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งบประมาณ

ค;าใช'จ;าย

(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 การบริหารจัดการการลงทุนเพื่อรองรับความท'าทายในอนาคตอย;างมีประสิทธิภาพ

1.1 จัดทํานโยบายและกรอบการ

ลงทุนประจําป� 2564 ที่

เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ

และสภาวะตลาดตราสารหนี้ 

รวมถึงกลยุทธและแผนการลงทุน

สําหรับ LB206A ที่เอื้อตNอการ

สร$างผลตอบแทนที่ไมNต่ํากวNา

ตัวชี้วัดที่กําหนด

ชําระคืนเงินต$นให$แกN

กระทรวงการคลังครบถ$วน

และทันตามกําหนด รวมทั้ง

สร$างผลตอบแทนจากการ

ลงทุนเพื่อลดภาระหนี้ของ

ประเทศ

1. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข$อบังคับที่เกี่ยวข$องกับการบริหารจัดการ

การลงทุนของ กปพ.

2. วิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจในป2จจุบันและแนวโน$มในอนาคต รวมถึง

สภาวะตลาดตราสารหนี้ทั้งในและตNางประเทศ

3. จัดทํารNางนโยบายและกรอบการลงทุนประจําป� 2564

4. เสนอรNางนโยบายและกรอบการลงทุนประจําป� 2564 ตNอ

คณะอนุกรรมการด$านการลงทุน และเสนอตNอคณะกรรมการกองทุนฯ 

เพื่อพิจารณาให$ความเห็นชอบ

5. เมื่อนโนบายและกรอบการลงทุนผNานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกองทุนฯ แล$ว แจ$งให$ผู$บริหารสินทรัพยทราบกNอนเริ่มการ

ลงทุนเพื่อจัดทํากลยุทธและแผนการลงทุน

6. จัดทํารNางกลยุทธและแผนการลงทุนสําหรับ LB206A เสนอ

คณะอนุกรรมการด$านการลงทุนและคณะกรรมการกองทุน

7. กําหนดตัวเทียบวัดที่สอดคล$องกับนโยบายกรอบการลงทุนและ

ระยะเวลาการลงทุนสําหรับ LB206A

8. บริหารจัดการการลงทุนตามกลยุทธที่กําหนด

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

นโยบายและกรอบการลงทุน

ประจําป� 2564 โดยการลงทุน

สําหรับ LB206A ได$รับ

ผลตอบแทนไมNต่ํากวNา

80%ZRR+(20%ZRR+AAA 

Corp Spread)

จัดทํานโยบายและกรอบการ

ลงทุนประจําป� 2564 แล$ว

เสร็จ และได$รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ

ภายในเดือนกันยายน 2563 

โดยมีผลตอบแทนจากการ

ลงทุนสําหรับ LB206A

เทNากับหรือสูงกวNาตัวชี้วัด

    793,000 คณะทํางาน/

คณะอนุกรรมการ

ด$านการลงทุน/

คณะกรรมการ

กองทุน

ระยะเวลาการดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4แผนงาน เปaาหมายเชิงยุทธศาสตร� ขั้นตอนการดําเนินการ ตัวชี้วัด เปaาหมาย ผู'รับผิดชอบ
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งบประมาณ

ค;าใช'จ;าย

(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 การบริหารจัดการการลงทุนเพื่อรองรับความท'าทายในอนาคตอย;างมีประสิทธิภาพ

1.2 กํากับติดตามการลงทุนและ

ประเมินผลการลงทุนสําหรับ 

LB206A ให$เป)นไปตามนโยบาย

และกรอบการลงทุน กรอบการ

บริหารความเสี่ยง และ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข$อง

สามารถรองรับความเสี่ยงจาก

การลงทุนที่เหมาะสมกับ

สภาวะเศรษฐกิจและสภาวะ

ตลาดตราสารหนี้ได$ใน

หลากหลายมิติ

1. ชี้แจงนโยบายและกรอบการลงทุนประจําป�งบประมาณ 2563 ตNอ

ผู$บริหารสินทรัพยและผู$รับฝากทรัพยสิน

2. กําหนดมาตรการ/บทลงโทษในกรณีที่ผู$บริหารสินทรัพยไมNสามารถ

ดําเนินงานได$ตามที่กําหนด

3. ผู$รับฝากทรัพยสินและผู$บริหารสินทรัพยรายงานผลสัดสNวนการลงทุน

และการบริหารความเสี่ยงตNอ กปพ. เป)นรายวันและรายเดือน

4. คณะอนุกรรมการด$านการลงทุนพิจารณาผลการลงทุนสําหรับ 

LB206A เพื่อกําหนดวงเงินที่จะมอบให$ผู$บริหารสินทรัพยแตNละราย

บริหารจัดการในรอบการลงทุนถัดไป

ระดับความสําเร็จในการกํากับ

ติดตามการลงทุนและ

ประเมินผลการลงทุนของ

ผู$บริหารสินทรัพยภายนอก

สําหรับ LB206A

กํากับ ติดตาม และตรวจสอบ

ความถูกต$องของการลงทุนให$

เป)นไปตามนโยบายและ

กรอบการลงทุน กรอบการ

บริหารความเสี่ยง และ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข$อง

602,550 คณะทํางาน/

ผู$จัดการกองทุน/

คณะกรรมการ

กองทุน

1.3 จัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานรายเดือนและรายไตร

มาส รวมถึงการจัดทําบัญชีและ

งบการเงินให$ถูกต$องตาม

มาตรฐานบัญชีและรูปแบบที่ 

สตง. กําหนด เพื่อให$การติดตาม

การดําเนินงานและการลงทุนมี

ความถูกต$อง โปรNงใส และ

ตรวจสอบได$

สามารถรองรับความเสี่ยงจาก

การลงทุนที่เหมาะสมกับ

สภาวะเศรษฐกิจและสภาวะ

ตลาดตราสารหนี้ได$ใน

หลากหลายมิติ

1. รวบรวมผลการดําเนินงานและผลการเบิกจNายเงินรายเดือนและเสนอ

ผู$จัดการกองทุนเพื่อทราบ

2. รวบรวมและจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจNายและ

ฐานะการเงินรายไตรมาสรายไตรมาสเสนอตNอกรรมการกองทุน เพื่อ

รายงานตNอรัฐมนตรีวNาการกระทรวงการคลังเพื่อทราบ

3. รวบรวมข$อมูลการเบิกจNาย สถานะการเงิน ทั้งด$านการดําเนินงานและ

การลงทุนเพื่อรายงานตNอ สตง.

ระยะเวลาในการจัดทํารายงาน

ผลการดําเนินงานรายเดือน

และรายไตรมาส รวมถึงการ

จัดทําบัญชีและงบการเงินที่มี

ความถูกต$องและครบถ$วน

- จัดทํารายงานรายเดือน

เสนอผู$จัดการกองทุนภายใน 

15 วันทําการของเดือนถัดไป

- จัดทํารายงานรายไตรมาส

เสนอรัฐมนตรีวNาการ

กระทรวงการคลังภายใน 45 

วันนับแตNสิ้นสุดไตรมาส

- จัดทํางบการเงินสNง สตง. 

ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด

ป�งบประมาณ

381,700 คณะทํางาน

แผนงาน เปaาหมายเชิงยุทธศาสตร� ขั้นตอนการดําเนินการ ตัวชี้วัด เปaาหมาย

ระยะเวลาการดําเนินงาน

ผู'รับผิดชอบไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
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ค;าใช'จ;าย

(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 2 การสร'างความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศในการบริหารหนี้สาธารณะและการเติบโตของตลาดตราสารหนี้

2.1 กําหนดแผนการลงทุนที่

สามารถปYองกันความเสี่ยงในการ

ปรับโครงสร$างหนี้สาธารณะ

สร$างความเชื่อมั่นให$

สาธารณชนทั้งในและ

ตNางประเทศในการบริหารหนี้

สาธารณะของประเทศ

1. ประสานงานกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับประมาณการระยะเวลา

และวงเงินที่จะกู$เงินเพื่อ Pre-Funding

2. ศึกษาและวิเคราะหตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

3. จัดทําแผนการลงทุนเพื่อรองรับเงินกู$เพื่อ Pre-Funding เพื่อให$

กระทรวงการคลังสามารถวางแผนการออก Benchmark Bond เพื่อ

สร$างอัตราดอกเบี้ยอ$างอิงในตลาดได$ตามความจําเป)น

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

แผนการลงทุน

กปพ. มีแผนการลงทุนเพื่อ

รองรับการ Pre-Funding ที่

เกิดจากการออก Benchmark

 Bond ขนาดใหญNของ

กระทรวงการคลังโดยใน

ป�งบประมาณ 2563กปพ. 

จะได$รับเงิน Pre – Funding 

จาก LB206A ประมาณ 

50,000 ลบ. โดยแผน

ดังกลNาวดําเนินการแล$วเสร็จ

กNอนเริ่มการลงทุน

412,500 คณะทํางาน/

คณะอนุกรรมการ

ด$านการลงทุน/

คณะกรรมการ

กองทุน

2.2 ศึกษาแนวทางการบริหาร

จัดการลงทุนเพื่อสนับสนุนการ

พัฒนาตลาดตราสารหนี้อยNาง

ยั่งยืนผNานการลงทุนแบบ Green 

Investment

เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

ให$เป)นเสาหลักทางการเงิน

1. รวบรวมข$อมูลที่เกี่ยวข$องกับการบริหารจัดการการลงทุนของ กปพ.

2. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข$อบังคับ ประกาศ และข$อมูลที่เกี่ยวกับการ

บริหารจัดการการลงทุนของ กปพ.

3. วิเคราะหตลาดตราสารหนี้ทั้งในและตNางประเทศ เพื่อหาโอกาสในการ

สร$างผลตอบแทนสNวนเพิ่มจากการลงทุนภายใต$กรอบความเสี่ยงที่กําหนด

4. จัดทําผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการลงทุน

5. นําเสนอผลตNอคณะกรรมการกองทุน

ระดับความสําเร็จในการศึกษา

แนวทางการบริหารจัดการ

ลงทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

ตลาดตราสารหนี้อยNางยั่งยืน

ผNานการลงทุนแบบ Green 

Investment

สามารถดําเนินการแล$วเสร็จ

ตามแผนการปฏิบัติงานคิด

เป)นร$อยละ 100 และเสนอ

คณะกรรมการกองทุน ภายใน

เดือนกันยายน 2563

997,300 คณะทํางาน/

คณะกรรมการ

กองทุน

2.3 จัดทําแผนประชาสัมพันธ

และให$ความรู$สาธารณชนถึง

ความสําคัญของ กปพ. ที่มีตNอ

ความนNาเชื่อถือของประเทศและ

การเติบโตของตลาดตราสารหนี้ 

รวมถึงจัดทําผลงานทางวิชาการ

เผยแพรNผNานชNองทางที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สร$างความเชื่อมั่นให$

สาธารณชนทั้งในและ

ตNางประเทศในการบริหารหนี้

สาธารณะของประเทศ

1. วางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธองคกร

2. จัดทํา Facebook Page เพื่อเพิ่มชNองทางการประชาสัมพันธ

3. ประสานงานกับกระทรวงการคลังเพื่อขอรNวมออกบูธในงาน Money 

Expo 2020

4. ประสานงานกับกรมบัญชีกลางเพื่อขอรNวมออกบูธในงานมอบรางวัล

ทุนหมุนเวียนดีเดNน ประจําป� 2563

5. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธที่บูธและ Facebook Page โดยมีการมอบ

ของรางวัลเพื่อจูงใจ

6. เผยแพรNผลงานทางวิชาการบนเว็บไซตของ กปพ.

ระดับความสําเร็จของการ

จัดทําและดําเนินการตามแผน

ประชาสัมพันธ

สามารถดําเนินการแล$วเสร็จ

ตามแผนการปฏิบัติงานคิด

เป)นร$อยละ 100 

492,300 คณะทํางาน

แผนงาน เปaาหมายเชิงยุทธศาสตร� ตัวชี้วัด เปaาหมาย
ระยะเวลาการดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ผู'รับผิดชอบขั้นตอนการดําเนินการ
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ค;าใช'จ;าย

(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 การสร'างความเข'มแข็งภายในองค�กรเพื่อรองรับความท'าทายอย;างต;อเนื่อง

3.1 ทบทวนแผนยุทธศาสตร

ระยะยาวและคูNมือการบริหาร

ความเสี่ยงที่ชัดเจน ทันสมัยและ

เข$าใจงNายเป)นประจําทุกป� จัดทํา

แผนปฏิบัติการและแผนการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในประจําป� 2564 ที่มี

เปYาหมายชัดเจน รวมถึงติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนอยNางเพียงพอและ

สม่ําเสมอ

องคกรมีการบริหารจัดการที่ดี

ตามหลักธรรมาภิบาล (Good

 Governance) และมีแผน

ยุทธศาสตรที่ตอบสนองพันธ

กิจและสนับสนุนการ

ดําเนินงานของกองทุน

1. สํารวจความคิดเห็นของผู$ใช$บริการหลักและผู$มีสNวนได$สNวนเสียทั้ง

ทางตรงและทางอ$อม

2. วิเคราะหข$อคิดเห็นของผู$มีสNวนได$สNวนเสียเพื่อนํามาใช$ประกอบการ

ทบทวนและกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ เปYาหมาย และแผนยุทธศาสตร

รวมถึงแผนปฏิบัติการประจําป� 2564

3. ระบุความเสี่ยงระดับองคกรโดยมีเกณฑการพิจารณาระบบการ

ควบคุมภายในที่เพียงพอ และวิเคราะหความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยูNใน

ป�งบประมาณที่ผNานมา

4. ทบทวนคูNมือการบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจําป� 2564 ที่สอดคล$องกับแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ

ประจําป� 2564

- ระดับความสําเร็จในการ

ทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะ

ยาว และการจัดทําแผนปฏิบัติ

การประจําป� 2564

- ระดับความสําเร็จในการ

ทบทวนคูNมือการบริหารความ

เสี่ยง และการจัดทําแผนการ

บริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในประจําป� 2564

- แผนยุทธศาสตรระยะยาว

และแผนปฏิบัติการประจําป� 

2564 ได$รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการภายใน

เดือน ก.ค. 63

- คูNมือการบริหารความเสี่ยง

และแผนการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน

ประจําป� 2564 ได$รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ

และมีการเผยแพรNให$ผู$บริหาร

และพนักงาน

ภายในเดือน ก.ย. 63

100,000 คณะทํางาน/

คณะกรรมการ

กองทุน

3.2 ทบทวนแผนยุทธศาสตรการ

บริหารทรัพยากรบุคคลและ

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

ประจําป� 2564 เพื่อให$บุคลากรมี

ความรู$ความสามารถด$านการ

บริหารจัดการลงทุนและการ

พัฒนาตลาดตราสารหนี้

บุคลากรมีศักยภาพและความ

พร$อมสามารถขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตรได$

อยNางมีประสิทธิภาพ

1. สํารวจความต$องการเพิ่มศักยภาพในการทํางานของบุคลากร

2. วิเคราะหหลักสูตรที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพและความ

ต$องการของบุคลากร

3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร

4. บุคลากรเข$ารับการฝ�กอบรม

5. จัดทํารายงานและประเมินผลการฝ�กอบรม

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา

แผนยุทธศาสตรการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลและจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรประจําป� 

2564

ดําเนินการตามแผนได$ร$อยละ

 100 โดยที่มีผลการ

ดําเนินงานดีกวNาเปYาหมายทุก

แผนงาน และมีการจัดทํา

รายงานป2จจัยสําเร็จ ป2ญหา

อุปสรรคและข$อเสนอแนะ

200,000 คณะทํางาน

3.3 พัฒนาและปรับปรุง

โครงสร$างพื้นฐานด$านเทคโนโลยี

สารสนเทศในด$านการกํากับ

ติดตามผลการลงทุนเพื่อ

สนับสนุนภารกิจหลักของกองทุน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของ

บุคลากร และการกําหนด

นโยบายของผู$บริหาร

1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร$างพื้นฐานด$าน

เทคโนโลยีสารสนเทศในด$านการกํากับติดตามผลการลงทุน

2. วิเคราะหระบบการกํากับติดตามผลการลงทุนในป2จจุบัน

3. วางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศในด$านการกํากับติดตามผลการ

ลงทุนที่เหมาะสมกับ กปพ.

4. ดําเนินการจ$างที่ปรึกษาเพื่อจัดทําระบบสารสนเทศในด$านการกํากับ

ติดตามผลการลงทุน

5. ประเมินผลดําเนินงาน

ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาและปรับปรุงโครงสร$าง

พื้นฐานด$านเทคโนโลยี

สารสนเทศในด$านการกํากับ

ติดตามผลการลงทุน

มีระบบสารสนเทศในด$าน

การกํากับติดตามผลการ

ลงทุนให$เป)นไปตาม

กฎระเบียบที่เกี่ยวข$อง

200,000 คณะทํางาน

แผนงาน เปaาหมายเชิงยุทธศาสตร� ขั้นตอนการดําเนินการ ตัวชี้วัด เปaาหมาย
ระยะเวลาการดําเนินงาน

ผู'รับผิดชอบไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4


