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บทท่ี 1  

บทนาํ 

1.1  ประวัติความเป6นมา 
 ด#วยกระทรวงการคลังเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาตลาดการเงินไทย ซึ่งรวมถึงตลาดตราสารหน้ี ซึ่งเป(น

หน่ึงในสามเสาหลักของการระดมทุนนอกเหนือจากตลาดหุ#น และตลาดเงิน จึงมีการจัดทําแผนการพัฒนาตลาด 

ตราสารหน้ีไทย โดยการกําหนดให#มีการออกพันธบัตรเพื่อใช#เป(นอัตราดอกเบ้ียอ#างอิงเพื่อใช#ในการพัฒนาตลาด 

ตราสารหน้ีในประเทศ โดยพันธบัตรที่ออกเพื่อใช#เป(นอัตราดอกเบี้ยอ#างอิงจะต#องมีสภาพคลNองในตลาดรองสามารถ

ซื้อขายได#งNาย เพื่อให#ราคาของตราสารสะท#อนถึงอุปสงคและอุปทานในตลาดได#ใกล#เคียงความเป(นจริง รวมท้ัง 

เป(นการสร#างความมั่นใจให#กับนักลงทุนและผู#ระดมทุนท่ีจะมีอุปทานพันธบัตรรัฐบาลในตลาดอยNางตNอเน่ือง เพื่อให#

เกิดการพัฒนาตลาดตราสารหน้ีอยNางย่ังยืน ดังน้ัน กระทรวงการคลังจึงมีความต#องการท่ีจะออกพันธบัตรเพื่อใช#

เป(นอัตราดอกเบ้ียอ#างอิงให#มีวงเงินตNอรุNนขนาดใหญN และประกอบกับความต#องการที่จะเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการบริหารการชําระหน้ีของภาครัฐในวงเงินจํานวนมากท่ีครบกําหนดในคราวเดียวกันไมNให#มีการกระจุกตัว 

อยNางไรก็ตาม ในป� พ.ศ. 2555 จะมีพันธบัตรออมทรัพยชNวยชาติ วงเงิน 206,023 ล#านบาท ครบกําหนดชําระหน้ี 

ซึ่งต#องมีการปรับโครงสร#างหน้ีในวันเดียว แตNเน่ืองจากท่ีผNานมาสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) จะสามารถ

ระดมเงินจากตลาดเพื่อทําการปรับโครงสร#างหน้ีได#ในวงเงินไมNเกิน 50,000  ล#านบาทภายในหน่ึงวัน ซึ่งหากวงเงิน

ของการปรับโครงสร#างหน้ีสูงกวNา 50,000 ล#านบาท จะมีโอกาสท่ีกระทรวงการคลังอาจปรับโครงสร#างหน้ีของ

รัฐบาลได#ไมNครบจํานวน 

จากเหตุผลและความจําเป(นดังกลNาวข#างต#น  จึงได#มีการแก#ไขพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ 

ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2548 เพื่อให#กระทรวงการคลังสามารถทยอยกู#เงินเป(นการลNวงหน#าได#ไมNเกินสิบสองเดือนกNอนวันท่ี

หน้ีถึงกําหนดชําระ ในกรณีท่ีหน้ีสาธารณะที่จะทําการปรับโครงสร#างมีจํานวนมากและกระทรวงการคลังเห็นวNา

ไมNสมควรกู#เงินดังกลNาวในคราวเดียวกัน นอกจากน้ี เพื่อให#กระทรวงการคลังสามารถกู#เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหน้ี

ในประเทศได#โดยการออกตราสารหน้ีตามความจําเป(นในการสร#างอัตราดอกเบ้ียสําหรับใช#อ#างอิงในตลาดตราสารหน้ี  

กระทรวงการคลังโดย สบน. จึงได#จัดต้ัง “กองทุนบริหารเงินกู#เพื่อการปรับโครงสร#างหน้ีสาธารณะและพัฒนาตลาด

ตราสารหน้ีในประเทศ (กปพ.)” เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ 

พ.ศ.2548 แก#ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 ในหมวด 5 วNาด#วยกองทุนบริหารเงินกู#เพื่อการปรับโครงสร#าง

หน้ีสาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ โดยกําหนดให#กองทุนเป(นนิติบุคคล มีฐานะเป(นหนNวยงาน
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ของรัฐที่ไมNเป(นสNวนราชการตามกฎหมายวNาด#วยระเบียบบริหารราชการแผNนดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวNาด#วย

วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน 

1.2  วัตถุประสงค�การจัดต้ัง 
บริหารจัดการเงินท่ีได#รับจากการจากการกู#เพื่อปรับโครงสร#างหน้ีสาธารณะตามมาตรา 24/1 และเงินที่ได#รับ

จากการกู#เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศตามมาตรา 25/1 แหNงพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ 

พ.ศ. 2548 และที่แก#ไขเพิ่มเติม 

1.3 การบริหารงาน 
 กปพ. มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู#เพื่อการปรับโครงสร#างหน้ีสาธารณะและ
พัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ ซ่ึงมีอํานาจหน#าที่ ดังน้ี 

1. กํากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนให#เป(นไปตามวัตถุประสงคของกองทุน 
2. กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการนําเงินของกองทุนไปลงทุน และการทําธุรกรรมเพื่อปYองกัน

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุน 
3. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการเก็บรักษาและจNายเงินของกองทุน 
4. กํากับดูแลการดําเนินงานของผู#จัดการกองทุน ผู#ชNวยผู#จัดการกองทุน และผู#บริหารสินทรัพยของกองทุน

ในการจัดการเงินของกองทุน 
5. ออกข#อบังคับวNาด#วยการปฏิบัติงานของผู#จัดการกองทุน ผู#ชNวยผู#จัดการ กองทุน และผู#บริหารสินทรัพย

ของกองทุน 
6. กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการมอบอํานาจให#บุคคลอ่ืนกระทําการแทนผู#จัดการกองทุน 
7. ออกข#อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังเก่ียวกับการบริหารกิจการของกองทุน คNาใช#จNาย 

ในการบริหารกองทุนและคNาใช#จNายอ่ืนท่ีเก่ียวข#องกับการดําเนินงานของกองทุน การบริหารงานบุคคล  
การจ#างผู#บริหารสินทรัพยของกองทุน การบัญชีและการตรวจสอบภายใน 

8. ปฏิบัติงานอ่ืนใดเพื่อให#เป(นไปตามวัตถุประสงคของกองทุนตามท่ีกําหนด ในพระราชบัญญัติการบริหาร
หน้ีสาธารณะ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 

ท้ังน้ี คณะกรรมการ กปพ. ประกอบด#วย ผู#บริหาร และผู#แทนจากหนNวยงานที่เก่ียวข#อง โดยมีองคประกอบ 
ดังน้ี 

1. รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน#ากลุNมภารกิจด#านรายจNายและหน้ีสิน) ประธานกรรมการ 
2. ผู#อํานวยการสํานักงบประมาณ     กรรมการ 
3. อธิบดีกรมบัญชีกลาง       กรรมการ 
4. ผู#อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  กรรมการ 
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5. ผู#อํานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง    กรรมการ 
6. ผู#วNาการธนาคารแหNงประเทศไทย     กรรมการ 

 
7. เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ   กรรมการ  

ตลาดหลักทรัพยแหNงประเทศไทย 
8. ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพยแหNงประเทศไทย   กรรมการ 
9. ผู#อํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ    กรรมการและ  

เลขานุการ 

1.4 โครงสร&างองค�กร 

ภาพที่  1:  โครงสร&าง กปพ. ตามข&อบังคับคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู&เพ่ือการปรับโครงสร&างหนี้สาธารณะและ

พัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ ว;าด&วยการจัดแบ;งส;วนงานและอํานาจหน&าที่ของส;วนงาน พ.ศ. 2553 
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ภาพที่  2:  โครงสร&างการดําเนินงานของ กปพ. ในป<จจุบัน (ปรับปรุง ณ ป�งบประมาณ 2561) 
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บทท่ี 2  
แนวคดิและกรอบการกําหนดแผนยุทธศาสตร� 

กองทุนบริหารเงินกู&เพ่ือการปรับโครงสร&างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ  

2.1  แนวคิด 
 การจัดทําแผนยุทธศาสตรเป(นกระบวนการวางแผนการปฏิบัติในอนาคตอยNางเป(นระบบ โดยยึดเปYาหมาย      
ขององคกร กลุNมเปYาหมาย นโยบายของหนNวยงานเป(นสําคัญ ภายใต#กระแสการพัฒนาภายในองคกรและการบริหาร
จัดการ ป2จจุบันมีความจําเป(นอยNางย่ิงจะต#องสร#างกลไกการบริหารงานท่ีมีทิศทางอยNางชัดเจน ท้ังน้ี เพื่อประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลขององคกรและตอบสนองกลุNมเปYาหมาย ซึ่งแผนยุทธศาสตรได#รับการนํามาเป(นเครื่องมือในการบริหารงาน
กับองคกรทางราชการ และภาคเอกชนอยNางแพรNหลาย โดยมีแนวคิดที่เก่ียวข#อง ดังน้ี  
 2.1.1 การจัดทําแผนยุทธศาสตร�  
  การจัดทําแผนยุทธศาสตร หมายถึง การกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อให#บรรลุเปYาประสงค          
ตามพันธกิจ (Mission) ขององคกร โดยสร#างความสัมพันธระหวNางองคกรให#เหมาะสมกับ สภาพแวดล#อม
โดยเฉพาะผู#ที่ได#รับผลประโยชนจากองคกร ซึ่งประกอบด#วย ผู#รับบริการ (Customer) บุคลากร (Employee) 
ชุมชนในท#องที่ (Community) ผู#ถือหุ#น (Stockholder) องคกรประชาสังคม (Civil society) โดยแนวคิดพื้นฐาน
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรจะเป(นการตอบคําถามท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  
  1. ป2จจุบันองคกรอยูNที่ใด  
  2. องคกรจะไปที่ใดในอนาคต  
  3. ทําอยNางไรถึงจะไปถึงจุดน้ัน  
 การวางแผนยุทธศาสตรเป(นสNวนแรกของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ โดยการบริหารเชิงกลยุทธเป(น
ศาสตรและศิลปkในการดําเนินการ 3 สNวนท่ีเก่ียวข#องกัน คือ การกําหนดแผนยุทธศาสตร การนําแผนยุทธศาสตร       
ไปปฏิบัติการ การควบคุมและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร ดังรายละเอียดปรากฏตามภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3: แสดงกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร� 

 
 
 
 
 
 

การควบคุมและประเมินผล

การจัดทําแผนปฏิบัติการ/โครงการ

การกําหนดยุทธศาสตร�

การกําหนดวัตถุประสงค�

การกําหนดพันธกิจ

การกําหนดวิสัยทัศน�

การวิเคราะห�สภาพแวดล&อมองค�กร (SWOT Analysis)

1. การวางแผนยุทธศาสตร� 

2. การนําแผนยุทธศาสตร�ไปปฏิบัติ 

3. การควบคุมและประเมนิผล 

แผนยุทธศาสตร� 
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 2.1.2  การกําหนดแผนยุทธศาสตร�  
  แผนยุทธศาสตรมีประกอบท่ีสําคัญ ได#แกN การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปYาประสงค เปYาหมาย 
ขององคกรและกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
  1. วิสัยทัศน (Vision) หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององคกรที่ต#องการจะเป(น ซึ่งเป(นข#อความ
กําหนดทิศทางของพันธกิจ เป(นสถานภาพอยNางใดอยNางหน่ึงที่องคกรมุNงหมาย มุNงหวังหรือประสงคหรือจะมีในอนาคต 
ในการกําหนดวิสัยทัศนขององคกร  
  2. พันธกิจ (Mission) หมายถึง การกําหนดขอบเขตของงานหรือบทบาทหน#าที่ท่ีองคกรต#องทํา 
ในลักษณะอาณัติ (Mandate) หรือตามกฎหมาย เพื่อให#องคกรบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว# หรือเป(นภารกิจ               
ตามยุทธศาสตร  
  3. เปYาประสงค (Goal) หมายถึง การกําหนดส่ิงท่ีต#องการในอนาคตซึ่งองคกรจะต#องพยายามให#เกิดข้ึน 
หรือผลลัพธ ผลสําเร็จท่ีองคกรต#องการบรรลุถึง โดยทั่วไปจะเป(นข#อความที่กลNาวอยNางกว#างๆ ถึงผลลัพธของบริการ 
อันเน่ืองมาจากหน#าที่หลักขององคกร โดยจะสอดคล#องกับพันธกิจที่กําหนดไว# และหนNวยงานยNอยภายในองคกร
ควรมีเปYาประสงคของตนเองที่ชัดเจนและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน  
  4. กลยุทธ (Strategy) หมายถึง แนวทางหรือวิธีการทํางานท่ีแยบยล เพื่อให#บรรลุเปYาประสงค 
โดยท่ัวไปกลยุทธไมNควรเป(นวิธีการทํางานปกติ แตNควรเป(นแนวทางวิธีการท่ีมีอุบาย กลวิธีที่แยบยล (ในเชิงบวก) 
สําหรับการทํางานภายใต#ข#อจํากัดตNางๆ การนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติการ (Strategic Implementation) จากกลยุทธ
ตNางๆ ที่ได#กําหนดไว# จะแปลงเป(นแผนปฏิบัติการประจําป� ซึ่งโดยท่ัวไปจะประกอบด#วยกิจกรรมที่ต#องทําในการ
ดําเนินงาน ผู#ปฏิบัติ/รับผิดชอบ งบประมาณดําเนินงาน ตัวช้ีวัด ท้ังน้ี โดยมีโครงสร#างองคกร ระบบงาน เทคโนโลยี 
รองรับ ซึ่งการนํากลยุทธไปปฏิบัติจะประกอบไปด#วย กระบวนการยNอย 2 สNวน ได#แกN  
  1) การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action plan) แผนปฏิบัติการจะเป(นแผนท่ีกําหนดข้ึนโดยระบุ
รายละเอียดเก่ียวกับแผนและโครงการตNางๆ ท่ีมีเปYาหมายผลงานสอดคล#องกับเปYาประสงคและเปYาหมายของแผน
กลยุทธที่กําหนดไว#โดยทั่วไปแล#วกําหนดแผนการปฏิบัติการจะเป(นแผนรายป� โดยหนNวยปฏิบัติจะต#องแสดงให#เห็น
ถึงความสัมพันธของผลงานที่เกิดข้ึนอยNางน#อย 2 ระดับ ได#แกN ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome)  
  2) การปฏิบัติการ (Take Action) การปฏิบัติการเป(นกระบวนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
และกิจกรรมที่กําหนดไว# การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ (Strategic Control and Evaluation) ในระหวNาง 
ที่นํากลยุทธไปปฏิบัติในแตNละชNวงเวลาควรต#องจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน และจะต#องมีการควบคุม กํากับ 
ติดตามความก#าวหน#าของงาน หากพบป2ญหาอุปสรรคตNางๆ จะได#แก#ไขได# ทันทNวงที ตลอดจนมีการประเมินผล
สําเร็จของแผนกลยุทธเป(นระยะๆ ด#วย อาจเป(น 3 หรือ 5 ป� เพื่อเป(นข#อมูลย#อนกลับ (Feedback) ไปยังข้ัน              
การวางแผนกลยุทธและการนํากลยุทธไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธท่ีดีมิใชNการประเมินผลด#วย
ความรู#สึก (Subjective) แตNจะต#องประเมินผลด#วยการวัดท่ีเช่ือถือได# (Objective) โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัด
ผลสําเร็จจากการดําเนินงาน (KPI) สําหรับกระบวนการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ จะประกอบด#วย                
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3 องคประกอบที่สําคัญได#แกN การติดตามผลการดําเนินงาน (Track Status) การรายงานความก#าวหน#า 
(Communicate Progress) และการวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation) 

2.2  แนวทางการกําหนดแผนยุทธศาสตร�ของ กปพ. 
 กปพ. ดําเนินการภายใต#การดําเนินงานของสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ซ่ึงมีภารกิจหลักในการบริหาร           
หน้ีสาธารณะ ตามกฎหมายวNาด#วยการบริหารหน้ีสาธารณะโดยการวางแผน กํากับ และดําเนินการกNอหน้ีค้ําประกัน 
และปรับโครงสร#างหน้ีของรัฐบาล หนNวยงานในกํากับดูแลของรัฐ องคกรปกครองสNวนท#องถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ   
ซึ่งรวมท้ังการชําระหน้ีของรัฐบาล และการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อให#การบริหารหน้ีสาธารณะ
เป(นไปอยNางมีประสิทธิภาพ และเสริมสร#างความย่ังยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยยุทธศาสตรของ 
กปพ. มีความสอดคล#องกับนโยบายทุกระดับ ดังน้ี 

2.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห;งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   เสริมสร#างประสิทธิภาพภาคการเงินให#เพิ่มข้ึนโดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญโดยเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบการเงิน และสถาบันการเงินท้ังในตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดตราสารหน้ีให#สามารถสนับสนุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยควบคุมให#อัตราเงินเฟYอระยะปานกลางอยูNที่ร#อยละ 1.5 - 2.5  
โดยมีเปYาหมายหน้ีสาธารณะคงค#าง ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไมNเกินร#อยละ 55 ของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ ดุลบัญชีเดินสะพัดไมNเกินร#อยละ 2 ตNอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพื่อสร#างความเข#มแข็งและรักษาวินัย
ทางการเงิน การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ 

2.2.2  นโยบายรัฐบาล 
  บริหารจัดการหน้ีภาครัฐท่ีเกิดข้ึนในชNวงผNานมาซึ่งจํานวนสูงมากกวNา 700,000 ล#านบาท และเป(นภาระ
งบประมาณ ใน 5 ป�ข#างหน#า อันจะทําให#เหลืองบประมาณเพื่อการลงทุนพัฒนาประเทศน#อยลงโดยประมวลหน้ีเหลNาน้ี
ให#ครบถ#วนหาแหลNงเงินระยะยาวมาสะสางหน้ีทั้งหมด และยืดระยะเวลาชําระคืนให#นานที่สุด เพื่อลดภาระ 
ของงบประมาณในอนาคตในระยะยาว 

2.2.3  แผนยุทธศาสตร�สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
  ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 การบริหารจัดการหนี้สาธารณะเชิงรุก (Pro-active Debt 
Management) 
  เป_าประสงค� 

1. แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ มีความชัดเจน สอดคล#องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล 
2. การบริหารหน้ีสาธารณะ ให#มีต#นทุนที่เหมาะสมและอยูNภายใต#กรอบความเส่ียงที่ยอมรับได# 
3. ชําระหน้ีให#ถูกต#อง ครบถ#วนและตรงตามกําหนดเวลาผู#รับบริการและผู#มีสNวนได#สNวนเสีย 

มีความพึงพอใจ 
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กลยุทธ� 
1. บริหารจัดการหน้ีสาธารณะในเชิงรุก 
2. ให#คําปรึกษาแนะนําทางด#านข#อมูลและวิชาการ รวมถึงการประชาสัมพันธสร#างความเข#าใจด#านหน้ี

สาธารณะในเชิงรุก 
3. พัฒนางานวิจัยและวิชาการเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหน้ีสาธารณะ 

  ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 2 พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให&เป6นเสาหลักทางการเงิน เพื่อเสริมสร&างความ
แข็งแกร;งของระบบการเงิน 
  เป_าประสงค� 

1.  แหลNงระดมทุนท่ีย่ังยืนในประเทศ 
2. มีการออกพันธบัตรรัฐบาลอยNางสม่ําเสมอ เพื่อสร#างอัตราดอกเบ้ียอ#างอิง และสภาพคลNองในตลาดรอง 

มีการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีหลากหลายเพื่อรองรับความต#องการของนักลงทุน 
กลยุทธ� 
1. พัฒนาโครงสร#างพื้นฐานตลาดตราสารหน้ี 
2. พัฒนาผลิตภัณฑตราสารหน้ีให#มีความหลากหลาย มีนวัตกรรมทางการเงินที่ใช#ในตลาดสากล 

และสอดคล#องกับความต#องการของนักลงทุน 

2.3  การวิเคราะห�ป<จจัยภายในและป<จจัยภายนอก (SWOT Analysis) 
 2.3.1  ป<จจัยภายใน 

   1) จุดแข็ง (Strength : S) 
 S1  จัดต้ังตามกฎหมาย มีระเบียบชัดเจน 

 S2  คณะกรรมการกองทุนมาจากผู#ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู#ความสามารถหลายด#าน 
 S3  เป(นนิติบุคคลมีความคลNองตัวในการบริหารงาน 
 S4  มีผู#บริหารสินทรัพยท่ีมีความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการการลงทุน 

 2) จุดอ;อน (Weakness : W) 
W1  ไมNสามารถดึงดูดบุคลากรท่ีมีความสามารถได# เน่ืองจากไมNมีความก#าวหน#าทางสายอาชีพ 

(Career Path) การสรรหาบุคลากรในตําแหนNงหลักท่ียังมีข#อจํากัดในด#านอัตราคNาตอบแทน 
ซ่ึงไมNสามารถแขNงขันกับภาคเอกชนได# 

W2 การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชNวยในการปฏิบัติงานยังไมNมีประสิทธิภาพเทNาท่ีควร 
W3  จํานวนบุคลากรมีจํากัด 
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2.3.2  ป<จจัยภายนอก 
 1) โอกาส (Opportunity : O) 

O1  กปพ. สามารถดําเนินการลงทุนและพัฒนาศักยภาพได#อยNางตNอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ  
 เน่ืองจากกระทรวงการคลังมีแผนการกู#ลNวงหน#าเพื่อปรับโครงสร#างหน้ีสาธารณะทุกป� 
O2  กปพ. เป(นเครื่องมือสําคัญท่ีชNวยลดความเส่ียงในการปรับโครงสร#างหน้ีสาธารณะ 
 ของกระทรวงการคลัง 
O3  เจ#าหน#าที่ได#เรียนรู#แนวทางการบริหารจัดการการลงทุนจากผู#บริหารสินทรัพย ซ่ึงสามารถ 
 นําไปสูNการบริหารจัดการการลงทุนในอนาคตได# 

 2) อุปสรรค (Threat: T) 
T1  ภาวะเศรษฐกิจและป2จจัยภายนอกอ่ืนๆ ท่ีไมNสามารถควบคุมได# และสNงผลกระทบ 
 ตNอการบริหารจัดการกองทุน 
T2  การแก#กฎหมายเพื่อขยายกรอบการลงทุนทําได#ยากและใช#เวลานาน อาจไมNทัน 
 ตNอสถานการณทางเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลง 
T3  ความผันผวนในตลาดตราสารหน้ี เพราะตลาดเงินมีผลตNอการลงทุนอยNางรวดเร็ว 

 
ภาพที่ 4: แสดง SWOT Analysis 
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บทท่ี 3 

แผนยุทธศาสตร�ของกองทุนบริหารเงินกู&เพ่ือการปรับโครงสร&างหน้ีสาธารณะ 

และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ  

3.1  วิสัยทัศน� 
 เป(นกองทุนท่ีบริหารสินทรัพยอยNางม่ันคง ลดภาระหน้ีของประเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารหน้ีสาธารณะและ
พัฒนาตลาดตราสารหน้ีอยNางย่ังยืน 
  
3.2  พันธกิจ 

1. บริหารเงินกู#ตามนโยบายและกรอบการลงทุนโดยมุNงเน#นรักษาความปลอดภัยของเงินต#นเป(นสําคัญเพื่อให#
สามารถชําระคืนเงินต#นให#แกNกระทรวงการคลังได#ครบถ#วนและทันตามกําหนด 

2. ลดความเส่ียงในการปรับโครงสร#างหน้ีและต#นทุนการกู#เงินลNวงหน#าเพื่อปรับโครงสร#างหน้ีสาธารณะและ
การกู#เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ 

3. เป(นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหน้ีโดยมีแผนการลงทุนรองรับการบริหารเงินกู#ที่เกิดจาก
การออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อสร#างอัตราดอกเบี้ยอ#างอิง (Benchmark Bond) 

4. พัฒนาศักยภาพองคกรอยNางตNอเน่ือง 

3.0 วัตถุประสงค�  
1. เพื่อบริหารเงินท่ีได#รับจากการกู#เงินเพื่อปรับโครงสร#างหน้ีสาธารณะตามมาตรา 24/1 และการกู#เงินเพื่อ

พัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศตามมาตรา 25/1 ของ พ.ร.บ. การบริหารหน้ีสาธารณะ 
2. เพื่อลดต#นทุนการกู#เงินลNวงหน#าเพื่อปรับโครงสร#างหน้ีสาธารณะและการกู#เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหน้ี 

ในประเทศให#น#อยที่สุด โดยรักษาสมดุลระหวNางความปลอดภัยของเงินต#นและผลตอบแทนท่ีได#รับจากการลงทุน 
3. เพื่อให#การลงทุนของกองทุนเป(นไปตาม พ.ร.บ. การบริหารหน้ีสาธารณะโดยคํานึงถึงการลงทุนท่ีมี 

ความเส่ียงตํ่า มีความมั่นคงสูง และสามารถชําระหน้ีคืนได#ครบถ#วนและทันตามกําหนด 
 

3.4 ยุทธศาสตร�  
 ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 การบริหารจัดการการลงทุนเชิงรุกอย;างมีประสิทธิภาพ 
 เป_าหมายหลัก 

1. สร#างผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนเพื่อชNวยลดต#นทุนการกู#เงินของรัฐบาลภายใต#กรอบกฎหมายและการ
บริหารความเส่ียง 

2. ชําระคืนเงินต#นให#แกNกระทรวงการคลังครบถ#วนและทันตามกําหนด 
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3. กํากับติดตามการลงทุนให#เป(นไปตามนโยบายและกรอบการลงทุน  
ผลผลิต 
1. มีนโยบายและกรอบการลงทุนที่สอดคล#องกับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข#อง 
2. มีกลยุทธและแผนการลงทุนเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาวะตลาด 
3. มีผลตอบแทนจากการลงทุนเทNากับหรือสูงกวNาตัวช้ีวัด 
ผลลัพธ� 
1. การลงทุนเป(นไปตามนโยบายและกรอบการลงทุนและบรรลุตามพันธกิจของกองทุน 
2. สามารถชําระคืนเงินต#นให#แกNกระทรวงการคลังได#ครบถ#วนและทันตามกําหนด 
3. สามารถลดต#นทุนการกู#เงินของรัฐบาล 
กลยุทธ� 
1. จัดทํานโยบายและกรอบการลงทุนประจําป�ท่ีถูกต#องตาม พ.ร.บ. การบริหารหน้ีสาธารณะ กฎ ระเบียบ 

ข#อบังคับท่ีเก่ียวข#อง โดยมีความชัดเจน เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดตราสารหน้ี 
2. บริหารจัดการการลงทุนเงินท่ีได#รับจากการ Pre – Funding ให#ได#รับผลตอบแทนสูงกวNาตัวเทียบวัดท่ี

กําหนด 
3. คัดเลือกผู#บริหารสินทรัพยและผู#รับฝากทรัพยสินท่ีมีความรู#ความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการลงทุนและ

เก็บรักษาทรัพยสินเพื่อให#การลงทุนของกองทุนเป(นไปอยNางมีประสิทธิภาพ สร#างสภาพแวดล#อมที่มีการแขNงขันของ
ผู#บริหารสินทรัพยเพื่อให#ได#รับผลตอบแทนสูงสุดพัฒนางานวิจัยและวิชาการเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหน้ี
สาธารณะ 

4. กํากับติดตามการดําเนินงานและการลงทุนของผู#บริหารสินทรัพยอยNางใกล#ชิดให#เป(นไปตามนโยบายและ
กรอบการลงทุน 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายเดือนและรายไตรมาส รวมถึงการจัดทําบัญชีและงบการเงินให#ถูกต#อง
ตามมาตรฐานบัญชีและรูปแบบท่ี สตง. กําหนด เพื่อให#การติดตามการดําเนินงานและการลงทุนมีความถูกต#อง 
โปรNงใส และตรวจสอบได# 

 ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 2 การสนับสนุนการบริหารหน้ีสาธารณะและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
แหล;งระดมทุนที่ย่ังยืนในประเทศ 
 เป_าหมายหลัก 

1. เป(นเครื่องมือสนับสนุนการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อสร#างอัตราดอกเบี้ยอ#างอิงและการสร#างสภาพคลNอง
เพื่อการพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศให#เป(นเสาหลักทางการเงิน  

2. ลดความเส่ียงในการปรับโครงสร#างหน้ีของรัฐบาลเพื่อบริหารหน้ีสาธารณะอยNางมีประสิทธิภาพ 
ผลผลิต 
1. รัฐบาลสามารถสร#าง Benchmark Bond ขนาดใหญNที่มีสภาพคลNองสูง  
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2. มีแผนการลงทุนที่สามารถรองรับเงินกู#ลNวงหน#าเพื่อปรับโครงสร#างหน้ีท่ีเกิดจากการออกพันธบัตรรัฐบาล
เพื่อสร#างอัตราดอกเบ้ียอ#างอิง ได#อยNางมีประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ� 
1.  รัฐบาลมีความนNาเช่ือถือและไมNมีความเส่ียงในการปรับโครงสร#างหน้ี 
2.  ตลาดตราสารหน้ีในประเทศเป(นเสาหลักทางการเงินและมีสภาพคลNอง 
3.  ตลาดตราสารหน้ีมีการพัฒนาอยNางย่ังยืนและเป(นเครื่องมือหลักในการระดมทุนของรัฐบาลที่มีต#นทุนตํ่า 

 กลยุทธ� 
1. กําหนดแผนการลงทุนท่ีสอดคล#องกับแผนการปรับโครงสร#างหน้ีและพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ 

เพื่อลดความเส่ียงในการปรับโครงสร#างหน้ีสาธารณะและสนับสนุนการวางแผนกู#เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหน้ีใน
ประเทศให#เป(นเสาหลักทางการเงินอยNางย่ังยืน 

2. ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลงทุนให#ได#รับผลตอบแทนสูงที่สุดภายใต#ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได#เพื่อ
สามารถชําระคืนเงินต#นให#แกNกระทรวงการคลังได#ครบถ#วนและทันตามกําหนด และสามารถชNวยลดต#นทุนการกู#เงิน
ลNวงหน#าเพื่อปรับโครงสร#างหน้ีสาธารณะและการกู#เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ 

 ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 เสริมสร&างความเข&มแข็งภายในองค�กร 

 เป_าหมายหลัก 
1. องคกรมีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และมีโครงสร#างองคกรที่

ตอบสนองพันธกิจและสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุน 
2. บุคลากรมีศักยภาพและความพร#อมสามารถขับเคล่ือนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรได#อยNางมี

ประสิทธิภาพ 
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร และการกําหนดนโยบายของผู#บริหาร 
ผลผลิต 

 1. มีระบบการบริหารจัดการองคกรที่มีคุณภาพและโครงสร#างองคกรที่เหมาะสม 
 2. มีการพัฒนาบุคลากรแลกเปล่ียนและถNายทอดความรู#ในองคกร 
 3. มีโครงสร#างพื้นฐานด#านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติหน#าท่ีได#อยNางมีประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภัย 
 ผลลัพธ� 
 1. องคกรมีการบริหารจัดการท่ีดี โปรNงใส ตรวจสอบได# 
 2. บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพอยNางตNอเน่ืองและมีแรงจูงใจท่ีจะปฏิบัติหน#าที่ให#บรรลุเปYาหมายท่ีวางไว# 
 3. การบริหารจัดการองคกรมีความคลNองตัวทันสมัยสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจให#บรรลุเปYาหมาย
อยNางมีประสิทธิภาพ  
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กลยุทธ� 
1. ทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะยาวและคูNมือการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในเป(นประจํา จัดทํา

แผนปฏิบัติการและแผนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในประจําป� รวมถึงติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนอยNางเพียงพอและสม่ําเสมอ 

2. การจัดทํายุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให#บุคลากรมีความรู#ความสามารถด#านการบริหาร
จัดการลงทุนและการพัฒนาตลาดตราสารหน้ี เพิ่มพูนทักษะและศักยภาพให#สามารถพัฒนาองคกรให#บรรลุตาม
ภารกิจและวัตถุประสงคในการดําเนินงาน 

3. การจัดทําระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสนับสนุนภารกิจหลัก
ของกองทุน 

4. จัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู#บริหาร และผู#ใช#บริการภายในและ
ภายนอก 

5. พัฒนาระบบสารสนเทศพื้นฐานและปรับปรุงระบบฐานข#อมูลเพื่อการบริหารจัดการลงทุน 
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วิสัยทัศน�
เป6นกองทุนที่บริหารสินทรัพย�อย;างมั่นคง ลดภาระหนี้ของประเทศ 

เพื่อสนับสนุนการบริหารหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้อย;างยั่งยืน
พันธกิจ 1. บริหารเงินกู#ตามนโยบายและกรอบการลงทุนโดยมุNงเน#นรักษาความปลอดภัยของเงินต#นเป(นสําคัญเพื่อให#สามารถชําระคืนเงินต#นให#แกNกระทรวงการคลังได#ครบถ#วนและทันตามกาํหนด

2. ลดความเสี่ยงในการปรับโครงสร#างหนี้และต#นทุนการกู#เงินลNวงหน#าเพื่อปรับโครงสร#างหนี้สาธารณะและการกู#เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
3. เป(นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้โดยมีแผนการลงทุนรองรับการบริหารเงินกู#ที่เกิดจากการออกพนัธบัตรรัฐบาลเพื่อสร#างอัตราดอกเบีย้อ#างองิ (Benchmark Bond)
4. พัฒนาศักยภาพองคกรอยNางตNอเนื่อง

วัตถุประสงค� 1. เพื่อบริหารเงินที่ได#รับจากการกู#เงินเพื่อปรับโครงสร#างหนี้สาธารณะตามมาตรา 24/1 และการกู#เงินเพื่อพฒันาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามมาตรา 25/1 ของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
                 2. เพื่อลดต#นทุนการกู#เงินลNวงหน#าเพื่อปรับโครงสร#างหนี้สาธารณะและการกู#เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให#น#อยที่สุด โดยรักษาสมดุลระหวNางความปลอดภัยของเงินต#นและผลตอบแทนที่ได#รับจากการลงทุน

3. เพื่อให#การลงทุนของกองทุนเป(นไปตามพระราชบญัญัติการบริหารหนี้สาธารณะ โดยคํานึงถึงการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ํา มีความมั่นคงสูง และสามารถชําระหนี้คืนได#ครบถ#วนและทันตามกาํหนด

ยุทธศาสตร�ที่ 1 :
การบริหารจัดการการลงทุนเชิงรุกอย;างมีประสิทธิภาพ

เป_าหมายหลัก
- สร#างผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุนเพื่อชNวยลดต#นทุนการกู#เงินของ
รัฐบาลภายใต#กรอบกฎหมายและการบริหารความเสี่ยง
- ชําระคืนเงินต#นให#แกNกระทรวงการคลังครบถ#วนและทันตามกาํหนด
- กํากับติดตามการลงทุนให#เป(นไปตามนโยบายและกรอบการลงทุน

ผลผลิต
1. มีนโยบายและกรอบการลงทุน
ที่สอดคล#องกับกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข#อง
2.มีกลยุทธและแผนการลงทุนเชิง
รุกที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
สภาวะตลาด
3. มีผลตอบแทนจากการลงทุน
เทNากับหรือสูงกวNาตัวชี้วดั

ผลลัพธ�
1. การลงทุนเป(นไปตามนโยบาย
และกรอบการลงทุนและบรรลุ
ตามพันธกิจของกองทุน
2. สามารถชําระคืนเงินต#นให#แกN
กระทรวงการคลังได#ครบถ#วนและ
ทันตามกําหนด
3. สามารถลดต#นทุนการกู#เงินของ
รัฐบาล

ยุทธศาสตร�ที่ 2 :
การสนับสนุนการบริหารหนี้สาธารณะและการพัฒนา

ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

เป_าหมายหลัก
- เป(นเครื่องมือสนับสนุนการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อสร#างอัตรา
ดอกเบี้ยอ#างอิงและการสร#างสภาพคลNองเพื่อการพัฒนาตลาดตราสาร
หนี้ในประเทศให#เป(นเสาหลักทางการเงิน 
- ลดความเสี่ยงในการปรับโครงสร#างหนี้ของรัฐบาลเพื่อบริหารหนี้
สาธารณะอยNางมีประสิทธภิาพ

ผลผลิต
1. รัฐบาลสามารถสร#าง 

Benchmark Bond ขนาด
ใหญNที่มีสภาพคลNองสูง 

2.มีแผนการลงทุนที่สามารถ
รองรับเงินกู#ลNวงหน#าเพื่อปรับ
โครงสร#างหนี้ที่เกิดจากการ
ออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อสร#าง
อัตราดอกเบี้ยอ#างอิง ได#อยNางมี
ประสิทธิภาพ

ผลลัพธ�
1. รัฐบาลมีความนNาเชื่อถือและ
ไมNมีความเสี่ยงในการปรับ
โครงสร#างหนี้
2. ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
เป(นเสาหลักทางการเงินและมี
สภาพคลNอง
3. ตลาดตราสารหนี้มีการพัฒนา
อยNางยั่งยืนและเป(นเครื่องมือ
หลักในการระดมทุนของรัฐบาลที่
มีต#นทุนต่ํา

ยุทธศาสตร�ที่ 3 :
เสริมสร&างความเข&มแข็งภายในองค�กร

เป_าหมายหลัก
- องคกรมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) และมีโครงสร#างองคกรที่ตอบสนองพันธกิจและสนับสนุน
การดําเนินงานของกองทุน
- บุคลากรมีศักยภาพและความพร#อมสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรได#อยNางมีประสิทธิภาพ
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร และการ
กําหนดนโยบายของผู#บริหาร

ผลผลิต
1. มีระบบการบริหารจัดการ
องคกรที่มีคุณภาพและโครงสร#าง
องคกรที่เหมาะสม
2. มีการพัฒนาบุคลากร
แลกเปลี่ยนและถNายทอดความรู#
ในองคกร
3. มีโครงสร#างพื้นฐานด#าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน
การปฏิบัติหน#าที่ได#อยNางมี
ประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัย

ผลลัพธ�
1. องคกรมีการบริหารจัดการที่ดี 
โปรNงใส ตรวจสอบได#
2. บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพ
อยNางตNอเนื่องและมีแรงจูงใจที่จะ
ปฏิบัติหน#าที่ให#บรรลุเปYาหมายที่
วางไว#
3. การบริหารจัดการองคกรมี
ความคลNองตัวทันสมัยสนับสนุน
การดําเนินงานตามภารกิจให#บรรลุ
เปYาหมายอยNางมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร�ที่ 1 การบริหารจัดการการลงทุนเชิงรุกอย;างมีประสิทธิภาพ

1.1 จัดทํานโยบายและกรอบการลงทุนประจําป�ที่ถูกต#องตาม พ.ร.บ. 

การบริหารหนี้สาธารณะ กฎ ระเบียบ ข#อบังคับที่เกี่ยวข#อง โดยมีความ

ชัดเจน เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดตราสารหนี้

ชําระคืนเงินต#นให#แกN

กระทรวงการคลังครบถ#วน

และทันตามกําหนด

นโยบายและกรอบการลงทุน

ประจําป�ได#รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการภายใน

เดือนกันยายนของทุกป� และ

สNงให#ผู#บริหารสินทรัพย

ภายนอกกNอนเริ่มการลงทุน

- มีนโยบายและกรอบการ

ลงทุนจํานวน 1 ฉบับ/ป� ที่

สอดคล#องกับกฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวข#อง

- มีกลยุทธและแผนการลงทุน

เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

เหมาะสมกับสภาวะตลาด 

อยNางน#อย 1 ฉบับ/ป� (ขึ้นอยูN

กับรอบการลงทุน)

การลงทุนเป(นไปตาม พ.ร.บ. 

การบริหารหนี้สาธารณะ กฎ 

ระเบียบ ข#อบังคับที่เกี่ยวข#อง 

และบรรลุตามพันธกิจของ

กองทุน

1.2 บริหารจัดการการลงทุนเงินที่ได#รับจากการ Pre – Funding ให#

ได#รับผลตอบแทนสูงกวNาตัวเทียบวัดที่กําหนด

สร#างผลตอบแทนสูงสุดจาก

การลงทุนเพื่อชNวยลดต#นทุน

การกู#เงินของรัฐบาลภายใต#

กรอบกฎหมาย และการ

บริหารความเสี่ยง

80%ZRR+(20%ZRR+AAA 

Corp Spread)

มีผลตอบแทนจากการลงทุน

เทNากับหรือสูงกวNาตัวชี้วัด

สามารถลดต#นทุนการกู#เงิน

ของรัฐบาล

1.3 คัดเลือกผู#บริหารสินทรัพยและผู#รับฝากทรัพยสินที่มีความรู#ความ

เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการลงทุนและเก็บรักษาทรัพยสินเพื่อให#การ

ลงทุนของกองทุนเป(นไปอยNางมีประสิทธิภาพ สร#างสภาพแวดล#อมที่มี

การแขNงขันของผู#บริหารสินทรัพยเพื่อให#ได#รับผลตอบแทนสูงสุด

สามารถคัดเลือกผู#บริหาร

สินทรัพยและผู#รับฝาก

ทรัพยสินได#กNอนสิ้นสุดสัญญา

- มีผู#บริหารสินทรัพยภายนอก

ไมNเกิน 6 ราย เพื่อบริหาร

จัดการการลงทุนในป� 2561 -

 2565

- มีผู#รับฝากทรัพยสินอยNาง

น#อย 1 ราย เพื่อดูแลรักษา

ทรัพยสินของกองทุนในป� 

2561 - 2565

- ได#รับการบริหารจัดการ

ลงทุนโดยผู#เชี่ยวชาญทําให#

ได#รับผลตอบแทนสูงกวNาการ

ฝากเงิน และมีต#นทุนต่ํากวNา

การจัดทําระบบการลงทุนเอง

- มีระบบการรับฝากทรัพยสิน

ที่เป(นมาตรฐานเป(นไปตาม

ระเบียบของกองทุน

แผนยุทธศาสตร�ระยะยาวและแผนการดําเนินงานที่สําคัญ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน

ผลลัพธ�ผลผลิตตัวชี้วัดเป_าหมาย
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2561 2562 2563 2564 2565

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การบริหารจัดการการลงทุนเชิงรุกอย;างมีประสิทธิภาพ

1.4 กํากับติดตามการดําเนินงานและการลงทุนของผู#บริหารสินทรัพย

อยNางใกล#ชิดให#เป(นไปตามนโยบายและกรอบการลงทุน

กํากับติดตามการลงทุนให#

เป(นไปตามนโยบายและกรอบ

การลงทุน

- ผู#บริหารสินทรัพยบริหาร

จัดการการลงทุนตามนโยบาย

และกรอบการลงทุนที่ กปพ. 

กําหนด ในกรณีที่การลงทุนไมN

เป(นไปตามที่กําหนดต#องแจ#ง

ให# กปพ. ทราบและ

ดําเนินการแก#ไขภายใน 7 วัน

- ผู#บริหารสินทรัพยและผู#รับ

ฝากทรัพยสินสNงรายงานการ

ลงทุนประจําวันภายในเวลาที่

กําหนดตามสัญญาจ#าง 12.00

 น. ของวันถัดไป

- ผู#บริหารสินทรัพยสNงรายงาน

การบริหารความเสี่ยง

ประจําเดือนภายใน 15 วัน

ของเดือนถัดไป

- รายงานการลงทุนประจําวัน

ตามจํานวนวันที่มีการลงทุน

ในแตNละป�

- รายงานการบริหารความ

เสี่ยงรายเดือนตามจํานวน

เดือนที่มีการลงทุนในแตNละป�

- การลงทุนเป(นไปตาม

นโยบายและกรอบการลงทุน

และบรรลุตามพันธกิจของ

กองทุน 

- สามารถชําระคืนเงินต#น

ให#แกNกระทรวงการคลังได#

ครบถ#วนและทันตามกําหนด

1.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายเดือนและรายไตรมาส รวมถึง

การจัดทําบัญชีและงบการเงินให#ถูกต#องตามมาตรฐานบัญชีและ

รูปแบบที่ สตง. กําหนด เพื่อให#การติดตามการดําเนินงานและการ

ลงทุนมีความถูกต#อง โปรNงใส และตรวจสอบได#

มีระบบติดตามผลการ

ปฏิบัติงานด#านการเงินและผล

การดําเนินงานตามภารกิจ 

รวมถึงผลการบริหารจัด

การเงินลงทุนที่สม่ําเสมอและ

มีประสิทธิภาพ

-จัดทํารายงานรายเดือนเสนอ

ผู#จัดการกองทุนภายใน 15 

วันทําการของเดือนถัดไป

- จัดทํารายงานรายไตรมาส

เสนอรัฐมนตรีวNาการ

กระทรวงการคลังภายใน 45 

วันนับแตNสิ้นสุดไตรมาส

- จัดทํางบการเงินสNง สตง. 

ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด

ป�งบประมาณ

- รายงานรายเดือนจํานวน 12

 ฉบับ/ป�

- รายงานรายไตรมาสจํานวน 

4 ฉบับ/ป�

- งบการเงินประจําป�

งบประมาณ จํานวน 1 ฉบับ/ป�

ผู#บริหารและคณะกรรมการมี

การติดตามผลการปฏิบัติงาน

ของกองทุนอยNางครบถ#วน 

เพียงพอ และสม่ําเสมอทั้งป�

เป_าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ�
ระยะเวลาในการดําเนินงาน

แผนยุทธศาสตร�ระยะยาวและแผนการดําเนินงานที่สําคัญ
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ยุทธศาสตร�ที่ 2 การสนับสนุนการบริหารหนี้สาธารณะและการพัฒนา

ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

2.1 กําหนดแผนการลงทุนที่สอดคล#องกับแผนการปรับโครงสร#างหนี้

และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงในการปรับ

โครงสร#างหนี้สาธารณะและสนับสนุนการวางแผนกู#เงินเพื่อพัฒนา

ตลาดตราสารหนี้ในประเทศให#เป(นเสาหลักทางการเงินอยNางยั่งยืน

สนับสนุนการออกพันธบัตร

รัฐบาลเพื่อสร#างอัตราดอกเบี้ย

อ#างอิงและการสร#างสภาพ

คลNองเพื่อการพัฒนาตลาดตรา

สารหนี้ในประเทศให#เป(นเสา

หลักทางการเงิน

กปพ. มีแผนการลงทุนเพื่อ

รองรับการออก Benchmark 

Bond ของกระทรวงการคลัง

ทุกขนาดและทุกชNวงอายุ

รัฐบาลสามารถสร#าง 

Benchmark Bond ขนาด

ใหญNที่มีสภาพคลNองสูง

- รัฐบาลมีความนNาเชื่อถือและ

ไมNมีความเสี่ยงในการปรับ

โครงสร#างหนี้

- ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

เป(นเสาหลักทางการเงินและมี

สภาพคลNอง

2.2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลงทุนให#ได#รับผลตอบแทนสูงที่สุด

ภายใต#ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได#เพื่อสามารถชําระคืนเงินต#นให#แกN

กระทรวงการคลังได#ครบถ#วนและทันตามกําหนด และสามารถชNวยลด

ต#นทุนการกู#เงินลNวงหน#าเพื่อปรับโครงสร#างหนี้สาธารณะและการกู#เงิน

เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

ลดความเสี่ยงในการปรับ

โครงสร#างหนี้ของรัฐบาลเพื่อ

บริหารหนี้สาธารณะอยNางมี

ประสิทธิภาพ

กระทรวงการคลังมีอัตราการ

ผิดนัดชําระหนี้เทNากับร#อยละ 0

มีแผนการลงทุนที่สามารถ

รองรับเงินกู#ลNวงหน#าเพื่อปรับ

โครงสร#างหนี้ที่เกิดจากการ

ออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อสร#าง

อัตราดอกเบี้ยอ#างอิง ได#อยNาง

มีประสิทธิภาพ

ตลาดตราสารหนี้มีการพัฒนา

อยNางยั่งยืนและเป(นเครื่องมือ

หลักในการระดมทุนของ

รัฐบาลที่มีต#นทุนต่ํา

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
แผนยุทธศาสตร�ระยะยาวและแผนการดําเนินงานที่สําคัญ เป_าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ�
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ยุทธศาสตร�ที่ 3 เสริมสร&างความเข&มแข็งภายในองค�กร

3.1 ทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะยาวและคูNมือการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายในเป(นประจํา จัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําป� รวมถึงติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนอยNางเพียงพอและสม่ําเสมอ

องคกรมีการบริหารจัดการที่ดี

ตามหลักธรรมาภิบาล (Good

 Governance) และมีแผน

ยุทธศาสตรที่ตอบสนองพันธ

กิจและสนับสนุนการ

ดําเนินงานของกองทุน

- ทบทวนแผนยุทธศาสตร

ระยะยาวและคูNมือการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน

 ป�ละ 1 ครั้ง

- จัดทําแผนปฏิบัติการและ

แผนการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายในป�ละ 1 ฉบับ

มีแผนยุทธศาสตรระยะยาว

และคูNมือการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน 

รวมถึงแผนปฏิบัติการและ

แผนการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ที่

ตอบสนองพันธกิจและ

สนับสนุนการดําเนินงานของ

กองทุน

องคกรมีการบริหารจัดการที่ดี 

โปรNงใส ตรวจสอบได#

3.2 การจัดทํายุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให#บุคลากรมี

ความรู#ความสามารถด#านการบริหารจัดการลงทุนและการพัฒนาตลาด

ตราสารหนี้ เพิ่มพูนทักษะและศักยภาพให#สามารถพัฒนาองคกรให#

บรรลุตามภารกิจและวัตถุประสงคในการดําเนินงาน

บุคลากรมีศักยภาพและความ

พร#อมสามารถขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตรได#

อยNางมีประสิทธิภาพ

จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร

อยNางน#อย 2 โครงการ/ป�

มีการพัฒนาบุคลากร

แลกเปลี่ยนและถNายทอด

ความรู#ในองคกร

บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพ

อยNางตNอเนื่องและมีแรงจูงใจ

ที่จะปฏิบัติหน#าที่ให#บรรลุ

เปYาหมายที่วางไว#

3.3 การจัดทําระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน และสนับสนุนภารกิจหลักของกองทุน

3.4 จัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของ

ผู#บริหาร และผู#ใช#บริการภายในและภายนอก

3.5 พัฒนาระบบสารสนเทศพื้นฐานและปรับปรุงระบบฐานข#อมูลเพื่อ

การบริหารจัดการลงทุน

แผนยุทธศาสตร�ระยะยาวและแผนการดําเนินงานที่สําคัญ เป_าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ�
ระยะเวลาในการดําเนินงาน

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของ

บุคลากร และการกําหนด

นโยบายของผู#บริหาร

มีโครงสร#างพื้นฐานด#าน

เทคโนโลยีสารสนเทศที่

สนับสนุนการปฏิบัติหน#าที่ได#

อยNางมีประสิทธิภาพและมี

ความปลอดภัย

การบริหารจัดการองคกรมี

ความคลNองตัวทันสมัย

สนับสนุนการดําเนินงานตาม

ภารกิจให#บรรลุเปYาหมาย

อยNางมีประสิทธิภาพ

มีการทบทวนแผนแมNบทที่

ตอบสนองและสนับสนุนตNอ

แผนยุทธศาสตร และมีการ

ระบุโครงการที่เกี่ยวข#อง 

อยNางน#อย 4 โครงการ/ป�
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(บาท) ต.ค.พ.ย. ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การบริหารจัดการการลงทุนเชิงรุกอย;างมีประสิทธิภาพ

1.1 จัดทํานโยบายและ

กรอบการลงทุนประจําป�

ที่ถูกต#องตาม พ.ร.บ. การ

บริหารหนี้สาธารณะ กฎ 

ระเบียบข#อบังคับที่

เกี่ยวข#อง โดยมีความ

ชัดเจน เหมาะสมกับ

สภาวะเศรษฐกิจและ

สภาวะตลาดตราสารหนี้

ชําระคืนเงินต#นให#แกN

กระทรวงการคลังครบถ#วน

และทันตามกําหนด

1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข#อบังคับที่เกี่ยวข#องกับการบริหารจัดการ

การลงทุนของ กปพ.

2. วิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะตลาดตราสารหนี้ทั้งในและ

ตNางประเทศ

3. จัดทํารNางนโยบายและกรอบการลงทุนประจําป� 2563 ของ กปพ.

4. เสนอรNางนโยบายและกรอบการลงทุนตNอคณะอนุกรรมการกองทุน

ด#านการลงทุน และเสนอตNอคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาให#

ความเห็นชอบ ภายในเดือนกันยายน 2562

5. เมื่อนโนบายและกรอบการลงทุนผNานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกองทุนฯ แล#ว แจ#งให#ผู#บริหารสินทรัพยทราบเพื่อจัดทํา

กลยุทธการลงทุนในแตNละรอบการลงทุนกNอนเริ่มการลงทุน

6. เสนอกลยุทธการลงทุนแตNละรอบการลงทุนตNอคณะอนุกรรมการด#าน

การลงทุนเพื่อกลั่นกรอง และเสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อให#ความ

เห็นชอบกNอนเริ่มการลงทุน

นโยบายและกรอบการลงทุน

ประจําป�ได#รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการภายในเดือน

กันยายนของทุกป� และสNงให#

ผู#บริหารสินทรัพยภายนอกกNอน

เริ่มการลงทุน

- มีนโยบายและกรอบการ

ลงทุนจํานวน 1 ฉบับ/ป� ที่

สอดคล#องกับกฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวข#อง

- มีกลยุทธและแผนการลงทุน

เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

เหมาะสมกับสภาวะตลาด 

อยNางน#อย 1 ฉบับ/ป� (ขึ้นอยูN

กับรอบการลงทุน)

380,500    คณะทํางาน/

คณะอนุกรรมการ

ด#านการลงทุน/

คณะกรรมการ

กองทุน

1.2 บริหารจัดการการ

ลงทุนเงินที่ได#รับจากการ 

Pre – Funding ให#ได#รับ

ผลตอบแทนสูงกวNาตัว

เทียบวัดที่กําหนด

สร#างผลตอบแทนสูงสุดจาก

การลงทุนเพื่อชNวยลดต#นทุน

การกู#เงินของรัฐบาลภายใต#

กรอบกฎหมาย และการ

บริหารความเสี่ยง

1. กําหนดตัวเทียบวัดที่สอดคล#องกับนโยบายกรอบการลงทุนและ

ระยะเวลาการลงทุนในแตNละรอบ

2. วิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจ และตลาดตราสารหนี้เพื่อสร#างโอกาสใน

การลงทุนเพื่อให#ได#รับผลตอบแทนที่ดีภายใต#ความเสี่ยงที่เหมะสม

3. บริหารจัดการการลงทุนตามกลยุทธที่กําหนด

80%ZRR+(20%ZRR+AAA 

Corp Spread)

มีผลตอบแทนจากการลงทุน

เทNากับหรือสูงกวNาตัวชี้วัด

825,000 คณะทํางาน/

คณะอนุกรรมการ

ด#านการลงทุน/

คณะกรรมการ

กองทุน

1.3 คัดเลือกผู#บริหาร

สินทรัพยที่มีความรู#ความ

เชี่ยวชาญในการบริหาร

จัดการลงทุเพื่อให#การ

ลงทุนของ กปพ. เป(นไป

อยNางมีประสิทธิภาพ 

สร#างสภาพแวดล#อมที่มี

การแขNงขันของผู#บริหาร

สินทรัพยเพื่อให#ได#รับ

ผลตอบแทนสูงสุด

มีผู#บริหารสินทรัพยที่มีความ

เชี่ยวชาญในการบริหาร

จัดการการลงทุนเชิงรุกอยNาง

มีประสิทธิภาพ เพื่อให# กปพ. 

ได#รับผลตอบแทนที่ดีภายใต#

นโยบายและกรอบการลงทุน

ที่กําหนด

1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข#อบังคับที่เกี่ยวข#องกับการบริหารจัดการ

การลงทุน และการคัดเลือกผู#บริหารสินทรัพย ของ กปพ.

2. เสนอเหตุผล ความจําเป(น ขอบเขตของงานโดยละเอียด ประมาณการ

วงเงินบริหาร ประมาณการวงเงินจ#าง วิธีการคัดเลือก และอื่นๆ ที่

เกี่ยวข#องตNอคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อให#ความเห็นชอบการดําเนินการ

จ#าง

3. ดําเนินการคัดเลือกผู#บริหารสินทรัพย

4. เสนอผลการคัดเลือกตNอผู#จัดการกองทุนฯ เพื่อเสนอตNอคณะกรรมการ

กองทุนฯ ให#ความเห็นชอบการวNาจ#าง

สามารถคัดเลือกผู#บริหาร

สินทรัพยให#แล#วเสร็จได#ภายใน

เดือนกันยายน 2562

มีผู#บริหารสินทรัพยภายนอก

เพื่อทําหน#าที่บริหารจัดการ

การลงทุนในป� 2563 - 2565

110,250 คณะทํางาน/

คณะกรมการ

จ#างผู#บริหาร

สินทรัพย/

ผู#จัดการกองทุน

ระยะเวลาการดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4แผนงาน เป_าหมายเชิงยุทธศาสตร� ขั้นตอนการดําเนินการ ตัวชี้วัด เป_าหมาย ผู&รับผิดชอบ
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(บาท) ต.ค.พ.ย. ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การบริหารจัดการการลงทุนเชิงรุกอย;างมีประสิทธิภาพ

1.4 กํากับติดตามการ

ดําเนินงานและการลงทุน

ของผู#บริหารสินทรัพย

อยNางใกล#ชิดให#เป(นไป

ตามนโยบายและกรอบ

การลงทุน

กํากับติดตามการลงทุนให#

เป(นไปตามนโยบายและ

กรอบการลงทุน

1. แจ#งนโยบายและกรอบการลงทุนประจําป�งบประมาณ 2562 ตNอ

ผู#บริหารสินทรัพย

2. กํากับติดตามพอรทการลงทุนของผู#บริหารสินทรัพยทุกวันที่มีการลงทุน

3. ผู#รับฝากทรัพยสินและผู#บริหารสินทรัพยรายงานผลสัดสNวนการลงทุน

และการบริหารความเสี่ยงตNอ กปพ.

- ผู#บริหารสินทรัพยบริหาร

จัดการการลงทุนตามนโยบาย

และกรอบการลงทุนที่ กปพ. 

กําหนด ในกรณีที่การลงทุนไมN

เป(นไปตามที่กําหนดต#องแจ#งให#

 กปพ. ทราบและดําเนินการ

แก#ไขภายใน 7 วัน

- ผู#บริหารสินทรัพยและผู#รับ

ฝากทรัพยสินสNงรายงานการ

ลงทุนประจําวันภายในเวลาที่

กําหนดตามสัญญาจ#าง 12.00 

น. ของวันถัดไป

- ผู#บริหารสินทรัพยสNงรายงาน

การบริหารความเสี่ยง

ประจําเดือนภายใน 15 วันของ

เดือนถัดไป

- รายงานการลงทุน

ประจําวันตามจํานวนวันที่มี

การลงทุน (1 ต.ค. 61 ถึงวันที่

 12 มิ.ย. 2562)

- รายงานการบริหารความ

เสี่ยงรายเดือนจํานวน 9เดือน 

(เดือน ต.ค. 61 - มิ.ย. 62)

88,200 คณะทํางาน/

คณะอนุกรรมการ

ด#านการลงทุน

1.5 จัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานรายเดือนและ

รายไตรมาส รวมถึงการ

จัดทําบัญชีและงบการเงิน

ให#ถูกต#องตามมาตรฐาน

บัญชีและรูปแบบที่ สตง. 

กําหนด เพื่อให#การ

ติดตามการดําเนินงาน

และการลงทุนมีความ

ถูกต#อง โปรNงใส และ

ตรวจสอบได#

มีระบบติดตามผลการ

ปฏิบัติงานด#านการเงินและ

ผลการดําเนินงานตามภารกิจ 

รวมถึงผลการบริหารจัด

การเงินลงทุนที่สม่ําเสมอและ

มีประสิทธิภาพ

1. รวบรวมผลการดําเนินงานและผลการเบิกจNายเงินรายเดือนและเสนอ

ผู#จัดการกองทุนเพื่อทราบ

2. รวบรวมและจัดทํา ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจNายและฐานะ

การเงินรายไตรมาสรายไตรมาสเสนอตNอกรรมการกองทุนฯ เพื่อรายงาน

ตNอรัฐมนตรีวNาการกระทรวงการคลังเพื่อทราบ

3. รวบรวมข#อมูลการเบิกจNาย สถานะการเงิน ทั้งด#านการดําเนินงานและ

การลงทุนเพื่อรายงานตNอ สตง.

-จัดทํารายงานรายเดือนเสนอ

ผู#จัดการกองทุนภายใน 15 วัน

ทําการของเดือนถัดไป

- จัดทํารายงานรายไตรมาส

เสนอรัฐมนตรีวNาการ

กระทรวงการคลังภายใน 45 

วันนับแตNสิ้นสุดไตรมาส

- จัดทํางบการเงินสNง สตง. 

ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด

ป�งบประมาณ

- รายงานรายเดือนจํานวน 12

 ฉบับ/ป�

- รายงานรายไตรมาสจํานวน

 4 ฉบับ/ป�

- งบการเงินประจําป�

งบประมาณ จํานวน 1 

ฉบับ/ป�

331,700 คณะทํางาน

แผนงาน เป_าหมายเชิงยุทธศาสตร� ขั้นตอนการดําเนินการ ตัวชี้วัด เป_าหมาย ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ระยะเวลาการดําเนินงาน

ผู&รับผิดชอบไตรมาสที่ 1
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ยุทธศาสตร�ที่ 2 การสนับสนุนการบริหารหนี้สาธารณะและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

2.1 กําหนดแผนการ

ลงทุนที่สอดคล#องกับ

แผนการปรับโครงสร#าง

หนี้และพัฒนาตลาดตรา

สารหนี้ในประเทศ เพื่อ

ลดความเสี่ยงในการปรับ

โครงสร#างหนี้สาธารณะ

และสนับสนุนการ

วางแผนกู#เงินเพื่อพัฒนา

ตลาดตราสารหนี้ใน

ประเทศให#เป(นเสาหลัก

ทางการเงินอยNางยั่งยืน

สนับสนุนการออกพันธบัตร

รัฐบาลเพื่อสร#างอัตราดอกเบี้ย

อ#างอิงและการสร#างสภาพ

คลNองเพื่อการพัฒนาตลาด

ตราสารหนี้ในประเทศให#เป(น

เสาหลักทางการเงิน 

1. ประสานงานกับ สบน. เกี่ยวกับประมาณการวงเงินที่จะออก 

Benchmark Bond เพื่อสร#างอัตราดอกเบี้ยอ#างอิงในตลาด

 2. ศึกษาและวิเคราะหตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

 3. จัดทําแผนการลงทุนเพื่อรองรับการออก Benchmark Bond ของ 

สบน.

กปพ. มีแผนการลงทุนเพื่อ

รองรับการออก Benchmark 

Bond ของกระทรวงการคลัง

ทุกขนาดและทุกชNวงอายุ โดย

ในป�งบประมาณ 2562 กปพ. 

จะได#รับเงิน Pre – Funding 

จากพันธบัตรรัฐบาลรุNน 

LB196A มูลคNา 70,000 ลบ. 

โดยแผนดังกลNาวดําเนินการแล#ว

เสร็จกNอนเริ่มการลงทุน

แผนการลงทุนของ กปพ. 

สามารถรองรับการออก 

Benchmark Bond ของ

กระทรวงการคลังได#อยNางมี

ประสิทธิภาพ

984,600 คณะทํางาน/

คณะอนุกรรมการ

ด#านการลงทุน/

คณะกรรมการ

กองทุน

2.2 ศึกษาแนวทางการ

บริหารจัดการลงทุน

ภายใต#สภาวะเศรษฐกิจที่

มีความผันผวน และ

สอดคล#องกับการพัฒนา

ตลาดตราสารหนี้ใน

ประเทศ

สามารถบริหารจัดการการ

ลงทุนภายใต#สภาวะเศรษฐกิจ

ที่ผันผวนและลดความเสี่ยง

ของตราสารหนี้ที่เป(น 

Benchmark Bond ที่จะครบ

กําหนดชําระได#อยNางมี

ประสิทธิภาพ

 1. รวบรวมข#อมูลที่เกี่ยวข#องกับการบริหารจัดการการลงทุนของ กปพ.

 2. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข#อบังคับ ประกาศ และข#อมูลที่เกี่ยวกับการ

บริหารจัดการการลงทุนของ กปพ.

 3. วิเคราะหตลาดตราสารหนี้ทั้งในและตNางประเทศ เพื่อหาโอกาสใน

การสร#างผลตอบแทนสNวนเพิ่มจากการลงทุนภายใต#กรอบความเสี่ยงที่

กําหนด

4. จัดทําผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการลงทุน

5. นําเสนอผลตNอคณะกรรมการกองทุนฯ

กปพ. มีผลการศึกษาแนว

ทางการบริหารจัดการลงทุน

ภายใต#สภาวะเศรษฐกิจที่ผัน

ผวนและสอดคล#องกับการ

พัฒนาตลาดตราสารหนี้ใน

ประเทศ โดยเสนอ

คณะกรรมการกองทุนฯ ภายใน

เดือนกันยายน 2562

แผนการลงทุนสามารถรองรับ

เงินกู#ลNวงหน#าเพื่อปรับ

โครงสร#างหนี้ที่เกิดจากการ

ออก Benchmark Bond ได#

อยNางมีประสิทธิภาพ

823,000 คณะทํางาน/

คณะกรรมการ

กองทุน

แผนงาน เป_าหมายเชิงยุทธศาสตร� ตัวชี้วัด เป_าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ผู&รับผิดชอบขั้นตอนการดําเนินการ
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ยุทธศาสตร�ที่ 3 เสริมสร&างความเข&มแข็งภายในองค�กร

3.1 ทบทวนแผน

ยุทธศาสตรระยะยาวและ

คูNมือการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายในเป(น

ประจํา จัดทําแผนปฏิบัติ

การและแผนการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุม

ภายในประจําป� รวมถึง

ติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานตามแผน

อยNางเพียงพอและ

สม่ําเสมอ

องคกรมีการบริหารจัดการที่ดี

ตามหลักธรรมาภิบาล (Good

 Governance) และมีแผน

ยุทธศาสตรที่ตอบสนองพันธ

กิจและสนับสนุนการ

ดําเนินงานของกองทุน

1. วิเคราะหป2ญหาและความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยูNในป�งบประมาณที่ผNาน

มา

2. ศึกษาแนวทางและเครื่องมือใหมNๆ ในการบริหารความเสี่ยง

3. วิเคราะหข#อคิดเห็นของผู#มีสNวนได#สNวนเสียเพื่อนํามาปรับปรุงการ

จัดทําแผนยุทธศาสตร

4. จัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติ

การประจําป�ของ กปพ. พร#อมทั้งยุทธศาสตรด#านอื่นๆ

5. ทบทวนแผนยุทธศาสตรด#านความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการประจําป� 

2563 ที่สอดคล#องกับแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําป�ของ 

กปพ.

6. บริหารจัดการความเสี่ยง ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

- ทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะ

ยาวและคูNมือการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน โดย

เสนอตNอคณะกรรมการกองทุนฯ

 เพื่อให#ความเห็นชอบภายใน

เดือนมิถุนายน 2562

- จัดทําแผนปฏิบัติการและ

แผนการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายโดยเสนอตNอ

คณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อให#

ความเห็นชอบภายในเดือน

มิถุนายน 2562

มีแผนยุทธศาสตรระยะยาว

และคูNมือการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน 

รวมถึงแผนปฏิบัติการและ

แผนการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ที่

ตอบสนองพันธกิจและ

สนับสนุนการดําเนินงานของ

กองทุน

300,000 คณะทํางาน/

คณะกรรมการ

กองทุน

3.2 การจัดทํายุทธศาสตร

การบริหารทรัพยากร

บุคคลเพื่อให#บุคลากรมี

ความรู#ความสามารถด#าน

การบริหารจัดการลงทุน

และการพัฒนาตลาดตรา

สารหนี้ เพิ่มพูนทักษะ

และศักยภาพให#สามารถ

พัฒนาองคกรให#บรรลุ

ตามภารกิจและ

วัตถุประสงคในการ

ดําเนินงาน

บุคลากรมีศักยภาพและความ

พร#อมสามารถขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตรได#

อยNางมีประสิทธิภาพ

1. สํารวจความต#องการเพิ่มศักยภาพในการทํางานของบุคลากร

2. วิเคราะหหลักสูตรที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพและความ

ต#องการของบุคลากร

3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร

4. บุคลากรเข#ารับการฝ�กอบรม

5. จัดทํารายงานและประเมินผลการฝ�กอบรม

ในป�งบประมาณ 2562 

สามารถจัดทําโครงการพัฒนา

บุคลากรอยNางน#อย 2 โครงการ

มีการพัฒนาบุคลากร

แลกเปลี่ยนและถNายทอด

ความรู#ในองคกร และ

บุคลากรสามารถนําความรู#ที่

ได#ไปประยุกตใช#ในการทํางาน

คณะทํางาน

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ระยะเวลาการดําเนินงาน

ผู&รับผิดชอบไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2แผนงาน เป_าหมายเชิงยุทธศาสตร� ขั้นตอนการดําเนินการ ตัวชี้วัด เป_าหมาย
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งบประมาณ

ค;าใช&จ;าย

(บาท) ต.ค.พ.ย. ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร�ที่ 3 เสริมสร&างความเข&มแข็งภายในองค�กร

3.3 การจัดทําระบบ

สารสนเทศที่สนับสนุนการ

เพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน และ

150,000 คณะทํางาน

3.4 จัดทําระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่

สนับสนุนการตัดสินใจ

ของผู#บริหาร และ

ผู#ใช#บริการภายในและ

ภายนอก

คณะทํางาน

3.5 พัฒนาระบบ

สารสนเทศพื้นฐานและ

ปรับปรุงระบบฐานข#อมูล

เพื่อการบริหารจัดการ

ลงทุน

คณะทํางาน

การบริหารจัดการองคกรมี

ความคลNองตัวทันสมัย

สนับสนุนการดําเนินงานตาม

ภารกิจให#บรรลุเปYาหมาย

อยNางมีประสิทธิภาพ

มีการทบทวนแผนแมNบทที่

ตอบสนองและสนับสนุนตNอ

แผนยุทธศาสตร และมีการระบุ

โครงการที่เกี่ยวข#อง อยNางน#อย 

4 โครงการ/ป�

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของ

บุคลากร และการกําหนด

นโยบายของผู#บริหาร

ระยะเวลาการดําเนินงาน

ผู&รับผิดชอบไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

1. ศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงฐานข#อมูลระหวNาง กปพ. และ สบน.

3. ประสานงานกับ สบน. หนNวยงานต#นสังกัดและเป(นผู#ดูแล Server ของ

 กปพ.

4. ประสานงานกับผู#รับฝากทรัพยสินของ กปพ. ในการเข#าถึงระบบ

จัดเก็บทรัพยสินจากการลงทุน

5. จัดทําแผนแมNบทและแผนปฏิบัติการด#านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจําป� 2562

6. จัดทําข#อมูลการดําเนินงานในรูปแบบ Infographic เพื่อเสนอผู#บริหาร

 และเพื่อเผยแพรNให#กับประชาชนผู#สนใจผNานเว็ปไซตของ กปพ.

7. ประเมินผลการสํารวจความคิดเห็น

ไตรมาสที่ 4แผนงาน เป_าหมายเชิงยุทธศาสตร� ขั้นตอนการดําเนินการ ตัวชี้วัด เป_าหมาย


