
 
 

แผนยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2565 และแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ 2564 หน้า 23 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
 
 
 

 
 
 

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
1.1 จัดท ำนโยบำยและกรอบ

กำรลงทุนประจ ำปี 2565 ท่ี

เหมำะสมกับสภำวะเศรษฐกิจ

และสภำวะตลำดตรำสำรหน้ี 

รวมถึงกลยุทธ์และแผนกำร

ลงทุนส ำหรับ LB21DA ท่ีเอ้ือ

ต่อกำรสร้ำงผลตอบแทนท่ีไมต่่ ำ

กว่ำตัวชีวั้ดท่ีก ำหนด

ช ำระคืนเงินต้นให้แก่

กระทรวงกำรคลังครบถ้วน

และทันตำมก ำหนด รวมท้ัง

สร้ำงผลตอบแทนจำกกำร

ลงทุนเพ่ือลดภำระหน้ีของ

ประเทศ

1. ศึกษำกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำร

กำรลงทุนของ กปพ.

2. วิเครำะห์สภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคต รวมถึง

สภำวะตลำดตรำสำรหน้ีท้ังในและต่ำงประเทศ

3. จัดท ำร่ำงนโยบำยและกรอบกำรลงทุนประจ ำปี 2565

4. เสนอร่ำงนโยบำยและกรอบกำรลงทุนประจ ำปี 2565 ต่อ

คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรลงทุน และเสนอต่อคณะกรรมกำรกองทุนฯ 

เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

5. เมือ่นโนบำยและกรอบกำรลงทุนผ่ำนควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรกองทุนฯ แล้ว แจ้งให้ผู้บริหำรสินทรัพย์ทรำบก่อนเร่ิม

กำรลงทุนเพ่ือจัดท ำกลยุทธ์และแผนกำรลงทุน

6. จัดท ำร่ำงกลยุทธ์และแผนกำรลงทุนส ำหรับ LB21DA เสนอ

คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรลงทุนและคณะกรรมกำรกองทุน

7. ก ำหนดตัวเทียบวัดท่ีสอดคล้องกับนโยบำยกรอบกำรลงทุนและ

ระยะเวลำกำรลงทุนส ำหรับ LB21DA

8. บริหำรจัดกำรกำรลงทุนตำมกลยุทธ์ท่ีก ำหนด

จัดท ำนโยบำยและกรอบกำร

ลงทุนประจ ำปี 2565 แล้ว

เสร็จ และได้รับควำม

เห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

ภำยในเดือนกันยำยน 2564 

โดยมผีลตอบแทนจำกกำร

ลงทุนส ำหรับLB21DA 

เท่ำกับหรือสูงกว่ำตัวชีวั้ด

ระดับควำมส ำเร็จในกำร

จัดท ำนโยบำยและกรอบ

กำรลงทุนประจ ำปี 2565 

โดยกำรลงทุนส ำหรับ 

LB21DA ได้รับ

ผลตอบแทนไมต่่ ำกว่ำ

80%ZRR+(20%ZRR+AA

A Corp Spread)

  847,100 คณะท ำงำน/

คณะอนุกรรม

กำรด้ำนกำร

ลงทุน/

คณะกรรมกำร

กองทุน

ระยะเวลาการด าเนินงาน

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4แผนงาน เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ข้ันตอนการด าเนินการ ตัวช้ีวัดเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
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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
1.2 ก ำกับติดตำมกำรลงทุน

และประเมนิผลกำรลงทุน

ส ำหรับ LB21DA ให้เป็นไป

ตำมนโยบำยและกรอบกำร

ลงทุน กรอบกำรบริหำรควำม

เส่ียง และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

สำมำรถรองรับควำมเส่ียงจำก

กำรลงทุนท่ีเหมำะสมกับ

สภำวะเศรษฐกิจและสภำวะ

ตลำดตรำสำรหน้ีได้ใน

หลำกหลำยมติิ

1. ชีแ้จงนโยบำยและกรอบกำรลงทุนประจ ำปีงบประมำณ 2564 ต่อ

ผู้บริหำรสินทรัพย์และผู้รับฝำกทรัพย์สิน

2. ก ำหนดมำตรกำร/บทลงโทษในกรณีท่ีผู้บริหำรสินทรัพย์ไมส่ำมำรถ

ด ำเนินงำนได้ตำมท่ีก ำหนด

3. ผู้รับฝำกทรัพย์สินและผู้บริหำรสินทรัพย์รำยงำนผลสัดส่วนกำร

ลงทุนและกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อ กปพ. เป็นรำยวันและรำยเดือน

4. คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรลงทุนพิจำรณำผลกำรลงทุนส ำหรับ 

LB21DA เพ่ือก ำหนดวงเงินท่ีจะมอบให้ผู้บริหำรสินทรัพย์แต่ละรำย

บริหำรจัดกำรในรอบกำรลงทุนถัดไป

ก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบ

ควำมถูกต้องของกำรลงทุนให้

เป็นไปตำมนโยบำยและ

กรอบกำรลงทุน กรอบกำร

บริหำรควำมเส่ียง และ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

ระดับควำมส ำเร็จในกำร

ก ำกับติดตำมกำรลงทุน

และประเมนิผลกำรลงทุน

ของผู้บริหำรสินทรัพย์

ภำยนอกส ำหรับ LB21DA

576,580 คณะท ำงำน/

ผู้จัดกำร

กองทุน/

คณะกรรมกำร

กองทุน

1.3 จัดท ำรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนรำยเดือนและรำย

ไตรมำส รวมถึงกำรจัดท ำบัญชี

และงบกำรเงินให้ถูกต้องตำม

มำตรฐำนบัญชีและรูปแบบท่ี 

สตง. ก ำหนด เพ่ือให้กำร

ติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำร

ลงทุนมคีวำมถูกต้อง โปร่งใส 

และตรวจสอบได้

สำมำรถรองรับควำมเส่ียงจำก

กำรลงทุนท่ีเหมำะสมกับ

สภำวะเศรษฐกิจและสภำวะ

ตลำดตรำสำรหน้ีได้ใน

หลำกหลำยมติิ

1. รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรเบิกจ่ำยเงินรำยเดือนและ

เสนอผู้จัดกำรกองทุนเพ่ือทรำบ

2. รวบรวมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำยและ

ฐำนะกำรเงินรำยไตรมำสรำยไตรมำสเสนอต่อกรรมกำรกองทุน เพ่ือ

รำยงำนต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังเพ่ือทรำบ

3. รวบรวมข้อมลูกำรเบิกจ่ำย สถำนะกำรเงิน ท้ังด้ำนกำรด ำเนินงำน

และกำรลงทุนเพ่ือรำยงำนต่อ สตง .

- จัดท ำรำยงำนรำยเดือน

เสนอผู้จัดกำรกองทุนภำยใน

 10 วันท ำกำรของเดือนถัดไป

- จัดท ำรำยงำนรำยไตรมำส

เสนอรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงกำรคลังภำยใน 45 

วันนับแต่ส้ินสุดไตรมำส

- จัดท ำงบกำรเงินส่ง สตง. 

ภำยใน 60 วันหลังส้ินสุด

ปีงบประมำณ

ระยะเวลำในกำรจัดท ำ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

รำยเดือนและรำยไตรมำส 

รวมถึงกำรจัดท ำบัญชีและ

งบกำรเงินท่ีมคีวำมถูกต้อง

และครบถ้วน

576,580 คณะท ำงำน

แผนงาน เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ข้ันตอนการด าเนินการ ตัวช้ีวัดเป้าหมาย

ระยะเวลาการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
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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 2 การสร้างความเช่ือม่ันในศักยภาพของประเทศในการบริหารหน้ีสาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหน้ีให้เติบโตอย่างย่ังยืน
2.1 ก ำหนดแผนกำรลงทุนท่ี

สำมำรถป้องกันควำมเส่ียงใน

กำรปรับโครงสร้ำงหน้ีสำธำรณะ

สร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้

สำธำรณชนท้ังในและ

ต่ำงประเทศในกำรบริหำรหน้ี

สำธำรณะของประเทศ

1. ประสำนงำนกับกระทรวงกำรคลังเก่ียวกับประมำณกำรระยะเวลำ

และวงเงินท่ีจะกู้เงินเพ่ือ Pre-Funding

2. ศึกษำและวิเครำะห์ตลำดตรำสำรหน้ีในประเทศ

3. จัดท ำแผนกำรลงทุนเพ่ือรองรับเงินกู้เพ่ือ Pre-Funding เพ่ือให้

กระทรวงกำรคลังสำมำรถวำงแผนกำรออก Benchmark Bond เพ่ือ

สร้ำงอัตรำดอกเบ้ียอ้ำงอิงในตลำดได้ตำมควำมจ ำเป็น

กปพ. มแีผนกำรลงทุนเพ่ือ

รองรับกำร Pre-Funding ท่ี

เกิดจำกกำรออก 

Benchmark Bond ขนำด

ใหญ่ของกระทรวงกำรคลัง

โดยในปีงบประมำณ 2564 

กปพ. จะได้รับเงิน Pre – 

Funding จำก LB21DA 

ประมำณ 120,000 ลบ. โดย

แผนดังกล่ำวด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จก่อนเร่ิมกำรลงทุน

ระดับควำมส ำเร็จในกำร

จัดท ำแผนกำรลงทุน

412,500 คณะท ำงำน/

คณะอนุกรรม

กำรด้ำนกำร

ลงทุน/

คณะกรรมกำร

กองทุน

2.2 ศึกษำแนวทำงกำรบริหำร

จัดกำรลงทุนด้วยระบบ

ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial 

Intelligence: AI)

เป็นเคร่ืองมอืสนับสนุนกำร

ออกพันธบัตรรัฐบำลเพ่ือสร้ำง

อัตรำดอกเบ้ียอ้ำงอิงและกำร

สร้ำงสภำพคล่องเพ่ือกำร

พัฒนำตลำดตรำสำรหน้ีใน

ประเทศ

1. รวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรลงทุนด้วยระบบ

ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)

2. ศึกษำกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง

กับกำรบริหำรจัดกำรกำรลงทุนของ กปพ.

3. วิเครำะห์รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรลงทุนด้วยระบบปัญญำประดิษฐ์ 

(Artificial Intelligence: AI) เพ่ือให้สำมำรถวิเครำะห์ข้อมลูเชิงลึกได้

เป็นจ ำนวนมำกและปรับกำรวิเครำะห์ข้อมลูได้หลำยมมุมอง

4. จัดท ำผลกำรศึกษำ

5. น ำเสนอผลต่อคณะกรรมกำรกองทุน

สำมำรถด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

ตำมแผนกำรปฏิบัติงำนคิด

เป็นร้อยละ 100 และเสนอ

คณะกรรมกำรกองทุน 

ภำยในเดือนกันยำยน 2564

ระดับควำมส ำเร็จใน

กำรศึกษำแนวทำงกำร

บริหำรจัดกำรลงทุนด้วย

ระบบปัญญำประดิษฐ์ 

(Artificial Intelligence: AI)

997,300 คณะท ำงำน/

คณะกรรมกำร

กองทุน

แผนงาน เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดเป้าหมาย
ระยะเวลาการด าเนินงาน

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 ผู้รับผิดชอบข้ันตอนการด าเนินการ
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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 2 การสร้างความเช่ือม่ันในศักยภาพของประเทศในการบริหารหน้ีสาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหน้ีให้เติบโตอย่างย่ังยืน
2.3 จัดท ำแผนประชำสัมพันธ์

และให้ควำมรู้สำธำรณชนถึง

ควำมส ำคัญของ กปพ. ท่ีมต่ีอ

ควำมน่ำเชือ่ถือของประเทศ

และกำรเติบโตของตลำดตรำ

สำรหน้ี รวมถึงจัดท ำผลงำน

ทำงวิชำกำรเผยแพร่ผ่ำน

ช่องทำงท่ีมปีระสิทธิภำพและ

ประสิทธิผล

สร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้

สำธำรณชนท้ังในและ

ต่ำงประเทศในกำรบริหำรหน้ี

สำธำรณะของประเทศ

1. วำงแผนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือประชำสัมพันธ์องค์กร

2. จัดท ำ Facebook Page เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์

3. ประสำนงำนกับกระทรวงกำรคลังเพ่ือขอร่วมออกบูธในงำน Money

 Expo 2021

4. ประสำนงำนกับกรมบัญชีกลำงเพ่ือขอร่วมออกบูธในงำนมอบรำงวัล

ทุนหมนุเวียนดีเด่น ประจ ำปี 2564

5. จัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์ท่ีบูธและ Facebook Page โดยมกีำร

มอบของรำงวัลเพ่ือจูงใจ

6. เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรบนเว็บไซต์ของ กปพ.

สำมำรถด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

ตำมแผนกำรปฏิบัติงำนคิด

เป็นร้อยละ 100 

ระดับควำมส ำเร็จของกำร

จัดท ำและด ำเนินกำรตำม

แผนประชำสัมพันธ์

0 คณะท ำงำน

ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ระยะเวลาการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบไตรมาสท่ี 1แผนงาน เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ข้ันตอนการด าเนินการ ตัวช้ีวัดเป้าหมาย
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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
3.1 ทบทวนแผนยุทธศำสตร์

ระยะยำวและคู่มอืกำรบริหำร

ควำมเส่ียงท่ีชัดเจน ทันสมยัและ

เข้ำใจง่ำยเป็นประจ ำทุกปี 

จัดท ำแผนปฏิบัติกำรและ

แผนกำรบริหำรควำมเส่ียงและ

ควบคุมภำยในประจ ำปี 2565 

ท่ีมเีป้ำหมำยชัดเจน รวมถึง

ติดตำมและประเมนิผลกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนอย่ำง

เพียงพอและสม่ ำเสมอ

องค์กรมกีำรบริหำรจัดกำร

ท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำล 

(Good Governance) และมี

แผนยุทธศำสตร์ท่ีตอบสนอง

พันธกิจและสนับสนุนกำร

ด ำเนินงำนของกองทุน

1. ส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรหลักและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียท้ัง

ทำงตรงและทำงอ้อม

2. วิเครำะห์ข้อคิดเห็นของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียเพ่ือน ำมำใช้ประกอบกำร

ทบทวนและก ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้ำหมำย และแผนยุทธศำสตร์

รวมถึงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2564

3. ระบุควำมเส่ียงระดับองค์กรโดยมเีกณฑ์กำรพิจำรณำระบบกำร

ควบคุมภำยในท่ีเพียงพอ และวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ียังคงเหลืออยู่ใน

ปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

4. ทบทวนคู่มอืกำรบริหำรควำมเส่ียง และแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง

ประจ ำปี 2565 ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปี 2565

- แผนยุทธศำสตร์ระยะยำว

และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

 2565 ได้รับควำมเห็นชอบ

จำกคณะกรรมกำรภำยใน

เดือน ก.ค. 64

- คู่มอืกำรบริหำรควำมเส่ียง

และแผนกำรบริหำรควำม

เส่ียงและควบคุมภำยใน

ประจ ำปี 2565 ได้รับควำม

เห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

และมกีำรเผยแพร่ให้

ผู้บริหำรและพนักงำนภำยใน

เดือน ก.ย. 64

- ระดับควำมส ำเร็จในกำร

ทบทวนแผนยุทธศำสตร์

ระยะยำว และกำรจัดท ำ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

2565

- ระดับควำมส ำเร็จในกำร

ทบทวนคู่มอืกำรบริหำร

ควำมเส่ียง และกำรจัดท ำ

แผนกำรบริหำรควำมเส่ียง

และควบคุมภำยใน

ประจ ำปี 2565

86,800 คณะท ำงำน/

คณะกรรมกำร

กองทุน

3.2 ทบทวนแผนยุทธศำสตร์

กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

และจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร

ประจ ำปี 2565 เพ่ือให้บุคลำกร

มคีวำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรลงทุนและกำร

พัฒนำตลำดตรำสำรหน้ี

บุคลำกรมศัีกยภำพและควำม

พร้อมสำมำรถขับเคล่ือนกำร

ด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ได้

อย่ำงมปีระสิทธิภำพ

1. ส ำรวจควำมต้องกำรเพ่ิมศักยภำพในกำรท ำงำนของบุคลำกร

2. วิเครำะห์หลักสูตรท่ีเหมำะสมกับกำรพัฒนำศักยภำพและควำม

ต้องกำรของบุคลำกร

3. เสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมติัจัดอบรมเพ่ิมศักยภำพบุคลำกร

4. บุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม

5. จัดท ำรำยงำนและประเมนิผลกำรฝึกอบรม

ด ำเนินกำรตำมแผนได้ร้อยละ

 100 โดยท่ีมผีลกำร

ด ำเนินงำนดีกว่ำเป้ำหมำย

ทุกแผนงำน และมกีำรจัดท ำ

รำยงำนปัจจัยส ำเร็จ ปัญหำ

อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ระดับควำมส ำเร็จในกำร

จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำร

บริหำรทรัพยำกรบุคคล

และจัดท ำแผนพัฒนำ

บุคลำกรประจ ำปี 2565

150,000 คณะท ำงำน

แผนงาน เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ข้ันตอนการด าเนินการ ตัวช้ีวัดเป้าหมาย
ระยะเวลาการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
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งบประมาณ

ค่าใช้จา่ย

(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
3.3 พัฒนำและปรับปรุง

โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศในด้ำน

กำรก ำกับติดตำมผลกำรลงทุน

เพ่ือสนับสนุนภำรกิจหลักของ

กองทุน

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ

บุคลำกร และกำรก ำหนด

นโยบำยของผู้บริหำร

1. ศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศในด้ำนกำรก ำกับติดตำมผลกำรลงทุน

2. วิเครำะห์ระบบกำรก ำกับติดตำมผลกำรลงทุนในปัจจุบัน

3. วำงแผนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศในด้ำนกำรก ำกับติดตำมผลกำร

ลงทุนท่ีเหมำะสมกับ กปพ.

4. ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศในด้ำนกำรก ำกับติดตำม

ผลกำรลงทุน

5. ประเมนิผลกำรด ำเนินงำน

มรีะบบสำรสนเทศในด้ำน

กำรก ำกับติดตำมผลกำร

ลงทุนให้เป็นไปตำม

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

ระดับควำมส ำเร็จของกำร

จัดท ำแผนพัฒนำและ

ปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ในด้ำนกำรก ำกับติดตำม

ผลกำรลงทุน

0 คณะท ำงำน

แผนงาน เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ข้ันตอนการด าเนินการ ตัวช้ีวัดเป้าหมาย
ระยะเวลาการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4


