่งาน
ตอ่ระหวา่งหน่วยงานมีปัญหา ขาดผู้ประสานงานและ
ผู้ รับผิดชอบ 

(-) 

 การประสานงานระหวา่งหนว่ยงานท่ียงัขาดประสทิธิภาพ 
รวมถึงกรณีงานท่ีต้องอาศยัความร่วมมือมากกวา่ 1 
หนว่ยงาน มกัเกิดปัญหาการหาเจ้าภาพไมไ่ด้ 
การแบง่โครงสร้าง จะแบง่การทํางานเป็น 3 สว่นใหญ่ คือ 
o Front: สว่นท่ีต้อง deal กบัตลาด 
o Middle: สว่นวเิคราะห์แผน กําหนดกรอบการดําเนินงาน 
o Back: สว่นวิชาการ 

(-) 

 ขาดหนว่ยงานเฉพาะท่ีทําหน้าท่ีศกึษางานวิชาการ 
 

(-) 

โอกาสการเข้าถึง
ความรู้เคร่ืองมือ
ทางการเงินใหม่ๆ  
(+) 

 หนว่ยงานสถาบนั คอ่นข้างให้ความเช่ือมัน่ มีการแบง่ปัน 
Case study ในการใช้เคร่ืองมือทางการเงินตา่งๆ ทําให้ 
สบน. สามารถนําโอกาสในการรับฟังมาช่วยในการ
พฒันาการบริหารหนี ้ความรู้ในเคร่ืองมือทางการเงิน 
ท่ีใช้ภายในตลาดได้ดียิ่งขึน้ 

(+) 

ด้านกฎหมาย (-)  ไมส่อดคล้องกบัแนวทางการปฏิบตังิาน ทําให้เป็นอปุสรรค 
หรือเพิ่มความซํา้ซ้อนในการปฏิบตังิาน เน่ืองด้วยเป็น 
การรวมกฎหมายหลายๆฉบบัเข้าด้วยกนั หรือความเร่งรีบ 
ในการกําหนดกฎหมายเพ่ือบงัคบัใช้ 

(-) 

 กฎหมายบางเร่ืองยงัไมส่ามารถตีความได้ชดัเจน ทําให้เกิด
ความสบัสนในการตีความ ทําให้การทํางานล้าช้า 
สง่ผลตอ่ต้นทนุ 

(-) 

 กฎหมายไมเ่อือ้ในการออกผลติภณัฑ์ทางการเงิน (Product) 
ใหม่ๆ  

(-) 
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ประเดน็ รายละเอียด 
หมาย
เหตุ 

ด้านระบบ
สารสนเทศ (-) 

 ระบบงานยงัไมส่ามารถเช่ือมโยงได้อยา่งเตม็ท่ี 
 

(-) 

 ระบบยงัไมส่มบรูณ์ ยงัไมส่ามารถช่วยในการวิเคราะห์ 
ในงานเท่าท่ีควร ฐานข้อมลูยงัไมท่นัสมยั (up-to-date)  

(-) 

 ความสามารถในการออกรายงานยงัไมส่มบรูณ์ 
 

(-) 

 เม่ือระบบไมเ่อือ้ ทําให้บคุลากรไมใ่ช้ประโยชน์จากระบบ 
ท่ีลงทนุ และไมถ่กูนํามาใช้งาน 

(-) 

ด้านสถานท่ี (-)  สถานท่ีมีความคบัแคบสร้างความอดึอดัให้แก่บคุลากร 
ในการปฏิบตังิาน รวมถงึสง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์องค์กร  
กรณีท่ีต้องรับรองหนว่ยงานภายนอก 

(-) 

ด้านการ
ประชาสมัพนัธ์ (-) 

 การให้สมัภาษณ์ การให้ข้อมลูผา่นส่ือท่ีมากเกินไป สง่ผล
ตอ่ตลาดได้ง่าย โดยสดุท้ายจะกระทบกบัต้นทนุ (ด้วยตลาด
มีความ sensitive สงู) 

(-) 

ความเส่ียง/ ความท้าทาย 

ด้านการเมือง (-)  การเปล่ียนแปลง ความไมแ่น่นอนทางการเมือง สง่ผลตอ่
นโยบาย/ การแทรกแซงจากการเมือง 

(-) 

 การออกนโยบายจากรัฐบาลให้กู้ เงิน โดยไมไ่ด้คํานงึถึง 
การชําระหนีใ้นระยะยาว 

(-) 

 งบชําระหนีท่ี้ได้รับการจดัสรรเงินงบประมาณได้ไมเ่พียงพอ 
(ต้นทนุสงูขึน้) สง่ผลตอ่การบริหารหนี ้
o แตก็่เป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดการหาเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน วธีิการบริหารหนีใ้หม่ๆ  ทําให้บคุลากร 
มีความรู้ในเคร่ืองมือทางการเงินท่ีหลากหลาย  

(-) 



โครงการปรับปรงุและพัฒนาวสิยัทัศน ์พันธกจิ แผนยทุธศาสตร ์ 
และการบรหิารความเสีย่งของสํานักงานบรหิารหนีส้าธารณะ 

 

 34

 

ประเดน็ รายละเอียด 
หมาย
เหตุ 

ด้านเศรษฐกิจโลก 
(-) 

 สภาพเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงมาก สง่ผลตอ่ 
o ต้นทนุของเงินกู้  ต้นทนุสงูขึน้ การหาแหลง่เงินกู้  

มีความลําบากมากยิ่งขึน้ 
o การชําระหนี ้รายได้รัฐต่ําลง เงินงบประมาณท่ีจดัสรร 

เพ่ือชําระหนีก็้ต่ําลง (บริหารจดัการโดยการ roll over  
หรือ การดงึเงินท่ีจดัสรรเพ่ือการลงทนุมาชําระหนี ้
บางสว่น) 

(-) 

ด้านกฎหมาย (-)  ความไมยื่ดหยุน่ของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกนั 
การทจุริต ความโปร่งใส สง่ผลทําให้การทํางานตดิขดั  
เกิดความลา่ช้า เน่ืองจากต้องผา่นกระบวนการหลาย
ขัน้ตอนกวา่จะได้รับการอนมุตั ิสง่ผลให้การกู้ เงินไมไ่ด้
ต้นทนุท่ีเหมาะสม (การกู้ เงินต้องอาศยั timing) 

(-) 

 ตดิระเบียบจากสํานกังบประมาณ/ กรมบญัชีกลาง สง่ผล 
ในการบริหารงบชําระหนี ้เชน่ เร่ืองปริมาณการซือ้เงิน
ลว่งหน้า เป็นต้น 

(-) 

ตารางท่ี 3.4 ตารางสรุปผลการสมัภาษณ์ผู้บริหาร “ความโดดเดน่/ จดุด้อย และความเส่ียง/  
ความท้าทาย” 

หมายเหต:ุ เคร่ืองหมาย (+) หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลหรือสง่ผลในเชิงบวกตอ่องค์กร 
      เคร่ืองหมาย (–) หมายถึง ปัจจยัท่ีมีผลหรือสง่ผลในเชิงลบตอ่องค์กร 

  

จากปัจจยัภายในและภายนอกขององค์กร ทัง้ในเชิงบวกและลบ ผู้บริหารได้ให้ความเห็น
ด้านเป้าหมาย/ทิศทางในการดําเนินงานของสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะในอนาคต รวมถึง
วิธีการในการดําเนินการ พฒันา หรือปรับปรุงองค์กรเพ่ือนําไปสู่การบรรลเุป้าหมาย โดยสามารถ
สรุปได้ ดงันี ้
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เป้าหมาย/ ทศิทางในการดาํเนินงาน วิธีการในการดาํเนินการ พัฒนา หรือปรับปรุงองค์กร 

1. เป็นองค์กรท่ีมีความน่าเช่ือถือทัง้ใน
ระดบัประเทศและระดบัสากล มีความ
เช่ียวชาญ มีการพฒันาทัง้ความกว้าง 
และความลกึในด้านตา่งๆ และมีอสิระ
ในการทาํงาน ลดความกดดนั  
การถูกแทรกแซงได้ง่าย 

 มีการวางแผนตัง้มือรับกบันโยบายการเมือง จดัการ 
กบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ 
o หาแนวคดิ รูปแบบ ทางเลือกให้กบัรัฐบาล  

โดยการบริหารจดัการหนีส้าธารณะในเชิงรุก คือ  
มีการคดิ วเิคราะห์ วางแผน ตระเตรียมการลว่งหน้า  
ไมร่อให้เกิดวกิฤตแล้วมาตัง้รับ มีการบริหารความ
เส่ียงและต้นทนุ รวมถึงการป้องกนัตา่งๆ มีการมองถึง
สภาวการณ์ตลาดในอนาคต 

o แสดงความเป็น Professional ของ สบน. คือ 
สามารถ warning รัฐบาลได้ มิใช่ทําตามคําสัง่ 
อยา่งเดียว 

 มีความรู้กว้างและลกึใน Raise Funding, Liquidity, 
Cost of Fund และแนวทางการระดมทนุใหม่ๆ  เชน่ 
PPPs 
o การบริหารหนีภ้ายในประเทศ 
o การบริหารหนีต้า่งประเทศ 
o Project Finance (finance need ใน special 

project ตา่งๆ) วิเคราะห์ Structure, Return, Risk, 
Feasibility (เศรษฐกิจ และสงัคม) เพ่ือ 
 เพิ่ม efficiency ให้โครงการ (การระดมทนุ 

จากภาคเอกชนเป็นกลไกช่วยทําให้ 
การดําเนินงานของโครงการมีประสทิธิภาพ 
มากยิง่ขึน้) 
 ลดการลงทนุจากภาครัฐ  
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เป้าหมาย/ ทศิทางในการดาํเนินงาน วิธีการในการดาํเนินการ พัฒนา หรือปรับปรุงองค์กร 

 หา KPI ในการวดัวินยัทางการเงินการคลงั (เชิงเศรษฐกิจ) 
ในระยะปานกลาง (ปัจจบุนั หนีต้อ่GDP ภาระหนี ้
ตอ่งบประมาณ) เช่น GDP/ รายได้ นัน่คือ  
หาก GDP เพิม่ขึน้ เน่ืองจากมีการกู้แล้ว รายได้ 
ของภาครัฐก็ควรจดัเก็บได้มากขึน้ เป็นต้น  
 

2. จดัทํา Model, Projection เพ่ือดรูะดบัหนี ้
สาธารณะได้อยา่งชดัเจนมากย่ิงขึน้  
และรู้ภาระหนีท่ี้แท้จริง เพ่ือช่วยใน 
การบริหารหนีใ้ห้มีประสทิธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ 

 ดําเนินการ Forecast การจดัเก็บรายได้ท่ีแมน่ยํา 
มากยิง่ขึน้ 

 จดัทํารูปแบบการพยากรณ์ Model การประมาณการ 

 ศกึษาวธีิการวดัผลตอบแทนให้เป็นรูปธรรมให้เกิด 
ความชดัเจนมากย่ิงขึน้ในแตล่ะโครงการ 
o โครงการเชิงเศรษฐกิจ วดัผลในรูปของเม็ดเงิน 
o โครงการเชิงสงัคม อาจวดัผลในรูปของเมด็เงินยาก  

3. พัฒนาแผนบริหารหนี ้ซึง่อิงจาก 
งบชําระหนีท่ี้เป็นระบบ 

 มีแผนดําเนินงานท่ีชดัเจน จดัทําแผนงานรองรับกรณี 
ท่ีงบชําระหนีไ้ด้รับอนมุตัใินสดัสว่นตา่งๆ 
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เป้าหมาย/ ทศิทางในการดาํเนินงาน วิธีการในการดาํเนินการ พัฒนา หรือปรับปรุงองค์กร 

4. ด้านบุคลากร  พฒันาระบบบริหารทรัพยากรบคุคลท่ีมีประสทิธิภาพ 
o การสรรหาบคุลากร (recruitment) 
o การรักษาบคุลากรให้อยูก่บัองค์กร 
o Career path มีการวางแผนความก้าวหน้า 

ในสายงาน/ตําแหนง่ท่ีชดัเจน  
o การพฒันาบคุลากร (Human Development) 

นอกเหนือจากด้านวชิาการ บคุลากรควรจะมีความรู้ 
ตามทนั ข้อมลูด้านเศรษฐกิจ เคร่ืองมือทางการเงิน 
นวตักรรมทางการเงิน ท่ีเกิดขึน้ในตลาดเงินตลาด
ทนุทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล 
 พฒันาความรู้ในงานให้ลกึซึง้ เชน่ 

การวางแผน การวิเคราะห์โครงการ,  
การบริหารเงินสด (cash management)  
การบริหารความเสี่ยง (Risk management) 
และการตดิตามประเมินผล 

 สร้างแรงจงูใจให้กบับคุลากร 
 สร้างวฒันธรรมองค์กร 

5. กฎหมาย กฎระเบียบ ควรมี 
ความเหมาะสมเอือ้ตอ่การปฏิบตังิาน 
ควรมีการชีแ้จง หรือทําให้ชดัเจนยิง่ขึน้ 
(grey area) เพ่ือลดอปุสรรค 
ด้านกระบวนการ ขัน้ตอน สง่ผลให้
ระยะเวลาในการดําเนินงานลดลง 

 กรณีกฎหมายท่ีขาดความยืดหยุน่ก็ปรับให้เหมาะสม 
มากยิง่ขึน้ เน่ืองด้วย การบริหารหนีมี้เร่ืองของ timing  
เข้ามาเก่ียวข้อง (ตลาดเปล่ียนแปลงตลอด) การใช้เวลา
ในการดําเนินงานมาก ยอ่มสง่ผลตอ่ต้นทนุ เชน่ กรณี 
การไถ่ถอนก่อนกําหนด เป็นต้น 

 กรณีกฎหมายเปิดช่องมากเกินไป (ไมมี่การกําหนด
กฎเกณฑ์) ก็ควรมีการกําหนดให้ชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

 ปรับกฎหมายให้เอือ้ตอ่การออก Product ทางการเงิน
ใหม่ๆ  
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เป้าหมาย/ ทศิทางในการดาํเนินงาน วิธีการในการดาํเนินการ พัฒนา หรือปรับปรุงองค์กร 

6. มีสถานที่ทาํงานให้มีเหมาะสม   ดําเนินการจดัหาสถานท่ีทํางาน โดยจะต้องไมไ่กล 
จากกระทรวงการคลงัเน่ืองด้วยมีความจําเป็นต้องอยูใ่กล้
ผู้บริหารระดบัสงูเพ่ือทําให้งานมีความรวดเร็วมากยิ่งขึน้ 
(งานของ สบน. ต้องอาศยัความรวดเร็ว) 

7. มีการใช้ระบบสารสนเทศ ระบบงาน

เพ่ือสนบัสนนุการทํางาน 
 พฒันาระบบสารสนเทศ ระบบงานให้มีประสทิธิภาพ 
และมีการใช้ประโยชน์จากระบบตา่งๆให้คุ้มคา่ 

8. สร้างความเข้าใจเก่ียวกบั“หนีส้าธารณะ” 
แก่ประชาชน และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 ประชาสมัพนัธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ท่ีเก่ียวข้อง 
กบั “หนีส้าธารณะ” กบัประชาชน และหนว่ยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องอยา่งตอ่เน่ือง 

ตารางท่ี 3.5 ตารางสรุปผลสมัภาษณ์ผู้บริหารเก่ียวกบัเป้าหมาย/ทิศทางของ สบน. 
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3.5 ผลการประชุมระดมความเห็นจากผู้ที่เก่ียวข้อง ที่มีต่อร่างแผนยุทธศาสตร์สํานักงาน
บริหารหนีส้าธารณะ พ.ศ. 2553-2556 

 สํานกังานบริหารหนีส้าธารณะ ได้จดัให้มีการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือระดมความเห็น
ผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของสํานกังานบริหารหนีส้าธารณะในภาคส่วนต่างๆท่ีมีต่อการ
ดําเนินงานของสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ และความเห็นท่ีมีต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ของ
สํานกังานบริหารหนีส้าธารณะโดยจดักิจกรรมในวนัท่ี 1 เมษายน 2553 ณ ห้องประชมุ สํานกังาน
เศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 

การกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการประชมุเชิงปฏิบตัิการ สํานกังานบริหารหนีส้าธารณะได้
กําหนดกลุ่มเป้าหมายจากผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของสํานกังานบริหารหนีส้าธารณะ 
โดยแบง่เป็น 4 กลุม่สําคญั อนัประกอบด้วย 

1) กลุ่มหน่วยงานกลาง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงบประมาณ สํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิและกรมบญัชีกลาง เป็นต้น 

2) กลุ่มสถาบันการเงิน (Primary Dealers) เช่น ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สํานกังานประกนัสงัคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) เป็นต้น 

3) กลุ่มรัฐวิสาหกิจ เช่น บริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย เป็นต้น และ 

4) กลุ่มหน่วยงานราชการ เช่น กรมทางหลวง กรมชลประทาน เป็นต้น 
 
การระดมความเห็นจากกลุ่มผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีการกําหนดประเด็น

ในการระดมความเห็น 3 ประเด็นสําคญั เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการกําหนดยทุธศาสตร์ของสํานกังาน
บริหารหนีส้าธารณะดงันี ้

 

1) ท่านและองค์กรของท่านมีความคาดหวังและความต้องการ ต่อบทบาท ภารกิจ และ

ทิศทางของสํานกังานบริหารหนีส้าธารณะอยา่งไร ?  

2) ท่านคิดว่า  ร่างแผนยุทธศาสตร์ ท่ี กําหนดไว้  มีความเหมาะสม  สอดคล้องกับ 

ความต้องการและความคาดหวงัขององค์กรของท่านหรือไม ่อยา่งไร ? 

3) ร่างแผนยทุธศาสตร์ดงักลา่วควรจะปรับแก้ไขหรือเพิ่มเตมิในประเดน็ใดหรือไม ่อยา่งไร ?  

 
 



โครงการปรับปรงุและพัฒนาวสิยัทัศน ์พันธกจิ แผนยทุธศาสตร ์ 
และการบรหิารความเสีย่งของสํานักงานบรหิารหนีส้าธารณะ 

 

 40

 

3.5.1 ผลการระดมความเห็นเก่ียวกับความคาดหวังและความต้องการต่อ 
การดาํเนินงานของสาํนักงานบริหารหนีส้าธารณะ 

ผลท่ีได้รับจากการระดมความเห็นจากกลุ่มผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็น
คําถามท่ีมีต่อความคาดหวังและความต้องการต่อการดําเนินงานของสํานักงานบริหารหนี ้
สาธารณะ พบวา่ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ได้ให้ความเห็นในด้านตา่งๆ ดงัสรุปได้ดงันี ้

 การดาํเนินงานเก่ียวกับตราสารหนี ้

o การกําหนดมาตรฐานตราสารหนี้ ควรท่ีจะมีการกําหนดมาตรฐานตราสารหนี ้ 
ทัง้ในเร่ืองของการคิดดอกเบีย้ การนับวันการถือครอง ระยะเวลาการถือครอง 
ครบกําหนดของตราสารหนีใ้ห้เป็นมาตรฐานเดียวกนั 

o การกําหนดแผนการกู้เงินให้ชัดเจนและต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพ่ือให้การออก 
ตราสารหนีไ้มเ่กิดการมกระจกุตวัอยูแ่คช่่วงเวลาใดเวลาหนึง่ และทัว่ถึงในทกุกลุม่ 
รวมถึงทําให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถเตรียมความพร้อมและวางแผน 
ในการดําเนินงานของหน่วยงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

o การจัดทําและแจ้งตารางการประมูล/ตารางการออกตราสารให้ชัดเจน และ
ล่วงหน้าเพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ทางด้านแหล่งเงินกู้  และหน่วยงานท่ี
ต้องการใช้เงินสามารถเตรียมความพร้อม และวางแผนการดําเนินงานได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

 การเป็นผู้ให้คาํปรึกษา/คาํแนะนํา รวมถึงสนับสนุนในเร่ืองของการบริหารหนี ้ 
การบริหารความเส่ียง ตลอดจนวิธีการดําเนินการภายใต้ข้อตกลงการกู้เงิน  
กับหน่วยงานที่ขอกู้เงิน โดยการให้คําปรึกษา/คําแนะนํา การสนบัสนุนนัน้จะต้อง
เร่ิมตัง้แต่ก่อนท่ีหน่วยงานท่ีต้องการใช้เงินขอกู้ ระหว่างการกู้ เงินหากหน่วยงานท่ีขอกู้
นัน้มีความต้องการในการชําระเงินก่อนกําหนด รวมถึงการติดตามโครงการของแตล่ะ
หน่วยงานท่ีมีการขอกู้ เงิน เพ่ือมิให้สง่ผลตอ่การชําระคืนเงินกู้ของหน่วยงาน 

 การเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือให้การดําเนินงานทัง้ของหน่วยงาน 
ท่ี ขอกู้  และ สํานัก งานบ ริหารห นี ส้ าธารณะเ ป็น ไปอย่ า ง มีประสิท ธิภาพ  
หากมีการจัดทําคู่มือ ขัน้ตอนต่างๆ วิธีการในการขอกู้ เงิน การบริหารหนี ้การชําระ
เ งินกู้ ผ่ านช่องทางต่างๆ  เ ช่น  เว็บไซต์รวมถึงการใ ห้ความ รู้ เ พ่ือสนับสนุน 
การเขียนโครงการเงินกู้  โดยการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้และวิธีการอาจ 
อยูใ่นรูปแบบตา่งๆ 
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o เอกสาร/คู่มือต่างๆ เช่น การจัดทําคู่มือแนวทางปฏิบตัิ ขัน้ตอน วิธีการทํางาน 
ท่ีชดัเจน ในการกู้ เงิน การบริหารหนี ้การชําระเงินกู้  รวมถึงการให้คําอธิบายตา่งๆ
ให้ชดัเจน 

o การเป็นศูนย์รวมขอ้มูลต่างๆ เช่น ข้อมลูต้นทนุทางการเงินของแหลง่เงิน ตลอดจน
เง่ือนไขท่ีต้องปฏิบตัติา่งๆ 

o การจัดฝึกอบรม /สัมมนาต่างๆ  ทัง้กรณีท่ีดําเนินการเอง  และการร่วมมือ 
กบัหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการให้ความรู้ 

 การปรับปรุงกฎระเบียบ  หลักเกณฑ์  ให้ มีความยืดหยุ่น  เ พ่ือสนับสนุน 
การดําเนินงานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึน้ เน่ืองจากบางกรณีการขาดความยืดหยุ่น
สง่ผลโดยตรงตอ่การกู้ เงิน 

 การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทัง้หน่วยงานแหลง่เงินกู้  และหน่วยงาน
ท่ีขอกู้ /ขอคํ า้ประกัน  จะต้อง มีการประสานงาน ท่ีรวดเ ร็ว  และไม่ซํ า้ ซ้อน  
หากมีการเปล่ียนแปลงผู้ ประสานงานในแต่ละเร่ืองควรมีการแจ้งให้หน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องรับทราบ 

 การบริการอ่ืนๆ 

o เป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินการจัดจ้างหน่วยงานท่ีดําเนินการจัดอันดับ 
(Rating) ให้กบัหนว่ยงานอ่ืนๆ 

o การคิดอตัราค่าธรรมเนียมการคํา้ประกนั (Charge fee) ควรมีการจดัลําดบั 
อัตราคํา้ประกันให้สะท้อนกับระดับความเส่ียงของหน่วยงานท่ีขอคํา้ประกัน  
และการประเมินอัตราค่าธรรมเนียมการคํ า้ประกัน  ควรระบุหลักเกณฑ์ 
การประเมิน ปัจจยัท่ีนํามาประเมิน และผู้ประเมิน 

 ระบบข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูล 

o การเปิดเผยผลการประมลูในกรณีท่ีการเปิดเผยข้อมลูเหล่านีอ้ยู่ในอํานาจหน้าท่ี
ของสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสควรมีการเปิดเผย
ข้อมลูการประมลูทกุประเภทให้แก่ผู้ เข้าร่วมประมลูทราบทกุครัง้ ถึงผู้ ท่ีประมลูได้ 
อตัราดอกเบีย้ เป็นต้น 

o การเปิดเผยข้อมูลอ่ืนๆให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรมีการจัดส่งข้อมูล 
ให้รวดเร็วมากยิ่งขึน้ เพ่ือให้ทนัตอ่สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
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o ศนูย์ข้อมลูท่ีปรึกษาไทย ระบบมกัมีปัญหาอยู่บ่อยครัง้ ควรมีการปรับปรุงระบบ 
ให้มีความเสถียรมากกวา่นี ้

 

3.5.2 ผลการระดมความเหน็ต่อยุทธศาสตร์ 

ในส่ วนของประ เด็นความ เ ห็นจากกลุ่ มผู้ รั บบ ริการและผู้ มี ส่ วน ไ ด้ส่ วน เ สีย 
ท่ีมีต่อร่างยุทธศาสตร์ของสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ พบว่ากลุ่มผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ 
สว่นเสีย ได้มีความเห็นตอ่ร่างยทุธศาสตร์ท่ีจดัทําขึน้ในภาพรวม และในแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ 
ดงัสรุปได้ดงันี ้

 ความเห็นต่อภาพรวม ต้องการเห็นบทบาทของสํานกังานบริหารหนีส้าธารณะ  
และแนวทางในการนํายทุธศาสตร์ไปสูก่ารปฏิบตัท่ีิชดัเจน เป็นรูปธรรม 

o อยากให้ระบุบทบาทท่ีชัดเจนของสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะในอีก 4-5 ปี
ข้างหน้า  รวมถึงการมองภาพรวมการบริหารหนีข้องประเทศ โดยมุ่งเน้น 
จดุท่ีมีความจําเป็นเร่งดว่นในการบริหารหนีส้าธารณะ 

o ร่างยุทธศาสตร์นี เ้ ป็นเพียงกรอบแต่ยังขาดรายละเอียด  ทําให้ยังไม่ เ ห็น 
ความชดัเจนท่ีจะนํายทุธศาสตร์นีไ้ปสูก่ารปฏิบตัิ เป้าประสงค์คอ่นข้างนามธรรม 
และกว้าง ไมมี่ผลสมัฤทธ์ิทางเศรษฐศาสตร์ 

o ด้านมิติผู้ รับบริการ/ลกูค้า อยากให้ให้นํา้หนกักบัทางหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืนๆเพิ่มมากขึน้ เน่ืองจากเป้าหมายต่างๆเน้นนํา้หนักไปท่ีภายใน
องค์กร และการตอบสนองตอ่รัฐบาล 

 ความเห็นต่อวิสัยทัศน์ จะถูกกล่าวถึงคําว่า “เป็นมืออาชีพ” จึงมีความเห็นว่า  
การเป็นมืออาชีพแล้วสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ จะต้องสามารถดําเนินการ
ตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ได้  จะต้องเป็นอิสระจากภาคการเมืองเพ่ือให้ 
การบริหารงานเป็นไปได้อย่างตอ่เน่ือง การบริหารงานจะต้อง conservative น้อยลง 
มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัต้องเพิ่มบทบาทการวิเคราะห์และช่วยหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องในการตดัสนิใจ 
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 ความเหน็ต่อประเดน็ยุทธศาสตร์ 

o ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 “การบริหารจัดการหนีส้าธารณะในเชิงรุก  
(Pro-active Debt Management)” การทํางานเชิงรุกมิใช่เฉพาะด้านการควบคมุ 
กํากบั แตต้่องการให้มุ่งเน้นในด้านของการให้คําแนะนําและการให้บริการเป็นไป
ในเชิงรุก เพ่ือสามารถตอบสนองความคาดหวงัของผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง/ผู้ มีสว่นได้
สว่นเสีย 

 การจดัสรรเงินให้กับหน่วยงานต่างๆ ควรจะจดัสรรตามระดบัความสามารถ
ของหน่วยงาน หรือผลประกอบการของหน่วยงาน 

 “แผนบริหารหนีส้าธารณะ มีความชัดเจน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามนโยบายรัฐบาล” ควรให้ครอบคลมุถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมในด้าน Infrastructure ด้วย และควรมีการแจ้งข้อมลูของกรอบเงินกู้  
ของแตล่ะหน่วยงาน 

 การประเมินความพึงพอใจของผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเห็น
วา่ควรจะมีการประเมินความพงึพอใจทนัทีทางโทรศพัท์ 

o ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ”พัฒนาตลาดตราสารหนีใ้ห้เป็นเสาหลัก 
ทางการเงินเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบการเงิน” ควรมีการ
ขยายความเพ่ือให้เกิดความชัดเจน มีการระบุขอบเขตและการพัฒนาตลาด 
ตราสารหนีจ้ะต้องเช่ือมโยงกบัตลาดทนุ ตลาดเงิน และต้องมีความสอดคล้องกบั
นโยบายรัฐบาล และการให้ความสําคญักบัตลาดรอง (Secondary Market) 

 การพัฒนาตลาดตราสารหนี  ้ควรรวมถึงการกําหนดมาตรฐานตราสารหนี ้
(การคิดดอกเบีย้ การนับวัน ระยะเวลาการถือครบกําหนด) การบริหาร 
ตราสารหนีท้ัง้ในด้านจํานวนรุ่นของตราสาร และปริมาณในแต่ละรุ่น รวมถึง
กระจายการออกตราสารหนีใ้ห้สม่ําเสมอตลอดทัง้ปี และการ matching  
แหลง่เงินทนุ ซึง่สง่ผลตอ่ต้นทนุแหลง่เงินทนุ 

 เ พ่ือการพัฒนาตลาดตราสารหนีส้่งผลให้เกิดการ  “พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ท่ีหลากหลายเพ่ือรองรับความต้องการของนกัลงทุน” การเปิดให้ภาคเอกชน 
เข้ามามีส่วนร่วม Public Private Partnerships (PPPs) รวมถึงการศกึษา
ความเป็นไปได้ในการจัดกองทุนเพ่ือระดมทุนโดยสํานักงานบริหารหนี ้
สาธารณะเป็นผู้ ดําเนินงาน 
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 การเป็นแหลง่ระดมทนุท่ียัง่ยืนในประเทศยงัขาดความชดัเจน 

 อยากให้เพิ่มตวัชีว้ดัในเร่ืองของ Turnover Ratio Size 

o ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 “พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ”  
ด้านระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีได้มีการนําระบบใหม่ๆเข้ามาช่วย
สนับสนุนการดําเนินงานนัน้ ทางบุคลากรของสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ 
ควรจะมีความเช่ียวชาญในระบบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสามารถให้คําแนะนํา ตอบข้อ
ซกัถามแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สามารถใช้ระบบด้อยา่งตอ่เน่ือง 

 ระบบ GFMIS SOE ในปัจจุบนัรัฐวิสาหกิจต้องใช้คู่ขนานทัง้ระบบเก่าและ
ระบบใหม่ โดยทางบุคลากรของสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะเองยังขาด
ความชํานาญในการให้คําปรึกษา ตอบข้อซกัถามให้กบัหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

 

3.3 ผลการระดมความเหน็ประเดน็อ่ืนๆ 

ในการระดมความเห็นของกลุ่มผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่ากลุ่มผู้ รับบริการ
และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ยังได้ให้ความเห็นถึงประเด็นอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากประเด็นการระดม
ความเห็นท่ีได้กําหนดไว้ ดงัสรุปประเดน็สําคญัได้ดงันี ้

 ควรมีการนําเสนอผลการประชุมความคิดเห็นของผู้ มีส่วนเก่ียวข้องได้รับทราบ  
และเพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรู้สกึถึงความมีสว่นร่วม และให้ความร่วมมือในครัง้ถดัไป 
ควรมีการแจ้งผลถึงความสามารถในการดําเนินงานตามความเห็นท่ีได้เสนอแนะไป  
โดยหากกรณีใดไมส่ามารถดําเนินการได้ก็ควรจะบอกเหตผุลให้หน่วยงานได้รับทราบ 

 การเข้าร่วมประชมุกบัทางสํานกังานบริหารหนีส้าธารณะควรมีการจดัทําและสง่รายงาน
การประชมุให้หน่วยงาน 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร  
และทศิทางการดาํเนินงานในอนาคต 

4.1 ผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร (SWOT Analysis) 

 จากข้อมูลประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องในข้างต้น 
สํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ ได้ใช้วิธีการ SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในเก่ียวกบัทรัพยากรและกระบวนการบริหารงานภายใน เพ่ือระบถุึงจดุแข็ง (Strengths) และ
จดุอ่อน (Weaknesses) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือท่ีจะระบถุึงปัจจยัโอกาส 
(Opportunities) และข้อจํากัดหรืออุปสรรค (Threats) ของสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ เป็น
ดงันี ้

 

จุดแข็ง / ความโดดเด่น / ความเช่ียวชาญ (Strengths) 

 ด้านบุคลากร : มีความซื่อสตัย์ ทํางานตรงไปตรงมา ไม่มีเร่ืองผลประโยชน์เข้ามา
เก่ียวข้อง/มีความสามารถ มีความเช่ียวชาญ ทํางานรวดเร็ว ทํางานในเชิงรุก  
(Pro-active)/บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่ค่อนข้างมาก (Young Generation) ทําให้
สามารถรับกบัการเปล่ียนแปลงได้คอ่นข้างดี กล้าตดัสนิใจ มีความเช่ือมัน่ในตวัเองสงู 

 ขนาดขององค์กร ด้วยสํานกังานบริหารหนีส้าธารณะเป็นองค์กรท่ีมีขนาดเลก็ จํานวน
บคุลากรมีไมม่าก ทําให้มีความคลอ่งตวัในการทํางาน สามารถปรับเปล่ียนได้เร็ว  

 สํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ เป็นองค์กรเดียวท่ีทําหน้าท่ีในการกู้ เงินในนาม 
ของประเทศ  มีความเช่ียวชาญด้านการบริหารหนี  ้ทําให้ได้รับความเช่ือมั่น 
จากหน่วยงานสถาบนั และมีโอกาสได้รับการแบ่งปัน case study ท่ีเก่ียวข้องกบั
ประสบการณ์ในการนําเคร่ืองมือทางการเงินตา่งๆไปใช้ของสถาบนัการเงิน 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 

 สํ านัก งานบ ริหารห นี ส้ าธา รณะ  เ ป็นอง ค์กร ท่ี ขึ น้ กับก ระทรว งกา รคลัง  
ต้องประสานงานด้านนโยบายจากภาครัฐ  ส่งผลให้ขาดความเป็นอิสระ 
ในการตดัสินใจ ขาดความเป็นอิสระในการดําเนินงาน ถูกแทรกแซงได้ง่าย ทําให้ 
เกิดความเส่ียงได้ง่ายทัง้กบัองค์กรและผู้ปฏิบตังิาน 

 ด้านระบบบริหารจดัการทรัพยากรบคุคล 
o อตัราการหมนุเวียนบุคลากร (Employee Turnover) ของบคุลากรค่อนข้างสงู  

ทําให้การดําเนินงานขาดความต่อเน่ือง บคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถลาออก
ไปทํางานกับองค์กรอ่ืนท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่า หรือมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ี
การงาน เน่ืองจากระบบความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) ท่ียงัขาด 
ความชดัเจน เป็นสาเหตหุลกัท่ีสง่ผลให้บคุลากรลาออก 

o ตําแหน่งงานของบุคลากรในปัจจุบันบางส่วนยังไม่มีกฎหมายรองรับ (ยังไม่มี
ตําแหน่งอยา่งเป็นทางการ) 

o ระบบคา่ตอบแทนไมส่อดคล้องกบัหน่วยงานท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั  
o ระบบการสรรหา เน่ืองด้วยสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะเป็นหน่วยงานท่ีต้อง

อาศัยบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะทางเป็นส่วนใหญ่ ทําให้การสรรหาบุคลากร 
ท่ีมีความรู้เฉพาะด้านในการปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการบริหารจดัการภายในองค์กร 
(Support Unit) เป็นไปได้ยาก เน่ืองจากโอกาสในการเติบโตในสายงานบริหาร
คอ่นข้างจํากดั 

o การจัดสรรบุคลากรจะให้ความสําคญักับการจัดสรรบุคลากรไปยังหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบดแูลภารกิจของ สํานกังานบริหารหนีส้าธารณะ  

o การพัฒนาบุคลากร บุคลากรยงัขาดความรู้ใหม่ๆเก่ียวกับนวตักรรม เคร่ืองมือ 
ทางการเงินในตลาดสากล รวมถึงความรู้ด้านระเบียบวินยัการคลงัและพสัด ุ

o ไมส่ามารถเพิ่มหรือลดบคุลากรได้ตามภาวะเศรษฐกิจ  
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 ด้านการบริหารจดัการภายใน 
o การประสานงานระหวา่งหน่วยงานภายใน สํานกังานบริหารหนีส้าธารณะ ยงัขาด

ประสิทธิภาพ รวมถึงกรณีงานท่ีต้องอาศยัความร่วมมือมากกว่า 1 สํานกั มกัเกิด
ปัญหาการหาเจ้าภาพไมไ่ด้ สง่ผลตอ่การดําเนินงานภาพรวมขององค์กร 

o บคุลากร สํานกังานบริหารหนีส้าธารณะ เป็นลกัษณะตา่งคนตา่งทํางาน ขาดการ
ส่ือสาร 

o โครงสร้างองค์กรในปัจจุบันทําให้งานบางอย่างขาดผู้ รับผิดชอบและผลักดัน 
ท่ีชดัเจน 

o ขาดหน่วยงาน และเจ้าภาพท่ีทํางานด้านวิจยัและวิชาการอยา่งแท้จริง  

 ด้านกฎหมาย กฎระเบียบบางข้อไม่สอดคล้องกบัแนวทางการปฏิบตัิงาน ทําให้เป็น
อุปสรรค หรือเพิ่มความซํา้ซ้อนในการปฏิบัติงาน/ไม่เอือ้ในการออกผลิตภัณฑ์
ทางการเงินใหม่ๆ รวมถึงกฎหมายบางเร่ืองยงัไม่สามารถตีความได้ชดัเจน ทําให้เกิด
ความสบัสนในการตีความ ทําให้การทํางานลา่ช้า 

 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ียังไม่สมบูรณ์เน่ืองจาก ผู้ ใช้งานระบบขาด 
ความร่วมมือในการเข้าไปใช้ระบบ ทําให้ฐานข้อมลูในระบบไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ 
ข้อมูลไม่ up-to-date ทําให้ผู้ ท่ีต้องการใช้ข้อมลูไม่สามารถนําข้อมลูภาพรวมไป
วิเคราะห์ได้  

 สถานท่ีของสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ ค่อนข้างคบัแคบ ส่งผลต่อการบริหาร
จดัการภายใน การปฏิบตังิานของบคุลากร การเพิ่มอตัราของบคุลากร อีกทัง้ยงัสง่ผล
ต่อภาพลักษณ์ของ สํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ กรณีท่ีต้องรับรองหน่วยงาน
ภายนอก 

 ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านความรู้ท่ี เ ก่ียวข้องกับหนีส้าธารณะและความรู้ 
ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะแก่ประชาชนและ
บคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 

โอกาส (Opportunities) 

 การท่ีสํานกังานบริหารหนีส้าธารณะ เป็นหน่วยงานท่ีรับมอบหมายในการขบัเคล่ือน
นโยบายจากรัฐบาลเพิ่มขึน้ สง่ผลให้สํานกังานบริหารหนีส้าธารณะ เป็นท่ีรู้จกัมากขึน้
ทัง้ในด้านองค์กรและความเข้าใจในภารกิจของสํานกังานบริหารหนีส้าธารณะ  
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 เคร่ืองมือทางด้านการเงินใหม่ๆ  ท่ีเกิดขึน้ในตลาดการเงิน สง่ผลตอ่รูปแบบการบริหาร
จดัการหนีแ้ละจัดหาเงินทุนท่ีสามารถบริหารหนีส้าธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ 

 
ข้อจาํกัดหรืออุปสรรค (Threats) 

 ปัจจัยด้านการเมือง การเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเมือง ส่งผลต่อการ
ดําเนินงานของ สํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ ทัง้ในส่วนของนโยบายการกู้ เงิน 
ของรัฐบาล และการจดัสรรงบชําระหนี ้

 ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ จากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมาก สง่ผลให้
ต้นทนุเงินกู้ มีการปรับตวัคอ่นข้างเร็ว การหาแหลง่เงินกู้ มีความลําบากมากยิ่งขึน้  

 ปัจจัยด้านกฎหมาย ความไม่ยืดหยุ่นของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกัน 
การทจุริต ความโปร่งใส ส่งผลทําให้การทํางานติดขดั เกิดความล่าช้า เน่ืองจากต้อง
ผ่านกระบวนการหลายขัน้ตอนกว่าจะได้รับการอนมุตัิ ส่งผลให้การกู้ เงินไม่ได้ต้นทนุ 
ท่ีเหมาะสม 

 

4.2 การจัดลาํดบัความสาํคัญสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 
 

การจัดลําดับความสําคัญของสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์มีจุดประสงค์สําคัญใน 
การแสวงหาปัจจยัสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กรท่ีสําคญั เพ่ือนําไปสู่การกําหนด
ยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยท่ีเก่ียวข้องมากท่ีสุด โดยเกณฑ์ 
การจดัลําดบัความสําคญัสภาพแวดล้อมทางยทุธศาสตร์ ประกอบด้วย 3 เกณฑ์ 

1. ความเก่ียวข้องและมีผลกระทบโดยตรงตอ่ประสทิธิภาพและประสทิธิผลขององค์กร 
2. การตอบสนองความต้องการของประชาชนและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 
3. มีผลตอ่การพฒันาองค์กรและการบริหารจดัการ  
 
Scale การให้คะแนน (1-3 คะแนน) 
 3 คะแนน : เก่ียวข้องและมีผลกระทบสงู 
 2 คะแนน : เก่ียวข้องและมีผลกระทบในระดบัปานกลาง 
 1 คะแนน : เก่ียวข้องและมีผลกระทบน้อย 
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จุดแข็ง / ความโดดเด่น / ความเช่ียวชาญ 
(Strengths) 

เกณฑ์ 
1  

เกณฑ์ 
2  

เกณฑ์ 
3  

รวม
คะแนน  

ลาํดบั
ที่  

1. บคุลากรมีความรู้ความสามารถ มีความเช่ียวชาญ 
มีความซ่ือสตัย์ กล้าตดัสนิใจ มีความเช่ือมัน่ 
ในตวัเอง รวมถึงสามารถรับกบัการเปล่ียนแปลงได้ 

3 3 3 9 1 

2. องค์กรมีขนาดเลก็ ทําให้มีความคลอ่งตวั 
ในการทํางาน สามารถปรับเปล่ียนได้เร็ว  

3 2 3 8 2 

3. เป็นองค์กรเดียวท่ีทําหน้าท่ีในการกู้ เงินในนาม 
ของประเทศ มีความเช่ียวชาญด้านการบริหารหนี ้
และได้รับความเช่ือมัน่จากหน่วยงานสถาบนั  

3 2 2 7 3 

ตารางท่ี 4.1 การจดัลําดบัความสําคญัของจดุแข็ง / ความโดดเดน่ / ความเช่ียวชาญ 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
เกณฑ์ 

1 
เกณฑ์ 

2 
เกณฑ์ 

3 
รวม

คะแนน 
ลาํดบั
ที่ 

1. องค์กรขาดความเป็นอิสระในการบริหารงาน  
มกัถกูแทรกแซงงา่ย ทําให้เกิดความเส่ียง 
ทัง้กบัองค์กรและผู้ปฏิบตังิาน 

3 3 3 9 1 

2. ระบบบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลท่ียงัไมช่ดัเจน 
เป็นรูปธรรม (ระบบสรรหาบคุลากร ระบบพฒันา
บคุลากร ระบบคา่ตอบแทนและจงูใจบคุลากร 
ระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
รวมถึงระบบบริหารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพยากร
บคุคล) 

3 2 3 8 2 

3. การบริหารจดัการภายในองค์กร การประสานงาน
ระหวา่งหนว่ยงานภายในยงัขาดประสทิธิภาพ 
รวมถึงปัญหาการหาผู้ รับผิดชอบหลกั 
ในบางโครงการท่ีต้องอาศยัความร่วมมือมากกวา่ 
1 สํานกั สง่ผลตอ่การดําเนินงานภาพรวม 
ขององค์กร 

2 2 3 7 3 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 
เกณฑ์ 

1 
เกณฑ์ 

2 
เกณฑ์ 

3 
รวม

คะแนน 
ลาํดบั
ที่ 

4. กฎหมาย กฎระเบียบ บางข้อไมส่อดคล้อง  
เพิ่มความซํา้ซ้อน ไมส่นบัสนนุ หรือเป็นอปุสรรค
ตอ่การดําเนินงานองค์กร รวมถึงกฎหมายบางเร่ือง
ยงัขาดการตีความท่ีชดัเจน ทําให้เกิดความสบัสน 
สง่ผลตอ่การทํางานท่ีลา่ช้า 

3 2 3 8 2 

5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมลู
ยงัไมส่มบรูณ์ เน่ืองด้วยบคุลากรยงัไมใ่ห้ 
ความร่วมมือในการใช้งานอยา่งจริงจงั สง่ผลให้ 
ไมส่ามารถดงึข้อมลูจากระบบมาวิเคราะห์ 

2 1 2 5 5 

6. สถานท่ีคบัแคบไมเ่อือ้อํานวยตอ่การปฏิบตังิาน
ของบคุลากร 

2 1 2 5 5 

7. ขาดการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง
กบัหนีส้าธารณะ และบทบาทหน้าท่ีขององค์กร 
แก่ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

2 3 1 6 4 

ตารางท่ี 4.2 การจดัลําดบัความสําคญัของจดุออ่น 
 
 

โอกาส (Opportunities) 
เกณฑ์ 

1 
เกณฑ์ 

2 
เกณฑ์ 

3 
รวม

คะแนน 
ลาํดบั
ที่ 

1. การได้รับมอบหมายในการขบัเคลื่อนนโยบาย 
จากรัฐบาลมากขึน้ สง่ผลให้องค์กรเป็นท่ีรู้จกั 
มากยิง่ขึน้ 

3 2 2 7 2 

2. การเกิดนวตักรรมเคร่ืองมือทางการเงินเพิม่ขึน้ 
ในตลาดการเงิน สง่ผลให้องค์กรสามารถ 
หารูปแบบ/วิธีในการบริหารจดัการหนีแ้ละ 
การจดัหาเงินทนุได้มีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ 

3 3 3 9 1 

ตารางท่ี 4.3 การจดัลําดบัความสําคญัของโอกาส 
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ข้อจาํกัดหรืออุปสรรค (Threats) 
เกณฑ์ 

1 
เกณฑ์ 

2 
เกณฑ์ 

3 
รวม

คะแนน 
ลาํดบั
ที่ 

1. การเปล่ียนแปลงนโยบายทางการเมืองสง่ผล 
ตอ่การดําเนินงานขององค์กร 

3 1 3 7 2 

2. ภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลง และมี 
ความผนัผวน สง่ผลตอ่การปรับตวัของต้นทนุเงินกู้  

3 2 3 8 1 

3. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกนัการทจุริต 
ความโปร่งใสยงัขาดความยืดหยุน่ ทําให้ 
การทํางานตดิขดั เกิดความลา่ช้า สง่ผลตอ่
ความสามารถในการกู้ เงินทําให้ไมไ่ด้ต้นทนุ 
ท่ีเหมาะสม 

2 2 2 6 3 

ตารางท่ี 4.4 การจดัลําดบัความสําคญัของข้อจํากดัหรืออปุสรรค 
 
 จากการวิเคราะห์ความสําคญัของสภาพแวดล้อมตามเกณฑ์การจดัลําดบัความสําคญั
สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดไว้ สามารถนํามาสรุปเป็นผลการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis ตามตารางท่ี 4.5 ได้ดงันี ้  
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จุดแข็ง (Strengths) 

1. บคุลากรมีความรู้ความสามารถ 
มีความเช่ียวชาญ มีความซ่ือสตัย์ กล้าตดัสนิใจ  
มีความเช่ือมัน่ในตวัเอง รวมถงึสามารถรับ 
กบัการเปล่ียนแปลงได้ 

2. องค์กรมีขนาดเลก็ ทําให้มีความคลอ่งตวั 
ในการทํางาน สามารถปรับเปล่ียนได้เร็ว 

3. เป็นองค์กรเดียวท่ีทําหน้าท่ีในการกู้ เงิน 
ในนามของประเทศ มีความเช่ียวชาญ 
ด้านการบริหารหนี ้และได้รับความเช่ือมัน่ 
จากหน่วยงานสถาบนั 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. องค์กรขาดความเป็นอิสระในการบริหารงาน  

มกัถกูแทรกแซงง่าย ทําให้เกิดความเส่ียงทัง้กบัองค์กร
และผู้ปฏิบติังาน  

2. ระบบบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลท่ียงัไมช่ดัเจน  
เป็นรูปธรรม 

3. กฎหมาย กฎระเบียบ บางข้อไม่สอดคล้อง  
เพิ่มความซํา้ซ้อน ไมส่นบัสนนุ หรือเป็นอปุสรรค 
ตอ่การดําเนินงานองค์กร รวมถงึกฎหมายบางเร่ือง 
ยงัขาดการตีความท่ีชดัเจน ทําให้เกิดความสบัสน 

4. การบริหารจดัการภายในองค์กร การประสานงาน
ระหวา่งหน่วยงานภายในยงัขาดประสทิธิภาพ รวมถงึ
ปัญหาการหาผู้ รับผิดชอบหลกัในบางโครงการ 
ท่ีต้องอาศยัความร่วมมือมากกว่า 1 สํานกั สง่ผลตอ่ 
การดําเนินงานภาพรวมขององค์กร  

5. ขาดการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง 
กบัหนีส้าธารณะ และบทบาทหน้าท่ีขององค์กร 
แก่ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมลู 
ยงัไมส่มบรูณ์ เน่ืองด้วยบคุลากรยงัไมใ่ห้ความร่วมมือ 
ในการใช้งานอยา่งจริงจงั สง่ผลให้ไมส่ามารถดงึข้อมลู
จากระบบมาวิเคราะห์  

7. สถานท่ีคบัแคบไมเ่อือ้อํานวยตอ่การปฏิบติังาน 
ของบคุลากร 

โอกาส (Opportunities) 
1. การเกิดนวตักรรมเคร่ืองมือทางการเงินเพิ่มขึน้ 

ในตลาดการเงิน สง่ผลให้องค์กรสามารถ 
หารูปแบบ/ วิธีในการบริหารจดัการหนีแ้ละ 
การจดัหาเงินทนุได้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 

2. การได้รับมอบหมายในการขบัเคล่ือนนโยบาย 
จากรัฐบาลมากขึน้ สง่ผลให้องค์กรเป็นท่ีรู้จกั 
มากย่ิงขึน้ 

ภยัคุกคาม (Threats) 
1. ภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลง และมีความผนัผวน 

สง่ผลตอ่การปรับตวัของต้นทนุเงินกู้  
2. การเปล่ียนแปลงนโยบายทางการเมืองสง่ผลตอ่ 

การดําเนินงานขององค์กร 

3. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกนัการทจุริต  
ความโปร่งใสยงัขาดความยืดหยุ่น ทําให้การทํางาน
ติดขดั เกิดความลา่ช้า สง่ผลตอ่ความสามารถ 
ในการกู้ เงินทําให้ไมไ่ด้ต้นทนุท่ีเหมาะสม 

ตารางท่ี 4.5 ตารางสรุปการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
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4.3 การวิเคราะห์ TOWS Matrix 
 

จากข้อมลู SWOT Analysis ของสํานกังานบริหารหนีส้าธารณะ สามารถนํามากําหนด
ยทุธศาสตร์ท่ีเป็นไปได้ด้วยการใช้ TOWS Matrix โดยนําข้อมลูทัง้หมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบ
ความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์ ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจํากัด จุดอ่อนกับโอกาส  
และจดุอ่อนกบัข้อจํากดั ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ในข้อมลูแต่ละคู่ดงักล่าว ทําให้เกิด
ยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์ โดยสามารถแบง่ออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 

1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการนําข้อมลูการประเมินสภาพแวดล้อม 
ท่ีเป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกนั เพ่ือท่ีจะนํามากําหนดเป็นยทุธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก ทัง้นีจ้ากการท่ีองค์กรมีจุดแข็งภายใน ควรนํามาแสวงหา
ประโยชน์จากโอกาสท่ีองค์กรเผชิญอยู ่

2. กลยทุธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy) ได้มาจากการนําข้อมลูการประเมินสภาพแวดล้อม
ท่ีเป็นจดุแข็งและข้อจํากดัมาพิจารณาร่วมกนั เพ่ือท่ีจะนํามากําหนดเป็นยทุธศาสตร์
หรือกลยทุธ์ในเชิงป้องกนั ทัง้นีเ้น่ืองจากองค์กรมีจดุแข็งภายใน ขณะเดียวกนัองค์กร 
ก็เจอกบัสภาพแวดล้อมท่ีเป็นข้อจํากดัจากภายนอกท่ีองค์กรควบคมุไม่ได้ แต่องค์กร
สามารถใช้จดุแข็งท่ีมีอยูใ่นการป้องกนัข้อจํากดัท่ีมาจากภายนอกได้ 

3. กลยทุธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการนําข้อมลูการประเมินสภาพแวดล้อม 
ท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกนั เพ่ือท่ีจะนํามากําหนดเป็นยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไขทัง้นีเ้น่ืองจากองค์กรมีโอกาสท่ีจะนําแนวคิดหรือวิธีใหม่ๆ 
มาใช้ในการแก้ไขจดุออ่นท่ีองค์กรมีอยูไ่ด้ 

4. กลยทุธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการนําข้อมลูการประเมินสภาพแวดล้อม 
ท่ีเป็นจดุอ่อนและข้อจํากดัมาพิจารณาร่วมกนั เพ่ือท่ีจะนํามากําหนดเป็นยทุธศาสตร์
หรือกลยทุธ์ในเชิงรับ ทัง้นีเ้น่ืองจากองค์กรเผชิญกบัทัง้จดุอ่อนและข้อจํากดัภายนอก
ท่ีองค์กรไม่สามารถควบคุมได้จึงต้องพยายามลดจุดอ่อนภายในท่ีมีและหลีกเล่ียง
ข้อจํากดัภายนอก 
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TOWS Matrix 
Opportunities 

 
Threats  

 
Strengths  

 
SO Strategy 

  ศกึษา เรียนรู้ นวตักรรมเคร่ืองมือ 
ทางการเงินเพ่ือใช้ในการบริหาร 
หนีส้าธารณะอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 สง่เสริมบทบาทเชิงรุกในการขบัเคลื่อน
นโยบาย การให้คําปรึกษาแนะนํา 
และให้ข้อมลูกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 พฒันางานวิจยัและวิชาการเพ่ือสนบัสนนุ
การบริหารจดัการหนีส้าธารณะ 

ST Strategy 
 บริหารจดัการหนีส้าธารณะ 
ในเชิงรุก 
 บริหารจดัการหนีส้าธารณะ 
อยา่งมีวนิยั และเป็นไปตาม
ข้อกําหนด หลกัเกณฑ์ และ
ระเบียบท่ีกําหนด 

Weaknesses 
 

WO Strategy 
 ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ 
ท่ีเก่ียวข้องให้สนบัสนนุตอ่การนํา
นวตักรรมเครืองมือทางการเงิน 
มาใช้ในการบริหารจดัการหนีส้าธารณะ 
 สร้างเครือขา่ยความร่วมมือกบัองค์กร 
ท่ีเก่ียวข้อง 
 ประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง
กบัหนีส้าธารณะ รวมถงึบทบาทภารกิจ
ขององค์กรแก่ประชาชนและหนว่ยงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง 
 พฒันาระบบข้อมลูและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทนัสมยัและเช่ือมโยง 
กบัระบบท่ีเก่ียวข้อง 
 พฒันาระบบบริหารจดัการองค์กร 
ให้มีประสทิธิภาพ 
 พฒันาระบบทรัพยากรบคุคล 
ท่ีมีประสทิธิภาพ 

WT Strategy  
 การบริหารหนีส้าธารณะให้มี
ต้นทนุท่ีเหมาะสมและอยูภ่ายใต้
กรอบความเส่ียงท่ียอมรับได้ 
 การวางแผนการบริหารหนี ้
สาธารณะท่ีมีความชดัเจน 
 พฒันาระบบบริหารจดัการองค์กร 
ให้มีประสทิธิภาพ 
 

ตารางท่ี 4.6 TOWS Matrix 
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4.4 ทศิทางการดาํเนินงานและประเดน็ในการพัฒนาของสาํนักงานบริหารหนีส้าธารณะ  

จากข้อมลูท่ีได้ทําการศกึษา วิเคราะห์ ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการวิเคราะห์ 
ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กรตามแนวคิดTOWS Matrix 
สามารถสรุปทิศทางการดํา เ นินงานและประเด็น สําคัญในการพัฒนาของสํานักงาน 
บริหารหนีส้าธารณะในด้านตา่งๆได้ดงันี ้

 

“เป็นองค์กรท่ีมีความเช่ียวชาญในการบริหารหนี ้ ซึ่งเป็นการก่อหนี ้
โดยการกู้หรือการคํา้ประกัน การชําระหนี ้การปรับโครงสร้างหนี ้
และดาํเนินการอ่ืนที่เก่ียวข้องกับหนีส้าธารณะ ด้วยความเป็นมือ
อาชีพ “ 
 

เพ่ือนําไปสู่การบรรลทิุศทางดงักล่าว สํานกังานบริหารหนีส้าธารณะจะต้องมีการพฒันา
ในประเดน็สําคญั (Critical Issues) ดงันี ้

1) บริหารจดัการหนีส้าธารณะในเชิงรุก 

 การพฒันาแผนบริหารหนี ้ซึง่อิงจากงบชําระหนีท่ี้เป็นระบบควรมีแผนดําเนินงาน
ท่ีชัดเจน จัดทําแผนงานรองรับกรณีท่ีงบชําระหนีไ้ด้รับอนุมัติในสัดส่วนต่างๆ  
มี Model ท่ีพยากรณ์ภาวะในอนาคต 

 จดัทํา Model การ Projection เพ่ือดรูะดบัหนีส้าธารณะได้อย่างชดัเจน 
มากยิ่งขึน้ และรู้ภาระหนีท่ี้แท้จริง เพ่ือช่วยในการบริหารหนีใ้ห้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ 

 การบริหาร Project Finance โดยการวิเคราะห์ Structure, Return, Risk, 
Feasibility (เศรษฐกิจ และสงัคม) เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพให้โครงการ และแสวงหา
รูปแบบการระดมทุนท่ีเหมาะสม เป็นกลไลช่วยให้การดําเนินงานของโครงการ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เช่น การลงทุนของรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชน / 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น  

 การเป็นท่ีปรึกษา  ให้คําปรึกษา  แนะนํา  ให้ข้อมูล  เผยแพร่และถ่ายทอด 
องค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการหนีส้าธารณะ  ใ ห้กับหน่วยงาน  
และองค์กรตา่งๆ 
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และการบรหิารความเสีย่งของสํานักงานบรหิารหนีส้าธารณะ 
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 การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ท่ีเก่ียวข้องกับ “หนีส้าธารณะ” 
 กบัประชาชน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีถกูต้อง 

 พฒันางานวิจยัและวิชาการเพ่ือสนบัสนนุการบริหารจดัการหนีส้าธารณะ 

2) พฒันาตลาดตราสารหนี ้

 พฒันาตลาดตราสารหนีใ้ห้เป็นศนูย์กลางระดมทนุ และเป็นระบบ เพ่ือเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของระบบการเงิน 

 มีนวตักรรม เคร่ืองมือทางการเงินใหม่ๆ  ท่ีใช้ในตลาดสากล  

3) พฒันาองค์กร 

 การพฒันาด้านบคุลากร 

o พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบ 
การสรรหาบุคลากร (Recruitment) ให้เพียงพอและตรงกับความต้องการ
ขององค์กร การรักษาบุคลากรและแรงจูงใจของบุคลากรให้อยู่กับองค์กร
ด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรมพฒันาบุคลากร ระบบค่าตอบแทน
พิเศษ ระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) ท่ีชดัเจน 

o พฒันาความรู้ความสามารถของบคุลากรให้มีความรู้ความเช่ียวชาญในด้าน
ตา่งๆ เช่น ความรู้และข้อมลูด้านเศรษฐกิจ เคร่ืองมือทางการเงิน นวตักรรมื
ทางการเงิน ท่ีเกิดขึน้ในตลาดเงินและตลาดทุนทัง้ในระดับประเทศและ
ร ะ ดับ ส า ก ล  ค ว าม รู้ ท่ี ต ร ง กั บ สายงาน  การวิ เคราะ ห์ โครงการ  
Cash Management, Risk Management, Planning, ความรู้ทางด้านการเงิน
และผลติภณัฑ์ทางการเงินใหม่ๆ  ความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 พัฒนาระบบสารสนเทศ  ระบบงาน  และฐานข้อมูลใ ห้ มีประสิท ธิภาพ  
มีการใช้ประโยชน์จากระบบตา่งๆให้คุ้มคา่มากท่ีสดุ 

 ด้านกฎหมาย  กฎระเบียบ  ควรมีความเหมาะสมเอือ้ต่อการปฏิบัติงาน  
ทําให้ชดัเจนยิ่งขึน้ ลดช่องว่างทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้
เอือ้อํานวยต่อการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ  เพ่ือลดอุปสรรคด้าน
กระบวนการ ขัน้ตอน สง่ผลให้การดําเนินงานมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 

 จัดหาสถานท่ีทํางานให้มีความเหมาะสม เพ่ือทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้  


