
แผนบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และรายงานติดตามผล กองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2564

ส่วนท่ี 2: เป้าหมาย

โอกาส 

(L)

ผลกระทบ

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

1 P

2. การจัดท านโยบายและ

กรอบการลงทุน

นโยบายและกรอบการลงทุนประจ าปี 

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

กองทุนฯ ล่าช้ากว่าก าหนด ส่งผลให้ไม่

สามารถเร่ิมการลงทุนได้

ปัจจัยภายนอก 

ไม่สามารถจัดประชุมคณะท างานท่ีปรึกษาการลงทุนและ

คณะกรรมการได้ภายในเวลาท่ีก าหนด

ปัจจัยภายใน 

เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานล่าช้า

O, C 1 และ 2 1. จัดท านโยบายและกรอบการลงทุนล่วงหน้าและเสนอ

คณะกรรมการกองทุนฯ ก่อนเร่ิมปีงบประมาณใหม่

2. มีการก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี

อย่างชัดเจน

2

(L3)

4 2x4 ปานกลาง

(R2)

P คณะกรรมการฯ เห็นชอบกรอบ

และนโยบายการลงทุนปี 2565 

ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ 

คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน

 2564

2

(L3)

4 2x4

3. การจัดท ากลยุทธ์การ

ลงทุน

กลยุทธ์การลงทุนได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกองทุนฯ ล่าช้า ท าให้ กปพ.

 แจ้งให้ผู้บริหารสินทรัพย์ไม่ทันก่อนเร่ิม

การลงทุนในแต่ละรอบ

ปัจจัยภายนอก 

ไม่สามารถจัดประชุมคณะท างานท่ีปรึกษาการลงทุนและ

คณะกรรมการได้ภายในเวลาท่ีก าหนด

ปัจจัยภายใน 

เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานล่าช้า

O, C 1 และ 2 1. จัดท ากลยุทธ์การลงทุนล่วงหน้าและเสนอคณะกรรมการ

กองทุนฯ ก่อนเร่ิมปีงบประมาณใหม่

2. มีการก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี

อย่างชัดเจน

2 

(L3)

4 2x4 ปานกลาง

(R3)

P คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ

กลยุทธ์การลงทุนปี 2564 ในคราว

ประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี 

1/2564 คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 

2 มี.ค. 64 และวันท่ี 13 ก.ค. 64 

ตามล าดับ

2

(L3)

4 2x4

4. การก ากับติดตามการ

ลงทุน

การลงทุนไม่เป็นไปตามกรอบนโยบายการ

ลงทุนท่ีก าหนด

ปัจจัยภายนอก

ราคาตลาดเกิดความเปล่ียนแปลงส่งผลให้สัดส่วนการลงทุนไม่

เป็นไปตามกรอบท่ีก าหนด

 F, O, C 1 1. ก าหนดให้ผู้บริหารสินทรัพย์รายงานผลการลงทุนทุกส้ินวัน โดย

 กปพ. ตรวจข้อมูล ผู้บริหารสินทรัพย์ควบคู่กับผู้รับฝากทรัพย์สิน 

2. หากสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามกรอบนโยบาย กปพ. 

ก าหนดให้ผู้บริหารสินทรัพย์ รายงาน กปพ. ทราบเป็นลายลักษณ์

อักษร และ กปพ. จะรายงานต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ทราบ 

ภายใน 7 วัน โดยผู้บริหารสินทรัพย์ต้องด าเนินการแก้ไขภายใน 

30 วัน

3. ปรับลดวงเงินท่ีจะจัดสรรในรอบต่อไป

4. ยกเลิกสัญญา และชดเชยค่าเสียหาย

2 

(L3)

2 2x2 ปานกลาง

(R4)

P ผู้บริหารสินทรัพย์ลงทุนตามกรอบ

และนโยบายการลงทุนท่ีก าหนด 

รวมถึงเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์

การบริหารจัดการความเส่ียง

และเจ้าหน้าท่ีสามารถด าเนินการ

ได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

2

(L3)

2 2x2

6. การน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) มาใช้เพ่ือ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน

ข้อมูลท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญหาย ปัจจัยภายนอก 

มีบุคคลภายนอก Hack ข้อมูล

ปัจจัยภายใน               

- ระบบ IT ไม่มีระบบการส ารองข้อมูล       

- เจ้าหน้าไม่ได้ใช้ความระมัดระวังท่ีเพียงพอ

O 3 ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในงานน้ัน ๆ จัดเก็บข้อมูลไว้ใน External

 Harddisk

1

(L2)

4 1X4 ปานกลาง

(R6)

P ระบบ IT สามารถด าเนินงาน

ได้อย่างต่อเน่ือง มีการเข้ารหัส

คอมพิวเตอร์ป้องกันการเข้าถึงข้อมูล

โดยไม่ได้รับอนุญาต มีการส ารอง

ข้อมูลใน External Hard Drives 

และ Google Drive

1

(L2)

4 1x4

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย:

บริหารเงินท่ีได้รับจากการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและการกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหน้ีสาธารณะ 

ป้องกันความเส่ียงในการผิดนัดช าระหน้ีของประเทศ และลดต้นทุนการกู้เงินล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและการกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหน้ีใน

ประเทศ

ภารกิจหลัก:

1.  บริหารเงินกู้ให้ได้รับผลตอบแทนเพ่ือลดภาระหน้ีของประเทศ โดยก าหนดแนวทางการลงทุนท่ีสามารถรองรับความเส่ียงได้ในหลากหลายมิติ เพ่ือให้สามารถช าระคืนเงินต้นให้แก่กระทรวงการคลังได้ครบถ้วนและทันตามก าหนด 

2.  ก ากับติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามตัวช้ีวัด นโยบายและกรอบการลงทุน และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

3.  สร้างความเช่ือม่ันให้สาธารณชนท้ังในและต่างประเทศในการบริหารหน้ีสาธารณะของประเทศ

4.  สนับสนุนการออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือสร้างอัตราดอกเบ้ียอ้างอิงและการสร้างสภาพคล่องเพ่ือการพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ

ส่วนท่ี 1: แผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ส่วนท่ี 3 : การติดตามและประเมินผล ณ ส้ินปีงบประมาณ

ข้ันตอนงานส าคัญ

ท่ีต้องควบคุม
ความเส่ียง

ปัจจัยเส่ียง

(ปัจจัยภายใน-ภายนอก)

ประเภท

ความเส่ียง

[S O F C]

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

ท่ี

ระดับความ

เส่ียง พิจารณาการจัดการ

เพ่ิมเติมในปีถัดไปหากยัง

อยู่ในระดับ

สูงมาก สูง (ถ้าจ าเป็น)

การควบคุมปัจจุบัน

(ลดปัจจัยเส่ียง หรือ ลดผลกระทบ)

ระดับความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ 

(Residual Risk)
Risk Profile

[สูงมาก สูง

ปานกลาง ต่ า]

แผน

เดิม

แผน

ใหม่
ผลการด าเนินงาน

1. การคัดเลือกธนาคาร

เพ่ือฝากเงิน

ไม่สามารถคัดเลือกธนาคารเพ่ือฝากเงินได้ ปัจจัยภายนอก 

- ไม่มีธนาคารเข้าร่วมเสนออัตราดอกเบ้ียเงินฝาก

- ธนาคารไม่มีความต้องการระดมเงินฝากในช่วงเวลาท่ี กปพ. 

ลงทุน

ปัจจัยภายใน 

เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานล่าช้าท าให้ธนาคารย่ืนประมูล

เงินฝากไม่ทัน

S, F

มาตรการจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติม

(กรณีสูงมาก สูง)

มอบเงินให้ผู้บริหารสินทรัพย์บริหารจัดการท้ังหมด

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ระดับความเส่ียงท่ี

คาดหวัง

P

4 1x4

5. การพัฒนาบุคลากร บุคลากรได้รับการพัฒนาไม่ตรงตามความ

ต้องการ หรือไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของ กปพ.

ปัจจัยภายนอก

- มีการเปล่ียนแปลงนโยบาย/องค์ความรู้ต่างๆ ส่งผลกระทบต่อ

การบริหารงานของ กปพ. เช่น กฎหมาย ระเบียบ เป็นต้น

ปัจจัยภายใน

- ไม่มีแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล

- บุคลากรท่ีดูแลด้าน HR มีจ ากัด

S, O 3

1 

(L3)

4 1x4 ปานกลาง

(R1)

กปพ. ได้ประสานกับธนาคารพาณิชย์

ล่วงหน้าก่อนรอบการลงทุน 1 เดือน 

และมีธนาคารเข้าร่วมการประมูล 

อย่างไรก็ดี อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก

ท่ีประมูลได้ต่ ากว่าประมาณการ

ผลตอบแทนของผู้บริหารสินทรัพย์ 

กปพ. จึงมอบเงินลงทุนท้ังหมด

ให้ผู้บริหารสินทรัพย์บริหาร

1 

(L3)

คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ

แผนยุทธศาสตร์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของ กปพ. ในคราว

ประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี 

2/2564 เม่ือวันท่ี 13 ก.ค. 64

1

(L3)

4 1x41. มีการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปี และมีการ

ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรสม่ าเสมอ

2. มีการสอนงานภายในเพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานทดแทนกันได้

ในสายงานท่ีมีบุคลากรจ ากัด เช่น สายบัญชี

1

(L3)

4 1x4 ปานกลาง

(R5)



ส่วนท่ี 2: เป้าหมาย

โอกาส 

(L)

ผลกระทบ

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

ส่วนท่ี 1: แผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ส่วนท่ี 3 : การติดตามและประเมินผล ณ ส้ินปีงบประมาณ

ข้ันตอนงานส าคัญ

ท่ีต้องควบคุม
ความเส่ียง

ปัจจัยเส่ียง

(ปัจจัยภายใน-ภายนอก)

ประเภท

ความเส่ียง

[S O F C]

ประเด็น

ยุทธศาสตร์

ท่ี

ระดับความ

เส่ียง พิจารณาการจัดการ

เพ่ิมเติมในปีถัดไปหากยัง

อยู่ในระดับ

สูงมาก สูง (ถ้าจ าเป็น)

การควบคุมปัจจุบัน

(ลดปัจจัยเส่ียง หรือ ลดผลกระทบ)

ระดับความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ 

(Residual Risk)
Risk Profile

[สูงมาก สูง

ปานกลาง ต่ า]

แผน

เดิม

แผน

ใหม่
ผลการด าเนินงาน

1. การคัดเลือกธนาคาร

เพ่ือฝากเงิน

ไม่สามารถคัดเลือกธนาคารเพ่ือฝากเงินได้ ปัจจัยภายนอก

- ไม่มีธนาคารเข้าร่วมเสนออัตราดอกเบ้ียเงินฝาก

- ธนาคารไม่มีความต้องการระดมเงินฝากในช่วงเวลาท่ี กปพ. 

ลงทุน

ปัจจัยภายใน

เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานล่าช้าท าให้ธนาคารย่ืนประมูล

เงินฝากไม่ทัน

S, F

มาตรการจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติม

(กรณีสูงมาก สูง)

มอบเงินให้ผู้บริหารสินทรัพย์บริหารจัดการท้ังหมด

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ระดับความเส่ียงท่ี

คาดหวัง

4 1x41 

(L3)

4 1x4 ปานกลาง

(R1)

กปพ. ได้ประสานกับธนาคารพาณิชย์

ล่วงหน้าก่อนรอบการลงทุน 1 เดือน

และมีธนาคารเข้าร่วมการประมูล

อย่างไรก็ดี อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก

ท่ีประมูลได้ต่ ากว่าประมาณการ

ผลตอบแทนของผู้บริหารสินทรัพย์

กปพ. จึงมอบเงินลงทุนท้ังหมด

ให้ผู้บริหารสินทรัพย์บริหาร

1 

(L3)
7. การติดตามการรายงาน

ผลการด าเนินงานของ 

กปพ. มีความผิดพลาด

การติดตามผลการด าเนินงานด้านการ

ลงทุนของ กปพ. มีความผิดพลาด

ปัจจัยภายนอก 

ผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝากทรัพย์สินไม่สามารถรายงานได้ตาม

เวลาท่ีก าหนด หรือรายงานไม่ถูกต้อง

ปัจจัยภายใน 

เจ้าหน้าท่ีละเลย ไม่ตรวจสอบการด าเนินงานระหว่างผู้บริหาร

สินทรัพย์และผู้รับฝากทรัพย์สิน

O, C 1 1. ระบุบทลงโทษของผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้บริหารสินทรัพย์

อย่างชัดเจนในสัญญาจ้าง

2. เจ้าหน้าท่ีมีการประสานงานกับผู้บริหารสินทรัพย์ และผู้รับ

ฝากทรัพย์สินอย่างใกล้ชิด

3. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการด าเนินการด้านการลงทุนทุกวัน

1

(L2)

4 1X4 ปานกลาง

(R7)

P กปพ. ก ากับ ติดตามผลการ

ด าเนินงานด้านการลงทุนทุกวัน 

มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม

กรอบและนโยบายท่ีก าหนด 

ผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝาก

ทรัพย์สินจัดท าและส่งรายงานได้ตาม

เวลาท่ีก าหนด

1

(L2)

4 1x4

8. การจ่ายเงินและการรับ

เงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ท ารายการจ่ายเงินผ่านระบบ

อิเล็คทรอนิกส์ไม่ส าเร็จ

ปัจจัยภายนอก 

- ระบบของ KTB Corporate Onlineไม่มีการแจ้งเตือนเม่ือท า

รายการไม่ส าเร็จ

- บัญชีธนาคารของผู้รับเงินไม่มีการเคล่ือนไหวเกินระยะเวลาท่ี

ธนาคารก าหนด

ปัจจัยภายใน 

- เจ้าหน้าท่ีกรอกรายละเอียดผิดพลาด

- เจ้าหน้าท่ีเลือกรายการท าธุรกรรมผิดประเภท

O, C 3 1. มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าหน้าท่ี Maker Checker และ

Authorizer เพ่ือด าเนินการรับเงินและจ่ายเงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยก าหนดให้เข้าไปตรวจสอบในระบบ KTB 

Corporate Online ทุกคร้ังว่า การท ารายการเสร็จสมบูรณ์

2. มีการตรวจสอบความถูกต้องของระเบียบและเอกสาร

ประกอบการเบิกจ่ายตามสายการบังคับบัญชาและตรวจสอบจาก

เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีอย่างใกล้ชิดท้ังก่อนและหลังการ

อนุมัติการเบิกจ่าย

1

(L3)

4 1x4 ปานกลาง

(R8)

P คณะท างานฯ ได้ประสานงาน

กับผู้รับเงินล่วงหน้าเพ่ือจัดท าข้อมูล

ก่อนการจ่ายเงินเพ่ือให้สามารถ

จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ได้ร้อยละ 100

1

(L3)

4 1x4

9. การเงินและบัญชี ไม่สามารถตรวจสอบการท ารายการรับ

และจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

อย่างครบถ้วน

ปัจจัยภายนอก 

-เอกสารประกอบการรับและจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน

-หลังจากโอนเงินส าเร็จแล้ว ผู้รับเงินไม่น าใบเสร็จรับเงิน หรือ

ใบส าคัญรับเงินมาให้ / น ามาให้ล่าช้า

ปัจจัยภายใน 

- เจ้าหน้าท่ีรายงานผลการรับและจ่ายเงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วนเน่ืองจากมีผู้ท ารายการหลายคน

- เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจในตรวจสอบระบบการรับและ

จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

O, C 3 1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินและการรับเงินผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กปพ. 

2. ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีส่ังพิมพ์รายงานสรุปผลการโอนเงินและ

รายงานสรุปความเคล่ือนไหวทางบัญชีจากระบบ KTB 

Corporate Online เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง

3. จัดท าทะเบียนคุมการเข้าใช้งานระบบ KTB Corporate 

Online เพ่ือเสนอให้ประธานคณะท างานฯ ตรวจสอบการท า

รายการ

1

(L3)

4 1x4 ปานกลาง

(R9)

P การรับและจ่ายเงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์เจ้าหน้าท่ีสามารถ

ตรวจสอบได้อย่างครบถ้วนทุกรายการ

เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

มีความน่าเช่ือถือสามารถน ามาเป็น

เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีได้

1

(L3)

4 1x4

10. การ

ปฏิบัติงาน

นอก

สถานท่ี

ภายใต้

ภาวะฉุกเฉิน

P Treat 1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานนอก

สถานท่ีภายใต้ภาวะฉุกเฉิน

2. จัดท าแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล

เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานนอกสถานท่ี

3. จัดเตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอ

ส าหรับการปฏิบัติงานนอกสถานท่ี

คงเดิม สามารถ

ปฏิบัติงานตาม

ภารกิจหลักของ 

กปพ. ได้

ครบถ้วนอย่างมี

ประสิทธิภาพ

Take ปฏิบัติงานหลักเท่าท่ีจ าเป็นโดยชะลอ

งานท่ีไม่ได้มีก าหนดเวลาในการจัดส่ง

หรืองานท่ีไม่ต้องด าเนินการต่อเน่ือง

คงเดิม -

Transfer ไม่สามารถถ่ายโอนความเส่ียงได้ - -

Terminate ไม่สามารถยกเลิกกระบวนงานน้ี - -

11. การใช้งานระบบ KTB 

Corporate Online

เกิดเหตุการณ์ Password ร่ัวไหล หรือโดน

 Hack

ปัจจัยภายนอก

- ถูก Hack โดย Hacker

ปัจจัยภายใน

- User ต้ังรหัสผ่านท่ีคาดเดาได้ง่าย

O 3 1. ต้ังค่าในระบบ KTB Corporate Online ก าหนดให้ผู้ใช้งาน

ระบบเปล่ียน Password ทุก 3 เดือน และและรหัสผ่านต้องมี

ความปลอดภัยสูงสุด

2. ก าหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลและวงเงินในการท ารายการของ

User แต่ละประเภทอย่างชัดเจนและเหมาะสม

3. ก าหนดวงเงินในบัญชีเงินฝากท่ีใช้ระบบ KTB Corporate 

Online เท่าท่ีจ าเป็น

1

(L3)

4 1x4 ปานกลาง

(R11)

P การใช้งานระบบ KTB Corporate 

Online มีการต้ังค่าในระบบ KTB 

Corporate Online ก าหนดให้

ผู้ใช้งานระบบเปล่ียน Password 

ทุก 3 เดือน มีการก าหนดสิทธ์ิ

การเข้าถึงข้อมูลและวงเงินในการ

ท ารายการของ User แต่ละประเภท

อย่างชัดเจนและเหมาะสมท าให้รหัส

ผู้ใช้งานมีความปลอดภัยสูง

1

(L3)

4 1x4

ผู้จัดท า/ทบทวน ผู้อนุมัติ

ต าแหน่ง ต าแหน่ง

1. ส ารองข้อมูลบางส่วนใน External Hard Drive และ Google 

Drive

2. ใช้การรับและจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

3. จัดประชุมผ่าน Conference Call

4. จัดท ารายช่ือและช่องทางติดต่อส่ือสารเบ้ืองต้นภายในและ

ภายนอกองค์กร 

5. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีภายใต้ภาวะฉุกเฉิน

4

(L3)

3 4x310. การปฏิบัติงานนอก

สถานท่ีภายใต้ภาวะฉุกเฉิน

ไม่มีแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานท่ี

ภายใต้ภาวะฉุกเฉินท่ีชัดเจนเพ่ือให้

สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ 

กปพ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยภายนอก 

- การเกิดโรคระบาด

- การชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง หรือการปิดล้อมส่วนราชการ

- ภัยธรรมชาติ

ปัจจัยภายใน 

- ระบบฐานข้อมูลและอุปกรณ์ไม่รองรับการปฏิบัติงานนอกสถานท่ี

- ช่องทางการติดต่อส่ือสารภายในและภายนอกองค์กรไม่ชัดเจน

O, C

คณะท างานและเลขานุการคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานของกองทุนฯ

3 1x3

( นายกิตติภูมิ  อุ่นใจ ) ( นางสาวสุจิตรา  น าทอง )

เศรษฐกรปฏิบัติการ ผู้อ านวยการส่วนบริหารกองทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

สูง

(R10)

ต.ค. 63 -

 ก.ย. 64

ฝ่าย

เลขานุการฯ

1x3

(ต่ า)

ผู้จัดการกองทุนฯ เห็นชอบคู่มือ

การปฏิบัติงานนอกสถานท่ีภายใต้

ภาวะฉุกเฉินเม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 

2564 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตาม

ภารกิจหลักของ กปพ. ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ มีการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

และการด าเนินงานเป็นไปตาม

ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง

1

(L3)



หลักเกณฑการใหคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ( L )

ระดับคะแนน โอกาสท่ีจะเกิด ความถี่ (L1) ความนาจะเปน (L2) ระบบควบคุม/การตรวจพบ (L3)

5 เกิดขึ้นประจํา 1 เดือนตอครั้งหรือมากกวา เปอรเซน็ตที่จะเกิด 50 % ขึ้นไป ขาดระบบควบคุม/ตรวจสอบไมพบ/ปองกันไมได

4 เกิดขึ้นบอยครั้ง 2 เดือนตอครั้ง แตไมเกิน 5 ครั้งตอป เปอรเซ็นตท่ีจะเกิด 31 % - 50 % การควบคุม/ตรวจสอบไมครอบคลุมสวนใหญ

3 เกิดขึ้นบาง 1 ปตอครั้ง เปอรเซ็นตท่ีจะเกิด 11 % - 30 % การควบคุม/ตรวจสอบครอบคลุมบางสวน

2 เกิดขึ้นนอย 2 - 3 ปตอครั้ง เปอรเซน็ตที่จะเกิด 5 % - 10 % การควบคุม/ตรวจสอบครอบคลุมเกือบทั้งหมด

1 เกิดขึ้นยาก 5 ปตอครั้ง เปอรเซ็นตท่ีจะเกิดนอยกวา 5 % มีระบบควบคุมท่ีรัดกุม/ตรวจสอบพบไดดี



หลักเกณฑการใหคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) 2564

คะแนนผลกระทบเหตุการณ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

          เหตุการณ นอยมาก นอย ปานกลาง รุนแรง รุนแรงมาก

1. การคัดเลือกธนาคารเพ่ือฝากเงิน สามารถคัดเลือกธนาคารเพ่ือฝากเงิน

ไดและไดรับผลตอบแทนสูงกวา 

Benchmark > 10 bps

สามารถคัดเลือกธนาคารเพื่อฝากเงินได

และไดรับผลตอบแทนสูงกวา 

Benchmark 5 bps ≤ 10 bps

สามารถคัดเลือกธนาคารเพื่อฝากเงิน

ไดและไดรับผลตอบแทนสูงกวา 

Benchmark ≤ 5 bps

สามารถคัดเลือกธนาคารเพื่อฝากเงิน

ไดและไดรับผลตอบแทนเทากับหรือ

นอยกวา Benchmark

ไมสามารถคัดเลือกธนาคารเพ่ือฝากเงิน

ได

2. การจัดทํานโยบาย และกรอบการลงทุน การจัดทํานโยบาย และกรอบการ

ลงทุนประจําป 2563 ผานการ

กลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการดาน

การลงทุนและไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกองทุนฯ และพรอมใช

ปฏิบัติการลงทุนภายในเดือนกันยายน 

2562

การจัดทํานโยบาย และกรอบการลงทุน

ประจําป 2563 ผานการกลั่นกรองจาก

คณะอนุกรรมการดานการลงทุนภายใน

เดือนกันยายน 2562 แตไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ 

ภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งทัน

กอนรอบการลงทุนใหม

การจัดทํานโยบาย และกรอบการ

ลงทุนประจําป 2563 ผานการ

กลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการดาน

การลงทุนและไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกองทุนฯ ภายหลังวันที่ 

30 กันยายน 2562 แตทันกอนรอบ

การลงทุนใหม

การจัดทํานโยบาย กรอบการลงทุน

ประจําป 2563 ผานการกลั่นกรองจาก

คณะอนุกรรมการดานการลงทุนและ

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

กองทุนฯ ภายหลังวันที่ 30 กันยายน 

2562 และไมทันรอบการลงทุนใหมแต

ขออนุมัติใชนโยบายเดิมไปพลางกอน

การจัดทํานโยบาย กรอบการลงทุน

ประจําป 2563 ผานการกลั่นกรองจาก

คณะอนุกรรมการดานการลงทุนและ

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

กองทุนฯ ภายหลังวันที่ 30 กันยายน 

2562 และไมทันรอบการลงทุนใหม

และไมมีการขออนุมัติใชนโยบายเดิม

ไปพลางกอนสงผลใหนโยบายกรอบ

การลงทุนและกลยุทธการลงทุนไม

พรอมสําหรับการบริหารเงนิ

3. การจัดทํากลยทุธการลงทุน กลยทุธการลงทุนผานการกลั่นกรอง

จากคณะอนุกรรมการดานการลงทุน

และไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกองทุนฯ  และ กปพ. 

แจงใหผูบริหารสินทรัพยทราบภายใน 

15 วันทําการกอนเริ่มการลงทุน ในแต

ละรอบ

กลยุทธการลงทุนผานการกลั่นกรองจาก

คณะอนุกรรมการดานการลงทุนและ

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

กองทุนฯ  แต กปพ. แจงใหผูบริหาร

สินทรัพยทราบไมทันภายใน 15 วันทํา

การกอนเริ่มการลงทุนแตทันรอบการ

ลงทุนในแตละรอบ

กลยุทธการลงทุนผานการกลั่นกรอง

จากคณะอนุกรรมการดานการลงทุน

กอนเริ่มการลงทุนและไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ 

แต กปพ. แจงผูบริหารสินทรัพยทราบ

ไมทันกอนเริ่มการลงทุนในแตละรอบ

กลยุทธการลงทุนผานการกลั่นกรอง

จากคณะอนุกรรมการดานการลงทุน

กอนเริ่มการลงทุนแตไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ 

ไมทันกอนเริ่มการลงทุนในแตละรอบ

กลยุทธการลงทุนผานการกลั่นกรอง

จากคณะอนุกรรมการดานการลงทุน

และไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกองทุนฯ ไมทันกอนเริ่ม

การลงทุนในแตละรอบ

4. การกํากับติดตามการลงทุน การลงทุนเปนไปตามนโยบายและ

กรอบการลงทุนท่ีกําหนด

การลงทุนไมเปนไปตามนโยบายและ

กรอบการลงทุนท่ีกําหนด แตไมกระทบ

กับเงินตนและผลตอบแทนและสามารถ

แกไขไดภายใน 3 วัน

การลงทุนไมเปนไปตามนโยบายและ

กรอบการลงทุนท่ีกําหนด แตไม

กระทบกับเงินตนและผลตอบแทนและ

สามารถแกไขไดภายใน 5 วัน

การลงทุนไมเปนไปตามนโยบายและ

กรอบการลงทุนท่ีกําหนด แตไม

กระทบกับเงินตนและผลตอบแทนและ

สามารถแกไขไดภายใน 7 วัน

การลงทุนไมเปนไปตามนโยบายและ

กรอบการลงทุนท่ีกําหนด สงผล

กระทบตอการชําระคืนเงนิตนและ

ผลตอบแทนไดแกกระทรวงการคลัง

5. การพัฒนาบุคลากร บุคลากรไดรับการพัฒนาตรงตามความ

ตองการและสอดคลองกับยทุธศาสตร

ของ กปพ.

บุคลากรไมไดรับการพัฒนาตรงตาม

ความตองการแตสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของ กปพ.

บุคลากรไมไดรับการพัฒนาตรงตาม

ความตองการและไมสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของ กปพ.

บุคลากรไมไดรับการพัฒนาตรงตาม

ความตองการและไมสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของ กปพ. สงผลให กปพ. 

บรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักแตไมมี

ประสิทธิภาพเทาที่ควร

บุคลากรไมไดรับการพัฒนาตรงตาม

ความตองการและไมสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของ กปพ. สงผลกระทบ

ตอการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลัก

ของ กปพ.

6. การนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (information 

technology : IT) มาใชเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ระบบ IT สามารถชวยใหการ

ดําเนินงานใหมีความรวดเร็ว ถูกตอง

และชวยสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผูใชงาน มีการสํารองขอมูลและจัดเก็บ

ขอมูลท่ีปลอดภัย

ระบบ IT ไมชวยใหการดําเนินงานใหมี

ความรวดเร็วขึ้น แตชวยสนับสนุนการ

ตัดสินใจของผูใชงาน มีการสํารองขอมูล

และจัดเก็บขอมูลท่ีปลอดภัย

ระบบ IT สามารถชวยใหการ

ดําเนินงานใหมีความรวดเร็วถูกตอง แต

ไมชวยสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผูใชงาน มีการสํารองขอมูลและจัดเก็บ

ขอมูลท่ีปลอดภัย

ระบบ IT สามารถชวยใหการ

ดําเนินงานใหมีความรวดเร็วถูกตอง แต

ไมชวยสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผูใชงาน ไมมีการสํารองขอมูลและ

ขอมูลถูกเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต

ระบบ IT ไมสามารถใชงานได ไมมีการ

สํารองขอมูลและขอมูลถูกโจรกรรม 

สงผลกระทบตอการดําเนินงานของ 

กปพ.

7. การติดตามการรายงานผลการดําเนินงานของ กปพ. 

มีความผิดพลาด

ผูบริหารสินทรัพยและผูรับฝาก

ทรัพยสินรายงานขอมูลการลงทุนได

ตามกําหนดเวลา และผลการ

ตรวจสอบรายงานมีความถูกตอง 

ครบถวน

ผูบริหารสินทรัพยและผูรับฝากทรัพยสิน

รายงานขอมูลการลงทุนลาชากวา

กําหนดเวลา แตผลการตรวจสอบ

รายงานมีความถูกตอง ครบถวน

ผูบริหารสินทรัพยและผูรับฝาก

ทรัพยสินรายงานขอมูลการลงทุนลาชา

กวากําหนดเวลา และรายงานการ

ลงทุนไมถูกตอง ไมครบถวน แตการ

ลงทุนเปนไปตามนโยบายและกรอบ

การลงทุน

ผูบริหารสินทรัพยและผูรับฝาก

ทรัพยสินรายงานขอมูลการลงทุนลาชา

กวากําหนดเวลา และรายงานการ

ลงทุนไมถูกตอง ไมครบถวน ทําใหการ

ลงทุนไมเปนไปตามนโยบายและกรอบ

การลงทุน

 ผูบริหารสินทรัพยและผูรับฝาก

ทรัพยสินรายงานขอมูลการลงทุนลาชา

กวากําหนดเวลา และรายงานการ

ลงทุนไมถูกตอง ไมครบถวน ทําใหการ

ลงทุนไมเปนไปตามนโยบายและกรอบ

การลงทุนผิดพลาดมีผลกระทบถึงการ

ชําระหน้ีของสํานักงานบริหารหนี้

สาธารณะ

8. การจายเงนิและรับเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส สามารถรับเงินและจายเงินผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสไดครบทุกกิจกรรม

ภายในปงบประมาณ 2563

การรับเงินและจายเงนิผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสมีปญหา สามารถแกไขให

ดําเนินการไดภายในวันท่ีทํารายการ

การรับเงินและจายเงนิผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสมีปญหา ไมสามารถ

แกไขใหดําเนินการไดภายในวันที่ทํา

รายการ แตไมมีผลกระทบตอตัวชี้วัดที่

กําหนดและการดําเนินงานของ กปพ.

ไมสามารถรับเงนิและจายเงนิผาน

ระบบอิเล็กทรอนิกสไดครบทุก

กิจกรรมภายในปงบประมาณ 2563 

ทําใหผลประเมินการดําเนินงานของ 

กปพ. ไมเปนไปตามตัวชี้วัดที่กําหนด 

แตไมกระทบกับภารกิจหลักของ กปพ.

ไมสามารถรับเงนิและจายเงนิผาน

ระบบอิเล็กทรอนิกสไดครบทุก

กิจกรรมภายในปงบประมาณ 2563 

ทําใหผลประเมินการดําเนินงานของ 

กปพ. ไมเปนไปตามตัวชี้วัดที่กําหนด 

และกระทบกับภารกิจหลักของ กปพ.

9. การเงินและบัญชี สามารถตรวจสอบการทํารายการรับ

และจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

ไดอยางครบถวน

การตรวจสอบการทํารายการรับและ

จายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสมีปญหา

 แตสามารถแกไขไดภายในวัน

การตรวจสอบการทํารายการรับและ

จายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสมี

ปญหา แตสามารถแกไขไดภายในวัน

ถัดไป

การตรวจสอบการทํารายการ

รับและจายเงนิผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสมีปญหา ไมสามารถ

แกไขไดภายในวัน สงผลใหไมสามารถ

บันทึกบัญชีได

การตรวจสอบการทํารายการรับและ

จายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสมี

ปญหา ไมสามารถแกไขไดภายในวัน 

สงผลทําใหงบการเงนิไมถูกตอง

10. การปฏิบัติงานนอกสถานที่ภายใตภาวะฉุกเฉิน การปฏิบัติงานนอกสถานที่ผานระบบ

ออนไลนมีปญหา 

แตสามารถแกไขไดภายใน 1 วัน

การปฏิบัติงานนอกสถานที่ผานระบบ

ออนไลนมีปญหา แตสามารถแกไขได

ภายใน 3 วัน และไมมีผลตอการ

ดําเนินงานตามภารกิจหลักของ กปพ.

การปฏิบัติงานนอกสถานที่ผานระบบ

ออนไลนอาจปฏิบัติตามกฎระเบียบที่

เก่ียวของไดลาชา แตไมสงผลตอการ

ดําเนินงานตามภารกิจหลักของ กปพ.

การปฏิบัติงานนอกสถานที่ผานระบบ

ออนไลนไมถูกตองตามกฎระเบียบท่ี

เก่ียวของ แตสามารถแกไขใหถูกตอง

ไดทันตามกําหนดเวลา ไมสงผลตอการ

ดําเนินงานตามภารกิจหลักของ กปพ.

การปฏิบัติงานนอกสถานที่ผานระบบ

ออนไลนไมถูกตองตามกฎระเบียบท่ี

เก่ียวของ แตสามารถแกไขใหถูกตอง

ไดทันตามกําหนดเวลา สงผลให

กิจกรรมน้ันเปนโมฆะ

11. การใชงานระบบ KTB Corporate Online การดําเนินงานดาน e-payment ไม

เปนไปตามหลักเกณฑท่ี

กระทรวงการคลังกําหนด สามารถ

แกไขไดภายใน 1 วัน

การดําเนินงานดาน e-payment ไม

เปนไปตามหลักเกณฑท่ี

กระทรวงการคลังกําหนด สามารถชี้แจง

ตอกระทรวงการคลังได

การดําเนินงานดาน e-payment ไม

เปนไปตามหลักเกณฑท่ี

กระทรวงการคลังกําหนด

การดําเนินงานดาน e-payment ไม

เปนไปตามหลักเกณฑท่ี

กระทรวงการคลังกําหนด รหัสใชงาน

ระบบ KTB Corporate Online ของ 

กปพ. รั่วไหล แตไมถูกขโมยเงินในบัญชี

การดําเนินงานดาน e-payment ไม

เปนไปตามหลักเกณฑท่ี

กระทรวงการคลังกําหนด รหัสใชงาน

ระบบ KTB Corporate Online ของ 

กปพ. รั่วไหลทําใหถูกขโมยเงินในบัญชี



ผลกระทบ (I)

5 : สูงมาก

4 : สูง
R1,R5,R6,R7,R8,R9,

R11
R2,R3

3 : ปานกลาง R10

2 : นอย R4

1 : นอยที่สุด

1 : นอยที่สุด 2 : นอย 3 : ปานกลาง 4 : สูง 5 : สูงมาก

โอกาส (L)

ระดับความเสี่ยง แทนดวยแถบสี

สูงมาก

สูง

ปานกลาง

ต่ํา

ตัวแปร ความเสี่ยง

R1 1. การคัดเลือกธนาคารเพื่อฝากเงนิ

R2 2. การจัดทาํนโยบาย และกรอบการลงทุน

R3 3. การจัดทาํกลยุทธการลงทุน

R4 4. การกํากับติดตามการลงทุน

R5 5. การพัฒนาบุคลากร

R6 6. การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใชเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

R7 7. การคัดเลือกผูบริหารสินทรัพยภายนอก

R8 8. การติดตามการรายงานผลการดําเนนิงานของ กปพ. มีความผิดพลาด

R9 9. การจายเงินและการรับเงนิผานระบบอิเล็กทรอนิกส

R10 10. การเงินและบัญชี

ระดับที่ยอมรับไดโดยไมตองควบคุมความเสี่ยง

Risk Profile 2564 (หลังการควบคุม)

ความหมาย

ระดับที่ไมสามารถยอมรับได ตองเรงจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับไดทันที

ระดับที่ไมสามารถยอมรับได โดยตองจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบใหอยูในระดับท่ียอมรับได

ระดับที่พอยอมรับได แตอาจตองมีการควบคุมเพื่อปองกันไมใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับที่ยอมรับไมได




