
แผนบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และรายงานติดตามผล กองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส่วนท่ี 2: เป้าหมาย

โอกาส 
(L)

ผลกระทบ 
(I)

L x I ทางเลือก 4T รายละเอียดการจัดการ ต้นทุน ผลประโยชน์ L I L x I

2. การจัดท านโยบาย 
และกรอบการลงทุน

นโยบายและกรอบการลงทุน
ประจ าปี ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกองทุนฯ 
ล่าช้ากว่าก าหนด ส่งผลให้ไม่
สามารถเร่ิมการลงทุนได้

ปัจจัยภายนอก 
ไม่สามารถจัดประชุม
คณะท างานท่ีปรึกษาการ
ลงทุนและคณะกรรมการได้
ภายในเวลาท่ีก าหนด
ปัจจัยภายใน 
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานล่าช้า

O, C 1. ผิดระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนฯ ว่าด้วยการลงทุน
2. นโยบายและกรอบการลงทุนไม่
พร้อมส าหรับการบริหารเงิน
3. เสียโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุน

1. จัดท านโยบายและกรอบการ
ลงทุนล่วงหน้าและเสนอ
คณะกรรมการกองทุนฯ ก่อนเร่ิม
ปีงบประมาณใหม่
2. มีการก าหนดกรอบระยะเวลา
การด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีอย่าง
ชัดเจน

2
(L3)

4 2x4 ปานกลาง
(R2)

3. การจัดท ากลยุทธ์การ
ลงทุน

กลยุทธ์การลงทุนได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุนฯ ล่าช้า ท าให้ กปพ. 
แจ้งให้ผู้บริหารสินทรัพย์ไม่ทัน
ก่อนเร่ิมการลงทุนในแต่ละรอบ

ปัจจัยภายนอก 
ไม่สามารถจัดประชุม
คณะท างานท่ีปรึกษาการ
ลงทุนและคณะกรรมการได้
ภายในเวลาท่ีก าหนด
ปัจจัยภายใน 
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานล่าช้า

O, C 1. ผิดระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนฯ ว่าด้วยการลงทุน
2. กลยุทธ์การลงทุนไม่พร้อม
ส าหรับการบริหารเงิน
3. เสียโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุน

1. จัดท ากลยุทธ์การลงทุนล่วงหน้า
และเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ 
ก่อนเร่ิมปีงบประมาณใหม่
2. มีการก าหนดกรอบระยะเวลา
การด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีอย่าง
ชัดเจน

2 
(L3)

4 2x4 ปานกลาง
(R3)

4. การก ากับติดตามการ
ลงทุน

การลงทุนไม่เป็นไปตามกรอบ
นโยบายการลงทุนท่ีก าหนด

ปัจจัยภายนอก
ราคาตลาดเกิดความ
เปล่ียนแปลงส่งผลให้สัดส่วน
การลงทุนไม่เป็นไปตาม
กรอบท่ีก าหนด

 F, O, C ผิดระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ
 ว่าด้วยการลงทุน

1. ก าหนดให้ผู้บริหารสินทรัพย์
รายงานผลการลงทุนทุกส้ินวัน โดย
 กปพ. ตรวจข้อมูล ผู้บริหาร
สินทรัพย์ควบคู่กับผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน 
2. หากสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไป
ตามกรอบนโยบาย กปพ. 
ก าหนดให้ผู้บริหารสินทรัพย์ 
รายงาน กปพ. ทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และ กปพ. จะ
รายงานต่อคณะกรรมการกองทุนฯ
 ทราบ ภายใน 7 วัน โดยผู้บริหาร
สินทรัพย์ต้องด าเนินการแก้ไข
ภายใน 30 วัน
3. ปรับลดวงเงินท่ีจะจัดสรรในรอบ
ต่อไป
4. ยกเลิกสัญญา และชดเชย
ค่าเสียหาย

2 
(L3)

2 2x2 ปานกลาง
(R4)

1
(L3)

4 1x4 ปานกลาง
(R5)

1
(L2)

4 1X4 ปานกลาง
(R6)

6. การน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
 มาใช้เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

ข้อมูลท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน
สูญหาย

ปัจจัยภายนอก 
มีบุคคลภายนอก Hack ข้อมูล
ปัจจัยภายใน               
- ระบบ IT ไม่มีระบบการ
ส ารองข้อมูล               
- เจ้าหน้าไม่ได้ใช้ความ

O ท าให้การปฏิบัติงานต้องล่าช้า
หรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร

ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในงาน
น้ัน ๆ จัดเก็บข้อมูลไว้ใน External
 Harddisk

5. การพัฒนาบุคลากร บุคลากรได้รับการพัฒนาไม่
ตรงตามความต้องการ หรือไม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
กปพ.

ปัจจัยภายนอก
- มีการเปล่ียนแปลง
นโยบาย/องค์ความรู้ต่างๆ 
ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารงานของ กปพ. เช่น 

S, O บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจใน
งานท่ีจะต้องปฏิบัติส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์การ
ด าเนินงาน/ภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. มีการจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากรประจ าปี และมีการ
ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร
สม่ าเสมอ
2. มีการสอนงานภายในเพ่ือให้

1. การคัดเลือกธนาคาร
เพ่ือฝากเงิน

ไม่สามารถคัดเลือกธนาคาร
เพ่ือฝากเงินได้

ปัจจัยภายนอก 
- ไม่มีธนาคารเข้าร่วมเสนอ
อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
- ธนาคารไม่มีความต้องการ
ระดมเงินฝากในช่วงเวลาท่ี 

S, F กปพ. ต้องมอบเงินลงทุนท้ังหมด
ให้ผู้บริหารสินทรัพย์บริหารจัดการ
 ซ่ึงอาจได้รับผลตอบแทนท่ีต่ ากว่า
การลงทุนโดยมีการฝากเงินบางส่วน

มอบเงินให้ผู้บริหารสินทรัพย์
บริหารจัดการท้ังหมด

1 
(L3)

4 1x4 ปานกลาง
(R1)

ระดับความเส่ียงท่ี
คาดหวัง

ผลการด าเนินงาน
ระดับความเส่ียง พิจารณาการจัดการเพ่ิมเติมใน

ปีถัดไปหากยังอยู่ในระดับ
สูงมาก สูง (ถ้าจ าเป็น)

การควบคุมปัจจุบัน
(ลดปัจจัยเส่ียง หรือ ลดผลกระทบ)

ระดับความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ Risk Profile
[สูงมาก สูง

ปานกลาง ต่ า]

มาตรการจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติม
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ภารกิจหลัก:
1. บริหารจัดการเงินท่ีได้รับจากการกู้เงินล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและการกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ
2. ช าระคืนเงินต้นและผลตอบแทนให้แก่กระทรวงการคลังได้ครบถ้วนและทันตามก าหนดเวลา

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย:
1. เพ่ือบริหารเงินท่ีได้รับจากการกู้เงินล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะตามมาตรา 24/1 และการกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศตามมาตรา 25/1 ของพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551
2. เพ่ือลดต้นทุนการกู้เงินล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและการกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศให้น้อยท่ีสุด โดยรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยของเงินต้นและผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุนส่วนท่ี 1: แผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ส่วนท่ี 3 : การติดตามและประเมินผล ณ ส้ินปีงบประมาณ

ข้ันตอนงานส าคัญ
ท่ีต้องควบคุม

ความเส่ียง
ปัจจัยเส่ียง

(ปัจจัยภายใน-ภายนอก)

ประเภท
ความเส่ียง
[S O F C]

ผลกระทบ
(การเงิน ช่ือเสียง ความม่ันคง

ปลอดภัย การบรรลุภารกิจส าคัญ)



ส่วนท่ี 2: เป้าหมาย

โอกาส 
(L)

ผลกระทบ 
(I)

L x I ทางเลือก 4T รายละเอียดการจัดการ ต้นทุน ผลประโยชน์ L I L x I

1. การคัดเลือกธนาคาร
เพ่ือฝากเงิน

ไม่สามารถคัดเลือกธนาคาร
เพ่ือฝากเงินได้

ปัจจัยภายนอก 
- ไม่มีธนาคารเข้าร่วมเสนอ
อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
- ธนาคารไม่มีความต้องการ
ระดมเงินฝากในช่วงเวลาท่ี 

S, F กปพ. ต้องมอบเงินลงทุนท้ังหมด
ให้ผู้บริหารสินทรัพย์บริหารจัดการ
 ซ่ึงอาจได้รับผลตอบแทนท่ีต่ ากว่า
การลงทุนโดยมีการฝากเงินบางส่วน

มอบเงินให้ผู้บริหารสินทรัพย์
บริหารจัดการท้ังหมด

1 
(L3)

4 1x4 ปานกลาง
(R1)

ระดับความเส่ียงท่ี
คาดหวัง

ผลการด าเนินงาน
ระดับความเส่ียง พิจารณาการจัดการเพ่ิมเติมใน

ปีถัดไปหากยังอยู่ในระดับ
สูงมาก สูง (ถ้าจ าเป็น)

การควบคุมปัจจุบัน
(ลดปัจจัยเส่ียง หรือ ลดผลกระทบ)

ระดับความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ Risk Profile
[สูงมาก สูง

ปานกลาง ต่ า]

มาตรการจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติม
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ส่วนท่ี 1: แผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ส่วนท่ี 3 : การติดตามและประเมินผล ณ ส้ินปีงบประมาณ

ข้ันตอนงานส าคัญ
ท่ีต้องควบคุม

ความเส่ียง
ปัจจัยเส่ียง

(ปัจจัยภายใน-ภายนอก)

ประเภท
ความเส่ียง
[S O F C]

ผลกระทบ
(การเงิน ช่ือเสียง ความม่ันคง

ปลอดภัย การบรรลุภารกิจส าคัญ)

Treat ด าเนินการตามแผนการ
จ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบ
อิล็กทรอนิกส์ ก าหนดให้เป็น 
KPI ของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน
และบัญชี

คงเดิม สามารถ
จ่ายเงินและ
รับเงินผ่าน

ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ได้ทุกกิจกรรม

Take รับเงินและจ่ายเงินผ่านระบบ
อิล็กทรอนิกส์เฉพาะบาง
รายการท่ีสามารถด าเนินการได้

คงเดิม -

Transfer ไม่สามารถถ่ายโอนความเส่ียงได้ - -

Terminate ไม่สามารถยกเลิกกระบวนงานน้ี - -

Treat 1. ประสานกับผู้บริหาร
สินทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 
เดือนก่อนการเปิดรับสมัคร
รอบถัดไป และมีการติดตาม
อย่างใกล้ชิดทุกเดือน

คงเดิม ลดความเส่ียง
ได้ในระยะยาว

2. เสนอคณะกรรมการฯ ขยาย
ระยะเวลาการว่าจ้างส าหรับ
ผู้บริหารสินทรัพย์เดิมท่ีมีผล
การด าเนินงานดีมาอย่าง
ต่อเน่ือง

คงเดิม ลดความเส่ียง
ได้ในระยะส้ัน

Take ขอความร่วมมือจากผู้บริหาร
สินทรัพย์ในอุตสาหกรรม

คงเดิม -

Transfer ไม่สามารถถ่ายโอนความเส่ียงได้ - -

Terminate ไม่สามารถยกเลิกกระบวนงานน้ี - -

Treat ก าหนดให้เป็น KPI ของ
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบให้
ด าเนินการให้เสร็จตาม
กระบวนงานและเวลาท่ีก าหนด
 โดยก าหนดข้ันตอนการก ากับ
ให้ชัดเจน

คงเดิม ลดความ
ผิดพลาดใน
การติดตาม
ผลการลงทุน
ของ กปพ.

Take เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการผล
การลงทุนทุกวันโดยไม่ก าหนด
เป็น KPI

คงเดิม -

Transfer ไม่สามารถถ่ายโอนความเส่ียงได้ - -

Terminate ไม่สามารถยกเลิกกระบวนงานน้ี - -

ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62

ฝ่าย
เลขานุการ 

คณะท างานฯ

1x1
(ต่ า)

5
(L1)

4 5x4 สูงมาก
(R7)

2
(L1)

5 2x5

1x4
(ปานกลาง)

9. การติดตามการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานของ กปพ. มี
ความผิดพลาด

การติดตามผลการด าเนินงาน
ด้านการลงทุนของ กปพ. มี
ความผิดพลาด

ปัจจัยภายนอก 
ผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับ
ฝากทรัพย์สินไม่สามารถ
รายงานได้ตามเวลาท่ีก าหนด
 หรือรายงานไม่ถูกต้อง
ปัจจัยภายใน 
เจ้าหน้าท่ีละเลย ไม่
ตรวจสอบการด าเนินงาน
ระหว่างผู้บริหารสินทรัพย์
และผู้รับฝากทรัพย์สิน

O, C 1. การลงทุนอาจไม่เป็นไปตาม
กรอบและนโยบายการลงทุน
2. การรายงานผลการลงทุนล่าช้า
กว่าท่ีก าหนด
3. หากมีการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตาม
กรอบและไม่สามารถตรวจสอบได้
ทันทีอาจเกิดข้อผิดพลาดในการ
ช าระหน้ีของ สบน.

1. ระบุบทลงโทษของผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน และผู้บริหารสินทรัพย์
อย่างชัดเจนในสัญญาจ้าง
2. เจ้าหน้าท่ีมีการประสานงานกับ
ผู้บริหารสินทรัพย์ และผู้รับฝาก
ทรัพย์สินอย่างใกล้ชิด
3. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการ
ด าเนินการด้านการลงทุนทุกวัน

1. ขอความร่วมมือจากผู้บริหาร
สินทรัพย์ในอุตสาหกรรม 
2. เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ 
เพ่ือขอปรับเพ่ิมค่าธรรมเนียมหาก
จ าเป็น

ไม่สามารถจ่ายเงินและรับเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ทุกกิจกรรม

7. การจ่ายเงินและการรับ
เงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ปัจจัยภายนอก 
- ระบบของธนาคารล่ม
- เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายล่าช้า ไม่ครบถ้วน 
ปัจจัยภายใน 
- เจ้าหน้าท่ีด าเนินการล่าช้า
- ข้ันตอนการอนุมัติการ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ

O, C ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายของ
โครงการ/แผนงานได้ทันตาม
ก าหนด และท าให้การด าเนินงาน
ตามแผนงานและผลประเมินการ
ด าเนินงานของ กปพ. ไม่เป็นไป
ตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนด

1. มีการรับเงินและจ่ายเงินผ่าน
ระบบอิล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 1 
กิจกรรม แต่ยังไม่ครบทุกกิจกรรม
2. มีการตรวจสอบความถูกต้อง
ของระเบียบและเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายตามสายการ
บังคับบัญชาและตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีอย่าง
ใกล้ชิดท้ังก่อนและหลังการอนุมัติ
การเบิกจ่าย

3
(L2)

4 3x4 สูง
(R9)

ต.ค. 61 - 
มิ.ย. 62

ฝ่าย
เลขานุการ 

คณะท างานฯ

1x4
(ปานกลาง)

สูง
(R8)

ก.ค. - ก.ย.
 62

ฝ่าย
เลขานุการ 

คณะท างานฯ

8. การคัดเลือกผู้บริหาร
สินทรัพย์ภายนอก

ไม่สามารถคัดเลือกผู้บริหาร
สินทรัพย์ภายนอก ส าหรับปี 
2563 - 2565 ได้

ปัจจัยภายนอก 
- ไม่มีผู้บริหารสินทรัพย์สนใจ
สมัคร
- ค่าธรรมเนียมต่ า
ปัจจัยภายใน 
ไม่สามารถเจรจาต่อรอง
ค่าธรรมเนียมได้

S, O - กปพ. ไม่สามารถลงทุนในตรา
สารประเภทอ่ืนได้นอกจากการฝาก
เงิน
- ไม่สามารถสนับสนุนภารกิจด้าน
การพัฒนาตราสารหน้ีในประเทศได้



ส่วนท่ี 2: เป้าหมาย

โอกาส 
(L)

ผลกระทบ 
(I)

L x I ทางเลือก 4T รายละเอียดการจัดการ ต้นทุน ผลประโยชน์ L I L x I

1. การคัดเลือกธนาคาร
เพ่ือฝากเงิน

ไม่สามารถคัดเลือกธนาคาร
เพ่ือฝากเงินได้

ปัจจัยภายนอก 
- ไม่มีธนาคารเข้าร่วมเสนอ
อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
- ธนาคารไม่มีความต้องการ
ระดมเงินฝากในช่วงเวลาท่ี 

S, F กปพ. ต้องมอบเงินลงทุนท้ังหมด
ให้ผู้บริหารสินทรัพย์บริหารจัดการ
 ซ่ึงอาจได้รับผลตอบแทนท่ีต่ ากว่า
การลงทุนโดยมีการฝากเงินบางส่วน

มอบเงินให้ผู้บริหารสินทรัพย์
บริหารจัดการท้ังหมด

1 
(L3)

4 1x4 ปานกลาง
(R1)

ระดับความเส่ียงท่ี
คาดหวัง

ผลการด าเนินงาน
ระดับความเส่ียง พิจารณาการจัดการเพ่ิมเติมใน

ปีถัดไปหากยังอยู่ในระดับ
สูงมาก สูง (ถ้าจ าเป็น)

การควบคุมปัจจุบัน
(ลดปัจจัยเส่ียง หรือ ลดผลกระทบ)

ระดับความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ Risk Profile
[สูงมาก สูง

ปานกลาง ต่ า]

มาตรการจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติม
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ส่วนท่ี 1: แผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ส่วนท่ี 3 : การติดตามและประเมินผล ณ ส้ินปีงบประมาณ

ข้ันตอนงานส าคัญ
ท่ีต้องควบคุม

ความเส่ียง
ปัจจัยเส่ียง

(ปัจจัยภายใน-ภายนอก)

ประเภท
ความเส่ียง
[S O F C]

ผลกระทบ
(การเงิน ช่ือเสียง ความม่ันคง

ปลอดภัย การบรรลุภารกิจส าคัญ)

Treat เจราจากับธนาคารพาณิชย์
เพ่ิมเติม อย่างน้อย 2 แห่ง

คงเดิม ลดความเส่ียง
ในการหา

คู่สัญญา CCS 
ไม่ได้

Take ท า CCS กับคู่สัญญา ISDA เดิม คงเดิม -

Transfer ไม่สามารถถ่ายโอนความเส่ียงได้ - -

Terminate ไม่สามารถยกเลิกกระบวนงานน้ี - -

ผู้จัดท า/ทบทวน ผู้อนุมัติ

ต าแหน่ง ต าแหน่ง
( นายกิตติภูมิ  อุ่นใจ ) ( นางสาวสุจิตรา  น าทอง )
เศรษฐกรปฏิบัติการ ผู้อ านวยการส่วนบริหารกองทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

คณะท างานและเลขานุการคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานของกองทุนฯ

ฝ่าย
เลขานุการ 

คณะท างานฯ

1x4
(ปานกลาง)

3x4 สูง
(R10)

ต.ค. 61 - 
ก.ย. 62

10. การบริหารจัดการ
ความเส่ียงจากการลงทุน

ไม่สามารถหาคู่สัญญาในการ
ท า Cross Currency Swap 
(CCS) เพ่ือบริหารความเส่ียง
จากการลงทุนในต่างประเทศได้

ปัจจัยภายนอก
- ภาวะตลาดไม่เอ้ืออ านวย
- วงเงินการกู้ล่วงหน้าเพ่ือ
ปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะ
มีจ านวนมากท าให้เกิน 
Counterparty Limit
ปัจจัยภายใน
- มีคู่สัญญา ISDA จ านวนน้อย

S, F, C - ไม่สามารถปิดความเส่ียงจาก
อัตราแลกเปล่ียนได้
- ผิดระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนฯ ว่าด้วยการลงทุน

1. กปพ. ลงนามในสัญญา ISDA 
กับธนาคารพาณิชย์จ านวน 4 แห่ง 
เพ่ือเป็นคู่สัญญาในการท า Swap
2. กปพ. ประสานงานกับ สบน. 
อย่างใกล้ชิดในการก าหนด
แผนการกู้เงินล่วงหน้าเพ่ือปรับ
โครงสร้างหน้ีสาธารณะ

3
(L3)

4



ผลกระทบ (I)

5 : สูงมาก R8

4 : สูง R1,R5,R6 R2,R3 R9,R10 R7

3 : ปานกลาง

2 : น้อย R4

1 : น้อยท่ีสุด

1 : น้อยท่ีสุด 2 : น้อย 3 : ปานกลาง 4 : สูง 5 : สูงมาก
โอกาส (L)

ระดับความเส่ียง แทนด้วยแถบสี
สูงมาก

สูง
ปานกลาง

ต่่า

ตัวแปร ความเส่ียง
R1 1. การคัดเลือกธนาคารเพ่ือฝากเงิน
R2 2. การจัดท่านโยบาย และกรอบการลงทุน

R3 3. การจัดท่ากลยุทธ์การลงทุน
R4 4. การก่ากับติดตามการลงทุน
R5 5. การพัฒนาบุคลากร
R6 6. การน่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
R7 7. การจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
R8 8. การคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอก
R9 9. การติดตามการรายงานผลการด่าเนินงานของ กปพ . มีความผิดพลาด
R10 10. การบริหารจัดการความเส่ียงจากการลงทุน

ระดับท่ียอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเส่ียง

Risk Profile 2562 (ก่อนการควบคุม)

ความหมาย
ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ทันที
ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้
ระดับท่ีพอยอมรับได้ แต่อาจต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความเส่ียงเคล่ือนย้ายไปยังระดับท่ียอมรับไม่ได้



หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย ( L )

ระดับคะแนน โอกาสท่ีจะเกิด ความถ่ี (L1) ความน่าจะเป็น (L2) ระบบควบคุม/การตรวจพบ (L3)
5 เกิดข้ึนประจ ำ 1 เดือนต่อคร้ังหรือมำกกว่ำ เปอร์เซ็นต์ท่ีจะเกิด 50 % ข้ึนไป ขำดระบบควบคุม/ตรวจสอบไม่พบ/ป้องกันไม่ได้
4 เกิดข้ึนบ่อยคร้ัง 2 เดือนต่อคร้ัง แต่ไม่เกิน 5 คร้ังต่อปี เปอร์เซ็นต์ท่ีจะเกิด 31 % - 50 % กำรควบคุม/ตรวจสอบไม่ครอบคลุมส่วนใหญ่
3 เกิดข้ึนบ้ำง 1 ปีต่อคร้ัง เปอร์เซ็นต์ท่ีจะเกิด 11 % - 30 % กำรควบคุม/ตรวจสอบครอบคลุมบำงส่วน
2 เกิดข้ึนน้อย 2 - 3 ปีต่อคร้ัง เปอร์เซ็นต์ท่ีจะเกิด 5 % - 10 % กำรควบคุม/ตรวจสอบครอบคลุมเกือบท้ังหมด
1 เกิดข้ึนยำก 5 ปีต่อคร้ัง เปอร์เซ็นต์ท่ีจะเกิดน้อยกว่ำ 5 % มีระบบควบคุมท่ีรัดกุม/ตรวจสอบพบได้ดี



หลักเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) 2562
คะแนนผลกระทบเหตุการณ์ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

          เหตุการณ์ น้อยมาก น้อย ปานกลาง รุนแรง รุนแรงมาก

1.การคัดเลือกธนาคารเพ่ือฝากเงิน สามารถคัดเลือกธนาคารเพ่ือฝากเงิน
ได้และได้รับผลตอบแทนสูงกว่า 

Benchmark > 10 bps

สามารถคัดเลือกธนาคารเพ่ือฝากเงิน
ได้และได้รับผลตอบแทนสูงกว่า 
Benchmark 5 bps ≤ 10 bps

สามารถคัดเลือกธนาคารเพ่ือฝากเงิน
ได้และได้รับผลตอบแทนสูงกว่า 

Benchmark ≤ 5 bps

สามารถคัดเลือกธนาคารเพ่ือฝากเงิน
ได้และได้รับผลตอบแทนเท่ากับ

หรือน้อยกว่า Benchmark

ไม่สามารถคัดเลือกธนาคารเพ่ือฝาก
เงินได้

2.การจัดท านโยบาย และกรอบการลงทุน การจัดท านโยบาย และกรอบการ
ลงทุนประจ าปี 2562 ผ่านการ
กล่ันกรองจากคณะอนุกรรมการ
ด้านการลงทุนและได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ
 และพร้อมใช้ปฏิบัติการลงทุน
ภายในเดือนกันยายน 2561

การจัดท านโยบาย และกรอบการ
ลงทุนประจ าปี 2562 ผ่านการ
กล่ันกรองจากคณะอนุกรรมการ
ด้านการลงทุนภายในเดือนกันยายน
 2561 แต่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ ภายหลัง
วันท่ี 30 กันยายน 2561 ซ่ึงทันก่อน
รอบการลงทุนใหม่

การจัดท านโยบาย และกรอบการ
ลงทุนประจ าปี 2562 ผ่านการ
กล่ันกรองจากคณะอนุกรรมการ
ด้านการลงทุนและได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ
 ภายหลังวันท่ี 30 กันยายน 2561 
แต่ทันก่อนรอบการลงทุนใหม่

การจัดท านโยบาย กรอบการลงทุน
ประจ าปี 2562 ผ่านการกล่ันกรอง
จากคณะอนุกรรมการด้านการ
ลงทุนและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ ภายหลัง
วันท่ี 30 กันยายน 2561 และไม่ทัน
รอบการลงทุนใหม่แต่ขออนุมัติใช้
นโยบายเดิมไปพลางก่อน

การจัดท านโยบาย กรอบการลงทุน
ประจ าปี 2562 ผ่านการกล่ันกรอง
จากคณะอนุกรรมการด้านการ
ลงทุนและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ ภายหลัง
วันท่ี 30 กันยายน 2561 และไม่ทัน
รอบการลงทุนใหม่และไม่มีการขอ
อนุมัติใช้นโยบายเดิมไปพลางก่อน
ส่งผลให้นโยบายกรอบการลงทุน
และกลยุทธ์การลงทุนไม่พร้อม
ส าหรับการบริหารเงิน

3.การจัดท ากลยุทธ์การลงทุน กลยุทธ์การลงทุนผ่านการกล่ันกรอง
จากคณะอนุกรรมการด้านการ
ลงทุนและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ  และ กปพ.
 แจ้งให้ผู้บริหารสินทรัพย์ทราบ
ภายใน 15 วันท าการก่อนเร่ิมการ
ลงทุน ในแต่ละรอบ

กลยุทธ์การลงทุนผ่านการกล่ันกรอง
จากคณะอนุกรรมการด้านการ
ลงทุนและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ  แต่ กปพ. 
แจ้งให้ผู้บริหารสินทรัพย์ทราบไม่
ทันภายใน 15 วันท าการก่อนเร่ิม
การลงทุนแต่ทันรอบการลงทุนใน
แต่ละรอบ

กลยุทธ์การลงทุนผ่านการกล่ันกรอง
จากคณะอนุกรรมการด้านการ
ลงทุนก่อนเร่ิมการลงทุนและได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุนฯ แต่ กปพ. แจ้งผู้บริหาร
สินทรัพย์ทราบไม่ทันก่อนเร่ิมการ
ลงทุนในแต่ละรอบ

กลยุทธ์การลงทุนผ่านการกล่ันกรอง
จากคณะอนุกรรมการด้านการ
ลงทุนก่อนเร่ิมการลงทุนแต่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุนฯ ไม่ทันก่อนเร่ิมการลงทุน
ในแต่ละรอบ

กลยุทธ์การลงทุนผ่านการกล่ันกรอง
จากคณะอนุกรรมการด้านการ
ลงทุนและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ ไม่ทันก่อน
เร่ิมการลงทุนในแต่ละรอบ

4.การก ากับติดตามการลงทุน การลงทุนเป็นไปตามนโยบายและ
กรอบการลงทุนท่ีก าหนด

การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
และกรอบการลงทุนท่ีก าหนด แต่ไม่
กระทบกับเงินต้นและผลตอบแทน
และสามารถแก้ไขได้ภายใน 3 วัน

การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
และกรอบการลงทุนท่ีก าหนด แต่ไม่
กระทบกับเงินต้นและผลตอบแทน
และสามารถแก้ไขได้ภายใน 5 วัน

การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
และกรอบการลงทุนท่ีก าหนด แต่ไม่
กระทบกับเงินต้นและผลตอบแทน
และสามารถแก้ไขได้ภายใน 7 วัน

การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
และกรอบการลงทุนท่ีก าหนด ส่งผล
กระทบต่อการช าระคืนเงินต้นและ
ผลตอบแทนได้แก่กระทรวงการคลัง

5.การพัฒนาบุคลากร บุคลากรได้รับการพัฒนาตรงตาม
ความต้องการและสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของ กปพ.

บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาตรงตาม
ความต้องการแต่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของ กปพ.

บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาตรงตาม
ความต้องการและไม่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของ กปพ.

บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาตรงตาม
ความต้องการและไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ กปพ. ส่งผลให้ 
กปพ. บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ
หลักแต่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร

บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาตรงตาม
ความต้องการและไม่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของ กปพ. ส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ

หลักของ กปพ.

6.การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (information 
technology : IT) มาใช้เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ระบบ IT สามารถช่วยให้การ
ด าเนินงานให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง
และช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผู้ใช้งาน มีการส ารองข้อมูลและ
จัดเก็บข้อมูลท่ีปลอดภัย

ระบบ IT ไม่ช่วยให้การด าเนินงาน
ให้มีความรวดเร็วข้ึน แต่ช่วย

สนับสนุนการตัดสินใจของผู้ใช้งาน 
มีการส ารองข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล

ท่ีปลอดภัย

ระบบ IT สามารถช่วยให้การ
ด าเนินงานให้มีความรวดเร็วถูกต้อง 
แต่ไม่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผู้ใช้งาน มีการส ารองข้อมูลและ
จัดเก็บข้อมูลท่ีปลอดภัย

ระบบ IT สามารถช่วยให้การ
ด าเนินงานให้มีความรวดเร็วถูกต้อง 
แต่ไม่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้ใช้งาน ไม่มีการส ารองข้อมูลและ
ข้อมูลถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ระบบ IT ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่มี
การส ารองข้อมูลและข้อมูลถูก
โจรกรรม ส่งผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานของ กปพ.

7.การรับเงินและจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถรับเงินและจ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ครบทุก

กิจกรรมภายในปีงบประมาณ 2562

สามารถรับเงินและจ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 3 กิจกรรม
ข้ึนไปภายในปีงบประมาณ 2562

สามารถรับเงินและจ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 2 กิจกรรม
ข้ึนไปภายในปีงบประมาณ 2562

ไม่สามารถรับเงินและจ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ครบทุก

กิจกรรมภายในปีงบประมาณ 2562
 ท าให้ผลประเมินการด าเนินงานของ

 กปพ. ไม่เป็นไปตามตัวช้ีวัดท่ี
ก าหนด แต่ไม่กระทบกับการ

ด าเนินงานนของ กปพ.

ไม่สามารถรับเงินและจ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ครบทุก

กิจกรรมภายในปีงบประมาณ 2562
 ท าให้ผลประเมินการด าเนินงานของ

 กปพ. ไม่เป็นไปตามตัวช้ีวัดท่ี
ก าหนด และกระทบกับการ

ด าเนินงานนของ กปพ.

8.การคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอก คัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์ได้ตาม
ก าหนดเวลา

คัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์ได้ล่าช้า
กว่าก าหนดเวลาโดยไม่ส่งผลกระทบ

ต่อการด าเนินงาน

คัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์ล่าช้า ท า
ให้เจ้าหน้าท่ี กปพ. ต้องลงทุนโดย
การฝากเงินอย่างเดียวช่ัวคราว

คัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์ล่าช้า ท า
ให้เจ้าหน้าท่ี กปพ. ต้องลงทุนโดย
การฝากเงินอย่างเดียว ต้ังแต่ 1 

รอบการลงทุนข้ึนไป

ไม่สามารถคัดเลือกผู้บริหาร
สินทรัพย์ได้ตามก าหนดเวลา ท าให้ 
กปพ. เสียโอกาสในการลงทุนและ

อาจได้รับผลตอบแทนน้อยลง

9.การติดตามการรายงานผลการด าเนินงานของ 
กปพ. มีความผิดพลาด

ผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝาก
ทรัพย์สินรายงานข้อมูลการลงทุนได้

ตามก าหนดเวลา และผลการ
ตรวจสอบรายงานมีความถูกต้อง 

ครบถ้วน

ผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝาก
ทรัพย์สินรายงานข้อมูลการลงทุน
ล่าช้ากว่าก าหนดเวลา แต่ผลการ
ตรวจสอบรายงานมีความถูกต้อง 

ครบถ้วน

ผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝาก
ทรัพย์สินรายงานข้อมูลการลงทุน

ล่าช้ากว่าก าหนดเวลา และรายงาน
การลงทุนไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน แต่
การลงทุนเป็นไปตามนโยบายและ

กรอบการลงทุน

ผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝาก
ทรัพย์สินรายงานข้อมูลการลงทุน

ล่าช้ากว่าก าหนดเวลา และรายงาน
การลงทุนไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ท า
ให้การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย

และกรอบการลงทุน

 ผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝาก
ทรัพย์สินรายงานข้อมูลการลงทุน

ล่าช้ากว่าก าหนดเวลา และรายงาน
การลงทุนไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ท า
ให้การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย

และกรอบการลงทุนผิดพลาดมี
ผลกระทบถึงการช าระหน้ีของ
ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ

10.การบริหารจัดการความเส่ียงจากการลงทุน มีธนาคารลงนามในสัญญา ISDA กับ
 กปพ. หลายแห่ง ท าให้การเปิด

ประมูลเพ่ือหาคู่สัญญามีการแข่งขัน 
ได้ต้นทุนต่ า

มีธนาคารลงนามในสัญญา ISDA กับ
 กปพ. หลายแห่ง ท าให้สามารถหา
คู่สัญญาในการท า cross-currency 

swap ได้สะดวก

มีธนาคารลงนามในสัญญา ISDA กับ
 กปพ. น้อยราย ท าให้การเปิด

ประมูลเพ่ือหาคู่สัญญามีการแข่งขัน
น้อย

มีธนาคารลงนามในสัญญา ISDA กับ
 กปพ. น้อยราย ท าให้การเปิด

ประมูลเพ่ือหาคู่สัญญามีการแข่งขัน
น้อยและมีต้นทุนในการท า cross 

currency swap สูง

มีธนาคารลงนามในสัญญา ISDA กับ
 กปพ. น้อยราย ท าให้ไม่สามารถหา
คู่สัญญาในการท า cross currency 
swap ได้ เกิดความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียน ส่งผลต่อเงินต้นและ

ผลตอบแทนจากการลงทุน


