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ค าน า 

 
ตามนัยแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เพื่อเป็นการวางแผนระยะยาวในการปฏิบัติตาม
ภารกิจในขอบเขตความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รวมทั้งรายละเอียดแผนงานโครงการ 
 

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ศึกษาและวิเคราะห์กรอบและทิศทางการด าเนินงาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558  วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ เป้าประสงค์ /เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัดรวมทั้งกลยุทธ์ของกระทรวงการคลัง 
กลุ่มภารกิจ และ สบน. เพ่ือก าหนดทิศทางและแนวทางการปฏิบัติราชการของ สบน. ให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546  ตลอดจนค านึงถึงการปฏิบัติงานของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะในอนาคตให้มีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
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วิสัยทัศน์ 
 

“เป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้สาธารณะเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” 
“Professional in Public Debt Management for Sustainable Development” 

 

พันธกิจ 
1)  เสนอแนะนโยบายและหลักเกณฑ์ รวมทั้งการจัดท าแผนเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ 
2)  ก ากับและด าเนินการเก่ียวกับการบริหารหนี้สาธารณะซึ่งเป็นหนี้ที่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจกู้ หรือหนี้ที่กระทรวงการคลังให้กู้ต่อ

หรือค้ าประกัน รวมทั้งก ากับดูแลการปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ผูกพัน กฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง ตลอดจนติดตามและประเมินผล 
3)  จัดท างบช าระหนี้ของรัฐบาล รวมทั้งการบริหารและด าเนินการช าระหนี้ 
4)  ประสานการท าความตกลงในระดับนโยบาย รวมทั้งการจัดท าแผนความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการกับแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ 
5)  ติดตามภาวะตลาดเงินและตลาดทุน รวมทั้งเทคนิคในการบริหารหนี้สาธารณะ และการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 
6)  ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ 
7)  ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านหนี้สาธารณะ ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบเตือนภัย

เกี่ยวกับหนี้สาธารณะ 
8)  พิจารณาความเหมาะสมของการระดมเงินส าหรับโครงการลงทุนของภาครัฐ 
9)  พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยให้เป็นศูนย์ในระดับภูมิภาค และส่งเสริมกิจการที่ปรึกษาไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ 
10) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฐานะการเงินการคลังของประเทศ ภาวะการค้าการลงทุน การเมืองในประเทศ และ

นโยบายเศรษฐกิจของประเทศผู้น าทางเศรษฐกิจโลก 
11) ปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ 
12) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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ค่านิยมองค์กร 

“โปร่งใส วินัยดี มีเครดิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

บริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก 

(Pro-active Debt Management) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นเสาหลักทางการเงิน

เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบการเงิน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 

เป้าประสงค์ 
 แผนการบริหารหนี้สาธารณะ มีความ

ชัดเจน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศตามนโยบายรัฐบาล 

 การบริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่
เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่
ยอมรับได ้

 การจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมเพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ียั่งยืน 

 ช าระหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงตาม
ก าหนดเวลา 

 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความ
พึงพอใจ 
  

เป้าประสงค์ 
 เป็นแหล่งระดมทุนท่ียั่งยืนในประเทศ 
 มีการออกพันธบัตรรัฐบาลอย่างสม่ าเสมอ 

เ พ่ือสร้ าง อัตราดอกเบี้ ย อ้าง อิง  และ 
สภาพคล่องในตลาดรอง 

 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพ่ือ
รองรับความต้องการของนักลงทุน 

 

เป้าประสงค์ 
 มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ทันสมัยและสร้างความเชื่อมโยงในการ
ท างาน 

 มี ร ะบ บ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น แ ล ะ ร ะบ บ
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีความ
เป็นมืออาชีพ 

 มีสถานที่ในการด าเนินงานที่เหมาะสมกับ
สภาพขององค์กรและบุคลากร 
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ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

2555 2556 2557 2558 
2555

-
2558 

1. ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าแผนการบริหารหนี้
สาธารณะประจ าปี
งบประมาณ 

5 5 5 5 5 

2. หนี้สาธารณะคงค้างต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
ณ ราคาประจ าป ี

60 60 60 60 60 

หมายเหตุ : เป้าหมายเป็นไปตามกรอบความยั่งยืนทางการคลัง 
3. ภาระหนี้ต่องบประมาณ  
(ร้อยละ) 

15 15 15 15 15 

หมายเหตุ : เป้าหมายเป็นไปตามกรอบความยั่งยืนทางการคลัง 
4. ร้อยละของผลการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะ 

100 100 100 100 100 

5. ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าแผนการลงทุน และ
แผนการระดมทุนโครงการ
ลงทุนภาครัฐ 

5 5 5 5 5 

6. วงเงินการบริหารการช าระ
หนี้ของรัฐบาล (ร้อยละ) 

95 95 95 95 95 

หมายเหต ุ: เป้าหมายเปน็ไปตามเอกสารงบประมาณ 
7. ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

85 85 85 85 85 

หมายเหต ุ: เป้าหมายเปน็ไปตามกรอบการประเมนิผลของส านกังาน 
ก.พ.ร. 

 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

2555 2556 2557 2558 
2555

-
2558 

1. ระดับความส าเร็จในการ
ระดมเงินลงทุนได้ตามจ านวน
วงเงินที่ต้องการ 

5 5 5 5 5 

2. ร้อยละความส าเร็จในการ
ออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้
เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงได้
ตามวงเงินที่วางแผนไว้ 

100 100 100 100 100 

หมายเหต ุ: เป้าหมายในการด าเนินงานขึน้อยูก่ับความตอ้งการระดมทนุ
ของรัฐบาล และความต้องการของนักลงทุน 
3. ร้อยละความส าเร็จในการ
ออกพันธบัตรรัฐบาลประเภท
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
(Floating Rate Bond) ได้
ตามจ านวนทีว่างแผนไว ้

100 100 100 100 100 

หมายเหต ุ: เป้าหมายในการด าเนินงานขึน้อยูก่ับความตอ้งการระดมทนุ
ของรัฐบาล และความต้องการของนักลงทุน 
4. ระดับความส าเร็จใน
การศึกษา วิเคราะหแ์ละพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ 

5 5 5 5 5 

 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

2555 2556 2557 2558 
2555

-
2558 

1. ร้อยละของการด าเนินงาน 
ตามแผนการพัฒนาข้อมูล
และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศประจ าป ี

5 5 5 5 5 

2. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กร 

5 5 5 5 5 

3. ระดับความส าเร็จของ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
กฎหมายของส่วนราชการ 

5 5 5 5 5 

4. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาตามแผนพัฒนา
บุคลากร หรือแผนพัฒนา
สมรรถนะ 

80 80 80 80 80 

5. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน 

5 5 5 5 5 
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กลยุทธ์ 
 บริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก 
 ให้ค าปรึกษาแนะน าทางด้านข้อมูลและ

วิชาการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ สร้าง
ความเข้าใจด้านหนี้สาธารณะในเชิงรุก 

 จัดท าแผนการลงทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
แบบบูรณาการ  

 พัฒนางานวิจัยและวิชาการเพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 

กลยุทธ์ 
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดตราสารหนี้ 
 พัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ให้มี 

ความหลากหลาย มีนวัตกรรมทางการเงิน 
ที่ใช้ในตลาดสากล และสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักลงทุน 

กลยุทธ์ 
 พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 พัฒนาระบบบริหารงานและ 

ระบบทรัพยากรบุคคล 
 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ  

และมีความเป็นมืออาชีพ 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
โครงการ/ผลผลิต :  
1) การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ  
2) การบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล 
กิจกรรม :  
1) บริหารจัดการหนี้สาธารณะ  
2) บริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
โครงการ/ผลผลิต : การบริหารจัดการหนี้
สาธารณะ 
กิจกรรม : พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ  

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
โครงการ/ผลผลิต : การบริหารจัดการหนี้
สาธารณะ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทรัพยากรมนุษย์ และศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย 
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ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 

.............................................................................................................. 
 

1.  วิสัยทัศน์ 
 

“เป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้สาธารณะเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” 
“Professional in Public Debt Management for Sustainable Development” 

 
2.  พันธกิจ 

2.1 พันธกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 
พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

1)  เสนอแนะนโยบายและหลักเกณฑ์ รวมทั้งการจัดท าแผนเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ 
2)  ก ากับและด าเนินการเก่ียวกับการบริหารหนี้สาธารณะซึ่งเป็นหนี้ที่หน่วยงานของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจกู้ หรือหนี้ที่กระทรวงการคลังให้กู้ต่อหรือค้ าประกัน รวมทั้งก ากับดูแลการปฏิบัติตามสัญญาที่ได้
ผูกพัน กฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง ตลอดจนติดตามและประเมินผล 

3)  จัดท างบช าระหนี้ของรัฐบาล รวมทั้งการบริหารและด าเนินการช าระหนี้ 
4)  ประสานการท าความตกลงในระดับนโยบาย รวมทั้งการจัดท าแผนความช่วยเหลือทาง

การเงินและวิชาการกับแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ 
5)  ติดตามภาวะตลาดเงินและตลาดทุน รวมทั้งเทคนิคในการบริหารหนี้สาธารณะ และการ

พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 
6)  ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ 
7)  ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านหนี้สาธารณะ 

ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับหนี้สาธารณะ 
8)  พิจารณาความเหมาะสมของการระดมเงินส าหรับโครงการลงทุนของภาครัฐ 
9)  พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยให้เป็นศูนย์ในระดับภูมิภาค และส่งเสริมกิจการที่ปรึกษา

ไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ 
10) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฐานะการเงินการคลังของประเทศ 

ภาวะการค้าการลงทุน การเมืองในประเทศ และนโยบายเศรษฐกิจของประเทศผู้น าทางเศรษฐกิจโลก 
11) ปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ 
12) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน หรือตามที่

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

2.2 พันธกิจอย่างย่อ  
บริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยการวางแผนก ากับ 

และด าเนินการก่อหนี้ ค้ าประกัน และปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมทั้งการช าระหนี้ของรัฐบาล และการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงาน เพ่ือให้การบริหารหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความยั่งยืน
ทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
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3.  ค่านิยมองค์กร 

โปร่งใส วินัยดี มีเครดิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 

4.  ประเด็นยุทธศาสตร์  
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ได้แก่ 

1) บริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก (Pro-active Debt Management) 

2) พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นเสาหลักทางการเงินเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบ

การเงิน 

3) พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
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5.  เป้าประสงค์ 
การก าหนดเป้าประสงค์ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้จัดท าเป้าประสงค์ภายใต้ประเด็น

ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน เพ่ือพิจารณาเป้าประสงค์หลักที่ส าคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และจัดท าเป็น
แผนที่ยุทธศาสตร์ในภาพรวมของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ดังนี้ 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : บริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก (Pro-active Debt Management)  
เป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 5 เป้าประสงค ์

1) แผนการบริหารหนี้สาธารณะ มีความชัดเจน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
นโยบายรัฐบาล 

2) การบริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
3) การจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ียั่งยืน 
4) ช าระหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงตามก าหนดเวลา 
5) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นเสาหลักทางการเงินเพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของระบบการเงิน 
เป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค ์

1) เป็นแหล่งระดมทุนท่ียั่งยืนในประเทศ 
2) มีการออกพันธบัตรรัฐบาลอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง และสภาพคล่องใน

ตลาดรอง 
3) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3:พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค ์

1) มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและสร้างความเชื่อมโยงในการท างาน 
2) มีระบบการบริหารงานและระบบทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
3) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ 
4) มีสถานที่ในการด าเนินงานที่เหมาะสมกับสภาพขององค์กรและบุคลากร 

 

6.  ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2555 2556 2557 2558 
2555-
2558 

1. บริหารจัดการ 
หนี้สาธารณะใน 
เชิงรุก (Pro-active 
Debt Management)  

1.1 แผนการบริหารหนี้
สาธารณะ มีความชัดเจน
สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ตาม
นโยบายรัฐบาล 

1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จในการ
จัดท าแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะประจ าปี
งบประมาณ 

5 5 5 5 5 

 1.2 การบริหารหนี้
สาธารณะให้มีต้นทุนที่
เหมาะสมและอยู่ภายใต้
กรอบความเสี่ยงที่
ยอมรับได ้

1.2.1 หนี้สาธารณะ
คงค้างต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ 
ณ ราคาประจ าป ี

60 60 60 60 60 

 หมายเหตุ : เป้าหมายเป็นไปตามกรอบความยั่งยืนทางการคลัง 
 1.2.2 ภาระหนี้ต่อ

งบประมาณ (ร้อยละ) 
15 15 15 15 15 

 หมายเหตุ : เป้าหมายเป็นไปตามกรอบความยั่งยืนทางการคลัง 
 1.2.3 ร้อยละของผล

การด าเนินงานตาม
แผนการบริหารหนี้
สาธารณะ 

100 100 100 100 100 

 1.3 การจัดหาแหล่ง
เงินทุนที่เหมาะสมเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่ยัง่ยืน 

1.3.1 ระดับ
ความส าเร็จในการ
จัดท าแผนการลงทุน 
และแผนการระดมทุน
โครงการลงทนุภาครัฐ 

5 5 5 5 5 

1.4 ช าระหนี้ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและตรงตาม
ก าหนดเวลา 

1.4.1 วงเงินการ
บริหารการช าระหนี้
ของรัฐบาล (ร้อยละ) 

95 95 95 95 95 

หมายเหต ุ: เป้าหมายเปน็ไปตามเอกสารงบประมาณ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2555 2556 2557 2558 
2555-
2558 

 1.5 ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีความพึงพอใจ 

1.4.1 ร้อยละของ
ระดับความพงึพอใจ
ของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

85 85 85 85 85 

หมายเหต ุ: เป้าหมายเปน็ไปตามกรอบการประเมนิผลของ
ส านักงาน ก.พ.ร. 

2. พัฒนาตลาด 
ตราสารหนี้ให้เป็น 
เสาหลักทางการเงนิ
เพื่อเสริมสร้าง 
ความแข็งแกร่ง 
ของระบบการเงิน 

2.1 เป็นแหล่งระดมทนุ
ที่ยั่งยืนในประเทศ 

2.1.1 ระดับ
ความส าเร็จในการ
ระดมเงินลงทนุได้
ตามจ านวนวงเงิน 
ที่ต้องการ 

5 5 5 5 5 

2.2 มีการออกพันธบัตร
รัฐบาลอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงและสภาพคล่อง 
ในตลาดรอง 

2.2.1 ร้อยละ
ความส าเร็จในการ
ออกพันธบัตรรัฐบาล
เพื่อใช้เป็นอัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิงได้ตาม
วงเงินที่วางแผนไว ้

100 100 100 100 100 

หมายเหต ุ: เป้าหมายในการด าเนินงานขึน้อยูก่ับความ
ต้องการระดมทนุของรัฐบาล และความตอ้งการของนัก
ลงทุน 

2.2.2 ร้อยละ
ความส าเร็จในการ
ออกพันธบัตรรัฐบาล
ประเภทอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว 
(Floating Rate 
Bond) ได้ตามจ านวน
ที่วางแผนไว ้

100 100 100 100 100 

หมายเหต ุ: เป้าหมายในการด าเนินงานขึน้อยูก่ับความ
ต้องการระดมทนุของรัฐบาล และความตอ้งการของนัก
ลงทุน 

2.3 มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
เพื่อรองรับความ
ต้องการของนักลงทุน 

2.3.1 ระดับ
ความส าเร็จใน
การศึกษา วิเคราะห์
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการเงินใหม่ๆ 

5 5 5 5 5 

3. พัฒนาองค์กร 
ให้เข้มแข็งและ 
มีประสิทธิภาพ 

3.1 มีระบบข้อมูลและ
เทคโนโลยสีารสนเทศที่
ทันสมัยและสร้างความ
เชื่อมโยงในการท างาน 

3.1.1 ร้อยละของ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนการพัฒนา
ข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
ประจ าป ี

5 5 5 5 5 

3.2 มีระบบการ
บริหารงานและระบบ
ทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.2.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กร  

5 5 5 5 5 

3.2.2 ระดับ
ความส าเร็จของ
ด าเนินการตาม
แผนพัฒนากฎหมาย
ของส่วนราชการ 

5 5 5 5 5 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2555 2556 2557 2558 
2555-
2558 

 3.3 บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถมีความ
เป็นมืออาชีพ 

3.3.1 ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 
หรือแผนพัฒนา
สมรรถนะ 

80 80 80 80 80 

3.4 มีสถานที่ในการ
ด าเนินงานที่เหมาะสม
กับสภาพขององค์กร
และบุคลากร 

3.4.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน 

5 5 5 5 5 
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8. กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
บริหารจัดการหนี้สาธารณะ
ในเชิงรุก  
(Pro-active Debt 
Management) 

1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ  
มีความชัดเจน สอดคล้องกับ 
ทิศทางการพฒันาประเทศ 
ตามนโยบายรัฐบาล 

2. การบริหารหนี้สาธารณะ 
ให้มีต้นทุนที่เหมาะสมและอยู่
ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่
ยอมรับได ้

3. การจัดหาแหล่งเงินทุนที่
เหมาะสมเพ่ือการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน 

4. ช าระหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
และตรงตามก าหนดเวลา 

5. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียมีความพึงพอใจ  

o บริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก 
o ให้ค าปรึกษาแนะน าทางดา้นข้อมูลและ

วิชาการ รวมถึงการประชาสัมพนัธ์ สร้าง
ความเข้าใจด้านหนีส้าธารณะในเชิงรุก 

o จัดท าแผนการลงทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
แบบบูรณาการ  

o พัฒนางานวิจัยและวิชาการเพื่อสนับสนนุ 
การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้
เป็นเสาหลักทางการเงิน         
เพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของระบบการเงิน 

1. แหล่งระดมทุนที่ยัง่ยืน 
ในประเทศ 

2. มีการออกพันธบัตรรัฐบาลอยา่ง
สม่ าเสมอ เพื่อสร้างอัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิง และสภาพ
คล่องในตลาดรอง 

3. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
ที่หลากหลายเพื่อรองรับความ
ต้องการของนักลงทุน 

o พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดตราสารหนี้ 
o พัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ให้มี 

ความหลากหลาย มนีวัตกรรมทางการเงิน 
ที่ใช้ในตลาดสากล และสอดคลอ้งกับความ
ต้องการของนักลงทุน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง 
และมีประสิทธิภาพ 

1. มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่ันสมัยและสร้าง
ความเชื่อมโยงในการท างาน 

2. มีระบบการบริหารงานและ
ระบบทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ 

3. บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถ มีความเป็นมือ
อาชีพ 

4. มีสถานที่ในการด าเนนิงานที่
เหมาะสมกับสภาพขององค์กร
และบุคลากร 

o พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

o พัฒนาระบบบริหารงานและ 
ระบบทรัพยากรบุคคล 

o พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ  
และมีความเปน็มืออาชีพ 

 


