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1. ยุทธศาสตร์ของ สบน. ระยะยาว (20 ป)ี พ.ศ. 2560 – 2579 
 

1.1 ทิศทางการพัฒนา (Road Map) 
 เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาของ สบน. ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงบริบทและความ
ท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต สบน. จึงได้ก าหนดทิศทางการพัฒนา (Roadmap) เป็น 3 ช่วงระยะเวลา 
ได้แก่ การพัฒนาระยะสั้น (1-5 ปี) ระยะปานกลาง (6-10 ปี) และระยะยาว (11-20 ปี) เพ่ือเป็นกรอบ 
การด าเนินงานของ สบน. ในแต่ละช่วงระยะให้มีความเหมาะสมยกระดับความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 
ไปสู่เป้าหมายในระยะ 20 ปี โดยได้ก าหนดเป้าหมายในแต่ละช่วงระยะเวลาไว้ ดังนี้ 
 

 
รูปภาพที่ 1.1 แสดงทิศทางการพัฒนา (Road Map) ภายใต้ยุทธศาสตร์ของ สบน. ระยะยาว (20 ปี)  

พ.ศ. 2560 – 2579 
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ระยะที่ 1 ระยะสั้น (1-5 ป)ี 
ขับเคลื่อนองค์กรด้วยระบบข้อมูลและเทคโนโลยี  
(Data and Technology Driven) 

 การด า เนิ น ง าน ในระยะสั้ น  ( 1-5 ปี )  มุ่ ง เน้ น ให้ ความส า คัญกั บ ก าร 
เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรที่เป็นอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยน าระบบข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร  
อีกทั้งระบบข้อมูลที่พัฒนาจะมีส่วนส าคัญในการน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนา 
ในระยะที่ 2 ต่อไป 

 
 

 

ระยะที่ 2 ระยะกลาง (6-10 ปี) 
เพิ่มบทบาทน าในการก าหนดกลยุทธ์และ 
ก าหนดนโยบายหนี้สาธารณะของประเทศ  

 การด าเนินงานในระยะกลาง (6-10 ปี) เป็นการยกระดับบทบาทของสบน.  
ที่มีต่อการก าหนดกลยุทธ์ นโยบายหนี้สาธารณะของประเทศ เป็นหน่วยงาน
หลักที่ให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายแก่รัฐบาลและฝ่ายบริหารในการใช้แหล่งเงิน
ที่มีความเหมาะสมกับความต้องการในการลงทุนและศักยภาพของประเทศ 
โดยน าระบบข้อมูลและเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาในระยะที่ 1 มาเป็นเครื่องมือ 
ที่ส าคัญในการสนับสนุนการตัดสินใจ 

 

 

ระยะที่ 3 ระยะยาว (11-20 ปี) 
สร้างบทบาทน าในระดับภูมิภาค เป็นองค์กรต้นแบบ 
ด้านการบริหารหนี้สาธารณะ ที่ได้รับการยอมรับทั้งใน 
และต่างประเทศ 

 การด าเนินงานในระยะยาว (11-20 ปี) เป็นการยกระดับการพัฒนาโดยเน้นการ
สร้างบทบาทน าในระดับภูมิภาค และเสริมสร้างศักยภาพการด าเนินงานในด้าน
ต่างๆ เพ่ือเป้าหมายการเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับและเป็นต้นแบบด้านการ
บริหารหนี้สาธารณะ ให้กับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ 
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1.2 ยุทธศาสตร์ของ สบน. ระยะยาว (20 ปี) พ.ศ. 2560 – 2579 
  
 เพ่ือให้การพัฒนาในช่วงระยะเวลา 20 ปี มีความชัดเจนมากขึ้นและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 
อย่างชัดเจน สบน. จึงได้มีการก าหนดกรอบการพัฒนา สบน. ไว้ 4 ด้าน ทีเ่ป็นจุดมุ่งเน้นที่ส าคัญในระยะ 20 ปี 
ซึ่งในแต่ละด้านได้มีการก าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานที่
ชัดเจนขององค์กร ดังนี้ 

 
รูปภาพที่ 1.2 แสดงภาพรวมยุทธศาสตร์ของ สบน. ระยะยาว (20 ปี) 

 

กรอบการพัฒนาระยะ 20 ปี ของ สบน. 4 ด้าน ประกอบด้วย  

 1) ด้านการบริหารหนี้สาธารณะ มีเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งในการระดมทุนและบริหาร 
หนี้ให้กับหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จัดหาเงินกู้และบริหารหนี้สาธารณะให้เพียงพอ ใช้ประโยชน์จาก 
สภาพเศรษฐกิจและภาวะตลาดภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังและกรอบความเสี่ยง 
ที่ก าหนด บริหารความเสี่ยงให้มีต้นทุนและความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ของตลาด ช าระหนี้ครบถ้วน  
ถูกต้อง และตรงตามก าหนดเวลา บริหารงบช าระหนี้ และผลักดันการเพ่ิมงบช าระหนี้มีความพอเพียง  
บริหารเงินสดและสภาพคล่องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ด้านตลาดตราสารหนี้ มีเป้าหมายในการส่งเสริม/ร่วมยกระดับการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย 
ให้ เป็นศูนย์กลางตลาดตราสารหนี้ ในภูมิภาค  และพัฒนาให้ภาครัฐเป็นผู้ ระดมทุนที่แข็งแกร่ ง ใน 
ตลาดตราสารหนี้ของโลก 
 3) ด้านการบริหารจัดการโครงการลงทุนภาครัฐ มีเป้าหมายในการบริหารจัดการโครงการลงทุน
ภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการลงทุน
ภาครัฐ 
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 4) ด้านการพัฒนาองค์กร มีเป้าหมายในการพัฒนา ดังนี้  
 เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีศักยภาพสูง และบุคลากรมีความผาสุกในการปฎิบัติงาน 
 สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพเพ่ือสนับสนุน  
การปฏิบัติงาน  
 พัฒนาฐานข้อมูลหนี้สาธารณะให้มีความครบถ้วน ครอบคลุม และถูกต้อง (ฐานข้อมูลหนี้ของ
อปท. ฐานข้อมูลหนี้ของหน่วยงานในก ากับของรัฐ / ฐานข้อมูลหนี้ของรัฐวิสาหกิจ / ฐานข้อมูล
การช าระหนี้ที่ครบถ้วน สมบูรณ์ และฐานข้อมูลของหน่วยงานอื่นๆ)  
 ปรับปรุง พัฒนางานด้านกฎหมายและงานด้านนิติกรรมสัญญาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ขององค์กร 
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1.3 ยุทธศาสตร์ 
 

เป้าหมายที่ 1 : 
ด้านการบริหารหนี้สาธารณะ 

 

เหตุผลความจ าเป็น 

 จากแนวโน้มการลงทุนภาครัฐที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นทั้งในส่วนของการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการ  
ทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ และ
การกระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา ภาครัฐจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดหาเงินกู้และบริหารเงินกู้เพ่ือรองรับ
การลงทุนภาครัฐให้มีความเพียงพอ โดยใช้ประโยชน์จากสภาพเศรษฐกิจและภาวะตลาด ภายใต้ต้นทุนที่มี
ความเหมาะสมและอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังและกรอบความเสี่ยงที่ก าหนด 

 จากกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก รูปแบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคมและวัฒนธรรมที่มี
แนวโน้มที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น สบน. จึงควรให้ความส าคัญกับ  
การบริหารความเสี่ยงด้านหนี้สาธารณะและการด าเนินงาน รวมถึงระบบเตือนภัยต่อความเปลี่ยนแปลง  
ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  

ทิศทางยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารหนี้สาธารณะ มีเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งในการระดมทุนและ
บริหารหนี้ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จัดหาเงินกู้และบริหารหนี้สาธารณะให้เพียงพอ  
ใช้ประโยชน์จากสภาพเศรษฐกิจและภาวะตลาดภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังและ
กรอบความเสี่ยงที่ก าหนด บริหารความเสี่ยงให้มีต้นทุนและความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ของตลาด 
ช าระหนี้ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามก าหนดเวลา บริหารงบช าระหนี้ และผลักดันการเพ่ิมงบช าระหนี้  
มีความพอเพียง บริหารเงินสดและสภาพคล่องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ นอกจากการระดมทุนและการบริหารหนี้ให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลแล้ว สบน. ควรมีบทบาทในการมีส่วนร่วมหรือ
บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการระดมทุนและการ
ก าหนดแหล่งเงินของโครงการภาครัฐ เนื่องจากการลงทุนในโครงการต่างๆ ของรัฐบาล ทั้งที่เป็นโครงการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการตามนโยบายรัฐบาล ล้วนต้องการการระดมทุนจากเงินกู้หรือนวัตกรรม
ทางการเงินต่างๆ ซึ่งการเข้าไปมีบทบาทดังกล่าวจะช่วยให้การบริหารหนี้สาธารณะของ สบน. เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมบทบาทของหนี้สาธารณะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างชัดเจน 

เป้าหมาย 

• บริหารหนี้สาธารณะให้อยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลัง โดยค านึงถึงภาระหนี้คงค้าง ต้นทุนการกู้ยืม
และความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนระยะเวลาการช าระเงินกู้โครงการให้มีความชัดเจนและเหมาะสม
กับอายุโครงการ 

• สร้างความเข้มแข็งในการระดมทุนและบริหารหนี้ให้กับหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
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• ช าระหนี้ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามก าหนดเวลา บริหารงบช าระหนี้ และผลักดันการเพ่ิม  
งบช าระหนี้ให้เพ่ิมมากข้ึน และสอดคล้องกับการก่อหนี้ที่เพิ่มขึ้น 

• บริหารเงินสดและสภาพคล่องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 
• ร้อยละของการจัดหาเงินกู้ได้ครบถ้วนตามความต้องการภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมและความเสี่ยง  

ที่ก าหนด 
• หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP 
• ภาระหนี้ภาครัฐต่อประมาณการรายได้ประจ าปี 
• ตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านการปรับโครงสร้างหนี้ 

• อายุเฉลี่ยของหนี้ 
• สัดส่วนหนี้ที่จะครบก าหนดในแต่ละช่วงเวลาตามที่คณะกรรมการนโยบายและก ากับ 

การบริหารหนี้สาธารณะ (กพน.) ก าหนด 
• ตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 

• สัดส่วนหนี้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 
• อายุเฉลี่ยของหนี้ที่จะต้องปรับอัตราดอกเบี้ย 
• สัดส่วนของหนี้ที่จะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยใน 1 ปี 

• ตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
• สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศเทียบกับหนี้สาธารณะทั้งหมด 
• สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ 

• ร้อยละของการบริหารงบช าระหนี้ 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ตารางที่  3.1  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการบริหารหนี้สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการบริหารหนี้สาธารณะ 

กลยุทธ ์

1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
หนี้สาธารณะ  ลดต้นทุนการกู้
เงินของรัฐบาล ลดความเสี่ยง
หนี้ของรัฐบาล  

 

- เข้าไปมสี่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาตร์การลงทุนของประเทศ เช่น  
การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การก าหนดงบลงทุน
ภาครัฐในแตล่ะปี การก าหนดกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เปน็ต้น 

- จัดท าและทบทวนแผนการบริหารหนี้สาธารณะระยะปานกลาง  
(แผนระยะ 5 ปี) ทุกป ี

- จัดท าแผนบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ 
- สร้างความร่วมมือกับแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอด

ความรู้ เกี่ยวกับรูปแบบการระดมทุนใหม่ๆ และความรู้ทางวิชาการ 
จากแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ลดต้นทุน และ 
เพิ่มประสิทธิภาพการกู้เงิน 

 
 
- ขยายฐานการกู้เงินเพื่อเพ่ิมช่องทางในการระดมทุน 
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- สร้างแนวทางการกู้เงินและแนวทางการบริหาร Portfolio เพื่อเพ่ิม 
ความยืดหยุ่นในการบรหิารหนีส้าธารณะในเชิงรุก 

1.2 บริหารจัดการเงินกู้ของรัฐ  
และหน่วยงานในก ากับดูแล
ของรัฐให้เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ อยู่ภายใน
กรอบวินัยการเงินการคลัง 

- บริหารจัดการความเสี่ยงหน้ีสาธารณะให้อยู่ในกรอบความเสี่ยงท่ีก าหนด 
- ก าหนดหลักเกณฑ์ในการกู้เงินของหน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ 
- ก าหนดแนวทางในการรายงานข้อมูลหนี้ให้กับหน่วยงานองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐทุกประเภท (เพื่อให้สอดคล้องกับ 
ร่าง พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ และ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง 
ที่ปรับปรุง) 

- เพิ่มบทบาทในการก ากับดูแล การก าหนดหลักเกณฑ์ และการเฝ้าระวัง 
หนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐ 

1.3 สร้างความเข้มแข็งในการ
ระดมทุนและบริหารหนี้ 
ของรัฐวิสาหกจิ  

 

- ยกระดับการให้บริการและค าปรึกษาแก่รัฐวิสาหกิจ (Pro-active Service) 
เกี่ยวกับวิธีการกู้เงิน การจัดหาเงินกู้ และนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบ
ใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะทางการเงิน และความต้องการระดมทุน
ของรัฐวิสาหกิจ 

- สนับสนุนการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินมาใช้เพื่อพัฒนาและ
เพิ่มความหลากหลายในรูปแบบการจัดหาเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ เพื่อ 
ลดต้นทุนการกู้เงินและท าให้เกิดการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

- สนับสนุนการบูรณาการฐานข้อมูลการติดตามความคืบหน้าโครงการและ
ความเสี่ยงทางเครดิตของรัฐวิสาหกิจ (SOE Credit Risk) ให้มีระบบของ
การใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดหาเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ 

- ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจสร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักลงทุนและขยายฐาน 
นักลงทุนให้สามารถเข้าถึงพันธบัตรรัฐวิสาหกิจได้มากข้ึน 

- พัฒนาระบบการป้องกันและติดตามความเสี่ยงทางการคลัง เพื่อให้มีการ
บริหารและติดตามความเสี่ยงทางการคลังอัน เนื่องมาจากการที่
กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ให้แก่รัฐวิสาหกิจ 

1.4 พัฒนาเคร่ืองมือการบริหาร 
การช าระหนี้ และยกระดับ 
บทบาทการบริหาร 
การช าระหนี้ พร้อมทั้งเพ่ิม
แหล่งเงินและช่องทาง 
ในการช าระหนี้  

- ผลักดันการเพิ่มงบประมาณในการช าระหนี้ เพื่อสร้างความยั่ งยืน 
ทางการคลัง  

- ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มแหล่งเงินที่จะน ามา
ช าระหนี้นอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมถึงก าหนด
ระยะเวลาการช าระหนี้เงินกู้โครงการของรัฐบาลให้สอดคล้องกับอายุ
โครงการ และก าหนดงบประมาณรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ภาครัฐที่จะ
ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 

 
 
 
 
- พัฒนาเครื่องมือการบริหารการช าระหนี้ และระบบการช าระหนี้โดยน า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจที่จะ
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เปลี่ยนแปลงไปตามยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี พร้อมท้ังพัฒนาระบบเตือนภัย
ด้านการบริหารการช าระหนี้ (Early Warning System) เพื่อใช้ปรับปรุง
แผนเผชิญเหตุให้มีความทันสมัย สามารถรองรับเหตุฉุกเฉินและสอดคล้อง
กับสภาวะการณ์อยู่เสมอ 

- สร้างทีมงานที่มีความเช่ียวชาญและปฏิบัติงานเชิงรุก และเพิ่มบทบาทให้
ค าแนะน าด้านการบริหารการช าระหนี้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่อน าไปบริหาร Portfolio หนี้สาธารณะ ได้ 

1.5 บริหารความเสี่ยง 
หนี้สาธารณะโดยพัฒนา 
กลไกการก ากับติดตาม 
ประเมินผล ขับเคลื่อน 
การบริหารหนี้สาธารณะ  
เพ่ิมประสิทธิภาพการก าหนด 
แนวทางการกู้เงินและการ
บริหารหนี้สาธารณะ และ
ยกระดับการ identify และ 
Assess ความเสี่ยง และ  
การพัฒนาระบบ Warning 
System  

- พัฒนากลไกการก ากับติดตาม ประเมินผล ขับเคลื่อนการบริหาร 
หนี้สาธารณะ โดย 
o จัดท ารายงานหนี้สาธารณะเพื่อรายงานต่อฝ่ายบริหารและสาธารณชน  
o ปรับปรุงบทบาทคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหาร 

หนี้สาธารณะ (กพน.)  ในการก ากับดูแลและติดตามหนี้สาธารณะ 
o จัดตั้งส านักบริหารความเสี่ยงทางหนี้สาธารณะ 

- เพิ่ มประสิทธิภาพการก าหนดแนวทางการกู้ เ งินและการบริหาร 
หนี้สาธารณะ โดย 
o ปรับแนวทางการเสนอ Portfolio Benchmark เพื่อเป็นการก าหนด

แนวทางการกู้เงินและบรหิารหนีส้าธารณะให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
เศรษฐกิจท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี

o พัฒนาการก ากับติดตาม Risk Compliance ให้เป็นไปตามกรอบ 
Portfolio Benchmark  

- การยกระดับการ Identify และ Assess ความเสี่ยงและการพัฒนาระบบ 
Warning System ในด้านต่างๆ ดังน้ี 
o Fiscal Risk  

- ปรับปรุงการประมาณการหนี้สาธารณะ / GDP 
- ก าหนด Ceiling ของภาระหนี้ (รวมเงินต้นและดอกเบี้ย) ต่อรายได้ 

เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารหนี้สาธารณะและการช าระคืนภาระหนี้ 
o Financial Risk (ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และ

การปรับโครงสร้างหนี้) 
- พัฒนาระบบ Early Warning System เช่น Scenario Analysis 

Stress Testing และ Cost at Risk 
- จัดท าแผนการด าเนินการเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินหรือไม่คาดคิด 

(Business Continuity Plan) 
o Credit Risk 

- พัฒนาแนวทางการประเมิน Credit Risk ที่เกิดจากภาระการ 
ค้ าประกันของกระทรวงการคลัง และการให้กูต้่อแกร่ัฐวิสาหกิจ 

 
 
 

o Contingent Liabilities 
- ปรับปรุงระบบการก ากับติดตามความเสี่ยงของหนี้ที่ซ้อนเร้น 

ที่อาจจะเป็นภาระทางการคลังในอนาคต (Contingent Liabilities) 
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o Non-Financial Risk (Operational Risk) 
- พัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงด้าน Operational 

Risk (Identify Measure Action) 
- การปรับปรุงแผนรองรับเหตุฉุกเฉินให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

1.6 พัฒนากลไกการบริหารเงินสด
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 

- ศึกษาแนวทาง/รูปแบบการบริหารเงินสดของประเทศต่างๆ ที่มีหลักการ
บริหารเงินสดที่เป็นมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อดี -ข้อเสียของรูปแบบการ
บริหารเงินสดที่แต่ละประเทศน ามาใช้   

- วิเคราะห์ปัญหาและข้อจ ากัดในปัจจุบันที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนากลไก
การบริหารเงินสด และก าหนดแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารเงินสด 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

- ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมารองรับการ
บริหารจัดการเงินสด และพัฒนาบุคลากร/ทีมงานเพื่อรองรับงานด้านการ
บริหารเงินสด 

1.7 สร้างบทบาทเชิงนโยบาย 
ในการบริหารหนี้สาธารณะ 

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการท างาน โดยเพิ่มบทบาทในการเสนอแนะ 
เชิงนโยบายด้านการบริหารหนี้สาธารณะ  

- ส่งเสริมให้มีการจัดท าและแสดงผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหาร 
หนี้สาธารณะ และนโยบายการบริหารหนี้สาธารณะ 
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เป้าหมายที่ 2 : 
ด้านตลาดตราสารหนี้ 

 

เหตุผลความจ าเป็น 

 ในสภาวะที่ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกเชื่อมโยงถึงกัน การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งภายในและภายนอก
ประเทศมีผลต่อการด าเนินงานของ สบน. ทั้งสิ้น อาทิ รูปแบบการระดมทุนที่พ่ึงพาตลาดตราสารหนี้เพ่ิมขึ้น 
เงินทุนต่างประเทศที่ไหลเข้า-ออกตามสภาวะเศรษฐกิจของตลาดการเงินโลก ตราสารหนี้เอกชนที่เพ่ิมบทบาท
ขึ้นมาใกล้เคียงกับตราสารหนี้รัฐบาล ดังนั้น สบน. ในฐานะผู้ออกตราสารหนี้รัฐบาล จะต้องเตรียมพร้อมรับ  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยจะต้องพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีความแข็งแกร่ง พัฒนาเครื่องมือ และสร้าง
บทบาทในตลาดให้มีความแข็งแรงผ่านการสร้างสภาพคล่องให้แก่ตลาดตราสารหนี้ การบริหารหนี้สาธารณะ
ผ่านการรักษา Portfolio Benchmark เป็นต้น นอกจากนี้ สบน. ยังควรส่งเสริมบทบาทในการสนับสนุน
รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้  

ทิศทางยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ด้านตลาดตราสารหนี้  มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริม/ร่วมยกระดับการพัฒนา 
ตลาดตราสารหนี้ไทยโดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทย พัฒนาเครื่องมือการระดมทุนในรูปแบบใหม่ๆ ให้มีมูลค่าตลาดที่เติบโตขึ้น  
มีสภาพคล่องสูงขึ้น รวมไปถึงการส่งเสริมสนับสนุนรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในการระดมทุน นอกจากนี้  
มีเป้าหมายรองในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบเพ่ือยกระดับตลาดตราสารหนี้ไทยให้เป็นศูนย์กลาง
ตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาค และพัฒนาให้ภาครัฐเป็นผู้ระดมทุนท่ีแข็งแกร่งในตลาดตราสารหนี้ของโลก 

เป้าหมาย 

• สร้างสภาพคล่องให้แก่ตลาดตราสารหนี้ 
• การบริหารหนี้สาธารณะผ่านการรักษา Portfolio Benchmark 
• ส่งเสริมบทบาทในการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ 
• ส่งเสริม/ร่วมยกระดับการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้เป็นศูนย์กลางตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาค 
• พัฒนาให้ภาครัฐเป็นผู้ระดมทุนท่ีแข็งแกร่งในตลาดตราสารหนี้ของโลก 

ตัวช้ีวัด 

• Size ของตลาดตราสารหนี้ 
• สัดส่วนของการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้เทียบกับการระดมทุนทั้งหมด 
• จ านวนของ International Index ที่ตราสารหนี้ของรัฐบาลได้บรรจุอยู่ 
• Turnover Ratio ของตราสารหนี้รัฐบาล 
• ผลการศึกษาการพัฒนาบทบาทของ สบน. ในการสร้างสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ตารางที่  3.2  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านตลาดตราสารหนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านตลาดตราสารหนี้ 

กลยุทธ ์

2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตลาดตราสารหนี้ไทย และ 
ความเชื่อมโยงกับตลาด 
ตราสารหนี้ระหว่างประเทศ 

- ปรับปรุง แก้ไขกฎระเบยีบลดอุปสรรคดา้นกฎระเบียบและภาษี  
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและเชื่อมโยงด้านตลาดตราสารหนี้  

- ศึกษาการขยายบทบาทกองทุนบริหารเงินกู้ เพื่อการปรับโครงสร้าง 
หนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.)  ในการ
ส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 

2.2 พัฒนาเคร่ืองมือการระดมทุน
และการบริหารความเสี่ยง 

- ศึกษา และออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ตรงกับความต้องการของนักลงทุน
กลุ่มต่างๆ  

- ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบให้สนับสนุนการออกเครื่องมือการระดมทุนและ
การบริหารความเสี่ยง 

2.3 สร้างบทบาทน าในฐานะ 
ผู้ระดมทุนที่แข็งแกร่ง  
(Active Player) ทั้งใน
ระดับประเทศ และภูมิภาค  

- ปรับปรุงระเบียบ กฎเกณฑ์และพัฒนาแนวทางการเข้าร่วมตลาด 
ตราสารหนี้ ในฐานะผู้ร่วมตลาดที่แข็งแกร่งและสามารถสนับสนุนการสร้าง
สภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ รวมทั้งการบริหารหนี้ภายใต้สภาวการณ ์
ที่ผันผวนได้ 

- สร้ า ง เ ครื อ ข่ า ยคว ามร่ ว มมื อกั บนั กล งทุ นและสถาบั นการ เ งิน 
ในระดับนานาชาติ  

- สร้างทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญ ท างานเชิงรุก  
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เป้าหมายที่ 3 : 
ด้านการบริหารจัดการโครงการลงทุนภาครัฐ 

 

เหตุผลความจ าเป็น 

 เนื่องจากรูปแบบการลงทุนของภาครัฐที่มีรูปแบบการลงทุนในรูปแบบของโครงการลงทุนภาครัฐ  
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยโครงการลงทุนดังกล่าวมีการใช้เงินกู้ในการ
ขับเคลื่อนโครงการลงทุนภาครัฐ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างมากที่ สบน. จะต้องบริหารจัดการเงินกู้  
ของโครงการลงทุนภาครัฐดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์  
ของโครงการลงทุนภาครัฐเพื่อประเมินถึงความคุ้มค่าในการลงทุน 

ทิศทางยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการโครงการลงทุนภาครัฐ มีเป้าหมายในการบริหารจัดการโครงการ
ลงทุนภาครัฐ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยการวางแผน บริหารจัดการ และก ากับ
ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการลงทุนภาครัฐ เพ่ือให้โครงการลงทุนภาครัฐสามารถ
ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการเงินกู้ได้เหมาะสมและสอดคล้องกับความคืบหน้า
การด าเนินงานโครงการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และน าไปสู่องค์ความรู้ และบทเรียนแก่หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในการบริหารจัดการโครงการลงทุนภาครัฐต่อไป 

เป้าหมาย 

• บริหารจัดการโครงการลงทุนภาครัฐภายใต้มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (จัดสรร ติดตาม ก ากับ) 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

• ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการลงทุนภาครัฐ 

ตัวช้ีวัด 

• ร้อยละความส าเร็จของโครงการเงินกู้ที่ได้มีการวิเคราะห์และบริหารจัดการตามขั้นตอนและ
กระบวนการที่ก าหนด 

• ผลการเบิกจ่ายเงินกู้เมื่อเทียบกับแผนงาน 
• สัดส่วนโครงการเงินกู้/สัญญาเงินกู้ที่ได้รับการติดตาม 
• สัดส่วนโครงการเงินกู้/สัญญาเงินกู้ที่ได้รับการประเมินผลตามแผนงานที่ก าหนด 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ตารางที่  3.3  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการโครงการลงทุนภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการบริหารจัดการโครงการ

ลงทุนภาครัฐ 
กลยุทธ ์

1.1 บริหารจัดการโครงการลงทุน
ภาครัฐ (จัดสรร ติดตาม 
ก ากับ) ภายใต้มาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- เพิ่มบทบาทการวิเคราะห์โครงการ ก าหนดแนวทางการระดมทุน และ
จัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อพัฒนาโครงการลงทุนภาครัฐในเชิงรุก (Pro-active) 

- เพิ่มบทบาทในการก ากับการบริหารโครงการลงทุนภาครัฐให้เป็นไปตาม
แผนงานและเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา
ให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ 

- ปรับปรุงกระบวนการ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้การจัดสรร และบริหารเงินให้กู้ต่อมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น เพื่อบริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนโครงการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลให้เป็น
เอกภาพ และมีประสิทธิภาพ 

1.2 ติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินผลสมัฤทธิ์  
ของโครงการลงทุนภาครัฐ 

- พัฒนากลไกการก ากับ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการลงทุน
ภาครัฐอย่างเป็นระบบ โดยการจัดตั้งส านักบริหารและประเมินผลโครงการ
ลงทุนภาครัฐ 

- พัฒนาระบบการติดตามโครงการลงทุนภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- ประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่า

ของการลงทุนภาครัฐ และใช้เป็นบทเรียนส าหรับการด าเนินโครงการลงทุน
ภาครัฐ 
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เป้าหมายที่ 4 : 
ด้านการพัฒนาองค์กร 

 

เหตุผลความจ าเป็น 

 จากกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก รูปแบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสังคมและ
วัฒนธรรม รูปแบบบริการและผลิตภัณฑ์ของสถาบันการเงินที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน สบน. จึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ทั้งในส่วนของการพัฒนาบุคลากร องค์กร และระบบงานให้ทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
และการเงินในรูปแบบใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และระบบฐานข้อมูลมาเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานตามแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์กรด้านรูปแบบ
การบริหารจัดการ โครงสร้างและระบบงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
จ าเป็นต้องทบทวนและปรับกฎเกณฑ์ กฎหมายให้มีความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น  
อย่างรวดเร็ว แก้ไขกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรค รวมถึงสนับสนุนและใช้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลง  
ที่อาจจะเกิดขึ้นเพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่การบริหารจัดการหนี้และการพัฒนาประเทศ 

ทิศทางยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล  
มีศักยภาพสูง และบุคลากรมีความผาสุกในการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างเต็มศักยภาพเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน พัฒนาฐานข้อมูลหนี้สาธารณะ (ฐานข้อมูลหนี้ของ อปท. 
ฐานข้อมูลหนี้ของหน่วยงานในก ากับของรัฐ / ฐานข้อมูลหนี้ของรัฐวิสาหกิจ / ฐานข้อมูลการช าระหนี้  
ที่ครบถ้วน สมบูรณ์ และฐานข้อมูลของหน่วยงานอ่ืนๆ) ปรับปรุง พัฒนางานด้านกฎหมายและงานด้าน 
นิติกรรมสัญญาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร 

เป้าหมาย 

• องค์กร บุคลากร และระบบงาน 
• มีโครงสร้างองค์กร/ระบบงาน/อัตราก าลังที่มีความชัดเจน มีความเหมาะสมและสอดคล้อง

กับสภาพแวดล้อมและภารกิจขององค์กร มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน 
• บุคลากรมีศักยภาพสูง มีความผูกพัน และมีวัฒนธรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

• เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 
• สร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 
• พัฒนาฐานข้อมูลหนี้สาธารณะและฐานข้อมูลที่เกีย่วข้องให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถ

น าไปใช้เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 
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• กฎหมายและนิติกรรมสัญญา 
• ปรับปรุง พัฒนางานด้านกฎหมายและงานด้านนิติกรรมสัญญาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์ขององค์กร 

 

ตัวช้ีวัด 

• ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการรายบุคลากรในระดับดีเด่น   
• ผลการส ารวจความผูกพันของบุคลากร 
• อัตราการหมุนเวียนของบุคลากร (Employee Turnover Rate) 
• คะแนนผลการประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการของ สบน. 
• ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาด้านการจด ต่อ เพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษา 
• ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment - ITA) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
• ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานข้อมูลหนี้สาธารณะภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
• ระดับความพึงพอใจของบุคลากร สบน. ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• ระดับความพึงพอใจของบุคลากรภายนอกต่อข้อมูลหนี้สาธารณะ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ตารางที่  3.4  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการพัฒนาองค์กร 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร กลยุทธ ์

4.1 บริหารก าลังคนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด พัฒนาใหบุ้คลากรมี
ศักยภาพ มีองค์ความรู้  
มีความพร้อมรับ 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

- พัฒนาระบบการบริหารก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการ
มอบหมายงานท่ีมีความชัดเจน เปน็ธรรม เหมาะสมกับสายงาน และความรู้
ความสามารถของบุคลากร และพฒันาระบบการบริหารทรัพยากรบคุคล 
เช่น การก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ระบบการหมุนเวยีนงาน 

- พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพ มีองค์ความรู้ มีความพร้อมรับ 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยพัฒนาความรู้ สมรรถนะ ความเช่ียวชาญ
ของบุคลากร และระบบการถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร 

- จั ดท าหลั กสู ต รมาตรฐาน  Secondment Program และหลั กสู ตร 
ด้านพัฒนาจิตใจ Work-Life Balance  

- พัฒนาและสร้างบุคลากรให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัล 
มีความรู้ในการใช้งานระบบดิจิทัล 

4.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กร สบน. 
ให้มีความเป็นรูปธรรมและ
ชัดเจน  

- สร้างวัฒนธรรมองค์กร สบน. ให้มีความเป็นรูปธรรมและชัดเจน ส่งเสริมให้
บุคลากรมีจิตส านึกที่ดี มีจริยธรรม คุณธรรม มีส่วนร่วม ท างานเป็นทีม 
เสียสละเพื่อส่วนรวม 

4.3 ขับเคลื่อน สบน. ให้มีการ
บริหารจัดการองค์กรท่ีโปร่งใส 
มีธรรมาภิบาล 

- ก าหนดมาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันและปราบปรามทุจริต  
สร้างความโปร่งใส และธรรมาภิบาล  

- พัฒนาระบบการตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้
เป็นกลไกในการก ากับดูแล ตรวจสอบติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยง Operation Risk และแนวทาง วิธีการ 
การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง 

4.4 พัฒนาองค์กรให้มีระบบงานและ
โครงสร้างที่ชัดเจนเหมาะสม 
สนับสนุนเป้าหมายทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

- ปรับโครงสร้างองค์กรมีความชัดเจนเหมาะสมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายขององค์กร  

- ปรับกระบวนการท างาน/ระบบงานมีความกระชับ ชัดเจน รอบคอบ 
 ลดความซับซ้อน และมีมาตรฐาน 

- พัฒนาระบบการบริหารจั ดการการคลั งและพัสดุ เพื่ อสนับสนุน 
การปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

4.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
หนี้สาธารณะใหม้ีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย บูรณาการ
เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถพัฒนาเป็นระบบ  
BIG DATA เพ่ือสนับสนุน 
การตัดสินใจ 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารหนี้สาธารณะ ให้เป็น
ศูนย์กลางฐานข้อมูลของประเทศในด้านภาพรวมหนี้สาธารณะของประเทศ 
ให้ใช้งานได้ง่ายต่อการใช้งานและเข้าถึงได้ อาทิ 
o ระบบฐานข้อมูลหนี้ของหน่วยงานในก ากับของรัฐ ข้อมูลหนี้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานในก ากับของรัฐ 
o ระบบข้อมูลการช าระหนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ กลุ่มรัฐวิสาหกิจ 

ที่รัฐบาลค้ าประกัน  กลุ่มรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไม่ค้ าประกัน ทุกกลุ่ม 
ตามนิยามของหนี้สาธารณะ 

o ระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 
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ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร กลยุทธ ์

o ระบบข้อมูลการเตือนภัยที่เกี่ยวข้องกับหนี้สาธารณะ  
- บูรณาการฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องภายนอกองค์กร อาทิ  

ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพื่อพัฒนาระบบบูรณาการและคัดกรองข้อมูลในการจัดท า
แผนการลงทุนโครงการภาครัฐให้มีความเหมาะสมกับรูปแบการลงทุน 

4.6 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนนุ 
การบริหารจัดการองค์กร 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานในภารกิจหลัก 
- จัดท าแผนบริหารหนี้สาธารณะ  
- การบริหารจัดการความเสี่ยง  
- เชื่อมโยงระบบการช าระหนี้ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ  
- การซื้อขายพันธบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์  
- การขยายฐานนักลงทุนโดยเพิ่มช่องทางการประมูลพันธบัตรของ

รัฐวิสาหกิจ 
- การบริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีและน าระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานภายในองค์กร เช่น ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ด้านการคลัง ระบบด้านพัสดุ การสืบค้นฐานข้อมูลของ
กฎหมาย และการพัฒนา Infographic เพื่อสื่อสารให้บุคลากรสามารถ
เข้าใจและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเช่ือมโยงฐานข้อมูล 

4.7 ปรับปรุง พัฒนางานด้าน
กฎหมาย และงานด้านนิติกรรม
สัญญาให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์
ขององค์กร 

- ด าเนินการปรับปรุง พัฒนางานด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ขององค์กร   

- ด าเนินการปรับปรุง พัฒนางานด้านนิติกรรมสัญญาให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร  
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2. ยุทธศาสตร์ของ สบน. ระยะปานกลาง (5 ปี) พ.ศ. 2560 - 2564 
 

 เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาของ สบน. ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็น
การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สบน. ในระยะ 20 ปี ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ระยะปานกลาง (5 ปี) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจนขององค์กรที่มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ สบน. ควรมุ่งเน้นในระยะ 20 ปี ดังนี้  
 

 
 

รูปภาพที่ 2.1 แสดงภาพการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579  
สู่ยุทธศาสตร์ของ สบน. ระยะปานกลาง (5 ปี) พ.ศ. 2560-2564 

 
 จากทิศทางการด าเนินงานของ สบน. ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 
ในระยะที่ 1 (ระยะสั้น (1-5 ปี) ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรด้วยระบบข้อมูลและเทคโนโลยี (Data and 
Technology Driven) โดยให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรที่เป็นอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยน าระบบข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร อีกทั้งเป็น
ฐานการพัฒนาทีจ่ะมีส่วนส าคัญในการน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาในระยะที่ 2 ต่อไป 
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 ดังนั้นภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ของ สบน. จึงควรให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนองค์กรด้วยระบบ
ข้อมูลและเทคโนโลยี (Data and Technology Driven) ภายใต้ภารกิจหรือขอบเขตการด าเนินงานในด้าน
ต่างๆของ สบน. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
แผนยุทธศาสตร์ในระยะ 5 ปี ประกอบไปด้วยรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

 

รูปภาพที่ 2.2 แสดงภาพรวมยุทธศาสตร์ของ สบน. ระยะปานกลาง (5 ปี) พ.ศ. 2560-2564 

 
2.1 วิสัยทัศน์ 
 
 “บริหารหนี้สาธารณะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศ อย่างม่ันคง และย่ังยืน” 
 
2.2 พันธกิจ 
 
 พันธกิจ : บริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ด้วยระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
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2.3 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสม ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ก าหนด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้เป็นศูนย์กลาง (Hub) ตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาค

เอเชีย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการเงินกู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ระบบข้อมูลและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริม

องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่ปรึกษา ขยายโอกาสไปสู่

ระดับอาเซียน และสามารถบริหารจัดการตนเองได้ 
 
 
2.4 รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ 
 
ตารางที่ 2.1 แสดงรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสม ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ก าหนด 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ กลยุทธ ์

1. จัดหาเงินกู้ให้เพียงพอ 
ตามความต้องการเพื่อ
สนับสนุนเศรษฐกิจและส่งเสริม
การพัฒนาประเทศ 

1.1 ร้อยละของการจัดหาเงินกู้
ได้ครบถ้วนตามความต้องการ
ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมและ
ความเสีย่งท่ีก าหนด 

ส านักนโยบายและแผน
(สนผ.) /ส านักบริหาร
การระดมทุนโครงการ
ลงทุนภาครัฐ (สบค.) / 
ส านักจัดการหนี้ 1 
(สจน.1) / ส านักจดัการ
หนี้ 2 (สจน.2)  

• จัดท าและทบทวนแผนการบริหาร
หนี้สาธารณะใหม้ีความยดืหยุ่น 
และสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ 

• เพิ่มประสิทธิภาพการกู้เงิน และ
บริหารต้นทุนการกู้เงินให้เหมาะสม 

2. บริหารหนีส้าธารณะและ 
ใช้ประโยชน์จากภาวะตลาด 
ให้มีต้นทุนที่เหมาะสม อยู่ใน
กรอบวินัยการเงินการคลังและ
กรอบความเสี่ยงท่ีก าหนด 

2.1 สัดส่วนหน้ีสาธารณะ 
คงค้างต่อ GDP 
2.2 ภาระหนี้ภาครัฐต่อ
ประมาณการรายได้ประจ าป ี
2.3 ความเสี่ยงด้านการปรับ
โครงสร้างหนี ้

•  อายุเฉลี่ยของหนี ้
• สัดส่วนหนี้ท่ีจะครบ

ก าหนดในแต่ละช่วงเวลา
ตามทีค่ณะกรรกมาร
นโยบายก ากับและบริหาร
หนี้สาธารณะ (กพน.) 
ก าหนด 

2.4 ความเสี่ยงด้าน 
อัตราแลกเปลี่ยน 

ส านักพัฒนาตลาด 
ตราสารหนี้ (สพต.) / 
กลุ่มบรหิารความเสีย่ง 
(กบส.) /สนผ. /  
สจน. 1/ สจน. 2 

• บริหารจดัการหนี้สาธารณะ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
อยู่ภายในกรอบวินัยการเงิน 
การคลังและกรอบความเสี่ยง 
ที่ก าหนด 

• บริหารและพิจารณากรอบ 
ความเสีย่งด้านหนีส้าธารณะ 
อย่างสม่ าเสมอ 
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• สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็น
เงินตราต่างประเทศต่อหนี้
สาธารณะทั้งหมด  

• สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็น
เงินตราต่างประเทศต่อ
รายได้จากการส่งออก
สินค้าและบริการ 

2.5 ความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ย 

•  สัดส่วนหน้ีอตัราดอกเบี้ย
คงที ่

• อายุเฉลี่ยของหนี้ท่ีจะต้อง
ปรับอัตราดอกเบี้ย 

• สัดส่วนของหนี้ท่ีจะต้อง
ปรับอัตราดอกเบี้ยใน 1 ป ี

3. สนับสนุนการสร้างความ
เข้มแข็งในการระดมทุนและ
บริหารหนี้ของรัฐวสิาหกิจ 

3.1 ร้อยละการกระจุกตัวของ
หนี้รัฐวิสาหกจิ 
3.2 จ านวนรัฐวิสาหกิจในกลุม่
เข้มแข็งจัดท า Rating เพื่อเป็น
การขยายฐานนักลงทุน 
3.3 ระดับความพึงพอใจของ
รัฐวิสาหกิจต่อ สบน. ในการให้
ค าปรึกษาและเป็นพ่ีเลี้ยง 
รวมทั้งการด าเนินการอื่นเพื่อ
รองรับการระดมทุนและบริหาร
จัดการหนี้ของรัฐวสิาหกิจ 

สจน.2 • สนับสนุนการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเงินมา  
เพื่อพัฒนาและเพิ่มความ
หลากหลายในรูปแบบการจัดหา
เงินกู้รัฐวิสาหกิจ เพื่อลดต้นทุนการ
กู้เงิน แลท าให้เกิดการบริหารความ
เสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เช่น 
การพัฒนาระบบ e-Auction เพื่อ
ใช้ในการยื่นข้อเสนอประมูล Term 
Loan เป็นต้น 

• สนับสนุนการบูรณาการฐานข้อมูล
การติดตามความคืบหน้าโครงการ 
และความเสีย่งทางเครดติของ
รัฐวิสาหกิจ (SOE Credit Risk) ให้
มีระบบของการใช้ข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจเชิง
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจดัหา
เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ 

• ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
การให้ค าปรึกษาและการเป็น 
พี่เลี้ยงเพื่อให้ค าแนะน าด้าน 
การบริหารหนี ้
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4. บริหารการช าระหนี้ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ผลักดันการเพิ่มงบช าระหนี ้
ใหม้ากขึ้นและสอดคล้องกับ
การก่อหนี้ท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อ 
สร้างความยั่งยืนทางการคลัง 

4.1 ร้อยละของการบริหาร 
งบช าระหนี ้
4.2 ร้อยละของการช าระหนี ้
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และ 
ตรงเวลา 

ส านักบริหาร 
การช าระหนี้  

(สบช.) 

• เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
การช าระหนี ้

• สร้างทีมงานท่ีมีความเชี่ยวชาญและ
ปฏิบัติงานเชิงรุก 

• พัฒนาข้อมูลการช าระหนี้ให้
ครบถ้วน สมบรูณ์ และเป็นปจัจุบนั 
และรองรับการพัฒนาไปสู่ระบบ
เตือนภัยด้านการบริหารการช าระ
หนี้ (Early Warning System) 

• ผลักดันการเพิ่มงบประมาณในการ
ช าระหนี้ เพิ่มแหล่งเงินและช่องทาง
เพื่อน ามาช าระหนี ้

 

ตารางที่ 2.2 แสดงรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้เป็นศูนย์กลาง(Hub) ตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชีย 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ กลยุทธ ์

1. ตลาดตราสารหนีไ้ทยเป็น
แหล่งระดมทุนหลักของรัฐบาล
อย่างยั่งยืน 
 

1.1 Size ของตลาดตราสารหนี้
รัฐบาล (ปรมิาณ) 
1.2 สัดส่วนของการระดมทุน
ผ่านตลาดตราสารหนีเ้ทียบกับ
การระดมทุนทั้งหมด 
1.3 ความเหมาะสมของขนาด
ต่อรุ่น 

สพต. / สจน.1 
 

สพต. 
 
 

สพต. 
 

• ระดมทุนและบริหารหนี้ผ่าน 
ตลาดตราสารหนี้อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ พัฒนาเครื่องมือและ
ธุรกรรมตราสารหนี้และโครงสร้าง
พื้นฐานของตลาดตราสารหนี ้

• ขยายฐานนักลงทุนในประเทศ 

2. ตลาดตราสารหนีไ้ทยเป็น
ศูนย์กลางตลาดตราสารหนี ้
ในภูมิภาคเอเชีย 
 

2.1 จ านวนของ International 
Index ที่ตราสารหนี้ของรัฐบาล
ได้บรรจุอยู ่
2.2 Size ของตลาดตราสารหนี้
ที่ออกโดยนิติบุคคล
ต่างประเทศ (ปรมิาณ) 
 

สพต. 
 
 

สพต. 
 

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาด 
ตราสารหนีไ้ทย และความเช่ือมโยง
กับตลาดตราสารหนี ้
ระหว่างประเทศ 

• สร้างบทบาทน าในฐานะผู้ระดมทนุ
ที่แข็งแกร่งในระดับนานาชาติ 
(Active Player) 

• สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาตลาดและ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการ
เป็นศูนย์กลางตลาดตราสารหนี ้

• ทบทวนแนวทางการออกตราสาร
หนี้ในต่างประเทศอยา่งสม่ าเสมอ 
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ตารางที่ 2.3 แสดงรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการเงินกู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ กลยุทธ ์

1. วิเคราะห์และบริหารจดัการ
โครงการเงินกู้ให้เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 

1.1 ร้อยละความส าเร็จของ
โครงการเงินกู้ท่ีได้มีการ
วิเคราะห์และบริหารจัดการ
ตามขั้นตอนและกระบวนการ 
ที่ก าหนด 
1.2 ร้อยละผลการเบิกจ่าย
เงินกู้เมื่อเปรยีบเทียบกับ
แผนงาน 
 

สบค. 
 
 
 
 
ส านักบริหารและ
ประเมินผลโครงการ
ลงทุนภาครัฐ (สบป.) 
 

• วิเคราะห์ และบริหารโครงการเงินกู้
ให้เป็นไปตามแผนงานและ
เป้าหมายที่ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ (แผนของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ/แผน 5 ปี ของ 
สบน.) 

2. ติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการ
เงินกู้เพื่อให้โครงการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ 
เป็นแนวทางในการด าเนิน
โครงการในอนาคต 
 

2.1 สัดส่วนโครงการเงินกู้/
สัญญาเงินกู้ที่ไดร้ับการติดตาม 
2.2 สัดส่วนโครงการเงินกู้/
สัญญาเงินกู้ที่ไดร้ับการ
ประเมินผลตามแผนงาน 
ที่ก าหนด 
 

สบป. / สนผ. /  
สจน.1 / สจน.2 

 

• ติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ ของโครงการ
ลงทุนภาครัฐเพื่อสร้างความยั่งยืน
ในการด าเนินโครงการและ 
การบริหารหนี้สาธารณะ 

• พัฒนาแนวทางในการติดตาม และ
ประเมินผลโครงการ รวมทั้งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ 
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ตารางที่ 2.4 แสดงรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ระบบข้อมูลและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ กลยุทธ ์

1. ทรัพยากรบุคคลมีความรู้
ความสามารถเท่าทัน 
การเปลีย่นแปลง มีความผูกพัน 
ต่อองค์กร และมีวัฒนธรรมที่
มุ่งผลสัมฤทธ์ิโดยตระหนักถึง
คุณธรรมจริยธรรมใน 
การปฏิบัติงาน 
 

1.1 ร้อยละของบุคลากรที่ม ี
ผลการประเมินการปฏิบตัิ
ราชการรายบุคลากรใน 
ระดับดีเด่น 
1.2 ผลการส ารวจความผูกพัน
ของบุคลากร 
1.3 อัตราการหมุนเวียนของ
บุคลากร (Employee 
Turnover Rate) 
 

ส านักงานเลขานุการกรม 
(สลก.) 

 
 
 

• เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้เท่าทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และ 
มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

• พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
โดยยดึหลักธรรมาภิบาล 

• ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และ
เสรมิสร้างความผูกพันของบุคลากร
ต่อองค์กร 

2. มีโครงสร้างองค์กร 
ระบบงาน ที่มีความชัดเจน  
มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมและภารกิจ
ขององค์กร โดยยึดหลักความ
โปร่งใสและธรรมาภิบาลใน 
การด าเนินงาน 
 

2.1 ได้รับรางวลัคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ  
(รายหมวด) ภายในปี 2564 
 
2.2 คะแนนผลการประเมิน 
ค ารับรองการปฏิบัตริาชการ
ของ สบน. 
 
2.3 ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment 
- ITA) ของส านักงาน ป.ป.ท. 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(กพร.) / ทุกหน่วยงาน

ใน สบน. 
 

กพร. /ทุกหน่วยงาน 
ใน สบน. 

 
 

สลก. /ทุกหน่วยงาน 
ใน สบน. 

• พัฒนาองค์กรให้มีระบบงานและ
โครงสร้าง วัฒนธรรมองค์กรที่
ชัดเจน โปร่งใส มีความเหมาะสม
และสนบัสนุนเปา้หมายทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

• ปรับปรุง พัฒนางานด้านกฎหมาย 
และงานด้านนติิกรรมสญัญาให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ 
กลยุทธ์ขององค์กร 

• พัฒนาระบบในการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต สร้าง 
ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล 

• ประชาสมัพันธ์ สร้างการรับรู ้
ในบทบาทหน้าท่ี ภารกิจ และ
ผลงานของส านักงานบรหิารหนี้
สาธารณะให้เป็นทีร่ับรู้แก่
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประชาชน 
อย่างต่อเนื่อง 

3. มีฐานข้อมูลหนี้สาธารณะ
และฐานข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของสบน. ที่ครบถ้วน 
ถูกต้อง สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ขององค์กร สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.1 ระดับความส าเร็จ 
ของการจัดท ารายงานข้อมลู 
หนี้สาธารณะภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 
 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ศทส.) /  
ทุกส านัก ศูนย์ กลุ่ม 

ที่เกี่ยวข้อง 

• พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
หนี้สาธารณะและฐานข้อมลู 
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สบน.  
ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง  
มีการบูรณาการเช่ือมโยงหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ กลยุทธ ์

4. มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเหมาะสม มีความมั่นคง 
ปลอดภัย และมีเสถยีรภาพ  
มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มศักยภาพ 
 

4.1 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร สบน. ต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.2 ความพึงพอใจของ
บุคคลภายนอกต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คุณภาพของฐานข้อมูล สบน. 

ศทส. 
 
 
 

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
องค์กร 

 
ตารางที่ 4.5 แสดงรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่ปรึกษา ขยายโอกาสไปสู่ระดับอาเซียน และสามารถ
บริหารจัดการตนเองได้ 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ กลยุทธ ์

1. พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 
ให้เป็นศูนย์กลางข้อมลู 
ที่ปรึกษา ขยายโอกาสไปสู่
ระดับอาเซียน 
 

1.1 ระดับความครบถ้วน 
ถูกต้อง และสมบรูณ์ของ
ฐานข้อมูลที่ปรึกษา 
 
1.2 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
ด้านการขึ้นทะเบยีน และ 
เพิ่มเตมิผลงานท่ีปรึกษา 
 

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 
 
 
 

• พัฒนาคุณภาพการบริการของ 
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา โดยน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ใน
การให้บริการ 

• พัฒนาระบบงานในการปฏิบตัิงาน
และให้บริการของศูนย์ข้อมูล 
ที่ปรึกษา 

• พัฒนาขีดความสามารถท่ีปรึกษา
ไทยให้มีศักยภาพเพิ่มมากข้ึน 

• พัฒนาฐานข้อมูลที่ปรึกษา  
ด้านสาขาความเช่ียวชาญของ 
ที่ปรึกษา ระดับของที่ปรึกษา  
กลุ่มที่ปรึกษาต่างประเทศ  
ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และ
สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน
ของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได ้
ส่วนเสยี 

• เชื่อมโยงระบบ Web Service  
กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสามารถ
บริหารจดัการตนเองได ้

2.1ความส าเร็จในการ
ขับเคลื่อนการแกไ้ขกฎหมาย
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 
 

• ปรับโครงสร้างศูนย์ข้อมลูที่ปรึกษา 
เพื่อยกระดับการบรหิารจดัการ 

• การ Outsource ให้หน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาด าเนินงานใน 
งานบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

• การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการให้มีความเหมาะสม 



26 | ห น้ า  
 

2.5 รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
 
ตารางที่ 2.6 แสดงรายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสม ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ก าหนด 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
บริหาร 
หนี้สาธารณะ 
ให้มีต้นทุน 

1. จัดหาเงินกู้
ให้เพียงพอตาม
ความต้องการ
เพื่อสนับสนุน 

1.1 ร้อยละของการ
จัดหาเงินกู้ได้
ครบถ้วนตามความ
ต้องการภายใต้ 

สนผ. /สบค. / 
สพต. /สจน.1 /  

สจน.2 

จัดท าและทบทวน
แผนการบริหาร 
หนี้สาธารณะให้มี
ความยืดหยุ่น และ 

แผนงาน 
จัดท าและทบทวนแผนบริหาร 
หนี้สาธารณะระยะปานกลาง 
(แผนโครงการเงินกู้ระยะ 5 ปี) 

          งบประจ า สนผ. สบค.. 

ทีเ่หมาะสม 
ภายใต้กรอบ
ความเส่ียง 

เศรษฐกิจและ
ส่งเสริม 
การพัฒนา 

ต้นทุนที่เหมาะสม
และความเส่ียงที่
ก าหนด 

 สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนา
ประเทศ 

แผนงาน 
จัดท าแผนบริหารหนี้สาธารณะ
ประจ าปีงบประมาณ 

          งบประจ า สนผ. 

ที่ก าหนด ประเทศ   เพิ่มประสิทธิภาพ 
การกู้เงินและบริหาร
ต้นทุนการกู้เงิน 

แผนงาน 
จัดหาเงินกู้ส าหรับรัฐบาล  
(กู้ใหม่ + Rollover) 

          งบประจ า สจน.1 

    ให้เหมาะสม แผนงาน 
จัดหาเงินกู้ส าหรับให้รัฐวิสาหกจิ 
กู้ต่อตามความตอ้งการของ
หน่วยงานเจา้ของโครงการ 

          งบประจ า สจน.1 / สจน.2 / 
สบค. / สบป. 

     แผนงาน 
จัดหาเงินกู้ส าหรับกลุ่มรัฐวิสาหกจิ  

            สจน.2 

     แผนงาน 
ประเมินระดับความน่าเช่ือถอื 
ของรัฐวิสาหกิจและเรียกเกบ็
ค่าธรรมเนียมการค้ าประกัน 
เงินกู้และให้กู้ต่อ 

          งบประจ า และ
งบประมาณหมวด
ค่าใช้สอย 
ค่าตอบแทน 

สจน.2 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

 2. บริหารหนี้
สาธารณะและ
ใช้ประโยชน์
จากภาวะตลาด
ให้มีต้นทุน 

2.1  สัดส่วนหนี้
สาธารณะคงค้าง 
ต่อผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศ  
ณ ราคาประจ าป ี

สพต. / สนผ. / 
กบส./ สจน. 1/
สจน. 2 

บริหารจัดการ 
หนี้สาธารณะให้
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่
ภายในกรอบวินยั 

แผนงาน 
ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อบริหาร
ความเส่ียงให้เป็นไปตามกรอบ
ความเส่ียงที่คณะกรรมการ
ก าหนด (Refinance) 

          งบประจ า สจน.1 

 ที่เหมาะสม 
อยู่ในกรอบวินัย
การเงินการคลัง
และกรอบความ
เส่ียงที่ก าหนด 

(GDP)  การเงินการคลังและ
กรอบความเส่ียง 
ที่ก าหนด 

โครงการ 
โครงการก าหนดหลกัเกณฑ์ 
การกู้เงินและแนวทางในการ
รายงานข้อมูลหนีข้องหน่วยงาน 
ในก ากับดูแลของรัฐ 

          งบประจ า กลุ่มกฎหมาย / 
สจน.1 

  2.2  สัดส่วนภาระ
หนี้ของรัฐบาลต่อ
ประมาณการ 
รายได้ประจ าป ี

สพต./ สนผ. /
กบส./ สจน. 1/ 
สจน. 2 

 แผนงาน 
บริหาร/ปรับโครงสร้างหนี้ของ
รัฐวิสาหกิจโดยใช้เครื่องมือ 
ที่เหมาะสม 

          งบประจ า สจน.2 

  2.3  ความเส่ียงด้าน
การปรับโครงสร้าง
หนี้ 
- อายุเฉลี่ยของหนี ้
- สัดส่วนหนี้ทีจ่ะ
ครบก าหนดในแต่ละ
ช่วงเวลาตามที่
คณะกรรมการ 
นโยบายและ 
ก ากับการบริหาร 
หนี้สาธารณะก าหนด 
 

สพต. / สนผ. / 
กบส./ สจน. 1/
สจน. 2 

ทบทวนกรอบวินัย
การเงินการคลังให้
เหมาะสม สอดคล้อง
กับสถานการณ์และ 
ความเส่ียงด้านหนี้
สาธารณะอย่าง
สม่ าเสมอ 

แผนงาน 
การทบทวนและจัดท าแผนบริหาร
ความเส่ียงหนี้สาธารณะ 
ระยะกลาง 

          งบประจ า กบส. 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

  2.4 ความเส่ียงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยน  
 
- สัดส่วนหนี้สาธารณะ 
ที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศเทียบกับ
หนี้สาธารณะทั้งหมด  
 
- สัดส่วนหนี้สาธารณะ 
ที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศต่อรายได้
จากการส่งออกสินค้า
และบริการ 

สพต. / สนผ. / 
กบส./ สจน. 1/

สจน. 2 

 แผนงาน 
ก ากับติดตามและรายงานความ
เคลื่อนไหวการบริหารความเส่ียง
หนี้สาธารณะให้เป็นไปตามกรอบ
ที่ กพน. ก าหนด 

          งบประจ า กบส. 

  2.5 ความเส่ียงด้าน
อัตราดอกเบี้ย  
 
– สัดส่วนหนี้อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่  
 
– อายุเฉลี่ยของหนี ้
ที่จะต้องปรับอัตรา
ดอกเบี้ย  
 
- สัดส่วนของหนี ้
ที่จะต้องปรับอัตรา
ดอกเบี้ยใน 1 ป ี 

สพต. / สนผ. / 
กบส./ สจน. 1/

สจน. 2 

 โครงการ 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ Risk 
Model  

          งบด าเนินงาน กบส. 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

 3. สนับสนุน
การสร้างความ
เข้มแข็งในการ
ระดมทุนและ
บริหารหนี้ของ
รัฐวิสาหกิจ 

3.1 ร้อยละ 
การกระจกุตัวของ 
หนี้รัฐวิสาหกจิ 
และบริหารจัดการ
หนี้ของรัฐวิสาหกจิ 

สจน.2 สนับสนุนการน า
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเงิน
มาใช้ เพื่อพัฒนาและ
เพิ่มความหลากหลาย
ในรูปแบบการจัดหา
เงินกู้รัฐวิสาหกิจ  
ลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารความเส่ียง 

โครงการ 
โครงการสร้างความเข้มแข็ง 
ในการจัดหาและบริหารเงินกู้
ให้กับรัฐวิสาหกิจ 

          งบประจ า +  
งบโครงการ 

สจน.2 

  3.2 จ านวนรัฐวิสาหกิจ 
ในกลุ่มเข้มแข็ง 
จัดท า Rating  
เพื่อเป็นการขยายฐาน
นักลงทุน 

สจน.2 สนับสนุนการบูรณาการ
ฐานข้อมูลการติดตาม
ความคืบหน้าโครงการ 
และความเส่ียงทาง
เครดิตของรัฐวิสาหกิจ 
(SOE Credit Risk) 

        

  3.3 ระดับความ 
พึงพอใจของ
รัฐวิสาหกิจต่อ สบน. 
ในการให้ค าปรึกษา
และเป็นพี่เลีย้ง รวมทั้ง 
การด าเนินการอื่น
เพื่อรองรับการ 
ระดมทุน 

 
 

สจน.2 ถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ การให้
ค าปรึกษาและการ
เป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้
ค าแนะน าด้านการ
บริหารหนี ้
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

 4. บริหารการ
ช าระหนี้ให้
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และผลักดันการ 

4.1 ร้อยละของการ
บริหารงบช าระหนี ้

สบช. เพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหาร 
การช าระหนี ้

แผนงาน 
ศึกษาวิเคราะหภ์าระหนี้ เพื่อ
ก าหนดแผนการช าระหนี้ และ
จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

          งบประจ า สบช. 

 เพิ่มงบช าระหนี้
ให้เพิ่มมากขึ้น
และสอดคล้อง 

4.2 ร้อยละของการ
ช าระหนี้ที่ครบถ้วน 
ถูกต้อง และตรงเวลา 

สบช.  แผนงาน 
บริหารงบช าระหนี้ประจ าปีงบประมาณ 
และงบประมาณเหลือจ่าย 

          งบประจ า สบช. 

 กับการก่อหนี ้
ที่เพิ่มขึ้นเพื่อ
สร้างความยั่งยืน 
ทางการคลัง 

   แผนงาน 
ก ากับ ติดตามและรายงานผล 
การช าระหนี ้พร้อมบทวิเคราะห ์
แก่ผู้บริหาร 

          งบประจ า สบช. 

    สร้างทีมงานที่มีความ
เช่ียวชาญและ
ปฏิบัติงานเชิงรุก 

แผนงาน 
การเพิ่มประสิทธภิาพบุคลากร
ด้านการบริหารเงินสดและการ
ช าระหนี้ และการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการ
เปลี่ยนแปลงของระบบการช าระหนี้ 

     งบประจ า สบช. 

    พัฒนาข้อมูลการ 
ช าระหนี้ให้ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 
และรองรับการพัฒนา
ไปสู่ระบบเตือนภัยด้าน
การบริหารการช าระหนี้ 
(Early Warning System) 

โครงการ 
โครงการพัฒนาระบบขอ้มูลการช าระ
หนี้ของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพ 

          N/A 
(ประมาณ 
3,000,000 บาท) 

สบช. ศทส. 

    ผลักดันการเพิ่ม
งบประมาณในการ
ช าระหนี้ เพิ่มแหล่ง
เงินและช่องทางเพื่อ
น ามาช าระหนี ้

โครงการ 
การเผยแพรข่อ้มูล และประชาสมัพันธ์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงภาระหนี้และความเส่ียง 
อันเกิดจากการไม่รับงบช าระหนี ้

          งบประจ า สบช. 

     โครงการ 
โครงการศึกษาการปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ หลกัเกณฑ์เพื่อเพิ่ม 
แหล่งเงินและช่องทางในการช าระหนี ้

          งบประจ า สบช. /กลุ่มกฎหมาย 
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ตารางที่ 2.7 แสดงรายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้เป็นศูนย์กลาง (Hub) ตลาดตราสารหนี้ใน 
ภูมิภาคเอเชีย 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาตลาด 
ตราสารหนี้ไทย
ให้เป็นศูนย์กลาง  

1. ตลาดตราสาร
หนี้ไทยเป็นแหล่ง
ระดมทุนหลัก
ของรัฐบาลอย่าง 

1.1 Size ของตลาด
ตราสารหนี้รัฐบาล 
(ปริมาณ) 

สพต. / สจน.1 ระดมทุนและบริหาร
หนี้ผ่านตลาดตราสาร
หนี้อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ พัฒนา 

แผนงาน 
จัดท าแผนการระดมทุนที่
สอดคล้องกับภาวะและความ
ต้องการของตลาด 

          งบประจ า สพต. 

(Hub) ตลาด 
ตราสารหนี้ 
ในภูมิภาคเอเชีย 

ยั่งยืน 1.2 สัดส่วนของการ
ระดมทุนผ่านตลาด
ตราสารหนี้เทียบกับ
การระดมทุนทั้งหมด 

สพต. เครื่องมือและธุรกรรม
ตราสารหนี้และ
โครงสร้างพื้นฐานของ
ตลาดตราสารหนี ้

แผนงาน 
พัฒนาเครื่องมือและธุรกรรมตรา
สารหนี้ให้เหมาะสม และตรงกับ
ความต้องการของตลาด 

          งบประจ า สพต. / สจน.1 

  1.3 ความเหมาะสม
ของขนาดต่อรุ่น 

สพต.  แผนงาน 
กิจกรรมสื่อสารกบันักลงทุนและ
ผู้ค้าตราสารหนี้อยา่งสม่ าเสมอ 

          งบประจ า สพต. 

    ขยายฐานนักลงทุน 
ในประเทศ 

โครงการ 
โครงการเผยแพร่ความรู ้
ความเข้าใจและประชาสัมพันธ ์
แก่นักลงทุนเป้าหมาย 

          งบประจ า สพต. 

     โครงการ 
โครงการศึกษารูปแบบการซ้ือขาย
พันธบัตรออมทรัพย์ผ่านระบบ
อิเลคทรอนิกส ์

          งบประจ า สพต. 

 2. ตลาดตราสารหนี้
ไทยเป็นศูนย์กลาง
ตลาดตราสารหนี ้

2.1 จ านวนของ 
International 
Index ที่ตราสารหนี ้

สพต. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานตลาด 
ตราสารหนี้ไทยและ 

แผนงาน 
อ านวยความสะดวก ลดอุปสรรค
ในการเข้าถึงการระดมทุน  

          งบประจ า สพต. 

 ในภูมิภาค ของรัฐบาลได้บรรจุ
อยู ่

 ความเชื่อมโยงกบั
ตลาดตราสารหนี้
ระหว่างประเทศ 

แผนงาน 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ 
นักลงทุน สถาบันการเงิน องค์กร 
และรัฐบาลต่างประเทศ 

          งบประจ า สพต. 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

  2.2 Size ของตลาด
ตราสารหนี้ที่ออก 
โดยนิติบุคคล 
ต่างประเทศ 
(ปริมาณ) 

สพต. สร้างบทบาทน า 
ในฐานะผู้ระดมทุน 
ที่แข็งแกร่งในระดับ
นานาชาติ (Active 
Player) สร้างความ
ร่วมมือกับหนว่ยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้งในการ
พัฒนาตลาดและ
โครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อส่งเสริมการเป็น
ศูนย์กลางตลาด 
ตราสารหนี้และ
ทบทวนแนวทาง 
การออกตราสารหนี ้
ในต่างประเทศ 
อย่างสม่ าเสมอ 

แผนงาน 
ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทุน
จากกลุ่มประเทศกลุ่ม CLMV  
ผ่านตลาดตราสารหนี้ไทย และ
การศึกษาโอกาสในการระดมทุน
ของรัฐบาลไทยในตลาด
ต่างประเทศ 

          งบประจ า สพต. 
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ตารางที่ 2.8 แสดงรายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการเงินกู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจัดการ
และติดตาม
ประเมินผล
โครงการเงินกู้ 
ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. วิเคราะห์
และบริหาร
จัดการโครงการ
เงินกู้ให้เป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของ
โครงการเงินกู้ที่ได้มี
การวิเคราะหแ์ละ
บริหารจัดการ 
ตามขั้นตอนและ
กระบวนการ 
ที่ก าหนด 

สบค. วิเคราะห์ และบริหาร
โครงการเงินกู้ให้
เป็นไปตามแผนงาน
และเป้าหมาย 
ที่ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ( 
แผนของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ/ 

แผนงาน 
เพิ่มบทบาทการวิเคราะห์โครงการ 
การก าหนดแนวทางการระดมทุน 
และการจัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อ
พัฒนาโครงการลงทุนภาครัฐ 
ในเชิงรุก (Proacitve) 

          งบประจ า สบค. 

  1.2 ร้อยละของ 
ผลการเบิกจ่ายเงินกู้
เมื่อเปรียบเทียบกับ
แผนงาน 

สบป. แผนความต้องการกู้
เงิน 5 ปี ของ สบน.) 

แผนงาน 
บริหารการเบิกจ่ายเงินกู้ 
ให้สอดคล้องกับแผนงาน  
ความต้องการใช้เงิน และ 
ตามความกา้วหนา้ของโครงการ 
รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

          งบประจ า สบป./สบค. 

 2. ติดตาม
ความก้าวหนา้
และประเมินผล 

2.1 สัดส่วนโครงการ
เงินกู้/สัญญาเงินกู้ที่
ได้รับการติดตาม 

สบป. / สนผ. /
สจน. 1/ สจน. 2 

ติดตามความก้าวหนา้
และประเมินผล
สัมฤทธิ์ของโครงการ
ลงทุนภาครัฐเพื่อสร้าง
ความยั่งยืนในการ
ด าเนินโครงการและ
การบริหารหนี้
สาธารณะ 

แผนงาน 
การก าหนดกรอบการประเมินและ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
โครงการเพื่อติดตามประเมินผล
และรายงานผลโครงการเงินกู้ 
(โครงการตามนโยบายรัฐบาล 
โครงการเร่งด่วน ขนาดของ
โครงการ(Size) ความเส่ียงของ
โครงการ ฯลฯ) 

          งบประจ า สบป. สนผ. สจน.1 
สจน.2 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

     แผนงาน 
การติดตามและรายงานผล
โครงการเงินกู้ตามมาตรา 17 

          งบประจ า/ 
งบภาษีท้องถิ่น 

สจน.1 สจน.2 สนผ. 
สบป. 

  2.2 สัดส่วนโครงการ
เงินกู้/สัญญาเงินกู้ที่
ได้รับการประเมินผล
ตามแผนงานที่ 

สบป. / สนผ. / 
สจน. 1/สจน. 2 

พัฒนาแนวทางในการ
ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
รวมทั้งระบบ 

โครงการ 
โครงการศึกษาจัดท า และก าหนด
แบบจ าลอง (Model) ในการ
ประเมินความคุ้มค่าของโครงการ 

     งบภาษีท้องถิ่น 
12,000,000 บาท 

สบป. 

  ก าหนด  เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการติดตาม
และประเมินผล 

แผนงาน 
แผนประเมินความคุ้มค่าของ
โครงการ 

     งบประจ า สบป. 

    โครงการ โครงการ 
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการติดตาม
และประเมินผลโครงการ (IIPM) 

     งบประมาณ
ประจ าป ี
4,400,000 บาท 

สบป. 
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ตารางที่ 2.9 แสดงรายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ระบบข้อมูลและเทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริม
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาบุคลากร
ระบบบริหาร 

1. ทรัพยากร
บุคคลมีความรู้
ความสามารถ 

1.1 ร้อยละของ
บุคลากรที่มีผลการ
ประเมินการปฏิบัต ิ

สลก. เพิ่มศักยภาพบุคลากร
ให้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงใน 

แผนงาน 
แผนงานการพัฒนาบุคลากรของ 
สบน. 

          งบพัฒนาบุคลากร 
 
3,000,000 บาท/ปี 

สลก. 

จัดการระบบ
ข้อมูลและ
เทคโนโลยีเพื่อ 

เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงมี
ความผูกพันต่อ 

ราชการรายบุคคล 
ในระดับดีเด่น 

 อนาคตและมีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการ 
โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อม
ในการเป็นผู้น าในอนาคต 

      งบประจ า สลก. 

ส่งเสริมองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ 

องค์กรและมี
วัฒนธรรมที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์โดย 

   แผนงาน 
แผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของสบน. 

      งบประจ า สลก. 

 ตระหนักถึง
คุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

   แผนงาน 
การจัดการความรู้ของ สบน.  
- ปี 60-61 พัฒนาระบบ
สารสนเทศการจัดการความรู้ของ 
สบน. 

     งบประจ า/งบลงทุน กพร. 

    พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

โครงการ 
โครงการสรรหาเชิงรุก 

     5,000,000.- บาท สลก. 

    ทรัพยากรบุคคล 
ให้มีประสิทธิภาพ  
โดยยึดหลกั 

แผนงาน 
พัฒนาระบบเส้นทางความก้าวหน้า 
Career path ของบุคลากร 

           งบประจ า สลก. 

    ธรรมาภิบาล แผนงาน 
พัฒนาระบบการสอนงาน 
Coaching บุคลากร 

           งบประจ า สลก. 

     แผนงาน 
พัฒนาระบบพี่เล้ียงในการ
ปฏิบัติงาน Mentoring 

     งบประจ า สลก. 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

  1.2 ผลการส ารวจ
ความผูกพันของ
บุคลากร 

สลก. ส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี และ
เสริมสร้างความผูกพัน 

แผนงาน 
แผนพัฒนาคุณภาพชวีิตและ 
ความผูกพันของบุคลากร สบน. 

     งบประจ า สลก. 

  1.3 อัตราการ
หมุนเวียนของบุคลากร 
(Employee 
Turnover Rate) 

 ของบุคลากรต่อ
องค์กร 

        

 2. มีโครงสร้าง
องค์กร ระบบงาน 
ที่มีความชัดเจน  

2.1 ได้รับรางวัล
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (ราย 

กพร. /  
ทุกหน่วยงาน

ใน สบน. 

พัฒนาองค์กรให้มี
ระบบงานและ
โครงสร้าง วัฒนธรรม 

โครงการ 
โครงการศึกษาการปรับปรุง
โครงสร้างและระบบงาน 

          งบประจ า กพร.  

 มีความเหมาะสม
และสอดคล้อง
กับ
สภาพแวดล้อม
และภารกิจของ 

หมวด) ภายในป ี
2564 

 องค์กรที่ชัดเจน 
โปร่งใส มีความ
เหมาะสมและ
สนับสนุนเป้าหมาย 

โครงการ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ความเส่ียง (Operation Risk) 
และควบคุมภายใน  

          งบประจ า กพร. กบส. 

 องค์กร โดยยึด
หลักความ
โปร่งใสและธรร
มาภิบาลในการ
ด าเนินงาน 

2.2 คะแนนผลการ
ประเมินค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ
ของ สบน. 

 ทางยุทธศาสตร์ของ
องค์กร 

แผนงาน 
แผนงานการเพิ่มประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการองค์กรเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการรับรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

          งบประจ า กพร.  

    ปรับปรุง พัฒนางาน
ด้านกฎหมาย และ
งานด้านนิติกรรม
สัญญาให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และ 
กลยุทธ์ขององค์กร 
 
 

แผนงาน 
แผนงานการพัฒนากฎหมาย 

          งบประจ า กลุ่มกฎหมาย 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

 
  2.3 ผลการประเมิน

คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ 

สลก. / 
ทุกหน่วยงาน

ใน สบน. 

พัฒนาระบบในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต  

แผนงาน 
แผนปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

            ส านักงานเลขานุการ
กรม 

  ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  

 สร้างความโปร่งใสและ
ธรรมาภิบาล 

โครงการ 
โครงการ สบน. คุณธรรม 

          ปี 2560 : 300,000 
บาท 

ส านักงานเลขานุการ
กรม 

  (Integrity and 
Transparency 
Assessment – ITA)  
ของส านักงาน ป.ป.ท. 

 ประชาสัมพันธ ์สร้าง
การรับรู้ในบทบาท
หน้าที่ ภารกิจ และ
ผลงานของส านักงาน 

โครงการ 
โครงการเสริมสร้างวินัยการเงิน
การคลังด้านการก่อหนี้ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     งบภาษีท้องถิ่น 
ปี 2560 : 
1,000,000 บาท 

สจน. 1 

    บริหารหนี้สาธารณะ
ให้เป็นที่รับรู้แก่
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง
และประชาชนอย่าง 

โครงการ 
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน
การกู้เงินและบริหารโครงการ
เงินกู้ต่างประเทศ 

     งบภาษีท้องถิ่น 
ปี 2560 : 
1,219,000 บาท 

สจน. 1 

    ต่อเนื่อง โครงการ 
โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
ของหนี้สาธารณะ 

     งบภาษีท้องถิ่น 
ประมาณ  
5,000,000 บาท/ ป ี

ทุกส านัก ศูนย์ กลุ่ม 

 3. มีฐานข้อมูล
หนี้สาธารณะ
และฐานข้อมูล  

3.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
จัดท ารายงานขอ้มูล 

ศทส. / ทุก
ส านัก ศูนย ์
กลุ่ม 

พัฒนาระบบข้อมูล 
สารสนทศที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการ 

แผนงาน 
แผนงานรองรับการพัฒนาระบบ 
New GFMIS THAI 

            ศทส. 

 ที่เกี่ยวขอ้งกับ
ภารกจิของ สบน. 
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง 
สอดคลอ้งกบั 

หนี้สาธารณะภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด 

 หนี้สาธารณะและ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของสบน. 
ให้มีความครบถ้วน  

โครงการ 
โครงการวิจัยและวิชาการเพือ่
สนับสนุน การบริหารจัดการ 
หนี้สาธารณะ 

          งบวิจัย ทุกส านัก ศูนย์ กลุ่ม 

 ยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ขององค์กร 
สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการ 

  ถูกต้อง มีการบูรณา
การเชื่อมโยง
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง
เพื่อสนับสนุนการ 

แผนงาน 
แผนงานการพัฒนาชอ่งทาง 
การเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะ 
(Open Data) 

            ศทส. 

 ตัดสินใจไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ 

  ตัดสินใจ โครงการ 
โครงการบูรณาการฐานข้อมูล

          22.00 ล้านบาท 
(งบประมาณ) 

ศทส. 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

สารสนเทศภายในของ สบน. 
(Internal Enterprise Service BUS) 

     โครงการ 
โครงการพัฒนาศูนย์ปฏบิัติการ
ข้อมูลหนี้สาธารณะ (PDMO-
DOC) เพื่อชว่ยในการก าหนด
นโยบาย กลยุทธ์ การตัดสินใจของ
ผู้บริหาร และการเชื่อมโยงศูนย์
ข้อมูลภาครัฐ (Government 
Data Center) 

          20.00 ล้านบาท 
(งบประมาณ) 

ศทส. 

 4. มีการน า
เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยและ
เหมาะสม  

4.1 ระดับความ 
พึงพอใจของ
บุคลากร สบน. ต่อ
ระบบเทคโนโลย ี

ศทส. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการองค์กร  

โครงการ 
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน
การท างาน 

          3.88 ล้านบาท ศทส. 

 มีความมั่นคง 
ปลอดภัย และมี
เสถียรภาพ มา
ใช้สนับสนุน 

สารสนเทศ    โครงการ 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
โครงการลงทุนภาครัฐ ระยะที่ 2 

          4.54 ล้านบาท 
(งบประมาณ) 

ศทส. 

 การปฏิบัติงาน
อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

   โครงการ 
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพือ่ศึกษา 
ส ารวจและวิเคราะห์ขอ้มูลอัตรา
ค่าจ้างที่ปรึกษา 

          3.50 ล้านบาท 
(งบประมาณ) 

ศทส. 

     โครงการ 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เชิงบูรณาการด้านการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) และ
การจัดการความรู้ (KM) 

          9.78 ล้านบาท 
(ภาษีท้องถิ่น) 

กตส. และ กพร. 

     โครงการ 
โครงการพัฒนาและเพิ่ม

          1.50 ล้านบาท 
(งบประมาณ) 

กพร. ร่วมกบั ศทส. 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้าน
การจัดการความรู้ (KM) ของ สบน. 

     โครงการ 
โครงการอบรม GFMIS-TR ใหแ้ก่
หน่วยงานภายใน/ภายนอก 

          ปี 2560 : 0.29 ลบ 
ปี 2561 : 0.13 ลบ 
ปี 2562-2564 : 
0.30  ลบ. ต่อปี 
(งบประมาณ) 

ศทส. 

     โครงการ 
โครงการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล 

          ปี 2560 : 0.39 ลบ.
(ค่าธรรมเนียม) 
ปี 2561-2564 : 
0.60  ลบ. ต่อปี
(งบประมาณ) 

ศทส. 

     โครงการ 
โครงการจัดท าระบบเว็บไซต์ของ
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อ
รองรับยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล 

          4.00 ล้านบาท 
(งบประมาณ) 

ศทส. 

     โครงการ 
โครงการศึกษาและพัฒนา
กระบวนงานและข้อมูลด้านหนี้
สาธารณะให้รองรับเทคโนโลยีที่
เกี่ยวขอ้งกับการเงิน (Financial 
Technology: Fin-Tech) 

          3.00 ล้านบาท 
(งบประมาณ) 

ศทส. 

  4.2 ความพึงพอใจ
ของบุคคลภายนอก
ต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 

ศทส.  โครงการ 
โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบบริการอิเล็กทรอนกิส์เพื่อ
เข้าสู่ Mobile Platform 

          3.00 ล้านบาท 
(งบประมาณ) 

ศทส. 

  คุณภาพของ
ฐานข้อมูล สบน. 

  โครงการ 
โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

          6.00 ล้านบาท 
(งบประมาณ) 

ศทส. 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

ส าหรับอาคารส านกังานบริหาร 
หนี้สาธารณะ (ใหม่) 
 

     โครงการ 
โครงการจัดท าห้องปฏบิัติการ 
GFMIS-TR Training center 

          6.50 ล้านบาท 
(งบประมาณ) 

ศทส. 

     โครงการย่อย 
โครงการพัฒนาระบบน าเขา้
แผนงาน/โครงการเพื่อจัดท า
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ และ
รายงานผลการด าเนินการตาม
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ  

          8,500,000 บาท สนผ. ร่วมกับ ศทส. 

     โครงการ 
โครงการปรับปรุงระบบการ
ประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจเป็น
วิธีอิเล็กทรอนกิส์ (Electronic 
Bidding:e-Bidding)* 

          0.10 ล้านบาท 
(งบประมาณ) 

สจน.2 ร่วมกับ ศทส. 

     โครงการ 
โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการค านวณค่าธรรมเนียม
การค้ าประกันและให้กู้ตอ่และ
ระบบฐานข้อมูลการวิเคราะห์
ความเส่ียงทางเครดิต 

          1.50 ล้านบาท 
(งบประมาณ) 

สจน.2 ร่วมกับ ศทส. 

     โครงการ 
โครงการจัดท าศูนย์ปฏบิัติการด้าน
การเงินด้วยวธิีอิเล็กทรอนกิส์ 
(BOT-EFS) 

          2.00 ล้านบาท 
(งบประมาณ) 

สจน.1 สจน.2 
ร่วมกับ ศทส. 
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ตารางที่ 2.10 แสดงรายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่ปรึกษา ขยายโอกาส
ไปสู่ระดับอาเซียน และสามารถบริหารจัดการตนเองได้ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั หน่วยงาน

รับผิดชอบ กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาศูนย์ข้อมูล
ที่ปรึกษา ให้เป็น
ศูนย์กลางข้อมูล 
ที่ปรึกษา ขยาย
โอกาสไปสู่ระดับ 

1. พัฒนาศูนย์
ข้อมูลที่ปรึกษา 
ให้เป็นศูนย์กลาง 
ข้อมูลที่ปรึกษา 
ขยายโอกาสไปสู่
ระดับอาเซียน 

1.1 ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการศูนย์
ข้อมูลที่ปรึกษา 

ศูนย์ข้อมูล 
ที่ปรึกษา 

พัฒนาคุณภาพการ
บริการของศูนย์ข้อมูล
ที่ปรึกษา โดยน า
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ใน
การให้บริการ 

แผนงาน 
ให้บริการขึ้นทะเบยีน และ 
เพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษา 

            ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 

อาเซียน และ
สามารถบริหาร
จัดการตนเองได้ 

   พัฒนาระบบงาน 
ในการปฏิบัติงานและ
ให้บริการของศูนย์
ข้อมูลที่ปรึกษา 

        

    พัฒนาขีดความสามารถ
ที่ปรึกษาไทยให้มี
ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น 

        

  1.2 ระดับความ
ครบถ้วน ถูกตอ้ง 
และสมบูรณ์ของ
ฐานข้อมูลที่ปรึกษา 

ศูนย์ข้อมูล 
ที่ปรึกษา 

พัฒนาฐานข้อมูล 
ที่ปรึกษา ดา้นสาขา
ความเชี่ยวชาญ  
ระดับของที่ปรึกษา 
กลุ่มที่ปรึกษา 

แผนงาน 
แผนงานพัฒนาฐานข้อมูล 
ที่ปรึกษาไทยให้รองรับส าหรับ 
การส่งเสริมศักยภาพที่ปรกึษา 
เพื่อการขยายโอกาสสู่ระดับ 
อาเชียน 

            ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 

    ต่างประเทศ ให้มีความ
ครบถ้วน สมบูรณ ์และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้งานของ 

โครงการ 
โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลของศูนย์ขอ้มูล 
ที่ปรึกษา 

          7,757,500 บาท ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 

    ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
เช่ือมโยงระบบ Web 
Service กับหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

โครงการ 
น าระบบเทคโนโลยีเขา้มาอ านวย
ความสะดวกในการให้บริการศูนย์
ข้อมูลที่ปรึกษา (Mobile 
Application ปี 61) 

          3.00 ล้านบาท 
(งบประมาณ) 

ศทส./ ศูนย์ข้อมูลที่
ปรึกษา 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั หน่วยงาน

รับผิดชอบ กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

 2. เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้
ศูนย์ข้อมูลที่
ปรึกษาสามารถ 

2.1ความส าเร็จใน
การขับเคลื่อนการ
แก้ไขกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการ 

ศูนย์ข้อมูล 
ที่ปรึกษา 

ปรับโครงสร้างศูนย์
ข้อมูลที่ปรึกษา เพื่อ
ยกระดับการบริหาร
จัดการ 

โครงการ 
โครงการศึกษา ส ารวจและ
วิเคราะห์ข้อมูลอัตราคา่จ้าง 
ที่ปรึกษา 

          3,500,000 ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 

 บริหารจัดการ
ตนเองได้ 

ด าเนินงานของศูนย์
ข้อมูลที่ปรึกษา 

 การ Outsource  
ให้หน่วยงานภายนอก
เข้ามาด าเนินงานใน
งานบริการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

        

    การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการให้มีความ
เหมาะสม 

        

 
 


