แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562
งบประมาณ
แผนงาน

เป5าหมายเชิงยุทธศาสตร)

ขั้นตอนการดําเนินการ

ตัวชี้วัด

เป5าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน

คาใชจาย ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ผูรับผิดชอบ
(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.

ยุทธศาสตร)ที่ 1 การบริหารจัดการการลงทุนเชิงรุกอยางมีประสิ ทธิภาพ
1.1 จัดทํานโยบายและ

1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข#อบังคับที่เกี่ยวข#องกับการบริหารจัดการ

นโยบายและกรอบการลงทุน

- มีนโยบายและกรอบการ

กรอบการลงทุนประจําป กระทรวงการคลังครบถ#วน

ชําระคืนเงินต#นให#แก:

การลงทุนของ กปพ.

ประจําปได#รับความเห็นชอบ

ลงทุนจํานวน 1 ฉบับ/ป ที่

380,500

คณะอนุกรรมการ

ที่ถูกต#องตาม พ.ร.บ. การ และทันตามกําหนด

2. วิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะตลาดตราสารหนี้ทั้งในและ

จากคณะกรรมการภายในเดือน สอดคล#องกับกฎหมายและ

ด#านการลงทุน/

บริหารหนี้สาธารณะ กฎ

ต:างประเทศ

กันยายนของทุกป และส:งให#

คณะกรรมการ

ระเบียบข#อบังคับที่

3. จัดทําร:างนโยบายและกรอบการลงทุนประจําป 2563 ของ กปพ.

ผู#บริหารสินทรัพยภายนอกก:อน - มีกลยุทธและแผนการลงทุน

เกี่ยวข#อง โดยมีความ

4. เสนอร:างนโยบายและกรอบการลงทุนต:อคณะอนุกรรมการกองทุน

เริ่มการลงทุน

ชัดเจน เหมาะสมกับ

ด#านการลงทุน และเสนอต:อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาให#

เหมาะสมกับสภาวะตลาด

สภาวะเศรษฐกิจและ

ความเห็นชอบ ภายในเดือนกันยายน 2562

อย:างน#อย 1 ฉบับ/ป (ขึ้นอยู:

สภาวะตลาดตราสารหนี้

5. เมื่อนโนบายและกรอบการลงทุนผ:านความเห็นชอบจาก

กับรอบการลงทุน)

ระเบียบที่เกี่ยวข#อง

คณะทํางาน/

กองทุน

เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกองทุนฯ แล#ว แจ#งให#ผู#บริหารสินทรัพยทราบเพื่อจัดทํา
กลยุทธการลงทุนในแต:ละรอบการลงทุนก:อนเริ่มการลงทุน
6. เสนอกลยุทธการลงทุนแต:ละรอบการลงทุนต:อคณะอนุกรรมการด#าน
การลงทุนเพื่อกลั่นกรอง และเสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อให#ความ
เห็นชอบก:อนเริ่มการลงทุน
1.2 บริหารจัดการการ

สร#างผลตอบแทนสูงสุดจาก

1. กําหนดตัวเทียบวัดที่สอดคล#องกับนโยบายกรอบการลงทุนและ

80%ZRR+(20%ZRR+AAA

มีผลตอบแทนจากการลงทุน

ลงทุนเงินที่ได#รับจากการ การลงทุนเพื่อช:วยลดต#นทุน

ระยะเวลาการลงทุนในแต:ละรอบ

Corp Spread)

เท:ากับหรือสูงกว:าตัวชี้วัด

Pre – Funding ให#ได#รับ

การกู#เงินของรัฐบาลภายใต#

2. วิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจ และตลาดตราสารหนี้เพื่อสร#างโอกาสใน

ด#านการลงทุน/

ผลตอบแทนสูงกว:าตัว

กรอบกฎหมาย และการ

การลงทุนเพื่อให#ได#รับผลตอบแทนที่ดีภายใต#ความเสี่ยงที่เหมะสม

คณะกรรมการ

เทียบวัดที่กําหนด

บริหารความเสี่ยง

3. บริหารจัดการการลงทุนตามกลยุทธที่กําหนด

1.3 คัดเลือกผู#บริหาร

มีผู#บริหารสินทรัพยที่มีความ

1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข#อบังคับที่เกี่ยวข#องกับการบริหารจัดการ

สามารถคัดเลือกผู#บริหาร

สินทรัพยที่มีความรู#ความ เชี่ยวชาญในการบริหาร

การลงทุน และการคัดเลือกผู#บริหารสินทรัพย ของ กปพ.

สินทรัพยให#แล#วเสร็จได#ภายใน เพื่อทําหน#าที่บริหารจัดการ

เชี่ยวชาญในการบริหาร

2. เสนอเหตุผล ความจําเป\น ขอบเขตของงานโดยละเอียด ประมาณการ เดือนกันยายน 2562

จัดการการลงทุนเชิงรุกอย:าง

จัดการลงทุเพื่อให#การ

มีประสิทธิภาพ เพื่อให# กปพ. วงเงินบริหาร ประมาณการวงเงินจ#าง วิธีการคัดเลือก และอื่นๆ ที่

ลงทุนของ กปพ. เป\นไป

ได#รับผลตอบแทนที่ดีภายใต#

อย:างมีประสิทธิภาพ

นโยบายและกรอบการลงทุน จ#าง

สร#างสภาพแวดล#อมที่มี

ที่กําหนด

825,000

คณะทํางาน/
คณะอนุกรรมการ

กองทุน

เกี่ยวข#องต:อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อให#ความเห็นชอบการดําเนินการ

มีผู#บริหารสินทรัพยภายนอก
การลงทุนในป 2563 - 2565

110,250

คณะทํางาน/
คณะกรมการ
จ#างผู#บริหาร
สินทรัพย/
ผู#จัดการกองทุน

3. ดําเนินการคัดเลือกผู#บริหารสินทรัพย

การแข:งขันของผู#บริหาร

4. เสนอผลการคัดเลือกต:อผู#จัดการกองทุนฯ เพื่อเสนอต:อคณะกรรมการ

สินทรัพยเพื่อให#ได#รับ

กองทุนฯ ให#ความเห็นชอบการว:าจ#าง

ผลตอบแทนสูงสุด

แผนยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 2561 – 2565 และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562

หน#า 18

งบประมาณ
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เป5าหมายเชิงยุทธศาสตร)

ขั้นตอนการดําเนินการ

ตัวชี้วัด

เป5าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน

คาใชจาย ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ผูรับผิดชอบ
(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.

ยุทธศาสตร)ที่ 1 การบริหารจัดการการลงทุนเชิงรุกอยางมีประสิ ทธิภาพ
1.4 กํากับติดตามการ

กํากับติดตามการลงทุนให#

1. แจ#งนโยบายและกรอบการลงทุนประจําปงบประมาณ 2562 ต:อ

- ผู#บริหารสินทรัพยบริหาร

- รายงานการลงทุน

ดําเนินงานและการลงทุน เป\นไปตามนโยบายและ

ผู#บริหารสินทรัพย

จัดการการลงทุนตามนโยบาย

ประจําวันตามจํานวนวันที่มี

คณะอนุกรรมการ

ของผู#บริหารสินทรัพย

2. กํากับติดตามพอรทการลงทุนของผู#บริหารสินทรัพยทุกวันที่มีการลงทุน และกรอบการลงทุนที่ กปพ.

การลงทุน (1 ต.ค. 61 ถึงวันที่

ด#านการลงทุน

อย:างใกล#ชิดให#เป\นไป

3. ผู#รับฝากทรัพยสินและผู#บริหารสินทรัพยรายงานผลสัดส:วนการลงทุน กําหนด ในกรณีที่การลงทุนไม:

12 มิ. ย. 2562)

ตามนโยบายและกรอบ

และการบริหารความเสี่ยงต:อ กปพ.

กรอบการลงทุน

การลงทุน

88,200

คณะทํางาน/

เป\นไปตามที่กําหนดต#องแจ#งให# - รายงานการบริหารความ
กปพ. ทราบและดําเนินการ

เสี่ยงรายเดือนจํานวน 9เดือน

แก#ไขภายใน 7 วัน

(เดือน ต.ค. 61 - มิ. ย. 62)

- ผู#บริหารสินทรัพยและผู#รับ
ฝากทรัพยสินส:งรายงานการ
ลงทุนประจําวันภายในเวลาที่
กําหนดตามสัญญาจ#าง 12.00
น. ของวันถัดไป
- ผู#บริหารสินทรัพยส:งรายงาน
การบริหารความเสี่ยง
ประจําเดือนภายใน 15 วันของ
เดือนถัดไป
1.5 จัดทํารายงานผลการ มีระบบติดตามผลการ

1. รวบรวมผลการดําเนินงานและผลการเบิกจ:ายเงินรายเดือนและเสนอ -จัดทํารายงานรายเดือนเสนอ

- รายงานรายเดือนจํานวน 12

ดําเนินงานรายเดือนและ ปฏิบัติงานด#านการเงินและ

ผู#จัดการกองทุนเพื่อทราบ

ผู#จัดการกองทุนภายใน 15 วัน

ฉบับ/ป

ทําการของเดือนถัดไป

- รายงานรายไตรมาสจํานวน

รายไตรมาส รวมถึงการ

ผลการดําเนินงานตามภารกิจ 2. รวบรวมและจัดทํา ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ:ายและฐานะ

จัดทําบัญชีและงบการเงิน รวมถึงผลการบริหารจัด
ให#ถูกต#องตามมาตรฐาน

การเงินรายไตรมาสรายไตรมาสเสนอต:อกรรมการกองทุนฯ เพื่อรายงาน

การเงินลงทุนที่สม่ําเสมอและ ต:อรัฐมนตรีว:าการกระทรวงการคลังเพื่อทราบ

- จัดทํารายงานรายไตรมาส

4 ฉบับ/ป

เสนอรัฐมนตรีว:าการ

- งบการเงินประจําป

บัญชีและรูปแบบที่ สตง. มีประสิทธิภาพ

3. รวบรวมข#อมูลการเบิกจ:าย สถานะการเงิน ทั้งด#านการดําเนินงานและ กระทรวงการคลังภายใน 45

งบประมาณ จํานวน 1

กําหนด เพื่อให#การ

การลงทุนเพื่อรายงานต:อ สตง.

ฉบับ/ป

วันนับแต:สิ้นสุดไตรมาส

ติดตามการดําเนินงาน

- จัดทํางบการเงินส:ง สตง.

และการลงทุนมีความ

ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด

ถูกต#อง โปร:งใส และ

ปงบประมาณ

331,700

คณะทํางาน

ตรวจสอบได#
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ยุทธศาสตร)ที่ 2 การสนับสนุนการบริหารหนี้ส าธารณะและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
2.1 กําหนดแผนการ

สนับสนุนการออกพันธบัตร

ลงทุนที่สอดคล#องกับ
แผนการปรับโครงสร#าง

1. ประสานงานกับ สบน. เกี่ยวกับประมาณการวงเงินที่จะออก

กปพ. มีแผนการลงทุนเพื่อ

แผนการลงทุนของ กปพ.

รัฐบาลเพื่อสร#างอัตราดอกเบี้ย Benchmark Bond เพื่อสร#างอัตราดอกเบี้ยอ#างอิงในตลาด

รองรับการออก Benchmark

สามารถรองรับการออก

คณะอนุกรรมการ

อ#างอิงและการสร#างสภาพ

2. ศึกษาและวิเคราะหตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

Bond ของกระทรวงการคลัง

Benchmark Bond ของ

ด#านการลงทุน/

หนี้และพัฒ นาตลาดตรา

คล:องเพื่อการพัฒนาตลาด

3. จัดทําแผนการลงทุนเพื่อรองรับการออก Benchmark Bond ของ

ทุกขนาดและทุกช:วงอายุ โดย

กระทรวงการคลังได#อย:างมี

คณะกรรมการ

สารหนี้ในประเทศ เพื่อ

ตราสารหนี้ในประเทศให#เป\น สบน.

ในปงบประมาณ 2562 กปพ.

ประสิทธิภาพ

ลดความเสี่ยงในการปรับ

เสาหลักทางการเงิน

จะได#รับเงิน Pre – Funding

โครงสร#างหนี้สาธารณะ

984,600

คณะทํางาน/

กองทุน

จากพันธบัตรรัฐบาลรุ:น

และสนับสนุนการ

LB196A มูลค:า 70,000 ลบ.

วางแผนกู#เงินเพื่อพัฒ นา

โดยแผนดังกล:าวดําเนินการแล#ว

ตลาดตราสารหนี้ใน

เสร็จก:อนเริ่มการลงทุน

ประเทศให#เป\นเสาหลัก
ทางการเงินอย:างยั่งยืน
2.2 ศึกษาแนวทางการ

สามารถบริหารจัดการการ

บริหารจัดการลงทุน

ลงทุนภายใต#สภาวะเศรษฐกิจ 2. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข#อบังคับ ประกาศ และข#อมูลที่เกี่ยวกับการ ทางการบริหารจัดการลงทุน

1. รวบรวมข#อมูลที่เกี่ยวข#องกับการบริหารจัดการการลงทุนของ กปพ.

กปพ. มีผลการศึกษาแนว

แผนการลงทุนสามารถรองรับ
เงินกู#ล:วงหน#าเพื่อปรับ

ภายใต#สภาวะเศรษฐกิจที่ ที่ผันผวนและลดความเสี่ยง

บริหารจัดการการลงทุนของ กปพ.

ภายใต#สภาวะเศรษฐกิจที่ผัน

โครงสร#างหนี้ที่เกิดจากการ

มีความผันผวน และ

ของตราสารหนี้ที่เป\น

3. วิเคราะหตลาดตราสารหนี้ทั้งในและต:างประเทศ เพื่อหาโอกาสใน

ผวนและสอดคล#องกับการ

ออก Benchmark Bond ได#

สอดคล#องกับการพัฒ นา

Benchmark Bond ที่จะครบ การสร#างผลตอบแทนส:วนเพิ่มจากการลงทุนภายใต#กรอบความเสี่ยงที่

พัฒนาตลาดตราสารหนี้ใน

อย:างมีประสิทธิภาพ

ตลาดตราสารหนี้ใน

กําหนดชําระได#อย:างมี

กําหนด

ประเทศ โดยเสนอ

ประเทศ

ประสิทธิภาพ

4. จัดทําผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการลงทุน

คณะกรรมการกองทุนฯ ภายใน

5. นําเสนอผลต:อคณะกรรมการกองทุนฯ

เดือนกันยายน 2562

แผนยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 2561 – 2565 และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562

823,000

คณะทํางาน/
คณะกรรมการ
กองทุน

หน#า 20

งบประมาณ
แผนงาน

เป5าหมายเชิงยุทธศาสตร)

ขั้นตอนการดําเนินการ

ตัวชี้วัด

เป5าหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน

คาใชจาย ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ผูรับผิดชอบ
(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.

ยุทธศาสตร)ที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งภายในองค)กร
3.1 ทบทวนแผน

องคกรมีการบริหารจัดการที่ดี 1. วิเคราะหปjญหาและความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู:ในปงบประมาณที่ผ:าน - ทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะ มีแผนยุทธศาสตรระยะยาว

300,000

คณะทํางาน/

ยุทธศาสตรระยะยาวและ ตามหลักธรรมาภิบาล (Good มา

ยาวและคู:มือการบริหารความ

และคู:มือการบริหารความ

คณะกรรมการ

คู:มือการบริหารความเสี่ยง Governance) และมีแผน

2. ศึกษาแนวทางและเครื่องมือใหม:ๆ ในการบริหารความเสี่ยง

เสี่ยงและควบคุมภายใน โดย

เสี่ยงและควบคุมภายใน

กองทุน

และควบคุมภายในเป\น

3. วิเคราะหข#อคิดเห็นของผู#มีส:วนได#ส:วนเสียเพื่อนํามาปรับปรุงการ

เสนอต:อคณะกรรมการกองทุนฯ รวมถึงแผนปฏิบัติการและ

ประจํา จัดทําแผนปฏิบัติ กิจและสนับสนุนการ

จัดทําแผนยุทธศาสตร

เพื่อให#ความเห็นชอบภายใน

การและแผนการบริหาร

ยุทธศาสตรที่ตอบสนองพันธ
ดําเนินงานของกองทุน

แผนการบริหารความเสี่ยง

4. จัดอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติ เดือนมิถุนายน 2562

และควบคุมภายใน ที่

ความเสี่ยงและควบคุม

การประจําปของ กปพ. พร#อมทั้งยุทธศาสตรด#านอื่นๆ

- จัดทําแผนปฏิบัติการและ

ตอบสนองพันธกิจและ

ภายในประจําป รวมถึง

5. ทบทวนแผนยุทธศาสตรด#านความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการประจําป

แผนการบริหารความเสี่ยงและ สนับสนุนการดําเนินงานของ

ติดตามและประเมินผล

2563 ที่สอดคล#องกับแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจําปของ

ควบคุมภายโดยเสนอต:อ

การดําเนินงานตามแผน

กปพ.

คณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อให#

อย:างเพียงพอและ

6. บริหารจัดการความเสี่ยง ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน

ความเห็นชอบภายในเดือน

สม่ําเสมอ

กองทุน

มิถุนายน 2562

3.2 การจัดทํายุทธศาสตร บุคลากรมีศักยภาพและความ 1. สํารวจความต#องการเพิ่มศักยภาพในการทํางานของบุคลากร

ในปงบประมาณ 2562

มีการพัฒ นาบุคลากร

การบริหารทรัพยากร

พร#อมสามารถขับเคลื่อนการ

สามารถจัดทําโครงการพัฒ นา

แลกเปลี่ยนและถ:ายทอด

บุคคลเพื่อให#บุคลากรมี

ดําเนินงานตามยุทธศาสตรได# ต#องการของบุคลากร

ความรู#ความสามารถด#าน

อย:างมีประสิทธิภาพ

2. วิเคราะหหลักสูตรที่เหมาะสมกับการพัฒ นาศักยภาพและความ

คณะทํางาน

บุคลากรอย:างน#อย 2 โครงการ ความรู#ในองคกร และ

3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร

บุคลากรสามารถนําความรู#ที่

การบริหารจัดการลงทุน

4. บุคลากรเข#ารับการฝkกอบรม

ได#ไปประยุกตใช#ในการทํางาน

และการพัฒนาตลาดตรา

5. จัดทํารายงานและประเมินผลการฝkกอบรม

สารหนี้ เพิ่มพูนทักษะ
และศักยภาพให#สามารถ
พัฒ นาองคกรให#บรรลุ
ตามภารกิจและ
วัตถุประสงคในการ
ดําเนินงาน

แผนยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 2561 – 2565 และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562

หน#า 21

งบประมาณ
แผนงาน

เป5าหมายเชิงยุทธศาสตร)

ขั้นตอนการดําเนินการ

ตัวชี้วัด

เป5าหมาย

มีการทบทวนแผนแม:บทที่

การบริหารจัดการองคกรมี

ตอบสนองและสนับสนุนต:อ

ความคล:องตัวทันสมัย

ระยะเวลาการดําเนินงาน

คาใชจาย ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ผูรับผิดชอบ
(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.

ยุทธศาสตร)ที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งภายในองค)กร
3.3 การจัดทําระบบ

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงฐานข#อมูลระหว:าง กปพ. และ สบน.

สารสนเทศที่สนับสนุนการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ 3. ประสานงานกับ สบน. หน:วยงานต#นสังกัดและเป\นผู#ดูแล Server ของ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน และ

บุคลากร และการกําหนด
นโยบายของผู#บริหาร

กปพ.

แผนยุทธศาสตร และมีการระบุ สนับสนุนการดําเนินงานตาม

4. ประสานงานกับผู#รับฝากทรัพยสินของ กปพ. ในการเข#าถึงระบบ

โครงการที่เกี่ยวข#อง อย:างน#อย

ภารกิจให#บรรลุเปlาหมาย

4 โครงการ/ป

อย:างมีประสิทธิภาพ

3.4 จัดทําระบบ

จัดเก็บทรัพยสินจากการลงทุน

เทคโนโลยีสารสนเทศที่

5. จัดทําแผนแม:บทและแผนปฏิบัติการด#านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนับสนุนการตัดสินใจ

ประจําป 2562

ของผู#บริหาร และ

6. จัดทําข#อมูลการดําเนินงานในรูปแบบ Infographic เพื่อเสนอผู#บริหาร

ผู#ใช#บริการภายในและ

และเพื่อเผยแพร:ให#กับประชาชนผู#สนใจผ:านเว็ปไซตของ กปพ.

ภายนอก

7. ประเมินผลการสํารวจความคิดเห็น

3.5 พัฒ นาระบบ

150,000

คณะทํางาน

คณะทํางาน

คณะทํางาน

สารสนเทศพื้นฐานและ
ปรับปรุงระบบฐานข#อมูล
เพื่อการบริหารจัดการ
ลงทุน

แผนยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 2561 – 2565 และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562

หน#า 22

