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การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของส านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย



9. ความส าเร็จของการพัฒนา

มาตรการภาษีเพือ่สังคม พลังงาน 

สิง่แวดลอ้ม

1. ความส าเร็จของการด าเนนิการตามแผนปฏริปูประเทศ

ของสว่นราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง

2. ความส าเร็จในการจัดท าแผนการคลังระยะปานกลาง

3. จ านวนรายไดภ้าษีทีจั่ดเก็บได ้

4. จ านวนผูเ้สยีภาษีรายใหมท่ีเ่ขา้สูร่ะบบภาษีเพิม่ขึน้

5. ความส าเร็จของการพัฒนาระบบของหน่วยงาน

ภาครัฐเพือ่ใหบ้รกิารแบบ B2G ผา่น NSW

6. จ านวนแปลงทีด่นิทีไ่ดร้ับการประเมนิราคา

7. การใหเ้อกชนรว่มลงทนุในกจิการของรัฐ

8. ความส าเร็จของการ

ผลักดัน พ.ร.บ.กองทนุ

บ าเหน็จบ านาญ

แหง่ชาต ิพ.ศ. ....

10.การพัฒนาระบบบรหิารการเงนิการคลังภาครัฐแบบ

อเิล็กทรอนกิสใ์หม ่(New GFMIS Thai)

11. ความส าเร็จของการตดิตามผลการด าเนนิงานและ

การใชจ้่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 

12.รอ้ยละความส าเร็จของการจัดหาเงนิกูภ้ายใตพ้ระราช

ก าหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลังกูเ้งนิเพือ่แกไ้ขปัญหา 

เยยีวยา และฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสังคมทีไ่ดรั้บผลกระทบ

จากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 
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การประเมนิประสทิธผิลการด าเนนิงาน (Performance Base) รอ้ยละ 70

1) รอ้ยละความส าเร็จของการจัดหาเงนิกูภ้ายใตพ้ระราชก าหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลังกูเ้งนิเพือ่แกไ้ขปัญหา เยยีวยา และฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสังคมทีไ่ดร้ับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

2) รอ้ยละการจัดหาเงนิกูใ้หไ้ดต้ามความตอ้งการใชเ้งนิของหน่วยงานเจา้ของโครงการภายใตก้รอบแผนการบรหิารหนีส้าธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3) ความส าเร็จของการทบทวนกลยทุธก์ารบรหิารหนีส้าธารณะระยะปานกลาง (Medium Term Debt Management Strategy: MTDS) และ Portfolio 

Benchmark
4) สัดสว่นหนีส้าธารณะ ตอ่ GDP (ตัวชีวั้ด Monitor)
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25
20

-

การประเมนิศกัยภาพในการด าเนนิงาน (Potential Base) รอ้ยละ 30

5) ผลการพัฒนาศักยภาพองคก์ารสูก่ารเป็นระบบราชการ 4.0 30

5.1)ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานพัฒนาระบบบรหิารหนีส้าธารณะใหม ่(PDM) ภายใตโ้ครงการ New GFMIS Thai (Digital Process) (15)

5.2) การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (15)

แผนฯ 12 (ปี 60-64)
แผนแมบ่ทภายใต้
ยทุธศาสตรช์าต ิ

นโยบายรฐับาล

ยทุธศาสตรช์าต ิพ.ศ. 2561 – 2580

นโยบายหลกั
5. การพฒันาเศรษฐกจิและความสามารถ
ในการแขง่ขนัของไทย

6. การพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิและการ
กระจายความเจรญิสูภ่มูภิาค

7. การพฒันาสรา้งความเขม้แขง็จากฐานราก

• ยทุธศาสตร ์3 การสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ยา่งยัง่ยนื
• ยทุธศาสตร ์4 การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอยา่งยั่งยนื
• ยทุธศาสตร ์6 การบรหิารจัดการในภาครฐั การป้องกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบ

และธรรมาภบิาลในสงัคมไทย
• ยทุธศาสตร์ 7การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส์

• แผนแมบ่ทดา้นการ
บรกิารประชาชน และ
ประสทิธภิาพภาครัฐ
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การสรา้งความสามารถ
ในการแขง่ขนั

การสรา้งโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสงัคม

การสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพ
ชวีติทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

การปรับสมดลุและพัฒนาระบบ
การบรหิารจัดการภาครัฐ

ความเชือ่มโยงยทุธศาสตรร์ะดบัชาตกิบัตวัชีว้ดัของสว่นราชการ
ตวัชีว้ดัของส านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ
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แผนการปฏริปู
ประเทศ

• ดา้นเศรษฐกจิ
• ดา้นสงัคม
• ดา้นการบรหิาร
ราชการแผน่ดนิ

1. การดแูลสภาพคลอ่ง ภาคธรุกจิ

2. กระตุน้ก าลังซือ้ภาคประชาชน

3. มาตรการกระตุน้ธรุกจิทอ่งเทีย่ว

4. เรง่รัดการใชจ้า่ยภาครัฐ
ใหเ้ม็ดเงนิออกสูร่ะบบเศรษฐกจิ 



1. ระดบัความส าเร็จของการจดัหาเงนิกูส้ าหรบัโครงการภายใตย้ทุธศาสตรก์ารพฒันโครงสรา้งพืน้ฐาน
ดา้นคมนาคมขนสง่ของไทย พ.ศ. 2558-2565 และบรรจใุนแผนการบรหิารหนีส้าธารณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค าอธบิาย

• พระราชก าหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลังกูเ้งนิเพือ่แกไ้ขปัญหา เยยีวยา และฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสังคมทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
ภายใตแ้ผนงานและโครงการทีม่วัีตถปุระสงค ์3 ดา้น ดังนี ้
1. วัตถปุระสงคท์างการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เพือ่แกไ้ขปัญหาการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ไดแ้ก ่1.1) รองรับคา่ใชจ้่าย คา่เยยีวยา คา่ชดเชย และคา่เสีย่งภัย

ส าหรับบคุลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 1.2) จัดซือ้จัดหาอปุกรณ์ทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ยารักษาโรควัคซนีป้องกันโรค และหอ้งปฏบัิตกิารทางการแพทย ์
1.3) รองรับคา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นตอ่การบ าบัดรักษา ป้องกัน ควบคมุโรค รวมทัง้การวจัิยพัฒนาทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุเพือ่การฟ้ืนฟดูา้นสาธารณสขุ 1.4) เตรยีมความพรอ้ม
ดา้นสถานพยาบาล คา่ใชจ้่ายในการรักษาพยาบาล และคา่ใชจ้่ายในการกักตัวของผูม้คีวามเสีย่ง 1.5) ดา้นสาธารณสขุเพือ่รับมอืสถานการณ์ฉุกเฉนิ 

2. วัตถปุระสงคเ์พือ่ชว่ยเหลอื เยยีวยา และชดเชยใหก้ับภาคประชาชน เกษตรกร และผูป้ระกอบการ 
3. วัตถปุระสงคเ์พือ่ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสังคม ไดแ้ก ่3.1) ลงทนุกจิกรรมการพัฒนาทีส่ามารถพลกิฟ้ืนกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีส่ าคัญของประเทศ โดยครอบคลมุภาคเกษตรกรรม 

อตุสาหกรรม การคา้ การลงทนุทอ่งเทีย่วและบรกิาร 3.2) เพือ่ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิทอ้งถิน่และชมุชน ผา่นการด าเนนิโครงการหรอืกจิกรรม เพือ่สรา้งงาน สรา้งอาชพี โดยการสง่เสรมิ
ตลาดส าหรับผลผลติ 3.3) เพือ่กระตุน้การบรโิภคภาคครัวเรอืน และเอกชน 3.4) เพือ่พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานผา่นการด าเนนิโครงการหรอืกจิกรรมเพือ่สรา้งความมั่นคงทางเศรษฐกจิ

• สบน. มหีนา้ทีจั่ดหาเงนิกูเ้พือ่รองรับการด าเนนิงานภายใตพ้ระราชก าหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลังกูเ้งนิเพือ่แกไ้ขปัญหา เยยีวยา และฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสังคมทีไ่ดร้ับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ซึง่แผนดังกลา่วตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรดีว้ย 

• ตวัชีว้ดันีจ้งึเป็นการวดัประสทิธภิาพของ สบน. ในการจดัหาเงนิกูส้ าหรบัการด าเนนิงานตามแผนงาน/โครงการดงักลา่ว โดย สบน. จะตอ้งแสดงถงึความพรอ้มในการจดัหา
เงนิกูใ้หไ้ดต้รงกบัความตอ้งการเบกิจา่ยเงนิกู ้ท ัง้นี ้เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานแผนงาน/โครงการน ัน้เป็นไปตามแผนงานทีว่างไว ้

ตวัชีว้ดัส านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

รอ้ยละ 90
ของความตอ้งการ
เบกิจา่ยเงนิกู ้

รอ้ยละ 95
ของความตอ้งการ
เบกิจา่ยเงนิกู ้

รอ้ยละ 100
ของความตอ้งการ
เบกิจา่ยเงนิกู ้

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- เป็นการแกปั้ญหา เยยีวยา ความเดอืดรอ้นของประชาชน 
จากผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019
และเป็นการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคม เพือ่ลดปัญหาการวา่งงาน
ของประชาชน

- หากมกีารเปลีย่นแปลงกรอบวงเงนิกูข้อใหเ้ป็นไปตามมต ิครม. ทีร่ับทราบหรอืเห็นชอบใหป้รับปรงุแผนการบรหิาร
หนีส้าธารณะ

น า้หนกั

25

1. รอ้ยละความส าเร็จของการจดัหาเงนิกูภ้ายใตพ้ระราชก าหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิเพือ่แกไ้ขปญัหา 
เยยีวยา และฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคมทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

ตวัชีว้ดัใหม่

แผนการด าเนนิงานจดัหาเงนิกูภ้ายใตพ้ระราชก าหนดใหอ้ านาจ
กระทรวงการคลงักูเ้งนิเพือ่แกไ้ขปญัหา เยยีวยา และฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ
และสงัคมทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา
2019 พ.ศ. 2563

1. วงเงนิกู ้1,000,000 ลา้นบาท โดยไดบ้รรจไุวใ้นแผนการบรหิารหนีส้าธารณะ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรอบวงเงนิกู ้550,000 ลา้นบาท
2. แผนงานและโครงการภายใต ้พ.ร.ก. กูเ้งนิโควดิ-19 ประกอบดว้ย

2.1 แผนทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เพือ่แกไ้ขปัญหาการระบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 วงเงนิ 45,000 ลา้นบาท

2.2 แผนชว่ยเหลอื เยยีวยา และชดเชยใหก้บัภาคประชาชน เกษตรกร 
และผูป้ระกอบการ ทีไ่ดร้ับผลกระทบจากสถานการณก์ารระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 วงเงนิ 555,000 ลา้นบาท

2.3 แผนฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคมทีไ่ดร้ับผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิ
เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 วงเงนิ 400,000 ลา้นบาท
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1. ระดบัความส าเร็จของการจดัหาเงนิกูส้ าหรบัโครงการภายใตย้ทุธศาสตรก์ารพฒันโครงสรา้งพืน้ฐาน
ดา้นคมนาคมขนสง่ของไทย พ.ศ. 2558-2565 และบรรจใุนแผนการบรหิารหนีส้าธารณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค าอธบิาย

• แผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมขนสง่ของไทย พ.ศ. 2558-2565 สอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทยทุธศาสตรช์าติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนยอ่ยโครงสรา้งพืน้ฐาน
ดา้นคมนาคมขนสง่และระบบ Logistic เป็นแผนทีต่อบโจทย ์4 เป้าหมาย ไดแ้ก ่1) สรา้งรากฐานความมั่นคงทางสังคม 2) สรา้งรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกจิ 3) ความปลอดภัยในการ
เดนิทางและการขนสง่ และ 4) สรา้งโอกาสส าหรับการใชป้ระโยชนส์งูสดุจากการเป็นประชาคมอาเซยีน โดยมแีผนงานภายใตย้ทุธศาสตรฯ์ 5 แผนงาน ไดแ้ก ่1) การพัฒนาโครงขา่ยรถไฟ
ระหวา่งเมอืง 2) การพัฒนาโครงขา่ยขนสง่สาธารณะเพือ่แกไ้ขปัญหาจราจรใน กทม. และปรมิณฑล 3) การเพิม่ขดีความสามารถทางหลวง เพือ่เชือ่มโยงฐานการผลติทีส่ าคัญของประเทศ
และเชือ่มโยงกับประเทศเพือ่นบา้น 4) การพัฒนาโครงขา่ยการขนสง่ทางน ้า และ 5) การเพิม่ขดีความสามารถในการใหบ้รกิารขนสง่ทางอากาศ ซึง่แผนดังกลา่วสอดรับกับแผนยทุธศาสตร์
ชาตดิา้นการเสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่4 โครงสรา้งพืน้ฐานเชือ่มไทย เชือ่มโลก และแผนการปฏริปูประเทศดา้นเศรษฐกจิทีต่อ้งการเพิม่
ขดีความสามารถในการแขง่ขันของประเทศไทย

• สบน. มหีนา้ทีจั่ดหาเงนิกูเ้พือ่รองรับการด าเนนิโครงการทีอ่ยูภ่ายใตย้ทุธศาสตรด์ังกลา่ว โดยจะบรรจุโครงการทีไ่ดร้ับความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรแีละพรอ้มด าเนนิการในแผนการบรหิาร
หนีส้าธารณะประจ าปีงบประมาณ ซึง่เมือ่แผนดังกลา่วไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรแีลว้ สบน. จัดหาเงนิกูใ้หก้ับโครงการเหลา่นัน้ตอ่ไป

• ตวัชีว้ดันีจ้งึเป็นการวดัประสทิธภิาพของ สบน. ในการจดัหาเงนิกูส้ าหรบัการด าเนนิโครงการดงักลา่ว โดย สบน. จะตอ้งแสดงถงึความพรอ้มในการจดัหาเงนิกูใ้หไ้ดต้รง
กบัความตอ้งการของหนว่ยงานเจา้ของโครงการ ท ัง้นี ้เพือ่ใหก้ารด าเนนิโครงการน ัน้เป็นไปตามแผนงานทีว่างไว ้

ขอ้มลูพืน้ฐาน

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563

ผลการ
ด าเนนิงาน

รอ้ยละ 100
(7 โครงการ)

รอ้ยละ 100
(12 โครงการ)

รอ้ยละ 100 
(11 โครงการ)

รอ้ยละ 100
(7 โครงการ)

ตวัชีว้ดัส านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

รอ้ยละ 90
(ตามความตอ้งการของ

หน่วยงานเจา้ของโครงการ
7 โครงการ)

รอ้ยละ 95
(ตามความตอ้งการของ

หน่วยงานเจา้ของโครงการ
7 โครงการ)

รอ้ยละ 100
(ตามความตอ้งการของ

หน่วยงานเจา้ของโครงการ
7 โครงการ)

ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- เมือ่โครงการโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศสามารถด าเนนิการ
เป็นไปตามแผนการด าเนนิงานทีว่างไว ้จะท าใหเ้กดิการพฒันา
คณุภาพการใหบ้รกิารขัน้พืน้ฐานของประเทศและสง่ผลให ้
ประชาชนมคีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 

แผนระยะยาว / Roadmap (2564)

ปีงบประมาณ 2564

คา่เป้าหมาย 7 โครงการ

- หากมกีารเปลีย่นแปลงโครงการ จ านวนโครงการ หรอืวงเงนิกู ้ขอใหเ้ป็นไปตามมต ิครม. ทีร่ับทราบหรอืเห็นชอบ
ใหป้รับปรงุแผนการบรหิารหนีส้าธารณะ

น า้หนกั

25

2. รอ้ยละการจดัหาเงนิกูใ้หไ้ดต้ามความตอ้งการใชเ้งนิของหนว่ยงานเจา้ของโครงการ
ภายใตก้รอบแผนการบรหิารหนีส้าธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตวัชีว้ดัเดมิ
ตวัชีว้ดัแผนปฏริปู

วงเงนิ 

(ลา้นบาท)

1 โครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ช่วงหวัล าโพง-บางแค และช่วงบางซือ่ - ท่าพระ 181.91           

2 โครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้ ช่วงศนูยว์ัฒนธรรมแหง่ประเทศไทย – มนีบุร ี(สวุนิทวงศ)์ 13,000.00       

3 โครงการความรว่มมอืระหวา่งรัฐบาลแหง่ราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหง่สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสงูเพือ่เชือ่มโยงภมูภิาค ช่วงกรงุเทพฯ - 

หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรงุเทพฯ - นครราชสมีา) 31,145.95       

4 โครงการกอ่สรา้งรถไฟทางคู ่ช่วงลพบุร ี- ปากน ้าโพ 8,614.40         

5 โครงการกอ่สรา้งรถไฟทางคู ่ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจริะ 9,107.26         

6 โครงการกอ่สรา้งรถไฟทางคู ่ช่วงนครปฐม - ชุมพร 11,940.98       

7 โครงการกอ่สรา้งรถไฟทางคู ่ช่วงชุมทางถนนจริะ - ขอนแกน่ 6.08               

73,996.58     

โครงการ

วงเงนิรวม

โครงการภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมขนสง่ของไทย พ .ศ. 2558-2565 

ทีบ่รรจใุนแผนการบรหิารหนีส้าธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2564
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ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- การบรหิารหนีส้าธารณะทีม่ปีระสทิธภิาพจะเป็น
การสรา้งความย่ังยนืทางเศรษฐกจิ ลดภาระทางการคลัง 
และไมก่อ่ใหเ้กดิภาระใหแ้กป่ระชาชนในอนาคต

ตวัชีว้ดัส านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. ความส าเร็จของการทบทวนกลยทุธก์ารบรหิารหนีส้าธารณะระยะปานกลาง (Medium Term Debt 
Management Strategy: MTDS) และ Portfolio Benchmark

ค าอธบิาย

• ตามระเบยีบคณะกรรมการนโยบายและก ากบัการบรหิารหนี้สาธารณะวา่ดว้ยหลักเกณฑก์ารบรหิารหนีส้าธารณะ พ.ศ. 2561 (คนน.) ขอ้ 6 ก าหนดให ้สบน. จัดท ากลยทุธ์
การบรหิารหนีส้าธารณะระยะปานกลาง 5 ปี (MTDS) และจัดท ากรอบการบรหิารหนี ้(Portfolio Benchmark) เสนอ คนน. เพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นชอบและใหม้กีาร
พจิารณาทบทวน เพือ่เสนอให ้คนน. พจิารณาทกุปี

• การก าหนดกลยทุธก์ารบรหิารหนีส้าธารณะระยะปานกลาง (MTDS) และกรอบการบรหิารหนี ้(Portfolio Benchmark) เป็นเครือ่งมอืในการก ากบัดแูลและบรหิารจัดการหนี้
ของรัฐบาลและหนีท้ีเ่ป็นภาระตอ่รัฐบาลเพือ่ไมใ่หม้คีวามเสีย่งทีส่งูจนเกนิไป โดยอยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยกลยทุธแ์ละกรอบการบรหิารความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 
ดา้นอตัราดอกเบีย้ และดา้นการปรับโครงสรา้งหนี ้และตอ้งทบทวนอยูเ่สมอเพือ่ใหท้นัตอ่ปัจจัยทีเ่ปลีย่นแปลงไปทัง้จากสภาพเศรษฐกจิในประเทศและสถานการณ์
เศรษฐกจิโลกดว้ย

• ตวัชีว้ดันีจ้งึเป็นการวดัประสทิธภิาพของ สบน. ในดา้นการก ากบัดแูลและบรหิารจดัการหนีข้องรฐับาลและเป็นการด าเนนิการตามขอ้กฎหมายทีก่ าหนดดว้ย

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการด าเนนิงาน เป็นไปตามกรอบ
สัดสว่นทีก่ าหนด

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

เสนอการทบทวนกลยทุธ ์
MTDS และ Portfolio 

Benchmark ไดส้ าเร็จ และ
มผีลการด าเนนิการเป็นไป
ตามกรอบสดัสว่นทีก่ าหนด 

1 ตวัชีว้ดั

เสนอการทบทวนกลยทุธ ์
MTDS และ Portfolio 

Benchmark ไดส้ าเร็จ และ
มผีลการด าเนนิการเป็นไป
ตามกรอบสดัสว่นทีก่ าหนด

2 ตวัชีว้ดั

เสนอการทบทวนกลยทุธ ์
MTDS และ Portfolio 

Benchmark ไดส้ าเร็จ และ
มผีลการด าเนนิการเป็นไป
ตามกรอบสดัสว่นทีก่ าหนด 

3 ตวัชีว้ดั

กรอบสดัสว่น MTDS ประกอบดว้ย 
1. อายคุงเหลอืเฉลีย่ (ATM) ≤ 15 ปี
2. สัดสว่นหนีท้ีค่รบก าหนดใน 3 ปี ≤ รอ้ยละ 30 ของหนีท้ัง้หมด
3. สัดสว่นหนีท้ีป่รับอัตราดอกเบีย้ใน 1 ปี ≤ รอ้ยละ 30 ของหนีท้ัง้หมด
4. หากมกีารเปลีย่นแปลงกรอบสัดสว่น ขอใหเ้ป็นไปตามมต ิคนน. ทีร่ับทราบหรอืเห็นชอบใหป้รับปรงุแผนการบรหิารหนี้สาธารณะ

น า้หนกั

20

กรอบสัดสว่น MTDS ของปีงบประมาณ 2564 - 2568
ทีจ่ะใหวั้ดผลการด าเนนิงานของ สบน. ในปีงบประมาณ 2564 
จ านวน 3 ตวัชีว้ดั ประกอบดว้ย 
1. อายคุงเหลอืเฉลีย่ (ATM) ≤ 15 ปี
2. สัดสว่นหนีท้ีค่รบก าหนดใน 3 ปี ≤ รอ้ยละ 30

ของหนีท้ัง้หมด
3. สัดสว่นหนีท้ีป่รับอัตราดอกเบีย้ใน 1 ปี ≤ รอ้ยละ 30

ของหนีท้ัง้หมด
ขัน้ตอนการด าเนนิงาน
1. ศกึษาวเิคราะหข์อ้มลูหนีส้าธารณะ ขอ้มลูตลาดการเงนิ 
(อัตราแลกเปลีย่น อัตราเงนิเฟ้อ และ Government Bond 
Yield) ขอ้มลูทางเศรษฐกจิมหภาค (ประมาณการรายได ้
รายจ่าย งบช าระหนี ้GDP ทนุส ารองระหวา่งประเทศ และ
ดลุบัญชเีดนิสะพัด) เพือ่ใชป้ระเมนิความเสีย่งดา้นการเงนิ 
(Market Risk) และกรอบความเสีย่งในแตล่ะดา้น
2. ทบทวนการคาดการณ์ Yield Curve ทกุไตรมาส
เพือ่วเิคราะหต์น้ทนุและความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ (Cost – Risk 
Tradoff) และในกรณีทีม่เีหตจุ าเป็นใหท้บทวน MTDS 
เพือ่รองรับความผันผวนของตลาดการเงนิในประเทศและ
ตา่งประเทศไดท้ันการณ์
3. ก าหนดกลยทุธก์ารบรหิารหนีส้าธารณะระยะ
ปานกลาง (Medium-Term Debt Management Strategy: 
MTDS) ปีงบประมาณ 2564 - 2568

ตัวชีว้ัดเดมิ
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▪ การบรหิารหนีส้าธารณะใหม้ปีระสทิธภิาพเป็นการสรา้งความยั่งยนื
ทางเศรษฐกจิ ลดภาระทางการคลงั  และไมก่อ่ใหเ้กดิภาระตอ่
ประชาชนในอนาคต

4. สดัสว่นหนีส้าธารณะ ตอ่ GDP

1. ตวัชีว้ดันีเ้ป็นเป็นการวดัประสทิธภิาพในการบรหิารหนีส้าธารณะ ใหอ้ยูภ่ายใตก้รอบสดัสว่นตามมาตรา 50 ของ พ.ร.บ. วนัิยการเงนิการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 และ
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงนิการคลงัของรัฐ เรือ่ง ก าหนดสดัสว่นตา่ง ๆ เพือ่เป็นกรอบวนัิยการเงนิการคลงัของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยเปรยีบเทยีบยอดหนีส้าธารณะ
กบัผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ณ สิน้ปีงบประมาณ และเป็นตวัชีว้ดัทีก่ าหนดไวใ้นแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉ.12 

2. แผนฯ 12 ก าหนดวา่ ภายในปี 2564 สดัสว่นหนีส้าธารณะคงคา้งตอ่ GDP ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 55 อยา่งไรก็ด ีตวัชีว้ดัตามแผนฯ 12 ด าเนนิการตัง้แตใ่นชว่งทีย่ังไมม่กีารระบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

3. การก าหนดเป้าหมายของตวัชีว้ดันีเ้ป็นไปตามเอกสารแผนการบรหิารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมือ่วนัที ่29 ก.ย. 63

ค าอธบิาย

แผนฯ 12

. ขอ้มลูพืน้ฐาน

ขอ้มลูพืน้ฐาน
ประกอบตวัชีว้ดั 2557 2558 2559 2560 2561 2562

สัดสว่น
หนีส้าธารณะตอ่ GDP

รอ้ยละ
47.18

รอ้ยละ
42.99

รอ้ยละ
42.73

รอ้ยละ
42.29

รอ้ยละ 
41.70

รอ้ยละ
41.08

ประโยชนท์ีค่าดวา่ประชาชนจะไดร้บั

47.18%

42.99% 42.73% 42.29% 41.70%
41.08%

47.90%

45.50% 42.70% 42.70%

51.64%
57.23%
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20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564F

รอ้ยละ

หนีส้าธารณะคงคา้งตอ่ GDP 

ผลการด าเนนิงาน เป้าหมาย

ตวัชีว้ดัส าหรบัการตดิตามความกา้วหนา้ (Monitor) : ส านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ตัวชีว้ัดส าหรับการตดิตามความกา้วหนา้ (Monitor) แตไ่มน่ ามาประเมนิผล
- ใหร้ายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 

ผา่นระบบ e-SAR เมือ่จัดเก็บขอ้มลูเสร็จสิน้สมบรูณ์

ขอ้มลูพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ดั
2563

สัดสว่นหนีส้าธารณะตอ่GDP รอ้ยละ
47.90
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ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- สามารถบรูณาการและพัฒนาระบบบรหิารการเงนิการ
คลังภาครัฐไดต้ามแผนทีว่างไว ้ซึง่จะชว่ยใหม้สีามารถ
วางแผนการเงนิการคลังของประเทศไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

ตวัชีว้ดัส านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5.1 ความส าเร็จของการพฒันาระบบบรหิารหนีส้าธารณะใหม ่(PDM) 
ภายใตโ้ครงการ New GFMIS Thai

ค าอธบิาย

• ตวัชีว้ดันีเ้ป็นการวดัประสทิธภิาพในการพฒันาระบบสารสนเทศดา้นการบรหิารหนีส้าธารณะ (Public Debt Management System : PDM) โดยอยูภ่ายใตโ้ครงการ
New GFMIS Thai ซึง่การพฒันาระบบสารสนเทศนีเ้ป็นแผนการด าเนนิงานระยะยาว เพือ่ปรบัเปลีย่นรปูแบบการท างานไปสู ่Digital Transformation โดยเร ิม่ด าเนนิการ
มาต ัง้แตปี่ 2562 และคาดวา่ระบบดงักลา่วจะแลว้เสร็จในปีงบประมาณ 2564

• ระบบสารสนเทศดา้นการบรหิารหนีส้าธารณะทีก่ าลังพัฒนานี ้ประกอบดว้ย 7 ระบบงานยอ่ย โดย ณ กันยายน 2563 สบน. ไดด้ าเนนิการทดสอบระบบยอ่ยเรยีบรอ้ยแลว้ 2 ระบบ คงเหลอืทีต่อ้ง
ด าเนนิการทดสอบอกี 5 ระบบ 

• เนือ่งจากระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารหนีส้าธารณะ (Public Debt Management System : PDM) เป็นระบบหนึง่ภายใตร้ะบบ New GFMIS Thai ซึง่การเชือ่มตอ่กับระบบ New GFMIS Thai
จะด าเนนิการไดก็้ตอ่เมือ่มกีารพัฒนาระบบ New GFMIS Thai ไดด้ าเนนิการแลว้เสร็จ

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2562 2563

ผลการ
ด าเนนิงาน

ลงนามในสญัญาจา้ง New GFMIS Thai 
(31 ต.ค. 61)

ทดสอบระบบ UAT เรยีบรอ้ยแลว้ 2 ระบบ 
พรอ้มทัง้ไดร้ายงานปัญหา/อปุสรรค

(14 ก.ย. 63)               

เกณฑก์ารประเมนิ 

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

ทดสอบระบบ UAT ท ัง้ 7 ระบบ
ภายใน 20 วนัท าการ 
กอ่นสิน้ไตรมาส 2

และจดัเตรยีมขอ้ค าถาม
ส าหรบัจดัท าแบบประเมนิผล

การใชง้านระบบ PDM

รวบรวมและประเมนิผล
จากผูใ้ชง้านระบบ
เพือ่จดัท ารายงาน

รายงานปญัหาและอปุสรรค
และประเมนิผลการใชง้าน

ระบบ PDM 

- หากมกีารปรับแผนการด าเนนิงานของระบบ New GFMIS Thai ในภาพรวม ใหส้ามารถปรับแผนในสว่นของระบบบรหิาร
หนีส้าธารณะ (Public Debt Management System : PDM) ไดด้ว้ย

ตัวชีว้ัดตอ่เนือ่ง น า้หนกั

15

แผนการด าเนนิงานระบบบรหิารหนีส้าธารณะ (Public Debt 
Management : PDM) ภายใตโ้ครงการ New GFMIS Thai 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ด าเนนิการทดสอบระบบทัง้ในสว่น Unit Test และ User Acceptance 
Test (UAT) ทัง้ 7 ระบบงานยอ่ยใหแ้ลว้เสร็จ 
2. ด าเนนิการท าความสะอาดขอ้มลู (Data Cleansing) และก าหนด
หลักเกณฑก์ารบรหิารจัดการขอ้มลู เพือ่รองรับการถา่ยโอนขอ้มลู 
(Data Migration) จากระบบ GFMIS-TR ไปยังระบบ PDM 
3. วางแผนการจัดฝึกอบรมใหก้ับผูใ้ชง้าน ทัง้หน่วยงานภายใน สบน.
และหน่วยงานภายนอก ไดแ้ก ่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในก ากับดแูล
ของรัฐ รัฐวสิาหกจิ และสถาบันการเงนิภาครัฐ กอ่นการใชง้านจรงิ
4. ก าหนดแผนเริม่ใชง้านระบบ PDM ในเดอืนมกราคม 2564 ทัง้นี ้
การใชง้านจรงิระบบ PDM ตอ้งรอใหร้ะบบ New GFMIS Thai ด าเนนิการ
เสร็จเรยีบรอ้ยกอ่น เนือ่งจากระบบ PDM เป็นระบบงานทีต่อ้งเชือ่มโยงการ
ท างานกับระบบ New GFMIS Thai
5. รวบรวมปัญหาและอปุสรรคจากผูใ้ชง้านระบบ PDM จรงิ เพือ่น าขอ้มลู
มาวเิคราะหแ์ละหาแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพการใชง้านระบบ PDM 
ตอ่ไป
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ประโยชนท์ีป่ระชาชนจะไดร้บั

- หน่วยงานภาครัฐสามารถบรหิารจัดการและพัฒนา
ระบบงานใหบ้รกิารประชาชนไดอ้ยา่งประสทิธภิาพ 

ตวัชีว้ดัส านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ
ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5.2 การประเมนิสถานะของหนว่ยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0
(PMQA 4.0)

ค าอธบิาย

ตวัชีว้ดันีเ้ป็นการวดัประสทิธภิาพของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 โดยเมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐมนตรมีมีตเิห็นชอบขอ้เสนอหลกัการ มาตรการ  
และวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีเพิม่เตมิ ตามมาตรา 50 แหง่ พ.ร.ฎ. วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 แผนการด าเนนิการ  
ขบัเคลือ่นการปฏบิตังิานของหน่วยงานภาครัฐสูร่ะบบราชการ 4.0 ตามทีส่ านักงาน ก.พ.ร. เสนอ เพือ่เป็นการยกระดบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยส านักงาน ก.พ.ร. ไดจ้ัดท าเครือ่งมอืประเมนิสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ใหก้บัหน่วยงานภาครัฐไดน้ าไปใชเ้ป็นกลไกในการขบัเคลือ่นการยกระดบั  
การบรหิารจัดการองคก์ารไปสูร่ะบบราชการ 4.0

เกณฑก์ารประเมนิ

เป้าหมายข ัน้ตน้ (50) เป้าหมายมาตรฐาน (75) เป้าหมายข ัน้สงู (100)

325
คะแนน

376.76
คะแนน

406.90
คะแนน

ตัวชีว้ัดใหม่ น า้หนกั

15

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ปีงบประมาณ 2563

ผลการ
ด าเนนิงาน 376.76 คะแนน

-
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