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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 (ทบทวนป�งบประมาณ 2562) 
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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�กระทรวงการคลังตามกรอบยุทธศาสตร�ชาติระยะ 20 ป� (พ.ศ. 2560–2579) 
ยุทธศาสตรกระทรวงการคลังเป)นเครื่องกําหนดทิศทางเพื่อรับมือกับความท$าทายที่จะเกิดข้ึนในระยะ 

20 ป� ข$างหน$า เพื่อสNงเสริมจุดแข็ง แก$ไขจุดอNอน และรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามท่ีอาจเกิดข้ึน โดยรวบรวม 
เครื่องมือทางการคลังผNานการจัดหารายได$เพื่อสนับสนุนการดําเนินนโยบายตNาง ๆ ของรัฐบาล การบริหารการ
เบิกจNายงบประมาณของภาครัฐให$มีประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยสินตNาง ๆ ของรัฐเพื่อหารายได$ เพิ่มเติมให$แกN
รัฐบาล และการบริหารจัดการหน้ีสินของรัฐบาลอยNางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการใช$เครื่องมือก่ึงการคลัง ผNาน
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพื่อดําเนินนโยบายตNาง ๆ นอกจากน้ี กระทรวงการคลังจะต$องทํางานในรูปแบบ
ของหนNวยงานกลางที่เป)นผู$เช่ือมโยงให$เกิดการบูรณาการ การทํางานรNวมกับหนNวยงานตNาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
และบริหารองคกรอยNางมีธรรมาภิบาลและเป)นมืออาชีพ เพือ่ให$เศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถเติบโตได$อยNาง 
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“ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” กระทรวงการคลังจึงได$กําหนด ยุทธศาสตรท่ีสอดรับกับรNางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป� 
(พ.ศ. 2560–2579) และยุทธศาสตร การพัฒนาภายใต$แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหNงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) ซ่ึง กปพ. ได$นํามาประกอบการจัดทํายุทธศาสตรระยะยาว ดังน้ี 

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การเสริมสร'างความม่ันคงทางการคลัง 
กลยุทธ�ที่เก่ียวข'อง 
1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหน้ีสาธารณะ 
2. การปรับปรุงมาตรการกํากับดูแลหน้ีสาธารณะ และหน้ีเงินกู$ที่เป)นความเส่ียงทางการคลัง 
ยุทธศาสตร�ที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข;งขัน 
กลยุทธ�ที่เก่ียวข'อง 
1. การพัฒนาตลาดทุนไทยให$เป)นกลไกหลักในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการเพิ่ม

จํานวนนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายยNอย เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑทางการเงิน ลดต$นทุนการทํา
ธุรกรรมทางการเงิน และเรNงพัฒนาตลาดทุนไทยให$เติบโตทันประเทศอ่ืนในภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาตลาดตราสาร
หน้ีอันนําไปสูNการพัฒนาความสามารถทางการแขNงขันของประเทศ และสามารถแขNงขันได$ในระดับสากล รวมท้ัง
เป)นการเพิ่มโอกาสในการเข$าถึงแหลNงทุนและการลงทุนอยNางทั่วถึง 

2. การพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทยให$แขNงขันได$ สามารถตอบสนองความต$องการท่ีหลากหลาย
ข้ึนด$วยราคาท่ีเป)นธรรมและไมNบิดเบือน และสนับสนุนการเป)นศูนยกลางการค$าการลงทุนในภูมิภาคโดยดํารงไว$ซึ่ง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 การเป6นองค�กรต'นแบบในการบริหารงานอย;างมีธรรมาภิบาลและเป6นมืออาชีพ 
กลยุทธ�ที่เก่ียวข'อง 
1. การปรับโครงสร$างการดําเนินการของหนNวยงานในกระทรวงการคลังเพื่อประสิทธิภาพความ

คลNองตัว และลดข้ันตอนและความซํ้าซ$อนในการดําเนินงาน 
2. การปYองกัน ขจัดคอรรัปชัน และเพิ่มความโปรNงใสในการดําเนินงานของกระทรวงการคลัง 

2.2.4  แผนยุทธศาสตร�สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
  ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 การบริหารจัดการหนี้สาธารณะเชิงรุก (Pro-active Debt 
Management) 
  เปaาประสงค� 

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 
  เปaาประสงค� 

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

มีการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีหลากหลายเพื่อรองรับความต$องการของนักลงทุน 
กลยุทธ� 
1. พัฒนาโครงสร$างพื้นฐานตลาดตราสารหน้ี 
2. พัฒนาผลิตภัณฑตราสารหน้ีให$มีความหลากหลาย มีนวัตกรรมทางการเงินท่ีใช$ในตลาดสากล และ

สอดคล$องกับความต$องการของนักลงทุน 
2.2.5 รายงานการวิเคราะห�และระบุกลุ;มผู'ใช'บริการหลักและผู'มีส;วนได'ส;วนเสีย 

กปพ. ได$จัดทํารายงานการวิเคราะหและระบุกลุNมผู$ใช$บริการหลักและผู$มีสNวนได$สNวนเสียเพื่อ
วัตถุประสงคในการวิเคราะหและจําแนกผู$ใช$บริการและผู$มีสNวนได$สNวนเสียกลุNมตNางๆ ซึ่งมีความต$องการ ความ
คาดหวังที่แตกตNางกัน เพื่อให$สามารถจัดลําดับความสําคัญ และกําหนดกระบวนการ/กิจกรรมมีสNวนรNวมกับ
ผู$ใช$บริการและผู$มีสNวนได$สNวนเสียอยNางเหมาะสมตNอไป ซึ่งผลจากการวิเคราะหดังกลNาวจะชNวยให$ กปพ. สามารถ
กําหนดทิศทาง วิสัยทัศน ยุทธศาสตรการดําเนินงานในระยะยาว และกระบวนการดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริการจัดการของ กปพ. เพื่อตอบสนองความต$องการ ความคาดหวัง และเพิ่มระดับความพึงพอใจของ
ผู$ใช$บริการและผู$มีสNวนได$สNวนเสียตNอการปฏิบัติงานของ กปพ. โดยจากการวิเคราะหสามารถระบุผู$มีสNวนได$สNวนเสีย
แตNละกลุNมได$ ดังน้ี 

การจําแนกกลุ;ม ผู'มีส;วนได'ส;วนเสีย การส;งมอบงานระหว;างกัน 
ผู'มีส;วนได'ส;วนเสียภายใน  1. คณะกรรมการ กปพ.  

2.  คณะอนุกรรมการด$านการลงทุน 
3.  คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน 
4.  คณะอนุกรรมการด$านกฎหมาย 
5. ผู$บริหาร/คณะทํางานเพื่อชNวย
ปฏิบัติงาน กปพ. 

• การกําหนดกรอบนโยบายและ
ทิศทางการดําเนินงานของ 
กปพ. ในด$านตNางๆ 

• ข$อมูลการดําเนินงานในด$าน
ตNางๆ ของ กปพ. 
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การจําแนกกลุ;ม ผู'มีส;วนได'ส;วนเสีย การส;งมอบงานระหว;างกัน 
ผู'มีส;วนได'ส;วนเสียที่มี
ความสัมพันธ�ใกล'ชิด 

1. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน  
2. สถาบันการเงิน/ผู$รับฝากสินทรัพย  
3. สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 

• ข$อมูลวงเงินกู$เพื่อการ 
ปรับโครงสร$างหน้ีลNวงหน$า 

• การบริหารเงินกู$เพื่อการปรับ
โครงสร$างหน้ีให$อยูNในกรอบการ
ลงทุนที่กําหนด 

ผู'มีส;วนได'ส;วนเสียภายนอก หนNวยงานภาครัฐท่ีมีการติดตNอ
ทางอ$อม ได$แกN 
• กรมบัญชีกลาง 
• ธนาคารกรุงไทย 
• ธนาคารแหNงประเทศไทย  
• กองทุนเพื่อการฟz{นฟูและพัฒนา

ระบบสถาบันการเงิน 

• ข$อมูลการดําเนินงานและ 
การให$บริการของ กปพ. 

นอกจากน้ี กปพ. ได$สํารวจความต$องการ ผลกระทบเชิงลบ และความคาดหวังของผู$มีสNวนได$สNวนเสีย 
เพื่อนําไปใช$สําหรับการกําหนด/ทบทวนวิสัยทัศนและจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะยาว ปรับปรุงการปฏิบัติงานและ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานของ กปพ. สรุปได$ ดังน้ี 

ประเด็นปรับปรุง ความเห็นจากแบบสํารวจ 

1. ด$านการประชาสัมพันธ
และส่ือสารองคกร   

• ควรใช$เทคโนโลยีในการส่ือสารและนําเสนอข$อมูลให$มากย่ิงข้ึน 
• ควรมีการประชาสัมพันธองคกรเพิ่มข้ึน  

2. ด$านการวางแผน
ยุทธศาสตรและ 
การนําไปปฏิบัติ 

• ควรปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีชัดเจน ทันสมัย เข$าใจงNาย ซ่ึงจะชNวยให$
คณะทํางานฯ มีเปYาหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมากข้ึน และควรพัฒนาการ
วางแผนงานให$สอดคล$องกับยุทธศาสตรมากย่ิงข้ึน 

• ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดตราสารหน้ีท่ีสอดคล$องกับการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและสภาพเศรษฐกิจและสังคมในระยะตNอไป 

• เพิ่มบทบาทของ กปพ. ในด$านวิชาการ เชNน จัดทําบทความ/งานเขียนใน
แงNมุมตNางๆ เก่ียวกับ กปพ.  

3. ด$านการดําเนินงานตาม
กฎหมาย 

เน่ืองจากในชNวงท่ีผNานมามีการปรับปรุงข$อกฎหมายของ กปพ. จึงอาจ
จําเป)นต$องให$ความรู$ และอบรมในเรื่องดังกลNาวมากข้ึน เพื่อให$การดําเนินการ
ของ กปพ. สอดคล$อง ครบถ$วน และถูกต$องตามกฎหมายที่เก่ียวข$อง และต$อง
ทบทวนหลักเกณฑหรือกฎหมายอยNางสมํ่าเสมอ 
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ประเด็นปรับปรุง ความเห็นจากแบบสํารวจ 

4. ด$านปฏิบัติการ ควรมีการพัฒนาบุคลากรท่ีเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล$องกับการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตร และเพื่อให$สามารถทํางานแทนกันได$ 

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 

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 ที่ไมNสามารถควบคุมได$ และสNงผลกระทบ 
 ตNอการบริหารจัดการกองทุน 
T2  การแก$กฎหมายเพื่อขยายกรอบการลงทุนทําได$ยากและใช$เวลานาน อาจไมNทัน 
 ตNอสถานการณทางเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลง 
T3  ความผันผวนในตลาดตราสารหน้ี เพราะตลาดเงินมีผลตNอการลงทุนอยNางรวดเร็ว 
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ภาพที่ 4: แสดง SWOT Analysis 
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บทท่ี 3 

แผนยุทธศาสตร�ของกองทุนบริหารเงินกู'เพ่ือการปรับโครงสร'างหน้ีสาธารณะ 

และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ  

3.1  วิสัยทัศน� 
 เป)นกองทุนท่ีบริหารสินทรัพยอยNางม่ันคง พร$อมรองรับความท$าทายในการบริหารหน้ีสาธารณะ และพัฒนา

ตลาดตราสารหน้ีให$เติบโตและเป)นท่ีเช่ือม่ันในระดับสากล  

3.2  พันธกิจ 
1.  บริหารเงินกู$ให$ได$รับผลตอบแทนเพื่อลดภาระหน้ีของประเทศ โดยกําหนดแนวทางการลงทุนที่สามารถ

รองรับความเส่ียงได$ในหลากหลายมิติ เพื่อให$สามารถชําระคืนเงินต$นให$แกNกระทรวงการคลังได$ครบถ$วนและทัน
ตามกําหนด  

2.  กํากับติดตามการลงทุนอยNางใกล$ชิดให$เป)นไปตามตัวช้ีวัด นโยบายและกรอบการลงทุน และกฎระเบียบท่ี
เก่ียวข$อง 

3.  สร$างความเช่ือม่ันให$สาธารณชนท้ังในและตNางประเทศในการบริหารหน้ีสาธารณะของประเทศ 
4.  สนับสนุนการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อสร$างอัตราดอกเบ้ียอ$างอิงและการสร$างสภาพคลNองเพื่อการพัฒนา

ตลาดตราสารหน้ีในประเทศ  

3.3 วัตถุประสงค�  
บริหารเงินที่ได$รับจากการกู$เงินเพื่อปรับโครงสร$างหน้ีสาธารณะและการกู$เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหน้ีใน

ประเทศตามกฎหมายวNาด$วยการบริหารหน้ีสาธารณะ ปYองกันความเส่ียงในการผิดนัดชําระหน้ีของประเทศ และ

ลดต$นทุนการกู$เงินลNวงหน$าเพื่อปรับโครงสร$างหน้ีสาธารณะและการกู$เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ 

3.4 ยุทธศาสตร�  
 ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 การบริหารจัดการการลงทุนเพื่อรองรับความท'าทายในอนาคตอย;างมี
ประสิทธิภาพ 
 เปaาหมายหลัก 

1. ชําระคืนเงินต$นให$แกNกระทรวงการคลังครบถ$วนและทันตามกําหนด 
2. สร$างผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อลดภาระหน้ีของประเทศ 
3. สามารถรองรับความเส่ียงจากการลงทุนท่ีเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดตราสารหน้ีได$ใน

หลากหลายมิติ 
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ผลผลิต 
1. นโยบายและกรอบการลงทุนที่สามารถรองรับความเส่ียงในหลากหลายมิติ 
2. กลยุทธและแผนการลงทุนที่ให$ความชัดเจนถึงโอกาสและทิศทางที่เอ้ือตNอการสร$างผลตอบแทนท่ีไมNตํ่ากวNาตัวช้ีวัด

อยNางตNอเน่ือง 
3. มาตรการกํากับติดตามประเมินผลภายใต$สภาวะความเส่ียงที่ท$าทายเพื่อให$การบริหารจัดการการลงทุนเป)นไปตาม

ข$อกําหนด 
ผลลัพธ� 
1. สามารถชําระคืนเงินต$นให$แกNกระทรวงการคลังได$ครบถ$วนและทันตามกําหนด 
2. สามารถลดภาระหน้ีของประเทศ 
3. การลงทุนเป)นไปตามตัวช้ีวัด นโยบายและกรอบการลงทุนและบรรลุตามพันธกิจของกองทุน 
กลยุทธ� 
1. จัดทํานโยบายและกรอบการลงทุนประจําป�ท่ีมีความชัดเจน ปฏิบัติได$จริง เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ

และสภาวะตลาดตราสารหน้ี และสามารถรองรับความเส่ียงได$ในหลากหลายมิติ เชNน วงเงินบริหารท่ีเพิ่มข้ึนอยNาง
ก$าวกระโดด Interest Rate Risk และ Liquidity Risk เป)นต$น 

2. จัดทํากลยุทธและแผนการลงทุนท่ีให$ความชัดเจนถึงโอกาสและทิศทางที่เอ้ือตNอการสร$างผลตอบแทนที่ไมN
ตํ่ากวNาตัวช้ีวัดอยNางตNอเน่ือง 

3. กําหนดแนวทางการคัดเลือกผู$บริหารสินทรัพยและผู$รับฝากทรัพยสินท่ีมีความรู$ความเช่ียวชาญในการ
บริหารจัดการลงทุนและเก็บรักษาทรัพยสินเพื่อให$การลงทุนของกองทุนเป)นไปอยNางมีประสิทธิภาพกํากับติดตาม
การดําเนินงานและการลงทุนของผู$บริหารสินทรัพยอยNางใกล$ชิดให$เป)นไปตามนโยบายและกรอบการลงทุน 

4. กํากับติดตามและประเมินผลการลงทุนเพื่อให$การบริหารจัดการการลงทุนเป)นไปตามข$อกําหนด และสร$าง
สภาพแวดล$อมที่มีการแขNงขันของผู$บริหารสินทรัพยเพื่อให$ได$รับผลตอบแทนสูงสุด 

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

 ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 2 การสร'างความเชื่อม่ันในศักยภาพของประเทศในการบริหารหนี้สาธารณะและการ
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให'เติบโตอย;างย่ังยืน 
 เปaาหมายหลัก 

1. สร$างความเช่ือม่ันให$สาธารณชนท้ังในและตNางประเทศในการบริหารหน้ีสาธารณะของประเทศ 
2. เป)นเครื่องมือสนับสนุนการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อสร$างอัตราดอกเบี้ยอ$างอิงและการสร$างสภาพคลNอง

เพื่อการพัฒนาตลาดตราสารหน้ี 
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ผลผลิต 
1. แผนการลงทุนท่ีสนับสนุนให$ตลาดตราสารหน้ีไทยมีการเติบโตอยNางตNอเน่ืองในทุกมิติ 
2. แผนการสร$างความตระหนักรู$ถึงบทบาทความสําคัญของ กปพ. และประชาสัมพันธองคกร 
ผลลัพธ� 
1.  ตลาดตราสารหน้ีมีการพัฒนาอยNางย่ังยืนและเป)นเครื่องมือหลักในการระดมทุนของรัฐบาลที่มีต$นทุนตํ่า 
2.  ผู$รNวมตลาดเช่ือวNาประเทศไทยสามารถบริหารหน้ีสาธารณะได$ดี และตลาดตราสารหน้ีในประเทศมีการ

พัฒนา นNาเช่ือถือ และนNาลงทุน 

 กลยุทธ� 
1. กําหนดแผนการลงทุนท่ีสามารถลดความเส่ียงในการปรับโครงสร$างหน้ีสาธารณะและสนับสนุนการ

วางแผนกู$เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศอยNางย่ังยืน เพื่อสร$างความเช่ือม่ันให$สาธารณชนท้ังในและ
ตNางประเทศ 

2. ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลงทุนที่สนับสนุนให$ตลาดตราสารหน้ีไทยมีการเติบโตอยNางตNอเน่ืองในทุก
มิติ 

3. จัดทําแผนประชาสัมพันธและให$ความรู$สาธารณชนถึงความสําคัญของ กปพ. ที่มีตNอความนNาเช่ือถือของ
ประเทศและการเติบโตของตลาดตราสารหน้ี รวมถึงจัดทําผลงานทางวิชาการเผยแพรNผNานชNองทางที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 การสร'างความเข'มแข็งภายในองค�กรเพ่ือรองรับความท'าทายอย;างต;อเน่ือง 
 เปaาหมายหลัก 

1. องคกรมีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และมีโครงสร$างองคกรที่
ตอบสนองพันธกิจและสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุน 

2. บุคลากรมีศักยภาพและความพร$อมสามารถขับเคล่ือนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรได$อยNางมี
ประสิทธิภาพ 

3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร และการกําหนดนโยบายของผู$บริหาร 
ผลผลิต 

 1.  มีระบบการบริหารจัดการองคกรที่มีคุณภาพและโครงสร$างองคกรที่เหมาะสม 
 2.  มีการพัฒนาบุคลากร แลกเปล่ียนและถNายทอดความรู$ในองคกร 
 3.  มีโครงสร$างพื้นฐานด$านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติหน$าท่ีได$อยNางมีประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภัย 
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 ผลลัพธ� 
 1.  องคกรมีการบริหารจัดการท่ีดี โปรNงใส ตรวจสอบได$ 
 2.  บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพอยNางตNอเน่ืองและมีแรงจูงใจท่ีจะปฏิบัติหน$าท่ีให$บรรลุเปYาหมายท่ีวางไว$ 
 3.  การบริหารจัดการองคกรมีความคลNองตัวทันสมัยสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจให$บรรลุเปYาหมาย
อยNางมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ� 
1. ทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะยาวและคูNมือการบริหารความเส่ียงท่ีชัดเจน ทันสมัยและเข$าใจงNายเป)น

ประจําทุกป� จัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในประจําป�ที่มีเปYาหมายชัดเจน 
รวมถึงติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนอยNางเพียงพอและสม่ําเสมอ 

2. ทบทวนแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป�เพื่อให$บุคลากร
มีความรู$ความสามารถด$านการบริหารจัดการลงทุนและการพัฒนาตลาดตราสารหน้ี เพิ่มพูนทักษะและศักยภาพให$
สามารถพัฒนาองคกรให$บรรลุตามภารกิจและวัตถุประสงคในการดําเนินงานบุคลากรมีศักยภาพและความพร$อม
สามารถขับเคล่ือนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรได$อยNางมีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร$างพื้นฐานด$านเทคโนโลยีสารสนเทศในด$านการลงทุนที่สามารถระบุความเส่ียง
และสร$างโอกาสในการบริหารจัดการการลงทุน และในด$านการส่ือสารและนําเสนอข$อมูลเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก
ของกองทุน 
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แผนปฏิบัติการระยะยาว (2561 – 2565) 
 

 
 

2561 2562 2563 2564 2565

1.1 จัดทํานโยบายและกรอบการลงทุนประจําป�ที่มีความชัดเจน ปฏิบัติ

ได$จริง เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดตราสารหนี้ และ

สามารถรองรับความเสี่ยงได$ในหลากหลายมิต ิเชNน วงเงินบริหารที่

เพิม่ขึ้นอยNางก$าวกระโดด Interest Rate Risk และ Liquidity Risk 

เป)นต$น

ชNวยลดความเสี่ยงในการผิด

นัดชําระหนี้และการปรับ

โครงสร$างหนี้ของประเทศ

2563 ไมNมีการผิดนัดชําระหนี้

2564 ไมNมีการผิดนัดชําระหนี้

2565 ไมNมีการผิดนัดชําระหนี้

ระดบัความสําเร็จในการ

จัดทํานโยบายและกรอบการ

ลงทุนประจําป�

มีนโยบายและกรอบการ

ลงทุนจํานวน 1 ฉบับ/ป� ที่มี

ความชัดเจน ปฏิบัตไิด$จริง 

และสามารถรองรับความเสี่ยง

ได$ในหลากหลายมิติ

สามารถชําระคนืเงินต$นให$แกN

กระทรวงการคลังครบถ$วน

และทันตามกําหนด

1.2 จัดทํากลยุทธและแผนการลงทุนที่ให$ความชัดเจนถึงโอกาสและ

ทิศทางที่เอื้อตNอการสร$างผลตอบแทนที่ไมNต่ํากวNาตวัชี้วัดอยNางตNอเนื่อง

สร$างผลตอบแทนจากการ

ลงทุนเพือ่ลดภาระหนี้ของ

ประเทศภายใต$ความเสี่ยงที่

เหมาะสม

2563 ได$รับผลตอบแทนไมNต่ํา

กวNาตวัชี้วัดที่กําหนด

2564 ได$รับผลตอบแทนไมNต่ํา

กวNาตวัชี้วัดที่กําหนด

2565 ได$รับผลตอบแทนไมNต่ํา

กวNาตวัชี้วัดที่กําหนด

ได$รับผลตอบแทนไมNต่ํากวNา 

80%ZRR+(20%ZRR+AAA 

Corp Spread)

มีกลยุทธและแผนการลงทุนที่

ทําให$ได$รับผลตอบแทนไมNต่ํา

กวNาตวัชี้วัดอยNางตNอเนื่อง

สามารถนําผลตอบแทนที่ได$

ไปลดภาระหนี้ของประเทศ

1.3 กําหนดแนวทางการคดัเลือกผู$บริหารสินทรัพยและผู$รับฝาก

ทรัพยสินที่มีความรู$ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการลงทุนและเก็บ

รักษาทรัพยสินเพือ่ให$การลงทุนของกองทุนเป)นไปอยNางมีประสิทธิภาพ

สามารถคดัเลือกผู$บริหาร

สินทรัพยและผู$รับฝาก

ทรัพยสินได$กNอนสิ้นสุดสัญญา

ระดบัความสําเร็จในการ

คดัเลือกผู$บริหารสินทรัพยและ

ผู$รับฝากทรัพยสิน

มีผู$บริหารสินทรัพยภายนอก

และผู$รับฝากทรัพยสินเพือ่

บริหารจัดการการลงทุนในป� 

2561 - 2565

ได$รับการบริหารจัดการลงทุน

โดยผู$เชี่ยวชาญทําให$ได$รับ

ผลตอบแทนสูงกวNาการฝากเงิน

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การบริหารจัดการการลงทุนเพื่อรองรับความท'าทายในอนาคตอย;างมีประสิทธิภาพ

แผนการดําเนินงานที่สําคญั
ระยะเวลาในการดําเนินงาน

ผลลัพธ�ผลผลิตตวัชี้วัดเปaาหมาย
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1.4 การกํากับตดิตามและประเมินผลการลงทุนเพือ่ให$การบริหาร

จัดการการลงทุนเป)นไปตามข$อกําหนด และสร$างสภาพแวดล$อมที่มีการ

แขNงขันของผู$บริหารสินทรัพยเพือ่ให$ได$รับผลตอบแทนสูงสุด

ผู$บริหารสินทรัพยภายนอก

บริหารจัดการลงทุนอยNางเตม็

ประสิทธิภาพตามข$อกําหนด

และเกิดการพฒันาอยNาง

ตNอเนื่อง

2563 การลงทุนเป)นไปตาม 

Compliance

2564 ทบทวนเกณฑการ

ประเมินผล บลจ. ภายนอก

2565 การลงทุนเป)นไปตาม 

ระดบัความสําเร็จในการกํากับ

ตดิตามและประเมินผลการ

ลงทุน

มีมาตรการกํากับตดิตาม

ประเมินผลภายใต$สภาวะ

ความเสี่ยงที่ท$าทายเพือ่ให$

การบริหารจัดการการลงทุน

เป)นไปตามข$อกําหนด

การลงทุนเป)นไปตามนโยบาย

และกรอบการลงทุนและบรรลุ

ตามพนัธกิจของกองทุน

1.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายเดอืนและรายไตรมาส รวมถึง

การจัดทําบัญชีและงบการเงินให$ถูกต$องตามมาตรฐานบัญชีและ

รูปแบบที่ สตง. กําหนด เพือ่ให$การตดิตามการดําเนินงานและการ

ลงทุนมีความถูกต$อง โปรNงใส และตรวจสอบได$

มีระบบตดิตามผลการ

ปฏิบัตงิานอยNางสม่ําเสมอ

และมีประสิทธิภาพ

2563 ใช$ระบบสารสนเทศใน

การนําเสนอข$อมูลและการ

สื่อสาร

2564 ใช$ะบบสารสนเทศใน

การตดิตามผลการปฏิบัตงิาน

2565 ประเมินผลการใช$

ระบบสารสนเทศเพือ่ปรับปรุง

ในระยะตNอไป

ระยะเวลาในการจัดทํา

รายงานผลการดําเนินงานราย

เดอืนและรายไตรมาส รวมถึง

การจัดทําบัญชีและงบการเงิน

ที่มีความถูกต$องและครบถ$วน

- รายงานรายเดอืนจํานวน 12

 ฉบับ/ป�

- รายงานรายไตรมาสจํานวน 

4 ฉบับ/ป�

- งบการเงินประจําป�

งบประมาณ จํานวน 1 ฉบับ/ป�

ผู$บริหารและคณะกรรมการมี

การตดิตามผลการปฏิบัตงิาน

ของกองทุนอยNางครบถ$วน 

เพยีงพอ และสม่ําเสมอทั้งป�

แผนการดําเนินงานที่สําคญั เปaาหมาย ตวัชี้วัด

ยุทธศาสตร�ที่ 1 การบริหารจัดการการลงทุนเพื่อรองรับความท'าทายในอนาคตอย;างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต ผลลัพธ�
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
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2.1 กําหนดแผนการลงทุนที่สามารถลดความเสี่ยงในการปรับ

โครงสร$างหนี้สาธารณะและสนับสนุนการวางแผนกู$เงินเพือ่พฒันา

ตลาดตราสารหนี้ในประเทศให$เป)นเสาหลักทางการเงินอยNางยั่งยืน เพือ่

สร$างความเชื่อมั่นให$สาธารณชนทั้งในและตNางประเทศ

สามารถรองรับวงเงินในการ

บริหารจัดการลงทุนได$ตามที่

กระทรวงการคลังสNงมอบ

2563 ประมาณ 50,000 ลบ.

2564 ประมาณ 220,000 ลบ.

2565 ประมาณ 200,000 ลบ.

ระดบัความสําเร็จในการจัดทํา

แผนการลงทุน

แผนการลงทุนที่สามารถสร$าง

ความเชื่อมั่นในศกัยภาพของ

การบริหารหนี้สาธารณะและ

ตลาดตราสารหนี้ไทย

- รัฐบาลมีความนNาเชื่อถือและ

ไมNมีความเสี่ยงในการผิดนัด

ชําระหนี้

- ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

เป)นเสาหลักทางการเงินและมี

สภาพคลNอง

2.2 ศกึษาแนวทางการบริหารจัดการลงทุนที่สนับสนุนให$ตลาดตราสาร

หนี้ไทยมีการเตบิโตอยNางตNอเนื่องในทุกมิติ

ตลาดตราสารหนี้ไทยมีการ

พฒันาอยNางยั่งยืน

2563 ศกึษาแนวทางการ

ลงทุนที่สอดคล$องกับการ

เปลี่ยนแปลงในป� 63

2564 ศกึษาแนวทางการ

ลงทุนสําหรับเงินกู$เพือ่พฒันา

ตลาดตราสารหนี้

2565 ศกึษาแนวทางการ

ขยายบทบาทของ กปพ.

ระดบัความสําเร็จในการศกึษา

แนวทางการบริหารจัดการ

ลงทุนที่สนับสนุนให$ตลาดตรา

สารหนี้ไทยมีการเตบิโตอยNาง

ตNอเนื่องในทุกมิติ

ตลาดตราสารหนี้ไทยมีการ

เตบิโตอยNางตNอเนื่องในทุกมิติ

ตลาดตราสารหนี้เป)นเสาหลัก

ทางการเงินของประเทศ และ

เป)นเครื่องมือหลักในการ

ระดมทุนของรัฐบาลที่มีต$นทุน

ต่ํา

2.3 จัดทําแผนประชาสัมพนัธและให$ความรู$สาธารณชนถึงความสําคญั

ของ กปพ. ที่มีตNอความนNาเชื่อถือของประเทศและการเตบิโตของตลาด

ตราสารหนี้ รวมถึงจัดทําผลงานทางวิชาการเผยแพรNผNานชNองทางที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สามารถดําเนินการแล$วเสร็จ

ตามแผนการปฏิบัตงิานคดิเป)น

 ร$อยละ 100

ระดบัความสําเร็จของการ

จัดทําและดําเนินการตามแผน

ประชาสัมพนัธ

แผนการสร$างความตระหนักรู$

ถึงบทบาทความสําคญัของ 

กปพ. และประชาสัมพนัธ

องคกร

ผู$รNวมตลาดเชื่อวNาไทยสามารถ

บริหารหนี้สาธารณะได$ด ีและ

ตลาดตราสารหนี้ในประเทศมี

การพฒันา นNาเชื่อถือ และนNา

ลงทุน

ยุทธศาสตร�ที่ 2 การสร'างความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศในการบริหารหนี้สาธารณะและการเติบโตของตลาดตราสารหนี้

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานที่สําคญั เปaาหมาย ตวัชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ�
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3.1 ทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะยาวและคูNมือการบริหารความเสี่ยงที่

ชัดเจน ทันสมัยและเข$าใจงNายเป)นประจําทุกป� จัดทําแผนปฏิบัตกิาร

และแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายในประจําป�ที่มี

เปYาหมายชัดเจน รวมถึงตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนอยNางเพยีงพอและสม่ําเสมอ

องคกรมีการบริหารจัดการที่ดี

ตามหลักธรรมาภิบาล (Good

 Governance) และมีแผน

ยุทธศาสตรที่ตอบสนองพนัธ

กิจและสนับสนุนการ

ดําเนินงานของกองทุน

- ระดบัความสําเร็จในการ

ทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะ

ยาว และการจัดทําแผนปฏิบัติ

การประจําป�

- ระดบัความสําเร็จในการ

ทบทวนคูNมือการบริหารความ

เสี่ยง และการจัดทําแผนการ

บริหารความเสี่ยงและควบคมุ

ภายในประจําป�

มีแผนยุทธศาสตรระยะยาว 

แผนปฏิบัตกิารประจําป� คูNมือ

การบริหารความเสี่ยง และ

แผนการบริหารความเสี่ยง

และควบคมุภายในประจําป�ที่

ตอบสนองพนัธกิจและ

สนับสนุนการดําเนินงานของ

กองทุน

องคกรมีการบริหารจัดการที่ด ี

โปรNงใส ตรวจสอบได$

3.2 ทบทวนแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลและจัดทํา

แผนพฒันาบุคลากรประจําป�เพือ่ให$บุคลากรมีความรู$ความสามารถด$าน

การบริหารจัดการลงทุนและการพฒันาตลาดตราสารหนี้ เพิม่พนูทักษะ

และศกัยภาพให$สามารถพฒันาองคกรให$บรรลุตามภารกิจและ

วัตถุประสงคในการดําเนินงาน

จัดทํา/ทบทวนแผน

ยุทธศาสตรฯ ประจําป�ได$แล$ว

เสร็จภายในเดอืนกันยายน

ของทุกป�และได$รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ

ระดบัความสําเร็จในการ

ทบทวนแผนยุทธศาสตรการ

บริหารทรัพยากรบุคคล และ

การจัดทําแผนพฒันาบุคลากร

ประจําป�

มีแผนการพฒันาบุคลากร

แลกเปลี่ยนและถNายทอด

ความรู$ในองคกร

บุคลากรมีการพฒันาศกัยภาพ

อยNางตNอเนื่องและมีแรงจูงใจ

ที่จะปฏิบัตหิน$าที่ให$บรรลุ

เปYาหมายที่วางไว$

3.3 พฒันาและปรับปรุงโครงสร$างพืน้ฐานด$านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในด$านการลงทุนที่สามารถระบุความเสี่ยงและสร$างโอกาสในการ

บริหารจัดการการลงทุน และในด$านการสื่อสารและนําเสนอข$อมูลเพือ่

สนับสนุนภารกิจหลักของกองทุน

มีระบบสารสนเทศที่เพยีงพอ

และสามารถสนับสนุนการ

เพิม่ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัตงิานได$

ระดบัความสําเร็จของการ

จัดให$มีระบบสารสนเทศที่

สนับสนุนการตดัสินใจของ

ผู$บริหาร และสนับสนุนการ

ปฏิบัตงิาน

มีระบบสารสนเทศและ

ฐานข$อมูลที่สนับสนุนการ

ปฏิบัตหิน$าที่ได$อยNางมี

ประสิทธิภาพและมีความ

ปลอดภัย

การบริหารจัดการองคกรมี

ความคลNองตวัทันสมัย

สนับสนุนการดําเนินงานตาม

ภารกิจให$บรรลุเปYาหมาย

อยNางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร�ที่ 3 การสร'างความเข'มแข็งภายในองค�กรเพื่อรองรับความท'าทายอย;างต;อเนื่อง

แผนการดําเนินงานที่สําคญั เปaาหมาย ตวัชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ�
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
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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 1 การบริหารจัดการการลงทุนเพื่อรองรับความท'าทายในอนาคตอย;างมีประสิทธิภาพ

1.1 จัดทํานโยบายและกรอบการ

ลงทุนประจําป� 2564 ที่

เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ

และสภาวะตลาดตราสารหนี้ 

รวมถึงกลยุทธและแผนการลงทุน

สําหรับ LB206A ที่เอื้อตNอการ

สร$างผลตอบแทนที่ไมNต่ํากวNา

ตัวชี้วัดที่กําหนด

ชําระคืนเงินต$นให$แกN

กระทรวงการคลังครบถ$วน

และทันตามกําหนด รวมทั้ง

สร$างผลตอบแทนจากการ

ลงทุนเพื่อลดภาระหนี้ของ

ประเทศ

1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข$อบังคับที่เกี่ยวข$องกับการบริหารจัดการ

การลงทุนของ กปพ.

2. วิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจในป2จจุบันและแนวโน$มในอนาคต รวมถึง

สภาวะตลาดตราสารหนี้ทั้งในและตNางประเทศ

3. จัดทํารNางนโยบายและกรอบการลงทุนประจําป� 2564

4. เสนอรNางนโยบายและกรอบการลงทุนประจําป� 2564 ตNอ

คณะอนุกรรมการด$านการลงทุน และเสนอตNอคณะกรรมการกองทุนฯ 

เพื่อพิจารณาให$ความเห็นชอบ

5. เมื่อนโนบายและกรอบการลงทุนผNานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกองทุนฯ แล$ว แจ$งให$ผู$บริหารสินทรัพยทราบกNอนเริ่มการ

ลงทุนเพื่อจัดทํากลยุทธและแผนการลงทุน

6. จัดทํารNางกลยุทธและแผนการลงทุนสําหรับ LB206A เสนอ

คณะอนุกรรมการด$านการลงทุนและคณะกรรมการกองทุน

7. กําหนดตัวเทียบวัดที่สอดคล$องกับนโยบายกรอบการลงทุนและ

ระยะเวลาการลงทุนสําหรับ LB206A

8. บริหารจัดการการลงทุนตามกลยุทธที่กําหนด

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

นโยบายและกรอบการลงทุน

ประจําป� 2564 โดยการลงทุน

สําหรับ LB206A ได$รับ

ผลตอบแทนไมNต่ํากวNา

80%ZRR+(20%ZRR+AAA 

Corp Spread)

จัดทํานโยบายและกรอบการ

ลงทุนประจําป� 2564 แล$ว

เสร็จ และได$รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ

ภายในเดือนกันยายน 2563 

โดยมีผลตอบแทนจากการ

ลงทุนสําหรับ LB206A

เทNากับหรือสูงกวNาตัวชี้วัด

    793,000 คณะทํางาน/

คณะอนุกรรมการ

ด$านการลงทุน/

คณะกรรมการ

กองทุน

ระยะเวลาการดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4แผนงาน เปaาหมายเชิงยุทธศาสตร� ขั้นตอนการดําเนินการ ตัวชี้วัด เปaาหมาย 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 การบริหารจัดการการลงทุนเพื่อรองรับความท'าทายในอนาคตอย;างมีประสิทธิภาพ

1.2 กํากับติดตามการลงทุนและ

ประเมินผลการลงทุนสําหรับ 

LB206A ให$เป)นไปตามนโยบาย

และกรอบการลงทุน กรอบการ

บริหารความเสี่ยง และ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข$อง

สามารถรองรับความเสี่ยงจาก

การลงทุนที่เหมาะสมกับ

สภาวะเศรษฐกิจและสภาวะ

ตลาดตราสารหนี้ได$ใน

หลากหลายมิติ

1. ชี้แจงนโยบายและกรอบการลงทุนประจําป�งบประมาณ 2563 ตNอ

ผู$บริหารสินทรัพยและผู$รับฝากทรัพยสิน

2. กําหนดมาตรการ/บทลงโทษในกรณีที่ผู$บริหารสินทรัพยไมNสามารถ

ดําเนินงานได$ตามที่กําหนด

3. ผู$รับฝากทรัพยสินและผู$บริหารสินทรัพยรายงานผลสัดสNวนการลงทุน

และการบริหารความเสี่ยงตNอ กปพ. เป)นรายวันและรายเดือน

4. คณะอนุกรรมการด$านการลงทุนพิจารณาผลการลงทุนสําหรับ 

LB206A เพื่อกําหนดวงเงินที่จะมอบให$ผู$บริหารสินทรัพยแตNละราย

บริหารจัดการในรอบการลงทุนถัดไป

ระดับความสําเร็จในการกํากับ

ติดตามการลงทุนและ

ประเมินผลการลงทุนของ

ผู$บริหารสินทรัพยภายนอก

สําหรับ LB206A

กํากับ ติดตาม และตรวจสอบ

ความถูกต$องของการลงทุนให$

เป)นไปตามนโยบายและ

กรอบการลงทุน กรอบการ

บริหารความเสี่ยง และ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข$อง

602,550 คณะทํางาน/

ผู$จัดการกองทุน/

คณะกรรมการ

กองทุน

1.3 จัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานรายเดือนและรายไตร

มาส รวมถึงการจัดทําบัญชีและ

งบการเงินให$ถูกต$องตาม

มาตรฐานบัญชีและรูปแบบที่ 

สตง. กําหนด เพื่อให$การติดตาม

การดําเนินงานและการลงทุนมี

ความถูกต$อง โปรNงใส และ

ตรวจสอบได$

สามารถรองรับความเสี่ยงจาก

การลงทุนที่เหมาะสมกับ

สภาวะเศรษฐกิจและสภาวะ

ตลาดตราสารหนี้ได$ใน

หลากหลายมิติ

1. รวบรวมผลการดําเนินงานและผลการเบิกจNายเงินรายเดือนและเสนอ

ผู$จัดการกองทุนเพื่อทราบ

2. รวบรวมและจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจNายและ

ฐานะการเงินรายไตรมาสรายไตรมาสเสนอตNอกรรมการกองทุน เพื่อ

รายงานตNอรัฐมนตรีวNาการกระทรวงการคลังเพื่อทราบ

3. รวบรวมข$อมูลการเบิกจNาย สถานะการเงิน ทั้งด$านการดําเนินงานและ

การลงทุนเพื่อรายงานตNอ สตง.

ระยะเวลาในการจัดทํารายงาน

ผลการดําเนินงานรายเดือน

และรายไตรมาส รวมถึงการ

จัดทําบัญชีและงบการเงินที่มี

ความถูกต$องและครบถ$วน

- จัดทํารายงานรายเดือน

เสนอผู$จัดการกองทุนภายใน 

15 วันทําการของเดือนถัดไป

- จัดทํารายงานรายไตรมาส

เสนอรัฐมนตรีวNาการ

กระทรวงการคลังภายใน 45 

วันนับแตNสิ้นสุดไตรมาส

- จัดทํางบการเงินสNง สตง. 

ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด

ป�งบประมาณ

381,700 คณะทํางาน

แผนงาน เปaาหมายเชิงยุทธศาสตร� ขั้นตอนการดําเนินการ ตัวชี้วัด เปaาหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน

ผู'รับผิดชอบไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
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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 2 การสร'างความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศในการบริหารหนี้สาธารณะและการเติบโตของตลาดตราสารหนี้

2.1 กําหนดแผนการลงทุนที่

สามารถปYองกันความเสี่ยงในการ

ปรับโครงสร$างหนี้สาธารณะ

สร$างความเชื่อมั่นให$

สาธารณชนทั้งในและ

ตNางประเทศในการบริหารหนี้

สาธารณะของประเทศ

1. ประสานงานกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับประมาณการระยะเวลา

และวงเงินที่จะกู$เงินเพื่อ Pre-Funding

2. ศึกษาและวิเคราะหตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

3. จัดทําแผนการลงทุนเพื่อรองรับเงินกู$เพื่อ Pre-Funding เพื่อให$

กระทรวงการคลังสามารถวางแผนการออก Benchmark Bond เพื่อ

สร$างอัตราดอกเบี้ยอ$างอิงในตลาดได$ตามความจําเป)น

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

แผนการลงทุน

กปพ. มีแผนการลงทุนเพื่อ

รองรับการ Pre-Funding ที่

เกิดจากการออก Benchmark

 Bond ขนาดใหญNของ

กระทรวงการคลังโดยใน

ป�งบประมาณ 2563กปพ. 

จะได$รับเงิน Pre – Funding 

จาก LB206A ประมาณ 

50,000 ลบ. โดยแผน

ดังกลNาวดําเนินการแล$วเสร็จ

กNอนเริ่มการลงทุน

412,500 คณะทํางาน/

คณะอนุกรรมการ

ด$านการลงทุน/

คณะกรรมการ

กองทุน

2.2 ศึกษาแนวทางการบริหาร

จัดการลงทุนเพื่อสนับสนุนการ

พัฒนาตลาดตราสารหนี้อยNาง

ยั่งยืนผNานการลงทุนแบบ Green 

Investment

เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

ให$เป)นเสาหลักทางการเงิน

1. รวบรวมข$อมูลที่เกี่ยวข$องกับการบริหารจัดการการลงทุนของ กปพ.

2. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข$อบังคับ ประกาศ และข$อมูลที่เกี่ยวกับการ

บริหารจัดการการลงทุนของ กปพ.

3. วิเคราะหตลาดตราสารหนี้ทั้งในและตNางประเทศ เพื่อหาโอกาสในการ

สร$างผลตอบแทนสNวนเพิ่มจากการลงทุนภายใต$กรอบความเสี่ยงที่กําหนด

4. จัดทําผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการลงทุน

5. นําเสนอผลตNอคณะกรรมการกองทุน

ระดับความสําเร็จในการศึกษา

แนวทางการบริหารจัดการ

ลงทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

ตลาดตราสารหนี้อยNางยั่งยืน

ผNานการลงทุนแบบ Green 

Investment

สามารถดําเนินการแล$วเสร็จ

ตามแผนการปฏิบัติงานคิด

เป)นร$อยละ 100 และเสนอ

คณะกรรมการกองทุน ภายใน

เดือนกันยายน 2563

997,300 คณะทํางาน/

คณะกรรมการ

กองทุน

2.3 จัดทําแผนประชาสัมพันธ

และให$ความรู$สาธารณชนถึง

ความสําคัญของ กปพ. ที่มีตNอ

ความนNาเชื่อถือของประเทศและ

การเติบโตของตลาดตราสารหนี้ 

รวมถึงจัดทําผลงานทางวิชาการ

เผยแพรNผNานชNองทางที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สร$างความเชื่อมั่นให$

สาธารณชนทั้งในและ

ตNางประเทศในการบริหารหนี้

สาธารณะของประเทศ

1. วางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธองคกร

2. จัดทํา Facebook Page เพื่อเพิ่มชNองทางการประชาสัมพันธ

3. ประสานงานกับกระทรวงการคลังเพื่อขอรNวมออกบูธในงาน Money 

Expo 2020

4. ประสานงานกับกรมบัญชีกลางเพื่อขอรNวมออกบูธในงานมอบรางวัล

ทุนหมุนเวียนดีเดNน ประจําป� 2563

5. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธที่บูธและ Facebook Page โดยมีการมอบ

ของรางวัลเพื่อจูงใจ

6. เผยแพรNผลงานทางวิชาการบนเว็บไซตของ กปพ.

ระดับความสําเร็จของการ

จัดทําและดําเนินการตามแผน

ประชาสัมพันธ

สามารถดําเนินการแล$วเสร็จ

ตามแผนการปฏิบัติงานคิด

เป)นร$อยละ 100 

492,300 คณะทํางาน

แผนงาน เปaาหมายเชิงยุทธศาสตร� ตัวชี้วัด เปaาหมาย
ระยะเวลาการดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ผู'รับผิดชอบขั้นตอนการดําเนินการ
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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 3 การสร'างความเข'มแข็งภายในองค�กรเพื่อรองรับความท'าทายอย;างต;อเนื่อง

3.1 ทบทวนแผนยุทธศาสตร

ระยะยาวและคูNมือการบริหาร

ความเสี่ยงที่ชัดเจน ทันสมัยและ

เข$าใจงNายเป)นประจําทุกป� จัดทํา

แผนปฏิบัติการและแผนการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในประจําป� 2564 ที่มี

เปYาหมายชัดเจน รวมถึงติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนอยNางเพียงพอและ

สม่ําเสมอ

องคกรมีการบริหารจัดการที่ดี

ตามหลักธรรมาภิบาล (Good

 Governance) และมีแผน

ยุทธศาสตรที่ตอบสนองพันธ

กิจและสนับสนุนการ

ดําเนินงานของกองทุน

1. สํารวจความคิดเห็นของผู$ใช$บริการหลักและผู$มีสNวนได$สNวนเสียทั้ง

ทางตรงและทางอ$อม

2. วิเคราะหข$อคิดเห็นของผู$มีสNวนได$สNวนเสียเพื่อนํามาใช$ประกอบการ

ทบทวนและกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ เปYาหมาย และแผนยุทธศาสตร

รวมถึงแผนปฏิบัติการประจําป� 2564

3. ระบุความเสี่ยงระดับองคกรโดยมีเกณฑการพิจารณาระบบการ

ควบคุมภายในที่เพียงพอ และวิเคราะหความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยูNใน

ป�งบประมาณที่ผNานมา

4. ทบทวนคูNมือการบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจําป� 2564 ที่สอดคล$องกับแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ

ประจําป� 2564

- ระดับความสําเร็จในการ

ทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะ

ยาว และการจัดทําแผนปฏิบัติ

การประจําป� 2564

- ระดับความสําเร็จในการ

ทบทวนคูNมือการบริหารความ

เสี่ยง และการจัดทําแผนการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในประจําป� 2564

- แผนยุทธศาสตรระยะยาว

และแผนปฏิบัติการประจําป� 

2564 ได$รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการภายใน

เดือน ก.ค. 63

- คูNมือการบริหารความเสี่ยง

และแผนการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน

ประจําป� 2564 ได$รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ

และมีการเผยแพรNให$ผู$บริหาร

และพนักงาน

ภายในเดือน ก.ย. 63

100,000 คณะทํางาน/

คณะกรรมการ

กองทุน

3.2 ทบทวนแผนยุทธศาสตรการ

บริหารทรัพยากรบุคคลและ

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

ประจําป� 2564 เพื่อให$บุคลากรมี

ความรู$ความสามารถด$านการ

บริหารจัดการลงทุนและการ

พัฒนาตลาดตราสารหนี้

บุคลากรมีศักยภาพและความ

พร$อมสามารถขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตรได$

อยNางมีประสิทธิภาพ

1. สํารวจความต$องการเพิ่มศักยภาพในการทํางานของบุคลากร

2. วิเคราะหหลักสูตรที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพและความ

ต$องการของบุคลากร

3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร

4. บุคลากรเข$ารับการฝ�กอบรม

5. จัดทํารายงานและประเมินผลการฝ�กอบรม

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

แผนยุทธศาสตรการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลและจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรประจําป� 

2564

ดําเนินการตามแผนได$ร$อยละ

 100 โดยที่มีผลการ

ดําเนินงานดีกวNาเปYาหมายทุก

แผนงาน และมีการจัดทํา

รายงานป2จจัยสําเร็จ ป2ญหา

อุปสรรคและข$อเสนอแนะ

200,000 คณะทํางาน

3.3 พัฒนาและปรับปรุง

โครงสร$างพื้นฐานด$านเทคโนโลยี

สารสนเทศในด$านการกํากับ

ติดตามผลการลงทุนเพื่อ

สนับสนุนภารกิจหลักของกองทุน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของ

บุคลากร และการกําหนด

นโยบายของผู$บริหาร

1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร$างพื้นฐานด$าน

เทคโนโลยีสารสนเทศในด$านการกํากับติดตามผลการลงทุน

2. วิเคราะหระบบการกํากับติดตามผลการลงทุนในป2จจุบัน

3. วางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศในด$านการกํากับติดตามผลการ

ลงทุนที่เหมาะสมกับ กปพ.

4. ดําเนินการจ$างที่ปรึกษาเพื่อจัดทําระบบสารสนเทศในด$านการกํากับ

ติดตามผลการลงทุน

5. ประเมินผลดําเนินงาน

ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาและปรับปรุงโครงสร$าง

พื้นฐานด$านเทคโนโลยี

สารสนเทศในด$านการกํากับ

ติดตามผลการลงทุน

มีระบบสารสนเทศในด$าน

การกํากับติดตามผลการ

ลงทุนให$เป)นไปตาม

กฎระเบียบที่เกี่ยวข$อง

200,000 คณะทํางาน

แผนงาน เปaาหมายเชิงยุทธศาสตร� ขั้นตอนการดําเนินการ ตัวชี้วัด เปaาหมาย
ระยะเวลาการดําเนินงาน

ผู'รับผิดชอบไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4


