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1. ยุทธศาสตร์ของ สบน. ระยะยาว (20 ปี) พ.ศ. 2560 – 2579
1.1 ทิศทางการพัฒนา (Road Map)
เพื่อขับ เคลื่ อนการพัฒ นาของ สบน. ให้ ส อดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงบริบทและความ
ท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต สบน. จึงได้กาหนดทิศทางการพัฒนา (Roadmap) เป็น 3 ช่วงระยะเวลา
ได้แก่ การพัฒ นาระยะสั้ น (1-5 ปี ) ระยะปานกลาง (6-10 ปี) และระยะยาว (11-20 ปี) เพื่อเป็น กรอบ
การด าเนิ น งานของ สบน. ในแต่ ล ะช่ ว งระยะให้ มี ค วามเหมาะสมยกระดั บ ความส าเร็ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ไปสู่เป้าหมายในระยะ 20 ปี โดยได้กาหนดเป้าหมายในแต่ละช่วงระยะเวลาไว้ 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 ปี)

ขับเคลื่อนองค์กรด้วยระบบข้อมูลและเทคโนโลยี
(Data and Technology Driven)
การด าเนิ น งานในระยะสั้ น ( 1-5 ปี ) มุ่ ง เน้ น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ก าร
เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานขององค์กรที่เป็นอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยน าระบบข้อมูล และเทคโนโลยีม าใช้ ในการพัฒ นาและขั บเคลื่ อนองค์ ก ร
อี ก ทั้ ง ระบบข้ อมู ลที่ พั ฒนาจะมีส่ วนส าคั ญในการน าไปสู่ เป้ าหมายการพั ฒ นา
ในระยะที่ 2 ต่อไป

ระยะที่ 2

ระยะกลาง (6-10 ปี)

เพิ่มบทบาทนาในการกาหนดกลยุทธ์และ
กาหนดนโยบายหนี้สาธารณะของประเทศ
การดาเนิ น งานในระยะกลาง (6-10 ปี) เป็นการยกระดั บบทบาทของสบน.
ที่มีต่อการกาหนดกลยุทธ์ นโยบายหนี้สาธารณะของประเทศ เป็นหน่วยงาน
หลักที่ให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายแก่รัฐบาลและฝ่ายบริหารในการใช้แหล่งเงิน
ที่มีความเหมาะสมกับความต้องการในการลงทุนและศักยภาพของประเทศ
โดยน าระบบข้อ มูล และเทคโนโลยีที่ ไ ด้ พัฒ นาในระยะที่ 1 มาเป็นเครื่ อ งมื อ
ที่สาคัญในการสนับสนุนการตัดสินใจ

ระยะที่ 3

ระยะยาว (11-20 ปี)

สร้างบทบาทนาในระดับภูมิภาค เป็นองค์กรต้นแบบ
ด้านการบริหารหนี้สาธารณะ ที่ได้รับการยอมรับทั้งใน
และต่างประเทศ
การดาเนินงานในระยะยาว (11-20 ปี) เป็นการยกระดับการพัฒนาโดยเน้นการ
สร้างบทบาทนาในระดับภูมิภาค และเสริมสร้างศักยภาพการดาเนินงานในด้าน
ต่างๆ เพื่อเป้าหมายการเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับและเป็นต้นแบบด้านการ
บริหารหนี้สาธารณะ ให้กับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
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1.2 ยุทธศาสตร์ของ สบน. ระยะยาว (20 ปี) พ.ศ. 2560 – 2579
เพื่อให้ การพัฒ นาในช่ว งระยะเวลา 20 ปี มี ความชัดเจนมากขึ้นและสามารถนาไปสู่ การปฏิ บั ติ ไ ด้
อย่างชัดเจน สบน. จึงได้มีการกาหนดกรอบการพัฒนา สบน. ไว้ 4 ด้าน ทีเ่ ป็นจุดมุ่งเน้นที่สาคัญในระยะ 20 ปี
ซึ่งในแต่ละด้านได้มีการกาหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานที่
ชัดเจนขององค์กร ดังนี้

รูปภาพที่ 1.2 แสดงภาพรวมยุทธศาสตร์ของ สบน. ระยะยาว (20 ปี)
กรอบการพัฒนาระยะ 20 ปี ของ สบน. 4 ด้าน ประกอบด้วย
1) ด้านการบริหารหนี้สาธารณะ มีเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็ง ในการระดมทุนและบริหาร
หนี้ให้กับหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ จัดหาเงินกู้และบริหารหนี้สาธารณะให้เพี ยงพอ ใช้ประโยชน์จาก
สภาพเศรษฐกิจและภาวะตลาดภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังและกรอบความเสี่ยง
ที่กาหนด บริหารความเสี่ยงให้มีต้นทุนและความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ของตลาด ชาระหนี้ครบถ้วน
ถู ก ต้ อ ง และตรงตามก าหนดเวลา บริ ห ารงบช าระหนี้ และผลั ก ดั น การเพิ่ ม งบช าระหนี้ มีค วามพอเพียง
บริหารเงินสดและสภาพคล่องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ด้านตลาดตราสารหนี้ มีเป้าหมายในการส่งเสริม/ร่วมยกระดับการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย
ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางตลาดตราสารหนี้ ใ นภู มิ ภ าค และพั ฒ นาให้ ภ าครั ฐ เป็ น ผู้ ร ะดมทุ น ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ใน
ตลาดตราสารหนี้ของโลก
3) ด้านการบริหารจัด การโครงการลงทุนภาครั ฐ มีเป้าหมายในการบริหารจัดการโครงการลงทุน
ภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการลงทุน
ภาครัฐ
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4) ด้านการพัฒนาองค์กร มีเป้าหมายในการพัฒนา ดังนี้
เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีศักยภาพสูง และบุคลากรมีความผาสุกในการปฎิบัติงาน
สามารถสร้ างสรรค์แ ละใช้ ป ระโยชน์ จากเทคโนโลยี ดิจิ ทัล อย่ า งเต็ม ศั กยภาพเพื่ อสนั บ สนุ น
การปฏิบัติงาน
พัฒนาฐานข้อมูลหนี้สาธารณะให้มีความครบถ้วน ครอบคลุม และถูกต้อง (ฐานข้อมูลหนี้ของ
อปท. ฐานข้อมูลหนี้ของหน่วยงานในกากับของรัฐ / ฐานข้อมูลหนี้ของรัฐวิสาหกิจ / ฐานข้อมูล
การชาระหนี้ที่ครบถ้วน สมบูรณ์ และฐานข้อมูลของหน่วยงานอื่นๆ)
ปรับปรุง พัฒนางานด้านกฎหมายและงานด้านนิติกรรมสัญญาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ขององค์กร
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1.3 ยุทธศาสตร์

เป้าหมายที่ 1 :
ด้านการบริหารหนี้สาธารณะ
เหตุผลความจาเป็น
จากแนวโน้มการลงทุนภาครัฐที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทั้งในส่วนของการลงทุนเพื่อยกระดับบริการ
ทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ และ
การกระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา ภาครัฐจึงมีความจาเป็นที่จะต้องจัดหาเงินกู้และบริหารเงินกู้เพื่อรองรับ
การลงทุนภาครัฐให้มีความเพียงพอ โดยใช้ประโยชน์จากสภาพเศรษฐกิจและภาวะตลาด ภายใต้ต้นทุนที่มี
ความเหมาะสมและอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังและกรอบความเสี่ยงที่กาหนด
จากกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก รูปแบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคมและวัฒนธรรมที่มี
แนวโน้ มที่จ ะเกิดความเปลี่ย นแปลงอย่ างรวดเร็ว และรุนแรงเพิ่มมากขึ้น สบน. จึงควรให้ ความส าคัญกับ
การบริ ห ารความเสี่ ย งด้านหนี้ สาธารณะและการดาเนินงาน รวมถึงระบบเตือนภัยต่อความเปลี่ ยนแปลง
ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทิศทางยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารหนี้สาธารณะ มีเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งในการระดมทุนและ
บริ ห ารหนี้ ใ ห้ กั บ หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ จั ด หาเงิ น กู้ แ ละบริ ห ารหนี้ ส าธารณะให้ เ พี ย งพอ
ใช้ประโยชน์จากสภาพเศรษฐกิจและภาวะตลาดภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังและ
กรอบความเสี่ยงที่กาหนด บริหารความเสี่ยงให้มีต้นทุนและความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ของตลาด
ชาระหนี้ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามกาหนดเวลา บริหารงบชาระหนี้ และผลักดันการเพิ่มงบชาระหนี้
มีความพอเพียง บริหารเงินสดและสภาพคล่องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจัดทาแผนการบริหารหนี้สาธารณะ นอกจากการระดมทุนและการบริหารหนี้ให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลแล้ว สบน. ควรมีบทบาทในการมีส่วนร่วมหรือ
บูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการระดมทุนและการ
กาหนดแหล่งเงินของโครงการภาครัฐ เนื่องจากการลงทุนในโครงการต่างๆ ของรัฐบาล ทั้งที่เป็นโครงการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการตามนโยบายรัฐบาล ล้ว นต้องการการระดมทุนจากเงินกู้หรือนวัตกรรม
ทางการเงินต่างๆ ซึ่งการเข้าไปมีบทบาทดังกล่าวจะช่วยให้การบริหารหนี้สาธารณะของ สบน. เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมบทบาทของหนี้สาธารณะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างชัดเจน
เป้าหมาย
• บริหารหนี้สาธารณะให้อยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลัง โดยคานึงถึงภาระหนี้คงค้าง ต้นทุนการกู้ยืม
และความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนระยะเวลาการชาระเงินกู้โครงการให้มีความชัดเจนและเหมาะสม
กับอายุโครงการ
• สร้างความเข้มแข็งในการระดมทุนและบริหารหนี้ให้กับหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
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• ช าระหนี้ ค รบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง และตรงตามก าหนดเวลา บริ ห ารงบช าระหนี้ และผลั ก ดั น การเพิ่ ม
งบชาระหนี้ให้เพิ่มมากขึ้น และสอดคล้องกับการก่อหนี้ที่เพิ่มขึ้น
• บริหารเงินสดและสภาพคล่องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
• ร้อยละของการจัดหาเงินกู้ได้ครบถ้วนตามความต้องการภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมและความเสี่ ยง
ที่กาหนด
• หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP
• ภาระหนี้ภาครัฐต่อประมาณการรายได้ประจาปี
• ตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านการปรับโครงสร้างหนี้
• อายุเฉลี่ยของหนี้
• สั ด ส่ ว นหนี้ ที่ จ ะครบก าหนดในแต่ ล ะช่ ว งเวลาตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายและก ากั บ
การบริหารหนี้สาธารณะ (กพน.) กาหนด
• ตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
• สัดส่วนหนี้อัตราดอกเบี้ยคงที่
• อายุเฉลี่ยของหนี้ที่จะต้องปรับอัตราดอกเบี้ย
• สัดส่วนของหนี้ที่จะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยใน 1 ปี
• ตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
• สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศเทียบกับหนี้สาธารณะทั้งหมด
• สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ
• ร้อยละของการบริหารงบชาระหนี้
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ตารางที่ 3.1 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการบริหารหนี้สาธารณะ
ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารหนี้สาธารณะ
1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
หนี้สาธารณะ ลดต้นทุนการกู้
เงินของรัฐบาล ลดความเสี่ยง
หนี้ของรัฐบาล

กลยุทธ์
-

-

เข้าไปมีส่วนร่วมในการกาหนดยุทธศาตร์การลงทุนของประเทศ เช่น
การจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การกาหนดงบลงทุน
ภาครัฐในแต่ละปี การกาหนดกรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี เป็นต้น
จัดทาและทบทวนแผนการบริหารหนี้สาธารณะระยะปานกลาง
(แผนระยะ 5 ปี) ทุกปี
จัดทาแผนบริหารหนี้สาธารณะประจาปีงบประมาณ
สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ แหล่ งเงิ น กู้ ต่ า งประเทศ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การถ่ า ยทอด
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ รู ป แบบการระดมทุ น ใหม่ ๆ และความรู้ ท างวิ ช าการ
จากแหล่ งเงิ น กู้ ต่ า งประเทศ เพื่ อ สร้ า งนวั ต กรรมใหม่ ๆ ลดต้ น ทุ น และ
เพิ่มประสิทธิภาพการกู้เงิน
ขยายฐานการกู้เงินเพื่อเพิ่มช่องทางในการระดมทุน
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ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารหนี้สาธารณะ

กลยุทธ์
-

1.2 บริหารจัดการเงินกู้ของรัฐ
และหน่วยงานในกากับดูแล
ของรัฐให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ อยู่ภายใน
กรอบวินัยการเงินการคลัง

-

1.3 สร้างความเข้มแข็งในการ
ระดมทุนและบริหารหนี้
ของรัฐวิสาหกิจ

-

-

-

1.4 พัฒนาเครื่องมือการบริหาร
การชาระหนี้ และยกระดับ
บทบาทการบริหาร
การชาระหนี้ พร้อมทั้งเพิ่ม
แหล่งเงินและช่องทาง
ในการชาระหนี้

-

-

สร้างแนวทางการกู้เงินและแนวทางการบริหาร Portfolio เพื่อเพิ่ม
ความยืดหยุ่นในการบริหารหนีส้ าธารณะในเชิงรุก
บริหารจัดการความเสี่ยงหนี้สาธารณะให้อยู่ในกรอบความเสี่ยงที่กาหนด
กาหนดหลักเกณฑ์ในการกู้เงินของหน่วยงานในกากับดูแลของรัฐ
กาหนดแนวทางในการรายงานข้อมูลหนี้ให้กับหน่วยงานองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานของรั ฐ ทุ ก ประเภท (เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ร่าง พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ และ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง
ที่ปรับปรุง)
เพิ่มบทบาทในการกากับดูแล การกาหนดหลักเกณฑ์ และการเฝ้าระวัง
หนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในกากับดูแลของรัฐ
ยกระดับการให้บริการและคาปรึกษาแก่รัฐวิสาหกิจ (Pro-active Service)
เกี่ยวกับวิธีการกู้เงิน การจัดหาเงินกู้ และนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบ
ใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะทางการเงิน และความต้องการระดมทุน
ของรัฐวิสาหกิจ
สนับสนุนการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินมาใช้เพื่อพัฒนาและ
เพิ่ ม ความหลากหลายในรู ป แบบการจั ด หาเงิ น กู้ ข องรั ฐ วิ ส าหกิ จ เพื่ อ
ลดต้นทุนการกู้เงินและทาให้เกิดการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภ าพ
ยิ่งขึ้น
สนับสนุนการบูรณาการฐานข้อมูลการติดตามความคืบหน้าโครงการและ
ความเสี่ยงทางเครดิตของรัฐวิสาหกิจ (SOE Credit Risk) ให้มีระบบของ
การใช้ ข้ อ มู ล ร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานภายในและภายนอกที่ เ กี่ ยวข้อง
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดหาเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ
ส่ งเสริ ม ให้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ แ ก่ นั ก ลงทุ น และขยายฐาน
นักลงทุนให้สามารถเข้าถึงพันธบัตรรัฐวิสาหกิจได้มากขึ้น
พัฒนาระบบการป้องกันและติดตามความเสี่ยงทางการคลัง เพื่อให้มีการ
บริ ห ารและติ ด ตามความเสี่ ย งทางการคลั ง อั น เนื่ อ งมาจากการที่
กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ให้แก่รัฐวิสาหกิจ
ผลั ก ดั น การเพิ่ ม งบประมาณในการช าระหนี้ เ พื่ อ สร้ า งความยั่ ง ยื น
ทางการคลัง
ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มแหล่งเงินที่จะนามา
ช าระหนี้ น อกเหนื อ จากงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี รวมถึ ง ก าหนด
ระยะเวลาการชาระหนี้ เ งิ น กู้ โ ครงการของรั ฐ บาลให้ ส อดคล้ อ งกั บ อายุ
โครงการ และกาหนดงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชาระหนี้ภาครัฐที่จะ
ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ

พัฒนาเครื่องมือการบริหารการชาระหนี้ และระบบการชาระหนี้โดยนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจที่จะ
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ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารหนี้สาธารณะ

กลยุทธ์

1.5 บริหารความเสี่ยง
หนี้สาธารณะโดยพัฒนา
กลไกการกากับติดตาม
ประเมินผล ขับเคลื่อน
การบริหารหนี้สาธารณะ
เพิ่มประสิทธิภาพการกาหนด
แนวทางการกู้เงินและการ
บริหารหนี้สาธารณะ และ
ยกระดับการ identify และ
Assess ความเสี่ยง และ
การพัฒนาระบบ Warning
System

-

-

-

เปลี่ยนแปลงไปตามยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี พร้อมทั้งพัฒนาระบบเตือนภัย
ด้านการบริหารการชาระหนี้ (Early Warning System) เพื่อใช้ปรับปรุง
แผนเผชิญเหตุให้มีความทันสมัย สามารถรองรับเหตุฉุกเฉินและสอดคล้อง
กับสภาวะการณ์อยู่เสมอ
สร้างทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและปฏิบัติงานเชิงรุก และเพิ่มบทบาทให้
ค าแนะน าด้ า นการบริ ห ารการช าระหนี้ พร้ อ มทั้ ง ให้ ข้ อ เสนอแนะเชิ ง
นโยบายเพื่อนาไปบริหาร Portfolio หนี้สาธารณะ ได้
พัฒนากลไกการกากับติดตาม ประเมินผล ขับเคลื่อนการบริหาร
หนี้สาธารณะ โดย
o จัดทารายงานหนี้สาธารณะเพื่อรายงานต่อฝ่ายบริหารและสาธารณชน
o ปรั บ ปรุ ง บทบาทคณะกรรมการนโยบายและก ากั บ การบริ ห าร
หนี้สาธารณะ (กพน.) ในการกากับดูแลและติดตามหนี้สาธารณะ
o จัดตั้งสานักบริหารความเสี่ยงทางหนี้สาธารณะ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการก าหนดแนวทางการกู้ เ งิ น และการบริ ห าร
หนี้สาธารณะ โดย
o ปรับแนวทางการเสนอ Portfolio Benchmark เพื่อเป็นการกาหนด
แนวทางการกู้เงินและบริหารหนีส้ าธารณะให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
เศรษฐกิจที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
o พัฒนาการกากับติดตาม Risk Compliance ให้เป็นไปตามกรอบ
Portfolio Benchmark
การยกระดับการ Identify และ Assess ความเสี่ยงและการพัฒนาระบบ
Warning System ในด้านต่างๆ ดังนี้
o Fiscal Risk
- ปรับปรุงการประมาณการหนี้สาธารณะ / GDP
- กาหนด Ceiling ของภาระหนี้ (รวมเงินต้นและดอกเบี้ย) ต่อรายได้
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารหนี้สาธารณะและการชาระคืนภาระหนี้
o Financial Risk (ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และ
การปรับโครงสร้างหนี้)
- พัฒนาระบบ Early Warning System เช่น Scenario Analysis
Stress Testing และ Cost at Risk
- จั ด ท าแผนการด าเนิ น การเพื่ อ รองรั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น หรื อ ไม่ ค าดคิด
(Business Continuity Plan)
o Credit Risk
- พัฒนาแนวทางการประเมิน Credit Risk ที่เกิดจากภาระการ
ค้าประกันของกระทรวงการคลัง และการให้กตู้ ่อแก่รัฐวิสาหกิจ

o Contingent Liabilities
- ปรั บ ปรุ ง ระบบการก ากั บ ติ ด ตามความเสี่ ย งของหนี้ ที่ ซ้ อ นเร้ น
ที่อาจจะเป็นภาระทางการคลังในอนาคต (Contingent Liabilities)
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ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารหนี้สาธารณะ

1.6 พัฒนากลไกการบริหารเงินสด
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

กลยุทธ์

-

1.7 สร้างบทบาทเชิงนโยบาย
ในการบริหารหนี้สาธารณะ

-

o Non-Financial Risk (Operational Risk)
- พัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อ ลดความเสี่ยงด้าน Operational
Risk (Identify Measure Action)
- การปรับปรุงแผนรองรับเหตุฉุกเฉินให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ศึกษาแนวทาง/รูปแบบการบริหารเงินสดของประเทศต่างๆ ที่มีหลักการ
บริหารเงินสดที่เป็นมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อดี -ข้อเสียของรูปแบบการ
บริหารเงินสดที่แต่ละประเทศนามาใช้
วิเคราะห์ปัญหาและข้อจากัดในปัจจุบันที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนากลไก
การบริหารเงินสด และกาหนดแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารเงินสด
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมารองรับการ
บริหารจัดการเงินสด และพัฒนาบุคลากร/ทีมงานเพื่อรองรับงานด้านการ
บริหารเงินสด
ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบในการท างาน โดยเพิ่ ม บทบาทในการเสนอแนะ
เชิงนโยบายด้านการบริหารหนี้สาธารณะ
ส่งเสริมให้มีการจัดทาและแสดงผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหาร
หนี้สาธารณะ และนโยบายการบริหารหนี้สาธารณะ
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เป้าหมายที่ 2 :
ด้านตลาดตราสารหนี้
เหตุผลความจาเป็น
ในสภาวะที่ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกเชื่อมโยงถึงกัน การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งภายในและภายนอก
ประเทศมีผลต่อการดาเนิน งานของ สบน. ทั้งสิ้น อาทิ รูปแบบการระดมทุนที่พึ่งพาตลาดตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
เงินทุนต่างประเทศที่ไหลเข้า-ออกตามสภาวะเศรษฐกิจของตลาดการเงินโลก ตราสารหนี้เอกชนที่เพิ่มบทบาท
ขึ้นมาใกล้เคียงกับตราสารหนี้รัฐบาล ดังนั้น สบน. ในฐานะผู้ออกตราสารหนี้รัฐบาล จะต้องเตรียมพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยจะต้องพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีความแข็งแกร่ง พัฒนาเครื่องมือ และสร้าง
บทบาทในตลาดให้มีความแข็งแรงผ่านการสร้างสภาพคล่องให้แก่ตลาดตราสารหนี้ การบริหารหนี้สาธารณะ
ผ่ านการรั กษา Portfolio Benchmark เป็ นต้น นอกจากนี้ สบน. ยังควรส่ งเสริมบทบาทในการสนับสนุ น
รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้
ทิศทางยุทธศาสตร์
ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นตลาดตราสารหนี้ มี เ ป้ า หมายหลั ก ในการส่ ง เสริ ม /ร่ ว มยกระดั บ การพั ฒ นา
ตลาดตราสารหนี้ ไ ทยโดยสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทย พัฒนาเครื่องมือการระดมทุนในรูปแบบใหม่ๆ ให้มีมูลค่าตลาดที่เติบโตขึ้น
มีสภาพคล่องสูงขึ้น รวมไปถึงการส่งเสริม สนับสนุนรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในการระดมทุน นอกจากนี้
มีเป้าหมายรองในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบเพื่อยกระดับตลาดตราสารหนี้ไทยให้เป็นศูนย์กลาง
ตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาค และพัฒนาให้ภาครัฐเป็นผู้ระดมทุนที่แข็งแกร่งในตลาดตราสารหนี้ของโลก
เป้าหมาย
•
•
•
•
•

สร้างสภาพคล่องให้แก่ตลาดตราสารหนี้
การบริหารหนี้สาธารณะผ่านการรักษา Portfolio Benchmark
ส่งเสริมบทบาทในการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้
ส่งเสริม/ร่วมยกระดับการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้เป็นศูนย์กลางตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาค
พัฒนาให้ภาครัฐเป็นผู้ระดมทุนที่แข็งแกร่งในตลาดตราสารหนี้ของโลก

ตัวชี้วัด
•
•
•
•
•

Size ของตลาดตราสารหนี้
สัดส่วนของการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้เทียบกับการระดมทุนทั้งหมด
จานวนของ International Index ที่ตราสารหนี้ของรัฐบาลได้บรรจุอยู่
Turnover Ratio ของตราสารหนี้รัฐบาล
ผลการศึกษาการพัฒนาบทบาทของ สบน. ในการสร้างสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ตารางที่ 3.2 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านตลาดตราสารหนี้
ยุทธศาสตร์
ด้านตลาดตราสารหนี้

กลยุทธ์

2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ตลาดตราสารหนี้ไทย และ
ความเชื่อมโยงกับตลาด
ตราสารหนี้ระหว่างประเทศ

-

2.2 พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ การระดมทุ น
และการบริหารความเสี่ยง

-

-

2.3 สร้างบทบาทนาในฐานะ
ผู้ระดมทุนที่แข็งแกร่ง
(Active Player) ทั้งใน
ระดับประเทศ และภูมิภาค

-

-

ปรับปรุง แก้ไขกฎระเบียบลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบและภาษี
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและเชื่อมโยงด้านตลาดตราสารหนี้
ศึ ก ษาการขยายบทบาทกองทุ น บริ ห ารเงิ น กู้ เ พื่ อ การปรั บ โครงสร้ า ง
หนี้ ส าธารณะและพั ฒ นาตลาดตราสารหนี้ ใ นประเทศ (กปพ.) ในการ
ส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้
ศึกษา และออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ตรงกับความต้องการของนักลงทุน
กลุ่มต่างๆ
ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบให้สนับสนุนการออกเครื่องมือการระดมทุนและ
การบริหารความเสี่ยง
ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บ กฎเกณฑ์ แ ละพั ฒ นาแนวทางการเข้ า ร่ ว มตลาด
ตราสารหนี้ ในฐานะผู้ร่วมตลาดที่แข็งแกร่งและสามารถสนับสนุนการสร้าง
สภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ รวมทั้งการบริหารหนี้ภายใต้สภาวการณ์
ที่ผันผวนได้
ส ร้ า งเ ครื อ ข่ า ยค วามร่ ว มมื อ กั บ นั ก ลงทุ น และสถาบั นการเงิ น
ในระดับนานาชาติ
สร้างทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ทางานเชิงรุก
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เป้าหมายที่ 3 :
ด้านการบริหารจัดการโครงการลงทุนภาครัฐ
เหตุผลความจาเป็น
เนื่องจากรูปแบบการลงทุนของภาครัฐที่มีรูปแบบการลงทุนในรูปแบบของโครงการลงทุนภาครัฐ
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยโครงการลงทุนดังกล่าวมีการใช้เงินกู้ในการ
ขั บ เคลื่ อ นโครงการลงทุ น ภาครั ฐ ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งมากที่ สบน. จะต้ อ งบริ ห ารจั ด การเงิ น กู้
ของโครงการลงทุ น ภาครั ฐ ดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง ติ ด ตามประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์
ของโครงการลงทุนภาครัฐเพื่อประเมินถึงความคุ้มค่าในการลงทุน
ทิศทางยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการโครงการลงทุนภาครัฐ มีเป้าหมายในการบริหารจัดการโครงการ
ลงทุนภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยการวางแผน บริหารจัดการ และกากับ
ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการลงทุนภาครัฐ เพื่อให้โครงการลงทุนภาครัฐสามารถ
ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการเงินกู้ได้เหมาะสมและสอดคล้องกับความคืบหน้า
การดาเนินงานโครงการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และนาไปสู่องค์ความรู้ และบทเรียนแก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการโครงการลงทุนภาครัฐต่อไป
เป้าหมาย
• บริหารจัดการโครงการลงทุนภาครัฐภายใต้มาตรการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (จัดสรร ติดตาม กากับ)
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการลงทุนภาครัฐ
ตัวชี้วัด
• ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของโครงการเงิ น กู้ ที่ ไ ด้ มี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละบริ ห ารจั ด การตามขั้ น ตอนและ
กระบวนการที่กาหนด
• ผลการเบิกจ่ายเงินกู้เมื่อเทียบกับแผนงาน
• สัดส่วนโครงการเงินกู้/สัญญาเงินกู้ที่ได้รับการติดตาม
• สัดส่วนโครงการเงินกู้/สัญญาเงินกู้ที่ได้รับการประเมินผลตามแผนงานที่กาหนด
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ตารางที่ 3.3 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการโครงการลงทุนภาครัฐ
ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารจัดการโครงการ
ลงทุนภาครัฐ
1.1 บริหารจัดการโครงการลงทุน
ภาครัฐ (จัดสรร ติดตาม
กากับ) ภายใต้มาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
-

1.2 ติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของโครงการลงทุนภาครัฐ

-

เพิ่มบทบาทการวิเคราะห์โครงการ กาหนดแนวทางการระดมทุน และ
จัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อพัฒนาโครงการลงทุนภาครัฐในเชิงรุก (Pro-active)
เพิ่มบทบาทในการกากับการบริหารโครงการลงทุนภาครัฐให้เป็นไปตาม
แผนงานและเป้าหมายที่กาหนด รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา
ให้แก่หน่วยงานเจ้าของโครงการ
ปรับปรุงกระบวนการ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้การจัดสรร และบริหารเงินให้กู้ต่อมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ เป็ น ต้ น เพื่ อ บริ ห ารจั ด การและ
ขับเคลื่อนโครงการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลให้เป็น
เอกภาพ และมีประสิทธิภาพ
พัฒนากลไกการกากับ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการลงทุน
ภาครัฐอย่างเป็นระบบ โดยการจัดตั้งสานักบริหารและประเมินผลโครงการ
ลงทุนภาครัฐ
พัฒนาระบบการติดตามโครงการลงทุนภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่า
ของการลงทุนภาครัฐ และใช้เป็นบทเรียนสาหรับการดาเนินโครงการลงทุน
ภาครัฐ
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เป้าหมายที่ 4 :
ด้านการพัฒนาองค์กร
เหตุผลความจาเป็น
จากกระแสความเปลี่ ย นแปลงของโลก รูปแบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยีส ารสนเทศ และสั งคมและ
วัฒนธรรม รูปแบบบริการและผลิตภัณฑ์ของสถาบันการเงินที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่ าง
รวดเร็วและรุนแรงเพิ่มมากขึ้น สบน. จึงควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ทั้งในส่วนของการพัฒนาบุคลากร องค์กร และระบบงานให้ทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
และการเงินในรูปแบบใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และระบบฐานข้อมูลมาเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตามแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการให้ความสาคัญกับการพัฒนาองค์กรด้านรูปแบบ
การบริหารจัดการ โครงสร้างและระบบงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
จาเป็นต้องทบทวนและปรับกฎเกณฑ์ กฎหมายให้มีความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว แก้ไขกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรค รวมถึงสนับสนุนและใช้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลง
ที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การบริหารจัดการหนี้และการพัฒนาประเทศ
ทิศทางยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ด้ า นการพัฒนาองค์ กร มีเป้าหมายในการพั ฒ นาองค์ กรให้ เป็น องค์กรธรรมาภิ บ าล
มีศักยภาพสูง และบุคลากรมีความผาสุกในการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิ ทัล
อย่างเต็มศักยภาพเพื่อสนับสนุน การปฏิบั ติงาน พัฒนาฐานข้อมูลหนี้ส าธารณะ (ฐานข้อมูลหนี้ของ อปท.
ฐานข้ อ มู ล หนี้ ข องหน่ ว ยงานในก ากั บ ของรั ฐ / ฐานข้ อ มู ล หนี้ ข องรั ฐ วิ ส าหกิ จ / ฐานข้ อ มู ล การช าระหนี้
ที่ครบถ้ว น สมบู ร ณ์ และฐานข้อมูล ของหน่ว ยงานอื่น ๆ) ปรับปรุง พัฒ นางานด้านกฎหมายและงานด้ า น
นิติกรรมสัญญาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร
เป้าหมาย
• องค์กร บุคลากร และระบบงาน
• มีโครงสร้างองค์กร/ระบบงาน/อัตรากาลังที่มีความชัดเจน มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมและภารกิจขององค์กร มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลในการดาเนินงาน
• บุคลากรมีศักยภาพสูง มีความผูกพัน และมีวัฒนธรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
• เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
• สร้ า งสรรค์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล อย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพเพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงาน
• พัฒนาฐานข้อมูลหนี้สาธารณะและฐานข้อมูลที่เกีย่ วข้องให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถ
นาไปใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
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• กฎหมายและนิติกรรมสัญญา
• ปรับปรุง พัฒนางานด้านกฎหมายและงานด้านนิติกรรมสัญญาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ขององค์กร
ตัวชี้วัด
•
•
•
•
•
•

ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการรายบุคลากรในระดับดีเด่น
ผลการสารวจความผูกพันของบุคลากร
อัตราการหมุนเวียนของบุคลากร (Employee Turnover Rate)
คะแนนผลการประเมินคารับรองการปฏิบัติราชการของ สบน.
ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาด้านการจด ต่อ เพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษา
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment - ITA) ของสานักงาน ป.ป.ท.
• ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานข้อมูลหนี้สาธารณะภายในระยะเวลาที่กาหนด
• ระดับความพึงพอใจของบุคลากร สบน. ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ระดับความพึงพอใจของบุคลากรภายนอกต่อข้อมูลหนี้สาธารณะ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
ตารางที่ 3.4 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการพัฒนาองค์กร
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร
4.1 บริหารกาลังคนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด พัฒนาให้บุคลากรมี
ศักยภาพ มีองค์ความรู้
มีความพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

กลยุทธ์
-

-

4.2 สร้างวัฒนธรรมองค์กร สบน.
ให้มีความเป็นรูปธรรมและ
ชัดเจน
4.3 ขับเคลื่อน สบน. ให้มีการ
บริหารจัดการองค์กรที่โปร่งใส
มีธรรมาภิบาล

-

4.4 พัฒนาองค์กรให้มีระบบงานและ
โครงสร้างที่ชัดเจนเหมาะสม
สนับสนุนเป้าหมายทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กร

-

4.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
หนี้สาธารณะให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วน ทันสมัย บูรณาการ
เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถพัฒนาเป็นระบบ
BIG DATA เพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจ

-

พัฒนาระบบการบริหารกาลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการ
มอบหมายงานที่มีความชัดเจน เป็นธรรม เหมาะสมกับสายงาน และความรู้
ความสามารถของบุคลากร และพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
เช่น การกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ระบบการหมุนเวียนงาน
พั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ให้ มี ศั ก ยภาพ มี อ งค์ ค วามรู้ มี ค วามพร้ อ มรั บ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยพัฒนาความรู้ สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากร และระบบการถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร
จั ด ท าหลั ก สู ต รมาตรฐาน Secondment Program และหลั ก สู ต ร
ด้านพัฒนาจิตใจ Work-Life Balance
พัฒนาและสร้างบุคลากรให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัล
มีความรู้ในการใช้งานระบบดิจิทัล
สร้างวัฒนธรรมองค์กร สบน. ให้มีความเป็นรูปธรรมและชัดเจน ส่งเสริมให้
บุคลากรมีจิตสานึกที่ดี มีจริยธรรม คุณธรรม มีส่วนร่วม ทางานเป็นทีม
เสียสละเพื่อส่วนรวม
ก าหนดมาตรการ กลไก ระบบในการป้ อ งกั น และปราบปรามทุ จ ริ ต
สร้างความโปร่งใส และธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบการตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้
เป็ น กลไกในการก ากั บ ดู แ ล ตรวจสอบติ ด ตาม และประเมิ น ผล
การดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยง Operation Risk และแนวทาง วิธีการ
การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง
ปรับโครงสร้างองค์กรมีความชัดเจนเหมาะสมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายขององค์กร
ปรั บ กระบวนการท างาน/ระบบงานมี ค วามกระชั บ ชั ด เจน รอบคอบ
ลดความซับซ้อน และมีมาตรฐาน
พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การการคลั ง และพั ส ดุ เ พื่ อ สนั บ สนุ น
การปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ ให้ เ ป็ น
ศูนย์กลางฐานข้อมูลของประเทศในด้านภาพรวมหนี้สาธารณะของประเทศ
ให้ใช้งานได้ง่ายต่อการใช้งานและเข้าถึงได้ อาทิ
o ระบบฐานข้อมูลหนี้ของหน่วยงานในกากับของรัฐ ข้อมูลหนี้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานในกากับของรัฐ
o ระบบข้อมูลการชาระหนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ กลุ่มรัฐวิสาหกิจ
ที่รัฐบาลค้าประกัน กลุ่มรัฐวิสาหกิจที่ รัฐบาลไม่ค้าประกัน ทุกกลุ่ม
ตามนิยามของหนี้สาธารณะ
o ระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
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ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์
-

4.6 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการองค์กร

-

-

4.7 ปรับปรุง พัฒนางานด้าน
กฎหมาย และงานด้านนิติกรรม
สัญญาให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ขององค์กร

-

o ระบบข้อมูลการเตือนภัยที่เกี่ยวข้องกับหนี้สาธารณะ
บู ร ณาการฐานข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายนอกองค์ ก ร อาทิ
สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ เพื่ อ พั ฒ นาระบบบู ร ณาการและคั ด กรองข้ อ มู ล ในการจั ด ท า
แผนการลงทุนโครงการภาครัฐให้มีความเหมาะสมกับรูปแบการลงทุน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานในภารกิจหลัก
- จัดทาแผนบริหารหนี้สาธารณะ
- การบริหารจัดการความเสี่ยง
- เชื่อมโยงระบบการชาระหนี้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
- การซื้อขายพันธบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์
- การขยายฐานนั ก ลงทุ น โดยเพิ่ ม ช่ อ งทางการประมู ล พั น ธบั ต รของ
รัฐวิสาหกิจ
- การบริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ
พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี แ ละน าระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ข้ า มาสนั บ สนุ น
การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานภายในองค์กร เช่น ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ด้านการคลัง ระบบด้านพัสดุ การสืบค้นฐานข้อมูลของ
กฎหมาย และการพั ฒ นา Infographic เพื่ อ สื่ อ สารให้บุ คลากรสามารถ
เข้าใจและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ดาเนินการปรับปรุง พัฒนางานด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ขององค์กร
ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นางานด้ า นนิ ติ ก รรมสั ญ ญาให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร
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2. ยุทธศาสตร์ของ สบน. ระยะปานกลาง (5 ปี) พ.ศ. 2560 - 2564
เพื่อขับ เคลื่ อนการพัฒ นาของ สบน. ให้ ส อดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็น
การถ่ายทอดแผนยุ ทธศาสตร์ สบน. ในระยะ 20 ปี ไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มีการกาหนด
ยุ ทธศาสตร์ ร ะยะปานกลาง (5 ปี ) เพื่อเป็ นกรอบแนวทางในการดาเนินงานที่ชัดเจนขององค์กรที่มีความ
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
จากทิศทางการดาเนินงานของ สบน. ที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579
ในระยะที่ 1 (ระยะสั้น (1-5 ปี) ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรด้วยระบบข้อมูลและเทคโนโลยี (Data and
Technology Driven) โดยให้ความสาคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานขององค์กรที่เป็นอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร อีกทั้งเป็น
ฐานการพัฒนาทีจ่ ะมีส่วนสาคัญในการนาไปสู่เป้าหมายการพัฒนาในระยะที่ 2 ต่อไป
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ดังนั้นภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ของ สบน. จึงควรให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อนองค์กรด้วยระบบ
ข้อมูลและเทคโนโลยี (Data and Technology Driven) ภายใต้ภารกิจหรือขอบเขตการดาเนินงานในด้าน
ต่างๆของ สบน. เพื่อเพิ่มศักยภาพและผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดย
แผนยุทธศาสตร์ในระยะ 5 ปี ประกอบไปด้วยรายละเอียดที่สาคัญ ดังนี้

รูปภาพที่ 2.2 แสดงภาพรวมยุทธศาสตร์ของ สบน. ระยะปานกลาง (5 ปี) พ.ศ. 2560-2564
2.1 วิสัยทัศน์
“บริหารหนี้สาธารณะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศ อย่างมั่นคง และยั่งยืน”
2.2 พันธกิจ
พันธกิจ : บริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ด้วยระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนา
เศรษฐกิจ
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2.3 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสม ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กาหนด
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 ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
ตารางที่ 2.1 แสดงรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 1
บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสม ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กาหนด
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์

1. จัดหาเงินกู้ให้เพียงพอ
ตามความต้องการเพื่อ
สนับสนุนเศรษฐกิจและส่งเสริม
การพัฒนาประเทศ

1.1 ร้อยละของการจัดหาเงินกู้
ได้ครบถ้วนตามความต้องการ
ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสมและ
ความเสีย่ งที่กาหนด

สานักนโยบายและแผน • จัดทาและทบทวนแผนการบริหาร
(สนผ.) /สานักบริหาร
หนี้สาธารณะให้มีความยืดหยุ่น
การระดมทุนโครงการ
และสอดคล้องกับทิศทางการ
ลงทุนภาครัฐ (สบค.) /
พัฒนาประเทศ
สานักจัดการหนี้ 1
• เพิ่มประสิทธิภาพการกู้เงิน และ
(สจน.1) / สานักจัดการ บริหารต้นทุนการกู้เงินให้เหมาะสม
หนี้ 2 (สจน.2)

2. บริหารหนีส้ าธารณะและ
ใช้ประโยชน์จากภาวะตลาด
ให้มีต้นทุนที่เหมาะสม อยู่ใน
กรอบวินัยการเงินการคลังและ
กรอบความเสี่ยงที่กาหนด

2.1 สัดส่วนหนีส้ าธารณะ
คงค้างต่อ GDP
2.2 ภาระหนี้ภาครัฐต่อ
ประมาณการรายได้ประจาปี
2.3 ความเสี่ยงด้านการปรับ
โครงสร้างหนี้
• อายุเฉลี่ยของหนี้
• สัดส่วนหนี้ที่จะครบ
กาหนดในแต่ละช่วงเวลา
ตามทีค่ ณะกรรกมาร
นโยบายกากับและบริหาร
หนี้สาธารณะ (กพน.)
กาหนด
2.4 ความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยน

สานักพัฒนาตลาด
ตราสารหนี้ (สพต.) /
กลุ่มบริหารความเสีย่ ง
(กบส.) /สนผ. /
สจน. 1/ สจน. 2

• บริหารจัดการหนี้สาธารณะ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อยู่ภายในกรอบวินัยการเงิน
การคลังและกรอบความเสี่ยง
ที่กาหนด
• บริหารและพิจารณากรอบ
ความเสีย่ งด้านหนีส้ าธารณะ
อย่างสม่าเสมอ
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์

สจน.2

• สนับสนุนการนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเงินมา
เพื่อพัฒนาและเพิ่มความ
หลากหลายในรูปแบบการจัดหา
เงินกู้รัฐวิสาหกิจ เพื่อลดต้นทุนการ
กู้เงิน แลทาให้เกิดการบริหารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น
การพัฒนาระบบ e-Auction เพื่อ
ใช้ในการยื่นข้อเสนอประมูล Term
Loan เป็นต้น
• สนับสนุนการบูรณาการฐานข้อมูล
การติดตามความคืบหน้าโครงการ
และความเสีย่ งทางเครดิตของ
รัฐวิสาหกิจ (SOE Credit Risk) ให้
มีระบบของการใช้ข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจเชิง
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา
เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจ
• ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
การให้คาปรึกษาและการเป็น
พี่เลี้ยงเพื่อให้คาแนะนาด้าน
การบริหารหนี้

• สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็น
เงินตราต่างประเทศต่อหนี้
สาธารณะทั้งหมด
• สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็น
เงินตราต่างประเทศต่อ
รายได้จากการส่งออก
สินค้าและบริการ
2.5 ความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ย
• สัดส่วนหนี้อตั ราดอกเบี้ย
คงที่
• อายุเฉลี่ยของหนี้ที่จะต้อง
ปรับอัตราดอกเบี้ย
• สัดส่วนของหนี้ที่จะต้อง
ปรับอัตราดอกเบี้ยใน 1 ปี
3. สนับสนุนการสร้างความ
เข้มแข็งในการระดมทุนและ
บริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจ

3.1 ร้อยละการกระจุกตัวของ
หนี้รัฐวิสาหกิจ
3.2 จานวนรัฐวิสาหกิจในกลุม่
เข้มแข็งจัดทา Rating เพื่อเป็น
การขยายฐานนักลงทุน
3.3 ระดับความพึงพอใจของ
รัฐวิสาหกิจต่อ สบน. ในการให้
คาปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยง
รวมทั้งการดาเนินการอื่นเพื่อ
รองรับการระดมทุนและบริหาร
จัดการหนี้ของรัฐวิสาหกิจ
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เป้าประสงค์
4. บริหารการชาระหนี้ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ผลักดันการเพิ่มงบชาระหนี้
ให้มากขึ้นและสอดคล้องกับ
การก่อหนี้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อ
สร้างความยั่งยืนทางการคลัง

ตัวชี้วัด
4.1 ร้อยละของการบริหาร
งบชาระหนี้
4.2 ร้อยละของการชาระหนี้
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และ
ตรงเวลา

หน่วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์

สานักบริหาร
การชาระหนี้
(สบช.)

• เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การชาระหนี้
• สร้างทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและ
ปฏิบัติงานเชิงรุก
• พัฒนาข้อมูลการชาระหนี้ให้
ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนั
และรองรับการพัฒนาไปสู่ระบบ
เตือนภัยด้านการบริหารการชาระ
หนี้ (Early Warning System)
• ผลักดันการเพิ่มงบประมาณในการ
ชาระหนี้ เพิ่มแหล่งเงินและช่องทาง
เพื่อนามาชาระหนี้

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

ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์

1. ตลาดตราสารหนีไ้ ทยเป็น
แหล่งระดมทุนหลักของรัฐบาล
อย่างยั่งยืน

1.1 Size ของตลาดตราสารหนี้
รัฐบาล (ปริมาณ)
1.2 สัดส่วนของการระดมทุน
ผ่านตลาดตราสารหนีเ้ ทียบกับ
การระดมทุนทั้งหมด
1.3 ความเหมาะสมของขนาด
ต่อรุ่น

สพต. / สจน.1

• ระดมทุนและบริหารหนี้ผ่าน
ตลาดตราสารหนี้อย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ พัฒนาเครื่องมือและ
ธุรกรรมตราสารหนี้และโครงสร้าง
พื้นฐานของตลาดตราสารหนี้
• ขยายฐานนักลงทุนในประเทศ

2.1 จานวนของ International
Index ที่ตราสารหนี้ของรัฐบาล
ได้บรรจุอยู่
2.2 Size ของตลาดตราสารหนี้
ที่ออกโดยนิติบุคคล
ต่างประเทศ (ปริมาณ)

สพต.

2. ตลาดตราสารหนีไ้ ทยเป็น
ศูนย์กลางตลาดตราสารหนี้
ในภูมิภาคเอเชีย

สพต.
สพต.

สพต.

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาด
ตราสารหนีไ้ ทย และความเชื่อมโยง
กับตลาดตราสารหนี้
ระหว่างประเทศ
• สร้างบทบาทนาในฐานะผู้ระดมทุน
ที่แข็งแกร่งในระดับนานาชาติ
(Active Player)
• สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาตลาดและ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการ
เป็นศูนย์กลางตลาดตราสารหนี้
• ทบทวนแนวทางการออกตราสาร
หนี้ในต่างประเทศอย่างสม่าเสมอ
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ตารางที่ 2.3 แสดงรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 3
บริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการเงินกู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์

1. วิเคราะห์และบริหารจัดการ
โครงการเงินกู้ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

1.1 ร้อยละความสาเร็จของ
โครงการเงินกู้ที่ได้มีการ
วิเคราะห์และบริหารจัดการ
ตามขั้นตอนและกระบวนการ
ที่กาหนด
1.2 ร้อยละผลการเบิกจ่าย
เงินกู้เมื่อเปรียบเทียบกับ
แผนงาน

สบค.

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

2. ติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
เงินกู้เพื่อให้โครงการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและใช้
เป็นแนวทางในการดาเนิน
โครงการในอนาคต

2.1 สัดส่วนโครงการเงินกู้/
สัญญาเงินกู้ที่ได้รับการติดตาม
2.2 สัดส่วนโครงการเงินกู้/
สัญญาเงินกู้ที่ได้รับการ
ประเมินผลตามแผนงาน
ที่กาหนด

สานักบริหารและ
ประเมินผลโครงการ
ลงทุนภาครัฐ (สบป.)
สบป. / สนผ. /
สจน.1 / สจน.2

• ติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ
ลงทุนภาครัฐเพื่อสร้างความยั่งยืน
ในการดาเนินโครงการและ
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

1. ทรัพยากรบุคคลมีความรู้
ความสามารถเท่าทัน
การเปลีย่ นแปลง มีความผูกพัน
ต่อองค์กร และมีวัฒนธรรมที่
มุ่งผลสัมฤทธิ์โดยตระหนักถึง
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน

1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มี
ผลการประเมินการปฏิบตั ิ
ราชการรายบุคลากรใน
ระดับดีเด่น
1.2 ผลการสารวจความผูกพัน
ของบุคลากร
1.3 อัตราการหมุนเวียนของ
บุคลากร (Employee
Turnover Rate)

สานักงานเลขานุการกรม • เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้เท่าทัน
(สลก.)
ต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และ
มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
• พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
• ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และ
เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร
ต่อองค์กร

2. มีโครงสร้างองค์กร
ระบบงาน ที่มีความชัดเจน
มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมและภารกิจ
ขององค์กร โดยยึดหลักความ
โปร่งใสและธรรมาภิบาลใน
การดาเนินงาน

2.1 ได้รับรางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
(รายหมวด) ภายในปี 2564

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร • พัฒนาองค์กรให้มีระบบงานและ
(กพร.) / ทุกหน่วยงาน โครงสร้าง วัฒนธรรมองค์กรที่
ใน สบน.
ชัดเจน โปร่งใส มีความเหมาะสม
และสนับสนุนเป้าหมายทาง
กพร. /ทุกหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ใน สบน.
• ปรับปรุง พัฒนางานด้านกฎหมาย
และงานด้านนิติกรรมสัญญาให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
สลก. /ทุกหน่วยงาน
กลยุทธ์ขององค์กร
ใน สบน.
• พัฒนาระบบในการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต สร้าง
ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล
• ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้
ในบทบาทหน้าที่ ภารกิจ และ
ผลงานของสานักงานบริหารหนี้
สาธารณะให้เป็นทีร่ ับรู้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน
อย่างต่อเนื่อง

2.2 คะแนนผลการประเมิน
คารับรองการปฏิบัตริ าชการ
ของ สบน.
2.3 ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment
- ITA) ของสานักงาน ป.ป.ท.

3. มีฐานข้อมูลหนี้สาธารณะ
และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของสบน. ที่ครบถ้วน
ถูกต้อง สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ขององค์กร สามารถนามาใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

3.1 ระดับความสาเร็จ
ของการจัดทารายงานข้อมูล
หนี้สาธารณะภายในระยะเวลา
ที่กาหนด

หน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ศทส.) /
ทุกสานัก ศูนย์ กลุ่ม
ที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์

• พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
หนี้สาธารณะและฐานข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สบน.
ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง
มีการบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ
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เป้าประสงค์
4. มีการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเหมาะสม มีความมั่นคง
ปลอดภัย และมีเสถียรภาพ
มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มศักยภาพ

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

หน่วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์

ศทส.

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
องค์กร

ตารางที่ 4.5 แสดงรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่ปรึกษา ขยายโอกาสไปสู่ระดับอาเซียน และสามารถ
บริหารจัดการตนเองได้
เป้าประสงค์
1. พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูล
ที่ปรึกษา ขยายโอกาสไปสู่
ระดับอาเซียน

ตัวชี้วัด
1.1 ระดับความครบถ้วน
ถูกต้อง และสมบูรณ์ของ
ฐานข้อมูลที่ปรึกษา

หน่วยงานรับผิดชอบ

กลยุทธ์

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา

• พัฒนาคุณภาพการบริการของ
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา โดยนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ใน
การให้บริการ
• พัฒนาระบบงานในการปฏิบตั ิงาน
และให้บริการของศูนย์ข้อมูล
ที่ปรึกษา
• พัฒนาขีดความสามารถที่ปรึกษา
ไทยให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
• พัฒนาฐานข้อมูลที่ปรึกษา
ด้านสาขาความเชี่ยวชาญของ
ที่ปรึกษา ระดับของที่ปรึกษา
กลุ่มที่ปรึกษาต่างประเทศ
ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และ
สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน
ของผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย
• เชื่อมโยงระบบ Web Service
กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา

• ปรับโครงสร้างศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ
• การ Outsource ให้หน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาดาเนินงานใน
งานบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
• การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการให้มีความเหมาะสม

1.2 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
ด้านการขึ้นทะเบียน และ
เพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษา

2. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสามารถ
บริหารจัดการตนเองได้

2.1ความสาเร็จในการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขกฎหมาย
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
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2.5 รายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์
ตารางที่ 2.6 แสดงรายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสม ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กาหนด
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

ยุทธศาสตร์ที่ 1
บริหาร
หนี้สาธารณะ
ให้มีต้นทุน
ที่เหมาะสม
ภายใต้กรอบ
ความเสี่ยง
ที่กาหนด

1. จัดหาเงินกู้
ให้เพียงพอตาม
ความต้องการ
เพื่อสนับสนุน
เศรษฐกิจและ
ส่งเสริม
การพัฒนา
ประเทศ

1.1 ร้อยละของการ
จัดหาเงินกู้ได้
ครบถ้วนตามความ
ต้องการภายใต้
ต้นทุนที่เหมาะสม
และความเสี่ยงที่
กาหนด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลยุทธ์

สนผ. /สบค. / จัดทาและทบทวน
สพต. /สจน.1 / แผนการบริหาร
สจน.2
หนีส้ าธารณะให้มี
ความยืดหยุ่น และ
สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนา
ประเทศ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การกู้เงินและบริหาร
ต้นทุนการกู้เงิน
ให้เหมาะสม

แผนงาน/โครงการ
แผนงาน
จัดทาและทบทวนแผนบริหาร
หนี้สาธารณะระยะปานกลาง
(แผนโครงการเงินกู้ระยะ 5 ปี)
แผนงาน
จัดทาแผนบริหารหนี้สาธารณะ
ประจาปีงบประมาณ
แผนงาน
จัดหาเงินกู้สาหรับรัฐบาล
(กู้ใหม่ + Rollover)
แผนงาน
จัดหาเงินกู้สาหรับให้รัฐวิสาหกิจ
กู้ต่อตามความต้องการของ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
แผนงาน
จัดหาเงินกู้สาหรับกลุ่มรัฐวิสาหกิจ
แผนงาน
ประเมินระดับความน่าเชื่อถือ
ของรัฐวิสาหกิจและเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการค้าประกัน
เงินกู้และให้กู้ต่อ

ระยะเวลาดาเนินการ
60

61

62

63

64

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประจา

สนผ. สบค..

งบประจา

สนผ.

งบประจา

สจน.1

งบประจา

สจน.1 / สจน.2 /
สบค. / สบป.

สจน.2
งบประจา และ
งบประมาณหมวด
ค่าใช้สอย
ค่าตอบแทน

สจน.2
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

กลยุทธ์

2. บริหารหนี้
สาธารณะและ
ใช้ประโยชน์
จากภาวะตลาด
ให้มีต้นทุน
ที่เหมาะสม
อยู่ในกรอบวินัย
การเงินการคลัง
และกรอบความ
เสี่ยงที่กาหนด

2.1 สัดส่วนหนี้
สาธารณะคงค้าง
ต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ
ณ ราคาประจาปี
(GDP)

สพต. / สนผ. / บริหารจัดการ
กบส./ สจน. 1/ หนีส้ าธารณะให้
สจน. 2
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่
ภายในกรอบวินยั
การเงินการคลังและ
กรอบความเสี่ยง
ที่กาหนด

2.2 สัดส่วนภาระ
หนี้ของรัฐบาลต่อ
ประมาณการ
รายได้ประจาปี
2.3 ความเสี่ยงด้าน
การปรับโครงสร้าง
หนี้
- อายุเฉลี่ยของหนี้
- สัดส่วนหนี้ทจี่ ะ
ครบกาหนดในแต่ละ
ช่วงเวลาตามที่
คณะกรรมการ
นโยบายและ
กากับการบริหาร
หนี้สาธารณะกาหนด

สพต./ สนผ. /
กบส./ สจน. 1/
สจน. 2
สพต. / สนผ. / ทบทวนกรอบวินัย
กบส./ สจน. 1/ การเงินการคลังให้
สจน. 2
เหมาะสม สอดคล้อง
กับสถานการณ์และ
ความเสี่ยงด้านหนี้
สาธารณะอย่าง
สม่าเสมอ

แผนงาน/โครงการ
แผนงาน
ปรับโครงสร้างหนี้เพื่อบริหาร
ความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบ
ความเสี่ยงที่คณะกรรมการ
กาหนด (Refinance)
โครงการ
โครงการกาหนดหลักเกณฑ์
การกู้เงินและแนวทางในการ
รายงานข้อมูลหนีข้ องหน่วยงาน
ในกากับดูแลของรัฐ
แผนงาน
บริหาร/ปรับโครงสร้างหนี้ของ
รัฐวิสาหกิจโดยใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสม
แผนงาน
การทบทวนและจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงหนี้สาธารณะ
ระยะกลาง

ระยะเวลาดาเนินการ
60

61

62

63

64

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประจา

สจน.1

งบประจา

กลุ่มกฎหมาย /
สจน.1

งบประจา

สจน.2

งบประจา

กบส.
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั
2.4 ความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สพต. / สนผ. /
กบส./ สจน. 1/
สจน. 2

- สัดส่วนหนี้สาธารณะ
ที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศเทียบกับ
หนี้สาธารณะทั้งหมด
- สัดส่วนหนี้สาธารณะ
ที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศต่อรายได้
จากการส่งออกสินค้า
และบริการ
2.5 ความเสี่ยงด้าน
สพต. / สนผ. /
อัตราดอกเบี้ย
กบส./ สจน. 1/
สจน. 2
– สัดส่วนหนี้อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
60

61

62

63

64

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงาน
กากับติดตามและรายงานความ
เคลื่อนไหวการบริหารความเสี่ยง
หนี้สาธารณะให้เป็นไปตามกรอบ
ที่ กพน. กาหนด

งบประจา

กบส.

โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ Risk
Model

งบดาเนินงาน

กบส.

– อายุเฉลี่ยของหนี้
ที่จะต้องปรับอัตรา
ดอกเบี้ย
- สัดส่วนของหนี้
ที่จะต้องปรับอัตรา
ดอกเบี้ยใน 1 ปี
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
3. สนับสนุน
การสร้างความ
เข้มแข็งในการ
ระดมทุนและ
บริหารหนี้ของ
รัฐวิสาหกิจ

ตัวชี้วดั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3.1 ร้อยละ
การกระจุกตัวของ
หนี้รัฐวิสาหกิจ
และบริหารจัดการ
หนี้ของรัฐวิสาหกิจ

สจน.2

3.2 จานวนรัฐวิสาหกิจ
ในกลุ่มเข้มแข็ง
จัดทา Rating
เพื่อเป็นการขยายฐาน
นักลงทุน

สจน.2

3.3 ระดับความ
พึงพอใจของ
รัฐวิสาหกิจต่อ สบน.
ในการให้คาปรึกษา
และเป็นพี่เลีย้ ง รวมทั้ง
การดาเนินการอื่น
เพื่อรองรับการ
ระดมทุน

สจน.2

กลยุทธ์
สนับสนุนการนา
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเงิน
มาใช้ เพื่อพัฒนาและ
เพิ่มความหลากหลาย
ในรูปแบบการจัดหา
เงินกู้รัฐวิสาหกิจ
ลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารความเสี่ยง
สนับสนุนการบูรณาการ
ฐานข้อมูลการติดตาม
ความคืบหน้าโครงการ
และความเสี่ยงทาง
เครดิตของรัฐวิสาหกิจ
(SOE Credit Risk)
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ การให้
คาปรึกษาและการ
เป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้
คาแนะนาด้านการ
บริหารหนี้

แผนงาน/โครงการ
โครงการ
โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ในการจัดหาและบริหารเงินกู้
ให้กับรัฐวิสาหกิจ

ระยะเวลาดาเนินการ
60

61

62

63

64

งบประมาณ
งบประจา +
งบโครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สจน.2
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
4. บริหารการ
ชาระหนี้ให้
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และผลักดันการ
เพิ่มงบชาระหนี้
ให้เพิ่มมากขึ้น
และสอดคล้อง
กับการก่อหนี้
ที่เพิ่มขึ้นเพื่อ
สร้างความยั่งยืน
ทางการคลัง

ตัวชี้วดั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4.1 ร้อยละของการ
บริหารงบชาระหนี้

สบช.

4.2 ร้อยละของการ
ชาระหนี้ที่ครบถ้วน
ถูกต้อง และตรงเวลา

สบช.

กลยุทธ์
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหาร
การชาระหนี้

สร้างทีมงานที่มีความ
เชี่ยวชาญและ
ปฏิบัติงานเชิงรุก

พัฒนาข้อมูลการ
ชาระหนี้ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
และรองรับการพัฒนา
ไปสู่ระบบเตือนภัยด้าน
การบริหารการชาระหนี้
(Early Warning System)
ผลักดันการเพิ่ม
งบประมาณในการ
ชาระหนี้ เพิ่มแหล่ง
เงินและช่องทางเพื่อ
นามาชาระหนี้

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
60

61

62

63

64

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนงาน
ศึกษาวิเคราะห์ภาระหนี้ เพื่อ
กาหนดแผนการชาระหนี้ และ
จัดทาคาขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ
แผนงาน
บริหารงบชาระหนี้ประจาปีงบประมาณ
และงบประมาณเหลือจ่าย
แผนงาน
กากับ ติดตามและรายงานผล
การชาระหนี้ พร้อมบทวิเคราะห์
แก่ผู้บริหาร
แผนงาน
การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
ด้านการบริหารเงินสดและการ
ชาระหนี้ และการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการ
เปลี่ยนแปลงของระบบการชาระหนี้

งบประจา

สบช.

งบประจา

สบช.

งบประจา

สบช.

งบประจา

สบช.

โครงการ
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลการชาระ
หนี้ของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพ

N/A
(ประมาณ
3,000,000 บาท)

สบช. ศทส.

โครงการ
การเผยแพร่ขอ้ มูล และประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงภาระหนี้และความเสี่ยง
อันเกิดจากการไม่รับงบชาระหนี้
โครงการ
โครงการศึกษาการปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์เพื่อเพิ่ม
แหล่งเงินและช่องทางในการชาระหนี้

งบประจา

สบช.

งบประจา

สบช. /กลุ่มกฎหมาย

30 | ห น้ า

ตารางที่ 2.7 แสดงรายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้เป็นศูนย์กลาง (Hub) ตลาดตราสารหนี้ใน
ภูมิภาคเอเชีย
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาตลาด
ตราสารหนี้ไทย
ให้เป็นศูนย์กลาง
(Hub) ตลาด
ตราสารหนี้
ในภูมิภาคเอเชีย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

1. ตลาดตราสาร
หนี้ไทยเป็นแหล่ง
ระดมทุนหลัก
ของรัฐบาลอย่าง
ยั่งยืน

1.1 Size ของตลาด
ตราสารหนี้รัฐบาล
(ปริมาณ)

สพต. / สจน.1

1.2 สัดส่วนของการ
ระดมทุนผ่านตลาด
ตราสารหนี้เทียบกับ
การระดมทุนทั้งหมด
1.3 ความเหมาะสม
ของขนาดต่อรุ่น

สพต.

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ระดมทุนและบริหาร
หนี้ผ่านตลาดตราสาร
หนี้อย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ พัฒนา
เครื่องมือและธุรกรรม
ตราสารหนี้และ
โครงสร้างพื้นฐานของ
ตลาดตราสารหนี้

แผนงาน
จัดทาแผนการระดมทุนที่
สอดคล้องกับภาวะและความ
ต้องการของตลาด
แผนงาน
พัฒนาเครื่องมือและธุรกรรมตรา
สารหนี้ให้เหมาะสม และตรงกับ
ความต้องการของตลาด
แผนงาน
กิจกรรมสื่อสารกับนักลงทุนและ
ผู้ค้าตราสารหนี้อย่างสม่าเสมอ
โครงการ
โครงการเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์
แก่นักลงทุนเป้าหมาย
โครงการ
โครงการศึกษารูปแบบการซื้อขาย
พันธบัตรออมทรัพย์ผ่านระบบ
อิเลคทรอนิกส์
แผนงาน
อานวยความสะดวก ลดอุปสรรค
ในการเข้าถึงการระดมทุน
แผนงาน
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
นักลงทุน สถาบันการเงิน องค์กร
และรัฐบาลต่างประเทศ

สพต.
ขยายฐานนักลงทุน
ในประเทศ

2. ตลาดตราสารหนี้
ไทยเป็นศูนย์กลาง
ตลาดตราสารหนี้
ในภูมิภาค

2.1 จานวนของ
International
Index ที่ตราสารหนี้
ของรัฐบาลได้บรรจุ
อยู่

สพต.

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานตลาด
ตราสารหนี้ไทยและ
ความเชื่อมโยงกับ
ตลาดตราสารหนี้
ระหว่างประเทศ

ระยะเวลาดาเนินการ
60

61

62

63

64

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประจา

สพต.

งบประจา

สพต. / สจน.1

งบประจา

สพต.

งบประจา

สพต.

งบประจา

สพต.

งบประจา

สพต.

งบประจา

สพต.
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั
2.2 Size ของตลาด
ตราสารหนี้ที่ออก
โดยนิติบุคคล
ต่างประเทศ
(ปริมาณ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สพต.

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

สร้างบทบาทนา
ในฐานะผู้ระดมทุน
ที่แข็งแกร่งในระดับ
นานาชาติ (Active
Player) สร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาตลาดและ
โครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อส่งเสริมการเป็น
ศูนย์กลางตลาด
ตราสารหนี้และ
ทบทวนแนวทาง
การออกตราสารหนี้
ในต่างประเทศ
อย่างสม่าเสมอ

แผนงาน
ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทุน
จากกลุ่มประเทศกลุ่ม CLMV
ผ่านตลาดตราสารหนี้ไทย และ
การศึกษาโอกาสในการระดมทุน
ของรัฐบาลไทยในตลาด
ต่างประเทศ

ระยะเวลาดาเนินการ
60

61

62

63

64

งบประมาณ
งบประจา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สพต.
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ตารางที่ 2.8 แสดงรายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการและติดตามประเมินผลโครงการเงินกู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
บริหารจัดการ
และติดตาม
ประเมินผล
โครงการเงินกู้
ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

1. วิเคราะห์
และบริหาร
จัดการโครงการ
เงินกู้ให้เป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.1 ร้อยละ
ความสาเร็จของ
โครงการเงินกู้ที่ได้มี
การวิเคราะห์และ
บริหารจัดการ
ตามขั้นตอนและ
กระบวนการ
ที่กาหนด
1.2 ร้อยละของ
ผลการเบิกจ่ายเงินกู้
เมื่อเปรียบเทียบกับ
แผนงาน

2. ติดตาม
ความก้าวหน้า
และประเมินผล

2.1 สัดส่วนโครงการ
เงินกู้/สัญญาเงินกู้ที่
ได้รับการติดตาม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สบค.

สบป.

ระยะเวลาดาเนินการ

แผนงาน/โครงการ

วิเคราะห์ และบริหาร
โครงการเงินกู้ให้
เป็นไปตามแผนงาน
และเป้าหมาย
ที่กาหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ (
แผนของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ/
แผนความต้องการกู้
เงิน 5 ปี ของ สบน.)

แผนงาน
เพิ่มบทบาทการวิเคราะห์โครงการ
การกาหนดแนวทางการระดมทุน
และการจัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อ
พัฒนาโครงการลงทุนภาครัฐ
ในเชิงรุก (Proacitve)

งบประจา

สบค.

แผนงาน
บริหารการเบิกจ่ายเงินกู้
ให้สอดคล้องกับแผนงาน
ความต้องการใช้เงิน และ
ตามความก้าวหน้าของโครงการ
รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ที่เกี่ยวข้อง
แผนงาน
การกาหนดกรอบการประเมินและ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
โครงการเพื่อติดตามประเมินผล
และรายงานผลโครงการเงินกู้
(โครงการตามนโยบายรัฐบาล
โครงการเร่งด่วน ขนาดของ
โครงการ(Size) ความเสี่ยงของ
โครงการ ฯลฯ)

งบประจา

สบป./สบค.

งบประจา

สบป. สนผ. สจน.1
สจน.2

สบป. / สนผ. / ติดตามความก้าวหน้า
สจน. 1/ สจน. 2 และประเมินผล
สัมฤทธิ์ของโครงการ
ลงทุนภาครัฐเพื่อสร้าง
ความยั่งยืนในการ
ดาเนินโครงการและ
การบริหารหนี้
สาธารณะ

60

61

62

63

64

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลยุทธ์
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

2.2 สัดส่วนโครงการ
เงินกู้/สัญญาเงินกู้ที่
ได้รับการประเมินผล
ตามแผนงานที่
กาหนด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลยุทธ์

สบป. / สนผ. / พัฒนาแนวทางในการ
สจน. 1/สจน. 2 ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
รวมทั้งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการติดตาม
และประเมินผล
โครงการ

แผนงาน/โครงการ
แผนงาน
การติดตามและรายงานผล
โครงการเงินกู้ตามมาตรา 17
โครงการ
โครงการศึกษาจัดทา และกาหนด
แบบจาลอง (Model) ในการ
ประเมินความคุ้มค่าของโครงการ
แผนงาน
แผนประเมินความคุ้มค่าของ
โครงการ
โครงการ
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการติดตาม
และประเมินผลโครงการ (IIPM)

ระยะเวลาดาเนินการ
60

61

62

63

64

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประจา/
งบภาษีท้องถิ่น

สจน.1 สจน.2 สนผ.
สบป.

งบภาษีท้องถิ่น
12,000,000 บาท

สบป.

งบประจา

สบป.

งบประมาณ
ประจาปี
4,400,000 บาท

สบป.
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ตารางที่ 2.9 แสดงรายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ระบบข้อมูลและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริม
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาบุคลากร
ระบบบริหาร
จัดการระบบ
ข้อมูลและ
เทคโนโลยีเพื่อ
ส่งเสริมองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์
1. ทรัพยากร
บุคคลมีความรู้
ความสามารถ
เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงมี
ความผูกพันต่อ
องค์กรและมี
วัฒนธรรมที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์โดย
ตระหนักถึง
คุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วดั
1.1 ร้อยละของ
บุคลากรที่มีผลการ
ประเมินการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล
ในระดับดีเด่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สลก.

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

เพิ่มศักยภาพบุคลากร
ให้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงใน
อนาคตและมีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

แผนงาน
แผนงานการพัฒนาบุคลากรของ
สบน.
โครงการ
โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อม
ในการเป็นผู้นาในอนาคต
แผนงาน
แผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของสบน.
แผนงาน
การจัดการความรู้ของ สบน.
- ปี 60-61 พัฒนาระบบ
สารสนเทศการจัดการความรู้ของ
สบน.
โครงการ
โครงการสรรหาเชิงรุก
แผนงาน
พัฒนาระบบเส้นทางความก้าวหน้า
Career path ของบุคลากร
แผนงาน
พัฒนาระบบการสอนงาน
Coaching บุคลากร
แผนงาน
พัฒนาระบบพี่เลี้ยงในการ
ปฏิบัติงาน Mentoring

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

ระยะเวลาดาเนินการ
60

61

62

63

64

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบพัฒนาบุคลากร

สลก.

3,000,000 บาท/ปี
งบประจา

สลก.

งบประจา

สลก.

งบประจา/งบลงทุน

กพร.

5,000,000.- บาท

สลก.

งบประจา

สลก.

งบประจา

สลก.

งบประจา

สลก.
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2. มีโครงสร้าง
องค์กร ระบบงาน
ที่มีความชัดเจน
มีความเหมาะสม
และสอดคล้อง
กับ
สภาพแวดล้อม
และภารกิจของ
องค์กร โดยยึด
หลักความ
โปร่งใสและธรร
มาภิบาลในการ
ดาเนินงาน

ตัวชี้วดั
1.2 ผลการสารวจ
ความผูกพันของ
บุคลากร
1.3 อัตราการ
หมุนเวียนของบุคลากร
(Employee
Turnover Rate)
2.1 ได้รับรางวัล
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (ราย
หมวด) ภายในปี
2564

2.2 คะแนนผลการ
ประเมินคารับรอง
การปฏิบัติราชการ
ของ สบน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สลก.

กพร. /
ทุกหน่วยงาน
ใน สบน.

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
60

61

62

63

64

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่งเสริมวัฒนธรรม
แผนงาน
องค์กรที่ดี และ
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างความผูกพัน ความผูกพันของบุคลากร สบน.
ของบุคลากรต่อ
องค์กร

งบประจา

พัฒนาองค์กรให้มี
ระบบงานและ
โครงสร้าง วัฒนธรรม
องค์กรที่ชัดเจน
โปร่งใส มีความ
เหมาะสมและ
สนับสนุนเป้าหมาย

โครงการ
โครงการศึกษาการปรับปรุง
โครงสร้างและระบบงาน
โครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ความเสี่ยง (Operation Risk)
และควบคุมภายใน

งบประจา

กพร.

งบประจา

กพร. กบส.

ทางยุทธศาสตร์ของ
องค์กร

แผนงาน
แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการรับรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)
แผนงาน
แผนงานการพัฒนากฎหมาย

งบประจา

กพร.

งบประจา

กลุ่มกฎหมาย

ปรับปรุง พัฒนางาน
ด้านกฎหมาย และ
งานด้านนิติกรรม
สัญญาให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ขององค์กร

สลก.
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ตัวชี้วดั
2.3 ผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and
Transparency
Assessment – ITA)
ของสานักงาน ป.ป.ท.

3. มีฐานข้อมูล
หนี้สาธารณะ
และฐานข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจของ สบน.
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ขององค์กร
สามารถนามาใช้
ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

3.1 ระดับ
ความสาเร็จของการ
จัดทารายงานข้อมูล
หนี้สาธารณะภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สลก. /
ทุกหน่วยงาน
ใน สบน.

ศทส. / ทุก
สานัก ศูนย์
กลุ่ม

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

พัฒนาระบบในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต
สร้างความโปร่งใสและ
ธรรมาภิบาล
ประชาสัมพันธ์ สร้าง
การรับรู้ในบทบาท
หน้าที่ ภารกิจ และ
ผลงานของสานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ
ให้เป็นที่รับรู้แก่
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
และประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง

แผนงาน
แผนปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
โครงการ
โครงการ สบน. คุณธรรม
โครงการ
โครงการเสริมสร้างวินัยการเงิน
การคลังด้านการก่อหนี้ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการ
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน
การกู้เงินและบริหารโครงการ
เงินกู้ต่างประเทศ
โครงการ
โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
ของหนี้สาธารณะ
แผนงาน
แผนงานรองรับการพัฒนาระบบ
New GFMIS THAI
โครงการ
โครงการวิจัยและวิชาการเพือ่
สนับสนุน การบริหารจัดการ
หนี้สาธารณะ
แผนงาน
แผนงานการพัฒนาช่องทาง
การเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะ
(Open Data)
โครงการ
โครงการบูรณาการฐานข้อมูล

พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนทศที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการ
หนี้สาธารณะและ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของสบน.
ให้มีความครบถ้วน
ถูกต้อง มีการบูรณา
การเชื่อมโยง
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ

ระยะเวลาดาเนินการ
60

61

62

63

64

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงานเลขานุการ
กรม

ปี 2560 : 300,000
บาท
งบภาษีท้องถิ่น
ปี 2560 :
1,000,000 บาท

สานักงานเลขานุการ
กรม
สจน. 1

งบภาษีท้องถิ่น
ปี 2560 :
1,219,000 บาท

สจน. 1

งบภาษีท้องถิ่น
ทุกสานัก ศูนย์ กลุ่ม
ประมาณ
5,000,000 บาท/ ปี
ศทส.
งบวิจัย

ทุกสานัก ศูนย์ กลุ่ม

ศทส.

22.00 ล้านบาท
(งบประมาณ)

ศทส.
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4. มีการนา
เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและ
เหมาะสม
มีความมั่นคง
ปลอดภัย และมี
เสถียรภาพ มา
ใช้สนับสนุน
การปฏิบัติงาน
อย่างเต็ม
ศักยภาพ

ตัวชี้วดั

4.1 ระดับความ
พึงพอใจของ
บุคลากร สบน. ต่อ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ศทส.

กลยุทธ์

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการองค์กร

แผนงาน/โครงการ
สารสนเทศภายในของ สบน.
(Internal Enterprise Service BUS)
โครงการ
โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ
ข้อมูลหนี้สาธารณะ (PDMODOC) เพื่อช่วยในการกาหนด
นโยบาย กลยุทธ์ การตัดสินใจของ
ผู้บริหาร และการเชื่อมโยงศูนย์
ข้อมูลภาครัฐ (Government
Data Center)
โครงการ
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางาน
โครงการ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
โครงการลงทุนภาครัฐ ระยะที่ 2
โครงการ
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพือ่ ศึกษา
สารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลอัตรา
ค่าจ้างที่ปรึกษา
โครงการ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เชิงบูรณาการด้านการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) และ
การจัดการความรู้ (KM)
โครงการ
โครงการพัฒนาและเพิ่ม

ระยะเวลาดาเนินการ
60

61

62

63

64

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

20.00 ล้านบาท
(งบประมาณ)

ศทส.

3.88 ล้านบาท

ศทส.

4.54 ล้านบาท
(งบประมาณ)

ศทส.

3.50 ล้านบาท
(งบประมาณ)

ศทส.

9.78 ล้านบาท
(ภาษีท้องถิ่น)

กตส. และ กพร.

1.50 ล้านบาท
(งบประมาณ)

กพร. ร่วมกับ ศทส.
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ตัวชี้วดั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้าน
การจัดการความรู้ (KM) ของ สบน.
โครงการ
โครงการอบรม GFMIS-TR ให้แก่
หน่วยงานภายใน/ภายนอก
โครงการ
โครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล

4.2 ความพึงพอใจ
ของบุคคลภายนอก
ต่อระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
คุณภาพของ
ฐานข้อมูล สบน.

ศทส.

โครงการ
โครงการจัดทาระบบเว็บไซต์ของ
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อ
รองรับยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล
โครงการ
โครงการศึกษาและพัฒนา
กระบวนงานและข้อมูลด้านหนี้
สาธารณะให้รองรับเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการเงิน (Financial
Technology: Fin-Tech)
โครงการ
โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
เข้าสู่ Mobile Platform
โครงการ
โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ

ระยะเวลาดาเนินการ
60

61

62

63

64

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2560 : 0.29 ลบ ศทส.
ปี 2561 : 0.13 ลบ
ปี 2562-2564 :
0.30 ลบ. ต่อปี
(งบประมาณ)
ปี 2560 : 0.39 ลบ. ศทส.
(ค่าธรรมเนียม)
ปี 2561-2564 :
0.60 ลบ. ต่อปี
(งบประมาณ)
4.00 ล้านบาท
ศทส.
(งบประมาณ)
3.00 ล้านบาท
(งบประมาณ)

ศทส.

3.00 ล้านบาท
(งบประมาณ)

ศทส.

6.00 ล้านบาท
(งบประมาณ)

ศทส.
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ตัวชี้วดั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
60

61

62

63

64

งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สาหรับอาคารสานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ (ใหม่)
โครงการ
โครงการจัดทาห้องปฏิบัติการ
GFMIS-TR Training center
โครงการย่อย
โครงการพัฒนาระบบนาเข้า
แผนงาน/โครงการเพื่อจัดทา
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ และ
รายงานผลการดาเนินการตาม
แผนการบริหารหนี้สาธารณะ
โครงการ
โครงการปรับปรุงระบบการ
ประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจเป็น
วิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Bidding:e-Bidding)*
โครงการ
โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการคานวณค่าธรรมเนียม
การค้าประกันและให้กู้ตอ่ และ
ระบบฐานข้อมูลการวิเคราะห์
ความเสี่ยงทางเครดิต
โครงการ
โครงการจัดทาศูนย์ปฏิบัติการด้าน
การเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
(BOT-EFS)

6.50 ล้านบาท
(งบประมาณ)

ศทส.

8,500,000 บาท

สนผ. ร่วมกับ ศทส.

0.10 ล้านบาท
(งบประมาณ)

สจน.2 ร่วมกับ ศทส.

1.50 ล้านบาท
(งบประมาณ)

สจน.2 ร่วมกับ ศทส.

2.00 ล้านบาท
(งบประมาณ)

สจน.1 สจน.2
ร่วมกับ ศทส.

40 | ห น้ า

ตารางที่ 2.10 แสดงรายละเอียดแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่ปรึกษา ขยายโอกาส
ไปสู่ระดับอาเซียน และสามารถบริหารจัดการตนเองได้
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาศูนย์ข้อมูล
ที่ปรึกษา ให้เป็น
ศูนย์กลางข้อมูล
ที่ปรึกษา ขยาย
โอกาสไปสู่ระดับ
อาเซียน และ
สามารถบริหาร
จัดการตนเองได้

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. พัฒนาศูนย์ 1.1 ความพึงพอใจ
ข้อมูลที่ปรึกษา ของผูร้ ับบริการศูนย์
ให้เป็นศูนย์กลาง ข้อมูลที่ปรึกษา
ข้อมูลที่ปรึกษา
ขยายโอกาสไปสู่
ระดับอาเซียน

ศูนย์ข้อมูล
ที่ปรึกษา

1.2 ระดับความ
ครบถ้วน ถูกต้อง
และสมบูรณ์ของ
ฐานข้อมูลที่ปรึกษา

ศูนย์ข้อมูล
ที่ปรึกษา

กลยุทธ์
พัฒนาคุณภาพการ
บริการของศูนย์ข้อมูล
ที่ปรึกษา โดยนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ใน
การให้บริการ
พัฒนาระบบงาน
ในการปฏิบัติงานและ
ให้บริการของศูนย์
ข้อมูลที่ปรึกษา
พัฒนาขีดความสามารถ
ที่ปรึกษาไทยให้มี
ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
พัฒนาฐานข้อมูล
ที่ปรึกษา ด้านสาขา
ความเชี่ยวชาญ
ระดับของที่ปรึกษา
กลุ่มที่ปรึกษา

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
60

61

62

63

64

งบประมาณ

แผนงาน
ให้บริการขึ้นทะเบียน และ
เพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษา

แผนงาน
แผนงานพัฒนาฐานข้อมูล
ที่ปรึกษาไทยให้รองรับสาหรับ
การส่งเสริมศักยภาพที่ปรึกษา
เพื่อการขยายโอกาสสู่ระดับ
อาเชียน
ต่างประเทศ ให้มีความ โครงการ
ครบถ้วน สมบูรณ์ และ โครงการปรับปรุงและพัฒนา
สอดคล้องกับความ
ระบบฐานข้อมูลของศูนย์ขอ้ มูล
ต้องการใช้งานของ
ที่ปรึกษา
ผู้รับบริการและผู้มี
โครงการ
ส่วนได้ส่วนเสีย
นาระบบเทคโนโลยีเข้ามาอานวย
เชื่อมโยงระบบ Web ความสะดวกในการให้บริการศูนย์
Service กับหน่วยงาน ข้อมูลที่ปรึกษา (Mobile
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Application ปี 61)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา

7,757,500 บาท

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา

3.00 ล้านบาท
(งบประมาณ)

ศทส./ ศูนย์ข้อมูลที่
ปรึกษา
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

2. เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้
ศูนย์ข้อมูลที่
ปรึกษาสามารถ
บริหารจัดการ
ตนเองได้

2.1ความสาเร็จใน
การขับเคลื่อนการ
แก้ไขกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการ
ดาเนินงานของศูนย์
ข้อมูลที่ปรึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศูนย์ข้อมูล
ที่ปรึกษา

กลยุทธ์
ปรับโครงสร้างศูนย์
ข้อมูลที่ปรึกษา เพื่อ
ยกระดับการบริหาร
จัดการ
การ Outsource
ให้หน่วยงานภายนอก
เข้ามาดาเนินงานใน
งานบริการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการให้มีความ
เหมาะสม

แผนงาน/โครงการ
โครงการ
โครงการศึกษา สารวจและ
วิเคราะห์ข้อมูลอัตราค่าจ้าง
ที่ปรึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ
60

61

62

63

64

งบประมาณ
3,500,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
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