
แผนบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และรายงานติดตามผล กองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2561

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. ผิดระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ
 ว่าด้วยการลงทุน
2. นโยบายและกรอบการลงทุนไม่
พร้อมส าหรับการบริหารเงิน
3. เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทน
จากการลงทุน

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

1
(L3)

4 1x4 ปานกลาง
(R2)

3. การจัดท ากลยุทธ์การ
ลงทุน

กลยุทธ์การลงทุนได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุนฯ ล่าช้า ท าให้ กปพ. 
แจ้งให้ผู้บริหารสินทรัพย์ไม่
ทันก่อนเร่ิมการลงทุนในแต่ละ
รอบ

ปัจจัยภายนอก 
ไม่สามารถจัดประชุม
คณะท างานท่ีปรึกษาการ
ลงทุนและคณะกรรมการได้
ภายในเวลาท่ีก าหนด
ปัจจัยภายใน 
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานล่าช้า

O, C 1. ผิดระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ
 ว่าด้วยการลงทุน
2. กลยุทธ์การลงทุนไม่พร้อมส าหรับ
การบริหารเงิน
3. เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทน
จากการลงทุน

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

1 
(L3)

4 1x4 ปานกลาง
(R3)

Treat 1. ประสานกับผู้รับฝาก
ทรัพย์สินล่วงหน้าอย่างน้อย 6 
เดือนก่อนการเปิดรับสมัครรอบ
ถัดไป และมีการติดตามอย่าง
ใกล้ชิดทุกเดือน

คงเดิม ลดความ
เส่ียงได้ใน
ระยะยาว

2. เสนอคณะกรรมการฯ ขยาย
ระยะเวลาการว่าจ้างส าหรับ
ผู้รักษาทรัพย์สินท่ีมีผลการ
ด าเนินงานดีมาอย่างต่อเน่ือง

คงเดิม ลดความ
เส่ียงได้ใน
ระยะส้ัน

Take ขอความร่วมมือจากผู้บริหาร
สินทรัพย์ในอุตสาหกรรม

คงเดิม -

Transfer ไม่สามารถถ่ายโอนความเส่ียงได้ - -

Terminate ไม่สามารถยกเลิกกระบวนงานน้ี - -

2x5 สูง
(R3)

ภายใน 
ก.ย. 61

ฝ่าย
เลขานุการ 

คณะท างานฯ

1x3
(ต่ า)

7. การคัดเลือกผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน

ไม่สามารถคัดเลือกผู้รับฝาก
ทรัพย์สินเพ่ือดูแลรักษา
ทรัพย์สินส าหรับปี 2562 - 
2563 ได้

ปัจจัยภายนอก 
- ไม่มีผู้รับฝากทรัพย์สิน
สนใจสมัคร
- ค่าธรรมเนียมต่ า
- มีข้อจ ากัดด้านการ 
Clearing and Settlement
 ส าหรับการลงทุนใน
ต่างประเทศ
ปัจจัยภายใน 
ไม่สามารถเจรจาต่อรอง
ค่าธรรมเนียมได้

S, O - ไม่เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้
เพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะ
และพัฒนาตลาดตราสารหน้ีใน
ประเทศ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเง่ือนไขในการลงทุน และการท า
ธุรกรรมป้องกันความเส่ียง พ.ศ. 2554
 หมวดท่ี 4 การเก็บรักษาทรัพย์สิน ข้อ
 24 ให้กองทุนว่าจ้างผู้รับฝาก
ทรัพย์สินเพ่ือท าหน้าท่ีรับฝาก ดูแล 
และเก็บรักษาทรัพย์สินท่ีได้มาจาก
การลงทุน

1. ขอความร่วมมือจากผู้รับฝาก
ทรัพย์สินในอุตสาหกรรม 
2. เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ 
เพ่ือขอปรับเพ่ิมค่าธรรมเนียมหาก
จ าเป็น

2
(L1)

5

1
(L1)

4 1x4 ปานกลาง
(R10)

6. การน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT) มาใช้เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงาน

ระบบ IT ล่ม ปัจจัยภายนอก 
มีบุคคลภายนอก Hack ข้อมูล
ปัจจัยภายใน 
ระบบ IT ไม่มีระบบป้องกัน
การ Hack ข้อมูล

O ท าให้ต้องจ้างผู้เช่ียวชาญด้าน IT มา
แก้ไขปัญหา

ไม่มี

ปานกลาง
(R7)

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 
(L3)

4 1x4

2 2x2 ปานกลาง
(R4)

4. การก ากับติดตามการ
ลงทุน

การติดตามผลการด าเนินงาน
ด้านการลงทุนของ กปพ. มี
ความผิดพลาด

ปัจจัยภายนอก 
ผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับ
ฝากทรัพย์สินไม่สามารถ
รายงานได้ตามเวลาท่ีก าหนด
 หรือรายงานไม่ถูกต้อง

O, C 1. การลงทุนอาจไม่เป็นไปตามกรอบ
และนโยบายการลงทุน
2. การรายงานผลการลงทุนล่าช้ากว่า
ท่ีก าหนด
3. หากมีการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตาม

1. ระบุบทลงโทษของผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน และผู้บริหารสินทรัพย์
อย่างชัดเจนในสัญญาจ้าง
2. เจ้าหน้าท่ีมีการประสานงานกับ
ผู้บริหารสินทรัพย์ และผู้รับฝาก

2
(L2)

1
(L3)

4 1x4 ปานกลาง
(R1)

ระดับความเส่ียงท่ีคาดหวัง ผลการด าเนินงาน
ระดับความเส่ียง พิจารณาการจัดการเพ่ิมเติมใน

ปีถัดไปหากยังอยู่ในระดับ
สูงมาก สูง (ถ้าจ าเป็น)

1. การคัดเลือกธนาคาร
เพ่ือฝากเงิน

ไม่สามารถคัดเลือกธนาคาร
เพ่ือฝากเงินได้

ปัจจัยภายนอก 
- ไม่มีธนาคารเข้าร่วมเสนอ
อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
- ธนาคารไม่มีความต้องการ
ระดมเงินฝากในช่วงเวลาท่ี 

S, F กปพ. ต้องมอบเงินลงทุนท้ังหมดให้
ผู้บริหารสินทรัพย์บริหารจัดการ ซ่ึง
อาจได้รับผลตอบแทนท่ีต่ ากว่าการ
ลงทุนโดยมีการฝากเงินบางส่วน

มอบเงินให้ผู้บริหารสินทรัพย์
บริหารจัดการท้ังหมด

การควบคุมปัจจุบัน
(ลดปัจจัยเส่ียง หรือ ลดผลกระทบ)

ระดับความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ Risk Profile
[สูงมาก สูง

ปานกลาง ต่ า]

มาตรการจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติม
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ภารกิจหลัก:
1. บริหารจัดการเงินท่ีได้รับจากการกู้เงินล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและการกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ
2. ช าระคืนเงินต้นและผลตอบแทนให้แก่กระทรวงการคลังได้ครบถ้วนและทันตามก าหนดเวลา
3. พัฒนาศักยภาพของกองทุนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย:
1. เพ่ือบริหารเงินท่ีได้รับจากการกู้เงินล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะตามมาตรา 24/1 และการกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศตามมาตรา 25/1 ของพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551
2. เพ่ือลดต้นทุนการกู้เงินล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและการกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศให้น้อยท่ีสุด โดยรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยของเงินต้นและผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุน
3. เพ่ือให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 โดยค านึงถึงการลงทุนท่ีมีความเส่ียงต่ า มีความม่ันคงสูงและสามารถช าระคืนหน้ีได้ครบถ้วนและทันตามเวลา

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)



ส่วนท่ี 2: เป้าหมาย

โอกาส 
(L)

ผลกระทบ 
(I)

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

1
(L3)

4 1x4 ปานกลาง
(R1)

ระดับความเส่ียงท่ีคาดหวัง ผลการด าเนินงาน
ระดับความเส่ียง พิจารณาการจัดการเพ่ิมเติมใน

ปีถัดไปหากยังอยู่ในระดับ
สูงมาก สูง (ถ้าจ าเป็น)

1. การคัดเลือกธนาคาร
เพ่ือฝากเงิน

ไม่สามารถคัดเลือกธนาคาร
เพ่ือฝากเงินได้

ปัจจัยภายนอก 
- ไม่มีธนาคารเข้าร่วมเสนอ
อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
- ธนาคารไม่มีความต้องการ
ระดมเงินฝากในช่วงเวลาท่ี 

S, F กปพ. ต้องมอบเงินลงทุนท้ังหมดให้
ผู้บริหารสินทรัพย์บริหารจัดการ ซ่ึง
อาจได้รับผลตอบแทนท่ีต่ ากว่าการ
ลงทุนโดยมีการฝากเงินบางส่วน

มอบเงินให้ผู้บริหารสินทรัพย์
บริหารจัดการท้ังหมด

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)

8. การบันทึกบัญชีและ
การจัดท ารายงาน
ทางการเงิน

น าส่งงบการเงินไม่ได้ตาม
ระยะเวลาท่ีระเบียบก าหนด

ปัจจัยภายนอก 
ได้รับเอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชีจากหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเก่ียวข้องไม่
ครบถ้วน
ปัจจัยภายใน 
มีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้าน
บัญชีเพียงคนเดียว หากเกิด
กรณีบุคลากรไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ จะท าให้การ
จัดท างบการเงินหยุดชะงัก

O ท าให้การประเมินผลตัวช้ีวัดของ
กองทุนฯ ถูกปรับลดหรือไม่ได้รับการ
ประเมินผลตามหลักเกณฑ์ท่ี
กรมบัญชีกลางก าหนด

1. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรอ่ืนให้สามารถปฏิบัติงาน
ทดแทนกันได้
2. มีการติดตามการขอเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีกับ
หน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง
อย่างใกล้ชิด

1
(L1)

3 1x3 ต่ า
(R6)

9. การจัดหาและดูแล
พัสดุครุภัณฑ์

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างมี
การทุจริต

ปัจจัยภายนอก 
-  มีการสมยอมราคา ฮ้ัว
ประมูล ล็อบบ้ีไม่ให้ผู้รับจ้าง
รายอ่ืนเข้าประกวดราคา
ปัจจัยภายใน 
- ข้ันตอนอนุมัติกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ้างขาดความ
รอบคอบ รัดกุม
- บุคลากรขาดจิตส านึกความ
โปร่งใส

O, C 1. ได้รับสินทรัพย์ท่ีด้อยคุณภาพไม่
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
หรือไม่มีความจ าเป็นต้องใช้งานจริง
2. ได้รับพัสดุและครุภัณฑ์ท่ีราคาสูง
เกินความเป็นจริง
3. ต้องถูกตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบทางวินัยตาม
กฎระเบียบ ท าให้กองทุนฯ อาจเส่ือม
เสียช่ือเสียง

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจ้าง และตรวจรับทุกคร้ังท่ีมี
การจัดซ้ือจัดจ้าง และด าเนินการ
ตามระเบียบกองทุนฯ อย่าง
เคร่งครัด
2. แผนงาน/โครงการได้รับการ
ตรวจสอบตามสายงานการบังคับ
บัญชาก่อนได้การอนุมัติอย่างใกล้ชิด
3. มีการรายงานผลการจัดซ้ือจัด
จ้าง ปัญหาและอุปสรรคให้กับ
ผู้จัดการกองทุนฯ เป็นรายเดือน 
ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ 
เป็นรายไตรมาส และ
คณะกรรมการกองทุนฯ ในรอบท่ีมี
การประชุม
4. มีการปลูกจิตส านึกด้าน
คุณธรรมของบุคลากรผ่านทาง
อบรมสัมนาของ กปพ.

1
(L3)

3 1x3 ต่ า
(R7)

10. การยกร่างแก้ไข
กฎหมายการบริหารหน้ี
สาธารณะ

การแก้ไขกฎหมายการบริหาร
หน้ีสาธารณะ มีความล่าช้า
กว่าเวลาท่ีก าหนด (ภายในปี 
2561)

ปัจจัยภายนอก เน่ืองจาก
กระบวนการพิจารณาร่าง
กฎหมายอยู่ในข้ันตอนของ 
สนช. ซ่ึงเป็นปัจจัยภายนอก
ท่ีไม่สามารถควบคุมได้

S, F, O ด้านการเงิน : ท าให้ กปพ. เสียโอกาส
ในการลงทุนท าธุรกรรมบางประเภท
ภายใต้กรอบการลงทุนตามร่าง
กฎหมายใหม่

1. ก าหนดให้การแก้ไขกฎหมายฯ 
อยู่ภายใต้แผนปฏิรูปการคลังของ
กระทรวงการคลัง เพ่ือให้ได้รับการ
ผลักดันในระดับนโยบาย
2. ก าหนดระดับความส าเร็จในการ
แก้ไขกฎหมายฯ เป็นตัวช้ีวัดในปี 
2561

3
(L1)

1 3x1 ต่ า
(R8)

11. การส่งร่างสัญญาให้ 
สนง.อัยการสูงสุด
พิจารณา

ไม่สามารถจัดท าร่างสัญญาให้
แล้วเสร็จตามกรอบเวลาท่ี
ก าหนด

ปัจจัยภายนอก           
1. สนง.อัยการสูงสุด
พิจารณาร่างสัญญาล่าช้า    
2. ร่างสัญญาท่ีผ่านการ
ตรวจพิจารณาจาก สนง.
อัยการสูงสุดอาจไม่ตรงต่อ
ความต้องการ          
ปัจจัยภายใน                
1. ผู้รับผิดชอบด าเนินการยก
ร่างสัญญาล่าช้า         
2. ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้
ความเข้าใจในสัญญาอย่าง
ชัดเจน

C ไม่สามารถน าร่างสัญญาท่ีผ่านการ
พิจารณาจาก สนง.อัยการสูงสุดมาใช้
ในการท าสัญญาได้ (สัญญาจ้าง
ผู้บริหารสินทรัพย์/สัญญาจ้างผู้รับ
ฝากทรัพย์สิน/สัญญา ISDA)

1. ด าเนินการยกร่างและจัดส่งร่าง
สัญญาให้ สนง.อัยการสูงสุด
2. หาก สนง.อัยการสูงสุดตรวจ
ร่างสัญญาล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนด
ไว้ กปพ. จะใช้สัญญาเดิมท่ีได้
จัดท าไว้ (ซ่ึงได้เทียบเคียงกับ
องค์กรท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
อาทิ กบข. กองทุนประกันสังคม)

1
(L2)

2 1x2 ต่ า
(R9)

ผู้จัดท า/ทบทวน ผู้อนุมัติ

ต าแหน่ง ต าแหน่ง
คณะท างานและเลขานุการคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานของกองทุนฯ

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


