แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2559
กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
วัตถุประสงค์
ตาม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
แผนงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การบริหารจัดการ - ชาระคืนเงินต้นให้แก่ 1. กาหนดนโยบาย
การลงทุนอย่างมี กระทรวงการคลังได้ และกรอบการลงทุน
ประสิทธิภาพ
อย่างครบถ้วนและทัน
ตามกาหนดเวลา
- ช่วยลดภาระต้นทุน
การกู้เงินล่วงหน้า
และการกู้เงินเพื่อ
พัฒนาตลาด
ตราสารหนี้ในประเทศ 2. การบริหารกิจการ
ให้อยู่ในระดับต่า
ภายในของ กปพ.
- ลดภาระงบประมาณ
ในการชาระคืนเงินต้น 3. การปฏิบัติการ
ดอกเบี้ยจากการกู้เงิน ด้านการลงทุน
- ได้รับผลตอบแทนที่ดี
ภายใต้กรอบความเสี่ยง
ที่กาหนด
4. การคัดเลือก
ผู้บริหารสินทรัพย์
5. การวางแผน กากับ
และติดตามการ
บริหารจัดการ
เงินลงทุน

เป้าหมาย
ของ
แผนงาน
- กปพ. มีกรอบการ
และแผนการ
ลงทุนเพื่อใช้เป็น
หลักเกณฑ์ในการ
บริหารจัดการ
เงินลงทุนของ
กปพ. อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- มีการจัดการด้าน
ปฏิบัติงานที่ดี

สถานที่ งบประมาณ
ระยะเวลาการดาเนินงาน
กลุ่มงาน /
ดาเนินการ ค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนการดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ฝ่ายที่
(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. รับผิดชอบ
กปพ.
380,500 1. กากับ ติดตาม ประเมินผลการลงทุนประจาปี
สายบริหาร
งบประมาณ 2559 สาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้า
(คณะกรรมการ
ของพันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB15DA และ SBST166A
กองทุน)
2. ทบทวนนโยบายและกรอบการลงทุนประจา
ปีงบประมาณ 2559
3. กาหนดนโยบายและกรอบการลงุทนของปี
งบประมาณ 2560 สาหรับการปรับโครงสร้างหนี้
ล่วงหน้าของพันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB16NA และ LB176A
กปพ. 825,000 1. กากับการดาเนินงานของคณะทางานฯ
ผู้จัดการกองทุนฯ
เพื่อช่วยปฏิบัติงานของ กปพ. ให้ถูกต้องตาม กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กปพ. 1,080,000 1.ปฏิบัติงานตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
คณะทางานฯ
ตามกฎ ระเบียบ
2. ปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบาย ของ กปพ.
คณะทางานฯ
ข้อบังคับอย่างถูฏต้อง
มีประสิทธิภาพ
- คัดเลือกผู้รับฝาก
กปพ.
130,250 1. ดาเนินการคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์
สานักงาน
ทรัพย์สินได้ทัน
2. เสนอผลการคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์
(คณะทางานฯ)
ภายใน ก.ย. 59
ต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณา
- กปพ. มีการกากับ
กปพ.
110,250 1. คณะทางานกากับและติดตามการบริหารจัดการ
กากับการลงทุน
ติดตาม
เงินลงทุนของผู้บริหารสินทรัพย์
(IC)
การดาเนินงาน
2. คณะทางานศึกษาแนวทางการปรับกรอบ หลักเกณฑ์
(คณะทางานฯ)
ลงทุนอย่างใกล้ชิด
การลงทุนโดยพิจารณาจากความเหมาะสม
เพื่อให้เป็นไปตาม
3. ประชุมคณะทางาน IC เพื่อกลั่นกรองกลยุทธ์
นโยบายและกรอบ
พิจารณาจัดสรรวงเงิน รวมทั้ง ประเมินผลการดาเนินงาน
การลงทุน
ของผู้บริหารสินทรัพย์
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6. การจัดทาบัญชี
- การจัดทาบัญชีและ
กปพ.
310,000 1. จัดทาบัญชีและงบการเงินรวมรายเดือน
และงบการเงินรวม
งบการเงินรวม
2. จัดทาบัญชีและงบการเงินรวมรายไตรมาส
ของ กปพ.
ถูกต้องตามแบบ
3. เสนอฐานะและงบการเงินต่อคณะกรรมการกองทุน
ที่ สตง.กาหนด
4. สตง. ตรวจสอบงบการเงินของ กปพ.
7. การศึกษาความรู้
- บุคลากรของ กปพ.
N/A
1,000,000 1. ประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐที่มีความเชี่ยวชาญ
แลกเปลี่ยนความ
ได้รับความรู้จาก
ด้านการบริหารจัดการลงทุน เพื่อนาจัดทาแผนการ
คิดเห็นกับกองทุน
การเข้าร่วมประชุม
ลงทุนของ กปพ. "8th annual meeting of
ที่เป็นหน่วยงาน
หารือแลกเปลี่ยน
The International Forum of Sovereign
ภาครัฐของต่างประเทศ ความคิดเห็น
Wealth Funds (IFSWF)"
8. Reuter
สาหรับใช้ในการควบคุม กปพ.
900,000 1. การควบคุม กากับ ติดตามการลงทุนของ กปพ.
กากับติดตาม การลงทุน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาตลาด - ส่งเสริมการพัฒนา 1. การศึกษาแนวทาง
- รายงานผลการ
N/A
636,000 1. กาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์
ตราสารหนี้
ตลาดตราสารหนี้
การพัฒนาตลาด
ศึกษาต่อ
และผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
ในประเทศ
ตราสารหนี้ในประเทศ คณะกรรมการ
2. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ หารือกับหน่วยงาน
ตามวัตถุประสงค์ของ กองทุน
ที่เกี่ยวข้อง
พรบ. การบริหารหนี้
3. รายงานผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา
สาธารณะ มาตรา 25/1
ตลาดตราสารหนี้และนาเสนอคณะกรรมการกองทุน
3. การพัฒนาองค์กร - บุคลากรของ กปพ. 1. การฝึกอบรม
- กปพ. มีการจัดสัมมนา N/A
534,000 1. กาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และแผนการ
ให้เข้มแข็งและมี มีความรู้ความเข้าใจ
สัมมนา
ประจาปีอย่างน้อย
จัดฝึกอบรม สัมมนา พัฒนาบุคลากร
ประสิทธิภาพ
ในภารกิจขององค์กร
พัฒนาบุคลากร
1 ครั้ง ต่อ
2. ดาเนินการจัดส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม
และประสานงาน
ปีงบประมาณ
3. ประเมินผล
กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้อย่างราบรืน่
มีประสิทธิภาพ
2. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ - กปพ. มีวัสดุ อาคาร กปพ. 1,490,000 1. จัดทาบัญชีพัสดุ
- บุคลากรของ กปพ.
อาคารสานักงาน
สานักงาน รวมทั้ง
2. สารวจความต้องการใช้ วัสดุ อุปกรณ์
มีสถานที่ทางาน วัสดุ และสาธารณูปโภค
สาธารณูปโภค
3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์สาหรับการใช้งาน
อุปกรณ์และ
ที่ครบครัน
สาธารณูปโภคครบครัน

ระยะเวลาการดาเนินงาน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ฝ่ายที่
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สานักงาน
(คณะทางานฯ)

ประธานกรรมการ
(คณะทางานฯ)

คณะทางานฯ
กรรมการ
นโยบายและแผน
(คณะทางานฯ)

สานักงาน
(คณะทางานฯ)

สานักงาน
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