แผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และรายงานติดตามผล กองทุนบริหารเงินกู้เพือ่ การปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ประจาปีงบประมาณ 2561
ภารกิจหลัก:
1. บริหารจัดการเงินที่ได้รับจากการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและการกู้เงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
2. ชาระคืนเงินต้นและผลตอบแทนให้แก่กระทรวงการคลังได้ครบถ้วนและทันตามกาหนดเวลา
3. พัฒนาศักยภาพของกองทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

ขั้นตอนงานสาคัญ
ที่ต้องควบคุม

ความเสี่ยง

1. การคัดเลือกธนาคาร
เพื่อฝากเงิน

ไม่สามารถคัดเลือกธนาคาร
เพื่อฝากเงินได้

2. การจัดทานโยบาย
และกรอบการลงทุน

นโยบายและกรอบการลงทุน
ประจาปี ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกองทุนฯ
ล่าช้ากว่ากาหนด ส่งผลให้ไม่
สามารถเริ่มการลงทุนได้

3. การจัดทากลยุทธ์การ กลยุทธ์การลงทุนได้รับความ
ลงทุน
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุนฯ ล่าช้า ทาให้ กปพ.
แจ้งให้ผู้บริหารสินทรัพย์ไม่
ทันก่อนเริ่มการลงทุนในแต่ละ
รอบ

ปัจจัยเสี่ยง
(ปัจจัยภายใน-ภายนอก)
ปัจจัยภายนอก
- ไม่มีธนาคารเข้าร่วมเสนอ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
- ธนาคารไม่มีความต้องการ
ระดมเงิ
นฝากในช่วงเวลาที่
ปัจจัยภายนอก

4. การกากับติดตามการ การติดตามผลการดาเนินงาน ปัจจัยภายนอก
ลงทุน
ด้านการลงทุนของ กปพ. มี ผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับ
ความผิดพลาด
ฝากทรัพย์สินไม่สามารถ
รายงานได้ตามเวลาที่กาหนด
5. การพัฒนาบุคลากร บุคลากรได้รับการพัฒนาไม่ ปัหรื
จจัอยรายงานไม่
ภายนอก ถูกต้อง

6. การนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT) มาใช้เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงาน

ตรงตามความต้องการ หรือไม่ - มีการเปลี่ยนแปลง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ นโยบาย/องค์ความรู้ต่างๆ
กปพ.
ส่งผลกระทบต่อการ
บริ
ระบบ IT ล่ม
ปัจหจัยารงานของ
ภายนอก กปพ. เช่น

7. การคัดเลือกผู้รับฝาก ไม่สามารถคัดเลือกผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน
ทรัพย์สินเพื่อดูแลรักษา
ทรัพย์สินสาหรับปี 2562 2563 ได้

ส่วนที่ 1: แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
ประเภท
ผลกระทบ
การควบคุมปัจจุบัน
ความเสี่ยง
(การเงิน ชื่อเสียง ความมั่นคง
โอกาส ผลกระทบ
(ลดปัจจัยเสี่ยง หรือ ลดผลกระทบ)
LxI
[S O F C] ปลอดภัย การบรรลุภารกิจสาคัญ)
(L)
(I)
S, F กปพ. ต้องมอบเงินลงทุนทั้งหมดให้ มอบเงินให้ผู้บริหารสินทรัพย์
1
4
1x4
ผู้บริหารสินทรัพย์บริหารจัดการ ซึ่ง บริหารจัดการทั้งหมด
(L3)
อาจได้รับผลตอบแทนที่ต่ากว่าการ
ลงทุนโดยมีการฝากเงินบางส่วน

ปัจจัยภายนอก
- ไม่มีผู้รับฝากทรัพย์สิน
สนใจสมัคร
- ค่าธรรมเนียมต่า
- มีข้อจากัดด้านการ
Clearing and Settlement
สาหรับการลงทุนใน
ต่างประเทศ
ปัจจัยภายใน
ไม่สามารถเจรจาต่อรอง
ค่าธรรมเนียมได้

มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
รายละเอียดการจัดการ

ต้นทุน ผลประโยชน์

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ส่วนที่ 3 : การติดตามและประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
ระดับความเสี่ยง พิจารณาการจัดการเพิ่มเติมใน
ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง
ผลการดาเนินงาน
ปีถัดไปหากยังอยู่ในระดับ
L
I LxI
สูงมาก สูง (ถ้าจาเป็น)
กปพ. ได้ประสานกับ
1
4 1x4
ธนาคารพาณิชย์ล่วงหน้า (L3)
ก่อนรอบการลงทุน 1
เดือน และมีธนาคารเข้า
ร่คณะกรรมการฯ
วมการประมูล ให้
8 ราย
4 1x4
ความ 1

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

1
(L3)

4

O, C

1. ผิดระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ
ว่าด้วยการลงทุน
2. กลยุทธ์การลงทุนไม่พร้อมสาหรับ
การบริหารเงิน
3. เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทน
จากการลงทุน

1. จัดทากลยุทธ์การลงทุนล่วงหน้า
และเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ
ก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่
2. มีการกาหนดกรอบระยะเวลา
การดาเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่าง
ชัดเจน

1
(L3)

4

1x4

ปานกลาง
(R3)

คณะกรรมการฯ ให้ความ 1
เห็นชอบกลยุทธ์การลงทุน (L2)
ปี 2561 ในคราวประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่
2/2560 เมื่อวันที่ 17 ส.ค.
60

4

1x4

O, C

1. ระบุบทลงโทษของผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน และผู้บริหารสินทรัพย์
อย่างชัดเจนในสัญญาจ้าง
2. เจ้าหน้าที่มีการประสานงานกับ
ผู้บมีริหการจั
ารสิดนททรัาแผนการพั
พย์ และผู้รฒับนา
ฝาก
1.

2
(L2)

2

2x2

ปานกลาง
(R4)

2x2

1x4

ปานกลาง
(R7)

4

1x4

O

บุคลากรประจาปี และมีการ
ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร
สม่าเสมอ
2. มีการสอนงานภายในเพื
่อให้
ไม่มี

1
(L3)

4

งานที่จะต้องปฏิบัติส่งผลต่อการ
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์การ
ดาเนินงาน/ภารกิจได้อย่างมี
ประสิ
ภาพ
ทาให้ตท้อธิงจ้
างผู้เชี่ยวชาญด้าน IT มา

1
(L1)

4

1x4

ปานกลาง
(R10)

ผู้บริหารสินทรัพย์ลงทุน
2
ตามกรอบและนโยบาย
(L2)
การลงทุนที่กาหนด รวมถึง
เป็นไปตามกรอบ
หลักเกณฑ์การบริให้หคารวาม 1
คณะกรรมการฯ
เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ (L3)
การบริหารทรัพยากร
บุคคลของ กปพ. ในคราว
ประชุ
ระบบมITคณะกรรมการฯ
สามารถ
1

2

S, O

1. การลงทุนอาจไม่เป็นไปตามกรอบ
และนโยบายการลงทุน
2. การรายงานผลการลงทุนล่าช้ากว่า
ที่กาหนด
การลงทุนที้ ่ไความเข้
ม่เป็นไปตาม
บุ3.คหากมี
ลากรขาดความรู
าใจใน

4

1x4

2
(L1)

5

3

1x3

มีบุคคลภายนอก Hack ข้อมูล
ปัจจัยภายใน
ระบบ IT ไม่มีระบบป้องกัน
การ Hack ข้อมูล

แก้ไขปัญหา

S, O

- ไม่เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้
เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ
และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ใน
ประเทศ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการลงทุน และการทา
ธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง พ.ศ. 2554
หมวดที่ 4 การเก็บรักษาทรัพย์สิน ข้อ
24 ให้กองทุนว่าจ้างผู้รับฝาก
ทรัพย์สินเพื่อทาหน้าที่รับฝาก ดูแล
และเก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้มาจาก
การลงทุน

1. ขอความร่วมมือจากผู้รับฝาก
ทรัพย์สินในอุตสาหกรรม
2. เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ
เพื่อขอปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมหาก
จาเป็น

1x4

ส่วนที่ 2: เป้าหมาย

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

1. ผิดระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ
ว่าด้วยการลงทุน
2. นโยบายและกรอบการลงทุนไม่
พร้อมสาหรับการบริหารเงิน
3. เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทน
จากการลงทุน

O, C

ไม่สามารถจัดประชุม
คณะทางานที่ปรึกษาการ
ลงทุนและคณะกรรมการได้
ภายในเวลาที่กาหนด
ปัจจัยภายใน
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานล่าช้า
ปัจจัยภายนอก
ไม่สามารถจัดประชุม
คณะทางานที่ปรึกษาการ
ลงทุนและคณะกรรมการได้
ภายในเวลาที่กาหนด
ปัจจัยภายใน
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานล่าช้า

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

2x5

ปานกลาง
(R2)

สูง
(R3)

เห็นชอบกรอบและ
(L2)
นโยบายการลงทุนปี 2561
ในคราวประชุมคณะ
กรรมการฯ ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 60

Treat

1. ประสานกับผู้รับฝาก
ทรัพย์สินล่วงหน้าอย่างน้อย 6
เดือนก่อนการเปิดรับสมัครรอบ
ถัดไป และมีการติดตามอย่าง
ใกล้ชิดทุกเดือน

คงเดิม

ลดความ
เสี่ยงได้ใน
ระยะยาว

2. เสนอคณะกรรมการฯ ขยาย
ระยะเวลาการว่าจ้างสาหรับ
ผู้รักษาทรัพย์สินที่มีผลการ
ดาเนินงานดีมาอย่างต่อเนื่อง

คงเดิม

ลดความ
เสี่ยงได้ใน
ระยะสั้น

ขอความร่วมมือจากผู้บริหาร
สินทรัพย์ในอุตสาหกรรม
Transfer ไม่สามารถถ่ายโอนความเสี่ยงได้

คงเดิม

-

-

-

Terminate ไม่สามารถยกเลิกกระบวนงานนี้

-

-

Take

ภายใน
ก.ย. 61

ฝ่าย
เลขานุการ
คณะทางานฯ

1x3
(ต่า)

ดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง (L1)
มีการเข้ารหัส
คอมพิวเตอร์ป้องกันการ
เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับ
อนุญาตได้ว่าจ้างธนาคาร
กปพ.
1
ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง (L3)
คอร์ปอเรชั่น จากัด เป็น
ผู้รับฝากทรัพย์สิน สาหรับ
ปีงบประมาณ 2562 2563

ขั้นตอนงานสาคัญ
ที่ต้องควบคุม

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง
(ปัจจัยภายใน-ภายนอก)

ส่วนที่ 1: แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่
ประเภท
ผลกระทบ
การควบคุมปัจจุบัน
ความเสี่ยง
(การเงิน ชื่อเสียง ความมั่นคง
โอกาส ผลกระทบ
(ลดปัจจัยเสี่ยง หรือ ลดผลกระทบ)
LxI
[S O F C] ปลอดภัย การบรรลุภารกิจสาคัญ)
(L)
(I)
S,OF กปพ.
องมอบเงินนผลตั
ลงทุวนชีทั้วัด้งหมดให้
มอบเงิ
นให้าผยทอดองค์
ู้บริหารสินคทรั
พย์้ให้กับ
43
1x4
1x3
ทาให้กต้ารประเมิ
ของ
1.
มีการถ่
วามรู
1
ผู้บริหนารสิ
บริหารจั
ซึ่ง บุบริคหลากรอื
ารจัดการทั
หมด บัติงาน
(L3)
กองทุ
ฯ ถูนกทรัปรัพบย์ลดหรื
อไม่ดไการ
ด้รับการ
่นให้ส้งามารถปฏิ
(L1)
อาจได้
ผลตอบแทนที
่ต่ากว่
ประเมิรนับผลตามหลั
กเกณฑ์
ที่ าการ ทดแทนกันได้
ลงทุนโดยมี
การฝากเงิ
กรมบั
ญชีกลางก
าหนดนบางส่วน
2. มีการติดตามการขอเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีกับ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
อย่างใกล้ชิด

1. การบั
การคัดนเลื
8.
ทึกอบักธนาคาร
ญชีและ
เพื่อฝากเงิ
น
การจั
ดทารายงาน
ทางการเงิน

อกธนาคาร
นไม่าส่สามารถคั
งงบการเงิดเลืนไม่
ได้ตาม
เพื่อฝากเงินได้
ระยะเวลาที
่ระเบียบกาหนด

ปัจจัยภายนอก
- ไม่รับมเอกสารประกอบการ
ีธนาคารเข้าร่วมเสนอ
ได้
อับัตนราดอกเบี
เงินฝาก
ทึกบัญชีจ้ยากหน่
วยงาน
- ธนาคารไม่่เกีม่ยีควข้วามต้
ภายนอกที
องไม่องการ
ระดมเงิวนนฝากในช่วงเวลาที่
ครบถ้
ปัจจัยภายใน
มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
บัญชีเพียงคนเดียว หากเกิด
กรณีบุคลากรไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ จะทาให้การ
จัดทางบการเงินหยุดชะงัก

9. การจัดหาและดูแล
พัสดุครุภัณฑ์

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมี
การทุจริต

ปัจจัยภายนอก
- มีการสมยอมราคา ฮั้ว
ประมูล ล็อบบี้ไม่ให้ผู้รับจ้าง
รายอื่นเข้าประกวดราคา
ปัจจัยภายใน
- ขั้นตอนอนุมัติกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างขาดความ
รอบคอบ รัดกุม
- บุคลากรขาดจิตสานึกความ
โปร่งใส

O, C

10. การยกร่างแก้ไข
กฎหมายการบริหารหนี้
สาธารณะ

การแก้ไขกฎหมายการบริหาร
หนี้สาธารณะ มีความล่าช้า
กว่าเวลาที่กาหนด (ภายในปี
2561)

ปัจจัยภายนอก เนื่องจาก
กระบวนการพิจารณาร่าง
กฎหมายอยู่ในขั้นตอนของ
สนช. ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก
ที่ไม่สามารถควบคุมได้

S, F, O ด้านการเงิน : ทาให้ กปพ. เสียโอกาส
ในการลงทุนทาธุรกรรมบางประเภท
ภายใต้กรอบการลงทุนตามร่าง
กฎหมายใหม่

11. การส่งร่างสัญญาให้ ไม่สามารถจัดทาร่างสัญญาให้ ปัจจัยภายนอก
สนง.อัยการสูงสุด
แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่
1. สนง.อัยการสูงสุด
พิจารณา
กาหนด
พิจารณาร่างสัญญาล่าช้า
2. ร่างสัญญาที่ผ่านการ
ตรวจพิจารณาจาก สนง.
อัยการสูงสุดอาจไม่ตรงต่อ
ความต้องการ
ปัจจัยภายใน
1. ผู้รับผิดชอบดาเนินการยก
ร่างสัญญาล่าช้า
2. ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้
ความเข้าใจในสัญญาอย่าง
ชัดเจน

C

1. ได้รับสินทรัพย์ที่ด้อยคุณภาพไม่
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
หรือไม่มีความจาเป็นต้องใช้งานจริง
2. ได้รับพัสดุและครุภัณฑ์ที่ราคาสูง
เกินความเป็นจริง
3. ต้องถูกตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบทางวินัยตาม
กฎระเบียบ ทาให้กองทุนฯ อาจเสื่อม
เสียชื่อเสียง

ไม่สามารถนาร่างสัญญาที่ผ่านการ
พิจารณาจาก สนง.อัยการสูงสุดมาใช้
ในการทาสัญญาได้ (สัญญาจ้าง
ผู้บริหารสินทรัพย์/สัญญาจ้างผู้รับ
ฝากทรัพย์สิน/สัญญา ISDA)

ส่วนที่ 2: เป้าหมาย

Risk Profile
[สูงมาก สูง
ทางเลือก 4T
ปานกลาง ต่า]
ปานกลาง
ต่า
(R1)
(R6)

มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
รายละเอียดการจัดการ

ต้นทุน ผลประโยชน์

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ส่วนที่ 3 : การติดตามและประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
ระดับความเสี่ยง พิจารณาการจัดการเพิ่มเติมใน
ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง
ผลการดาเนินงาน
ปีถัดไปหากยังอยู่ในระดับ
L
I LxI
สูงมาก สูง (ถ้าจาเป็น)
กปพ.นได้ทึปกข้ระสานกั
บ
1x4
การบั
อมูลในระบบ
1
34 1x3
ล่วรงหน้
บัธนาคารพาณิ
ญชีสามารถทชย์าได้
วดเร็า ว (L3)
ก่เนือ่อนรอบการลงทุ
น1
งจากได้รับเอกสาร
เดือน วและมี
ธนาคารเข้
ครบถ้
นจากผู
้เกี่ยวข้องา
ร่วมการประมู
ล ่ส8ามารถ
ราย
และมี
บุคลากรที
ปฏิบัติงานทดแทนกันได้

1. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการจัดซื้อ
1
จัดจ้าง และตรวจรับทุกครั้งที่มี
(L3)
การจัดซื้อจัดจ้าง และดาเนินการ
ตามระเบียบกองทุนฯ อย่าง
เคร่งครัด
2. แผนงาน/โครงการได้รับการ
ตรวจสอบตามสายงานการบังคับ
บัญชาก่อนได้การอนุมัติอย่างใกล้ชิด
3. มีการรายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้าง ปัญหาและอุปสรรคให้กับ
ผู้จัดการกองทุนฯ เป็นรายเดือน
ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ
เป็นรายไตรมาส และ
คณะกรรมการกองทุนฯ ในรอบที่มี
การประชุม
4. มีการปลูกจิตสานึกด้าน
คุณธรรมของบุคลากรผ่านทาง
อบรมสัมนาของ กปพ.

3

1x3

ต่า
(R7)

สินทรัพย์ของ กปพ. อยู่
1
ครบถ้วน สามารถใช้งานได้ (L3)
ทั้งนี้ ในปี 2561 กปพ. มี
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 1
ครั้ง โดยมีกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

3

1x3

1. กาหนดให้การแก้ไขกฎหมายฯ
อยู่ภายใต้แผนปฏิรูปการคลังของ
กระทรวงการคลัง เพื่อให้ได้รับการ
ผลักดันในระดับนโยบาย
2. กาหนดระดับความสาเร็จในการ
แก้ไขกฎหมายฯ เป็นตัวชี้วัดในปี
2561

3
(L1)

1

3x1

ต่า
(R8)

พระราชบัญญัติการ
3
บริหารหนี้สาธารณะ
(L1)
(ฉบับที่ 3) ประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 24 ธันวาคม 2560
ทาให้ กปพ. มีโอกาสใน
การลงทุนทาธุรกรรม
เพิ่มเติมภายใต้กรอบการ
ลงทุนใหม่ได้

1

3x1

1. ดาเนินการยกร่างและจัดส่งร่าง
สัญญาให้ สนง.อัยการสูงสุด
2. หาก สนง.อัยการสูงสุดตรวจ
ร่างสัญญาล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนด
ไว้ กปพ. จะใช้สัญญาเดิมที่ได้
จัดทาไว้ (ซึ่งได้เทียบเคียงกับ
องค์กรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
อาทิ กบข. กองทุนประกันสังคม)

1
(L2)

2

1x2

ต่า
(R9)

สนง. อัยการสูงสุดตรวจ
1
ร่างสัญญาสัญญาจ้าง
(L2)
ผู้บริหารสินทรัพย์/สัญญา
จ้างผู้รับฝากทรัพย์สิน/
สัญญา ISDA แล้วเมื่อวันที่
9 เมษายน 2561

2

1x2

ผู้จัดทา/ทบทวน
ตาแหน่ง

ผู้อนุมัติ
( นายกิตติภูมิ อุ่นใจ )
เศรษฐกรปฏิบัติการ

ตาแหน่ง

( นางสาวสุจิตรา นาทอง )
ผู้อานวยการส่วนบริหารกองทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
คณะทางานและเลขานุการคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานของกองทุนฯ

Risk Profile 2561 (ก่อนควบคุม)
ผลกระทบ
5 : สูงมาก

4 : สูง

R7

R1,R2,R3,R5,R6

3 : ปานกลาง

R8,R9

2 : น้อย

R11

R4

1 : น้อยที่สุด

R10
1 : น้อยที่สุด

2 : น้อย

3 : ปานกลาง

4 : สูง

5 : สูงมาก
โอกาส

ระดับความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่่า
ตัวแปร
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11

แทนด้วยแถบสี

ความหมาย
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ระดับที่พอยอมรับได้ แต่อาจต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

ความเสี่ยง
1. การคัดเลือกธนาคารเพื่อฝากเงิน
2. การจัดท่านโยบาย และกรอบการลงทุน
3. การจัดท่ากลยุทธ์การลงทุน
4. การก่ากับติดตามการลงทุน
5. การพัฒนาบุคลากร
6. การน่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
7. การคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สิน
8. การบันทึกบัญชีและการจัดท่ารายงานทางการเงิน
9. การจัดหาและดูแลพัสดุครุภัณฑ์
10. การยกร่างแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ
11. การส่งร่างสัญญาให้ สนง.อัยการสูงสุดพิจารณา

Risk Profile 2561 (หลังควบคุม)
ผลกระทบ
5 : สูงมาก

4 : สูง

3 : ปานกลาง

2 : น้อย

R1,R2,R3,R5,R6

R7,R8,R9

R11

R4

1 : น้อยที่สุด

R10
1 : น้อยที่สุด

2 : น้อย

3 : ปานกลาง

4 : สูง

5 : สูงมาก
โอกาส

ระดับความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่่า
ตัวแปร
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11

แทนด้วยแถบสี

ความหมาย
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ระดับที่พอยอมรับได้ แต่อาจต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

ความเสี่ยง
1. การคัดเลือกธนาคารเพื่อฝากเงิน
2. การจัดท่านโยบาย และกรอบการลงทุน
3. การจัดท่ากลยุทธ์การลงทุน
4. การก่ากับติดตามการลงทุน
5. การพัฒนาบุคลากร
6. การน่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
7. การคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สิน
8. การบันทึกบัญชีและการจัดท่ารายงานทางการเงิน
9. การจัดหาและดูแลพัสดุครุภัณฑ์
10. การยกร่างแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ
11. การส่งร่างสัญญาให้ สนง.อัยการสูงสุดพิจารณา

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ( L )
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

โอกาสที่จะเกิด
เกิดขึ้นประจำ
เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
เกิดขึ้นบ้ำง
เกิดขึ้นน้อย
เกิดขึ้นยำก

ความถี่ (L1)
1 เดือนต่อครั้งหรือมำกกว่ำ
2 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี
1 ปีตอ่ ครั้ง
2 - 3 ปีตอ่ ครั้ง
5 ปีตอ่ ครั้ง

ความน่าจะเป็น (L2)
เปอร์เซ็นต์ที่จะเกิด 50 % ขึ้นไป
เปอร์เซ็นต์ที่จะเกิด 31 % - 50 %
เปอร์เซ็นต์ที่จะเกิด 11 % - 30 %
เปอร์เซ็นต์ที่จะเกิด 5 % - 10 %
เปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดน้อยกว่ำ 5 %

ระบบควบคุม/การตรวจพบ (L3)
ขำดระบบควบคุม/ตรวจสอบไม่พบ/ป้องกันไม่ได้
กำรควบคุม/ตรวจสอบไม่ครอบคลุมส่วนใหญ่
กำรควบคุม/ตรวจสอบครอบคลุมบำงส่วน
กำรควบคุม/ตรวจสอบครอบคลุมเกือบทั้งหมด
มีระบบควบคุมที่รัดกุม/ตรวจสอบพบได้ดี

หลักเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) ปีงบประมาณ 2561
คะแนนผลกระทบเหตุการณ์

1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

เหตุการณ์
1. การคัดเลือกธนาคารเพื่อฝากเงิน

น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
รุนแรง
รุนแรงมาก
สามารถคัดเลือกธนาคารเพื่อฝากเงิน สามารถคัดเลือกธนาคารเพื่อฝากเงิน สามารถคัดเลือกธนาคารเพื่อฝากเงิน สามารถคัดเลือกธนาคารเพื่อฝากเงิน ไม่สามารถคัดเลือกธนาคารเพื่อฝาก
ได้และได้รับผลตอบแทนสูงกว่า
ได้และได้รบั ผลตอบแทนสูงกว่า
ได้และได้รบั ผลตอบแทนสูงกว่า
ได้และได้รบั ผลตอบแทนเท่ากับ
เงินได้
Benchmark > 10 bps
Benchmark 5 bps ≤ 10 bps
Benchmark ≤ 5 bps
หรือน้อยกว่า Benchmark

2. การจัดทานโยบาย และกรอบการลงทุน

การจัดทานโยบาย และกรอบการ
ลงทุนประจาปี 2562 ผ่านการ
กลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการ
ด้านการลงทุนและได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ
และพร้อมใช้ปฏิบัตกิ ารลงทุน
ภายในเดือนกันยายน 2561

การจัดทานโยบาย และกรอบการ
ลงทุนประจาปี 2562 ผ่านการ
กลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการ
ด้านการลงทุนภายในเดือนกันยายน
2561 แต่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ ภายหลัง
วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งทันก่อน
รอบการลงทุนใหม่

การจัดทานโยบาย และกรอบการ
ลงทุนประจาปี 2562 ผ่านการ
กลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการ
ด้านการลงทุนและได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ
ภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2561
แต่ทันก่อนรอบการลงทุนใหม่

การจัดทานโยบาย กรอบการลงทุน
ประจาปี 2562 ผ่านการกลั่นกรอง
จากคณะอนุกรรมการด้านการ
ลงทุนและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ ภายหลัง
วันที่ 30 กันยายน 2561 และไม่ทัน
รอบการลงทุนใหม่แต่ขออนุมัตใิ ช้
นโยบายเดิมไปพลางก่อน

การจัดทานโยบาย กรอบการลงทุน
ประจาปี 2562 ผ่านการกลั่นกรอง
จากคณะอนุกรรมการด้านการ
ลงทุนและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ ภายหลัง
วันที่ 30 กันยายน 2561 และไม่ทัน
รอบการลงทุนใหม่และไม่มีการขอ
อนุมัตใิ ช้นโยบายเดิมไปพลางก่อน
ส่งผลให้นโยบายกรอบการลงทุน
และกลยุทธ์การลงทุนไม่พร้อม
สาหรับการบริหารเงิน

3. การจัดทากลยุทธ์การลงทุน

กลยุทธ์การลงทุนผ่านการกลั่นกรอง
จากคณะอนุกรรมการด้านการ
ลงทุนและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ และ กปพ.
แจ้งให้ผู้บริหารสินทรัพย์ทราบ
ภายใน 15 วันทาการก่อนเริ่มการ
ลงทุน ในแต่ละรอบ

กลยุทธ์การลงทุนผ่านการกลั่นกรอง
จากคณะอนุกรรมการด้านการ
ลงทุนและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ แต่ กปพ.
แจ้งให้ผู้บริหารสินทรัพย์ทราบไม่
ทันภายใน 15 วันทาการก่อนเริ่ม
การลงทุนแต่ทันรอบการลงทุนใน
แต่ละรอบ

กลยุทธ์การลงทุนผ่านการกลั่นกรอง
จากคณะอนุกรรมการด้านการ
ลงทุนก่อนเริ่มการลงทุนและได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุนฯ แต่ กปพ. แจ้งให้ผู้บริหาร
สินทรัพย์ทราบไม่ทันภายใน 7 วัน
ทาการก่อนเริ่มการลงทุนแต่ทันรอบ
การลงทุนในแต่ละรอบ

กลยุทธ์การลงทุนผ่านการกลั่นกรอง
จากคณะอนุกรรมการด้านการ
ลงทุนก่อนเริ่มการลงทุนและได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุนฯ แต่ กปพ. แจ้งให้ผู้บริหาร
สินทรัพย์ทราบไม่ทันภายใน 3 วัน
ทาการก่อนเริ่มการลงทุนแต่ทันรอบ
การลงทุนในแต่ละรอบ

กลยุทธ์การลงทุนผ่านการกลั่นกรอง
จากคณะอนุกรรมการด้านการ
ลงทุนและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ ไม่ทันก่อน
เริ่มการลงทุนในแต่ละรอบ

4. การกากับติดตามการลงทุน

การลงทุนเป็นไปตามนโยบายและ
กรอบการลงทุนที่กาหนด

การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
และกรอบการลงทุนที่กาหนด แต่ไม่
กระทบกับเงินต้นและผลตอบแทน
และสามารถแก้ไขได้ภายใน 1 วัน

การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
และกรอบการลงทุนที่กาหนด แต่ไม่
กระทบกับเงินต้นและผลตอบแทน
และสามารถแก้ไขได้ภายใน 3 วัน

การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
และกรอบการลงทุนที่กาหนด แต่ไม่
กระทบกับเงินต้นและผลตอบแทน
และสามารถแก้ไขได้ภายใน 5 วัน

การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย
และกรอบการลงทุนที่กาหนด ส่งผล
กระทบต่อการชาระคืนเงินต้นและ
ผลตอบแทนได้แก่กระทรวงการคลัง

5. การพัฒนาบุคลากร

บุคลากรได้รับการพัฒนาตรงตาม
ความต้องการและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ กปพ.

บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาตรงตาม บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาตรงตาม บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาตรงตาม
ความต้องการแต่สอดคล้องกับ
ความต้องการและไม่สอดคล้องกับ ความต้องการและไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ กปพ.
ยุทธศาสตร์ของ กปพ.
ยุทธศาสตร์ของ กปพ. ส่งผลให้
กปพ. บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ
หลักแต่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาตรงตาม
ความต้องการและไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของ กปพ. ส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ
หลักของ กปพ.

6. การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้ ระบบ IT สามารถช่วยให้การ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัตงิ าน
ดาเนินงานให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง
และช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้ใช้งาน มีการสารองข้อมูลและ
จัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย

ระบบ IT ไม่ช่วยให้การดาเนินงาน
ให้มีความรวดเร็วขึ้น แต่ช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้ใช้งาน
มีการสารองข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล
ที่ปลอดภัย

ระบบ IT สามารถช่วยให้การ
ดาเนินงานให้มีความรวดเร็วถูกต้อง
แต่ไม่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้ใช้งาน มีการสารองข้อมูลและ
จัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย

ระบบ IT สามารถช่วยให้การ
ดาเนินงานให้มีความรวดเร็วถูกต้อง
แต่ไม่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้ใช้งาน ไม่มีการสารองข้อมูลและ
ข้อมูลถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ระบบ IT ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่มี
การสารองข้อมูลและข้อมูลถูก
โจรกรรม ส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของ กปพ.

7. การคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สิน

คัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สินได้ล่าช้า คัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สินล่าช้า ทา
กว่ากาหนดเวลาโดยไม่ส่งผลกระทบ ให้เจ้าหน้าที่ กปพ. ต้องควบคุมและ
ต่อการดาเนินงาน
สอบยัน (check & balance) กับ
ผู้บริหารสินทรัพย์ ชั่วคราว

คัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สินล่าช้า ทา
ให้เจ้าหน้าที่ กปพ. ต้องควบคุมและ
สอบยัน (check & balance) กับ
ผู้บริหารสินทรัพย์ ตัง้ แต่ 1 รอบการ
ลงทุนขึ้นไป

ไม่สามารถคัดเลือกผู้รับฝาก
ทรัพย์สินได้ตามกาหนดเวลา ทาให้
ไม่มีระบบควบคุมและสอบยัน
(check & balance) กับผู้บริหาร
สินทรัพย์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
แก่ทรัพย์สิน

จัดทารายงานทางการเงินถูกต้อง
ตามหลักการบัญชีภาครัฐภายใน
เวลาที่กาหนด

จัดทารายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง
ตามหลักการบัญชีภาครัฐ มีการ
แก้ไขให้ถูกต้องก่อนสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจอย่าง
กระชั้นชิด

จัดทารายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง
ตามหลักการบัญชีภาครัฐ ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเชิงนโยบายในการ
ดาเนินงานของกองทุน และงบ
การเงินอาจไม่ได้รับการรับรองจาก
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สินได้ตาม
กาหนดเวลา

8. การบันทึกบัญชีและการจัดทารายงานทางการ การบันทึกบัญชีและการจัดทา
เงิน
รายงานทางการเงินถูกต้องตาม
หลักการบัญชีภาครัฐ ภายในวันที่
เกิดรายการบัญชี

จัดทารายงานทางการเงินถูกต้อง
ตามหลักการบัญชีภาครัฐภายใน
เวลาที่กาหนด ภายในเวลาที่กาหนด
อย่างกระชั้นชิด

9. การจัดหาและดูแลพัสดุครุภัณฑ์

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ครบถ้วน

รับสินทรัพย์ที่ดอ้ ยคุณภาพไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

10. การยกร่างแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้
สาธารณะ

มีผลกระทบด้านการเงินทาให้ กปพ. การแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้
เสียโอกาสในการลงทุนทาธุรกรรม สาธารณะ มีความล่าช้ากว่าเวลาที่
บางประเภทภายใต้กรอบการลงทุน กาหนด 1 สัปดาห์
ตามร่างกฎหมายใหม่

การแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้
สาธารณะ มีความล่าช้ากว่าเวลาที่
กาหนด 2 สัปดาห์

11. การส่งร่างสัญญาให้ สนง.อัยการสูงสุด
พิจารณา

จัดทาร่างสัญญาให้แล้วเสร็จตาม
กรอบเวลาที่กาหนด

ร่างสัญญามีการแก้ไขในสาระสาคัญ จัดทาร่างสัญญาแล้วเสร็จในวัน
และจัดทาแล้วเสร็จตามกรอบเวลา สุดท้ายตามกรอบเวลาที่กาหนด
ที่กาหนด

ร่างสัญญามีการแก้ไขเล็กน้อย และ
จัดทาแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่
กาหนด

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการ
ทุจริต พัสดุและครุภัณฑ์มีราคาสูง
เกินความเป็นจริง ส่งผลเสียหาย
ด้านการเงิน จนถูกตรวจสอบทาง
วินัยตามกฎระเบียบทาให้ กปพ.
เสื่อมเสียชื่อเสียง
การแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้
สาธารณะ มีความล่าช้ากว่าเวลาที่
กาหนด 3 สัปดาห์

การแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้
สาธารณะ มีความล่าช้ากว่าเวลาที่
กาหนดมากกว่า 3 สัปดาห์

ไม่สามารถนาร่างสัญญาที่ผ่านการ
พิจารณาจาก สนง.อัยการสูงสุดมา
ใช้ในการทาสัญญาได้ (สัญญาจ้าง
ผู้บริหารสินทรัพย์ /สัญญาจ้างผู้รับ
ฝากทรัพย์สิน/สัญญา ISDA)

