
 

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการสี่ปี (พ.ศ. 2555-2558) ฉบับปรับปรุง 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  

 
วิสัยทัศน์  เป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้สาธารณะเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ  1)  เสนอแนะนโยบายและหลักเกณฑ์ รวมทั้งการจัดท าแผนเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ 

2)  ก ากับและด าเนินการเก่ียวกับการบริหารหนี้สาธารณะซึ่งเป็นหนี้ที่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจกู้ หรือหนี้ที่กระทรวงการคลังให้กู้ต่อหรือค้ าประกัน  
     รวมทั้งก ากับดูแลการปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ผูกพัน กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 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 และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับ 
     หนี้สาธารณะ 
8)  พิจารณาความเหมาะสมของการระดมเงินส าหรับโครงการลงทุนของภาครัฐ 
9)  พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยให้เป็นศูนย์ในระดับภูมิภาค และส่งเสริมกิจการที่ปรึกษาไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ 
10) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฐานะการเงินการคลังของประเทศ ภาวะการค้าการลงทุน การเมืองในประเทศ และนโยบายเศรษฐกิจ 
     ของประเทศผู้น าทางเศรษฐกิจโลก 
11) ปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ 
12) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ค่านิยม   โปร่งใส วินัยดี มีเครดิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการหนี้
สาธารณะในเชิงรุก (Pro-active Debt 
Management)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้
เป็นเสาหลักทางการเงินเพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของระบบการเงิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์  แผนการบริหารหนี้สาธารณะ มีความชัดเจน 
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
นโยบายรัฐบาล 

 การบริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสม
และอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

 การจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมเพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ียั่งยืน 

 ช าระหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงตาม
ก าหนดเวลา 

 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความ 
พึงพอใจ 

 เป็นแหล่งระดมทุนท่ียั่งยืนในประเทศ 
 มีการออกพันธบัตรรัฐบาลอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือ

สร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง และสภาพคล่องใน
ตลาดรอง 

 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพ่ือรองรับ
ความต้องการของนักลงทุน 

 

 มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ทันสมัยและสร้างความเชื่อมโยงในการ
ท างาน 

 มีระบบการบริหารงานและระบบทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างธรรมาภิบาล 
และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีความเป็น
มืออาชีพ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม 

 มีสถานที่ ในการด าเนินงานที่ เหมาะสมกับ
สภาพขององค์กรและบุคลากร 

ตัวชี้วัดและ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

2555 2556 2557 2558 2555-
2558 

1. ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผนการ
บริหารหนีส้าธารณะ
ประจ าปีงบประมาณ 

5 5 5 5 5 

2. หนี้สาธารณะคงค้าง
ต่อผลติภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศ  
ณ ราคาประจ าป ี

60 60 60 60 60 

หมายเหตุ : เป้าหมายเป็นไปตามกรอบความยั่งยืนทางการคลัง 
3. ภาระหนี้ต่อ
งบประมาณ  
(ร้อยละ) 

15 15 15 15 15 

หมายเหตุ : เป้าหมายเป็นไปตามกรอบความยั่งยืนทางการคลัง 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2555 2556 2557 2558 2555-
2558 

1. ระดับความส าเร็จใน
การระดมเงินลงทุนได้
ตามจ านวนวงเงินท่ี
ต้องการ 

5 5 5 5 5 

2. ร้อยละความส าเรจ็ใน
การออกพันธบัตรรัฐบาล
เพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงได้ตามวงเงินท่ี
วางแผนไว ้

100 100 100 100 100 

หมายเหตุ : เป้าหมายในการด าเนินงานขึ้นอยู่กบัความ
ต้องการระดมทุนของรัฐบาล และความต้องการของนักลงทุน 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2555 2556 2557 2558 2555-
2558 

1. ร้อยละของการ
ด าเนินงานตามแผนการ
พัฒนาข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจ าป ี

5 5 5 5 5 

2. ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาองค์กร 

5 5 5 5 5 

3. ระดับความส าเร็จของ
ด าเนินการตาม
แผนพัฒนากฎหมายของ
ส่วนราชการ 
 
 
 

5 5 5 5 5 

4. ร้อยละของบุคลากรที่ 80 80 80 80 80 



 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการหนี้
สาธารณะในเชิงรุก (Pro-active Debt 
Management)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้
เป็นเสาหลักทางการเงินเพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของระบบการเงิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

4. ร้อยละของผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
บริหารหนีส้าธารณะ 

100 100 100 100 100 

5. ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผนการลงทุน 
และแผนการระดมทุน
โครงการลงทุนภาครัฐ 

5 5 5 5 5 

6. วงเงินการบริหารการ
ช าระหนี้ของรัฐบาล 
(ร้อยละ) 

95 95 95 95 95 

หมายเหตุ : เป้าหมายเป็นไปตามเอกสารงบประมาณ 
7. ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

85 85 85 85 85 

หมายเหตุ : เป้าหมายเป็นไปตามกรอบการประเมินผลของ
ส านักงาน ก.พ.ร. 

 

3. ร้อยละความส าเรจ็ใน
การออกพันธบัตรรัฐบาล
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว (Floating Rate 
Bond) ได้ตามจ านวนที่
วางแผนไว ้

100 100 100 100 100 

หมายเหตุ : เป้าหมายในการด าเนินงานขึ้นอยู่กบัความ
ต้องการระดมทุนของรัฐบาล และความต้องการของนักลงทุน 
4. ระดับความส าเร็จใน
การศึกษา วิเคราะห์และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินใหม่ๆ 

5 5 5 5 5 

 

ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากร หรือ
แผนพัฒนาสมรรถนะ 
5. ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนา
สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน 

5 5 5 5 5 

6. ร้อยละความส าเร็จ
ของการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการตาม
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม  

80 80 80 80 80 

7. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการตาม
ข้อเสนอการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อสรา้ง
ความโปร่งใสในส่วน
ราชการ 

5 5 N.A. N.A. N.A. 

 

กลยุทธ์  บริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก 
 ให้ค าปรึ กษาแนะน าทางด้ านข้อมูลและ

วิชาการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ สร้างความ
เข้าใจด้านหนี้สาธารณะในเชิงรุก 

 จัดท าแผนการลงทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
แบบบูรณาการ  

 พัฒนางานวิจัยและวิชาการเพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 

 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดตราสารหนี้ 
 พัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ให้มี 

ความหลากหลาย มีนวัตกรรมทางการเงิน 
ที่ใช้ในตลาดสากล และสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักลงทุน 

 

 พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 พัฒนาระบบบริหารงานและระบบทรัพยากร

บุคคลให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ  
และมีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

โครงการ/ โครงการ/ผลผลิต :  โครงการ/ผลผลิต : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ โครงการ/ผลผลิต : การบริหารจัดการหนี้



 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการหนี้
สาธารณะในเชิงรุก (Pro-active Debt 
Management)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้
เป็นเสาหลักทางการเงินเพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของระบบการเงิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

ผลผลิต/
กิจกรรม 
 

1) การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ  
2) การบริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล 
กิจกรรม :  
1) บริหารจัดการหนี้สาธารณะ  
2) บริหารการช าระหนี้ของรัฐบาล 

กิจกรรม : พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ  
 

สาธารณะ 
กิจกรรม :  
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ข้อมูล 

ที่ปรึกษาไทย 
3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
4) แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ของ สบน. 
5) ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความ

โปร่งใสในส่วนราชการ 

 


