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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
 

 

 
 
 
 

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 1,734,130.00   
1.1 จัดท ำนโยบำยและกรอบกำร

ลงทุนประจ ำปี 2566 ท่ีเหมำะสม

กับสภำวะเศรษฐกิจและสภำวะ

ตลำดตรำสำรหนี้ รวมถึงกลยุทธ์และ

แผนกำรลงทุนส ำหรับ LB226A ท่ี

เอ้ือต่อกำรสร้ำงผลตอบแทนท่ีไมต่่ ำ

กว่ำตัวชีวั้ดท่ีก ำหนด

ช ำระคืนเงินต้นให้แก่

กระทรวงกำรคลังครบถ้วนและทัน

ตำมก ำหนด รวมท้ังสร้ำง

ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนเพ่ือลด

ภำระหนี้ของประเทศ

1. ศึกษำกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกำรลงทุน

ของ กปพ.

2. วิเครำะห์สภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคต รวมถึงสภำวะ

ตลำดตรำสำรหนี้ท้ังในและต่ำงประเทศ

3. จัดท ำร่ำงนโยบำยและกรอบกำรลงทุนประจ ำปี 2566

4. เสนอร่ำงนโยบำยและกรอบกำรลงทุนประจ ำปี 2566 ต่อคณะอนุกรรมกำร

ด้ำนกำรลงทุน และเสนอต่อคณะกรรมกำรกองทุนฯ เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

5. เมือ่นโนบำยและกรอบกำรลงทุนผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกองทุนฯ

 แล้ว แจ้งให้ผู้บริหำรสินทรัพย์ทรำบก่อนเร่ิมกำรลงทุนเพ่ือจัดท ำกลยุทธ์และ

แผนกำรลงทุน

6. จัดท ำร่ำงกลยุทธ์และแผนกำรลงทุนส ำหรับ LB226A เสนอคณะอนุกรรมกำร

ด้ำนกำรลงทุนและคณะกรรมกำรกองทุน

7. ก ำหนดตัวเทียบวัดท่ีสอดคล้องกับนโยบำยกรอบกำรลงทุนและระยะเวลำกำร

ลงทุนส ำหรับ LB226A

8. บริหำรจัดกำรกำรลงทุนตำมกลยุทธ์ท่ีก ำหนด

จัดท ำนโยบำยและกรอบกำร

ลงทุนประจ ำปี 2566 แล้วเสร็จ 

และได้รับควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรภำยในเดือน

กันยำยน 2565 โดยมี

ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนส ำหรับ

 LB226A เท่ำกับหรือสูงกว่ำ

ตัวชีวั้ด

ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำ

นโยบำยและกรอบกำรลงทุน

ประจ ำปี 2566 ตำม

ระยะเวลำท่ีก ำหนดร้อยละ 

100 โดยกำรลงทุนส ำหรับ 

LB226A ได้รับผลตอบแทนไม่

ต่ ำกว่ำ

80%ZRR+(20%ZRR+AAA 

Corp Spread)

           595,165.00 คณะท ำงำน/

คณะอนุกรรม

กำรด้ำนกำร

ลงทุน/

คณะกรรมกำร

กองทุน

1.2 ก ำกับติดตำมกำรลงทุนและ

ประเมนิผลกำรลงทุนส ำหรับ 

LB226A ให้เป็นไปตำมนโยบำยและ

กรอบกำรลงทุน กรอบกำรบริหำร

ควำมเส่ียง และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

สำมำรถรองรับควำมเส่ียงจำกกำร

ลงทุนท่ีเหมำะสมกับสภำวะ

เศรษฐกิจและสภำวะตลำดตรำ

สำรหนี้ได้ในหลำกหลำยมติิ

1. ชีแ้จงนโยบำยและกรอบกำรลงทุนประจ ำปีงบประมำณ 2565 ต่อผู้บริหำร

สินทรัพย์และผู้รับฝำกทรัพย์สิน

2. ก ำหนดมำตรกำร/บทลงโทษในกรณีท่ีผู้บริหำรสินทรัพย์ไมส่ำมำรถด ำเนินงำน

ได้ตำมท่ีก ำหนด

3. ผู้รับฝำกทรัพย์สินและผู้บริหำรสินทรัพย์รำยงำนผลสัดส่วนกำรลงทุนและกำร

บริหำรควำมเส่ียงต่อ กปพ. เป็นรำยวันและรำยเดือน

4. คณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรลงทุนพิจำรณำผลกำรลงทุนส ำหรับ LB226A เพ่ือ

ก ำหนดวงเงินท่ีจะมอบให้ผู้บริหำรสินทรัพย์แต่ละรำยบริหำรจัดกำรในรอบกำร

ลงทุนถัดไป

ก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบ

ควำมถูกต้องของกำรลงทุนให้

เป็นไปตำมนโยบำยและกรอบ

กำรลงทุน กรอบกำรบริหำรควำม

เส่ียง และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

ระดับควำมส ำเร็จในกำรก ำกับ

ติดตำมกำรลงทุนและ

ประเมนิผลกำรลงทุนของ

ผู้บริหำรสินทรัพย์ภำยนอก

ส ำหรับ LB226A ตำม

หลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดร้อยละ 

100

595,165.00           คณะท ำงำน/

ผู้จัดกำรกองทุน/

คณะกรรมกำร

กองทุน

แผนงาน เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ข้ันตอนการด าเนินการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ระยะเวลาการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
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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
1.3 คัดเลือกผู้บริหำรสินทรัพย์และ

ผู้รับฝำกทรัพย์สินท่ีมคีวำมรู้ควำม

เชีย่วชำญในกำรบริหำรจัดกำรลงทุ

เพ่ือให้กำรลงทุนของ กปพ. เป็นไป

อย่ำงมปีระสิทธิภำพ สร้ำง

สภำพแวดล้อมท่ีมกีำรแข่งขันของ

ผู้บริหำรสินทรัพย์เพ่ือให้ได้รับ

ผลตอบแทนสูงสุด

สำมำรถรองรับควำมเส่ียงจำกกำร

ลงทุนท่ีเหมำะสมกับสภำวะ

เศรษฐกิจและสภำวะตลำดตรำ

สำรหนี้ได้ในหลำกหลำยมติิ

1. ศึกษำกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกำรลงทุน 

และกำรคัดเลือกผู้บริหำรสินทรัพย์และผู้รับฝำกทรัพย์สิน ของ กปพ.

2. เสนอเหตุผล ควำมจ ำเป็น ขอบเขตของงำนโดยละเอียด ประมำณกำรวงเงิน

บริหำร ประมำณกำรวงเงินจ้ำง วิธีกำรคัดเลือก และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องต่อ

คณะกรรมกำรกองทุนฯ เพ่ือให้ควำมเห็นชอบกำรด ำเนินกำรจ้ำง

3. ด ำเนินกำรคัดเลือกผู้บริหำรสินทรัพย์และผู้รับฝำกทรัพย์สิน

4. เสนอผลกำรคัดเลือกต่อผู้จัดกำรกองทุนฯ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรกองทุนฯ 

ให้ควำมเห็นชอบกำรว่ำจ้ำง

สำมำรถคัดเลือกผู้บริหำร

สินทรัพย์และผู้รับฝำกทรัพย์สิน

ให้แล้วเสร็จได้ภำยในเดือน

กันยำยน 2565

มผู้ีบริหำรสินทรัพย์และผู้รับ

ฝำกทรัพย์สิน เพ่ือท ำหน้ำท่ี

บริหำรจัดกำรกำรลงทุนในปี 

2566 - 2568 ภำยใน

ระยะเวลำท่ีก ำหนด

212,800.00           คณะท ำงำน/

คณะกรมกำร

คัดเลือกผู้บริหำร

สินทรัพย์และ

ผู้รับฝำก

ทรัพย์สิน/

ผู้จัดกำรกองทุน

1.4 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

รำยเดือนและรำยไตรมำส รวมถึง

กำรจัดท ำบัญชีและงบกำรเงินให้

ถูกต้องตำมมำตรฐำนบัญชีและ

รูปแบบท่ี สตง. ก ำหนด เพ่ือให้กำร

ติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำร

ลงทุนมคีวำมถูกต้อง โปร่งใส และ

ตรวจสอบได้

สำมำรถรองรับควำมเส่ียงจำกกำร

ลงทุนท่ีเหมำะสมกับสภำวะ

เศรษฐกิจและสภำวะตลำดตรำ

สำรหนี้ได้ในหลำกหลำยมติิ

1. รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรเบิกจ่ำยเงินรำยเดือนและเสนอผู้จัดกำร

กองทุนเพ่ือทรำบ

2. รวบรวมและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรเบิกจ่ำยและฐำนะกำรเงิน

รำยไตรมำสรำยไตรมำสเสนอต่อกรรมกำรกองทุน เพ่ือรำยงำนต่อรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงกำรคลังเพ่ือทรำบ

3. รวบรวมข้อมลูกำรเบิกจ่ำย สถำนะกำรเงิน ท้ังด้ำนกำรด ำเนินงำนและกำรลงทุน

เพ่ือรำยงำนต่อ สตง.

- จัดท ำรำยงำนรำยเดือนเสนอ

ผู้จัดกำรกองทุนภำยใน 10 วันท ำ

กำรของเดือนถัดไป

- จัดท ำรำยงำนรำยไตรมำสเสนอ

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง

ภำยใน 45 วันนับแต่ส้ินสุดไตรมำส

- จัดท ำงบกำรเงินส่ง สตง. ภำยใน

 60 วันหลังส้ินสุดปีงบประมำณ

ระยะเวลำในกำรจัดท ำ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำย

เดือนและรำยไตรมำส รวมถึง

กำรจัดท ำบัญชีและงบกำรเงิน

ท่ีมคีวำมถูกต้องและครบถ้วน 

ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดร้อยละ

 100

331,000.00           คณะท ำงำน

แผนงาน เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ข้ันตอนการด าเนินการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ระยะเวลาการด าเนินงาน
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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 1,123,800.00   
2.1 กำรสนับสนุนให้ตลำดตรำสำร

หนี้ไทยมกีำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องใน

ทุกมติิ

เป็นเคร่ืองมอืสนับสนุนกำรออก

พันธบัตรรัฐบำลเพ่ือสร้ำงอัตรำ

ดอกเบ้ียอ้ำงอิงและกำรสร้ำง

สภำพคล่องเพ่ือกำรพัฒนำตลำด

ตรำสำรหนี้ในประเทศ

1. ติดตำมแผนกำรออกพันธบัตรรัฐบำลเพ่ือสร้ำงอัตรำดอกเบ้ียอ้ำงอิง 

(Benchmark Bond)

2. ประสำนงำนกับกระทรวงกำรคลังเพ่ือแจ้งผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำของ กปพ .

3. จัดท ำแผนกำรลงทุนเพ่ือรองรับเงินกู้เพ่ือ Pre-Funding เพ่ือให้

กระทรวงกำรคลังสำมำรถวำงแผนกำรออก Benchmark Bond เพ่ือสร้ำงอัตรำ

ดอกเบ้ียอ้ำงอิงในตลำดได้ตำมควำมจ ำเป็น

กปพ. มแีผนกำรลงทุนท่ี

สนับสนุนให้กระทรวงกำรคลัง

สำมำรถออก Benchmark Bond 

ให้เพียงพอในกำรหล่อเล้ียงตลำด

ได้ ตำมแผนท่ีก ำหนดไมน่้อยกว่ำ 

360,000 ล้ำนบำท

ระดับควำมส ำเร็จของกำร

สนับสนุนให้กระทรวงกำรคลัง

สำมำรถออก Benchmark 

Bond ให้เพียงพอในกำรหล่อ

เล้ียงตลำดได้ตำมแผนท่ี

ก ำหนดร้อยละ 100

           561,900.00 คณะท ำงำน/

คณะอนุกรรม

กำรด้ำนกำรลงทุน

2.2 จัดท ำแผนประชำสัมพันธ์องค์กร

 รวมท้ังเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำน

และผลงำนทำงวิชำกำร

สร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้สำธำรณชนท้ัง

ในและต่ำงประเทศในกำรบริหำร

หนี้สำธำรณะของประเทศ

1. ส ำรวจควำมต้องกำรของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียถึงควำมพึงพอใจใน ช่องทำงกำร

เผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำน รวมถึงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

website ของ กปพ.

2. วำงแผนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือประชำสัมพันธ์องค์กร

3. เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรบนเว็บไซต์ของ กปพ. ในรูปแบบท่ีน่ำสนใจ

สำมำรถด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำม

แผนกำรปฏิบัติงำนคิดเป็นร้อยละ

 100 

ระดับควำมส ำเร็จของกำร

จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผน

ประชำสัมพันธ์ภำยใน

ระยะเวลำท่ีก ำหนดร้อยละ 100

           561,900.00 คณะท ำงำน

ผู้รับผิดชอบไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4ตัวช้ีวัด

ระยะเวลาการด าเนินงาน

แผนงาน เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ข้ันตอนการด าเนินการ เป้าหมาย
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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 1,071,608.80     

3.1 ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ระยะ

ยำวและคู่มอืกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ี

ชัดเจน ทันสมยัและเข้ำใจง่ำยเป็น

ประจ ำทุกปี จัดท ำแผนปฏิบัติกำร

และแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงและ

ควบคุมภำยในประจ ำปี 2566 ท่ีมี

เป้ำหมำยชัดเจน รวมถึงติดตำมและ

ประเมนิผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน

อย่ำงเพียงพอและสม่ ำเสมอ

องค์กรมกีำรบริหำรจัดกำร

ท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำล (Good 

Governance) และมแีผน

ยุทธศำสตร์ท่ีตอบสนองพันธกิจ

และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ

กองทุน

1. ส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรหลักและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียท้ังทำงตรงและ

ทำงอ้อม

2. วิเครำะห์ข้อคิดเห็นของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียเพ่ือน ำมำใช้ประกอบกำรทบทวน

และก ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้ำหมำย และแผนยุทธศำสตร์รวมถึงแผนปฏิบัติ

กำรประจ ำปี 2566

3. ระบุควำมเส่ียงระดับองค์กรโดยมเีกณฑ์กำรพิจำรณำระบบกำรควบคุมภำยในท่ี

เพียงพอ และวิเครำะห์ควำมเส่ียงท่ียังคงเหลืออยู่ในปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ

4. ทบทวนคู่มอืกำรบริหำรควำมเส่ียง และแผนกำรบริหำรควำมเส่ียงประจ ำปี 

2566 ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2566

- แผนยุทธศำสตร์ระยะยำวและ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2566 

ได้รับควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรภำยในเดือน ส.ค. 

65

- คู่มอืกำรบริหำรควำมเส่ียงและ

แผนกำรบริหำรควำมเส่ียงและ

ควบคุมภำยในประจ ำปี 2566 

ได้รับควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรและมกีำรเผยแพร่

ภำยในเดือน ก.ย. 65

- ระดับควำมส ำเร็จในกำร

ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ระยะ

ยำว และกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ

กำรประจ ำปี 2566 ตำม

ระยะเวลำท่ีก ำหนด

- ระดับควำมส ำเร็จในกำร

ทบทวนคู่มอืกำรบริหำรควำม

เส่ียง และกำรจัดท ำแผนกำร

บริหำรควำมเส่ียงและควบคุม

ภำยในประจ ำปี 2566 ตำม

ระยะเวลำท่ีก ำหนด

339,369.60           คณะท ำงำน/

คณะกรรมกำร

กองทุน

3.2 ทบทวนแผนยุทธศำสตร์กำร

บริหำรทรัพยำกรบุคคลและจัดท ำ

แผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี 2566 

เพ่ือให้บุคลำกรมคีวำมรู้

ควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

ลงทุนและกำรพัฒนำตลำดตรำสำร

หนี้

บุคลำกรมศัีกยภำพและควำม

พร้อมสำมำรถขับเคล่ือนกำร

ด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ได้อย่ำง

มปีระสิทธิภำพ

1. ส ำรวจควำมต้องกำรเพ่ิมศักยภำพในกำรท ำงำนของบุคลำกร

2. วิเครำะห์หลักสูตรท่ีเหมำะสมกับกำรพัฒนำศักยภำพและควำมต้องกำรของ

บุคลำกร

3. เสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมติัจัดอบรมเพ่ิมศักยภำพบุคลำกร

4. บุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม

5. จัดท ำรำยงำนและประเมนิผลกำรฝึกอบรม

ด ำเนินกำรตำมแผนได้ร้อยละ 

100 โดยท่ีมผีลกำรด ำเนินงำน

ดีกว่ำเป้ำหมำยทุกแผนงำน และ

มกีำรจัดท ำรำยงำนปัจจัยส ำเร็จ 

ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำ

แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคลและจัดท ำ

แผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี 

2566 ตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด

ร้อยละ 100

389,369.60           คณะท ำงำน

3.3 พัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำง

พ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศใน

ด้ำนกำรก ำกับติดตำมผลกำรลงทุน

เพ่ือสนับสนุนภำรกิจหลักของกองทุน

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ

บุคลำกร และกำรก ำหนดนโยบำย

ของผู้บริหำร

1. ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศในด้ำนกำรก ำกับติดตำมผลกำร

ลงทุน

2. บันทึกข้อมลูกำรลงทุนและมลูค่ำหน่วยลงทุนจริงเข้ำสู่ระบบกำรค ำนวณและ

กำรรำยงำนผลฯ

3. ค ำนวณมลูค่ำหน่วยลงทุนและจัดท ำรำยงำนผลฯ เพ่ือติดตำมสถำนะกำรลงทุน

4. ประเมนิผลลัพธ์ของกำรใช้ระบบกำรค ำนวณและกำรรำยงำนผลฯ และจัดท ำ

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้งำนและกำรพัฒนำระบบกำร

ค ำนวณและกำรรำยงำนผลฯ

กำรค ำนวณและกำรรำยงำนผล

มลูค่ำหน่วยลงทุนมคีวำมถูกต้อง

และทันกำลร้อยละ 100

ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำ

ระบบกำรค ำนวณและรำยงำน

ผลมลูค่ำหน่วยลงทุนของ กปพ.

 ท่ีสำมำรถค ำนวณและ

รำยงำนผลมลูค่ำหน่วยลงทุน

ได้ถูกต้องร้อยละ 100

342,869.60           คณะท ำงำน

ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาการด าเนินงาน

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4แผนงาน เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ข้ันตอนการด าเนินการ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด


