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ส่วนที่ 1 บททั่วไป 

1.1 บทน ำ 
กองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) 

เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 
2551  ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ในหมวด 5 ว่าด้วยกองทุนบริหารเงินกู้
เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ โดยก าหนดให้ กปพ. เป็นนิติบุคคล 
มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน โดยมีภารกิจในการบริหารจัดการเงินทุน
ที่ได้รับจากการกูเ้งินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะตามมาตรา 24/1 และการกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้
ในประเทศตามมาตรา 25/1 พร้อมทั้งช าระคืนเงินต้นให้แก่กระทรวงการคลังได้ครบถ้วนและทันตามก าหนดเวลา 

ในการด าเนินการของ กปพ. เพ่ือการบริหารจัดการเงินลงทุนที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง
ส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ลว่งหน้า นอกจากการมีแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการเปน็แนวทางในการด าเนินการ
ของ กปพ. แล้ว ยังมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลส าหรับเพ่ือให้ฝ่ายบริหารขององค์กรมี เป้าหมาย กลยุทธ์ ที่จะใช้ใน
การบริหารจัดการ ซึ่งแผนนี้เป็นแผนที่มีหลักการ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือให้องค์กรก้าวหน้าไปควบคู่
กับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และการน าระบบดิจิทัลเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เป็นแผนที่
รัดกุมและใช้ในทางปฏิบัติได้ดี เน้นถึงวัตถุประสงค์ขององค์กร พร้อมกับทิศทางและสิ่งที่ต้องการในอนาคต 
เป็นแผนที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ หรือที่เรียกว่า ระบบสารสนเทศ 
(Information System) 

แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึง หลักการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
และแผนงาน ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาปรับใช้ในการด าเนินงานต่าง ๆ ของ กปพ. 
เพ่ือสนับสนุนแนวทางการด าเนนิงาน และเพ่ิมศักยภาพประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารงานของ กปพ. 
ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ กปพ. 

1.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นกองทุนที่บริหารสินทรัพย์อย่างมั่นคง พร้อมรองรับความท้าทายในการบริหารหนี้สาธารณะ 

และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เติบโตและเป็นที่เชื่อมั่นในระดับสากล” 

1.3 พันธกิจ 
 1. บริหารเงินกู้ให้ได้รับผลตอบแทนเพ่ือลดภาระหนี้ของประเทศ โดยก าหนดแนวทางการลงทุน  
ที่สามารถรองรับความเสี่ยงได้ในหลากหลายมิติ เพื่อให้สามารถช าระคืนเงินต้นให้แก่กระทรวงการคลังได้
ครบถ้วนและทันตามก าหนด 
 2. ก ากับติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามตัวชี้ววัด นโยบายและกรอบการลงทุน และ
กฎระเบียบที่เกียวข้อง 
 3. สร้างความเชื่อม่ันให้สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศในการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศ 
 4. สนับสนุนการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและการสร้างสภาพคล่อง เพ่ือ
การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 
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1.4 วัตถุประสงค์ 
 บริหารเงินที่ได้รับจากการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและการกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้
ในประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี้ของประเทศ 
และลดต้นทุนการกู้เงินล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหนีส้าธารณะและการกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 

1.5 ยุทธศำสตร์ (Strategy)  
 ยุทธศาสตร์ของ กปพ. ประกอบด้วย 

 1. การบริหารจัดการการลงทุนเพื่อรองรับความท้าทายในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศในการบริหารหนี้สาธารณะและการเติบโตของตลาด
ตราสารหนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

3. การสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรเพ่ือรองรับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์สถำนภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปพ. การจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลฉบับนี้ได้มีการทบทวนเอกสารและการวางแผนยุทธศาสตร์ของ กปพ. โดยไดด้ าเนินการ 
ศึกษาวิเคราะห์สถานภาพและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคตอันใกล้ ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาด้าน IT ภายในองค์กรซ่ึง
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.1 วิเครำะห์สถำนภำพด้ำน IT ขององค์กรในภำพรวม  

จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. บุคลากรมีการเรียนรู้ระบบสารสนเทศในส่วน

งานที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง และสามารถน า
ทักษะความรู้ทีไ่ด้มาประยุกต์ใชก้ับการท างาน
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. มีงบประมาณสนับสนุนด้าน IT อย่างเพียงพอ 
รวมไปถึงมีการ Outsource การด าเนินงาน 
ด้าน IT บางส่วนเพื่อให้เกิดความคุ้มทุนด้าน 
การด าเนินการ 

1. กปพ. ไม่มีบุคลากรด้าน IT โดยตรง จ าเป็นต้อง
พึ่งพาบุคลากรด้าน IT จากหน่วยงานตน้สงักัด 
และหน่วยงานภายนอกซึ่งอาจสง่ผลต่อ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศของ กปพ. 

2. ความคุ้มค่าในการพัฒนาระบบ IT ของตนเอง 
มีจ ากัด 

โอกำส(Opportunity) อุปสรรค(Threat) 
1. การพัฒนาการด้านเทคโนโลยีทางการเงิน

สามารถช่วยเพิ่มประสทิธิภาพในการ
ด าเนินงานและลดต้นทนุในการบริหารจัดการ 

2. บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพจากการเรียนรู้
ในการปฏิบัติงาน 

3. มีเครือข่ายเชื่อมโยงการด าเนินงานระหว่าง
กองทุนฯ ผู้บริหารสนิทรัพย์ และผู้รับฝาก
สินทรัพย์ที่เข้มแข็ง ท าให้สามารถรองรับการ 
Back up ข้อมูลและการด าเนนิงานตา่งๆ ได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

1. การเปลี่ยนแปลงดา้น IT อย่างรวดเร็ว ท าให้
ระบบและเครื่องมือด้าน IT มีความไม่ทนัสมัย
และล้าหลงัอย่างรวดเร็ว  
 

 
 แนวทางการแก้ไขจุดอ่อนและอุปสรรค 
 กปพ. มีแนวทางในการแก้ไขจุดอ่อนด้านบุคลากรโดยการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างคณะท างาน
ด้าน IT ของกองทุนฯ และบุคลากรด้าน IT ของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ รวมไปถึงมีการตั้งงบประมาณ
ด้าน IT ที่เพียงพออย่างต่อเนื่อง ส าหรับการจ้างหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุนฯ 
ทั้งในด้านการจัดท า Website การจัดท าฐานข้อมูล และการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลและการแสดงผล
ต่างๆ ของกองทุน เพ่ือให้ฐานข้อมูลและระบบด้าน IT ต่างๆ มีความทันสมัย รวดเร็ว และมีเสถียรภาพ 
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 ส าหรับด้านระบบและเครื่องมือด้าน IT ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจท าให้ระบบและ
เครื่องมือที่มีอยู่ไม่มีความทันสมัยนั้น กปพ. ได้วางแผนการท านุบ ารุงระบบและเครื่องมือต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 
รวมไปถึงมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือที่จ าเป็นให้มีความทันสมัย โดยมีการแบ่งรอบการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ
แต่ละชนิดให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสอดคล้องกับระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องด้วย 
 

2.2 บทวิเครำะห์สถำนภำพ IT ด้ำนปัจจัยต่ำง ๆ   
เนื่องด้วย กปพ. เป็นองค์กรขนาดเล็ก จึงได้ศึกษาแผนงานจากหน่วยงานที่มีภารกิจและการด าเนินงาน 

ที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเป็นแม่แบบในการจัดท าแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงในปัจจุบัน กปพ. มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทั้งในส่วนของระบบเครือข่ายและระบบงานสารสนเทศเพ่ือรองรับ
การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์และประเมินออกเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อได้เปรียบและข้อเสีย
เปรียบได้ ดังต่อไปนี้ 

 
องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหำ 

ปัจจัยด้านอุปกรณ ์
ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ 

1. กปพ. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่
เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งมี
ระบบการปฏิบัติงานที่ทันสมัย  

ระบบสารสนเทศที่ให้บริการอยู่ยัง
ขาดการบูรณาการข้อมูลตา่ง ๆ  
เข้าด้วยกัน 

ปัจจัยด้านเครือข่ายและ 
การสื่อสาร 

2. มีการเชื่อมต่อเครือข่ายของ กปพ. 
เข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
ระบบการท างานของ สบน. ซึ่งเป็น
องค์กรที่ก ากับดูแล กปพ. เพื่อ
สะดวกต่อการเชื่อมโยงข้อมูล  

การบริหารจัดการ เครือข่ายยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ  

 
 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร 
 
 
 

3. เจ้าหน้าที่มีการเรียนรู้ด้าน IT 
ที่เก่ียวข้องกับภารกิจงานของตวัเอง
อยู่เสมอ และสามารถใช้ระบบ IT 
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

กปพ. ต้องพึ่งพาบุคลากรด้าน IT 
จาก สบน. และหน่วยงานภายนอก 
เนื่องจากไม่มีบุคลากรด้าน IT 
โดยตรง 

ปัจจัยด้านข้อมูล 4. มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารและ
การประชาสัมพนัธ์ ผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง 

ขาดบุคลากรในการติดตามและ
ตรวจสอบระบบความปลอดภัย 
ของข้อมูล 

ปัจจัยด้านงบประมาณ 5. มีงบประมาณส าหรับการบริหาร
พัฒนาและสนบัสนนุแผนการใช ้IT 
อย่างเพียงพอ 

- 
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ส่วนที่ 3 กรอบยทุธศำสตร์และเป้ำหมำยโดยรวมในกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปพ.

3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปพ. 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรที่ทันสมัยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรอย่างมี

มาตรฐาน 
พันธกิจ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนพัฒนา 
ศักยภาพและทักษะด้านบริหารจัดการข้อมูลให้แก่บุคลากร 

พันธกิจที่ 2 บริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัย เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการลงทุน การรายงานผลการลงทุน  

และการประเมินผลการลงทุน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้อย่าง
รวดเร็วและแม่นย ามากข้ึน 

ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำระบบ IT 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการด าเนินภารกิจใน

การบริหารจัดการการลงทุน ทั้งในด้านการด าเนินการ การก ากับติดตามการลงทุน 
และการก าหนดนโยบายและการวางแผนต่างๆ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินงานของบุคลากรให้มีความสามารถ 
 ในการปฏิบัติงาน ควบคุม ดูแล โครงสร้างพื้นฐานและระบบงานเทคโนโลยี 
 สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือหลัก 
 ในการบริหารจัดการภายในองค์กร 

3.2 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลของกองทุนฯ และแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ของประเทศไทย และยุทธศำสตร์ของ กปพ. 

การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กปพ. ได้วางแผนให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ผ่านทางการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปพ. 
เพ่ือให้การพัฒนาด้านดิจิทัลของ กปพ. สามารถใช้ประโยชน์จากการยกระดับด้านดิจิทัลของประเทศได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมไปถึงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ กปพ. เพ่ือให้แผนปฏิบัติการดิจิทัล
สามารถสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพของการด าเนินงานของ กปพ. ได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการด าเนินภารกิจ  
ในการบริหารจัดการการลงทุน ทั้งในด้านการด าเนินการ การก ากับติดตามการลงทุน และการก าหนดนโยบาย
และการวางแผนต่างๆ เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในข้อที่ 4 เกี่ยวกับ
การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปพ. 
จะสนับสนุนให้ กปพ. มีศักยภาพในการด าเนินงานผ่านระบบดิจิทอลมากยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และ
ความรวดเร็ว และความแม่นย าในการก ากับและตรวจสอบ ลดความผิดพลาดที่เกี่ยวกับ Human errors  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยังมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 ของ กปพ. ในด้านการบริหารจัดการ
การลงทุนและสร้างความเชื่อมั่น โดยยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับการด าเนินงาน
และการตรวจสอบการลงทุนของ กปพ. ให้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับกองทุนภาคเอกชน และสามารถเพ่ิม
ความคล่องตัวในการจัดท าแผนการลงทุนของ กปพ. ให้สามารถสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับ 
การบริหารหนี้และเงินลงทุนของภาครัฐได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินงานของบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ควบคุม ดูแล โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในข้อที่ 5 เกี่ยวกับการพัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่
ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยยุทธศาสตร์ข้อนี้ด้านดิจิทัลของ กปพ. จะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนากระบวนงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ของ กปพ. จึงสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลของประเทศ 
 นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กปพ. ในข้อ 2 และ 3 ด้านการสร้างความเชื่อมั่น และ
การสร้างความเข้มแข็งในองค์กร เนื่องจากจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงท าให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ืนและจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการบริหารจัดการหนี้สาธารณะมากขึ้น รวมไปถึงเพ่ิม
ความเข้มแข็งขององค์กรในภาพรวมมากยิ่งข้ึนด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการบริหาร
จัดการภายในองค์กร มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในข้อที่ 6 
ด้านการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดย กปพ. จะเพ่ิมการใช้งานระบบเทคโนโลยีในการบริหารงาน
ลงทุนและการจัดการองค์กร รวมถึงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ กปพ. ข้อที่ 3 ด้านการสร้างความเข้มแข็ง
ในองค์กร เพราะการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานมากข้ึน ท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน
ตามไปด้วย และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้การใช้งานและพัฒนาทักษะการใช้งานระบบเพิ่มขึ้นด้วย 
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3.3 กำรพัฒนำระบบ IT ขององค์กร 
จากผลการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปพ. สถานภาพด้าน IT เฉพาะ

ภายในหน่วยงาน โดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลักด้านการบริหารจัดการ ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ 
ด้านระบบงานสารสนเทศด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรและด้านการจัดการบริหารข้อมูล ดังนั้นการก าหนด
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ IT ส าหรับ กปพ. จึงได้มีการก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร์
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ 

1. ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของ กปพ. 
2. ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการก ากับและติดตามการลงทุนของผู้บริหารสินทรัพย์

ให้อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนที่ก าหนด และสามารถจัดท าฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศให้มีมาตรฐานและปรับโครงสร้างการบริหารจัดการให้ตอบสนอง

ต่อภารกิจของ กปพ. ซึ่งสามารถรองรับยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4 เป้ำหมำยของกำรพัฒนำระบบ IT ของ กปพ. 
1. พัฒนาและยกระดับข้อมูลในองค์กรให้มีมาตรฐานและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง

หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ให้ทั่วถึงทุกส่วนงานเพ่ือเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการแสวงหาข้อมูล

สารสนเทศ และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน  
3. พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถด้าน IT แก่เจ้าหน้าที่ของ กปพ. เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

ภายใต้ภารกิจหลักของ กปพ. ด้วยวิธีการสนับสนุนการให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้จากการปฏิบัติงานจริง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการด าเนินงานของ กปพ. ทั้งด้านการบริหารจัดการการลงทุน
และการบริหารองค์กร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการด าเนินงาน 

3.5 ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จจำกยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบ IT 
ปัจจัยหลักท่ีจะส่งเสริมให้ กปพ. ก้าวสู่ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์คือการน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้า

มาใช้ และปฏิบัติดังนี้  
1. ข้อมูลในองค์กรให้มีมาตรฐานที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงาน  
2. มีระบบและโครงสร้างพ้ืนฐานทาง IT ที่สามารถสนับสนุนการด าเนินงานด้านการวางแผนการลงทุน 

การรายงานผลและการตรวจสอบการลงทุนขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. บุคลากรของ กปพ. มีความรู้ ความสามารถและศักยภาพที่เพียงพอในการปฏิบัติงานและสามารถ

น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม 
4. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่ม 

ความรวดเร็วและความถูกต้อง โปร่งใส และเชื่อมต่อกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้ 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ ประจ าปี 2563 – 2565  

 

ส่วนที่ 4 แผนปฏบิัติกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

การวางแผนเป็นขั้นตอนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร เพราะจะเป็นสิ่งจ าเป็นที่ช่วยให้ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่รู้แนวทางการด าเนินงานขององค์กร ลดการด าเนินงานที่ซ้ าซ้อนหรืองานที่สิ้นเปลือง เป็นประโยชน์
ต่อการควบคุมงานให้ไปในทิศทางท่ีองค์กรและผู้บริหารองค์กรต้องการ การวางแผนจึงมีความส าคัญอย่างมาก
ในการบริหารงาน กปพ. จึงได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปพ. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการด้าน IT ประจ าปี 2563 เพ่ือให้เกิดการเตรียมพร้อม
รองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

4.1. กำรทบทวนแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลระยะยำวของ กปพ. ปีงบประมำณ 2563 - 2565 
 วัตถุประสงค์   เพ่ือทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กปพ. ปี 2563 - 2565 ให้มีความสอดคล้อง 
กับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของ กปพ. 
 ผู้รับผิดชอบ  คณะท างานฯ ด้าน IT 
 ระยะเวลำปฏิบัติ  6 เดือน  
ทั้งนี้ แผนแม่บทสารสนเทศดังกล่าวมีองค์ประกอบดังนี้ 

ส่วนที่ 1. บททั่วไป 
1.1 บทน า 

   1.2 ยุทธศาสตร์ 
   1.3 วิสัยทัศน์ 
   1.4 วิสัยทัศน์ด้าน IT 

ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์สถำนภำพด้ำน IT 
 2.1 วิเคราะห์สถานภาพด้าน IT ขององค์กรในภาพรวม  
 2.2 บทวิเคราะห์สถานภาพ IT ด้านปัจจัยต่าง ๆ   

 ส่วนที่ 3 กรอบยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยโดยรวมในกำรพัฒนำระบบ  IT  
 3.1 การพัฒนาระบบ IT ขององค์กร 

   3.2 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบ IT 
   3.3 พันธกิจด้าน IT ของ กปพ. 

 3.4 เป้าหมายของการพัฒนาระบบ IT ของ กปพ. 
   3.5 ปัจจัยสู่ความส าเร็จจากยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ IT 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ ประจ าปี 2563 – 2565  

 

4.2. แผนปฏิบัติกำรด้ำน IT ตำมยุทธศำสตร์ของ กปพ. ประจ ำปี 2563 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการการลงทุนเพ่ือรองรับความท้าทายในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 
โครงกำรที่ 1  จัดท าระบบการค านวณและการรายงานผลมูลค่าหน่วยลงทุน (Net Asset Value: NAV) 

วัตถุประสงค ์ สามารถบริหารจัดการการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ คณะท างานฯ  

ระยะเวลำปฏิบัต ิ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขั้นตอนกำรปฏิบัต ิ 1. ศึกษาแนวทางการจัดท าระบบการค านวณและการรายงานผลฯ 

2. ออกแบบและจัดท าระบบการค านวณและการรายงานผลฯ 
3. ทดลองใช้ระบบการค านวณและการรายงานผลฯ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเพื่อใหส้ามารถใช้

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
งบประมำณ งบด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแผนการลงทุนและผลการลงทุนของ 
กปพ. 

ผลที่คำดหวัง สามารถลดโอกาสที่จะเกิดความผดิพลาดจากการค านวณและการรายงานผลมูลค่าหน่วยลงทุนได้
ร้อยละ 100 

 

โครงกำรที ่2 ปรับปรุงระบบการรับส่งค าสั่งซื้อขาย ผ่านระบบ online 

วัตถุประสงค ์ สามารถทราบผลการลงทุนได้ทันที ท าให้ กปพ. ทราบถึงสถานะและผลการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว
และทันกาล 

ผู้รับผิดชอบ คณะท างานฯ  
ระยะเวลำปฏิบัต ิ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขั้นตอนกำรปฏิบัต ิ 1. ศึกษาแนวทางการจัดท าระบบการรับส่งค าสั่งซื้อขาย ผา่นระบบ online  

2. ออกแบบระบบการรับส่งค าสั่งซื้อขายฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  
3. ทดลองใช้งานระบบการรับส่งค าสั่งซื้อขายฯ และประเมินผลความพึงพอใจ 

งบประมำณ งบด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการจัดท าระบบการรับส่งค าสั่งซื้อขายของ กปพ. 

ผลที่คำดหวัง สามารถด าเนินการส่งค าสั่งซื้อขายจากเดมิผ่านระบบโทรสารเป็นผา่นระบบ online ไดร้้อยละ 100 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ ประจ าปี 2563 – 2565  

 

โครงกำรที่ 3 จัดท าระบบการรายงานผลการด าเนินงานของ กปพ. ในรูปแบบ Infographic รายไตรมาส 

วัตถุประสงค ์ สามารถรองรับความเสีย่งจากการลงทุนที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดตราสาร
หนี้ได้ในหลากหลายมิต ิ

ผู้รับผิดชอบ คณะท างานฯ  
ระยะเวลำปฏิบัต ิ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขั้นตอนกำรปฏิบัต ิ 1. รวบรวมผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายเงินรายเดือนที่ครอบคลุมภารกิจหลักของ กปพ. 

2. จัดท า Infographic เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของ กปพ. รายไตรมาส 
3. จัดท าระบบการเผยแพร่ข้อมลูและสื่อสารกับคณะกรรมการ กปพ. ผ่านเว็บไซต์ 
   ของ กปพ. และจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์

งบประมำณ งบด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ระยะเวลาในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานรายเดือน (ภายใน 10 วันท าการหลังสิ้นเดือน) 

และรายไตรมาส (ภายใน 45 วันหลังวันไตรมาส) 
ผลที่คำดหวัง ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานของ กปพ. เพื่อประกอบการพิจารณา

ก าหนดนโยบายและแผนการลงทนุ 

  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศในการบริหารหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาด
ตราสารหนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
โครงกำรที่ 1  จัดท าระบบการบริหารการน าส่งคืนเงิน Pre-Funding ให้กระทรวงการคลังเพ่ือประกอบการ

วางแผนกู้เงินของรัฐบาลและแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (Calendar) 

วัตถุประสงค ์ เป็นเครื่องมือสนับสนุนการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและการสร้างสภาพ
คล่องเพื่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 

ผู้รับผิดชอบ คณะท างานฯ  
ระยะเวลำปฏิบัต ิ ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2562 และ มกราคม ถึง กันยายน 2563 
ขั้นตอนกำรปฏิบัต ิ 1. ประสานงานกับกระทรวงการคลังเพื่อส ารวจความต้องการเกี่ยวกบัระบบการบริหารการน า

ส่งคืนเงิน Pre-Funding และประมาณการระยะเวลาและวงเงิน 
    ที่จะกู้เงินเพื่อ Pre-Funding 
2. จัดท าแผนการลงทุนเพื่อรองรับเงินกู้เพื่อ Pre-Funding เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถวาง

แผนการออก Benchmark Bond เพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในตลาดไดต้ามความจ าเป็น 
3. จัดท า Infographic แผนการน าส่งคืนเงินให้กระทรวงการคลัง 
4. จัดท าระบบการสื่อสารและการแจ้งเตือนการส่งคืนเงิน (Calendar) 

งบประมำณ งบด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการจัดท า Infographic และ แผนการน าส่งคืนเงินให้กระทรวงการคลัง 

(Calendar) 
ผลที่คำดหวัง ผู้ใช้บริการภายนอก (สบน.) สามารถเตรยีมการบริหารการช าระหนีแ้ละวางแผนการกู้เงินได้

โดยสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และสามารถลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ร้อยละ 100 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ ประจ าปี 2563 – 2565  

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรเพ่ือรองรับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง 
โครงกำรที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในองค์กรเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวและลดการใช้กระดาษ 

วัตถุประสงค ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร และการก าหนดนโยบายของ
ผู้บริหาร 

ผู้รับผิดชอบ คณะท างานฯ  
ระยะเวลำปฏิบัต ิ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขั้นตอนกำรปฏิบัต ิ 1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลกลางของ กปพ. เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและลด

การใช้กระดาษ 
2. วิเคราะห์และรวบรวมฐานข้อมลูเกี่ยวกับรายงานผลการด าเนินงาน ค าสั่ง ระเบยีบ วาระการ

ประชุม รายงานการประชุม และคู่มือการปฏิบตัิงานของ กปพ.ในปัจจุบัน 
3. จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของ กปพ. ไว้ในระบบดังกล่าว 

งบประมำณ งบด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมลูกลางของ กปพ. เพื่อเพิ่มความ

คล่องตัวและลดการใช้กระดาษ 
ผลที่คำดหวัง สามารถน าข้อมูลบันทึกในระบบฐานข้อมูลกลางได้ร้อยละ 50 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ ประจ าปี 2563 – 2565  

 

ส่วนที่ 5 กำรขับเคลื่อนและกำรติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติกำรสำรสนเทศ 

5.1 แนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำร IT 

ในการด าเนินการเพ่ือให้ได้ผลการปฏิบัติเป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้าน IT นั้น การขับเคลื่อนถือเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะเป็นส่วนกระตุ้นให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนได้มีการด าเนินการไป
ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ โดยในการขับเคลื่อนจะน าไปสู่ความก้าวหน้า และพบปัญหาอุปสรรคต่าง  ๆ  
ของการปฏิบัติงานตามแผนนี้ ซึ่งการด าเนินการในการขับเคลื่อนมีกระบวนวิธีในการด าเนินการ ดังนี้ 

1) ศึกษาขั้นตอน/แนวทางด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ 
ว่ามีความเก่ียวข้องกับหน่วยงานใด และควรจะด าเนินการ หรือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างไร 
ทั้งนี ้เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จตามที่ได้วางแผน/โครงการไว้ 

2) ประชุมพิจารณาวางแผนปฏิบัติรองรับเป็นแนวทางในการเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
ให้สอดคล้องกับภารกิจของ กปพ. 

3) พิจารณาและจัดท าโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของแผนยุทธศาสตร์ 
กปพ. จัดท ากรอบการประเมินผลให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของแผนแม่บท IT และแผนปฏิบัติการ IT ของ กปพ. 

 

5.2 กำรติดตำมประเมินผลตำมแผนกำรปฏิบัติกำรสำรสนเทศ 

 กปพ. มีการก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละโครงการอย่างชัดเจน เพ่ือให้สามารถมีการติดตามประเมินผล
ความส าเร็จของโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการประชุมเพ่ือช่วยปฏิบัติงานของกองทุนบริหาร
เงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (คณะท างานฯ) เป็นรายเดือน
เพ่ือให้สามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการได้อย่างใกล้ชิด รวมไปถึงได้มีการมอบหมายให้คณะท างานฯ 
ด้าน IT เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการด้าน IT และรายงานผลการด าเนินงานต่างๆ รวมไปถึงความคืบหน้า
ให้คณะท างานฯ ทราบ 



งบประมาณ

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทโครงการ ค่าใช้จ่าย
(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.

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจัดการการลงทุนเพ่ือรองรับความท้าทายในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
1.1 จัดท ำระบบกำรค ำนวณ

และกำรรำยงำนผลมูลค่ำ

หน่วยลงทุน (Net Asset 

Value:NAV)

สำมำรถบริหำรจัดกำรกำร

ลงทุนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

โครงกำรจัดให้มีระบบ

สำรสนเทศท่ีสนับสนุนกำร

บริหำรจัดกำรทุนหมุนเวียน

ระบบกำรบริหำรจัดกำร

สำรสนเทศท่ีสนับสนุน

ผู้ใช้บริกำรภำยในทุนหมุนเวียน

1. ศึกษำแนวทำงกำรจัดท ำระบบกำรค ำนวณและกำรรำยงำนผลฯ

2. ออกแบบและจัดท ำระบบกำรค ำนวณและกำรรำยงำนผลฯ

3. ทดลองใช้ระบบกำรค ำนวณและกำรรำยงำนผลฯ เพ่ือน ำไปสู่กำร

ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

มีะบบกำรค ำนวณและกำร

รำยงำนผลฯ ท่ีสำมำรถ

ค ำนวณและมีกำรรำยงำนผล

มูลค่ำหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง

และชัดเจน

ระดับควำมส ำเร็จในกำร

จัดท ำฐำนข้อมูลสำรสนเทศ

เก่ียวกับแผนกำรลงทุนและ

ผลกำรลงทุนของ กปพ.

สำมำรถลดโอกำสท่ีจะเกิด

ควำมผิดพลำดจำกกำร

ค ำนวณและกำรรำยงำนผล

มูลค่ำหน่วยลงทุนได้ร้อย

ละ100

 งบด ำเนินงำน คณะท ำงำน

1.2 ปรับปรุงระบบกำรรับส่ง

ค ำส่ังซ้ือขำย ผ่ำนระบบ online

สำมำรถทรำบผลกำรลงทุนได้

ทันที ท ำให้ กปพ. ทรำบถึง

สถำนะและผลกำรลงทุนได้

อย่ำงรวดเร็วและทันกำล

โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและ

ลดข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน

ระบบสำรสนเทศท่ีสนับสนุน

ผู้ใช้บริกำรภำยในทุนหมุนเวียน

1. ศึกษำแนวทำงกำรจัดท ำระบบกำรรับส่งค ำส่ังซ้ือขำย ผ่ำนระบบ

 online 

2. ออกแบบระบบกำรรับส่งค ำส่ังซ้ือขำยฯ ให้สำมำรถใช้งำนได้

อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

3. ทดลองใช้งำนระบบกำรรับส่งค ำส่ังซ้ือขำยฯ และประเมินผล

ควำมพึงพอใจ

มีระบบสำรสนเทศท่ี

สนับสนุนกำรเพ่ิม

ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน

ของบุคลำกรและเป็นกำร

สนับสนุนภำรกิจหลัก

ระดับควำมส ำเร็จในกำร

จัดท ำระบบกำรรับส่งค ำส่ัง

ซ้ือขำยของ กปพ.

สำมำรถด ำเนินกำรส่งค ำส่ัง

ซ้ือชำยจำกเดิมผ่ำนระบบ

โทรสำรเป็นผ่ำนระบบ 

online ได้ร้อยละ 100

 งบด ำเนินงำน คณะท ำงำน

1.3 จัดท ำระบบกำรรำยงำน

ผลกำรด ำเนินงำนของ กปพ. 

ในรูปแบบ Infographic รำย

ไตรมำส

สำมำรถรองรับควำมเส่ียงจำก

กำรลงทุนท่ีเหมำะสมกับสภำวะ

เศรษฐกิจและสภำวะตลำดตรำ

สำรหน้ีได้ในหลำกหลำยมิติ

โครงกำรจัดให้มีระบบ

สำรสนเทศเพ่ือช่วยกำรส่ือสำร

ภำยในท่ีเหมำะสมกับทุน

หมุนเวียน

ระบบกำรบริหำรจัดกำร

สำรสนเทศท่ีสนับสนุนกำร

ตัดสินใจของผู้บริหำร

1. รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรเบิกจ่ำยเงินรำยเดือนท่ี

ครอบคลุมภำรกิจหลักของ กปพ.

2. จัดท ำ Infographic เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ กปพ. 

รำยไตรมำส

3. จัดท ำระบบกำรเผยแพร่ข้อมูลและส่ือสำรกับคณะกรรมกำร 

กปพ. ผ่ำนเว็บไซต์ของ กปพ. และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

มีระบบท่ีมีกำรรำยงำนผล

กำรด ำเนินงำนข้อมูลมีควำม

ทันกำลและครอบคลุม

ภำรกิจหลักของ กปพ.

ระยะเวลำในกำรจัดท ำ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

รำยเดือน (10 วันท ำกำร

หลังส้ินเดือน) และรำยไตร

มำส (45 วันหลังส้ินไตรมำส)

ผู้บริหำรสำมำรถใช้ข้อมูล

จำกรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนของ กปพ. เพ่ือ

ประกอบกำรพิจำรณำ

ก ำหนดนโยบำยและวำง

แผนกำรลงทุนได้อย่ำง

รวดเร็ว มีประสิทธิภำพและ

เป็นรูปธรรม

 งบด ำเนินงำน คณะท ำงำน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเช่ือม่ันในศักยภาพของประเทศในการบริหารหน้ีสาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหน้ีให้เติบโตอย่างย่ังยืน
2.1 จัดท ำระบบกำรบริหำร

กำรน ำส่งคืนเงิน Pre-Funding

 ให้กระทรวงกำรคลังเพ่ือ

ประกอบกำรวำงแผนกู้เงินของ

รัฐบำลและแผนกำรบริหำรหน้ี

สำธำรณะ (Calendar)

เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนกำร

ออกพันธบัตรรัฐบำลเพ่ือสร้ำง

อัตรำดอกเบ้ียอ้ำงอิงและกำร

สร้ำงสภำพคล่องเพ่ือกำร

พัฒนำตลำดตรำสำรหน้ีใน

ประเทศ

โครงกำรส ำหรับผู้ใช้บริกำร

ได้รับควำมสะดวกและได้รับ

กำรตอบสนองควำมต้องกำร

ระบบสำรสนเทศท่ีสนับสนุน

ผู้ใช้บริกำรภำยนอก

1. ประสำนงำนกับกระทรวงกำรคลังเพ่ือส ำรวจควำมต้องกำร

เก่ียวกับระบบกำรบริหำรกำรน ำส่งคืนเงิน Pre-Funding และ

ประมำณกำรระยะเวลำและวงเงินท่ีจะกู้เงินเพ่ือ Pre-Funding

2. จัดท ำแผนกำรลงทุนเพ่ือรองรับเงินกู้เพ่ือ Pre-Funding เพ่ือให้

กระทรวงกำรคลังสำมำรถวำงแผนกำรออก Benchmark Bond 

เพ่ือสร้ำงอัตรำดอกเบ้ียอ้ำงอิงในตลำดได้ตำมควำมจ ำเป็น

3. จัดท ำ Infographic แผนกำรน ำส่งคืนเงินให้กระทรวงกำรคลัง

4. จัดท ำระบบกำรส่ือสำรและกำรแจ้งเตือนกำรส่งคืนเงิน 

(Calendar)

มีระบบสำรสนเทศท่ี

สนับสนุนกำรอ ำนวยควำม

สะดวกต่อผู้ใช้บริกำรและ

เป็นกำรสนับสนุนภำรกิจ

หลักของทุนหมุนเวียน

ระดับควำมส ำเร็จในกำร

จัดท ำ Infographic และ 

แผนกำรน ำส่งคืนเงินให้

กระทรวงกำรคลัง 

(Calendar)

ผู้ใช้บริกำรภำยนอก (สบน.)

 สำมำรถเตรียมกำรบริหำร

กำรช ำระหน้ีและวำง

แผนกำรกู้เงินได้โดยสะดวก

รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ

 และสำมำรถลด

ข้อผิดพลำดท่ีอำจจะเกิดข้ึน

ได้ร้อยละ 100

 งบด ำเนินงำน คณะท ำงำน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรเพ่ือรองรับความท้าทายอย่างต่อเน่ือง
3.1 พัฒนำและปรับปรุงระบบ

กำรส่ือสำรภำยในองค์กรเพ่ือ

เพ่ิมควำมคล่องตัวและลดกำร

ใช้กระดำษ

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ

บุคลำกร และกำรก ำหนด

นโยบำยของผู้บริหำร

โครงกำรจัดให้มีระบบ

สำรสนเทศเพ่ือช่วยกำรส่ือสำร

ภำยในท่ีเหมำะสมกับทุน

หมุนเวียน

ระบบสำรสนเทศท่ีสนับสนุน

ผู้ใช้บริกำรภำยในทุนหมุนเวียน

1. ศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงฐำนข้อมูลกลำงของ กปพ. 

เพ่ือเพ่ิมควำมคล่องตัวและลดกำรใช้กระดำษ

2. วิเครำะห์และรวบรวมฐำนข้อมูลเก่ียวกับรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน ค ำส่ัง ระเบียบ วำระกำรประชุม รำยงำนกำรประชุม 

และคู่มือกำรปฏิบัติงำนของ กปพ. ในปัจจุบัน

3. จัดเก็บข้อมูลต่ำง ๆ ของ กปพ. ไว้ในระบบดังกล่ำว

มีระบบสำรสนเทศท่ี

สนับสนุนและอ ำนวยควำม

สะดวกต่อกำรส่ือสำรและ

ปฏิบัติงำนของบุคลำกรและ

เป็นกำรสนับสนุนภำรกิจ

หลักของทุนหมุนเวียน

ระดับควำมส ำเร็จในกำร

พัฒนำและปรับปรุงระบบ

ฐำนข้อมูลกลำงของ กปพ. 

เพ่ือเพ่ิมควำมคล่องตัวและ

ลดกำรใช้กระดำษ

สำมำรถน ำข้อมูลบันทึกใน

ระบบฐำนข้อมูลกลำงได้

ร้อยละ 50

งบด ำเนินงำน คณะท ำงำน

แผนปฏิบัติการด้านสารสนเทศ ประจ าปี 2563

แผนงาน/โครงการ
การบริหารจัดการ

สารสนเทศและดิจิทัล
ข้ันตอนการด าเนินการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง

ระยะเวลาการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4



ตอบสนองกับยุทธศาสตร์องค์กร

5 : สูงมาก 1.1, 1.2

4 : สูง 1.3, 3.1 2.1

3 : ปานกลาง

2 : น้อย

1 : น้อยท่ีสุด

1 : น้อยท่ีสุด 2 : น้อย 3 : ปานกลาง 4 : สูง 5 : สูงมาก

ความยากในการพัฒนา

ระดับความส าคัญ แทนด้วยแถบสี
สูงมาก

สูง

ปานกลาง

ต่่า

แผนงานท่ี แผนงาน

1.1 จัดท่าระบบการค่านวณและการรายงานผลมูลค่าหน่วยลงทุน (Net Asset Value: NAV)

1.2 ปรับปรุงระบบการรับส่งค่าส่ังซ้ือขาย ผ่านระบบ online

1.3 จัดท่าระบบการรายงานผลการด่าเนินงานของ กปพ. ในรูปแบบ Infographic รายไตรมาส

2.1 จัดท่าระบบการบริหารการน่าส่งคืนเงิน Pre-Funding ให้กระทรวงการคลังเพ่ือประกอบการวางแผนกู้เงินของรัฐบาลและแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ (Calendar)

3.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบการส่ือสารภายในองค์กรเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวและลดการใช้กระดาษ

แผนงานตอบสนองกับยุทธศาสตร์ขององค์กรในระดับน้อยท่ีสุด-ปานกลาง และมีความยากในการพัฒนาระดับน้อยท่ีสุด-ปานกลาง

การจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน

ความหมาย

แผนงานตอบสนองกับยุทธศาสตร์ขององค์กรในระดับสูง-สูงมาก และมีความยากในการพัฒนาระดับสูง-สูงมาก

แผนงานตอบสนองกับยุทธศาสตร์ขององค์กรในระดับปานกลาง-สูงมาก และมีความยากในการพัฒนาระดับน้อยท่ีสุด-สูงมาก

แผนงานตอบสนองกับยุทธศาสตร์ขององค์กรในระดับน้อยท่ีสุด-สูง และมีความยากในการพัฒนาระดับน้อยท่ีสุด-สูงมาก


