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แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2548-2551) 
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

 
 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปนหนวยงานที่มีภารกิจในการเสนอแนะนโยบาย วางแผน และ

กําหนดกลยุทธในการดําเนินการในดานตางๆ ดังนี้ (1) การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ (2) การบริหาร 
ภาระผูกพันของกระทรวงการคลัง การค้ําประกัน และการใหกูตอ รวมทั้งความเสี่ยงดานตางๆ ของการจัด
การหนี้สาธารณะ (3) พิจารณาความเหมาะสมของแหลงการระดมเงินใหแกโครงการลงทุนของภาครัฐและ
ดําเนินการกูเงินใหแกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อสมทบคาใชจายในการลงทุนในโครงการ 
ดังกลาว ตลอดจนจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศดานหนี้สาธารณะของประเทศ (4) การพัฒนาตลาด 
ตราสารหนี้ในประเทศ และ (5) พัฒนาศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทยใหเปนศูนยในระดับภูมิภาค และสงเสริมกิจ
การที่ปรึกษาไทยใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศ 
 

วิสัยทัศนของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 “ เปนองคกรที่ไดรับความนาเชื่อถือในระดับสากล ในการเสนอแนะนโยบายและดําเนินการกอหนี้ 

และบริหารหนี้สาธารณะ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประเทศ มีระบบการบริหารจัดการที่มี 
ประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ” 
 

ความเชื่อมโยงระหวางแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
1. การลดยอดหนี้คงคางและภาระดอกเบี้ย  
    1.1 ลดยอดหนี้คงคาง (ลานบาท) 
    1.2 ลดภาระดอกเบี้ย (ลานบาท) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
การบริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก  
Pro-active Debt Management) 
 
 

2. ความกาวหนาในการกําหนดแผนกลยุทธและตัวช้ีวัด 
    ในการบริหารความเสี่ยง  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศใหเปน
ศูนยกลางระดมทุนในระดับภูมิภาค 

1. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนการพัฒนา 
  ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ  ฉบับที่ 2  

    (พ.ศ. 2548 – 2557)   
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
การจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน 

1. ผลการดําเนินการจัดหาเงินกูเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
    สังคม และการดําเนินงานอื่นตามนโยบายของรัฐบาล  
    (ลานบาท) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสาร
สนเทศ 

1. รอยละของความกาวหนาในการพัฒนาระบบขอมูล 
 และสารสนเทศ และศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 
 

การบริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก (Proactive Debt Management) 
มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามเลขรหัสอางอิง ดังนี้ 

03-13-081 
 

เปาประสงค • เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะใหมีตนทุนต่ํา  
และอยูภายใตกรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม 

 

เปาหมาย ตัวชี้วัด 
2548 2549-2551 

1. การลดยอดหนี้คงคางและภาระดอกเบี้ย *       
 1.1 ลดยอดหนี้คงคาง (ลานบาท) 23,000 n.a. 
 1.2 ลดภาระดอกเบี้ย (ลานบาท) 5,000 n.a. 

2. ความกาวหนาในการกําหนดแผนกลยุทธ   
    และตัวช้ีวัดในการบริหารความเสี่ยง 

n.a. 

หมายเหต:ุ  * การลดยอดหนี้คงคางและภาระดอกเบี้ยในชวงป 2549 – 2551  อาจมีวงเงินที่มากกวาหรือนอยกวาป 2548  
                      ซึ่งไมสามารถกําหนดคาเปาหมายในชั้นนี้ได เนื่องจาก 

 1. อัตราดอกเบี้ยที่มีใน Portfolio คอนขางต่ํา ขณะที่แนวโนมอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น 
 2. การเจรจากับแหลงเงินกู เพื่อชําระคืนหนี้กอนครบกําหนดเจรจาไดยากเนื่องจากผูใหกูจะเสียเปรียบ  

                           และบางสัญญาจะคิดคาธรรมเนียมในอัตราคอนขางสูง 
 3. เงินกู JBIC มีสัดสวนคอนขางมากใน Portfolio และสัญญาเงินกูไมมีเงื่อนไขใหทํา Prepay ซึ่งไดเจรจา 

                           ทําความตกลงในหลักการ แตผลการพิจารณาจะขึ้นอยูกับสถานะการเบิกจายเงินกูตองสูงกวาการชําระคืน 
                           และญี่ปุนจะแจงผลการพิจารณาเปนป ๆ โดยมีขอจํากัดเพิ่มขึ้น  

 4. การกําหนดคาเปาหมายจะพิจารณาจากปจจัยประกอบภายนอก ไดแก เงื่อนไขเงินกู ฐานะการเงินการคลัง 
                           ของประเทศ ภาวะตลาดเงินทุน แนวโนมอัตราดอกเบี้ย  

 5. งบชําระหนี้ที่ไดรับมีจํานวนจํากัดยิ่งขึ้น และการกําหนดนโยบายใหทํา Refinance หรือ Roll Over  
                           เงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุล ในขณะที่รัฐบาลจัดทํางบประมาณแบบสมดุล จะมีผลตอภาระหนี้ในอนาคต 
 

กลยุทธหลัก 
• การบริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก 

เจาภาพหลัก 
• สํานักนโยบายและแผน 
• สํานักเงินกูโครงการ 
• สํานักเงินกูตลาดเงินทุนตางประเทศ 
• สํานักเงินกูในประเทศ 
• สํานักบริหารการชําระหนี้และสารสนเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 

 
การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศใหเปนศูนยกลางระดมทุนในระดับภูมิภาค 

มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามเลขรหัสอางอิง ดังนี้ 
03-13-084 
 

เปาประสงค • เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ใหเปน 1 ใน 3 เสาหลัก  
เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงของระบบการเงิน 

 
ตัวชี้วัด เปาหมาย 2548-2551 

• ความกาวหนาของการดําเนินงานตาม 
 แผนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ  
 ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2548 – 2557) 

 

n.a. 

 
กลยุทธหลัก 

• พัฒนาตลาดแรกใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมีอุปทานแกตลาดอยางตอเนื่องและหลากหลาย 
• พัฒนากลไกตางๆ เพื่อใหเกิดสภาพคลองในตลาดรอง 
• พัฒนาโครงสรางพื้นฐานตลาดตราสารหนี้ 
• พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรมนุษย 

เจาภาพหลัก 
• สํานักนโยบายและแผน 
• สํานักเงินกูในประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 

 
การจัดหาแหลงเงินทุนท่ีเหมาะสมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน 

มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามเลขรหัสอางอิง ดังนี้ 
03-13-082 
 

เปาประสงค • เพื่อจัดหาเงินกูสมทบคาใชจายในการลงทุนสําหรับ 
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการ 

      ดําเนินงานอื่นตามนโยบายของรัฐบาล 
 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 2548-2551 
• ผลการดําเนินการจัดหาเงินกูเพื่อการพัฒนา 
     เศรษฐกิจและสังคม และการดําเนินงานอื่น 
     ตามนโยบายของรัฐบาล  (ลานบาท) * 

400,000 

หมายเหตุ: *  การกําหนดวงเงินเปาหมายป 2548 – 2551 เปนเพียงตัวเลขประมาณการในเบื้องตน เนื่องจาก 
1. วงเงินกูใน Mega Project และการลงทุนตามนโยบายของรัฐบาลในชั้นนี้ยังไมมีความชัดเจน และตอง 

                          ขึ้นอยูกับผลการศึกษาความเปนไปไดและรายละเอียดของโครงการ 
2. การกูเงินในแตละปจะพิจารณาปจจัยภายนอก ไดแก 1) นโยบายเรงดวนของรัฐบาล 2) ฐานะการเงินการคลัง 

                          ของประเทศ และ 3) ภาวะตลาดการเงินทั้งในและนอกประเทศ 
 
กลยุทธหลัก 

• จัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสม 
เจาภาพหลัก 

• สํานักเงินกูโครงการ 
• สํานักเงินกูในประเทศ 
• สํานักเงินกูตลาดเงินทุนตางประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 

 
การพัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ตามเลขรหัสอางอิง ดังนี้ 
03-13-086 
 

เปาประสงค • เพื่อจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและ 
สรางความเชื่อมโยงในการทํางาน และยกระดับ 
ขีดความสามารถของศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย 
ใหเปนศูนยในระดับภูมิภาค 

 
ตัวชี้วัด เปาหมาย 2548-2551 

• รอยละของความกาวหนาในการพัฒนา 
 ระบบขอมูลและสารสนเทศ และศูนยขอมูล 
 ที่ปรึกษาไทย 

n.a. 

 
กลยุทธหลัก 

• สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทยอยางตอเนื่อง 
 

เจาภาพหลัก 
• สํานักบริหารการชําระหนี้และสารสนเทศ 
• ศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย สํานักเงินกูโครงการ 
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งบประมาณตามยุทธศาสตรของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

 
งบประมาณตาม 

ประเด็นยุทธศาสตร 
* งบประมาณรวม    
          (บาท) 

2548 2549 2550 2551 

ประเด็นที่ 1 
การบริหารจัดการ 
หนี้สาธารณะในเชิงรุก 
(Pro-active Debt 
Management) 
(03-13-081) 

     

ประเด็นที่ 2 
การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 
ในประเทศใหเปนศูนยกลาง
ระดมทุนในระดับภูมิภาค 
(03-13-084) 

     

ประเด็นที่ 3 
การจัดหาแหลงเงินทุนที่
เหมาะสมเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน 
(03-13-082) 

     

ประเด็นที่ 4 
การพัฒนาระบบขอมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(03-13-086) 

     

รวม      

 
หมายเหตุ:  เพื่อการจัดการงบประมาณของสํานักงบประมาณ 

 
หมายเหตุ  : ..ในสวนรายละเอียดของงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรประมาณการใชวิธีปนสวน เนื่องจาก 

สบน. ไมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายตามประเด็นยุทธศาสตร แตไดรับจัดสรรฯ ตามหมวด 
รายจายที่กําหนดโดยสํานักงบประมาณ  
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งบประมาณภารกิจประจํา **งบประมาณ
รวม 

 (บาท) 

2548 2549 2550 2551 

1. งบบุคลากร (เงินเดือน คาจาง 
      ประจํา/ ช่ัวคราว) 

139,564,000 19,561,000       37,893,000   39,960,000   42,150,000  

2. งบดําเนินการ (คาตอบแทน  
    ใชสอยวัสดุ  คาสาธารณูปโภค) 

51,050,180       9,404,100         12,690,080    13,874,000   15,082,000  

3. งบลงทุน (คาครุภัณฑ ที่ดิน 
     สิ่งกอสราง) 

59,953,900 2,204,700 53,749,200 2,000,000 2,000,000 

4. งบรายจายอื่น (เชน คาเดินทาง  
    งบจาง  ผูเช่ียวชาญศึกษาวิจัย) 

587,825,526,261 128,079,277,000 155,808,875,614 165,515,963,925 138,421,409,722 

รวม 588,076,094,341 128,110,446,800 155,913,207,894 165,571,797,925 138,480,641,722 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  **  งบประมาณภารกิจประจําของจังหวัดเปนงบที่ตั้งไวในกระทรวง กรม  แตใหนํามาแสดงเปน 
                          งบประมาณของกลุมจังหวัด เพื่อแสดงใหเห็นตนทุนในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของ 
                           กลุมจังหวัด   
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  พ.ศ. 2548 -2551 

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
วิสัยทัศน 

“ เปนองคกรที่ไดรับความนาเชื่อถือในระดับสากล ในการเสนอแนะนโยบายและดําเนินการกอหนี้และบริหารหนี้สาธารณะ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประเทศ  
มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ” 

ประเด็นยุทธศาสตร
สํานักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายป 
2548 - 2551 

2548 2549 2550 2551 กลยุทธ เจาภาพ 

1.1  การลดยอดหนี้คงคางและภาระ
ดอกเบี้ย *  (ลานบาท) 

     

       1.2.1 ลดยอดหนี้คงคาง (ลานบาท) n.a. 23,000 n.a. n.a. n.a. 

       1.2.2 ลดภาระดอกเบี้ย   (ลานบาท) n.a. 5,000 n.a. n.a. n.a. 

1. การบริหารจัดการหนี้
สาธารณะในเชิงรุก 
 (Pro-active Debt 
Management) 
(03-13-081) 

เพื่อบริหารจัดการ
หนี้สาธารณะใหมี
ตนทุนต่ํา และอยู
ภายใตกรอบความ
เสี่ยงที่เหมาะสม 

1.2 ความกาวหนาในการกําหนดแผน 
กลยุทธและตัวชี้วัดในการบริหาร 
ความเสี่ยง 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

การบริหารจัดการ
หนี้สาธารณะ 
ในเชิงรุก 

1. สํานักนโยบายและแผน 
2. สํานักเงินกูโครงการ 
3. สํานักเงินกูตลาดเงินทุน 
ตางประเทศ 
4. สํานักเงินกูในประเทศ 
5. สํานักบริหารการชําระหนี้ 
และสารสนเทศ 

หมายเหตุ : *  การลดยอดหนี้คงคางและภาระดอกเบี้ยในชวงป 2549 – 2551 อาจมีวงเงินที่มากกวาหรือนอยกวาป 2548 ซึ่งไมสามารถกําหนดคาเปาหมายในชั้นนี้ได เนื่องจาก 
                       1. อัตราดอกเบี้ยที่มีใน Portfolio คอนขางต่ํา ขณะที่แนวโนมอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น 
                       2. การเจรจากับแหลงเงินกู เพื่อชําระคืนหนี้กอนครบกําหนดเจรจาไดยากเนื่องจากผูใหกูจะเสียเปรียบ และบางสัญญาจะคิดคาธรรมเนียมในอัตราคอนขางสูง 
                       3. เงินกู JBIC มีสัดสวนคอนขางมากใน Portfolio และสัญญาเงินกูไมมีเงื่อนไขใหทํา Prepay ซึ่งไดเจรจาทําความตกลงในหลักการ แตผลการพิจารณาจะขึ้นอยูกับสถานะการเบิกจายเงินกู 
                           ตองสูงกวาการชําระคืน และญี่ปุนจะแจงผลการพิจารณาเปนป ๆ โดยมีขอจํากัดเพิ่มขึ้น  
                      4. การกําหนดคาเปาหมายจะพิจารณาจากปจจัยประกอบภายนอก ไดแก เงื่อนไขเงินกู ฐานะการเงินการคลังของประเทศ ภาวะตลาดเงินทุน แนวโนมอัตราดอกเบี้ย  
                      5. งบชําระหนี้ที่ไดรับมีจํานวนจํากัดยิ่งขึ้น และการกําหนดนโยบายใหทํา Refinance หรือ Roll Over เงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุล ในขณะที่รัฐบาลจัดทํางบประมาณแบบสมดุล จะมีผลตอ 
                           ภาระหนี้ในอนาคต 
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ประเด็นยุทธศาสตร
สํานักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายป 
 2548 - 2551 

2548 2549 2550 2551 กลยุทธ เจาภาพ 

2. การพัฒนาตลาด 
ตราสารหนี้ในประเทศ
ใหเปนศูนยกลาง 
ระดมทุนในระดับ 
ภูมิภาค 
(03-13-084) 

เพื่อพัฒนาตลาด 
ตราสารหนี้ใหเปน  
1 ใน 3 เสาหลัก เพื่อ
เสริมสรางความ 
แข็งแกรงของระบบ 
การเงิน 

ความกาวหนาของการดําเนินงานตาม
แผนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ใน
ประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2548-2557) 
(1)  มีการพัฒนาตลาดแรก 
      1)  การออกพันธบัตรรัฐบาลหลอเลี้ยง
ตลาดอยางสม่ําเสมอทุกชวงอายุ เพื่อสราง 
Yield Curve เปนอัตราดอกเบี้ยอางอิงใน
ตลาด รวมถึงการ reopen พันธบัตรแตละรุน
ใหมีขนาดใหญและมีสภาพคลอง 

2) พัฒนาผลิตภัณฑตราสารหนี้รัฐบาล 
ใหมีความหลากหลาย 

3) ออกพันธบัตรภายใตกรอบ  
Asian Bond  เพื่อเพิ่มสัดสวนนักลงทุนตางชาติ 

4) ขยายขอบเขตในการอนุญาตให 
นิติบุคคลตางประเทศออกตราสารหนี้ 
ในประเทศ 

5) ออกกฎเกณฑในการอนุญาตให 
IFIs ทํา Credit Guarantee 
(2)  มีการพัฒนาตลาดรอง 
       1)  ปรับปรุงระบบ Primary Dealers และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ Market  
       2)  เพิ่มผูเลนในตลาดรองตราสารหนี้ 
       3)  การพัฒนา OTC Interest rate derivatives 
       4)  พัฒนา Central Clearing & Settlement 
และ Central Depository 
        5)  ผลักดันการจัดตั้งกองทุน ABF2 

n.a. - n.a. n.a. n.a. 1. พัฒนาตลาดแรก 
ใหมีประสิทธิภาพ 
 เพื่อใหมีอุปทาน 
แกตลาดอยางตอเนื่อง 
และหลากหลาย 
2. พัฒนากลไกตางๆ เพื่อ
ใหเกิดสภาพคลองในตลาด
รอง 
3. พัฒนาโครงสรางพื้น
ฐานตลาดตรา - 
สารหนี้ 
4. พัฒนาเทคโนโลยีสาร
สนเทศและทรัพยากร
มนุษย 

1.สํานักนโยบาย 
และแผน 
2. สํานักเงินกูใน
ประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร
สํานักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายป 
 2548 - 2551 

2548 2549 2550 2551 กลยุทธ เจาภาพ 

2. การพัฒนาตลาด 
ตราสารหนี้ในประเทศ
ใหเปนศูนยกลาง 
ระดมทุนในระดับ 
ภูมิภาค (ตอ) 
(03-13-084) 

เพื่อพัฒนาตลาด 
ตราสารหนี้ใหเปน  
1 ใน 3 เสาหลัก เพื่อ
เสริมสรางความ 
แข็งแกรงของระบบ 
การเงิน (ตอ) 

ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผน
การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2548-2557) (ตอ) 
 (3)  มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ 
และทรัพยากรมนุษย 
        1) สนับสนุน ThaiBDC ใหเปนองคกรกํากับ
ดูแลสมาชิกที่เข็มแข็ง 
        2) เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับตลาด
ตราสารหนี้ไทยใหกับตางชาติ 
        3) รวมมือกับสถานศึกษาและองคกรภาคเอก
ชนในการเผยแพรความรูความเขาใจในตลาดตรา
สารหนี้ 
        4) พัฒนา Trader นักวิเคราะห และนักออก
แบบผลิตภัณฑในตลาดตราสารหนี้ 
        5) สนับสนุนใหเกิด Good governance ใน
ตลาดตราสารหนี้ 
(4) มีการสงเสริมการระดมทุนและการลงทุน 
       1) สนับสนุนและแกไขอุปสรรคในการทํา 
Securitization 
       2) พัฒนาตลาด Bond Futures 
       3) พัฒนาระบบการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
         

n.a. - n.a. n.a. n.a. 1. พัฒนาตลาดแรก 
ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ใหมีอุปทาน 
แกตลาดอยางตอเนื่อง
และหลากหลาย 
2. พัฒนากลไกตางๆ 
เพื่อใหเกิดสภาพคลอง
ในตลาดรอง 
3. พัฒนาโครงสรางพื้น
ฐานตลาด- 
ตราสารหนี้ 
4. พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ทรัพยากรมนุษย 

1.สํานักนโยบาย
และแผน 
2. สํานักเงินกู 
ในประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร
สํานักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายป 
 2548 - 2551 

2548 2549 2550 2551 กลยุทธ เจาภาพ 

3. การจัดหาแหลงเงิน
ทุนที่เหมาะสมเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่ยั่งยืน 
(03-13-082) 

เพื่อจัดหาเงินกูสมทบ 
คาใชจายในการลงทุน 
สําหรับโครงการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
และการดําเนินงานอื่น 
ตามนโยบายของรัฐบาล 
 

ผลการดําเนินงานจัดหาเงินกูสมทบ 
คาใชจายในการลงทุนสําหรับ 
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
และการดําเนินงานอื่นตามนโยบาย
ของรัฐบาล* (ลานบาท) 

400,000 90,000 110,000 100,000 100,000 จัดหาแหลงเงินทุนที่
เหมาะสม 

1. สํานักเงินกู
โครงการ 
2. สํานักเงินกู
ในประเทศ 
3. สํานักเงินกู
ตลาดเงินทุน
ตางประเทศ 

หมายเหตุ : * การกําหนดวงเงินเปาหมายป 2549 – 2551 เปนเพียงตัวเลขประมาณการในเบื้องตน เนื่องจาก 
                      1.  วงเงินกูใน Mega Project และการลงทุนตามนโยบายของรัฐบาลในชั้นนี้ยังไมมีความชัดเจน และตองขึ้นอยูกับผลการศึกษาความเปนไปไดและรายละเอียดของโครงการ 
                      2. การกูเงินในแตละปจะพิจารณาปจจัยภายนอก ไดแก 1) นโยบายเรงดวนของรัฐบาล 2) ฐานะการเงินการคลังของประเทศ และ 3) ภาวะตลาดการเงินทั้งในและนอกประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร
สํานักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมายป 
 2548 - 2551 

2548 2549 2550 2551 กลยุทธ เจาภาพ 

4. การพัฒนาระบบ 
ขอมูล เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(03-13-086) 

เพื่อจัดใหมีระบบขอมูล 
สารสนเทศที่ทันสมัย
และสรางความเชื่อม
โยงในการทํางาน และ
ยกระดับขีดความ
สามารถของศูนยขอมูล
ที่ปรึกษาไทยใหเปน
ศูนยในระดับภูมิภาค 

รอยละของความกาวหนาในการ
พัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ 
และศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. สงเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศและ 
ศูนยขอมูลที่ปรึกษา
ไทยอยางตอเนื่อง 

1. สํานักบริหาร
การชําระหนี้
และสารสนเทศ 
2. ศูนยขอมูล 
ที่ปรึกษาไทย 
สํานักเงินกู-
โครงการ 
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โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร 

ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 

ประเด็นยุทธศาตร กลยุทธ โครงการ หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณ  
2548- 2551 

(บาท) 
2548 2549 2550 2551 

1. การบริหารจัดการ 
หนี้สาธารณะในเชิงรุก  
(Pro-active Debt 
Management) 
(03-13-081) 

1.การบริหารจัดการ
หนี้สาธารณะ 
ในเชิงรุก  
 

1. แผนบริหารจัดการ
หนี้สาธารณะ 
2. แผนกลยุทธ 
(Strategic Plan) และ
กําหนดตัวชี้วัด  
(Key Indicators)  
ในการบริหารหนี้ 
และความเสี่ยง 

1. สํานักนโยบาย 
และแผน 
2. สํานักเงินกู
โครงการ 
3. สํานักเงินกู
ตลาดเงินทุนตาง
ประเทศ 
4. สํานักเงินกู 
ในประเทศ 
5. สํานักบริหาร
การชําระหนี้และ
สารสนเทศ 
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ประเด็นยุทธศาตร กลยุทธ โครงการ หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณ  
2548- 2551 

(บาท) 
2548 2549 2550 2551 

2 .การพัฒนาตลาด- 
ตราสารหนี้ในประเทศ
ใหเปนศูนยกลาง 
ระดมทุนในระดับภูมิ
ภาค 
(03-13-084) 
 

1. การพัฒนา 
ตลาดแรกใหมีประ
สิทธิภาพ เพื่อใหมี
อุปทาน 
อยางตอเนื่องและ
หลากหลาย 
2. พัฒนากลไกตางๆ 
เพื่อใหเกิดสภาพ
คลองในตลาดรอง 
3. พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานตลาด- 
ตราสารหนี้ 
4. พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ทรัพยากรมนุษย 

1. แผนการดําเนินงาน
ประจําป ใหสอดคลอง
กับความกาวหนาของ
การดําเนินงานตามแผน
พัฒนาตลาด- 
ตราสารหนี้ในประเทศ 
ฉบับที่ 2 
 

1.สํานักนโยบาย 
และแผน 
2. สํานักเงินกูใน
ประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาตร กลยุทธ โครงการ หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

งบประมาณ  
2548- 2551 

(บาท) 
2548 2549 2550 2551 

3. การจัดหาแหลงเงินทุนที่
เหมาะสมเพื่อการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน 
(03-13-082) 

1. จัดหาแหลงเงินทุน
ที่เหมาะสม 

1. แผนการระดม
ทุนในภาพรวม 
โดยใชนวัตกรรม
ทางการเงินที่
เหมาะสม 

1. สํานักเงินกู
โครงการ 
2.สํานักเงินกู 
ในประเทศ 
3. สํานักเงินกู
ตลาดเงินทุนตาง
ประเทศ 

     

4. การพัฒนาระบบขอมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(03-13-086) 

1. สงเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสาร
สนเทศและศูนยขอมูลที่
ปรึกษาไทยอยางตอ
เนื่อง 

1. แผนพัฒนา 
ระบบสํานักงาน
อัตโนมัติ 

1. สํานักบริหาร
การชําระหนี้และ
สารสนเทศ 
2. ศูนยขอมูลที่
ปรึกษาไทย 
สํานักเงินกูโครง
การ 

     

 
หมายเหตุ  : ..ในสวนรายละเอียดของงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรประมาณการใชวิธีปนสวน เนื่องจาก สบน. ไมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายตามประเด็น 

 ยุทธศาสตร แตไดรับจัดสรรฯ ตามหมวดรายจายที่กําหนดโดยสํานักงบประมาณ  


