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กรอบกฎหมายทีเ่ก่ียวของกับการบริหารหนี้สาธารณะ3

หัวขอที่จะบรรยาย

การจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณ5



ความหมายของหนี้ สาธารณะ
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“หนี้สาธารณะ” คือ  หนี้ที่กระทรวงการคลัง หนวยงานของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจกู หรือหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน แตไมรวมถึง หนี้ของ

รัฐวิสาหกิจที่ทําธุรกิจใหกูยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย หรือธุรกิจประกันสินเชื่อ 

โดยกระทรวงการคลัง มิได ค้ําประกัน และหนี้ของธนาคารแหงประเทศไทย

นิยามหนี้สาธารณะและการบริหารหนี้สาธารณะ

ตาม พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพ่ิมเติม

“การบริหารหนี้สาธารณะ” คือ การกอหนี้โดยการกูเงิน

หรือการค้ําประกัน การชําระหนี้ การปรับโครงสรางหนี้

และดําเนินการอื่นที่เก่ียวของกับหนี้สาธารณะ
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หนี้ ส าธารณะตามประ เภทหนวยงาน

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

• ธนาคารแห่งประเทศไทย
• รฐัวสิาหกจิในภาคการเงนิ (กค. ไม่คํา้ประกนั)

Financial Sector

เปน หนี้สาธารณะ

ไมเปน หนี้สาธารณะ

รฐัวสิาหกจิ องคก์ารมหาชน

กองทุนนิตบุิคคล มหาวทิยาลยัในกาํกบั
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กระทรวงการคลงั



สถานะหนี้ สาธารณะคงคางในปจจุบัน

หนี้สาธารณะเยอะจริงหรอ?
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หมายเหตุ: สัดสวนหนี้สาธารณะตอ GDP สบน. คํานวณเปนรายเดือนจากตัวเลข GDP ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตามประกาศเมื่อวันที ่16 พฤศจิกายน 2563
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หน้ีสาธารณะคงคาง ป งปม. 2541-ปจจุบัน อยูภายใตสัดสวนหน้ีสาธารณะตอ GDP ไมเกินรอยละ 60 ตามท่ีกําหนดใน พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรฐั พ.ศ. 2561

1

หนี้สาธารณะคงคาง ณ 31 ธันวาคม 2563PDMO

83.24%

16.76%

หนี้ระยะยาว

หนี้ระยะส้ัน

98.29%

1.71%

หนี้ในประเทศ

ตามอายุคงเหลือ ตามสกุลเงินกู

อายุคงเหลือเฉล่ีย (ATM) หนี้สกุลเงิน ตปท. 

1.71% ของหนี้สาธารณะ
(4,352.18 ลานดอลลารสหรัฐ)

หนี้ตางประเทศ

องคประกอบของหน้ี ลานบาท สัดสวน% %  GDP

1. รัฐบาลกูโดยตรง 6,314,299.10 77.61 40.46  

2. รัฐบาลกูเพ่ือชดใชความเสียหายของ FIDF 740,638.21  9.10 4.75  

3. รัฐวิสาหกิจ 787,186.90 9.68  5.04  

4. รัฐวิสาหกิจท่ีทําธุรกิจในภาคการเงินฯ (รัฐบาลค้ําประกัน) 286,376.85 3.52  1.83  

5. หนวยงานของรัฐ 7,613.49 0.09  0.05 

รวม 8,136,114.55 100.00 52.13  

GDP 15,606,002.63

52.13% ตอ GDP

9       7ป       เดือน



กรอบกฎหมาย ท่ี เ ก่ียวของ

กับการบริหารหนี้ สาธารณะ
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พระราชกําหนด

รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2560

ม. 62

พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561

อาทิ พ.ร.ก. FIDF, พ.ร.ก. ไทยเขมแข็ง, พ.ร.ก.บริหารจัดการน้ํา, พ.ร.ก.กองทุนสงเสริม

การประกันภัยพิบัติ , พ.ร.ก. เราไมทิ้งกัน 2020

พระราชบัญญัติ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพ่ิมเติม

กฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหารหน้ีสาธารณะ

ระเบียบ อาทิ ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ

วาดวยหลักเกณฑการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561
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เหตุผลความจําเปน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 62

รัฐตองรักษาวินัยการเงินการคลังอยางเครงครัด เพื่อใหฐานะทางการ

เงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงตามกฎหมายวาดวยวนิัย

การเงินการคลังของรัฐ

ไมมีกฎหมายที่กําหนดกรอบวินัยทางการคลังเปนการเฉพาะ

(พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ / เงินคงคลัง / หนี้สาธารณะ / บริหาร

ทุนหมุนเวียน)

รองรับนวัตกรรมการคลังใหมๆ

(กิจกรรมกึ่งการคลังผานสถาบันการเงินของรัฐและรัฐวิสาหกิจ 

การใชจายเงินนอกงบประมาณ การจัดต้ังกองทุนตางๆ)

ขาดภาพรวมสถานการณการคลังของทั้งประเทศ

(สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ 

ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง องคกรตามรัฐธรรมนูญ องคการมหาชน 

ทุนหมุนเวียนทีม่ีฐานะเปนนติิบุคคล และองคกรปกครองสวนทองถิ่น)

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลงัของรฐั พ.ศ. 2561

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานของรัฐมีแนวทางในการดําเนนินโยบายดาน

การคลังและมีรักษาวินัยทางการเงินการคลังของ

ประเทศอยางชัดเจน

เพื่อใหมีวินัยครอบคลุมและรองรับ

นวัตกรรมการคลังใหมๆ

มีขอมูลของหนวยงานของรัฐที่ครบถวน 

สามารถวิเคราะหภาพรวมสถานการณ

การคลังของทั้งประเทศ

องคประกอบ

Fiscal Policy Committee

การมีวินัยการเงินการคลัง

- กําหนดวินัยการเงินการคลังเพ่ิมเติมโดยการกําหนดสัดสวนตางๆ

- จัดทําและทบทวนแผนการคลังระยะปานกลาง

- กําหนดนโยบายและกาํกบักบัดูแลการบริหารจัดการความเส่ียงทางการคลัง

การกํากับดูแลและการตรวจสอบ

- กําหนดหลักเกณฑการจดัทํารายงานสถานะหนี้สาธารณะ หนี้ภาครัฐ 

และความเส่ียงทางการคลัง

- มีบทลงโทษเปนไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ

ประธาน
นายกรัฐมนตรี

รองประธาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

เลขานุการคณะกรรมการ
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ภาพรวมการกํากับดูแลหนี้สาธารณะภายใตกฎหมาย

คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ

1. กําหนดสัดสวนตางๆ  (Fiscal Rule)
9 สัดสวนการตั้งงบประมาณ 

• งบลงทุน

• งบชําระหนี้ภาครัฐ

9 กําหนดกรอบการบริหารหนี้สาธารณะ (สัดสวนหนี้ 4 Indicator)

2. จัดทําแผนการคลังระยะปานกลาง 
(Medium Term Fiscal Framework : MTFF)

Checklist

9 สัดสวนหนี้อยูภายใต  4 Indicators

9 กรอบเพดานการกูเงิน

9 สอดคลองนโยบาย

9 มีความพรอม

9 ความสามารถในการชําระหนี้ ฯลฯ

3. กําหนดกรอบวินัยในการกอหน้ีของหนวยงานภาครัฐ 
• รัฐบาล - การกอหนี้ภายใต พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ 

- การออกกฎหมายพิเศษกูเงิน 

• หนวยงานของรัฐตางๆ 

• องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

4. การรายงานหนี้สาธารณะ  หนี้ภาครัฐ 
และความเสี่ยงทางการคลัง

1. กําหนดกรอบเพดานการกอหน้ีของรัฐบาล
- กรอบเพดานการกูเงิน

6 วัตถุประสงค

- กรอบเพดานการคํ้าประกัน

2. จัดทําแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ

3. การบริหารจัดการ/กํากับดูแลหนี้ของหนวยงานตางๆ

4. การรายงานสถานะหนี้สาธารณะ 11

� เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

� เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

� เพ่ือปรับโครงสรางหนี้สาธารณะ

� เพ่ือใหหนวยงานอ่ืนกูตอ

� เพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

� เพ่ือบริหารสภาพคลองของเงินคงคลัง



1. กําหนดสัดสวนงบลงทุน 

มาตรา 20 (1)

2. กําหนดสัดสวนงบชําระหน้ีภาครัฐ

มาตรา 20 (1)

3. กําหนดสัดสวน / ตัวช้ีวัดใน

การบริหารหน้ีสาธารณะ มาตรา 50

4. การรายงานหน้ีสาธารณะ หน้ีภาครัฐ และ

ความเสี่ยงทางการคลัง มาตรา 76

9 ตองต้ังเพ่ือชําระคืนเงินตน ดอกเบ้ีย และคาใชจายในการกูเงินอยางพอเพียง 

9 สัดสวนงบชําระหนี้ภาครัฐตามท่ี คกก.วินัยฯ กําหนด  (1.5 – 3.5% ของ งปม.)

9 งบลงทุน ตองไมนอยกวา ≥ 20% ของ งปม.                     

และตองไมนอยกวาสวนท่ีขาดดุลฯ

9 หนี้สาธารณะ ตอ GDP

9 ภาระหนี้ของรัฐบาล ตอ ประมาณการรายได

9 หนี้สาธารณะท่ีเปนเงินตรา ตปท. ตอ หนี้สาธารณะท้ังหมด 

9 ภาระหนี้สาธารณะท่ีเปนเงินตรา ตปท. ตอ

รายไดจากการสงออกสินคาและบริการ

≤ 60%

≤ 35%

≤ 10%

≤ 5%

9 รายงานหนี้สาธารณะ

9 รายงานหนี้ภาครัฐ

9 รายงานความเสี่ยงทางการคลัง

พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561     Fiscal Rule ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารหน้ีสาธารณะ

12

สัดสวนงบลงทุน ประจําปงบประมาณ 2563 เทากับ 20.1%  ของ งปม.

สัดสวนงบชําระหนี้ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 2563 เทากับ 2.8% ของ งปม.

49.34%

25.38%

1.78%

0.01%

สถานะ ณ ส้ินเดือนกันยายน 2563
(พ.ร.บ. โอนงบประมาณ 1.7%)
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การบริหารจัดการหนี้ สาธารณะ



Reporting

Regulating

Planning

Monitoring 

& Evaluating

• กรอบการบริหารหนี้สาธารณะ (สัดสวนหนี้ 4 Indicator)

• กลยุทธการบรหิารหนี้สาธารณะระยะปานกลาง (Medium -Term Debt Management Strategy : MTDS)

• การวิเคราะหตนทุนและความเสี่ยงในการบริหารหนี้

• หามกูเงินเพ่ือชําระดอกเบี้ย 

• การจัดทําแผนการกูเงินระยะ 5 ป

• การจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 

• เกณฑการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ 

1

2

3

4

การดําเนินงาน  ภายใต
ก ฎ ห ม า ย วิ นั ย ก า ร เ งิ น ก า ร ค ลั ง ข อ ง รั ฐ

ก ฎ ห ม า ย ก า ร บ ริ ห า ร ห น้ี ส า ธ า ร ณ ะ   

แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง  

• การจัดทําแผนการติดตามและประเมินผลโครงการ  

• การติดตามการใชจายเงินกู 

• การประเมินผลโครงการเงินกู 

• การรายงานสถานะหนี้สาธารณะ รายเดือน /เผยแพรเว็บไซด

• การรายงานสถานะหนี้สาธารณะ รอบ 6 เดือน /ประกาศราชกิจจานุเบกษา

• การรายงานสถานะหนี้สาธารณะ หนี้ภาครัฐ และความสี่ยงทางการคลัง ณ สิ้นป ตอ คกก.วินัย/ครม.

• รายงานการกูเงินและการคํ้าประกัน ตลอดตลอดผลสัมฤทธิ์ ตอรัฐสภา 
14



แผนการบริหารหนี้สาธารณะ

การบริหารจัดการหนีส้าธารณะ

• แผนการกอหนี้ใหม

• แผนการบริหารหนี้เดิม

• แผนการชําระหนี้

15



กรอบเพดานการกูเพ่ือชดเชยขาดดุล+การปรับโครงสรางหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน

20% ของงบประมาณรายจายประจําป
เพ่ือสนับสนุนโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

B กรอบเพดานการกูเพ่ือค้ําประกันใหรัฐวิสาหกิจ + ใหกูตอเปนบาท

16

กรอบเพดานการกูเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม+ใหกูตอ (กูเปนเงินตราตางประเทศ)

10% ของงบประมาณรายจายประจําป

C
- เพ่ือผลักดันโครงการลงทุนระยะยาวของรัฐบาล

- กูเปนเงินตราตางประเทศ แตสามารถกูเปนเงินบาทได

หากตลาดการเงินในประเทศเอ้ืออํานวย

3% ของงบประมาณรายจายประจําป

กรอบเพดานการกูเพ่ือบริหารสภาพคลองของเงินคงคลังD
เพ่ือใหการบริหารสภาพคลองของเงินคงคลัง

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

A

กรอบการกูเงินของรัฐ และ การค้ําประกันของรัฐวิสาหกิจการกูเงินและการค้ําประกัน

80% งบประมาณชําระคืนตนเงิน

20% ของงบประมาณรายจายประจําป

และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม เพ่ือสนับสนุนการดําเนินนโยบายการคลัง

แบบขยายตัว

Presenter
Presentation Notes
ในแต่ละปีงบประมาณ มีกรอบการกู้เงินตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังแผนภาพและแบ่งได้ ดังนี้A: กรอบเพดานการกู้เพื่อชดเชยขาดดุล+การปรับโครงสร้างหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำมาตรา 21     การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ในปีงบประมาณหนึ่งให้กระทรวงการคลังกู้เป็นเงินบาทไม่เกินวงเงิน(1) ร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ(2) ร้อยละแปดสิบของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับชำระคืนเงินต้นมาตรา 25/16  การกู้เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้กระทำโดยการออกตราสารหนี้ตามความจำเป็นในการสร้าง�อัตราดอกเบี้ยสำหรับใช้อ้างอิงในตลาดตราสารหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง และให้นับรวมในวงเงินตามมาตรา 21 กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ต้องรวมถึงอายุและวงเงินของตราสารหนี้ที่จะใช้ในการสร้างอัตราดอกเบี้ยสำหรับใช้อ้างอิงในตลาดตราสารหนี้ เงินที่ได้รับจากการกู้เงินตามวรรคหนึ่ง ให้นำส่งเข้ากองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศมาตรา 24      การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ ให้กระทำได้เฉพาะเพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตรา�แลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชำระหนี้ โดยให้กระทรวงการคลังดำเนินการดังต่อไปนี้(1) กู้เงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้ของกระทรวงการคลังไม่เกินจำนวนเงินกู้ที่ยังค้างชำระ หรือ(2) กู้เงินเพื่อชำระหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันไม่เกินจำนวนเงินที่ยังมีภาระการค้ำประกันอยู่เงินกู้ตาม (2) ให้นับรวมในวงเงินตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 แล้วแต่กรณีB: กรอบเพดานการกู้เพื่อค้ำประกันให้รัฐวิสาหกิจ + ให้กู้ต่อเป็นบาทมาตรา 28      ในปีงบประมาณหนึ่ง กระทรวงการคลังจะค้ำประกันได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมมาตรา 255     ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐ มีความจำเป็นต้องใช้เงินสำหรับโครงการหรือแผนงานที่รัฐบาลเห็นว่ามีความจำเป็น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และหากกระทรวงการคลังเป็นผู้กู้และนำมาให้หน่วยงานดังกล่าว กู้ต่อจะเป็นการประหยัดและทำให้การบริหารหนี้สาธารณะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจ กู้เงินเพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวกู้ต่อได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงการกู้ตามวรรคหนึ่งให้นับรวมในวงเงิน ดังต่อไปนี้(1) ถ้ากู้เป็นเงินตราต่างประเทศ ให้นับรวมในวงเงินตามมาตรา 22(2) ถ้ากู้เป็นเงินบาท ให้นับรวมในวงเงินตามมาตรา 28c: กรอบเพดานการกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม+ให้กู้ต่อ มาตรา 22     การกู้เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กระทำได้เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีและต้องใช้เป็นเงินตราต่างประเทศหรือจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของประเทศ โดยให้กระทรวงการคลังกู้เป็นเงินตราต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปี การกู้เงินตามวรรคหนึ่งให้กำหนดวัตถุประสงค์ของการใช้เงินอย่างชัดเจนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนดโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมาตรา 23     ในการกู้เงินตามมาตรา 22 ถ้าภาวะตลาดการเงินในประเทศเอื้ออำนวยและจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และตลาดทุน กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีอาจกู้เป็นเงินบาทแทนการกู้เงินตราต่างประเทศก็ได้การกู้เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กระทำได้เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากงบประมาณมาตรา 24      การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ ให้กระทำได้เฉพาะเพื่อเป็นการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระการชำระหนี้ โดยให้กระทรวงการคลังดำเนินการดังต่อไปนี้(1) กู้เงินเพื่อชำระหนี้เงินกู้ของกระทรวงการคลังไม่เกินจำนวนเงินกู้ที่ยังค้างชำระ หรือ(2) กู้เงินเพื่อชำระหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันไม่เกินจำนวนเงินที่ยังมีภาระการค้ำประกันอยู่เงินกู้ตาม (2) ให้นับรวมในวงเงินตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 แล้วแต่กรณีมาตรา 255     ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐ มีความจำเป็นต้องใช้เงินสำหรับโครงการหรือแผนงานที่รัฐบาลเห็นว่ามีความจำเป็น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และหากกระทรวงการคลังเป็นผู้กู้และนำมาให้หน่วยงานดังกล่าว กู้ต่อจะเป็นการประหยัดและทำให้การบริหารหนี้สาธารณะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจ กู้เงินเพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวกู้ต่อได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงการกู้ตามวรรคหนึ่งให้นับรวมในวงเงิน ดังต่อไปนี้(1) ถ้ากู้เป็นเงินตราต่างประเทศ ให้นับรวมในวงเงินตามมาตรา 22(2) ถ้ากู้เป็นเงินบาท ให้นับรวมในวงเงินตามมาตรา 28



เครื่องมือเพือ่การระดมทุน ในประเทศ

กลยุทธการออกพันธบัตรรัฐบาล

- พันธบัตร Benchmark 

เปนเครื่องมือหลกั มีทั้งหมด 6 รุน  

อายุ คือ 5-10-15-20-30-50 ป

- พันธบัตรออมทรัพย 

เพื่อนักลงทุนรายยอย สนับสนุนการออม

- พันธบัตรนวัตกรรม 

อาทิ พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืน

(Government Sustainability Bond)

พันธบัตรชดเชยเงินเฟอ 

(Inflation-Linked Bond)

และพันธบัตรทยอยคืนเงินตน 

(Amortized Bond) 

กลยุทธการใชเครื่องมืออื่นๆ

- เงินกูจากธนาคารพาณิชย

- ตั๋วเงินคลัง (T-BilL)

- ตั๋วสัญญาใชเงิน (P/N)

เครื่องมือระดมทุนของรัฐวิสาหกิจ

- พันธบัตรรัฐวิสาหกิจท่ีรัฐบาล

ไมไดคํ้าประกัน 

- พันธบัตรรัฐวิสาหกิจท่ีรัฐบาล

คํ้าประกัน

- เงินกูจากธนาคารพาณิชย

- อื่นๆ

รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ

ระยะยาว ระยะสั้น
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การกูเงินและการค้ําประกัน



1. แหลงเงินกูทางการ 
(จากรัฐบาลตางประเทศหรือองคกรความรวมมือระหวางประเทศ)

2. ตลาดเงินทุนระหวางประเทศ 

การกูเงินจากธนาคารและออกตราสารหน้ีในตางประเทศ

1. การกูเงิน Project Loan/ Term Loan โดยวิธี

Syndication คือ การกูเงินจากตลาดการเงินตางประเทศ

ผานการใหเงินกูรวมกันของธนาคารพาณิชยหลายๆ แหง 

เชน การกู syndicated loan สกุล USD ของ ปตท. เปนตน

2. การออก Bond คือ การออกพันธบัตรในตางประเทศ 

เชน การออกหุนกู (Yankee Bond) ของ ปตท. และ

การออก Samurai Bond ของกระทรวงการคลัง เปนตน

3. การกูเงินในรูปแบบ Asset Base Financing เชน

การเชาซื้อในรูป Financial Lease ของการบินไทย

4. การออก Euro Commercial Paper เพื่อ Bridge 

Finance เชน รัฐบาลออก ECP ใหการบินไทยกูตอ เปนตน

- องคการความรวมมอืระหวางประเทศของญีปุ่น

Japan International Cooperation Agency 

(JICA)

- ธนาคารพัฒนาเอเชีย 

Asian Development Bank (ADB)

- ธนาคารโลก World Bank (WB)

- ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสรางพืน้ฐาน

ในเอเชีย (AIIB)

อาทิ

รัฐบาลสามารถกูเงินจากตางประเทศได แบงเปน 2 แหลงเงิน ดังนี้
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เครื่องมือเพือ่การระดมทุน ตางประเทศการกูเงินและการค้ําประกัน

Presenter
Presentation Notes
1. แหล่งเงินกู้ทางการ �- องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นJapan International Cooperation Agency (JICA)- ธนาคารพัฒนาเอเชีย  Asian Development Bank (ADB)- ธนาคารโลก World Bank (WB)
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การจัด ทําแผนการบริหารหนี้ สาธารณะประจําปงบประมาณ



ระเบียบ คนน. วาดวยหลักเกณฑ

การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561

วัตถุประสงคในการจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณ 

แผนการบริหารหนี้สาธารณะเปนเคร่ืองมือในการกํากับการกอหนี้และการบริหารหนี้ใหมีประสิทธิภาพ 

และอยใูนกรอบวงเงินที่เหมาะสม รวมทั้งทําใหรัฐบาลเห็นภาพรวมของการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ

ในแตละปงบประมาณ เพ่ือนําขอมูลไปใชในการตัดสินใจวางแผนการดําเนินงานในสวนอ่ืนๆ ใหสอดคลองกัน 

มาตรา 49
“ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่เสนอ
แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําป
งบประมาณตอคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ หากมีการ
ปรับเปล่ียนแผนระหวางปโดยไมเกิน
วงเงินที่ไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการและ
รายงานใหคณะรัฐมนตรีทราบ”

พระราชบัญญัติการบริหาร

หนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548

และที่แกไขเพ่ิมเติม

มาตรา 31 (2)
“ใหสํานักงานเสนอแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะประจําปงบประมาณ
ตอคณะกรรมการ  เพ่ือพิจารณาเพ่ือเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรี โดยในแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะประจําปงบประมาณ อยางนอย
ตองครอบคลุม  ในเร่ืองดังตอไปนี้ การกูเงิน
และการค้ําประกัน การชําระหนี้ การบริหาร
หนี้คงคาง หรือการดําเนินการอื่นใด
ที่เก่ียวของกับหนีส้าธารณะ”

ขอ 13

20



วิเคราะหตนทุนและความเส่ียงในการบริหารหนี้ของรัฐบาลและหนี้ท่ีเปนภาระตองบประมาณ 

- ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน

- ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 

- ความเส่ียงดานการปรับโครงสรางหนี้ 

การบริหารหนี้สาธารณะ ตองสอดคลองกับกฎหมายวาดวย

วินัยการเงินการคลังของรัฐ และการบริหารหนี้สาธารณะ

พิจารณาการกูเงิน การค้ําประกัน การใหกูตอ หรือดําเนินการอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับหนี้สาธารณะ

ของกระทรวงการคลัง หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐ ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและประกาศท่ีเกี่ยวของ

รวบรวม ติดตามขอมูลประกอบการจัดทําแผน เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ติดตามและการรายงานผลการบริหารหนี้สาธารณะ

ตามพระราชบัญญัติและระเบียบท่ีเกี่ยวของ

01 กรอบวินยัการคลังในการบริหารหนี้สาธารณะ

02 การจัดทําแผนการความตองการกูเงินระยะปานกลาง 

03 การจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

ขั้นตอนการจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

การกํากับติดตามและการรายงานผลการบริหารหนี้สาธารณะ

04

05

การจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
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หนวยงานท่ีมีความตองการกูเงินและบริหาร

หนี้ในปงบประมาณนั้นๆ จัดเตรียม 

Presentation นําเสนอคณะทํางานฯ ดังนี้

1. ผลการกูเงิน การบริหารหนี้ และการบริหาร

ความเสี่ยงในปงบประมาณปจจุบนั (ถามี)

2. ขอมูลความตองการใชเงินกู การบริหารหนี้ 

และการบริหารความเส่ียงในปงบประมาณ 

นั้นๆ เหตุผล ความจําเปน สถานะความ

พรอม แผนการดําเนินงาน (Timeline) 

และแผนการใชจายเงิน รวมถึงรายละเอียด

ของการกูเงินและบริหารหนี้

3. สถานะทางการเงินของหนวยงาน

4. รัฐวิสาหกิจท่ีมี DSCR ต่ํากวา 1.0 เทา 

ตองเสนอเหตุผลความจําเปน แนวทางการ

แกไขปญหา และแผนการบริหารหนี้ท่ี

ชัดเจน เพ่ือเสนอความเห็นประกอบการขอ

อนุมัติการกเูงินตอคณะรัฐมนตรี
22

สบน.

ยื่นคําขอกูเงินและการบริหารหนี้

คณะทํางานพิจารณากลั่นกรองโครงการเงินกูและ

การบริหารหน้ีสาธารณะ

คณะกรรมการนโยบายและกํากับ

การบริหารหน้ีสาธารณะ

ครม. อนุมัติแผนฯ

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนการ

บริหารหน้ีสาธารณะและติดตามโครงการเงินกู

ภายใตแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ 

ประธาน : รองปลัด กค.

ประธาน : รมว. กค.

ใหขอมูลสนับสนุน เพ่ือวิเคราะหโครงการพัฒนา/โครงการ
และเศรษฐกิจโดยรวม เพ่ือกําหนดกรอบการบริหารหนี้สาธารณะ

ปรับแผนฯ 

ตามความจําเปน

ประมาณปละ 2 ครั้ง

การจัดทําแผนการบริหารหนีส้าธารณะประจําปงบประมาณ

คณะอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงหน้ีสาธารณะ

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

หนวยงาน
ในกํากับดูแลของรัฐ 

สถาบันการเงินภาครัฐ

ธปท. สศช. สงป. สศค. สคร. บก. สบน.

ประธาน : ผอ. สบน.



หลักเกณฑการพจิารณากลั่นกรองเพือ่บรรจุแผนการบริหารหนี้สาธารณะฯ 

ระเบียบ คนน. วาดวยหลักเกณฑการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2561

หลักเกณฑพิจารณากลั่นกรองเพ่ือบรรจุในแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ2. 
สถานะ : มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 13 ธ.ค. 2561

2.1 กรณีกูชดเชยขาดดุลฯ 2.2 กรณีโครงการพัฒนา 2.3 กรณีโครงการ

9 สอดคลองยุทธศาสตรและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

9 มีรายงาน Feasibility Study

9 หนวยงานมีความพรอมดําเนินโครงการและแผนการกูเงิน

9 โครงการไดรับอนุมัติจาก ครม.แลว               

หรือ สศช. เห็นชอบ หรือ

อยูระหวางการพิจารณาจาก สศช. 

9ครม. / ผูมีอํานาจตาม กม.จัดตั้ง  

อนุมัติใหดําเนินโครงการแลว

2.4
ทุนหมุนเวียน 

ดําเนินกิจการทั่วไป 

ปรับโครงสรางหนี้9 คํานึงถึงประมาณการรายได และ

แผนการเบิกจายงบประมาณ

9 พิจารณาตามความจําเปน

และเหมาะสม

9 สัดสวนความสามารถในการทํารายไดเทียบกับภาระหนี้  (DSCR) ไมต่ํากวา 1.0 
กรณีไมสามารถปฏิบัติไดตามหลักเกณฑ : เสนอเหตุผลความจําเปน แนวทางแกไข แผนบริหารหนี้ท่ีชัดเจน  

ตอ ค.ร.ม. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ เปนรายกรณี 

ยกเวนกรณี

รัฐวิสาหกิจ             

ในภาคการเงิน

9 หามกระทรวงการคลัง หนวยงานของรัฐ หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 

กูเงินเพ่ือชําระดอกเบี้ยที่ครบกําหนด เพ่ือรักษาวินัยการคลังของประเทศ

หลักเกณฑการบริหารหน้ีสาธารณะ1. 
9 ตามกรอบวินัยการคลังในการบริหารหนี้สาธารณะ 

9 ภายใตสัดสวนตางๆ ตาม กม.วินัยฯ 

9 สอดคลองกับ Portfolio Benchmark

23
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หนวยงาน

• จัดทําแผนงาน/โครงการ

• เสนอผานคณะกรรมการบริหาร/กระทรวงเจาสังกัด

สศช.

• ผานวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ

•ไดบรรจุในงบลงทุน

EIA (ถามี)

ครม.

• อนุมัติใหดําเนินโครงการโดยใชเงินกู

• มีการกําหนดแหลงเงินกู ในประเทศ/
ตางประเทศ วิธีการกูเชน กูเอง กูตอ 
การค้ําประกัน ใหชัดเจน

การเร่ิมดําเนินโครงการ

• มีรางขอบเขตของงาน (TOR) 
เพื่อจางท่ีปรึกษา และผูดําเนิน
โครงการ 

• มี Feasibility study/ Detail  
design

• มีเอกสารการประกวดราคา/
กําหนดการประกวดราคา             
ท่ีนาเชื่อถือ

ความพรอมของโครงการ

หลักเกณฑการพจิารณากลั่นกรองเพือ่บรรจุแผนการบริหารหนี้สาธารณะฯ 



ในการจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปงบประมาณ ให สบน. พิจารณาหลักเกณฑการกูเงินของรัฐวิสาหกิจท่ีไมไดทําธุรกิจใหกูยืมเงิน 
ธุรกิจบริหารสินทรัพยหรือธุรกิจประกันสินเช่ือ โดยตองมีฐานะทางการเงินท่ีม่ันคง หรือมีความสามารถในการชําระหนี้ไดซึ่งตองมีสัดสวนความสามารถในการหา
รายไดเทียบกบัภาระหนี้ของกิจการ (DSCR) นับแตมีการกอหนี้ในอัตราไมต่าํกวาหนึ่ง

รัฐวิสาหกิจตามวรรคหนึ่งท่ีมีความจําเปนตองกูเงินแตไมสามารถปฏิบัติตามหลกัเกณฑดังกลาวได ใหรัฐวิสาหกิจนั้นเสนอเหตุผลความจําเปน แนวทาง
การแกไขปญหา และแผนการบริหารหนี้ท่ีชัดเจนตอคณะกรรมการเพื่อเสนอความเห็นประกอบการขออนุมัติการกูเงินตอคณะรัฐมนตรี

25

ความสามารถในการชําระหนี้ของรัฐวิสาหกิจในแผนการบริหารหนีส้าธารณะประจาํปงบประมาณ 
ตามระเบียบ คนน. วาดวยหลักเกณฑการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561 ขอ 12

EBITDA + ภาระเงินตนและดอกเบ้ียท่ีรัฐบาลรับภาระ

ภาระหนี้ท่ีครบกําหนดในปนั้นๆ
DSCR = 

สูตรท่ีใชการคํานวณตั้งแตป 2555

ระเบียบ วาดวยหลักเกณฑการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561 ขอ 12

รัฐวิสาหกิจ DSCR เหตุผลความจําเปน

ในการกูเงิน

แนวทาง

การแกไขปญหา

แผนการบริหาร

หนี้ท่ีชัดเจน

คนน. เสนอความเห็น

ประกอบการพิจารณา

ของ ครม.

1. ก. x.xx 9 9 9 9

2. ข. x.xx 9 9 9 9

3. ค. x.xx 9 9 9 9

4. ง. x.xx 9 9 9 9

Checklist ระเบียบ คนน. วาดวยหลักเกณฑการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2561 ขอ 12



ระเบียบ คนน. วาดวยหลักเกณฑ

การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561

26

ระเบียบ คนน. วาดวยหลักเกณฑการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561 ขอ 9

มาตรา 49  “หามกระทรวงการคลัง หนวยงานของรัฐ หนวยงาน
ในกํากับดูแลของรัฐและรัฐวิสาหกิจ กูเงินเพ่ือนํามาชําระคืน
ดอกเบี้ยจายที่ครบกําหนด เพ่ือเปนการรักษาวินัยการเงินการ
คลังของประเทศ

ในกรณีที่หนวยงานของรัฐ หนวยงานในกํากับ
ดูแลของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจไมมีความสามารถในการชําระคืน
ดอกเบี้ยจายที่ครบกําหนด ใหหนวยงานนั้นเสนอเหตุผล         
ความจําเปน แนวทางการแกไขปญหา และแผนการบริหาร
หนี้ที่ชัดเจนตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา”

ขอ 9



27

ขั้นตอนการจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะแผนการบริหารหนี้สาธารณะ



28

ขั้นตอนการจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปฏิทินการประชุมเพ่ือพิจารณาปรับแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

และแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2565

ประชุม

คณะทํางานฯ

ประชุม

คณะ

กรรมการฯ

ประชุม

คณะอนุ

กรรมการฯ

ประชุม

คณะ

ทํางานฯ

ประชุม

คณะอนุ

กรรมการฯ

ประชุม

คณะ

กรรมการฯ

(ปรับแผนฯ 64 ครั้งท่ี 2) (แผนฯ 65 และแผน 5 ป)
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ขั้นตอนการจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

สําหรับผูที่ยังไมมีบัญชีผูใชสามารถลงทะเบียนเพื่อเขาใชงานระบบไดที่

เวปไซต ddplan.pdmo.go.th หรือติดตอสํานักนโยบายและแผน



30

ขั้นตอนการจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

แผนการกอหนี้ใหม

แผนการบริหารหนี้เดิมและแผนการชําระหนี้

สามารถดึง Report แตละแผนฯ ออกมาเปนไฟล Excel (บ.น.1)
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ขั้นตอนการจัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

คูมือการใชงาน

4
5



แนวปฏิบัติการรายงานขอมูล :

I. การจัดทําแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ

1) บันทึกขอมูล “รายละเอียดโครงการเงินกู 5 ป”
ในระบบ IIPM ทาง http://bit.ly/2Xasji9 และสงออกไฟล excel 
จากระบบถึง E-mail : Plan@pdmo.go.th และ apichai@nesdb.go.th
และ padcha@nesdb.go.th 

ภายในเดอืนมีนาคมของทุกป

2) จัดสง “แบบฟอรมแผนการบริหารหนี้สาธารณะ” (บ.น.1)
เปนเอกสารถึง สบน. และในรูปแบบไฟล excel ถึง Email: Plan@pdmo.go.th

ภายในเดือนมีนาคมของทุกป 
และตามกําหนดเวลาการจัดทํา
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ

II. การรายงานการกูเงิน/สถานะหน้ีสาธารณะ

1) จัดสง“แบบฟอรมรายงานขอมูลหนี้รายเดือน” (บ.ล.1-7)

และ บันทึก GFMIS-TR (สําหรับหนวยงานที่มี Terminal)

2) จัดสง “แบบฟอรมติดตามผลการกูเงินและบริหารหนี”้    
(บ.ล.8) ในรูปแบบไฟล excel ทาง E-mail : Plan@pdmo.go.th

ภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไป

ภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไป

หมายเหตุ : รัฐวิสาหกิจท่ีมีบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดในเครือ ตามนิยามรัฐวิสาหกิจ (ค) 
ตาม พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ ใหรายงานขอมูลหนี้ของรัฐวิสาหกิจ (ค) ในเครือดวย

หนวยงานของรัฐ, รัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ. การบริหารหน้ีสาธารณะ   พ.ศ. 2548 ฯ 
และหนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ
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https://goo.gl/Qoymx2

http://bit.ly/2T5lkYB

mailto:Plan@pdmo.go.th


หลักเกณฑ์และกระบวนการก ากับติดตาม 

และประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้

1



การติดตามและประเมินผลโครงการ 

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การรวบรวมและบริหาร
จัดการข้อมูลของโครงการ โดยด าเนินการอย่างต่อเน่ืองตลอด
ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ เพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินงาน

เป็นไปตามแผนหรือไม่

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบ
การด าเนินงาน/การปฏิบัติงาน ตลอดไปจนถึงตรวจสอบด้าน

ความก้าวหน้าของงาน ควบคุมการด าเนินงาน โดยพิจารณาถึง
ผลลัพธ์หรือผลท่ีได้จากการปฏิบัติงานว่ามีความส าเร็จตรงตาม
เป้าหมายหรือบรรลุวัตถุประสงค์ของงานหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

2



ท าไมรัฐต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการเงินกู้  ?

3

ช่วยให้การลงทุนของรัฐบาลมีผลสัมฤทธิ์

และประสิทธิภาพ

สามารถคาดการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากเม็ดเงินลงทุน

ช่วยขับเคลื่อน เร่งรัดให้โครงการเดินหน้า

แล้วเสร็จตามแผน

รับทราบถึงปัญหา อุปสรรค ของหน่วยงานเจ้าของ

โครงการ

เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
การด าเนินโครงการ



กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติตตามและประเมินผลโครงการ

4

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561

เมื่อได้มีการใช้จ่ายเงินกู้ตามมาตรา 53 (พระราชก าหนด) และมาตรา 56 (กู้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม) แล้ว ให้มีการติดตาม 

ประเมินผล และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีก าหนดโดย ความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี

เงินที่กระทรวงการคลังกู้ตามมาตรา 53 และมาตรา 56 ให้หน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการใช้จ่ายเงินกู้น าไปใช้จ่ายตาม

แผนงานหรือโครงการจนเสร็จสิ้น และถ้ามีเงินเหลือหรือ ไม่มีการด าเนินการหรือไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตามแผนงานหรือ

โครงการนั้นอีก ให้น าส่งคลัง ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้เบิกเงินกู้ไปใช้จ่าย เนื่องจากแผนงานหรือโครงการเสร็จสิ้น หรือไม่มีการ

ด าเนินการ หรือไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการนั้นอีก ให้กระทรวงการคลังน าเงินกู้ที่เหลืออยู่ส่งคลัง 

แต่ในกรณีที่กระทรวงการคลังยังไม่ได้เบิกเงินจากผู้ให้กู้ ให้ยกเลิกวงเงินกู้ ที่ยังไม่ได้เบิกนั้น

58

59



กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติตตามและประเมินผลโครงการ

5

ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2561

เพื่อให้การด าเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ สบน. ก ากับติดตามการใช้จ่ายเงินกู้และ

การบริหารโครงการพัฒนาหรือโครงการ เพื่อรายงาน ความคืบหน้า ผลการเบิกจ่ายเงินกู้ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่

เหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

ให้หน่วยงานรายงานผลการกู้เงิน การเบิกจ่ายเงินกู้ และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาหรือโครงการ รวมทั้งรายงานผลการ

บริหารหนี้เงินกู้ ภายในวันที่เจ็ดของเดือน ถัดไป

เมื่อโครงการแล้วเสร็จ ให้หน่วยงานจัดท ารายงานผลส าเร็จของโครงการ โดยแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประโยชน์ที่ได้รับ และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน

17

18

ให้ สบน. จัดท าหลักเกณฑ์และแนวทางการติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนาและโครงการ รวมทั้งแผนการติดตามและ

การประเมินผลโครงการประจ าปีงบประมาณเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และรายงานผลการติดตามและการ

ประเมินผลโครงการให้คณะกรรมการทราบ

19



กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติตตามและประเมินผลโครงการ

6

หลักเกณฑ์และแนวทางการติดตามและการประเมินผลโครงการพัฒนาและโครงการ

สบน. จะจัดท าแผนการติดตามและประเมินผลโครงการภายในเดือน ก.ย. ของทุกปีเพื่อเสนอ คนน. เห็นชอบ โดยต้องเป็นท่ีอยู่ภายใต้

แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ในการคัดเลือกโครงการเพื่อประเมินผลจะด าเนินการตามแนวทางท่ี สบน. ก าหนด หากปรับเปลี่ยนแผนการประเมินผล

โครงการ สบน. จะเสนอ คนน. ให้ความเห็นชอบ

2

สบน. จะก ากับติดตามการใช้จ่ายเงินกู้และการบริหารโครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานท่ี

ก าหนดไว้ พร้อมท้ังจัดท าสรุปผลการติดตามภายใน 30 วันหลังจากสิ้นเดือน ม.ีค. และเดือน ก.ย. ของทุกปี

เพื่อเสนอ คนน. ทราบ

3

สบน. จะประเมินผลโครงการท่ีแล้วเสร็จตามข้อ 2 และจัดท ารายงานการประเมินผลโครงการเสนอ คนน ภายในเดือน ก.ย. ของทุกปี

ตามหลักเกณฑ์การประเมินผล 5 ด้าน

4

สบน. จะใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการ 5 ด้านมาใช้บังคับกับการประเมินผลโครงการ (ไม่ใช่โครงการลงทุน) โดยอนุโลม เว้นแต่

ในกรณีที่มีกฎหมายหรือมีค าสั่งก าหนดเป็นการเฉพาะ

5

ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจดัท ารายละเอียดข้อมูลโครงการ ผลการศึกษาความเป็นไปได้ แผนการด าเนินงานของโครงการ และ

ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี ครม. อนุมัติแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ และจัดท ารายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานเป็น

รายเดือน ภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไป โดยให้บันทึกผ่านระบบ IIPM รวมท้ัง เมื่อโครงการด าเนินการแล้วเสร็จ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจดัท า

รายงานผลส าเร็จของโครงการส่งให้ สบน. ภายใน 60 วันนับแต่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยรายงานต้องแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประโยชน์ท่ีได้รับ ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และความยั่งยืน โดยให้บันทึกผ่านระบบ IIPM

6



การจัดท าแผนการติดตามการเบิกจ่ายโครงการ

7

โครงการ On going โครงการที่แล้วเสร็จ โครงการใหม่

การเบิกจ่ายเงินลงทุน (รายเดือน)

เงินกู้ เงินงบประมาณ เงินรายได้ SOEs เงินอื่นๆ

IIPM

คนน. 

สิงหาคม

แผนการติดตามในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ 

คร้ังท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564

ในปีงบประมาณ 2564 มีแผนการติดตามโครงการพัฒนาและโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 

โครงการพัฒนา จ านวน 131 โครงการ 1 แผนงาน และโครงการ (Policy Base) จ านวน 7 โครงการ

1) การเบิกจ่ายเงินโครงการพัฒนา (Investment) มีแผนการเบิกจ่ายเงิน จ านวน 176,548 ล้านบาท 

2) การเบิกจ่ายเงินโครงการ (Policy Base) มีแผนการปล่อยสินเชื่อปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. - ธ.ค. 63) จ านวน 4,791 ล้าน

บาท



แผนการติดตามโครงการพัฒนาและโครงการ ปีงบประมาณ 2564

8

แผนการตดิตามโครงการพฒันาของการรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย กรอบวงเงินลงทุนตามมติ ครม. แยกตามแหล่งเงิน

โครงการ
กรอบวงเงินลงทุนตาม

มติ ครม.

ผลการเบิกจ่ายสะสม

ก่อนปี งปม. 64
ร้อยละ

แผนการเบิกจ่าย

ปี งปม. 64

1. โครงการรถไฟฟา้สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ 48,702 47,732 98% 25

2. โครงการรถไฟฟา้สายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-บางแค และ

ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ

67,173 60,059 89% 1,328

3. โครงการรถไฟฟา้สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต 38,165 32,461 85% 1,935

4. โครงการรถไฟฟา้สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี

(สุวินทวงศ์)

92,532 55,995 61% 12,824

5. โครงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อเช่ือมต่อการ

เดินทางบริเวณสถานีสะพานพระน่ังเกล้า โครงการรถไฟฟ้า

สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

99 20 20% 55

เงินกู้

ภายในประเทศ

186,320

76%

เงินกู้จาก

ต่างประเทศ

27,738

11%

เงินงบประมาณแผ่นดิน

32,612

13%

15,300

867

5,509

255

5,219

200

95%

79%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
14,000
16,000

เงินกู้ เงินงบประมาณแผ่นดิน

แผนการเบิกจ่ายท้ังปี แผนการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ม.ค. 64 ผลการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ม.ค. 64

แผนและผลการเบิกจ่ายโครงการลงทุนภาครฐั ณ สิ้นเดือนมกราคม 2564

•แผนการเบกิจ่ายปี งปม. 64 16,167 ลบ. 

•แผนการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ม.ค. 64 5,763 ลบ. 

•ผลการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 63 - ม.ค. 64 5,419 ลบ. 

คิดเป็น 34% ของแผนปี 64 และ 94% ของแผน 

ต.ค. 63 - ม.ค. 64

รายแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาทโครงการ Ongoing ที่ใช้เงินกู้ของ รฟม. มี จ านวน 5 โครงการ



วงจรการประเมินผลโครงการ (Project Evaluation Cycle)

9

ก่อนเริ่มโครงการ (Ex-Ante Evaluation)
เป็นการศึกษาและประเมนิความเป็นไปได้ในการด าเนิน

โครงการ ประเมินต้นทุน-ประโยชน์ทีไ่ด้รับ

ระหว่างด าเนินโครงการ (Mid-

Term Evaluation) 
การติดตามและประเมินผลความก้าวหนา้ 

รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน เพื่อหา

แนวทางแก้ไขและปรบัปรุง

หลังด าเนินโครงการแล้วเสร็จ (Ex-Post Evaluation)
เป็นการประเมินผลโครงการในชว่ง 2- 5 ปี หลังจากที่โครงการแล้วเสร็จ 

โดยจะเน้นไปที่การถอดบทเรยีนและข้อเสนอแนะในอนาคต

1.

2.

3.

การประเมิน
โครงการ

ก่อนเริ่ม
โครงการ

ระหว่างด าเนิน
โครงการ

เมื่อโครงการ
แล้วเสร็จ



แนวทางการคัดเลือกโครงการเพื่อจัดท าแผนการประเมินผลโครงการ

10



หลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการ “ 5 ด้าน ”

11



หลักเกณฑ์การประเมินผลโครงการ “ 5 ด้าน ”

12

D

ไม่พอใจ

A

พอใจมากท่ีสุด

C

พอใจ

B

พอใจมาก

ความสอดคล้อง b
c

a ประสิทธิผล

ผลกระทบ
b
c

a

ประสิทธิผล
ผลกระทบ

b
c

a

ประสิทธิภาพ b
c

a

ประสิทธิภาพ b
c

a

ประสิทธิภาพ b
c

a

ความย่ังยืน b
c

a

ความย่ังยืน b
c

a

ความย่ังยืน b
c

a

ความย่ังยืน b
c

a

การให้คะแนนภาพรวมด้านประสิทธิผลและผลกระทบจะใช้วิธีการให้คะแนนย่อย ดังนี้

aa (6 คะแนน)                     = คะแนนรวม a
ab, ba, ac, ca, bb (4 - 5 คะแนน)   = คะแนนรวม b 
bc, cb, cc (2 - 3 คะแนน) = คะแนนรวม c

การให้คะแนน

พ
อใ

จม
าก

ที่สุ
ด

พ
อใ

จม
าก

พ
อใ

จ

ไม่
พ

อใ
จ

R AT I N G



การรายงานผล

13



รายงานผลการกู้เงิน และหนี้สาธารณะ

14

• ผลการกู้เงิน       

• ผลการเบิกเงินกู้

• ผลการบริหารความเสีย่ง

สัญญาเงินกู้/พันธบัตร  (บ.ล. 1)      

การเบิกจ่ายเงินกู้ (บ.ล. 2)

การบริหารความเสี่ยง (บ.ล. 3)

วันที ่7 

ของเดือน

ในรูปแบบไฟล์ excel ถึง Email :

Debtreport@pdmo.go.th

GFMIS-
TR

บ.ล. 1

บ.ล. 2

บ.ล. 3

ค ้ำ ไม่ค ้ำ กู้ต่อ
ช้ำระหนี 

แทน

เลขท่ีสัญญำเงินกู้ และ/หรือ

ประเภทค่ำใช้จำ่ย

ช่ือตรำสำร และ/หรือ

เลขท่ีรำยกำรในระบบ 

GFMIS-TR

ช่ือโครงกำร
แหล่ง

เงินกู้

วงเงินกู้ตำมสัญญำ สกุล

เงินกู้

อัตรำ ดบ. 

หรือกำรก้ำหนด

อัตรำ ดบ.*

กำร

รับภำระ**

กำรค ้ำประกัน/

กู้ต่อ/ช้ำระหนี แทน***

ต้นเงินคงค้ำง

เงินยืม

อัตรำ

ดอกเบี ย*** 

(% p.a.)

กำรค ้ำประกัน/

กู้ต่อ/ช้ำระหนี แทน**

เลขท่ีสัญญำเงินกู้ และ/

หรือประเภทค่ำใช้จำ่ย

ช่ือตรำสำร และ/หรือเลขท่ี

รำยกำรในระบบ GFMIS-TR
ช่ือโครงกำร

กำรบริหำร

ควำมเส่ียง*
ค ้ำ ไม่ค ้ำ กู้ต่อ

ช้ำระหนี 

แทน

สกุลเงิน

ณ สิ นเดือนก่อนหน้ำ ณ สิ นเดือนปัจจุบัน

ยอดเบิกถอนสะสมถึง

สิ นเดือนปัจจบัุน

วงเงิน สกุลเงิน วงเงิน สกุลเงิน
วิธีกำรบริหำรควำม

เส่ียง
คู่สัญญำ

อำยุหนี 

คงเหลือ

(ปี)

ผลกำรบริหำรควำมเส่ียง

เลขท่ีสัญญำเงินกู้

(ประเภทค่ำใช้จ่ำย)

ช่ือตรำสำร และ/หรือ

(เลขท่ีรำยกำรในระบบ

 GFMIS-TR)

วงเงินกู้ตำมสัญญำ อำยุเงินกู้ 

และระยะเวลำ

ปลอดหนี  

(ปี)

อัตรำ

ดอกเบี ย 

(%p.a.)

วันท่ีกู้
วันครบ

ก้ำหนดช้ำระ

วงเงินกู้คงเหลือ

สัญญาเงินกู้/ความเคลื่อนไหว/การบริหารความเสี่ยง

รายงานหนี้สาธารณะรายเดือน

วันที่ 25 ของเดือน

เผยแพร่บน website สบน. 

สิ้นเดือน

PMD



ระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

(Infrastructure Investment Project Management: IIPM)

Online Database

สบน. สามารถตรวจสอบการ

เบิกจ่ายเงิน และ

ความก้าวหน้าของโครงการ

รวมทั้งสามารถเรียกดูแผน

และผลการเบิกจ่ายเงินลงทุน

ผ่านระบบ IIPM 

ได้ทุกที่ทุกเวลา

Identify Project 

location by GPS
Medium term

borrowing plan (5 years)

หน่วยงานสามารถจัดส่งแผน

ความต้องการกู้เงินระยะ

ปานกลาง (แผนฯ 5 ปี) โดย  

สบน. และ สศช. สามารถ

พิจารณาให้ความเห็นชอบผ่าน

ระบบ IIPM ได้ 

Online Disbursement

& Evaluation

สามารถติดตามและ

ประเมินผลสัมฤทธ์ของ

โครงการโดยใช้ข้อมูลที่มีใน

ระบบ IIPM ได้

ระบบ IIPM สามารถลด

การใช้ทรัพยากร และ

ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน รวมทั้งช่วย

อ านวยความสะดวกใน

การปฏิบัติงานของ สบน. 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถติดตามความก้าวหน้าของ

โครงการลงทุน รวมทั้งก าหนดพิกัด

ของโครงการในระบบ IIPM ใน

รูปแบบของ Google map ได้

Reducing Cost

สามารถจัดท าและพิจารณาประมาณการความ

ต้องการกู้เงินระยะ 5 ปี ผ่านระบบ IIPM ได้

ระบบแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง (5 ปี)
สามารถติดตามและประเมินผลโครงการผ่าน Web Application 

จัดเก็บภาพถ่าย ก าหนดพิกัดโครงการ รวมทั้งติดตามและ

ประเมินผลในทุกๆระยะของการด าเนินโครงการผ่านระบบ IIPM ได้

ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

สามารถตรวจสอบแผนงาน ผลงาน และติดตามแผนและผล

การเบิกจ่ายเงินของโครงการลงทุนภาครัฐ ผ่านระบบ IIPM ได้

ระบบการติดตามแผนและผลการเบิกจ่ายเงิน

ท้ังน้ี สบน. ใช้ข้อมูลจากระบบ IIPM ส าหรับการจัดท ารายงานแผนและผลการเบิกจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหน้ีสาธารณะ 

รวมถึงคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

ประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้งานระบบ IIPM

15



ระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

(Infrastructure Investment Project Management: IIPM)

16

ตัวอย่าง Dashboard ของระบบ IIPM ระยะที่ 3



ระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

(Infrastructure Investment Project Management: IIPM)

17

ข้อมูลรายละเอียดโครงการ

ความเป็นมาของโครงการ/วงเงินตามมติ ครม. วัตุประสงค์โครงการ

มติคณะรัฐมนตรทีี่เกีย่วข้อง



ระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

(Infrastructure Investment Project Management: IIPM)

18

การติดตามการเบิกจ่ายโครงการเงินกู้

• รายงานแผนและผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐผ่านระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ระบบ IIPM) รายเดือน

• รายงานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ทุก 2 เดือน 

• รายงานคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหน้ีสาธารณะ ภายในเดือนกันยายนของทุกปี



การรายงานผลโครงการแล้วเสร็จ ผ่านระบบ IIPM

19

รายงานการติดตามและประเมนิผลโครงการ



การรายงานผลโครงการแล้วเสร็จ ผ่านระบบ IIPM

20

รายงานผลส าเร็จการด าเนินงาน
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สบน./หนว่ยงานภายนอก

PDMO DATA PORTAL
SINGLE SIGN-ON : SSO

แผนบริหารหนี้
- แผนเงินกู้ 5 ปี

- แผนบริหารหนีป้ระจ าปี
- ปรับปรุงแผนฯรายไตรมาส

[ปรับเมื่อเคลื่อนไหว]

1 การบริหารสญัญา

- การเบิก-จ่ายสัญญา

- การปรับโครงสร้างหนี้

- การบริหารการช าระหนี้
[ปรับเมือเคลื่อนไหว]

การบริหารโครงการ
ติดตาม&ประเมินผล
- ข้อมูลโครงการ

- แหล่งเงินลงทุนโครงการ
- แผน-ผลการเบิกจ่าย
- ติดตามประเมินผลโครงการ

3

database

2

Project code

Start@ 2022



การรายงานผลโครงการแล้วเสร็จ ผ่านระบบ IIPM

22

รายงานผลส าเร็จการด าเนินงาน



THANK YOU
THANK YOU
THANK YOU

THANK YOU
THANK YOU
THANK YOU

THANK YOU



ติดตามข่าวสารจากสบน.ได้ที่ . . . . . .

Website

http://www.pdmo.go.th

Application Facebook

https://www.facebook.com/pdmo.go.th

Twitter

https://twitter.com/pdmo_teamPDMO Application

24
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