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ตามนัยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพ่ือเป็นการวางแผนระยะยาวในการปฏิบัติ งาน 
ตามภารกิจในขอบเขตความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายรัฐบาล 
รวมทั้งให้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการ เปูาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน เพ่ือใช้เป็นทิศทางและกรอบแนวทางการด าเนินงานของ
องค์กร และใช้ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุเปูาหมาย สามารถตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลง  สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง  

มีภารกิจเก่ียวกับการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ โดยการวางแผน ก ากับ 
ด าเนินการก่อหนี้ ค้ าประกัน และปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงการช าระหนี้ของรัฐบาล และการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้การบริหารหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลัง
และการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 
จากบทบาทภารกิจในข้างต้น สบน. จึงได้ก าหนดทิศทางในการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 

2556 ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งมุ่งเน้นภารกิจที่ส าคัญ คือ การบริหาร
จัดการหนี้สาธารณะและความเสี่ยง การระดมทุนส าหรับโครงการลงทุนภาครัฐ และการพัฒนาตลาดตราสารหนี้
ในประเทศ และเพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สบน. จึงได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
รวมทั้งให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

 
 
 

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
กุมภาพันธ์ 2556 

 

  บทน ำ 
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หลักการ และการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องต่างๆ  อาท ิ 

 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550   
 

2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 

3. นโยบายรัฐบาลและแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558  
(รัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)  
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วน 

1.4  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่ 
ชลประทาน 

1.11 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ 

3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
3.1.1 ด าเนินการให้มีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมให้แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศ 

และให้เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงอย่างมีเสถียรภาพโดยด าเนินนโยบายเศรษฐกิจที่สนับสนุน
การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม และก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มีการจ้างงานเต็มที่ 
ระดับราคามีเสถียรภาพ ระมัดระวังความเสี่ยงจากความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 
โดยการสร้างความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพของตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศ รวมถึงการสร้างความ
ร่วมมือในภูมิภาคเพ่ือรองรับความผันผวนที่อาจเกิดข้ึน 

3.1.2 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการที่หลากหลายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยให้เป็นทั้งแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการและเป็นช่อง
ทางการออมของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ด าเนินงานขององค์กรทางการเงินชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่าง ๆ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์
ทุกระดับ พร้อมกับการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่ประชาชน 

3.1.5 ส่งเสริมและรักษาวินัยการคลัง โดยปรับปรุงองค์ประกอบและโครงสร้าง
งบประมาณให้เหมาะสม มีระบบบริหารความเสี่ยงทางการคลังที่มีประสิทธิภาพ จัดล าดับความส าคัญของ
งบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและให้เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาในอนาคต ส่งเสริม
บทบาทภาคเอกชนในการร่วมลงทุนและด าเนินการในกิจการของรัฐ ตลอดจนส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการรายได้ในท้องถิ่นเพ่ือลดการพ่ึงพาเงินอุดหนุนจาก
ส่วนกลาง 

 

4. ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Compettitiveness)  
ประเด็นที่ 4 โครงสร้างพื้นฐาน  
4.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน 
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5. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 

6. ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 2556-2558 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
เป้าหมายที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ (Narrowing Inequality Gap) 
1. การเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่
คนฐานราก 

1.1 การพัฒนาทุนมนุษย์ 
1.2 การเสริมสร้างความรู้ความสามารถทางการเงิน 
1.3 การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

2. การขยายระบบสวัสดิการพ้ืนฐาน
ให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

2.1 การขยายความคุ้มครองสวัสดิการทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุก
กลุ่ม 
2.2 การปรับปรุงการบริหารจัดการสวัสดิการของภาครัฐ 
2.3 การลดรายจ่ายผู้มีรายได้น้อย 

3. การกระจายรายได้และการถือ
ครองทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม 

3.1 การปฏิรูปกลไกการกระจายรายได้และทรัพย์สิน 

เป้าหมายที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (Enhancing Competitiveness) 
1. การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ  
การพัฒนาภาคเอกชนให้เกิดการสร้าง
มูลค่า (Value Creation) 

1.1 การเพ่ิมขีดความสามารถธุรกิจ SMEs, Microenterprises 
1.2 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชน 
1.3 การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว 

2. การเชื่อมโยงธุรกิจเพ่ือก้าวสู่
เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก 

2.1 การสนับสนุนการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน 
2.2 การใช้มาตรการทางการเงินการคลังเพ่ือส่งเสริมการค้าการลงทุนของไทย
ในต่างประเทศ 

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน 

3.1 การปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจและ
การลงทุนของประเทศ 
3.2 การผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ 
3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการเงิน 

เป้าหมายที่ 3 การรักษาความย่ังยืนทางการคลัง (Ensuring Fiscal Sustainability) 
1. การเสริมสร้างความมั่นคงทาง 
การคลัง 

1.1 การบริหารจัดการรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2 การบริหารจัดการรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3 การบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐและรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.4 การบริหารจัดการหนี้สินและความเสี่ยงทางการคลัง 

2. การส่งเสริมความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานของภาครัฐ (Anti-
Corruption) 

2.1 การขจัดโอกาสทุจริต 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานของกระทรวงการคลัง 

3.1 การปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 
3.2 การพัฒนาบุคลากร 
3.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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6. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร  
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 ด้านบุคลากร  

 มีความซื่อสตัย์ ท างานตรงไปตรงมา ไม่มเีรื่อง
ผลประโยชน์เข้ามาเกีย่วข้อง 

 มีความสามารถ มคีวามเชี่ยวชาญ ท างานรวดเร็ว 
ท างานในเชิงรุก (Pro-active) 

 บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่ค่อนข้างมาก (Young 
Generation) ท าให้สามารถรับกบัการเปลี่ยนแปลงได้
ค่อนข้างดี กล้าตัดสินใจ มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง 
 

S2 ขนาดขององค์กร ด้วยส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เป็นองค์กรที่มีขนาดเล็ก จ านวนบคุลากรมีไมม่าก ท าให้มี
ความคล่องตัวในการท างาน สามารถปรับเปลี่ยนได้เร็ว  
 

S3 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นองค์กรเดยีวท่ีท า
หน้าท่ีในการกู้เงินในนามของประเทศ มีความเช่ียวชาญ
ด้านการบริหารหนี้ ท าใหไ้ดร้ับความเช่ือมั่นจากหน่วยงาน
สถาบัน และมีโอกาสไดร้ับการแบง่ปัน Case Study ที่
เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในการน าเครื่องมือทางการเงิน
ต่างๆ ไปใช้ของสถาบันการเงิน 
 

W1 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นองค์กรที่ข้ึนกับกระทรวงการคลัง 
ต้องประสานงานด้านนโยบายจากภาครัฐ ส่งผลให้ขาดความเป็นอิสระใน
การตัดสินใจ ขาดความเป็นอิสระในการด าเนินงาน ถูกแทรกแซงได้งา่ย 
ท าให้เกิดความเสี่ยงได้ง่ายทั้งกับองค์กรและผู้ปฏิบตัิงาน 
 

W2 ด้านระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
 อัตราการหมุนเวียนบคุลากร (Employee Turnover) ของ

บุคลากรค่อนข้างสูง ท าให้การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง บุคลากร 
ที่มีความรู้ความสามารถลาออกไปท างานกับองค์กรอื่นท่ีให้ผลตอบแทน 
ที่ดีกว่า หรือมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน เนื่องจากระบบ
ความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) ที่ยังขาดความชัดเจน  
เป็นสาเหตุหลักท่ีส่งผลให้บุคลากรลาออก 

 ระบบค่าตอบแทนไมส่อดคล้องกับหน่วยงานที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน  

 ระบบการสรรหา เนื่องด้วยส านักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็น
หน่วยงานท่ีต้องอาศัยบุคลากรที่มคีวามรู้เฉพาะทางเป็นส่วนใหญ่ ท าให้
การสรรหาบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านในการปฏิบัติงานเกีย่วกับการ
บริหารจดัการภายในองค์กร (Support Unit) เป็นไปได้ยาก เนื่องจาก
โอกาสในการเติบโตในสายงานบรหิารค่อนข้างจ ากัด 

 อัตราก าลังที่มีอยูไ่มเ่พียงพอต่อภารกิจที่รับมอบหมายเพิม่ขึ้น 
 

W3 ด้านการบริหารจดัการภายใน 
 การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในส านักงานบริหาร 

หนี้สาธารณะ ยังขาดประสิทธิภาพ รวมถึงกรณีงานท่ีต้องอาศัยความ
ร่วมมือมากกว่า 1 ส านัก มักเกิดปัญหาการหาเจ้าภาพไม่ได้ ส่งผลต่อ
การด าเนินงานภาพรวมขององค์กร 

 บุคลากรส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ เป็นลักษณะตา่งคน
ต่างท างาน ขาดการสื่อสาร 

 โครงสร้างองค์กรในปัจจุบันท าให้งานบางอย่างขาดผู้รับผิดชอบ
และผลักดันท่ีชัดเจน 

 ขาดหน่วยงาน และเจ้าภาพท่ีท างานด้านวิจัยและวิชาการ 
อย่างแท้จริง  

 

W4 ด้านกฎหมาย กฎระเบียบบางข้อไม่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ท าให้เป็นอุปสรรค หรอืเพิ่มความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน/
ไม่เอื้อในการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ รวมถึงกฎหมายบางเรื่อง
ยังไม่สามารถตีความได้ชัดเจน ท าให้เกิดความสับสนในการตีความ  
ท าให้การท างานล่าช้า 
 

W5 ด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ียังไม่สมบูรณ์เนื่องจาก ผู้ใช้งาน
ระบบขาดความร่วมมือในการเข้าไปใช้ระบบ ท าให้ฐานข้อมูลในระบบ
ไม่ถูกต้อง ไมส่มบรูณ์ ข้อมลูไม่เปน็ปัจจุบันท าให้ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมลู 
ไม่สามารถน าข้อมูลภาพรวมไปวิเคราะหไ์ด้  
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O1 การที่ส านักงานบรหิารหนีส้าธารณะ เป็นหน่วยงานท่ีรับ
มอบหมายในการขับเคลื่อนนโยบายจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น ส่งผล
ให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งในด้าน
องค์กร และความเข้าใจในภารกิจของส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ  
 

O2 เครื่องมือทางด้านการเงินใหม่ๆ  ที่เกิดขึ้นในตลาดการเงิน 
ส่งผลต่อรูปแบบการบริหารจดัการหนี้และจัดหาเงินทุนท่ี
สามารถบริหารหนี้สาธารณะได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

T1 ปัจจัยด้านการเมือง การเปลีย่นแปลงของนโยบายทางการเมือง 
ส่งผลต่อการด าเนินงานของส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ ท้ังใน
ส่วนของนโยบายการกูเ้งินของรัฐบาล และการจดัสรรงบช าระหนี ้
 

T2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มกีารเปลีย่นแปลง 
อย่างมาก ส่งผลใหต้้นทุนเงินกู้มีการปรับตัวค่อนข้างเร็ว การหา
แหล่งเงินกู้มีความล าบากมากยิ่งขึ้น  
 

T3 ปัจจัยด้านกฎหมาย ความไมย่ืดหยุ่นของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการปูองกันการทุจริต ความโปร่งใส ส่งผลให้การท างานตดิขัด 
เกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน 
กว่าจะไดร้ับการอนุมัติ ส่งผลให้การกู้เงินไมไ่ดต้้นทุนท่ีเหมาะสม 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้สาธารณะเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 

พันธกิจ (Missions) 

สบน. มีอ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สบน. กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 
ดังต่อไปนี้ 

1. เสนอแนะนโยบายและหลักเกณฑ์ รวมทั้งการจัดท าแผนเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ 
2. ก ากับและด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งเป็นหนี้ที่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจกู้ 

หรือหนี้ที่กระทรวงการคลังให้กู้ต่อหรือค้ าประกัน รวมทั้งก ากับดูแลการปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ผูกพัน กฎหมาย 
และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามและประเมินผล 

3. จัดท างบช าระหนี้ของรัฐบาล รวมทั้งการบริหารและด าเนินการช าระหนี้ 
4. ประสานการท าความตกลงในระดับนโยบาย รวมทั้งการจัดท าแผนความช่วยเหลือทางการเงินและ

วิชาการกับแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ  
5. ติดตามภาวะตลาดเงินและตลาดทุน รวมทั้งเทคนิคในการบริหารหนี้สาธารณะและการพัฒนา

ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 
6. ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ 
7. ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านหนี้สาธารณะ ระบบการ

บริหารความเสี่ยง และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับหนี้สาธารณะ 
8. พิจารณาความเหมาะสมของการระดมเงินส าหรับโครงการลงทุนของภาครัฐ 
9. พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาให้เป็นศูนย์ในระดับภูมิภาค และส่งเสริมกิจการที่ปรึกษาไทยให้สามารถ

แข่งขันกับนานาประเทศ 
10. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฐานะการเงินการคลังของประเทศ ภาวะ

การค้าการลงทุน การเมืองในประเทศ และนโยบายเศรษฐกิจของประเทศผู้น าทางเศรษฐกิจโลก 
11. ปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ 
12. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน หรือตามที่กระทรวง

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

ค่านิยม (Values) 

โปร่งใส วินัยดี มีเครดิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 

 

   ส่วนที่ 2  
   สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปีงบประมาณ 2556 
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ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์   

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 
บริหารจัดการ 
หนี้สาธารณะในเชิงรุก  
(Pro-active Debt 
Management) 

1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ
มีความชัดเจน สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตามนโยบายรัฐบาล 

2. การบริหารหนี้สาธารณะ 
ให้มีต้นทุนที่เหมาะสมและ
อยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ 

3. ช าระหนี้ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนและตรงตาม
ก าหนดเวลา 

4. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีความพึงพอใจ  

1. บริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก 
2. ให้ค าปรึกษาแนะน าทางด้านข้อมูลและ

วิชาการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์  
สร้างความเข้าใจด้านหนี้สาธารณะในเชิงรุก 

3. พัฒนางานวิจัยและวิชาการเพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาตลาดตราสารหนี้
ให้เป็นเสาหลักทางการเงิน 
เพ่ือเสริมสร้าง 
ความแข็งแกร่งของระบบ
การเงิน 

5. แหล่งระดมทุนที่ยั่งยืน 
ในประเทศ 

6. มีการออกพันธบัตรรัฐบาล
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือสร้าง
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง และ
สภาพคล่องในตลาดรอง 

7. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ที่หลากหลายเพื่อรองรับ
ความต้องการของนักลงทุน 

4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตลาดตราสารหนี้ 
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ให้มี 

ความหลากหลาย มีนวัตกรรมทางการเงิน 
ที่ใช้ในตลาดสากล และสอดคล้องกับ 
ความต้องการของนักลงทุน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาองค์กรให้เขม้แข็ง 
และมีประสิทธิภาพ 

8. มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยและ
สร้างความเชื่อมโยงในการ
ท างาน 

9. มีระบบการบริหารงานและ
ระบบทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง 
ธรรมาภิบาล และความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

10. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ 
มีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้ง
มีคุณธรรม จริยธรรม 

11. มีสถานที่ในการด าเนินงาน
ที่เหมาะสมกับสภาพของ
องค์กรและบุคลากร 

6. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

7. พัฒนาระบบบริหารงานและระบบ
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

8. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ 
และมีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
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ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. บริหารจดัการหนี้
สาธารณะในเชิงรุก 
2. ให้ค าปรึกษาแนะน า
ทางด้านข้อมูลและ
วิชาการ รวมถึงการ
ประชาสมัพันธ์ สร้าง
ความเข้าใจด้านหนี้
สาธารณะในเชิงรุก 
3. พัฒนางานวิจัยและ
วิชาการเพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการหนี้
สาธารณะ 
 

1. แผนการบริหาร 
หนี้สาธารณะมีความ
ชัดเจน สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ
ตามนโยบายรัฐบาล 
2. การบริหารหนี้
สาธารณะให้มตี้นทุนท่ี
เหมาะสมและอยูภ่ายใต้
กรอบความเสี่ยงท่ี
ยอมรับได ้
3. ช าระหนี้ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนและตรงตาม
ก าหนดเวลา 
4. ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียมีความ
พึงพอใจ 

โครงการที่ 1 :  
การจัดท าแผนการ
บริหารหนีส้าธารณะ
ประจ าปีงบประมาณ 
2557 

1. หนี้สาธารณะ 
คงค้างต่อผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ ณ 
ราคาประจ าป*ี 
2. ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท าแผนการ
บริหารหนีส้าธารณะ* 
3. ภาระหนี้ต่อ
งบประมาณ 

1. ส านักจัดการหนี้ 1 
2. ส านักจัดการหนี้ 2 
3. ส านักนโยบายและแผน 
4. ส านักบริหารการ
ระดมทุนโครงการลงทุน
ภาครัฐ 
5. ส านักบริหารการ
ระดมทุนระบบบริหาร
จัดการน้ า 
6. ส านักพัฒนาตลาด
ตราสารหนี ้
7. ส านักบริหารการ
ช าระหนี ้
8. ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการที่ 2 : โครงการ
จัดท าแผนการระดมทุน
และแผนการลงทุนให้มี
ความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ พ.ศ. .... ที่จะ
ประกาศใช้ 

1. ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผนการลงทุน
โครงการภายใต้แผนการลงทุน 
ในการจัดระบบการ
ด าเนินงาน (Logistic) 
ด้านขนส่ง เพื่อประกอบการ
น าเสนอร่างพระราชบญัญตัิ
ให้อ านาจกระทรวงการคลัง 
กู้เงินเพื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ พ.ศ. ....* 

ส านักบริหารการระดม
ทุนโครงการลงทุน
ภาครัฐ 

  โครงการที่ 3 : โครงการ
จัดหาเงินกู้ตาม 
พระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อการวางระบบการ
บริหารจดัการน้ าและ
สร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 
2555 (พ.ร.ก.) วงเงิน 
350,000 ล้านบาท 

ร้อยละของวงเงินการ
จัดหาเงินกู้ตาม พ.ร.ก.  
ให้อ านาจกระทรวงการคลัง 
กู้เงินเพื่อการวางระบบ
การบริหารจัดการน้ าและ
สร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 
2555 

1. ส านักจัดการหนี้ 1  
2. ส านักบริหารการ
ระดมทุนระบบบริหาร
จัดการน้ า 

4. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานตลาดตราสารหนี้ 
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์
ตราสารหนี้ใหม้ีความ
หลากหลาย มีนวัตกรรม
ทางการเงินท่ีใช้ในตลาด

5. แหล่งระดมทุนท่ี
ยั่งยืนในประเทศ 
6. มีการออกพันธบัตร
รัฐบาลอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิง และสภาพคล่อง

โครงการที่ 4 : โครงการ
พัฒนาตลาดตราสารหนี้
โดยการออกพันธบัตร
รัฐบาลเพื่อใช้สร้างอัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิง 
(Benchmark Bond) 

ร้อยละความส าเรจ็ใน
การออกพันธบัตร
รัฐบาลเพื่อใช้สร้างอัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิงได้ตาม
วงเงินรวมที่วางแผนไว้* 

1. ส านักจัดการหนี้ 1 
2. ส านักพัฒนาตลาด

ตราสารหนี ้
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กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ 
สากล และสอดคล้อง
กับความต้องการของ
นักลงทุน 

ในตลาดรอง 
7. มีการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ที่หลากหลาย
เพื่อรองรับความ
ต้องการของนักลงทุน 

โครงการที่ 5 : โครงการ
ส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นสังคมแห่งการออม :  
การออกพันธบัตรออม
ทรัพย์เพื่อรายย่อยพิเศษ 

วงเงินการออกพันธบัตร
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อ
รายย่อยได้ในวงเงินไม่
ต่ ากว่า 5,000 ล้าน
บาท ท้ังนี้ วงเงินและ
เงื่อนไขของพันธบัตร 
ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด 

6. พัฒนาระบบข้อมูล
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
7. พัฒนาระบบ
บริหารงานและระบบ
ทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได ้
8. พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ 
และมีความเป็นมือ
อาชีพ รวมทั้งมี
คุณธรรม จรยิธรรมใน
การปฏิบัติงาน 

8. ระบบข้อมลูและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัยและสร้างความ
เชื่อมโยงในการท างาน 
9. มีระบบการ
บริหารงานและระบบ
ทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง 
ธรรมาภิบาล และความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
10. บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ มีความ
เป็นมืออาชีพ รวมทั้งมี
คุณธรรม จรยิธรรม 
11. มีสถานท่ีในการ
ด าเนินงานท่ีเหมาะสม
กับสภาพขององค์กร
และบุคลากร 

โครงการที่ 6 : โครงการ 
Secondment  
กับหน่วยงานใน
ต่างประเทศ 
ของส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ 
Secondment กับ
หน่วยงานใน
ต่างประเทศของ
ส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

โครงการที่ 7 : โครงการ
จัดท าข้อเสนอการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อสรา้ง
ความโปร่งใสในส่วน
ราชการ 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ
ตามข้อเสนอการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อสรา้ง
ความโปร่งใสในส่วน
ราชการ  

ส านักจัดการหนี้ 2 

โครงการที่ 8 : โครงการ
ตามยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 

ร้อยละความส าเรจ็ของ
การด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการตาม
ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม 

ส านักงานเลขานุการกรม 

 
* หมายถึง โครงการและตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556 
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ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนบริหารราชการแผ่นดิน 
กับแผนปฏิบัติราชการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

 

นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

1. นโยบายเร่งด่วน 
1.4 ส่งเสริมให้

มีการบรหิารจดัการ
น้ าอย่างบูรณาการ
และเร่งรัดขยายเขต
พื้นที่ชลประทาน 

 

 
1.4.1 ส่งเสรมิให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและ
เร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน โดยเร่งให้มีการบรหิารจดัการน้ า
ในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถปูองกันปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้งได้ รวมทั้งสนบัสนุนภาคการเกษตรด้วยการ
ก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
ฟื้นฟูการขุดลอกคูคลอง และแหลง่น้ าธรรมชาติที่มีอยูเ่ดิม ขยาย
เขตการสูบน้ าด้วยไฟฟูา จัดสร้างคลองส่งน้ าขนาดเล็กเข้าสู่ไร่นา 
และขยายเขตการจัดรูปที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าและ
การผลิต ส่งเสรมิการใช้น้ าให้เกิดประโยชนส์ูงสุดและเหมาะสมกับ
ชนิดพืช และจัดหาแหล่งน้ าในระดับไร่นาและชุมชนอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
บริหารจดัการหนี้สาธารณะในเชิงรุก  
(Pro-active Debt Management) 
กลยุทธ์ที่ 1: บริหารจดัการหนี้
สาธารณะในเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 2: ให้ค าปรึกษาแนะน า
ทางด้านข้อมูลและวิชาการ รวมถงึ 
การประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ 
ด้านหนี้สาธารณะในเชิงรุก 
กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนางานวิจัยและ
วิชาการเพื่อสนับสนุนการบรหิาร
จัดการหนีส้าธารณะ 
 

1.11 ยกระดับ
ราคาสินค้าเกษตร
และใหเ้กษตรกร
เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

 

1.11.1 ยกระดับราคาสินคา้เกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน โดยดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพท่ีเหมาะสม 
ค านึงถึงกลไกราคาตลาดโลก โดยใช้วิธีบริหารจัดการทาง
การตลาดและกลไกตลาดซื้อขายลว่งหน้า รวมทั้งผลักดันให้
เกษตรกรสามารถขายสินค้าเกษตรได้ในราคาสูงเพียงพอเมื่อเทียบ
กับต้นทุน และน าระบบรับจ าน าสนิค้าเกษตรมาใช้ในการสรา้ง
ความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร เริม่ต้นจากการรับจ าน า
ข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้นไมเ่กินร้อยละ 
15 ที่ราคาเกวียนละ 15,000 บาท และ 20,000 บาท
ตามล าดับ พร้อมทั้งจัดใหม้ีการเยยีวยาความเสียหายของพืชผล
จากภัยธรรมชาติให้แก่เกษตรกร การจัดท าระบบทะเบียน
ครัวเรือนเกษตรกรใหส้มบรูณ์ และการออกบัตรเครดิตส าหรับ
เกษตรกร 

3. นโยบายเศรษฐกิจ 
3.1 นโยบาย

เศรษฐกิจมหภาค 

 
3.1.5 ส่งเสรมิและรักษาวินัยการคลัง โดยปรับปรุงองค์ประกอบ
และโครงสร้างงบประมาณให้เหมาะสม มรีะบบบริหารความเสี่ยง
ทางการคลังที่มีประสิทธิภาพ จดัล าดับความส าคัญของ
งบประมาณรายจ่ายใหส้อดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและให้เป็น
พื้นฐานของการพัฒนาในอนาคต ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนใน
การร่วมลงทุนและด าเนินการในกิจการของรัฐ ตลอดจนส่งเสรมิ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพในการบริหารและ
จัดการรายได้ในท้องถิ่นเพื่อลดการพึ่งพาเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง 
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นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

3. นโยบายเศรษฐกิจ 
3.1 นโยบาย

เศรษฐกิจมหภาค 

 
3.1.1 ด าเนินการให้มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมให้แก่คนส่วน
ใหญ่ของประเทศ และให้เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูง
อย่างมีเสถียรภาพ โดยด าเนินนโยบายเศรษฐกิจท่ีสนับสนุนการ
กระจายรายได้ที่เป็นธรรม และก่อให้เกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มีการจ้างงานเต็มที่ ระดับราคามีเสถียรภาพ 
ระมัดระวังความเสีย่งจากความผนัผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศ โดยการสร้างความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ของตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศ รวมถึงการสร้างความ
ร่วมมือในภูมภิาคเพื่อรองรบัความผันผวนท่ีอาจเกดิขึ้น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นเสา
หลักทางการเงิน เพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของระบบการเงิน 
กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐานตลาดตราสารหนี ้
กลยุทธ์ที่ 5: พัฒนาผลิตภัณฑ์ตรา
สารหนี้ใหม้ีความหลากหลาย  
มีนวัตกรรมทางการเงินท่ีใช้ในตลาด
สากล และสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักลงทุน 

3.1.2 ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายได้อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม โดยให้เป็นท้ังแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการและเป็นช่อง
ทางการออมของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มผูม้ีรายได้น้อย 
รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการด าเนินงานขององค์กร
ทางการเงินชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่าง ๆ กลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชน และสหกรณ์ทุกระดับ พร้อมกับการพัฒนาความรู้พื้นฐาน
ทางการเงินแก่ประชาชน 

8. นโยบายการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

8.3 ส่งเสริมให้
ประชาชนมีโอกาส
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จากทางราชการ 
สื่อสารมวลชน และ 
สื่อสาธารณะทุก
ประเภทได้อย่าง
กว้างขวาง รวดเร็ว 
ถูกต้อง เป็นธรรม 

 
 
 
8.3.1 ส่งเสรมิและพัฒนาช่องทางในการรับรู้ข้อมลู ข่าวสารของ
ประชาชน ด้วยการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมที่ทันสมัย และส่งเสรมิ 
การแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารระหว่างสื่อสารมวลชนในประชาคม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสื่อสารมวลชนโลก 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง 
และมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 6: พัฒนาระบบข้อมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ 7: พัฒนาระบบ
บริหารงานและระบบทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได ้
กลยุทธ์ที่ 8: พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ และมีความ
เป็นมืออาชีพ รวมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปีงบประมาณ 2556 
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ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างเป้าประสงค์กับตัวชี้วัดของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 

ล าดับ
ที ่

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

1 แผนการบริหารหนี้สาธารณะมี
ความชัดเจน สอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาประเทศตามนโยบาย
รัฐบาล 

1. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปี
งบประมาณ 2557 * 

2. หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
ณ ราคาประจ าปี * 

3. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการลงทุนโครงการภายใต้
แผนการลงทุนในการจัดระบบการด าเนินงาน (Logistic) ด้านขนส่ง 
เพ่ือประกอบการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศ พ.ศ. .... * 

2 การบริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุน
ที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

3 
 

ช าระหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและ
ตรงตามก าหนดเวลา 

4 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีความพึงพอใจ 

5 แหล่งระดมทุนที่ยั่งยืนในประเทศ 1. ระดับความส าเร็จในการออกพันธบัตรออมทรัพย์เพ่ือรายย่อยพิเศษ 
2. ร้อยละความส าเร็จในการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เป็นอัตรา

ดอกเบี้ยอ้างอิง * 
 
 

6 มีการออกพันธบัตรรัฐบาลอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือสร้างอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิง และสภาพคล่องในตลาดรอง 

7 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
เพ่ือรองรับความต้องการ 
ของนักลงทุน 

8 มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยและสร้าง 
ความเชื่อมโยงในการท างาน 

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ Secondment กับ
หน่วยงานในต่างประเทศของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามข้อเสนอการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความโปร่งใสในส่วนราชการ * 

3. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการตาม
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

9 มีระบบการบริหารงานและระบบ
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือสร้างธรรมาภิบาล และความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

10 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ  
มีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม 

11 มีสถานที่ในการด าเนินงาน  
ที่เหมาะสมกับสภาพขององค์กร
และบุคลากร 

* หมายถึง โครงการและตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556 
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ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 
กับแผนปฏิบัติราชการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธก์ระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์
ส านักงานบริหารหน้ี

สาธารณะ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2556 
ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

เป้าหมายท่ี 1 
การลดความ
เหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเพิ่มโอกาส
ทางเศรษฐกิจ
ให้แก่คน 
ฐานราก 

กลยุทธ์ 1.2 
การเสริมสร้าง
ความรู้
ความสามารถ
ทางการเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาตลาดตราสาร
หนี้ให้เป็นเสาหลักทาง
การเงินเพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของ
ระบบการเงิน 

โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการออม :  
การออกพันธบัตรออมทรัพยเ์พื่อรายย่อย
พิเศษ 

เป้าหมายท่ี 2 
การสนับสนุน
ศักยภาพและ 
เพิ่มความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการ
แข่งขัน 
 

กลยุทธ์ที่ 3.2 
การผลักดันการ
ลงทุนใน
โครงสร้าง
พื้นฐานทาง
กายภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
บริหารจดัการหนี้
สาธารณะในเชิงรุก 

โครงการที่ 2 : โครงการจดัท าแผนการ
ระดมทุนและแผนการลงทุนให้มีความ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ พ.ศ. .... 
ที่จะประกาศใช้ 
โครงการที่ 3 : โครงการจดัหาเงินกู้ตาม
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวง 
การคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบการ
บริหารจดัการน้ าและสร้างอนาคต
ประเทศ พ.ศ. 2555 วงเงิน 350,000 
ล้านบาท 

กลยุทธ์ที่ 3.3 
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบการเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาตลาดตราสารหนี้
ให้เป็นเสาหลักทาง
การเงินเพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของ
ระบบการเงิน 

โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาตลาดตรา
สารหนีโ้ดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อ
ใช้สร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 
(Benchmark Bond) 

เป้าหมายท่ี 3 
การรักษา 
ความยั่งยืน
ทางการคลัง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
ทางการคลัง 

กลยุทธ์ที่ 1.4 
การบริหาร
จัดการหนีส้ิน
และความเสีย่ง
ทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหาร
จัดการหนีส้าธารณะใน
เชิงรุก 

โครงการที่ 1 : การจัดท าแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ 
2557 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การท างานของ
กระทรวง 
การคลัง 

กลยุทธ์ที่ 3.2 
การพัฒนา
บุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ 

โครงการที่ 6 : โครงการ Secondment 
กับหน่วยงานในต่างประเทศ 
ของส านกังานบริหารหนีส้าธารณะ 
โครงการที่ 7 : โครงการจดัท าข้อเสนอ
การเปลีย่นแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใส
ในส่วนราชการ 
โครงการที่ 8 : โครงการตามยุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 

หมายเหตุ : * หมายถึง โครงการและตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556 
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โครงการที่ 1 : การจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ 2557 
โครงการที่ 2 : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (DPL) และโครงการเงินให้กู้ต่อระยะท่ี 3 
โครงการที่ 3 : โครงการจัดท าแผนการระดมทุนและแผนการลงทุนให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 

ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ พ.ศ. ....  
ที่จะประกาศใช้ 

โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาตลาดตราสารหนี้โดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้สร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 
(Benchmark Bond) 

โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการออม : การออกพันธบัตรออมทรัพย์เพ่ือราย
ย่อยพิเศษ 

โครงการที่ 6 : โครงการ Secondment กับหน่วยงานในต่างประเทศของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
โครงการที่ 7 : โครงการจัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความโปร่งใสในส่วนราชการ 
โครงการที่ 8 : โครงการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 

 
ส่วนที่ 3 

โครงการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปีงบประมาณ  2556 
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โครงการที่ 1 : โครงการจดัท าแผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจ าปีงบประมาณ 2557 

1. สาระส าคัญ 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะของประเทศ   

โดยการวางแผน ก ากับ และด าเนินการก่อหนี้ใหม่ การบริหารหนี้เดิม และการช าระหนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานะการเงินการคลังของประเทศ และอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งอยู่ภายใต้ กรอบ 
ความยั่งยืนทางการคลังที่ก าหนดให้สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ 60 และภาระหนี้ 
ต่องบประมาณ ไม่เกินร้อยละ 15 ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุผลตามภารกิจหน้าที่ดังกล่าว จึงได้ก าหนดให้มีการ
จัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะจะมีการจัดท า
แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณและการปรับปรุงแผนเป็นระยะๆ โดยแผนดังกล่าวเป็นแผน
ที่แสดงให้เห็นภาพรวมของการก่อหนี้ใหม่และการบริหารหนี้เดิมของทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในรอบ
ระยะเวลา 1  ปีงบประมาณ เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินงานด้านหนี้สาธารณะในแต่
ละปีงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ตลอดจนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
รวมทั้งมีความเหมาะสมภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็นการด าเนินการ  
ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
2. วัตถุประสงค ์    

เพ่ือให้การจัดท าแผนและปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2557 
แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา และน าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ และ
คณะรัฐมนตรีตามข้อบัญญัติของกฎหมาย 

 
3. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2556 
 
4. งบประมาณ    งบด าเนินงานปกติ 
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

มีแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ ส าหรับใช้เป็นกรอบในการด าเนินการกู้เงิน
และบริหารหนี้ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในแต่ละปีงบประมาณ สามารถก ากับการกู้เงินให้อยู่ภายใต้
กรอบวงเงินที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังที่ก าหนดไว้ 

6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
- ไม่มี - 

 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ นางสาวนีรชา มรกตราภรณ์  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนนโยบายและแผน  
หน่วยงาน ส านักนโยบายและแผน  
โทรศัพท์ 0 2265 8050 ต่อ 5502  
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8. ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ที่ผ่านมา ค่าเปูาหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

53 54 55 56 57 1 2 3 4 5 
ระดับความส าเร็จของการจัดท า
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ครม. 
เห็นชอบ
แผนฯ 
54 เมื่อ 
28 ก.ย. 
53 

ครม. 
เห็นชอบ
แผนฯ 
55 เมื่อ 
27 ก.ย. 
54 

ครม. 
เห็นชอบ
แผน 
56 เมื่อ 
9 ต.ค. 
55 

เสนอแผน
ฯ 57 ต่อ 
ครม. ได้ 
ภายใน
เดือน ก.ย. 
56 

เสนอแผน
ฯ 58 ต่อ 
ครม. ได้ 
ภายใน
เดือน ก.ย. 
57 

จัดท า
ตารางเวลา

และ
แบบฟอร์ม

การจัดท าแผน
ฯปี 57 เพื่อ
รวบรวมความ
ต้องการกู้เงิน
และบริหาร

หน้ี และส่งไป
ให้หน่วยงาน

ต่างๆ  
ด าเนินการ

ต่อไปได้ส าเร็จ 

กลั่นกรอง
โครงการเงินกู้

และความ
ต้องการ

บริหารหน้ีของ
หน่วยงานต่าง 

 ๆให้มีความ
สอดคล้องกับ

ทิศทาง
ยุทธศาสตร์ 
และนโยบาย
การพัฒนา

เศรษฐกิจและ
สังคมของ
ประเทศได้

ส าเร็จ 

จัดท าร่างแผน
ฯ ปี 57 
พร้อม

ผลสัมฤทธิ์ท่ี
คาดว่าจะ
ได้รับและ

ผลกระทบต่อ
กรอบความ

ยั่งยืนทางการ
คลังเสนอ

คณะอนุกรรม
การพจิารณา
กลั่นกรอง
แผนการ

บริหารหน้ี
สาธารณะและ

ติดตาม
โครงการเงินกู้

ภายใต้ 
แผนการ

บริหารหน้ี
สาธารณะ
ส าเร็จ 

เสนอแผนฯ 
ปี 57 
พร้อม

ผลสัมฤทธิ์ท่ี
คาดว่าจะ
ได้รับและ
ผลกระทบ
จากการ

ด าเนินการ
ตามแผนฯ 

ต่อ
คณะกรรมก
าร นโยบาย
และก ากับ
การบริหาร

หน้ี
สาธารณะ

ส าเร็จ 

เสนอแผนฯ  
ปี 57 พร้อม
ผลสัมฤทธิ์ท่ี
คาดว่าจะ
ได้รับและ

ผลกระทบต่อ
กรอบความ

ยั่งยืนทางการ
คลังต่อ

คณะรัฐมนตรี 
ภายในเดือน 
ก.ย. 2556 

หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลติภณัฑ์ 
มวลรวมในประเทศ ณ ราคา
ประจ าป ี
หมายเหตุ : ค่า X เป็นไปตามที่ สบน. ได้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และตามมติ ครม. เมื่อ 
วันที่ 9 ต.ค. 55  

42.30 
 

41.66 43.91 
 
 

47.50 60 x+2 x+1 x 
47.50 

(ตามมติ 
ครม. 9 

ต.ค. 55) 

x-1 x-2 

 

9. งานส าคัญ (Milestones) 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2556 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. กลั่นกรองโครงการเงินกู้และ
ความต้องการบรหิารหนี้ของ
หน่วยงานต่างๆ ให้มีความ
สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ 
และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไดส้ าเร็จ 

            

2. เสนอแผนฯ ปี 57 พร้อม
ผลสัมฤทธ์ิที่คาดว่าจะได้รับและ
ผลกระทบจากการด าเนินการ
ตามแผนฯ ต่ออนุกรรมการฯ 
และคณะกรรมการนโยบายและ
ก ากับการบริหารหนี้สาธารณะส าเร็จ 

            

3. เสนอแผนฯ ปี 57 พร้อม
ผลสัมฤทธ์ิที่คาดว่าจะได้รับและ
ผลกระทบต่อกรอบความยั่งยืน
ทางการคลังต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อให้ความเห็นชอบ 
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โครงการที ่2 : โครงการจดัท าแผนการระดมทุนและแผนการลงทุนให้มีความสอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ 
พ.ศ. .... ที่จะประกาศใช้ 

1. สาระส าคัญ 
ในปัจจุบันรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในการจัดระบบการด าเนินงาน (Logistic) 

ด้านขนส่ง โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดพลังงานและค่าใช้จ่ายในด้านการขนส่งของ
ประเทศ และเชื่อมโยงระบบขนส่งในระดับภูมิภาค โดยส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มีภารกิจในการ
ประเมินความเหมาะสมและความพร้อมในการด าเนินโครงการภายใต้แผนการลงทุนส าหรับโครงสร้ างพ้ืนฐาน
ของประเทศ ซึ่งจะด าเนินการในระหว่างปี 2555-2559 โดยวิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดล าดับความส าคัญ
โครงการลงทุน รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมและความพร้อมของโครงการในการด าเนินการภายใต้แผนการ
ลงทุนในการจัดระบบการด าเนินงาน (Logistic) ด้านการขนส่ง และโครงการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดท า
แผนการระดมทุนและแผนการลงทุนที่เหมาะสมเพ่ือประกอบการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ พ.ศ. .... ที่จะประกาศใช้ 
 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือจัดท าแผนการระดมทุนและแผนการลงทุนที่เหมาะสมเพ่ือประกอบการน าเสนอ 

ร่างพระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ พ.ศ. .... 
2.2 เพ่ือจัดหาแหล่งเงินในการลงทุนและรูปแบบการบริหารจัดการเงินกู้ที่เหมาะสมส าหรับ  

การลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 
 

3. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2556 
 

4. งบประมาณ    งบด าเนินงานปกติ 
 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1  มีแผนการระดมทุนและแผนการลงทุนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 

ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ พ.ศ. .... ที่จะประกาศใช้ 
5.2 มีโครงการที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาและสร้างอนาคตประเทศและ

มีความพร้อมด าเนินการและผ่านการจัดล าดับความส าคัญอยู่ในแผนการระดมทุนและแผนการลงทุน ซึ่งจะ
ส่งผลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว 
 

6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
6.1 ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact) และผลกระทบต่อประชาชน

ในพ้ืนที่ที่ด าเนินโครงการ ซึ่ง สบน. และหน่วยงานที่ด าเนินโครงการจ าเป็นต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ 
ความเหมาะสมของโครงการ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง  

6.2 ความไม่พร้อมของโครงการอาจส่งผลกระทบท าให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้ากว่า
ก าหนดในแผน ซึ่งมีผลท าให้ สบน. ต้องจัดล าดับความส าคัญโดยพิจารณาความพร้อมของโครงการ รวมทั้ง
บรรจุโครงการส ารองในแผน 
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7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ชื่อ นายธีรัชย์ อัตนวานิช 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ 
โทรศัพท์ 0 2271 7999 ต่อ 5700 
Email theeraj@pdmo.go.th 

 
8. ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ที่ผ่านมา ค่าเปูาหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

53 54 55 56 57 1 2 3 4 5 
ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการ
ลงทุนโครงการภายใต้แผนการลงทุนใน
การจัดระบบการด าเนินงาน (Logistic) 
ด้านขนส่ง เพื่อประกอบการน าเสนอร่าง
พระราชบญัญัติให้อ านาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐาน
ของประเทศ พ.ศ. ....  
  

- - - ระดับ 
5 

N.A. จัดประชุม
คณะท างาน
กลั่นกรอง
โครงการ  
ภายใต้

แผนการ
ลงทุนในการ
จัดระบบการ
ด าเนินงาน
(Logistic) 

ด้านการขนส่ง 

รวบรวม
ข้อมูล

โครงการ
ภายใต้

แผนการ
ลงทุนในการ
จัดระบบการ
ด าเนินงาน 
(Logistic) 

ด้านการขนส่ง 

จัดประชุม
หน่วยงาน
เจ้าของ

โครงการเพื่อ
วิเคราะห์ 
กลั่นกรอง 

และจัดล าดับ
ความส าคัญ
โครงการ

ลงทุนภายใต้
แผนการ

ลงทุนในการ
จัดระบบการ
ด าเนินงาน 
(Logistic) 

ด้านการขนส่ง 
และโครงการ
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง

เพื่อใช้
ประกอบการ

ยกร่าง
กฎหมาย 

จัดท า
แผนการ
ลงทุน

โครงการ
ภายใต้

แผนการ
ลงทุนในการ
จัดระบบการ
ด าเนินงาน 
(Logistic) 

ด้านการขนส่ง
เพื่อน าเสนอ
คณะท างานฯ 

เสนอแผนการ
ลงทุน

โครงการ
ภายใต้

แผนการ
ลงทุนในการ
จัดระบบการ
ด าเนินงาน 
(Logistic) 

ด้านการขนส่ง 
เพื่อ

ประกอบการ
น าเสนอร่าง

พระราชบัญญั
ติให้อ านาจ

กระทรวงการ
คลังกู้เงินเพื่อ
การลงทุนใน
โครงสร้าง

พื้นฐานด้าน
การขนส่งของ
ประเทศ พ.ศ. 

... 

 
8. งานส าคัญ (Milestones) 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2556 

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

1. การประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจดัหาแหล่ง
เงินทุนส าหรับแผนการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

            

2. มีการจัดล าดับความส าคญัของ
โครงการเบื้องต้นเพื่อประกอบการ
น าเสนอร่าง พ.ร.บ. ต่อคณะรัฐมนตรี 
ทั้งนี้ ระยะเวลาสอดคล้องกับการรา่ง 
พ.ร.บ. ที่ สศค. จะน าเสนอ 

            

3. สามารถจดัท าแผนการลงทุน
และแผนการระดมทุนเบื้องต้น 
ภายใต้รา่ง พ.ร.บ. 
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โครงการที่ 3 โครงการจัดหาเงินกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง 
กู้เงินเพื่อการวางระบบการบริหารจัดการน้ าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 

วงเงิน 350,000 ล้านบาท  

1. สาระส าคัญ 
ตาม พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ าและสร้าง

อนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 ได้ก าหนดกรอบวงเงินรวมในการด าเนินโครงการไว้ทั้งสิ้น 350,000.00 ล้าน
บาท โดยในปีงบประมาณ 2555 กระทรวงการคลังได้ด าเนินการกู้เงินไปแล้ว 10,000.00 ล้านบาท และ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จะต้องด าเนินการกู้เงินในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 
2556  
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1  เพ่ือจัดหาเงินกู้ได้ครบถ้วนตามความต้องการใช้เงินของโครงการต่างๆ ภายใต้ พ .ร.ก.  
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ าและสร้างอนาคตประเทศ พ .ศ. 2555
รวมทั้งมีแนวทางในการบริหารจัดการเงินกู้ดังกล่าว 

 
3. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2556 
 
4. งบประมาณ    งบด าเนินงานปกติ 
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

5.1  สามารถจัดหาเงินกู้ได้ครบถ้วนตามความต้องการใช้เงินของโครงการต่างๆ ภายใต้ พ.ร.ก.  
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือลงทุนวางระบบบริหารจัดการน้ าและสร้างอนาคตประเทศ 

5.2 สามารถบริหารจัดการการกู้เงินดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมและกรอบ 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

 
6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

การบริหารจัดการเงินกู้เงินตาม พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบ
บริหารจัดการน้ าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 จ าเป็นต้องมีการเร่งรัดหน่วยงานที่ใช้เงินกู้ด าเนินการ
ตามแผนที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด เนื่องจากความล่าช้าของการด าเนินการและการเบิกจ่ายจะส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนการด าเนินงาน 
 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักพัฒนาตลาดตราสารหนี้  

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักบริหารการระดมทุนระบบบริหารจัดการน้ า 
โทรศัพท์ 0 2271 7999 ต่อ 5777 
Email Jindarat@pdmo.go.th 
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8. ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ที่ผ่านมา ค่าเปูาหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

53 54 55 56 57 1 2 3 4 5 
ร้อยละความส าเร็จในการจัดหาเงินกู้ภายใต้
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้
เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ าและ
สร้างอนาคตประเทศ 

- - - 100 100 60 70 80 90 100 

 
9. งานส าคัญ (Milestones) 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2556 

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

1. รายงานการกู้เงิน
ตาม พ.ร.ก. ให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้
เงินเพ่ือการวางระบบ
การบริหารจัดการน้ า
และสร้างอนาคต
ประเทศ เสนอรัฐสภา
ได้ส าเร็จ ภายใน 60 
นับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 

            

2 .  ส าม า ร ถจั ดห า
เงินกู้ได้ครบถ้วนตาม
ความต้องการใช้เงิน 
แล้วเสร็จภายในเดือน 
มิ.ย. 2556 
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โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาตลาดตราสารหนี้โดยการออกพันธบตัรรัฐบาล 
เพื่อใชส้ร้างอตัราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark Bond) 

1. สาระส าคัญ 
ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ปีงบประมาณ  2556 มีความต้องการในการระดมทุน วงเงิน

รวมทั้งสิ้น 717,741.22 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ วงเงิน  300,000  
ล้านบาท การกู้เพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ าและสร้างอนาคตประเทศ วงเงิน 340,000 ล้านบาท การ
กู้เพ่ือการน าส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ วงเงิน 49,500 ล้านบาท และเป็นการกู้เงินเพ่ือให้
รัฐวิสาหกิจกู้ต่อ วงเงิน 28,241.22 ล้านบาท ซึ่งการระดมเงินดังกล่าวถือว่าเป็นวงเงินที่มีขนาดใหญ่มาก
รวมทั้งในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะมีความต้องการระดมทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้าน
ระบบขนส่ง ท าให้ สบน. จ าเป็นต้องมีการวางแผนการระดมทุนอย่างรัดกุม เพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อการออก
และต้นทุนของพันธบัตรรัฐบาลน้อยที่สุด ซึ่งการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือใช้สร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 
(Benchmark Bond) ถือเป็นเครื่องมือทางการเงินหลักเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการระดมทุนให้ได้ครบถ้วนตาม
จ านวนที่ต้องการ มีความเหมาะสมกับความต้องการระดมทุน และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในระยะยาว และ
เพ่ือสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง และเสริมสภาพคล่องในตลาดรอง โดยในปีงบประมาณ พ .ศ. 2556 สบน.  
มีแผนในการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในปีงบประมาณ 2556 เป็นวงเงินที่เพียงพอ
ต่อการสร้างสภาพคล่องในตลาด โดยมีวงเงินรวม 300,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดในการออก 
ตามรุ่นอายุและวงเงิน ดังนี้  

1) รุ่นอายุ 5 ปี วงเงิน 85,000 ล้านบาท 
2) รุ่นอายุ 7 ปี วงเงิน 60,000 ล้านบาท 
3) รุ่นอายุ 10 ปี วงเงิน 60,000 ล้านบาท 
4) รุ่นอายุ 15 ปี วงเงิน 30,000 ล้านบาท 
5) รุ่นอายุ 20 ปี วงเงิน 30,000 ล้านบาท 
6) รุ่นอายุ 30 ปี วงเงิน 20,000 ล้านบาท 
7) รุ่นอายุ 50 ปี วงเงิน 15,000 ล้านบาท 

 

2. วัตถุประสงค ์ 
2.1  เพ่ือสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง และเสริมสภาพคล่องในตลาดรอง โดยการก าหนดวงเงิน 

อายุ และความถี่ในการประมูลของพันธบัตร Benchmark ให้เหมาะสม 
2.2 เพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้เป็นแหล่งระดมทุนท่ียั่งยืน 

 

3. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2556  
 
4. งบประมาณ   งบด าเนินงานปกติ 
 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1  มีพันธบัตร Benchmark ที่มีสภาพคล่องในตลาดรอง และสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใน

ตลาดตราสารหนี้ในประเทศได้ 
5.2 มีเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมกับความต้องการระดมทุนและสอดคล้องกับสภาวะของตลาด 
5.3 สามารถระดมทุนได้ครบถ้วน และสอดคล้องตามความต้องการใช้เงินของหน่วยงานที่ใช้เงินกู้ 
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6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
เมื่อรัฐบาลมีความต้องการระดมทุนในวงเงินที่สูงจึงอาจส่งผลต่อการแย่งสภาพคล่องส่ วนเกิน 

ในตลาดกับภาคเอกชนได้ (Crowding out effect) ซึ่ง สบน. จ าเป็นต้องมีการวางแผนการกู้เงินอย่างรัดกุม  
และมีการหารือ และสื่อสารกับผู้ร่วมตลาดอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาตลาดตราสารหนี้รัฐบาล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 
หน่วยงาน ส านักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 
โทรศัพท์ 0 2271 7999 ต่อ 5802 
Email Pimpen@pdmo.go.th 

 
8. ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ที่ผ่านมา ค่าเปูาหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

53 54 55 56 57 1 2 3 4 5 
ร้อยละความส าเร็จในการออกพันธบัตร
รัฐบาลเพื่อใช้สร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงได้
ตามวงเงินรวมท่ีวางแผนไว้ 

มีการออก
พันธบัตร
รัฐบาล

เพื่อใช้เป็น
อัตรา

ดอกเบ้ีย
อ้างอิง  
รุ่นอายุ 

5,10,15
,20, และ 

30 ปี 
 วงเงิน
รวม 

309,826 
ล้านบาท 

มีการออก
พันธบัตร

รัฐบาลเพื่อ
ใช้เป็นอัตรา

ดอกเบ้ีย
อ้างอิง รุ่น

อายุ 
5,10,15,2
0, และ 30 

ปี 
 วงเงินรวม 
326,900
ล้านบาท 

มีการออก
พันธบัตร

รัฐบาลเพื่อ
ใช้เป็นอัตรา

ดอกเบ้ีย
อ้างอิง รุ่น

อายุ 
5,10,15,2
0, 30 และ 

50ปี 
 วงเงินรวม 
345,751 
ล้านบาท 

100 100 60 70 80 90 100 

 
9. งานส าคัญ (Milestones) 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2556 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. มีการวางแผนออก
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้
เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
ในปีงบประมาณ 2556 

            

2. สามารถออกพันธบัตร
ร้อยละ 60 ของวงเงิน
รวมที่ก าหนด 

            

3. สามารถออกพันธบัตร
ร้อยละ 100 ของวงเงิน
รวมที่ก าหนด 
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โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการออม :  
การออกพันธบัตรออมทรัพย์เพ่ือรายย่อยพิเศษ 

1. สาระส าคัญ 
โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาตลาดตราสารหนี้ โดยมุ่งเน้นการออกพันธบัตร 

ออมทรัพย์เพ่ือประชาชนที่เป็นลูกค้ารายย่อย และเป็นการเพ่ิมช่องทางการออมและการลงทุนที่มีคุณภาพ
ให้แก่ประชาชน โดยเป็นพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลังแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) เพ่ือ
เป็นการพัฒนาสภาพคล่องและเพ่ิมความสะดวกในการซื้อ-ขายตราสารของรัฐบาล รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสใน
การเข้าถึงแหล่งการออมที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนหรือลูกค้ารายย่อย และเน้นการกระจายพันธบัตรรัฐบาล
ไปยังผู้มีรายได้น้อย โดยก าหนดวงเงินขั้นต่ าที่ประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้ คือ 1,000 บาท 
และสามารถซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขาและเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารที่เข้าร่วม
โครงการ  

 
2. วัตถุประสงค ์    

2.1  เพ่ือพัฒนาตราสารหนี้ของรัฐบาลประเภทพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษให้แก่ประชาชนและ
ลูกค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งการออมและการลงทุนที่มีคุณภาพได้  

2.2  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการออมของประชาชนและเพ่ิมทางเลือกให้ประชาชนสามารถลงทุน
ในพันธบัตรของรัฐบาลได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น 
 
3. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2556 
 
4. งบประมาณ    งบด าเนินงานปกติ  
 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

5.1  กลุ่มประชาชนทั่วไปและผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงพันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาล 
ซึ่งเป็นแหล่งการออมและการลงทุนที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 

5.2 มีช่องทางที่สะดวกในการซื้อ-ขายพันธบัตรของรัฐบาลเพ่ิมขึ้นและเพ่ือเพ่ิมโอกาสและ
ทางเลือกในการเข้าถึง 
 
6.  ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

- ไม่มี - 
 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาตลาดตราสารหนี้รัฐบาล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 
หน่วยงาน ส านักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 
โทรศัพท์ 0 2271 7999 ต่อ 5802 
Email Pimpen@pdmo.go.th 
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8. ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ที่ผ่านมา ค่าเปูาหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

53 54 55 56 57 1 2 3 4 5 
ร้อยละของวงเงินการออกพันธบัตร 
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อรายย่อยได้ในวงเงิน
ไม่ต่ ากว่า 5,000 ล้านบาท 

- - - 100 100 80 85 90 95 100 

 
 
งานส าคัญ (Milestones) 
 

กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2556 

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

1.วางแผนการออก
พันธบัตรออมทรัพย์เพื่อ
รายย่อยพิเศษส าเร็จ 

             

2.สามารถเริ่มออก
พันธบัตรออมทรัพย์เพื่อ
รายย่อยพิเศษโดยให้
ผู้สูงอายุมสีิทธิในการซื้อ
พันธบัตรก่อนกลุ่มอื่น 
ภายในเดือนเมษายน และ
ออกต่อเนื่องตลอดทั้งป ี

             

3. สามารถออกพันธบัตร
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อราย
ย่อยได้ในวงเงินไม่ต่ ากว่า 
5,000 ล้านบาท ท้ังนี้ 
วงเงินและเง่ือนไขของ
พันธบัตร ขึ้นอยู่กับ
สภาวะตลาด 
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โครงการที่ 6 : โครงการ Secondment กับหน่วยงานในต่างประเทศ 
ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

 
1. สาระส าคัญ 

 
สบน. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจส าคัญในการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศ และพัฒนาตลาด

ตราสารหนี้ในประเทศให้เป็นแหล่งระดมเงินในระดับภูมิภาค ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว สบน. จะต้องเร่ง
พัฒนาขีดสมรรถนะและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้บุคลากรอันจะช่วยท าให้องค์กรสามารถปรับตัวได้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สามารถ
รองรับภารกิจดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งข้าราชการของ สบน. ไป Training/Secondment ณ 
หน่วยงานในต่างประเทศ เช่น ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ส านักงานบริหาร
หนี้สาธารณะของประเทศต่างๆ (Debt Management Office : DMO) เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยงานหลัก
ด้านการเงินระหว่างประเทศ และมีภารกิจในการด าเนินการคล้ายคลึงกัน จะเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงจะเป็นการขยายกรอบความคิด  
องค์ความรู้ ประสบการณ์ และเครือข่าย ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของ สบน. อันจะส่งผลให้บุคลากรมี
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการด าเนินงานตามภารกิจของ 
สบน. ซึ่งการไปฝึกงานในลักษณะ Capacity Building Program ณ หน่วยงานในต่างประเทศ จะเป็นการ
ส่งเสริมบุคลากรของ สบน. ให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงกับหน่วยงานในระดับสากล และสามารถ
น ามาประยุกต์ และพัฒนาการบริหารจัดการ รวมทั้งปฏิบัติงานของ สบน. ได้อย่างมืออาชีพและยกระดับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานสู่ระดับสากล 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ข้าราชการของ สบน. ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ ด้านการเงิน ด้าน
การบริหารจัดการ และการบริหารจัดการหนี้สาธารณะโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 

2.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และเรียนรู้กระบวนการท างานของ
หน่วยงานในต่างประเทศ 
 
3. ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2556 
 
4. งบประมาณ เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2556 วงเงิน
ประมาณ 1,000,000 บาท 

 
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

บุคลากรของ สบน. ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงกับหน่วยงานในระดับสากล และสามารถ
น ามาประยุกต์ และพัฒนาการบริหารจัดการ รวมทั้งปฏิบัติงานของ สบน. ได้อย่างมืออาชีพและยกระดับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานสู่ระดับสากล 



แผนปฏิบัตริาชการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  ปีงบประมาณ 2556 27 
 

6. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
- ไม่มี - 

 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ นางรุ่งระวี รุกเขต 
ต าแหน่ง หัวหน้าฝุายการเจ้าหน้าที่  
หน่วยงาน ส านักงานเลขานุการกรม 
โทรศัพท์ 0 2265 8050 ต่อ 5116 
 
8. ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 

 

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ที่ผ่านมา ค่าเปูาหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

53 54 55 56 57 1 2 3 4 5 
ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการ Secondment กับหน่วยงาน
ในต่างประเทศ 

- - - ระดับ 
5 

N.A. มีแผนการส่ง
ข้าราชการ
เข้าร่วม
โครงการ 

Secondment 
กับ

หน่วยงานใน
ต่างประเทศ 

- สามารถส่ง
บุคลากรไป
ฝึกงาน/ดู
งานกับ
องค์กร

ต่างประเทศ
ได้ส าเร็จ 

- รายงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน
เสนอ

ผู้บริหาร 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

 

กิจกรรม เปูาหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2556 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. มีแผนการส่งข้าราชการเข้า
ร่วมโครงการ Secondment  
กับหน่วยงานในต่างประเทศ 

             

2. สามารถส่งบุคลากรไปฝึกงาน
กับองค์กรในต่างประเทศได ้

             

3. รายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการดังกล่าว 
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โครงการที่ 7 : โครงการจดัท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในส่วนราชการ 
 
1. สาระส าคัญ 

สบน. มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ ซึ่งในปัจจุบันมีหนี้สาธารณะคงค้าง
จ านวนสูงถึงประมาณ 4 ล้านล้านบาท การบริหารจัดการดังกล่าวจ าเป็นต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และมีความคุ้มค่า ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะงานของ สบน. ซึ่งเป็นงานกึ่งวิชาการ
ที่ไม่ได้ให้บริการแก่ประชาชนโดยตรง และลักษณะงานไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต คอร์รัปชั่น หรือหากมี
ก็มีในระดับที่ต่ ามาก ดังนั้น การคัดเลือกกระบวนงานจึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนากระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 

 
ในปัจจุบัน ภาครัฐมีนโยบายในการรับจ าน าผลผลิตทางการเกษตร ท าให้รัฐบาลต้องรับภาระโดย

การเข้าไปแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรและชดเชยความเสียหายให้กับเกษตรกร ซึ่งงบประมาณในการด าเนิน
โครงการดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ ดังนั้น สบน. ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดหาเงินกู้จึงต้อง
รับภาระในการค้ าประกันเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โดยโครงการรับ
จ าน าผลิตผลทางการเกษตร ปีการผลิต 2554/2555 มกีรอบวงเงินกู้ จ านวน 269,160 ล้านบาท และใน
การด าเนินการดังกล่าว หาก สบน. ไม่สามารถทราบข้อมูลผลผลิตทางการเกษตรที่ชัดเจน รวมทั้งสินค้า
คงเหลือในกรณีท่ีไม่สามารถปิดโครงการได้ในรอบปีงบประมาณ ก็จะส่งผลกระทบต่อการช าระคืนเงินกู้ และ
การบริหารจัดการหนี้ของ สบน. รวมทั้งกระทบต่อกรอบการค้ าประกันเงินกู้ในปีงบประมาณต่อๆ ไป  ดังนั้น 
สบน. จึงได้พิจารณาคัดเลือกกระบวนการบริหารหนี้กลุ่มหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งถือเป็นกระบวนการ
ส าคัญในการจัดหา/ค้ าประกันเงินกู้ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งด าเนินการก ากับ ติดตาม
ความก้าวหน้า และประเมินผลการใช้เงินของหน่วยงานที่ใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ มา
จัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ซึ่งการคัดเลือกกระบวนการ
ดังกล่าวเป็นกระบวนงานหลักตามกฎหมายและเป็นกระบวนงานหลัก จ านวน 8 กระบวนงานที่ได้ระบุไว้ใน 
PMQA หมวด 6 รหัส PM 1 ที่ส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า กระบวนงานดังกล่าวเป็น
กระบวนงานที่มีความส าคัญ รวมทั้งได้วิเคราะห์ปัญหาจากขั้นตอนการด าเนินงานตามแนวทางท่ีก าหนดแล้ว
เห็นว่าขั้นตอนในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลโครงการที่ใช้เงินกู้ ซึ่งยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมทั้ง 
สบน. ยังขาดระบบในการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการใช้เงินกู้ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ  

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ สบน. ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการตาม
นโยบายรัฐบาลในการรับจ าน าสินค้าเกษตรทั้งระบบ รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สบน. 

2.2 เพ่ือให้มีคณะท างานก ากับ ติดตาม ประเมินผลโครงการรับจ าน าผลผลิตทางการเกษตร 
2.3 เพ่ือพัฒนาระบบในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลโครงการรับจ าน าผลผลิตทาง

การเกษตรให้มีความโปร่งใส รวมทั้งสร้างระบบการน าส่งเงินรายได้ในการจ าหน่ายสินค้าเกษตร และระบบการ
รายงานผล 
 
3. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2556 
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4. งบประมาณ   เงินกู้เพ่ือปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structure Adjustment Loan: SAL)  
 วงเงิน 2,487,800 บาท 

 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
5.1 บุคลากรของ สบน. มีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินโครงการรับจ าน าผลผลิตทาง

การเกษตร และขอบเขตของโครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับ สบน.  
5.2 การก ากับ ติดตาม ประเมินผลโครงการรับจ าน าผลผลิตทางการเกษตรมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น  
5.3 มีระบบในการน าส่งเงินรายได้ และระบบการรายงานผลที่ชัดเจน 
 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น   
- ไม่มี – 

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ นางสุเนตรา เล็กอุทัย และนายสุรชัย วรรณภาพร 
ต าแหน่ง เศรษฐกรช านาญการ และเศรษฐกรปฏิบัติการ 
หน่วยงาน ส านักจัดการหนี้ 2 
โทรศัพท์ 0 2265 8050 ต่อ 5409 และ 5423 
 
8. ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 

 

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ที่ผ่านมา ค่าเปูาหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

53 54 55 56 57 1 2 3 4 5 
ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการสร้างความโปร่งใส 
ในการปฏิบัตริาชการ 

- - - ระดับ 
5 

N.A. ด าเนินการได้ตาม
แผนงานท่ีวางไว้ 

และมีการรายงาน
ผลความก้าวหน้า
ครบถ้วนตามท่ี

ก าหนด 

คะแนนเฉลี่ยความส าเร็จถ่วงน้ าหนัก 
ของการด าเนินการตามตัวช้ีวัดเมื่อเทียบกับ 

ค่าเปูาหมาย 

 

9. แผนปฏิบัติงาน  
 

กิจกรรม เปูาหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2556 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ลงนามสญัญาจา้งที่ปรึกษา
เพื่อติดตามและประเมินผล
ผลผลิตทางการเกษตร 

             

2. ศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ระบบการรับจ าน าพืชผลทาง
การเกษตร และส่งรายงาน
เบื้องต้น (Inception Report) 

             

3. ส่งรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลฉบับสมบูรณ์ 

             

4. การฝกึอบรม และสรุปการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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โครงการที่ 8 : โครงการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม  
 

๑. สาระส าคัญ 
 การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ถือเป็นภารกิจส าคัญระดับประเทศในการ
ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐบริหารจัดการและด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิด
ประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
และกฎหมายต่างๆโดยให้ด าเนินการเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ พร้อมทั้ง
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง เพ่ือให้
ข้าราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ 
ปูองกันและลดความเสี่ยงที่เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ด าเนินการริเริ่มการ
ส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใสในหน่วยงานในหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ การลงชื่อรับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน รณรงค์ให้ความรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จัดอบรมหลักสูตรการเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี จัดอบรมและให้ความรู้ให้มี
จิตส านึกในจริยธรรม และคุณธรรม คัดเลือกและมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านจริยธรรม โครงการศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการจิตอาสาช่วยเหลือสังคมและท านุบ ารุงศาสนา เป็นต้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สบน. เห็นควรจัดโครงการตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติงาน 
ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ อันน าไปสู่การยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทยในระดับสากล  

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะทุกระดับมี คุณธรรม จริยธรรม 
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

2.3 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะทุกระดับมีสมรรถนะและ 
ขีดความสามารถในการพัฒนาตน พัฒนางานด้วยการสร้างค่านิยมร่วม เพ่ือความสุขของประชาชนและ 
เป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

2.4 เพ่ือยกย่องเชิดชูบุคลากรทุกระดับที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
2.5 เพ่ือเผยแพร่สื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือน าไปใช้ประกอบการพัฒนา

ข้าราชการ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงจริยธรรม 
 
4.  ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ 2556 
 
5. งบประมาณ  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

วงเงิน 750,000 บาท  
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6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
6.1 บุคลากรของ สบน. มีความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรมและ 

การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ อันน าไปสู่การยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย 
ในระดับสากล 

6.2 บุคลากรของ สบน. ทุกระดับมีคุณภาพ คุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล 
6.3 บุคลากรของ สบน. ทุกระดับมีสมรรถนะและขีดความสามารถในการพัฒนาตน พัฒนางาน

ด้วยการสร้างค่านิยมร่วม เพ่ือความสุขของประชาชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
6.4 มีการยกย่องเชิดชูบุคลากรทุกระดับที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
6.5 มีการเผยแพร่สื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือน าไปใช้ประกอบการพัฒนา

ข้าราชการ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงจริยธรรม 
 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ นางรุ่งระวี รุกเขต 
ต าแหน่ง หัวหน้าฝุายการเจ้าหน้าที่  
หน่วยงาน ส านักงานเลขานุการกรม 
โทรศัพท์ 0 2265 8050 ต่อ 5116 
 
8. ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 

 

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ทีผ่่านมา ค่าเปูาหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

53 54 55 56 57 1 2 3 4 5 
ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 

- - - 100 N.A. 60 70 80 90 100 

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

 

กิจกรรม เปูาหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2556 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท ายุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรมของ สบน. 
ได้ส าเรจ็ 

             

2. สามารถด าเนินการตาม
แผนงานโครงการที่ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

             

3. รายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการดังกล่าว 

             

 


