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บทท่ี 1  

บทนำ 

1.1  ประวัติความเป็นมา 
 ด้วยกระทรวงการคลังเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาตลาดการเงินไทย ซึ่งรวมถึงตลาดตราสารหนี้ ซึ่งเป็น

หนึ่งในสามเสาหลักของการระดมทุนนอกเหนือจากตลาดหุ้น และตลาดเงิน จึงมีการจัดทำแผนการพัฒนาตลาด 

ตราสารหนี้ไทย โดยการกำหนดให้มีการออกพันธบัตรเพื่อใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเพ่ือใช้ในการพัฒนาตลาด 

ตราสารหนี้ในประเทศ โดยพันธบัตรที่ออกเพ่ือใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจะต้องมีสภาพคล่องในตลาดรองสามารถ

ซื้อขายได้ง่าย เพ่ือให้ราคาของตราสารสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานในตลาดได้ใกล้เคียงความเป็นจริง รวมทั้ง 

เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและผู้ระดมทุนที่จะมีอุปทานพันธบัตรรัฐบาลในตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

เกิดการพัฒนาตลาดตราสารหนี้อย่างยั่งยืน ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงมีความต้องการที่จะออกพันธบัตรเพื่อใช้

เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงให้มีวงเงินต่อรุ่นขนาดใหญ่ และประกอบกับความต้องการที่จะเพ่ิมขีดความสามารถ  

ในการบริหารการชำระหนี้ของภาครัฐในวงเงินจำนวนมากที่ครบกำหนดในคราวเดียวกันไม่ให้มีการกระจุกตัว  

อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2555 จะมีพันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ วงเงิน 206,023 ล้านบาท ครบกำหนดชำระหนี้ 

ซึ่งต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้ในวันเดียว แต่เนื่องจากที่ผ่านมาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะสามารถ

ระดมเงินจากตลาดเพ่ือทำการปรับโครงสร้างหนี้ได้ในวงเงินไม่เกิน 50,000  ล้านบาทภายในหนึ่งวัน ซึ่งหากวงเงิน

ของการปรับโครงสร้างหนี้สูงกว่า 50,000 ล้านบาท จะมีโอกาสที่กระทรวงการคลังอาจปรับโครงสร้างหนี้ของ

รัฐบาลได้ไม่ครบจำนวน 

จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น  จึงได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ 

ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2548 เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถทยอยกู้เงินเป็นการล่วงหน้าได้ไม่เกินสิบสองเดือนก่อนวันที่

หนี้ถึงกำหนดชำระ ในกรณีที่หนี้สาธารณะที่จะทำการปรับโครงสร้างมีจำนวนมากและกระทรวงการคลังเห็นว่า

ไม่สมควรกู้เงินดังกล่าวในคราวเดียวกัน นอกจากนี้ เพ่ือให้กระทรวงการคลังสามารถกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้

ในประเทศได้โดยการออกตราสารหนี้ตามความจำเป็นในการสร้างอัตราดอกเบี้ยสำหรับใช้อ้างอิงในตลาดตราสารหนี้  

กระทรวงการคลังโดย สบน. จึงได้จัดตั้ง “กองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาด

ตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.)” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ 

พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ในหมวด 5 ว่าด้วยกองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้าง

หนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ โดยกำหนดให้กองทุนเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงาน
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ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย

วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น 

1.2  วัตถุประสงค์การจัดตัง้ 
บริหารจัดการเงินที่ได้รับจากการกู้เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะตามมาตรา 24/1 และเงินที่ได้รับจากการ

กู้เพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามมาตรา 25/1 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

1.3 การบริหารงาน 
 กปพ. มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและ
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. กำกับดูแลการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
2. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการนำเงินของกองทุนไปลงทุน และการทำธุรกรรมเพ่ือป้องกัน

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน 
3. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษาและจ่ายเงินของกองทุน 
4. กำกับดูแลการดำเนินงานของผู้จัดการกองทุน ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน และผู้บริหารสินทรัพย์ของกองทุน

ในการจัดการเงินของกองทุน 
5. ออกข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทุน ผู้ช่วยผู้จัดการ กองทุน และผู้บริหารสินทรัพย์

ของกองทุน 
6. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนกระทำการแทนผู้จัดการกองทุน 
7. ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเกี่ยวกับการบริหารกิจการของกองทุน ค่าใช้จ่าย 

ในการบริหารกองทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานของกองทุน การบริหารงานบุคคล  
การจ้างผู้บริหารสินทรัพย์ของกองทุน การบัญชีและการตรวจสอบภายใน 

8. ปฏิบัติงานอื่นใดเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามท่ีกำหนด ในพระราชบัญญัติการบริหาร
หนี้สาธารณะ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 

ทั้งนี้ คณะกรรมการ กปพ. ประกอบด้วย ผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีองค์ประกอบ 
ดังนี้ 

1. ปลัดกระทรวงการคลัง      ประธานกรรมการ 
มอบหมายรองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน) 

2. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ     กรรมการ 
3. อธิบดีกรมบัญชีกลาง       กรรมการ 
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4. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  กรรมการ 
5. ผู้อำนวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง    กรรมการ 
6. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย     กรรมการ 
7. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ   กรรมการ  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
8. ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   กรรมการ 
9. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ    กรรมการและ  

เลขานุการ 

1.4 โครงสร้างองค์กร 

ภาพที่  1:  โครงสร้าง กปพ. ตามข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและ

พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. 2553 
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ภาพที ่ 2:  โครงสร้างการดำเนินงานของ กปพ. ในปัจจุบัน (ทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 
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บทที่ 2  
แนวคิดและกรอบการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ 

กองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ  

2.1  แนวคิด 
 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการวางแผนการปฏิบัติในอนาคตอย่างเป็นระบบ โดยยึดเป้าหมาย      
ขององค์กร กลุ่มเป้าหมาย นโยบายของหน่วยงานเป็นสำคัญ ภายใต้กระแสการพัฒนาภายในองค์กรและการบริหาร
จัดการ ปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องสร้างกลไกการบริหารงานที่มีทิศทางอย่างชัดเจน ทั้งนี้ เพ่ือประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลขององค์กรและตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ได้รับการนำมาเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
กับองค์กรทางราชการ และภาคเอกชนอย่างแพร่หลาย โดยมีแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
 2.1.1 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์  
  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ หมายถึง การกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์          
ตามพันธกิจ (Mission) ขององค์กร โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรให้เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อม
โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ผู้รับบริการ (Customer) บุคลากร (Employee) 
ชุมชนในท้องที่ (Community) ผู้ถือหุ้น (Stockholder) องค์กรประชาสังคม (Civil society) โดยแนวคิดพ้ืนฐาน
ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จะเป็นการตอบคำถามที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
  1. ปัจจุบันองค์กรอยู่ที่ใด  
  2. องค์กรจะไปที่ใดในอนาคต  
  3. ทำอย่างไรถึงจะไปถึงจุดนั้น  
 การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นส่วนแรกของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็น
ศาสตร์และศิลป์ในการดำเนินการ 3 ส่วนที่เกี่ยวข้องกัน คือ การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์       
ไปปฏิบัติการ การควบคุมและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ ดังรายละเอียดปรากฏตามภาพที่ 3 
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ภาพที ่3: แสดงกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 

การควบคุมและประเมินผล

การจัดท าแผนปฏิบัติการ/โครงการ

การก าหนดยุทธศาสตร์

การก าหนดวัตถุประสงค์

การก าหนดพันธกิจ

การก าหนดวิสัยทัศน์

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis)

1. การวางแผนยุทธศาสตร์ 

2. การนำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 

3. การควบคุมและประเมินผล 

แผนยุทธศาสตร์ 
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 2.1.2  การกำหนดแผนยุทธศาสตร์  
  แผนยุทธศาสตร์มีประกอบที่สำคัญ ได้แก่ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เป้าหมาย 
ขององค์กรและกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  1. วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององค์กรที่ต้องการจะเป็น ซึ่งเป็นข้อความ
กำหนดทิศทางของพันธกิจ เป็นสถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่งที่องค์กรมุ่งหมาย มุ่งหวังหรือประสงค์หรือจะมีในอนาคต 
ในการกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร  
  2. พันธกิจ (Mission) หมายถึง การกำหนดขอบเขตของงานหรือบทบาทหน้าที่ท่ีองค์กรต้องทำ 
ในลักษณะอาณัติ (Mandate) หรือตามกฎหมาย เพ่ือให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ หรือเป็นภารกิจ               
ตามยุทธศาสตร์  
  3. เป้าประสงค์ (Goal) หมายถึง การกำหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคตซึ่งองค์กรจะต้องพยายามให้เกิดขึ้น 
หรือผลลัพธ์ ผลสำเร็จที่องค์กรต้องการบรรลุถึง โดยทั่วไปจะเป็นข้อความที่กล่าวอย่างกว้างๆ ถึงผลลัพธ์ของบริการ 
อันเนื่องมาจากหน้าที่หลักขององค์กร โดยจะสอดคล้องกับพันธกิจที่กำหนดไว้ และหน่วยงานย่อยภายในองค์กร
ควรมีเป้าประสงค์ของตนเองที่ชัดเจนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน  
  4. กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง แนวทางหรือวิธีการทำงานที่แยบยล เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ 
โดยทั่วไปกลยุทธ์ไม่ควรเป็นวิธีการทำงานปกติ แต่ควรเป็นแนวทางวิธีการที่มีอุบาย กลวิธีที่แยบยล (ในเชิงบวก) 
สำหรับการทำงานภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ การนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติการ (Strategic Implementation) จากกลยุทธ์
ต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ จะแปลงเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องทำในการ
ดำเนินงาน ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบ งบประมาณดำเนินงาน ตัวชี้วัด ทั้งนี้ โดยมีโครงสร้างองค์กร ระบบงาน เทคโนโลยี 
รองรับ ซึ่งการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติจะประกอบไปด้วย กระบวนการย่อย 2 ส่วน ได้แก่  
  1) การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) แผนปฏิบัติการจะเป็นแผนที่กำหนดขึ้นโดยระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับแผนและโครงการต่างๆ ที่มีเป้าหมายผลงานสอดคล้องกับเป้าประสงค์และเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์ที่กำหนดไว้โดยทั่วไปแล้วกำหนดแผนการปฏิบัติการจะเป็นแผนรายปี โดยหน่วยปฏิบัติจะต้องแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ของผลงานที่เกิดข้ึนอย่างน้อย 2 ระดับ ได้แก่ ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)  
  2) การปฏิบัติการ (Take Action) การปฏิบัติการเป็นกระบวนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
และกิจกรรมที่กำหนดไว้ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ (Strategic Control and Evaluation) ในระหว่าง 
ที่นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาควรต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และจะต้องมีการควบคุม กำกับ 
ติดตามความก้าวหน้าของงาน หากพบปัญหาอุปสรรคต่างๆ จะได้แก้ไขได้ ทันท่วงที ตลอดจนมีการประเมินผล
สำเร็จของแผนกลยุทธ์เป็นระยะๆ ด้วย อาจเป็น 3 หรือ 5 ปี เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ไปยังขั้น              
การวางแผนกลยุทธ์และการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ที่ดีมิใช่การประเมินผลด้วย
ความรู้สึก (Subjective) แต่จะต้องประเมินผลด้วยการวัดที่เชื่อถือได้ (Objective) โดยมีการกำหนดตัวชี้วัด
ผลสำเร็จจากการดำเนินงาน (KPI) สำหรับกระบวนการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์ จะประกอบด้วย                
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3 องค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ การติดตามผลการดำเนินงาน (Track Status) การรายงานความก้าวหน้า 
(Communicate Progress) และการวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation) 

2.2  แนวทางการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของ กปพ. 
 กปพ. ดำเนินการภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหาร           
หนี้สาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยการวางแผน กำกับ และดำเนินการก่อหนี้ค้ำประกัน 
และปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ   
ซึ่งรวมทั้งการชำระหนี้ของรัฐบาล และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพ่ือให้การบริหารหนี้สาธารณะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยยุทธศาสตร์ของ 
กปพ. มีความสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ ดังนี้ 

2.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มีความมุ่งหมายที่จะเร่งเพ่ิมศักยภาพของ 

ประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงและเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์
ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า 
เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย 
และกลไก เพ่ือมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเก้ือหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่าง
เต็มศักยภาพ พร้อมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวตักรรม และความคิด
สร้างสรรค ์มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูง และคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

2.2.2 นโยบายรัฐบาล 
  บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงผ่านมาซึ่งจำนวนสูงมากกว่า 1,000,000 ล้านบาท และเป็น
ภาระงบประมาณ ใน 5 ปีข้างหน้า อันจะทำให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลงโดยประมวลหนี้
เหล่านี้ให้ครบถ้วนหาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาชำระคืนให้นานที่สุด เพ่ือลดภาระ 
ของงบประมาณในอนาคตในระยะยาว 

2.2.3 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังเป็นเครื่องกำหนดทิศทางเพ่ือรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในระยะ 

20 ปี ข้างหน้า เพ่ือส่งเสริมจุดแข็ง แก้ไขจุดอ่อน และรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามท่ีอาจเกิดข้ึน โดยรวบรวม 
เครื่องมือทางการคลังผ่านการจัดหารายได้เพ่ือสนับสนุนการดำเนินนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล การบริหารการ
เบิกจา่ยงบประมาณของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ การบริหารทรัพย์สินต่าง ๆ ของรัฐเพ่ือหารายได้ เพ่ิมเติมให้แก่
รัฐบาล และการบริหารจัดการหนี้สินของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการใช้เครื่องมือกึ่งการคลัง ผ่าน
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเพ่ือดำเนินนโยบายต่าง ๆ นอกจากนี้ กระทรวงการคลังจะต้องทำงานในรูปแบบ
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ของหน่วยงานกลางที่เป็นผู้เชื่อมโยงให้เกิดการบูรณาการ การทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
และบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ เพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถเติบโตได้อย่าง 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดรับกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่ง กปพ. ได้นำมาประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาว ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง 
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 
2. การปรับปรุงมาตรการกำกับดูแลหนี้สาธารณะ และหนี้เงินกู้ที่เป็นความเสี่ยงทางการคลัง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง 
1. การพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นกลไกหลักในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการเพิ่ม

จำนวนนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย เพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ลดต้นทุนการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน และเร่งพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตทันประเทศอ่ืนในภูมิภาค รวมถึงการพัฒนาตลาดตราสาร
หนี้อันนำไปสู่การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้ง
เป็นการเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนและการลงทุนอย่างทั่วถึง 

2. การพัฒนาระบบสถาบันการเงินไทยให้แข่งขันได้ สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
ขึ้นด้วยราคาที่เป็นธรรมและไม่บิดเบือน และสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภูมิภาคโดยดำรงไว้ซึ่ง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาลและเป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง 
1. การปรับโครงสร้างการดำเนินการของหน่วยงานในกระทรวงการคลังเพ่ือประสิทธิภาพความ

คล่องตัว และลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน 
2. การป้องกัน ขจัดคอร์รัปชัน และเพ่ิมความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง 

2.2.4  แผนยุทธศาสตร์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสม ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่
กำหนด 
  เป้าประสงค์ 

1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะ มีความชัดเจน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล 
2. การบริหารหนี้สาธารณะ ให้มีต้นทุนที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
3. ชำระหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีความพึงพอใจ 
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กลยุทธ์ 
1. บริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก 
2. ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านข้อมูลและวิชาการ รวมถึงการประชาสัมพันธส์ร้างความเข้าใจด้านหนี้

สาธารณะในเชิงรุก 
3. พัฒนางานวิจัยและวิชาการเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้เป็นศูนย์กลาง (Hub) ตลาดตราสารหนี้ใน
ภูมิภาคเอเชีย 
  เป้าประสงค์ 

1.  แหล่งระดมทุนที่ยั่งยืนในประเทศ 
2. มีการออกพันธบัตรรัฐบาลอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง และสภาพคล่องในตลาดรอง 

มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุน 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตลาดตราสารหนี้ 
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ให้มีความหลากหลาย มีนวัตกรรมทางการเงินที่ใช้ในตลาดสากล และ

สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน 
2.2.5 รายงานการวิเคราะห์และระบุกลุ่มผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กปพ. ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์และระบุกลุ่มผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และจำแนกผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งมีความต้องการ ความ
คาดหวังที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถจัดลำดับความสำคัญ และกำหนดกระบวนการ/กิจกรรมมีส่วนร่วมกับ
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมต่อไป ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวจะช่วยให้ กปพ. สามารถ
กำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การดำเนินงานในระยะยาว และกระบวนการดำเนินงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริการจัดการของ กปพ. เพื่อตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง และเพ่ิมระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของ กปพ. โดยจากการวิเคราะห์สามารถระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แต่ละกลุ่มได้ ดังนี้ 

การจำแนกกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การส่งมอบงานระหว่างกัน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  1. คณะกรรมการ กปพ.  

2.  คณะอนุกรรมการด้านการลงทุน 
3.  คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน 
4.  คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
5. ผู้บริหาร/คณะทำงานเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงาน กปพ. 

• การกำหนดกรอบนโยบายและ
ทิศทางการดำเนินงานของ 
กปพ. ในด้านต่างๆ 

• ข้อมูลการดำเนินงานในด้าน
ต่างๆ ของ กปพ. 
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การจำแนกกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การส่งมอบงานระหว่างกัน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิด 

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ 
กปพ. ว่าจ้าง  
2. ผู้รับฝากทรัพย์สินที่ กปพ. ว่าจ้าง/
สถาบันการเงิน  
3. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

• ข้อมูลวงเงินกู้เพ่ือการ 
ปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้า 

• การบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับ
โครงสร้างหนี้ให้อยู่ในกรอบการ
ลงทุนที่กำหนด 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หน่วยงานภาครัฐที่มีการติดต่อ
ทางอ้อม ได้แก่ 
• สถาบันการเงินที่เป็นผู้บริหาร

สินทรัพย์/ผู้รับฝากทรัพย์สิน 
• กรมบัญชีกลาง 
• ธนาคารกรุงไทย 
• ธนาคารแห่งประเทศไทย  
• กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา

ระบบสถาบันการเงิน 

• ข้อมูลการดำเนินงานและ 
การให้บริการของ กปพ. 

นอกจากนี้ กปพ. ได้สำรวจความต้องการ ผลกระทบเชิงลบ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือนำไปใช้สำหรับการกำหนด/ทบทวนวิสัยทัศน์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ปรับปรุงการปฏิบัติงานและ
กำหนดทิศทางการดำเนินงานของ กปพ. ในปี 2566 สรุปได้ ดังนี้ 

ประเด็นปรับปรุง ความเห็นจากแบบสำรวจ 

1. ด้านกลยุทธ์การลงทุน   • กปพ. ควรปรับระยะเวลาจัดทำประมาณการผลตอบแทนและข้ันตอนการส่งเงิน
คืนให้ตรงกับรอบการชำระดอกเบี้ยพันธบัตร เพ่ือให้สามารถนำเงินผลตอบแทน
ทั้งหมดมาชำระดอกเบี้ยได้โดยไม่ต้องมียอดคงค้างเหลือไว้ที่ กปพ. 
• การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กรณีการนำส่งผลตอบแทนจากการลงทุน

ไม่เป็นไปตามประมาณการโดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน ควรมีการ
หารือร่วมกันภายใน สบน. เพื่อกำหนดแนวทาง/ปรับปรุงกระบวนงานที่เหมาะสม
ร่วมกัน 

• การทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้บริหารสินทรัพย์ โดยมีการให้ reward 
กับผู้ที่ได้รับผลตอบแทนอันดับ 1 
• การจัดสรรเวลาในการนำเสนอและทบทวนผลการดำเนินงานของผู้บริหาร
สินทรัพย์เพิ่มข้ึน 
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ประเด็นปรับปรุง ความเห็นจากแบบสำรวจ 

2. ด้านดิจิทัล • การนำ infographic เข้ามาช่วยในการสรุปข้อมูลสำคัญ  
• การพัฒนากระบวนการทำงานให้รวดเร็วและทันสมัยสอดคล้องกับเครื่องมือที่มีอยู่
ในปัจจุบัน 
• การใช้งานระบบ GFMIS นอกสถานที่ได้ 

3. ด้านอ่ืนๆ การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ท่ีดี และสื่อสารให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
สถาบันการเงินและผู้รับฝากทรัพย์สินได้รู้จัก กปพ. และภารกิจของ กปพ. มากข้ึน 

2.3  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (SWOT Analysis) 
 2.3.1  ปัจจัยภายใน 

   1) จุดแข็ง (Strength : S) 
 S1  จัดตั้งตามกฎหมาย มีระเบียบชัดเจน 

 S2  คณะกรรมการกองทุนมาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถหลายด้าน 
 S3  เป็นนิติบุคคลมีความคล่องตัวในการบริหารงาน 
 S4  มีผู้บริหารสินทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการการลงทุน 
 S5 สามารถรองรับวงเงินลงทุนปริมาณสูงได้ตามแผนการปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้าของ 
  กระทรวงการคลัง 

 2) จุดอ่อน (Weakness : W) 
W1  ไม่สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถได้ เนื่องจากไม่มีความก้าวหน้าทางสายอาชีพ 

(Career Path) การสรรหาบุคลากรในตำแหน่งหลักท่ียังมีข้อจำกัดในด้านอัตราค่าตอบแทน 
ซึ่งไม่สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนได้ 

W2 การนำระบบดิจิทัลมาช่วยในการปฏิบัติงานยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
W3  จำนวนบุคลากรมีจำกัด 

2.3.2  ปัจจัยภายนอก 
 1) โอกาส (Opportunity : O) 

O1  กปพ. สามารถดำเนินการลงทุนและพัฒนาศักยภาพได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
 เนื่องจากกระทรวงการคลังมีแผนการกู้ล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะทุกปี 
O2  กปพ. เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงในการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ 
 ของกระทรวงการคลัง 
O3  เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการการลงทุนจากผู้บริหารสินทรัพย์ ซึ่งสามารถ 
 นำไปสู่การบริหารจัดการการลงทุนในอนาคตได้ 
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 2) อุปสรรค (Threat: T) 
T1  ภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ และส่งผลกระทบ 
 ต่อการบริหารจัดการกองทุน 
T2  การแก้กฎหมายเพ่ือขยายกรอบการลงทุนทำได้ยากและใช้เวลานาน อาจไม่ทัน 
 ต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลง 
T3  ความผันผวนในตลาดตราสารหนี้ เพราะตลาดเงินมีผลต่อการลงทุนอย่างรวดเร็ว 

ภาพที่ 4: แสดง SWOT Analysis 
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บทที่ 3 

แผนยุทธศาสตร์ของกองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ 

และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ  

3.1  วิสัยทัศน์ 
 เป็นกองทุนที่บริหารสินทรัพย์อย่างมั่นคง พร้อมรองรับความท้าทายในการบริหารหนี้สาธารณะ และพัฒนา

ตลาดตราสารหนี้ให้เติบโตและเป็นที่เชื่อมั่นในระดับสากล  

3.2  พันธกิจ 
1.  บริหารเงินกู้ให้ได้รับผลตอบแทนเพ่ือลดภาระหนี้ของประเทศ โดยกำหนดแนวทางการลงทุนที่สามารถ

รองรับความเสี่ยงได้ในหลากหลายมิติ เพื่อให้สามารถชำระคืนเงินต้นให้แก่กระทรวงการคลังได้ครบถ้วนและทัน
ตามกำหนด  

2.  กำกับติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามตัวชี้วัด นโยบายและกรอบการลงทุน และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

3.  สร้างความเชื่อมั่นให้สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศในการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศ 
4.  สนับสนุนการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและการสร้างสภาพคล่องเพ่ือการพัฒนา

ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ  

3.3 วัตถุประสงค์  
บริหารเงินที่ได้รับจากการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและการกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ใน

ประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ป้องกันความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของประเทศ และ

ลดต้นทุนการกู้เงินล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและการกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ  

3.4 ยุทธศาสตร์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการการลงทุนเพื่อรองรับความท้าทายในอนาคตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 เป้าหมายหลัก 

1. ชำระคืนเงินต้นให้แก่กระทรวงการคลังครบถ้วนและทันตามกำหนด 
2. สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อลดภาระหนี้ของประเทศ 
3. สามารถรองรับความเสี่ยงจากการลงทุนที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดตราสารหนี้ได้ใน

หลากหลายมิติ 
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ผลผลิต 
1. นโยบายและกรอบการลงทุนที่สามารถรองรับความเสี่ยงในหลากหลายมิติ 
2. กลยุทธ์และแผนการลงทุนที่ให้ความชัดเจนถึงโอกาสและทิศทางที่เอ้ือต่อการสร้างผลตอบแทนที่ไม่ต่ำกว่าตัวชี้วัด

อย่างต่อเนื่อง 
3. มาตรการกำกับติดตามประเมินผลภายใต้สภาวะความเสี่ยงที่ท้าทายเพ่ือให้การบริหารจัดการการลงทุนเป็นไปตาม

ข้อกำหนด 
ผลลัพธ์ 
1. สามารถชำระคืนเงินต้นให้แก่กระทรวงการคลังได้ครบถ้วนและทันตามกำหนด 
2. สามารถลดภาระหนี้ของประเทศ 
3. การลงทุนเป็นไปตามตัวชี้วัด นโยบายและกรอบการลงทุนและบรรลุตามพันธกิจของกองทุน 
กลยุทธ์ 
1. จัดทำนโยบายและกรอบการลงทุนประจำปีที่มีความชัดเจน ปฏิบัติได้จริง เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ

และสภาวะตลาดตราสารหนี้ และสามารถรองรับความเสี่ยงได้ในหลากหลายมิติ เช่น วงเงินบริหารที่เพ่ิมข้ึนอย่าง
ก้าวกระโดด Interest Rate Risk และ Liquidity Risk เป็นต้น 

2. จัดทำกลยุทธ์และแผนการลงทุนที่ให้ความชัดเจนถึงโอกาสและทิศทางท่ีเอ้ือต่อการสร้างผลตอบแทนที่ไม่
ต่ำกว่าตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง 

3. กำหนดแนวทางการคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝากทรัพย์สินที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการ
บริหารจัดการลงทุนและเก็บรักษาทรัพย์สินเพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกำกับติดตาม
การดำเนินงานและการลงทุนของผู้บริหารสินทรัพย์อย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามนโยบายและกรอบการลงทุน 

4. กำกับติดตามและประเมินผลการลงทุนเพ่ือให้การบริหารจัดการการลงทุนเป็นไปตามข้อกำหนด และสร้าง
สภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันของผู้บริหารสินทรัพย์เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายเดือนและรายไตรมาส รวมถึงการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้อง
ตามมาตรฐานบัญชีและรูปแบบที่ สตง. กำหนด เพื่อให้การติดตามการดำเนินงานและการลงทุนมีความถูกต้อง 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเชื่อม่ันในศักยภาพของประเทศในการบริหารหนี้สาธารณะและการ
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
 เป้าหมายหลัก 

1. สร้างความเชื่อม่ันให้สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศในการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศ 
2. เป็นเครื่องมือสนับสนุนการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและการสร้างสภาพคล่อง

เพ่ือการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 
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ผลผลิต 
1. แผนการลงทุนที่สนับสนุนให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ 
2. แผนการสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทความสำคัญของ กปพ. และประชาสัมพันธ์องค์กร 
ผลลัพธ์ 
1.  ตลาดตราสารหนี้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นเครื่องมือหลักในการระดมทุนของรัฐบาลที่มีต้นทุนต่ำ 
2.  ผู้ร่วมตลาดเชื่อว่าประเทศไทยสามารถบริหารหนี้สาธารณะได้ดี และตลาดตราสารหนี้ในประเทศมีการ

พัฒนา น่าเชื่อถือ และน่าลงทุน 

 กลยุทธ์ 
1. กำหนดแผนการลงทุนที่สามารถลดความเสี่ยงในการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและสนับสนุนการ

วางแผนกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศอย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้สาธารณชนทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2. ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลงทุนที่สนับสนุนให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุก
มิต ิ

3. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์และให้ความรู้สาธารณชนถึงความสำคัญของ กปพ. ที่มีต่อความน่าเชื่อถือของ
ประเทศและการเติบโตของตลาดตราสารหนี้ รวมถึงจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรเพื่อรองรับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง 
 เป้าหมายหลัก 

1. องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และมีโครงสร้างองค์กรที่
ตอบสนองพันธกิจและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน 

2. บุคลากรมีศักยภาพและความพร้อมสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ระบบดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร และการกำหนดนโยบายของผู้บริหาร 
ผลผลิต 

 1.  มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพและโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม 
 2.  มีการพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ในองค์กร 
 3.  มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 
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 ผลลัพธ์ 
 1.  องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 2.  บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 3.  การบริหารจัดการองค์กรมีความคล่องตัวทันสมัยสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ 
1. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ทันสมัยและเข้าใจง่ายเป็น

ประจำทุกปี จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปีที่มีเป้าหมายชัดเจน 
รวมถึงติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ 

2. ทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจำปี เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการลงทุนและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 
เพ่ิมพูนทักษะและศักยภาพให้สามารถพัฒนาองค์กรให้บรรลุตามภารกิจและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน 

3. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลในด้านการลงทุนที่สามารถระบุความเสี่ยงและสร้างโอกาส
ในการบริหารจัดการการลงทุน และในด้านการสื่อสารและนำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของกองทุน 
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570

1.1 จัดท ำนโยบำยและกรอบกำรลงทุนประจ ำปีท่ีมี

ควำมชดัเจน ปฏิบัติได้จริง เหมำะสมกับสภำวะ

เศรษฐกิจและสภำวะตลำดตรำสำรหนี้ และสำมำรถ

รองรับควำมเส่ียงได้ในหลำกหลำยมิติ เชน่ วงเงิน

บริหำรท่ีเพ่ิมข้ึนอย่ำงก้ำวกระโดด Interest Rate Risk 

และ Liquidity Risk เป็นต้น

มีนโยบำยและกรอบกำร

ลงทุนท่ีสำมำรถช ำระคืนเงิน

ต้นให้แก่กระทรวงกำรคลัง

ครบถ้วนและทันตำมก ำหนด

ระดับควำมส ำเร็จในกำร

จัดท ำนโยบำยและกรอบกำร

ลงทุนประจ ำปีตำมจ ำนวน

และระยะเวลำที่ก ำหนด

ร้อยละ 100 

ภำยในเดือน

กันยำยน 2566

ร้อยละ 100 

ภำยในเดือน

กันยำยน 2567

ร้อยละ 100 

ภำยในเดือน

กันยำยน 2568

ร้อยละ 100 

ภำยในเดือน

กันยำยน 2569

ร้อยละ 100 

ภำยในเดือน

กันยำยน 2570

มีนโยบำยและกรอบกำร

ลงทุนท่ีชว่ยลดควำมเส่ียง

ในกำรผิดนัดช ำระหนี้

และกำรปรับโครงสร้ำง

หนี้ของประเทศ

มีนโยบำยและกรอบกำร

ลงทนุจ ำนวน 1 ฉบับ/ปี 

ท่ีมีควำมชดัเจน ปฏิบัติได้

จริง และสำมำรถรองรับ

ควำมเส่ียงได้ใน

หลำกหลำยมิติ

1.2 จัดท ำกลยุทธ์และแผนกำรลงทุนท่ีให้ควำมชดัเจนถึง

โอกำสและทิศทำงท่ีเอ้ือต่อกำรสร้ำงผลตอบแทนท่ี

ไม่ต่ ำกว่ำตัวชี้วัดอย่ำงต่อเนื่อง

สร้ำงผลตอบแทนจำกกำร

ลงทุนเพ่ือลดภำระหนี้ของ

ประเทศภำยใต้ควำมเส่ียงท่ี

เหมำะสม

Benchmark = 

80%ZRR+(20%ZRR+AAA 

Corp Spread)

≥Benchmark ≥Benchmark ≥Benchmark ≥Benchmark ≥Benchmark สำมำรถน ำผลตอบแทนที่

ได้ไปลดภำระหนี้ของ

ประเทศ

ได้รับผลตอบแทน

ไม่ต่ ำกว่ำตัวชี้วัด

1.3 ก ำหนดแนวทำงกำรคัดเลือกผู้บริหำรสินทรัพย์และ

ผู้รับฝำกทรัพย์สินท่ีมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในกำร

บริหำรจัดกำรลงทุนและเก็บรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้กำร

ลงทุนของกองทุนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

สำมำรถคัดเลือกผู้บริหำร

สินทรัพย์และผู้รับฝำก

ทรัพย์สินได้ก่อนส้ินสุดสัญญำ

ระดับควำมส ำเร็จในกำร

คัดเลือกผู้บริหำรสินทรัพย์

และผู้รับฝำกทรัพย์สินได้ตำม

จ ำนวนภำยในระยะเวลำที่

ก ำหนด

ร้อยละ 100 

ภำยในเดือน

ธันวำคม 2568

ได้รับกำรบริหำรจัดกำร

ลงทุนโดยผู้เชี่ยวชำญท ำ

ให้ได้รับผลตอบแทนสูง

กว่ำกำรฝำกเงิน และ

เป็นกำรกระจำยควำม

เส่ียงในกำรลงทุนได้

มีผู้บริหำรสินทรัพย์

ภำยนอกและผู้รับฝำก

ทรัพย์สินเพ่ือบริหำร

จัดกำรกำรลงทนุในปี 

2569 - 2571 ไม่น้อยกว่ำ

 4 รำย

1.4 ก ำกับติดตำมและประเมินผลกำรลงทุนเพ่ือให้กำร

บริหำรจัดกำรกำรลงทุนเป็นไปตำมข้อก ำหนด และสร้ำง

สภำพแวดล้อมท่ีมีกำรแข่งขันของผู้บริหำรสินทรัพย์

เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด

ผู้บริหำรสินทรัพย์ภำยนอก

บริหำรจัดกำรลงทุนอย่ำง

เต็มประสิทธิภำพตำม

ข้อก ำหนดและเกิดกำร

พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

ระดับควำมส ำเร็จในกำร

ก ำกับติดตำมและประเมินผล

กำรลงทนุตำมระยะเวลำท่ี

ก ำหนด

ร้อยละ 100

(รำยวันและ

รำยเดือน)

ร้อยละ 100

(รำยวันและ

รำยเดือน)

ร้อยละ 100

(รำยวันและ

รำยเดือน)

ร้อยละ 100

(รำยวันและ

รำยเดือน)

ร้อยละ 100

(รำยวันและ

รำยเดือน)

กำรลงทุนเป็นไปตำม

นโยบำยและกรอบกำร

ลงทุนและบรรลุตำม

พันธกิจของกองทุน

มีมำตรกำรก ำกับติดตำม

ประเมินผลภำยใต้สภำวะ

ควำมเส่ียงที่ทำ้ทำย

เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำร

กำรลงทนุเป็นไปตำม

ข้อก ำหนดร้อยละ 100

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

- รำยงำนรำยเดือนจ ำนวน

 12 ฉบับ/ปี

- รำยงำนรำยไตรมำส

จ ำนวน 4 ฉบับ/ปี

- งบกำรเงินประจ ำปี

งบประมำณ จ ำนวน 1 

ฉบับ/ปี- รำยงำนรำยเดือนภำยใน 10 วันท ำกำร 

- รำยงำนรำยไตรมำสภำยใน 45 วันนับแต่วันส้ินสุดแต่ละไตรมำส 

- รำยงำนกำรเงินประจ ำปีบัญชภีำยใน 90 วันนับแต่วันส้ินปีบัญชี

1.5 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยเดือนและรำย

ไตรมำส รวมถึงกำรจัดท ำบัญชแีละงบกำรเงินให้ถูกต้อง

ตำมมำตรฐำนบัญชแีละรูปแบบท่ี สตง. ก ำหนด เพ่ือให้

กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรลงทุนมีควำมถูกต้อง 

โปร่งใส และตรวจสอบได้

มีระบบติดตำมผลกำร

ปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ

และมีประสิทธิภำพ

ระดับควำมส ำเร็จในกำร

จัดท ำรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนรำยเดือนและรำย

ไตรมำส รวมถึงกำรจัดท ำ

บัญชแีละงบกำรเงินที่มี

ควำมถูกต้องและครบถ้วน

ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ตำม

เป้ำหมำย

ผู้บริหำรและ

คณะกรรมกำรมีกำร

ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน

ของกองทุนอย่ำง

ครบถ้วน เพียงพอ และ

สม่ ำเสมอทั้งปี โดยกำร

ด ำเนินงำนและกำร

ลงทุนของกองทุนมีควำม

ถูกต้อง โปร่งใส และ

ตรวจสอบได้

แผนการด าเนินงานท่ีส าคัญ
ระยะเวลาในการด าเนินงาน

ผลลัพธ์ตัวช้ีวัดเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจัดการการลงทุนเพ่ือรองรับความท้าทายในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเช่ือม่ันในศักยภาพของประเทศในการบริหารหน้ีสาธารณะและการพัฒนาตลาดตราสารหน้ีให้เติบโตอย่างย่ังยืน

2.1 ก ำหนดแผนกำรลงทุนท่ีสำมำรถลดควำมเส่ียงใน

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้สำธำรณะและสนับสนุนกำร

วำงแผนกู้เงินเพ่ือพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้ในประเทศให้

เป็นเสำหลักทำงกำรเงินอย่ำงย่ังยืน เพ่ือสร้ำงควำม

เชื่อมั่นให้สำธำรณชนท้ังในและต่ำงประเทศ

สำมำรถรองรับวงเงินในกำร

บริหำรจัดกำรลงทุนได้ตำมท่ี

กระทรวงกำรคลังส่งมอบ

แผนกำรลงทนุท่ีสำมำรถ

รองรับวงเงินได้ตำมที่

กระทรวงกำรคลังส่งมอบตำม

เป้ำหมำยท่ีก ำหนด

ประมำณ 

185,000 

ล้ำนบำท

ประมำณ 

280,000 

ล้ำนบำท

ประมำณ 

230,000 

ล้ำนบำท

N/A N/A - รัฐบำลมีควำม

น่ำเชื่อถือและไม่มีควำม

เส่ียงในกำรผิดนัดช ำระหนี้

- ตลำดตรำสำรหนี้ใน

ประเทศเป็นเสำหลักทำง

กำรเงินและมีสภำพคล่อง

แผนกำรลงทุนที่สำมำรถ

สร้ำงควำมเชื่อมั่นใน

ศักยภำพของกำรบริหำร

หนี้สำธำรณะและตลำด

ตรำสำรหนี้ไทย จ ำนวน

อย่ำงน้อย 1 แผน

2.2 กำรสนับสนุนให้ตลำดตรำสำรหนี้ไทยมีกำรเติบโต

อย่ำงต่อเนื่องในทุกมิติ

ตลำดตรำสำรหนี้ไทยมีกำร

พัฒนำอย่ำงย่ังยืน โดย

สำมำรถออก Benchmark 

เพ่ือหล่อเล้ียงตลำดได้

ร้อยละของวงเงินที่

กระทรวงกำรคลังสำมำรถ

ออก Benchmark Bond ให้

เพียงพอในกำรหล่อเล้ียง

ตลำดตำมแผนที่ก ำหนด

≥ร้อยละ 90 ≥ร้อยละ 90 ≥ร้อยละ 90 ≥ร้อยละ 90 ≥ร้อยละ 90 ตลำดตรำสำรหนี้เป็นเสำ

หลักทำงกำรเงินของ

ประเทศ และเป็น

เคร่ืองมือหลักในกำร

ระดมทุนของรัฐบำลที่มี

ต้นทนุต่ ำ

ตลำดตรำสำรหนี้ไทยมีกำร

เติบโตอย่ำงต่อเนื่องในทุก

มิติ โดยกระทรวงกำรคลัง

สำมำรถออก Benchmark

 Bond ได้ตำมแผนอย่ำง

น้อยร้อยละ 90

ระยะเวลาในการด าเนินงาน
แผนการด าเนินงานท่ีส าคัญ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลผลิต ผลลัพธ์

ค่าเป้าหมาย
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2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570

ระดับควำมส ำเร็จในกำร

ทบทวนแผนยุทธศำสตร์

ระยะยำว และกำรจัดท ำ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีตำม

ระยะเวลำท่ีก ำหนด

ร้อยละ 100 

ภำยในเดือน

สิงหำคม 2566

ร้อยละ 100 

ภำยในเดือน

สิงหำคม 2567

ร้อยละ 100 

ภำยในเดือน

สิงหำคม 2568

ร้อยละ 100 

ภำยในเดือน

สิงหำคม 2569

ร้อยละ 100 

ภำยในเดือน

สิงหำคม 2570

ระดับควำมส ำเร็จในกำร

ทบทวนคู่มือกำรบริหำรควำม

เส่ียง และกำรจัดท ำแผนกำร

บริหำรควำมเส่ียงและ

ควบคุมภำยในประจ ำปีตำม

ระยะเวลำท่ีก ำหนด

ร้อยละ 100 

ภำยในเดือน

มีนำคม 2566

ร้อยละ 100 

ภำยในเดือน

มีนำคม 2567

ร้อยละ 100 

ภำยในเดือน

มีนำคม 2568

ร้อยละ 100 

ภำยในเดือน

มีนำคม 2569

ร้อยละ 100 

ภำยในเดือน

มีนำคม 2570

3.2 ทบทวนแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลระยะยำว 

และแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ประจ ำปี เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรลงทุนและกำรพัฒนำตลำดตรำสำรหนี้ 

เพ่ิมพูนทักษะและศักยภำพให้สำมำรถพัฒนำองค์กรให้

บรรลุตำมภำรกิจและวัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำน

ทบทวนแผนกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคลระยะยำว

และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรฯ 

ประจ ำปี และได้รับควำม

เห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

ระดับควำมส ำเร็จในกำร

ทบทวนแผนกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคลระยะยำว

และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร

ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกร

บุคคลประจ ำปีตำม

ระยะเวลำท่ีก ำหนด

ร้อยละ 100 

ภำยในเดือน

กันยำยน 2566

ร้อยละ 100 

ภำยในเดือน

กันยำยน 2567

ร้อยละ 100 

ภำยในเดือน

กันยำยน 2568

ร้อยละ 100 

ภำยในเดือน

กันยำยน 2569

ร้อยละ 100 

ภำยในเดือน

กันยำยน 2570

บุคลำกรมีกำรพัฒนำ

ศักยภำพอย่ำงต่อเนื่อง

และมีแรงจูงใจท่ีจะ

ปฏิบัติหน้ำท่ีให้บรรลุ

เป้ำหมำยที่วำงไว้

มีแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร

บริหำรทรัพยำกรบุคคล

ประจ ำปีเพ่ือแลกเปล่ียน

และถ่ำยทอดควำมรู้ใน

องค์กร ภำยในเดือน

กันยำยน

3.3 ทบทวนแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลระยะยำว และ

แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลประจ ำปี เพ่ือสนับสนุนกำร

ปฏิบัติงำนของบุคลำกร และกำรก ำหนดนโยบำยของ

ผู้บริหำร

ทบทวนแผนดิจิทัลระยะยำว

และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรฯ 

ประจ ำปี และได้รับควำม

เห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

ระดับควำมส ำเร็จในกำร

ทบทวนแผนดิจิทลัระยะยำว

และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร

ดิจิทัลประจ ำปีตำม

ระยะเวลำท่ีก ำหนด

ร้อยละ 100 

ภำยในเดือน

กันยำยน 2566

ร้อยละ 100 

ภำยในเดือน

กันยำยน 2567

ร้อยละ 100 

ภำยในเดือน

กันยำยน 2568

ร้อยละ 100 

ภำยในเดือน

กันยำยน 2569

ร้อยละ 100 

ภำยในเดือน

กันยำยน 2570

กำรบริหำรจัดกำรองค์กร

มีควำมคล่องตัวทนัสมัย

สนับสนุนกำรด ำเนินงำน

ตำมภำรกิจให้บรรลุ

เป้ำหมำยอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ

มีแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล

ประจ ำปีท่ีสนับสนุนกำร

ปฏิบัติหน้ำท่ีได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและมีควำม

ปลอดภัย ภำยในเดือน

กันยำยน

องค์กรมีกำรบริหำร

จัดกำรท่ีดี โปร่งใส 

ตรวจสอบได้

มีแผนยุทธศำสตร์ระยะ

ยำว แผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปี คู่มือกำรบริหำร

ควำมเส่ียง และแผนกำร

บริหำรควำมเส่ียงและ

ควบคุมภำยในประจ ำปีท่ี

ตอบสนองพันธกิจและ

สนับสนุนกำรด ำเนินงำน

ของกองทุนภำยในเวลำที่

ก ำหนด

3.1 ทบทวนแผนปฏิบัติกำรระยะยำวและคู่มือกำร

บริหำรควำมเส่ียงท่ีชดัเจน ทันสมัยและเข้ำใจง่ำยเป็น

ประจ ำทุกปี จัดท ำแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรบริหำร

ควำมเส่ียงและควบคุมภำยในประจ ำปีท่ีมีเป้ำหมำย

ชดัเจน รวมถึงติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

ตำมแผนอย่ำงเพียงพอและสม่ ำเสมอ

องค์กรมีกำรบริหำรจัดกำรท่ี

ดีตำมหลักธรรมำภิบำล 

(Good Governance) และ

มีแผนยุทธศำสตร์ท่ี

ตอบสนองพันธกิจและ

สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ

กองทุน

ระยะเวลาในการด าเนินงาน
แผนการด าเนินงานท่ีส าคัญ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ผลผลิต

ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรเพ่ือรองรับความท้าทายอย่าง
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 

 
 

งบประมาณ

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 2,545,160.80   
1.1 จัดท ำนโยบำยและกรอบ

กำรลงทุนประจ ำปี 2567 ท่ี

เหมำะสมกับสภำวะเศรษฐกิจ

และสภำวะตลำดตรำสำรหนี้ 

รวมถึงกลยุทธ์และแผนกำร

ลงทุนส ำหรับ LB233A และ 

LB236A ท่ีเอ้ือต่อกำรสร้ำง

ผลตอบแทนท่ีไมต่่ ำกว่ำตัวชีวั้ด

ท่ีก ำหนด

ช ำระคืนเงินต้นให้แก่

กระทรวงกำรคลังครบถ้วน

และทันตำมก ำหนด รวมท้ัง

สร้ำงผลตอบแทนจำกกำร

ลงทุนเพ่ือลดภำระหนี้ของ

ประเทศ

1. ศึกษำกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำร

กำรลงทุนของ กปพ.

2. วิเครำะห์สภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคต รวมถึง

สภำวะตลำดตรำสำรหนี้ท้ังในและต่ำงประเทศ

3. จัดท ำร่ำงนโยบำยและกรอบกำรลงทุนประจ ำปี 2567

4. เสนอร่ำงนโยบำยและกรอบกำรลงทุนประจ ำปี 2567 ต่อ

คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรลงทุน และเสนอต่อคณะกรรมกำรกองทุนฯ 

เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

5. เมือ่นโนบำยและกรอบกำรลงทุนผ่ำนควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรกองทุนฯ แล้ว แจ้งให้ผู้บริหำรสินทรัพย์ทรำบก่อนเร่ิม

กำรลงทุนเพ่ือจัดท ำกลยุทธ์และแผนกำรลงทุน

6. จัดท ำร่ำงกลยุทธ์และแผนกำรลงทุนส ำหรับ LB233A และ LB236A 

เสนอคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรลงทุนและคณะกรรมกำรกองทุน

7. ก ำหนดตัวเทียบวัดท่ีสอดคล้องกับนโยบำยกรอบกำรลงทุนและ

ระยะเวลำกำรลงทุนส ำหรับ LB233A และ LB236A

8. บริหำรจัดกำรกำรลงทุนตำมกลยุทธ์ท่ีก ำหนด

ระดับควำมส ำเร็จในกำร

จัดท ำนโยบำยและกรอบ

กำรลงทุนประจ ำปี 2567 

ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

โดยกำรลงทุนส ำหรับ 

LB233A และ LB236A 

ได้รับผลตอบแทนไมต่่ ำกว่ำ

80%ZRR+(20%ZRR+

AAA Corp Spread)

จัดท ำนโยบำยและกรอบกำร

ลงทุนประจ ำปี 2567 แล้ว

เสร็จร้อยละ 100 และได้รับ

ควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรภำยในเดือน

กันยำยน 2566 โดยมี

ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน

ส ำหรับ LB233A และ 

LB236A เท่ำกับหรือสูงกว่ำ

ตัวชีวั้ด

           841,153.60 คณะท ำงำน/

คณะอนุกรรม

กำรด้ำนกำร

ลงทุน/

คณะกรรมกำร

กองทุน

1.2 ก ำกับติดตำมกำรลงทุน

และประเมนิผลกำรลงทุน

ส ำหรับ LB233A และ LB236A

 ให้เป็นไปตำมนโยบำยและ

กรอบกำรลงทุน กรอบกำร

บริหำรควำมเส่ียง และ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

สำมำรถรองรับควำมเส่ียงจำก

กำรลงทุนท่ีเหมำะสมกับ

สภำวะเศรษฐกิจและสภำวะ

ตลำดตรำสำรหนี้ได้ใน

หลำกหลำยมติิ

1. ชีแ้จงนโยบำยและกรอบกำรลงทุนประจ ำปีงบประมำณ 2566 ต่อ

ผู้บริหำรสินทรัพย์และผู้รับฝำกทรัพย์สิน

2. ก ำหนดมำตรกำร/บทลงโทษในกรณีที่ผู้บริหำรสินทรัพย์ไมส่ำมำรถ

ด ำเนินงำนได้ตำมท่ีก ำหนด

3. ผู้รับฝำกทรัพย์สินและผู้บริหำรสินทรัพย์รำยงำนผลสัดส่วนกำร

ลงทุนและกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อ กปพ. เป็นรำยวันและรำยเดือน

4. คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรลงทุนพิจำรณำผลกำรลงทุนส ำหรับ 

LB233A และ LB236A เพ่ือก ำหนดวงเงินท่ีจะมอบให้ผู้บริหำร

สินทรัพย์แต่ละรำยบริหำรจัดกำรในรอบกำรลงทุนถัดไป

ระดับควำมส ำเร็จในกำร

ก ำกับติดตำมกำรลงทุน

และประเมนิผลกำรลงทุน

ของผู้บริหำรสินทรัพย์

ภำยนอกส ำหรับ LB233A

 และ LB236A

ก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบ

ควำมถูกต้องของกำรลงทุนให้

เป็นไปตำมนโยบำยและ

กรอบกำรลงทุน กรอบกำร

บริหำรควำมเส่ียง และ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องได้

ตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดร้อย

ละ 100

884,553.60           คณะท ำงำน/

ผู้จัดกำร

กองทุน/

คณะกรรมกำร

กองทุน

แผนงาน เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ข้ันตอนการด าเนินการ เป้าหมาย
ระยะเวลาการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4ตัวช้ีวัด
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 (ต่อ) 

 

งบประมาณ

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 2,545,160.80   
1.3 จัดท ำรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนรำยเดือนและรำย

ไตรมำส รวมถึงกำรจัดท ำบัญชี

และงบกำรเงินให้ถูกต้องตำม

มำตรฐำนบัญชีและรูปแบบท่ี 

สตง. ก ำหนด เพ่ือให้กำร

ติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำร

ลงทุนมคีวำมถูกต้อง โปร่งใส 

และตรวจสอบได้

สำมำรถรองรับควำมเส่ียงจำก

กำรลงทุนท่ีเหมำะสมกับ

สภำวะเศรษฐกิจและสภำวะ

ตลำดตรำสำรหนี้ได้ใน

หลำกหลำยมติิ

1. รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรเบิกจ่ำยเงินรำยเดือนและ

เสนอผู้จัดกำรกองทุนเพ่ือทรำบ

2. รวบรวมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำยและ

ฐำนะกำรเงินรำยไตรมำสรำยไตรมำสเสนอต่อกรรมกำรกองทุน เพ่ือ

รำยงำนต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังเพ่ือทรำบ

3. รวบรวมข้อมลูกำรเบิกจ่ำย สถำนะกำรเงิน ทั้งด้ำนกำรด ำเนินงำน

และกำรลงทุนเพ่ือรำยงำนต่อ สตง .

ระดับควำมส ำเร็จในกำร

จัดท ำรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนรำยเดือนและ

รำยไตรมำส รวมถึงกำร

จัดท ำบัญชีและงบกำรเงิน

ท่ีมคีวำมถูกต้องและ

ครบถ้วน

- จัดท ำรำยงำนรำยเดือน

เสนอผู้จัดกำรกองทุนภำยใน

 10 วันท ำกำรของเดือนถัดไป

- จัดท ำรำยงำนรำยไตรมำส

เสนอรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงกำรคลังภำยใน 45 

วันนับแต่ส้ินสุดไตรมำส

- จัดท ำงบกำรเงินส่ง สตง. 

ภำยใน 60 วันหลังส้ินสุด

ปีงบประมำณ

819,453.60           คณะท ำงำน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเช่ือม่ันในศักยภาพของประเทศในการบริหารหน้ีสาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหน้ีให้เติบโตอย่างย่ังยืน 1,934,107.20   
2.1 ก ำหนดแผนกำรลงทุนท่ี

สำมำรถป้องกันควำมเส่ียงใน

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้สำธำรณะ

สร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้

สำธำรณชนท้ังในและ

ต่ำงประเทศในกำรบริหำรหนี้

สำธำรณะของประเทศ

1. ประสำนงำนกับกระทรวงกำรคลังเก่ียวกับประมำณกำรระยะเวลำ

และวงเงินท่ีจะกู้เงินเพ่ือ Pre-Funding

2. ศึกษำและวิเครำะห์ตลำดตรำสำรหนี้ในประเทศ

3. จัดท ำแผนกำรลงทุนเพ่ือรองรับเงินกู้เพ่ือ Pre-Funding 

4. ประเมนิผลกำรบริหำรจัดกำรลงทุนเพ่ือน ำไปปรับปรุงกำรจัดท ำ

แผนกำรลงทุน

ระดับควำมส ำเร็จในกำร

จัดท ำแผนกำรลงทุนตำม

วงเงินและระยะเวลำที่

ก ำหนด

กปพ. มแีผนกำรลงทุนเพ่ือ

รองรับกำร Pre-Funding 

ส ำหรับ LB233A และ 

LB236A ประมำณ 100,000

 ลบ. โดยแผนดังกล่ำว

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จก่อนเร่ิม

กำรลงทุน

           967,053.60 คณะท ำงำน/

คณะอนุกรรม

กำรด้ำนกำร

ลงทุน/

คณะกรรมกำร

กองทุน

2.2 กำรสนับสนุนให้ตลำดตรำ

สำรหนี้ไทยมกีำรเติบโตอย่ำง

ต่อเนื่องในทุกมติิ

เป็นเคร่ืองมอืสนับสนุนกำร

ออกพันธบัตรรัฐบำลเพ่ือสร้ำง

อัตรำดอกเบ้ียอ้ำงอิงและกำร

สร้ำงสภำพคล่องเพ่ือกำร

พัฒนำตลำดตรำสำรหนี้ใน

ประเทศ

1. ติดตำมแผนกำรออกพันธบัตรรัฐบำลเพ่ือสร้ำงอัตรำดอกเบ้ียอ้ำงอิง 

(Benchmark Bond)

2. ประสำนงำนกับกระทรวงกำรคลังเพ่ือแจ้งผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำน

มำของ กปพ.

3. จัดท ำแผนกำรลงทุนเพ่ือรองรับเงินกู้เพ่ือ Pre-Funding เพ่ือให้

กระทรวงกำรคลังสำมำรถวำงแผนกำรออก Benchmark Bond เพ่ือ

สร้ำงอัตรำดอกเบ้ียอ้ำงอิงในตลำดได้ตำมควำมจ ำเป็น

ระดับควำมส ำเร็จของกำร

สนับสนุนให้

กระทรวงกำรคลังสำมำรถ

ออก Benchmark Bond 

ให้เพียงพอในกำรหล่อ

เล้ียงตลำด

กปพ. มแีผนกำรลงทุนท่ี

สนับสนุนให้

กระทรวงกำรคลังสำมำรถ

ออก Benchmark Bond 

เพ่ือให้ตลำดตรำสำรหนี้ไทย

มกีำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องใน

ทุกมติิ ได้อย่ำงน้อยร้อยละ 

90 ของแผนกำรออก 

Benchmark Bond ในปี 

2566

           967,053.60 คณะท ำงำน/

คณะอนุกรรม

กำรด้ำนกำร

ลงทุน

แผนงาน เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ข้ันตอนการด าเนินการ เป้าหมาย
ระยะเวลาการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4ตัวช้ีวัด
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 (ต่อ) 

 

งบประมาณ

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 3 การสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรเพ่ือรองรับความท้าทายอย่างต่อเน่ือง 1,267,500.80      

3.1 ทบทวนแผนยุทธศำสตร์

ระยะยำวและคู่มอืกำรบริหำร

ควำมเส่ียงท่ีชัดเจน ทันสมยัและ

เข้ำใจง่ำยเป็นประจ ำทุกปี 

จัดท ำแผนปฏิบัติกำรและ

แผนกำรบริหำรควำมเส่ียงและ

ควบคุมภำยในประจ ำปี 2567

องค์กรมกีำรบริหำรจัดกำร

ท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำล 

(Good Governance) และมี

แผนยุทธศำสตร์ท่ีตอบสนอง

พันธกิจและสนับสนุนกำร

ด ำเนินงำนของกองทุน

1. ส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรหลักและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทั้ง

ทำงตรงและทำงอ้อม

2. วิเครำะห์ข้อคิดเห็นของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียเพ่ือน ำมำใช้ประกอบกำร

ทบทวนและก ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้ำหมำย และแผนยุทธศำสตร์

รวมถึงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2567

3. ระบุควำมเส่ียงระดับองค์กรโดยมเีกณฑ์กำรพิจำรณำระบบกำร

ควบคุมภำยในท่ีเพียงพอ และวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ียังคงเหลืออยู่ใน

ปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

4. ทบทวนคู่มอืกำรบริหำรควำมเส่ียง และแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง

ประจ ำปี 2567 ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปี 2567

- ระดับควำมส ำเร็จในกำร

ทบทวนแผนยุทธศำสตร์

ระยะยำว และกำรจัดท ำ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

2567 ตำมระยะเวลำท่ี

ก ำหนด

- ระดับควำมส ำเร็จในกำร

ทบทวนคู่มอืกำรบริหำร

ควำมเส่ียง และกำรจัดท ำ

แผนกำรบริหำรควำมเส่ียง

และควบคุมภำยใน

ประจ ำปี 2567 ตำม

ระยะเวลำท่ีก ำหนด

- แผนยุทธศำสตร์ระยะยำว

และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

 2567 ได้รับควำมเห็นชอบ

จำกคณะกรรมกำรภำยใน

เดือน ส.ค. 66

- คู่มอืกำรบริหำรควำมเส่ียง

และแผนกำรบริหำรควำม

เส่ียงและควบคุมภำยใน

ประจ ำปี 2567 ได้รับควำม

เห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

และมกีำรเผยแพร่ภำยใน

เดือน ม.ีค. 66

452,833.60           คณะท ำงำน/

คณะกรรมกำร

กองทุน

3.2 ทบทวนแผนกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคลระยะยำว และ

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปี 2567

บุคลำกรมศัีกยภำพและควำม

พร้อมสำมำรถขับเคล่ือนกำร

ด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ได้

อย่ำงมปีระสิทธิภำพ

1. ส ำรวจควำมต้องกำรเพ่ิมศักยภำพในกำรท ำงำนของบุคลำกร

2. วิเครำะห์หลักสูตรท่ีเหมำะสมกับกำรพัฒนำศักยภำพและควำม

ต้องกำรของบุคลำกร

3. เสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมติัจัดอบรมเพ่ิมศักยภำพบุคลำกร

4. บุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม

5. จัดท ำรำยงำนและประเมนิผลกำรฝึกอบรม

ระดับควำมส ำเร็จในกำร

จัดท ำแผนกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคลระยะยำว 

และแผนปฏิบัติกำรด้ำน

กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

 ประจ ำปี 2567 ตำม

ระยะเวลำท่ีก ำหนด

แผนกำรบริหำรทรัพยำกร

บุคคลระยะยำว และ

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร

บริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ประจ ำปี 2567 ได้รับควำม

เห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

ภำยในเดือน ก.ย. 66

407,333.60           คณะท ำงำน

3.3 ทบทวนแผนปฏิบัติกำร

ดิจิทัลระยะยำว และ

แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ประจ ำปี

 2567

มรีะบบดิจิทัลท่ีสนับสนุนกำร

ปฏิบัติงำนของบุคลำกร และ

กำรก ำหนดนโยบำยของ

ผู้บริหำร

1. ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำระบบดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน

ของบุคลำกร และกำรก ำหนดนโยบำยของผู้บริหำร

2. ทบทวนแผนให้สอดคล้องกับแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทยรวมถึงกฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้อง

3. แสดงให้เห็นถึงควำมเชือ่มโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์

ส ำคัญ โดยมอีงค์ประกอบที่ดีครบถ้วน

4. ประเมนิผลลัพธ์ของกำรพัฒนำระบบดิจิทัล และจัดท ำข้อเสนอแนะ

ส ำหรับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้งำนและกำรพัฒนำระบบดิจิทัล

ระดับควำมส ำเร็จในกำร

จัดท ำแผนปฏิบัติกำร

ดิจิทัลระยะยำว และ

แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล 

ประจ ำปี 2567 ตำม

ระยะเวลำท่ีก ำหนด

แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลระยะ

ยำว และแผนปฏิบัติกำร

ดิจิทัล ประจ ำปี 2567 ได้รับ

ควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรภำยในเดือน 

ก.ย. 66

407,333.60           คณะท ำงำน

แผนงาน เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ข้ันตอนการด าเนินการ เป้าหมาย
ระยะเวลาการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4ตัวช้ีวัด


