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บทที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผลในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.)  

มีความประสงค์ที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของ กปพ. ให้เป็นมาตรฐาน และบริหารจัดการองค์กร 
ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง “ทรัพยากรบุคคล” ถือเป็นปัจจัยชี้ขาดความส าเร็จขององค์กร ดังนั้น เพ่ือให้
บุคลากรของ กปพ. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
ของ กปพ. รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วของระบบเศรษฐกิจ ระบบการเงิน และนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งนโยบายรัฐบาลที่ตั้งเป้าหมายในการน าพาประเทศเข้าสู่โมเดล  “ประเทศไทย 4.0 
(Thailand 4.0)” ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กปพ. ให้เป็นระบบ และรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้างต้น เพ่ือให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งท าให้บุคลากรของ กปพ. สามารถ
ปรับตัวและพัฒนาเพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุภารกิจและเป้าประสงค์ของ 
กปพ. หรืออาจเป็นปัจจัยหนุนที่ท าให้การท างานในองค์กรบรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้น  

 

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับพันธกิจของ กปพ. ในระยะยาว จึงจ าเป็นต้องมีการ
วางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับทิศทางและระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ของ กปพ. 
ผ่านกระบวนการ HR Scorecard เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการท างานของบุคลากรทั้งระดับบุคคล
และระดับองค์กร รวมทั้งการแสวงหาความรู้ร่วมกับหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายเพ่ือให้การท างานของ กปพ. บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กปพ. ให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุม 

กลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ 
2. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร ผ่านระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กปพ. 

 

1.3  กลุ่มเป้าหมายการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส่วนบริหาร กปพ. 
2. คณะกรรมการ กปพ. 
3. คณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานของ กปพ. 

 

1.4  ขอบเขตของแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของ กปพ. 
2. ตอบสนองต่อแนวทางการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard 

ของส านักงาน ก.พ. 
3. ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ และสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก

องค์กร  
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1.5  กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
1. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของ กปพ.  
2. ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์กรในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือวิเคราะห์ SWOT Analysis 

ขององค์กร 
3. ประเมินสถานภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล (Gap Analysis) 
4. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กปพ. 
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บทท่ี 2 
กองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและ 

พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 
 

2.1 ความเป็นมาและความส าคัญของ กปพ. 
ด้วยกระทรวงการคลังเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ให้ เป็นหนึ่งในสามเสาหลัก 

ของการระดมทุนนอกเหนือจากตลาดหุ้น และตลาดเงิน จึงมีการจัดท าแผนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย  
โดยการก าหนดให้มีการออกพันธบัตรเพ่ือใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเพ่ือใช้ในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้  
ในประเทศ โดยพันธบัตรที่ใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจะต้องมีสภาพคล่องในตลาดรองเพียงพอ ให้สามารถซื้อขาย
ได้ง่าย เพ่ือให้ราคาของตราสารสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานในตลาดได้ใกล้เคียงความเป็นจริง รวมทั้งเป็นการ 
สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและผู้ระดมทุนที่จะมีอุปทานพันธบัตรรัฐบาลในตลาดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิด  
การพัฒนาตลาดตราสารหนี้อย่างยั่งยืน ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงมีความต้องการที่จะออกพันธบัตรเพ่ือใช้เป็น
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงให้มีวงเงินต่อรุ่นขนาดใหญ่ และประกอบกับความต้องการที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการ
บริหารการช าระหนี้ของภาครัฐในวงเงินจ านวนมากที่ครบก าหนดในคราวเดียวกันไม่ให้มีการกระจุ กตัว รวมทั้ง 
ในปี พ.ศ. 2555 พันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ วงเงิน 206,023 ล้านบาท ครบก าหนดช าระหนี้ ซึ่งต้องมีการ 
ปรับโครงสร้างหนี้ในวันเดียว แต่เนื่องจากที่ผ่านมาส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะสามารถระดมเงิน  
จากตลาดเพ่ือท าการปรับโครงสร้างหนี้ได้ในวงเงินไม่เกิน 50,000  ล้านบาทภายในหนึ่งวัน ซึ่งหากวงเงินของ 
การปรับโครงสร้างหนี้สูงกว่า 50,000 ล้านบาท จะมีโอกาสที่กระทรวงการคลังอาจปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล 
ได้ไม่ครบจ านวน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการผิดนัดช าระหนี้ได้ 

จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2548 เพ่ือให้กระทรวงการคลังสามารถทยอยกู้เงินเป็นการล่วงหน้าได้ไม่เกินสิบสองเดือนก่อนวันที่  
หนี้ถึงก าหนดช าระ ในกรณีที่หนี้สาธารณะที่จะท าการปรับโครงสร้างมีจ านวนมากและกระทรวงการคลังเห็นว่า 
ไม่สมควรกู้เงินดังกล่าวในคราวเดียวกัน นอกจากนี้ เพ่ือให้กระทรวงการคลังสามารถกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาด  
ตราสารหนี้ในประเทศได้โดยการออกตราสารหนี้ตามความจ าเป็นในการสร้างอัตราดอกเบี้ยส าหรับใช้อ้างอิง  
ในตลาดตราสารหนี้ กระทรวงการคลังโดย สบน. จึงได้จัดตั้ง “กองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้าง 
หนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติ 
การบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ในหมวด 5 ว่าด้วยกองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้าง 
หนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ โดยก าหนดให้กองทุนเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงาน 
ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น 
 

2.2 วัตถุประสงค์ 
บริหารเงินที่ได้รับจากการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและการกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ใน

ประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ป้องกันความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหนี้ของประเทศ และลด
ต้นทุนการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและการกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 
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2.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 
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2.4 การบริหารงาน 
กปพ. มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ

และพัฒนา ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. ก ากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
2. ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการน าเงินของกองทุนไปลงทุน และการท าธุรกรรมเพ่ือ

ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการลงทุน 
3. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษาและจ่ายเงินของกองทุน 
4. ก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้จัดการกองทุน ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน และผู้บริหารสินทรัพย์ของ

กองทุนในการจัดการเงินของกองทุน 
5. ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทุน ผู้ช่วยผู้จัดการ กองทุน และผู้บริหาร

สินทรัพย์ของกองทุน 
6. ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนผู้จัดการกองทุน 
7. ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเกี่ยวกับการบริหารกิจการของกองทุน ค่าใช้จ่าย 

ในการบริหารกองทุนและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการด า เนินงานของกองทุน การบริหารงานบุคคล  
การจ้างผู้บริหารสินทรัพย์ของกองทุน การบัญชีและการตรวจสอบภายใน 

8. ปฏิบัติงานอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ 
การบริหารหนี้สาธารณะ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 
 

ทั้งนี้ คณะกรรมการ กปพ. ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน) ประธานกรรมการ 
2. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ     กรรมการ 
3. อธิบดีกรมบัญชีกลาง       กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง    กรรมการ 
6. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย     กรรมการ 
7. เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ   กรรมการ  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
8. ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   กรรมการ 
9. ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ    กรรมการและเลขานุการ 

 

นอกจากนี้ ด้วยข้อจ ากัดในการสรรหาบุคลากรเพ่ือมาปฏิบัติงาน กปพ. จึงได้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานของกองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 
ในประเทศ  ตามค าสั่ง กปพ. ที่ 2/2559 เพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของ กปพ.  
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นไปตามโครงสร้างและภารกิจของกองทุน และ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่อผู้จัดการกองทุนเพ่ือทราบหรือ
พิจารณาสั่งการ โดยมีองค์ประกอบ  ดังนี้  
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1. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาตลาดตราสารหนี้    ประธานคณะท างาน 
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาตลาดตราสารหนี้     คณะท างาน 
3. ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาตลาดตราสารหนี้รัฐบาล    คณะท างาน 
4. นางสมหญิง พรนาถหิรัญ      คณะท างาน 
5. นางสาวอัจฉรา อาธารมาศ       คณะท างาน 
6. นางสาวมณฑาทิพย์ ชุมทอง      คณะท างาน 
7. นายวรวุฒิ แซ่ลิ่ม       คณะท างาน 
8. ผู้อ านวยการส่วนบริหารกองทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คณะท างานและ 

เลขานุการ 
9. นายกิตติภูมิ อุ่นใจ คณะท างานและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

และก าหนดให้มีที่ปรึกษาคณะท างานฯ โดยเป็นที่ปรึกษาหรือรองผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลส านักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคณะท างานฯ  
นอกจากนี้ กปพ. ได้ว่าจ้างผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอกเพ่ือบริหารจัดการการลงทุนตามกรอบการลงทุน 
ที่ก าหนด 

 
2.5 โครงสร้างองค์กร 

ภาพที่  1  โครงสร้าง กปพ. ตามข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้าง
หนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและอ านาจหน้าที่
ของส่วนงาน พ.ศ. 2553 
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ภาพที ่ 2  โครงสร้างที่ กปพ. ใช้ด าเนินการในปัจจุบัน 
 

 
 

2.6 อัตราก าลัง 
ปจัจุบัน กปพ. ด าเนินงานในรูปแบบคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานของกองทุนฯ โดยมีบุคลากร 

จ านวน 9 คน โดยมีการมอบหมายงาน ดังนี้  
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บทท่ี 3 
กรอบแนวคิดและสถานภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

3.1 กรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของส านักงาน ก.พ. 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กปพ. ด าเนินการตามกรอบแนวคิดในการ

จัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล  (HR Scorecard) ของส านักงาน ก.พ. ซึ่งได้ก าหนดกรอบมาตรฐานความส าเร็จไว้ 5 มิติ เพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทิศทาง ยุทธศาสตร์ 
และแนวปฏิบัติทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตอบสนอง สนับสนุน และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยให้เกิดการมุ่งเน้นผลลัพธ์  ยุทธศาสตร์ และการติดตามประเมินผลลัพธ์อย่าง
ต่อเนื่องและเพ่ือปรับบทบาทงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการให้มีความเป็นหุ้นส่วนทาง
กลยุทธ์ (Strategic Partner) หรือสนับสนุนความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  

 
มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ มีรายละเอียด ดังนี้ 
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 

- มีนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งมีความสอดคล้องและ
สนับสนุนให้บรรลุพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

- มีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ “ก าลังคนมีขนาดและ
สมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต มีการ
วิเคราะห์สภาพก าลังคน (Workforce Analysis) 

- มีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูด 
ให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจ าเป็น
ต่อความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขัน 

- มีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการ รวมถึงการที่ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการท างาน 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
- กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง 

การพัฒนา การเลื่อนข้ัน เลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย ฯลฯ มีความถูกต้องและทันเวลา 
- มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และ

น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลได้จริง 
- สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณ

รายจ่ายของส่วนราชการ มีความเหมาะสมและสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจน
ความคุ้มค่า 

- มีการน าระบบเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
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มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
- การรักษาไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติงานที่จ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของหน่วยงาน 
- ความพึงพอใจของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารและความรู้ เพ่ือพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ 
การบรรลุภารกิจ และเป้าหมายของหน่วยงาน 

- การมีระบบบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับ 
ผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน

การด าเนินการด้านวินัย โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน 
- มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
- ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน ระบบงาน และบรรยากาศ 

การท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารงาน และให้บริการ ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว 

- มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 
- มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของหน่วยงานกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

และระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง 
 

3.2 การประเมินสถานภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล (จากผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา) 
รายงานผลการด าเนินงาน กปพ. ประจ าปีบัญชี 2561 ประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน ดังนี้ 
ด้าน ตัวชี้วัด น้ าหนัก คะแนนที่ได้ 

การเงิน 1. ร้อยละของอัตราผลตอบแทนจากการบริหารจัดการเงินลงทุนกองทุนฯ 20 5.0000 
การสนองประโยชน์ 
ต่อผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 

2. การส ารวจและด าเนินการตามข้อคิดเห็นและความคาดหวังของ  
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

10 5.0000 

การปฏิบัติการ 3. ร้อยละการเบิกจา่ยภาพรวมที่เกิดขึ้นจริง 5 5.0000 
4. การรายงานการรับจา่ยและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไมต่้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 5.0000 
5. ระดับความส าเร็จของการก ากับดแูลการบริหารเงินลงทุน 

ของผู้บริหารสินทรัพยภ์ายนอก 
15 5.0000 

6. ระดับความส าเร็จของการส่งคืนเงนิต้นให้แก่กระทรวงการคลัง 20 5.0000 
การบริหารพัฒนาทุน 
หมุนเวียน 

7. บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวยีน 6 4.9850 
8. การบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน 6 5.0000 
9. การตรวจสอบภายใน 6 5.0000 
10. การบริหารจัดการสารสนเทศ 6 2.6000 
11. การบริหารทรัพยากรบุคคล 6 4.3500 

คะแนนรวม 4.8161 
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ในปีงบประมาณ 2561 กรมบัญชีกลางได้แจ้งผลการประเมินการด าเนินงานของ กปพ. มีคะแนน 
ผลการประเมิน ที่ระดับ 4.8161 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดี-ดีมาก (4.0000 ขึ้นไป) เมื่อพิจารณาผลการ
ด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบการประเมินของกรมบัญชีกลางมาวิเคราะห์เพ่ือ 
น ามาเป็นปัจจัยในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลจะเห็นได้ว่า การด าเนินการ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาเพ่ิมขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2560 ตัวชี้วัดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ กปพ. มีคะแนนการประเมิน 4.1750 คะแนน และในปีงบประมาณ 2561  
กปพ. ได้ด าเนินการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท าให้มีผลการประเมินที่ 4.3500 คะแนน  

 

อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินของกรมบัญชีกลางได้แสดงให้เห็นข้อควรปรับปรุง ดังนี้ 
1) ปัจจัยพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลครบถ้วน มีการน าผลการประเมินรายบุคคลไป

ประกอบการพัฒนาบุคลากรหรือประกอบการค่าตอบแทน แต่ยังไม่มีการน าค าบรรยายลักษณะงานไปใช้เพ่ือ
สรรหาผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรฐานของโครงสร้างการด าเนินงาน 

2) การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปีครบถ้วน และมีผลการด าเนินงานดีกว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  

3) แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลขาดคุณภาพในองค์ประกอบ ดังนี้  
- ไม่พบว่ามีการวิเคราะห์สภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากร

บุคคลทั้งภายในและภายนอกทุนหมุนเวียนที่จะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องมากยิ่งข้ึน 

- ไม่มีการน าปัจจัยส าเร็จจากการด าเนินการในอดีตมาใช้เป็นปัจจัยน าเข้าในการจัดท า/
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

- ยังไม่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ายุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความ
เชื่อมโยงและสามารถสนับสนุนให้ยุทธศาสตร์หลักของทุนหมุนเวียนบรรลุผลได้อย่างไร 

ซึ่งจากการประเมินดังกล่าวถือเป็นสถานภาพการด าเนินงานในปัจจุบันที่ กปพ.จะต้องน าไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
และปรับปรุงการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กปพ. ต่อไป 
 

3.3 การวิเคราะห์สภาวะปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากบุคคลของ กปพ. (SWOT Analysis) 
กปพ. ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล และด าเนินการทบทวนปัจจัย/ข้อมูลที่เก่ียวข้องในการจัดท าแผน ดังนี้  
o ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนงานที่เก่ียวข้อง โดยประกอบด้วย 

1) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง/แผนยุทธศาสตร์ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) 
2) พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561/พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
3) แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ และความต้องการในการปรับโครงสร้างหนี้ของ สบน. 
4) แผนพัฒนาตลาดทุนไทย 
5) สภาวะเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก และตลาดตราสารหนี้ 
6) กฎหมาย/กฎระเบียบ/ขัอบังคับ/มติ ครม. ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

o ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย  
o สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เช่น ทิศทางและแนวโน้มการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
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o สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น โครงสร้าง อัตราก าลัง สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เปน็ต้น 
o ปัจจัยส าเร็จ/ผลการด าเนินงานในอดีต 
o สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนฯ และทิศทางการลงทุน  

และด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และสิ่งที่ สบน. ต้อง
ด าเนินการ โดยใช้แนวคิด SWOT Analysis เพ่ือประเมินสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานทรัพยากร
บุคคลของ กปพ. ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งความคาดหวังของ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ขององค์กรสรุปได้ ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1) กปพ. มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งท่ีชัดเจน ท าให้การ

ก าหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารทรพัยากรบุคคลมี
ทิศทางที่ชัดเจน 

2) เป็นหน่วยงานขนาดเล็กและโครงสร้างการบริหารงานท่ี
เป็นแนวราบท าให้มีการถ่ายทอดความรู้อย่างทั่วถึง 
และมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน
ในด้านต่างๆ มีความคล่องตัวทั้งในด้านการบริหาร
จัดการและการประสานงาน 

3) บุคลากรเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ 
และปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆ  ได้อย่างรวดเร็ว 

4) บุคลากรมีความรู้ในด้านการเงินและการลงทุน ส่งผลให้
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักเปน็ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1) ปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้นและมีความซบัซ้อนท าให้
บุคลากรมีภาระรับผิดชอบมากขึ้น 

2) บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในเชิงลึกเกี่ยวกับระบบ
การบริหารจัดการกองทุน 

3) การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการ
ปฏิบัติงานยังไม่มีประสิทธิภาพเทา่ที่ควร 

4) สถานท่ีปฏิบัติงานท่ีจ ากดัและไมไ่ด้อยู่ที่เดียวกัน
ส่งผลต่อการประสานงานระหว่างกัน 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1) มีหน่วยงานท่ีเป็นเครือข่าย ซึ่งมีความรู้ความสามารถ 

และสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ได้ (Knowledge 
Sharing & Transfer) 

2) ต้นทุนการบริหารจดัการลงทุนที่ต่ า และการไดร้ับ
ผลตอบแทนการลงทุนที่ด ี

1) มีการออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับต่างๆ เพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ท าให้
ต้องท าการศึกษาและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน 

2) สภาพเศรษฐกิจ และภาวะตลาดทีเ่ปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว  

 
3.4 การน าปัจจัยส าเร็จจากการด าเนินการในอดีตมาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารทรัพยากร

บุคคล และการวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

จากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ กปพ. ในปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า สามารถด าเนินงานตามภารกิจ
หลักได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์จุดแข็งของ กปพ. ที่บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านเกี่ยวกับการเงิน และการลงทุนเป็นอย่างดี และผลการด าเนินงานในตัวชี้วัดด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของ กปพ. ก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การด าเนินการในด้านอ่ืนๆ ที่เป็นผลจาก
จุดอ่อนของ กปพ. เช่น ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อจ ากัดด้านจ านวนบุคลากรและ
สถานที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งอุปสรรคหรือความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ และภาวะตลาดที่
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เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงท าให้ กปพ. มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือปิดจุดอ่อนและอุปสรรคดังกล่าว โดยแนวโน้ม
ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต มีประเด็นส าคัญท่ี ดังนี้  

1) การพัฒนาการเรียนรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) และส่งเสริมการน าดิจิทัลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงานของ กปพ. ในปีที่ผ่านมา ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ
สารสนเทศ ได้คะแนนเพียง 2.6000 คะแนน จึงเป็นโอกาสในการปรับปรุงของ กปพ. ในการเร่งพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ด้านดิจิทัล เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซ่ึงรูปแบบ
การปฏิบัติงานบางส่วนต้องปรับปรุงใหม่เนื่องจากมีการน าระบบดิจิทัลมาปฏิบัติงานแทน เช่น การใช้ระบบ 
Cloud Computing ดังนั้น ทิศทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ กปพ. จึงต้องให้ความส าคัญเร่งด่วน 
ในการพัฒนาความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือให้พนักงานมีทักษะพื้นฐานในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และสนับสนุนการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาด้านสถานที่ปฏิบัติงานและการสื่อสารระหว่างกัน
ด้วย  

2) การสร้างความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement) และการพัฒนาหลักสูตรการ
พัฒนาเฉพาะราย เนื่องจากบุคลากรของ กปพ. ปฏิบัติงานในด้านที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และสถานที่
ปฏิบัติงานอยู่แยกกัน ดังนั้น อาจมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องการสื่อสาร และการพัฒนาองค์ความรู้ให้สอดคล้อง
กับความต้องการเฉพาะบุคคล ดังนั้น กปพ. จึงเริ่มให้ความส าคัญกับการสร้างความผูกพันผ่านการสร้าง
ประสบการณ์ให้บุคลากร (Employee Experience) ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยส าคัญ ประกอบด้วยวัฒนธรรมองค์กร 
การจัดการข้อมูลเชิงลึกเป็นรายบุคคล และการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อหนุน ดังนั้น ในการพัฒนาบุคลากร
ของ กปพ. จะได้มีการพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนารายบุคคล และ
สอดคล้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และงานที่รับผิดชอบให้มากยิ่งขึ้น 

3) การวางแผนอัตราก าลัง (Workforce Planning) เนื่องจากปัจจุบัน กปพ. มีบุคลากรหลักที่เป็น
คณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานฯ เพียง 9 อัตรา ในขณะที่ปริมาณงานเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก และบุคลากรอาจ  
มีการโยกย้ายต าแหน่งท าให้ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานในบางช่วงเวลา ซึ่งในอนาคตจะต้องมีการทบทวน
แผนอัตราก าลังของ กปพ. และส่งเสริมให้มีการสอนงานระหว่างกัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น การบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคตจึงควรให้ความส าคัญกับกระบวนการบริหารอัตราก าลัง 
ให้เพียงพอกับปริมาณงาน และพัฒนาบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ เข้าใจ  สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในระดับพ้ืนฐานได้  พร้อมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนไป  รวมทั้ง 
ให้ความส าคัญกับการสร้างประสบการณ์ให้กับบุคลากรเพ่ือสร้างความผูกพันรักษาคนดี คนเก่งและดึงดูด
บุคลากรใหม่ๆ ให้เข้ามาในองค์กร 
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บทท่ี 4 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กปพ. 

 

4.1 วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์  
 

วิสัยทัศน์ 
สร้างความเป็นเลิศในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือบริหารจัดการงานของ กปพ. ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

พันธกิจ 
สรรหา พัฒนา รักษาไว้ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็น 

ก าลังส าคัญในการผลักดันให้ กปพ. บรรลุภารกิจตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 
 

เป้าประสงค์ 
1. กองทุนมีทิศทางในการด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม และเป็นระบบเพื่อ

ผลักดันการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกองทุน 
2. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรของกองทุนมีความรู้ ทักษะ และศักยภาพสอดคล้องกับการด าเนินงานตามภารกิจของกองทุน 
4. กองทุนมีการด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
5. บุคลากรมีความผูกพันและมีการท างานเป็นทีม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. วางแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับโครงสร้าง

และภารกิจขององค์กร 
2. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถบริหารงานบุคคลได้อย่าง

เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ ทักษะ และศักยภาพที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองทุน 
4. เสริมสร้างการมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของกองทุน 
5. สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างบรรยากาศในการท างานเป็นทีม 
 

4.2 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล และยุทธศาสตร์ของ กปพ. 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 ด้าน เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
การด าเนินงานของ กปพ.  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ 1 การวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลและแผน
บริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับโครงสร้างและภารกิจขององค์กร  
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ของ กปพ. ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการการลงทุนเพ่ือรองรับ
ความท้าทายในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศ 
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ในการบริหารหนี้สาธารณะและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งภายในองค์กรเพื่อรองรับความท้าทายได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยที่ การมีแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุน และสอดรับกับการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ของ กปพ. จะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานในภารกิจหลักให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ 
การมีแผนบริหารอัตราก าลังที่เหมาะสมกับโครงสร้าง และสายการปฏิบัติงานขององค์กรจะช่วยให้สามารถสรร
หาบุคลากรที่ตรงตามความรู้ ความสามารถที่ต้องการ ในจ านวนที่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที 
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานในทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 
 
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ 2 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถ
บริหารงานบุคคลได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ  
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ของ กปพ. ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการการลงทุนเพ่ือรองรับ
ความท้าทายในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศ 
ในการบริหารหนี้สาธารณะและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งภายในองค์กรเพื่อรองรับความท้าทายได้อย่างต่อเนื่อง  
โดยที่ กปพ. ได้มีการวางระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุนลงสู่
ระดับบุคคลอย่างเป็นระบบ และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ กปพ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ประกอบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมถึงการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ ให้เหมาะสมกับปริมาณงาน  
ที่แต่ละบุคคลรับผิดชอบ โดยจะเห็นได้ว่า ผลการด าเนินงานในภารกิจหลักของ กปพ. เป็นไปตามเป้าหมาย  
ทุกตัวชี้วัด 
 
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ ทักษะ และศักยภาพที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของกองทุน  
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ของ กปพ. ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการการลงทุนเพ่ือรองรับ
ความท้าทายในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศ 
ในการบริหารหนี้สาธารณะและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง
ความเข้มแข็งภายในองค์กรเพื่อรองรับความท้าทายได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยท่ี กปพ. ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปีเพ่ือให้บุคลากรมีองค์ความรู้ ทักษะที่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักให้ประสบความส าเร็จ โดยมีการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านการ
บริหารจัดการการลงทุนและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์ และการอบรมด้าน 
องค์ความรู้ด้านการเงินใหม่ๆ เช่น Fintech Blockchain เป็นต้น 
 
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ 4 เสริมสร้างการมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของกองทุน  
และยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ 5 สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน เสริมสร้าง
บรรยากาศในการท างานเป็นทีม  
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรเพื่อรองรับความท้าทายได้อย่างต่อเนื่อง 



หน้า | 15  

โดยที่  การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และมีการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี เช่น จัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท างานที่ดี ส่งเสริมการท างานเป็นทีมที่ดีอย่าง
สม่ าเสมอ  
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ภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล และยุทธศาสตร์ของ กปพ. 
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4.3 แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ กปพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565  

มิต ิ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs) 
ระดับเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 63 64 65 

มิติที่ 1 
ความสอดคล้อง 
เชิงยุทธศาสตร ์
(ร้อยละ 20) 

วางแผนและ
บริหารอัตราก าลัง
ให้เหมาะสมกับ
โครงสร้างและ 
ภารกิจในอนาคต 
องค์กร 

มีการจัดท า 
แผนอัตราก าลัง 
ทีส่อดคล้อง 
เหมาะสมกับ 
ภารกิจในอนาคต 
องค์กร 

ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท ากรอบ 
อัตราก าลังที่
เหมาะสมของ กปพ. 

ทบทวน 
ความจ าเปน็ของ

ภารกิจใน
ปัจจุบันให้

สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
กปพ. และ

มาตรฐานการ 
ประเมินกองทุน 

หมุนเวียน 

ประชุมหารือ 
รวบรวมข้อมลู 
เพื่อสรุปความ 

ต้องการ
อัตราก าลังของ 

กปพ. 

วิเคราะห์และ 
สังเคราะห์
ข้อมูลกรอบ
อัตราก าลัง  
ที่มีอยู่ให้ 

สอดคล้องกับ 
ภารกิจ 

ในปัจจุบัน 

ก าหนดและ
น าเสนอกรอบ 
อัตราก าลังที่ 
เหมาะสมให้ 

ผู้จัดการกองทุน 
พิจารณา 

เสนอกรอบ 
อัตราก าลัง 

ที่เหมาะสมให้ 
คณะกรรมการ 
กปพ. เห็นชอบ 

   คณะท างาน
เพื่อช่วย

ปฏิบัติงานฯ 

มิติที่ 2 
ประสิทธิภาพ 
ของการบริหาร 
ทรัพยากร 
บุคคล 
(ร้อยละ 20) 

พัฒนาระบบ 
การวัดและ
ประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
เพื่อให้สามารถ
บริหารงานบุคคล
ได้อย่างเหมาะสม
และมปีระสิทธิภาพ 

ระบบการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
และการประเมนิผล 
การปฏิบัติงาน 
ทีเ่ป็นระบบและ 
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของ 
ผู้ปฏิบัติงานท่ีม ี
การจัดท าข้อตกลง
การประเมินการ
ปฏิบัติงานระดับ
บุคคล 

 
ร้อยละ 60 

 
ร้อยละ 70 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

   คณะท างาน
เพื่อช่วย

ปฏิบัติงานฯ 

ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท าแผน 
ยุทธศาสตร์การ 
บริหารทรัพยากร 
บุคคล และ 
แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 

ศึกษาแนวทาง 
การจัดท าแผน 
ยุทธศาสตร์การ 

บริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

ตามแนวทาง 
HR Scorecard 

วิเคราะห์และ 
ประเมิน 

สถานภาพ 
ด้าน การบรหิาร 
ทรัพยากรบุคคล 

ก าหนดประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 

และตัวช้ีวัดการ 
ด าเนินงาน 

จัดท า 
รายละเอียด
และแผน

ยุทธศาสตร์  
การบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 
ของ กปพ. 

น าเสนอ  
คณะท างานฯ 
และผูจ้ัดการ 
กองทุนฯ ให้ 

ความเห็นชอบ 
แผน 

   คณะท างาน
เพื่อช่วย

ปฏิบัติงานฯ 
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มิต ิ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs) 
ระดับเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 63 64 65 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผลของ
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
(ร้อยละ 20) 

พัฒนาบุคลากรให้
มีองค์ความรู้ 
ทักษะ และ
ศักยภาพที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ
กองทุน 

บุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาความรู้และ
เพิ่มทักษะให้
สามารถ
ปฏิบัติงานเพื่อ
บรรลเุป้าหมาย
องค์กรได ้

ร้อยละการด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลของ กปพ. 

 
ร้อยละ 60 

 
ร้อยละ 70 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

   คณะท างาน
เพื่อช่วย

ปฏิบัติงานฯ 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการ
ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ 
ด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลของ กปพ. 

 
ร้อยละ 65 

 
ร้อยละ 70 

 
ร้อยละ 75 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 85 

   คณะท างาน
เพื่อช่วย

ปฏิบัติงานฯ 

มิติที่ 4 
ความพร้อม 
รับผิดด้าน 
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
(ร้อยละ 20) 

เสรมิสร้างการมี
ธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงาน
ของกองทุน 

การส่งเสริมให้การ
บริหารทรัพยากร
บุคคลมีความ
โปร่งใส พร้อมให้มี
การตรวจสอบ 

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
ฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคล 
ของ กปพ.  

จัดท ารายงาน
การศึกษาแนว
ทางการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
ด้านทรัพยากร

บุคคลของ กปพ. 

- จัดท า
แผนพัฒนา

ระบบฐานข้อมลู 
ระยะยาว  
(3-5 ปี) 

- 
 

ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนา

ระบบฐานข้อมลู
ได้ส าเรจ็ร้อยละ 

100 
 

   คณะท างาน
เพื่อช่วย

ปฏิบัติงานฯ 

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา 
ช่องทางการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ไม่ม ี - 1 ช่องทาง - 2 ช่องทาง    คณะท างาน
เพื่อช่วย

ปฏิบัติงานฯ 
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มิต ิ
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ ์

ตัวชี้วัด (KPIs) 
ระดับเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 63 64 65 

มิติที่ 5 
คุณภาพชีวิต
และความ
สมดลุระหว่าง
ชีวิตกับการ
ท างาน 
(ร้อยละ 20) 

สร้างสภาพแวดล้อม 
ที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 
เสรมิสร้าง
บรรยากาศในการ
ท างานเป็นทีม 

จัดให้มีกิจกรรม
การสร้าง
บรรยากาศของ
การท างานเป็นทีม 
และบรหิาร
ความสัมพันธ์อันดี
ในองค์กร 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของกิจกรรมการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอก
องค์กรทุกระดับ 

 
ร้อยละ 65 

 
ร้อยละ 70 

 
ร้อยละ 75 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 85 

   คณะท างาน
เพื่อช่วย

ปฏิบัติงานฯ 
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4.4 แผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ กปพ. ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

แผนงาน/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 

หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2563               
1. โครงการพัฒนาศักยภาพและ

สมรรถนะของบุคลากร กปพ. 
และส่งเสรมิการท างานเป็นทีม 

คณะท างานเพื่อช่วย
ปฏิบัติงานฯ/บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน 

50,000 บาท             ในหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ
หลัก ของแต่ละบุคคล โดย
เป็นการอบรม หรือพัฒนา 
แบบ Public Training 
หรือ In house Training 
ตามความเหมาะสม  

โครงการ/แผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2563               
2. การทบทวนกรอบอัตราก าลังให้

เหมาะสมกับการปฏิบตัิงานของ 
กปพ. 

คณะท างานเพื่อช่วย
ปฏิบัติงานฯ 

งบด าเนินงาน
ปกติ 

             

3. การจัดท าข้อตกลงการปฏิบตัิงาน
ระดับบุคคล 

คณะท างานเพื่อช่วย
ปฏิบัติงานฯ 

งบด าเนินงาน
ปกติ 

            ประกอบการประเมินผล 
การปฏิบัตงิานรอบ 6 
และ 12 เดอืน 

4. การติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของ กปพ. 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

คณะท างานเพื่อช่วย
ปฏิบัติงานฯ 

งบด าเนินงาน
ปกติ 

            ติดตามผลการด าเนนิงาน 
รอบ 6 และ 12 เดอืน 

5. การพัฒนาช่องทางการร้องเรียน  
ร้องทุกข์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

คณะท างานเพื่อช่วย
ปฏิบัติงานฯ 

งบด าเนินงาน
ปกติ 

             

 


