
แผนบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และรายงานติดตามผล กองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566

ส่วนท่ี 2: เป้าหมาย

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

1. การคัดเลือกธนาคาร

เพ่ือฝากเงิน

ไม่สามารถคัดเลือกธนาคารเพ่ือ

ฝากเงินได้

ปัจจัยภายนอก 

- ไม่มีธนาคารเข้าร่วมเสนออัตราดอกเบ้ียเงินฝาก

- ธนาคารไม่มีความต้องการระดมเงินฝากใน

ช่วงเวลาท่ี กปพ. ลงทุน

ปัจจัยภายใน 

เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานล่าช้าท าให้ธนาคาร

ย่ืนประมูลเงินฝากไม่ทัน

S, F 1 กปพ. ต้องมอบเงินลงทุนท้ังหมดให้ผู้บริหาร

สินทรัพย์บริหารจัดการ ซ่ึงอาจได้รับ

ผลตอบแทนท่ีต่ ากว่าการลงทุนโดยมีการฝากเงิน

บางส่วน

มอบเงินให้ผู้บริหารสินทรัพย์บริหารจัดการท้ังหมด 1 

(L3)

4 1x4 ปานกลาง

(R1)

P

2. การจัดท านโยบายและ

กรอบการลงทุน

นโยบายและกรอบการลงทุน

ประจ าปี ได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการกองทุนฯ 

ล่าช้ากว่าก าหนด ส่งผลให้ไม่

สามารถเร่ิมการลงทุนได้

ปัจจัยภายนอก 

ไม่สามารถจัดประชุมคณะท างานท่ีปรึกษาการลงทุน

และคณะกรรมการได้ภายในเวลาท่ีก าหนด

ปัจจัยภายใน 

เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานล่าช้า

O, C 1 และ 2 1. ผิดระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วย

การลงทุน

2. นโยบายและกรอบการลงทุนไม่พร้อมส าหรับ

การบริหารเงิน

3. เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการ

ลงทุน

1. จัดท านโยบายและกรอบการลงทุนล่วงหน้าและเสนอ

คณะกรรมการกองทุนฯ ก่อนเร่ิมปีงบประมาณใหม่

2. มีการก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี

อย่างชัดเจน

2

(L3)

4 2x4 ปานกลาง

(R2)

P

3. การจัดท ากลยุทธ์การ

ลงทุน

กลยุทธ์การลงทุนได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ

กองทุนฯ ล่าช้า ท าให้ กปพ. 

แจ้งให้ผู้บริหารสินทรัพย์ไม่ทัน

ก่อนเร่ิมการลงทุนในแต่ละรอบ

ปัจจัยภายนอก 

ไม่สามารถจัดประชุมคณะท างานท่ีปรึกษาการลงทุน

และคณะกรรมการได้ภายในเวลาท่ีก าหนด

ปัจจัยภายใน 

เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานล่าช้า

O, C 1 และ 2 1. ผิดระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วย

การลงทุน

2. กลยุทธ์การลงทุนไม่พร้อมส าหรับการบริหาร

เงิน

3. เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการ

ลงทุน

1. จัดท ากลยุทธ์การลงทุนล่วงหน้าและเสนอคณะกรรมการ

กองทุนฯ ก่อนเร่ิมปีงบประมาณใหม่

2. มีการก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี

อย่างชัดเจน

2 

(L3)

4 2x4 ปานกลาง

(R3)

P

4. การก ากับติดตามการ

ลงทุน

การลงทุนไม่เป็นไปตามกรอบ

นโยบายการลงทุนท่ีก าหนด

ปัจจัยภายนอก

ราคาตลาดเกิดความเปล่ียนแปลงส่งผลให้สัดส่วน

การลงทุนไม่เป็นไปตามกรอบท่ีก าหนด

 F, O, C 1 ผิดระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ ว่าด้วยการ

ลงทุน

1. ก าหนดให้ผู้บริหารสินทรัพย์รายงานผลการลงทุนทุกส้ินวัน 

โดย กปพ. ตรวจข้อมูล ผู้บริหารสินทรัพย์ควบคู่กับผู้รับฝาก

ทรัพย์สิน 

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

5. การพัฒนาบุคลากร บุคลากรได้รับการพัฒนาไม่ตรง

ตามความต้องการ หรือไม่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 

กปพ.

ปัจจัยภายนอก

- มีการเปล่ียนแปลงนโยบาย/องค์ความรู้ต่างๆ 

ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของ กปพ. เช่น 

กฎหมาย ระเบียบ เป็นต้น

ปัจจัยภายใน

- ไม่มีแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล

- บุคลากรท่ีดูแลด้าน HR มีจ ากัด

S, O 3 บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในงานท่ีจะต้อง

ปฏิบัติส่งผลต่อการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์

การด าเนินงาน/ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. มีการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปี และมีการ

ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรสม่ าเสมอ

2. มีการสอนงานภายในเพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานทดแทนกันได้

ในสายงานท่ีมีบุคลากรจ ากัด เช่น สายบัญชี

1

(L3)

4 1x4 ปานกลาง

(R5)

P

6. การน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) มาใช้เพ่ือ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน

ข้อมูลท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญ

หาย

ปัจจัยภายนอก 

มีบุคคลภายนอก Hack ข้อมูล

ปัจจัยภายใน               

- ระบบ IT ไม่มีระบบการส ารองข้อมูล       

- เจ้าหน้าไม่ได้ใช้ความระมัดระวังท่ีเพียงพอ

O 3 ท าให้การปฏิบัติงานต้องล่าช้าหรือไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร

ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในงานน้ัน ๆ จัดเก็บข้อมูลไว้ใน External

 Harddisk

1

(L2)

4 1X4 ปานกลาง

(R6)

P

7. การติดตามการรายงาน

ผลการด าเนินงานของ 

กปพ. มีความผิดพลาด

การติดตามผลการด าเนินงาน

ด้านการลงทุนของ กปพ. มี

ความผิดพลาด

ปัจจัยภายนอก 

ผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝากทรัพย์สินไม่สามารถ

รายงานได้ตามเวลาท่ีก าหนด หรือรายงานไม่ถูกต้อง

ปัจจัยภายใน 

เจ้าหน้าท่ีละเลย ไม่ตรวจสอบการด าเนินงานระหว่าง

ผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝากทรัพย์สิน

O, C 1 1. การลงทุนอาจไม่เป็นไปตามกรอบและ

นโยบายการลงทุน

2. การรายงานผลการลงทุนล่าช้ากว่าท่ีก าหนด

3. หากมีการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามกรอบและไม่

สามารถตรวจสอบได้ทันทีอาจเกิดข้อผิดพลาดใน

การช าระหน้ีของสบน.

1. ระบุบทลงโทษของผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้บริหารสินทรัพย์

อย่างชัดเจนในสัญญาจ้าง

2. เจ้าหน้าท่ีมีการประสานงานกับผู้บริหารสินทรัพย์ และผู้รับ

ฝากทรัพย์สินอย่างใกล้ชิด

3. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการด าเนินการด้านการลงทุนทุกวัน

1

(L2)

4 1X4 ปานกลาง

(R7)

P

8. การจ่ายเงินและการรับ

เงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

ท ารายการจ่ายเงินผ่านระบบ

อิเล็คทรอนิกส์ไม่ส าเร็จ

ปัจจัยภายนอก 

- ระบบของ KTB Corporate Onlineไม่มีการแจ้ง

เตือนเม่ือท ารายการไม่ส าเร็จ

- บัญชีธนาคารของผู้รับเงินไม่มีการเคล่ือนไหวเกิน

ระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด

ปัจจัยภายใน 

- เจ้าหน้าท่ีกรอกรายละเอียดผิดพลาด

- เจ้าหน้าท่ีเลือกรายการท าธุรกรรมผิดประเภท

O, C 3 1. ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้รับเงินได้ตาม

ก าหนดเวลา

2. ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายของโครงการ/

แผนงานได้ทันตามก าหนด และท าให้การ

ด าเนินงานตามแผนงานและผลประเมินการ

ด าเนินงานของ กปพ. ไม่เป็นไปตามตัวช้ีวัดท่ี

ก าหนด

3. ผู้รับเงินไม่ได้รับเงินในวันท่ีตกลง ส่งผลเสียต่อ

ช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือของ กปพ.

4. กปพ. อาจต้องเสียดอกเบ้ียจ่าย หากการ

จ่ายเงินไม่เป็นไปตามสัญญา

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

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย:

บริหารเงินท่ีได้รับจากการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและการกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหน้ีสาธารณะ ป้องกันความเส่ียงในการผิดนัดช าระหน้ีของ

ประเทศ และลดต้นทุนการกู้เงินล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและการกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ

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)

ประเภทความเส่ียง

[S O F C]
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี

ผลกระทบ

(การเงิน ช่ือเสียง ความม่ันคงปลอดภัย การ

บรรลุภารกิจส าคัญ)

ระดับความเส่ียง
พิจารณาการจัดการเพ่ิมเติมในปีถัดไปหากยังอยู่ใน

ระดับ

สูงมาก สูง (ถ้าจ าเป็น)

การควบคุมปัจจุบัน

(ลดปัจจัยเส่ียง หรือ ลดผลกระทบ)

ระดับความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ (Residual Risk)
Risk Profile

[สูงมาก สูง

ปานกลาง ต่ า]

แผน

เดิม
ระดับความเส่ียงท่ีคาดหวัง ผลการด าเนินงาน

แผน

ใหม่

มาตรการจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติม

(กรณีสูงมาก สูง) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ



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)

ประเภทความเส่ียง

[S O F C]
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี

ผลกระทบ

(การเงิน ช่ือเสียง ความม่ันคงปลอดภัย การ

บรรลุภารกิจส าคัญ)

ระดับความเส่ียง
พิจารณาการจัดการเพ่ิมเติมในปีถัดไปหากยังอยู่ใน

ระดับ

สูงมาก สูง (ถ้าจ าเป็น)

การควบคุมปัจจุบัน

(ลดปัจจัยเส่ียง หรือ ลดผลกระทบ)

ระดับความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ (Residual Risk)
Risk Profile

[สูงมาก สูง

ปานกลาง ต่ า]

แผน

เดิม
ระดับความเส่ียงท่ีคาดหวัง ผลการด าเนินงาน

แผน

ใหม่

มาตรการจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติม

(กรณีสูงมาก สูง) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

9. การเงินและบัญชี ไม่สามารถตรวจสอบการท า

รายการรับและจ่ายเงินผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง

ครบถ้วน

ปัจจัยภายนอก 

-เอกสารประกอบการรับและจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ไม่

ครบถ้วน

-หลังจากโอนเงินส าเร็จแล้ว ผู้รับเงินไม่น า

ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญรับเงินมาให้ / น ามาให้

ล่าช้า

ปัจจัยภายใน 

- เจ้าหน้าท่ีรายงานผลการรับและจ่ายเงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วนเน่ืองจากมีผู้ท ารายการ

หลายคน

- เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจในตรวจสอบ

ระบบการรับและจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

O, C 3 1. ไม่สามารถตรวจสอบการรับและจ่ายเงินผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างครบถ้วนทุกรายการ

2. เอกสารประกอบการท ารายการท่ีไม่สมบูรณ์

จะไม่สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่าย

ได้ ท าให้ กปพ. เบิกจ่ายไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อ

ความน่าเช่ือถือของ กปพ.

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

10. การใช้งานระบบ KTB

 Corporate Online

เกิดเหตุการณ์ Password 

ร่ัวไหล หรือโดน Hack

ปัจจัยภายนอก

- ถูก Hack โดย Hacker

ปัจจัยภายใน

- User ต้ังรหัสผ่านท่ีคาดเดาได้ง่าย

O 3 1. การด าเนินงานด้าน e-payment ไม่เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด

2. ข้อมูลทางการเงินของ กปพ. ร่ัวไหล 

3. ถูกขโมยเงินในบัญชีออนไลน์

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

(R10)

P

11. การบริหารจัดการเงิน 

Pre-Funding

นโยบายและกรอบการลงทุน

ประจ าปี  และกลยุทธ์การลงทุน

ของ กปพ. ไม่สามารถรองรับ

วงเงิน Pre-Funding จ านวน

มากกว่าปกติได้

ปัจจัยภายนอก 

- มีการปรับแผนการกู้เงิน Pre-Funding เน่ืองจาก

กระทรวงการคลังมีความจ าเป็นต้องทบทวนแผนการ

กู้เงิน/ปรับโครงสร้างหน้ีให้สอดคล้องกับกลยุทธการ

บริหารหน้ีสาธารณะระยะปานกลาง (Medium -

Term Debt Management Strategy :

MTDS)

- ปริมาณตราสารหน้ีและสภาพคล่องในตลาดไม่

เพียงพอต่อวงเงินการลงทุนของ กปพ.

ปัจจัยภายใน 

- ไม่มีการทบทวนนโยบายและกรอบการลงทุน

ประจ าปี  และกลยุทธ์การลงทุนให้สามารถรองรับ

วงเงิน Pre-Funding จ านวนมากกว่าปกติ

- แผนการลงทุนไม่สามารถลดความเส่ียงในการปรับ

โครงสร้างหน้ีสาธารณะ ส่งผลให้การด าเนินงานไม่

บรรลุตามพันธกิจของกองทุน

- ไม่มีการประสานงานกับกระทรวงการคลังและ

ผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอกเพ่ือเตรียมการล่วงหน้า

S, F 1 1. ได้รับผลตอบแทนต่ ากว่าตัวช้ีวัดท่ีก าหนด

เน่ืองจากไม่สามารถก าหนดกลยุทธ์การลงทุนท่ีมี

ประสิทธิภาพ

2. กปพ. ต้องฝากเงินมากข้ึน ซ่ึงอาจได้รับ

ผลตอบแทนท่ีต่ ากว่าการลงทุนในตราสารหน้ี

เน่ืองจากเป็นช่วงภาวะดอกเบ้ียเงินฝากต่ า

3. อาจมีความเส่ียงด้านการกระจุกตัวของการ

ลงทุน (Concentration Risk) เพ่ิมข้ึน จากการท่ี

ไม่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม

1. ประสานงานกับกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ

เพ่ือติดตามการเปล่ียนแปลงของแผนการกู้เงิน/ปรับโครงสร้างหน้ี

 เพ่ือน าไปประสานงานกับผู้บริหารสินทรัพย์ล่วงหน้า

2. ทบทวนนโยบายและกรอบการลงทุนประจ าปี  และกลยุทธ์

การลงทุนให้สามารถรองรับวงเงิน Pre-Funding จ านวนมากกว่า

ปกติ

3. ทบทวนกลยุทธ์การลงทุนทุกคร้ังก่อนเร่ิมการลงทุนหรือเม่ือ

ภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ

4. ก ากับติดตามการลงทุนและหารือกับผู้บริหารสินทรัพย์

ภายนอกอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้สามารถปรับเปล่ียนกลยุทธ์การลงทุน

ให้สอดคล้องกับภาวะตลาดอย่างทันการณ์

1

(L3)

4 1x4 ปานกลาง

(R11)

P

1 P Treat หารือกับกระทรวงการคลังเพ่ือ

ก าหนดแนวทางการน าส่ง

ผลตอบแทนหลังหัก

ค่าธรรมเนียมให้ตรงกับรอบการ

ช าระดอกเบ้ียพันธบัตรหลังจาก

ส้ินสุดการลงทุน

คงเดิม กปพ. ได้รับ

ผลตอบแทนไม่น้อย

กว่าตัวเทียบวัด 

(Benchmark) โดย

สามารถส่งมอบ

ผลตอบแทนให้

กระทรวงการคลัง

ครบถ้วนและทันตาม

ก าหนด

Take ก าหนดให้ด าเนินการลงทุนใน

ตราสารหน้ีแบบ Maturity 

Matching ในอัตราร้อยละ 100

คงเดิม สามารถคาดการณ์

ผลตอบแทนท่ีจะได้รับ

อย่างแน่นอน แต่เสีย

โอกาสในการลงทุน 

และอาจได้รับ

ผลตอบแทนต่ ากว่าตัว

เทียบวัด (Benchmark)

Transfer ไม่สามารถถ่ายโอนความเส่ียงได้ - -

Terminate ไม่สามารถยกเลิกกระบวนงานน้ี - -

ผู้จัดท า/ทบทวน ผู้อนุมัติ

ต าแหน่ง ต าแหน่ง

12. การส่งมอบ

ผลตอบแทนจากการ

บริหารจัดการเงิน Pre - 

Funding ให้

กระทรวงการคลัง

ได้รับผลตอบแทนจากการ

บริหารจัดการเงิน Pre - 

Funding ต่ ากว่าประมาณการ 

ท าให้ส่งมอบผลตอบแทนให้

กระทรวงการคลังต่ ากว่าท่ีแจ้งไว้

ปัจจัยภายนอก 

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 

สภาวะเศรษฐกิจโลก และนโยบายการเงินการคลัง

ของต่างประเทศส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนตราสาร

หน้ี

- ผู้บริหารสินทรัพย์ก าหนดสมมติฐานในการจัดท า

ประมาณการผลตอบแทนผิดพลาด

ปัจจัยภายใน 

- ไม่มีการประสานงานกับกระทรวงการคลังและ

ผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอกเก่ียวกับแนวทางการ

ส่งคืนผลตอบแทนท่ีเหมาะสม

S, F กปพ. ได้รับผลตอบแทนจริงต่ ากว่าประมาณการ

 ส่งผลให้กระทรวงการคลังต้องน าเงินส่วนอ่ืนมา

สมทบส่วนท่ีขาดในวันท่ีครบก าหนดช าระดอกเบ้ีย

1. ทบทวนกลยุทธ์การลงทุนทุกคร้ังก่อนเร่ิมการลงทุนหรือเม่ือ

ภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ

2. ก ากับติดตามการลงทุนและหารือกับผู้บริหารสินทรัพย์

ภายนอกอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้สามารถปรับเปล่ียนกลยุทธ์การลงทุน

ให้สอดคล้องกับภาวะตลาดอย่างทันการณ์

3. ให้ผู้บริหารสินทรัพย์ทบทวนประมาณการผลตอบแทนให้

สอดคล้องกับสภาวะตลาดตราสารหน้ีปัจจุบันก่อนแจ้ง

กระทรวงการคลังทุกคร้ัง

4

(L3)

3 4X3 สูง

(R12)

ต.ค. 65 - ก.ย. 

66

ฝ่ายเลขานุการฯ 1x3

(ต่ า)

( นายกิตติภูมิ  อุ่นใจ ) ( นางสาวสุจิตรา  น าทอง )

เศรษฐกรช านาญการ ผู้อ านวยการส่วนบริหารกองทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

คณะท างานและเลขานุการคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานของกองทุนฯ



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 ) 2566

คะแนนผลกระทบเหตุการณ์ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

          เหตุการณ์ น้อยมาก น้อย ปานกลาง รุนแรง รุนแรงมาก

1.การคัดเลือกธนาคารเพ่ือฝากเงิน สามารถคัดเลือกธนาคารเพ่ือฝากเงิน

ได้และได้รับผลตอบแทนสูงกว่า 

Benchmark > 10 bps

สามารถคัดเลือกธนาคารเพ่ือฝากเงินได้

และได้รับผลตอบแทนสูงกว่า 

Benchmark 5 bps ≤ 10 bps

สามารถคัดเลือกธนาคารเพ่ือฝากเงิน

ได้และได้รับผลตอบแทนสูงกว่า 

Benchmark ≤ 5 bps

สามารถคัดเลือกธนาคารเพ่ือฝากเงิน

ได้และได้รับผลตอบแทนเท่ากับหรือ

น้อยกว่า Benchmark

ไม่สามารถคัดเลือกธนาคารเพ่ือฝาก

เงินได้

2.การจัดท านโยบาย และกรอบการลงทุน การจัดท านโยบาย และกรอบการ

ลงทุนประจ าปี 2566 ผ่านการ

กล่ันกรองจากคณะอนุกรรมการด้าน

การลงทุนและได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกองทุนฯ และพร้อมใช้

ปฏิบัติการลงทุนภายในเดือนกันยายน 

2565

การจัดท านโยบาย และกรอบการลงทุน

ประจ าปี 2566 ผ่านการกล่ันกรองจาก

คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนภายใน

เดือนกันยายน 2565 แต่ได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ 

ภายหลังวันท่ี 30 กันยายน 2565 ซ่ึงทัน

ก่อนรอบการลงทุนใหม่

การจัดท านโยบาย และกรอบการ

ลงทุนประจ าปี 2566 ผ่านการ

กล่ันกรองจากคณะอนุกรรมการด้าน

การลงทุนและได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกองทุนฯ ภายหลังวันท่ี 

30 กันยายน 2565 แต่ทันก่อนรอบ

การลงทุนใหม่

การจัดท านโยบาย กรอบการลงทุน

ประจ าปี 2566 ผ่านการกล่ันกรองจาก

คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนและ

ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกองทุนฯ ภายหลังวันท่ี 

30 กันยายน 2565 และไม่ทันรอบการ

ลงทุนใหม่แต่ขออนุมัติใช้นโยบายเดิม

ไปพลางก่อน

การจัดท านโยบาย กรอบการลงทุน

ประจ าปี 2566 ผ่านการกล่ันกรองจาก

คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนและ

ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกองทุนฯ ภายหลังวันท่ี 

30 กันยายน 2565 และไม่ทันรอบการ

ลงทุนใหม่และไม่มีการขออนุมัติใช้

นโยบายเดิมไปพลางก่อนส่งผลให้

นโยบายกรอบการลงทุนและกลยุทธ์

การลงทุนไม่พร้อมส าหรับการบริหาร

เงิน

3.การจัดท ากลยุทธ์การลงทุน กลยุทธ์การลงทุนผ่านการกล่ันกรอง

จากคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน

และได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกองทุนฯ  และ กปพ. 

แจ้งให้ผู้บริหารสินทรัพย์ทราบภายใน 

15 วันท าการก่อนเร่ิมการลงทุน ในแต่

ละรอบ

กลยุทธ์การลงทุนผ่านการกล่ันกรองจาก

คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนและ

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

กองทุนฯ  แต่ กปพ. แจ้งให้ผู้บริหาร

สินทรัพย์ทราบไม่ทันภายใน 15 วันท า

การก่อนเร่ิมการลงทุนแต่ทันรอบการ

ลงทุนในแต่ละรอบ

กลยุทธ์การลงทุนผ่านการกล่ันกรอง

จากคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน

ก่อนเร่ิมการลงทุนและได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ 

แต่ กปพ. แจ้งผู้บริหารสินทรัพย์ทราบ

ไม่ทันก่อนเร่ิมการลงทุนในแต่ละรอบ

กลยุทธ์การลงทุนผ่านการกล่ันกรอง

จากคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน

ก่อนเร่ิมการลงทุนแต่ได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ 

ไม่ทันก่อนเร่ิมการลงทุนในแต่ละรอบ

กลยุทธ์การลงทุนผ่านการกล่ันกรอง

จากคณะอนุกรรมการด้านการลงทุน

และได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกองทุนฯ ไม่ทันก่อน

เร่ิมการลงทุนในแต่ละรอบ

4.การก ากับติดตามการลงทุน การลงทุนเป็นไปตามนโยบายและ

กรอบการลงทุนท่ีก าหนด

การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายและ

กรอบการลงทุนท่ีก าหนด แต่ไม่กระทบ

กับเงินต้นและผลตอบแทนและสามารถ

แก้ไขได้ภายใน 3 วัน

การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายและ

กรอบการลงทุนท่ีก าหนด แต่ไม่

กระทบกับเงินต้นและผลตอบแทน

และสามารถแก้ไขได้ภายใน 5 วัน

การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายและ

กรอบการลงทุนท่ีก าหนด แต่ไม่

กระทบกับเงินต้นและผลตอบแทน

และสามารถแก้ไขได้ภายใน 7 วัน

การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายและ

กรอบการลงทุนท่ีก 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. 

บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักแต่ไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร

บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาตรงตาม

ความต้องการและไม่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของ กปพ. ส่งผลกระทบ

ต่อการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก

ของ กปพ.

6.การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (information 

technology : IT) มาใช้เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ระบบ IT สามารถช่วยให้การ

ด าเนินงานให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง

และช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผู้ใช้งาน มีการส ารองข้อมูลและจัดเก็บ

ข้อมูลท่ีปลอดภัย

ระบบ IT ไม่ช่วยให้การด าเนินงานให้มี

ความรวดเร็วข้ึน แต่ช่วยสนับสนุนการ

ตัดสินใจของผู้ใช้งาน มีการส ารองข้อมูล

และจัดเก็บข้อมูลท่ีปลอดภัย

ระบบ IT สามารถช่วยให้การ

ด าเนินงานให้มีความรวดเร็วถูกต้อง แต่

ไม่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผู้ใช้งาน มีการส ารองข้อมูลและจัดเก็บ

ข้อมูลท่ีปลอดภัย

ระบบ IT สามารถช่วยให้การ

ด าเนินงานให้มีความรวดเร็วถูกต้อง แต่

ไม่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผู้ใช้งาน ไม่มีการส ารองข้อมูลและ

ข้อมูลถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ระบบ IT ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่มีการ

ส ารองข้อมูลและข้อมูลถูกโจรกรรม 

ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ 

กปพ.

7.การติดตามการรายงานผลการด าเนินงานของ กปพ. 

มีความผิดพลาด

ผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝาก

ทรัพย์สินรายงานข้อมูลการลงทุนได้

ตามก าหนดเวลา และผลการ

ตรวจสอบรายงานมีความถูกต้อง 

ครบถ้วน

ผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝากทรัพย์สิน

รายงานข้อมูลการลงทุนล่าช้ากว่า

ก าหนดเวลา แต่ผลการตรวจสอบ

รายงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน

ผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝาก

ทรัพย์สินรายงานข้อมูลการลงทุน

ล่าช้ากว่าก าหนดเวลา และรายงาน

การลงทุนไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน แต่

การลงทุนเป็นไปตามนโยบายและ

กรอบการลงทุน

ผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝาก

ทรัพย์สินรายงานข้อมูลการลงทุน

ล่าช้ากว่าก าหนดเวลา และรายงาน

การลงทุนไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ท าให้

การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายและ

กรอบการลงทุน

 ผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝาก

ทรัพย์สินรายงานข้อมูลการลงทุน

ล่าช้ากว่าก าหนดเวลา และรายงาน

การลงทุนไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ท าให้

การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายและ

กรอบการลงทุนผิดพลาดมีผลกระทบ

ถึงการช าระหน้ีของส านักงานบริหาร

หน้ีสาธารณะ

8.การจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถรับเงินและจ่ายเงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ได้ครบทุกกิจกรรม

ภายในปีงบประมาณ 2566

การรับเงินและจ่ายเงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์มีปัญหา สามารถแก้ไขให้

ด าเนินการได้ภายในวันท่ีท ารายการ

การรับเงินและจ่ายเงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์มีปัญหา ไม่สามารถ

แก้ไขให้ด าเนินการได้ภายในวันท่ีท า

รายการ แต่ไม่มีผลกระทบต่อตัวช้ีวัดท่ี

ก าหนดและการด าเนินงานของ กปพ.

ไม่สามารถรับเงินและจ่ายเงินผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ครบทุก

กิจกรรมภายในปีงบประมาณ 2566 

ท าให้ผลประเมินการด าเนินงานของ 

กปพ. ไม่เป็นไปตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนด 

แต่ไม่กระทบกับภารกิจหลักของ กปพ.

ไม่สามารถรับเงินและจ่ายเงินผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ครบทุก

กิจกรรมภายในปีงบประมาณ 2566 

ท าให้ผลประเมินการด าเนินงานของ 

กปพ. ไม่เป็นไปตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนด 

และกระทบกับภารกิจหลักของ กปพ.

9. การเงินและบัญชี สามารถตรวจสอบการท ารายการรับ

และจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ได้อย่างครบถ้วน

การตรวจสอบการท ารายการรับและ

จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีปัญหา

 แต่สามารถแก้ไขได้ภายในวัน

การตรวจสอบการท ารายการรับและ

จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มี

ปัญหา แต่สามารถแก้ไขได้ภายในวัน

ถัดไป

การตรวจสอบการท ารายการ

รับและจ่ายเงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์มีปัญหา ไม่สามารถ

แก้ไขได้ภายในวัน ส่งผลให้ไม่สามารถ

บันทึกบัญชีได้

การตรวจสอบการท ารายการรับและ

จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มี

ปัญหา ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในวัน 

ส่งผลท าให้งบการเงินไม่ถูกต้อง



คะแนนผลกระทบเหตุการณ์ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

          เหตุการณ์ น้อยมาก น้อย ปานกลาง รุนแรง รุนแรงมาก

10. การใช้งานระบบ KTB Corporate Online การด าเนินงานด้าน e-payment ไม่

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

กระทรวงการคลังก าหนด สามารถ

แก้ไขได้ภายใน 1 วัน

การด าเนินงานด้าน e-payment ไม่

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

กระทรวงการคลังก าหนด สามารถช้ีแจง

ต่อกระทรวงการคลังได้

การด าเนินงานด้าน e-payment ไม่

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

กระทรวงการคลังก าหนด

การด าเนินงานด้าน e-payment ไม่

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

กระทรวงการคลังก าหนด รหัสใช้งาน

ระบบ KTB Corporate Online ของ 

กปพ. ร่ัวไหล แต่ไม่ถูกขโมยเงินในบัญชี

การด าเนินงานด้าน e-payment ไม่

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

กระทรวงการคลังก าหนด รหัสใช้งาน

ระบบ KTB Corporate Online ของ 

กปพ. ร่ัวไหลท าให้ถูกขโมยเงินในบัญชี

11. การบริหารจัดการเงิน Pre-Funding ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูง

กว่าตัวช้ีวัดท่ีก าหนดเน่ืองจากกลยุทธ์

การลงทุนมีประสิทธิภาพ และไม่เกิด

ความเส่ียงด้านการกระจุกตัวของการ

ลงทุน (Concentration Risk)

ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่า

ตัวช้ีวัดท่ีก าหนด แต่การบริหารจัด

การเงิน Pre funding มีการกระจุกตัว

ของการลงทุน (Concentration Risk) 

เพ่ิมข้ึน จากการท่ีไม่สามารถกระจาย

การลงทุนได้อย่างเหมาะสม

ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนต่ า

กว่าตัวช้ีวัดท่ีก าหนดเน่ืองจากไม่

สามารถก าหนดกลยุทธ์การลงทุนท่ีมี

ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการเงิน 

Pre funding ไม่มีการกระจุกตัวของ

การลงทุน (Concentration Risk)

ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนต่ า

กว่าตัวช้ีวัดท่ีก าหนดเน่ืองจากไม่

สามารถก าหนดกลยุทธ์การลงทุนท่ีมี

ประสิทธิภาพ และการบริหารจัด

การเงิน Pre funding มีการกระจุกตัว

ของการลงทุน (Concentration Risk) 

เพ่ิมข้ึน จากการท่ีไม่สามารถกระจาย

การลงทุนได้อย่างเหมาะสม

ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนน้อย

กว่าหรือเท่ากับอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก

สูงสุดท่ีธนาคารเสนอ เน่ืองจากไม่

สามารถก าหนดกลยุทธ์การลงทุนท่ีมี

ประสิทธิภาพ

12. การส่งมอบผลตอบแทนจากการบริหารจัดการเงิน 

Pre - Funding ให้กระทรวงการคลัง

กปพ. ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน

เป็นไปตามประมาณการและไม่น้อย

กว่าตัวเทียบวัด (Benchmark) 

สามารถส่งมอบผลตอบแทนให้

กระทรวงการคลังได้ครบถ้วนและทัน

ตามก าหนดเวลา

กปพ. ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน

เป็นไปตามประมาณการและเท่ากับตัว

เทียบวัด (Benchmark) สามารถส่งมอบ

ผลตอบแทนให้กระทรวงการคลังได้

ครบถ้วนและทันตามก าหนดเวลา

กปพ. ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน

ต่ ากว่าประมาณการ ส่งผลให้

กระทรวงการคลังต้องน าเงินส่วนอ่ืน

มาสมทบส่วนท่ีขาดในวันท่ีครบ

ก าหนดช าระดอกเบ้ีย

กปพ. ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน

ต่ ากว่าประมาณการ โดย

กระทรวงการคลังสามารถหาเงินส่วน

อ่ืนมาสมทบให้ครบ แต่ไม่ทันตาม

ก าหนด

กปพ. ได้รับผลตอบแทนต่ ากว่า

ประมาณการและตัวเทียบวัด 

(Benchmark) โดยกระทรวงการคลัง

ไม่สามารถหาเงินส่วนอ่ืนมาสมทบได้ 

ส่งผลให้กระทรวงการคลังผิดนัดช าระ

หน้ี



ผลกระทบ (I)

5 : สูงมาก

4 : สูง R1,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11 R2,R3

3 : ปานกลาง R12 R12
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. การจัดท่านโยบายและกรอบการลงทุน 

R3 3. การจัดท่ากลยุทธ์การลงทุน

R4 4. การก่ากับติดตามการลงทุน

R5 5. การพัฒนาบุคลากร

R6 6. การน่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

R7 7. การติดตามการรายงานผลการด่าเนินงานของ กปพ. มีความผิดพลาด

R8 8. การจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

R9 9. การเงินและบัญชี

R10 10. การใช้งานระบบ KTB Corporate Online

R11 11. การบริหารจัดการเงิน Pre-Funding

R12 12. การส่งมอบผลตอบแทนจากการบริหารจัดการเงิน Pre - Funding ให้กระทรวงการคลัง

ระดับท่ียอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเส่ียง

Risk Profile 2566 (ก่อนการควบคุม)

ความหมาย

ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ทันที

ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้

ระดับท่ีพอยอมรับได้ แต่อาจต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความเส่ียงเคล่ือนย้ายไปยังระดับท่ียอมรับไม่ได้




