
กระทรวงการคลัง   สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ    

นโยบายที่  4  นโยบายเศรษฐกิจ

ประเด็นนโยบาย (ยอย)  ที่ 4.1  นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค 

หนวย : ลานบาท

เปาหมาย เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ

เชิงนโยบาย/ กระทรวง/หนวยงาน กิจกรรม นอก นอก

กลยุทธ - วิธีการ งปม. งปม.

รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น 180,419.5000   -            180,419.5000   198,032.9974   -            198,032.9974   สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เปาหมายเชิงนโยบาย 1. เปาหมายการใหบริการ

�  สรางความยั่งยืนทางการคลัง     กระทรวงการคลัง : 

�  รักษาเสถียรภาพภาคการเงิน     - เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน

      ตลาดทุน     - ประเทศมีผลิตภาพและความสามารถ

��  รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ       ในการแขงขันสูงขึ้น

      ในภาพรวม     ตัวชี้วัด :

กลยุทธ -วิธีการ     หนี้สาธารณะคงคางตอผลิตภัณฑ ไมเกิน 50 60

กระทรวงการคลัง :     มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจําป รอยละ

�  รักษาวินัยทางการคลังของ     1.1 เปาหมายการใหบริการ

     ประเทศ          สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ :

   บริหารรายจายและหนี้สาธารณะ            เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 1.1.1  ผลผลิต/โครงการ :

     อยางมีประสิทธิภาพ               ใหมีตนทุนต่ําและอยูภายใต           1) การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

   ประสานนโยบายการคลังและ               กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม           2) การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ โดย

     ระบบการเงินรวมทั้งตลาดทุน            เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้           กิจกรรม : 1) สํานักจัดการหนี้ 1

     และประกันภัย               ใหเปน 1 ใน 3 เสาหลัก           1) จัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 2) สํานักจัดการหนี้ 2

   สงเสริมการเจริญเติบโตทาง               ทางการเงิน เพื่อเสริมสราง                ประจําปงบประมาณ 3) สํานักนโยบายและแผน

     เศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ               ความแข็งแกรงของระบบการเงิน           2) จัดทําแผนกลยุทธ (Strategic Plan) 4) สํานักบริหารการชําระหนี้ 

   บริหารบนฐานความรู            เพื่อจัดหาเงินกูสมทบคาใชจาย                และกําหนดตัวชี้วัด (Key Indicators) 5) สํานักบริหารการระดมทุน

     (Knowledge Based Management)               ในการลงทุนสําหรับโครงการ                ในการบริหารหนี้และความเสี่ยง      โครงการลงทุนภาครัฐ

   สรางการเปลี่ยนแปลง               พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ           3) จัดทําแผนการลงทุนโครงการ 6) สํานักพัฒนาตลาดตราสารหนี้

   สงเสริมธรรมาภิบาล               การดําเนินงานอื่นตามนโยบาย               ตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 7) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

   บริหารแบบบูรณาการ               ของรัฐบาล               ภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจ

   บริหารดวยเทคโนโลยีทันสมัย            เพื่อจัดใหมีระบบขอมูลและ               กระทรวงการคลังกูเงิน เพื่อฟนฟู

              เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย               และเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

              และสรางความเชื่อมโยง                พ.ศ. 2552

              ในการทํางาน

รวม งปม. รวม

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

คาเปาหมายของตัวชี้วัด
ปงบประมาณ/แหลงเงิน

ผูรับผิดชอบ
2552 2553

หนวยนับ 2552 2553 งปม.

-               86.8290               99.6600               -               99.6600               86.8290               

1

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ



กลยุทธ -วิธีการ           ตัวชี้วัด :           4) จัดทําแผนการระดมทุนโครงการ

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ :           1) ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน               ตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 

   บริหารจัดการหนี้สาธารณะ                ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ               ภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจ

     ในเชิงรุก                ประจําปงบประมาณ เชน               กระทรวงการคลังกูเงิน เพื่อฟนฟู

   เพื่อพัฒนาตลาดแรกใหมี                1.1 ภาระหนี้ตองบประมาณอยูภายใต รอยละ 15 15               และเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

     ประสิทธิภาพเพื่อใหมีอุปทาน                       กรอบความยั่งยืนทางการคลัง                พ.ศ. 2552

     แกตลาดอยางตอเนื่องและ                1.2  รอยละของวงเงินการบริหาร รอยละ 100 100           5) จัดทําแผนการกูเงินใหสอดคลองกับ

     หลากหลาย                       การชําระหนี้ของรัฐบาล                แผนการบริหารหนี้สาธารณะ

   พัฒนากลไกตางๆ เพื่อใหเกิด                1.3  ระดับความสําเร็จของการจัดทํา ระดับ 5 5           6) พัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยี

     สภาพคลองในตลาดรอง                       แผนการบริหารหนี้สาธารณะ                สารสนเทศที่ทันสมัยและสราง

   พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน                เปนตน                ความเชื่อมโยงในการทํางาน

     ตลาดตราสารหนี้           2) ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน

   พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ                ตามแผนกลยุทธ (Strategic Plan)

     และทรัพยากรมนุษย                และกําหนดตัวชี้วัด (Key Indicators)

   จัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสม                ในการบริหารหนี้และความเสี่ยง  เชน

   สงเสริมและพัฒนาระบบ                2.1  ระดับความสําเร็จของการ ระดับ  - 5

     เทคโนโลยีสารสนเทศ                       พัฒนาแบบจําลองบริหาร

   เรงรัดการดําเนินงานโครงการ                       ความเสี่ยง (Risk Model)

     ตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง                เปนตน

     2555           3)  ระดับความสําเร็จในการ

   เผยแพรความรูเกี่ยวกับการ                จัดทําแผนการกูเงินใหสอดคลองกับ

     กอหนี้และหนี้สาธารณะ                แผนการบริหารหนี้สาธารณะ เชน

   การบริหารทรัพยากรบุคคล                 3.1 รอยละความสําเร็จในการออก รอยละ ระดับ 5 100

                     พันธบัตรรัฐบาลเพื่อใชเปน

                     อัตราดอกเบี้ยอางอิง

                3.1 รอยละความสําเร็จในการออก รอยละ  - 100

                     พันธบัตรรัฐบาลประเภท

                     อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

               เปนตน

2

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ



          4) รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ รอยละ 75 75

               ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

          5) ระดับความสําเร็จในจัดทําแผนการลงทุน ระดับ  - 5

              และแผนการระดมทุนโครงการตาม

              แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 

              ภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจ

              กระทรวงการคลังกูเงิน เพื่อฟนฟู

              และเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

               พ.ศ. 2552

          6) ระดับความสําเร็จในการพัฒนา ระดับ 5 5

               ระบบขอมูลและเทคโนโลยี

               สารสนเทศที่ทันสมัยและสราง

               ความเชื่อมโยงในการทํางาน

รายการคาดําเนินการภาครัฐ            เพื่อการชําระหนี้ใหถูกตองตรงตาม 1.1.2  ผลผลิต/โครงการ :

              กําหนดเวลาและเปนไปตามเงื่อนไข           การบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล 180,319.8400     -               180,319.8400     197,946.1684     -               197,946.1684     สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

              ของแหลงเงิน           กิจกรรม : โดย

          บริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล 1) สํานักจัดการหนี้ 1

2) สํานักจัดการหนี้ 2

3) สํานักบริหารการชําระหนี้ 

3

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ



นโยบายที่ 1 ฟนฟูความเชื่อมั่นของประเทศ

ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 1.14 เรงรัดการลงทุนที่สําคัญของประเทศ หนวย : ลานบาท

เปาหมาย เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ

เชิงนโยบาย กระทรวง/หนวยงาน หนวย 2551 2552 2553 2554 รวม กิจกรรม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม

นับ งปม. งปม. งปม. งปม. งปม. ทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น - - - - - - - - - - - - - - - สบน.

การลงทุนและพัฒนาเชื่อมโยง 1. เปาหมายการใหบริการ

โครงขายการคมนาคมขนสง     กระทรวงการคลัง : 

ในเสนทางและรูปแบบการให     เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลัง

บริการที่เหมาะสม เพื่ออํานวย     และการเงิน และประเทศมี

ความสะดวกในการขนสงคน     ผลิตภาพและความสามารถ

และสินคา ยกระดับคุณภาพ     ในการแขงขันสูงขึ้น

ชีวิตของประชาชน     ตัวชี้วัด :

    หนี้สาธารณะคงคางตอ ไมเกิน 50 50 50 50 50

    ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ รอยละ

    ณ ราคาประจําป

    1.1 เปาหมายการใหบริการ 1.1.1 ผลผลิต/โครงการ :

          สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ :            การระดมทุนตามแหลงเงินทุน - - - - - - - - - - - - - - - สบน.

          เพื่อจัดหาเงินกูสมทบคาใชจาย            ที่เหมาะสมในกรอบระยะเวลา

          ในการลงทุนสําหรับโครงการ            ดําเนินการ 5 ป 

          พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม            กิจกรรม :

          และการดําเนินงานอื่นตาม            จัดทําแผนการระดมทุนตาม

          นโยบายของรัฐบาล            แหลงเงินทุนที่เหมาะสม

          ตัวชี้วัด :            ในกรอบระยะเวลาดําเนินการ

          ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน ระดับ 5 5 5 5 5            5 ป

          ตามแผนการระดมทุนตามแหลง

          เงินทุนที่เหมาะสมในกรอบระยะ

          เวลาดําเนินการ 5 ป

หมายเหต ุ: 1 . สบน.  = สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

                   2. ใชงบประมาณรวมกับนโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 3.1 นโยบายการเงินการคลัง ภายใต สบน.

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2554

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กระทรวงการคลัง

ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2551-2554
คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ปงบประมาณ 2551

ปงบประมาณ/แหลงเงิน

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

8 เมษายน 2551



นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ

ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 3.1 นโยบายการเงินการคลัง หนวย : ลานบาท

เปาหมาย เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ

เชิงนโยบาย กระทรวง/หนวยงาน หนวย 2551 2552 2553 2554 รวม กิจกรรม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม

นับ งปม. งปม. งปม. งปม. งปม. ทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น 159,917.51 -            159,917.51 180,725.11 -            180,725.11 286,110.60 -            286,110.60 219,195.89 -            219,195.89 845,949.11 -            845,949.11 สบน.

เศรษฐกิจเจริญเติบโต 1. เปาหมายการใหบริการ

อยางตอเนื่องและ     กระทรวงการคลัง : 

มีเสถียรภาพ     เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลัง

    และการเงิน และประเทศมี

    ผลิตภาพและความสามารถ

    ในการแขงขันสูงขึ้น

    ตัวชี้วัด :

    หนี้สาธารณะคงคางตอ ไมเกิน 50 50 50 50 50

    ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ รอยละ

    ณ ราคาประจําป

    1.1 เปาหมายการใหบริการ 1.1.1 ผลผลิต/โครงการ :

          สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ :           1) การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 61.78            -              61.78            405.27          -              405.27          79.42            -              79.42            121.31          -              121.31          667.78          -              667.78          สบน.

          1) เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะ           2) การพัฒนาตลาดตราสารหนี้

               ใหมีตนทุนต่ําและอยูภายใต           กิจกรรม :

               กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม           1) จัดทําแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

          2) เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้                ประจําปงบประมาณ

               ใหเปน 1 ใน 3 เสาหลักของ           2) จัดทําแผนกลยุทธ (Strategic Plan)

               ระบบการเงินที่แข็งแกรง                และกําหนดตัวชี้วัด (Key Indicators)

          3) เพื่อจัดหาเงินกูสมทบคาใชจาย                ในการบริหารหนี้และความเสี่ยง

               ในการลงทุนสําหรับโครงการ           3) จัดทําแผนการระดมทุนตาม

               พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ                แหลงเงินทุนที่เหมาะสมในกรอบ 

               การดําเนินงานอื่นตามนโยบาย                ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป

               ของรัฐบาล           4) จัดทําแผนการดําเนินงานประจําป

          4) เพื่อจัดใหมีระบบขอมูลและ                ใหสอดคลองกับความกาวหนาของ

               เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย                การดําเนินงานตามแผนพัฒนา

               และสรางความเชื่อมโยงในการ                ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 

               ทํางาน                ฉบับที่ 2

          ตัวชี้วัด :           5) พัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยี

          1) ระดับความสําเร็จในการ                สารสนเทศที่ทันสมัยและสราง

               ดําเนินงานตามแผนการบริหาร                ความเชื่อมโยงในการทํางาน

               หนี้สาธารณะประจําป

               งบประมาณ เชน  

               (1) ภาระหนี้ตองบประมาณอยูภายใต รอยละ 15 15 15 15 15

                     กรอบความยั่งยืนทางการคลัง 

               (2) การลดยอดหนี้คงคาง ลานบาท 9,300 N/A N/A N/A N/A

               (3) การลดภาระดอกเบี้ย ลานบาท 525 N/A N/A N/A N/A

               (4) วงเงินการบริหารหนี-้ รอยละ 85 N/A N/A N/A N/A

ปงบประมาณ 2551

ปงบประมาณ/แหลงเงิน

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2554

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กระทรวงการคลัง

ผูรับผิดชอบ
ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2551-2554

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

8 เมษายน 2551



นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ

ประเด็นนโยบาย (ยอย) ที่ 3.1 นโยบายการเงินการคลัง หนวย : ลานบาท

เปาหมาย เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ

เชิงนโยบาย กระทรวง/หนวยงาน หนวย 2551 2552 2553 2554 รวม กิจกรรม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม งปม. นอก รวม

นับ งปม. งปม. งปม. งปม. งปม. ทั้งสิ้น

ปงบประมาณ 2551

ปงบประมาณ/แหลงเงิน

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2554

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กระทรวงการคลัง

ผูรับผิดชอบ
ปงบประมาณ 2552 ปงบประมาณ 2553 ปงบประมาณ 2554 ปงบประมาณ 2551-2554

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

                     สาธารณะเมื่อเทียบกับแผน

               เปนตน

          2) ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน ระดับ 5 5 5 5 5

               ตามแผนกลยุทธ (Strategic Plan) 

               และกําหนดตัวชี้วัด (Key 

               Indicators) ในการบริหารหนี้และ

               ความเสี่ยง

          3) ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน ระดับ 5 5 5 5 5

               ตามแผนการระดมทุนตามแหลง

               เงินทุนที่เหมาะสมในกรอบ

               ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป

          4) ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน ระดับ 5 5 5 5 5

               ตามแผนการดําเนินงานประจําป

               ใหสอดคลองกับความกาวหนา

               ของการดําเนินงานตามแผน

               พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

               ฉบับที่ 2

          5) ระดับความสําเร็จในการพัฒนา ระดับ 5 5 5 5 5

               ระบบขอมูลและเทคโนโลยี

               สารสนเทศที่ทันสมัยและสราง

               ความเชื่อมโยงในการทํางาน

ภารกิจพื้นฐาน           ผลผลิต/โครงการ :

ที่สอดคลองกับ           การบริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล 159,855.73  -              159,855.73  180,319.84  -              180,319.84  286,031.18  -              286,031.18  219,074.58  -              219,074.58  845,281.33  -              845,281.33  สบน.

เปาหมาย           กิจกรรม :

เชิงนโยบาย           บริหารการชําระหนี้ของรัฐบาล

หมายเหตุ : สบน.  = สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

8 เมษายน 2551
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