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สารจาก ผู้อ�านวยการ
ส�ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ

	 ในปีที่ผ่านมาส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	หรือ	

สบน.	ได้ท�าหน้าท่ีเป็นเสาหลกัส�าคัญท่ีสนับสนุนการระดมทนุ

เพือ่เร่งขบัเคลือ่นเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศอย่างต่อเน่ือง

ทั้งด้านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	เช่น	

โครงการรถไฟรางคู่	และโครงการขยายโครงข่ายรถไฟฟ้า

ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	เป็นต้น	

และโครงการทางด้านสงัคมและการพฒันาคุณภาพชวีติ	เช่น

โครงการขยายเขตการให้บรกิารไฟฟ้า	ประปา	และโครงการ

พัฒนาท่ีอยู่อาศัย	เป็นต้น	โดย	สบน.	ได้ด�าเนินการจัดหา

เงนิทนุและช่วยผลักดันโครงการต่างๆ	ให้สามารถด�าเนนิการ

ไปตามแผนงานที่ก�าหนด	ตลอดจนบริหารจัดการระดับ

ของหน้ีสาธารณะและควบคุมความเสี่ยงในมิติต่างๆ	ให้มี

ความเหมาะสมกับการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ

ทางการแข่งขันของประเทศอย่างมีนัยส�าคัญ	
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	 ปี	2561	นบัเป็นปีแห่งความท้าทายของ	สบน.	ในการก้าวไปสู่

องค์กรที่มีศักยภาพสูง	โดยมีการปรับเปลี่ยนทิศทางขององค์กรอย่าง

ชัดเจน	เพื่อยกระดับการท�างานให้มีความทันสมัย	สามารถให้บริการท่ี

รวดเร็วและมีคุณภาพ	ผ่านสังคมการท�างานร่วมกันอย่างสมานฉันท์

และมีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นอย่างเป็นระบบ	ด้วยการมุ่งสู่	“สบน.	ดิจิทัล”	

หรือ	“Digital	PDMO”	ท่ีสอดรับกับนโยบาย	“การปรับเปลี่ยนภาครัฐ

สูก่ารเป็นรฐับาลดจิทิลั”	โดยปรับปรุงเวบ็ไซต์	สบน.	ให้มีความสะดวกและ

ทันสมัยยิ่งขึ้น	เพื่อรองรับยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล	และพัฒนาการให้

บรกิารบนมอืถอืในรปูแบบ	“PDMO	Mobile	Application”	เพือ่ให้บรกิาร

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจ�าหน่ายพันธบัตร

รัฐบาล	ตลอดจนการให้บริการข้อมูลที่ปรึกษาในรูปแบบแอพพลิเคช่ัน	

“Matching	CDC”	เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งการลงทุน

และท่ีปรึกษาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว	นอกจากน้ี	สบน.	ได้ยกระดับ

การจ�าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมการออมและการลงทุน

ของประชาชน	โดยสามารถท�าธุรกรรมซ้ือพันธบัตรออมทรัพย์ผ่าน

โทรศพัท์มอืถอื	หรอืโมบายแอพพลเิคชัน่ของธนาคารพาณชิย์จ�านวน	4	แห่ง

ได้แก่	ธนาคารกรงุเทพ	จ�ากดั	(มหาชน)	ธนาคารกรงุไทย	จ�ากดั	(มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	และ	ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	

(มหาชน)

	 นอกจากนี้	อีกภารกิจหน่ึงที่	สบน.	ได้ให้ความส�าคัญและ

ด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่งคอื	การบริหารความเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบ

ต่อการบรหิารหนีส้าธารณะ	โดยในปี	2561	สบน.	ได้น�าแนวทางทีพ่ฒันา

และเป็นท่ียอมรับในระดับสากลของธนาคารโลก	(World	Bank)	ที่เน้น

ความรอบคอบ	ระมดัระวงั	(Prudence)	และมธีรรมาภบิาล	(Governance)

มาใช้ในการจัดท�ากลยุทธ์การบริหารหนี้ระยะกลาง	(Medium	-	Term	

Debt	Management	Strategy	หรือ	MTDS)	(ปีงบประมาณ	2561-2565)

และมีการติดตามตัวช้ีวัดความเสี่ยงของหนี้สาธารณะเป็นรายเดือน																						

เพือ่รายงานต่อคณะกรรมการนโยบายและก�ากบัการบริหารหน้ีสาธารณะ

ซ่ึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน	ส่งผลให้สถานะของ

หนี้สาธารณะของรัฐบาลไทยมีระดับความเสี่ยงต�่าและมีภูมิคุ้มกันที่ดี	

ตลอดจนสามารถรองรบัการกูเ้งินฉุกเฉนิกรณีเกดิวกิฤตเิศรษฐกจิได้ในส่วน

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	ด้านกฎหมาย	สบน.	ได้มบีทบาทส�าคัญใน

จัดท�าร่างกฎหมาย	รวมถึงการปรับปรุงและแก้ไขข้อจ�ากัดต่างๆ	ของ

กฎหมายให้รองรบักบับรบิทของการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้	เพือ่ให้การบรหิาร

จัดการด้านการเงินการคลังเป็นไปด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ

โดยมกีฎหมายส�าคัญท่ีมผีลบงัคบัใช้แล้ว	เช่น	พระราชบญัญัตกิารบรหิาร

หนี้สาธารณะ	(ฉบับท่ี	4)	พ.ศ.	2561	และพระราชบัญญัติวินัยการเงิน

การคลังของรฐั	พ.ศ.	2561	เป็นต้น	ซึง่	สบน.	ได้จดัท�าโครงการเสรมิสร้าง

ความรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบักฎหมาย	ระเบยีบทีเ่กีย่วข้องให้กบัหน่วยงาน

ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดปี	2561	เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ	

สามารถปฏบิตัติามกฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วข้องได้อย่างถกูต้อง	และเป็น

การสร้างเครอืข่ายระหว่างหน่วยงานภาครฐัทีส่ามารถสนบัสนนุการท�างาน

ร่วมกันอย่างเข้มแข็ง	ในขณะเดียวกัน	สบน.	ได้แสดงความรับผิดชอบ

ต่อสังคมอย่างเข้มข้น	โดยมีกิจกรรมที่ส�าคัญ	เช่น	การเข้าร่วมกิจกรรม

ปลูกป่าโล่ใหญ่	จังหวัดชัยภูมิ	การด�าเนินโครงการด้านจริยธรรมทั้งใน

กรงุเทพฯ	และต่างจงัหวดั	รวมท้ังการจดัพธีิถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ประจ�าปี	2561	ซึ่งเป็นการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งแรก

ของ	สบน.	ณ	วัดเสาธงทอง	(พระอารามหลวง)	จังหวัดลพบุรี	เป็นต้น

	 จากผลการปฏิบตังิานด้วยความตัง้ใจและทุ่มเทอย่างเหน็ได้ชดั

ของชาว	สบน.	ท�าให้ในปี	2561	สบน.	ได้รับรางวัลในระดับชาติ

อย่างต่อเนือ่งจ�านวนหลายรางวลั	ได้แก่	รางวลัองค์กรท่ีมคีวามเป็นเลิศ

ในการบรหิารจดัการด้านการเงนิการคลงั	(ปีท่ี	3	ตดิต่อกนั)	และรางวัล

ทนุหมนุเวยีนดีเด่น	ประเภทผลการด�าเนนิงานดีเด่น	จาก	นายกรฐัมนตรี

(พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา)	รางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่าย

อนิเทอร์เนต็พืน้ฐานและบรกิารทีร่องรบั	IPv6	(IPv6	Awards)	จากส�านักงาน

คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	และรางวัล

ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ	

จากกรมบัญชีกลาง	กระทรวงการคลัง	

	 ส�าหรบัทศิทางในปี	2562	สบน.	จะมุง่มัน่ด�าเนนิการตามแนวทาง

ภายใต้วิสัยทัศน์	“บริหารหนี้สาธารณะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศ	

อย่างมัน่คง	และยัง่ยนื”	โดยจะปฏบิตังิานด้วยความซือ่สัตย์	สจุรติ	ตาม

หลกัธรรมาภบิาล	ควบคู่ไปกบัการปลกูฝังค่านยิมสงัคมคุณธรรม	สมานฉนัท์

และรเิริม่นวตักรรมใหม่ๆ	ให้กบับุคลากร	สบน.	พร้อมท้ังยกระดบัการให้

บริการและปรับเปลี่ยนกระบวนงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ

อย่างต่อเนื่อง	โดยให้หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจสามารถส่ง

ความต้องการกูเ้งนิได้ในระบบดจิทัิลทีส่ะดวก	รวดเรว็	เพือ่ใช้ในการจัดท�า

แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ�าปี	ตลอดจนให้ความส�าคัญกับ

การรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	โดยสร้างค่านยิมการเป็นองค์กร

สเีขยีว	หรอื	PDMO	GO	Green	เพือ่ขบัเคลือ่นไปสูเ่ป้าหมายการพฒันา

ทีย่ัง่ยนื	(Sustainable	Development	Goals	หรอื	SDGs)	ท่ีสอดคล้องกบั

ยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	(พ.ศ.	2561	-	2580)	ในการสร้างคณุภาพสิง่แวดล้อม

ทีด่	ีลดมลพษิ	และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ

เพื่อส่งต่อความยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง

								ในโอกาสนี	้ผมขอขอบคุณส่วนราชการ	รฐัวสิาหกจิ	สถาบนัการเงนิ

และหน่วยงานต่างๆ	ทีใ่ห้การสนบัสนนุและร่วมมอืกบั	สบน.	เป็นอย่างดี

ตลอดมา	ตลอดจนขอบคุณพี่น้องชาว	สบน.	ทุกท่าน	ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติ

ภารกจิของหน่วยงานอย่างเตม็ที	่เพือ่เสรมิสร้างความมัน่คงแก่ภาคการเงนิ

การคลงั	ให้เอือ้ต่อการขยายตวัของระบบเศรษฐกจิไทยอย่างมศีกัยภาพ

และยั่งยืนตลอดไป
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นายภมูศิกัด์ิ  อรญัญาเกษมสขุ
Mr.Poomsak Aranyakasemsuk

ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนบรหิำรหน้ีสำธำรณะ
Director - General

 PDMO remains instrumental in providing funding for 

economic, social development and supporting investment 

momentum in 2018. Infrastructure investment included nationwide

expansion of double track railway projects and mass transit 

transport network within the metropolitan area, in the social 

sector, included extension of power lines and water supply

as well as construction of affordable housing. Our role is to ensure

financing is met fully, on time and at an appropriate cost level, 

whilst monitoring and proactively manage risk that may impact 

cost and access to finance.

 This year the focus has been on modernizing and 

enhancing organization effectiveness. As we move towards 

becoming “Digital PDMO”, which is in line with the digital 

government policy, we have accelerated processes and improved

quality of our services. We redesigned our website to enhance 

visibility and access as well as developed 2 new applications 

to further diversify our point of contact with stakeholders and 

keen followers. Specifically, the “PDMO Mobile Application” 

promptly provides information updates, alerts of latest savings 

bonds news; whilst the “Matching CDC” application helps 

organizations find ‘best fit’ consultants using smart selection 

criteria and access to our database. Furthermore, savings bonds 

purchases will be easier than ever as they can now be purchased

via applications of 4 major banks, which are Bangkok Bank, 

KrungThai Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank.

 In regards to risk management of public debt portfolio,

PDMO has reinforced prudence by developing a Medium - Term

Debt Management Strategy (MTDS) (FY2018-2023) that is consistent

with best practices of the World Bank. We also report our risk 

assessments of the debt portfolio to the Debt Management 

Committee, chaired by the Minister of Finance, on regular basis

to be vigilant and prepared for immediate financing needs.

As to date the government’s fiscal stance remains strong and 

resilient. Furthermore, to enhance compliance with new and 

amended laws such as Public Debt Management Act (No. 4) 

B.E. 2561 (2018) and Fiscal Responsibility Act B.E. 2561, this year 

PDMO has organized several seminars and workshops with 

both central and regional agencies to further strengthen fiscal 

sustainability and our network with interrelated agencies. 

As for social activities PDMO is increasingly engaged, this year

we have planted trees at Lo Yai Forest, Chaiyaphum province,        

organized ethic activities and hosted for the first time a royal 

khatin merit making ceremony at Sao Tong Thong Temple, 

Lopburi province. 

 We are extremely proud that our dedication to our work

has earned notable recognition this year including Top Fund Award

in recognition of the Public Debt Restructuring and Domestic

Debt Development Fund’s (PDDF) outstanding performance and

achievement awarded by General Prayut Chan - o - cha, the 

Prime Minister, IPv6 Awards from the Office of the National Digital

Economy and Society Commission, Ministry of Digital Economy 

and Society and Internal Audit Quality Assurance (IAQA) from 

the Comptroller General’s Department, Ministry of Finance.

       Looking ahead, in the 2019 PDMO will continue to work 

under the vision of prudent public debt management to promote

stability and sustainable economic and social development, by

upholding our core values of transparency, discipline, and 

accountability. Some highlights would be the usage of digital 

platforms to improve services and productivity by allowing agencies

and state owned enterprises to interact and communicate 

financing needs in digital format. Whilst, socially we will attach 

greater importance to raising environmental awareness in support

of sustainable development goals and the 20 - year national 

strategy (2018 - 2037) through organizing various activities under

“PDMO GO Green” project.

 As we enter this new year, I would like to take this 

opportunity to thank all of our partners, including government 

organizations, state owned enterprise, financial institutions and 

other related agencies for your cooperation throughout the year.

Especially, I would like to thank all of the PDMO staff for their 

dedication and commitment to PDMO. 
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นายประภาศ คงเอียด
Mr. Prapas Kong - Ied

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ
Director - General

(1 ตุลำคม 2560 - 9 พฤษภำคม 2561)

นายภูมิศักดิ์  อรัญญาเกษมสุข
Mr. Poomsak Aranyakasemsuk
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ

Director - General
(10 พฤษภำคม 2561 - ปัจจุบัน)

โทรสำร : 02-273-9167
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5100

อีเมล์ : Poomsak@pdmo.go.th

คณะผู้บริหาร ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
PDMO MANAGEMENT TEAM
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นายเอด วิบูลย์เจริญ
Mr. Ace Viboolcharern
ที่ปรึกษำด้ำนหนี้สำธำรณะ
Public Debt Advisor

โทรสำร : 0-2273-9109
โทรศัพท์ : 0-2265-8052, 0-2265-8050 ต่อ 5104
อีเมล์ :  ace@pdmo.go.th

นายธีรัชย์ อัตนวานิช
Mr. Theeraj Athanavanich
ที่ปรึกษำด้ำนตลำดตรำสำรหนี้
Bond Market Advisor

โทรสำร : 0-2273-9145
โทรศัพท์ : 0-2265-8058, 0-2265-8050 ต่อ 5107
อีเมล์ : theeraj@pdmo.go.th

นางสาวศิรสา กันต์พิทยา
Ms. Sirasa Kanpittaya
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ
Deputy Director - General

โทรสำร : 0-2273-9109
โทรศัพท์ : 0-2265-8052, 0-2265-8050 ต่อ 5900
อีเมล์ :  sirasa@pdmo.go.th

ดร. พิมพ์เพ็ญ ลัดพลี
Pimpen Ladpli, Ph.D.
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ
Deputy Director - General

โทรสำร : 0-2273-9145
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5111
อีเมล์ :  pimpen@pdmo.go.th

1 432

1 3

2 4
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นางชนันภรณ์ พิศิษฐวานิช
Mrs. Chanunporn Phisitvanich

ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนเงินกู้โครงกำร
Senior Expert on Loan Project

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5403
อีเมล์ : chanunporn@pdmo.go.th

นายธีรวัฒน์  ทิพย์รัตน์
Mr. Theerawat  Thipparat

ผู้อ�ำนวยกำรส่วนจัดกำรเงินกู้รัฐบำล 1 
Director of the Government Debt

Management Division 1

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5304
อีเมล์ : theerawat@pdmo.go.th

นายกะรัส บุญเรือง
Mr. Karas Boonruag

ผู้อ�ำนวยกำรส่วนจัดกำรเงินกู้รัฐบำล 3
Director of the Government Debt

Management Division 3

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5302
อีเมล์ : karas@pdmo.go.th

นางวรนาถ เริงพิทยา
Mrs. Worranat Roengpithya

ผู้อ�ำนวยกำรส่วนส่วนจัดกำรเงินกู้รัฐบำล 2
Director of the Government Debt

Management Division 2

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5312
อีเมล์ : worranat@pdmo.go.th

นายยุทธพงศ์  เอี่ยมแจ้ง
Mr.Yuthapong  Eamchang

ผู้อ�ำนวยกำรส่วนจัดกำรเงินกู้หน่วยงำนอื่น
Director of the other Government Debt

Management Division

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5305
อีเมล์ : yuthapong@pdmo.go.th

นางสาวกนกกาญจน์  สุธีธร
Ms. Kanokkarn  Suteethorn
เศรษฐกรช�ำนำญกำรพิเศษ
Economist , Senior Professional Level

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5313
อีเมล์ : kanokkarn@pdmo.go.th

นายเอกราช เขื่อนขันธ์สถิตย์
Mr. Ekaraj Khuankhunsathid

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักจัดกำรหนี้ 1
Executive Director of the Debt Management Bureau 1

โทรสำร : 0-2273-9145
โทรศัพท์ : 0-2265-8058, 0-2265-8050 ต่อ 5300

อีเมล์ : ekaraj@pdmo.go.th

ส�านักจัดการหนี้ 1 Debt Management Bureau 1

1
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นายณรงค์ แก้วเศวตพันธุ์
Mr. Narong Keowsawetabhan
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนหนี้สำธำรณะและควำมเสี่ยงทำงเครดิต
Senior Expert on Public Debt and Credit Risk

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5404
อีเมล์ : narong@pdmo.go.th

นายอัคนิทัต บุญโญ
Mr. Aknetat Boonyo
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนจัดกำรหนี้รัฐวิสำหกิจ 1
Director of the State Enterprise Debt
Management Division 1

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5406
อีเมล์ : aknetat@pdmo.go.th

นางสาวสุธาวรรณ  วรรณสุกใส
Ms. Suthawan Wannasuksai
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนจัดกำรหนี้รัฐวิสำหกิจ 2
Director of the State Enterprise Debt Management 
Division 2

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5802
อีเมล์ : suthawan@pdmo.go.th

นายวรวุฒิ  แซ่ลิ่ม
Mr. Worawut Saelim
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนจัดกำรหนี้รัฐวิสำหกิจ 3
Director of the State Enterprise Debt Management 
Division 3

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5412
อีเมล์ : worawut@pdmo.go.th

นางสาวสุมนมาลย์ กรวยสวัสดิ์ 
Ms. Sumonman Grouysawat
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนวิเครำะห์เครดิต
และบริหำรควำมเสี่ยงรัฐวิสำหกิจ
Director of the Credit Analysis and Risk
Management Division

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5402
อีเมล์ : sumonman@pdmo.go.th

นางสาวศิรี  จงดี
Ms. Siree Jongdee

เศรษฐกรช�ำนำญกำรพิเศษ
 Economist, Senior Professional Level

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ  5719
อีเมล์ : siree@pdmo.go.th 

นางสุณี เอกสมทราเมษฐ์
Mrs. Sunee Eksomtramate

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักจัดกำรหนี้ 2
Executive Director of the Debt Management Bureau 2

โทรสำร : 0-2278-4151
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5400

อีเมล์ : sunee@pdmo.go.th 

ส�านักจัดการหนี้ 2 Debt Management Bureau 2
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นายถาวร เสรีประยูร 
Mr.Tharwon Seareeprayoon
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนหนี้สำธำรณะและเงินคงคลัง
Senior Expert on Public Debt and Treasury

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5506
อีเมล์ : tharwon@pdmo.go.th

ร.ต.ต.หญิงจารุณี เล็กด�ารงศักดิ์
Ms. Jarunee Lekdamrongsak
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนนโยบำยและแผน
Director of the Policy and Planning Division

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5502
อีเมล์ : jarunee@pdmo.go.th

นางสาวเบญจรัตน์ ทนงศักดิ์มนตรี
Ms. Benjarat Tanongsakmontri
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
Director of the International Cooperation Division

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5503
อีเมล์ : benjarat@pdmo.go.th

นางสุเนตรา เล็กอุทัย
Mrs. Sunetra Lekuthai
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนวิจัยนโยบำยหนี้สำธำรณะ
Director of the Public Debt Policy Research Division

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5505
อีเมล์ : sunetra@pdmo.go.th

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล 
Mrs. Jindarat  Viriyataveekul

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักนโยบำยและแผน
Executive Director of the Policy and Planning Bureau

โทรสำร : 0-2273-9144
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5500

อีเมล์ : jindarat@pdmo.go.th 

ส�านักนโยบายและแผน Policy and Planning Bureau

1 432

1 3

2 4
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นางสาวยอดเยาวมาลย์  สุคนธพันธุ์ 
Ms.Yodyaovamarn Sukonthaphant
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนบริหำรกำรช�ำระหนี้
Senior Expert on Debt Payment Management

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5666
อีเมล์ : yod@pdmo.go.th

นางสาวนีรชา  มรกตราภรณ์ 
Ms. Neeracha Morakottapron
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนนโยบำยและแผนกำรช�ำระหนี้
Director of Planning and Policy for Payment Administration Division

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5602
อีเมล์ : neeracha@pdmo.go.th

นางปัณฑารีย์  ศรีแก้วพันธ์
Mrs. Puntaree  Srikaewpun
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนจัดกำรกำรช�ำระหนี้
Director of the Debt Payment Management Division

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5604
อีเมล์ : puntaree@pdmo.go.th

นางสาววันทนา  บัวบาน
Ms. Wantana  Buaban
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนบริหำรเงินกองทุน
Director of the Fund Management Division

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5603
อีเมล์ : wantana@pdmo.go.th

1 432

1 3

2 4

นายธีรลักษ์  แสงสนิท 
Mr. Teeralak Sangsnit

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกำรช�ำระหนี้
Executive Director of the Payment Administration Bureau

โทรสำร : 0-2273-9735
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5600

อีเมล์ : teeralak@pdmo.go.th

ส�านักบริหารการช�าระหนี้ Payment Administration Bureau
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นางสาวรานี อิฐรัตน์ 
Ms. Ranee Itarat
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนวิเครำะห์และจัดกำรเงินทุนโครงกำร 2
Director of the Project Financing Division 2

โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5705
อีเมล์ : ranee@pdmo.go.th

นางสาวเบญจมาศ เรืองอ�านาจ
Ms. Benjamart Ruangamnart
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนนโยบำยและแผนกำรระดมทุน
Director of the Financing Policy and Planning Division

โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5703
อีเมล์ : benjamart@pdmo.go.th

นางสาวจันทิรา ตรงรัศมีทอง
Ms. Janthira Trongratsameethong
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนหนี้สำธำรณะและภำระผูกพัน 
Senior Expert on Public Debt and Contingent Liability

โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5777
อีเมล์ : janthira@pdmo.go.th

นางสาวอัญจนา วงศ์สว่าง
Ms. Anchana Wongsawang

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกำรระดมทุนโครงกำรลงทุนภำครัฐ
Executive Director of the Public Infrastructure Project Financing Bureau

โทรสำร : 0-2357-3576
โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5700

อีเมล์ : anchana@pdmo.go.th

นางสาวเปรมจิตต์ เอื้อบุณยะนันท์
Ms.Pramejit Aurboonyanunt
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนวิเครำะห์และจัดกำรเงินทุนโครงกำร 1
Director of the Project Financing Division 1

โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5704
อีเมล์ : pramejit@pdmo.go.th

นางสาวปุณชรัสมิ์ ดอนศรีจันทร์
Ms. Puncharat  Donsrichan
เศรษฐกรช�ำนำญกำรพิเศษ 
Economist , Senior Professional Level

โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5727
อีเมล์ : puncharat@pdmo.go.th

1 4 532

1

3

2
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5

ส�านักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
Public Infrastructure Project Financing Bureau
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นายพลช หุตะเจริญ 
Mr. Paroche  Hutachareon
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้
Senior Expert on Bond Market Development

โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5888
อีเมล์ : paroche@pdmo.go.th

นายนครินทร์ พร้อมพัฒน์
Mr. Nakarin  Prompat  
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้รัฐบำล 
Director of the Government Bond Market Development Division

โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5812
อีเมล์ : nakarin@pdmo.go.th

นางสาวสุจิตรา น�าทอง
Ms. Sujitra  NumThong
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนบริหำรกองทุนและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
Director of the Fund Management and Bond Market
Infrastructure Development Division

โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5802
อีเมล์ : sujitra@pdmo.go.th

นางอรพร ถมยา
Mrs. Oraporn Thomya
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนนโยบำยตลำดตรำสำรหนี้ระหว่ำงประเทศ
Director of the International Bond Market Policy Division

โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5803
อีเมล์ : oraporn@pdmo.go.th

นางศรีอาภา ภูมิวัฒนะ
Mrs. Sriarpa Phoomiwatthana
เศรษฐกรช�ำนำญกำรพิเศษ
Economist, Senior Professional Level 

โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5809
อีเมล์ : sriarpa@pdmo.go.th

นางสาวอุปมา ใจหงษ์ 
Ms. Upama Jaihong

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้
Executive Director of the Bond Market Development Bureau

โทรสำร : 0-2271-7999 ต่อ 5825
โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5800

อีเมล์ : upama@pdmo.go.th

1 4 532
1 3
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ส�านักพัฒนาตลาดตราสารหนี้
Bond Market Development Bureau
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นางอนงค์นาฏ โมราสุข 
Mrs. Anongnart  Morasook

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพัฒนำระบบประเมินผลและกำรบริหำรโครงกำรเงินกู ้
Senior Expert on Loan Project Management and Evaluation 

โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5778
อีเมล์ : anongnart@pdmo.go.th

นางสาวอัญจนา วงศ์สว่าง
Ms. Anchana Wongsawang

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรและประเมินผลโครงกำรลงทุนภำครัฐ 
Executive Director of the Public Infrastructure Project Management

and Evaluation Bureau

โทรสำร : 0-2357-3576
โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5700

อีเมล์ : anchana@pdmo.go.th

ส�านักบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
Public Infrastructure Project Management and Evaluation Bureau
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นางสาววิมลมาส ไตรสุวรรณ 
Ms. Wimolmas Traisuwan
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนงำนคลัง
Director of the Budget Division

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5115
อีเมล์ : wimolmas@pdmo.go.th

นายธีระศักดิ์ อิญญาวงค์ 
Mr. Tearasak Inyavong
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนทรัพยำกรบุคคล 
Director of the Human Resource Division

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5119
อีเมล์ : tearasak@pdmo.go.th

นางรุ่งระวี รุกเขต 
Mrs. Rungrawee Roogkate
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนงำนพัสดุ
Director of the Supply Division

โทรศัพท์ :0-2265-8050 ต่อ 5116
อีเมล์ : rungrawee@pdmo.go.th

นางสาวปวีณา ส�าเร็จ
Ms. Paweena Samrej
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนอ�ำนวยกำร
Director of the Administrative Management Division

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5705
อีเมล์ : paweena@pdmo.go.th

นางสาวสิริภา สัตยานนท์
Ms. Siribha  Satayanon

เลขำนุกำรกรม
Secretary

โทรสำร : 0-2273-9147
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5110

อีเมล์ : siribra@mof.go.th

ส�านักงานเลขานุการกรม Office of the Secretary

1 432

1 3

2 4
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นายครรชิต พะลัง
Mr. Kanchit   Bhalang
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนวิเครำะห์นโยบำยและแผนสำรสนเทศ
Director of Policy and Information System
Analysis Division

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5209
อีเมล์ : kanchit@pdmo.go.th

นางสาวอรปรียา จึงพาณิชย์
Ms. Onpreeya   Chungpanich
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนบริหำรระบบข้อมูลสำรสนเทศ
Director of the Information System and
Management Division

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5207
อีเมล์ : onpreeya@pdmo.go.th

นางสาววราภรณ์ ปัญญศิริ
Ms. Waraporn   Panyasiri
ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ

Director of the Information Technology Center

โทรสำร : 0-2298-5481
โทรศัพท์ : 0-2265-8062, 0-2265-8050 ต่อ 5200

อีเมล์ : waraporn@pdmo.go.th

1 2

1 2

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Center
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นางสาวชิดชไม ไมตรี
Ms. Chidchamai Maitree

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำ
Director of the Consultant Database Center

โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5702
อีเมล์ : chidchamai@pdmo.go.th

นางฉัตรมณี สินสิริ 
Mrs. Chatmanee  Sinsiri
ผู้เขี่ยวชำญด้ำนพัฒนำระบบบริหำร

Senior Expert on Public Sector Development

โทรสำร : 0-2618-3399
โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5900
อีเมล์ : chatmanee@pdmo.go.th

นางสมหญิง พรนาถหิรัญ
Mrs. Somying   Pornnakhirun
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำรพิเศษ

Plan and Policy Analyst, Senior Professional Level

โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5903
อีเมล์ : somying@pdmo.go.th

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 
Consultant Database Center

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
Public Sector Development Group
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นางสาวพรทิพย์  พันเลิศยอดยิ่ง 
Ms. Porntip  Phunleartyodying

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนตรวจสอบภำยใน
Senior Expert on Internal Audit

โทรสำร : 0-2618-3384
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5220

อีเมล์ : porntip@pdmo.go.th

นายธีรเดช  ลิขิตตระกูลวงศ์  
Mr. Teeradet  Likitragolwong

ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำย
Director of the Legal Advisory Group

โทรสำร : 0-2273-9058
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5913

อีเมล์ : teeradet@pdmo.go.th

นายศิรัส ปุษยะนาวิน
Mr. Sirus Pussayanavin

ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มบริหำรควำมเสี่ยงหนี้สำธำรณะ
Director of Strategic Risk  Management Group 

โทรสำร : 0-2273-9058
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5504

อีเมล์ : sirus@pdmo.go.th

นางสาวโสภิดา ศรีถมยา 
Ms. Sophida Sritomya

นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช�ำนำญกำรพิเศษ
Internal Auditor, Senior Professional Level

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5229
อีเมล์ : sophida@pdmo.go.th

นางสาวเสาวนีย์  จันทพันธ์ 
Ms. Saowanee  Chantapun

นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช�ำนำญกำรพิเศษ
Internal Auditor, Senior Professional Level

โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5228
อีเมล์ : saowanee@pdmo.go.th

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
Internal Audit Group

กลุ่มกฎหมาย
Legal Advisory Group

กลุ่มบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ
Strategic Risk  Management Group 
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1 ภาพรวมของ
ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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บริหำรหนี้สำธำรณะเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศ อย่ำงมั่นคง และยั่งยืน
Prudent public debt management to ensure stability and promote 
sustainable economic and social development

โปร่งใส วินัยดี มีเครดิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
Committed to ensure transparency, discipline and accountability 
in driving economic and social development

บริหำรหนี้สำธำรณะตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรหนี้สำธำรณะอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล ด้วยระบบข้อมูล และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อเสริมสร้ำงควำมยั่งยืนทำงกำรคลังและกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
Manage public debt efficiently by adhering strictly to the legal 
framework and utilizing database system and technology in 
order to achieve fiscal sustainability and economic development

VISION   วิสัยทัศน์

VALUES  ค่านิยม

MISSION  พันธกิจ
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รับผิดชอบ
ACCOUNTABILITY

สำมัคคี
TEAMWORK

มีวินัย
DISCIPLINE

ยุทธศาสตร์ที่ 1   บริหำรหนี้สำธำรณะให้มีต้นทุนที่เหมำะสม ภำยใต้กรอบควำมเสี่ยงที่ก�ำหนด
     Manage public debt to lower cost of funding subject to an acceptable risk level
ยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนำตลำดตรำสำรหนี้ไทยให้เป็นศูนย์กลำง (Hub) ตลำดตรำสำรหนี้ในภูมิภำคเอเชีย
     Develop the Thai bond market to become the hub of Asia
ยุทธศาสตร์ที่ 3   บริหำรจัดกำรและติดตำมประเมินผลโครงกำรเงินกู้ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
     Monitor and evaluate project loans to ensure efficient use of funds
ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนำบุคลำกร ระบบบริหำรจัดกำร ระบบข้อมูล และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ
     Pursue organization by developing human resource and IT management system
ยุทธศาสตร์ที่ 5   พัฒนำศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำให้เป็นศูนย์กลำงข้อมูล ที่ปรึกษำขยำยโอกำสไปสู่ระดับอำเซียน
     Develop Consultant Database Center as a self - regulatory organization and to be regionally
     recognized

PDMO’s Medium Term Strategy
(5 Years) A.D. 2017 - 2021
ยทุธศาสตร์ของ สบน. ระยะปานกลาง (5 ปี) พ.ศ. 2560 - 2564

อัตลักษณ์ของ สบน.
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ผูอ้�านวยการส�านกังานบรหิารหน้ีสาธารณะ

รองผู้อ�านวยการส�านักงานบรหิารหนีส้าธารณะ

ที่ปรึกษำด้ำนตลำดตรำสำรหนี้

ที่ปรึกษำด้ำนหนี้สำธำรณะ

ส�ำนักจัดกำรหนี้ 1 ส�ำนักจัดกำรหนี้ 2 ส�ำนักพัฒนำ
ตลำดตรำสำรหนี้

 ผชช. ด้ำน
เงินกู้โครงกำร

ผชช. ด้ำนหนี้สำธำรณะ
และควำมเสี่ยงทำงเครดิต

ส่วนจัดกำร
เงินกู้รัฐบำล 1

(ขำดดุล)

ส�ำนกับรหิำรกำรระดมทนุ
โครงกำรลงทุนภำครัฐ ส�ำนักนโยบำยและแผน

ส่วนจัดกำร
เงินกู้รัฐบำล 2

(กฎหมำยพิเศษ)

 ส่วนจัดกำร
 เงินกู้รัฐบำล 3

 (โครงกำรรัฐบำล)

 ส่วนจัดกำร
 เงินกู้หน่วยงำนอื่น

 (อปท.)

ส่วนจัดกำร
หนี้รัฐวิสำหกิจ 1

ส่วนจัดกำร
หนี้รัฐวิสำหกิจ 2

ส่วนจัดกำร
หนี้รัฐวิสำหกิจ 3

ส่วนวิเครำะห์
เครดิตและบริหำร

ควำมเสี่ยงรัฐวิสำหกิจ

ผชช. ด้ำนพัฒนำ
ตลำดตรำสำรหนี้

ส่วนพัฒนำ
ตลำดตรำสำรหนี้

รัฐบำล

ส่วนบริหำรกองทุน
และพัฒนำ

โครงสร้ำงพื้นฐำน

ส่วนนโยบำย
ตลำดตรำสำรหนี้
ระหว่ำงประเทศ

ส่วนพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
ทำงกำรเงิน

ผชช. ด้ำนบริหำร
หนี้สำธำรณะ

และภำระผูกพัน

ผชช. ด้ำนหนี้สำธำรณะ
และเงินคงคลัง

ส่วนนโยบำยและ
แผนกำรระดมทุน

ส่วนวิเครำะห์
และจัดกำรเงินทุน

โครงกำร 1

ส่วนวิเครำะห์
และจัดกำรเงินทุน

โครงกำร 2

ส่วนนโยบำยและแผน

ส่วนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ

ส่วนวิจัยนโยบำย
หนี้สำธำรณะ
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โครงสร้างปัจจุบันของส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพัฒนำระบบบริหำร

กลุ่มตรวจสอบภำยใน
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนตรวจสอบภำยใน

กลุ่มกฎหมำย

กลุ่มบริหำรควำมเสี่ยงหนี้สำธำรณะ

ส�ำนักบริหำรและประเมินผล
โครงกำรลงทุนภำครัฐ

จัดตั้งตามค�าสั่ง
สบน.	ที่	160/2557

จัดตั้งตามค�าสั่ง
สบน.	ที่	156/2557

จัดตั้งตามค�าสั่ง	สบน.	ที่	151/2558

ส�ำนักบริหำรกำรช�ำระหนี้ ส�ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ ศูนย์ข้อมูล
ที่ปรึกษำ

ผชช. ด้ำนบริหำรโครงกำร
และติดตำมประเมินผล

ผชช. ด้ำนบริหำร
กำรช�ำระหนี้

ส่วนบริกำรข้อมูล
และทะเบียน
ที่ปรึกษำ

ส่วนส่งเสริม
และพัฒนำ
ที่ปรึกษำ

ส่วนนโยบำยกำรพัฒนำ
ระบบบริหำรและประเมินผล

ส่วนบริหำรโครงกำร
ลงทุนภำครัฐ

ส่วนติดตำมและประเมินผล
โครงกำรลงทุนภำครัฐ

ส่วนนโยบำยและแผน
กำรบริหำรกำรช�ำระหนี้ ส่วนงำนคลัง ส่วนนโยบำย

และแผนสำรสนเทศ

ส่วนบริหำรข้อมูล
สำรสนเทศ

ส่วนก�ำกับและพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศ

ส่วนจัดกำร
กำรช�ำระหนี้ ส่วนทรัพยำกรบุคคล

ส่วนอ�ำนวยกำร

ส่วนงำนพัสดุ

ส่วนบริหำร
เงินกองทุน

รองผู้อ�านวยการส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ
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ประเภทต�าแหน่ง ระดับต�าแหน่ง
จ�านวนคน

ชาย หญิง รวม

บริหำร สูง 1 - 1

ต้น - 2 2

อ�ำนวยกำร สูง 2 6 8

ต้น - - 0

วิชำกำร ทรงคุณวุฒิ 2 - 2

เชี่ยวชำญ 3 6 9

ช�ำนำญกำรพิเศษ 7 22 29
ช�ำนำญกำร 13 35 48
ปฏิบัติกำร 18 30 48

ทั่วไป ช�ำนำญงำน - - 0
ปฏิบัติงำน - 1 1

รวม 46 102 148

อัตราก�าลัง ณ กันยายน 2561
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2 ผลการปฏิบัติราชการภายใต้
แผนปฏิบัติราชการประจ�าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561
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ผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2561
ตามแผนยุทธศาสตร์ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสม ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ก�าหนด

	 ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	(สบน.)	มีภารกิจหลักใน

การบริหารจดัการหนีส้าธารณะของประเทศ	ให้อยูภ่ายใต้กรอบความเสีย่ง

ท่ียอมรับได้และต้นทนุทีเ่หมาะสม	ภายใต้กลยทุธ์การบริหารหน้ีสาธารณะ

ระยะปานกลาง	(Medium	-	Term	Debt	Management	strategy	:	

MTDS)*	รวมทั้งด�าเนินการตามกรอบวินัยการเงินการคลังของประเทศ

1. หนีส้าธารณะคงค้างต่อผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจ�าปี

	 ยอดหนีส้าธารณะคงค้าง	ณ	วนัที	่30	กนัยายน	2561	มจี�านวน	

6,780,953.22	ล้านบาท	หรือคิดเป็น	41.70	ของ	GDP	โดยแบ่งเป็น

หน้ีรัฐบาล	5,450,220.01	ล้านบาท	หน้ีรฐัวสิาหกจิ		954,129.74	ล้านบาท	

หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน**	(รัฐบาลค�้าประกัน)	367,634.93

ล้านบาท	หนี้หน่วยงานของรัฐ	8,968.54	ล้านบาท

*	รายละเอียดอยู่ในส่วนที่	3	:	ภาพรวมหนี้สาธารณะ

**	หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	หมายถึง	หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่

ท�าธุรกิจให้กู้ยืมเงิน	ธุรกิจบริหารสินทรัพย์	และธุรกิจประกันสินเชื่อ

	 •	หนี้ต่างประเทศ	:	หนี้ในประเทศ	

	 แบ่งออกเป็น	หนีต่้างประเทศ	261,921.60	ล้านบาท	หรอืร้อยละ

3.86	และหนี้ในประเทศ	6,519,031.62	ล้านบาท	หรือร้อยละ	96.14

ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง

	 •	หนี้ระยะยาว	:	หนี้ระยะสั้น	(แบ่งตามอายุคงเหลือ)

	 แบ่งออกเป็น	หนีร้ะยะยาว	5,895,895.47	ล้านบาท	หรอืร้อยละ

86.95	และหนี้ระยะสั้น	885,057.75	ล้านบาท	หรือร้อยละ	13.05	ของ

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง	

2. กรอบการบริหารหนี้สาธารณะภายใต้ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง

ของรัฐ พ.ศ. 2561 

	 โดย	ณ	30	กันยายน	2561	สัดส่วนต่างๆ	อยู่ภายใต้กรอบวินัย

ในการบริหารหนี้สาธารณะ	ทั้งนี้	 สัดส่วนที่ก�าหนดเป็นไปตามประกาศ	

คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ	เรื่อง	ก�าหนดกรอบใน

การบริหารหนี้สาธารณะ	พ.ศ.	2561	เมื่อวันที่	7	มิถุนายน	2561

กรอบการบริหารหนี้สาธารณะ
สถานะ	ณ	สิ้นเดือน

กันยายน	2561

1.	สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อ	GDP ไม่เกินร้อยละ60 ร้อยละ	41.70

2.	สัดส่วนภาระหนี้รัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจ�าปี ไม่เกินร้อยละ	35 ร้อยละ	19.60

3.	สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ	10 ร้อยละ	3.86

4.	สดัส่วนภาระหนีส้าธารณะทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสนิค้าและบรกิาร ไม่เกินร้อยละ	5 ร้อยละ	0.42

3. การด�าเนนิการตามแผนการบรหิารหนีส้าธารณะ ประจ�าปีงบประมาณ 2561

	 แผนการบริหารหนี้สาธารณะ	ประจ�าปีงบประมาณ	2561	ที่

คณะรฐัมนตรไีด้มีมตอินมุตัแิละรบัทราบ	มวีงเงนิรวม	1,768,921.87	ล้านบาท

ประกอบด้วย	4	แผนงานย่อย	ได้แก่	

	 1.	แผนการก่อหนี้ใหม่	วงเงินรวม	688,545.22	ล้านบาท

	 2.	แผนการบริหารหนี้เดิม	วงเงินรวม	896,089.01	ล้านบาท

	 3.	แผนการบรหิารหนีข้องรัฐวสิาหกจิทีไ่ม่ต้องขออนุมตัภิายใต้

กรอบแผนฯ	วงเงินรวม	177,240.45	ล้านบาท

4. แผนการบรหิารหน้ีของหน่วยงานอืน่ของรฐัท่ีไม่ต้องขออนุมติัคณะรฐัมนตรี

ภายใต้กรอบแผนฯ วงเงินรวม 7,047.19 ล้านบาท

	 ณ	สิ้นเดือน	กันยายน	2561	รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	สามารถ

ด�าเนินการตามแผนการบรหิารหนี้สาธารณะ	ประจ�าปีงบประมาณ	2561	

รวมทั้งสิ้น	1,685,379.14	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	95.84	ของวงเงิน

ตามแผน	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้
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หมายเหตุ	 1	รวมผลการช�าระหนี้ก่อนครบก�าหนด	(Prepayment)	ด้วยเงินรายได้หรืออื่นๆ	เพื่อประหยัดภาระดอกเบี้ย	ซึ่งไม่ได้ระบุวงเงินไว้ในแผนฯ	

 2	รวมผลการบริหารหนี้เดิม	(การปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารความเสี่ยง)	ของบริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	

	แผน
วงเงินตามแผน

(ล้านบาท)

ผลด�าเนินงาน

(ล้านบาท)

ร้อยละ

ของแผน

1. แผนการก่อหนี้ใหม่ 688,545.22 606,506.63 88.09

	 1.1	รัฐบาล 624,161.34 555,037.98 88.93

	 1.2	รัฐวิสาหกิจ 64,383.88 51,468.65 79.94

2. แผนการบริหารหนี้เดิม 896,089.01 1,008,828.99 112.58

	 2.1	รัฐบาล 719,288.10 724,541.37 100.73

	 	 2.1.1	การปรับโครงสร้างหนี้ 650,708.00 610,543.22 93.83

	 	 2.1.2	การบริหารความเสี่ยง	1 68,580.10 113,998.15 -

	 2.2	รัฐวิสาหกิจ 176,800.91 284,287.62 -

	 	 2.2.1	การปรับโครงสร้างหนี้ 175,762.95 174,831.05 99.47

	 	 2.2.2	การบริหารความเสี่ยง	1 1,037.96 109,456.57 -

3. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้

   กรอบแผนฯ

177,240.45 75,430.25 42.56

	 3.1	การก่อหนี้ใหม่ 70,221.99 47,479.73 67.61

	 3.2	การบริหารหนี้เดิม 107,018.46 27,950.52 26.12

	 	 3.2.1	การปรับโครงสร้างหนี้	2 14,250.00 10,250.00 71.93

	 	 3.2.2	การบริหารความเสี่ยง	1,2 92,768.46 17,700.52 19.08

4. แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม.

   ภายใต้กรอบแผนฯ

7,047.19 4,613.27 65.46

	 4.1	การก่อหนี้ใหม่ 928.11 928.11 100.00

	 4.2	การบริหารหนี้เดิม 6,119.08 3,685.16 60.22

	 	 4.2.1	การปรับโครงสร้างหนี้ 6,119.08 3,685.16 60.22

	 	 4.2.2	การบริหารความเสี่ยง	1 - - -

รวม (1 - 2) 1,584,634.23 1,615,335.62 101.94

รวม (1 - 4) 1,768,921.87 1,695,379.14 95.84
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4. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ�าปีงบประมาณ 2562

	 สบน.	ได้จัดท�าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ	ประจ�าปี

งบประมาณ	2562	ซึ่งแผนดังกล่าวจะแสดงให้เห็นการก่อหนี้ใหม่และ

การบรหิารหนีเ้ดมิของส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิ	รวมทัง้หน่วยงานอืน่

ของรฐัในรอบระยะเวลา	1	ปี	โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมตอินมัุตแิละรบัทราบ

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ	ประจ�าปีงบประมาณ	2562	เมื่อวันที่	25	

กนัยายน	2561	วงเงนิรวม	1,828,119.18	ล้านบาท	และในปีงบประมาณ

2562	ได้มีการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ	จ�านวน	2	ครั้ง	

เมื่อวันท่ี	26	กุมภาพันธ์	2562	และ	28	พฤษภาคม	2562	ตามล�าดับ	

โดยมรีายละเอยีดของแผนการบรหิารหนีส้าธารณะ	ประจ�าปีงบประมาณ

2562	(ปรับปรุงครั้งที่	2)	ดังนี้	

รายการ ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

1. แผนการก่อหนี้ใหม่ 752,247.68 36,491.62 788,739.30

	 1.1	รัฐบาล 664,998.31 36,491.62 701,489.93

	 1.2	รัฐวิสาหกิจ 87,249.37 0.00 87,249.37

2. แผนการบริหารหนี้เดิม 858,141.42 19,269.25 877,410.67

	 2.1	รัฐบาล 721,301.88 18,386.53 739,688.41

	 2.2	รัฐวิสาหกิจ 136,839.54 882.72 137,722.26

3. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้

กรอบแผนฯ

110,355.00 54,274.30 164,629.30

	 3.1	การก่อหนี้ใหม่ 80,085.00 0.00 80,085.00

	 3.2	การบริหารหนี้เดิม 30,270.00 54,274.30 84,544.30

4. แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. 

ภายใต้กรอบแผนฯ

3,264.25 0.00 3,264.25

	 4.1	การก่อหนี้ใหม่ 913.25 0.00 913.25

	 4.2	การบริหารหนี้เดิม 2,351.00 0.00 2,351.00

รวม 1,724,008.35 110,035.17 1,834,043.52

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้เป็นศูนย์กลาง (HUB)
   ตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชีย

1. การออกพนัธบัตรรฐับาลเพือ่ใช้เป็นอัตราดอกเบีย้อ้างองิ (Benchmark

Bond) 

	 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	(Benchmark	

Bond)	เป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการระดมทุนของรัฐบาล	โดย	สบน.

มีการวางแผนการออก	Benchmark	Bond	อย่างสม�่าเสมอ	โดยก�าหนด

วงเงนิท่ีเหมาะสมและเพยีงพอต่อการสร้างสภาพคล่องในตลาดรอง	และ

	 สบน.	มบีทบาทส�าคญัในการพฒันาตลาดตราสารหนีใ้นประเทศ

ให้มีความเข้มแข็งและเป็นเสาหลักทางการเงินของประเทศ	โดย	ณ	

สิ้นเดือนกันยายน	2561	ขนาดของตลาดพันธบัตรมีมูลค่าประมาณ	11	

ล้านล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	74	ของ	GDP	โดยตราสารหนี้รัฐบาล

มีมูลค่ารวม	4,724,740	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	38	ของมูลค่าตลาด

ตราสารหนี้
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เพือ่สร้างเส้นอัตราผลตอบแทนของพันธบตัรรัฐบาล	(Government	Bond

Yield	Curve)	ให้แก่หน่วยงานภาครฐัและเอกชนท่ีมคีวามต้องการระดมทุน

ให้สามารถน�าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไปใช้เป็นอัตรา

ดอกเบีย้อ้างองิ	(Reference	Rate)	ในการค�านวณอัตราดอกเบีย้ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

	 ในปีงบประมาณ	2561	สบน.	ออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อสร้าง

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	จ�านวน	6	รุ่นอายุ	วงเงินรวม	538,158	ล้านบาท	

โดยแบ่งตามรุ่นอายุได้ดังนี้

รุ่นอายุ วงเงินที่ออก	(ล้านบาท)

5	ปี 185,346

10	ปี 109,000

15	ปี 52,200

20	ปี 89,590

30	ปี 57,322

50	ปี 44,700

รวม 538,158

	 ครั้งที่	2	จ�าหน่ายระหว่างวันที่	10	พฤษภาคม	-	10	กันยายน

2561	วงเงินจ�าหน่ายรวม	63,000	ล้านบาท	จ�านวน	2	รุ่น	คือ	รุ่นอายุ	

5	ปี	อัตราดอกเบี้ยแบบคงท่ี	ร้อยละ	2.15	ต่อปี	และรุ่นอายุ	10	ปี	

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่	ร้อยละ	3	ต่อปี	โดยสามารถจ�าหน่ายได้ทั้งส้ิน	

62,458	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	99.14	ของวงเงินจ�าหน่าย

	 นอกจากนี้	สบน.	ยังส่งเสริมความรู้เก่ียวกับการออมให้แก่

ประชาชน	โดยเข้าร่วมงานมหกรรมการเงนิ	ครัง้ท่ี	18	(Money	Expo	2018)

ณ	อมิแพค็อารน่ีา	เมอืงทองธาน	ีระหว่างวนัที	่10	-13	พ.ค.	2561	เพือ่ให้

ประชาชนรายย่อยสามารถเข้าถงึพนัธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาลและได้รบั

ข้อมูลข่าวสาร	รวมทั้งมีทางเลือกในการออมและการลงทุนนอกเหนือ

จากการฝากเงินผ่านธนาคารพาณิชย์

2. การส่งเสริมการออมผ่านพันธบัตรออมทรัพย์

	 สบน.	วางแผนการออกพันธบัตรออมทรัพย์อย่างสม�่าเสมอ

เป็นประจ�าทุกปี	เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการออมผ่าน

การออกพันธบัตรออมทรัพย์	เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งการออมท่ีมี

คุณภาพ	โดยพัฒนารูปแบบพันธบัตรเป็นแบบไร้ใบตราสาร	(Scripless)	

และก�าหนดวงเงินจ�าหน่ายขัน้ต�า่เพยีง	1,000	บาท	รวมทัง้พัฒนาช่องทาง

การจ�าน่ายทีห่ลากหลายเพือ่รองรบั	โดยจ�าหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขา

เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ	(เคร่ือง	ATM)	ระบบอินเทอร์เน็ต	และผ่าน	

Netbank	Application	ของธนาคารผูจ้ดัจ�าหน่าย	4	แห่ง	ประกอบด้วย

ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	และธนาคารไทยพาณชิย์	จ�ากดั	(มหาชน)	

	 โดยในปีงบประมาณ	2561	สบน.	ได้จ�าหน่ายพนัธบตัรออมทรพัย์

จ�านวน	2	คร้ัง	ให้แก่ประชาชนรายย่อยและนิติบุคคลไม่แสวงหาก�าไร	

วงเงินรวม	86,000	ล้านบาท	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

 ครั้งที่	1	จ�าหน่ายระหว่างวันที่	27	พฤศจิกายน	2560	-	30	

มีนาคม	2561	วงเงินจ�าหน่ายรวม	23,000	ล้านบาท	แบ่งเป็น	2	รุ่น	คือ	

รุน่อายุ	3	ปี	อตัราดอกเบีย้แบบคงที	่ร้อยละ	1.85	ต่อปี	และ	รุน่อาย	ุ7	ปี

อตัราดอกเบีย้แบบคงที	่ร้อยละ	2.45	ต่อปี	โดยสามารถจ�าหน่ายได้ท้ังสิน้

21,031	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	91.44	ของวงเงินจ�าหน่าย

3. การด�าเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) 

	 สบน.	ได้ด�าเนนิธรุกรรมแลกเปลีย่นพนัธบตัร	(Bond	Switching)

ซึง่เป็นการแลกเปลีย่นพนัธบตัรรุน่หนึง่เป็นพนัธบตัรอกีรุน่หน่ึง	ซ่ึงพนัธบตัร

ท่ีจะท�าการแลกเปลี่ยน	(Source	bond)	มักเป็นรุ่นอายุส้ันๆ	ที่ใกล้จะ

ครบก�าหนดไถ่ถอนแล้ว	ส่วนรุ่นใหม่ทดแทน	(Destination	Bond)	จะมี

อายคุงเหลอืยาวกว่า	ซึง่ธรุกรรมดงักล่าวจะช่วยให้รฐับาลสามารถบรหิาร

จัดการหน้ีในเชิงรุกได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ลดความเส่ียงในการปรับ

โครงสร้างหนี้รัฐบาล	และบริหารจัดการพอร์ตหนี้ของรัฐบาลให้มี

ความเหมาะสมยิง่ขึน้	แบ่งเบาภาระในการจดัหางบประมาณในการไถ่ถอน
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หนี้ภาครัฐได้ในช่วงเวลาหนึ่ง	รวมถึงช่วยสร้างสภาพคล่องในตลาด

ตราสารหนี้

	 ในปีงบประมาณ	2561	สบน.	ได้ด�าเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยน

พันธบัตรจ�านวน	2	ครั้ง	

	 ครั้งที่	1	การด�าเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรบนระบบ

อเิลก็ทรอนกิส์	(BSwitching)	เป็นครัง้แรกของประเทศไทย	เมือ่วนัท่ี	28

พฤศจิกายน	2560	โดยด�าเนินการปรับโครงสร้างหนี้ได้ครบตามวงเงินที่

ประกาศ	จ�านวน	10,000	มนีกัลงทนุสนใจเข้าร่วมและมวีงเงนิเสนอแลก

รวมเป็นจ�านวน	19,591	ล้านบาท	ท�าให้	สบน.	สามารถลดยอดหนีค้งค้าง

ของพันธบัตรรัฐบาล	รุ่น	LB196A	(Source	Bond)	ซ่ึงจะครบก�าหนดใน

ปีงบประมาณ	2562	และสามารถออกพนัธบตัรรุน่ใหม่ทดแทน	(Destination

Bond)	จ�านวน	4	รุ่น	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

Destination	Bond อายุคงเหลือ วงเงินการท�าธุรกรรม

LB22DA 5	ปี 3,561	ล้านบาท

LB26DA 9	ปี 874	ล้านบาท

LB366A 18	ปี	6	เดือน 2,210	ล้านบาท

LB676A 49	ปี	6	เดือน 3,355	ล้านบาท

รวมทั้งหมด 10,000	ล้านบาท

Source	Bond อายุคงเหลือ วงเงินการท�าธุรกรรม

LB22DA 4	ปี	8	เดือน 17,385	ล้านบาท

LB26DA 8	ปี	8	เดือน 20,190	ล้านบาท

LB316A 13	ปี	2	เดือน 15,527	ล้านบาท

LB326A 14	ปี	2	เดือน 37,465	ล้านบาท

LB676A 49	ปี	2	เดือน 9,433	ล้านบาท

รวมทั้งหมด 100,000	ล้านบาท

Source	Bond อายุคงเหลือ วงเงินการท�าธุรกรรม

LB191A 9	เดือน 6,521	ล้านบาท

LB196A 1	ปี	2	เดือน 30,706	ล้านบาท

LB206A 2	ปี	2	เดือน 62,773	ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น 100,000	ล้านบาท

ผลของการท�าธุรกรรม	Bond	Switching	ในครั้งนี้สามารถสรุปได้	ดังนี้	

	 1)	ด้านการบริหารหนี้	:	สามารถลดความเสี่ยงในการปรับ

โครงสร้างหนี้รัฐบาลและยืดอายุคงเหลือเฉลี่ยของ	Source	Bond	จาก	

1	ปี	6	เดือน	เป็น	23	ปี	3	เดือน

	 2)	ด้านต้นทนุ	:	สามารถลดภาระต้นทนุเฉลีย่ของ	Source	Bond

จากร้อยละ	3.875	ต่อปี	เหลือร้อยละ	2.857	ต่อปี

	 3)	ด้านการเพิ่มสภาพคล่อง	:	สร้างสภาพคล่องของพันธบัตร

ท่ีใช้ในการสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในรุ่นที่มีการประมูล	(On	the	run	

Benchmark	Bond)	จ�านวน	4	รุ่น	ได้แก่	รุ่นอายุ	5	10	20	และ	50	ป	ี

ซึ่งเป็นการเพิ่มวงเงินในการซื้อขายในตลาดรอง

 ครั้งที่	2	การด�าเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร	(Bond	

Switching)	เมื่อวันที่	10	เมษายน	2561	โดยด�าเนินการปรับโครงสร้าง

หนี้พันธบัตรรัฐบาล	จ�านวน	100,000	ล้านบาท	และได้รับความสนใจ

จากนักลงทุนในการเข้าร่วมท�าธุรกรรมดังกล่าวเป็นจ�านวนมา	อาทิ	

กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	ส�านักงานประกันสังคม	ธนาคาร

พาณิชย์	กองทุนรวม	และบริษัทประกัน	รวมถึงนักลงทุนสถาบันจาก

ต่างประเทศ	โดยมวีงเงนิเสนอแลกรวมสงูกว่า	105,528	ล้านบาท	ซึง่ท�าให้

สามารถลดยอดหน้ีคงค้างของพันธบัตรรัฐบาลท่ีจะครบก�าหนดในปี

งบประมาณ	2562	-	2563	(Source	Bond)	ทัง้	3	รุน่	ซึง่มรีายละเอยีด	ดงัน้ี

	 และ	สบน.	สามารถออกพนัธบัตร	Destination	Bond	จ�านวน

5	รุ่น	ในรุ่นอายุท่ียาวกว่าทดแทนและสอดคล้องกับความต้องการของ

นกัลงทุนทุกกลุม่ได้อย่างท่ัวถงึ	ท้ังกลุ่มนกัลงทุนระยะสัน้และระยะยาว	ดงันี้

ผลของการท�าธุรกรรมในครั้งนี้	สามารถจ�าแนกเป็น	4	มิติ	ดังนี้	

	 1)	ด้านการบริหารหนี้	:	สามารถลดความเสี่ยงในการปรับ

โครงสร้างหนี้รัฐบาลและยืดอายุคงเหลือเฉลี่ยของ	Source	Bond	จาก	

1	ปี	9	เดือน	เป็น	14	ปี	7	เดือน

	 2)	ด้านต้นทนุ	:	สามารถลดภาระต้นทนุเฉลีย่ของ	Source	Bond

จากร้อยละ	3.16	ต่อปี	เหลือร้อยละ	3.10	ต่อปี

	 3)	ด้านการเพิ่มสภาพคล่อง	:	สร้างสภาพคล่องของพันธบัตร

ที่ใช้ในการสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในรุ่นที่มีการประมูล	(On	the	run	

Benchmark	Bond)	จ�านวน	5	รุ่น	ได้แก่	รุ่นอายุ	5	10	15	และ	50	ป	ี

ซึ่งเป็นการเพิ่มวงเงินในการซื้อขายในตลาดรอง

	 4)	ด้านการขยายฐานนักลงทุน	:	การท�าธุรกรรมในครั้งนี้	มี

นกัลงทุนเข้าร่วมท�าธรุกรรมเพิม่ขึน้ท้ังจากกลุ่มธนาคารพาณชิย์	กองทนุต่างๆ

ทัง้กองทนุภาครฐัและภาคเอกชน	บรษิทัประกนัชวีติ	และนกัลงทนุต่างชาติ

ทั้งจากเอเชียและยุโรป
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 บรหิารจดัการและตดิตามประเมนิผลโครงการเงนิกูใ้ห้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ

	 สบน.	มีบทบาทส�าคัญในการจัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อสนับสนุน

การลงทุนในโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในด้านต่างๆ

ดังน้ัน	สบน.	จึงให้ความส�าคัญกับการติดตามและประเมินผลโครงการ

ลงทุนภาครัฐที่ด�าเนินการโดยใช้เงินกู้	ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวง

การคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ	พ.ศ.	2549	ข้อ	16	ก�าหนดให้	

สบน.	ติดตามประเมนิผลโครงการหรอืแผนงานทีไ่ด้ด�าเนนิการแล้วเสรจ็

และจัดท�ารายงานผลส�าเร็จของโครงการนั้น

	 โดยในปีงบประมาณ	2561	สบน.	ได้ด�าเนินการลงพ้ืนท่ี	และ

ติดตามประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ตามหลักเกณฑ์การ

พิจารณาผลการด�าเนินโครงการ	5	ประการ	ได้แก่

	 1)	ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์	(Relevance)	เป็นการ

พิจารณาความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายยุทธศาสตร์และแผน

พัฒนาประเทศ	และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 2)	ประสทิธภิาพ	(Efficiency)	เป็นการวดัระยะเวลาในการด�าเนนิ

โครงการและการเบิกจ่ายเงิน	โดยเปรียบเทียบแผนที่วางไว้กับผลการ

ด�าเนินงานจริง

	 3)	ประสทิธผิล	(Effectiveness)	เป็นการวดัระดบัความส�าเรจ็

ตามวตัถปุระสงค์โครงการ	โดยเปรยีบเทยีบแผนทีว่างไว้กับทีเ่กดิขึน้จรงิ

	 4)	ผลกระทบ	(Impact)	เป็นการวัดผลกระทบทางตรงและ

ทางอ้อม	ทัง้ด้านบวกและด้านลบทีไ่ด้รบัจากการด�าเนนิโครงการท่ีส่งผล

ต่อเศรษฐกิจมหภาค	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

	 5)	ความยั่งยืนของโครงการ	(Sustainable)	เป็นการวัดความ

สามารถในการด�าเนินงาน	รวมท้ังการบ�ารุงรักษาโครงการให้สามารถ

ด�าเนนิงานได้อย่างยัง่ยนื	และก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนน	(Rating	System)

ซึ่งสะท้อนผลการด�าเนินงานของโครงการในภาพรวม	เป็น	4	ระดับ	คือ	

เกรด	A	หมายถงึ	พอใจมากทีส่ดุ	เกรด	B	หมายถงึ	พอใจมาก	เกรด	C	

หมายถงึ	พอใจ	และเกรด	D	หมายถงึ	ไม่พอใจ/ควรต้องปรบัปรงุ	รวมทัง้

ได้คดัเลอืกโครงการ	ทีด่�าเนนิการเสรจ็สิน้แล้วอย่างน้อย	2	-	5	ปี	จ�านวน

4	โครงการ	ประกอบด้วย	โครงการของส่วนราชการ	1	โครงการ	และ

โครงการของรฐัวสิาหกจิ	3	โครงการ	เพือ่จดัท�ารายงานโดยมรีายละเอยีด

สรุปได้	ดังนี้

โครงการ เจ้าของโครงการ วงเงินกู้	(ล้านบาท) แหล่งเงินกู้

ส่วนราชการ

โครงการแก้มลิงบึงบัว	พร้อมอาคารประกอบ	

ต.	วังพิกุล	อ.	วังทอง	จ.	พิษณุโลก

กรมชลประทาน 25.00 เงินกู้บาททดแทน

การกู้เงินตราต่างประเทศ

รัฐวิสาหกิจ

โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรง

ไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาลิกไนต์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย

1,500.00 กู้ในประเทศ

(กระทรวงการคลังไม่ค�้าประกัน)

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร	

สายเฉลิมรัชมงคล	

(สายสีน�้าเงินช่วงหัวล�าโพง	-	บางซื่อ)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย

94,179.55 1.	เงนิกูใ้นประเทศ	(กระทรวงการคลัง

ค�า้ประกนั)	วงเงิน	14,212	ล้านบาท

2.	เงินกู ้ต่างประเทศ	(JBIC)	วงเงิน	

212,407.93	ล้านเยน	หรือเทียบเท่า	

79,967.55	ล้านบาท

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร

สายฉลองรัชธรรม	

(สายสีม่วงช่วงบางใหญ่	-	บางซื่อ)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย

39,492.03 1.	เงนิกูใ้นประเทศ	(กระทรวงการคลงั

กูม้าให้กูต่้อ)	วงเงนิ	11,753.91	ล้านบาท

2.	เงนิกูต่้างประเทศ	(JBIC	และ	JICA)	

วงเงิน	79,081ล้านเยน	หรือเทียบเท่า	

27,738.12	ล้านบาท
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1. โครงการแก้มลิงบึงบัว พร้อมอาคารประกอบ ต. วังพิกุล อ. วังทอง 

จ. พิษณุโลก (กรมชลประทาน)

	 วงเงนิลงทนุโครงการ	25	ล้านบาท	เป็นโครงการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรน�า้เพือ่ใช้เป็นแหล่งน�า้เพือ่การเกษตรและบรรเทาการขาดแคลน

น�า้ในฤดูแล้ง	และยังสามารถใช้เป็นแก้มลงิเพือ่ช่วยบรรเทาปัญหาอทุกภยั

ในช่วงฤดูน�้าหลาก	เป็นแหล่งน�้าดิบของระบบประปาหมู่บ้านให้แก่

ประชาชนในเขตพื้นที่	ต.	วังพิกุล	และ	ต.	แม่ระกา	จ.	พิษณุโลก	ซึ่ง

ประกอบไปด้วย	5	หมู่บ้าน

ผลการประเมินโครงการ	:	พึงพอใจมากที่สุด	(A)	

	 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาต	ิแผนแม่บทการบรหิารจดัการน�า้	และแผนยทุธศาสตร์

ปี	2556	-	2559	ของกรมชลประทาน	โดยโครงการสามารถส่งมอบผลผลติ

ได้ตามแผนที่ก�าหนด	และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างจริงน้อยกว่าแผนท่ี

วางไว้	แม้ว่าการด�าเนินงานล่าช้ากว่าแผนท่ีก�าหนดไว้เล็กน้อย	โดย

โครงการดังกล่าวมีเกษตรกรได้รับประโยชน์	จ�านวน	1,520	ครัวเรือน	

หรอื	8,500	คน	โดยสามารถใช้เป็นแหล่งน�า้ในการสนบัสนนุภาคการเกษตร

ส่งผลให้ปรมิาณพชืผลทางการเกษตรในพืน้ทีบ่ริเวณโดยรอบบงึมผีลผลติ

ที่สูงกว่าพื้นที่อื่นๆ	และรายได้สุทธิทางการเกษตรในพื้นที่ชลประทาน

พฒันาแก้มลงิบึงบัวเฉลีย่อยูท่ี	่131,500	บาทต่อครวัเรอืนต่อปี	ซึง่สงูกว่า

รายได้เฉลี่ยของพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดพิษณุโลก	ซึ่งอยู่ท่ีระดับ	

76,080	บาทต่อครวัเรอืนต่อปี	โดยผลกระทบทางตรงของโครงการส่งผล

ให้เกษตรกรมแีหล่งน�า้ไว้ใช้ในการเกษตรอย่างเพยีงพอ	และช่วยให้พืน้ที่

โดยรอบซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต�่าไม่มีปัญหาน�้าท่วมขัง	ซ่ึงจากความต่อเน่ือง

ของการใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการและจากการประเมิน

ความพร้อมของหน่วยงานเจ้าของโครงการหลังการด�าเนนิโครงการแล้วเสรจ็

พบว่า	โครงการอยูใ่นความดแูลของโครงการส่งน�า้และบ�ารุงรักษาแควน้อย

บ�ารุงแดน	ส�านักชลประทานที่	3	ซึ่งมีการดูแลอย่างต่อเนื่องและมีการ

ขอต้ังงบประมาณเป็นประจ�าทกุปีเพือ่บ�ารุงรักษาโครงการ	รวมทัง้มกีารดูแล

ร่วมกันกับเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น�้า	ซึ่งส่งผลต่อความยั่งยืนของโครงการ

2. โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา

ลิกไนต์ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

	 วงเงินลงทุนโครงการ	12,421	ล้านบาท	เป็นโครงการระบบ

ส่งเพือ่รบัซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหงสาลกิไนต์	ในสาธารณรัฐประชาธปิไตย

ประชาชนลาว	(สปป.	ลาว)	ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ	(MOU)	

ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาล	สปป.	ลาว	เพื่อเป็นการกระจายแหล่ง

เชือ้เพลงิทีใ่ช้ในการผลติไฟฟ้าซึง่จะช่วยลดความผนัผวนของต้นทนุการผลติ

ไฟฟ้าในอนาคต	และสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มข้ึนในภาคเหนือ	

ภาคกลาง	กรุงเทพมหานคร	และปริมณฑล	ตลอดจนเป็นการส่งเสริม

ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ผลการประเมินโครงการ	:	พึงพอใจมากที่สุด	(A)	

	 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	10	(ปี	2550	-	2554)	ในส่วนของ

ยทุธศาสตร์การปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิให้สมดลุและยัง่ยนื	โดยการเพิม่

ประสิทธิภาพการใช้พลังงงานและการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือก

เพือ่ลดความอ่อนไหวด้านพลงังานของเศรษฐกจิไทย	และแผนการปรบัปรงุ

พฒันาก�าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	พ.ศ.	2553	-	2573	ด้านประสิทธภิาพ

สามารถด�าเนินการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูงแล้วเสร็จตาม

แผนการด�าเนนิงาน	มค่ีาใช้จ่ายในการด�าเนนิงานต�า่กว่าทีป่ระมาณการ

ไว้ในแผน	โดยมปัีจจยัจากค่าวสัดอุปุกรณ์มรีาคาต�า่กว่าท่ีประมาณการไว้

และด�าเนินการเป็นไปตามกรอบเวลาท่ีแผนงานก�าหนด	โดยผลจาก

การศึกษาพบว่า	ตัวชี้วัดความคุ้มค่าทางการเงินและทางเศรษฐกิจให้

ผลตอบแทนในระดับที่สูง	ได้แก่	FIRR	เท่ากับร้อยละ	14.88	และ	EIRR	

เท่ากับร้อยละ	15.01	ทั้งน้ี	โครงการดังกล่าวจะสามารถวัดประสิทธิผล

ที่เกิดขึ้นจริงได้เมื่อครบอายุโครงการแล้วในปี	2543	โครงการดังกล่าว

สามารถรองรบัความต้องการไฟฟ้าท่ีเพิม่ขึน้ในภาคเหนอื	มคีวามมัน่คง

ในการจ่ายไฟฟ้า	ลดปัญหาไฟฟ้าดบัในพืน้ที	่และส่งผลให้เกดิการลงทุน

และสร้างอาชีพใหม่ๆ	ส�าหรับผลกระทบของโครงการต่อคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในพื้นที่	ซึ่งมีความปลอดภัยในด้านการคมนาคมและ

ความปลอดภัยในทรัพย์สินมากขึ้น	ทั้งนี้	กฟผ.	ได้มีการวางแผน

การซ่อมแซมและบ�ารุงรกัษาระบบสายส่งและสถานไีฟฟ้าแรงสงูตามรอบ

ระยะเวลาที่ก�าหนด	

3. โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน�้าเงินช่วง

หัวล�าโพง - บางซือ่) (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย : รฟม.)

	 วงเงนิลงทนุโครงการ	118,559.28	ล้านบาท	เป็นการร่วมลงทนุ

ระหว่างภาครฐัและเอกชน	โดย	รฟม.	เป็นผูล้งทุนในส่วนของการเวนคนื

ที่ดิน	ก่อสร้างงานโยธา	ระบบรางในอุโมงค์	ศูนย์ซ่อมบ�ารุงและอาคาร

บริหาร	ระบบเครื่องกลและระบบไฟฟ้า	วงเงินลงทุนรวมของ	รฟม.	คือ	

101,436.54	ล้านบาท	(เป็นเงนิกู	้94,179.55	ล้านบาท)	และเอกชนผูร่้วม

ลงทนุ	คอื	บรษัิท	รถไฟฟ้ากรงุเทพ	จ�ากดั	(มหาชน)	(BMCL)	เป็นผู้ลงทุน

ในส่วนของงานระบบเดินรถและจัดหาขบวนรถ	วงเงินลงทุนรวมของ	

BMCL	คือ	17,122.74	ล้านบาท	โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการระบบ

ไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน	กทม.	ทีเ่ป็นระบบใต้ดนิแห่งแรกของประเทศไทย

โดยเป็นการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนาดใหญ่	ช่วงหัวล�าโพง	-	บางซ่ือ	

จ�านวน	18	สถานี	ระยะทาง	20	กโิลเมตร	ศนูย์ซ่อมบ�ารุงรถไฟฟ้า	และ

อาคารจอดรถ	มวีตัถปุระสงค์เพือ่บรรเทาปัญหาการจราจรคบัค่ังใน	กทม.

และระยะเวลาเดินทาง	และลดการใช้พลังานน�้ามันจากการใช้รถยนต์	

และเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลการประเมินโครงการ	:	พึงพอใจมาก	(B)
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	 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบ

ขนส่งมวลชน	ปี	2537	ซึง่เป็นแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนในเขตกรงุเทพ

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิและแผนยทุธศาสตร์ชาติ	20	ปี

ด้านประสิทธิภาพ	สามารถก่อสร้างได้ตามระยะทางที่ก�าหนด	ผลผลิต

ของโครงการเป็นไปตามท่ีก�าหนดในแผนงาน	อย่างไรก็ตาม	ค่าใช้จ่าย

ในการก่อสร้างจริงสูงกว่าที่ประมาณการไว้	จาก	69,860	ล้านบาท	เป็น	

78,343	ล้านบาท	หรอืสงูกว่าคดิเป็นร้อยละ	11.89	เนือ่งมาจากค่าลงทนุ

โครงสร้างงานโยธา	ค่าลงทุนระบบรางในอุโมงค์และศูนย์ซ่อมบ�ารงุ	และ

ค่าลงทนุระบบเดินรถและการจดัซือ้ขบวนรถมค่ีาใช้จ่ายเพิม่ขึน้	นอกจากนี้

ระยะเวลาในการก่อสร้างจริงล่าช้ากว่าแผนประมาณ	1	ปี	9	เดือน	จาก

การก่อสร้างงานโยธาท่ีล่าช้า	และจากขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	รวมถึง

การส่งมอบพื้นท่ีให้ผู้รับเหมาไม่เป็นไปตามแผนท่ีก�าหนด	ส�าหรับด้าน

ประสทิธผิลพิจารณาเปรยีบเทยีบผลผลติทีไ่ด้รบักบัเป้าหมายของโครงการ

ซึ่งมีตัวชี้วัด	5	ตัว	ดังนี้

ตัวชี้วัด แผนการด�าเนินงาน ผลการด�าเนินงานจริง

1.	ขดีความสามารถในการรองรับผูโ้ดยสารต่อขบวนประเภท	3	ตู	้(คน	ต่อ	ขบวน) 822	คน/ขบวน 1,186	คน/ขบวน

2.	ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางจากสถานีหัวล�าโพง	-	บางซื่อ	(นาที) 822	คน/ขบวน 33.21	นาที

3.	สดัส่วนของจ�านวนขบวนทีล่่าช้าเป็นระยะเวลามากกว่า	5	นาท	ี(ร้อยละ) ร้อยละ	2.00 ร้อยละ	0.06

4.	เวลาที่เปิดให้บริการในแต่ละวัน	(ชั่วโมง) 18	ชั่วโมง	30	นาที 18	ชั่วโมง

5.	อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ	(EIRR) 11.32 4.11

	 ทัง้น้ี	ส�าหรบัตวัช้ีวดัทีม่ผีลการด�าเนนิงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ได้แก่	เวลาท่ีเปิดให้บริการในแต่ละวันซึ่งตามแผนก�าหนดเปิดบริการ

ระหว่าง	08.30	-	24.00	น.	แต่ในการด�าเนินการจริงเปิดให้บริการเวลา	

06.00	-	24.00	น.	และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ทีต่�า่กว่าเป้าหมาย

มาก	เนื่องจากจ�านวนผู้โดยสารเฉลี่ยตั้งแต่ปี	2548	-	2559	มีจ�านวน	

203,903	คนต่อวัน	ต�่ากว่าจ�านวนที่	BMCL	ประมาณการไว้เม่ือปี	2546	

ทีจ่�านวน	430,000	คนต่อวนั	ส่งผลให้รายได้	ต้นทนุ	และอตัราผลตอบแทน

ทางเศรษฐกิจต�่า	แต่อย่างไรก็ดี	จ�านวนผู้โดยสารตั้งแต่ปี	2548	-	2559	

มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี	โดยโครงการดังกล่าวสามารถช่วยลดระยะเวลา

การเดนิทางให้แก่ผู้โดยสาร	เพิม่ศกัยภาพด้านการคมนาคมให้มีประสทิธภิาพ

และเชื่อมโยงการคมนาคมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

4. โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (สายสม่ีวงช่วงบางใหญ่ -

บางซ่ือ) (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย)

	 วงเงนิลงทนุโครงการ	61,557.34	ล้านบาท	เป็นโครงการลงทุน

ของภาครัฐและว่าจ้างเอกชนให้เดินรถ	โดย	รฟม.	เป็นผู้ลงทุนในส่วน

ของการเวนคืนท่ีดิน	และก่อสร้างงานโยธา	วงเงินลงทุนรวมของ	รฟม.	

คือ	45,065.51	ล้านบาท	(เป็นเงินกู้	39,492.03	ล้านบาท)	และว่าจ้าง	

BMCL	เป็นผูล้งทนุในส่วนของงานระบบรถไฟฟ้า	งานขบวนรถ	งานระบบ

เดินรถและบ�ารุงรักษา	รวมถึงงานระบบการเดินรถและการจัดซื้อขบวน

รถทัง้หมด	21	ขบวน	วงเงนิลงทนุรวมของ	BMCL	คอื	16,491.83	ล้านบาท

โดยโครงการดงักล่าวเป็นการก่อสร้างโครงสร้างยกระดบั	จ�านวน	16	นาที

ศูนย์ซ่อมบ�ารงุรถไฟฟ้า	และอาคารจอดรถ	4	แห่ง	ระยะทาง	23	กโิลเมตร	

จากสถานีคลองบางไผ่ถงึสถานเีตาปนู	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ขยายเส้นทาง

การคมนาคมทางรางไปยังเขตพื้นที่ชานเมืองที่มีการใช้พื้นที่หนาแน่น	

ซึง่จะช่วยในการลดปัญหาการจราจรและขยายเส้นทางการขนส่งมวลชน

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน	

ผลการประเมินโครงการ	:	พึงพอใจมาก	(B)

	 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

ระบบขนส่งมวลชน	ปี	2537	ซ่ึงเป็นแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนใน

เขตกรงุเทพฯ	แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิและแผนยทุธศาสตร์

ชาต	ิ20	ปี	ด้านประสิทธภิาพ	สามารถก่อสร้างได้ตามระยะทางทีก่�าหนด

ผลผลิตของโครงการเป็นไปตามท่ีก�าหนดในแผนงาน	อย่างไรก็ตาม	

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างจรงิสงูกว่าท่ีประมาณการไว้จากเดมิ	51,253.32

ล้านบาท	เป็น	61,557.34	ล้านบาท	หรือสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ	20.10	

เนื่องมาจากค่าลงทุนโครงสร้างงานโยธาและงานสถาปัตยกรรม	และ

ระบบเดินรถ	Machine	and	Electricity	มค่ีาใช้จ่ายสงูกว่าทีป่ระมาณการไว้

นอกจากนี้	ระยะเวลาในการก่อสร้างจริงล่าช้ากว่าแผนประมาณ	2	ปี

2	เดือน	จากปัญหาการส่งมอบพืน้ทีใ่ห้ผูร้บัเหมาล่าช้า	และน�า้ท่วมในพืน้ที่

ก่อสร้างเมื่อปี	2554	ผู้รับจ้างจึงขอขยายเวลาด�าเนินโครงการ	และมี

การขยายระยะเวลาอีกครัง้ในปี	2559	จากความล่าช้าในงานจดัหาระบบ

และจ้างเดนิรถไฟฟ้า	ส�าหรบัด้านประสทิธผิลพจิารณาเปรยีบเทยีบผลผลติ

ที่ได้รับกับเป้าหมายของโครงการ	ซึ่งมีตัวชี้วัด	5	ตัว	ดังนี้
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ตัวชี้วัด แผนการด�าเนินงาน ผลการด�าเนินงานจริง

6.	ขดีความสามารถในการรองรับผูโ้ดยสารต่อขบวนประเภท	3	ตู	้(คน	ต่อ	ขบวน) 960	คน/ขบวน 960	คน/ขบวน

7.	ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางจากสถานีหัวล�าโพง-บางซื่อ	(นาที) 35	นาที 35	นาที

8.	สดัส่วนของจ�านวนขบวนทีล่่าช้าเป็นระยะเวลามากกว่า	5	นาท	ี(ร้อยละ) ร้อยละ	0.13 ร้อยละ	0.09

9.	เวลาที่เปิดให้บริการในแต่ละวัน	(ชั่วโมง) 18	ชั่วโมง	30	นาที 18	ชั่วโมง	30	นาที

10.	อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ	(EIRR) 16.25 3.82

	 ทัง้น้ี	ส�าหรบัตวัช้ีวดัทีม่ผีลการด�าเนนิงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ได้แก่	ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ที่ต�่ากว่าเป้าหมายมาก	เนื่องจาก

โครงการเปิดให้บรกิารได้ไม่นานเพียงพอทีจ่ะสามารถประเมนิผลได้อย่าง

มีนัยยะส�าคัญ	โดย	EIRR	ปัจจุบัน	เท่ากับร้อยละ	3.82	ซ่ึงต�่ากว่าที่ได้

ประมาณการไว้ก่อนเริม่ด�าเนนิโครงการ	เนือ่งจากจ�านวนผูโ้ดยสารสะสม

ในปี	2559	-	2560	มีจ�านวน	14,009,112	คนต่อปี	ต�่ากว่าจ�านวนที่

ประมาณการไว้ท่ี	58,166,035	คนต่อปี	ส่งผลให้รายได้	ต้นทุน	และ

อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต�่า	แต่อย่างไรก็ดี	จ�านวนผู้โดยสารมี

แนวโน้มเพิม่ขึน้ตามล�าดับหลังจากทีม่กีารเชือ่มสถานเีตาปนู	โดยโครงการ

ดังกล่าวสามารถช่วยลดระยะเวลาการเดินทางให้แก่ผูโ้ดยสาร	เพิม่ศกัยภาพ

ด้านการคมนาคมให้มปีระสทิธภิาพ	รวมทัง้ส่งผลให้ราคาทีด่นิรอบเส้นทาง

รถไฟฟ้าท่ีตดิถนนและย่านสถานรีถไฟฟ้ามรีาคาสงูขึน้ในภาพรวมประมาณ

ร้อยละ	10.38	และมกีารพฒันาในเชงิพาณชิย์มากขึน้	อาทิ	การก่อสร้าง

ที่พักอาศัย	เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม
   องค์การสู่ความเป็นเลิศ

	 สบน.	ให้ความส�าคญักบัการพฒันาบุคลากรและระบบบรหิารจดัการภายในองค์กรทัง้ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	

รวมท้ังการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ	โดยในปีงบประมาณ	2561	สบน.	มุ่งเน้นให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานของ	สบน.	ไปสู่การเป็น	

“สบน.	ดิจิทัล”	หรือ	“Digital	PDMO”	ซึ่งไม่เพียงเป็นการลงทุนทางด้าน	IT	แต่เป็นการพัฒนาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน	กระบวนงาน	ข้อมูล	และ

บุคลากรทั้ง	4	ด้านไปพร้อมกัน

การพัฒนา PDMO Application และการปรับปรุง 

PDMO Website

	 สบน.	ให ้ความส�าคัญกับการน�าระบบ

เทคโนโลยีมาใช้ด�าเนินภารกิจของ	สบน.	ในทุกด้าน	

การพัฒนา	PDMO	Application	เป็นอีกความตั้งใจ

ของ	สบน.	ทีจ่ะน�าเทคโนโลยมีาพฒันาช่องทางการให้

บริการให้ประชาชนสามารถเข้าถงึข้อมลูหนีส้าธารณะ

ได้ง่าย	สร้างความรู้	ความเข้าใจถึงภารกิจของ	สบน.	

โดยยึดหลักการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน	ชัวร์	แชร์ได้	โดย	

Mobile	Application	ดังกล่าว	มีข้อมูลที่ครบถ้วนทั้ง

ข้อมลูหนีส้าธารณะ	ข้อมลูเกีย่วกบัเงินกู	้ข้อมลูเกีย่วกบั

พนัธบตัรออมทรพัย์	ปฏทินิการประมูลตราสารหนี	้และ

ข่าวสารอ่ืนๆ	ทีน่่าสนใจของ	สบน.	ซึง่รองรบัการใช้งาน

ทั้งระบบ	IOS	และ	Android
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	 นอกจากนี	้สบน.	ได้จัดการอบรมผูใ้ช้งาน	PDMO	Application

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งาน	และเข้าใจภาพรวมการท�างานของ	

Application	นบัเป็นการพฒันาทกัษะด้านดจิทิลั	(Digital	Literacy)	ซึง่

จะเป็นตัวช่วยส�าคัญท่ีท�าให้บุคลากร	สามารถปฏิบัติงาน	สื่อสาร	และ

ท�างานร่วมกนัเป็นทมีได้มปีระสทิธภิาพ	เกดิประสทิธผิล	รวมท้ังกระตุน้

ให้เกดิการปรบัเปลีย่นการท�างานให้เป็นลักษณะ	“ท�าน้อย	ได้มาก”	ช่วย

ส่วนราชการสร้างคุณค่า	(Value	Co	-	creation)	และเพิ่มความคุ้มค่า

ในการด�าเนนิงาน	(Economy	of	Scale)	เพือ่การก้าวไปสูก่ารเป็น	สบน.

ดิจทิลั	สอดคล้องกบันโยบายประเทศไทย	4.0	และการพฒันาสูร่ฐับาลดจิทิลั

	 สบน.	ได้จัดท�าระบบเวบ็ไซต์ของส�านกังานบรหิารหน้ีสาธารณะ

www.pdmo.go.th	ให้มีรูปแบบที่สวยงาน	มีข้อมูลที่ทันสมัย	และจัด

หมวดหมู่ให้สามารถสบืค้นข้อมลูได้ง่าย	เพือ่ให้ผูใ้ช้บรกิารสามารถใช้งาน

ได้อย่างสะดวก	ซึง่การด�าเนินการดงักล่าวรองรบัยุทธศาสตร์รฐับาลดจิทัิล

รวมทั้งได้จัดอบรมการใช้งานระบบให้แก่บุคลากร	สบน.	เพื่อพัฒนา

ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน

เพือ่ให้บรกิารข้อมลูทีค่รบถ้วน	รวดเรว็	และถกูต้องต่อสาธารณชนต่อไป

การเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

 • การศึกษาดูงานด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการเงิน ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่

	 เมือ่วันท่ี	13	กนัยายน	2561	ผูบ้รหิารและบคุลากร	สบน.	เข้า

เยีย่มชมการด�าเนนิงานและรบัฟังการบรรยายเกีย่วกบัการพฒันานวตักรรม

และเทคโนโลยี	(Blockchain	Technology)	ณ	ธนาคารไทยพาณิชย์	

จ�ากัด	(มหาชน)	ส�านักงานใหญ่	รัชโยธิน	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

ให้กับบคุลากร	สบน.	ด้านการพัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน

รวมทัง้แลกเปลีย่นประสบการณ์ด้านการเตรยีมความพร้อมของภาคธนาคาร

ในการพัฒนาการด�าเนนิงานให้ก้าวทนัต่อการเปลีย่นแปลงของนวตักรรม

และเทคโนโลยีทางการเงิน	ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น	นอกจากนั้น	สบน.	ยังได้เยี่ยมชม	SCB	

ACADEMY	Playground	ทีพ่ฒันาขึน้บนพืน้ฐานความเชือ่ทีว่่า	พนกังาน

ทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถรองรับนวัตกรรม

ทางการเงินได้

 • การศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน

ณ กสิกร บิซิเนส - เทคโนโลยี กรุ๊ป

	 เม่ือวันท่ี	23	กรกฎาคม	2561	นายภูมิศักดิ์	อรัญญาเกษมสุข	

ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	(สบน.)	น�าคณะผู้บริหาร

และบุคลากร	สบน.	เข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงานและรับฟังการบรรยาย	

ณ	กสกิร	บซิเินส	-	เทคโนโลย	ีกรุป๊	(KBTG)	เพือ่ศกึษาแนวทางการปรบัตวั

และเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจการเงินต่อการเปล่ียนแปลงทาง

ด้านเทคโนโลยี	รวมท้ังแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์	เก่ียวกับ

บรกิารทางการเงนิรปูแบบใหม่ทีทั่นสมยั	เพ่ือพฒันาการท�างานของ	สบน.

ให้มคีวามเหมาะสมกบัพฒันาการทางด้านเทคโนโลยีและทันต่อสถานการณ์

ปัจจุบัน
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การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรคุณธรรม

 • การศึกษาองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้โครงการ สบน. 

คุณธรรม

	 เมื่อวันที่	16	กรกฎาคม	2561	ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

โดยนางพรรณ	ีสถาวโรดม	ประธานคณะกรรมการจรยิธรรมประจ�า	สบน.

พร้อมด้วยผู้บริหาร	และบุคลากร	สบน.	เข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงาน

ของโรงเรยีนฉอืจ้ีเชยีงใหม่	ซึง่เป็นองค์กรต้นแบบด้านคณุธรรม	จรยิธรรม

โดยเฉพาะการสร้างสังคมคุณธรรม	พร้อมรับฟังการบรรยาย	หัวข้อ	

“การสร้างสังคมคุณธรรม”	เพื่อน�ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับระบบการ

บรหิารจดัการของ	สบน.	โดยโรงเรียนฉือจ้ีเชยีงใหม่	จดัตัง้ในประเทศไทย

เมื่อปี	2548	โดยยึดหลัก	“พรหมวิหาร	4”	คือ	เมตตา	กรุณา	มุทิตา	

อุเบกขา	เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมนุษย์ที่สุข

สมบรูณ์	และใช้ศิลปะการด�าเนนิชวีติสอดแทรกจริยธรรมอนัด	ีโดยมีครู

เป็นต้นแบบ	เช่น	การมีกิริยาสุภาพ	เรียบร้อย	ความมีระเบียบวินัย	

ความรับผิดชอบ	ความกตัญญู	การเสียสละและการเป็นผู้ให้	แนวทาง

ดังกล่าวสามารถน�ามาปรับใช้ในการบริหารจัดการของ	สบน.	เพื่อสร้าง

วัฒนธรรมและปลูกฝังความดีให้เกิดขึ้นในองค์กร	ซึ่งสามารถถ่ายทอด

ต่อคนรอบข้างและสังคมได้ต่อไป

  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 • เกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

	 สบน.	ได้ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

ภาครฐั	(Internal	Audit	Quality	Assurance)	ระดับเป็นไปตามมาตรฐาน

“General	Conforms”	จากกรมบัญชีกลาง	โดยได้รับมอบโล่ประกาศ

เกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ	ประจ�าปี

งบประมาณ	พ.ศ.	2560	จากนางสาวสุทธิรัตน์	รัตนโชติ	อธิบดีกรม

บัญชีกลาง	เม่ือวันอังคารที่	11	กันยายน	2561	ณ	ห้องกษัตริย์ศึก	4	

โรงแรมเดอะทวนิทาว์เวอร์	โดยรางวลัดังกล่าวมอบให้กบัส่วนราชการทีม่ี

ผลการด�าเนินงาน	การพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ

ภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน	และสามารถช่วยผลกัดันผลการบรหิารงาน

ของส่วนราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	รวมทั้ง

เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ส่วนราชการอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่ปรึกษาและขยายโอกาส
   ไปสู่ระดับอาเซียน

 • Find Man

ค้นหาที่ปรึกษาตามความต้องการของโครงการภาครัฐและเอกชน

 • Find Job 

ค้นหาโครงการตามความสนใจหรือความถนัดของที่ปรึกษา

 • Matching Consultant System 

ระบบจับคู่โครงการกับที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงกันแบบอัตโนมัติ	

 • Smart Search 

การค้นหาโครงการหรือค้นหาข้อมูลรายชื่อที่ปรึกษาที่สนใจ

	 โดยหน่วยงานสามารถสร้างโครงการกับ	Matching	CDC	

เพียงกรอกรายละเอียดและ	Upload	เอกสาร	TOR	และระบบจับคู่

อตัโนมตัจิะช่วยในการค้นหาทีป่รกึษาทีม่คุีณสมบตัติรงตามความต้องการ

รวมทัง้ทีป่รกึษาและบรษัิททีป่รกึษาสามารถค้นหาและส่งความสนใจไปยงั

หน่วยงานเพือ่เพิม่โอกาสในการหางานได้ด้วย	รวมท้ัง	สามารถออกหนังสือ

รับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์	(e	-	Certificate)	

นอกจากนี้	ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษายังได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา	ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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กระทรวงการคลัง	ตามกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข

การขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษา	พ.ศ.	2560	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่

ทีป่รกึษาอสิระและทีป่รกึษานติบุิคคล	จ�านวนประมาณ	190	คน	เกีย่วกบักฎหมาย

และขัน้ตอนการขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษา	การเพิม่เติมผลงานทีป่รกึษา	การเปลีย่นแปลง

ข้อมูลท่ีปรึกษา	และการรายงานสถานะที่ปรึกษาเม่ือครบก�าหนด	3	ปี	ตาม

กฎกระทรวงฯ	และประกาศส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	เรื่อง	การก�าหนด

จรรยาบรรณท่ีปรกึษา	รวมถงึวธิกีารใช้งานระบบเว็บไซต์	และ	Mobile	Application

ของศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษา	และการออกหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนที่ปรึกษา

ในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์	(e	-	Certificate)	รวมทัง้จดัอบรมการใช้งาน	Mobile

Application	“Matching	CDC”	ของศูนย์ข้อมลูทีป่รกึษา	เมือ่วันท่ี	23	สงิหาคม

2561	โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม	จ�านวน	140	คน
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3 ภาพรวมหนี้สาธารณะ
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นยิามและโครงสร้างหนีส้าธารณะ*

ภาพรวมหนี้สาธารณะ

หนี้สาธารณะหมายถึง

+ + +
หนี้รัฐบาล

(รวม	FIDF)

หนี้รัฐวิสาหกิจ หนี้รัฐวิสาหกิจ

ที่เป็นสถาบันการเงิน

(รัฐค�้าประกัน)

หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ

*หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	หมายถึง	หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ท�าธุรกิจให้กู้ยืมเงิน	ธุรกิจบริหารสินทรัพย์	และธุรกิจประกันสินเชื่อ

4646



หนี้ที่รัฐบำลกู้ตรง

67.92%

หนี้รัฐบำลเพื่อชดใช้
ควำมเสียหำยของกองทนุ
เพือ่กำรฟ้ืนฟูและพัฒนำ
ระบบสถำบันกำรเงิน
(FIDF)

12.46%

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง	ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	มีจ�านวน	6,780,953.22	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	42.07	ของ	GDP	โดยมี

รายละเอียด	ดังนี้	

	 1.	หนี้รัฐบาล	5,450,220.01	ล้านบาท	

	 2.	หนี้รัฐวิสาหกิจ	954,129.74	ล้านบาท

	 3.	หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน*	(รัฐบาลค�้าประกัน)	367,634.93	ล้านบาท		

	 4.	หนี้หน่วยงานของรัฐ		8,968.54	ล้านบาท

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหนี้สาธารณะจ�าแนกตามประเภท

*หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	หมายถึง	หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ท�าธุรกิจให้กู้ยืมเงิน	ธุรกิจบริหารสินทรัพย์	และธุรกิจประกันสินเชื่อ

หนี้รัฐวิสำหกิจ
ที่เป็นสถำบันกำรเงิน
(รัฐค�้ำประกัน)

5.42%

หนี้รัฐวิสำหกิจ

14.07%

หนี้หน่วยงำนของรัฐ

0.13%
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ข้อมูลหนี้สาธารณะคงค้าง
หน่วย	:	ล้านบาท

ประเภทของหนี้สาธารณะ ก.ย.	2560 %	GDP ก.ย.	2561 %	GDP
เพิ่ม	(increase)

/ลด	(decrease)

1.	หนี้รัฐบาล	(1.1+1.2+1.3) 4,959,164.41 32.60 5,450,220.01 33.81 	491,055.60

				1.1	หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 4,037,673.71 26.54 4,500,182.80 27.92 	462,509.09

								หนี้ต่างประเทศ 96,166.17 83,593.71 (12,572.46)

	 เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล 36,614.70 36,851.04 236.34

	 เงินกู้ให้กู้ต่อ 59,551.47 46,742.67 (12,808.80)

								หนี้ในประเทศ 3,941,507.54 4,416,589.09 	475,081.55

	 เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	และการบริหารหนี้ 3,435,736.32 3,863,476.73 	427,740.41

	 เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 359,853.00 355,472.00 (4,381.00)

	 เงินกู้ให้กู้ต่อ 87,506.56 138,118.04 	50,611.48

	 เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค�้าประกัน 5,166.66 4,133.32 (1,033.34)

	 เงินกู้เพื่อใช้ในการด�าเนินโครงการเงินกู้	DPL 745.00 99.00 (646.00)

	 เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและระบบขนส่ง

	 ทางถนนระยะเร่งด่วน

52,500.00 55,290.00 	2,790.00

				1.2	หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ

								พัฒนาระบบสถาบันการเงิน

891,490.70 5.86 845,037.21 5.24 (46,453.49)

								FIDF	1 339,632.00 333,739.21 (5,892.79)

								FIDF	3 551,858.70 511,298.00 (40,560.70)

				1.3	หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 30,000.00 0.20 105,000.00 0.65 	75,000.00

								หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ - 105,000.00 	105,000.00

								หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	(FIDF3) 30,000.00 - (30,000.00)

2.	หนี้รัฐวิสาหกิจ	(2.1+2.2) 970,216.31 6.38 954,129.74 5.92 (16,086.57)

				2.1	หนี้ที่รัฐบาลค�้าประกัน 418,139.91 2.75 413,584.37 2.57 (4,555.54)

								หนี้ต่างประเทศ 83,382.65 72,127.07 (11,255.58)

								หนี้ในประเทศ 334,757.26 341,457.30 	6,700.04

				2.2	หนี้ที่รัฐบาลไม่ค�้าประกัน 552,076.40 3.63 540,545.37 3.35 (11,531.03)

								หนี้ต่างประเทศ 121,603.55 106,028.67 (15,574.88)

								หนี้ในประเทศ 430,472.85 434,516.70 	4,043.85

3.	หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	(รัฐบาลค�้าประกัน)	(3.1+3.2) 426,321.04 2.80 367,634.93 2.28 (58,686.11)

			3.1	หนี้ต่างประเทศ 388.26 172.15 (216.11)

			3.2	หนี้ในประเทศ 425,932.78 367,462.78 (58,470.00)

4.	หนื้หน่วยงานของรัฐ	(4.1+4.2) 13,629.55 0.09 8,968.54 0.06 (4,661.01)

			4.1	หนี้ที่รัฐบาลค�้าประกัน - - -

			4.2	หนี้ที่รัฐบาลไม่ค�้าประกัน 13,629.55 8,968.54 (4,661.01)

รวม 6,369,331.31 41.87 6,780,953.22 42.07 	411,621.91

Norminal	GDP* 15,211,958.00 16,116,441

*หมายเหตุ	:	สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	GDP	ค�านวณจากตัวเลข	GDP	ของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ซึ่งประกาศเมื่อวันที่	19	สิงหาคม	2562

	 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า	หนี้สาธารณะคงค้างเพิ่มขึ้นสุทธิ	411,621.91	ล้านบาท	หนี้สาธารณะคงค้างต่อ	GDP	ณ	สิ้นเดือนกันยายน	

2561	คิดเป็นร้อยละ	42.08	ของ	GDP	ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ	ณ	สิ้นเดือนกันยายน	2560	ที่ร้อยละ	41.87
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หนี้สาธารณะคงค้าง	ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	เม่ือเปรียบเทียบกับ

ปีก่อนหน้า	เพิ่มขึ้นสุทธิ	411,621.91	ล้านบาท

1.	หนี้รัฐบาลเพิ่มขึ้นสุทธิ	491,055.60	ล้านบาท	โดยแบ่งเป็น

	 1.1.	หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงเพิ่มขึ้นสุทธิ	537,509.09	ล้านบาท	

รายการท่ีส�าคัญเกิดจากการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	

(เพิ่มขึ้นสุทธิ	427,740.41	ล้านบาท)	ทั้งนี้	เป็นไปตามแผนการกู้เงินที่

ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	2561	และ

แผนการบรหิารหนีส้าธารณะ	ประจ�าปีงบประมาณ	2561	ซึง่เป็นการกูเ้งนิ

เพื่อพัฒนาประเทศ	สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ

เป็นส�าคัญ	ตลอดจนการกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อส�าหรับการลงทุนในโครงการ

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาประเทศของรัฐวิสาหกิจ	(เพิ่มข้ึนสุทธิ	

37,802.68	ล้านบาท)	โดยมีโครงการที่ส�าคัญได้แก่	โครงการรถไฟ

ชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซ่ือ	-	รังสิต	และโครงการรถไฟฟ้าสาย

สีน�้าเงินและสีเขียว	

	 1.2.	หนี้รัฐบาลเพ่ือชดใช้ความเสียหายของ	FIDF	ลดลง	

46,453.49	ล้านบาท	จากการช�าระหน้ีที่กู ้ภายใต้พระราชก�าหนดให้

อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน

เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	พ.ศ.	2541	(FIDF	1)	และ

จากการช�าระหนี้ที่กู้ภายใต้พระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลัง

กู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา

ระบบสถาบันการเงิน	ระยะที่สอง	พ.ศ.	2545	(FIDF	3)

	 1.3.	หนีเ้งนิกูล่้วงหน้าเพือ่การปรบัโครงสร้างหนี	้(Pre	-	funding)

เพิม่ขึน้สทุธ	ิ75,000	ล้านบาท	ซึง่เป็นผลจากการออกตราสารหนีป้ระเภท

ต่างๆ	ล่วงหน้า	เพื่อปรับโครงสร้างหน้ีที่มีจ�านวนมากและเห็นว่าไม่

สมควรกูเ้งนิเพือ่ปรบัโครงสร้างหนีด้งักล่าวในคราวเดยีวกนั	เพ่ือป้องกนั

การผิดนัดช�าระหนี้ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงด้านการปรับโครงสร้างหนี้

ของรัฐบาล	โดยกระทรวงการคลังจะน�าเงินกู้ดังกล่าวไปลงทุน	เพื่อให้

เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน

2.	หนี้รัฐวิสาหกิจ	ลดลงสุทธิ	16,086.57	ล้านบาท	จากการช�าระคืนหนี้

อย่างต่อเน่ืองเป็นส�าคัญ	เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง	

โดยแบ่งเป็น

	 2.1	หนี้ที่รัฐบาลค�้าประกัน	ลดลงสุทธิ	4,555.54	ล้านบาท	

โดยรายการเปลีย่นแปลงท่ีส�าคญั	ได้แก่	การลดลงสทุธขิองหน้ีของ	บริษัท

ท่าอากาศยานไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	จ�านวน	5,571.48	ล้านบาท	การทาง

พิเศษแห่งประเทศไทย	จ�านวน	4,700	ล้านบาท	และการรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย	จ�านวน	3,598.58	ล้านบาท	จากการช�าระคืน

หนี้เงินกู้เป็นส�าคัญ	รวมทั้งการเพิ่มขึ้นสุทธิของหน้ีของการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย	จ�านวน	8,401.90	ล้านบาท	จากการเบกิจ่ายเงินกูเ้ป็นส�าคัญ

	 2.2	หนีท้ีร่ฐับาลไม่ค�า้ประกนั	ลดลงสทุธ	ิ11,531.03	ล้านบาท

โดยรายการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ	ได้แก่	การลดลงสุทธิของหนี้ของ	

บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	จ�านวน	41,479.82	ล้านบาท	จากการ

ช�าระคนืต้นเงนิกูแ้ละไถ่ถอนหุน้กูเ้ป็นส�าคญั	รวมทัง้การเพิม่ข้ึนสุทธขิอง

หนี้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	จ�านวน	9,540	ล้านบาท	

จากการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อด�าเนินโครงการต่างๆ	เป็นส�าคัญ

3.	หน้ีรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	(รัฐบาลค�้าประกัน)	ลดลงสุทธ	ิ

58,686.11	ล้านบาท	รายการที่ส�าคัญเกิดจากการช�าระคืนต้นเงินกู้

อย่างต่อเนือ่งของธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	จ�านวน

52,670.80	ล้านบาท	ตลอดจนการไถ่ถอนพันธบัตรของธนาคารอาคาร

สงเคราะห์	จ�านวน	6,000	ล้านบาท

4.	หนีห้น่วยงานของรฐั	ลดลงสทุธ	ิ4,661.01	ล้านบาท	รายการทีส่�าคญั

เกิดจากการช�าระคืนต้นเงินกู้อย่างต่อเนื่องของส�านักงานกองทุนอ้อย

และน�้าตาลทรายรวมทั้งสิ้น	จ�านวน	5,210.59	ล้านบาท
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รายงานต้นทุนและความเสี่ยงหนี้รัฐบาล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	 ด้วยบทบาทหน้าที่ของ	สบน.	ที่จะต้องบริหารจัดการหนี้ให้มี

ต้นทุนท่ีเหมาะสมภายใต้ระดับความเสีย่งท่ียอมรบัได้	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	

2561	สบน.	ได้ยกระดับการบริหารหนี้ให้มีความรอบคอบระมัดระวัง	

(Prudence)	และธรรมภิบาล	(Governance)	มากยิง่ขึน้	ผ่านการจดัท�า

กลยทุธ์การบรหิารหนีร้ะยะกลาง	(Medium	-	Term	Debt	Management

Strategy	:	MTDS)	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	-	2565)	ซึง่เป็นแนวทางท่ี

พฒันาโดยธนาคารโลก	(World	Bank)	และถกูน�าไปใช้อย่างแพร่หลายใน

ระดบัสากล	การท�า	MTDS	เป็นการก�าหนดสัดส่วนหนีเ้ป้าหมาย	(Target

debt	composition)	โดยก�าหนดกรอบตัวชี้วัดความเสี่ยงของหนี้เพื่อใช้

ก�ากบัและตดิตามการกูเ้งนิและบรหิารหนีท้ีส่ะท้อนต้นทุนและความเสีย่ง

ท้ัง	3	ด้าน	ได้แก่	ความเสีย่งด้านอัตราแลกเปลีย่น	(Foreign	Exchange

Risk)	ความเสีย่งด้านอัตราดอกเบีย้	(Interest	Rate	Risk)	และความเสีย่ง

ด้านการปรบัโครงสร้างหนี	้(Refinancing	Risk)	โดยเสนอต่อคณะกรรมการ

นโยบายและก�ากับการบรหิารหนีส้าธารณะซึง่มรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

การคลังเป็นประธาน	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย	ท้ังหน่วยงาน

ภายใน	สบน.	และหน่วยงานภายนอก	ได้แก่	ส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั

ธนาคารแห่งประเทศไทย	และสถาบันการเงินต่างๆ	เพื่อพิจารณาให้

ความเหน็ชอบและมกีารตดิตามตวัชีว้ดัความเสีย่งของหนีท้กุเดอืน	อีกทัง้

มีการทบทวนความเหมาะสมของ	MTDS	ทุกปี	เพื่อให้สอดคล้องกับ

สภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

	 สถานะความเสี่ยงของหนี้รัฐบาล*	ณ	เดือนกันยายน	2561	

ตาม	MTDS	พบว่า	ยังคงอยู่ในระดับต�่า	เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นหนี้ใน

ประเทศและมอีตัราดอกเบีย้คงที่	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 1.	ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น	(Foreign	Exchange	Rate

Risk)	อยูใ่นระดบัต�า่	เนือ่งจากการกูเ้งนิส่วนใหญ่เป็นการกูเ้งนิในประเทศ

นอกจากนี	้สบน.	ได้ปิดความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นหน้ีต่างประเทศ

โดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย	เช่น	การแปลงหน้ีสกุลเงิน

ตราต่างประเทศเป็นหนี้สกุลเงินบาท	(Cross	Currency	Swap	:	CCS)	

และการช�าระคืนหนี้ก่อนครบก�าหนดช�าระ	(prepayment)	เป็นต้น

ส่งผลให้หนี้ต่างประเทศที่ยังไม่ได้ปิดความเสี่ยงเหลือร้อยละ	0.35

	 2.ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	(Interest	rate	risk)	อยู่ใน

ระดับต�่า	เน่ืองจากการกู้เงินส่วนใหญ่ของภาครัฐมีสัดส่วนของหน้ีท่ีมี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีค่อนข้างสงู	(ร้อยละ	86.4)	เพือ่สร้างอตัราดอกเบีย้อ้างองิ

(Benchmark	Bond)	และส่งเสรมิการพฒันาตลาดตราสารหนีใ้นประเทศ

ดังนั้น	ความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียจึงไม่ส่งผลกระทบต่อ	Debt	

portfolio	มากนัก	และสัดส่วนของหนี้ที่ต้องปรับอัตราดอกเบ้ียคงท่ี

(re	-	fixing)	ใน	1	ปีอยู่ที่ร้อยละ	24.20	ของหนี้ทั้งหมด

	 3.	ความเสี่ยงด้านการปรับโครงสร้างหนี้	(Refinancing	Risk)	

อยูใ่นระดับต�า่	เนือ่งจากตลาดการเงนิในประเทศมีสภาพคล่องค่อนข้างสงู

และอัตราดอกเบี้ยในประเทศอยู่ในระดับต�่า	ซึ่งส่งผลดีต่อการบริหาร

หนี้สาธารณะ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกพันธบัตรระยะยาวส่งผลให้

อายุเฉลี่ยของหนี้	(Average	Time	to	Maturity	:	ATM)	อยู่ที่	10.93	ป	ี

ซึ่งถือว่าค่อนข้างยาวเม่ือเทียบกับกลุ่มประเทศ	OECD	ทีม่	ีATM	อยูท่ี่

ประมาณ	8	ปี	และสดัส่วนหน้ีทีจ่ะครบก�าหนดใน	1	ปี	และ	3	ปี	อยู่ท่ี

ร้อยละ	11.46	และร้อยละ	27.42	ตามล�าดับ		

	 ทัง้นี	้สบน.	มแีนวทางการบรหิารจดัการหนีส้าธารณะในเชงิรกุ

โดยการจดัหาเงนิกูใ้ห้มต้ีนทุนต�า่ในระดับความเสีย่งท่ีเหมาะสม	เพือ่ให้

การบริหารจัดการหนี้สาธารณะอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง

ที่ไม่เกินร้อยละ	60	ของ	GDP

*	หนี้รัฐบาลไม่นับรวมหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ

พัฒนาระบบสถาบันการเงิน	(FIDF)
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ตารางที่ 2 ตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านการเงินของหนี้รัฐบาล

ประเภทความเสี่ยง ตัวชี้วัด ปี	2561
5	ปี 
(2565)

สถานะ
ณ	เดือน	ก.ย.	61

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

(Foreign	Exchange	Risk)

หนี้ต่างประเทศที่ยังไม่ได้บริหารความเสี่ยง

ด้านอัตราแลกเปลี่ยน	(ร้อยละของหนี้ทั้งหมด)

นโยบายการปิดความเสีย่ง

ด้านอัตราแลกเปลี่ยน

0.35

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

(Interest	Rate	Risk)

สัดส่วนหนี้อัตราดอกเบี้ยคงที่

(ร้อยละของหนี้ทั้งหมด)
≥	85 ≥	85 86.4

สัดส่วนหนี้ที่จะต้องปรับอัตราดอกเบี้ย

(Re	-	fixing)	ใน	1	ปี	(ร้อยละของหนี้ทั้งหมด)
15	-	20 18-24 24.2

ความเสี่ยงด้านการปรับโครงสร้างหนี้

(Refinancing	Risk)

อายุเฉลี่ยของหนี้

(Average	time	to	maturlty	:	ATM)	(ปี)
<	12 <	14 10.93

สัดส่วนหนี้ที่จะครบก�าหนดใน	1	ปี

(ร้อยละของหนี้ทั้งหมด)
8	-	12 10	-	14 11.46

สัดส่วนหนี้ที่จะครบก�าหนดใน	3	ปี

(ร้อยละของหนี้ทั้งหมด)
30	-	35 25	-	30 27.42
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4 บทความของ
ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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ก้าวสู่ปีที่ 17 ยกระดับ สบน. เพื่อก้าวเข้าสู ่Digital PDMO

	 ปัจจุบนัโลกได้ก้าวเข้าสูย่คุดจิิทลัทีถ่กูขบัเคลือ่นด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยีเกิดใหม่

(Emerging	Technology)	ทีม่คีวามก้าวหน้าอย่างรวดเรว็และต่อเนือ่ง	เช่นเดยีวกับรฐับาลไทย

ที่มีนโยบายต้องการปฏิรูปทุกภาคส่วนของประเทศไปสู่โมเดล	“ดิจิทัลไทยแลนด์”	ภาครัฐ

จงึจ�าเป็นต้องปรบัตวัตามบรบิททีเ่ปลีย่นแปลงไปและเตรยีมความพร้อมเพือ่ขบัเคลือ่นสู่ยคุดจิทิลั

อย่างเต็มรูปแบบ

	 “การปรบัเปล่ียนภาครฐั	สู่การเป็นรัฐบาลดจิทิลั”	จึงเป็นประโยคทีท่กุท่านคงเคยได้ยนิ

มาตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2560	ซ่ึงหากกล่าวโดยสรปุแล้ว	รฐับาลดจิิทัลเป็นการน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้

เป็นกลยุทธ์ส�าคัญในการยกระดับการท�างานภาครัฐให้มีความทันสมัย	เพื่อสร้างบริการที่มี

คณุภาพสูป่ระชาชนด้วยการท�างานอย่างเป็นระบบและเชือ่มโยงข้อมลูในทุกภาคส่วน	ทัง้หน่วยงาน

ภาครัฐ	หน่วยงานอิสระ	ภาคธุรกิจ	ภาคประชาชน	และปัจเจกบุคคลท่ีมีบทบาทในฐานะผู้ให้

และผู้ใช้ข้อมูล	รวมถึงร่วมสรรค์สร้างนวัตกรรมที่จ�าเป็นและส�าคัญต่อการปรับปรุงงานบริการ

ของภาครัฐ

	 ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	(สบน.)	เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังที่

ให้ความส�าคญัต่อแนวทางดงักล่าวและเริม่ปรบัเปลีย่นทศิทางขององค์กรอย่างชดัเจน	เพือ่มุง่สู่

การเป็น	“สบน.	ดจิทัิล”	หรอื	“Digital	PDMO”	เมือ่วนัที	่29	กนัยายน	2560	สบน.	ได้ประกาศ

ใช้แผนปฏบิตักิารดจิทิลัของ	สบน.	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2564)	เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการ

จดัท�าโครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ	เพือ่ให้สอดรบักบันโยบาย	“การปรบัเปลีย่น

ภาครัฐ	สูก่ารเป็นรฐับาลดิจทิลั”	ภายใต้ยทุธศาสตร์ของแผนปฏบัิตกิารดจิทิลัของ	สบน.	4	ด้าน

ได้แก่

: นำยครรชิต พะลัง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช�ำนำญกำรพิเศษ 

: นำงศรีอำภำ ภูมิวัฒนะ
เศรษฐกรช�ำนำญกำรพิเศษ
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 :	พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	ให้มี

เสถยีรภาพต่อการใช้งาน	มีระบบป้องกนัทีป่ลอดภยั	และมีประสทิธภิาพสงู

ยุทธศำสตร์ที่ 2 :	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติงานตามภารกิจของ	สบน.	ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ยุทธศำสตร์ที่ 3 :	พฒันาและบรหิารจดัการระบบฐานข้อมลู	และควบคุม

มาตรฐานข้อมูล	ด้านหนี้สาธารณะ

ยุทธศำสตร์ที่ 4 :	พฒันาบคุลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	

	 และในตลอดช่วงเวลา	2	ปีท่ีผ่านมา	สบน.	มีแผนงานและ

โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ	เกดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง	ดงันี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

	 •	ปรบัปรงุและพฒันาระบบฐานข้อมูลของศนูย์ข้อมลูท่ีปรกึษา	

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

	 •	พัฒนาระบบเว็บไซต์ของ	สบน.	เพื่อรองรับยุทธศาสตร์

	 รัฐบาลดิจิทัล

	 •	พฒันาแอพพลเิคชัน่บนมือถอื	“PDMO	Mobile	Application”

	 เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร	และประชาสัมพันธ์ข้อมูล

	 การจ�าหน่ายพันธบัตรของรัฐบาล	บนโทรศัพท์มือถือระบบ	

	 IOS	และ	Android

	 •	พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ	“Matching	CDC”	เพื่อให้

	 บรกิารข้อมลูท่ีปรึกษา	บนโทรศพัท์มือถอืระบบ	IOS	และ	Android

	 •	ประกาศยกเลิกการใช ้ส�าเนาบัตรประชาชนในการ

	 ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

	 ในส่วนงานทีเ่กีย่วข้องกบัการให้บรกิารประชาชนเพือ่ให้เข้าถงึ

การลงทนุได้สะดวกรวดเรว็	สบน.	ได้พฒันารูปแบบงานจ�าหน่ายพนัธบตัร

ออมทรัพย์ให้ประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านโมบาย

แอพพลิเคชั่น	(Mobile	Application)	ของท้ัง	4	ธนาคาร	ได้แก	่

ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	และธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	

(มหาชน)	ตั้งแต่เดือนกันยายน	2561	เพิ่มเติมจากการจ�าหน่ายผ่าน

เคาน์เตอร์	เอทีเอม็	(ATM)	และอนิเตอร์เนต็	แบงก์กิง้	(Internet	Banking)

ที่สามารถด�าเนินการได้อยู่แล้ว	ซึ่งเป็นการต่อยอดประสบการณ์และ

ยกระดับการท�าธรุกรรมทางการเงนิทีน่อกเหนอืจากการฝาก	-	ถอน	-	โอน

เงินผ่านโทรศัพท์มือถือ	และช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู ้ลงทุน

ที่ไม่สามารถไปติดต่อที่ธนาคารในเวลาท�าการ	นอกจากนี้	ผู ้ลงทุน

สามารถใช้หลักฐานการลงทุนในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือยืนยัน

การซื้อกับธนาคารอีกด้วย

?

6มา: ธนาคารแ”งประเทศไทย (ธปท.) และ สบน.
wหTบในnงบประมาณ พ.ศ. 2562 สบน. —งคงîง‘น6จะปTบ

เปeยนกระบวนงานใ|เbนการปX$óงานแบบ345ลใ|เΩมมาก¶งßน 
ประกอบ*วย 2 โครงการหêก ไ*แù 

1) การôฒนาระบบสารสนเทศเiอการòด{แผนการบdหารหç
สาธารณะ เiอใ|บdการหÑวยงานภาคTฐ และTฐ’สาหEจใ|สามารถ\ง
ความVองการ÷เ»นเiอบรร#เ/าแผนการบdหารหçสาธารณะประanไ*
ในYปแบบ345ล6สะดวก รวดเNว©าน PDMO Web Application และ
เÅอมโยง/อÇล©านไป—งระบบเทคโนโลDสารสนเทศ6เ∏ยว/อง*วยเทค
โนโลD Application Programming Interface : API และ 

2) การเΩมประ¢ท£ภาพการaหÑายôนธ$ตรออมทTพ´ oง
J=ต◊ประสงãเiอขยายฐานåกลงZนใ|ÿวâงโดยเฉพาะก⁄ม=ย€นและ=ย

Digital Transformation

ที่มา:	ธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	และ	สบน.
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	 ส�าหรับในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	สบน.	ยังคงมุ ่งมั่น

ที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนงานให้เป็นการปฏิบัติงานแบบดิจิทัลให้เพิ่ม

มากยิง่ขึน้	ประกอบด้วย	2	โครงการหลัก	ได้แก่	

	 1)	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท�าแผนการบริหาร

หนีส้าธารณะ	เพือ่ให้บริการหน่วยงานภาครฐั	และรฐัวสิาหกจิให้สามารถ

ส่งความต้องการกูเ้งนิเพือ่บรรจเุข้าแผนการบรหิารหนีส้าธารณะประจ�าปี

ได้ในรูปแบบดิจิทัลที่สะดวก	รวดเร็วผ่าน	PDMO	Web	Application	

และเชื่อมโยงข้อมูลผ่านไปยังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

ด้วยเทคโนโลยี	Application	Programming	Interface	:	API	และ	

	 2)	การเพิ่มประสิทธิภาพการจ�าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย	์

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายฐานนักลงทุนให้ทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น

และวัยท�างาน	รวมถึงการเพิ่มสิทธิประโยชน์ส�าหรับผู้ลงทุนในพันธบัตร

ออมทรัพย์เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น	เช่น	

การให้สทิธิก์ารจองซือ้พันธบัตรออมทรพัย์ส�าหรบัลกูค้าท่ีพนัธบตัรออมทรพัย์

ครบก�าหนด	การเรยีกดูประวตักิารซือ้	รวมถงึการสร้างช่องทางทีผู่ล้งทนุ

สามารถติดต่อขอรับบริการจาก	สบน.	ได้โดยตรง	ซึ่งจะเป็นประโยชน์

ต่อการสร้างการรับรู ้และการให้ข้อมูลการจ�าหน่ายในอีกทางหนึ่ง

การด�าเนินการจะท�าผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ

ท่ีมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของประชาชน	ท�าให้การตัดสินใจลงทุน

เพือ่การออมง่าย	สะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้	และสอดรบักบัโครงการ	DLT

Scripless	Bond	ของธนาคารแห่งประเทศไทยทีน่�าเทคโนโลยี	Blockchain

มาปรับใช้กับกระบวนงานจ�าหน่ายพันธบัตรรัฐบาล	ซึ่งคาดว่าสามารถ

ใช้งานได้จรงิในปี	พ.ศ.	2562	-	2563	โดยโครงการ	DLT	Scripless	Bond

จะช่วยลดขั้นตอนและความซ�้าซ้อนในการรับส่งข้อมูล	ลดระยะเวลาใน

แต่ละกระบวนงาน	ยังผลให้ผู้ลงทุนสามารถรับสมุดพันธบัตรได้ภายใน	

2	วัน	จากเดิม	15	วัน	รวมถึงกระทรวงการคลังสามารถทราบข้อมูล

การจ�าหน่ายได้แบบเรียล	-	ไทม์	(Real	-	time)	อีกด้วย	และมีแนวทาง

ท่ีจะขยายงานให้ครบวงจรงานจ�าหน่ายพันธบัตร	และรองรับพันธบัตร

ทุกประเภทได้ในอนาคต
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PDMO GO Green
ด้วยตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

	 ปัญหาโลกร้อนและภัยพบิตัทิางธรรมชาตซ่ึิงเร่ิมทวคีวามรนุแรงได้กระตุน้ความตืน่ตวั	และการตระหนักถงึบทบาท

ของทุกคนว่าจะมส่ีวนรบัผดิชอบในการแก้ไขปัญหาด้านสิง่แวดล้อมอย่างไร	ซึง่ในระดบันโยบายขณะน้ีปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อม

ถูกก�าหนดเป็นส่วนหน่ึงของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ	(United	Nations	Sustainable	Development	

Goals	:	UN	SDGs)	ส�าหรับในประเทศไทยได้ก�าหนดให้การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็น	

1	ใน	6	ประเด็นยุทธศาสตร์	การพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทย	(พ.ศ.	2561	-	2580)	โดยได้รับ

ถ่ายทอดมาที่กระทรวงการคลังให้การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2579)	

ของกระทรวงอีกด้วย

	 ส�านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ	(สบน.)	ตระหนักถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมในเป้าหมายดังกล่าว	จึงได้ริเริ่ม

โครงการ	PDMO	GO	Green	ในองค์กรเพือ่ส่งเสริมและแนะแนววธิกีารในการลดขยะและประหยดัพลงังานในชวีติประจ�าวนั

โดยตั้งเป้าหมายของส�านักงานในระยะ	1	ปี	ดังน้ี	(1)	ลดขยะมูลฝอยร้อยละ	5	(2)	ลดจ�านวนพลาสติกหูหิ้วร้อยละ	10

(3)	ลดจ�านวนแก้วพลาสตกิร้อยละ	10	และ	(4)	ลดการใช้โฟมบรรจอุาหารร้อยละ	100	นอกจากนี	้เพือ่เป็นแนวทางรองรบั

นโยบายด้านสิง่แวดล้อมซึง่คาดว่าจะมเีพ่ิมขึน้ในระยะต่อไป	จงึได้เริม่ศึกษาเครือ่งมอืการระดมทุนโดยการออกตราสารหนี้

เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม	(Green	Bond)	ซ่ึงในบทความนี้จะกล่าวถึง

ผลการศึกษาดงักล่าวทีร่วมถงึคณุสมบตัแิละประโยชน์	ตลอดจนการน�า

ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาใช้ในการระดมทุนในระยะต่อไป

	 ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม	(Green	Bond)	คือ	

ตราสารหนีซ้ึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่จัดหาเงนิทนุส�าหรบัโครงการทีเ่ป็นมติร

ต่อสิ่งแวดล้อม	โดยมีหลักการของตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม	(Green	

Bond	Principles	:	GBP)	ที่ก�าหนดมาตรฐานประเภทโครงการ	กรอบ

การคัดเลือกโครงการ	แนวทางบริหารเงินทุนและการรายงานท่ีเป็นท่ี

ยอมรบัทัว่โลก	ซึง่ในบางภมูภิาค	เช่น	อาเซยีนได้มกีารก�าหนดมาตรฐาน

ASEAN	Green	Bond	Standards	(ASEAN	GBS)	ของตนเอง	โดยยึด

หลกัการของ	GBP	และเพิม่เตมิความชดัเจนในการก�าหนดวตัถปุระสงค์

การใช้เงินที่ไม่สามารถลงทุนในโครงการที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล	เป็นต้น	

ซ่ึงนับต้ังแต่มีการจัดท�า	GBP	ในปี	2557	ตลาดตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมทั่วโลกมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด	โดยปัจจุบันตลาด

ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	มียอดคงค้างทั้งสิ้น	623.02	พันล้าน

เหรียญสหรัฐ1	หรือประมาณ	19.93	ล้านล้านบาท	(ณ	เดือนพฤษภาคม	

2562)	ซึง่มผีูอ้อกตราสารหนีจ้ากกลุม่ต่างๆ	ได้แก่	องค์กรระหว่างประเทศ

(Supranational)	หน่วยงาน	(Agency)	รฐับาลต่างประเทศ	(Sovereign)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(Municipal)	สถาบันการเงิน	(Financial	

Institution)	และบริษัทเอกชน	(Corporate)

1 Environmental	Bond	Database	

ที่มา	:	Climate	Bond	Initiative

ที่มา	:	Climate	Bond	Initiative	

ที่มา	:	Environmental	Finance

สัดส่วนของผู้ออกตราสารหนี้ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วงเงินจ�าหน่ายตราสารหนี้ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรายปี
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					GBP	เป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับในการออกตราสารหนี้

เพือ่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	จดัท�าขึน้ในปี	2557	โดย	International	Capital

Market	Association	(ICMA)	ร่วมกับเครือข่ายนักลงทุน	เพื่อก�าหนด

มาตรฐานที่สนับสนุนความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลและส่งเสริมการ

พฒันาตลาดตราสารหนีเ้พือ่อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม	ตามหลกัการ	4	ข้อ	ดงันี้	

	 (1)	Use	of	Proceeds	ก�าหนดวตัถปุระสงค์การใช้เงนิทุนท่ีได้

จากการออกตราสารหนี้เพื่อใช้ในโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

โดยท่ัวไปจะจัดประเภทโครงการออกเป็น	10	ประเภท	ได้แก่	1)	พลังงาน

ทดแทน	2)	การประหยัดพลังงาน	3)	การลดหรือควบคุมมลภาวะ	4)	

การบริหารทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื	5)	การส่งเสริมความหลากหลาย

ทางชวีภาพบนผนืดนิและในน�า้	6)	ระบบการขนส่งทีส่ะอาด	7)	การบรหิาร

น�้าและจัดการน�้าเสียอย่างยั่งยืน	8)	การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

ภมูอิากาศ	9)	เทคโนโลยกีารผลติและกระบวนการท่ีเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

และ	10)	อาคารประหยัดพลังงาน

	 (2)	Project	Evaluation	and	Selection	สนับสนุนให้ผู้ออก

ตราสารหนีเ้ปิดเผยข้อมูลโครงการ	วธิกีารพจิารณาและคัดเลอืกโครงการ

ท่ีจะใช้เงนิทนุจากการออกตราสารหนีเ้พือ่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	โดยเสนอแนะ

ว่ากระบวนการในการคดัเลอืกดังกล่าวควรได้รบัการประเมนิจากหน่วยงาน

ภายนอก	(External	Review)	

	 (3)	Management	of	Proceeds	การบริหารจัดการเงินทุน

จากการออกตราสารหนี้ควรมีการจัดตั้งบัญชีย่อย	หรือมีกระบวนการ

ติดตามกระแสเงินในระหว่างที่รอการจัดสรรเงินทุน	โดยเสนอแนะให้

ผูต้รวจสอบภายนอก	(External	Reviewer)	ประเมินกระบวนการดังกล่าว

เพือ่ให้เกดิความโปร่งใส	และเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการออกตราสารหน้ี		

	 (4)	Reporting	ผูอ้อกตราสารหนีค้วรจดัท�ารายงานให้นักลงทนุ

รบัทราบข้อมูลความก้าวหน้าและผลการจดัสรรเงนิทุนจนกว่าจะเสรจ็สิน้

โครงการ	รวมทัง้รายงานความส�าเรจ็ของโครงการในรปูตวัชีว้ดัเชงิคณุภาพ

และปริมาณ	เช่น	ก�าลังผลิตไฟฟ้า	การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	และลด

การใช้น�้า	เป็นต้น	

Green Bond Principles (GBP) คืออะไร 
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	 ความแตกต่างของตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

ตราสารหนีท่ั้วไปท่ีสงัเกตได้	คอื	ผูอ้อกตราสารหนีเ้พือ่อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม	

จะมเีงือ่นไขการปฏิบัตเิพ่ิมเตมิจากการออกตราสารหนีท้ัว่ไป	โดยผู้ออก

จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของนักลงทุนเป้าหมายใน

การคดัเลอืกโครงการ	ตดิตามความก้าวหน้าและการบรหิารเงนิ	รวมถงึ

การจัดท�ารายงานต่อนักลงทุน	นอกจากนี้	เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของ

ตราสารหน้ีเพือ่อนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อม	ผูอ้อกตราสารหนีค้วรว่าจ้างผูต้รวจสอบ

ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญท�าการประเมินและจัดท�าความเห็นต่อ

ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรุ่นดังกล่าวว่าเป็นไปตามมาตรฐาน

ที่ก�าหนดหรือไม่	

	 อย่างไรกด็	ีแม้การออกตราสารหน้ีเพือ่อนรัุกษ์สิง่แวดล้อมจะมี

ขั้นตอนการท�างานเพิ่มมากขึ้น	รวมถึงอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการ

ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก	และ/หรือผู้จัดการจัดจ�าหน่าย	แต่ตลาด	

ตราสารหนีเ้พือ่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมยงัสามารถเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง	ส่วนหนึง่

อาจเป็นเพราะนกัลงทนุเริม่ให้ความส�าคญัต่อรปูแบบการลงทนุในกิจการ

ที่ยึดหลัก	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และบรรษัทภิบาล	

(Environment,	Social	and	Governance	:	ESG)	มากขึน้	เพราะเลง็เห็นว่า

ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อ	ผลประกอบการและการเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยนักลงทุนที่ลงนามรับหลักการการลงทุนที่รับผิดชอบ	(Principles	for	

Responsible	Investment	-	PRI)	ขององค์การสหประชาชาต	ิ(UN)	มจี�านวน

เพิม่ข้ึนอย่างรวดเรว็จากทกุภมูภิาคทัว่โลก	โดย	ณ	สิน้ปี	2561	มนัีกลงทุน

สถาบันที่ลงนามรับหลักการ	PRI	แล้วทั้งสิ้น	1,905	ราย	ซึ่งมีสินทรัพย์

ภายใต้การบริหารรวม	89.653	ล้านล้านเหรียญสหรัฐ	หรือประมาณ	

2,868	ล้านล้านบาท	ส�าหรับผูอ้อกตราสารหนีส่้วนใหญ่ตดัสินใจทีจ่ะออก

ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	เนื่องจากเห็นว่าเป็นเคร่ืองมือการ

ระดมทุนที่เป็นมาตรฐานและโปร่งใส	ซ่ึงจะสร้างความน่าเชื่อถือ	ปรับ

ภาพลักษณ์	และแสดงจุดยืนของประเทศ/องค์กรในการขับเคลื่อน

นโยบายด้านสิง่แวดล้อมอย่างเป็นรปูธรรม	ตลอดจนขยายฐานนักลงทนุ

ไปยงักลุม่นกัลงทนุทีใ่ห้ความส�าคญัด้าน	ESG	ทีก่�าลงัเตบิโตอย่างรวดเรว็

ทั่วโลกด้วย	

	 ในประเทศไทยปัจจุบันมีธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

และบริษัท	บี.กริม	เพาเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	ที่เป็นกลุ่มบริษัทเอกชนที่

รเิริม่ออกตราสารหนีเ้พือ่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	ตลอดจนธนาคารกสกิรไทย

จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งออกหุ้นกู้เพ่ือความยั่งยืนเป็นรายแรกในปี	2561	

โดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ได้ออก

ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน	ท่ี	ทจ.	76/2561	เรือ่งการยืน่แบบ

แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้	(ฉบับที่	16)	ก�าหนดให้

ผูเ้สนอขายหุน้กูเ้พือ่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมในประเทศไทยต้องเปิดเผยข้อมลู

เพิม่เตมิในการยืน่แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหน้ี	(Filing)

แล้วด้วย	ในขณะท่ีกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	(กบข.)	จัดต้ัง	

ESG	-	Focused	Portfolio	เพือ่ลงทนุในกจิการท่ีผ่านเกณฑ์ประเมนิด้าน

ESG	ของ	กบข.	ในปี	2561	จากปัจจัยข้างต้นจึงสะท้อนให้เห็นว่า	

ประเทศไทยมีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานของกฎระเบียบ

ทีเ่กีย่วข้อง	โดยผูอ้อกตราสารหน้ี	และนกัลงทนุในประเทศเริม่ให้ความสนใจ

ในการระดมทุนผ่านรูปแบบตราสารหนี้ดังกล่าวและยึดหลักการ	ESG	

เพิ่มขึ้นด้วย	จึงมีแนวโน้มท่ีตลาดตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในประเทศจะเติบโตมากยิ่งขึ้นในระยะต่อไป				

		 ส�าหรบัหน่วยงานภาครฐัไทย	ตราสารหนีเ้พือ่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม

ถอืเป็นอกีนวตักรรมทีน่่าสนใจทีอ่าจน�ามาใช้ในการระดมทนุในโครงการ

เงินกู้ที่เข้าข่าย	เช่น	โครงการรถไฟฟ้า	โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์	โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า	และอาคารประหยัดพลังงาน	

เป็นต้น	ซึง่	สบน.	จะได้พจิารณาเพือ่เป็นอกีหนึง่ทางเลอืกในการระดมทนุ

ควบคูก่บัการประเมนิความพร้อมของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	และทางเลอืกอืน่

ในการระดมทุนต่อไป

ตัวอย่างตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ 

ผู้ออกตราสารหนี้ ประเภทโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วนัจ�าหน่าย วงเงินจ�าหน่าย

โปแลนด์ พลงังานทดแทน	ระบบขนส่งทีส่ะอาด	และการบรหิารทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื ธ.ค.	2559 750	ล้านยูโร	

(26,775	ล้านบาท)

ฝรั่งเศส การประหยัดพลังงาน	ระบบขนส่งที่สะอาด	การลดขยะ	และการบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ม.ค.	2560 7,500	ล้านยูโร

(267,750	ล้านบาท)	

อินโดนีเซีย พลังงานทดแทน	การประหยัดพลังงาน	ระบบขนส่งที่สะอาด	อาคารประหยัด

พลังงาน	และการเกษตรแบบยั่งยืน

ก.พ.	2561 1,250	ล้านเหรียญสหรัฐ	

(39,375	ล้านบาท)

รัฐบาลท้องถิ่น

ประเทศเดนมาร์ก

การบริหารน�้าและจัดการน�้าเสีย	ระบบท�าความร้อนในเขตปกครอง	การ

ประหยัดพลังงาน	และระบบการขนส่งที่สะอาด	

มิ.ย.	2560 500	ล้านยูโร		

(17,750	ล้านบาท)
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ภาระดอกเบีย้กบัการบรหิารหนีส้าธารณะ
: นำงสำวธิติพร ยงชัยหิรัญ เศรษฐกรปฏิบัติกำร 

บทบาทของ สบน. ในการบริหารหนีส้าธารณะ  
	 ภารกจิหลกัของ	สบน.	ได้แก่การระดมทนุให้ครบ

ตามความต้องการกูเ้งนิในแต่ละปี	ประกอบด้วย	(1)	การกู้

เงนิเพือ่ชดเชยการขาดดลุงบประมาณ	(2)	การกูเ้งนิเพือ่ใช้

ในโครงการลงทุนต่างๆ	โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานท่ีมี

วงเงนิสงูในระยะ	5	-	7	ปีข้างหน้า	และ	(3)	การกูเ้งนิเพ่ือรองรบั

การปรบัโครงสร้างหนีท่ี้ครบก�าหนด	นอกจากการระดมทนุ

ให้ครบตามความต้องการกูเ้งนิในแต่ละปี	สบน.	ยงับรหิารหน้ี

สาธารณะให้มีต้นทุนและความเสี่ยงที่เหมาะสม	

	 เราอาจจะคุ้นเคยกบัการใช้เกณฑ์หน้ีสาธารณะต่อ

GDP	ซึ่งปัจจุบันถูกก�าหนดในพระราชบัญญัติวินัยการเงิน

การคลงัของรฐั	พ.ศ.	2561	ต้องไม่เกนิร้อยละ	60	เพือ่จ�ากดั

ระดบัหนีไ้ม่ให้รฐับาลกูเ้งนิมากเกนิไปและยงัคงความสามารถ

ในการช�าระหนี้	หากพิจารณาข้อมูลย้อนหลังพบว่า	สบน.	

สามารถบรหิารหนีส้าธารณะให้อยูใ่นระดบัต�า่กว่าร้อยละ	50

แม้หนี้สาธารณะท่ีสูงขึ้นแต่ละปีจะเพิ่มขึ้นแต่	GDP	ก็มี

ขนาดเพิ่มขึ้นเช่นกัน
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หนี้สาธารณะต่อ GDP ปีงบประมาณ 2550 - 2561
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การเป็นหนีม้ต้ีนทนุเสมอ : ต้นทนุการกูเ้งนิของรฐับาลคอือะไร? 

	 ต้นทุนของการก่อหนี้ได้แก่	ดอกเบี้ย	ซ่ึงเป็นภาระผูกพันที่เรา

ต้องจ่ายทกุปีจนกว่าสญัญาเงินกู/้หนีค้รบก�าหนดหากไม่จ่ายจะถอืว่าผดินัด

ช�าระหนี	้(Default)	โดยผลของการกูเ้งนิทีเ่พิม่ขึน้น�ามาซ่ึงภาระดอกเบีย้

ที่มากขึ้น	แต่ในช่วง	10	ปีท่ีผ่านมาหนี้สาธารณะของไทยเพ่ิมขึ้นใน

แต่ละปีแต่ภาระดอกเบีย้รฐับาลไม่ได้เพ่ิมขึน้มากนัก	ซึง่เป็นผลจากวธิกีาร

กู้เงินของ	สบน.	ในอดตีทีใ่ช้เครือ่งมอืกูเ้งนิในประเทศจากการออกพนัธบตัร

รฐับาลตัง้แต่รุน่	5	-	10	-	15	-	20	-	30	-	50	ปีเป็นหลัก	โดย	สบน.	สามารถ

ระดมทุน/กูเ้งนิในช่วงสภาพแวดล้อมดอกเบ้ียต�า่มายาวนานประกอบกบั

Yield	Curve	ของพนัธบตัรรัฐบาลไทยซ่ึงเป็นเครือ่งมือการกูเ้งนิหลักของ

รัฐบาลท่ีมีลักษณะ	Flat	(ส่วนต่างดอกเบ้ียของการกู้เงินระยะส้ันกับ

ระยะยาวไม่ต่างกันมากนัก)	ส่งผลให้ต้นทุนเงินกู้ของรัฐบาลคงอยู่ใน

ระดับต�่า	และมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	ความเสี่ยงด้านอัตรา

ดอกเบี้ยและความเสี่ยงด้านการปรับโครงสร้างหนี้ที่ต�่าเช่นกัน

% ล้านบาท

หนี้สาธารณะต่อ GDP ปีงบประมาณ 2550 - 2561
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	 ท้ังนี้การเปรียบเทียบภาระดอกเบี้ยกับ	GDP	อาจเป็นตัวช้ีวัด

ท่ีไม่เหมาะสมเนือ่งจาก	GDP	ไม่ใช่เงนิทีรั่ฐบาลสามารถน�ามาช�าระดอกเบีย้

ได้โดยตรงจงึไม่สะท้อนความสามารถการช�าระหนีท้ีแ่ท้จรงิ	ในทางกลบักนั

เราจะใช้ตัวชี้วัด	“ภาระดอกเบี้ยต่อรายได้”	เป็นตัวชี้วัดต้นทุนการกู้เงิน

ของรัฐบาลว่ารายได้ทีรั่ฐบาลจดัเกบ็ได้ต้องน�าไปจ่ายภาระดอกเบีย้เท่าไหร่

ซ่ึงสะท้อนความสามารถในการช�าระหนี้ที่แท้จริงและเป็นตัวชี้วัดที่

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	(Credit	rating	agency)	ใช้ประเมิน

ความสามารถในการช�าระหนี้อีกด้วย

*ภาระดอกเบี้ยรัฐบาลไม่นับรวมดอกเบี้ยของหนี้	FIDF	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	2556	เป็นไปตามพระราชก�าหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้

ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	พ.ศ.	2555

ท�าไมการควบคุมภาระดอกเบี้ยต่อรายได้ถึงส�าคัญ?

 1. ภาระดอกเบี้ยไม่สามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้	เนื่องจาก

การบริหารเงินต้นที่ครบก�าหนดแบ่งเป็น	2	ส่วน	(1)	ได้รับงบช�าระคืน

ต้นเงินกูป้ระมาณ	2.5	-	3.5%	ของงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	(2)	เงนิต้น

ส่วนที่เหลือ	สบน.	สามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้	แต่ภาระดอกเบี้ยที่

ครบก�าหนดเป็นภาระทีต้่องจ่ายเตม็จ�านวนและไม่สามารถปรบัโครงสร้างหนีไ้ด้	

 2. อุปสรรคในการจัดสรรงบประมาณ	หากแบ่งรายจ่ายใน

งบประมาณออกเป็น	3	ส่วนหลัก	ได้แก่	รายจ่ายลงทุน	รายจ่ายประจ�า

และรายจ่ายช�าระคืนต้นเงินกู้	ซึ่งแหล่งเงินในการช�าระดอกเบี้ยมาจาก

งบประมาณรายจ่ายประจ�าโดยจัดสรรเพื่อช�าระดอกเบี้ยเต็มจ�านวน

ดังนั้นเมื่อภาระดอกเบี้ยสูงขึ้นจะเป็นอุปสรรคต่อการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อใช้ในงบรายจ่ายประจ�าและงบรายจ่ายในหมวดอื่นๆ	

 3. ความสามารถในการช�าระหนี้ลดลง	หากเปรียบเทียบกับ

หนีค้รวัเรอืนปกตหิากเรามภีาระในการจ่ายดอกเบ้ียเงนิกูท้ีส่งูขึน้จะส่งผล

ให้รายได้หลงัการจ่ายภาระดอกเบีย้ลดลง	เช่นเดยีวกบัรัฐบาลหากภาระ

ดอกเบี้ยท่ีสูงข้ึนแต่จัดเก็บรายได้เท่าเดิมก็ส่งผลให้ความสามารถใน

การช�าระหนี้ลดลงเช่นกัน

ปัจจัยที่ท�าให้ต้นทุนการกู้เงินรัฐบาล

(ภาระดอกเบี้ยต่อรายได้) สูงขึ้น

 1. ความต้องการกูเ้งนิสงูขึน้	จากปัจจยัต่างๆ	เช่นจากการด�าเนิน

นโยบายการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ	เหตุการณ์ไม่คาดคิดท�าที่ท�าให้

รฐับาลต้องกูเ้งนิเพือ่พยงุเศรษฐกจิในช่วงเศรษฐกจิตกต�า่	เป็นต้น	ซึง่การ

กู้เงินที่สูงขึ้นส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยสูงขึ้นด้วย

 2. การเปลี่ยนกลยุทธ์การกู้เงิน	โดยเลือกกลยุทธ์การกู้เงินที่มี

ความเสี่ยงต�่าแต่อาจน�ามาซึ่งต้นทุนที่สูงขึ้น	(Cost	-	Risk	Tradeoff)	ซึ่ง

เป็นกลยุทธ์ที่	สบน.	ใช้อยู่ในปัจจุบันคือการกู้เงินในประเทศเป็นหลัก

ผ่านการออกพันธบัตรรัฐบาลที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ปิดความเส่ียงด้าน

อัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ต่างประเทศเม่ือสภาวะตลาดเอื้ออ�านวย	

(Hedged	FX	debt)	เป็นต้น	เนือ่งจากสภาพคล่องมากในตลาดการเงิน

ในประเทศส่งผลให้ต้นทนุการกูเ้งนิในประเทศต�า่จงึเป็นโอกาสทีด่ทีี	่สบน.

ได้	lock	-	in	ต้นทุนการกู้เงินในช่วงเวลาท่ีผ่านมา		ซึ่งในอนาคตหาก

เป็นสภาพแวดล้อมดอกเบีย้ขาขึน้	สบน.	อาจพจิารณาปรบัเปล่ียนกลยทุธ์

การกู้เงินบางส่วนได้
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 3. เส้นอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลไทย (Thai Government

Bond Yield curve)	ปรับสูงขึ้น	ถึงแม้จะส่งผลดีต่อนักลงทุนเนื่องจาก

ได้ผลตอบแทนจากกการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยเพิ่มขึ้น	แต่ใน

ทางกลับกนั	สบน.	(ผูกู้)้	ใช้พนัธบัตรรฐับาลเป็นเครือ่งมอืหลักในการกูเ้งนิ

จะมต้ีนทุนการกู้เงินสงูข้ึน	โดยปัจจยัทีท่�าให้	Yield	curve	ของพนัธบตัร

รัฐบาลไทยปรับขึ้น	ได้แก่

	 -	สภาพแวดล้อมดอกเบีย้ขาขึน้	(Interest	rate	hike	environment)

จากการด�าเนนินโยบายการเงนิแบบตงึตัวโดยการปรับขึน้ดอกเบีย้นโยบาย

ของธนาคารกลางในหลายประเทศรวมถงึธนาคารแห่งประเทศไทย	ซึง่อาจ

ท�าให้อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นปรับขึ้นส่งผลให้	Yield	curve	ปรับสูงขึ้น

	 -	วิกฤตสภาพคล่องในประเทศ	โดยนักลงทุนขายพันธบัตร

รัฐบาลมากขึ้นหรือลดความต้องการในการถือครองพันธบัตรรัฐบาล

จากปัจจัยต่างๆ	เช่น	ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองส่งผลให้

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลง	การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ

ธนาคารกลางในต่างประเทศ	การแย่งสภาพคล่องในประเทศระหว่าง

ภาคเอกชนกับรัฐบาลโดยการระดมทุนด้วยการออกพันธบัตร	เป็นต้น	

	 -	การเปลีย่นแปลงความต้องการของนกัลงทนุ	โดยเปลีย่นจาก

การลงทุนในสนิทรพัย์ความเสีย่งต�า่อย่างพนัธบตัรรัฐบาลลงทนุไปลงทนุ

ในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น	เช่น	อสังหาริมทรัพย์	ตลาดหุ้น	เป็นต้น	

 4. ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ลดลง	จากปัจจัยต่างๆ	

เช่น	มาตรการค่าลดหย่อนภาษต่ีางๆ	ภาวะเศรษฐกจิตกต�า่ท�าให้รฐับาล

เก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าหมาย	เป็นต้น	ซึ่งหากรายได้จัดเก็บได้น้อยลง

อาจส่งผลให้รัฐบาลต้องกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้น	

รวมถึงดอกเบี้ยต่อรายได้ก็เพิ่มขึ้นด้วย

แนวทางการบริหารต้นทุนของหนี้สาธารณะในปัจจุบัน

	 1.	กลยทุธ์การบรหิารหน้ีสาธารณะระยะปานกลาง	(Medium	-

Term	Debt	Management	Strategy	:	MTDS)

	 MTDS	คือ	การก�าหนดสดัส่วนหนีเ้ป้าหมายในระยะปานกลาง

(Target	Debt	Composition)	ที่ค�านึงถึงต้นทุนและความเสี่ยง	(Cost	-

Risk	tradeoff)	เป็นแนวทางทีแ่นะน�าโดยธนาคารโลก	(World	Bank)	และ

Debt	Office	ในหลายประเทศได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างแพร่หลาย

สบน.	เริ่มจัดท�า	MTDS	คร้ังแรกในปีงบประมาณ	2560	โดยการจัดท�า

กลยทุธ์การบรหิารหนีร้ะยะปานกลางส�าหรับปีงบประมาณ	2561	-	2565	

เพือ่เป็นเครือ่งมือในการก�ากบัการกูเ้งินและตดิตามต้นทนุและความเสีย่ง

ของหนีร้ฐับาล	ซึง่ในการท�า	MTDS	ต้องมกีารทบทวนทกุปีเพือ่ประเมนิว่า

กลยทุธ์การกูเ้งนิปัจจุบันสอดคล้องกบัสภาวะตลาดและปัจจยัทางเศรษฐกจิ

ต่างๆ	ท่ีเปลีย่นแปลงหรอืไม่	รวมถงึการคาดการณ์	Yield	curve	ซ่ึงเป็น

ตัวแปรส�าคัญในการก�าหนดกลยุทธ์การกู้เงินของ	สบน.	ว่าต้นทุนของ

กลยุทธ์การกู้เงินที่เลือกคุ้มค่า/เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรือไม่

	 2.	การก�ากบัต้นทนุและความเสีย่งหนีส้าธารณะภายใต้	พ.ร.บ.

วินัยการเงินการคลังด้วย	4	ตัวชี้วัด

1.	หนี้สาธารณะ	ต่อ	GDP ไม่เกินร้อยละ	60

2.	ภาระหนี้ของรัฐบาล	ต่อ	ประมาณการ

รายได้ประจ�าปีงบประมาณ
*ภาระหนีข้องรฐับาลประกอบด้วย	ภาระเงินต้น	และ	ดอกเบ้ีย

ของรัฐบาล

ไม่เกินร้อยละ	35

3.	หน้ีสาธารณะทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ	ต่อ

หนี้สาธารณะทั้งหมด

ไม่เกินร้อยละ	10

4.	ภาระหนีส้าธารณะทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ

ต่อ	รายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ

ไม่เกินร้อยละ	5

	 การควบคุมภาระดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้

และไม่เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินนโยบายการคลังรวมถึงการจัดสรร

งบประมาณเป็นภารกิจหนึ่งที่ส�าคัญของ	สบน.	แม้ในอนาคต	สบน.	

เผชิญกับความท้าทายในการบริหารดอกเบี้ยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ	ทั้ง

ความต้องการเงินกู้ที่สูงเพื่อใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและตอบสนอง

ยทุธศาสตร์ชาตใินด้านต่างๆ	ความผันผวนในตลาดการเงนิทีส่งูขึน้ซึง่อาจ

กระทบต่อต้นทุนการกูเ้งินในอนาคต	รวมถงึปัจจยัท่ีอาจกระทบการเตบิโต

ของเศรษฐกจิ	อย่างไรกดี็	ด้วยกลยทุธ์การกูเ้งนิของ	สบน.	ในอดตีทีเ่น้น

ความเสีย่งต�า่และ	lock	-	in	ต้นทุนในระยะยาวท�าให้	สบน.	สามารถกูเ้งนิ

ในต้นทุนและความเสี่ยงท่ีต�่าส่งผลให้	Portfolio	หนี้รัฐบาลมีภูมิคุ้มกัน

และสามารถรองรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆ	ในอนาคตได้	

	 นอกจากน้ีการก่อหนี้ในวันน้ีจะส่งผ่านภาระให้คนรุ่นถัดไป	

ดังนั้นนอกจากการพิจารณาต้นทุนเงินกู้แล้ว	เราควรค�านึงความคุ้มค่า

ของการก่อหนี้สาธารณะว่าก่อให้เกิดประโยชน์กับคนรุ่นถัดไปหรือไม	่

ท้ังช่วยในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ	ลดความเหลื่อมล�้าของคนในสังคม	

ยกระดบัความเป็นอยู่ของคนในประเทศให้ดข้ึีนหรอืไม่	แม้ว่าต้นทนุเงนิกู้

ต�่าแต่ถ้าเม็ดเงินเหล่าน้ันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อาจกล่าวได้ว่าการใช้

เงินกู้เหล่านั้นไม่คุ้มค่าหรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควรก็เป็นได้
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บริหารหนีส้าธารณะอย่าง “ปลอดภัย”
ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ยั่งยืน   
: นำงสำวอัจฉรำ อำธำรมำศ นิติกรช�ำนำญกำร

 การกู้เงินถือเป็นเครื่องมือทางการคลังที่ส�าคัญของภาครัฐใน

การขับเคลือ่นนโยบายของรฐับาลทัง้ในภาวะปกตแิละเมือ่ประเทศประสบ

วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ	ซึ่งในการด�าเนินนโยบายดังกล่าวจะเกิด

ประสิทธิภาพอย่างย่ังยืนได้	รัฐบาลจ�าเป็นต้องรักษาความเข้มแข็งของ

ภาคการคลังทั้งระบบไปพร้อมๆ	กัน	ทั้งการคลังด้านรายได้	รายจ่าย	

ทรพัย์สิน	และหนีสิ้น	โดยในส่วนของการคลงัภาคหน้ีสนิ	รัฐบาลจะต้อง

รักษาความสมดุลระหว่างการ	“ก่อหนี้ใหม่”	ให้เกิดความคุ้มค่า	และมี

ประโยชน์สูงสุด	ขณะเดียวกันก็ต้องบริหารจัดการ	“หน้ีคงค้าง”

ให้มีต้นทุนและความเสี่ยงท่ีเหมาะสม	ควบคู่ไปกับ	“การช�าระหน้ี” 

อย่างมีเสถียรภาพ
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	 ในการด�าเนินนโยบายการคลังในอดีตที่ผ่านมา	(ปี	2544	-	2560)	รัฐบาลได้ยึดตัวชี้วัดและ

ค่าเป้าหมายภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง	(Fiscal	Sustainability	Framework)	เป็นแนวทาง

ในการจดัท�านโยบายการคลงัมาโดยตลอด1	โดยกรอบความยัง่ยนืทางการคลงัทีใ่ช้ล่าสดุ	ณ	เดอืนสิงหาคม

2552	ประกอบด้วย	4 ตัวชี้วัด	ดังนี้

1 กระทรวงการคลังโดยส�านักงานเศรษฐกจิการคลัง	ได้เริม่ก�าหนดกรอบความย่ังยนืการคลังครัง้แรกเมือ่ปี	2544	ในการประชมุคณะรฐัมนตรสัีญจร

ที่จังหวัดเชียงใหม่	และได้มีการทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับสภาวการณ์มาอย่างต่อเนื่อง

	 จะเหน็ได้ว่า	กรอบตวัชีว้ดัดังกล่าวมตีวัชีว้ดัระดับหนีส้าธารณะเพือ่ชีใ้ห้เห็นว่ารฐับาลได้ก่อหน้ีไป

เพือ่การลงทนุและเพิม่ผลผลติของประเทศ	(Productive	Spending)	ตามอัตราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ

ที่สูงขึ้น	และตัวช้ีวัดสัดส่วนงบลงทุน	เพื่อแสดงว่ารัฐบาลสามารถบริหารจัดการงบประมาณเพื่อใช้ใน

การพัฒนาประเทศผ่านงบลงทุนได้ตามค่าท่ีตั้งไว้เช่นเดียวกับตัวช้ีวัดสัดส่วนภาระหนี้ท่ีก�าหนดขึ้นเพื่อ

จ�ากดัปริมาณการจดัสรรงบช�าระหนีใ้นแต่ละปี	(เงนิต้นและดอกเบีย้)	ไม่ให้เกนิร้อยละ	15	ของงบประมาณ

รายจ่าย	ทั้งน้ี	เพื่อไม่ให้ภาระหนี้สินของประเทศไปเบียดบังรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่ถือเป็นรายจ่ายส�าคัญ

ในการพฒันาประเทศ	อย่างไรกต็าม	หากพจิารณาถงึภาพรวมในการบรหิารจดัการหนีส้าธารณะของประเทศ

จะพบว่า	ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังดังกล่าวยังขาดตัวชี้วัดด้านการช�าระหนี้และการบริหาร

ความเสีย่งของหนีส้าธารณะทีส่ามารถวดัระดบัความเสีย่งทางด้านการคลงัอย่างแท้จรงิ	นอกจากน้ี	ตวัชีวั้ด

ดังกล่าวยังเป็นเพียงกรอบนโยบาย	(Policy	Framework)	ท่ีไม่มีสภาพบังคับเป็นกฎหมาย	และที่ผ่านมา

ได้มีการทบทวนสัดส่วนค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้สอดคล้องและเหมาะสมตามสถานการณ์อยู่เสมอ

 ในปี 2561 ได้มีการบังคับใช้

พระราชบญัญตัวินัิยการเงนิการคลงัของรฐั

พ.ศ. 2561	ซ่ึงถอืเป็นแม่บทในการด�าเนนิงาน

ด้านการเงินการคลังของประเทศ	โดยมี

การก�าหนดกรอบวินัยท้ังในเชิงหลักการ

ปฏิบัติงาน	(Procedure	Rules)	และใน

กรอบวินัยท่ีควบคุมการด�าเนินนโยบาย	

การคลงัในเชงิตวัเลข	(Numerical	Rules)

ไว้อย่างรอบคอบและรัดกุม
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 ในส่วนของกรอบวินัยในด้านการบริหารหนี้สาธารณะ	ได้มี

การปรับปรุงและ	“ยกระดับ”	ตัวชี้วัดภายใต้กรอบความยั่งยืนทาง

การคลังเดิม	มาเป็นกรอบวินัยการคลังที่ก�าหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่มีสภาพ

บังคับเป็นกฎหมาย	ผ่านหลักเกณฑ์การจัดท�างบประมาณรายจ่ายของ

ประเทศ	ทั้งในส่วนของงบลงทุนและงบช�าระหนี้ภาครัฐ	ตามมาตรา	11	

และมาตรา	20	ของพระราชบัญญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั	พ.ศ.	2561

ดังนี้

หลักเกณฑ์การจัดท�างบประมาณรายจ่ายของประเทศ

 1. กรอบการตัง้งบประมาณรายจ่ายเพือ่การลงทนุ	ได้มีการปรับ

สดัส่วนงบลงทุนภายใต้กรอบความยัง่ยนืทางการคลงัเดมิ	จากทีก่�าหนด

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	25	เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ	20	ของงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปี	และต้องไม่น้อยกว่าวงเงนิทีข่าดดลุประจ�าปีนัน้2 	เพือ่ให้สอดคล้อง

กับโครงสร้างงบประมาณในระยะที่ผ่านมา	และเน้นย�้าหลักการส�าคัญ

ในการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล	เพ่ือให้การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล

งบประมาณ	จะต้องน�ามาใช้ส�าหรับรายจ่ายเพื่อการลงทุนเท่านั้น

 2. กรอบการตั้งงบประมาณเพื่อการช�าระหนี้ภาครัฐ	ก�าหนด

กรอบวินัยไว้	2	ส่วน	คือ	(1)	การตั้งงบประมาณเพื่อช�าระคืนต้นเงินกู	้

ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5 และไม่เกนิร้อยละ 3.5	ของงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปี	และ	(2)	การตั้งงบประมาณเพื่อช�าระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่าย

ในการกู้เงิน	ต้องตั้งตามภาระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณนั้น3 

ท้ังน้ี	การก�าหนดสดัส่วนงบช�าระหนีภ้าครฐัดงักล่าวถอืเป็นความพยายาม

ของส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะที่ผลักดันให้มีการบรรจุกรอบวินัย

ด้านการช�าระหนีไ้ว้ในกฎหมายได้ส�าเร็จ	โดยให้ความส�าคญักบัการช�าระ

ดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายในการกูเ้งินทีถ่อืเป็นต้นทนุการกูเ้งินและเป็นลกัษณะ

รายจ่ายประจ�าของรฐับาล	จงึต้องมกีารจดัสรรงบประมาณอย่างครบถ้วน

และเพียงพอ	ส�าหรบัการจัดสรรงบเพือ่ช�าระคนืต้นเงนิกูม้หีลักการมาจาก

รฐับาลก่อหน้ีเพือ่ลงทุนในโครงการ	จงึจ�าเป็นต้องช�าระหนีท้ีก่่อขึน้ให้หมด

ภายในอายขุองสนิทรพัย์ของโครงการลงทนุภาครัฐ	(Depreciation	Life)

เพื่อไม่เป็นการผลักภาระหนี้ไปยังคนรุ ่นถัดไป	(Intergenerational	

Transfers)	และจากการผลการศกึษาของส�านกังานบรหิารหน้ีสาธารณะ4

พบว่า	การจดัสรรงบประมาณเพือ่ช�าระคืนต้นเงนิกูไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

ของงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	จะสามารถช�าระหนี้คงค้างที่รัฐบาลกู้

และรัฐบาลรับภาระได้ภายใน	50	-	60	ปี	ซึ่งสอดคล้องกับอายุโครงการ	

แต่อย่างไรก็ตาม	เนื่องจากข้อจ�ากัดของโครงสร้างงบประมาณยังไม่

สามารถด�าเนนิการตามสดัส่วนเป้าหมายได้อย่างต่อเนือ่ง	ดงันัน้	เพือ่ให้

รัฐบาลสามารถบริหารงบประมาณได้	คณะกรรมการนโยบายการเงิน

การคลงัของรฐัจงึได้ก�าหนดสดัส่วนงบช�าระคืนต้นเงนิกูเ้ป็นช่วง	(Range)

ระหว่างร้อยละ	2.5	-	3.5	ของงบประมาณรายจ่าย	โดยมีค่ากลางที่

ร้อยละ	3	เป็นค่าเป้าหมายท่ีเหมาะสม	(Optimum)	ทีจ่ะเกดิความย่ังยนื

ทางการคลัง

2 มาตรา	20	(1)	แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ	พ.ศ.	2561	
3	มาตรา	11	(4)	แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ	พ.ศ.	2561	และประกาศ

		คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลงัของรฐั	เรือ่ง	ก�าหนดสดัส่วนต่างๆ	เพือ่เป็นกรอบวนัิย

		การเงินการคลังของรัฐ	พ.ศ.	2561
4	โครงการวิจัย	เรื่อง	การพัฒนากรอบการช�าระหนี้ของรัฐบาลเพื่อการรักษาวินัยการคลัง

		อย่างยั่งยืน	(2558)
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5	มาตรา	50	แห่งพระราชบัญญัติวินยัการเงินการคลงัของรฐั	พ.ศ.	2561	และประกาศคณะกรรมการ

		นโยบายการเงินการคลังของรัฐ	เรื่อง	ก�าหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ	พ.ศ.	2561

	 ทัง้นี	้สัดส่วนตวัชีว้ดั 60 - 35 - 10 - 5	ได้มกีารก�าหนดโดยค�านงึ

ถึงความยั่งยืนทางการคลัง	กรอบวินัยในการก่อหน้ีและการบริหารหนี้

ที่เหมาะสมภายใต้โครงสร้างการคลังของรัฐบาลในระยะ	5	ปี	และ

แผนการคลังระยะปานกลาง	ตลอดจนมีการเปรียบเทียบแนวปฏิบัติใน

ทางสากล	(International	comparison)	ซ่ึงสัดส่วนตัวช้ีวัดภายใต้

มาตรา	50	ดังกล่าวสามารถใช้เป็นเครื่องมือชี้วัดระดับความเส่ียงด้าน

หนี้สาธารณะ	4	ด้าน	ดังนี้

	 1)	ควบคุมระดับหนี้สาธารณะ	เพื่อวัดคุณภาพในการก่อหนี้

ของประเทศทีใ่ช้เพ่ือการลงทุนและเพิม่ผลผลติของประเทศ	(Productive

Spending)	ตามอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น

	 2)	เป็นการเปรียบเทียบสัดส่วนภาระหนี้ที่ครบก�าหนดช�าระ

ภายในปีงบประมาณ	เทียบกับรายได้ของรัฐบาลในช่วงเวลาเดียวกัน	

เพื่อวัดความสามารถในการช�าระหนี้ที่ก่อขึ้น	(Debt	Affordability)	

	 3)	เพื่อควบคุมวงเงินการกู้เงินตราต่างประเทศและป้องกัน

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	(FX	risk)

	 4)	เพ่ือควบคุมภาระหน้ีที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศของ

รฐับาล	ให้สอดคล้องกบักระแสรายได้ทีเ่ป็นสกลุเงนิตราต่างประเทศของ

ประเทศ	(Debt	Service	Ratio)	และส่งเสริมให้มีการปิดความเสี่ยง

ด้านอัตราแลกเปลี่ยน	(FX	risk)

	 นอกจากนี้	เพื่อให้มีการติดตามผลการด�าเนินการตามกรอบ

ที่ก�าหนด	ภายใต้กฎหมายดังกล่าวได้ก�าหนดให้กระทรวงการคลังมี

การรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างและสัดส่วนหน้ีที่เกิดขึ้นจริง

ต่อคณะกรรมการนโยบายการเงนิการคลงัของรฐัและคณะรฐัมนตรเีพือ่ทราบ

อย่างต่อเนื่อง	อย่างไรก็ตาม	หากมีเหตุจ�าเป็นหรือปัจจัยแวดล้อมท่ี

เปลี่ยนแปลงไปท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการภายใต้สัดส่วนตัวชี้วัดได้	

กระทรวงการคลงัจะต้องรายงานเหตผุล	วธิกีาร	และระยะเวลาในการแก้ไข

และจัดการให้สัดส่วนหนี้ดังกล่าวอยู่ภายในกรอบท่ีก�าหนดเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีด้วย	

	 ส�านักงานบริหารหน้ีสาธารณะเชื่อมั่นว่า	กรอบวินัยในด้าน

การบรหิารหนีส้าธารณะภายใต้	พระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลังของรฐั

พ.ศ.	2561	ซึ่งครอบคลุมทั้ง	“การก่อหนี้ใหม่”	“การบริหารจัดการหนี้

คงค้าง”	และ	“การช�าระหนี”้	จะเป็นกลไกส�าคัญท่ีช่วยส่งสญัญาณเตอืน

ไปยงัหน่วยงานภาคการคลงัท่ีเกีย่วข้อง	ตลอดจนรัฐบาลซึง่เป็นผูก้�าหนด

นโยบายการคลังของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งจะเป็นเกราะ

ป้องกนัและเสรมิสร้างความเขม็แขง็ของภาคการคลงั	และช่วยให้เครือ่งมอื

การกู้เงินของรัฐบาลเป็นช่องทางสุดท้าย	(Last	Resort)	ในการระดมทุน

ของประเทศได้อย่างยั่งยืน

	 นอกจากกรอบวินัยในการก่อหนี้ใหม่และการช�าระหน้ีแล้ว	

ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะยังได้ผลักดันให้มีการบรรจุ	“ตัวชี้วัดด้าน

การบริหารหนี้สาธารณะ”	ที่ส�าคัญไว้ในกฎหมาย	เพื่อเติมเต็มให้มี

เครือ่งมอืทีส่ามารถสะท้อนถงึความสามารถในการบริหารจดัการหน้ีของ

รัฐบาลที่ครอบคลุมในทุกมิติ	ซึ่งปรากฏในสัดส่วนหนี้	4	ตัวช้ีวัดภายใต้

บทบัญญัติมาตรา	50	ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ

พ.ศ.	2561	ดังนี้ 5
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5 งบการเงินของ
ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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ส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ
(หน่วย	:	บาท)

สินทรัพย์

	 สินทรัพย์หมุนเวียน

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 15,666,477,246.66

	 	 ลูกหนี้ระยะสั้น 6 10,097,392,009.81

	 	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 7 155,508,037,249.86

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8 1,402,310,734.49

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 182,674,217,240.82

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

	 	 เงินให้กู้ยืมระยะยาว 9 154,084,060,708.12

	 	 อาคาร	และอุปกรณ์ 10 21,661,239.70

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11 4,380,869.84

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 154,110,102,817.66

รวมสินทรัพย์ 336,784,320,058.48
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ส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ
(หน่วย	:	บาท)

หนี้สิน

	 หนี้สินหมุนเวียน

	 	 เจ้าหนี้ระยะสั้น 12 49,930,857,482.12

	 	 เงินกู้ยืมระยะสั้น 13 160,613,663,696.36

	 	 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี 14 464,931,969,906.18

	 	 เงินรับฝากระยะสั้น 15 3,978,238,950.68

	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 16 377,616,297.80

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 679,832,346,333.14

	 หนี้สินไม่หมุนเวียน

	 	 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 17 29,157.95

	 	 เงินกู้ยืมระยะยาว 18 4,948,267,435,809.52

	 	 เงินกู้อื่น 19 11,000,000,000.00

	 	 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 1,000,000.00

	 	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 6,718,744,382.26

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,965,987,209,349.73

รวมหนี้สิน 5,645,819,555,682.87

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน (5,309,035,235,624.39)

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

	 ทุน 20 (1,745,948,795,386.54)

	 รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม 21 (3,563,086,440,237.85)

รวมสินทรัพย์/ส่วนทุนสุทธิ (5,309,035,235,624.39)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
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หมายเหตุ
(หน่วย	:	บาท)

รายได้

	 รายได้จากงบประมาณ 22 213,730,609,593.43

	 รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล 23 6,245,152.82

	 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 24 42,040.00

	 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 25 77,835,028,041.20

	 รายได้อื่น 26 2,923,706,712.01

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 294,495,631,539.46

ค่าใช้จ่าย

	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 27 90,704,424.67

	 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 28 9,508,504.90

	 ค่าตอบแทน 29 1,845,870.00

	 ค่าใช้สอย 30 398,304,697.94

	 ค่าวัสดุ 31 666,842.57

	 ค่าสาธารณูปโภค 32 4,301,471.50

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 33 12,793,146.98

	 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 34 1,595,893,313.57

	 ค่าใช้จ่ายอื่น 35 512,086,402,828.07

รวมค่าใช้จ่าย 514,200,421,100.20

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน (219,704,789,560.74)

	 ต้นทุนทางการเงิน (165,875,462,880.42)

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานตามปกติ (385,580,252,441.16)

	 รายได้แผ่นดินสุทธิ 106,877,184.71

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (385,473,375,256.45)

ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
งบแสดงผลการด�าเนนิงานทางการเงนิ

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของ

รายงานการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
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ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 1  ข้อมูลทั่วไป

	 ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	(สบน.)	เป็นส่วนราชการในระดับกรม	สังกัดกระทรวงการคลัง	จัดตั้งขึ้นเม่ือวันท่ี	9	ตุลาคม	2545

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	2545

	 สบน.	เป็นองค์กรที่มีภารกิจเสนอแนะนโยบาย	รวมท้ังด�าเนินการก่อหน้ีและบริหารหนี้สาธารณะ	โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศ

โดยมบีทบาทด้านงานบรหิารจดัการหนีส้าธารณะในฐานะหน่วยงาน	(Agency)	ซึง่ด�าเนนิการตามภารกจิเช่นเดียวกบัส่วนราชการอ่ืน	และงานบรหิารหนีส้าธารณะ

ในฐานะหน่วยงานกลาง	(Core	Agency)	ประกอบไปด้วย	การก่อหนี้ท่ีกระทรวงการคลังได้ผูกพันในฐานะผู้กู้ในนามรัฐบาลของราชอาณาจักรไทย	

ทั้งหนี้ในประเทศและต่างประเทศ	การบริหารจัดการหนี้คงค้าง	รวมถึงการบริหารการช�าระหนี้

หมายเหตุ 2  เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

	 งบการเงินนีจ้ดัท�าขึน้ตามรูปแบบการน�าเสนอรายงานการเงนิ	ตามหนังสอืกรมบัญชกีลาง	ด่วนทีส่ดุท่ี	กค	0410.3/ว	357	ลงวนัท่ี	15	สงิหาคม	2561

เรื่อง	รูปแบบการน�าเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ

หมายเหตุ 3  มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

	 ด�าเนินการตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	พ.ศ.	2561

หมายเหตุ 4  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 4.1	รายงานการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง	(Accrual	basis)	โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	ฉบับท่ี	1

	 เรือ่ง	การน�าเสนอรายงานการเงนิ	ตามประกาศกระทรวงการคลงั	เรือ่ง	มาตรฐานการบัญชภีาครฐัและนโยบายการบัญชภีาครฐั	พ.ศ.	2561

	 เมื่อวันที่	20	กันยายน	2561

	 4.2	เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด	เช่น	เงินทดรองราชการ	บนัทกึรบัรูเ้มือ่ได้รบัเงนิ	และบนัทึกบญัชคีูก่บัเงนิทดรองราชการรบัเงนิจากคลงั

	 ระยะยาว

	 4.3	ลูกหนี้เงินยืม	บันทึกรับรู้ตามจ�านวนเงินในสัญญายืม	ไม่ว่าจะจ่ายจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ

	 4.4	รายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ	บันทึกเป็นรายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ	ณ	วันที่จัดท�ารายงานหรือ	ณ	วันสิ้นปีงบประมาณ	

	 ตามจ�านวนเงินงบประมาณที่ยังไม่ได้รับตามฎีกาเหลื่อมจ่าย	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	หรือ	เงินงบประมาณค้างเบิกข้ามปี

	 4.5	รายได้ค้างรับ	บันทึกตามจ�านวนเงินที่ยังไม่ได้รับจนถึงสิ้นปีงบประมาณ

	 4.6	วัสดุคงเหลือ	แสดงในราคาทุน	โดยตีราคาวัสดุคงเหลือตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

	 4.7	ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า	เป็นส่วนลดที่ให้แก่ผู้ประมูลตั๋วเงินคลัง	และตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	(R	-	Bill)

	 4.8	เงินให้กู้ระยะยาวแก่รัฐวิสาหกิจ	เป็นเงินให้ยืมแก่รัฐวิสาหกิจ	บันทึกรับรู้ตามจ�านวนเงินในสัญญากู้เงิน

	 4.9	อาคารและอุปกรณ์	(สุทธิ)	เป็นสินทรัพย์ท่ีมีมูลค่าต่อหน่วยต่อชุดหรือต่อกลุ่ม	ตั้งแต่	30,000	บาท	ขึ้นไปเฉพาะท่ีซื้อหรือได้มาตั้งแต่

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2540	-	2545	ส�าหรับรายการที่จัดซื้อหรือได้มาในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2546	เป็นต้นไป	จะรับรู้เฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่	

	 5,000	บาท	ขึ้นไป	โดยแสดงราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม

	 4.10	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ)	แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
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	 4.11	เจ้าหนี้	บันทึกรับรู้เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้าหรือบริการ	เม่ือหน่วยงานได้ตรวจรับสินค้าหรือบริการจากผู้ขายแล้ว	แต่ยังไม่ได้ช�าระเงิน	

	 และสามารถระบุมูลค่าสินค้าหรือบริการได้ชัดเจน

	 4.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	เกิดขึ้นจากข้อก�าหนดของกฎหมาย	ข้อตกลงในสัญญา	หรือจากบริการท่ีได้รับ	เช่น	เงินเดือนหรือค่าจ้างค้างจ่าย	

	 ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานค้างจ่ายและดอกเบี้ยค้างจ่าย	โดยการประมาณค่าตามระยะเวลาท่ีเกิดค่าใช้จ่ายนั้น	ส�าหรับใบส�าคัญค้างจ่ายจะรับรู้

	 เมื่อได้รับใบขอเบิกเงินจากข้าราชการ	พนักงานราชการ	หรือลูกจ้าง	รวมถึงการรับใบส�าคัญที่ทดรองจ่ายจากเงินทดรองราชการ

	 4.13	รายได้รับล่วงหน้า	บันทึกรับรู้รายได้รับล่วงหน้า	เมื่อได้รับเงินตามจ�านวนการใช้จ่ายเงินรวมถึงการรับเงินสนับสนุน

	 4.14	เงินกู้ระยะสั้น	เป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย	ซึ่งเป็นส่วนของงานหนี้สาธารณะ	ประกอบด้วย

	 	 1)	เงนิกูใ้นประเทศ	ได้แก่	เงินกูท้ีเ่กดิจากการออกตัว๋เงนิคลงั	(T	-	Bill)	ตัว๋สัญญาใช้เงนิระยะสัน้	(R	-	Bill	และ	PN)	เงินกูร้ะยะส้ัน

	 	 จากสถาบันการเงิน	และส่วนที่จะครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีของพันธบัตรรัฐบาล	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	(PN)	และสัญญาเงินกู้

	 	 ระยะยาว	(Long	Term	Loan)

	 	 2)	เงินกู้ต่างประเทศ	ได้แก่	ตั๋ว	Euro	Commercial	Paper	(ECP)	และเงินกู้ตามสัญญากู้เงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

	 4.15	เงินกู้ระยะยาว	เป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย	ซึ่งเป็นส่วนของงานหนี้สาธารณะ	ประกอบด้วย

	 	 1)	เงินกู้ในประเทศ	ได้แก่	เงินกู้ที่เกิดจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน	สัญญาเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน	และพันธบัตร

	 	 ซึง่พนัธบตัรรบัรูต้ามมลูค่าทีต่ราไว้บวกหรอืหักด้วยส่วนเกนิหรอืส่วนต�า่กว่ามูลค่าพนัธบัตรท่ีเกดิขึน้เม่ือมีการออกจ�าหน่ายพนัธบตัร	

	 	 และทยอยรับรู้ส่วนเกินและส่วนต�่ากว่ามูลค่าตามอายุพันธบัตรโดยวิธีเส้นตรง

	 	 2)	เงินกู้ต่างประเทศ	ได้แก่	เงินกู้ตามสัญญากู้เงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

	 4.16	หนีส้าธารณะ	หมายถงึ	หนีท้ีก่ระทรวงการคลงั	หน่วยงานของรฐั	หรอืรฐัวิสาหกจิกู	้หรอืหนีท้ีก่ระทรวงการคลงัค�า้ประกนั	แต่ไม่รวมถงึ

	 หนีข้องรฐัวสิาหกจิทีท่�าธรุกจิให้กูย้มืเงนิ	ธรุกจิบรหิารสนิทรพัย์	หรอืธรุกจิประกนัสนิเชือ่	โดยกระทรวงการคลงัไม่ได้ค�า้ประกนั	และหน้ีของ

	 ธนาคารแห่งประเทศไทย

	 4.17	การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	ได้บันทึกสินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศตามวันท่ีเกิดรายการด้วยสกุลเงินตรา

	 ต่างประเทศนัน้ๆ	และแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น	ณ	วนัท่ีเกดิรายการ	โดยสนิทรพัย์และหนีสิ้นคงเหลอื	ณ	วนัจดัท�ารายงาน

	 หรอื	ณ	วนัสิน้ปีงบประมาณ	ได้แปลงค่าเงนิตราต่างประเทศของทรพัย์สนิและหนีส้นิคงเหลอื	โดยใช้อัตราซือ้ส�าหรบัสนิทรพัย์	และอตัราขาย

	 ส�าหรับหน้ีสิน	ตามอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย	ก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการแปลงค่าดังกล่าวรับรู้

	 เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 4.18	ทุน	รับรู้เมื่อเริ่มปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน

	 4.19	การรับรู้รายได้

	 	 4.19.1	รายได้จากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติค�าขอเบิกจากกรมบัญชีกลาง

	 	 4.19.2	รายได้อื่น	รับรู้ตามเกณฑ์คงค้างเมื่อเกิดรายการ

	 4.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและค่าใช้จ่ายงบกลาง	รับรู้เมื่อเกิดค่าใช้จ่าย

	 4.21	ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ�าหน่าย	ค�านวณโดยวธิเีส้นตรงไม่มรีาคาซาก	(ราคาซาก	=	0)	สนิทรพัย์ทีห่มดอายุการใช้งานแล้วให้คงมลูค่า

	 ไว้ในบัญชี	1	บาท	จนกว่าจะมีการจ�าหน่ายสินทรัพย์ออกจากระบบบัญชี	การตีราคาสินทรัพย์	การคิดค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายได้

	 ก�าหนดประเภทสินทรัพย์และอายุการใช้งานของสินทรัพย์ตามหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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หมายเหตุ 5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย	:	บาท)

เงินทดรองราชการ 1,000,000.00

เงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทยจากเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ 815,510,650.97

เงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทยจากการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟู 1,265,479,706.61

เงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 3,414,666,733.12

เงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทยจากการกู้เงินเพื่อการบริหารหนี้ 5,719,496,514.66

เงินฝากคลัง 4,450,323,641.30

รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15,666,477,246.66

หมายเหตุ 6  ลูกหนี้ระยะสั้น
(หน่วย	:	บาท)

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 93,620.00

รายได้ค้างรับ	-	หน่วยงานภาครัฐ 1,023,018,382.04

รายได้ค้างรับ	-	บุคคลภายนอก 9,066,928,824.68

ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 7,351,183.09

รวม ลูกหนี้ระยะสั้น 10,097,392,009.81

หมายเหตุ 7  เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
(หน่วย	:	บาท)

เงินให้กู้ยืม	-	รัฐวิสาหกิจ 15,093,663,696.36

เงินให้ยืม	-	หน่วยงานภาครัฐ 104,191,533,150.58

เงินให้กู้ยืมระยะยาวที่จะครบก�าหนด	1	ปี 36,222,840,402.92

รวม เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 155,508,037,249.86

หมายเหตุ 8  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(หน่วย	:	บาท)

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 568,058.97

ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า	-	ตั๋วเงินคลัง 1,401,742,675.52

รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,402,310,734.49

หมายเหตุ 9  เงินให้กู้ยืมระยะยาว
(หน่วย	:	บาท)

เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	รัฐวิสาหกิจ 156,067,001,414.06

พักปรับมูลค่าเงินให้กู้ระยะยาว (1,982,940,705.94)

รวม เงินให้กู้ยืมระยะยาว 154,084,060,708.12
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หมายเหตุ 10  อาคาร และอุปกรณ์
(หน่วย	:	บาท)

ส่วนปรับปรุงอาคาร 16,435,425.05

หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	ส่วนปรับปรุงอาคาร (11,805,181.82)

ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	สุทธิ 4,630,243.23

ครุภัณฑ์ส�านักงาน 11,202,241.45

หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	ครุภัณฑ์ส�านักงาน (6,328,425.68)

ครุภัณฑ์ส�านักงาน	-	สุทธิ 4,873,815.77

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5,298,722.00

หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (4,720,715.98)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	สุทธิ 578,006.02

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1,607,086.87

หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (1,536,425.30)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	สุทธิ 70,661.57

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1,610,345.57

หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (1,459,557.51)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	สุทธิ 150,788.06

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 146,862,362.11

หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (135,547,219.05)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	สุทธิ 11,315,143.06

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 119,097.22

หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (76,515.23)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	สุทธิ 42,581.99

ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ 238,610.00

หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ (238,610.00)

ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	สุทธิ -

รวม อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 21,661,239.70

หมายเหตุ 11  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย	:	บาท)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 60,273,727.50

หัก		ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม	-	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (55,892,857.66)

รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 4,380,869.84
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หมายเหตุ 12  เจ้าหนี้ระยะสั้น
(หน่วย	:	บาท)

เจ้าหนี้การค้า 10,595,186.71

เจ้าหนี้อื่น 47,711,495.75

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 49,919,535,150.41

ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดช�าระ (47,567,978.41)

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 286,773.40

ใบส�าคัญค้างจ่าย 296,854.26

รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น 49,930,857,482.12

หมายเหตุ 13  เงินกู้ยืมระยะสั้น
(หน่วย	:	บาท)

ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	ระยะสั้น 24,788,000,000.00

ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	(R-Bill) 120,732,000,000.00

สัญญาเงินกู้ระยะสั้น 15,093,663,696.36

รวม เงินกู้ยืมระยะสั้น 160,613,663,696.36

หมายเหตุ 15  เงินรับฝากระยะสั้น
(หน่วย	:	บาท)

เงินรับฝากอื่น 3,976,856,863.70

เงินประกันผลงาน 485,003.50

เงินประกันอื่น 897,083.48

รวม เงินรับฝากระยะสั้น 3,978,238,950.68

หมายเหตุ 16  หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(หน่วย	:	บาท)

ดอกเบี้ยจ่ายรับล่วงหน้า	 377,616,297.80

รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น 377,616,297.80

หมายเหตุ 14  ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี
(หน่วย	:	บาท)

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินบาท	ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี

	 -	พันธบัตรรัฐบาล 417,144,427,000.00

	 -	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	ระยะยาว 1,033,333,333.32

	 -	สัญญาเงินกู้ระยะยาว 41,111,840,402.92

รวม ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินบาท ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 459,289,600,736.24

ส่วนของเงินกู้ระยะยาวสกุลเงิน	ตปท.	ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี

	 -	เงินกู้แผ่นดินสกุลเงินต่างประเทศ	-	ระยะยาว 5,642,369,169.94

รวม ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 464,931,969,906.18
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หมายเหตุ 19  เงินกู้อื่น
(หน่วย	:	บาท)

เงินกู้ยืมระยะยาว	-	หน่วยงานภาครัฐ	 11,000,000,000.00

รวม เงินกู้อื่น 11,000,000,000.00

หมายเหตุ 20 ทุน

	 สนิทรพัย์และหนีส้นิทีร่บัโอนจากกรมบญัชกีลางเนือ่งจากการโอนงานบรหิารหนีส้าธารณะมาให้	สบน.	ด�าเนินการโดยบันทึก

ยอดสินทรัพย์สุทธิไว้ในบัญชีทุน	จ�านวน	1,745,948,795,386.54	บาท	มีรายละเอียด	ดังนี้

(หน่วย	:	บาท)

เงินฝากธนาคารกรุงไทยสกุลเงินตราต่างประเทศเพื่อช�าระหนี้ 5,236,619,429.57

เงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ 2,512,108,225.06

ลูกหนี้ระยะยาว 65,992,740,695.12

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด 5,515,958.65

รวมสินทรัพย์ 73,746,984,308.40

หมายเหตุ 18 เงินกู้ยืมระยะยาว
(หน่วย	:	บาท)

เงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงินบาท

	 -	พันธบัตรรัฐบาล 4,614,008,455,000.00

	 -	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	ระยะยาว 445,342,629,625.15

	 -	ส่วนเกินกว่ามูลค่า 157,114,129,713.42

	 -	ส่วนต�่ากว่ามูลค่า (33,257,914,332.35)

	 -	เงินกู้แผ่นดินสกุลเงินบาท	-	ระยะยาว 146,661,552,951.91

รวม	เงินกู้ระยะยาวสกุลเงินบาททั้งสิ้น 5,329,868,852,958.13

หัก		ส่วนของเงินกู้ระยะยาวสกุลเงินบาทที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี (459,289,600,736.24)

รวม	เงินกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท	-	สุทธิ 4,870,579,252,221.89

เงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ

	 -	เงินกู้แผ่นดินสกุลเงินต่างประเทศ	-	ระยะยาว 83,029,811,738.25

	 -	ปรับมูลค่าเงินกู้แผ่นดินสกุลเงินต่างประเทศ	-	ระยะยาว 300,741,019.32

รวม	เงินกู้ระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศทั้งสิ้น 83,330,552,757.57

หัก		ส่วนของเงินกู้ระยะยาวสกุลเงิน	ตปท.	ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี (5,642,369,169.94)

รวม	เงินกู้ระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศ	-	สุทธิ 77,688,183,587.63

รวม	เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิ 4,948,267,435,809.52

หมายเหตุ 17  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
(หน่วย	:	บาท)

รายได้รอการรับรู้		 29,157.95

รวม เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 29,157.95
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หมายเหตุ 20 ทุน (ต่อ)
(หน่วย	:	บาท)

หนี้สิน

	 ตั๋วเงินคลัง (170,000,000,000.00)

	 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (70,000,000,000.00)

	 พันธบัตรรัฐบาล (1,254,725,625,639.20)

	 ตั๋ว	ECP (19,329,694,714.20)

	 เงินกู้ต่างประเทศของแผ่นดินระยะยาว (303,410,184,115.43)

รวมหนี้สิน (1,817,465,504,468.83)

หนี้สินสูงกว่าสินทรัพย์รับโอนเข้าบัญชีทุน (1,743,718,520,160.43)

												-	ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนสินทรัพย์และหนี้สินรับโอนที่เป็น				

										เงินตราต่างประเทศให้ถูกต้องตามที่กรมบัญชีกลางสั่งการโดย			

										บันทึกเป็นรายได้คู่กับบัญชีทุน

(2,230,275,226.11)

รวมทุนรับโอน	(ทุนเริ่มต้นตามเกณฑ์คงค้าง) (1,745,948,795,386.54)

หมายเหตุ 21  รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม
(หน่วย	:	บาท)

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา (3,177,613,116,065.05)

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิงวดนี้ (385,473,375,256.45)

(3,563,086,491,321.50)

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน 51,083.65

รวม	รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม	ณ	วันสิ้นงวด (3,563,086,440,237.85)

หมายเหตุ 22  รายได้จากงบประมาณ
(หน่วย	:	บาท)

รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน

รายได้จากงบบุคลากร 62,914,720.23

รายได้จากงบด�าเนินงาน 26,976,943.88

รายได้จากงบลงทุน 8,609,266.60

รายได้จากงบกลาง 19,110,023.81

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 1,354,717,438.98

รายได้จากงบรายจ่ายอื่นช�าระหนี้ 212,148,411,080.27

หัก		เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ (479,243.73)

รวม	รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน	-	สุทธิ 213,620,260,230.04
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หมายเหตุ 22 รายได้จากงบประมาณ (ต่อ)
(หน่วย	:	บาท)

รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ	(เงินกันไว้เหลื่อมปีเบิกจ่ายปีปัจจุบัน)

รายได้จากงบด�าเนินงาน 3,156,152.73

รายได้จากงบลงทุน 1,700,868.66

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 8,293,271.21

รายได้จากงบรายจ่ายอื่นช�าระหนี้ 97,199,070.79

รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ 110,349,363.39

รวม รายได้จากงบประมาณ 213,730,609,593.43

หมายเหตุ 25  รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
(หน่วย	:	บาท)

รายได้จากการอุดหนุนเพื่อด�าเนินงานอื่น 77,747,796,836.93

รายได้จากการอุดหนุน	-	หน่วยงานภาครัฐ 40,421,837.68

รายได้จากการช่วยเหลือ	-	เพื่อการด�าเนินงานจากต่างประเทศ 10,760,256.98

รายได้ระหว่างหน่วยงาน	-	หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น 35,823,122.61

รายได้จากการบริจาค 225,987.00

รวม รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 77,835,028,041.20

หมายเหตุ 26  รายได้อื่น 
(หน่วย	:	บาท)

รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ 3,160,272,760.75

รายได้เงินนอกงบประมาณ 1,563,085.00

รายได้ระหว่างหน่วยงาน	-	เงินนอกงบประมาณตั๋วเงินคลัง 383,236,583,066.94

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	-	เงินนอกงบประมาณตั๋วเงินคลัง (303,475,346,481.24)

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	-	เงินกู้แปลงตั๋วเงินคลัง (80,000,000,000.00)

รายได้ระหว่างหน่วยงาน	-	ปรับเงินฝากคลัง 5,944,642,962.45

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	-	หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง (5,944,643,062.45)

รายได้อื่น 634,380.56

รวม รายได้อื่น 2,923,706,712.01

หมายเหตุ 23  รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล
(หน่วย	:	บาท)

รายได้จากเงินกู้ 6,245,152.82

รวม รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล 6,245,152.82

หมายเหตุ 24  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
(หน่วย	:	บาท)

รายได้ค่าบริการ 42,040.00

รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 42,040.00
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หมายเหตุ 27  ค่าใช้จ่ายบุคลากร
(หน่วย	:	บาท)

เงินเดือน 61,901,105.25

เงินตอบแทนเต็มขั้น 15,496.45

ค่าล่วงเวลา 134,410.00

ค่าจ้าง 15,253,941.42

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,009,895.49

ค่ารักษาพยาบาล 5,847,432.49

เงินช่วยการศึกษาบุตร 176,928.25

เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต 126,660.00

เงินชดเชย	กบข. 1,070,723.33

เงินสมทบ	กบข. 1,660,084.99

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 807,347.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 1,754,400.00

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 90,704,424.67

หมายเหตุ 28  ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ
(หน่วย	:	บาท)

บ�านาญ 7,051,885.44

เงินช่วยค่าครองชีพ 377,918.88

บ�าเหน็จตกทอด 1,121,363.20

บ�าเหน็จด�ารงชีพ 74,010.10

ค่ารักษาพยาบาล 816,327.28

เงินช่วยการศึกษาบุตร 67,000.00

รวม ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 9,508,504.90

หมายเหตุ 29  ค่าตอบแทน
(หน่วย	:	บาท)

ค่าตอบแทนเฉพาะงาน 1,845,870.00

รวม ค่าตอบแทน 1,845,870.00
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หมายเหตุ 30  ค่าใช้สอย
(หน่วย	:	บาท)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ 11,818,329.70

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างประเทศ 3,853,436.88

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ 727,002.42

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ 3,751,525.56

ค่าจ้างเหมาบริการ 22,699,940.66

ค่าจ้างที่ปรึกษา 20,336,485.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 693,625.00

ค่าเช่า 5,134,228.00

ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 328,775,239.33

ค่าประชาสัมพันธ์ 34,674.00

ค่าใช้สอยอื่น 480,211.39

รวม ค่าใช้สอย 398,304,697.94

หมายเหตุ 32  ค่าสาธารณูปโภค
(หน่วย	:	บาท)

ค่าไฟฟ้า 2,122,382.58

ค่าโทรศัพท์ 906,487.20

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 952,632.72

ค่าบริการไปรษณีย์ 319,969.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค 4,301,471.50

หมายเหตุ 31  ค่าวัสดุ 
(หน่วย	:	บาท)

ค่าวัสดุ 666,842.57

รวม ค่าวัสดุ 666,842.57
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หมายเหตุ 33  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
(หน่วย	:	บาท)

ค่าเสื่อมราคา	-	ส่วนปรับปรุงอาคาร 1,278,095.75

ค่าเสื่อมราคา	-	ครุภัณฑ์ส�านักงาน 886,770.78

ค่าเสื่อมราคา	-	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 257,910.43

ค่าเสื่อมราคา	-	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 21,561.51

ค่าเสื่อมราคา	-	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 55,846.94

ค่าเสื่อมราคา	-	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7,320,658.42

ค่าเสื่อมราคา	-	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 11,969.82

ค่าตัดจ�าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2,960,333.33

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 12,793,146.98

หมายเหตุ 35  ค่าใช้จ่ายอื่น
(หน่วย	:	บาท)

ก�าไร/ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ (1,250,318,670.31)

ขาดทุนจากการไถ่ถอนก่อนก�าหนด 2,266,153,633.86

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	-	กรมบัญชีกลางโอนเงินกู้ให้หน่วยงาน 3,582,239,768.70

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	-	กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 507,480,493,004.64

รายได้ระหว่างหน่วยงาน	-	หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง (4,265,808,429.38)

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	-	ปรับเงินฝากคลัง 4,273,643,520.56

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 512,086,402,828.07

หมายเหตุ 36  ต้นทุนทางการเงิน
(หน่วย	:	บาท)

ดอกเบี้ยจ่าย 165,451,751,082.62

ค่าธรรมเนียมเงินกู้ 422,993,179.95

ต้นทุนทางการเงินอื่น 718,617.85

รวม ต้นทุนทางการเงิน 165,875,462,880.42

หมายเหตุ 34  ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
(หน่วย	:	บาท)

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	-	หน่วยงานภาครัฐ 1,128,468,204.36

ค่าใช้จ่ายโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน 449,375,918.79

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน	-	รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 10,760,256.98

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงานอื่น 7,288,933.44

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 1,595,893,313.57
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6 กิจกรรมในภาพรวมของ
ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร

	 เมือ่วนัที	่26	ตลุาคม	2560	ในช่วงเช้า	นายประภาศ	คงเอยีด	ผูอ้�านวยการส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	น�าคณะผูบ้รหิาร	พร้อมด้วย

ข้าราชการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	(สบน.)	วางดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอันหาที่สุดมิได้	

	 ในช่วงเยน็	นางสาวพมิพ์เพญ็	ลดัพล	ีรองผู้อ�านวยการส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	พร้อมด้วยผูบ้รหิารและข้าราชการ	สบน.	เข้าร่วม

ปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชน	พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

บรมนาถบพิตร	ณ	ลานอเนกประสงค์	ชั้น	2	อาคารรัฐประศาสนภักดี	(อาคารบี)	ศูนย์ราชการฯ	แจ้งวัฒนะ
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พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ในการบรหิารจัดการด้านการเงนิการคลงั
ครัง้ที ่4 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

พิธีท�าบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

 เมื่อวันที่	5	ธันวาคม	2560	นางสาวพิมพ์เพ็ญ	

ลัดพลี	รองผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	

นางสาววราภรณ์	ปัญญศิริ	ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ	และนางสาวสริิภา	สตัยานนท์	เลขานกุารกรม

พร้อมด้วยข้าราชการ	สบน.	เข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร	

ถวายพระราชกศุลพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล

อดลุยเดช	บรมนาถบพติร	เนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวนัเฉลมิ

พระชนมพรรษา	วนัชาต	ิและวนัพ่อแห่งชาต	ิณ	พระลาน

พระราชวังดุสิต

	 เมื่อวันท่ี	8	กุมภาพันธ ์	2561	นางสาวศิรสา	กันต์พิทยา

รองผูอ้�านวยการส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	และนางสาวพมิพ์เพญ็	ลัดพลี

รองผูอ้�านวยการส�านกังานบรหิารหน้ีสาธารณะ	เข้ารบัมอบรางวลัองค์กรท่ีมี

ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	ครั้งที่	4	ประจ�าปี

งบประมาณ	พ.ศ.	2560	ประเภทรางวัล ประกาศเกียรติคุณด้านปลอด

ความรับผิดทางละเมิด ดี	โดยมีพลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตรี

เป็นประธานในการมอบรางวลั	ณ	ตกึสนัตไิมตร	ีท�าเนยีบรฐับาล	ถนนพษิณุโลก

เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร

	 ซึ่ง	สบน.	ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่	2	ติดต่อกัน	โดยในปีนี้	

สบน.	ได้รับรางวัลในระดับ	“ดี”	จากหน่วยงานที่เข้าประกวดทั้งหมด	225	

หน่วยงาน	รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลส�าหรับการด�าเนินงานหลังบ้านของ

หน่วยงาน	ทีแ่สดงถงึธรรมาภบิาล	และการปฏบิตังิานอย่างโปร่งใส	ชดัเจน

รอบคอบ	ปลอดการทุจริต	ซึง่จะเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอ่ืน	เพ่ือปฏบิตังิาน

ที่มีประสิทธิภาพและร่วมกันสร้างประโยชน์ให้แผ่นดินต่อไป
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พิธีสรงน�้าพระและรดน�้าขอพรผู้บริหารระดับสูง ประจ�าปี 2561

การประชุมประจ�าปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 51

	 เมือ่วนัที	่5	เมษายน	2561	ส�านกังานบริหารหนีส้าธารณะได้จดักจิกรรม

สรงน�้าพระและรดน�้าขอพรผู้บริหารระดับสูงประจ�าปี	พ.ศ.	2561	ในบรรยากาศ

แบบย้อนยุค	โดยมีอดีตผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ	นางพรรณี		

สถาวโรดม	และนายจกัรกฤศฏิ	์พาราพันธกลุ	รองปลดักระทรวงการคลงั	หวัหน้า

กลุม่ภารกจิด้านรายได้	ให้เกยีรติเข้าร่วมกจิกรรมในครัง้นี	้ท้ังนี	้นายประภาศ	คงเอยีด

ผู้อ�านวยการส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	เป็นประธานในพธิดัีงกล่าว	โดยบคุลากร

สบน.	ได้ร่วมกนัแต่งกายด้วยชดุผ้าไทย	เพือ่ร่วมกนัอนรัุกษ์วฒันธรรมและสบืสาน

ประเพณีไทยอันงดงาม

	 ระหว่างวันที่	3	-	6	พฤษภาคม	2561	ผู้บริหารส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะได้เข้าร่วมการประชุมประจ�าปีสภาผู้ว่าการธนาคาร

พัฒนาเอเชีย	ครั้งท่ี	51	การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน	+3	คร้ังที่	21	และการประชุมอื่นๆ	

ทีเ่กีย่วข้อง	โดยมรีฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเป็นหัวหน้าคณะ	พร้อมด้วยคณะผูแ้ทนกระทรวงการคลงั	ณ	กรงุมะนลิา	สาธารณรฐัฟิลปิปินส์	

และได้ร่วมการประชุมหารือทวิภาคีกับสถาบันการเงินเอกชนต่างประเทศต่างๆ	ในระหว่างการประชุมดังกล่าว	ได้แก่	Nomura	Securities	

HSBC	และ	MUFG
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งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 18 Money Expo 2018

	 		เมื่อวันที่	10	พฤษภาคม	2561	นายภูมิศักดิ์	อรัญญาเกษมสุข	ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะเข้าร่วมพิธีเปิด

งานมหกรรมการเงิน	คร้ังที่	18	Money	Expo	2018	โดยมีนายสมคิด	จาตุศรีพิทักษ์	รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี	พร้อมทั้งเข้าร่วม

เปิดบูธ	สบน.	เพื่อจ�าหน่ายพันธบัตรและประชาสัมพันธ์	สบน.	ในงานมหกรรมการเงิน	ครั้งที่	18	Money	Expo	2018	ณ	ชาเลนเจอร์	2	-	3

อิมแพ็ค	เมืองทองธานี

การประชุมเพื่อจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อการด�าเนินการงานของประเทศ
(Country Operations Business Plan : COBP)

ระหว่างประเทศไทยและ ADB ส�าหรับปี พ.ศ. 2562 - 2564

	 เม่ือวันท่ี	18	พฤษภาคม	2561	นายธีรัชย์	อัตนวานิช	ท่ีปรึกษาด้านตลาด

ตราสารหนี	้เป็นประธานในการประชมุเพือ่จัดท�าแผนปฏิบตักิารเพือ่การด�าเนนิการงาน

ของประเทศ	(Country	Operations	Business	Plan	:	COBP)	ระหว่างประเทศไทย

และธนาคารพฒันาเอเชยีส�าหรบัปี	พ.ศ.	2562	-	2564	โดยมผีูแ้ทนจากธนาคารพฒันา

เอเชียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ	ณ	ห้องประชุมวายุภักษ์	1	

กระทรวงการคลัง
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การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและก�ากับการด�าเนินงานของผู้ค้าหลัก
ส�าหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง
(MOF Outright Primary Dealers : PDs) ครั้งที่ 1/2561

	 เมือ่วนัที	่22	พฤษภาคม	2561	นายภมูศิกัดิ	์อรญัญาเกษมสขุ	ผูอ้�านวยการส�านกังาน

บริหารหนีส้าธารณะ	เป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการคดัเลอืกและก�ากบัการด�าเนนิงาน

ของผูค้้าหลกัส�าหรบัธรุกรรมประเภทซ้ือขายขาดของกระทรวงการคลงั	(MOF	Outright	Primary

Dealers	:	PDs)	ครัง้ที	่1/2561	เพือ่พิจารณาผลการท�าหน้าท่ีของ	PDs	และการจัด	League	Table

รอบ	6	เดือนแรกของปีงบประมาณ	2561	(ต.ค.	2560	-	มี.ค.	2561)	ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	32	

อาคารทิปโก้

Moody's Investors Service เข้าพบรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
เพื่อขอรับค�าชี้แจงเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

และประชุมการส�ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย

	 เมือ่วันท่ี	23	พฤษภาคม	2561	Mr.	Christian	de	Guzman,	Vice	President	-	Senior	Credit	Officer	และ	Mr.	Matthew	Circosta,

Analyst	ผูแ้ทนจากบรษัิทจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื	Moody's	Investors	Service	ได้เข้าพบนายสมคดิ	จาตศุรพีทิกัษ์	รองนายกรฐัมนตร	ีโดยมี

ศ.ดร.	นฤมล	สอาดโฉม	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงการคลัง	และผู้บริหารพร้อมผู้แทนจาก	สบน.	เข้าร่วมหารอืและชีแ้จงเกีย่วกบัทศิทาง

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	ณ	ท�าเนียบรัฐบาล	โดยมุ่งหวังว่าการเข้าพบครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ	ซ่ึงจะ

น�าไปสู่การปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศต่อไป

	 นายธีรัชย์	อัตนวานิช	ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้	เป็นประธานในการประชุมการส�ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการจัดอันดับความ

น่าเชื่อถือของประเทศไทย	โดยบริษัท	Moody’s	Investors	Service	ณ	ห้องประชุม	401	ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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การซกัซ้อมความเข้าใจเกีย่วกบักรอบวนิยัการก่อหนีแ้ละการก�ากับดแูลการกู้เงินของ อปท.

	 เมือ่วนัที	่30	พฤษภาคม	2561	นายภูมิศกัดิ	์อรญัญาเกษมสขุ

ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบักรอบวินยัการก่อหน้ีและ

การก�ากับดูแลการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ณ	โรงแรม

เรเนซองส์	กรุงเทพ	ราชประสงค์	โดยมีหน่วยงานทั้งส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาคที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล	อปท.	เข้าร่วมกว่า	55	แห่ง

	 การสมัมนาครัง้นี	้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ซกัซ้อมสาระส�าคัญของพระราชบัญญัตวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั	พ.ศ.	2561	และบทบาทของ

สบน.	ในการก�ากับดูแลหนี้ของ	อปท.	และร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและก�ากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	....	รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทีท่�าหน้าทีก่�ากบัดูแล	อปท.	รบัทราบ

นโยบายการบรหิารการคลังท้องถิน่ในเร่ืองทีเ่กีย่วข้องกับวนิยัการก่อหนีแ้ละการก�ากับดูแลหนี้ของ	อปท.	ซึ่งสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินการคลังของ	อปท.

สบน. ร่วมประชุมเพื่อก�าหนดท่าทีของประเทศอาเซียน (ASEAN Caucas)
และการประชุมประจ�าปีผู้ถือหุ้นของหน่วยงานค�้าประกันเครดิตและการลงทุน
แห่งภูมิภาคอาเซียน+3 (Credit Guarantee and Investment Facility : CGIF)

	 เมือ่วนัที	่31	พฤษภาคม	2561	นายภมูศัิกด์ิ	อรญัญาเกษมสขุ	ผูอ้�านวยการส�านกังาน

บริหารหนีส้าธารณะ	เข้าร่วมการประชมุเพือ่ก�าหนดท่าทีของประเทศอาเซยีน	(ASEAN	Caucas)

และการประชุมประจ�าปีผู้ถือหุ้นของหน่วยงานค�้าประกันเครดิตและการลงทุนแห่งภูมิภาค

อาเซียน+3	(Credit	Guarantee	and	Investment	Facility	:	CGIF)	ในนามประเทศไทย	

โดยมีเนื้อหาสาระส�าคัญเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของ	CGIF	และการจัดสรรรายได้สุทธิ

ในปี	2017	รวมถงึการเลอืกตัง้ประธานกรรมการของคณะกรรมการอ�านวยการ	ณ	The	Crowne

Plaza	Hotel	กรุงเวียงจันทน์	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาพันธบัตรรัฐวิสาหกิจส�าหรับรอรับ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต กับนักลงทุนสถาบัน 13 แห่ง

	 เมือ่วนัที	่1	มถินุายน	2561	นางสาวพมิพ์เพญ็	ลดัพลี

รองผู้อ�านวยการส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	เป็นประธาน

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

ส�าหรับรองรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต	กับ

นักลงทุนสถาบัน	13	แห่ง	ณ	ห้องประชุม	401	สบน.	เพื่อ

ร่วมกันก�าหนดแนวทางการพัฒนาพันธบัตรรัฐวิสาหกิจให้

เป็นท่ียอมรับของนักลงทุนในวงกว้าง	และเป็นแหล่งระดม

เงินทุนที่ยั่งยืน	สามารถรองรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

ของประเทศในอนาคตได้

การประชุมหารือ เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและ
ก�ากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ....

	 เมือ่วนัที	่7	มถินุายน	2561	นายธีรัชย์	อัตนวานชิ

ท่ีปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้	เป็นประธานในการประชุม

หารือ	เรื่อง	ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและก�ากับ

การบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร

หนีส้าธารณะ	พ.ศ.	....	ณ	ห้องประชมุ	401	สบน.	ซึง่เป็นการ

หารอืร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องก่อนท่ีจะเสนอร่างระเบียบฯ

เพือ่ให้คณะรฐัมนตรพิีจารณาให้ความเหน็ชอบต่อไป	โดยมี

หน่วยงานทีเ่ข้าร่วมในการหารอืในครัง้นีป้ระกอบด้วย	ส�านกั

งบประมาณ	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ส�านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา	และส�านักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ
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การประชุม Asian Regional Public Debt Management Forum 2018

	 เมือ่วนัที	่13	มถินุายน	2561	นายอภศัิกดิ	์ตนัตวิรวงศ์	รฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงั	ให้เกยีรติเป็นประธานในพธิเีปิดการประชมุ	Asian	Regional

Public	Debt	Management	Forum	2018	โดยส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	

ร่วมกบัธนาคารพฒันาเอเชยี	(Asian	Development	Bank	:	ADB)	เป็นเจ้าภาพ

จัดการประชุมดังกล่าว	ในระหว่างวันที่	13	-	15	มิถุนายน	2561	ณ	โรงแรม

โนราบุร	ีรสีอร์ท	แอนด์	สปา	อ�าเภอเกาะสมุย	จงัหวดัสรุาษฎ์ธาน	ีซึง่นายภมูศิกัดิ์

อรญัญาเกษมสขุ	ผูอ้�านวยการส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	พร้อมด้วยผูบ้ริหาร

และบุคลากร	สบน.	ได้เข้าร่วมการประชุม	พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ	

ได้แก่	กระทรวงการคลัง	ส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	ธนาคารกลางจาก	48

ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ	และสถาบัน

การเงินระหว่างประเทศ	จ�านวนกว่า	180	คน	เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
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การประชมุคณะท�างานพจิารณาการกูเ้งนิและบริหารหนีร้ฐัวสิาหกจิ ครัง้ที ่2/2561

	 เมือ่วนัที	่22	มถินุายน	2561	นางสาวพิมพ์เพญ็	ลัดพล	ีรองผูอ้�านวยการส�านักงาน

บรหิารหนีส้าธารณะ	เป็นประธานการประชมุคณะท�างานพจิารณาการกูเ้งนิและบรหิารหนี้

รฐัวสิาหกิจ	ครัง้ท่ี	2/2561	ณ	ห้องประชมุ	401	สบน.	ซ่ึงมีผูเ้ข้าร่วมประชมุจากทัง้หน่วยงาน

ภายในและหน่วยงานภายนอก	ได้แก่	ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ส�านกังบประมาณ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	การรถไฟแห่งประเทศไทย	องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	การเคหะแห่งชาติ	การประปา

ส่วนภูมิภาค	และการไฟฟ้านครหลวง	โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการจัดหาเงินกู้และ

ผลการเบกิจ่ายเงนิกูใ้นไตรมาสทีผ่่านมา	พร้อมทัง้ได้พจิารณาแผนการกูเ้งนิของรฐัวสิาหกจิ

ประจ�าไตรมาสที	่4	ปีงบประมาณ	2561

การประชมุคณะท�างานพจิารณาการกูเ้งนิเพือ่ชดเชยการชาดดุลงบประมาณ
และการกูเ้งนิเพ่ือบรหิารสภาพคล่องของเงนิคงคลงั ครัง้ที ่1/2561

	 เมือ่วนัที	่22	มถินุายน	2561	นายภมูศิกัดิ	์อรญัญาเกษมสขุ	ผูอ้�านวยการส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	เป็นประธานในการประชมุ

คณะท�างานพิจารณาการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง	ปีงบประมาณ	2561	

คร้ังที	่1/2561	ณ	ห้องประชมุ	401	สบน.	โดยมคีณะท�างานจากหน่วยงานภายนอก	ประกอบด้วย	ผูแ้ทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย	ผูแ้ทน

จากส�านกังบประมาณ	ผู้แทนจากกรมบญัชกีลาง	ผูแ้ทนจากส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั	และคณะท�างานจากหน่วยงานภายใน	สบน.	จากส�านัก

ต่างๆ	เข้าร่วมการประชมุดงักล่าว	โดยทีป่ระชมุได้รบัทราบผลการกูเ้งนิเพือ่ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	ท่ีได้ด�าเนินการในช่วงไตรมาสที่	3

ปีงบประมาณ	2561	รวมถึงพิจารณาแผนการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการกู้เงินเพ่ือบริหารสภาพคล่องของ

เงินคงคลัง	ที่จะด�าเนินการในช่วงถัดไป	(ไตรมาสที่	4	ปีงบประมาณ	2561)
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กจิกรรม PDMO Camp 2018 ภายใต้โครงการส่งเสรมิภาพลกัษณ์ทีด่ี
ของหน้ีสาธารณะ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

	 เมือ่วนัที	่27	มถินุายน	2561	นายประสงค์	พนูธเนศ	ปลัดกระทรวง

การคลงั	เป็นประธานเปิดกจิกรรมภายใต้โครงการส่งเสรมิภาพลักษณ์ท่ีดี

ของหนีส้าธารณะ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	ณ	ห้องประชมุวายภัุกษ์	4

ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง	โดยประเด็นส�าคัญท่ีได้สื่อกับนิสิต	

นักศึกษา	คือ	โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหนี้สาธารณะฯ	เป็น

โครงการส�าคญั	มวีตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุภารกจิของกระทรวงการคลงั

ในการสร้างความรู	้ความเข้าใจ	เรือ่งการเงนิการคลงั	รวมถงึการบรหิาร

หนีส้าธารณะ	พร้อมทัง้ได้ฝากให้นสิติ	นกัศกึษาซึง่เป็นคนรุน่ใหม่ของสงัคม

ยดึหลกัคณุธรรมในการด�าเนนิชวีติ	และเป็นก�าลงัส�าคญัในการท�าประโยชน์

ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป	โดยนายภูมิศักดิ์	อรัญญาเกษมสุข

ผูอ้�านวยการส�านกังานบรหิารหน้ีสาธารณะ	ได้กล่าวต้อนรบัและรายงานว่า

กจิกรรมนีไ้ด้จดัต่อเนือ่งมาเป็นประจ�าทกุปี	โดยปีน้ีเป็นปีที	่8	ซึง่จะจดัขึน้

ระหว่างวันที่	27	-	30	มิถุนายน	2561	ณ	จังหวัดชลบุรี
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กิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานภายนอก หัวข้อ
"ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วย การจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพัสดภุาครฐั พ.ศ. 2560"

	 เมือ่วนัที	่29	มถินุายน	2561	นางสาวศริสา	กนัต์พทิยา	รองผูอ้�านวยการ

ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	เป็นประธานกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน

องค์ความรู้กับหน่วยงานภายนอก	(Lunch	Talk)	หวัข้อ	"ระเบยีบกระทรวงการคลงั

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	2560"	จัดขึ้นโดยกลุ่ม

พัฒนาระบบบริหาร	สบน.	ซึ่งมีนางสาวสุธาสินี	ศรีมานะศักดิ์	นิติกรปฏิบัติการ	

กรมบัญชีกลาง	เป็นวิทยากร	ณ	ห้องประชุม	401	สบน.	เพื่อเป็นการเสริมสร้าง

ความรู	้ความเข้าใจเกีย่วกบัระเบยีบพสัดฯุ	ฉบบัใหม่	และแนวทางในการแก้ปัญหา

การปฏิบัติงานเบื้องต้น

	 เมือ่วนัที	่4	กรกฎาคม	2561	นายอภศัิกดิ	์ตันตวิรวงศ์	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

การคลัง	และ	Mr.	Ramesh	Subramanian	ผู้อ�านวยการส�านักงานผู้แทนธนาคาร

พฒันาเอเชยี	(Asian	Development	Bank	:	ADB)	ประจ�าประเทศไทยได้ลงนามในสญัญา

ความร่วมมือด้านการเงินระหว่างกระทรวงการคลัง	กับ	ADB	ส�าหรับโครงการก่อสร้าง

ทางสายหลกัเป็น	4	ช่องจราจร	(ระยะท่ี	2)	ทางหลวงหมายเลข	22	ช่วงอ�าเภอหนองหาน	-

อ�าเภอพงัโคน	ช่วงสกลนคร	-	นครพนม	(กโิลเมตรท่ี	180	-	213)	และทางหลวงหมายเลข	23

ช่วงร้อยเอ็ด	-	ยโสธร	(โครงการฯ)	ของกรมทางหลวง	กรอบวงเงินไม่เกิน	99.40	ล้าน

เหรียญสหรัฐ	(เทียบเท่าไม่เกิน	3,404	ล้านบาท)	ซึ่งนายภูมิศักดิ์	อรัญญาเกษมสุข

ผูอ้�านวยการส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	เป็นผูก้ล่าวสรปุภาพรวมโครงการ	โดยเส้นทาง

ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุน	การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียนหมายเลข	15	(AH15)	

ให้สามารถเดินทางและขนส่งสินค้าเชื่อมต่อไปยังกลุ่มประเทศ	CLMV	และสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนตอนใต้

พิธีลงนามในสัญญาความร่วมมือด้านการเงิน
ระหว่างกระทรวงการคลังกับธนาคารพัฒนาเอเชีย
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โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดหาเงินกู้/ค�้าประกัน/ให้กู้ต่อแก่รัฐวิสาหกิจ ปี 2561

	 ระหว่างวนัที	่5	-	7	กรกฎาคม	2561	นายภูมิศักด์ิ	อรัญญาเกษมสุข

ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา

โครงการเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ	เกีย่วกบัการจดัหาเงนิกู/้ค�า้ประกนั/ให้กู้

ต่อแก่รัฐวิสาหกิจ	ปี	2561	#SOEsPowerUp	โดยได้กล่าวถึงความส�าคัญของ

รัฐวิสาหกิจ	และโครงการตามนโยบายรัฐบาลของรฐัวสิาหกจิ	ในการเป็นกลไก

สนบัสนนุในการขบัเคลือ่นประเทศ	และยกระดับความสามารถในการแข่งขนัใน

การพฒันาประเทศ	ภายใต้แผนยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	และร่วมรบัฟังการบรรยาย

Power	up	SOEs	ด้วย	Big	DATA	โดยนางสาวพมิพ์เพญ็	ลัดพล	ีรองผู้อ�านวยการ

ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย	รวมถึง

แลกเปลีย่นมมุมองด้านภาวะตลาดการเงินกบัภาคเอกชน	นายถาวร	เสรปีระยรู

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหนี้สาธารณะและเงินคงคลัง	ส�านักนโยบายและแผน	

นางสาวอรปรียา	จึงพาณิชย์	ผู ้อ�านวยการส่วนบริหารข้อมูลสารสนเทศ

ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ	และนางสาวมณฑาทพิย์	ชมุทอง	นติกิรช�านาญการ

กลุม่กฎหมาย	ได้บรรยายในประเดน็การแก้ไขกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิาร

หนี้สาธารณะ	และความเส่ียงทางการคลัง	เพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวทาง

การก�ากบัดแูล	และแนวทางปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	นอกจากนัน้	ยงัเป็น

การเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่าง	สบน.	และ

รฐัวสิาหกจิต่างๆ	เพือ่ร่วมกนัขบัเคลือ่นประเทศให้เตบิโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนื

“ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี”	หรือ	#SOEsPowerUP	ณ	โรงแรม	

so	sofitel	จ.	เพชรบุรี
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การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 1/2561

	 เมือ่วนัท่ี	12	กรกฎาคม	2561	นายภมิูศกัดิ	์อรัญญาเกษมสุข	ผูอ้�านวยการส�านกังาน

บรหิารหนีส้าธารณะ	ในฐานะผูจ้ดัการกองทุนบรหิารเงนิกูเ้พือ่การปรับโครงสร้างหนีส้าธารณะ

และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ	เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้าน

การลงทุน	ครัง้ที	่1/2561	เพ่ือพจิารณากลยทุธ์และแผนการลงทุนส�าหรบัเงนิลงทุนเพือ่เตรยีมการ

ปรบัโครงสร้างหน้ีของพันธบตัรรัฐบาล	(Pre	-	funding)	ในช่วงเดอืนสงิหาคม	-	กนัยายน	2561

ณ	ห้องประชุม	1	ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	ชั้น	32	อาคารทิปโก้

การสมัมนาเพือ่เผยแพร่ผลการศึกษาและแลกเปล่ียนความรู้เกีย่วกบัการขนส่งระบบราง
ภายใต้โครงการจ้างทีป่รึกษา เพือ่เพ่ิมระดบัความน่าเชือ่ถอืของรฐัวสิาหกจิไทย

โดยการพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทย

									เมือ่วนัที	่16	กรกฎาคม	2561	นายภมูศิกัดิ	์อรญัญาเกษมสขุ

ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	(สบน.)	เป็นประธานเปิด

การสมัมนาเผยแพร่ผลการศกึษาและแลกเปล่ียนความรูเ้กีย่วกบัการขนส่ง

ระบบราง	(Railway	Knowledge	Conference	:	Understanding	Thai

Railways	and	International	Experiences	in	Railway	Modernization)

ณ	โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล	กรุงเทพฯ
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โครงการศึกษาองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ภายใต้โครงการ สบน. คุณธรรม กิจกรรมปลูกต้นกล้าแห่งหัวใจ

เฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู
และเยี่ยมชมการด�าเนินงานของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

			 		เมื่อวันที่	15	กรกฎาคม	2561	ส�านักงานบริหาร

หนี้สาธารณะ	โดยนายภูมิศักดิ์	อรัญญาเกษมสุข	ผู้อ�านวยการ

ส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	พร้อมด้วยนางพรรณ	ีสถาวโรดม

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจ�า	สบน.	ผู้บริหาร	และ

บุคลากร	สบน.	รับฟังการบรรยายธรรม	หัวข้อ	“ธรรมะกับ	

วปัิสสนาสากลไร่เชญิตะวนั	โดยพระอาจารย์สันทัศน์	โสตถิวังโส

ณ	ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน	จ.	เชียงราย	ท่านได้สอน

หลักการท�างานและการด�าเนินชีวิต	“คนเบิกบาน	งานส�าเร็จ”	

ให้อยู่กบัปัจจบัุน	ใช้ปัญญาน�าทางแก้ปัญหา	และสร้างกลัยาณมิตร

เพือ่เป็นแนวทางในการใช้ชวีติผูเ้ข้าร่วมโครงการได้ร่วมกนัปลูก

ต้นพยุง	ต้นยางนาและต้นอินทนิล	จ�านวน	67	ต้น	ภายใต้

กจิกรรมต้นกล้าแห่งหัวใจเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเจ้าอยูห่วั

มหาวชริาลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกรู	เนือ่งในโอกาสวันเฉลมิ

พระชนมพรรษา	66	พรรษา	28	กรกฎาคม	2561

								นอกจากนี	้นางพรรณ	ีสถาวโรดม	ประธานคณะกรรมการ

จริยธรรมประจ�า	สบน.	พร้อมด้วยนางสาวศิรสา	กันต์พิทยา	

รองผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	ผู้บริหาร	และ

บุคลากร	สบน.	เข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงานของโรงเรียนฉือจี้

เชยีงใหม่	ซึง่เป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจรยิธรรม	โดยเฉพาะ

การสร้างสงัคมคณุธรรม	พร้อมรบัฟังการบรรยาย	หวัข้อ	“การสร้าง

สังคมคุณธรรม”	เพื่อน�ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับระบบการ

บริหารจัดการของ	สบน.
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การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
และติดตามโครงการเงินกู้ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ครั้งที่ 3/2561

			 		เมื่อวันที่	18	กรกฎาคม	2561	นายจักรกฤศฏิ์	พาราพันธกุล

รองปลัดกระทรวงการคลัง	หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน	เป็น

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนการบริหาร

หนีส้าธารณะและตดิตามโครงการเงนิกูภ้ายใต้แผนการบรหิารหนีส้าธารณะ	ครัง้ท่ี

3/2561	โดยนายภูมิศักดิ์	อรัญญาเกษมสุข	ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหาร

หนีส้าธารณะ	พร้อมด้วยผูบ้รหิาร	และบคุลากร	สบน.	เข้าร่วมการประชมุดังกล่าว

ซ่ึง	สบน.	ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ	รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างและ

ความเสี่ยง	สภาวะตลาดตราสารหนี้ในประเทศ	รวมท้ังรายงานความคืบหน้า

แผนการแก้ไขปัญหาองค์กรของรัฐวสิาหกจิตามมตคิณะกรรมการนโยบายและ

ก�ากับการบริหารหนี้สาธารณะ	(คนน.)	นอกจากน้ีคณะอนุกรรมการฯ	ได้

พจิารณาแผนความต้องการเงนิกูร้ะยะปานกลาง	5	ปี	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	-

2567)	และแผนการบรหิารหนีส้าธารณะประจ�าปีงบประมาณ	เพือ่เสนอ	คนน.

พจิารณาต่อไป	ณ	ห้องประชมุวายภุกัษ์	1	ชัน้	1	ส�านักงานปลดักระทรวงการคลงั
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การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครั้งที่ 3/2561

	 เมื่อวันที่	19	กรกฎาคม	2561	นายเอด	วิบูลย์เจริญ	ที่ปรึกษา

ด้านหนี้สาธารณะ	ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง	(Chief	

Information	Officer	:	CIO)	เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพฒันา

ระบบข้อมูลสารสนเทศของ	สบน.	ครั้งท่ี	3/2561	โดยมีผู้แทนของส�านัก

ศูนย์และกลุ่ม	เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว	ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในฐานะฝ่ายเลขานกุารฯ	ได้น�าเสนอปัจจยัเพือ่พจิารณาประกอบการทบทวน

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ	สบน.	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2564)	หรือ	

“แผน	Digital	PDMO”	โดยปัจจัยที่ส�าคัญในปีงบประมาณ	2562	คือ	

การประกาศใช้ร่างพระราชบญัญตัว่ิาด้วยรฐับาลดิจทิลั	พ.ศ.	....	และทศิทาง

การน�าเทคโนโลยีมาใช้ทั้งในด้าน	Digital	Government	และเทคโนโลยี

ทางการเงิน	(Fintech)	ที่เกี่ยวข้องกับตลาดตราสารหนี้	อาทิ	Blockchain	

และ	Big	Data	เป็นต้น	นอกจากนี้คณะกรรมการฯ	ได้พิจารณาเห็นชอบ

การก�าหนดวสิยัทัศน์ของ	Digital	PDMO	ให้เป็น	“ปรบัเปลีย่น	สบน.	สู่การเป็น

สบน.	ดิจทัิล”	ประธานการประชมุได้มอบนโยบายให้ทุกฝ่ายเตรยีมพร้อม

และตระหนักถึงการเป็น	สบน.	ดิจิทัล	เพื่อให้	สบน.	สามารถสร้างสรรค์

และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยดิีจทัิลได้อย่างเตม็ศักยภาพ	ในการบริหาร

หนี้สาธารณะ	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและย่ังยืน	และ

ได้ก�าหนดกรอบระยะเวลาในการทบทวนแผน	Digital	PDMO	ด้วย
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โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
หนี้สาธารณะภายใต้กฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 เมือ่วันท่ี	24	กรกฎาคม	2561	นายจกัรกฤศฏิ	์พาราพนัธกลุ	

รองปลดักระทรวงการคลงั	หวัหน้ากลุม่ภารกจิด้านรายจ่ายและหนีส้นิ	

ได้เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะภายใต้กฎหมายวินัยการเงินการคลัง

ของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ณ	โรงแรมแลนด์มาร์ค	กรุงเทพฯ	

เพือ่ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมีความเข้าใจและถือปฏบิตัติามบทบญัญัติ

ของกฎหมายวนิยัการเงนิการคลงัของรัฐ	พ.ศ.	2561	และร่างกฎหมาย

ล�าดับรองภายใต้กฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะได้อย่างถูกต้อง

เคร่งครัด

	 ทัง้นี	้นายภมูศิกัดิ	์อรัญญาเกษมสขุ	ผู้อ�านวยการส�านกังาน

บริหารหนี้สาธารณะ	ได้กล่าวชี้แจงว่าในขณะนี้ส�านักงานบริหาร

หนีส้าธารณะอยู่ระหว่างการจดัท�าฐานข้อมูลและระบบดจิทิลัเพือ่รองรบั

การจัดเกบ็ข้อมลูหนีข้องภาครฐัจากหน่วยงานท่ัวประเทศกว่า	2,600	แห่ง

รวมท้ังยังได้จัดท�าช่องทางการเข้าถึงข้อมูลไว้อย่างหลากหลายและ

ง่ายต่อการเข้าถงึของประชาชน	อาท	ิเวปไซต์	แอพพลเิคชัน่	และช่องทาง

โซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ	เพื่อเป็นการบูรณาการและเผยแพร่ข้อมูล

เกี่ยวกับหนี้สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

	 ผูเ้ข้าร่วมการสัมมนาครัง้นีจ้ากหน่วยงานของรฐักว่า	200	แห่ง

รวมจ�านวนกว่า	300	คน	ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย

วินัยการเงินการคลังของรัฐ	กรอบวินัยในการบริหารหน้ีสาธารณะ	

และแนวทางในการปฏิบัติในการจัดท�าแผนและการรายงานข้อมูล

หนี้สาธารณะที่ถูกต้อง
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พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาส
วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

								เมือ่วนัท่ี	26	กรกฎาคม	2561	นายภมูศัิกด์ิ	อรญัญาเกษมสุข

ผูอ้�านวยการส�านกังานบริหารหนีส้าธารณะ	เป็นประธานพธิถีวายสัตย์

ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน	และลงนาม

ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ	เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	66	พรรษา	28	กรกฎาคม	2561	ณ	บริเวณ

หน้าห้องประชมุ	401	ชัน้	4	สบน.	โดยมผีูบ้รหิารและบคุลากรในสังกดั

เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน	เพื่อแสดงความจงรักภักดีและ

ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและเพื่อ

	 เมือ่วนัที	่26	กรกฎาคม	2561	นางสาวศิรสา	กนัต์พทิยา	รองผูอ้�านวยการ

ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	เป็นประธานกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปล่ียน

องค์ความรูก้บัหน่วยงานภายนอก	(Lunch	Talk)	หวัข้อ	"การน�าธรุกรรม	Blockchain

มาใช้ในตลาดตราสารหน้ี"	จดัขึน้โดยกลุม่พฒันาระบบบรหิาร	สบน.	ซึง่มวีทิยากร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย	คุณบัญชา	มนูญกุลชัย	ผู ้อ�านวยการอาวุโส

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน	และคุณวาสนา	นิมิตยงสกุล	ผู้อ�านวยการอาวุโส

ฝ่ายการช�าระเงินและพันธบัตร	ณ	ห้องประชุมด�าริอิศรานุวรรต	อาคาร	2	ชั้น	2	

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีของพลังแผ่นดิน	ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดิน

เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชน

	 โอกาสนี้	ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะได้น�าข้าราชการและบุคลากรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและน�ากล่าว

ถวายสัตย์ปฏิญาณตนว่า	“จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี	มีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท	มุ่งมั่นแน่วแน่

แก้ไขปัญหาของประเทศชาตแิละประชาชน	สร้างสรรค์คณุประโยชน์แก่แผ่นดิน	และด�าเนนิชวีติโดยยดึมัน่ในหลกัธรรมค�าสอนแห่งศาสนา

ตามแนวทางในพระราโชวาทตลอดไป”

กิจกรรมกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้
กบัหน่วยงำนภำยนอก หวัข้อ “การน�าธรุกรรม
Blockchain มาใช้ในตลาดตราสารหนี้”
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พิธีท�าบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

	 เมือ่วนัที	่28	กรกฎาคม	2561	นายกรฐัมนตร	ีคณะรฐัมนตร	ีส่วนราชการ	

พร้อมส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	น�าโดยนายภมิูศกัดิ	์อรญัญาเกษมสขุ	ผอ.สบน.

คณะผู้บริหารและข้าราชการ	สบน.	เข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

แด่สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	และถวายสตัย์ปฏญิาณเพือ่เป็นข้าราชการท่ีดีและพลงัของ

แผ่นดิน	เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	

บดินทรเทพยวรางกูร	66	พรรษา	ณ	ท้องสนามหลวง

	 พร้อมนี้	ผอ.สบน.	และผู ้บริหาร	สบน.	ได้ร่วมลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ณ	ศาลาสหทัยสมาคม	ในพระบรมมหาราชวัง	เพ่ือแสดง

ความจงรักภักดี	และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สบน. ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาวายุภักษ์” กระทรวงการคลัง “ท�าความดีด้วยหัวใจ”

	 เมื่อวันท่ี	28	กรกฎาคม	2561	นายประสงค์	พูนธเนศ	ปลัดกระทรวงการคลัง	

เป็นประธานเปิดกิจกรรม	“จิตอาสาวายุภักษ์”	โดยมีนายภูมิศักด์ิ		อรัญญาเกษมสุข	

ผอ.สบน.	น�าผู้บรหิารและบคุลากร	สบน.	ร่วมท�าความสะอาดพืน้ท่ีภายในบรเิวณกระทรวงการคลงั

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	66	พรรษา	28	กรกฎาคม	2561
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โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบวินัยการก่อหนี้
และการก�ากับดูแลการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

	 เมือ่วนัที	่7	สงิหาคม	2561	นายภมูศิกัดิ	์อรญัญาเกษมสขุ	ผูอ้�านวยการ

ส�านักงานบรหิารหนีส้าธารณะ	เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับกรอบวินัยการก่อหนี้และการก�ากับดูแลการกู้เงินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	ครั้งที่	2	ณ	โรงแรมพลูแมน	

ขอนแก่นราชาออคิด	จังหวัดขอนแก่น	ท่ีจัดขึ้นโดยส�านักจัดการหน้ี	1	ร่วมกับ

ส�านักบริหารการช�าระหนี้	ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	(สบน.)	โดยโครงการ

ดงักล่าวจดัขึน้เป็นประจ�าอย่างต่อเนือ่งทุกปี	มวีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่สร้างความรู้

ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการก�ากับ

ดูแลการด�าเนนิงานของ	อปท.	ได้รบัทราบและเข้าใจในหลกัการของพระราชบญัญัติ

วนิยัการเงนิการคลงัของรฐั	พ.ศ.	2561	และระเบยีบคณะกรรมการนโยบายและ

ก�ากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่	พ.ศ.2561	ซึง่นับเป็นการจดัโครงการครัง้แรกในต่างจงัหวดัหลงัจากที่

กฎหมายดังกล่าวมผีลบงัคบัใช้	โดย	สบน.	ได้น�าเสนอแนวทางในการด�าเนนิการ

ก่อหนีข้อง	อปท.	ให้มีความสอดคล้องกบักรอบวนิยัการก่อหนีภ้ายใต้หลกัเกณฑ์

ดงักล่าว	ตลอดจนเพือ่ให้	อปท.	ให้รบัทราบบทบาทของ	สบน.	ในการปฏิบัตงิาน

ด้านการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศ	และการก�ากับดูแลหนี้ของ	อปท.

โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจาก	อปท.	ในจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม	

จ�านวน	109	แห่ง	ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
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กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนา
ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) คว้ารางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจ�าปี 2561 

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
ส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ กระทรวงการคลงัตามกฎกระทรวงก�าหนดหลกัเกณฑ์

วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560

	 เมื่อวันท่ี	9	สิงหาคม	2561	นายภูมิศักดิ์	อรัญญาเกษมสุข	ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและ

พฒันาตลาดตราสารหนีใ้นประเทศ	(กปพ.)	รับรางวลัทนุหมนุเวยีนดเีด่น	ประเภทผลการด�าเนนิงานดีเด่น	ประจ�าปี	2561	จาก	พล.อ.ประยทุธ์

จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	ณ	ห้องรอยัล	จูบิลี่	บอลรูม	อาคารชาเลนเจอร์	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี	รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับ

ทุนหมุนเวียนที่มีผลการด�าเนินงานโดยรวมดีเด่น	สามารถด�าเนินงานตามแผนการด�าเนินงานและโครงการที่ก�าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ประสทิธผิล	และบรรลเุป้าหมายตามภารกจิ	โดย	กปพ.	เป็น	1	ใน	7	กองทนุทีไ่ด้รบัรางวลัในประเภทต่างๆ	จากจ�านวนกองทนุกว่า	95	กองทุน

และปีนี้เป็นปีที่	2	ติดต่อกันที่	กปพ.	ได้รับรางวัล	โดยปี	2560	กปพ.	ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น	ประเภทการพัฒนาดีเด่น

	 เมือ่วนัท่ี	10	สงิหาคม	2561	นายภมิูศกัดิ	์อรัญญาเกษมสขุ	ผูอ้�านวยการ

ส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	เป็นประธานพธิเีปิดโครงการเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา	ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	กระทรวงการคลัง

ตามกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์		วิธีการ	และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

พ.ศ.	2560	ณ	โรงแรมฮอลเิดย์	อนิน์	สุขมุวทิ	กรงุเทพ	เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ

ให้แก่ทีป่รกึษาอิสระและทีป่รกึษานติบุิคคล	จ�านวนประมาณ	190	คน	เกีย่วกบักฎหมาย

และขัน้ตอนการขึน้ทะเบยีนท่ีปรึกษา	การเพิม่เตมิผลงานท่ีปรกึษา	การเปล่ียนแปลง

ข้อมลูทีป่รกึษา	และการรายงานสถานะทีป่รกึษาเมือ่ครบก�าหนด	3	ปี	ตามกฎกระทรวงฯ

และประกาศส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะเรื่อง	การก�าหนจรรยาบรรณท่ีปรึกษา	

วธิกีาร	รวมท้ังการใช้งานระบบเวบ็ไซต์	และ	Mobile	Application	ของศนูย์ข้อมลู

ทีป่รกึษา	และหนงัสอืรบัรองการขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษาอิเลก็ทรอนิกส์	(e	-	Certificate)
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สบน. ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสริกิิต์ิ พระบรมราชนีินาถ ในรชักาลที ่9
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

							เมือ่วนัที	่12	สงิหาคม	2561	นายภมูศิกัดิ	์อรญัญาเกษมสุข

ผูอ้�านวยการส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	และผูบ้รหิาร	เข้าร่วม

พธิที�าบุญตกับาตรพระสงฆ์และสามเณร	243	รปู	เพือ่ถวายเป็น

พระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลที่	9	เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	86	พรรษา	

12	สงิหาคม	2561	โดยม	ีพลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตรี

เป็นประธานในพิธี	ณ	บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง	

									พร้อมนี	้ผอ.สบน.	และผูบ้รหิาร	สบน.	ได้ร่วมลงนาม

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	

ในรัชกาลที่	9	ณ	ศาลาสหทัยสมาคม	ในพระบรมมหาราชวัง

เพื่อแสดงความจงรักภักดี	และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	

การประชมุคณะกรรมการนโยบายและก�ากบัการบรหิารหน้ีสาธารณะ ครัง้ที ่3/2561

	 เมือ่วนัที	่16	สงิหาคม	2561	นายอภศิกัดิ	์ตนัติวรวงศ์	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลัง

เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการนโยบายและก�ากับการบรหิารหนีส้าธารณะ	ครัง้ท่ี	3/2561

ณ	ประชมุวายภุกัษ์	4	ชัน้	4	ส�านกังานปลดักระทรวงการคลงั	โดยมีผูแ้ทนจากหน่วยงานต่างๆ

และบุคลากร	สบน.	เข้าร่วมการประชุม	เพื่อพิจารณาแผนการบริหารหนี้สาธารณะ	ประจ�าปี

งบประมาณ	2562	นอกจากนี้	ยังได้ทบทวนกลยุทธ์การบริหารหน้ีสาธารณะระยะปานกลาง	

และแผนความต้องการเงนิกูร้ะยะปานกลาง	ปีงบประมาณ	2562	-	2566	ประกอบการพจิารณา

จัดท�าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ	เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
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โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการกู้เงินจากต่างประเทศ
ของกระทรวงการคลังเพื่อให้กู้ต่อแก่รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานในก�ากับดูแลของรัฐ

	 เมื่อวันที่	6	กันยายน	2561	นายภูมิศักดิ์	อรัญญาเกษมสุข	ผู้อ�านวยการ

ส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	เป็นประธานพิธเีปิดโครงการสมัมนาเพือ่เสรมิสร้างความรู้

ความเข้าใจการกู้เงินจากต่างประเทศของกระทรวงการคลังเพื่อให้กู้ต่อแก่รัฐวิสาหกิจ

และหน่วยงานในก�ากับดแูลของรฐั	ณ	โรงแรมเรเนซองส์	กรงุเทพฯ	ราชประสงค์	โดยมี

ผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ	130	คน	จากหน่วยงานราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หน่วยงานใน

ก�ากับดูแลของรัฐ

	 การสมัมนาดังกล่าว	มวีตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจการกูเ้งนิ

จากต่างประเทศของกระทรวงการคลงัเพือ่ให้กูต่้อแก่รฐัวสิาหกจิและหน่วยงานในก�ากบั

ดแูลของรฐั	โดยเน้นความเข้าใจเกีย่วกบัแนวทางการพจิารณาแหล่งเงนิกูจ้ากสถาบันการเงนิ

ระหว่างประเทศและตลาดเงนิทนุต่างประเทศ	ส�าหรบัเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิโครงการ

ลงทนุต่างๆ	รวมถงึการบริหารต้นทนุและความเสีย่งจากการกูเ้งนิเป็นเงนิตราต่างประเทศ

ในการสมัมนาคร้ังนีย้งัมกีารอภิปรายหวัข้อ	“เจาะมุมมอง	ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ	พชิติเงนิกู้

ต่างประเทศ”	โดยได้รบัเกยีรตจิากผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ประกอบด้วย	ผูแ้ทนจาก

ส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	กรมทางหลวง	การรถไฟแห่งประเทศไทย	และธนาคาร

พัฒนาเอเชีย	ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรงร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์

ในการด�าเนินโครงการท่ีใช้เงินกู ้ต่างประเทศ	เพื่อเป็นข้อมูลและน�าไปปรับใช้กับ

การด�าเนินงานของหน่วยงานต่อไป
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การประชุม Annual PDMO Market Dialogue ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

									เมือ่วนัที	่12	กนัยายน	2561	นายภมูศิกัดิ	์อรญัญาเกษมสขุ	ผูอ้�านวยการ

ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	เป็นประธานการประชุม	Annual	PDMO	

Market	Dialogue	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ณ	ห้องประชมุวายภุกัษ์	4

กระทรวงการคลัง	โดยมีผู ้ร่วมตลาดจากหน่วยงานต่างๆ	ท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจ�านวนกว่า	150	คน	เพือ่แลกเปลีย่นและ

รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะตลาดตราสารหนี้	ความต้องการลงทุนของ

นักลงทุน	และแนวทางการพฒันาตลาดตราสารหนี้ไทยในอนาคต	รวมไปถึง

แผนการระดมทนุในประเทศของรฐับาลในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	วงเงนิรวม

1,163,668	ล้านบาท	ซึง่เป็นการระดมทุนใหม่ร้อยละ	51	และการปรบัโครงสร้าง

หนี้เดิมร้อยละ	49	โดย	สบน.	มีแผนท่ีจะออกพันธบัตร	Benchmark	Bond	

จ�านวน	600,000	ล้านบาท	ประกอบด้วยรุ่นอายุ	5	10	15	20	30	และ	50	ปี	

เพือ่ตอบสนองความต้องการของนกัลงทนุทกุกลุม่	ส�าหรบัพันธบตัรรุน่อาย	ุ5	ปี

ม	ีExclusivity	พร้อมกบัม	ีGreenshoe	Option	โดยให้สทิธเิฉพาะ	MOF	Outright

PDs	นอกจากนี้	สบน.	อาจจัดสรรพันธบัตรเพิ่มเติม	(Overallotment)	หาก

สภาวะตลาดเอ้ืออ�านวย	ส่วนการออกพันธบัตรออมทรัพย์และตราสารหนี้

ระยะสั้น	สบน.	จะพิจารณาตามความเหมาะสมและเผยแพร่ให้ทราบต่อไป
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การศึกษาดูงานด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน
ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่

	 เมื่อวันที่	13	กันยายน	2561	นายเอด	วิบูลย์เจริญ	ท่ีปรึกษา

ด้านหนี้สาธารณะ	นายธีรัชย์	อัตนวานิช	ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้	

น�าคณะผู้บริหารและบุคลากร	สบน.	เข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงานและรับฟัง

การบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี	(Blockchain	

Technology)	ณ	ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	ส�านักงานใหญ	่

รัชโยธิน	เพื่อให้บุคลากร	สบน.	เพิ่มเติมความรู้และความเข้าใจในด้าน

การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยทีางการเงิน	และแลกเปลีย่นประสบการณ์

ด้านการเตรียมความพร้อมของภาคธนาคาร	ในการพัฒนาการด�าเนินงาน

ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน

ซึง่ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจัดการการด�าเนินงานให้มปีระสทิธภิาพ

มากยิง่ข้ึน	นอกจากนัน้	สบน.	ยงัได้เย่ียมชม	SCB	ACADEMY	Playground

ที่พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างมิติการท�างานใหม่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าพนักงาน

ทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถรองรับนวัตกรรม

ทางการเงินได้
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งานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปีที่ 16

	 เมื่อวันท่ี	18	กันยายน	2561	นายภูมิศักด์ิ	อรัญญาเกษมสุข	ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ	เป็นประธานในพิธีีสงฆ์พร้อมถวายเคร่ืองไทยธรรมแด่

พระภิกษุสงฆ์	จ�านวน	9	รูป	จากวัดน้อยนพคุณ	ในโอกาสวันครบรอบสถาปนา	สบน.	

ปีที	่16	โดยมนีางพรรณ	ีสถาวโรดม	ประธานกรรมการจรยิธรรมประจ�า	สบน.	นายจกัรกฤศฏิ์

พาราพันธกุล	รองปลัดกระทรวงการคลัง	หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหน้ีสิน	

พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน	ทั้งในและต่างประเทศ

จ�านวนกว่า	100	แห่ง	รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากร	สบน.	เข้าร่วมพิธี	ณ	ห้องประชุม

วายุภักษ์	4	ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง

	 สบน.	มีอายุครบ	16	ปี	และก�าลังก้าวเข้าสู่ปีท่ี	17	นับเป็นปีท่ีส�าคัญอีกปีหน่ึง	

เพราะ	สบน.	จะเข้าสู่ยุคการเป็น	“สบน.	ดิจิทัล”	โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

เตม็ศกัยภาพทกุมติ	ิเพือ่สนบัสนนุการท�างานของ	สบน.	ให้สามารถให้บรกิารและน�าเสนอ

ข้อมูลที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	และสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง	

โอกาสนี้	ผอ.	สบน.	ได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของ	สบน.	ที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการ

ของผู้รับบริการ	เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านหนี้สาธารณะอย่างครบถ้วนในท่ีเดียว	และสามารถ

ติดตามการลงทุนภาครัฐได้อย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกัน	นอกจากนั้น	ผอ.สบน.	ยังให้

ความเชื่อม่ันว่า	การท่ี	สบน.	มีพันธมิตรท้ังภายในประเทศ	และต่างประเทศท่ีดีเยี่ยม

ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจของชาว	สบน.	ทุกคน	จะท�าให้	สบน.	ก้าวเดินไปข้างหน้า

ได้อย่างแข็งแกร่งพร้อมที่จะเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

	 พร้อมกนันีน้ายประสงค์	พนูธเนศ	ปลดักระทรวงการคลงั	เป็นประธานในพธิเีปิด

ป้ายส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	ณ	บริเวณหน้าอาคารส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	

กระทรวงการคลัง	โดยมีนายภูมิศักดิ์	อรัญญาเกษมสุข	ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหาร

หนีส้าธารณะ	พร้อมผูบ้รหิาร	แขกผูมี้เกยีรตจิากภาครฐัและเอกชนรวมท้ังบุคลากร	สบน.

ร่วมพิธี

113
ANNUAL REPORT  2018



ภาคผนวก
รายชื่อคณะท�างาน
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คณะท�างานจัดท�ารายงานประจ�าปี 2561 ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

1.	นายพลช	หุตะเจริญ	 	 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ประธานคณะท�างาน

2.	นางปัณฑารีย์	ศรีแก้วพันธ์ นักบัญชีช�านาญการพิเศษ	 คณะท�างาน

3.	นางสาวเสาวนีย์	จันทพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช�านาญการพิเศษ คณะท�างาน

4.	นายครรชิต	พะลัง	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการพิเศษ คณะท�างาน

5.	นางสุเนตรา	เล็กอุทัย เศรษฐกรช�านาญการพิเศษ คณะท�างาน

6.	นางสาวกนกกาญจน์	สุธีธร เศรษฐกรช�านาญการพิเศษ คณะท�างาน

7.	นางศรีอาภา	ภูมิวัฒนะ เศรษฐกรช�านาญการพิเศษ คณะท�างาน

8.	นางสมหญิง	พรนาถหิรัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ คณะท�างาน

9.	นางสาวเปรมจิตต์	เอื้อบุณยะนันท์ นักวิชาการคลังช�านาญการพิเศษ คณะท�างาน

10.	นางสาวศิรี	จงดี เศรษฐกรช�านาญการพิเศษ คณะท�างาน

11.	นางสาวภัทรวรรณ	ปริยวาที เศรษฐกรช�านาญการ คณะท�างาน

12.	นางสาวอัจฉรา	อาธารมาศ นิติกรช�านาญการ	 คณะท�างาน

13.	นางสาวมณฑาทิพย์	ชุมทอง นิติกรช�านาญการ	 คณะท�างาน

14.	นางสาวพนิดา	ร้อยดวง เศรษฐกรช�านาญการ คณะท�างาน

15.	นางสาววรรณิตา	ลอยอ�่า นักวิชาการเงินและบัญชี	(พนักงานราชการ) คณะท�างาน

16.	นางสาวปวีณา	ส�าเร็จ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ คณะท�างานและเลขานุการ

17.	นางสาวพนิดา	เกรียงทวีทรัพย์	 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ

18.	นางสาวสุทธิดา	พามาดี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ

115
ANNUAL REPORT  2018



116

อัตลักษณ์ของ สบน.
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www.pdmo.go.th เว็บไซต์ PDMO 
พร้อมให้คุณเข้าถึงทุกข้อมูลข่าวสารและบริการจากส�านักงานบริหารนี้สาธารณะ

www.facebook.com/pdmo.go.th  
ติดตามความเคลื่อนไหวแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ทั้งข่าวสารและกิจกรรมดีๆ สาระน่ารู้ 
พร้อมรับชม Live สดจาก สบน. ได้ทางช่องทางนี้

PDMO Application แอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้คุณเช็คข้อมูลหนี้สาธารณะ 
พันธบัตรออมทรัพย์ และสถานะเงินกู้ได้สะดวก รวดเร็ว มาพร้อมบริการอื่นๆ 
ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนชอบใช้โมบายโดยเฉพาะ

Matching CDC ระบบจับคู่ที่ปรึกษา รองรับการใช้งานหน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานภาคเอกชน ที่สนใจประกาศโครงการ และสมาชิกที่ปรึกษา ที่สนใจโครงการ
ที่หน่วยงานต่าง ๆ ประกาศไว้ในระบบ เพื่อสรรหาที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูล
ที่ปรึกษา ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
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สารจาก ผู้อ�านวยการ
ส�ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ

	 ในปีที่ผ่านมาส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	หรือ	

สบน.	ได้ท�าหน้าท่ีเป็นเสาหลกัส�าคัญท่ีสนับสนุนการระดมทนุ

เพือ่เร่งขบัเคลือ่นเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศอย่างต่อเน่ือง

ทั้งด้านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ	เช่น	

โครงการรถไฟรางคู่	และโครงการขยายโครงข่ายรถไฟฟ้า

ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	เป็นต้น	

และโครงการทางด้านสงัคมและการพฒันาคุณภาพชวีติ	เช่น

โครงการขยายเขตการให้บรกิารไฟฟ้า	ประปา	และโครงการ

พัฒนาท่ีอยู่อาศัย	เป็นต้น	โดย	สบน.	ได้ด�าเนินการจัดหา

เงนิทนุและช่วยผลักดันโครงการต่างๆ	ให้สามารถด�าเนนิการ

ไปตามแผนงานที่ก�าหนด	ตลอดจนบริหารจัดการระดับ

ของหน้ีสาธารณะและควบคุมความเสี่ยงในมิติต่างๆ	ให้มี

ความเหมาะสมกับการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ

ทางการแข่งขันของประเทศอย่างมีนัยส�าคัญ	
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	 ปี	2561	นบัเป็นปีแห่งความท้าทายของ	สบน.	ในการก้าวไปสู่

องค์กรที่มีศักยภาพสูง	โดยมีการปรับเปลี่ยนทิศทางขององค์กรอย่าง

ชัดเจน	เพื่อยกระดับการท�างานให้มีความทันสมัย	สามารถให้บริการท่ี

รวดเร็วและมีคุณภาพ	ผ่านสังคมการท�างานร่วมกันอย่างสมานฉันท์

และมีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นอย่างเป็นระบบ	ด้วยการมุ่งสู่	“สบน.	ดิจิทัล”	

หรือ	“Digital	PDMO”	ท่ีสอดรับกับนโยบาย	“การปรับเปลี่ยนภาครัฐ

สูก่ารเป็นรฐับาลดจิทิลั”	โดยปรับปรุงเวบ็ไซต์	สบน.	ให้มีความสะดวกและ

ทันสมัยยิ่งขึ้น	เพื่อรองรับยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล	และพัฒนาการให้

บรกิารบนมอืถอืในรปูแบบ	“PDMO	Mobile	Application”	เพือ่ให้บรกิาร

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจ�าหน่ายพันธบัตร

รัฐบาล	ตลอดจนการให้บริการข้อมูลที่ปรึกษาในรูปแบบแอพพลิเคช่ัน	

“Matching	CDC”	เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งการลงทุน

และท่ีปรึกษาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว	นอกจากน้ี	สบน.	ได้ยกระดับ

การจ�าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมการออมและการลงทุน

ของประชาชน	โดยสามารถท�าธุรกรรมซ้ือพันธบัตรออมทรัพย์ผ่าน

โทรศพัท์มอืถอื	หรอืโมบายแอพพลเิคชัน่ของธนาคารพาณชิย์จ�านวน	4	แห่ง

ได้แก่	ธนาคารกรงุเทพ	จ�ากดั	(มหาชน)	ธนาคารกรงุไทย	จ�ากดั	(มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	และ	ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	

(มหาชน)

	 นอกจากนี้	อีกภารกิจหน่ึงที่	สบน.	ได้ให้ความส�าคัญและ

ด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่งคอื	การบริหารความเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบ

ต่อการบรหิารหนีส้าธารณะ	โดยในปี	2561	สบน.	ได้น�าแนวทางทีพ่ฒันา

และเป็นท่ียอมรับในระดับสากลของธนาคารโลก	(World	Bank)	ที่เน้น

ความรอบคอบ	ระมดัระวงั	(Prudence)	และมธีรรมาภบิาล	(Governance)

มาใช้ในการจัดท�ากลยุทธ์การบริหารหนี้ระยะกลาง	(Medium	-	Term	

Debt	Management	Strategy	หรือ	MTDS)	(ปีงบประมาณ	2561-2565)

และมีการติดตามตัวช้ีวัดความเสี่ยงของหนี้สาธารณะเป็นรายเดือน																						

เพือ่รายงานต่อคณะกรรมการนโยบายและก�ากบัการบริหารหน้ีสาธารณะ

ซ่ึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน	ส่งผลให้สถานะของ

หนี้สาธารณะของรัฐบาลไทยมีระดับความเสี่ยงต�่าและมีภูมิคุ้มกันที่ดี	

ตลอดจนสามารถรองรบัการกูเ้งินฉุกเฉนิกรณีเกดิวกิฤตเิศรษฐกจิได้ในส่วน

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	ด้านกฎหมาย	สบน.	ได้มบีทบาทส�าคัญใน

จัดท�าร่างกฎหมาย	รวมถึงการปรับปรุงและแก้ไขข้อจ�ากัดต่างๆ	ของ

กฎหมายให้รองรบักบับรบิทของการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้	เพือ่ให้การบรหิาร

จัดการด้านการเงินการคลังเป็นไปด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ

โดยมกีฎหมายส�าคัญท่ีมผีลบงัคบัใช้แล้ว	เช่น	พระราชบญัญัตกิารบรหิาร

หนี้สาธารณะ	(ฉบับท่ี	4)	พ.ศ.	2561	และพระราชบัญญัติวินัยการเงิน

การคลังของรฐั	พ.ศ.	2561	เป็นต้น	ซึง่	สบน.	ได้จดัท�าโครงการเสรมิสร้าง

ความรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบักฎหมาย	ระเบยีบทีเ่กีย่วข้องให้กบัหน่วยงาน

ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดปี	2561	เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ	

สามารถปฏบิตัติามกฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วข้องได้อย่างถกูต้อง	และเป็น

การสร้างเครอืข่ายระหว่างหน่วยงานภาครฐัทีส่ามารถสนบัสนนุการท�างาน

ร่วมกันอย่างเข้มแข็ง	ในขณะเดียวกัน	สบน.	ได้แสดงความรับผิดชอบ

ต่อสังคมอย่างเข้มข้น	โดยมีกิจกรรมที่ส�าคัญ	เช่น	การเข้าร่วมกิจกรรม

ปลูกป่าโล่ใหญ่	จังหวัดชัยภูมิ	การด�าเนินโครงการด้านจริยธรรมทั้งใน

กรงุเทพฯ	และต่างจงัหวดั	รวมท้ังการจดัพธีิถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ประจ�าปี	2561	ซึ่งเป็นการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งแรก

ของ	สบน.	ณ	วัดเสาธงทอง	(พระอารามหลวง)	จังหวัดลพบุรี	เป็นต้น

	 จากผลการปฏิบตังิานด้วยความตัง้ใจและทุ่มเทอย่างเหน็ได้ชดั

ของชาว	สบน.	ท�าให้ในปี	2561	สบน.	ได้รับรางวัลในระดับชาติ

อย่างต่อเนือ่งจ�านวนหลายรางวลั	ได้แก่	รางวลัองค์กรท่ีมคีวามเป็นเลิศ

ในการบรหิารจดัการด้านการเงนิการคลงั	(ปีท่ี	3	ตดิต่อกนั)	และรางวัล

ทนุหมนุเวยีนดีเด่น	ประเภทผลการด�าเนนิงานดีเด่น	จาก	นายกรฐัมนตรี

(พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา)	รางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่าย

อนิเทอร์เนต็พืน้ฐานและบรกิารทีร่องรบั	IPv6	(IPv6	Awards)	จากส�านักงาน

คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	และรางวัล

ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ	

จากกรมบัญชีกลาง	กระทรวงการคลัง	

	 ส�าหรบัทศิทางในปี	2562	สบน.	จะมุง่มัน่ด�าเนนิการตามแนวทาง

ภายใต้วิสัยทัศน์	“บริหารหนี้สาธารณะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศ	

อย่างมัน่คง	และยัง่ยนื”	โดยจะปฏบิตังิานด้วยความซือ่สัตย์	สจุรติ	ตาม

หลกัธรรมาภบิาล	ควบคู่ไปกบัการปลกูฝังค่านยิมสงัคมคุณธรรม	สมานฉนัท์

และรเิริม่นวตักรรมใหม่ๆ	ให้กบับุคลากร	สบน.	พร้อมท้ังยกระดบัการให้

บริการและปรับเปลี่ยนกระบวนงานโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ

อย่างต่อเนื่อง	โดยให้หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจสามารถส่ง

ความต้องการกูเ้งนิได้ในระบบดจิทัิลทีส่ะดวก	รวดเรว็	เพือ่ใช้ในการจัดท�า

แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ�าปี	ตลอดจนให้ความส�าคัญกับ

การรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	โดยสร้างค่านยิมการเป็นองค์กร

สเีขยีว	หรอื	PDMO	GO	Green	เพือ่ขบัเคลือ่นไปสูเ่ป้าหมายการพฒันา

ทีย่ัง่ยนื	(Sustainable	Development	Goals	หรอื	SDGs)	ท่ีสอดคล้องกบั

ยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	(พ.ศ.	2561	-	2580)	ในการสร้างคณุภาพสิง่แวดล้อม

ทีด่	ีลดมลพษิ	และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ

เพื่อส่งต่อความยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง

								ในโอกาสนี	้ผมขอขอบคุณส่วนราชการ	รฐัวสิาหกจิ	สถาบนัการเงนิ

และหน่วยงานต่างๆ	ทีใ่ห้การสนบัสนนุและร่วมมอืกบั	สบน.	เป็นอย่างดี

ตลอดมา	ตลอดจนขอบคุณพี่น้องชาว	สบน.	ทุกท่าน	ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติ

ภารกจิของหน่วยงานอย่างเตม็ที	่เพือ่เสรมิสร้างความมัน่คงแก่ภาคการเงนิ

การคลงั	ให้เอือ้ต่อการขยายตวัของระบบเศรษฐกจิไทยอย่างมศีกัยภาพ

และยั่งยืนตลอดไป
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นายภมูศิกัด์ิ  อรญัญาเกษมสขุ
Mr.Poomsak Aranyakasemsuk

ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนบรหิำรหน้ีสำธำรณะ
Director - General

 PDMO remains instrumental in providing funding for 

economic, social development and supporting investment 

momentum in 2018. Infrastructure investment included nationwide

expansion of double track railway projects and mass transit 

transport network within the metropolitan area, in the social 

sector, included extension of power lines and water supply

as well as construction of affordable housing. Our role is to ensure

financing is met fully, on time and at an appropriate cost level, 

whilst monitoring and proactively manage risk that may impact 

cost and access to finance.

 This year the focus has been on modernizing and 

enhancing organization effectiveness. As we move towards 

becoming “Digital PDMO”, which is in line with the digital 

government policy, we have accelerated processes and improved

quality of our services. We redesigned our website to enhance 

visibility and access as well as developed 2 new applications 

to further diversify our point of contact with stakeholders and 

keen followers. Specifically, the “PDMO Mobile Application” 

promptly provides information updates, alerts of latest savings 

bonds news; whilst the “Matching CDC” application helps 

organizations find ‘best fit’ consultants using smart selection 

criteria and access to our database. Furthermore, savings bonds 

purchases will be easier than ever as they can now be purchased

via applications of 4 major banks, which are Bangkok Bank, 

KrungThai Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank.

 In regards to risk management of public debt portfolio,

PDMO has reinforced prudence by developing a Medium - Term

Debt Management Strategy (MTDS) (FY2018-2023) that is consistent

with best practices of the World Bank. We also report our risk 

assessments of the debt portfolio to the Debt Management 

Committee, chaired by the Minister of Finance, on regular basis

to be vigilant and prepared for immediate financing needs.

As to date the government’s fiscal stance remains strong and 

resilient. Furthermore, to enhance compliance with new and 

amended laws such as Public Debt Management Act (No. 4) 

B.E. 2561 (2018) and Fiscal Responsibility Act B.E. 2561, this year 

PDMO has organized several seminars and workshops with 

both central and regional agencies to further strengthen fiscal 

sustainability and our network with interrelated agencies. 

As for social activities PDMO is increasingly engaged, this year

we have planted trees at Lo Yai Forest, Chaiyaphum province,        

organized ethic activities and hosted for the first time a royal 

khatin merit making ceremony at Sao Tong Thong Temple, 

Lopburi province. 

 We are extremely proud that our dedication to our work

has earned notable recognition this year including Top Fund Award

in recognition of the Public Debt Restructuring and Domestic

Debt Development Fund’s (PDDF) outstanding performance and

achievement awarded by General Prayut Chan - o - cha, the 

Prime Minister, IPv6 Awards from the Office of the National Digital

Economy and Society Commission, Ministry of Digital Economy 

and Society and Internal Audit Quality Assurance (IAQA) from 

the Comptroller General’s Department, Ministry of Finance.

       Looking ahead, in the 2019 PDMO will continue to work 

under the vision of prudent public debt management to promote

stability and sustainable economic and social development, by

upholding our core values of transparency, discipline, and 

accountability. Some highlights would be the usage of digital 

platforms to improve services and productivity by allowing agencies

and state owned enterprises to interact and communicate 

financing needs in digital format. Whilst, socially we will attach 

greater importance to raising environmental awareness in support

of sustainable development goals and the 20 - year national 

strategy (2018 - 2037) through organizing various activities under

“PDMO GO Green” project.

 As we enter this new year, I would like to take this 

opportunity to thank all of our partners, including government 

organizations, state owned enterprise, financial institutions and 

other related agencies for your cooperation throughout the year.

Especially, I would like to thank all of the PDMO staff for their 

dedication and commitment to PDMO. 
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นายประภาศ คงเอียด
Mr. Prapas Kong - Ied

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ
Director - General

(1 ตุลำคม 2560 - 9 พฤษภำคม 2561)

นายภูมิศักดิ์  อรัญญาเกษมสุข
Mr. Poomsak Aranyakasemsuk
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ

Director - General
(10 พฤษภำคม 2561 - ปัจจุบัน)

โทรสำร : 02-273-9167
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5100

อีเมล์ : Poomsak@pdmo.go.th

คณะผู้บริหาร ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
PDMO MANAGEMENT TEAM
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นายเอด วิบูลย์เจริญ
Mr. Ace Viboolcharern
ที่ปรึกษำด้ำนหนี้สำธำรณะ
Public Debt Advisor

โทรสำร : 0-2273-9109
โทรศัพท์ : 0-2265-8052, 0-2265-8050 ต่อ 5104
อีเมล์ :  ace@pdmo.go.th

นายธีรัชย์ อัตนวานิช
Mr. Theeraj Athanavanich
ที่ปรึกษำด้ำนตลำดตรำสำรหนี้
Bond Market Advisor

โทรสำร : 0-2273-9145
โทรศัพท์ : 0-2265-8058, 0-2265-8050 ต่อ 5107
อีเมล์ : theeraj@pdmo.go.th

นางสาวศิรสา กันต์พิทยา
Ms. Sirasa Kanpittaya
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ
Deputy Director - General

โทรสำร : 0-2273-9109
โทรศัพท์ : 0-2265-8052, 0-2265-8050 ต่อ 5900
อีเมล์ :  sirasa@pdmo.go.th

ดร. พิมพ์เพ็ญ ลัดพลี
Pimpen Ladpli, Ph.D.
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ
Deputy Director - General

โทรสำร : 0-2273-9145
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5111
อีเมล์ :  pimpen@pdmo.go.th

1 432

1 3

2 4
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นางชนันภรณ์ พิศิษฐวานิช
Mrs. Chanunporn Phisitvanich

ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนเงินกู้โครงกำร
Senior Expert on Loan Project

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5403
อีเมล์ : chanunporn@pdmo.go.th

นายธีรวัฒน์  ทิพย์รัตน์
Mr. Theerawat  Thipparat

ผู้อ�ำนวยกำรส่วนจัดกำรเงินกู้รัฐบำล 1 
Director of the Government Debt

Management Division 1

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5304
อีเมล์ : theerawat@pdmo.go.th

นายกะรัส บุญเรือง
Mr. Karas Boonruag

ผู้อ�ำนวยกำรส่วนจัดกำรเงินกู้รัฐบำล 3
Director of the Government Debt

Management Division 3

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5302
อีเมล์ : karas@pdmo.go.th

นางวรนาถ เริงพิทยา
Mrs. Worranat Roengpithya

ผู้อ�ำนวยกำรส่วนส่วนจัดกำรเงินกู้รัฐบำล 2
Director of the Government Debt

Management Division 2

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5312
อีเมล์ : worranat@pdmo.go.th

นายยุทธพงศ์  เอี่ยมแจ้ง
Mr.Yuthapong  Eamchang

ผู้อ�ำนวยกำรส่วนจัดกำรเงินกู้หน่วยงำนอื่น
Director of the other Government Debt

Management Division

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5305
อีเมล์ : yuthapong@pdmo.go.th

นางสาวกนกกาญจน์  สุธีธร
Ms. Kanokkarn  Suteethorn
เศรษฐกรช�ำนำญกำรพิเศษ
Economist , Senior Professional Level

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5313
อีเมล์ : kanokkarn@pdmo.go.th

นายเอกราช เขื่อนขันธ์สถิตย์
Mr. Ekaraj Khuankhunsathid

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักจัดกำรหนี้ 1
Executive Director of the Debt Management Bureau 1

โทรสำร : 0-2273-9145
โทรศัพท์ : 0-2265-8058, 0-2265-8050 ต่อ 5300

อีเมล์ : ekaraj@pdmo.go.th

ส�านักจัดการหนี้ 1 Debt Management Bureau 1
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นายณรงค์ แก้วเศวตพันธุ์
Mr. Narong Keowsawetabhan
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนหนี้สำธำรณะและควำมเสี่ยงทำงเครดิต
Senior Expert on Public Debt and Credit Risk

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5404
อีเมล์ : narong@pdmo.go.th

นายอัคนิทัต บุญโญ
Mr. Aknetat Boonyo
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนจัดกำรหนี้รัฐวิสำหกิจ 1
Director of the State Enterprise Debt
Management Division 1

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5406
อีเมล์ : aknetat@pdmo.go.th

นางสาวสุธาวรรณ  วรรณสุกใส
Ms. Suthawan Wannasuksai
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนจัดกำรหนี้รัฐวิสำหกิจ 2
Director of the State Enterprise Debt Management 
Division 2

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5802
อีเมล์ : suthawan@pdmo.go.th

นายวรวุฒิ  แซ่ลิ่ม
Mr. Worawut Saelim
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนจัดกำรหนี้รัฐวิสำหกิจ 3
Director of the State Enterprise Debt Management 
Division 3

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5412
อีเมล์ : worawut@pdmo.go.th

นางสาวสุมนมาลย์ กรวยสวัสดิ์ 
Ms. Sumonman Grouysawat
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนวิเครำะห์เครดิต
และบริหำรควำมเสี่ยงรัฐวิสำหกิจ
Director of the Credit Analysis and Risk
Management Division

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5402
อีเมล์ : sumonman@pdmo.go.th

นางสาวศิรี  จงดี
Ms. Siree Jongdee

เศรษฐกรช�ำนำญกำรพิเศษ
 Economist, Senior Professional Level

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ  5719
อีเมล์ : siree@pdmo.go.th 

นางสุณี เอกสมทราเมษฐ์
Mrs. Sunee Eksomtramate

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักจัดกำรหนี้ 2
Executive Director of the Debt Management Bureau 2

โทรสำร : 0-2278-4151
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5400

อีเมล์ : sunee@pdmo.go.th 

ส�านักจัดการหนี้ 2 Debt Management Bureau 2
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นายถาวร เสรีประยูร 
Mr.Tharwon Seareeprayoon
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนหนี้สำธำรณะและเงินคงคลัง
Senior Expert on Public Debt and Treasury

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5506
อีเมล์ : tharwon@pdmo.go.th

ร.ต.ต.หญิงจารุณี เล็กด�ารงศักดิ์
Ms. Jarunee Lekdamrongsak
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนนโยบำยและแผน
Director of the Policy and Planning Division

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5502
อีเมล์ : jarunee@pdmo.go.th

นางสาวเบญจรัตน์ ทนงศักดิ์มนตรี
Ms. Benjarat Tanongsakmontri
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
Director of the International Cooperation Division

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5503
อีเมล์ : benjarat@pdmo.go.th

นางสุเนตรา เล็กอุทัย
Mrs. Sunetra Lekuthai
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนวิจัยนโยบำยหนี้สำธำรณะ
Director of the Public Debt Policy Research Division

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5505
อีเมล์ : sunetra@pdmo.go.th

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล 
Mrs. Jindarat  Viriyataveekul

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักนโยบำยและแผน
Executive Director of the Policy and Planning Bureau

โทรสำร : 0-2273-9144
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5500

อีเมล์ : jindarat@pdmo.go.th 

ส�านักนโยบายและแผน Policy and Planning Bureau

1 432

1 3

2 4
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นางสาวยอดเยาวมาลย์  สุคนธพันธุ์ 
Ms.Yodyaovamarn Sukonthaphant
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนบริหำรกำรช�ำระหนี้
Senior Expert on Debt Payment Management

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5666
อีเมล์ : yod@pdmo.go.th

นางสาวนีรชา  มรกตราภรณ์ 
Ms. Neeracha Morakottapron
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนนโยบำยและแผนกำรช�ำระหนี้
Director of Planning and Policy for Payment Administration Division

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5602
อีเมล์ : neeracha@pdmo.go.th

นางปัณฑารีย์  ศรีแก้วพันธ์
Mrs. Puntaree  Srikaewpun
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนจัดกำรกำรช�ำระหนี้
Director of the Debt Payment Management Division

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5604
อีเมล์ : puntaree@pdmo.go.th

นางสาววันทนา  บัวบาน
Ms. Wantana  Buaban
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนบริหำรเงินกองทุน
Director of the Fund Management Division

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5603
อีเมล์ : wantana@pdmo.go.th

1 432

1 3

2 4

นายธีรลักษ์  แสงสนิท 
Mr. Teeralak Sangsnit

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกำรช�ำระหนี้
Executive Director of the Payment Administration Bureau

โทรสำร : 0-2273-9735
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5600

อีเมล์ : teeralak@pdmo.go.th

ส�านักบริหารการช�าระหนี้ Payment Administration Bureau
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นางสาวรานี อิฐรัตน์ 
Ms. Ranee Itarat
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนวิเครำะห์และจัดกำรเงินทุนโครงกำร 2
Director of the Project Financing Division 2

โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5705
อีเมล์ : ranee@pdmo.go.th

นางสาวเบญจมาศ เรืองอ�านาจ
Ms. Benjamart Ruangamnart
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนนโยบำยและแผนกำรระดมทุน
Director of the Financing Policy and Planning Division

โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5703
อีเมล์ : benjamart@pdmo.go.th

นางสาวจันทิรา ตรงรัศมีทอง
Ms. Janthira Trongratsameethong
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนหนี้สำธำรณะและภำระผูกพัน 
Senior Expert on Public Debt and Contingent Liability

โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5777
อีเมล์ : janthira@pdmo.go.th

นางสาวอัญจนา วงศ์สว่าง
Ms. Anchana Wongsawang

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกำรระดมทุนโครงกำรลงทุนภำครัฐ
Executive Director of the Public Infrastructure Project Financing Bureau

โทรสำร : 0-2357-3576
โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5700

อีเมล์ : anchana@pdmo.go.th

นางสาวเปรมจิตต์ เอื้อบุณยะนันท์
Ms.Pramejit Aurboonyanunt
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนวิเครำะห์และจัดกำรเงินทุนโครงกำร 1
Director of the Project Financing Division 1

โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5704
อีเมล์ : pramejit@pdmo.go.th

นางสาวปุณชรัสมิ์ ดอนศรีจันทร์
Ms. Puncharat  Donsrichan
เศรษฐกรช�ำนำญกำรพิเศษ 
Economist , Senior Professional Level

โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5727
อีเมล์ : puncharat@pdmo.go.th

1 4 532

1

3

2

4

5

ส�านักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
Public Infrastructure Project Financing Bureau
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นายพลช หุตะเจริญ 
Mr. Paroche  Hutachareon
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้
Senior Expert on Bond Market Development

โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5888
อีเมล์ : paroche@pdmo.go.th

นายนครินทร์ พร้อมพัฒน์
Mr. Nakarin  Prompat  
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้รัฐบำล 
Director of the Government Bond Market Development Division

โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5812
อีเมล์ : nakarin@pdmo.go.th

นางสาวสุจิตรา น�าทอง
Ms. Sujitra  NumThong
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนบริหำรกองทุนและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
Director of the Fund Management and Bond Market
Infrastructure Development Division

โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5802
อีเมล์ : sujitra@pdmo.go.th

นางอรพร ถมยา
Mrs. Oraporn Thomya
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนนโยบำยตลำดตรำสำรหนี้ระหว่ำงประเทศ
Director of the International Bond Market Policy Division

โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5803
อีเมล์ : oraporn@pdmo.go.th

นางศรีอาภา ภูมิวัฒนะ
Mrs. Sriarpa Phoomiwatthana
เศรษฐกรช�ำนำญกำรพิเศษ
Economist, Senior Professional Level 

โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5809
อีเมล์ : sriarpa@pdmo.go.th

นางสาวอุปมา ใจหงษ์ 
Ms. Upama Jaihong

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้
Executive Director of the Bond Market Development Bureau

โทรสำร : 0-2271-7999 ต่อ 5825
โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5800

อีเมล์ : upama@pdmo.go.th

1 4 532
1 3

2
4

5

ส�านักพัฒนาตลาดตราสารหนี้
Bond Market Development Bureau

15
ANNUAL REPORT  2018



นางอนงค์นาฏ โมราสุข 
Mrs. Anongnart  Morasook

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพัฒนำระบบประเมินผลและกำรบริหำรโครงกำรเงินกู ้
Senior Expert on Loan Project Management and Evaluation 

โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5778
อีเมล์ : anongnart@pdmo.go.th

นางสาวอัญจนา วงศ์สว่าง
Ms. Anchana Wongsawang

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรและประเมินผลโครงกำรลงทุนภำครัฐ 
Executive Director of the Public Infrastructure Project Management

and Evaluation Bureau

โทรสำร : 0-2357-3576
โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5700

อีเมล์ : anchana@pdmo.go.th

ส�านักบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
Public Infrastructure Project Management and Evaluation Bureau
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นางสาววิมลมาส ไตรสุวรรณ 
Ms. Wimolmas Traisuwan
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนงำนคลัง
Director of the Budget Division

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5115
อีเมล์ : wimolmas@pdmo.go.th

นายธีระศักดิ์ อิญญาวงค์ 
Mr. Tearasak Inyavong
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนทรัพยำกรบุคคล 
Director of the Human Resource Division

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5119
อีเมล์ : tearasak@pdmo.go.th

นางรุ่งระวี รุกเขต 
Mrs. Rungrawee Roogkate
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนงำนพัสดุ
Director of the Supply Division

โทรศัพท์ :0-2265-8050 ต่อ 5116
อีเมล์ : rungrawee@pdmo.go.th

นางสาวปวีณา ส�าเร็จ
Ms. Paweena Samrej
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนอ�ำนวยกำร
Director of the Administrative Management Division

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5705
อีเมล์ : paweena@pdmo.go.th

นางสาวสิริภา สัตยานนท์
Ms. Siribha  Satayanon

เลขำนุกำรกรม
Secretary

โทรสำร : 0-2273-9147
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5110

อีเมล์ : siribra@mof.go.th

ส�านักงานเลขานุการกรม Office of the Secretary

1 432

1 3

2 4
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นายครรชิต พะลัง
Mr. Kanchit   Bhalang
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนวิเครำะห์นโยบำยและแผนสำรสนเทศ
Director of Policy and Information System
Analysis Division

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5209
อีเมล์ : kanchit@pdmo.go.th

นางสาวอรปรียา จึงพาณิชย์
Ms. Onpreeya   Chungpanich
ผู้อ�ำนวยกำรส่วนบริหำรระบบข้อมูลสำรสนเทศ
Director of the Information System and
Management Division

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5207
อีเมล์ : onpreeya@pdmo.go.th

นางสาววราภรณ์ ปัญญศิริ
Ms. Waraporn   Panyasiri
ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ

Director of the Information Technology Center

โทรสำร : 0-2298-5481
โทรศัพท์ : 0-2265-8062, 0-2265-8050 ต่อ 5200

อีเมล์ : waraporn@pdmo.go.th

1 2

1 2

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology Center
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นางสาวชิดชไม ไมตรี
Ms. Chidchamai Maitree

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำ
Director of the Consultant Database Center

โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5702
อีเมล์ : chidchamai@pdmo.go.th

นางฉัตรมณี สินสิริ 
Mrs. Chatmanee  Sinsiri
ผู้เขี่ยวชำญด้ำนพัฒนำระบบบริหำร

Senior Expert on Public Sector Development

โทรสำร : 0-2618-3399
โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5900
อีเมล์ : chatmanee@pdmo.go.th

นางสมหญิง พรนาถหิรัญ
Mrs. Somying   Pornnakhirun
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำรพิเศษ

Plan and Policy Analyst, Senior Professional Level

โทรศัพท์ : 0-2271-7999 ต่อ 5903
อีเมล์ : somying@pdmo.go.th

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 
Consultant Database Center

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
Public Sector Development Group
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นางสาวพรทิพย์  พันเลิศยอดยิ่ง 
Ms. Porntip  Phunleartyodying

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนตรวจสอบภำยใน
Senior Expert on Internal Audit

โทรสำร : 0-2618-3384
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5220

อีเมล์ : porntip@pdmo.go.th

นายธีรเดช  ลิขิตตระกูลวงศ์  
Mr. Teeradet  Likitragolwong

ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำย
Director of the Legal Advisory Group

โทรสำร : 0-2273-9058
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5913

อีเมล์ : teeradet@pdmo.go.th

นายศิรัส ปุษยะนาวิน
Mr. Sirus Pussayanavin

ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มบริหำรควำมเสี่ยงหนี้สำธำรณะ
Director of Strategic Risk  Management Group 

โทรสำร : 0-2273-9058
โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5504

อีเมล์ : sirus@pdmo.go.th

นางสาวโสภิดา ศรีถมยา 
Ms. Sophida Sritomya

นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช�ำนำญกำรพิเศษ
Internal Auditor, Senior Professional Level

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 5229
อีเมล์ : sophida@pdmo.go.th

นางสาวเสาวนีย์  จันทพันธ์ 
Ms. Saowanee  Chantapun

นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช�ำนำญกำรพิเศษ
Internal Auditor, Senior Professional Level

โทรศัพท์ :  0-2265-8050 ต่อ 5228
อีเมล์ : saowanee@pdmo.go.th

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
Internal Audit Group

กลุ่มกฎหมาย
Legal Advisory Group

กลุ่มบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ
Strategic Risk  Management Group 
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1 ภาพรวมของ
ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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บริหำรหนี้สำธำรณะเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศ อย่ำงมั่นคง และยั่งยืน
Prudent public debt management to ensure stability and promote 
sustainable economic and social development

โปร่งใส วินัยดี มีเครดิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
Committed to ensure transparency, discipline and accountability 
in driving economic and social development

บริหำรหนี้สำธำรณะตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรหนี้สำธำรณะอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล ด้วยระบบข้อมูล และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อเสริมสร้ำงควำมยั่งยืนทำงกำรคลังและกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
Manage public debt efficiently by adhering strictly to the legal 
framework and utilizing database system and technology in 
order to achieve fiscal sustainability and economic development

VISION   วิสัยทัศน์

VALUES  ค่านิยม

MISSION  พันธกิจ
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รับผิดชอบ
ACCOUNTABILITY

สำมัคคี
TEAMWORK

มีวินัย
DISCIPLINE

ยุทธศาสตร์ที่ 1   บริหำรหนี้สำธำรณะให้มีต้นทุนที่เหมำะสม ภำยใต้กรอบควำมเสี่ยงที่ก�ำหนด
     Manage public debt to lower cost of funding subject to an acceptable risk level
ยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนำตลำดตรำสำรหนี้ไทยให้เป็นศูนย์กลำง (Hub) ตลำดตรำสำรหนี้ในภูมิภำคเอเชีย
     Develop the Thai bond market to become the hub of Asia
ยุทธศาสตร์ที่ 3   บริหำรจัดกำรและติดตำมประเมินผลโครงกำรเงินกู้ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
     Monitor and evaluate project loans to ensure efficient use of funds
ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนำบุคลำกร ระบบบริหำรจัดกำร ระบบข้อมูล และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ
     Pursue organization by developing human resource and IT management system
ยุทธศาสตร์ที่ 5   พัฒนำศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำให้เป็นศูนย์กลำงข้อมูล ที่ปรึกษำขยำยโอกำสไปสู่ระดับอำเซียน
     Develop Consultant Database Center as a self - regulatory organization and to be regionally
     recognized

PDMO’s Medium Term Strategy
(5 Years) A.D. 2017 - 2021
ยทุธศาสตร์ของ สบน. ระยะปานกลาง (5 ปี) พ.ศ. 2560 - 2564

อัตลักษณ์ของ สบน.
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ผูอ้�านวยการส�านกังานบรหิารหน้ีสาธารณะ

รองผู้อ�านวยการส�านักงานบรหิารหนีส้าธารณะ

ที่ปรึกษำด้ำนตลำดตรำสำรหนี้

ที่ปรึกษำด้ำนหนี้สำธำรณะ

ส�ำนักจัดกำรหนี้ 1 ส�ำนักจัดกำรหนี้ 2 ส�ำนักพัฒนำ
ตลำดตรำสำรหนี้

 ผชช. ด้ำน
เงินกู้โครงกำร

ผชช. ด้ำนหนี้สำธำรณะ
และควำมเสี่ยงทำงเครดิต

ส่วนจัดกำร
เงินกู้รัฐบำล 1

(ขำดดุล)

ส�ำนกับรหิำรกำรระดมทนุ
โครงกำรลงทุนภำครัฐ ส�ำนักนโยบำยและแผน

ส่วนจัดกำร
เงินกู้รัฐบำล 2

(กฎหมำยพิเศษ)

 ส่วนจัดกำร
 เงินกู้รัฐบำล 3

 (โครงกำรรัฐบำล)

 ส่วนจัดกำร
 เงินกู้หน่วยงำนอื่น

 (อปท.)

ส่วนจัดกำร
หนี้รัฐวิสำหกิจ 1

ส่วนจัดกำร
หนี้รัฐวิสำหกิจ 2

ส่วนจัดกำร
หนี้รัฐวิสำหกิจ 3

ส่วนวิเครำะห์
เครดิตและบริหำร

ควำมเสี่ยงรัฐวิสำหกิจ

ผชช. ด้ำนพัฒนำ
ตลำดตรำสำรหนี้

ส่วนพัฒนำ
ตลำดตรำสำรหนี้

รัฐบำล

ส่วนบริหำรกองทุน
และพัฒนำ

โครงสร้ำงพื้นฐำน

ส่วนนโยบำย
ตลำดตรำสำรหนี้
ระหว่ำงประเทศ

ส่วนพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
ทำงกำรเงิน

ผชช. ด้ำนบริหำร
หนี้สำธำรณะ

และภำระผูกพัน

ผชช. ด้ำนหนี้สำธำรณะ
และเงินคงคลัง

ส่วนนโยบำยและ
แผนกำรระดมทุน

ส่วนวิเครำะห์
และจัดกำรเงินทุน

โครงกำร 1

ส่วนวิเครำะห์
และจัดกำรเงินทุน

โครงกำร 2

ส่วนนโยบำยและแผน

ส่วนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ

ส่วนวิจัยนโยบำย
หนี้สำธำรณะ
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โครงสร้างปัจจุบันของส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนพัฒนำระบบบริหำร

กลุ่มตรวจสอบภำยใน
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนตรวจสอบภำยใน

กลุ่มกฎหมำย

กลุ่มบริหำรควำมเสี่ยงหนี้สำธำรณะ

ส�ำนักบริหำรและประเมินผล
โครงกำรลงทุนภำครัฐ

จัดตั้งตามค�าสั่ง
สบน.	ที่	160/2557

จัดตั้งตามค�าสั่ง
สบน.	ที่	156/2557

จัดตั้งตามค�าสั่ง	สบน.	ที่	151/2558

ส�ำนักบริหำรกำรช�ำระหนี้ ส�ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ ศูนย์ข้อมูล
ที่ปรึกษำ

ผชช. ด้ำนบริหำรโครงกำร
และติดตำมประเมินผล

ผชช. ด้ำนบริหำร
กำรช�ำระหนี้

ส่วนบริกำรข้อมูล
และทะเบียน
ที่ปรึกษำ

ส่วนส่งเสริม
และพัฒนำ
ที่ปรึกษำ

ส่วนนโยบำยกำรพัฒนำ
ระบบบริหำรและประเมินผล

ส่วนบริหำรโครงกำร
ลงทุนภำครัฐ

ส่วนติดตำมและประเมินผล
โครงกำรลงทุนภำครัฐ

ส่วนนโยบำยและแผน
กำรบริหำรกำรช�ำระหนี้ ส่วนงำนคลัง ส่วนนโยบำย

และแผนสำรสนเทศ

ส่วนบริหำรข้อมูล
สำรสนเทศ

ส่วนก�ำกับและพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศ

ส่วนจัดกำร
กำรช�ำระหนี้ ส่วนทรัพยำกรบุคคล

ส่วนอ�ำนวยกำร

ส่วนงำนพัสดุ

ส่วนบริหำร
เงินกองทุน

รองผู้อ�านวยการส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ
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ประเภทต�าแหน่ง ระดับต�าแหน่ง
จ�านวนคน

ชาย หญิง รวม

บริหำร สูง 1 - 1

ต้น - 2 2

อ�ำนวยกำร สูง 2 6 8

ต้น - - 0

วิชำกำร ทรงคุณวุฒิ 2 - 2

เชี่ยวชำญ 3 6 9

ช�ำนำญกำรพิเศษ 7 22 29
ช�ำนำญกำร 13 35 48
ปฏิบัติกำร 18 30 48

ทั่วไป ช�ำนำญงำน - - 0
ปฏิบัติงำน - 1 1

รวม 46 102 148

อัตราก�าลัง ณ กันยายน 2561
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2 ผลการปฏิบัติราชการภายใต้
แผนปฏิบัติราชการประจ�าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561
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ผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2561
ตามแผนยุทธศาสตร์ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสม ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ก�าหนด

	 ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	(สบน.)	มีภารกิจหลักใน

การบริหารจดัการหนีส้าธารณะของประเทศ	ให้อยูภ่ายใต้กรอบความเสีย่ง

ท่ียอมรับได้และต้นทนุทีเ่หมาะสม	ภายใต้กลยทุธ์การบริหารหน้ีสาธารณะ

ระยะปานกลาง	(Medium	-	Term	Debt	Management	strategy	:	

MTDS)*	รวมทั้งด�าเนินการตามกรอบวินัยการเงินการคลังของประเทศ

1. หนีส้าธารณะคงค้างต่อผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจ�าปี

	 ยอดหนีส้าธารณะคงค้าง	ณ	วนัที	่30	กนัยายน	2561	มจี�านวน	

6,780,953.22	ล้านบาท	หรือคิดเป็น	41.70	ของ	GDP	โดยแบ่งเป็น

หน้ีรัฐบาล	5,450,220.01	ล้านบาท	หน้ีรฐัวสิาหกจิ		954,129.74	ล้านบาท	

หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน**	(รัฐบาลค�้าประกัน)	367,634.93

ล้านบาท	หนี้หน่วยงานของรัฐ	8,968.54	ล้านบาท

*	รายละเอียดอยู่ในส่วนที่	3	:	ภาพรวมหนี้สาธารณะ

**	หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	หมายถึง	หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่

ท�าธุรกิจให้กู้ยืมเงิน	ธุรกิจบริหารสินทรัพย์	และธุรกิจประกันสินเชื่อ

	 •	หนี้ต่างประเทศ	:	หนี้ในประเทศ	

	 แบ่งออกเป็น	หนีต่้างประเทศ	261,921.60	ล้านบาท	หรอืร้อยละ

3.86	และหนี้ในประเทศ	6,519,031.62	ล้านบาท	หรือร้อยละ	96.14

ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง

	 •	หนี้ระยะยาว	:	หนี้ระยะสั้น	(แบ่งตามอายุคงเหลือ)

	 แบ่งออกเป็น	หนีร้ะยะยาว	5,895,895.47	ล้านบาท	หรอืร้อยละ

86.95	และหนี้ระยะสั้น	885,057.75	ล้านบาท	หรือร้อยละ	13.05	ของ

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง	

2. กรอบการบริหารหนี้สาธารณะภายใต้ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง

ของรัฐ พ.ศ. 2561 

	 โดย	ณ	30	กันยายน	2561	สัดส่วนต่างๆ	อยู่ภายใต้กรอบวินัย

ในการบริหารหนี้สาธารณะ	ทั้งนี้	 สัดส่วนที่ก�าหนดเป็นไปตามประกาศ	

คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ	เรื่อง	ก�าหนดกรอบใน

การบริหารหนี้สาธารณะ	พ.ศ.	2561	เมื่อวันที่	7	มิถุนายน	2561

กรอบการบริหารหนี้สาธารณะ
สถานะ	ณ	สิ้นเดือน

กันยายน	2561

1.	สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อ	GDP ไม่เกินร้อยละ60 ร้อยละ	41.70

2.	สัดส่วนภาระหนี้รัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจ�าปี ไม่เกินร้อยละ	35 ร้อยละ	19.60

3.	สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ	10 ร้อยละ	3.86

4.	สดัส่วนภาระหนีส้าธารณะทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสนิค้าและบรกิาร ไม่เกินร้อยละ	5 ร้อยละ	0.42

3. การด�าเนนิการตามแผนการบรหิารหนีส้าธารณะ ประจ�าปีงบประมาณ 2561

	 แผนการบริหารหนี้สาธารณะ	ประจ�าปีงบประมาณ	2561	ที่

คณะรฐัมนตรไีด้มีมตอินมุตัแิละรบัทราบ	มวีงเงนิรวม	1,768,921.87	ล้านบาท

ประกอบด้วย	4	แผนงานย่อย	ได้แก่	

	 1.	แผนการก่อหนี้ใหม่	วงเงินรวม	688,545.22	ล้านบาท

	 2.	แผนการบริหารหนี้เดิม	วงเงินรวม	896,089.01	ล้านบาท

	 3.	แผนการบรหิารหนีข้องรัฐวสิาหกจิทีไ่ม่ต้องขออนุมตัภิายใต้

กรอบแผนฯ	วงเงินรวม	177,240.45	ล้านบาท

4. แผนการบรหิารหน้ีของหน่วยงานอืน่ของรฐัท่ีไม่ต้องขออนุมติัคณะรฐัมนตรี

ภายใต้กรอบแผนฯ วงเงินรวม 7,047.19 ล้านบาท

	 ณ	สิ้นเดือน	กันยายน	2561	รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	สามารถ

ด�าเนินการตามแผนการบรหิารหนี้สาธารณะ	ประจ�าปีงบประมาณ	2561	

รวมทั้งสิ้น	1,685,379.14	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	95.84	ของวงเงิน

ตามแผน	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้
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หมายเหตุ	 1	รวมผลการช�าระหนี้ก่อนครบก�าหนด	(Prepayment)	ด้วยเงินรายได้หรืออื่นๆ	เพื่อประหยัดภาระดอกเบี้ย	ซึ่งไม่ได้ระบุวงเงินไว้ในแผนฯ	

 2	รวมผลการบริหารหนี้เดิม	(การปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารความเสี่ยง)	ของบริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	

	แผน
วงเงินตามแผน

(ล้านบาท)

ผลด�าเนินงาน

(ล้านบาท)

ร้อยละ

ของแผน

1. แผนการก่อหนี้ใหม่ 688,545.22 606,506.63 88.09

	 1.1	รัฐบาล 624,161.34 555,037.98 88.93

	 1.2	รัฐวิสาหกิจ 64,383.88 51,468.65 79.94

2. แผนการบริหารหนี้เดิม 896,089.01 1,008,828.99 112.58

	 2.1	รัฐบาล 719,288.10 724,541.37 100.73

	 	 2.1.1	การปรับโครงสร้างหนี้ 650,708.00 610,543.22 93.83

	 	 2.1.2	การบริหารความเสี่ยง	1 68,580.10 113,998.15 -

	 2.2	รัฐวิสาหกิจ 176,800.91 284,287.62 -

	 	 2.2.1	การปรับโครงสร้างหนี้ 175,762.95 174,831.05 99.47

	 	 2.2.2	การบริหารความเสี่ยง	1 1,037.96 109,456.57 -

3. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้

   กรอบแผนฯ

177,240.45 75,430.25 42.56

	 3.1	การก่อหนี้ใหม่ 70,221.99 47,479.73 67.61

	 3.2	การบริหารหนี้เดิม 107,018.46 27,950.52 26.12

	 	 3.2.1	การปรับโครงสร้างหนี้	2 14,250.00 10,250.00 71.93

	 	 3.2.2	การบริหารความเสี่ยง	1,2 92,768.46 17,700.52 19.08

4. แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม.

   ภายใต้กรอบแผนฯ

7,047.19 4,613.27 65.46

	 4.1	การก่อหนี้ใหม่ 928.11 928.11 100.00

	 4.2	การบริหารหนี้เดิม 6,119.08 3,685.16 60.22

	 	 4.2.1	การปรับโครงสร้างหนี้ 6,119.08 3,685.16 60.22

	 	 4.2.2	การบริหารความเสี่ยง	1 - - -

รวม (1 - 2) 1,584,634.23 1,615,335.62 101.94

รวม (1 - 4) 1,768,921.87 1,695,379.14 95.84
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4. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ�าปีงบประมาณ 2562

	 สบน.	ได้จัดท�าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ	ประจ�าปี

งบประมาณ	2562	ซึ่งแผนดังกล่าวจะแสดงให้เห็นการก่อหนี้ใหม่และ

การบรหิารหนีเ้ดมิของส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิ	รวมทัง้หน่วยงานอืน่

ของรฐัในรอบระยะเวลา	1	ปี	โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมตอินมัุตแิละรบัทราบ

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ	ประจ�าปีงบประมาณ	2562	เมื่อวันที่	25	

กนัยายน	2561	วงเงนิรวม	1,828,119.18	ล้านบาท	และในปีงบประมาณ

2562	ได้มีการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ	จ�านวน	2	ครั้ง	

เมื่อวันท่ี	26	กุมภาพันธ์	2562	และ	28	พฤษภาคม	2562	ตามล�าดับ	

โดยมรีายละเอยีดของแผนการบรหิารหนีส้าธารณะ	ประจ�าปีงบประมาณ

2562	(ปรับปรุงครั้งที่	2)	ดังนี้	

รายการ ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

1. แผนการก่อหนี้ใหม่ 752,247.68 36,491.62 788,739.30

	 1.1	รัฐบาล 664,998.31 36,491.62 701,489.93

	 1.2	รัฐวิสาหกิจ 87,249.37 0.00 87,249.37

2. แผนการบริหารหนี้เดิม 858,141.42 19,269.25 877,410.67

	 2.1	รัฐบาล 721,301.88 18,386.53 739,688.41

	 2.2	รัฐวิสาหกิจ 136,839.54 882.72 137,722.26

3. แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. ภายใต้

กรอบแผนฯ

110,355.00 54,274.30 164,629.30

	 3.1	การก่อหนี้ใหม่ 80,085.00 0.00 80,085.00

	 3.2	การบริหารหนี้เดิม 30,270.00 54,274.30 84,544.30

4. แผนการบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่ต้องขออนุมัติ ครม. 

ภายใต้กรอบแผนฯ

3,264.25 0.00 3,264.25

	 4.1	การก่อหนี้ใหม่ 913.25 0.00 913.25

	 4.2	การบริหารหนี้เดิม 2,351.00 0.00 2,351.00

รวม 1,724,008.35 110,035.17 1,834,043.52

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้เป็นศูนย์กลาง (HUB)
   ตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชีย

1. การออกพนัธบัตรรฐับาลเพือ่ใช้เป็นอัตราดอกเบีย้อ้างองิ (Benchmark

Bond) 

	 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	(Benchmark	

Bond)	เป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการระดมทุนของรัฐบาล	โดย	สบน.

มีการวางแผนการออก	Benchmark	Bond	อย่างสม�่าเสมอ	โดยก�าหนด

วงเงนิท่ีเหมาะสมและเพยีงพอต่อการสร้างสภาพคล่องในตลาดรอง	และ

	 สบน.	มบีทบาทส�าคญัในการพฒันาตลาดตราสารหนีใ้นประเทศ

ให้มีความเข้มแข็งและเป็นเสาหลักทางการเงินของประเทศ	โดย	ณ	

สิ้นเดือนกันยายน	2561	ขนาดของตลาดพันธบัตรมีมูลค่าประมาณ	11	

ล้านล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	74	ของ	GDP	โดยตราสารหนี้รัฐบาล

มีมูลค่ารวม	4,724,740	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	38	ของมูลค่าตลาด

ตราสารหนี้
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เพือ่สร้างเส้นอัตราผลตอบแทนของพันธบตัรรัฐบาล	(Government	Bond

Yield	Curve)	ให้แก่หน่วยงานภาครฐัและเอกชนท่ีมคีวามต้องการระดมทุน

ให้สามารถน�าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไปใช้เป็นอัตรา

ดอกเบีย้อ้างองิ	(Reference	Rate)	ในการค�านวณอัตราดอกเบีย้ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

	 ในปีงบประมาณ	2561	สบน.	ออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อสร้าง

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง	จ�านวน	6	รุ่นอายุ	วงเงินรวม	538,158	ล้านบาท	

โดยแบ่งตามรุ่นอายุได้ดังนี้

รุ่นอายุ วงเงินที่ออก	(ล้านบาท)

5	ปี 185,346

10	ปี 109,000

15	ปี 52,200

20	ปี 89,590

30	ปี 57,322

50	ปี 44,700

รวม 538,158

	 ครั้งที่	2	จ�าหน่ายระหว่างวันที่	10	พฤษภาคม	-	10	กันยายน

2561	วงเงินจ�าหน่ายรวม	63,000	ล้านบาท	จ�านวน	2	รุ่น	คือ	รุ่นอายุ	

5	ปี	อัตราดอกเบี้ยแบบคงท่ี	ร้อยละ	2.15	ต่อปี	และรุ่นอายุ	10	ปี	

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่	ร้อยละ	3	ต่อปี	โดยสามารถจ�าหน่ายได้ทั้งส้ิน	

62,458	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	99.14	ของวงเงินจ�าหน่าย

	 นอกจากนี้	สบน.	ยังส่งเสริมความรู้เก่ียวกับการออมให้แก่

ประชาชน	โดยเข้าร่วมงานมหกรรมการเงนิ	ครัง้ท่ี	18	(Money	Expo	2018)

ณ	อมิแพค็อารน่ีา	เมอืงทองธาน	ีระหว่างวนัที	่10	-13	พ.ค.	2561	เพือ่ให้

ประชาชนรายย่อยสามารถเข้าถงึพนัธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาลและได้รบั

ข้อมูลข่าวสาร	รวมทั้งมีทางเลือกในการออมและการลงทุนนอกเหนือ

จากการฝากเงินผ่านธนาคารพาณิชย์

2. การส่งเสริมการออมผ่านพันธบัตรออมทรัพย์

	 สบน.	วางแผนการออกพันธบัตรออมทรัพย์อย่างสม�่าเสมอ

เป็นประจ�าทุกปี	เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการออมผ่าน

การออกพันธบัตรออมทรัพย์	เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งการออมท่ีมี

คุณภาพ	โดยพัฒนารูปแบบพันธบัตรเป็นแบบไร้ใบตราสาร	(Scripless)	

และก�าหนดวงเงินจ�าหน่ายขัน้ต�า่เพยีง	1,000	บาท	รวมทัง้พัฒนาช่องทาง

การจ�าน่ายทีห่ลากหลายเพือ่รองรบั	โดยจ�าหน่ายผ่านเคาน์เตอร์ทุกสาขา

เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ	(เคร่ือง	ATM)	ระบบอินเทอร์เน็ต	และผ่าน	

Netbank	Application	ของธนาคารผูจ้ดัจ�าหน่าย	4	แห่ง	ประกอบด้วย

ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	และธนาคารไทยพาณชิย์	จ�ากดั	(มหาชน)	

	 โดยในปีงบประมาณ	2561	สบน.	ได้จ�าหน่ายพนัธบตัรออมทรพัย์

จ�านวน	2	คร้ัง	ให้แก่ประชาชนรายย่อยและนิติบุคคลไม่แสวงหาก�าไร	

วงเงินรวม	86,000	ล้านบาท	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

 ครั้งที่	1	จ�าหน่ายระหว่างวันที่	27	พฤศจิกายน	2560	-	30	

มีนาคม	2561	วงเงินจ�าหน่ายรวม	23,000	ล้านบาท	แบ่งเป็น	2	รุ่น	คือ	

รุน่อายุ	3	ปี	อตัราดอกเบีย้แบบคงที	่ร้อยละ	1.85	ต่อปี	และ	รุน่อาย	ุ7	ปี

อตัราดอกเบีย้แบบคงที	่ร้อยละ	2.45	ต่อปี	โดยสามารถจ�าหน่ายได้ท้ังสิน้

21,031	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	91.44	ของวงเงินจ�าหน่าย

3. การด�าเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) 

	 สบน.	ได้ด�าเนนิธรุกรรมแลกเปลีย่นพนัธบตัร	(Bond	Switching)

ซึง่เป็นการแลกเปลีย่นพนัธบตัรรุน่หนึง่เป็นพนัธบตัรอกีรุน่หน่ึง	ซ่ึงพนัธบตัร

ท่ีจะท�าการแลกเปลี่ยน	(Source	bond)	มักเป็นรุ่นอายุส้ันๆ	ที่ใกล้จะ

ครบก�าหนดไถ่ถอนแล้ว	ส่วนรุ่นใหม่ทดแทน	(Destination	Bond)	จะมี

อายคุงเหลอืยาวกว่า	ซึง่ธรุกรรมดงักล่าวจะช่วยให้รฐับาลสามารถบรหิาร

จัดการหน้ีในเชิงรุกได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ลดความเส่ียงในการปรับ

โครงสร้างหนี้รัฐบาล	และบริหารจัดการพอร์ตหนี้ของรัฐบาลให้มี

ความเหมาะสมยิง่ขึน้	แบ่งเบาภาระในการจดัหางบประมาณในการไถ่ถอน
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หนี้ภาครัฐได้ในช่วงเวลาหนึ่ง	รวมถึงช่วยสร้างสภาพคล่องในตลาด

ตราสารหนี้

	 ในปีงบประมาณ	2561	สบน.	ได้ด�าเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยน

พันธบัตรจ�านวน	2	ครั้ง	

	 ครั้งที่	1	การด�าเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรบนระบบ

อเิลก็ทรอนกิส์	(BSwitching)	เป็นครัง้แรกของประเทศไทย	เมือ่วนัท่ี	28

พฤศจิกายน	2560	โดยด�าเนินการปรับโครงสร้างหนี้ได้ครบตามวงเงินที่

ประกาศ	จ�านวน	10,000	มนีกัลงทนุสนใจเข้าร่วมและมวีงเงนิเสนอแลก

รวมเป็นจ�านวน	19,591	ล้านบาท	ท�าให้	สบน.	สามารถลดยอดหนีค้งค้าง

ของพันธบัตรรัฐบาล	รุ่น	LB196A	(Source	Bond)	ซ่ึงจะครบก�าหนดใน

ปีงบประมาณ	2562	และสามารถออกพนัธบตัรรุน่ใหม่ทดแทน	(Destination

Bond)	จ�านวน	4	รุ่น	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

Destination	Bond อายุคงเหลือ วงเงินการท�าธุรกรรม

LB22DA 5	ปี 3,561	ล้านบาท

LB26DA 9	ปี 874	ล้านบาท

LB366A 18	ปี	6	เดือน 2,210	ล้านบาท

LB676A 49	ปี	6	เดือน 3,355	ล้านบาท

รวมทั้งหมด 10,000	ล้านบาท

Source	Bond อายุคงเหลือ วงเงินการท�าธุรกรรม

LB22DA 4	ปี	8	เดือน 17,385	ล้านบาท

LB26DA 8	ปี	8	เดือน 20,190	ล้านบาท

LB316A 13	ปี	2	เดือน 15,527	ล้านบาท

LB326A 14	ปี	2	เดือน 37,465	ล้านบาท

LB676A 49	ปี	2	เดือน 9,433	ล้านบาท

รวมทั้งหมด 100,000	ล้านบาท

Source	Bond อายุคงเหลือ วงเงินการท�าธุรกรรม

LB191A 9	เดือน 6,521	ล้านบาท

LB196A 1	ปี	2	เดือน 30,706	ล้านบาท

LB206A 2	ปี	2	เดือน 62,773	ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น 100,000	ล้านบาท

ผลของการท�าธุรกรรม	Bond	Switching	ในครั้งนี้สามารถสรุปได้	ดังนี้	

	 1)	ด้านการบริหารหนี้	:	สามารถลดความเสี่ยงในการปรับ

โครงสร้างหนี้รัฐบาลและยืดอายุคงเหลือเฉลี่ยของ	Source	Bond	จาก	

1	ปี	6	เดือน	เป็น	23	ปี	3	เดือน

	 2)	ด้านต้นทนุ	:	สามารถลดภาระต้นทนุเฉลีย่ของ	Source	Bond

จากร้อยละ	3.875	ต่อปี	เหลือร้อยละ	2.857	ต่อปี

	 3)	ด้านการเพิ่มสภาพคล่อง	:	สร้างสภาพคล่องของพันธบัตร

ท่ีใช้ในการสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในรุ่นที่มีการประมูล	(On	the	run	

Benchmark	Bond)	จ�านวน	4	รุ่น	ได้แก่	รุ่นอายุ	5	10	20	และ	50	ป	ี

ซึ่งเป็นการเพิ่มวงเงินในการซื้อขายในตลาดรอง

 ครั้งที่	2	การด�าเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร	(Bond	

Switching)	เมื่อวันที่	10	เมษายน	2561	โดยด�าเนินการปรับโครงสร้าง

หนี้พันธบัตรรัฐบาล	จ�านวน	100,000	ล้านบาท	และได้รับความสนใจ

จากนักลงทุนในการเข้าร่วมท�าธุรกรรมดังกล่าวเป็นจ�านวนมา	อาทิ	

กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	ส�านักงานประกันสังคม	ธนาคาร

พาณิชย์	กองทุนรวม	และบริษัทประกัน	รวมถึงนักลงทุนสถาบันจาก

ต่างประเทศ	โดยมวีงเงนิเสนอแลกรวมสงูกว่า	105,528	ล้านบาท	ซึง่ท�าให้

สามารถลดยอดหน้ีคงค้างของพันธบัตรรัฐบาลท่ีจะครบก�าหนดในปี

งบประมาณ	2562	-	2563	(Source	Bond)	ทัง้	3	รุน่	ซึง่มรีายละเอยีด	ดงัน้ี

	 และ	สบน.	สามารถออกพนัธบัตร	Destination	Bond	จ�านวน

5	รุ่น	ในรุ่นอายุท่ียาวกว่าทดแทนและสอดคล้องกับความต้องการของ

นกัลงทุนทุกกลุม่ได้อย่างท่ัวถงึ	ท้ังกลุ่มนกัลงทุนระยะสัน้และระยะยาว	ดงันี้

ผลของการท�าธุรกรรมในครั้งนี้	สามารถจ�าแนกเป็น	4	มิติ	ดังนี้	

	 1)	ด้านการบริหารหนี้	:	สามารถลดความเสี่ยงในการปรับ

โครงสร้างหนี้รัฐบาลและยืดอายุคงเหลือเฉลี่ยของ	Source	Bond	จาก	

1	ปี	9	เดือน	เป็น	14	ปี	7	เดือน

	 2)	ด้านต้นทนุ	:	สามารถลดภาระต้นทนุเฉลีย่ของ	Source	Bond

จากร้อยละ	3.16	ต่อปี	เหลือร้อยละ	3.10	ต่อปี

	 3)	ด้านการเพิ่มสภาพคล่อง	:	สร้างสภาพคล่องของพันธบัตร

ที่ใช้ในการสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในรุ่นที่มีการประมูล	(On	the	run	

Benchmark	Bond)	จ�านวน	5	รุ่น	ได้แก่	รุ่นอายุ	5	10	15	และ	50	ป	ี

ซึ่งเป็นการเพิ่มวงเงินในการซื้อขายในตลาดรอง

	 4)	ด้านการขยายฐานนักลงทุน	:	การท�าธุรกรรมในครั้งนี้	มี

นกัลงทุนเข้าร่วมท�าธรุกรรมเพิม่ขึน้ท้ังจากกลุ่มธนาคารพาณชิย์	กองทนุต่างๆ

ทัง้กองทนุภาครฐัและภาคเอกชน	บรษิทัประกนัชวีติ	และนกัลงทนุต่างชาติ

ทั้งจากเอเชียและยุโรป
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 บรหิารจดัการและตดิตามประเมนิผลโครงการเงนิกูใ้ห้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ

	 สบน.	มีบทบาทส�าคัญในการจัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อสนับสนุน

การลงทุนในโครงการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในด้านต่างๆ

ดังน้ัน	สบน.	จึงให้ความส�าคัญกับการติดตามและประเมินผลโครงการ

ลงทุนภาครัฐที่ด�าเนินการโดยใช้เงินกู้	ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวง

การคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ	พ.ศ.	2549	ข้อ	16	ก�าหนดให้	

สบน.	ติดตามประเมนิผลโครงการหรอืแผนงานทีไ่ด้ด�าเนนิการแล้วเสรจ็

และจัดท�ารายงานผลส�าเร็จของโครงการนั้น

	 โดยในปีงบประมาณ	2561	สบน.	ได้ด�าเนินการลงพ้ืนท่ี	และ

ติดตามประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐที่ใช้เงินกู้ตามหลักเกณฑ์การ

พิจารณาผลการด�าเนินโครงการ	5	ประการ	ได้แก่

	 1)	ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์	(Relevance)	เป็นการ

พิจารณาความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายยุทธศาสตร์และแผน

พัฒนาประเทศ	และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 2)	ประสทิธภิาพ	(Efficiency)	เป็นการวดัระยะเวลาในการด�าเนนิ

โครงการและการเบิกจ่ายเงิน	โดยเปรียบเทียบแผนที่วางไว้กับผลการ

ด�าเนินงานจริง

	 3)	ประสทิธผิล	(Effectiveness)	เป็นการวดัระดบัความส�าเรจ็

ตามวตัถปุระสงค์โครงการ	โดยเปรยีบเทยีบแผนทีว่างไว้กับทีเ่กดิขึน้จรงิ

	 4)	ผลกระทบ	(Impact)	เป็นการวัดผลกระทบทางตรงและ

ทางอ้อม	ทัง้ด้านบวกและด้านลบทีไ่ด้รบัจากการด�าเนนิโครงการท่ีส่งผล

ต่อเศรษฐกิจมหภาค	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

	 5)	ความยั่งยืนของโครงการ	(Sustainable)	เป็นการวัดความ

สามารถในการด�าเนินงาน	รวมท้ังการบ�ารุงรักษาโครงการให้สามารถ

ด�าเนนิงานได้อย่างยัง่ยนื	และก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนน	(Rating	System)

ซึ่งสะท้อนผลการด�าเนินงานของโครงการในภาพรวม	เป็น	4	ระดับ	คือ	

เกรด	A	หมายถงึ	พอใจมากทีส่ดุ	เกรด	B	หมายถงึ	พอใจมาก	เกรด	C	

หมายถงึ	พอใจ	และเกรด	D	หมายถงึ	ไม่พอใจ/ควรต้องปรบัปรงุ	รวมทัง้

ได้คดัเลอืกโครงการ	ทีด่�าเนนิการเสรจ็สิน้แล้วอย่างน้อย	2	-	5	ปี	จ�านวน

4	โครงการ	ประกอบด้วย	โครงการของส่วนราชการ	1	โครงการ	และ

โครงการของรฐัวสิาหกจิ	3	โครงการ	เพือ่จดัท�ารายงานโดยมรีายละเอยีด

สรุปได้	ดังนี้

โครงการ เจ้าของโครงการ วงเงินกู้	(ล้านบาท) แหล่งเงินกู้

ส่วนราชการ

โครงการแก้มลิงบึงบัว	พร้อมอาคารประกอบ	

ต.	วังพิกุล	อ.	วังทอง	จ.	พิษณุโลก

กรมชลประทาน 25.00 เงินกู้บาททดแทน

การกู้เงินตราต่างประเทศ

รัฐวิสาหกิจ

โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรง

ไฟฟ้าพลังความร้อนหงสาลิกไนต์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย

1,500.00 กู้ในประเทศ

(กระทรวงการคลังไม่ค�้าประกัน)

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร	

สายเฉลิมรัชมงคล	

(สายสีน�้าเงินช่วงหัวล�าโพง	-	บางซื่อ)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย

94,179.55 1.	เงนิกูใ้นประเทศ	(กระทรวงการคลัง

ค�า้ประกนั)	วงเงิน	14,212	ล้านบาท

2.	เงินกู ้ต่างประเทศ	(JBIC)	วงเงิน	

212,407.93	ล้านเยน	หรือเทียบเท่า	

79,967.55	ล้านบาท

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร

สายฉลองรัชธรรม	

(สายสีม่วงช่วงบางใหญ่	-	บางซื่อ)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย

39,492.03 1.	เงนิกูใ้นประเทศ	(กระทรวงการคลงั

กูม้าให้กูต่้อ)	วงเงนิ	11,753.91	ล้านบาท

2.	เงนิกูต่้างประเทศ	(JBIC	และ	JICA)	

วงเงิน	79,081ล้านเยน	หรือเทียบเท่า	

27,738.12	ล้านบาท
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1. โครงการแก้มลิงบึงบัว พร้อมอาคารประกอบ ต. วังพิกุล อ. วังทอง 

จ. พิษณุโลก (กรมชลประทาน)

	 วงเงนิลงทนุโครงการ	25	ล้านบาท	เป็นโครงการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรน�า้เพือ่ใช้เป็นแหล่งน�า้เพือ่การเกษตรและบรรเทาการขาดแคลน

น�า้ในฤดูแล้ง	และยังสามารถใช้เป็นแก้มลงิเพือ่ช่วยบรรเทาปัญหาอทุกภยั

ในช่วงฤดูน�้าหลาก	เป็นแหล่งน�้าดิบของระบบประปาหมู่บ้านให้แก่

ประชาชนในเขตพื้นที่	ต.	วังพิกุล	และ	ต.	แม่ระกา	จ.	พิษณุโลก	ซึ่ง

ประกอบไปด้วย	5	หมู่บ้าน

ผลการประเมินโครงการ	:	พึงพอใจมากที่สุด	(A)	

	 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาต	ิแผนแม่บทการบรหิารจดัการน�า้	และแผนยทุธศาสตร์

ปี	2556	-	2559	ของกรมชลประทาน	โดยโครงการสามารถส่งมอบผลผลติ

ได้ตามแผนที่ก�าหนด	และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างจริงน้อยกว่าแผนท่ี

วางไว้	แม้ว่าการด�าเนินงานล่าช้ากว่าแผนท่ีก�าหนดไว้เล็กน้อย	โดย

โครงการดังกล่าวมีเกษตรกรได้รับประโยชน์	จ�านวน	1,520	ครัวเรือน	

หรอื	8,500	คน	โดยสามารถใช้เป็นแหล่งน�า้ในการสนบัสนนุภาคการเกษตร

ส่งผลให้ปรมิาณพชืผลทางการเกษตรในพืน้ทีบ่ริเวณโดยรอบบงึมผีลผลติ

ที่สูงกว่าพื้นที่อื่นๆ	และรายได้สุทธิทางการเกษตรในพื้นที่ชลประทาน

พฒันาแก้มลงิบึงบัวเฉลีย่อยูท่ี	่131,500	บาทต่อครวัเรอืนต่อปี	ซึง่สงูกว่า

รายได้เฉลี่ยของพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดพิษณุโลก	ซึ่งอยู่ท่ีระดับ	

76,080	บาทต่อครวัเรอืนต่อปี	โดยผลกระทบทางตรงของโครงการส่งผล

ให้เกษตรกรมแีหล่งน�า้ไว้ใช้ในการเกษตรอย่างเพยีงพอ	และช่วยให้พืน้ที่

โดยรอบซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต�่าไม่มีปัญหาน�้าท่วมขัง	ซ่ึงจากความต่อเน่ือง

ของการใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการและจากการประเมิน

ความพร้อมของหน่วยงานเจ้าของโครงการหลังการด�าเนนิโครงการแล้วเสรจ็

พบว่า	โครงการอยูใ่นความดแูลของโครงการส่งน�า้และบ�ารุงรักษาแควน้อย

บ�ารุงแดน	ส�านักชลประทานที่	3	ซึ่งมีการดูแลอย่างต่อเนื่องและมีการ

ขอต้ังงบประมาณเป็นประจ�าทกุปีเพือ่บ�ารุงรักษาโครงการ	รวมทัง้มกีารดูแล

ร่วมกันกับเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น�้า	ซึ่งส่งผลต่อความยั่งยืนของโครงการ

2. โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา

ลิกไนต์ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

	 วงเงินลงทุนโครงการ	12,421	ล้านบาท	เป็นโครงการระบบ

ส่งเพือ่รบัซือ้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหงสาลกิไนต์	ในสาธารณรัฐประชาธปิไตย

ประชาชนลาว	(สปป.	ลาว)	ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ	(MOU)	

ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาล	สปป.	ลาว	เพื่อเป็นการกระจายแหล่ง

เชือ้เพลงิทีใ่ช้ในการผลติไฟฟ้าซึง่จะช่วยลดความผนัผวนของต้นทนุการผลติ

ไฟฟ้าในอนาคต	และสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มข้ึนในภาคเหนือ	

ภาคกลาง	กรุงเทพมหานคร	และปริมณฑล	ตลอดจนเป็นการส่งเสริม

ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ผลการประเมินโครงการ	:	พึงพอใจมากที่สุด	(A)	

	 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	10	(ปี	2550	-	2554)	ในส่วนของ

ยทุธศาสตร์การปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิให้สมดลุและยัง่ยนื	โดยการเพิม่

ประสิทธิภาพการใช้พลังงงานและการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือก

เพือ่ลดความอ่อนไหวด้านพลงังานของเศรษฐกจิไทย	และแผนการปรบัปรงุ

พฒันาก�าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	พ.ศ.	2553	-	2573	ด้านประสิทธภิาพ

สามารถด�าเนินการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าแรงสูงแล้วเสร็จตาม

แผนการด�าเนนิงาน	มค่ีาใช้จ่ายในการด�าเนนิงานต�า่กว่าทีป่ระมาณการ

ไว้ในแผน	โดยมปัีจจยัจากค่าวสัดอุปุกรณ์มรีาคาต�า่กว่าท่ีประมาณการไว้

และด�าเนินการเป็นไปตามกรอบเวลาท่ีแผนงานก�าหนด	โดยผลจาก

การศึกษาพบว่า	ตัวชี้วัดความคุ้มค่าทางการเงินและทางเศรษฐกิจให้

ผลตอบแทนในระดับที่สูง	ได้แก่	FIRR	เท่ากับร้อยละ	14.88	และ	EIRR	

เท่ากับร้อยละ	15.01	ทั้งน้ี	โครงการดังกล่าวจะสามารถวัดประสิทธิผล

ที่เกิดขึ้นจริงได้เมื่อครบอายุโครงการแล้วในปี	2543	โครงการดังกล่าว

สามารถรองรบัความต้องการไฟฟ้าท่ีเพิม่ขึน้ในภาคเหนอื	มคีวามมัน่คง

ในการจ่ายไฟฟ้า	ลดปัญหาไฟฟ้าดบัในพืน้ที	่และส่งผลให้เกดิการลงทุน

และสร้างอาชีพใหม่ๆ	ส�าหรับผลกระทบของโครงการต่อคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในพื้นที่	ซึ่งมีความปลอดภัยในด้านการคมนาคมและ

ความปลอดภัยในทรัพย์สินมากขึ้น	ทั้งนี้	กฟผ.	ได้มีการวางแผน

การซ่อมแซมและบ�ารุงรกัษาระบบสายส่งและสถานไีฟฟ้าแรงสงูตามรอบ

ระยะเวลาที่ก�าหนด	

3. โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน�้าเงินช่วง

หัวล�าโพง - บางซือ่) (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย : รฟม.)

	 วงเงนิลงทนุโครงการ	118,559.28	ล้านบาท	เป็นการร่วมลงทนุ

ระหว่างภาครฐัและเอกชน	โดย	รฟม.	เป็นผูล้งทุนในส่วนของการเวนคนื

ที่ดิน	ก่อสร้างงานโยธา	ระบบรางในอุโมงค์	ศูนย์ซ่อมบ�ารุงและอาคาร

บริหาร	ระบบเครื่องกลและระบบไฟฟ้า	วงเงินลงทุนรวมของ	รฟม.	คือ	

101,436.54	ล้านบาท	(เป็นเงนิกู	้94,179.55	ล้านบาท)	และเอกชนผูร่้วม

ลงทนุ	คอื	บรษัิท	รถไฟฟ้ากรงุเทพ	จ�ากดั	(มหาชน)	(BMCL)	เป็นผู้ลงทุน

ในส่วนของงานระบบเดินรถและจัดหาขบวนรถ	วงเงินลงทุนรวมของ	

BMCL	คือ	17,122.74	ล้านบาท	โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการระบบ

ไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน	กทม.	ทีเ่ป็นระบบใต้ดนิแห่งแรกของประเทศไทย

โดยเป็นการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าขนาดใหญ่	ช่วงหัวล�าโพง	-	บางซ่ือ	

จ�านวน	18	สถานี	ระยะทาง	20	กโิลเมตร	ศนูย์ซ่อมบ�ารุงรถไฟฟ้า	และ

อาคารจอดรถ	มวีตัถปุระสงค์เพือ่บรรเทาปัญหาการจราจรคบัค่ังใน	กทม.

และระยะเวลาเดินทาง	และลดการใช้พลังานน�้ามันจากการใช้รถยนต์	

และเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลการประเมินโครงการ	:	พึงพอใจมาก	(B)
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	 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบ

ขนส่งมวลชน	ปี	2537	ซึง่เป็นแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนในเขตกรงุเทพ

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิและแผนยทุธศาสตร์ชาติ	20	ปี

ด้านประสิทธิภาพ	สามารถก่อสร้างได้ตามระยะทางที่ก�าหนด	ผลผลิต

ของโครงการเป็นไปตามท่ีก�าหนดในแผนงาน	อย่างไรก็ตาม	ค่าใช้จ่าย

ในการก่อสร้างจริงสูงกว่าที่ประมาณการไว้	จาก	69,860	ล้านบาท	เป็น	

78,343	ล้านบาท	หรอืสงูกว่าคดิเป็นร้อยละ	11.89	เนือ่งมาจากค่าลงทนุ

โครงสร้างงานโยธา	ค่าลงทุนระบบรางในอุโมงค์และศูนย์ซ่อมบ�ารงุ	และ

ค่าลงทนุระบบเดินรถและการจดัซือ้ขบวนรถมค่ีาใช้จ่ายเพิม่ขึน้	นอกจากนี้

ระยะเวลาในการก่อสร้างจริงล่าช้ากว่าแผนประมาณ	1	ปี	9	เดือน	จาก

การก่อสร้างงานโยธาท่ีล่าช้า	และจากขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	รวมถึง

การส่งมอบพื้นท่ีให้ผู้รับเหมาไม่เป็นไปตามแผนท่ีก�าหนด	ส�าหรับด้าน

ประสทิธผิลพิจารณาเปรยีบเทยีบผลผลติทีไ่ด้รบักบัเป้าหมายของโครงการ

ซึ่งมีตัวชี้วัด	5	ตัว	ดังนี้

ตัวชี้วัด แผนการด�าเนินงาน ผลการด�าเนินงานจริง

1.	ขดีความสามารถในการรองรับผูโ้ดยสารต่อขบวนประเภท	3	ตู	้(คน	ต่อ	ขบวน) 822	คน/ขบวน 1,186	คน/ขบวน

2.	ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางจากสถานีหัวล�าโพง	-	บางซื่อ	(นาที) 822	คน/ขบวน 33.21	นาที

3.	สดัส่วนของจ�านวนขบวนทีล่่าช้าเป็นระยะเวลามากกว่า	5	นาท	ี(ร้อยละ) ร้อยละ	2.00 ร้อยละ	0.06

4.	เวลาที่เปิดให้บริการในแต่ละวัน	(ชั่วโมง) 18	ชั่วโมง	30	นาที 18	ชั่วโมง

5.	อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ	(EIRR) 11.32 4.11

	 ทัง้น้ี	ส�าหรบัตวัช้ีวดัทีม่ผีลการด�าเนนิงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ได้แก่	เวลาท่ีเปิดให้บริการในแต่ละวันซึ่งตามแผนก�าหนดเปิดบริการ

ระหว่าง	08.30	-	24.00	น.	แต่ในการด�าเนินการจริงเปิดให้บริการเวลา	

06.00	-	24.00	น.	และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ทีต่�า่กว่าเป้าหมาย

มาก	เนื่องจากจ�านวนผู้โดยสารเฉลี่ยตั้งแต่ปี	2548	-	2559	มีจ�านวน	

203,903	คนต่อวัน	ต�่ากว่าจ�านวนที่	BMCL	ประมาณการไว้เม่ือปี	2546	

ทีจ่�านวน	430,000	คนต่อวนั	ส่งผลให้รายได้	ต้นทนุ	และอตัราผลตอบแทน

ทางเศรษฐกิจต�่า	แต่อย่างไรก็ดี	จ�านวนผู้โดยสารตั้งแต่ปี	2548	-	2559	

มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี	โดยโครงการดังกล่าวสามารถช่วยลดระยะเวลา

การเดนิทางให้แก่ผู้โดยสาร	เพิม่ศกัยภาพด้านการคมนาคมให้มีประสทิธภิาพ

และเชื่อมโยงการคมนาคมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

4. โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม (สายสม่ีวงช่วงบางใหญ่ -

บางซ่ือ) (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย)

	 วงเงนิลงทนุโครงการ	61,557.34	ล้านบาท	เป็นโครงการลงทุน

ของภาครัฐและว่าจ้างเอกชนให้เดินรถ	โดย	รฟม.	เป็นผู้ลงทุนในส่วน

ของการเวนคืนท่ีดิน	และก่อสร้างงานโยธา	วงเงินลงทุนรวมของ	รฟม.	

คือ	45,065.51	ล้านบาท	(เป็นเงินกู้	39,492.03	ล้านบาท)	และว่าจ้าง	

BMCL	เป็นผูล้งทนุในส่วนของงานระบบรถไฟฟ้า	งานขบวนรถ	งานระบบ

เดินรถและบ�ารุงรักษา	รวมถึงงานระบบการเดินรถและการจัดซื้อขบวน

รถทัง้หมด	21	ขบวน	วงเงนิลงทนุรวมของ	BMCL	คอื	16,491.83	ล้านบาท

โดยโครงการดงักล่าวเป็นการก่อสร้างโครงสร้างยกระดบั	จ�านวน	16	นาที

ศูนย์ซ่อมบ�ารงุรถไฟฟ้า	และอาคารจอดรถ	4	แห่ง	ระยะทาง	23	กโิลเมตร	

จากสถานีคลองบางไผ่ถงึสถานเีตาปนู	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ขยายเส้นทาง

การคมนาคมทางรางไปยังเขตพื้นที่ชานเมืองที่มีการใช้พื้นที่หนาแน่น	

ซึง่จะช่วยในการลดปัญหาการจราจรและขยายเส้นทางการขนส่งมวลชน

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน	

ผลการประเมินโครงการ	:	พึงพอใจมาก	(B)

	 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

ระบบขนส่งมวลชน	ปี	2537	ซ่ึงเป็นแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนใน

เขตกรงุเทพฯ	แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิและแผนยทุธศาสตร์

ชาต	ิ20	ปี	ด้านประสิทธภิาพ	สามารถก่อสร้างได้ตามระยะทางทีก่�าหนด

ผลผลิตของโครงการเป็นไปตามท่ีก�าหนดในแผนงาน	อย่างไรก็ตาม	

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างจรงิสงูกว่าท่ีประมาณการไว้จากเดมิ	51,253.32

ล้านบาท	เป็น	61,557.34	ล้านบาท	หรือสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ	20.10	

เนื่องมาจากค่าลงทุนโครงสร้างงานโยธาและงานสถาปัตยกรรม	และ

ระบบเดินรถ	Machine	and	Electricity	มค่ีาใช้จ่ายสงูกว่าทีป่ระมาณการไว้

นอกจากนี้	ระยะเวลาในการก่อสร้างจริงล่าช้ากว่าแผนประมาณ	2	ปี

2	เดือน	จากปัญหาการส่งมอบพืน้ทีใ่ห้ผูร้บัเหมาล่าช้า	และน�า้ท่วมในพืน้ที่

ก่อสร้างเมื่อปี	2554	ผู้รับจ้างจึงขอขยายเวลาด�าเนินโครงการ	และมี

การขยายระยะเวลาอีกครัง้ในปี	2559	จากความล่าช้าในงานจดัหาระบบ

และจ้างเดนิรถไฟฟ้า	ส�าหรบัด้านประสทิธผิลพจิารณาเปรยีบเทยีบผลผลติ

ที่ได้รับกับเป้าหมายของโครงการ	ซึ่งมีตัวชี้วัด	5	ตัว	ดังนี้
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ตัวชี้วัด แผนการด�าเนินงาน ผลการด�าเนินงานจริง

6.	ขดีความสามารถในการรองรับผูโ้ดยสารต่อขบวนประเภท	3	ตู	้(คน	ต่อ	ขบวน) 960	คน/ขบวน 960	คน/ขบวน

7.	ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางจากสถานีหัวล�าโพง-บางซื่อ	(นาที) 35	นาที 35	นาที

8.	สดัส่วนของจ�านวนขบวนทีล่่าช้าเป็นระยะเวลามากกว่า	5	นาท	ี(ร้อยละ) ร้อยละ	0.13 ร้อยละ	0.09

9.	เวลาที่เปิดให้บริการในแต่ละวัน	(ชั่วโมง) 18	ชั่วโมง	30	นาที 18	ชั่วโมง	30	นาที

10.	อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ	(EIRR) 16.25 3.82

	 ทัง้น้ี	ส�าหรบัตวัช้ีวดัทีม่ผีลการด�าเนนิงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ได้แก่	ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ที่ต�่ากว่าเป้าหมายมาก	เนื่องจาก

โครงการเปิดให้บรกิารได้ไม่นานเพียงพอทีจ่ะสามารถประเมนิผลได้อย่าง

มีนัยยะส�าคัญ	โดย	EIRR	ปัจจุบัน	เท่ากับร้อยละ	3.82	ซ่ึงต�่ากว่าที่ได้

ประมาณการไว้ก่อนเริม่ด�าเนนิโครงการ	เนือ่งจากจ�านวนผูโ้ดยสารสะสม

ในปี	2559	-	2560	มีจ�านวน	14,009,112	คนต่อปี	ต�่ากว่าจ�านวนที่

ประมาณการไว้ท่ี	58,166,035	คนต่อปี	ส่งผลให้รายได้	ต้นทุน	และ

อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต�่า	แต่อย่างไรก็ดี	จ�านวนผู้โดยสารมี

แนวโน้มเพิม่ขึน้ตามล�าดับหลังจากทีม่กีารเชือ่มสถานเีตาปนู	โดยโครงการ

ดังกล่าวสามารถช่วยลดระยะเวลาการเดินทางให้แก่ผูโ้ดยสาร	เพิม่ศกัยภาพ

ด้านการคมนาคมให้มปีระสทิธภิาพ	รวมทัง้ส่งผลให้ราคาทีด่นิรอบเส้นทาง

รถไฟฟ้าท่ีตดิถนนและย่านสถานรีถไฟฟ้ามรีาคาสงูขึน้ในภาพรวมประมาณ

ร้อยละ	10.38	และมกีารพฒันาในเชงิพาณชิย์มากขึน้	อาทิ	การก่อสร้าง

ที่พักอาศัย	เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม
   องค์การสู่ความเป็นเลิศ

	 สบน.	ให้ความส�าคญักบัการพฒันาบุคลากรและระบบบรหิารจดัการภายในองค์กรทัง้ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	

รวมท้ังการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ	โดยในปีงบประมาณ	2561	สบน.	มุ่งเน้นให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานของ	สบน.	ไปสู่การเป็น	

“สบน.	ดิจิทัล”	หรือ	“Digital	PDMO”	ซึ่งไม่เพียงเป็นการลงทุนทางด้าน	IT	แต่เป็นการพัฒนาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน	กระบวนงาน	ข้อมูล	และ

บุคลากรทั้ง	4	ด้านไปพร้อมกัน

การพัฒนา PDMO Application และการปรับปรุง 

PDMO Website

	 สบน.	ให ้ความส�าคัญกับการน�าระบบ

เทคโนโลยีมาใช้ด�าเนินภารกิจของ	สบน.	ในทุกด้าน	

การพัฒนา	PDMO	Application	เป็นอีกความตั้งใจ

ของ	สบน.	ทีจ่ะน�าเทคโนโลยมีาพฒันาช่องทางการให้

บริการให้ประชาชนสามารถเข้าถงึข้อมลูหนีส้าธารณะ

ได้ง่าย	สร้างความรู้	ความเข้าใจถึงภารกิจของ	สบน.	

โดยยึดหลักการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน	ชัวร์	แชร์ได้	โดย	

Mobile	Application	ดังกล่าว	มีข้อมูลที่ครบถ้วนทั้ง

ข้อมลูหนีส้าธารณะ	ข้อมลูเกีย่วกบัเงินกู	้ข้อมลูเกีย่วกบั

พนัธบตัรออมทรพัย์	ปฏทินิการประมูลตราสารหนี	้และ

ข่าวสารอ่ืนๆ	ทีน่่าสนใจของ	สบน.	ซึง่รองรบัการใช้งาน

ทั้งระบบ	IOS	และ	Android
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	 นอกจากนี	้สบน.	ได้จัดการอบรมผูใ้ช้งาน	PDMO	Application

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งาน	และเข้าใจภาพรวมการท�างานของ	

Application	นบัเป็นการพฒันาทกัษะด้านดจิทิลั	(Digital	Literacy)	ซึง่

จะเป็นตัวช่วยส�าคัญท่ีท�าให้บุคลากร	สามารถปฏิบัติงาน	สื่อสาร	และ

ท�างานร่วมกนัเป็นทมีได้มปีระสทิธภิาพ	เกดิประสทิธผิล	รวมท้ังกระตุน้

ให้เกดิการปรบัเปลีย่นการท�างานให้เป็นลักษณะ	“ท�าน้อย	ได้มาก”	ช่วย

ส่วนราชการสร้างคุณค่า	(Value	Co	-	creation)	และเพิ่มความคุ้มค่า

ในการด�าเนนิงาน	(Economy	of	Scale)	เพือ่การก้าวไปสูก่ารเป็น	สบน.

ดิจทิลั	สอดคล้องกบันโยบายประเทศไทย	4.0	และการพฒันาสูร่ฐับาลดจิทิลั

	 สบน.	ได้จัดท�าระบบเวบ็ไซต์ของส�านกังานบรหิารหน้ีสาธารณะ

www.pdmo.go.th	ให้มีรูปแบบที่สวยงาน	มีข้อมูลที่ทันสมัย	และจัด

หมวดหมู่ให้สามารถสบืค้นข้อมลูได้ง่าย	เพือ่ให้ผูใ้ช้บรกิารสามารถใช้งาน

ได้อย่างสะดวก	ซึง่การด�าเนินการดงักล่าวรองรบัยุทธศาสตร์รฐับาลดจิทัิล

รวมทั้งได้จัดอบรมการใช้งานระบบให้แก่บุคลากร	สบน.	เพื่อพัฒนา

ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน

เพือ่ให้บรกิารข้อมลูทีค่รบถ้วน	รวดเรว็	และถกูต้องต่อสาธารณชนต่อไป

การเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

 • การศึกษาดูงานด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการเงิน ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่

	 เมือ่วันท่ี	13	กนัยายน	2561	ผูบ้รหิารและบคุลากร	สบน.	เข้า

เยีย่มชมการด�าเนนิงานและรบัฟังการบรรยายเกีย่วกบัการพฒันานวตักรรม

และเทคโนโลยี	(Blockchain	Technology)	ณ	ธนาคารไทยพาณิชย์	

จ�ากัด	(มหาชน)	ส�านักงานใหญ่	รัชโยธิน	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

ให้กับบคุลากร	สบน.	ด้านการพัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน

รวมทัง้แลกเปลีย่นประสบการณ์ด้านการเตรยีมความพร้อมของภาคธนาคาร

ในการพัฒนาการด�าเนนิงานให้ก้าวทนัต่อการเปลีย่นแปลงของนวตักรรม

และเทคโนโลยีทางการเงิน	ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น	นอกจากนั้น	สบน.	ยังได้เยี่ยมชม	SCB	

ACADEMY	Playground	ทีพ่ฒันาขึน้บนพืน้ฐานความเชือ่ทีว่่า	พนกังาน

ทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถรองรับนวัตกรรม

ทางการเงินได้

 • การศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน

ณ กสิกร บิซิเนส - เทคโนโลยี กรุ๊ป

	 เม่ือวันท่ี	23	กรกฎาคม	2561	นายภูมิศักดิ์	อรัญญาเกษมสุข	

ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	(สบน.)	น�าคณะผู้บริหาร

และบุคลากร	สบน.	เข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงานและรับฟังการบรรยาย	

ณ	กสกิร	บซิเินส	-	เทคโนโลย	ีกรุป๊	(KBTG)	เพือ่ศกึษาแนวทางการปรบัตวั

และเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจการเงินต่อการเปล่ียนแปลงทาง

ด้านเทคโนโลยี	รวมท้ังแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์	เก่ียวกับ

บรกิารทางการเงนิรปูแบบใหม่ทีทั่นสมยั	เพ่ือพฒันาการท�างานของ	สบน.

ให้มคีวามเหมาะสมกบัพฒันาการทางด้านเทคโนโลยีและทันต่อสถานการณ์

ปัจจุบัน
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การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรคุณธรรม

 • การศึกษาองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้โครงการ สบน. 

คุณธรรม

	 เมื่อวันที่	16	กรกฎาคม	2561	ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

โดยนางพรรณ	ีสถาวโรดม	ประธานคณะกรรมการจรยิธรรมประจ�า	สบน.

พร้อมด้วยผู้บริหาร	และบุคลากร	สบน.	เข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงาน

ของโรงเรยีนฉอืจ้ีเชยีงใหม่	ซึง่เป็นองค์กรต้นแบบด้านคณุธรรม	จรยิธรรม

โดยเฉพาะการสร้างสังคมคุณธรรม	พร้อมรับฟังการบรรยาย	หัวข้อ	

“การสร้างสังคมคุณธรรม”	เพื่อน�ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับระบบการ

บรหิารจดัการของ	สบน.	โดยโรงเรียนฉือจ้ีเชยีงใหม่	จดัตัง้ในประเทศไทย

เมื่อปี	2548	โดยยึดหลัก	“พรหมวิหาร	4”	คือ	เมตตา	กรุณา	มุทิตา	

อุเบกขา	เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมนุษย์ที่สุข

สมบรูณ์	และใช้ศิลปะการด�าเนนิชวีติสอดแทรกจริยธรรมอนัด	ีโดยมีครู

เป็นต้นแบบ	เช่น	การมีกิริยาสุภาพ	เรียบร้อย	ความมีระเบียบวินัย	

ความรับผิดชอบ	ความกตัญญู	การเสียสละและการเป็นผู้ให้	แนวทาง

ดังกล่าวสามารถน�ามาปรับใช้ในการบริหารจัดการของ	สบน.	เพื่อสร้าง

วัฒนธรรมและปลูกฝังความดีให้เกิดขึ้นในองค์กร	ซึ่งสามารถถ่ายทอด

ต่อคนรอบข้างและสังคมได้ต่อไป

  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 • เกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

	 สบน.	ได้ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

ภาครฐั	(Internal	Audit	Quality	Assurance)	ระดับเป็นไปตามมาตรฐาน

“General	Conforms”	จากกรมบัญชีกลาง	โดยได้รับมอบโล่ประกาศ

เกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ	ประจ�าปี

งบประมาณ	พ.ศ.	2560	จากนางสาวสุทธิรัตน์	รัตนโชติ	อธิบดีกรม

บัญชีกลาง	เม่ือวันอังคารที่	11	กันยายน	2561	ณ	ห้องกษัตริย์ศึก	4	

โรงแรมเดอะทวนิทาว์เวอร์	โดยรางวลัดังกล่าวมอบให้กบัส่วนราชการทีม่ี

ผลการด�าเนินงาน	การพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ

ภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน	และสามารถช่วยผลกัดันผลการบรหิารงาน

ของส่วนราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	รวมทั้ง

เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ส่วนราชการอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่ปรึกษาและขยายโอกาส
   ไปสู่ระดับอาเซียน

 • Find Man

ค้นหาที่ปรึกษาตามความต้องการของโครงการภาครัฐและเอกชน

 • Find Job 

ค้นหาโครงการตามความสนใจหรือความถนัดของที่ปรึกษา

 • Matching Consultant System 

ระบบจับคู่โครงการกับที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงกันแบบอัตโนมัติ	

 • Smart Search 

การค้นหาโครงการหรือค้นหาข้อมูลรายชื่อที่ปรึกษาที่สนใจ

	 โดยหน่วยงานสามารถสร้างโครงการกับ	Matching	CDC	

เพียงกรอกรายละเอียดและ	Upload	เอกสาร	TOR	และระบบจับคู่

อตัโนมตัจิะช่วยในการค้นหาทีป่รกึษาทีม่คุีณสมบตัติรงตามความต้องการ

รวมทัง้ทีป่รกึษาและบรษัิททีป่รกึษาสามารถค้นหาและส่งความสนใจไปยงั

หน่วยงานเพือ่เพิม่โอกาสในการหางานได้ด้วย	รวมท้ัง	สามารถออกหนังสือ

รับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์	(e	-	Certificate)	

นอกจากนี้	ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษายังได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา	ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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กระทรวงการคลัง	ตามกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข

การขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษา	พ.ศ.	2560	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่

ทีป่รกึษาอสิระและทีป่รกึษานติบุิคคล	จ�านวนประมาณ	190	คน	เกีย่วกบักฎหมาย

และขัน้ตอนการขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษา	การเพิม่เติมผลงานทีป่รกึษา	การเปลีย่นแปลง

ข้อมูลท่ีปรึกษา	และการรายงานสถานะที่ปรึกษาเม่ือครบก�าหนด	3	ปี	ตาม

กฎกระทรวงฯ	และประกาศส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	เรื่อง	การก�าหนด

จรรยาบรรณท่ีปรกึษา	รวมถงึวธิกีารใช้งานระบบเว็บไซต์	และ	Mobile	Application

ของศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษา	และการออกหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนที่ปรึกษา

ในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์	(e	-	Certificate)	รวมทัง้จดัอบรมการใช้งาน	Mobile

Application	“Matching	CDC”	ของศูนย์ข้อมลูทีป่รกึษา	เมือ่วันท่ี	23	สงิหาคม

2561	โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม	จ�านวน	140	คน
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3 ภาพรวมหนี้สาธารณะ
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นยิามและโครงสร้างหนีส้าธารณะ*

ภาพรวมหนี้สาธารณะ

หนี้สาธารณะหมายถึง

+ + +
หนี้รัฐบาล

(รวม	FIDF)

หนี้รัฐวิสาหกิจ หนี้รัฐวิสาหกิจ

ที่เป็นสถาบันการเงิน

(รัฐค�้าประกัน)

หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ

*หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	หมายถึง	หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ท�าธุรกิจให้กู้ยืมเงิน	ธุรกิจบริหารสินทรัพย์	และธุรกิจประกันสินเชื่อ
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หนี้ที่รัฐบำลกู้ตรง

67.92%

หนี้รัฐบำลเพื่อชดใช้
ควำมเสียหำยของกองทนุ
เพือ่กำรฟ้ืนฟูและพัฒนำ
ระบบสถำบันกำรเงิน
(FIDF)

12.46%

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง	ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	มีจ�านวน	6,780,953.22	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	42.07	ของ	GDP	โดยมี

รายละเอียด	ดังนี้	

	 1.	หนี้รัฐบาล	5,450,220.01	ล้านบาท	

	 2.	หนี้รัฐวิสาหกิจ	954,129.74	ล้านบาท

	 3.	หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน*	(รัฐบาลค�้าประกัน)	367,634.93	ล้านบาท		

	 4.	หนี้หน่วยงานของรัฐ		8,968.54	ล้านบาท

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนหนี้สาธารณะจ�าแนกตามประเภท

*หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	หมายถึง	หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ท�าธุรกิจให้กู้ยืมเงิน	ธุรกิจบริหารสินทรัพย์	และธุรกิจประกันสินเชื่อ

หนี้รัฐวิสำหกิจ
ที่เป็นสถำบันกำรเงิน
(รัฐค�้ำประกัน)

5.42%

หนี้รัฐวิสำหกิจ

14.07%

หนี้หน่วยงำนของรัฐ

0.13%
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ข้อมูลหนี้สาธารณะคงค้าง
หน่วย	:	ล้านบาท

ประเภทของหนี้สาธารณะ ก.ย.	2560 %	GDP ก.ย.	2561 %	GDP
เพิ่ม	(increase)

/ลด	(decrease)

1.	หนี้รัฐบาล	(1.1+1.2+1.3) 4,959,164.41 32.60 5,450,220.01 33.81 	491,055.60

				1.1	หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 4,037,673.71 26.54 4,500,182.80 27.92 	462,509.09

								หนี้ต่างประเทศ 96,166.17 83,593.71 (12,572.46)

	 เงินกู้เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐบาล 36,614.70 36,851.04 236.34

	 เงินกู้ให้กู้ต่อ 59,551.47 46,742.67 (12,808.80)

								หนี้ในประเทศ 3,941,507.54 4,416,589.09 	475,081.55

	 เงินกู้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	และการบริหารหนี้ 3,435,736.32 3,863,476.73 	427,740.41

	 เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 359,853.00 355,472.00 (4,381.00)

	 เงินกู้ให้กู้ต่อ 87,506.56 138,118.04 	50,611.48

	 เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศที่กระทรวงการคลังค�้าประกัน 5,166.66 4,133.32 (1,033.34)

	 เงินกู้เพื่อใช้ในการด�าเนินโครงการเงินกู้	DPL 745.00 99.00 (646.00)

	 เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและระบบขนส่ง

	 ทางถนนระยะเร่งด่วน

52,500.00 55,290.00 	2,790.00

				1.2	หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ

								พัฒนาระบบสถาบันการเงิน

891,490.70 5.86 845,037.21 5.24 (46,453.49)

								FIDF	1 339,632.00 333,739.21 (5,892.79)

								FIDF	3 551,858.70 511,298.00 (40,560.70)

				1.3	หนี้เงินกู้ล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 30,000.00 0.20 105,000.00 0.65 	75,000.00

								หนี้เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ - 105,000.00 	105,000.00

								หนี้เงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ	(FIDF3) 30,000.00 - (30,000.00)

2.	หนี้รัฐวิสาหกิจ	(2.1+2.2) 970,216.31 6.38 954,129.74 5.92 (16,086.57)

				2.1	หนี้ที่รัฐบาลค�้าประกัน 418,139.91 2.75 413,584.37 2.57 (4,555.54)

								หนี้ต่างประเทศ 83,382.65 72,127.07 (11,255.58)

								หนี้ในประเทศ 334,757.26 341,457.30 	6,700.04

				2.2	หนี้ที่รัฐบาลไม่ค�้าประกัน 552,076.40 3.63 540,545.37 3.35 (11,531.03)

								หนี้ต่างประเทศ 121,603.55 106,028.67 (15,574.88)

								หนี้ในประเทศ 430,472.85 434,516.70 	4,043.85

3.	หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	(รัฐบาลค�้าประกัน)	(3.1+3.2) 426,321.04 2.80 367,634.93 2.28 (58,686.11)

			3.1	หนี้ต่างประเทศ 388.26 172.15 (216.11)

			3.2	หนี้ในประเทศ 425,932.78 367,462.78 (58,470.00)

4.	หนื้หน่วยงานของรัฐ	(4.1+4.2) 13,629.55 0.09 8,968.54 0.06 (4,661.01)

			4.1	หนี้ที่รัฐบาลค�้าประกัน - - -

			4.2	หนี้ที่รัฐบาลไม่ค�้าประกัน 13,629.55 8,968.54 (4,661.01)

รวม 6,369,331.31 41.87 6,780,953.22 42.07 	411,621.91

Norminal	GDP* 15,211,958.00 16,116,441

*หมายเหตุ	:	สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ	GDP	ค�านวณจากตัวเลข	GDP	ของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ซึ่งประกาศเมื่อวันที่	19	สิงหาคม	2562

	 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า	หนี้สาธารณะคงค้างเพิ่มขึ้นสุทธิ	411,621.91	ล้านบาท	หนี้สาธารณะคงค้างต่อ	GDP	ณ	สิ้นเดือนกันยายน	

2561	คิดเป็นร้อยละ	42.08	ของ	GDP	ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ	ณ	สิ้นเดือนกันยายน	2560	ที่ร้อยละ	41.87
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หนี้สาธารณะคงค้าง	ณ	วันที่	30	กันยายน	2561	เม่ือเปรียบเทียบกับ

ปีก่อนหน้า	เพิ่มขึ้นสุทธิ	411,621.91	ล้านบาท

1.	หนี้รัฐบาลเพิ่มขึ้นสุทธิ	491,055.60	ล้านบาท	โดยแบ่งเป็น

	 1.1.	หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงเพิ่มขึ้นสุทธิ	537,509.09	ล้านบาท	

รายการท่ีส�าคัญเกิดจากการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	

(เพิ่มขึ้นสุทธิ	427,740.41	ล้านบาท)	ทั้งนี้	เป็นไปตามแผนการกู้เงินที่

ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	2561	และ

แผนการบรหิารหนีส้าธารณะ	ประจ�าปีงบประมาณ	2561	ซึง่เป็นการกูเ้งนิ

เพื่อพัฒนาประเทศ	สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ

เป็นส�าคัญ	ตลอดจนการกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อส�าหรับการลงทุนในโครงการ

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาประเทศของรัฐวิสาหกิจ	(เพิ่มข้ึนสุทธิ	

37,802.68	ล้านบาท)	โดยมีโครงการที่ส�าคัญได้แก่	โครงการรถไฟ

ชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซ่ือ	-	รังสิต	และโครงการรถไฟฟ้าสาย

สีน�้าเงินและสีเขียว	

	 1.2.	หนี้รัฐบาลเพ่ือชดใช้ความเสียหายของ	FIDF	ลดลง	

46,453.49	ล้านบาท	จากการช�าระหน้ีที่กู ้ภายใต้พระราชก�าหนดให้

อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน

เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	พ.ศ.	2541	(FIDF	1)	และ

จากการช�าระหนี้ที่กู้ภายใต้พระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลัง

กู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา

ระบบสถาบันการเงิน	ระยะที่สอง	พ.ศ.	2545	(FIDF	3)

	 1.3.	หนีเ้งนิกูล่้วงหน้าเพือ่การปรบัโครงสร้างหนี	้(Pre	-	funding)

เพิม่ขึน้สทุธ	ิ75,000	ล้านบาท	ซึง่เป็นผลจากการออกตราสารหนีป้ระเภท

ต่างๆ	ล่วงหน้า	เพื่อปรับโครงสร้างหน้ีที่มีจ�านวนมากและเห็นว่าไม่

สมควรกูเ้งนิเพือ่ปรบัโครงสร้างหนีด้งักล่าวในคราวเดยีวกนั	เพ่ือป้องกนั

การผิดนัดช�าระหนี้ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงด้านการปรับโครงสร้างหนี้

ของรัฐบาล	โดยกระทรวงการคลังจะน�าเงินกู้ดังกล่าวไปลงทุน	เพื่อให้

เกิดผลตอบแทนและเป็นการลดต้นทุนของการกู้เงิน

2.	หนี้รัฐวิสาหกิจ	ลดลงสุทธิ	16,086.57	ล้านบาท	จากการช�าระคืนหนี้

อย่างต่อเน่ืองเป็นส�าคัญ	เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง	

โดยแบ่งเป็น

	 2.1	หนี้ที่รัฐบาลค�้าประกัน	ลดลงสุทธิ	4,555.54	ล้านบาท	

โดยรายการเปลีย่นแปลงท่ีส�าคญั	ได้แก่	การลดลงสทุธขิองหน้ีของ	บริษัท

ท่าอากาศยานไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	จ�านวน	5,571.48	ล้านบาท	การทาง

พิเศษแห่งประเทศไทย	จ�านวน	4,700	ล้านบาท	และการรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย	จ�านวน	3,598.58	ล้านบาท	จากการช�าระคืน

หนี้เงินกู้เป็นส�าคัญ	รวมทั้งการเพิ่มขึ้นสุทธิของหน้ีของการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย	จ�านวน	8,401.90	ล้านบาท	จากการเบกิจ่ายเงินกูเ้ป็นส�าคัญ

	 2.2	หนีท้ีร่ฐับาลไม่ค�า้ประกนั	ลดลงสทุธ	ิ11,531.03	ล้านบาท

โดยรายการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ	ได้แก่	การลดลงสุทธิของหนี้ของ	

บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	จ�านวน	41,479.82	ล้านบาท	จากการ

ช�าระคนืต้นเงนิกูแ้ละไถ่ถอนหุน้กูเ้ป็นส�าคญั	รวมทัง้การเพิม่ข้ึนสุทธขิอง

หนี้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	จ�านวน	9,540	ล้านบาท	

จากการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อด�าเนินโครงการต่างๆ	เป็นส�าคัญ

3.	หน้ีรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	(รัฐบาลค�้าประกัน)	ลดลงสุทธ	ิ

58,686.11	ล้านบาท	รายการที่ส�าคัญเกิดจากการช�าระคืนต้นเงินกู้

อย่างต่อเนือ่งของธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	จ�านวน

52,670.80	ล้านบาท	ตลอดจนการไถ่ถอนพันธบัตรของธนาคารอาคาร

สงเคราะห์	จ�านวน	6,000	ล้านบาท

4.	หนีห้น่วยงานของรฐั	ลดลงสทุธ	ิ4,661.01	ล้านบาท	รายการทีส่�าคญั

เกิดจากการช�าระคืนต้นเงินกู้อย่างต่อเนื่องของส�านักงานกองทุนอ้อย

และน�้าตาลทรายรวมทั้งสิ้น	จ�านวน	5,210.59	ล้านบาท
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รายงานต้นทุนและความเสี่ยงหนี้รัฐบาล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	 ด้วยบทบาทหน้าที่ของ	สบน.	ที่จะต้องบริหารจัดการหนี้ให้มี

ต้นทุนท่ีเหมาะสมภายใต้ระดับความเสีย่งท่ียอมรบัได้	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	

2561	สบน.	ได้ยกระดับการบริหารหนี้ให้มีความรอบคอบระมัดระวัง	

(Prudence)	และธรรมภิบาล	(Governance)	มากยิง่ขึน้	ผ่านการจดัท�า

กลยทุธ์การบรหิารหนีร้ะยะกลาง	(Medium	-	Term	Debt	Management

Strategy	:	MTDS)	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	-	2565)	ซึง่เป็นแนวทางท่ี

พฒันาโดยธนาคารโลก	(World	Bank)	และถกูน�าไปใช้อย่างแพร่หลายใน

ระดบัสากล	การท�า	MTDS	เป็นการก�าหนดสัดส่วนหนีเ้ป้าหมาย	(Target

debt	composition)	โดยก�าหนดกรอบตัวชี้วัดความเสี่ยงของหนี้เพื่อใช้

ก�ากบัและตดิตามการกูเ้งนิและบรหิารหนีท้ีส่ะท้อนต้นทุนและความเสีย่ง

ท้ัง	3	ด้าน	ได้แก่	ความเสีย่งด้านอัตราแลกเปลีย่น	(Foreign	Exchange

Risk)	ความเสีย่งด้านอัตราดอกเบีย้	(Interest	Rate	Risk)	และความเสีย่ง

ด้านการปรบัโครงสร้างหนี	้(Refinancing	Risk)	โดยเสนอต่อคณะกรรมการ

นโยบายและก�ากับการบรหิารหนีส้าธารณะซึง่มรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

การคลังเป็นประธาน	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย	ท้ังหน่วยงาน

ภายใน	สบน.	และหน่วยงานภายนอก	ได้แก่	ส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั

ธนาคารแห่งประเทศไทย	และสถาบันการเงินต่างๆ	เพื่อพิจารณาให้

ความเหน็ชอบและมกีารตดิตามตวัชีว้ดัความเสีย่งของหนีท้กุเดอืน	อีกทัง้

มีการทบทวนความเหมาะสมของ	MTDS	ทุกปี	เพื่อให้สอดคล้องกับ

สภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

	 สถานะความเสี่ยงของหนี้รัฐบาล*	ณ	เดือนกันยายน	2561	

ตาม	MTDS	พบว่า	ยังคงอยู่ในระดับต�่า	เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นหนี้ใน

ประเทศและมอีตัราดอกเบีย้คงที่	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 1.	ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น	(Foreign	Exchange	Rate

Risk)	อยูใ่นระดบัต�า่	เนือ่งจากการกูเ้งนิส่วนใหญ่เป็นการกูเ้งนิในประเทศ

นอกจากนี	้สบน.	ได้ปิดความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นหน้ีต่างประเทศ

โดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย	เช่น	การแปลงหน้ีสกุลเงิน

ตราต่างประเทศเป็นหนี้สกุลเงินบาท	(Cross	Currency	Swap	:	CCS)	

และการช�าระคืนหนี้ก่อนครบก�าหนดช�าระ	(prepayment)	เป็นต้น

ส่งผลให้หนี้ต่างประเทศที่ยังไม่ได้ปิดความเสี่ยงเหลือร้อยละ	0.35

	 2.ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	(Interest	rate	risk)	อยู่ใน

ระดับต�่า	เน่ืองจากการกู้เงินส่วนใหญ่ของภาครัฐมีสัดส่วนของหน้ีท่ีมี

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีค่อนข้างสงู	(ร้อยละ	86.4)	เพือ่สร้างอตัราดอกเบีย้อ้างองิ

(Benchmark	Bond)	และส่งเสรมิการพฒันาตลาดตราสารหนีใ้นประเทศ

ดังนั้น	ความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียจึงไม่ส่งผลกระทบต่อ	Debt	

portfolio	มากนัก	และสัดส่วนของหนี้ที่ต้องปรับอัตราดอกเบ้ียคงท่ี

(re	-	fixing)	ใน	1	ปีอยู่ที่ร้อยละ	24.20	ของหนี้ทั้งหมด

	 3.	ความเสี่ยงด้านการปรับโครงสร้างหนี้	(Refinancing	Risk)	

อยูใ่นระดับต�า่	เนือ่งจากตลาดการเงนิในประเทศมีสภาพคล่องค่อนข้างสงู

และอัตราดอกเบี้ยในประเทศอยู่ในระดับต�่า	ซึ่งส่งผลดีต่อการบริหาร

หนี้สาธารณะ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกพันธบัตรระยะยาวส่งผลให้

อายุเฉลี่ยของหนี้	(Average	Time	to	Maturity	:	ATM)	อยู่ที่	10.93	ป	ี

ซึ่งถือว่าค่อนข้างยาวเม่ือเทียบกับกลุ่มประเทศ	OECD	ทีม่	ีATM	อยูท่ี่

ประมาณ	8	ปี	และสดัส่วนหน้ีทีจ่ะครบก�าหนดใน	1	ปี	และ	3	ปี	อยู่ท่ี

ร้อยละ	11.46	และร้อยละ	27.42	ตามล�าดับ		

	 ทัง้นี	้สบน.	มแีนวทางการบรหิารจดัการหนีส้าธารณะในเชงิรกุ

โดยการจดัหาเงนิกูใ้ห้มต้ีนทุนต�า่ในระดับความเสีย่งท่ีเหมาะสม	เพือ่ให้

การบริหารจัดการหนี้สาธารณะอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง

ที่ไม่เกินร้อยละ	60	ของ	GDP

*	หนี้รัฐบาลไม่นับรวมหนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ

พัฒนาระบบสถาบันการเงิน	(FIDF)
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ตารางที่ 2 ตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านการเงินของหนี้รัฐบาล

ประเภทความเสี่ยง ตัวชี้วัด ปี	2561
5	ปี 
(2565)

สถานะ
ณ	เดือน	ก.ย.	61

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

(Foreign	Exchange	Risk)

หนี้ต่างประเทศที่ยังไม่ได้บริหารความเสี่ยง

ด้านอัตราแลกเปลี่ยน	(ร้อยละของหนี้ทั้งหมด)

นโยบายการปิดความเสีย่ง

ด้านอัตราแลกเปลี่ยน

0.35

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

(Interest	Rate	Risk)

สัดส่วนหนี้อัตราดอกเบี้ยคงที่

(ร้อยละของหนี้ทั้งหมด)
≥	85 ≥	85 86.4

สัดส่วนหนี้ที่จะต้องปรับอัตราดอกเบี้ย

(Re	-	fixing)	ใน	1	ปี	(ร้อยละของหนี้ทั้งหมด)
15	-	20 18-24 24.2

ความเสี่ยงด้านการปรับโครงสร้างหนี้

(Refinancing	Risk)

อายุเฉลี่ยของหนี้

(Average	time	to	maturlty	:	ATM)	(ปี)
<	12 <	14 10.93

สัดส่วนหนี้ที่จะครบก�าหนดใน	1	ปี

(ร้อยละของหนี้ทั้งหมด)
8	-	12 10	-	14 11.46

สัดส่วนหนี้ที่จะครบก�าหนดใน	3	ปี

(ร้อยละของหนี้ทั้งหมด)
30	-	35 25	-	30 27.42
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4 บทความของ
ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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ก้าวสู่ปีที่ 17 ยกระดับ สบน. เพื่อก้าวเข้าสู ่Digital PDMO

	 ปัจจุบนัโลกได้ก้าวเข้าสูย่คุดจิิทลัทีถ่กูขบัเคลือ่นด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยีเกิดใหม่

(Emerging	Technology)	ทีม่คีวามก้าวหน้าอย่างรวดเรว็และต่อเนือ่ง	เช่นเดยีวกับรฐับาลไทย

ที่มีนโยบายต้องการปฏิรูปทุกภาคส่วนของประเทศไปสู่โมเดล	“ดิจิทัลไทยแลนด์”	ภาครัฐ

จงึจ�าเป็นต้องปรบัตวัตามบรบิททีเ่ปลีย่นแปลงไปและเตรยีมความพร้อมเพือ่ขบัเคลือ่นสู่ยคุดจิทิลั

อย่างเต็มรูปแบบ

	 “การปรบัเปล่ียนภาครฐั	สู่การเป็นรัฐบาลดจิทิลั”	จึงเป็นประโยคทีท่กุท่านคงเคยได้ยนิ

มาตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2560	ซ่ึงหากกล่าวโดยสรปุแล้ว	รฐับาลดจิิทัลเป็นการน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้

เป็นกลยุทธ์ส�าคัญในการยกระดับการท�างานภาครัฐให้มีความทันสมัย	เพื่อสร้างบริการที่มี

คณุภาพสูป่ระชาชนด้วยการท�างานอย่างเป็นระบบและเชือ่มโยงข้อมลูในทุกภาคส่วน	ทัง้หน่วยงาน

ภาครัฐ	หน่วยงานอิสระ	ภาคธุรกิจ	ภาคประชาชน	และปัจเจกบุคคลท่ีมีบทบาทในฐานะผู้ให้

และผู้ใช้ข้อมูล	รวมถึงร่วมสรรค์สร้างนวัตกรรมที่จ�าเป็นและส�าคัญต่อการปรับปรุงงานบริการ

ของภาครัฐ

	 ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	(สบน.)	เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังที่

ให้ความส�าคญัต่อแนวทางดงักล่าวและเริม่ปรบัเปลีย่นทศิทางขององค์กรอย่างชดัเจน	เพือ่มุง่สู่

การเป็น	“สบน.	ดจิทัิล”	หรอื	“Digital	PDMO”	เมือ่วนัที	่29	กนัยายน	2560	สบน.	ได้ประกาศ

ใช้แผนปฏบิตักิารดจิทิลัของ	สบน.	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2564)	เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการ

จดัท�าโครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ	เพือ่ให้สอดรบักบันโยบาย	“การปรบัเปลีย่น

ภาครัฐ	สูก่ารเป็นรฐับาลดิจทิลั”	ภายใต้ยทุธศาสตร์ของแผนปฏบัิตกิารดจิทิลัของ	สบน.	4	ด้าน

ได้แก่

: นำยครรชิต พะลัง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช�ำนำญกำรพิเศษ 

: นำงศรีอำภำ ภูมิวัฒนะ
เศรษฐกรช�ำนำญกำรพิเศษ

54



ยุทธศำสตร์ที่ 1 :	พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	ให้มี

เสถยีรภาพต่อการใช้งาน	มีระบบป้องกนัทีป่ลอดภยั	และมีประสทิธภิาพสงู

ยุทธศำสตร์ที่ 2 :	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติงานตามภารกิจของ	สบน.	ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ยุทธศำสตร์ที่ 3 :	พฒันาและบรหิารจดัการระบบฐานข้อมลู	และควบคุม

มาตรฐานข้อมูล	ด้านหนี้สาธารณะ

ยุทธศำสตร์ที่ 4 :	พฒันาบคุลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	

	 และในตลอดช่วงเวลา	2	ปีท่ีผ่านมา	สบน.	มีแผนงานและ

โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ	เกดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง	ดงันี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

	 •	ปรบัปรงุและพฒันาระบบฐานข้อมูลของศนูย์ข้อมลูท่ีปรกึษา	

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

	 •	พัฒนาระบบเว็บไซต์ของ	สบน.	เพื่อรองรับยุทธศาสตร์

	 รัฐบาลดิจิทัล

	 •	พฒันาแอพพลเิคชัน่บนมือถอื	“PDMO	Mobile	Application”

	 เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร	และประชาสัมพันธ์ข้อมูล

	 การจ�าหน่ายพันธบัตรของรัฐบาล	บนโทรศัพท์มือถือระบบ	

	 IOS	และ	Android

	 •	พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ	“Matching	CDC”	เพื่อให้

	 บรกิารข้อมลูท่ีปรึกษา	บนโทรศพัท์มือถอืระบบ	IOS	และ	Android

	 •	ประกาศยกเลิกการใช ้ส�าเนาบัตรประชาชนในการ

	 ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

	 ในส่วนงานทีเ่กีย่วข้องกบัการให้บรกิารประชาชนเพือ่ให้เข้าถงึ

การลงทนุได้สะดวกรวดเรว็	สบน.	ได้พฒันารูปแบบงานจ�าหน่ายพนัธบตัร

ออมทรัพย์ให้ประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านโมบาย

แอพพลิเคชั่น	(Mobile	Application)	ของท้ัง	4	ธนาคาร	ได้แก	่

ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	และธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	

(มหาชน)	ตั้งแต่เดือนกันยายน	2561	เพิ่มเติมจากการจ�าหน่ายผ่าน

เคาน์เตอร์	เอทีเอม็	(ATM)	และอนิเตอร์เนต็	แบงก์กิง้	(Internet	Banking)

ที่สามารถด�าเนินการได้อยู่แล้ว	ซึ่งเป็นการต่อยอดประสบการณ์และ

ยกระดับการท�าธรุกรรมทางการเงนิทีน่อกเหนอืจากการฝาก	-	ถอน	-	โอน

เงินผ่านโทรศัพท์มือถือ	และช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู ้ลงทุน

ที่ไม่สามารถไปติดต่อที่ธนาคารในเวลาท�าการ	นอกจากนี้	ผู ้ลงทุน

สามารถใช้หลักฐานการลงทุนในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือยืนยัน

การซื้อกับธนาคารอีกด้วย

?

6มา: ธนาคารแ”งประเทศไทย (ธปท.) และ สบน.
wหTบในnงบประมาณ พ.ศ. 2562 สบน. —งคงîง‘น6จะปTบ

เปeยนกระบวนงานใ|เbนการปX$óงานแบบ345ลใ|เΩมมาก¶งßน 
ประกอบ*วย 2 โครงการหêก ไ*แù 

1) การôฒนาระบบสารสนเทศเiอการòด{แผนการบdหารหç
สาธารณะ เiอใ|บdการหÑวยงานภาคTฐ และTฐ’สาหEจใ|สามารถ\ง
ความVองการ÷เ»นเiอบรร#เ/าแผนการบdหารหçสาธารณะประanไ*
ในYปแบบ345ล6สะดวก รวดเNว©าน PDMO Web Application และ
เÅอมโยง/อÇล©านไป—งระบบเทคโนโลDสารสนเทศ6เ∏ยว/อง*วยเทค
โนโลD Application Programming Interface : API และ 

2) การเΩมประ¢ท£ภาพการaหÑายôนธ$ตรออมทTพ´ oง
J=ต◊ประสงãเiอขยายฐานåกลงZนใ|ÿวâงโดยเฉพาะก⁄ม=ย€นและ=ย

Digital Transformation

ที่มา:	ธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	และ	สบน.
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	 ส�าหรับในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	สบน.	ยังคงมุ ่งมั่น

ที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนงานให้เป็นการปฏิบัติงานแบบดิจิทัลให้เพิ่ม

มากยิง่ขึน้	ประกอบด้วย	2	โครงการหลัก	ได้แก่	

	 1)	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท�าแผนการบริหาร

หนีส้าธารณะ	เพือ่ให้บริการหน่วยงานภาครฐั	และรฐัวสิาหกจิให้สามารถ

ส่งความต้องการกูเ้งนิเพือ่บรรจเุข้าแผนการบรหิารหนีส้าธารณะประจ�าปี

ได้ในรูปแบบดิจิทัลที่สะดวก	รวดเร็วผ่าน	PDMO	Web	Application	

และเชื่อมโยงข้อมูลผ่านไปยังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

ด้วยเทคโนโลยี	Application	Programming	Interface	:	API	และ	

	 2)	การเพิ่มประสิทธิภาพการจ�าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย	์

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายฐานนักลงทุนให้ทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น

และวัยท�างาน	รวมถึงการเพิ่มสิทธิประโยชน์ส�าหรับผู้ลงทุนในพันธบัตร

ออมทรัพย์เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น	เช่น	

การให้สทิธิก์ารจองซือ้พันธบัตรออมทรพัย์ส�าหรบัลกูค้าท่ีพนัธบตัรออมทรพัย์

ครบก�าหนด	การเรยีกดูประวตักิารซือ้	รวมถงึการสร้างช่องทางทีผู่ล้งทนุ

สามารถติดต่อขอรับบริการจาก	สบน.	ได้โดยตรง	ซึ่งจะเป็นประโยชน์

ต่อการสร้างการรับรู ้และการให้ข้อมูลการจ�าหน่ายในอีกทางหนึ่ง

การด�าเนินการจะท�าผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ

ท่ีมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของประชาชน	ท�าให้การตัดสินใจลงทุน

เพือ่การออมง่าย	สะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้	และสอดรบักบัโครงการ	DLT

Scripless	Bond	ของธนาคารแห่งประเทศไทยทีน่�าเทคโนโลยี	Blockchain

มาปรับใช้กับกระบวนงานจ�าหน่ายพันธบัตรรัฐบาล	ซึ่งคาดว่าสามารถ

ใช้งานได้จรงิในปี	พ.ศ.	2562	-	2563	โดยโครงการ	DLT	Scripless	Bond

จะช่วยลดขั้นตอนและความซ�้าซ้อนในการรับส่งข้อมูล	ลดระยะเวลาใน

แต่ละกระบวนงาน	ยังผลให้ผู้ลงทุนสามารถรับสมุดพันธบัตรได้ภายใน	

2	วัน	จากเดิม	15	วัน	รวมถึงกระทรวงการคลังสามารถทราบข้อมูล

การจ�าหน่ายได้แบบเรียล	-	ไทม์	(Real	-	time)	อีกด้วย	และมีแนวทาง

ท่ีจะขยายงานให้ครบวงจรงานจ�าหน่ายพันธบัตร	และรองรับพันธบัตร

ทุกประเภทได้ในอนาคต
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PDMO GO Green
ด้วยตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

	 ปัญหาโลกร้อนและภัยพบิตัทิางธรรมชาตซ่ึิงเร่ิมทวคีวามรนุแรงได้กระตุน้ความตืน่ตวั	และการตระหนักถงึบทบาท

ของทุกคนว่าจะมส่ีวนรบัผดิชอบในการแก้ไขปัญหาด้านสิง่แวดล้อมอย่างไร	ซึง่ในระดบันโยบายขณะน้ีปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อม

ถูกก�าหนดเป็นส่วนหน่ึงของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ	(United	Nations	Sustainable	Development	

Goals	:	UN	SDGs)	ส�าหรับในประเทศไทยได้ก�าหนดให้การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็น	

1	ใน	6	ประเด็นยุทธศาสตร์	การพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทย	(พ.ศ.	2561	-	2580)	โดยได้รับ

ถ่ายทอดมาที่กระทรวงการคลังให้การคลังการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2579)	

ของกระทรวงอีกด้วย

	 ส�านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ	(สบน.)	ตระหนักถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมในเป้าหมายดังกล่าว	จึงได้ริเริ่ม

โครงการ	PDMO	GO	Green	ในองค์กรเพือ่ส่งเสริมและแนะแนววธิกีารในการลดขยะและประหยดัพลงังานในชวีติประจ�าวนั

โดยตั้งเป้าหมายของส�านักงานในระยะ	1	ปี	ดังน้ี	(1)	ลดขยะมูลฝอยร้อยละ	5	(2)	ลดจ�านวนพลาสติกหูหิ้วร้อยละ	10

(3)	ลดจ�านวนแก้วพลาสตกิร้อยละ	10	และ	(4)	ลดการใช้โฟมบรรจอุาหารร้อยละ	100	นอกจากนี	้เพือ่เป็นแนวทางรองรบั

นโยบายด้านสิง่แวดล้อมซึง่คาดว่าจะมเีพ่ิมขึน้ในระยะต่อไป	จงึได้เริม่ศึกษาเครือ่งมอืการระดมทุนโดยการออกตราสารหนี้

เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม	(Green	Bond)	ซ่ึงในบทความนี้จะกล่าวถึง

ผลการศึกษาดงักล่าวทีร่วมถงึคณุสมบตัแิละประโยชน์	ตลอดจนการน�า

ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาใช้ในการระดมทุนในระยะต่อไป

	 ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม	(Green	Bond)	คือ	

ตราสารหนีซ้ึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่จัดหาเงนิทนุส�าหรบัโครงการทีเ่ป็นมติร

ต่อสิ่งแวดล้อม	โดยมีหลักการของตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม	(Green	

Bond	Principles	:	GBP)	ที่ก�าหนดมาตรฐานประเภทโครงการ	กรอบ

การคัดเลือกโครงการ	แนวทางบริหารเงินทุนและการรายงานท่ีเป็นท่ี

ยอมรบัทัว่โลก	ซึง่ในบางภมูภิาค	เช่น	อาเซยีนได้มกีารก�าหนดมาตรฐาน

ASEAN	Green	Bond	Standards	(ASEAN	GBS)	ของตนเอง	โดยยึด

หลกัการของ	GBP	และเพิม่เตมิความชดัเจนในการก�าหนดวตัถปุระสงค์

การใช้เงินที่ไม่สามารถลงทุนในโครงการที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล	เป็นต้น	

ซ่ึงนับต้ังแต่มีการจัดท�า	GBP	ในปี	2557	ตลาดตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมทั่วโลกมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด	โดยปัจจุบันตลาด

ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	มียอดคงค้างทั้งสิ้น	623.02	พันล้าน

เหรียญสหรัฐ1	หรือประมาณ	19.93	ล้านล้านบาท	(ณ	เดือนพฤษภาคม	

2562)	ซึง่มผีูอ้อกตราสารหนีจ้ากกลุม่ต่างๆ	ได้แก่	องค์กรระหว่างประเทศ

(Supranational)	หน่วยงาน	(Agency)	รฐับาลต่างประเทศ	(Sovereign)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(Municipal)	สถาบันการเงิน	(Financial	

Institution)	และบริษัทเอกชน	(Corporate)

1 Environmental	Bond	Database	

ที่มา	:	Climate	Bond	Initiative

ที่มา	:	Climate	Bond	Initiative	

ที่มา	:	Environmental	Finance

สัดส่วนของผู้ออกตราสารหนี้ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วงเงินจ�าหน่ายตราสารหนี้ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรายปี
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					GBP	เป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับในการออกตราสารหนี้

เพือ่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	จดัท�าขึน้ในปี	2557	โดย	International	Capital

Market	Association	(ICMA)	ร่วมกับเครือข่ายนักลงทุน	เพื่อก�าหนด

มาตรฐานที่สนับสนุนความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลและส่งเสริมการ

พฒันาตลาดตราสารหนีเ้พือ่อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม	ตามหลกัการ	4	ข้อ	ดงันี้	

	 (1)	Use	of	Proceeds	ก�าหนดวตัถปุระสงค์การใช้เงนิทุนท่ีได้

จากการออกตราสารหนี้เพื่อใช้ในโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

โดยท่ัวไปจะจัดประเภทโครงการออกเป็น	10	ประเภท	ได้แก่	1)	พลังงาน

ทดแทน	2)	การประหยัดพลังงาน	3)	การลดหรือควบคุมมลภาวะ	4)	

การบริหารทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื	5)	การส่งเสริมความหลากหลาย

ทางชวีภาพบนผนืดนิและในน�า้	6)	ระบบการขนส่งทีส่ะอาด	7)	การบรหิาร

น�้าและจัดการน�้าเสียอย่างยั่งยืน	8)	การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

ภมูอิากาศ	9)	เทคโนโลยกีารผลติและกระบวนการท่ีเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

และ	10)	อาคารประหยัดพลังงาน

	 (2)	Project	Evaluation	and	Selection	สนับสนุนให้ผู้ออก

ตราสารหนีเ้ปิดเผยข้อมูลโครงการ	วธิกีารพจิารณาและคัดเลอืกโครงการ

ท่ีจะใช้เงนิทนุจากการออกตราสารหนีเ้พือ่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	โดยเสนอแนะ

ว่ากระบวนการในการคดัเลอืกดังกล่าวควรได้รบัการประเมนิจากหน่วยงาน

ภายนอก	(External	Review)	

	 (3)	Management	of	Proceeds	การบริหารจัดการเงินทุน

จากการออกตราสารหนี้ควรมีการจัดตั้งบัญชีย่อย	หรือมีกระบวนการ

ติดตามกระแสเงินในระหว่างที่รอการจัดสรรเงินทุน	โดยเสนอแนะให้

ผูต้รวจสอบภายนอก	(External	Reviewer)	ประเมินกระบวนการดังกล่าว

เพือ่ให้เกดิความโปร่งใส	และเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการออกตราสารหน้ี		

	 (4)	Reporting	ผูอ้อกตราสารหนีค้วรจดัท�ารายงานให้นักลงทนุ

รบัทราบข้อมูลความก้าวหน้าและผลการจดัสรรเงนิทุนจนกว่าจะเสรจ็สิน้

โครงการ	รวมทัง้รายงานความส�าเรจ็ของโครงการในรปูตวัชีว้ดัเชงิคณุภาพ

และปริมาณ	เช่น	ก�าลังผลิตไฟฟ้า	การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	และลด

การใช้น�้า	เป็นต้น	

Green Bond Principles (GBP) คืออะไร 
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	 ความแตกต่างของตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

ตราสารหนีท่ั้วไปท่ีสงัเกตได้	คอื	ผูอ้อกตราสารหนีเ้พือ่อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม	

จะมเีงือ่นไขการปฏิบัตเิพ่ิมเตมิจากการออกตราสารหนีท้ัว่ไป	โดยผู้ออก

จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของนักลงทุนเป้าหมายใน

การคดัเลอืกโครงการ	ตดิตามความก้าวหน้าและการบรหิารเงนิ	รวมถงึ

การจัดท�ารายงานต่อนักลงทุน	นอกจากนี้	เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของ

ตราสารหน้ีเพือ่อนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อม	ผูอ้อกตราสารหนีค้วรว่าจ้างผูต้รวจสอบ

ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญท�าการประเมินและจัดท�าความเห็นต่อ

ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรุ่นดังกล่าวว่าเป็นไปตามมาตรฐาน

ที่ก�าหนดหรือไม่	

	 อย่างไรกด็	ีแม้การออกตราสารหน้ีเพือ่อนรัุกษ์สิง่แวดล้อมจะมี

ขั้นตอนการท�างานเพิ่มมากขึ้น	รวมถึงอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการ

ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก	และ/หรือผู้จัดการจัดจ�าหน่าย	แต่ตลาด	

ตราสารหนีเ้พือ่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมยงัสามารถเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง	ส่วนหนึง่

อาจเป็นเพราะนกัลงทนุเริม่ให้ความส�าคญัต่อรปูแบบการลงทนุในกิจการ

ที่ยึดหลัก	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และบรรษัทภิบาล	

(Environment,	Social	and	Governance	:	ESG)	มากขึน้	เพราะเลง็เห็นว่า

ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อ	ผลประกอบการและการเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยนักลงทุนที่ลงนามรับหลักการการลงทุนที่รับผิดชอบ	(Principles	for	

Responsible	Investment	-	PRI)	ขององค์การสหประชาชาต	ิ(UN)	มจี�านวน

เพิม่ข้ึนอย่างรวดเรว็จากทกุภมูภิาคทัว่โลก	โดย	ณ	สิน้ปี	2561	มนัีกลงทุน

สถาบันที่ลงนามรับหลักการ	PRI	แล้วทั้งสิ้น	1,905	ราย	ซึ่งมีสินทรัพย์

ภายใต้การบริหารรวม	89.653	ล้านล้านเหรียญสหรัฐ	หรือประมาณ	

2,868	ล้านล้านบาท	ส�าหรับผูอ้อกตราสารหนีส่้วนใหญ่ตดัสินใจทีจ่ะออก

ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	เนื่องจากเห็นว่าเป็นเคร่ืองมือการ

ระดมทุนที่เป็นมาตรฐานและโปร่งใส	ซ่ึงจะสร้างความน่าเชื่อถือ	ปรับ

ภาพลักษณ์	และแสดงจุดยืนของประเทศ/องค์กรในการขับเคลื่อน

นโยบายด้านสิง่แวดล้อมอย่างเป็นรปูธรรม	ตลอดจนขยายฐานนักลงทนุ

ไปยงักลุม่นกัลงทนุทีใ่ห้ความส�าคญัด้าน	ESG	ทีก่�าลงัเตบิโตอย่างรวดเรว็

ทั่วโลกด้วย	

	 ในประเทศไทยปัจจุบันมีธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	

และบริษัท	บี.กริม	เพาเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	ที่เป็นกลุ่มบริษัทเอกชนที่

รเิริม่ออกตราสารหนีเ้พือ่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	ตลอดจนธนาคารกสกิรไทย

จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งออกหุ้นกู้เพ่ือความยั่งยืนเป็นรายแรกในปี	2561	

โดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ได้ออก

ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุน	ท่ี	ทจ.	76/2561	เรือ่งการยืน่แบบ

แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้	(ฉบับที่	16)	ก�าหนดให้

ผูเ้สนอขายหุน้กูเ้พือ่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมในประเทศไทยต้องเปิดเผยข้อมลู

เพิม่เตมิในการยืน่แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายตราสารหน้ี	(Filing)

แล้วด้วย	ในขณะท่ีกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	(กบข.)	จัดต้ัง	

ESG	-	Focused	Portfolio	เพือ่ลงทนุในกจิการท่ีผ่านเกณฑ์ประเมนิด้าน

ESG	ของ	กบข.	ในปี	2561	จากปัจจัยข้างต้นจึงสะท้อนให้เห็นว่า	

ประเทศไทยมีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานของกฎระเบียบ

ทีเ่กีย่วข้อง	โดยผูอ้อกตราสารหน้ี	และนกัลงทนุในประเทศเริม่ให้ความสนใจ

ในการระดมทุนผ่านรูปแบบตราสารหนี้ดังกล่าวและยึดหลักการ	ESG	

เพิ่มขึ้นด้วย	จึงมีแนวโน้มท่ีตลาดตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในประเทศจะเติบโตมากยิ่งขึ้นในระยะต่อไป				

		 ส�าหรบัหน่วยงานภาครฐัไทย	ตราสารหนีเ้พือ่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม

ถอืเป็นอกีนวตักรรมทีน่่าสนใจทีอ่าจน�ามาใช้ในการระดมทนุในโครงการ

เงินกู้ที่เข้าข่าย	เช่น	โครงการรถไฟฟ้า	โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์	โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า	และอาคารประหยัดพลังงาน	

เป็นต้น	ซึง่	สบน.	จะได้พจิารณาเพือ่เป็นอกีหนึง่ทางเลอืกในการระดมทนุ

ควบคูก่บัการประเมนิความพร้อมของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	และทางเลอืกอืน่

ในการระดมทุนต่อไป

ตัวอย่างตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ 

ผู้ออกตราสารหนี้ ประเภทโครงการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วนัจ�าหน่าย วงเงินจ�าหน่าย

โปแลนด์ พลงังานทดแทน	ระบบขนส่งทีส่ะอาด	และการบรหิารทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื ธ.ค.	2559 750	ล้านยูโร	

(26,775	ล้านบาท)

ฝรั่งเศส การประหยัดพลังงาน	ระบบขนส่งที่สะอาด	การลดขยะ	และการบริหาร

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ม.ค.	2560 7,500	ล้านยูโร

(267,750	ล้านบาท)	

อินโดนีเซีย พลังงานทดแทน	การประหยัดพลังงาน	ระบบขนส่งที่สะอาด	อาคารประหยัด

พลังงาน	และการเกษตรแบบยั่งยืน

ก.พ.	2561 1,250	ล้านเหรียญสหรัฐ	

(39,375	ล้านบาท)

รัฐบาลท้องถิ่น

ประเทศเดนมาร์ก

การบริหารน�้าและจัดการน�้าเสีย	ระบบท�าความร้อนในเขตปกครอง	การ

ประหยัดพลังงาน	และระบบการขนส่งที่สะอาด	

มิ.ย.	2560 500	ล้านยูโร		

(17,750	ล้านบาท)
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ภาระดอกเบีย้กบัการบรหิารหนีส้าธารณะ
: นำงสำวธิติพร ยงชัยหิรัญ เศรษฐกรปฏิบัติกำร 

บทบาทของ สบน. ในการบริหารหนีส้าธารณะ  
	 ภารกจิหลกัของ	สบน.	ได้แก่การระดมทนุให้ครบ

ตามความต้องการกูเ้งนิในแต่ละปี	ประกอบด้วย	(1)	การกู้

เงนิเพือ่ชดเชยการขาดดลุงบประมาณ	(2)	การกูเ้งนิเพือ่ใช้

ในโครงการลงทุนต่างๆ	โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานท่ีมี

วงเงนิสงูในระยะ	5	-	7	ปีข้างหน้า	และ	(3)	การกูเ้งนิเพ่ือรองรบั

การปรบัโครงสร้างหนีท่ี้ครบก�าหนด	นอกจากการระดมทนุ

ให้ครบตามความต้องการกูเ้งนิในแต่ละปี	สบน.	ยงับรหิารหน้ี

สาธารณะให้มีต้นทุนและความเสี่ยงที่เหมาะสม	

	 เราอาจจะคุ้นเคยกบัการใช้เกณฑ์หน้ีสาธารณะต่อ

GDP	ซึ่งปัจจุบันถูกก�าหนดในพระราชบัญญัติวินัยการเงิน

การคลงัของรฐั	พ.ศ.	2561	ต้องไม่เกนิร้อยละ	60	เพือ่จ�ากดั

ระดบัหนีไ้ม่ให้รฐับาลกูเ้งนิมากเกนิไปและยงัคงความสามารถ

ในการช�าระหนี้	หากพิจารณาข้อมูลย้อนหลังพบว่า	สบน.	

สามารถบรหิารหนีส้าธารณะให้อยูใ่นระดบัต�า่กว่าร้อยละ	50

แม้หนี้สาธารณะท่ีสูงขึ้นแต่ละปีจะเพิ่มขึ้นแต่	GDP	ก็มี

ขนาดเพิ่มขึ้นเช่นกัน
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หนี้สาธารณะต่อ GDP ปีงบประมาณ 2550 - 2561
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การเป็นหนีม้ต้ีนทนุเสมอ : ต้นทนุการกูเ้งนิของรฐับาลคอือะไร? 

	 ต้นทุนของการก่อหนี้ได้แก่	ดอกเบี้ย	ซ่ึงเป็นภาระผูกพันที่เรา

ต้องจ่ายทกุปีจนกว่าสญัญาเงินกู/้หนีค้รบก�าหนดหากไม่จ่ายจะถอืว่าผดินัด

ช�าระหนี	้(Default)	โดยผลของการกูเ้งนิทีเ่พิม่ขึน้น�ามาซ่ึงภาระดอกเบีย้

ที่มากขึ้น	แต่ในช่วง	10	ปีท่ีผ่านมาหนี้สาธารณะของไทยเพ่ิมขึ้นใน

แต่ละปีแต่ภาระดอกเบีย้รฐับาลไม่ได้เพ่ิมขึน้มากนัก	ซึง่เป็นผลจากวธิกีาร

กู้เงินของ	สบน.	ในอดตีทีใ่ช้เครือ่งมอืกูเ้งนิในประเทศจากการออกพนัธบตัร

รฐับาลตัง้แต่รุน่	5	-	10	-	15	-	20	-	30	-	50	ปีเป็นหลัก	โดย	สบน.	สามารถ

ระดมทุน/กูเ้งนิในช่วงสภาพแวดล้อมดอกเบ้ียต�า่มายาวนานประกอบกบั

Yield	Curve	ของพนัธบตัรรัฐบาลไทยซ่ึงเป็นเครือ่งมือการกูเ้งนิหลักของ

รัฐบาลท่ีมีลักษณะ	Flat	(ส่วนต่างดอกเบ้ียของการกู้เงินระยะส้ันกับ

ระยะยาวไม่ต่างกันมากนัก)	ส่งผลให้ต้นทุนเงินกู้ของรัฐบาลคงอยู่ใน

ระดับต�่า	และมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	ความเสี่ยงด้านอัตรา

ดอกเบี้ยและความเสี่ยงด้านการปรับโครงสร้างหนี้ที่ต�่าเช่นกัน

% ล้านบาท

หนี้สาธารณะต่อ GDP ปีงบประมาณ 2550 - 2561
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	 ท้ังนี้การเปรียบเทียบภาระดอกเบี้ยกับ	GDP	อาจเป็นตัวช้ีวัด

ท่ีไม่เหมาะสมเนือ่งจาก	GDP	ไม่ใช่เงนิทีรั่ฐบาลสามารถน�ามาช�าระดอกเบีย้

ได้โดยตรงจงึไม่สะท้อนความสามารถการช�าระหนีท้ีแ่ท้จรงิ	ในทางกลบักนั

เราจะใช้ตัวชี้วัด	“ภาระดอกเบี้ยต่อรายได้”	เป็นตัวชี้วัดต้นทุนการกู้เงิน

ของรัฐบาลว่ารายได้ทีรั่ฐบาลจดัเกบ็ได้ต้องน�าไปจ่ายภาระดอกเบีย้เท่าไหร่

ซ่ึงสะท้อนความสามารถในการช�าระหนี้ที่แท้จริงและเป็นตัวชี้วัดที่

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	(Credit	rating	agency)	ใช้ประเมิน

ความสามารถในการช�าระหนี้อีกด้วย

*ภาระดอกเบี้ยรัฐบาลไม่นับรวมดอกเบี้ยของหนี้	FIDF	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	2556	เป็นไปตามพระราชก�าหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้

ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	พ.ศ.	2555

ท�าไมการควบคุมภาระดอกเบี้ยต่อรายได้ถึงส�าคัญ?

 1. ภาระดอกเบี้ยไม่สามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้	เนื่องจาก

การบริหารเงินต้นที่ครบก�าหนดแบ่งเป็น	2	ส่วน	(1)	ได้รับงบช�าระคืน

ต้นเงินกูป้ระมาณ	2.5	-	3.5%	ของงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	(2)	เงนิต้น

ส่วนที่เหลือ	สบน.	สามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้	แต่ภาระดอกเบี้ยที่

ครบก�าหนดเป็นภาระทีต้่องจ่ายเตม็จ�านวนและไม่สามารถปรบัโครงสร้างหนีไ้ด้	

 2. อุปสรรคในการจัดสรรงบประมาณ	หากแบ่งรายจ่ายใน

งบประมาณออกเป็น	3	ส่วนหลัก	ได้แก่	รายจ่ายลงทุน	รายจ่ายประจ�า

และรายจ่ายช�าระคืนต้นเงินกู้	ซึ่งแหล่งเงินในการช�าระดอกเบี้ยมาจาก

งบประมาณรายจ่ายประจ�าโดยจัดสรรเพื่อช�าระดอกเบี้ยเต็มจ�านวน

ดังนั้นเมื่อภาระดอกเบี้ยสูงขึ้นจะเป็นอุปสรรคต่อการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อใช้ในงบรายจ่ายประจ�าและงบรายจ่ายในหมวดอื่นๆ	

 3. ความสามารถในการช�าระหนี้ลดลง	หากเปรียบเทียบกับ

หนีค้รวัเรอืนปกตหิากเรามภีาระในการจ่ายดอกเบ้ียเงนิกูท้ีส่งูขึน้จะส่งผล

ให้รายได้หลงัการจ่ายภาระดอกเบีย้ลดลง	เช่นเดยีวกบัรัฐบาลหากภาระ

ดอกเบี้ยท่ีสูงข้ึนแต่จัดเก็บรายได้เท่าเดิมก็ส่งผลให้ความสามารถใน

การช�าระหนี้ลดลงเช่นกัน

ปัจจัยที่ท�าให้ต้นทุนการกู้เงินรัฐบาล

(ภาระดอกเบี้ยต่อรายได้) สูงขึ้น

 1. ความต้องการกูเ้งนิสงูขึน้	จากปัจจยัต่างๆ	เช่นจากการด�าเนิน

นโยบายการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ	เหตุการณ์ไม่คาดคิดท�าที่ท�าให้

รฐับาลต้องกูเ้งนิเพือ่พยงุเศรษฐกจิในช่วงเศรษฐกจิตกต�า่	เป็นต้น	ซึง่การ

กู้เงินที่สูงขึ้นส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยสูงขึ้นด้วย

 2. การเปลี่ยนกลยุทธ์การกู้เงิน	โดยเลือกกลยุทธ์การกู้เงินที่มี

ความเสี่ยงต�่าแต่อาจน�ามาซึ่งต้นทุนที่สูงขึ้น	(Cost	-	Risk	Tradeoff)	ซึ่ง

เป็นกลยุทธ์ที่	สบน.	ใช้อยู่ในปัจจุบันคือการกู้เงินในประเทศเป็นหลัก

ผ่านการออกพันธบัตรรัฐบาลที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	ปิดความเส่ียงด้าน

อัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ต่างประเทศเม่ือสภาวะตลาดเอื้ออ�านวย	

(Hedged	FX	debt)	เป็นต้น	เนือ่งจากสภาพคล่องมากในตลาดการเงิน

ในประเทศส่งผลให้ต้นทนุการกูเ้งนิในประเทศต�า่จงึเป็นโอกาสทีด่ทีี	่สบน.

ได้	lock	-	in	ต้นทุนการกู้เงินในช่วงเวลาท่ีผ่านมา		ซึ่งในอนาคตหาก

เป็นสภาพแวดล้อมดอกเบีย้ขาขึน้	สบน.	อาจพจิารณาปรบัเปล่ียนกลยทุธ์

การกู้เงินบางส่วนได้
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 3. เส้นอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลไทย (Thai Government

Bond Yield curve)	ปรับสูงขึ้น	ถึงแม้จะส่งผลดีต่อนักลงทุนเนื่องจาก

ได้ผลตอบแทนจากกการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยเพิ่มขึ้น	แต่ใน

ทางกลับกนั	สบน.	(ผูกู้)้	ใช้พนัธบัตรรฐับาลเป็นเครือ่งมอืหลักในการกูเ้งนิ

จะมต้ีนทุนการกู้เงินสงูข้ึน	โดยปัจจยัทีท่�าให้	Yield	curve	ของพนัธบตัร

รัฐบาลไทยปรับขึ้น	ได้แก่

	 -	สภาพแวดล้อมดอกเบีย้ขาขึน้	(Interest	rate	hike	environment)

จากการด�าเนนินโยบายการเงนิแบบตงึตัวโดยการปรับขึน้ดอกเบีย้นโยบาย

ของธนาคารกลางในหลายประเทศรวมถงึธนาคารแห่งประเทศไทย	ซึง่อาจ

ท�าให้อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นปรับขึ้นส่งผลให้	Yield	curve	ปรับสูงขึ้น

	 -	วิกฤตสภาพคล่องในประเทศ	โดยนักลงทุนขายพันธบัตร

รัฐบาลมากขึ้นหรือลดความต้องการในการถือครองพันธบัตรรัฐบาล

จากปัจจัยต่างๆ	เช่น	ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองส่งผลให้

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลง	การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ

ธนาคารกลางในต่างประเทศ	การแย่งสภาพคล่องในประเทศระหว่าง

ภาคเอกชนกับรัฐบาลโดยการระดมทุนด้วยการออกพันธบัตร	เป็นต้น	

	 -	การเปลีย่นแปลงความต้องการของนกัลงทนุ	โดยเปลีย่นจาก

การลงทุนในสนิทรพัย์ความเสีย่งต�า่อย่างพนัธบตัรรัฐบาลลงทนุไปลงทนุ

ในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น	เช่น	อสังหาริมทรัพย์	ตลาดหุ้น	เป็นต้น	

 4. ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ลดลง	จากปัจจัยต่างๆ	

เช่น	มาตรการค่าลดหย่อนภาษต่ีางๆ	ภาวะเศรษฐกจิตกต�า่ท�าให้รฐับาล

เก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าหมาย	เป็นต้น	ซึ่งหากรายได้จัดเก็บได้น้อยลง

อาจส่งผลให้รัฐบาลต้องกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้น	

รวมถึงดอกเบี้ยต่อรายได้ก็เพิ่มขึ้นด้วย

แนวทางการบริหารต้นทุนของหนี้สาธารณะในปัจจุบัน

	 1.	กลยทุธ์การบรหิารหน้ีสาธารณะระยะปานกลาง	(Medium	-

Term	Debt	Management	Strategy	:	MTDS)

	 MTDS	คือ	การก�าหนดสดัส่วนหนีเ้ป้าหมายในระยะปานกลาง

(Target	Debt	Composition)	ที่ค�านึงถึงต้นทุนและความเสี่ยง	(Cost	-

Risk	tradeoff)	เป็นแนวทางทีแ่นะน�าโดยธนาคารโลก	(World	Bank)	และ

Debt	Office	ในหลายประเทศได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างแพร่หลาย

สบน.	เริ่มจัดท�า	MTDS	คร้ังแรกในปีงบประมาณ	2560	โดยการจัดท�า

กลยทุธ์การบรหิารหนีร้ะยะปานกลางส�าหรับปีงบประมาณ	2561	-	2565	

เพือ่เป็นเครือ่งมือในการก�ากบัการกูเ้งินและตดิตามต้นทนุและความเสีย่ง

ของหนีร้ฐับาล	ซึง่ในการท�า	MTDS	ต้องมกีารทบทวนทกุปีเพือ่ประเมนิว่า

กลยทุธ์การกูเ้งนิปัจจุบันสอดคล้องกบัสภาวะตลาดและปัจจยัทางเศรษฐกจิ

ต่างๆ	ท่ีเปลีย่นแปลงหรอืไม่	รวมถงึการคาดการณ์	Yield	curve	ซ่ึงเป็น

ตัวแปรส�าคัญในการก�าหนดกลยุทธ์การกู้เงินของ	สบน.	ว่าต้นทุนของ

กลยุทธ์การกู้เงินที่เลือกคุ้มค่า/เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรือไม่

	 2.	การก�ากบัต้นทนุและความเสีย่งหนีส้าธารณะภายใต้	พ.ร.บ.

วินัยการเงินการคลังด้วย	4	ตัวชี้วัด

1.	หนี้สาธารณะ	ต่อ	GDP ไม่เกินร้อยละ	60

2.	ภาระหนี้ของรัฐบาล	ต่อ	ประมาณการ

รายได้ประจ�าปีงบประมาณ
*ภาระหนีข้องรฐับาลประกอบด้วย	ภาระเงินต้น	และ	ดอกเบ้ีย

ของรัฐบาล

ไม่เกินร้อยละ	35

3.	หน้ีสาธารณะทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ	ต่อ

หนี้สาธารณะทั้งหมด

ไม่เกินร้อยละ	10

4.	ภาระหนีส้าธารณะทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ

ต่อ	รายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ

ไม่เกินร้อยละ	5

	 การควบคุมภาระดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้

และไม่เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินนโยบายการคลังรวมถึงการจัดสรร

งบประมาณเป็นภารกิจหนึ่งที่ส�าคัญของ	สบน.	แม้ในอนาคต	สบน.	

เผชิญกับความท้าทายในการบริหารดอกเบี้ยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ	ทั้ง

ความต้องการเงินกู้ที่สูงเพื่อใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและตอบสนอง

ยทุธศาสตร์ชาตใินด้านต่างๆ	ความผันผวนในตลาดการเงนิทีส่งูขึน้ซึง่อาจ

กระทบต่อต้นทุนการกูเ้งินในอนาคต	รวมถงึปัจจยัท่ีอาจกระทบการเตบิโต

ของเศรษฐกจิ	อย่างไรกดี็	ด้วยกลยทุธ์การกูเ้งนิของ	สบน.	ในอดตีทีเ่น้น

ความเสีย่งต�า่และ	lock	-	in	ต้นทุนในระยะยาวท�าให้	สบน.	สามารถกูเ้งนิ

ในต้นทุนและความเสี่ยงท่ีต�่าส่งผลให้	Portfolio	หนี้รัฐบาลมีภูมิคุ้มกัน

และสามารถรองรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆ	ในอนาคตได้	

	 นอกจากน้ีการก่อหนี้ในวันน้ีจะส่งผ่านภาระให้คนรุ่นถัดไป	

ดังนั้นนอกจากการพิจารณาต้นทุนเงินกู้แล้ว	เราควรค�านึงความคุ้มค่า

ของการก่อหนี้สาธารณะว่าก่อให้เกิดประโยชน์กับคนรุ่นถัดไปหรือไม	่

ท้ังช่วยในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ	ลดความเหลื่อมล�้าของคนในสังคม	

ยกระดบัความเป็นอยู่ของคนในประเทศให้ดข้ึีนหรอืไม่	แม้ว่าต้นทนุเงนิกู้

ต�่าแต่ถ้าเม็ดเงินเหล่าน้ันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อาจกล่าวได้ว่าการใช้

เงินกู้เหล่านั้นไม่คุ้มค่าหรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควรก็เป็นได้
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บริหารหนีส้าธารณะอย่าง “ปลอดภัย”
ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ยั่งยืน   
: นำงสำวอัจฉรำ อำธำรมำศ นิติกรช�ำนำญกำร

 การกู้เงินถือเป็นเครื่องมือทางการคลังที่ส�าคัญของภาครัฐใน

การขับเคลือ่นนโยบายของรฐับาลทัง้ในภาวะปกตแิละเมือ่ประเทศประสบ

วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ	ซึ่งในการด�าเนินนโยบายดังกล่าวจะเกิด

ประสิทธิภาพอย่างย่ังยืนได้	รัฐบาลจ�าเป็นต้องรักษาความเข้มแข็งของ

ภาคการคลังทั้งระบบไปพร้อมๆ	กัน	ทั้งการคลังด้านรายได้	รายจ่าย	

ทรพัย์สิน	และหนีสิ้น	โดยในส่วนของการคลงัภาคหน้ีสนิ	รัฐบาลจะต้อง

รักษาความสมดุลระหว่างการ	“ก่อหนี้ใหม่”	ให้เกิดความคุ้มค่า	และมี

ประโยชน์สูงสุด	ขณะเดียวกันก็ต้องบริหารจัดการ	“หน้ีคงค้าง”

ให้มีต้นทุนและความเสี่ยงท่ีเหมาะสม	ควบคู่ไปกับ	“การช�าระหน้ี” 

อย่างมีเสถียรภาพ
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	 ในการด�าเนินนโยบายการคลังในอดีตที่ผ่านมา	(ปี	2544	-	2560)	รัฐบาลได้ยึดตัวชี้วัดและ

ค่าเป้าหมายภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง	(Fiscal	Sustainability	Framework)	เป็นแนวทาง

ในการจดัท�านโยบายการคลงัมาโดยตลอด1	โดยกรอบความยัง่ยนืทางการคลงัทีใ่ช้ล่าสดุ	ณ	เดอืนสิงหาคม

2552	ประกอบด้วย	4 ตัวชี้วัด	ดังนี้

1 กระทรวงการคลังโดยส�านักงานเศรษฐกจิการคลัง	ได้เริม่ก�าหนดกรอบความย่ังยนืการคลังครัง้แรกเมือ่ปี	2544	ในการประชมุคณะรฐัมนตรสัีญจร

ที่จังหวัดเชียงใหม่	และได้มีการทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับสภาวการณ์มาอย่างต่อเนื่อง

	 จะเหน็ได้ว่า	กรอบตวัชีว้ดัดังกล่าวมตีวัชีว้ดัระดับหนีส้าธารณะเพือ่ชีใ้ห้เห็นว่ารฐับาลได้ก่อหน้ีไป

เพือ่การลงทนุและเพิม่ผลผลติของประเทศ	(Productive	Spending)	ตามอัตราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ

ที่สูงขึ้น	และตัวช้ีวัดสัดส่วนงบลงทุน	เพื่อแสดงว่ารัฐบาลสามารถบริหารจัดการงบประมาณเพื่อใช้ใน

การพัฒนาประเทศผ่านงบลงทุนได้ตามค่าท่ีตั้งไว้เช่นเดียวกับตัวช้ีวัดสัดส่วนภาระหนี้ท่ีก�าหนดขึ้นเพื่อ

จ�ากดัปริมาณการจดัสรรงบช�าระหนีใ้นแต่ละปี	(เงนิต้นและดอกเบีย้)	ไม่ให้เกนิร้อยละ	15	ของงบประมาณ

รายจ่าย	ทั้งน้ี	เพื่อไม่ให้ภาระหนี้สินของประเทศไปเบียดบังรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่ถือเป็นรายจ่ายส�าคัญ

ในการพฒันาประเทศ	อย่างไรกต็าม	หากพจิารณาถงึภาพรวมในการบรหิารจดัการหนีส้าธารณะของประเทศ

จะพบว่า	ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังดังกล่าวยังขาดตัวชี้วัดด้านการช�าระหนี้และการบริหาร

ความเสีย่งของหนีส้าธารณะทีส่ามารถวดัระดบัความเสีย่งทางด้านการคลงัอย่างแท้จรงิ	นอกจากน้ี	ตวัชีวั้ด

ดังกล่าวยังเป็นเพียงกรอบนโยบาย	(Policy	Framework)	ท่ีไม่มีสภาพบังคับเป็นกฎหมาย	และที่ผ่านมา

ได้มีการทบทวนสัดส่วนค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้สอดคล้องและเหมาะสมตามสถานการณ์อยู่เสมอ

 ในปี 2561 ได้มีการบังคับใช้

พระราชบญัญตัวินัิยการเงนิการคลงัของรฐั

พ.ศ. 2561	ซ่ึงถอืเป็นแม่บทในการด�าเนนิงาน

ด้านการเงินการคลังของประเทศ	โดยมี

การก�าหนดกรอบวินัยท้ังในเชิงหลักการ

ปฏิบัติงาน	(Procedure	Rules)	และใน

กรอบวินัยท่ีควบคุมการด�าเนินนโยบาย	

การคลงัในเชงิตวัเลข	(Numerical	Rules)

ไว้อย่างรอบคอบและรัดกุม
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 ในส่วนของกรอบวินัยในด้านการบริหารหนี้สาธารณะ	ได้มี

การปรับปรุงและ	“ยกระดับ”	ตัวชี้วัดภายใต้กรอบความยั่งยืนทาง

การคลังเดิม	มาเป็นกรอบวินัยการคลังที่ก�าหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่มีสภาพ

บังคับเป็นกฎหมาย	ผ่านหลักเกณฑ์การจัดท�างบประมาณรายจ่ายของ

ประเทศ	ทั้งในส่วนของงบลงทุนและงบช�าระหนี้ภาครัฐ	ตามมาตรา	11	

และมาตรา	20	ของพระราชบัญญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั	พ.ศ.	2561

ดังนี้

หลักเกณฑ์การจัดท�างบประมาณรายจ่ายของประเทศ

 1. กรอบการตัง้งบประมาณรายจ่ายเพือ่การลงทนุ	ได้มีการปรับ

สดัส่วนงบลงทุนภายใต้กรอบความยัง่ยนืทางการคลงัเดมิ	จากทีก่�าหนด

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	25	เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ	20	ของงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปี	และต้องไม่น้อยกว่าวงเงนิทีข่าดดลุประจ�าปีนัน้2 	เพือ่ให้สอดคล้อง

กับโครงสร้างงบประมาณในระยะที่ผ่านมา	และเน้นย�้าหลักการส�าคัญ

ในการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล	เพ่ือให้การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล

งบประมาณ	จะต้องน�ามาใช้ส�าหรับรายจ่ายเพื่อการลงทุนเท่านั้น

 2. กรอบการตั้งงบประมาณเพื่อการช�าระหนี้ภาครัฐ	ก�าหนด

กรอบวินัยไว้	2	ส่วน	คือ	(1)	การตั้งงบประมาณเพื่อช�าระคืนต้นเงินกู	้

ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5 และไม่เกนิร้อยละ 3.5	ของงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปี	และ	(2)	การตั้งงบประมาณเพื่อช�าระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่าย

ในการกู้เงิน	ต้องตั้งตามภาระที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณนั้น3 

ท้ังน้ี	การก�าหนดสดัส่วนงบช�าระหนีภ้าครฐัดงักล่าวถอืเป็นความพยายาม

ของส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะที่ผลักดันให้มีการบรรจุกรอบวินัย

ด้านการช�าระหนีไ้ว้ในกฎหมายได้ส�าเร็จ	โดยให้ความส�าคญักบัการช�าระ

ดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายในการกูเ้งินทีถ่อืเป็นต้นทนุการกูเ้งินและเป็นลกัษณะ

รายจ่ายประจ�าของรฐับาล	จงึต้องมกีารจดัสรรงบประมาณอย่างครบถ้วน

และเพียงพอ	ส�าหรบัการจัดสรรงบเพือ่ช�าระคนืต้นเงนิกูม้หีลักการมาจาก

รฐับาลก่อหน้ีเพือ่ลงทุนในโครงการ	จงึจ�าเป็นต้องช�าระหนีท้ีก่่อขึน้ให้หมด

ภายในอายขุองสนิทรพัย์ของโครงการลงทนุภาครัฐ	(Depreciation	Life)

เพื่อไม่เป็นการผลักภาระหนี้ไปยังคนรุ ่นถัดไป	(Intergenerational	

Transfers)	และจากการผลการศกึษาของส�านกังานบรหิารหน้ีสาธารณะ4

พบว่า	การจดัสรรงบประมาณเพือ่ช�าระคืนต้นเงนิกูไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

ของงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	จะสามารถช�าระหนี้คงค้างที่รัฐบาลกู้

และรัฐบาลรับภาระได้ภายใน	50	-	60	ปี	ซึ่งสอดคล้องกับอายุโครงการ	

แต่อย่างไรก็ตาม	เนื่องจากข้อจ�ากัดของโครงสร้างงบประมาณยังไม่

สามารถด�าเนนิการตามสดัส่วนเป้าหมายได้อย่างต่อเนือ่ง	ดงันัน้	เพือ่ให้

รัฐบาลสามารถบริหารงบประมาณได้	คณะกรรมการนโยบายการเงิน

การคลงัของรฐัจงึได้ก�าหนดสดัส่วนงบช�าระคืนต้นเงนิกูเ้ป็นช่วง	(Range)

ระหว่างร้อยละ	2.5	-	3.5	ของงบประมาณรายจ่าย	โดยมีค่ากลางที่

ร้อยละ	3	เป็นค่าเป้าหมายท่ีเหมาะสม	(Optimum)	ทีจ่ะเกดิความย่ังยนื

ทางการคลัง

2 มาตรา	20	(1)	แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ	พ.ศ.	2561	
3	มาตรา	11	(4)	แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ	พ.ศ.	2561	และประกาศ

		คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลงัของรฐั	เรือ่ง	ก�าหนดสดัส่วนต่างๆ	เพือ่เป็นกรอบวนัิย

		การเงินการคลังของรัฐ	พ.ศ.	2561
4	โครงการวิจัย	เรื่อง	การพัฒนากรอบการช�าระหนี้ของรัฐบาลเพื่อการรักษาวินัยการคลัง

		อย่างยั่งยืน	(2558)
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5	มาตรา	50	แห่งพระราชบัญญัติวินยัการเงินการคลงัของรฐั	พ.ศ.	2561	และประกาศคณะกรรมการ

		นโยบายการเงินการคลังของรัฐ	เรื่อง	ก�าหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ	พ.ศ.	2561

	 ทัง้นี	้สัดส่วนตวัชีว้ดั 60 - 35 - 10 - 5	ได้มกีารก�าหนดโดยค�านงึ

ถึงความยั่งยืนทางการคลัง	กรอบวินัยในการก่อหน้ีและการบริหารหนี้

ที่เหมาะสมภายใต้โครงสร้างการคลังของรัฐบาลในระยะ	5	ปี	และ

แผนการคลังระยะปานกลาง	ตลอดจนมีการเปรียบเทียบแนวปฏิบัติใน

ทางสากล	(International	comparison)	ซ่ึงสัดส่วนตัวช้ีวัดภายใต้

มาตรา	50	ดังกล่าวสามารถใช้เป็นเครื่องมือชี้วัดระดับความเส่ียงด้าน

หนี้สาธารณะ	4	ด้าน	ดังนี้

	 1)	ควบคุมระดับหนี้สาธารณะ	เพื่อวัดคุณภาพในการก่อหนี้

ของประเทศทีใ่ช้เพ่ือการลงทุนและเพิม่ผลผลติของประเทศ	(Productive

Spending)	ตามอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น

	 2)	เป็นการเปรียบเทียบสัดส่วนภาระหนี้ที่ครบก�าหนดช�าระ

ภายในปีงบประมาณ	เทียบกับรายได้ของรัฐบาลในช่วงเวลาเดียวกัน	

เพื่อวัดความสามารถในการช�าระหนี้ที่ก่อขึ้น	(Debt	Affordability)	

	 3)	เพื่อควบคุมวงเงินการกู้เงินตราต่างประเทศและป้องกัน

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	(FX	risk)

	 4)	เพ่ือควบคุมภาระหน้ีที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศของ

รฐับาล	ให้สอดคล้องกบักระแสรายได้ทีเ่ป็นสกลุเงนิตราต่างประเทศของ

ประเทศ	(Debt	Service	Ratio)	และส่งเสริมให้มีการปิดความเสี่ยง

ด้านอัตราแลกเปลี่ยน	(FX	risk)

	 นอกจากนี้	เพื่อให้มีการติดตามผลการด�าเนินการตามกรอบ

ที่ก�าหนด	ภายใต้กฎหมายดังกล่าวได้ก�าหนดให้กระทรวงการคลังมี

การรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างและสัดส่วนหน้ีที่เกิดขึ้นจริง

ต่อคณะกรรมการนโยบายการเงนิการคลงัของรฐัและคณะรฐัมนตรเีพือ่ทราบ

อย่างต่อเนื่อง	อย่างไรก็ตาม	หากมีเหตุจ�าเป็นหรือปัจจัยแวดล้อมท่ี

เปลี่ยนแปลงไปท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการภายใต้สัดส่วนตัวชี้วัดได้	

กระทรวงการคลงัจะต้องรายงานเหตผุล	วธิกีาร	และระยะเวลาในการแก้ไข

และจัดการให้สัดส่วนหนี้ดังกล่าวอยู่ภายในกรอบท่ีก�าหนดเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีด้วย	

	 ส�านักงานบริหารหน้ีสาธารณะเชื่อมั่นว่า	กรอบวินัยในด้าน

การบรหิารหนีส้าธารณะภายใต้	พระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลังของรฐั

พ.ศ.	2561	ซึ่งครอบคลุมทั้ง	“การก่อหนี้ใหม่”	“การบริหารจัดการหนี้

คงค้าง”	และ	“การช�าระหนี”้	จะเป็นกลไกส�าคัญท่ีช่วยส่งสญัญาณเตอืน

ไปยงัหน่วยงานภาคการคลงัท่ีเกีย่วข้อง	ตลอดจนรัฐบาลซึง่เป็นผูก้�าหนด

นโยบายการคลังของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งจะเป็นเกราะ

ป้องกนัและเสรมิสร้างความเขม็แขง็ของภาคการคลงั	และช่วยให้เครือ่งมอื

การกู้เงินของรัฐบาลเป็นช่องทางสุดท้าย	(Last	Resort)	ในการระดมทุน

ของประเทศได้อย่างยั่งยืน

	 นอกจากกรอบวินัยในการก่อหนี้ใหม่และการช�าระหน้ีแล้ว	

ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะยังได้ผลักดันให้มีการบรรจุ	“ตัวชี้วัดด้าน

การบริหารหนี้สาธารณะ”	ที่ส�าคัญไว้ในกฎหมาย	เพื่อเติมเต็มให้มี

เครือ่งมอืทีส่ามารถสะท้อนถงึความสามารถในการบริหารจดัการหน้ีของ

รัฐบาลที่ครอบคลุมในทุกมิติ	ซึ่งปรากฏในสัดส่วนหนี้	4	ตัวช้ีวัดภายใต้

บทบัญญัติมาตรา	50	ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ

พ.ศ.	2561	ดังนี้ 5
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5 งบการเงินของ
ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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ส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ
(หน่วย	:	บาท)

สินทรัพย์

	 สินทรัพย์หมุนเวียน

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 15,666,477,246.66

	 	 ลูกหนี้ระยะสั้น 6 10,097,392,009.81

	 	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 7 155,508,037,249.86

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8 1,402,310,734.49

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 182,674,217,240.82

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

	 	 เงินให้กู้ยืมระยะยาว 9 154,084,060,708.12

	 	 อาคาร	และอุปกรณ์ 10 21,661,239.70

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11 4,380,869.84

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 154,110,102,817.66

รวมสินทรัพย์ 336,784,320,058.48
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ส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ
(หน่วย	:	บาท)

หนี้สิน

	 หนี้สินหมุนเวียน

	 	 เจ้าหนี้ระยะสั้น 12 49,930,857,482.12

	 	 เงินกู้ยืมระยะสั้น 13 160,613,663,696.36

	 	 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี 14 464,931,969,906.18

	 	 เงินรับฝากระยะสั้น 15 3,978,238,950.68

	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 16 377,616,297.80

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 679,832,346,333.14

	 หนี้สินไม่หมุนเวียน

	 	 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 17 29,157.95

	 	 เงินกู้ยืมระยะยาว 18 4,948,267,435,809.52

	 	 เงินกู้อื่น 19 11,000,000,000.00

	 	 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 1,000,000.00

	 	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 6,718,744,382.26

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 4,965,987,209,349.73

รวมหนี้สิน 5,645,819,555,682.87

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน (5,309,035,235,624.39)

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

	 ทุน 20 (1,745,948,795,386.54)

	 รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม 21 (3,563,086,440,237.85)

รวมสินทรัพย์/ส่วนทุนสุทธิ (5,309,035,235,624.39)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
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หมายเหตุ
(หน่วย	:	บาท)

รายได้

	 รายได้จากงบประมาณ 22 213,730,609,593.43

	 รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล 23 6,245,152.82

	 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 24 42,040.00

	 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 25 77,835,028,041.20

	 รายได้อื่น 26 2,923,706,712.01

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 294,495,631,539.46

ค่าใช้จ่าย

	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 27 90,704,424.67

	 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 28 9,508,504.90

	 ค่าตอบแทน 29 1,845,870.00

	 ค่าใช้สอย 30 398,304,697.94

	 ค่าวัสดุ 31 666,842.57

	 ค่าสาธารณูปโภค 32 4,301,471.50

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 33 12,793,146.98

	 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 34 1,595,893,313.57

	 ค่าใช้จ่ายอื่น 35 512,086,402,828.07

รวมค่าใช้จ่าย 514,200,421,100.20

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน (219,704,789,560.74)

	 ต้นทุนทางการเงิน (165,875,462,880.42)

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานตามปกติ (385,580,252,441.16)

	 รายได้แผ่นดินสุทธิ 106,877,184.71

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (385,473,375,256.45)

ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
งบแสดงผลการด�าเนนิงานทางการเงนิ

ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของ

รายงานการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
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ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 1  ข้อมูลทั่วไป

	 ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	(สบน.)	เป็นส่วนราชการในระดับกรม	สังกัดกระทรวงการคลัง	จัดตั้งขึ้นเม่ือวันท่ี	9	ตุลาคม	2545

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	2545

	 สบน.	เป็นองค์กรที่มีภารกิจเสนอแนะนโยบาย	รวมท้ังด�าเนินการก่อหน้ีและบริหารหนี้สาธารณะ	โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศ

โดยมบีทบาทด้านงานบรหิารจดัการหนีส้าธารณะในฐานะหน่วยงาน	(Agency)	ซึง่ด�าเนนิการตามภารกจิเช่นเดียวกบัส่วนราชการอ่ืน	และงานบรหิารหนีส้าธารณะ

ในฐานะหน่วยงานกลาง	(Core	Agency)	ประกอบไปด้วย	การก่อหนี้ท่ีกระทรวงการคลังได้ผูกพันในฐานะผู้กู้ในนามรัฐบาลของราชอาณาจักรไทย	

ทั้งหนี้ในประเทศและต่างประเทศ	การบริหารจัดการหนี้คงค้าง	รวมถึงการบริหารการช�าระหนี้

หมายเหตุ 2  เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

	 งบการเงินนีจ้ดัท�าขึน้ตามรูปแบบการน�าเสนอรายงานการเงนิ	ตามหนังสอืกรมบัญชกีลาง	ด่วนทีส่ดุท่ี	กค	0410.3/ว	357	ลงวนัท่ี	15	สงิหาคม	2561

เรื่อง	รูปแบบการน�าเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ

หมายเหตุ 3  มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

	 ด�าเนินการตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	พ.ศ.	2561

หมายเหตุ 4  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 4.1	รายงานการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง	(Accrual	basis)	โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	ฉบับท่ี	1

	 เรือ่ง	การน�าเสนอรายงานการเงนิ	ตามประกาศกระทรวงการคลงั	เรือ่ง	มาตรฐานการบัญชภีาครฐัและนโยบายการบัญชภีาครฐั	พ.ศ.	2561

	 เมื่อวันที่	20	กันยายน	2561

	 4.2	เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด	เช่น	เงินทดรองราชการ	บนัทกึรบัรูเ้มือ่ได้รบัเงนิ	และบนัทึกบญัชคีูก่บัเงนิทดรองราชการรบัเงนิจากคลงั

	 ระยะยาว

	 4.3	ลูกหนี้เงินยืม	บันทึกรับรู้ตามจ�านวนเงินในสัญญายืม	ไม่ว่าจะจ่ายจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ

	 4.4	รายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ	บันทึกเป็นรายได้จากเงินงบประมาณค้างรับ	ณ	วันที่จัดท�ารายงานหรือ	ณ	วันสิ้นปีงบประมาณ	

	 ตามจ�านวนเงินงบประมาณที่ยังไม่ได้รับตามฎีกาเหลื่อมจ่าย	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	หรือ	เงินงบประมาณค้างเบิกข้ามปี

	 4.5	รายได้ค้างรับ	บันทึกตามจ�านวนเงินที่ยังไม่ได้รับจนถึงสิ้นปีงบประมาณ

	 4.6	วัสดุคงเหลือ	แสดงในราคาทุน	โดยตีราคาวัสดุคงเหลือตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

	 4.7	ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า	เป็นส่วนลดที่ให้แก่ผู้ประมูลตั๋วเงินคลัง	และตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	(R	-	Bill)

	 4.8	เงินให้กู้ระยะยาวแก่รัฐวิสาหกิจ	เป็นเงินให้ยืมแก่รัฐวิสาหกิจ	บันทึกรับรู้ตามจ�านวนเงินในสัญญากู้เงิน

	 4.9	อาคารและอุปกรณ์	(สุทธิ)	เป็นสินทรัพย์ท่ีมีมูลค่าต่อหน่วยต่อชุดหรือต่อกลุ่ม	ตั้งแต่	30,000	บาท	ขึ้นไปเฉพาะท่ีซื้อหรือได้มาตั้งแต่

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2540	-	2545	ส�าหรับรายการที่จัดซื้อหรือได้มาในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2546	เป็นต้นไป	จะรับรู้เฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่	

	 5,000	บาท	ขึ้นไป	โดยแสดงราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม

	 4.10	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ)	แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
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	 4.11	เจ้าหนี้	บันทึกรับรู้เจ้าหนี้จากการซื้อสินค้าหรือบริการ	เม่ือหน่วยงานได้ตรวจรับสินค้าหรือบริการจากผู้ขายแล้ว	แต่ยังไม่ได้ช�าระเงิน	

	 และสามารถระบุมูลค่าสินค้าหรือบริการได้ชัดเจน

	 4.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	เกิดขึ้นจากข้อก�าหนดของกฎหมาย	ข้อตกลงในสัญญา	หรือจากบริการท่ีได้รับ	เช่น	เงินเดือนหรือค่าจ้างค้างจ่าย	

	 ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานค้างจ่ายและดอกเบี้ยค้างจ่าย	โดยการประมาณค่าตามระยะเวลาท่ีเกิดค่าใช้จ่ายนั้น	ส�าหรับใบส�าคัญค้างจ่ายจะรับรู้

	 เมื่อได้รับใบขอเบิกเงินจากข้าราชการ	พนักงานราชการ	หรือลูกจ้าง	รวมถึงการรับใบส�าคัญที่ทดรองจ่ายจากเงินทดรองราชการ

	 4.13	รายได้รับล่วงหน้า	บันทึกรับรู้รายได้รับล่วงหน้า	เมื่อได้รับเงินตามจ�านวนการใช้จ่ายเงินรวมถึงการรับเงินสนับสนุน

	 4.14	เงินกู้ระยะสั้น	เป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย	ซึ่งเป็นส่วนของงานหนี้สาธารณะ	ประกอบด้วย

	 	 1)	เงนิกูใ้นประเทศ	ได้แก่	เงินกูท้ีเ่กดิจากการออกตัว๋เงนิคลงั	(T	-	Bill)	ตัว๋สัญญาใช้เงนิระยะสัน้	(R	-	Bill	และ	PN)	เงินกูร้ะยะส้ัน

	 	 จากสถาบันการเงิน	และส่วนที่จะครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีของพันธบัตรรัฐบาล	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	(PN)	และสัญญาเงินกู้

	 	 ระยะยาว	(Long	Term	Loan)

	 	 2)	เงินกู้ต่างประเทศ	ได้แก่	ตั๋ว	Euro	Commercial	Paper	(ECP)	และเงินกู้ตามสัญญากู้เงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

	 4.15	เงินกู้ระยะยาว	เป็นเงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย	ซึ่งเป็นส่วนของงานหนี้สาธารณะ	ประกอบด้วย

	 	 1)	เงินกู้ในประเทศ	ได้แก่	เงินกู้ที่เกิดจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน	สัญญาเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน	และพันธบัตร

	 	 ซึง่พนัธบตัรรบัรูต้ามมลูค่าทีต่ราไว้บวกหรอืหักด้วยส่วนเกนิหรอืส่วนต�า่กว่ามูลค่าพนัธบัตรท่ีเกดิขึน้เม่ือมีการออกจ�าหน่ายพนัธบตัร	

	 	 และทยอยรับรู้ส่วนเกินและส่วนต�่ากว่ามูลค่าตามอายุพันธบัตรโดยวิธีเส้นตรง

	 	 2)	เงินกู้ต่างประเทศ	ได้แก่	เงินกู้ตามสัญญากู้เงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

	 4.16	หนีส้าธารณะ	หมายถงึ	หนีท้ีก่ระทรวงการคลงั	หน่วยงานของรฐั	หรอืรฐัวิสาหกจิกู	้หรอืหนีท้ีก่ระทรวงการคลงัค�า้ประกนั	แต่ไม่รวมถงึ

	 หนีข้องรฐัวสิาหกจิทีท่�าธรุกจิให้กูย้มืเงนิ	ธรุกจิบรหิารสนิทรพัย์	หรอืธรุกจิประกนัสนิเชือ่	โดยกระทรวงการคลงัไม่ได้ค�า้ประกนั	และหน้ีของ

	 ธนาคารแห่งประเทศไทย

	 4.17	การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	ได้บันทึกสินทรัพย์และหนี้สินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศตามวันท่ีเกิดรายการด้วยสกุลเงินตรา

	 ต่างประเทศนัน้ๆ	และแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น	ณ	วนัท่ีเกดิรายการ	โดยสนิทรพัย์และหนีสิ้นคงเหลอื	ณ	วนัจดัท�ารายงาน

	 หรอื	ณ	วนัสิน้ปีงบประมาณ	ได้แปลงค่าเงนิตราต่างประเทศของทรพัย์สนิและหนีส้นิคงเหลอื	โดยใช้อัตราซือ้ส�าหรบัสนิทรพัย์	และอตัราขาย

	 ส�าหรับหน้ีสิน	ตามอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย	ก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการแปลงค่าดังกล่าวรับรู้

	 เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 4.18	ทุน	รับรู้เมื่อเริ่มปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน

	 4.19	การรับรู้รายได้

	 	 4.19.1	รายได้จากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติค�าขอเบิกจากกรมบัญชีกลาง

	 	 4.19.2	รายได้อื่น	รับรู้ตามเกณฑ์คงค้างเมื่อเกิดรายการ

	 4.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและค่าใช้จ่ายงบกลาง	รับรู้เมื่อเกิดค่าใช้จ่าย

	 4.21	ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ�าหน่าย	ค�านวณโดยวธิเีส้นตรงไม่มรีาคาซาก	(ราคาซาก	=	0)	สนิทรพัย์ทีห่มดอายุการใช้งานแล้วให้คงมลูค่า

	 ไว้ในบัญชี	1	บาท	จนกว่าจะมีการจ�าหน่ายสินทรัพย์ออกจากระบบบัญชี	การตีราคาสินทรัพย์	การคิดค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายได้

	 ก�าหนดประเภทสินทรัพย์และอายุการใช้งานของสินทรัพย์ตามหลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
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หมายเหตุ 5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย	:	บาท)

เงินทดรองราชการ 1,000,000.00

เงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทยจากเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ 815,510,650.97

เงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทยจากการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟู 1,265,479,706.61

เงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 3,414,666,733.12

เงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทยจากการกู้เงินเพื่อการบริหารหนี้ 5,719,496,514.66

เงินฝากคลัง 4,450,323,641.30

รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15,666,477,246.66

หมายเหตุ 6  ลูกหนี้ระยะสั้น
(หน่วย	:	บาท)

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 93,620.00

รายได้ค้างรับ	-	หน่วยงานภาครัฐ 1,023,018,382.04

รายได้ค้างรับ	-	บุคคลภายนอก 9,066,928,824.68

ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง 7,351,183.09

รวม ลูกหนี้ระยะสั้น 10,097,392,009.81

หมายเหตุ 7  เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
(หน่วย	:	บาท)

เงินให้กู้ยืม	-	รัฐวิสาหกิจ 15,093,663,696.36

เงินให้ยืม	-	หน่วยงานภาครัฐ 104,191,533,150.58

เงินให้กู้ยืมระยะยาวที่จะครบก�าหนด	1	ปี 36,222,840,402.92

รวม เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 155,508,037,249.86

หมายเหตุ 8  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(หน่วย	:	บาท)

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 568,058.97

ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า	-	ตั๋วเงินคลัง 1,401,742,675.52

รวม สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,402,310,734.49

หมายเหตุ 9  เงินให้กู้ยืมระยะยาว
(หน่วย	:	บาท)

เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	รัฐวิสาหกิจ 156,067,001,414.06

พักปรับมูลค่าเงินให้กู้ระยะยาว (1,982,940,705.94)

รวม เงินให้กู้ยืมระยะยาว 154,084,060,708.12
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หมายเหตุ 10  อาคาร และอุปกรณ์
(หน่วย	:	บาท)

ส่วนปรับปรุงอาคาร 16,435,425.05

หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	ส่วนปรับปรุงอาคาร (11,805,181.82)

ส่วนปรับปรุงอาคาร	-	สุทธิ 4,630,243.23

ครุภัณฑ์ส�านักงาน 11,202,241.45

หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	ครุภัณฑ์ส�านักงาน (6,328,425.68)

ครุภัณฑ์ส�านักงาน	-	สุทธิ 4,873,815.77

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5,298,722.00

หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (4,720,715.98)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	สุทธิ 578,006.02

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1,607,086.87

หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (1,536,425.30)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	สุทธิ 70,661.57

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1,610,345.57

หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (1,459,557.51)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	สุทธิ 150,788.06

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 146,862,362.11

หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (135,547,219.05)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	สุทธิ 11,315,143.06

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 119,097.22

หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (76,515.23)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	สุทธิ 42,581.99

ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ 238,610.00

หัก		ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ (238,610.00)

ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	สุทธิ -

รวม อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 21,661,239.70

หมายเหตุ 11  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย	:	บาท)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 60,273,727.50

หัก		ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม	-	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (55,892,857.66)

รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 4,380,869.84
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หมายเหตุ 12  เจ้าหนี้ระยะสั้น
(หน่วย	:	บาท)

เจ้าหนี้การค้า 10,595,186.71

เจ้าหนี้อื่น 47,711,495.75

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 49,919,535,150.41

ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดช�าระ (47,567,978.41)

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 286,773.40

ใบส�าคัญค้างจ่าย 296,854.26

รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น 49,930,857,482.12

หมายเหตุ 13  เงินกู้ยืมระยะสั้น
(หน่วย	:	บาท)

ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	ระยะสั้น 24,788,000,000.00

ตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้	(R-Bill) 120,732,000,000.00

สัญญาเงินกู้ระยะสั้น 15,093,663,696.36

รวม เงินกู้ยืมระยะสั้น 160,613,663,696.36

หมายเหตุ 15  เงินรับฝากระยะสั้น
(หน่วย	:	บาท)

เงินรับฝากอื่น 3,976,856,863.70

เงินประกันผลงาน 485,003.50

เงินประกันอื่น 897,083.48

รวม เงินรับฝากระยะสั้น 3,978,238,950.68

หมายเหตุ 16  หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(หน่วย	:	บาท)

ดอกเบี้ยจ่ายรับล่วงหน้า	 377,616,297.80

รวม หนี้สินหมุนเวียนอื่น 377,616,297.80

หมายเหตุ 14  ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี
(หน่วย	:	บาท)

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินบาท	ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี

	 -	พันธบัตรรัฐบาล 417,144,427,000.00

	 -	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	ระยะยาว 1,033,333,333.32

	 -	สัญญาเงินกู้ระยะยาว 41,111,840,402.92

รวม ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวสกุลเงินบาท ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 459,289,600,736.24

ส่วนของเงินกู้ระยะยาวสกุลเงิน	ตปท.	ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี

	 -	เงินกู้แผ่นดินสกุลเงินต่างประเทศ	-	ระยะยาว 5,642,369,169.94

รวม ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 464,931,969,906.18
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หมายเหตุ 19  เงินกู้อื่น
(หน่วย	:	บาท)

เงินกู้ยืมระยะยาว	-	หน่วยงานภาครัฐ	 11,000,000,000.00

รวม เงินกู้อื่น 11,000,000,000.00

หมายเหตุ 20 ทุน

	 สนิทรพัย์และหนีส้นิทีร่บัโอนจากกรมบญัชกีลางเนือ่งจากการโอนงานบรหิารหนีส้าธารณะมาให้	สบน.	ด�าเนินการโดยบันทึก

ยอดสินทรัพย์สุทธิไว้ในบัญชีทุน	จ�านวน	1,745,948,795,386.54	บาท	มีรายละเอียด	ดังนี้

(หน่วย	:	บาท)

เงินฝากธนาคารกรุงไทยสกุลเงินตราต่างประเทศเพื่อช�าระหนี้ 5,236,619,429.57

เงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ 2,512,108,225.06

ลูกหนี้ระยะยาว 65,992,740,695.12

ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด 5,515,958.65

รวมสินทรัพย์ 73,746,984,308.40

หมายเหตุ 18 เงินกู้ยืมระยะยาว
(หน่วย	:	บาท)

เงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงินบาท

	 -	พันธบัตรรัฐบาล 4,614,008,455,000.00

	 -	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	-	ระยะยาว 445,342,629,625.15

	 -	ส่วนเกินกว่ามูลค่า 157,114,129,713.42

	 -	ส่วนต�่ากว่ามูลค่า (33,257,914,332.35)

	 -	เงินกู้แผ่นดินสกุลเงินบาท	-	ระยะยาว 146,661,552,951.91

รวม	เงินกู้ระยะยาวสกุลเงินบาททั้งสิ้น 5,329,868,852,958.13

หัก		ส่วนของเงินกู้ระยะยาวสกุลเงินบาทที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี (459,289,600,736.24)

รวม	เงินกู้ระยะยาวสกุลเงินบาท	-	สุทธิ 4,870,579,252,221.89

เงินกู้ระยะยาวที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ

	 -	เงินกู้แผ่นดินสกุลเงินต่างประเทศ	-	ระยะยาว 83,029,811,738.25

	 -	ปรับมูลค่าเงินกู้แผ่นดินสกุลเงินต่างประเทศ	-	ระยะยาว 300,741,019.32

รวม	เงินกู้ระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศทั้งสิ้น 83,330,552,757.57

หัก		ส่วนของเงินกู้ระยะยาวสกุลเงิน	ตปท.	ที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี (5,642,369,169.94)

รวม	เงินกู้ระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศ	-	สุทธิ 77,688,183,587.63

รวม	เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิ 4,948,267,435,809.52

หมายเหตุ 17  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
(หน่วย	:	บาท)

รายได้รอการรับรู้		 29,157.95

รวม เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 29,157.95
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หมายเหตุ 20 ทุน (ต่อ)
(หน่วย	:	บาท)

หนี้สิน

	 ตั๋วเงินคลัง (170,000,000,000.00)

	 ตั๋วสัญญาใช้เงิน (70,000,000,000.00)

	 พันธบัตรรัฐบาล (1,254,725,625,639.20)

	 ตั๋ว	ECP (19,329,694,714.20)

	 เงินกู้ต่างประเทศของแผ่นดินระยะยาว (303,410,184,115.43)

รวมหนี้สิน (1,817,465,504,468.83)

หนี้สินสูงกว่าสินทรัพย์รับโอนเข้าบัญชีทุน (1,743,718,520,160.43)

												-	ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนสินทรัพย์และหนี้สินรับโอนที่เป็น				

										เงินตราต่างประเทศให้ถูกต้องตามที่กรมบัญชีกลางสั่งการโดย			

										บันทึกเป็นรายได้คู่กับบัญชีทุน

(2,230,275,226.11)

รวมทุนรับโอน	(ทุนเริ่มต้นตามเกณฑ์คงค้าง) (1,745,948,795,386.54)

หมายเหตุ 21  รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม
(หน่วย	:	บาท)

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา (3,177,613,116,065.05)

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิงวดนี้ (385,473,375,256.45)

(3,563,086,491,321.50)

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน 51,083.65

รวม	รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสะสม	ณ	วันสิ้นงวด (3,563,086,440,237.85)

หมายเหตุ 22  รายได้จากงบประมาณ
(หน่วย	:	บาท)

รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน

รายได้จากงบบุคลากร 62,914,720.23

รายได้จากงบด�าเนินงาน 26,976,943.88

รายได้จากงบลงทุน 8,609,266.60

รายได้จากงบกลาง 19,110,023.81

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 1,354,717,438.98

รายได้จากงบรายจ่ายอื่นช�าระหนี้ 212,148,411,080.27

หัก		เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ (479,243.73)

รวม	รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน	-	สุทธิ 213,620,260,230.04
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หมายเหตุ 22 รายได้จากงบประมาณ (ต่อ)
(หน่วย	:	บาท)

รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ	(เงินกันไว้เหลื่อมปีเบิกจ่ายปีปัจจุบัน)

รายได้จากงบด�าเนินงาน 3,156,152.73

รายได้จากงบลงทุน 1,700,868.66

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 8,293,271.21

รายได้จากงบรายจ่ายอื่นช�าระหนี้ 97,199,070.79

รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ 110,349,363.39

รวม รายได้จากงบประมาณ 213,730,609,593.43

หมายเหตุ 25  รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
(หน่วย	:	บาท)

รายได้จากการอุดหนุนเพื่อด�าเนินงานอื่น 77,747,796,836.93

รายได้จากการอุดหนุน	-	หน่วยงานภาครัฐ 40,421,837.68

รายได้จากการช่วยเหลือ	-	เพื่อการด�าเนินงานจากต่างประเทศ 10,760,256.98

รายได้ระหว่างหน่วยงาน	-	หน่วยงานรับเงินจากหน่วยงานอื่น 35,823,122.61

รายได้จากการบริจาค 225,987.00

รวม รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 77,835,028,041.20

หมายเหตุ 26  รายได้อื่น 
(หน่วย	:	บาท)

รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ 3,160,272,760.75

รายได้เงินนอกงบประมาณ 1,563,085.00

รายได้ระหว่างหน่วยงาน	-	เงินนอกงบประมาณตั๋วเงินคลัง 383,236,583,066.94

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	-	เงินนอกงบประมาณตั๋วเงินคลัง (303,475,346,481.24)

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	-	เงินกู้แปลงตั๋วเงินคลัง (80,000,000,000.00)

รายได้ระหว่างหน่วยงาน	-	ปรับเงินฝากคลัง 5,944,642,962.45

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	-	หน่วยงานโอนเงินนอกงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง (5,944,643,062.45)

รายได้อื่น 634,380.56

รวม รายได้อื่น 2,923,706,712.01

หมายเหตุ 23  รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล
(หน่วย	:	บาท)

รายได้จากเงินกู้ 6,245,152.82

รวม รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล 6,245,152.82

หมายเหตุ 24  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
(หน่วย	:	บาท)

รายได้ค่าบริการ 42,040.00

รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 42,040.00
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หมายเหตุ 27  ค่าใช้จ่ายบุคลากร
(หน่วย	:	บาท)

เงินเดือน 61,901,105.25

เงินตอบแทนเต็มขั้น 15,496.45

ค่าล่วงเวลา 134,410.00

ค่าจ้าง 15,253,941.42

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,009,895.49

ค่ารักษาพยาบาล 5,847,432.49

เงินช่วยการศึกษาบุตร 176,928.25

เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต 126,660.00

เงินชดเชย	กบข. 1,070,723.33

เงินสมทบ	กบข. 1,660,084.99

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 807,347.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 1,754,400.00

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 90,704,424.67

หมายเหตุ 28  ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ
(หน่วย	:	บาท)

บ�านาญ 7,051,885.44

เงินช่วยค่าครองชีพ 377,918.88

บ�าเหน็จตกทอด 1,121,363.20

บ�าเหน็จด�ารงชีพ 74,010.10

ค่ารักษาพยาบาล 816,327.28

เงินช่วยการศึกษาบุตร 67,000.00

รวม ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 9,508,504.90

หมายเหตุ 29  ค่าตอบแทน
(หน่วย	:	บาท)

ค่าตอบแทนเฉพาะงาน 1,845,870.00

รวม ค่าตอบแทน 1,845,870.00
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หมายเหตุ 30  ค่าใช้สอย
(หน่วย	:	บาท)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ 11,818,329.70

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างประเทศ 3,853,436.88

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ 727,002.42

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ 3,751,525.56

ค่าจ้างเหมาบริการ 22,699,940.66

ค่าจ้างที่ปรึกษา 20,336,485.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 693,625.00

ค่าเช่า 5,134,228.00

ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 328,775,239.33

ค่าประชาสัมพันธ์ 34,674.00

ค่าใช้สอยอื่น 480,211.39

รวม ค่าใช้สอย 398,304,697.94

หมายเหตุ 32  ค่าสาธารณูปโภค
(หน่วย	:	บาท)

ค่าไฟฟ้า 2,122,382.58

ค่าโทรศัพท์ 906,487.20

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 952,632.72

ค่าบริการไปรษณีย์ 319,969.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค 4,301,471.50

หมายเหตุ 31  ค่าวัสดุ 
(หน่วย	:	บาท)

ค่าวัสดุ 666,842.57

รวม ค่าวัสดุ 666,842.57
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หมายเหตุ 33  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
(หน่วย	:	บาท)

ค่าเสื่อมราคา	-	ส่วนปรับปรุงอาคาร 1,278,095.75

ค่าเสื่อมราคา	-	ครุภัณฑ์ส�านักงาน 886,770.78

ค่าเสื่อมราคา	-	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 257,910.43

ค่าเสื่อมราคา	-	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 21,561.51

ค่าเสื่อมราคา	-	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 55,846.94

ค่าเสื่อมราคา	-	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7,320,658.42

ค่าเสื่อมราคา	-	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 11,969.82

ค่าตัดจ�าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2,960,333.33

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 12,793,146.98

หมายเหตุ 35  ค่าใช้จ่ายอื่น
(หน่วย	:	บาท)

ก�าไร/ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ (1,250,318,670.31)

ขาดทุนจากการไถ่ถอนก่อนก�าหนด 2,266,153,633.86

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	-	กรมบัญชีกลางโอนเงินกู้ให้หน่วยงาน 3,582,239,768.70

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	-	กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 507,480,493,004.64

รายได้ระหว่างหน่วยงาน	-	หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง (4,265,808,429.38)

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	-	ปรับเงินฝากคลัง 4,273,643,520.56

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น 512,086,402,828.07

หมายเหตุ 36  ต้นทุนทางการเงิน
(หน่วย	:	บาท)

ดอกเบี้ยจ่าย 165,451,751,082.62

ค่าธรรมเนียมเงินกู้ 422,993,179.95

ต้นทุนทางการเงินอื่น 718,617.85

รวม ต้นทุนทางการเงิน 165,875,462,880.42

หมายเหตุ 34  ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
(หน่วย	:	บาท)

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	-	หน่วยงานภาครัฐ 1,128,468,204.36

ค่าใช้จ่ายโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน 449,375,918.79

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงาน	-	รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 10,760,256.98

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงานอื่น 7,288,933.44

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 1,595,893,313.57
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6 กิจกรรมในภาพรวมของ
ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

87
ANNUAL REPORT  2018



ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร

	 เมือ่วนัที	่26	ตลุาคม	2560	ในช่วงเช้า	นายประภาศ	คงเอยีด	ผูอ้�านวยการส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	น�าคณะผูบ้รหิาร	พร้อมด้วย

ข้าราชการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	(สบน.)	วางดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอันหาที่สุดมิได้	

	 ในช่วงเยน็	นางสาวพมิพ์เพญ็	ลดัพล	ีรองผู้อ�านวยการส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	พร้อมด้วยผูบ้รหิารและข้าราชการ	สบน.	เข้าร่วม

ปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชน	พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

บรมนาถบพิตร	ณ	ลานอเนกประสงค์	ชั้น	2	อาคารรัฐประศาสนภักดี	(อาคารบี)	ศูนย์ราชการฯ	แจ้งวัฒนะ
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พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ในการบรหิารจัดการด้านการเงนิการคลงั
ครัง้ที ่4 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

พิธีท�าบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

 เมื่อวันที่	5	ธันวาคม	2560	นางสาวพิมพ์เพ็ญ	

ลัดพลี	รองผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	

นางสาววราภรณ์	ปัญญศิริ	ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ	และนางสาวสริิภา	สตัยานนท์	เลขานกุารกรม

พร้อมด้วยข้าราชการ	สบน.	เข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร	

ถวายพระราชกศุลพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล

อดลุยเดช	บรมนาถบพติร	เนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวนัเฉลมิ

พระชนมพรรษา	วนัชาต	ิและวนัพ่อแห่งชาต	ิณ	พระลาน

พระราชวังดุสิต

	 เมื่อวันท่ี	8	กุมภาพันธ ์	2561	นางสาวศิรสา	กันต์พิทยา

รองผูอ้�านวยการส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	และนางสาวพมิพ์เพญ็	ลัดพลี

รองผูอ้�านวยการส�านกังานบรหิารหน้ีสาธารณะ	เข้ารบัมอบรางวลัองค์กรท่ีมี

ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	ครั้งที่	4	ประจ�าปี

งบประมาณ	พ.ศ.	2560	ประเภทรางวัล ประกาศเกียรติคุณด้านปลอด

ความรับผิดทางละเมิด ดี	โดยมีพลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตรี

เป็นประธานในการมอบรางวลั	ณ	ตกึสนัตไิมตร	ีท�าเนยีบรฐับาล	ถนนพษิณุโลก

เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร

	 ซึ่ง	สบน.	ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่	2	ติดต่อกัน	โดยในปีนี้	

สบน.	ได้รับรางวัลในระดับ	“ดี”	จากหน่วยงานที่เข้าประกวดทั้งหมด	225	

หน่วยงาน	รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลส�าหรับการด�าเนินงานหลังบ้านของ

หน่วยงาน	ทีแ่สดงถงึธรรมาภบิาล	และการปฏบิตังิานอย่างโปร่งใส	ชดัเจน

รอบคอบ	ปลอดการทุจริต	ซึง่จะเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอ่ืน	เพ่ือปฏบิตังิาน

ที่มีประสิทธิภาพและร่วมกันสร้างประโยชน์ให้แผ่นดินต่อไป
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พิธีสรงน�้าพระและรดน�้าขอพรผู้บริหารระดับสูง ประจ�าปี 2561

การประชุมประจ�าปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 51

	 เมือ่วนัที	่5	เมษายน	2561	ส�านกังานบริหารหนีส้าธารณะได้จดักจิกรรม

สรงน�้าพระและรดน�้าขอพรผู้บริหารระดับสูงประจ�าปี	พ.ศ.	2561	ในบรรยากาศ

แบบย้อนยุค	โดยมีอดีตผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ	นางพรรณี		

สถาวโรดม	และนายจกัรกฤศฏิ	์พาราพันธกลุ	รองปลดักระทรวงการคลงั	หวัหน้า

กลุม่ภารกจิด้านรายได้	ให้เกยีรติเข้าร่วมกจิกรรมในครัง้นี	้ท้ังนี	้นายประภาศ	คงเอยีด

ผู้อ�านวยการส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	เป็นประธานในพธิดัีงกล่าว	โดยบคุลากร

สบน.	ได้ร่วมกนัแต่งกายด้วยชดุผ้าไทย	เพือ่ร่วมกนัอนรัุกษ์วฒันธรรมและสบืสาน

ประเพณีไทยอันงดงาม

	 ระหว่างวันที่	3	-	6	พฤษภาคม	2561	ผู้บริหารส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะได้เข้าร่วมการประชุมประจ�าปีสภาผู้ว่าการธนาคาร

พัฒนาเอเชีย	ครั้งท่ี	51	การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน	+3	คร้ังที่	21	และการประชุมอื่นๆ	

ทีเ่กีย่วข้อง	โดยมรีฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเป็นหัวหน้าคณะ	พร้อมด้วยคณะผูแ้ทนกระทรวงการคลงั	ณ	กรงุมะนลิา	สาธารณรฐัฟิลปิปินส์	

และได้ร่วมการประชุมหารือทวิภาคีกับสถาบันการเงินเอกชนต่างประเทศต่างๆ	ในระหว่างการประชุมดังกล่าว	ได้แก่	Nomura	Securities	

HSBC	และ	MUFG
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งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 18 Money Expo 2018

	 		เมื่อวันที่	10	พฤษภาคม	2561	นายภูมิศักดิ์	อรัญญาเกษมสุข	ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะเข้าร่วมพิธีเปิด

งานมหกรรมการเงิน	คร้ังที่	18	Money	Expo	2018	โดยมีนายสมคิด	จาตุศรีพิทักษ์	รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี	พร้อมทั้งเข้าร่วม

เปิดบูธ	สบน.	เพื่อจ�าหน่ายพันธบัตรและประชาสัมพันธ์	สบน.	ในงานมหกรรมการเงิน	ครั้งที่	18	Money	Expo	2018	ณ	ชาเลนเจอร์	2	-	3

อิมแพ็ค	เมืองทองธานี

การประชุมเพื่อจัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อการด�าเนินการงานของประเทศ
(Country Operations Business Plan : COBP)

ระหว่างประเทศไทยและ ADB ส�าหรับปี พ.ศ. 2562 - 2564

	 เม่ือวันท่ี	18	พฤษภาคม	2561	นายธีรัชย์	อัตนวานิช	ท่ีปรึกษาด้านตลาด

ตราสารหนี	้เป็นประธานในการประชมุเพือ่จัดท�าแผนปฏิบตักิารเพือ่การด�าเนนิการงาน

ของประเทศ	(Country	Operations	Business	Plan	:	COBP)	ระหว่างประเทศไทย

และธนาคารพฒันาเอเชยีส�าหรบัปี	พ.ศ.	2562	-	2564	โดยมผีูแ้ทนจากธนาคารพฒันา

เอเชียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ	ณ	ห้องประชุมวายุภักษ์	1	

กระทรวงการคลัง
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การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและก�ากับการด�าเนินงานของผู้ค้าหลัก
ส�าหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง
(MOF Outright Primary Dealers : PDs) ครั้งที่ 1/2561

	 เมือ่วนัที	่22	พฤษภาคม	2561	นายภมูศิกัดิ	์อรญัญาเกษมสขุ	ผูอ้�านวยการส�านกังาน

บริหารหนีส้าธารณะ	เป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการคดัเลอืกและก�ากบัการด�าเนนิงาน

ของผูค้้าหลกัส�าหรบัธรุกรรมประเภทซ้ือขายขาดของกระทรวงการคลงั	(MOF	Outright	Primary

Dealers	:	PDs)	ครัง้ที	่1/2561	เพือ่พิจารณาผลการท�าหน้าท่ีของ	PDs	และการจัด	League	Table

รอบ	6	เดือนแรกของปีงบประมาณ	2561	(ต.ค.	2560	-	มี.ค.	2561)	ณ	ห้องประชุม	1	ชั้น	32	

อาคารทิปโก้

Moody's Investors Service เข้าพบรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
เพื่อขอรับค�าชี้แจงเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

และประชุมการส�ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย

	 เมือ่วันท่ี	23	พฤษภาคม	2561	Mr.	Christian	de	Guzman,	Vice	President	-	Senior	Credit	Officer	และ	Mr.	Matthew	Circosta,

Analyst	ผูแ้ทนจากบรษัิทจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื	Moody's	Investors	Service	ได้เข้าพบนายสมคดิ	จาตศุรพีทิกัษ์	รองนายกรฐัมนตร	ีโดยมี

ศ.ดร.	นฤมล	สอาดโฉม	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงการคลัง	และผู้บริหารพร้อมผู้แทนจาก	สบน.	เข้าร่วมหารอืและชีแ้จงเกีย่วกบัทศิทาง

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	ณ	ท�าเนียบรัฐบาล	โดยมุ่งหวังว่าการเข้าพบครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ	ซ่ึงจะ

น�าไปสู่การปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศต่อไป

	 นายธีรัชย์	อัตนวานิช	ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้	เป็นประธานในการประชุมการส�ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการจัดอันดับความ

น่าเชื่อถือของประเทศไทย	โดยบริษัท	Moody’s	Investors	Service	ณ	ห้องประชุม	401	ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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การซกัซ้อมความเข้าใจเกีย่วกบักรอบวนิยัการก่อหนีแ้ละการก�ากับดแูลการกู้เงินของ อปท.

	 เมือ่วนัที	่30	พฤษภาคม	2561	นายภูมิศกัดิ	์อรญัญาเกษมสขุ

ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบักรอบวินยัการก่อหน้ีและ

การก�ากับดูแลการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ณ	โรงแรม

เรเนซองส์	กรุงเทพ	ราชประสงค์	โดยมีหน่วยงานทั้งส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาคที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล	อปท.	เข้าร่วมกว่า	55	แห่ง

	 การสมัมนาครัง้นี	้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ซกัซ้อมสาระส�าคัญของพระราชบัญญัตวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั	พ.ศ.	2561	และบทบาทของ

สบน.	ในการก�ากับดูแลหนี้ของ	อปท.	และร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและก�ากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	....	รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทีท่�าหน้าทีก่�ากบัดูแล	อปท.	รบัทราบ

นโยบายการบรหิารการคลังท้องถิน่ในเร่ืองทีเ่กีย่วข้องกับวนิยัการก่อหนีแ้ละการก�ากับดูแลหนี้ของ	อปท.	ซึ่งสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินการคลังของ	อปท.

สบน. ร่วมประชุมเพื่อก�าหนดท่าทีของประเทศอาเซียน (ASEAN Caucas)
และการประชุมประจ�าปีผู้ถือหุ้นของหน่วยงานค�้าประกันเครดิตและการลงทุน
แห่งภูมิภาคอาเซียน+3 (Credit Guarantee and Investment Facility : CGIF)

	 เมือ่วนัที	่31	พฤษภาคม	2561	นายภมูศัิกด์ิ	อรญัญาเกษมสขุ	ผูอ้�านวยการส�านกังาน

บริหารหนีส้าธารณะ	เข้าร่วมการประชมุเพือ่ก�าหนดท่าทีของประเทศอาเซยีน	(ASEAN	Caucas)

และการประชุมประจ�าปีผู้ถือหุ้นของหน่วยงานค�้าประกันเครดิตและการลงทุนแห่งภูมิภาค

อาเซียน+3	(Credit	Guarantee	and	Investment	Facility	:	CGIF)	ในนามประเทศไทย	

โดยมีเนื้อหาสาระส�าคัญเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของ	CGIF	และการจัดสรรรายได้สุทธิ

ในปี	2017	รวมถงึการเลอืกตัง้ประธานกรรมการของคณะกรรมการอ�านวยการ	ณ	The	Crowne

Plaza	Hotel	กรุงเวียงจันทน์	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาพันธบัตรรัฐวิสาหกิจส�าหรับรอรับ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต กับนักลงทุนสถาบัน 13 แห่ง

	 เมือ่วนัที	่1	มถินุายน	2561	นางสาวพมิพ์เพญ็	ลดัพลี

รองผู้อ�านวยการส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	เป็นประธาน

การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

ส�าหรับรองรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต	กับ

นักลงทุนสถาบัน	13	แห่ง	ณ	ห้องประชุม	401	สบน.	เพื่อ

ร่วมกันก�าหนดแนวทางการพัฒนาพันธบัตรรัฐวิสาหกิจให้

เป็นท่ียอมรับของนักลงทุนในวงกว้าง	และเป็นแหล่งระดม

เงินทุนที่ยั่งยืน	สามารถรองรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

ของประเทศในอนาคตได้

การประชุมหารือ เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและ
ก�ากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ....

	 เมือ่วนัที	่7	มถินุายน	2561	นายธีรัชย์	อัตนวานชิ

ท่ีปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้	เป็นประธานในการประชุม

หารือ	เรื่อง	ร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและก�ากับ

การบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร

หนีส้าธารณะ	พ.ศ.	....	ณ	ห้องประชมุ	401	สบน.	ซึง่เป็นการ

หารอืร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องก่อนท่ีจะเสนอร่างระเบียบฯ

เพือ่ให้คณะรฐัมนตรพิีจารณาให้ความเหน็ชอบต่อไป	โดยมี

หน่วยงานทีเ่ข้าร่วมในการหารอืในครัง้นีป้ระกอบด้วย	ส�านกั

งบประมาณ	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ส�านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา	และส�านักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ
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การประชุม Asian Regional Public Debt Management Forum 2018

	 เมือ่วนัที	่13	มถินุายน	2561	นายอภศัิกดิ	์ตนัตวิรวงศ์	รฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงั	ให้เกยีรติเป็นประธานในพธิเีปิดการประชมุ	Asian	Regional

Public	Debt	Management	Forum	2018	โดยส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	

ร่วมกบัธนาคารพฒันาเอเชยี	(Asian	Development	Bank	:	ADB)	เป็นเจ้าภาพ

จัดการประชุมดังกล่าว	ในระหว่างวันที่	13	-	15	มิถุนายน	2561	ณ	โรงแรม

โนราบุร	ีรสีอร์ท	แอนด์	สปา	อ�าเภอเกาะสมุย	จงัหวดัสรุาษฎ์ธาน	ีซึง่นายภมูศิกัดิ์

อรญัญาเกษมสขุ	ผูอ้�านวยการส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	พร้อมด้วยผูบ้ริหาร

และบุคลากร	สบน.	ได้เข้าร่วมการประชุม	พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ	

ได้แก่	กระทรวงการคลัง	ส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	ธนาคารกลางจาก	48

ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ	และสถาบัน

การเงินระหว่างประเทศ	จ�านวนกว่า	180	คน	เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
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การประชมุคณะท�างานพจิารณาการกูเ้งนิและบริหารหนีร้ฐัวสิาหกจิ ครัง้ที ่2/2561

	 เมือ่วนัที	่22	มถินุายน	2561	นางสาวพิมพ์เพญ็	ลัดพล	ีรองผูอ้�านวยการส�านักงาน

บรหิารหนีส้าธารณะ	เป็นประธานการประชมุคณะท�างานพจิารณาการกูเ้งนิและบรหิารหนี้

รฐัวสิาหกิจ	ครัง้ท่ี	2/2561	ณ	ห้องประชมุ	401	สบน.	ซ่ึงมีผูเ้ข้าร่วมประชมุจากทัง้หน่วยงาน

ภายในและหน่วยงานภายนอก	ได้แก่	ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ส�านกังบประมาณ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	การรถไฟแห่งประเทศไทย	องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	การเคหะแห่งชาติ	การประปา

ส่วนภูมิภาค	และการไฟฟ้านครหลวง	โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการจัดหาเงินกู้และ

ผลการเบกิจ่ายเงนิกูใ้นไตรมาสทีผ่่านมา	พร้อมทัง้ได้พจิารณาแผนการกูเ้งนิของรฐัวสิาหกจิ

ประจ�าไตรมาสที	่4	ปีงบประมาณ	2561

การประชมุคณะท�างานพจิารณาการกูเ้งนิเพือ่ชดเชยการชาดดุลงบประมาณ
และการกูเ้งนิเพ่ือบรหิารสภาพคล่องของเงนิคงคลงั ครัง้ที ่1/2561

	 เมือ่วนัที	่22	มถินุายน	2561	นายภมูศิกัดิ	์อรญัญาเกษมสขุ	ผูอ้�านวยการส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	เป็นประธานในการประชมุ

คณะท�างานพิจารณาการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลัง	ปีงบประมาณ	2561	

คร้ังที	่1/2561	ณ	ห้องประชมุ	401	สบน.	โดยมคีณะท�างานจากหน่วยงานภายนอก	ประกอบด้วย	ผูแ้ทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย	ผูแ้ทน

จากส�านกังบประมาณ	ผู้แทนจากกรมบญัชกีลาง	ผูแ้ทนจากส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั	และคณะท�างานจากหน่วยงานภายใน	สบน.	จากส�านัก

ต่างๆ	เข้าร่วมการประชมุดงักล่าว	โดยทีป่ระชมุได้รบัทราบผลการกูเ้งนิเพือ่ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	ท่ีได้ด�าเนินการในช่วงไตรมาสที่	3

ปีงบประมาณ	2561	รวมถึงพิจารณาแผนการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการกู้เงินเพ่ือบริหารสภาพคล่องของ

เงินคงคลัง	ที่จะด�าเนินการในช่วงถัดไป	(ไตรมาสที่	4	ปีงบประมาณ	2561)
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กจิกรรม PDMO Camp 2018 ภายใต้โครงการส่งเสรมิภาพลกัษณ์ทีด่ี
ของหน้ีสาธารณะ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

	 เมือ่วนัที	่27	มถินุายน	2561	นายประสงค์	พนูธเนศ	ปลัดกระทรวง

การคลงั	เป็นประธานเปิดกจิกรรมภายใต้โครงการส่งเสรมิภาพลักษณ์ท่ีดี

ของหนีส้าธารณะ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	ณ	ห้องประชมุวายภัุกษ์	4

ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง	โดยประเด็นส�าคัญท่ีได้สื่อกับนิสิต	

นักศึกษา	คือ	โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหนี้สาธารณะฯ	เป็น

โครงการส�าคญั	มวีตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุภารกจิของกระทรวงการคลงั

ในการสร้างความรู	้ความเข้าใจ	เรือ่งการเงนิการคลงั	รวมถงึการบรหิาร

หนีส้าธารณะ	พร้อมทัง้ได้ฝากให้นสิติ	นกัศกึษาซึง่เป็นคนรุน่ใหม่ของสงัคม

ยดึหลกัคณุธรรมในการด�าเนนิชวีติ	และเป็นก�าลงัส�าคญัในการท�าประโยชน์

ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป	โดยนายภูมิศักดิ์	อรัญญาเกษมสุข

ผูอ้�านวยการส�านกังานบรหิารหน้ีสาธารณะ	ได้กล่าวต้อนรบัและรายงานว่า

กจิกรรมนีไ้ด้จดัต่อเนือ่งมาเป็นประจ�าทกุปี	โดยปีน้ีเป็นปีที	่8	ซึง่จะจดัขึน้

ระหว่างวันที่	27	-	30	มิถุนายน	2561	ณ	จังหวัดชลบุรี
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กิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานภายนอก หัวข้อ
"ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วย การจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพัสดภุาครฐั พ.ศ. 2560"

	 เมือ่วนัที	่29	มถินุายน	2561	นางสาวศริสา	กนัต์พทิยา	รองผูอ้�านวยการ

ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	เป็นประธานกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน

องค์ความรู้กับหน่วยงานภายนอก	(Lunch	Talk)	หวัข้อ	"ระเบยีบกระทรวงการคลงั

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	2560"	จัดขึ้นโดยกลุ่ม

พัฒนาระบบบริหาร	สบน.	ซึ่งมีนางสาวสุธาสินี	ศรีมานะศักดิ์	นิติกรปฏิบัติการ	

กรมบัญชีกลาง	เป็นวิทยากร	ณ	ห้องประชุม	401	สบน.	เพื่อเป็นการเสริมสร้าง

ความรู	้ความเข้าใจเกีย่วกบัระเบยีบพสัดฯุ	ฉบบัใหม่	และแนวทางในการแก้ปัญหา

การปฏิบัติงานเบื้องต้น

	 เมือ่วนัที	่4	กรกฎาคม	2561	นายอภศัิกดิ	์ตันตวิรวงศ์	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

การคลัง	และ	Mr.	Ramesh	Subramanian	ผู้อ�านวยการส�านักงานผู้แทนธนาคาร

พฒันาเอเชยี	(Asian	Development	Bank	:	ADB)	ประจ�าประเทศไทยได้ลงนามในสญัญา

ความร่วมมือด้านการเงินระหว่างกระทรวงการคลัง	กับ	ADB	ส�าหรับโครงการก่อสร้าง

ทางสายหลกัเป็น	4	ช่องจราจร	(ระยะท่ี	2)	ทางหลวงหมายเลข	22	ช่วงอ�าเภอหนองหาน	-

อ�าเภอพงัโคน	ช่วงสกลนคร	-	นครพนม	(กโิลเมตรท่ี	180	-	213)	และทางหลวงหมายเลข	23

ช่วงร้อยเอ็ด	-	ยโสธร	(โครงการฯ)	ของกรมทางหลวง	กรอบวงเงินไม่เกิน	99.40	ล้าน

เหรียญสหรัฐ	(เทียบเท่าไม่เกิน	3,404	ล้านบาท)	ซึ่งนายภูมิศักดิ์	อรัญญาเกษมสุข

ผูอ้�านวยการส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	เป็นผูก้ล่าวสรปุภาพรวมโครงการ	โดยเส้นทาง

ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุน	การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอาเซียนหมายเลข	15	(AH15)	

ให้สามารถเดินทางและขนส่งสินค้าเชื่อมต่อไปยังกลุ่มประเทศ	CLMV	และสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนตอนใต้

พิธีลงนามในสัญญาความร่วมมือด้านการเงิน
ระหว่างกระทรวงการคลังกับธนาคารพัฒนาเอเชีย
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โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดหาเงินกู้/ค�้าประกัน/ให้กู้ต่อแก่รัฐวิสาหกิจ ปี 2561

	 ระหว่างวนัที	่5	-	7	กรกฎาคม	2561	นายภูมิศักด์ิ	อรัญญาเกษมสุข

ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา

โครงการเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ	เกีย่วกบัการจดัหาเงนิกู/้ค�า้ประกนั/ให้กู้

ต่อแก่รัฐวิสาหกิจ	ปี	2561	#SOEsPowerUp	โดยได้กล่าวถึงความส�าคัญของ

รัฐวิสาหกิจ	และโครงการตามนโยบายรัฐบาลของรฐัวสิาหกจิ	ในการเป็นกลไก

สนบัสนนุในการขบัเคลือ่นประเทศ	และยกระดับความสามารถในการแข่งขนัใน

การพฒันาประเทศ	ภายใต้แผนยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	และร่วมรบัฟังการบรรยาย

Power	up	SOEs	ด้วย	Big	DATA	โดยนางสาวพมิพ์เพญ็	ลัดพล	ีรองผู้อ�านวยการ

ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย	รวมถึง

แลกเปลีย่นมมุมองด้านภาวะตลาดการเงินกบัภาคเอกชน	นายถาวร	เสรปีระยรู

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหนี้สาธารณะและเงินคงคลัง	ส�านักนโยบายและแผน	

นางสาวอรปรียา	จึงพาณิชย์	ผู ้อ�านวยการส่วนบริหารข้อมูลสารสนเทศ

ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ	และนางสาวมณฑาทพิย์	ชมุทอง	นติกิรช�านาญการ

กลุม่กฎหมาย	ได้บรรยายในประเดน็การแก้ไขกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิาร

หนี้สาธารณะ	และความเส่ียงทางการคลัง	เพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวทาง

การก�ากบัดแูล	และแนวทางปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	นอกจากนัน้	ยงัเป็น

การเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่าง	สบน.	และ

รฐัวสิาหกจิต่างๆ	เพือ่ร่วมกนัขบัเคลือ่นประเทศให้เตบิโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนื

“ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี”	หรือ	#SOEsPowerUP	ณ	โรงแรม	

so	sofitel	จ.	เพชรบุรี
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การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน ครั้งที่ 1/2561

	 เมือ่วนัท่ี	12	กรกฎาคม	2561	นายภมิูศกัดิ	์อรัญญาเกษมสุข	ผูอ้�านวยการส�านกังาน

บรหิารหนีส้าธารณะ	ในฐานะผูจ้ดัการกองทุนบรหิารเงนิกูเ้พือ่การปรับโครงสร้างหนีส้าธารณะ

และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ	เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้าน

การลงทุน	ครัง้ที	่1/2561	เพ่ือพจิารณากลยทุธ์และแผนการลงทุนส�าหรบัเงนิลงทุนเพือ่เตรยีมการ

ปรบัโครงสร้างหน้ีของพันธบตัรรัฐบาล	(Pre	-	funding)	ในช่วงเดอืนสงิหาคม	-	กนัยายน	2561

ณ	ห้องประชุม	1	ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	ชั้น	32	อาคารทิปโก้

การสมัมนาเพือ่เผยแพร่ผลการศึกษาและแลกเปล่ียนความรู้เกีย่วกบัการขนส่งระบบราง
ภายใต้โครงการจ้างทีป่รึกษา เพือ่เพ่ิมระดบัความน่าเชือ่ถอืของรฐัวสิาหกจิไทย

โดยการพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทย

									เมือ่วนัที	่16	กรกฎาคม	2561	นายภมูศิกัดิ	์อรญัญาเกษมสขุ

ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	(สบน.)	เป็นประธานเปิด

การสมัมนาเผยแพร่ผลการศกึษาและแลกเปล่ียนความรูเ้กีย่วกบัการขนส่ง

ระบบราง	(Railway	Knowledge	Conference	:	Understanding	Thai

Railways	and	International	Experiences	in	Railway	Modernization)

ณ	โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล	กรุงเทพฯ
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โครงการศึกษาองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ภายใต้โครงการ สบน. คุณธรรม กิจกรรมปลูกต้นกล้าแห่งหัวใจ

เฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู
และเยี่ยมชมการด�าเนินงานของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

			 		เมื่อวันที่	15	กรกฎาคม	2561	ส�านักงานบริหาร

หนี้สาธารณะ	โดยนายภูมิศักดิ์	อรัญญาเกษมสุข	ผู้อ�านวยการ

ส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	พร้อมด้วยนางพรรณ	ีสถาวโรดม

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจ�า	สบน.	ผู้บริหาร	และ

บุคลากร	สบน.	รับฟังการบรรยายธรรม	หัวข้อ	“ธรรมะกับ	

วปัิสสนาสากลไร่เชญิตะวนั	โดยพระอาจารย์สันทัศน์	โสตถิวังโส

ณ	ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน	จ.	เชียงราย	ท่านได้สอน

หลักการท�างานและการด�าเนินชีวิต	“คนเบิกบาน	งานส�าเร็จ”	

ให้อยู่กบัปัจจบัุน	ใช้ปัญญาน�าทางแก้ปัญหา	และสร้างกลัยาณมิตร

เพือ่เป็นแนวทางในการใช้ชวีติผูเ้ข้าร่วมโครงการได้ร่วมกนัปลูก

ต้นพยุง	ต้นยางนาและต้นอินทนิล	จ�านวน	67	ต้น	ภายใต้

กจิกรรมต้นกล้าแห่งหัวใจเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเจ้าอยูห่วั

มหาวชริาลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกรู	เนือ่งในโอกาสวันเฉลมิ

พระชนมพรรษา	66	พรรษา	28	กรกฎาคม	2561

								นอกจากนี	้นางพรรณ	ีสถาวโรดม	ประธานคณะกรรมการ

จริยธรรมประจ�า	สบน.	พร้อมด้วยนางสาวศิรสา	กันต์พิทยา	

รองผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	ผู้บริหาร	และ

บุคลากร	สบน.	เข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงานของโรงเรียนฉือจี้

เชยีงใหม่	ซึง่เป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมจรยิธรรม	โดยเฉพาะ

การสร้างสงัคมคณุธรรม	พร้อมรบัฟังการบรรยาย	หวัข้อ	“การสร้าง

สังคมคุณธรรม”	เพื่อน�ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับระบบการ

บริหารจัดการของ	สบน.
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การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
และติดตามโครงการเงินกู้ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ครั้งที่ 3/2561

			 		เมื่อวันที่	18	กรกฎาคม	2561	นายจักรกฤศฏิ์	พาราพันธกุล

รองปลัดกระทรวงการคลัง	หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน	เป็น

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนการบริหาร

หนีส้าธารณะและตดิตามโครงการเงนิกูภ้ายใต้แผนการบรหิารหนีส้าธารณะ	ครัง้ท่ี

3/2561	โดยนายภูมิศักดิ์	อรัญญาเกษมสุข	ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหาร

หนีส้าธารณะ	พร้อมด้วยผูบ้รหิาร	และบคุลากร	สบน.	เข้าร่วมการประชมุดังกล่าว

ซ่ึง	สบน.	ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ	รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้างและ

ความเสี่ยง	สภาวะตลาดตราสารหนี้ในประเทศ	รวมท้ังรายงานความคืบหน้า

แผนการแก้ไขปัญหาองค์กรของรัฐวสิาหกจิตามมตคิณะกรรมการนโยบายและ

ก�ากับการบริหารหนี้สาธารณะ	(คนน.)	นอกจากน้ีคณะอนุกรรมการฯ	ได้

พจิารณาแผนความต้องการเงนิกูร้ะยะปานกลาง	5	ปี	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	-

2567)	และแผนการบรหิารหนีส้าธารณะประจ�าปีงบประมาณ	เพือ่เสนอ	คนน.

พจิารณาต่อไป	ณ	ห้องประชมุวายภุกัษ์	1	ชัน้	1	ส�านักงานปลดักระทรวงการคลงั
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การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ครั้งที่ 3/2561

	 เมื่อวันที่	19	กรกฎาคม	2561	นายเอด	วิบูลย์เจริญ	ที่ปรึกษา

ด้านหนี้สาธารณะ	ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง	(Chief	

Information	Officer	:	CIO)	เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพฒันา

ระบบข้อมูลสารสนเทศของ	สบน.	ครั้งท่ี	3/2561	โดยมีผู้แทนของส�านัก

ศูนย์และกลุ่ม	เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว	ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในฐานะฝ่ายเลขานกุารฯ	ได้น�าเสนอปัจจยัเพือ่พจิารณาประกอบการทบทวน

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ	สบน.	ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2564)	หรือ	

“แผน	Digital	PDMO”	โดยปัจจัยที่ส�าคัญในปีงบประมาณ	2562	คือ	

การประกาศใช้ร่างพระราชบญัญตัว่ิาด้วยรฐับาลดิจทิลั	พ.ศ.	....	และทศิทาง

การน�าเทคโนโลยีมาใช้ทั้งในด้าน	Digital	Government	และเทคโนโลยี

ทางการเงิน	(Fintech)	ที่เกี่ยวข้องกับตลาดตราสารหนี้	อาทิ	Blockchain	

และ	Big	Data	เป็นต้น	นอกจากนี้คณะกรรมการฯ	ได้พิจารณาเห็นชอบ

การก�าหนดวสิยัทัศน์ของ	Digital	PDMO	ให้เป็น	“ปรบัเปลีย่น	สบน.	สู่การเป็น

สบน.	ดิจทัิล”	ประธานการประชมุได้มอบนโยบายให้ทุกฝ่ายเตรยีมพร้อม

และตระหนักถึงการเป็น	สบน.	ดิจิทัล	เพื่อให้	สบน.	สามารถสร้างสรรค์

และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยดิีจทัิลได้อย่างเตม็ศักยภาพ	ในการบริหาร

หนี้สาธารณะ	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและย่ังยืน	และ

ได้ก�าหนดกรอบระยะเวลาในการทบทวนแผน	Digital	PDMO	ด้วย
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โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
หนี้สาธารณะภายใต้กฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 เมือ่วันท่ี	24	กรกฎาคม	2561	นายจกัรกฤศฏิ	์พาราพนัธกลุ	

รองปลดักระทรวงการคลงั	หวัหน้ากลุม่ภารกจิด้านรายจ่ายและหนีส้นิ	

ได้เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะภายใต้กฎหมายวินัยการเงินการคลัง

ของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ณ	โรงแรมแลนด์มาร์ค	กรุงเทพฯ	

เพือ่ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมีความเข้าใจและถือปฏบิตัติามบทบญัญัติ

ของกฎหมายวนิยัการเงนิการคลงัของรัฐ	พ.ศ.	2561	และร่างกฎหมาย

ล�าดับรองภายใต้กฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะได้อย่างถูกต้อง

เคร่งครัด

	 ทัง้นี	้นายภมูศิกัดิ	์อรัญญาเกษมสขุ	ผู้อ�านวยการส�านกังาน

บริหารหนี้สาธารณะ	ได้กล่าวชี้แจงว่าในขณะนี้ส�านักงานบริหาร

หนีส้าธารณะอยู่ระหว่างการจดัท�าฐานข้อมูลและระบบดจิทิลัเพือ่รองรบั

การจัดเกบ็ข้อมลูหนีข้องภาครฐัจากหน่วยงานท่ัวประเทศกว่า	2,600	แห่ง

รวมท้ังยังได้จัดท�าช่องทางการเข้าถึงข้อมูลไว้อย่างหลากหลายและ

ง่ายต่อการเข้าถงึของประชาชน	อาท	ิเวปไซต์	แอพพลเิคชัน่	และช่องทาง

โซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ	เพื่อเป็นการบูรณาการและเผยแพร่ข้อมูล

เกี่ยวกับหนี้สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

	 ผูเ้ข้าร่วมการสัมมนาครัง้นีจ้ากหน่วยงานของรฐักว่า	200	แห่ง

รวมจ�านวนกว่า	300	คน	ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย

วินัยการเงินการคลังของรัฐ	กรอบวินัยในการบริหารหน้ีสาธารณะ	

และแนวทางในการปฏิบัติในการจัดท�าแผนและการรายงานข้อมูล

หนี้สาธารณะที่ถูกต้อง
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พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาส
วนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

								เมือ่วนัท่ี	26	กรกฎาคม	2561	นายภมูศัิกด์ิ	อรญัญาเกษมสุข

ผูอ้�านวยการส�านกังานบริหารหนีส้าธารณะ	เป็นประธานพธิถีวายสัตย์

ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน	และลงนาม

ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ	เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	66	พรรษา	28	กรกฎาคม	2561	ณ	บริเวณ

หน้าห้องประชมุ	401	ชัน้	4	สบน.	โดยมผีูบ้รหิารและบคุลากรในสังกดั

เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน	เพื่อแสดงความจงรักภักดีและ

ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและเพื่อ

	 เมือ่วนัที	่26	กรกฎาคม	2561	นางสาวศิรสา	กนัต์พทิยา	รองผูอ้�านวยการ

ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	เป็นประธานกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปล่ียน

องค์ความรูก้บัหน่วยงานภายนอก	(Lunch	Talk)	หวัข้อ	"การน�าธรุกรรม	Blockchain

มาใช้ในตลาดตราสารหน้ี"	จดัขึน้โดยกลุม่พฒันาระบบบรหิาร	สบน.	ซึง่มวีทิยากร

จากธนาคารแห่งประเทศไทย	คุณบัญชา	มนูญกุลชัย	ผู ้อ�านวยการอาวุโส

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน	และคุณวาสนา	นิมิตยงสกุล	ผู้อ�านวยการอาวุโส

ฝ่ายการช�าระเงินและพันธบัตร	ณ	ห้องประชุมด�าริอิศรานุวรรต	อาคาร	2	ชั้น	2	

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีของพลังแผ่นดิน	ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดิน

เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชน

	 โอกาสนี้	ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะได้น�าข้าราชการและบุคลากรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและน�ากล่าว

ถวายสัตย์ปฏิญาณตนว่า	“จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี	มีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท	มุ่งมั่นแน่วแน่

แก้ไขปัญหาของประเทศชาตแิละประชาชน	สร้างสรรค์คณุประโยชน์แก่แผ่นดิน	และด�าเนนิชวีติโดยยดึมัน่ในหลกัธรรมค�าสอนแห่งศาสนา

ตามแนวทางในพระราโชวาทตลอดไป”

กิจกรรมกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้
กบัหน่วยงำนภำยนอก หวัข้อ “การน�าธรุกรรม
Blockchain มาใช้ในตลาดตราสารหนี้”
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พิธีท�าบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

	 เมือ่วนัที	่28	กรกฎาคม	2561	นายกรฐัมนตร	ีคณะรฐัมนตร	ีส่วนราชการ	

พร้อมส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	น�าโดยนายภมิูศกัดิ	์อรญัญาเกษมสขุ	ผอ.สบน.

คณะผู้บริหารและข้าราชการ	สบน.	เข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

แด่สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	และถวายสตัย์ปฏญิาณเพือ่เป็นข้าราชการท่ีดีและพลงัของ

แผ่นดิน	เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	

บดินทรเทพยวรางกูร	66	พรรษา	ณ	ท้องสนามหลวง

	 พร้อมนี้	ผอ.สบน.	และผู ้บริหาร	สบน.	ได้ร่วมลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ณ	ศาลาสหทัยสมาคม	ในพระบรมมหาราชวัง	เพ่ือแสดง

ความจงรักภักดี	และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สบน. ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาวายุภักษ์” กระทรวงการคลัง “ท�าความดีด้วยหัวใจ”

	 เมื่อวันท่ี	28	กรกฎาคม	2561	นายประสงค์	พูนธเนศ	ปลัดกระทรวงการคลัง	

เป็นประธานเปิดกิจกรรม	“จิตอาสาวายุภักษ์”	โดยมีนายภูมิศักด์ิ		อรัญญาเกษมสุข	

ผอ.สบน.	น�าผู้บรหิารและบคุลากร	สบน.	ร่วมท�าความสะอาดพืน้ท่ีภายในบรเิวณกระทรวงการคลงั

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	66	พรรษา	28	กรกฎาคม	2561
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โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบวินัยการก่อหนี้
และการก�ากับดูแลการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

	 เมือ่วนัที	่7	สงิหาคม	2561	นายภมูศิกัดิ	์อรญัญาเกษมสขุ	ผูอ้�านวยการ

ส�านักงานบรหิารหนีส้าธารณะ	เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับกรอบวินัยการก่อหนี้และการก�ากับดูแลการกู้เงินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	ครั้งที่	2	ณ	โรงแรมพลูแมน	

ขอนแก่นราชาออคิด	จังหวัดขอนแก่น	ท่ีจัดขึ้นโดยส�านักจัดการหน้ี	1	ร่วมกับ

ส�านักบริหารการช�าระหนี้	ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	(สบน.)	โดยโครงการ

ดงักล่าวจดัขึน้เป็นประจ�าอย่างต่อเนือ่งทุกปี	มวีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่สร้างความรู้

ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการก�ากับ

ดูแลการด�าเนนิงานของ	อปท.	ได้รบัทราบและเข้าใจในหลกัการของพระราชบญัญัติ

วนิยัการเงนิการคลงัของรฐั	พ.ศ.	2561	และระเบยีบคณะกรรมการนโยบายและ

ก�ากับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่	พ.ศ.2561	ซึง่นับเป็นการจดัโครงการครัง้แรกในต่างจงัหวดัหลงัจากที่

กฎหมายดังกล่าวมผีลบงัคบัใช้	โดย	สบน.	ได้น�าเสนอแนวทางในการด�าเนนิการ

ก่อหนีข้อง	อปท.	ให้มีความสอดคล้องกบักรอบวนิยัการก่อหนีภ้ายใต้หลกัเกณฑ์

ดงักล่าว	ตลอดจนเพือ่ให้	อปท.	ให้รบัทราบบทบาทของ	สบน.	ในการปฏิบัตงิาน

ด้านการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศ	และการก�ากับดูแลหนี้ของ	อปท.

โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจาก	อปท.	ในจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม	

จ�านวน	109	แห่ง	ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
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กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนา
ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) คว้ารางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจ�าปี 2561 

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
ส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ กระทรวงการคลงัตามกฎกระทรวงก�าหนดหลกัเกณฑ์

วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560

	 เมื่อวันท่ี	9	สิงหาคม	2561	นายภูมิศักดิ์	อรัญญาเกษมสุข	ผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและ

พฒันาตลาดตราสารหนีใ้นประเทศ	(กปพ.)	รับรางวลัทนุหมนุเวยีนดเีด่น	ประเภทผลการด�าเนนิงานดีเด่น	ประจ�าปี	2561	จาก	พล.อ.ประยทุธ์

จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	ณ	ห้องรอยัล	จูบิลี่	บอลรูม	อาคารชาเลนเจอร์	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี	รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับ

ทุนหมุนเวียนที่มีผลการด�าเนินงานโดยรวมดีเด่น	สามารถด�าเนินงานตามแผนการด�าเนินงานและโครงการที่ก�าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ประสทิธผิล	และบรรลเุป้าหมายตามภารกจิ	โดย	กปพ.	เป็น	1	ใน	7	กองทนุทีไ่ด้รบัรางวลัในประเภทต่างๆ	จากจ�านวนกองทนุกว่า	95	กองทุน

และปีนี้เป็นปีที่	2	ติดต่อกันที่	กปพ.	ได้รับรางวัล	โดยปี	2560	กปพ.	ได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น	ประเภทการพัฒนาดีเด่น

	 เมือ่วนัท่ี	10	สงิหาคม	2561	นายภมิูศกัดิ	์อรัญญาเกษมสขุ	ผูอ้�านวยการ

ส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	เป็นประธานพธิเีปิดโครงการเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา	ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	กระทรวงการคลัง

ตามกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์		วิธีการ	และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

พ.ศ.	2560	ณ	โรงแรมฮอลเิดย์	อนิน์	สุขมุวทิ	กรงุเทพ	เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ

ให้แก่ทีป่รกึษาอิสระและทีป่รกึษานติบุิคคล	จ�านวนประมาณ	190	คน	เกีย่วกบักฎหมาย

และขัน้ตอนการขึน้ทะเบยีนท่ีปรึกษา	การเพิม่เตมิผลงานท่ีปรกึษา	การเปล่ียนแปลง

ข้อมลูทีป่รกึษา	และการรายงานสถานะทีป่รกึษาเมือ่ครบก�าหนด	3	ปี	ตามกฎกระทรวงฯ

และประกาศส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะเรื่อง	การก�าหนจรรยาบรรณท่ีปรึกษา	

วธิกีาร	รวมท้ังการใช้งานระบบเวบ็ไซต์	และ	Mobile	Application	ของศนูย์ข้อมลู

ทีป่รกึษา	และหนงัสอืรบัรองการขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษาอิเลก็ทรอนิกส์	(e	-	Certificate)
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สบน. ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสริกิิต์ิ พระบรมราชนีินาถ ในรชักาลที ่9
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

							เมือ่วนัที	่12	สงิหาคม	2561	นายภมูศิกัดิ	์อรญัญาเกษมสุข

ผูอ้�านวยการส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	และผูบ้รหิาร	เข้าร่วม

พธิที�าบุญตกับาตรพระสงฆ์และสามเณร	243	รปู	เพือ่ถวายเป็น

พระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลที่	9	เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	86	พรรษา	

12	สงิหาคม	2561	โดยม	ีพลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตรี

เป็นประธานในพิธี	ณ	บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง	

									พร้อมนี	้ผอ.สบน.	และผูบ้รหิาร	สบน.	ได้ร่วมลงนาม

ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	

ในรัชกาลที่	9	ณ	ศาลาสหทัยสมาคม	ในพระบรมมหาราชวัง

เพื่อแสดงความจงรักภักดี	และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	

การประชมุคณะกรรมการนโยบายและก�ากบัการบรหิารหน้ีสาธารณะ ครัง้ที ่3/2561

	 เมือ่วนัที	่16	สงิหาคม	2561	นายอภศิกัดิ	์ตนัติวรวงศ์	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลัง

เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการนโยบายและก�ากับการบรหิารหนีส้าธารณะ	ครัง้ท่ี	3/2561

ณ	ประชมุวายภุกัษ์	4	ชัน้	4	ส�านกังานปลดักระทรวงการคลงั	โดยมีผูแ้ทนจากหน่วยงานต่างๆ

และบุคลากร	สบน.	เข้าร่วมการประชุม	เพื่อพิจารณาแผนการบริหารหนี้สาธารณะ	ประจ�าปี

งบประมาณ	2562	นอกจากนี้	ยังได้ทบทวนกลยุทธ์การบริหารหน้ีสาธารณะระยะปานกลาง	

และแผนความต้องการเงนิกูร้ะยะปานกลาง	ปีงบประมาณ	2562	-	2566	ประกอบการพจิารณา

จัดท�าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ	เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
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โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการกู้เงินจากต่างประเทศ
ของกระทรวงการคลังเพื่อให้กู้ต่อแก่รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานในก�ากับดูแลของรัฐ

	 เมื่อวันที่	6	กันยายน	2561	นายภูมิศักดิ์	อรัญญาเกษมสุข	ผู้อ�านวยการ

ส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	เป็นประธานพิธเีปิดโครงการสมัมนาเพือ่เสรมิสร้างความรู้

ความเข้าใจการกู้เงินจากต่างประเทศของกระทรวงการคลังเพื่อให้กู้ต่อแก่รัฐวิสาหกิจ

และหน่วยงานในก�ากับดแูลของรฐั	ณ	โรงแรมเรเนซองส์	กรงุเทพฯ	ราชประสงค์	โดยมี

ผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ	130	คน	จากหน่วยงานราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หน่วยงานใน

ก�ากับดูแลของรัฐ

	 การสมัมนาดังกล่าว	มวีตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจการกูเ้งนิ

จากต่างประเทศของกระทรวงการคลงัเพือ่ให้กูต่้อแก่รฐัวสิาหกจิและหน่วยงานในก�ากบั

ดแูลของรฐั	โดยเน้นความเข้าใจเกีย่วกบัแนวทางการพจิารณาแหล่งเงนิกูจ้ากสถาบันการเงนิ

ระหว่างประเทศและตลาดเงนิทนุต่างประเทศ	ส�าหรบัเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิโครงการ

ลงทนุต่างๆ	รวมถงึการบริหารต้นทนุและความเสีย่งจากการกูเ้งนิเป็นเงนิตราต่างประเทศ

ในการสมัมนาคร้ังนีย้งัมกีารอภิปรายหวัข้อ	“เจาะมุมมอง	ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ	พชิติเงนิกู้

ต่างประเทศ”	โดยได้รบัเกยีรตจิากผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ประกอบด้วย	ผูแ้ทนจาก

ส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ	กรมทางหลวง	การรถไฟแห่งประเทศไทย	และธนาคาร

พัฒนาเอเชีย	ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรงร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์

ในการด�าเนินโครงการท่ีใช้เงินกู ้ต่างประเทศ	เพื่อเป็นข้อมูลและน�าไปปรับใช้กับ

การด�าเนินงานของหน่วยงานต่อไป
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การประชุม Annual PDMO Market Dialogue ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

									เมือ่วนัที	่12	กนัยายน	2561	นายภมูศิกัดิ	์อรญัญาเกษมสขุ	ผูอ้�านวยการ

ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	เป็นประธานการประชุม	Annual	PDMO	

Market	Dialogue	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ณ	ห้องประชมุวายภุกัษ์	4

กระทรวงการคลัง	โดยมีผู ้ร่วมตลาดจากหน่วยงานต่างๆ	ท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจ�านวนกว่า	150	คน	เพือ่แลกเปลีย่นและ

รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะตลาดตราสารหนี้	ความต้องการลงทุนของ

นักลงทุน	และแนวทางการพฒันาตลาดตราสารหนี้ไทยในอนาคต	รวมไปถึง

แผนการระดมทนุในประเทศของรฐับาลในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	วงเงนิรวม

1,163,668	ล้านบาท	ซึง่เป็นการระดมทุนใหม่ร้อยละ	51	และการปรบัโครงสร้าง

หนี้เดิมร้อยละ	49	โดย	สบน.	มีแผนท่ีจะออกพันธบัตร	Benchmark	Bond	

จ�านวน	600,000	ล้านบาท	ประกอบด้วยรุ่นอายุ	5	10	15	20	30	และ	50	ปี	

เพือ่ตอบสนองความต้องการของนกัลงทนุทกุกลุม่	ส�าหรบัพันธบตัรรุน่อาย	ุ5	ปี

ม	ีExclusivity	พร้อมกบัม	ีGreenshoe	Option	โดยให้สทิธเิฉพาะ	MOF	Outright

PDs	นอกจากนี้	สบน.	อาจจัดสรรพันธบัตรเพิ่มเติม	(Overallotment)	หาก

สภาวะตลาดเอ้ืออ�านวย	ส่วนการออกพันธบัตรออมทรัพย์และตราสารหนี้

ระยะสั้น	สบน.	จะพิจารณาตามความเหมาะสมและเผยแพร่ให้ทราบต่อไป
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การศึกษาดูงานด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน
ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่

	 เมื่อวันที่	13	กันยายน	2561	นายเอด	วิบูลย์เจริญ	ท่ีปรึกษา

ด้านหนี้สาธารณะ	นายธีรัชย์	อัตนวานิช	ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้	

น�าคณะผู้บริหารและบุคลากร	สบน.	เข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงานและรับฟัง

การบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี	(Blockchain	

Technology)	ณ	ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	ส�านักงานใหญ	่

รัชโยธิน	เพื่อให้บุคลากร	สบน.	เพิ่มเติมความรู้และความเข้าใจในด้าน

การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยทีางการเงิน	และแลกเปลีย่นประสบการณ์

ด้านการเตรียมความพร้อมของภาคธนาคาร	ในการพัฒนาการด�าเนินงาน

ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน

ซึง่ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจัดการการด�าเนินงานให้มปีระสทิธภิาพ

มากยิง่ข้ึน	นอกจากนัน้	สบน.	ยงัได้เย่ียมชม	SCB	ACADEMY	Playground

ที่พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างมิติการท�างานใหม่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าพนักงาน

ทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถรองรับนวัตกรรม

ทางการเงินได้
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งานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปีที่ 16

	 เมื่อวันท่ี	18	กันยายน	2561	นายภูมิศักด์ิ	อรัญญาเกษมสุข	ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ	เป็นประธานในพิธีีสงฆ์พร้อมถวายเคร่ืองไทยธรรมแด่

พระภิกษุสงฆ์	จ�านวน	9	รูป	จากวัดน้อยนพคุณ	ในโอกาสวันครบรอบสถาปนา	สบน.	

ปีที	่16	โดยมนีางพรรณ	ีสถาวโรดม	ประธานกรรมการจรยิธรรมประจ�า	สบน.	นายจกัรกฤศฏิ์

พาราพันธกุล	รองปลัดกระทรวงการคลัง	หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหน้ีสิน	

พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน	ทั้งในและต่างประเทศ

จ�านวนกว่า	100	แห่ง	รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากร	สบน.	เข้าร่วมพิธี	ณ	ห้องประชุม

วายุภักษ์	4	ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง

	 สบน.	มีอายุครบ	16	ปี	และก�าลังก้าวเข้าสู่ปีท่ี	17	นับเป็นปีท่ีส�าคัญอีกปีหน่ึง	

เพราะ	สบน.	จะเข้าสู่ยุคการเป็น	“สบน.	ดิจิทัล”	โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

เตม็ศกัยภาพทกุมติ	ิเพือ่สนบัสนนุการท�างานของ	สบน.	ให้สามารถให้บรกิารและน�าเสนอ

ข้อมูลที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	และสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง	

โอกาสนี้	ผอ.	สบน.	ได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของ	สบน.	ที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการ

ของผู้รับบริการ	เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านหนี้สาธารณะอย่างครบถ้วนในท่ีเดียว	และสามารถ

ติดตามการลงทุนภาครัฐได้อย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกัน	นอกจากนั้น	ผอ.สบน.	ยังให้

ความเชื่อม่ันว่า	การท่ี	สบน.	มีพันธมิตรท้ังภายในประเทศ	และต่างประเทศท่ีดีเยี่ยม

ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจของชาว	สบน.	ทุกคน	จะท�าให้	สบน.	ก้าวเดินไปข้างหน้า

ได้อย่างแข็งแกร่งพร้อมที่จะเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

	 พร้อมกนันีน้ายประสงค์	พนูธเนศ	ปลดักระทรวงการคลงั	เป็นประธานในพธิเีปิด

ป้ายส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ	ณ	บริเวณหน้าอาคารส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	

กระทรวงการคลัง	โดยมีนายภูมิศักดิ์	อรัญญาเกษมสุข	ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหาร

หนีส้าธารณะ	พร้อมผูบ้รหิาร	แขกผูมี้เกยีรตจิากภาครฐัและเอกชนรวมท้ังบุคลากร	สบน.

ร่วมพิธี
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ภาคผนวก
รายชื่อคณะท�างาน
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คณะท�างานจัดท�ารายงานประจ�าปี 2561 ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

1.	นายพลช	หุตะเจริญ	 	 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ประธานคณะท�างาน

2.	นางปัณฑารีย์	ศรีแก้วพันธ์ นักบัญชีช�านาญการพิเศษ	 คณะท�างาน

3.	นางสาวเสาวนีย์	จันทพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช�านาญการพิเศษ คณะท�างาน

4.	นายครรชิต	พะลัง	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการพิเศษ คณะท�างาน

5.	นางสุเนตรา	เล็กอุทัย เศรษฐกรช�านาญการพิเศษ คณะท�างาน

6.	นางสาวกนกกาญจน์	สุธีธร เศรษฐกรช�านาญการพิเศษ คณะท�างาน

7.	นางศรีอาภา	ภูมิวัฒนะ เศรษฐกรช�านาญการพิเศษ คณะท�างาน

8.	นางสมหญิง	พรนาถหิรัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ คณะท�างาน

9.	นางสาวเปรมจิตต์	เอื้อบุณยะนันท์ นักวิชาการคลังช�านาญการพิเศษ คณะท�างาน

10.	นางสาวศิรี	จงดี เศรษฐกรช�านาญการพิเศษ คณะท�างาน

11.	นางสาวภัทรวรรณ	ปริยวาที เศรษฐกรช�านาญการ คณะท�างาน

12.	นางสาวอัจฉรา	อาธารมาศ นิติกรช�านาญการ	 คณะท�างาน

13.	นางสาวมณฑาทิพย์	ชุมทอง นิติกรช�านาญการ	 คณะท�างาน

14.	นางสาวพนิดา	ร้อยดวง เศรษฐกรช�านาญการ คณะท�างาน

15.	นางสาววรรณิตา	ลอยอ�่า นักวิชาการเงินและบัญชี	(พนักงานราชการ) คณะท�างาน

16.	นางสาวปวีณา	ส�าเร็จ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ คณะท�างานและเลขานุการ

17.	นางสาวพนิดา	เกรียงทวีทรัพย์	 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ

18.	นางสาวสุทธิดา	พามาดี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ
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อัตลักษณ์ของ สบน.
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www.pdmo.go.th เว็บไซต์ PDMO 
พร้อมให้คุณเข้าถึงทุกข้อมูลข่าวสารและบริการจากส�านักงานบริหารนี้สาธารณะ

www.facebook.com/pdmo.go.th  
ติดตามความเคลื่อนไหวแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ทั้งข่าวสารและกิจกรรมดีๆ สาระน่ารู้ 
พร้อมรับชม Live สดจาก สบน. ได้ทางช่องทางนี้

PDMO Application แอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้คุณเช็คข้อมูลหนี้สาธารณะ 
พันธบัตรออมทรัพย์ และสถานะเงินกู้ได้สะดวก รวดเร็ว มาพร้อมบริการอื่นๆ 
ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนชอบใช้โมบายโดยเฉพาะ

Matching CDC ระบบจับคู่ที่ปรึกษา รองรับการใช้งานหน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานภาคเอกชน ที่สนใจประกาศโครงการ และสมาชิกที่ปรึกษา ที่สนใจโครงการ
ที่หน่วยงานต่าง ๆ ประกาศไว้ในระบบ เพื่อสรรหาที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูล
ที่ปรึกษา ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
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