
 

 

 

 

 
 
 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว 
 
 

ของกองทนุบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนีส้าธารณะ 
และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 

ประจ าปี 2566 – 2570 

 

 
 

 



 

 

 
 

สารบัญ 

 
 หน้า 

ส่วนที่ 1 บททั่วไป 1 

 1.1 บทน ำ 1 

 1.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 1 

 1.3 พันธกิจ 1 

 
1.4 วัตถุประสงค์ 2 

 1.5 ยุทธศำสตร์ (Strategy) 2 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 

 2.1 วิเครำะห์สถำนภำพด้ำน IT ขององค์กรในภำพรวม 3 

 2.2 บทวิเครำะห์สถำนภำพ IT ด้ำนปัจจัยต่ำงๆ 4 

ส่วนที่ 3 กรอบยุทธศาสตร์และเป้าหมายโดยรวมในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปพ. 6 

 3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปพ. 6 

 

3.2 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลของกองทุนฯ และแผนพัฒนำดิจิทัล  
 เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศไทย และยุทธศำสตร์ของ กปพ. 

6 
  

 
3.3 กำรพัฒนำระบบ IT ขององค์กร 8 

 
3.4 เป้ำหมำยของกำรพัฒนำระบบ IT ของ กปพ. 8 

 
3.5 ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จจำกยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบ IT 8 

ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 

 
4.1 กำรทบทวนแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลระยะยำวของ กปพ. ปีงบประมำณ 2566 - 2570 9 

 

4.2 แผนปฏิบัติกำรด้ำน IT ตำมยุทธศำสตร์ของ กปพ. ประจ ำปี 2566 
4.3 กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของแผนงำน/โครงกำร 

10 
14 

ส่วนที่ 5 การขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสารสนเทศ 15 

 
5.1 แนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำร IT 15 

 
5.2 กำรติดตำมประเมินผลตำมแผนกำรปฏิบัติกำรสำรสนเทศ 15 

 
 
 



1 
 

แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลระยะยำวของกองทุนบริหำรเงินกู้เพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีสำธำรณะและพัฒนำตลำดตรำสำรหน้ีในประเทศ ประจ ำปี 2566 – 2570 
 

ส่วนที่ 1 บททั่วไป 

1.1 บทน า 
กองทุนบริหำรเงินกู้เพ่ือกำรปรับโครงสร้ำงหนี้สำธำรณะและพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้ในประเทศ (กปพ.) 

เป็นหน่วยงำนภำยใต้สังกัดส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ กระทรวงกำรคลัง ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2551 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ในหมวด 5 ว่ำด้วยกองทุนบริหำรเงินกู้
เพ่ือกำรปรับโครงสร้ำงหนี้สำธำรณะและพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้ในประเทศ โดยก ำหนดให้ กปพ. เป็นนิติบุคคล 
มีฐำนะเป็นหน่วยงำนของรัฐที่ไม่เป็นส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน หรือรัฐวิสำหกิจ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณหรือกฎหมำยอ่ืน โดยมีภำรกิจในกำรบริหำรจัดกำรเงินทุนที่ได้รับจำก
กำรกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้ำงหนี้สำธำรณะตำมมำตรำ 24/1 และกำรกู้เงินเพื่อพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้ในประเทศ
ตำมมำตรำ 25/1 พร้อมทั้งช ำระคืนเงินต้นให้แก่กระทรวงกำรคลังได้ครบถ้วนและทันตำมก ำหนดเวลำ 

ในกำรด ำเนินกำรของ กปพ. เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรเงินลงทุนที่ได้รับมอบหมำยจำกกระทรวงกำรคลัง
ส ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ล่วงหน้ำ นอกจำกกำรมีแผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำรเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร
ของ กปพ. แล้ว ยังมีแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลส ำหรับเพ่ือให้ฝ่ำยบริหำรขององค์กรมี เป้ำหมำย กลยุทธ์ ที่จะใช้
ในกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งแผนนี้เป็นแผนที่มีหลักกำร โดยมีกำรจัดสรรทรัพยำกร เพ่ือให้องค์กรก้ำวหน้ำไปควบคู่
กับกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยี และกำรน ำระบบดิจิทัลเข้ำมำเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน เป็นแผนที่รัดกุม
และใช้ในทำงปฏิบัติได้ดี เน้นถึงวัตถุประสงค์ขององค์กร พร้อมกับทิศทำงและสิ่งที่ต้องกำรในอนำคต เป็นแผน
ที่ก่อให้เกิดกำรพัฒนำเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่ำง  ๆอย่ำงเป็นระบบ หรือที่เรียกว่ำ ระบบสำรสนเทศ (Information System) 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึง หลักกำร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ 
และแผนงำน ในกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเข้ำมำปรับใช้ในกำรด ำเนินงำนต่ำง  ๆ ของ กปพ. 
เพื่อสนับสนุนแนวทำงกำรด ำเนินงำน และเพิ่มศักยภำพประสิทธิภำพ และประสิทธิผลของกำรบริหำรงำน
ของ กปพ. ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ กปพ. 

1.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นกองทุนที่บริหำรสินทรัพย์อย่ำงมั่นคง พร้อมรองรับควำมท้ำทำยในกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ 

และพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้ให้เติบโตและเป็นที่เชื่อม่ันในระดับสำกล” 

1.3 พันธกิจ 
 1. บริหำรเงินกู้ให้ได้รับผลตอบแทนเพ่ือลดภำระหนี้ของประเทศ โดยก ำหนดแนวทำงกำรลงทุนที่สำมำรถ
รองรับควำมเสี่ยงได้ในหลำกหลำยมิติ เพื่อให้สำมำรถช ำระคืนเงินต้นให้แก่กระทรวงกำรคลังได้ ครบถ้วน
และทันตำมก ำหนด 
 2. ก ำกับติดตำมกำรลงทุนอย่ำงใกล้ชิดให้เป็นไปตำมตัวชี้ววัด นโยบำยและกรอบกำรลงทุน และกฎระเบียบ
ที่เกียวข้อง 
 3. สร้ำงควำมเชื่อม่ันให้สำธำรณชนทั้งในและต่ำงประเทศในกำรบริหำรหนี้สำธำรณะของประเทศ 
 4. สนับสนุนกำรออกพันธบัตรรัฐบำลเพ่ือสร้ำงอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงและกำรสร้ำงสภำพคล่องเพ่ือกำร
พัฒนำตลำดตรำสำรหนี้ในประเทศ 
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1.4 วัตถุประสงค์ 
 บริหำรเงินที่ได้รับจำกกำรกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้ำงหนี้สำธำรณะและกำรกู้เงินเพ่ือพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้
ในประเทศตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ ป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัดช ำระหนี้ของประเทศ 
และลดต้นทุนกำรกู้เงินล่วงหน้ำเพ่ือปรับโครงสร้ำงหนี้สำธำรณะและกำรกู้เงินเพ่ือพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้ในประเทศ 

1.5 ยุทธศาสตร์ (Strategy)  
 ยุทธศำสตร์ของ กปพ. ประกอบด้วย 

 1. กำรบริหำรจัดกำรกำรลงทุนเพื่อรองรับควำมท้ำทำยในอนำคตอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2. กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในศักยภำพของประเทศในกำรบริหำรหนี้สำธำรณะและกำรเติบโตของตลำด
ตรำสำรหนี้ให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน 

3. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งภำยในองค์กรเพ่ือรองรับควำมท้ำทำยอย่ำงต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ กปพ. กำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลฉบับนี้ได้มีกำรทบทวนเอกสำรและกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ของ กปพ. โดยได้ด ำเนินกำร 
ศึกษำวิเครำะห์สถำนภำพและปัจจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนำคตอันใกล้ ตลอดจนปัจจัยต่ำง ๆ ที่มีผลกระทบต่อกำรพัฒนำด้ำน IT ภำยในองค์กร
ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี ้

2.1 วิเคราะห์สถานภาพด้าน IT ขององค์กรในภาพรวม  

จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. บุคลำกรมีกำรเรียนรู้ระบบสำรสนเทศในส่วนงำนที่

เก่ียวข้องอย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถน ำทักษะควำมรู้
ที่ ไ ด้ ม ำประยุ กต์ ใ ช้ กั บกำรท ำ ง ำน ได้ อย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ 

2. มีงบประมำณสนับสนุนด้ำน IT อย่ำงเพียงพอ รวมไป
ถึงมีกำร Outsource กำรด ำเนินงำนด้ำน IT บำงส่วน
เพื่อให้เกิดควำมคุ้มทุนด้ำนกำรด ำเนินกำร 

3. ระบบสำรสนเทศขององค์กรที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำร
ท ำงำนนอกสถำนที่และกำรประชุมผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ท ำให้กำรท ำงำนของบุคลำกรมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น 

1. กปพ. ไม่มีบุคลำกรด้ำน IT โดยตรง จ ำเป็นต้อง
พึ่งพำบุคลำกรด้ำน IT จำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
และหน่วยงำนภำยนอกซึ่งอำจส่งผลต่อ 
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศของ กปพ. 

2. ควำมคุ้มค่ำในกำรพัฒนำระบบ IT ของตนเอง 
มีจ ำกัด 

โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threat) 
1. กำรพัฒนำกำรด้ำนเทคโนโลยีทำงกำรเงินสำมำรถ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนและลด
ต้นทุนในกำรบริหำรจัดกำร 

2. บุคลำกรสำมำรถพัฒนำศักยภำพจำกกำรเรียนรู้ ใน
กำรปฏิบัติงำน 

3. มีเครือข่ำยเชื่อมโยงกำรด ำเนินงำนระหว่ำงกองทุนฯ 
ผู้บริหำรสินทรัพย์ และผู้รับฝำกสินทรัพย์ที่เข้มแข็ง 
ท ำให้สำมำรถรองรับกำร Back up ข้อมูลและกำร
ด ำเนินงำนต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. กำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยกำรปฏิบัติงำนให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  

1. กำรเปลี่ยนแปลงด้ำน IT อย่ำงรวดเร็ว ท ำให้
ระบบและเครื่องมือด้ำน IT มีควำมไม่ทันสมัย
และล้ำหลังอย่ำงรวดเร็ว  
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 แนวทางการแก้ไขจุดอ่อนและอุปสรรค 
 กปพ. มีแนวทำงในกำรแก้ไขจุดอ่อนด้ำนบุคลำกรโดยกำรประสำนงำนอย่ำงใกล้ชิดระหว่ำงคณะท ำงำน
ด้ำน IT ของกองทุนฯ และบุคลำกรด้ำน IT ของส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ รวมไปถึงมีกำรตั้งงบประมำณ
ด้ำน IT ที่เพียงพออย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรับกำรจ้ำงหน่วยงำนภำยนอกในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศของกองทุนฯ 
ทั้งในด้ำนกำรจัดท ำ Website กำรจัดท ำฐำนข้อมูล และกำรพัฒนำกำรเชื่อมโยงระบบฐำนข้อมูลและกำร
แสดงผลต่ำงๆ ของกองทุน เพ่ือให้ฐำนข้อมูลและระบบด้ำน IT ต่ำงๆ มีควำมทันสมัย รวดเร็ว และมีเสถียรภำพ 
 ส ำหรับด้ำนระบบและเครื่องมือด้ำน IT ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งอำจท ำให้ระบบและเครื่องมือ
ที่มีอยู่ไม่มีควำมทันสมัยนั้น กปพ. ได้วำงแผนกำรท ำนุบ ำรุงระบบและเครื่องมือต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ รวมไปถึง
มีกำรเปลี่ยนแปลงเครื่องมือที่จ ำเป็นให้มีควำมทันสมัย โดยมีกำรแบ่งรอบกำรเปลี่ยนแปลงเครื่องมือแต่ละชนิด
ให้มีควำมเหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีและสอดคล้องกับระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องด้วย 
  

2.2 บทวิเคราะห์สถานภาพ IT ด้านปัจจัยต่าง ๆ   
เนื่องด้วย กปพ. เป็นองค์กรขนำดเล็ก จึงได้ศึกษำแผนงำนจำกหน่วยงำนที่มีภำรกิจและกำรด ำเนินงำน 

ที่คล้ำยคลึงกัน เพ่ือเป็นแม่แบบในกำรจัดท ำแผนแม่บทด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซ่ึงในปัจจุบัน กปพ. มีระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรทั้งในส่วนของระบบเครือข่ำยและระบบงำนสำรสนเทศเพ่ือรองรับกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ ทั้งนี้สำมำรถวิเครำะห์และประเมินออกเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบได้ 
ดังต่อไปนี้ 

 
องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหา 
ปัจจัยด้ำนอุปกรณ์ 
ฮำร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ 

1. กปพ. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่
เพียงพอต่อเจ้ำหน้ำที่  พร้อมทั้งมี
ระบบกำรปฏิบัติงำนที่ทันสมัย  

ระบบสำรสนเทศที่ให้บริกำรอยู่ยัง
ขำดกำรบูรณำกำรข้อมูลต่ำง ๆ  
เข้ำด้วยกัน  

ปัจจัยด้ำนเครือข่ำยและ 
กำรสื่อสำร 

2. มีกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยของ กปพ. 
เข้ำกับเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต และ
ระบบกำรท ำงำนของ สบน. ซึ่งเป็น
องค์กรที่ก ำกับดูแล กปพ. เพื่อสะดวก
ต่อกำรเชื่อมโยงข้อมูล  

กำรบริหำรจัดกำร เครือข่ำยยังไม่มี
ประสิทธิภำพเพียงพอ  
 
 
 

ปัจจัยด้ำนบุคลำกร 
 
 
 

3. เจ้ำหน้ำที่มีกำรเรียนรู้ด้ำน IT 
ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจงำนของตัวเอง
อยู่เสมอ และสำมำรถใช้ระบบ IT 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กปพ. ต้องพึ่งพำบุคลำกรด้ำน IT 
จำก สบน. และหน่วยงำนภำยนอก 
เนื่ องจำกไม่มีบุคลำกรด้ำน IT 
โดยตรง 

ปัจจัยด้ำนข้อมูล 4. มีกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรและ
กำรประชำสัมพันธ์ ผ่ำนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตอย่ำงต่อเนื่อง 

ขำดบุคลำกรในกำรติดตำมและ
ตรวจสอบระบบควำมปลอดภัย 
ของข้อมูล 
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องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหา 
ปัจจัยด้ำนงบประมำณ 5. มีงบประมำณส ำหรับกำรบริหำร

พัฒนำและสนับสนุนแผนกำรใช้ IT 
อย่ำงเพียงพอ 

- 
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ส่วนที่ 3 กรอบยุทธศาสตร์และเป้าหมายโดยรวมในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปพ.
3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปพ. 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรที่ทันสมัยน ำดิจิทัลมำใช้สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรอย่ำงมีมำตรฐำน 

พันธกิจ 

พันธกิจที่ 1 พัฒนำบุคลำกรให้เกิดกำรเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตลอดจนพัฒนำ 

ศักยภำพและทักษะด้ำนบริหำรจัดกำรข้อมูลให้แก่บุคลำกร 

พันธกิจที่ 2 บริหำรจัดกำรองค์กรให้ทันสมัย เพ่ือเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

พันธกิจที่ 3 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลดิจิทัลด้ำนกำรลงทุน กำรรำยงำนผลกำรลงทุน และกำรประเมินผล

กำรลงทุน เพ่ือให้สำมำรถตรวจสอบและประเมินผลได้อย่ำงรวดเร็วและแม่นย ำมำกข้ึน 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบ IT 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ใช้ระบบดิจิทัลเป็นเครื่องมือในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจในกำรบริหำรจัดกำร

กำรลงทุน ทั้งในด้ำนกำรด ำเนินกำร กำรก ำกับติดตำมกำรลงทุน และกำรก ำหนด

นโยบำยและกำรวำงแผนต่ำงๆ  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 

ควบคุม ดูแล โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบงำนดิจิทัลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เป็นเครื่องมือหลัก ในกำรบริหำร

จัดกำรภำยในองค์กร 

3.2 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกองทุนฯ และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์ของ กปพ. 

กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลของ กปพ. ได้วำงแผนให้มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ผ่ำนทำงกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัล

ของ กปพ. เพ่ือให้กำรพัฒนำด้ำนดิจิทัลของ กปพ. สำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรยกระดับด้ำนดิจิทัลของประเทศ

ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ รวมไปถึงให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ กปพ. เพ่ือให้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลสำมำรถ

สนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนของ กปพ. ได้ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 : ใช้ระบบดิจิทัลเป็นเครื่องมือในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินภำรกิจในกำรบริหำรจัดกำร

กำรลงทุน ทั้งในด้ำนกำรด ำเนินกำร กำรก ำกับติดตำมกำรลงทุน และกำรก ำหนดนโยบำยและกำรวำงแผนต่ำงๆ 

เชื่อมโยงกับแผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในข้อที่ 4 เกี่ยวกับกำรปรับเปลี่ยนภำครัฐ

สู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล โดยยุทธศำสตร์ ที่ 1 ด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปพ. จะสนับสนุนให้ กปพ. 

มีศักยภำพในกำรด ำเนินงำนผ่ำนระบบดิจิทอลมำกยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ และควำมรวดเร็ว และควำมแม่นย ำ

ในกำรก ำกับและตรวจสอบ ลดควำมผิดพลำดที่เก่ียวกับ Human errors  
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยังมีควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ที่ 1 และ 2 ของ กปพ. ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
กำรลงทุนและสร้ำงควำมเชื่อมั่น โดยยุทธศำสตร์ด้ำนดิจิทัล จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรยกระดับกำรด ำเนินงำน
และกำรตรวจสอบกำรลงทุนของ กปพ. ให้มีประสิทธิภำพใกล้เคียงกับกองทุนภำคเอกชน และสำมำรถเพิ่ม
ควำมคล่องตัวในกำรจัดท ำแผนกำรลงทุนของ กปพ. ให้สำมำรถสร้ำงควำมมั่นใจให้กับประชำชนเกี่ยวกับ 
กำรบริหำรหนี้และเงินลงทุนของภำครัฐได้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 
ควบคุม ดูแล โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบงำนดิจิทัลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในข้อที่ 5 เกี่ยวกับกำรพัฒนำก ำลังคนให้พร้อมเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล โดยยุทธศำสตร์ข้อนี้ด้ำนดิจิทัลของ กปพ. จะสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร
ในกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนำกระบวนงำนและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของ กปพ. 
จึงสอดคล้องกับแผนพัฒนำดิจิทัลของประเทศ 
 นอกจำกนี้ ยังสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ กปพ. ในข้อ 2 และ 3 ด้ำนกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น 
และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในองค์กร เนื่องจำกจะเป็นกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร จึงท ำให้กำรด ำเนินงำน
มีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขื้นและจะสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับกำรบริหำรจัดกำรหนี้สำธำรณะมำกขึ้น รวมไปถึง
เพ่ิมควำมเข้มแข็งขององค์กรในภำพรวมมำกยิ่งขึ้นด้วย 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เป็นเครื่องมือหลักในกำรบริหำร
จัดกำรภำยในองค์กร มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในข้อที่ 6 
ด้ำนกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดย กปพ. จะเพ่ิมกำรใช้งำนระบบเทคโนโลยีในกำรบริหำรงำน
ลงทุนและกำรจัดกำรองค์กร รวมถึงสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของ กปพ. ข้อที่ 3 ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ในองค์กร เพรำะกำรใช้เทคโนโลยีในกำรบริหำรงำนมำกขึ้น ท ำให้กำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพเพ่ิมมำกขึ้น
ตำมไปด้วย และเปิดโอกำสให้บุคลำกรได้เรียนรู้กำรใช้งำนและพัฒนำทักษะกำรใช้งำนระบบเพ่ิมขึ้นด้วย 
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3.3 การพัฒนาระบบ IT ขององค์กร 
จำกผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพปัจจุบันด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของ กปพ. สถำนภำพด้ำน IT 

เฉพำะภำยในหน่วยงำน โดยพิจำรณำจำกองค์ประกอบหลักด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ต่ำงๆ ด้ำนระบบงำนสำรสนเทศด้ำนงบประมำณ ด้ำนบุคลำกรและด้ำนกำรจัดกำรบริหำรข้อมูล ดังนั้น 
กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำระบบ IT ส ำหรับ กปพ. จึงได้มีกำรก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ 

1. ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของ กปพ. 
2. ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรก ำกับและติดตำมกำรลงทุนของผู้บริหำรสินทรัพย์

ให้อยู่ภำยใต้กรอบกำรลงทุนที่ก ำหนด และสำมำรถจัดท ำฐำนข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ 
3. พัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศให้มีมำตรฐำนและปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรให้ตอบสนอง

ต่อภำรกิจของ กปพ. ซึ่งสำมำรถรองรับยุทธศำสตร์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3.4 เป้าหมายของการพัฒนาระบบ IT ของ กปพ. 
1. พัฒนำและยกระดับข้อมูลในองค์กรให้มีมำตรฐำนและสำมำรถเชื ่อมโยงข้อมูลระหว่ำง

หน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือให้สำมำรถน ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงสมบูรณ์ 
2. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน IT ให้ทั่วถึงทุกส่วนงำนเพ่ือเป็นเครื่องมือพ้ืนฐำนในกำรแสวงหำข้อมูล

สำรสนเทศ และควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำน รวมไปถึงเพ่ิมควำมคล่องตัวและประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ กปพ. 

3. พัฒนำทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำน IT แก่เจ้ำหน้ำที่ของ กปพ. เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน
ภำยใต้ภำรกิจหลักของ กปพ. ด้วยวิธีกำรสนับสนุนกำรให้เจ้ำหน้ำที่ได้รับควำมรู้จำกกำรปฏิบัติงำนจริง
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

4. น ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมำปรับใช้ในกำรด ำเนินงำนของ กปพ. ทั้งด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรลงทุน
และกำรบริหำรองค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและควำมรวดเร็วในกำรด ำเนินงำน 

3.5 ปัจจัยสู่ความส าเร็จจากยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ IT 
ปัจจัยหลักที่จะส่งเสริมให้ กปพ. ก้ำวสู่ควำมส ำเร็จตำมยุทธศำสตร์คือกำรน ำเอำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำใช้ 

และปฏิบัติดังนี้  
1. ข้อมูลในองค์กรให้มีมำตรฐำนที่สำมำรถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนระหว่ำงหน่วยงำน  
2. มีระบบและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำง IT ที่สำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวำงแผนกำรลงทุน 

กำรรำยงำนผลและกำรตรวจสอบกำรลงทุนขององค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. บุคลำกรของ กปพ. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและศักยภำพที่เพียงพอในกำรปฏิบัติงำนและสำมำรถ

น ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนได้อย่ำงเหมำะสม 
4. มีกำรใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ิมควำม

รวดเร็วและควำมถูกต้อง โปร่งใส และเชื่อมต่อกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องได้ 
5. ควำมพร้อมของอุปกรณ์ด้ำน IT ที่สำมำรถสนับสนุนกำรเพิ่มประสิทธิภำพและควำมคล่องตัวในกำร

ท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ กปพ. 
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ส่วนที่ 4 แผนปฏบิัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กำรวำงแผนเป็นขั้นตอนหนึ่งของกำรบริหำรจัดกำรองค์กร  เพรำะจะเป็นสิ่งจ ำเป็นที่ช่วยให้ผู้บริหำร
และเจ้ำหน้ำที่รู้แนวทำงกำรด ำเนินงำนขององค์กร ลดกำรด ำเนินงำนที่ซ้ ำซ้อนหรืองำนที่สิ้นเปลือง เป็นประโยชน์
ต่อกำรควบคุมงำนให้ไปในทิศทำงที่องค์กรและผู้บริหำรองค์กรต้องกำร กำรวำงแผนจึงมีควำมส ำคัญอย่ำงมำก
ในกำรบริหำรงำน กปพ. จึงได้ก ำหนดให้มีกำรจัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศของ กปพ. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติกำรด้ำน IT ประจ ำปี 2566 เพื่อให้เกิดกำรเตรียมพร้อม
รองรับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนี้  

4.1 การทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวของ กปพ. ปีงบประมาณ 2566 - 2570 
 วัตถุประสงค์   เพ่ือทบทวนแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลของ กปพ. ปี 2566 - 2570 ให้มีควำมสอดคล้อง 
กับแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำรของ กปพ. 
 ผู้รับผิดชอบ  คณะท ำงำนฯ ด้ำน IT 
 ระยะเวลาปฏิบัติ  6 เดือน  
ทั้งนี้ แผนแม่บทสำรสนเทศดังกล่ำวมีองค์ประกอบดังนี้ 

ส่วนที่ 1. บททั่วไป 
1.1 บทน ำ 

   1.2 ยุทธศำสตร์ 
   1.3 วิสัยทัศน์ 
   1.4 วิสัยทัศน์ด้ำน IT 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สถานภาพด้าน IT 
 2.1 วิเครำะห์สถำนภำพด้ำน IT ขององค์กรในภำพรวม  
 2.2 บทวิเครำะห์สถำนภำพ IT ด้ำนปัจจัยต่ำง ๆ   

 ส่วนที่ 3 กรอบยุทธศาสตร์และเป้าหมายโดยรวมในการพัฒนาระบบ  IT  
 3.1 กำรพัฒนำระบบ IT ขององค์กร 

   3.2 ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำระบบ IT 
   3.3 พันธกิจด้ำน IT ของ กปพ. 

 3.4 เป้ำหมำยของกำรพัฒนำระบบ IT ของ กปพ. 
   3.5 ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จจำกยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบ IT 
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4.2 แผนปฏิบัติการด้าน IT ตามยุทธศาสตร์ของ กปพ. ประจ าปี 2566 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรกำรลงทุนเพ่ือรองรับควำมท้ำทำยในอนำคตอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
แผนงานที่ 1 ระบบกำรค ำนวณและกำรรำยงำนผลมูลค่ำหน่วยลงทุน (Net Asset Value: NAV) 

ประเภทโครงการ โครงกำรจัดให้มีระบบสำรสนเทศท่ีสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรทุนหมุนเวียน 
วัตถุประสงค ์ สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรลงทุนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ผู้รับผิดชอบ คณะท ำงำนฯ  
ระยะเวลาปฏิบัต ิ ตลอดปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ 1. บันทึกข้อมูลกำรลงทุนและมูลค่ำหน่วยลงทุนจริงเข้ำสู่ระบบกำรค ำนวณและกำรรำยงำนผลฯ 

2. ค ำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนและจัดท ำรำยงำนผลฯ เพื่อติดตำมสถำนะกำรลงทุน 
3. ประเมินผลลัพธ์ของกำรใช้ระบบกำรค ำนวณและกำรรำยงำนผลฯ และจัดท ำข้อเสนอแนะส ำหรับ

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งำนและกำรพัฒนำระบบกำรค ำนวณและกำรรำยงำนผลฯ 
งบประมาณ งบด ำเนินงำน 
ตัวชี้วัด ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำระบบกำรค ำนวณและรำยงำนผลมูลค่ำหน่วยลงทุนของ กปพ. ที่สำมำรถ

ค ำนวณและรำยงำนผลมูลค่ำหน่วยลงทุนได้ถูกต้องร้อยละ 100  และผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

ผลที่คาดหวัง กำรค ำนวณและกำรรำยงำนผลมูลค่ำหน่วยลงทุนมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และทันกำลร้อยละ 100
และผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
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แผนงานที่ 2 ระบบกำรรับส่งค ำสั่งซื้อขำย ผ่ำนระบบ online 
ประเภทโครงการ โครงกำรส ำหรับผู้ใช้บริกำรได้รับควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร 
วัตถุประสงค ์ สำมำรถทรำบผลกำรลงทุนได้ทันที ท ำให้ กปพ. ทรำบถึงสถำนะและผลกำรลงทุนได้อย่ำงรวดเร็ว

และทันกำล 
ผู้รับผิดชอบ คณะท ำงำนฯ  
ระยะเวลาปฏิบัต ิ ตลอดปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ 1. ท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนผ่ำนระบบกำรรับส่งค ำสั่งซื้อขำย ผ่ำนระบบ Online  

2. ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยกำรค ำสั่งซื้อขำยที่ด ำเนินกำรผ่ำนระบบ Online 
3. ประเมินผลลัพธ์ของกำรใช้ระบบกำรรับส่งค ำสั่งซื้อขำย ผ่ำนระบบ Online และจัดท ำ

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งำนและกำรพัฒนำระบบกำรรับส่งค ำสั่งซื้อขำย  
งบประมาณ งบด ำเนินงำน 
ตัวชี้วัด ระดับควำมส ำเร็จของระบบกำรรบัส่งค ำสัง่ซื้อขำยผ่ำนระบบ Online ของ กปพ. ทีส่ำมำรถสนับสนนุ

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรและเป็นกำรสนับสนุนภำรกิจหลักได้ร้อยละ 100  
และผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

ผลที่คาดหวัง ลดข้อผิดพลำดจำกกำรส่งค ำสั่งซื้อขำยลงได้อย่ำงน้อยร้อยละ 90 และผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

 
แผนงานที่ 3 ระบบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ กปพ. ในรูปแบบ Infographic รำยไตรมำส 

ประเภทโครงการ โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพและลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  
วัตถุประสงค ์ สำมำรถรองรับควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนที่เหมำะสมกับสภำวะเศรษฐกิจและสภำวะตลำดตรำสำร

หนี้ได้ในหลำกหลำยมิติ 
ผู้รับผิดชอบ คณะท ำงำนฯ  
ระยะเวลาปฏิบัต ิ ตลอดปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ 1. รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรเบิกจ่ำยเงินรำยเดือนท่ีครอบคลุมภำรกิจหลักของ กปพ. 

2. จัดท ำ Infographic เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ กปพ. รำยไตรมำส 
3. จัดท ำระบบกำรเผยแพร่ข้อมูลและสื่อสำรกับคณะกรรมกำร กปพ. ผ่ำนเว็บไซต์ 
   ของ กปพ. และจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 

งบประมาณ งบด ำเนินงำน 
ตัวชี้วัด ระดับควำมส ำเร็จของระบบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่ข้อมูลมีควำมทันกำลและครอบคลุม

ภำรกิจหลักของ กปพ. จ ำนวน 1 ระบบ และผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
ผลที่คาดหวัง ผู้บริหำรสำมำรถใช้ข้อมูลจำกรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ กปพ. เพื่อประกอบกำรพิจำรณำก ำหนด

นโยบำยและแผนกำรลงทุน โดยสำมำรถลดขั้นตอนในกำรพิจำรณำลงได้อย่ำงน้อย 1 ขั้นตอน และ
ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
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แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลระยะยำวของกองทุนบริหำรเงินกู้เพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีสำธำรณะและพัฒนำตลำดตรำสำรหน้ีในประเทศ ประจ ำปี 2566 – 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในศักยภำพของประเทศในกำรบริหำรหนี้สำธำรณะและพัฒนำตลำด
ตรำสำรหนี้ให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน 
แผนงานที่ 1  ระบบกำรบริหำรกำรน ำส่งคืนเงิน Pre-Funding ให้กระทรวงกำรคลังเพ่ือประกอบกำร

วำงแผนกู้เงินของรัฐบำลและแผนกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ (Calendar) 
ประเภทโครงการ โครงกำรส ำหรับผู้ใช้บริกำรได้รับควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร 
วัตถุประสงค ์ เป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรออกพันธบัตรรัฐบำลเพื่อสร้ำงอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงและกำรสร้ำงสภำพ

คล่องเพื่อกำรพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้ในประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ คณะท ำงำนฯ  
ระยะเวลาปฏิบัต ิ ตลอดปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ 1. ประสำนงำนกับกระทรวงกำรคลังเพื่อส ำรวจควำมต้องกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรน ำส่งคืนเงิน 

Pre-Funding และประมำณกำรระยะเวลำและวงเงินท่ีจะกู้เงินเพื่อ Pre-Funding 
2. จัดท ำแผนกำรลงทุนเพื่อรองรับเงินกู้เพื่อ Pre-Funding เพื่อให้กระทรวงกำรคลังสำมำรถวำง

แผนกำรออก Benchmark Bond เพื่อสร้ำงอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงในตลำดได้ตำมควำมจ ำเป็น 
3. จัดท ำ Infographic แผนกำรน ำส่งคืนเงินให้กระทรวงกำรคลังและเผยแพร่ผ่ำนระบบกำรสื่อสำร

และกำรแจ้งเตือนกำรส่งคืนเงิน 
4. ประเมินผลลัพธ์ของกำรใช้ระบบกำรสื่อสำรและกำรแจ้งเตือนกำรส่งคืนเงิน  และจัดท ำ

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งำนและกำรพัฒนำระบบกำรสื่อสำรและ 
กำรแจ้งเตือนกำรส่งคืนเงิน 

งบประมาณ งบด ำเนินงำน 
ตัวชี้วัด ระดับควำมส ำเร็จของระบบกำรบริหำรกำรน ำส่งคืนเงิน Pre - Funding ให้กระทรวงกำรคลัง

ที่สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้ใช้บริกำรและเป็นกำรสนับสนุนภำรกิจหลักของทุนหมุนเวียนได้
ร้อยละ 100 และผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

ผลที่คาดหวัง กระทรวงกำรคลัง ผู้บริหำรสินทรัพย์และผู้รับฝำกทรัพย์สินมีควำมพึงพอใจกับคุณภำพของระบบ
อย่ำงน้อยร้อยละ 80 
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แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลระยะยำวของกองทุนบริหำรเงินกู้เพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีสำธำรณะและพัฒนำตลำดตรำสำรหน้ีในประเทศ ประจ ำปี 2566 – 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งภำยในองค์กรเพื่อรองรับควำมท้ำทำยอย่ำงต่อเนื่อง 
แผนงานที่ 1 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในองค์กรเพ่ือเพ่ิมควำมคล่องตัวและลดกำรใช้กระดำษ 

ประเภทโครงการ โครงกำรจัดให้มีระบบสำรสนเทศเพื่อช่วยกำรสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกท่ีเหมำะสมกับ 
ทุนหมุนเวียน 

วัตถุประสงค ์ มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร และกำรก ำหนดนโยบำยของ
ผู้บริหำร 

ผู้รับผิดชอบ คณะท ำงำนฯ  
ระยะเวลาปฏิบัต ิ ตลอดปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ 1. ก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำและปรับปรุง

ฐำนข้อมูลกลำงของ กปพ. ตำมหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
2. ท ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศดังกล่ำว ตำมหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้อง 
3. จัดเก็บข้อมูลต่ำงๆ ของ กปพ. ไว้ในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศดังกล่ำว 
4. ประเมินผลลัพธ์ของกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในองค์กรเพื่อเพิ่มควำมคล่องตัว

และลดกำรใช้กระดำษ และจัดท ำข้อเสนอแนะส ำหรับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งำนและ
กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในองค์กรเพื่อเพิ่มควำมคล่องตัวและลดกำรใช้
กระดำษ 

งบประมาณ 3,500 บำท/ป ี
ตัวชี้วัด ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลกลำงของ กปพ. เพื่อเพิ่มควำม

คล่องตัวและลดกำรใช้กระดำษ ภำยในระยะเวลำและงบประมำณที่ก ำหนด 
ผลที่คาดหวัง สำมำรถจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงน้อยร้อยละ 50 ของข้อมูลทั้งหมด 

ภำยในเดือนกันยำยน 2566 

 
แผนงานที่ 2 โครงกำรต่อสัญญำชื่อโดเมนของ กปพ.  

ประเภทโครงการ โครงกำรจัดให้มีระบบสำรสนเทศเพื่อช่วยกำรสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกท่ีเหมำะสมกับ 
ทุนหมุนเวียน 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ website ของ กปพ. สำมำรถใช้งำนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่มได้อย่ำงต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ คณะท ำงำนฯ  
ระยะเวลาปฏิบัต ิ ไตรมำสที่ 4 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ติดต่อประสำนงำนกับบริษัทเดิมเพื่อต่อสัญญำช่ือโดเมนของ www.pddf.or.th โดยวิธีตกลง 
งบประมาณ 2,500 บำท/ 3 ปี 
ตัวชี้วัด ระดับควำมส ำเร็จของกำรต่อสัญญำช่ือโดเมนของ www.pddf.or.th ภำยในระยะเวลำและ

งบประมำณที่ก ำหนด 
ผลที่คาดหวัง สำมำรถต่อสัญญำชื่อโดเมนของ www.pddf.or.th แล้วเสร็จภำยในเดือนกันยำยน 2566 

 



14 
 

แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลระยะยำวของกองทุนบริหำรเงินกู้เพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีสำธำรณะและพัฒนำตลำดตรำสำรหน้ีในประเทศ ประจ ำปี 2566 – 2570 

4.3 การจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ 
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แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลระยะยำวของกองทุนบริหำรเงินกู้เพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีสำธำรณะและพัฒนำตลำดตรำสำรหน้ีในประเทศ ประจ ำปี 2566 – 2570 

ส่วนที่ 5 การขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสารสนเทศ 

5.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ IT 

ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ได้ผลกำรปฏิบัติเป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำน IT นั้น กำรขับเคลื่อนถือเป็น
เครื่องมือที่ส ำคัญประกำรหนึ่งที่จะเป็นส่วนกระตุ้นให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบตำมแผนได้มีกำรด ำเนินกำรไปตำม
แนวทำงที่ก ำหนดไว้ โดยในกำรขับเคลื่อนจะน ำไปสู่ควำมก้ำวหน้ำ และพบปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ ของกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผนนี้ ซึ่งกำรด ำเนินกำรในกำรขับเคลื่อนมีกระบวนวิธีในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

1) ศึกษำขั้นตอน/แนวทำงด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำประสงค์ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ว่ำมี
ควำมเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนใด และควรจะด ำเนินกำร หรือบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องอย่ำงไร ทั้งนี้ 
เพ่ือให้เกิดผลส ำเร็จตำมที่ได้วำงแผน/โครงกำรไว้ 

2) ประชุมพิจำรณำวำงแผนปฏิบัติรองรับเป็นแนวทำงในกำรเสนอแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมให้
สอดคล้องกับภำรกิจของ กปพ. 

3) พิจำรณำและจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ของแผน
ยุทธศำสตร์ กปพ. จัดท ำกรอบกำรประเมินผลให้สอดรับกับยุทธศำสตร์ของแผนแม่บท IT และแผนปฏิบัติกำร 
IT ของ กปพ. 

 

5.2 การติดตามประเมินผลตามแผนการปฏิบัติการสารสนเทศ 

 กปพ. มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดในแต่ละโครงกำรอย่ำงชัดเจน เพื่อให้สำมำรถมีกำรติดตำมประเมินผล
ควำมส ำเร็จของโครงกำรต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีกำรประชุมเพ่ือช่วยปฏิบัติงำนของกองทุนบริหำร
เงินกู้เพ่ือกำรปรับโครงสร้ำงหนี้สำธำรณะและพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้ในประเทศ (คณะท ำงำนฯ) เป็นรำยเดือน
เพ่ือให้สำมำรถติดตำมควำมคืบหน้ำของแต่ละโครงกำรได้อย่ำงใกล้ชิด รวมไปถึงได้มีกำรมอบหมำยให้คณะท ำงำนฯ 
ด้ำน IT เป็นผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินโครงกำรด้ำน IT และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ รวมไปถึงควำมคืบหน้ำ
ให้คณะท ำงำนฯ ทรำบ 



งบประมาณ
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ยุทธศาสตร กปพ. ที่ 1 การบริหารจัดการการลงทุนเพื่อรองรับความทาทายในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ

1.1 ระบบการคํานวณและการ

รายงานผลมูลคาหนวยลงทุน 

(Net Asset Value: NAV)

สามารถบริหารจัดการการลงทุน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

โครงการจัดใหมีระบบสารสนเทศ

ท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการทุน

หมุนเวียน

ระบบการบริหารจัดการ

สารสนเทศท่ีสนับสนุนผูใชบริการ

ภายในทุนหมุนเวียน

1. บันทึกขอมูลการลงทุนและมูลคาหนวยลงทุนจริงเขาสูระบบการคํานวณและการ

รายงานผลฯ

2. คํานวณมูลคาหนวยลงทุนและจัดทํารายงานผลฯ เพ่ือติดตามสถานะการลงทุน

3. ประเมินผลลัพธของการใชระบบการคํานวณและการรายงานผลฯ และจัดทํา

ขอเสนอแนะสําหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานและการพัฒนาระบบการคํานวณ

และการรายงานผลฯ

ระดับความสาํเร็จในการจัดทําระบบ

การคํานวณและรายงานผลมูลคา

หนวยลงทุนของ กปพ. ท่ีสามารถ

คํานวณและรายงานผลมูลคาหนวย

ลงทุนไดถูกตองรอยละ 100 และ

ผูใชบริการมีความพึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 80

การคํานวณและการรายงาน

ผลมูลคาหนวยลงทุนมีความ

ถูกตอง ครบถวน และทันกาล

รอยละ100 และผูใชบริการมี

ความพึงพอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

 งบดําเนินงาน คณะทํางาน

1.2 ระบบการรับสงคาํสั่งซ้ือขาย 

ผานระบบ online

สามารถทราบผลการลงทุนได

ทันที ทําให กปพ. ทราบถึง

สถานะและผลการลงทุนไดอยาง

รวดเร็วและทันกาล

โครงการสําหรับผูใชบริการไดรับ

ความสะดวกและไดรับการ

ตอบสนองความตองการ

ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน

ผูใชบริการภายในทุนหมุนเวียน

1. ทําการซื้อขายหนวยลงทุนผานระบบการรับสงคาํสั่งซ้ือขาย ผานระบบ Online 

2. ตรวจสอบความถูกตองของรายการคําสั่งซ้ือขายที่ดําเนินการผานระบบ Online

3. ประเมินผลลัพธของการใชระบบการรับสงคาํสั่งซ้ือขาย ผานระบบ Online และ

จัดทําขอเสนอแนะสําหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานและการพัฒนาระบบการ

รับสงคาํสั่งซ้ือขาย 

ระดับความสาํเร็จของระบบการ

รับสงคาํสั่งซ้ือขายผานระบบ Online

 ของ กปพ. ที่สามารถสนับสนุนการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรและเปนการสนับสนุน

ภารกิจหลักไดรอยละ 100 และ

ผูใชบริการมีความพึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 80

ลดขอผิดพลาดจากการสง

คําสั่งซ้ือขายลงไดอยางนอย

รอยละ 90 และผูใชบริการมี

ความพึงพอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

 งบดําเนินงาน คณะทํางาน

1.3 ระบบการรายงานผลการ

ดําเนินงานของ กปพ. ในรูปแบบ 

Infographic รายไตรมาส

สามารถรองรับความเส่ียงจาก

การลงทุนที่เหมาะสมกับสภาวะ

เศรษฐกิจและสภาวะตลาดตรา

สารหนี้ไดในหลากหลายมิติ

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระบบการบริหารจัดการ

สารสนเทศท่ีสนับสนุนการ

ตัดสนิใจของผูบริหาร

1. รวบรวมผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายเงินรายเดือนท่ีครอบคลุมภารกิจหลัก

ของ กปพ.

2. จัดทํา Infographic เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของ กปพ. รายไตรมาส

3. จัดทําระบบการเผยแพรขอมูลและสื่อสารกับคณะกรรมการ กปพ. ผานเว็บไซตของ 

กปพ. และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส

ระดับความสาํเร็จของระบบการ

รายงานผลการดําเนินงานท่ีขอมูลมี

ความทันกาลและครอบคลุมภารกิจ

หลักของ กปพ. จํานวน 1 ระบบ 

และผูใชบริการมีความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

ผูบริหารสามารถใชขอมูลจาก

รายงานผลการดําเนินงานของ

 กปพ. เพ่ือประกอบการ

พิจารณากําหนดนโยบายและ

แผนการลงทุน โดยสามารถ

ลดขั้นตอนในการพิจารณาลง

ไดอยางนอย 1 ขั้นตอน และ

ผูใชบริการมีความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

 งบดําเนินงาน คณะทํางาน

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเชื่อมั่นในศกัยภาพของประเทศในการบริหารหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ใหเติบโตอยางยั่งยืน

2.1 ระบบการบริหารการนําสงคืน

เงิน Pre-Funding ให

กระทรวงการคลังเพ่ือ

ประกอบการวางแผนกูเงินของ

รัฐบาลและแผนการบรหิารหนี้

สาธารณะ (Calendar)

เปนเครื่องมือสนับสนุนการออก

พันธบัตรรฐับาลเพ่ือสรางอัตรา

ดอกเบี้ยอางอิงและการสราง

สภาพคลองเพ่ือการพัฒนาตลาด

ตราสารหนี้ในประเทศ

โครงการสําหรับผูใชบริการไดรับ

ความสะดวกและไดรับการ

ตอบสนองความตองการ

ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน

ผูใชบริการภายนอก

1. ประสานงานกับกระทรวงการคลังเพ่ือสํารวจความตองการเก่ียวกับการบริหารการ

นําสงคืนเงิน Pre-Funding และประมาณการระยะเวลาและวงเงินท่ีจะกูเงินเพ่ือ 

Pre-Funding

2. จัดทําแผนการลงทุนเพ่ือรองรับเงินกูเพ่ือ Pre-Funding เพ่ือใหกระทรวงการคลัง

สามารถวางแผนการออก Benchmark Bond เพ่ือสรางอัตราดอกเบ้ียอางอิงในตลาด

ไดตามความจําเปน

3. จัดทํา Infographic แผนการนําสงคืนเงินใหกระทรวงการคลังและเผยแพรผาน

ระบบการสื่อสารและการแจงเตอืนการสงคืนเงนิ

4. ประเมินผลลัพธของการใชระบบการสื่อสารและการแจงเตือนการสงคนืเงิน และ

จัดทําขอเสนอแนะสําหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานและการพัฒนาระบบการ

สื่อสารและการแจงเตือนการสงคืนเงิน

ระดับความสาํเร็จของระบบการ

บริหารการนําสงคืนเงิน Pre - 

Funding ใหกระทรวงการคลังท่ี

สามารถอํานวยความสะดวกตอ

ผูใชบริการและเปนการสนับสนุน

ภารกิจหลักของทุนหมุนเวียนไดรอย

ละ 100 และผูใชบริการมีความพึง

พอใจไมนอยกวารอยละ 80

กระทรวงการคลัง ผูบรหิาร

สินทรัพยและผูรับฝาก

ทรัพยสินมีความพึงพอใจกับ

คุณภาพของระบบอยางนอย

รอยละ 80

 งบดําเนินงาน คณะทํางาน

แผนปฏิบัติการดานสารสนเทศ ประจําป 2566

แผนงาน/โครงการ
การบริหารจัดการ

สารสนเทศและดิจิทัล
ขั้นตอนการดําเนินการ

ตัวชี้วัด

ที่แสดงความสําเร็จ

ผลลัพธที่คาดหวัง/

เปาหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
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แผนงาน/โครงการ
การบริหารจัดการ

สารสนเทศและดิจิทัล
ขั้นตอนการดําเนินการ

ตัวชี้วัด

ที่แสดงความสําเร็จ

ผลลัพธที่คาดหวัง/

เปาหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งภายในองคกรเพื่อรองรับความทาทายอยางตอเนื่อง

3.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายในองคกรเพ่ือเพ่ิมความ

คลองตัวและลดการใชกระดาษ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของ

บุคลากร และการกําหนด

นโยบายของผูบรหิาร

โครงการจัดใหมีระบบสารสนเทศ

เพ่ือชวยการสื่อสารภายในที่

เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน

ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน

ผูใชบริการภายในทุนหมุนเวียน

1. กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนตอการพัฒนา

และปรับปรุงฐานขอมูลกลางของ กปพ. ตามหลักเกณฑและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ

2. ทําการจัดซ้ือจัดจางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาว ตามหลักเกณฑและ

กฎระเบียบที่เก่ียวของ

3. จัดเก็บขอมูลตางๆ ของ กปพ. ไวในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาว

4. ประเมินผลลัพธของการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคกรเพ่ือเพ่ิมความ

คลองตัวและลดการใชกระดาษ และจัดทําขอเสนอแนะสําหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใชงานและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคกรเพ่ือเพ่ิมความ

คลองตัวและลดการใชกระดาษ

ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบฐานขอมูลกลางของ 

กปพ. เพ่ือเพ่ิมความคลองตัวและลด

การใชกระดาษ ภายในระยะเวลา

และงบประมาณท่ีกําหนด

สามารถจัดเก็บขอมูลไวใน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไดอยางนอยรอยละ 50 ของ

ขอมูลท้ังหมด ภายในเดือน

กันยายน 2566

3,500 คณะทํางาน

3.2 โครงการตอสัญญาชื่อโดเมน

ของ กปพ.

เพ่ือให website ของ กปพ. 

สามารถใชงานเพ่ือเผยแพรขอมูล

ขาวสารใหผูมีสวนไดสวนเสียทุก

กลุมไดอยางตอเนื่อง

โครงการจัดใหมีระบบสารสนเทศ

เพ่ือชวยการสื่อสารภายในที่

เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน

ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน

ผูใชบริการภายนอกและภายใน

ทุนหมุนเวียน

ติดตอประสานงานกับบริษัทเดิมเพ่ือตอสัญญาชื่อโดเมนของ www.pddf.or.th โดยวิธี

ตกลง

ระดับความสาํเร็จของการตอสัญญา

ชื่อโดเมนของ www.pddf.or.th 

ภายในระยะเวลาและงบประมาณที่

กําหนด

สามารถตอสัญญาชื่อโดเมน

ของ www.pddf.or.th แลว

เสร็จภายในเดือนกันยายน 

2566

2,500 คณะทํางาน



ตอบสนองกับยุทธศาสตรองคกร

5 : สูงมาก 1.1, 1.2

4 : สูง 3.2 1.3, 3.1 2.1

3 : ปานกลาง

2 : นอย

1 : นอยที่สุด

1 : นอยที่สุด 2 : นอย 3 : ปานกลาง 4 : สูง 5 : สูงมาก

ความยากในการพัฒนา
ระดับความสําคัญ แทนดวยแถบสี

สูงมาก

สูง

ปานกลาง

ต่ํา

แผนงานท่ี แผนงาน

1.1 จัดทําระบบการคํานวณและการรายงานผลมูลคาหนวยลงทุน (Net Asset Value:NAV)

1.2 ปรับปรุงระบบการรับสงคําสั่งซื้อขาย ผานระบบ online

1.3 จัดทําระบบการรายงานผลการดําเนินงานของ กปพ. ในรูปแบบ Infographic รายไตรมาส

2.1 จัดทําระบบการบริหารการนําสงคืนเงิน Pre-Funding ใหกระทรวงการคลังเพื่อประกอบการวางแผนกูเงินของรัฐบาลและแผนการบริหารหนี้สาธารณะ (Calendar)

3.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในองคกรเพื่อเพ่ิมความคลองตัวและลดการใชกระดาษ

3.2 ตอสัญญาชื่อโดเมนของ กปพ. ปงบประมาณ 2566 - 2568

แผนงานตอบสนองกับยุทธศาสตรในระดับนอยที่สุด-ปานกลาง และมีความยากในการพัฒนาระดับนอยที่สุด-ปานกลาง

การจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน

ความหมาย

แผนงานตอบสนองกับยุทธศาสตรและมีความยากในการพัฒนาในระดับสูง-สูงมาก

แผนงานตอบสนองกับยุทธศาสตรในระดับปานกลาง-สูงมาก และมีความยากในการพัฒนาระดับนอยที่สุด-สูงมาก

แผนงานตอบสนองกับยุทธศาสตรในระดับนอยที่สุด-สูง และมีความยากในการพัฒนาระดับนอยที่สุด-สูงมาก




