แผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และรายงานติดตามผล กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2560
ภารกิจหลัก:
1. บริหารจัดการเงินที่ได้รับจากการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและการกู้เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
2. ชาระคืนเงินต้นและผลตอบแทนให้แก่กระทรวงการคลังได้ครบถ้วนและทันตามกาหนดเวลา
3. พัฒนาศักยภาพของกองทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

ขั้นตอนงานสาคัญ
ที่ต้องควบคุม

ความเสี่ยง

การคัดเลือกธนาคารเพื่อ ไม่สามารถคัดเลือกธนาคาร
ฝากเงิน
เพือ่ ฝากเงินได้

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย:
1. เพื่อบริหารเงินที่ได้รับจากการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะตามมาตรา 24/1 และการกู้เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามมาตรา 25/1 ของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
2. เพื่อลดต้นทุนการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและการกู้เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้น้อยที่สุด โดยรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยของเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน
3. เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 โดยคานึงถึงการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่า มีความมั่นคงสูงและสามารถชาระคืนหนี้ได้ครบถ้วนและทันตามเวลา

ส่วนที่ 1: แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
ประเภท
ผลกระทบ
ปัจจัยเสี่ยง
การควบคุมปัจจุบัน
ความเสี่ยง (การเงิน ชื่อเสียง ความมั่นคง
โอกาส ผลกระทบ
(ปัจจัยภายใน-ภายนอก)
(ลดปัจจัยเสี่ยง หรือ ลดผลกระทบ)
LxI
[S O F C] ปลอดภัย การบรรลุภารกิจสาคัญ)
(L)
(I)
ปัจจัยภายนอก
S, F กปพ. ต้องมอบเงินลงทุนทั้งหมด มอบเงินให้ผู้บริหารสินทรัพย์
3
4
3x4
- ไม่มีธนาคารเข้าร่วมเสนอ
ให้ผู้บริหารสินทรัพย์บริหาร
บริหารจัดการทั้งหมด
(L3)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
จัดการ ซึ่งอาจได้รับผลตอบแทน
- ธนาคารไม่มีความต้องการ
ที่ต่ากว่าการลงทุนโดยมีการฝาก
ระดมเงินฝากในช่วงเวลาที่
เงินบางส่วน
กปพ. ลงทุน
ปัจจัยภายใน
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานล่าช้าทาให้
ธนาคารยื่นประมูลเงินฝาก
ไม่ทัน

การจัดทานโยบาย
กรอบการลงทุนและกล
ยุทธ์การลงทุน

การอนุมัตินโยบาย กรอบการ ปัจจัยภายนอก
ลงทุน และกลยุทธ์การลงทุน ไม่สามารถจัดประชุม
รายปีล่าช้ากว่ากาหนด
คณะทางานที่ปรึกษาการ
ลงทุนและคณะกรรมการได้
ภายในเวลาที่กาหนด
ปัจจัยภายใน
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานล่าช้า

O, C

1. ผิดระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนฯ ว่าด้วยการลงทุน
2. นโยบายและกรอบการลงทุน
ไม่พร้อมสาหรับการบริหารเงิน

1. จัดทานโยบายและกรอบการ
ลงทุนล่วงหน้าและเสนอ
คณะกรรมการกองทุนฯ ก่อนเริ่ม
ปีงบประมาณใหม่
2. มีการกาหนดกรอบระยะเวลา
การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่าง
ชัดเจน

1
(L2)

4

1x4

การกากับติดตามการ
ลงทุน

การลงทุนไม่เป็นไปตามกรอบ ปัจจัยภายนอก
นโยบายการลงทุนที่กาหนด ราคาตลาดเกิดความ
เปลี่ยนแปลงส่งผลให้
สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไป
ตามกรอบที่กาหนด

F, O, C ผิดระเบียบคณะกรรมการกองทุน 1. กาหนดให้ผู้บริหารสินทรัพย์
ฯ ว่าด้วยการลงทุน
รายงานผลการลงทุนทุกสิ้นวัน
โดย กปพ. ตรวจข้อมูล ผู้บริหาร
สินทรัพย์ควบคู่กับผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน
2. หากสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไป
ตามกรอบนโยบาย กปพ.
กาหนดให้ผู้บริหารสินทรัพย์
รายงาน กปพ. ทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และ กปพ. จะ
รายงานต่อคณะกรรมการกองทุนฯ
ทราบ ภายใน 7 วัน โดยผู้บริหาร
สินทรัพย์ต้องดาเนินการแก้ไข
ภายใน 30 วัน
3. ปรับลดวงเงินที่จะจัดสรรใน
รอบต่อไป
4. ยกเลิกสัญญา และชดเชย
ค่าเสียหาย

2
(L3)

2

2x2

ส่วนที่ 2: เป้าหมาย

ส่วนที่ 3 : การติดตามและประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยง พิจารณาการจัดการเพิ่มเติม
Risk Profile
ระดับความเสี่ยงที่
[สูงมาก สูง ทางเลือก
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ผลการดาเนินงาน
ในปีถัดไปหากยังอยู่ในระดับ
คาดหวัง
รายละเอียดการจัดการ
ต้นทุน ผลประโยชน์
L
I LxI
ปานกลาง ต่า]
สูงมาก สูง (ถ้าจาเป็น)
4T
สูง
Treat ประสานกับธนาคารพาณิชย์
คงเดิม ลดความ ภายใน
ฝ่าย
1x4
กปพ. ได้ประสานกับ
1
4 1x4
(R1)
ล่วงหน้าก่อนรอบการลงทุน
เสี่ยงจาก ก.ย. 60 เลขานุการ
(ปานกลาง) ธนาคารพาณิชย์ล่วงหน้า (L3)
เพื่อให้ธนาคารทราบแผนการ
การไม่มี
คณะ
ก่อนรอบการลงทุน 1
ลงทุนของ กปพ. และสามารถ
ธนาคารเข้า
ทางานฯ
เดือน และมีธนาคารเข้า
จัดเตรียมแผนการใช้เงินที่
ร่วมประมูล
ร่วมการประมูล 8 ราย
สอดคล้องกับช่วงเวลาการ
อย่างไรก็ดี อัตราดอกเบี้ย
ลงทุนของ กปพ.
เงินฝากที่ประมูลได้ต่า
กว่าประมาณการ
ผลตอบแทนขั้นต่าของ
Take มอบเงินให้ผู้บริหารสินทรัพย์ คงเดิม
ผู้บริหารสินทรัพย์ กปพ.
บริหารจัดการทั้งหมด
จึงมอบเงินลงทุนทั้งหมด
ให้ผู้บริหารสินทรัพย์
Transfer ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยง
บริหาร
ได้
Terminate ไม่สามารถยกเลิก
กระบวนงานนี้
ปานกลาง
คณะกรรมการฯ ให้ความ 1
4 1x4
(R2)
เห็นชอบกรอบและ
(L2)
นโยบายการลงทุนปี 2561
ในคราวประชุมคณะ
กรรมการฯ ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 60

ปานกลาง
(R3)

ผู้บริหารสินทรัพย์ลงทุน
ตามกรอบและนโยบาย
การลงทุนที่กาหนด
รวมถึงเป็นไปตามกรอบ
หลักเกณฑ์การบริหาร
จัดการความเสี่ยง

2
(L3)

2

2x2

ขั้นตอนงานสาคัญ
ที่ต้องควบคุม
การคัดทเลืาแผนค่
อกธนาคารเพื
การจั
าใช้จ่าย่อ
ฝากเงิ
น และการเบิก
ประจาปี
จ่ายเงิน

ความเสี่ยง
ไม่สามารถคักดจ่เลื
อกธนาคาร
แผนการเบิ
ายค่
าใช้จ่าย
เพื
่อฝากเงิ
ประจ
าปีไม่นเได้
ป็นไปตามที่
กาหนดไว้

การบันทึกบัญชีและการ การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง
จัดทารายงานทางการเงิน ตามหลักการบัญชีภาครัฐ

ส่วนที่ 1: แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
ประเภท
ผลกระทบ
ปัจจัยเสี่ยง
การควบคุมปัจจุบัน
ความเสี่ยง (การเงิน ชื่อเสียง ความมั่นคง
โอกาส ผลกระทบ
(ปัจจัยภายใน-ภายนอก)
(ลดปัจจัยเสี่ยง หรือ ลดผลกระทบ)
LxI
[S O F C] ปลอดภัย การบรรลุภารกิจสาคัญ)
(L)
(I)
S, FS ทกปพ.
องมอบเงิ
ทั้งหมด 1.
มอบเงิ
นให้ดผตามผลและประมาณ
ู้บริหารสินทรัพย์
3x4
ปัจจัยภายนอก
O,
าให้คต้ะแนนตั
วชีน้วลงทุ
ัดย่อนยการ
มีการติ
13
24
1x2
-นโยบายภาครั
ไม่มีธนาคารเข้
ให้
ผู้บนริงานด้
หารสิานนแผนการเบิ
ทรัพย์บริหารกจ่าย บริ
หารจัดการทั
้งหมด
(L3)
ฐ มีาร่กวารมเสนอ
ดาเนิ
การการเบิ
กจ่ายอย่
างใกล้ชิดเป็น
(L1)
อัตราดอกเบี
้ยเงินฝาก
จัดการ ซึ่งนอาจได้
รับบผลตอบแทน
เปลี
่ยนแปลงระหว่
างปี
ของกองทุ
ฯ ถูกปรั
ลดสูงสุด
ประจาทุกเดือน
ที่ต่ากว่คะแนน
าการลงทุ
โดยมี
การฝาก 2. มีการปรับปรุงข้อมูลแผนการ
ปั- จธนาคารไม่
จัยภายในมีความต้องการ
0.35
ส่งนผลต่
อการบรรลุ
ระดมเงินฝากในช่
วงเวลาที่
เงินาบางส่
วน
แผนการด
าเนินงานของ
เป้
หมายภาพรวมการด
าเนินงาน เบิกจ่ายของกองทุนฯ ในระบบ
กปพ.
น ่ยนแปลง
กองทุนลงทุ
มีการเปลี
ตามตัวชี้วัดของกองทุนฯ ที่
CFO ที่ใช้ประเมินตัวชี้วัดผลการ
ปัจจัยาภายใน
ระหว่
งปี
กาหนดไว้ระดับคะแนนเต็ม 5
เบิกจ่ายของกองทุนฯ ให้ใกล้เคียง
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
คะแนน
กับความเป็นจริงเป็นประจาทุก
ปฏิบัติงานล่าช้าทาให้
เดือน
ธนาคารยื่นประมูลเงินฝาก
ปัไม่จทจัันยภายนอก
O ทาให้การจัดทารายงานทางการ 1. มีการศึกษามาตรฐานและแนว
1
3
1x3
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่
เงินไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชี ปฏิบัติทางบัญชีจาก
(L3)
เปลี่ยนแปลงไป
ภาครัฐ ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิง กรมบัญชีกลางอยู่เสมอ
ปัจจัยภายใน
นโยบายในการดาเนินงานของ
2. งบการเงินมีการสอบทานตาม
บุคลากรขาดความรอบคอบ
กองทุน และงบการเงินอาจไม่ได้ สายงานการบังคับบัญชาและการ
ในการบันทึกบัญชี
รับการรับรองจากสานักงานการ สอบทานจากกลุ่มตรวจสอบ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ภายใน สบน.

ส่วนที่ 2: เป้าหมาย

Risk Profile
[สูงมาก สูง ทางเลือก
ปานกลาง ต่า]
4T
ต่สูาง
(R1)
(R4)

ต่า
(R5)

การจัดหาและดูแลพัสดุ คุรุภัณฑ์ของ กปพ. สูญหาย
ครุภัณฑ์

ปัจจัยภายนอก
- อัคคีภัย
ปัจจัยภายใน
- มีการเคลื่อนย้ายโดยไม่
แจ้งผู้รับผิดชอบ
- ถูกขโมย
- การบันทึกทรัพย์สินไม่เป็น
ปัจจุบัน

O

ไม่มีสินทรัพย์สาหรับใช้งานส่งผล
ให้การทางานไม่บรรลุตามแผนที่
กาหนดไว้ และต้องถูกการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบวินัยตามกฎ/ระเบียบ

1. มีการจัดทาทะเบียนคุม
สินทรัพย์
2. มีการตรวจสอบจานวน
สินทรัพย์เป็นประจาทุกปี
3. มีการรายงานผลการตรวจสอบ
ให้ผู้จัดการกองทุนฯ ทราบเป็น
รายปี
4. มีกระบวนการในการติดตาม
การรับผิดตามระเบียบ

1
(L3)

3

1x3

ต่า
(R6)

การพัฒนาบุคลากร

ปัจจัยภายนอก
- มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย/องค์ความรู้ต่างๆ
ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารงานของ กปพ. เช่น
กฎหมาย ระเบียบ เป็นต้น
ปัจจัยภายใน
- ไม่มีแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
- บุคลากรที่ดูแลด้าน HR มี
จากัด

S, O

บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในงานที่จะต้องปฏิบัติส่งผลต่อ
การดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
การดาเนินงาน/ภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. มีการจัดทาแผนการพัฒนา
บุคลากรประจาปี และมีการ
ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร
สม่าเสมอ
2. มีการสอนงานภายในเพื่อให้
บุคลากรปฏิบัติงานทดแทนกันได้
ในสายงานที่มีบุคลากรจากัด เช่น
สายบัญชี

5
(L3)

4

5x4

สูงมาก
(R7)

บุคลากรได้รับการพัฒนาไม่
ตรงตามความต้องการ
หรือไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ กปพ.

ส่วนที่ 3 : การติดตามและประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยง พิจารณาการจัดการเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยงที่
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ผลการดาเนินงาน
ในปีถัดไปหากยังอยู่ในระดับ
คาดหวัง
รายละเอียดการจัดการ
ต้นทุน ผลประโยชน์
L
I LxI
สูงมาก สูง (ถ้าจาเป็น)
ภายใน
ฝ่าย
1x4
ได้บปปรุ
ระสานกั
บ
11 24 1x2
1x4
มีกปพ.
การปรั
งแผนการ
ก.ย. 60 เลขานุการ
(ปานกลาง) ธนาคารพาณิ
เบิกจ่ายได้ใกล้ชเย์คีลย่วงกังหน้
บ า (L3)
(L1)
คณะ
ก่อนรอบการลงทุ
น1
ความเป็
นจริง'ในระบบ
ทางานฯ
เดือน โดยสามารถเบิ
และมีธนาคารเข้
CFO
กจ่าาย
ร่วรมการประมู
ล 8 ราย
ได้
้อยละ 99.99
อย่างไรก็ดี อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากที่ประมูลได้ต่า
กว่าประมาณการ
ผลตอบแทนขั้นต่าของ
ผู้บริหารสินทรัพย์ กปพ.
การบั
นทึกนบัลงทุ
ญชีนมทัีค้งวาม
1 3 1x3
จึงมอบเงิ
หมด
ถูกต้อง ครบถ้วนตาม
(L3)
ให้ผู้บริหารสินทรัพย์
หลั
การบัญชีภาครัฐ โดย
บริหการ
แนวปฏิบัติทางบัญชี
ภาครัฐไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง

Treat

จัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ
กปพ. และนาเสนอแผน
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้
คณะกรรมการฯ พิจารณา

คงเดิม

บุคลากร มี.ค. - ก.ย. คณะ
ได้รับการ
60
ทางานฯ
พัฒนาตรง
ที่
ตามความ
รับผิดชอบ
ต้องการ
ด้านบุคลากร
และ
สอดคล้อง
กับ
ยุทธศาสตร์

Take

ดาเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจาปี

คงเดิม

บุคลากร
ได้รับการ
พัฒนาแต่ไม่
สอดคล้อง
กับ
ยุทธศาสตร์

-

-

-

-

Transfer ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยง
ได้
Terminate ไม่สามารถยกเลิก
กระบวนงานนี้
การเตรียมการเพื่อ
รองรับการแก้ไข
กฎหมายใหม่

ไม่สามารถลงทุนหรือทา
ธุรกรรมตามกรอบกฎหมาย
ใหม่ได้

ปัจจัยภายใน
1. ระเบียบ/ประกาศที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุน ยังไม่
มีการปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับกฎหมายใหม่
2. กรอบการลงทุน/ กลยุทธ์
และแผนการลงทุน ยังไม่มี
การปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับกฎหมายใหม่

O

ด้านการเงิน : ทาให้ กปพ. เสีย
โอกาสในการลงทุนทาธุรกรรม
บางประเภทภายใต้กรอบการ
ลงทุนตามร่างกฎหมายใหม่

1. จัดทาแผนปฏิบัติงาน (Action
Plan) สาหรับเตรียมการรองรับ
การแก้ไขกฎหมายใหม่ให้ชัดเจน
2. กาหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
และกรอบระยะเวลาในการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
(Action Plan) ให้ชัดเจน

1
(L1)

1

1x1

ต่า
(R8)

1x4
(ปานกลาง)

สินทรัพย์ของ กปพ. ยังมี 1
อยู่ครบถ้วน ท้งนี้ ในปี
(L3)
2560 กปพ. ไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุแต่อย่าง
ใด

3

1x3

คณะกรรมการฯ ให้ความ 1
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ (L3)
การบริหารทรัพยากร
บุคคลของ กปพ. ในคราว
ประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4
ส.ค. 60

4

1x4

คณะทางานฯ ให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติงาน
(Action Plan) สาหรับ
เตรียมการรองรับการ
แก้ไขกฎหมายใหม่ ใน
การประชุมคณะทางานฯ
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่
31 มีนาคม 2560

1

1x1

1
(L1)

ส่วนที่ 1: แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
ประเภท
ผลกระทบ
ขั้นตอนงานสาคัญ
ปัจจัยเสี่ยง
การควบคุมปัจจุบัน
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง (การเงิน ชื่อเสียง ความมั่นคง
โอกาส ผลกระทบ
ที่ต้องควบคุม
(ปัจจัยภายใน-ภายนอก)
(ลดปัจจัยเสี่ยง หรือ ลดผลกระทบ)
LxI
[S O F C] ปลอดภัย การบรรลุภารกิจสาคัญ)
(L)
(I)
การคัดทเลืาสั
อกธนาคารเพื
่อ ไม่สามารถจั
ามารถคัดทเลืาร่อกธนาคาร
S,CF มีกปพ.
ต้องมอบเงิญนญาประเภท
ลงทุนทั้งหมด 1.
มอบเงิ
นให้ผ้นู้บตอนและกรอบเวลา
ริหารสินทรัพย์
42
3x4
การจั
ญญา
างสัญญาให้ ปัจจัยภายนอก
การลงนามในสั
กาหนดขั
13
1x2
ฝากเงิน
เพื
นได้
-คู่สไม่ัญมญาอี
ีธนาคารเข้
ให้
นทรัากรอบเวลาที
พย์บริหาร ่
บริ
หารจัดดทการทั
หมด างละเอียด
(L3)
แล้่อวฝากเงิ
เสร็จตามกรอบเวลาที
่
กฝ่ายไม่าร่เวห็มเสนอ
นชอบ
ต่าผง ู้บๆริหล่าารสิ
ช้ากว่
ในการจั
าสัญ้งญาอย่
(L2)
้ยเงิานงสัฝาก
การ ซึ่งอาจได้รับผลตอบแทน และชัดเจน
กาหนด
กัอับตราดอกเบี
เนื้อหาของร่
ญญา
กจัดาหนดไว้
ที่ต่ากว่าการลงทุนโดยมีการฝาก 2. ประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ
ปั- จธนาคารไม่
จัยภายในมีความต้องการ
นฝากในช่
เงินบางส่วน
ผูระดมเงิ
้รับผิดชอบด
าเนินวงเวลาที
การ ่
อย่างสม่าเสมอเพื่อให้ทราบถึง
กปพ.
จัดทาร่ลงทุ
างสันญญาล่าช้า
สถานะในการดาเนินการและ
ปัจจัยภายใน
เตรียมการจัดทาสัญญา
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานล่าช้าทาให้
การบริหารสัญญาให้
กปพ. ไม่ปฏิบัติตามเงือ่ นไขที่ ปัจจัยภายนอก
C กปพ. อาจต้องชดใช้ค่าเสียหาย ผู้รับผิดชอบจัดทารายงานเสนอ
1
2
1x2
ธนาคารยื่นประมูลเงินฝาก
เป็นไปตามเงือ่ นไขที่
กาหนดไว้ในสัญญา
คู่สัญญาอาจบอกเลิกสัญญา
ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ผู้บังคับบัญชา ดังนี้
(L2)
ไม่ทัน
กาหนดไว้
หรือฟ้องรัองให้ปฏิบัติตาม
1. รายงานกรอบการลงทุนทุกสิ้น
สัญญา
วัน และรายงานกรอบความเสี่ยง
ปัจจัยภายใน
ทุกเดือน เสนอเลขานุการ
ขาดการกากับการปฏิบัติ
คณะทางานฯ
ตามสัญญาอย่างสม่าเสมอ
2. รายงานผลการลงทุนเมื่อสิ้น
และต่อเนื่อง
รอบการลงทุนเสนอผู้จัดการฯ
การนาระบบเทคโนโลยี ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
สารสนเทศ (IT) มาใช้ สูญหาย
เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

ปัจจัยภายนอก
มีบุคคลภายนอก Hack
ข้อมูล
ปัจจัยภายใน
- ระบบ IT ไม่มีระบบการ
สารองข้อมูล
- เจ้าหน้าไม่ได้ใช้ความ
ระมัดระวังที่เพียงพอ

O

ทาให้การปฏิบัติงานต้องล่าช้า
หรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงาน
นั้น ๆ จัดเก็บข้อมูลไว้ใน External
Harddisk

3
(L2)

4

3x4

ส่วนที่ 2: เป้าหมาย

Risk Profile
[สูงมาก สูง ทางเลือก
ปานกลาง ต่า]
4T
ต่สูาง
(R1)
(R9)

ต่า
(R10)

สูง
(R11)

Treat

Take

ส่วนที่ 3 : การติดตามและประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยง พิจารณาการจัดการเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยงที่
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ผลการดาเนินงาน
ในปีถัดไปหากยังอยู่ในระดับ
คาดหวัง
รายละเอียดการจัดการ
ต้นทุน ผลประโยชน์
L
I LxI
สูงมาก สูง (ถ้าจาเป็น)
ภายใน
ฝ่าย
1x4
กปพ.ดได้ทาสั
ประสานกั
บ
11 42 1x4
การจั
ญญาประเภท
1x2
ก.ย. 60 เลขานุการ
(ปานกลาง) ธนาคารพาณิ
ชย์ลแล้
่วงหน้
ต่างๆ ของ กปพ.
ว า (L3)
(L2)
คณะ
ก่อนรอบการลงทุ
น 1่
เสร็
จตามกรอบเวลาที
ทางานฯ
อน และมีธนาคารเข้า
กเดืาหนด
ร่วมการประมูล 8 ราย
อย่างไรก็ดี อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากที่ประมูลได้ต่า
กว่าประมาณการ
ผลตอบแทนขั้นต่าของ
คู่สัญญาของ กปพ.
1 2 1x2
ผู้บริหารสินทรัพย์ กปพ.
ปฏิบัติตามเงือ่ นไขที่
(L2)
จึงมอบเงินลงทุนทั้งหมด
กาหนดในสัญญาทุก
ให้ผู้บริหารสินทรัพย์
ประการ
บริหาร

1. ประสานกับ สบน. เพื่อขอ คงเดิม ลดความ
ใช้ข้อมูล Backup ร่วมกันเพื่อ
เสี่ยงในการ
ลดต้นทุน
สูญหายของ
ข้อมูล
2. เช่าการสารองข้อมูลกับ
2 TB
หน่วยงานภายนอก
18,000
บาท/
เดือน

จัดเก็บข้อมูลไว้ใน External
Harddisk
Transfer ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยง
ได้
Terminate ไม่สามารถยกเลิก
กระบวนงานนี้

คงเดิม

-

-

-

-

-

ภายใน
ก.ย. 60

คณะ
ทางานฯ
ที่
รับผิดชอบ
ด้าน IT

1x4
(ปานกลาง)

กปพ. ได้ประสานงานกับ
สบน. เพื่อขอใช้พื้นที่ใน
Drive Y เพื่อสารองข้อมูล

1

4

1X4

