
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 ำนโยบำยและกรอบกำร

ลงทุนประจ ำปี 2567 ท่ีเหมำะสม

กับสภำวะเศรษฐกิจและสภำวะ

ตลำดตรำสำรหน้ี รวมถึงกลยุทธ์

และแผนกำรลงทุนส ำหรับ 

LB233A และ LB236A ท่ีเอ้ือต่อ

กำรสร้ำงผลตอบแทนท่ีไม่ต่ ำกว่ำ

ตัวช้ีวัดท่ีก ำหนด

ช ำระคืนเงินต้นให้แก่

กระทรวงกำรคลังครบถ้วนและ

ทันตำมก ำหนด รวมท้ังสร้ำง

ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนเพ่ือ

ลดภำระหน้ีของประเทศ

1. ศึกษำกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกำร

ลงทุนของ กปพ.

2. วิเครำะห์สภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคต รวมถึง

สภำวะตลำดตรำสำรหน้ีท้ังในและต่ำงประเทศ

3. จัดท ำร่ำงนโยบำยและกรอบกำรลงทุนประจ ำปี 2567

4. เสนอร่ำงนโยบำยและกรอบกำรลงทุนประจ ำปี 2567 ต่อ

คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรลงทุน และเสนอต่อคณะกรรมกำรกองทุนฯ เพ่ือ

พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

5. เม่ือนโนบำยและกรอบกำรลงทุนผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

กองทุนฯ แล้ว แจ้งให้ผู้บริหำรสินทรัพย์ทรำบก่อนเร่ิมกำรลงทุนเพ่ือจัดท ำ

กลยุทธ์และแผนกำรลงทุน

6. จัดท ำร่ำงกลยุทธ์และแผนกำรลงทุนส ำหรับ LB233A และ LB236A 

เสนอคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรลงทุนและคณะกรรมกำรกองทุน

7. ก ำหนดตัวเทียบวัดท่ีสอดคล้องกับนโยบำยกรอบกำรลงทุนและระยะเวลำ

กำรลงทุนส ำหรับ LB233A และ LB236A

8. บริหำรจัดกำรกำรลงทุนตำมกลยุทธ์ท่ีก ำหนด

ระดับควำมส ำเร็จในกำร

จัดท ำนโยบำยและกรอบกำร

ลงทุนประจ ำปี 2567 ตำม

ระยะเวลำท่ีก ำหนด โดยกำร

ลงทุนส ำหรับ LB233A และ

 LB236A ได้รับผลตอบแทน

ไม่ต่ ำกว่ำ

80%ZRR+(20%ZRR+

AAA Corp Spread)

จัดท ำนโยบำยและกรอบกำร

ลงทุนประจ ำปี 2567 แล้วเสร็จ

ร้อยละ 100 และได้รับควำม

เห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

ภำยในเดือนกันยำยน 2566 

โดยมีผลตอบแทนจำกกำร

ลงทุนส ำหรับ LB233A และ 

LB236A เท่ำกับหรือสูงกว่ำ

ตัวช้ีวัด

             841,153.60 คณะท ำงำน/

คณะอนุกรรม

กำรด้ำนกำร

ลงทุน/

คณะกรรมกำร

กองทุน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจัดการการลงทุนเพ่ือรองรับความท้าทายในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ก ำกับติดตำมกำรลงทุนและ

ประเมินผลกำรลงทุนส ำหรับ 

LB233A และ LB236A ให้เป็นไป

ตำมนโยบำยและกรอบกำรลงทุน 

กรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง และ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

สำมำรถรองรับควำมเส่ียงจำก

กำรลงทุนท่ีเหมำะสมกับสภำวะ

เศรษฐกิจและสภำวะตลำดตรำ

สำรหน้ีได้ในหลำกหลำยมิติ

1. ช้ีแจงนโยบำยและกรอบกำรลงทุนประจ ำปีงบประมำณ 2566 ต่อ

ผู้บริหำรสินทรัพย์และผู้รับฝำกทรัพย์สิน

2. ก ำหนดมำตรกำร/บทลงโทษในกรณีท่ีผู้บริหำรสินทรัพย์ไม่สำมำรถ

ด ำเนินงำนได้ตำมท่ีก ำหนด

3. ผู้รับฝำกทรัพย์สินและผู้บริหำรสินทรัพย์รำยงำนผลสัดส่วนกำรลงทุนและ

กำรบริหำรควำมเส่ียงต่อ กปพ. เป็นรำยวันและรำยเดือน

4. คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรลงทุนพิจำรณำผลกำรลงทุนส ำหรับ LB233A 

และ LB236A เพ่ือก ำหนดวงเงินท่ีจะมอบให้ผู้บริหำรสินทรัพย์แต่ละรำย

บริหำรจัดกำรในรอบกำรลงทุนถัดไป

ระดับควำมส ำเร็จในกำร

ก ำกับติดตำมกำรลงทุนและ

ประเมินผลกำรลงทุนของ

ผู้บริหำรสินทรัพย์ภำยนอก

ส ำหรับ LB233A และ 

LB236A

ก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบ

ควำมถูกต้องของกำรลงทุนให้

เป็นไปตำมนโยบำยและกรอบ

กำรลงทุน กรอบกำรบริหำร

ควำมเส่ียง และกฎระเบียบท่ี

เก่ียวข้องได้ตำมหลักเกณฑ์ท่ี

ก ำหนดร้อยละ 100

884,553.60             คณะท ำงำน/

ผู้จัดกำร

กองทุน/

คณะกรรมกำร

กองทุน

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ข้ันตอนการด าเนินการ เป้าหมาย
ระยะเวลาการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4ตัวช้ีวัด



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.

1.3 จัดท ำรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนรำยเดือนและรำยไตร

มำส รวมถึงกำรจัดท ำบัญชีและ

งบกำรเงินให้ถูกต้องตำม

มำตรฐำนบัญชีและรูปแบบท่ี สตง.

 ก ำหนด เพ่ือให้กำรติดตำมกำร

ด ำเนินงำนและกำรลงทุนมีควำม

ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

สำมำรถรองรับควำมเส่ียงจำก

กำรลงทุนท่ีเหมำะสมกับสภำวะ

เศรษฐกิจและสภำวะตลำดตรำ

สำรหน้ีได้ในหลำกหลำยมิติ

1. รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรเบิกจ่ำยเงินรำยเดือนและเสนอ

ผู้จัดกำรกองทุนเพ่ือทรำบ

2. รวบรวมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำยและฐำนะ

กำรเงินรำยไตรมำสรำยไตรมำสเสนอต่อกรรมกำรกองทุน เพ่ือรำยงำนต่อ

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังเพ่ือทรำบ

3. รวบรวมข้อมูลกำรเบิกจ่ำย สถำนะกำรเงิน ท้ังด้ำนกำรด ำเนินงำนและ

กำรลงทุนเพ่ือรำยงำนต่อ สตง.

ระดับควำมส ำเร็จในกำร

จัดท ำรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนรำยเดือนและรำย

ไตรมำส รวมถึงกำรจัดท ำ

บัญชีและงบกำรเงินท่ีมี

ควำมถูกต้องและครบถ้วน

- จัดท ำรำยงำนรำยเดือนเสนอ

ผู้จัดกำรกองทุนภำยใน 10 วัน

ท 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

สำมำรถป้องกันควำมเส่ียงในกำร

ปรับโครงสร้ำงหน้ีสำธำรณะ

สร้ำงควำมเช่ือม่ันให้

สำธำรณชนท้ังในและ

ต่ำงประเทศในกำรบริหำรหน้ี

สำธำรณะของประเทศ

1. ประสำนงำนกับกระทรวงกำรคลังเก่ียวกับประมำณกำรระยะเวลำและ

วงเงินท่ีจะกู้เงินเพ่ือ Pre-Funding

2. ศึกษำและวิเครำะห์ตลำดตรำสำรหน้ีในประเทศ

3. จัดท ำแผนกำรลงทุนเพ่ือรองรับเงินกู้เพ่ือ Pre-Funding 

4. ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรลงทุนเพ่ือน ำไปปรับปรุงกำรจัดท ำแผนกำร

ลงทุน

ระดับควำมส ำเร็จในกำร

จัดท ำแผนกำรลงทุนตำม

วงเงินและระยะเวลำท่ีก ำหนด

กปพ. มีแผนกำรลงทุนเพ่ือ

รองรับกำร Pre-Funding 

ส ำหรับ LB233A และ LB236A

 ประมำณ 100,000 ลบ. โดย

แผนดังกล่ำวด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จก่อนเร่ิมกำรลงทุน

             967,053.60 คณะท ำงำน/

คณะอนุกรรม

กำรด้ำนกำร

ลงทุน/

คณะกรรมกำร

กองทุน

2.2 กำรสนับสนุนให้ตลำดตรำ

สำรหน้ีไทยมีกำรเติบโตอย่ำง

ต่อเน่ืองในทุกมิติ

เป็นเคร่ืองมือสนับสนุนกำรออก

พันธบัตรรัฐบำลเพ่ือสร้ำงอัตรำ

ดอกเบ้ียอ้ำงอิงและกำรสร้ำง

สภำพคล่องเพ่ือกำรพัฒนำ

ตลำดตรำสำรหน้ีในประเทศ

1. ติดตำมแผนกำรออกพันธบัตรรัฐบำลเพ่ือสร้ำงอัตรำดอกเบ้ียอ้ำงอิง 

(Benchmark Bond)

2. ประสำนงำนกับกระทรวงกำรคลังเพ่ือแจ้งผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำของ

 กปพ.

3. จัดท ำแผนกำรลงทุนเพ่ือรองรับเงินกู้เพ่ือ Pre-Funding เพ่ือให้

กระทรวงกำรคลังสำมำรถวำงแผนกำรออก Benchmark Bond เพ่ือสร้ำง

อัตรำดอกเบ้ียอ้ำงอิงในตลำดได้ตำมควำมจ ำเป็น

ระดับควำมส ำเร็จของกำร

สนับสนุนให้

กระทรวงกำรคลังสำมำรถ

ออก Benchmark Bond ให้

เพียงพอในกำรหล่อเล้ียง

ตลำด

กปพ. มีแผนกำรลงทุนท่ี

สนับสนุนให้กระทรวงกำรคลัง

สำมำรถออก Benchmark 

Bond เพ่ือให้ตลำดตรำสำรหน้ี

ไทยมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง

ในทุกมิติ ได้อย่ำงน้อยร้อยละ 

90 ของแผนกำรออก 

Benchmark Bond ในปี 2566

             967,053.60 คณะท ำงำน/

คณะอนุกรรม

กำรด้ำนกำร

ลงทุน

ระยะเวลาการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4แผนงาน เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ข้ันตอนการด าเนินการ เป้าหมายตัวช้ีวัด



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

ระยะยำวและคู่มือกำรบริหำร

ควำมเส่ียงท่ีชัดเจน ทันสมัยและ

เข้ำใจง่ำยเป็นประจ ำทุกปี จัดท ำ

แผนปฏิบัติกำรและแผนกำร

บริหำรควำมเส่ียงและควบคุม

ภำยในประจ ำปี 2567

องค์กรมีกำรบริหำรจัดกำร

ท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำล 

(Good Governance) และมี

แผนยุทธศำสตร์ท่ีตอบสนอง

พันธกิจและสนับสนุนกำร

ด ำเนินงำนของกองทุน

1. ส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังทำงตรง

และทำงอ้อม

2. วิเครำะห์ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือน ำมำใช้ประกอบกำร

ทบทวนและก ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้ำหมำย และแผนยุทธศำสตร์รวมถึง

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2567

3. ระบุควำมเส่ียงระดับองค์กรโดยมีเกณฑ์กำรพิจำรณำระบบกำรควบคุม

ภำยในท่ีเพียงพอ และวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ียังคงเหลืออยู่ในปีงบประมำณท่ี

ผ่ำนมำ

4. ทบทวนคู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียง และแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง

ประจ ำปี 2567 ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

 2567

- ระดับควำมส ำเร็จในกำร

ทบทวนแผนยุทธศำสตร์

ระยะยำว และกำรจัดท ำ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

2567 ตำมระยะเวลำท่ี

ก ำหนด

- ระดับควำมส ำเร็จในกำร

ทบทวนคู่มือกำรบริหำร

ควำมเส่ียง และกำรจัดท ำ

แผนกำรบริหำรควำมเส่ียง

และควบคุมภำยในประจ ำปี 

2567 ตำมระยะเวลำท่ี

ก ำหนด

- แผนยุทธศำสตร์ระยะยำว

และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

2567 ได้รับควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรภำยในเดือน 

ส.ค. 66

- คู่มือกำรบริหำรควำมเส่ียง

และแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง

และควบคุมภำยในประจ ำปี 

2567 ได้รับควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรและมีกำร

เผยแพร่ภำยในเดือน มี.ค. 66

452,833.60             คณะท ำงำน/

คณะกรรมกำร

กองทุน

3.2 ทบทวนแผนกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคลระยะยำว และ

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปี 2567

บุคลำกรมีศักยภำพและควำม

พร้อมสำมำรถขับเคล่ือนกำร

ด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ

1. ส ำรวจควำมต้องกำรเพ่ิมศักยภำพในกำรท ำงำนของบุคลำกร

2. วิเครำะห์หลักสูตรท่ีเหมำะสมกับกำรพัฒนำศักยภำพและควำมต้องกำร

ของบุคลำกร

3. เสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมัติจัดอบรมเพ่ิมศักยภำพบุคลำกร

4. บุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม

5. จัดท ำรำยงำนและประเมินผลกำรฝึกอบรม

ระดับควำมส ำเร็จในกำร

จัดท ำแผนกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคลระยะยำว 

และแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร

บริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ประจ ำปี 2567 ตำม

ระยะเวลำท่ีก ำหนด

แผนกำรบริหำรทรัพยำกร

บุคคลระยะยำว และ

แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล ประจ ำปี 

2567 ได้รับควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรภำยในเดือน 

ก.ย. 66

407,333.60             คณะท ำงำน

3.3 ทบทวนแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล

ระยะยำว และแผนปฏิบัติกำร

ดิจิทัล ประจ ำปี 2567

มีระบบดิจิทัลท่ีสนับสนุนกำร

ปฏิบัติงำนของบุคลำกร และ

กำรก ำหนดนโยบำยของผู้บริหำร

1. ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำระบบดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ

บุคลำกร และกำรก ำหนดนโยบำยของผู้บริหำร

2. ทบทวนแผนให้สอดคล้องกับแผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศไทยรวมถึงกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

3. แสดงให้เห็นถึงควำมเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำสตร์ส ำคัญ

 โดยมีองค์ประกอบท่ีดีครบถ้วน

4. ประเมินผลลัพธ์ของกำรพัฒนำระบบดิจิทัล และจัดท ำข้อเสนอแนะ

ส ำหรับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้งำนและกำรพัฒนำระบบดิจิทัล

ระดับควำมส ำเร็จในกำร

จัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล

ระยะยำว และแผนปฏิบัติ

กำรดิจิทัล ประจ ำปี 2567 

ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด

แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลระยะยำว

 และแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล 

ประจ ำปี 2567 ได้รับควำม

เห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

ภำยในเดือน ก.ย. 66

407,333.60             คณะท ำงำน

ตัวช้ีวัดแผนงาน เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ข้ันตอนการด าเนินการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาการด าเนินงาน

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4


