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บทท่ี 1 บทน า 

1.1 ประวัติความเป็นมา 
ด้วยกระทรวงการคลังเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาตลาดการเงินไทย ซึ่งรวมถึงตลาดตราสารหนี้ 

ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของการระดมทุนนอกเหนือจากตลาดหุ้น และตลาดเงิน จึงมีการจัดท าแผนการพัฒนา
ตลาดตราสารหนี้ไทย โดยการก าหนดให้มีการออกพันธบัตรเพ่ือใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเพ่ือใช้ในการพัฒนา
ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ โดยพันธบัตรที่ออกเพ่ือใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจะต้องมีสภาพคล่องในตลาดรอง
สามารถซื้อขายได้ง่าย เพ่ือให้ราคาของตราสารสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานในตลาดได้ใกล้เคียงความเป็นจริง 
รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและผู้ระดมทุนที่จะมีอุปทานพันธบัตรรัฐบาลในตลาดอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตลาดตราสารหนี้อย่างยั่งยืน ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงมีความต้องการที่จะออกพันธบัตร
เพ่ือใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงให้มีวงเงินต่อรุ่นขนาดใหญ่ และประกอบกับความต้องการที่จะเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการบริหารการช าระหนี้ของภาครัฐในวงเงินจ านวนมากที่ครบก าหนดในคราวเดียวกันไม่ให้มีการกระจุกตัว 
อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2555 จะมีพันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ วงเงิน 206,023 ล้านบาท ครบก าหนดช าระหนี้ 
ซึ่งต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้ในวันเดียว แต่เนื่องจากที่ผ่านมาส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะสามารถ
ระดมเงินจากตลาดเพ่ือท าการปรับโครงสร้างหนี้ได้ในวงเงินไม่เกิน 50,000  ล้านบาทภายในหนึ่งวัน ซึ่งหากวงเงิน
ของการปรับโครงสร้างหนี้สูงกว่า 50,000 ล้านบาท จะมีโอกาสที่กระทรวงการคลังอาจปรับโครงสร้างหนี้ของ
รัฐบาลได้ไม่ครบจ านวน 

จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น  จึงได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ 
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2548 เพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถทยอยกู้เงินเป็นการล่วงหน้าได้ไม่เกินสิบสองเดือนก่อนวันที่
หนี้ถึงก าหนดช าระ ในกรณีที่หนี้สาธารณะที่จะท าการปรับโครงสร้างมีจ านวนมากและกระทรวงการคลังเห็นว่า
ไม่สมควรกู้เงินดังกล่าวในคราวเดียวกัน นอกจากนี้ เพ่ือให้กระทรวงการคลังสามารถกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้
ในประเทศได้โดยการออกตราสารหนี้ตามความจ าเป็นในการสร้างอัตราดอกเบี้ยส าหรับใช้อ้างอิงในตลาดตราสารหนี้  
กระทรวงการคลังโดย สบน. จึงได้จัดตั้ง “กองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาด
ตราสารหนี้ในประเทศ” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 ในหมวด 5 ว่าด้วยกองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้
ในประเทศ โดยก าหนดให้กองทุนเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน 

1.2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ 
เป็นมืออาชีพในการบริหารสินทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการบริหารหนี้สาธารณะ และการพัฒนาตลาด

ตราสารหนี้อย่างยั่งยืน 
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พันธกิจ 
1. บริหารจัดการเงินทุนที่ได้รับจากการกู้เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะตามมาตรา 24/1 และ

การกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามมาตรา 25/1 
2.  ช าระคืนเงินต้นให้แก่กระทรวงการคลังได้ครบถ้วนและทันตามก าหนดเวลา 
3.  พัฒนาศักยภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
1. การบริหารจัดการการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 
3. การพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

ภาพที่ 1: แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี งบประมาณ 2559- 2563 กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ 
และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 
 

 

1.3 โครงสร้างองค์กร 
กองทุนถูกจัดตั้งขึ้นในกระทรวงการคลังสถานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพ่ือบริหารเงินที่ได้รับ

จากการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะตามมาตรา 24/1 และการกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
ตามมาตรา 25/1  และมีการด าเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการและคณะท างานฯ โดยคณะกรรมการกองทุน
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บริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (คณะกรรมการกองทุนฯ)  
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประธาน
กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ ให้ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็น
กรรมการและเลขานุการ และบุคคลอื่นไม่เกินสองคนซึ่งคณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยมี
องค์ประกอบของคณะกรรมการดังภาพที่ 2 

ภาพที่ 2: โครงสร้างองค์กร 
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บทท่ี 2 หลักการในการบริหารความเสี่ยง 

2.1 นิยามความเสี่ยง 
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์/การกระท าใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน

และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ท้ังที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลด
โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่ส าคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของกองทุน 

การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม 
รวมทั้งกระบวนการการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการด าเนินการ 
ที่ไม่เป็นไปตามแผน เพ่ือให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ 
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยในการด าเนินการบริหารความเสี่ยงจะมุ่งเน้นแผนงาน/โครงการ
ที่ส าคัญ ซึ่งผลส าเร็จของแผนงาน/โครงการที่มีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

2.2 ประเภทของความเสีย่ง (Type of Risk) 
      กปพ. จะพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดข้ึนในอนาคต และมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร โดย กปพ. จะด าเนินการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับ
ความเสี่ยง ก าหนดการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้ขั้นตอนและวิธีการในการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบ
และด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน โดยเป็นการพิจารณาความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ของ COSO แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

1. Strategic Risk ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์  
2. Operational Risk ความเสี่ยงทางด้านการด าเนินงาน 
3. Financial Risk ความเสี่ยงทางด้านการเงิน 
4. Compliance Risk ความเสี่ยงทางด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

 1.  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจ
ในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก 

-  การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลให้กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้
ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ 

-  เกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าให้โครงการ
ขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อย่างแท้จริง 

-  เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
 2.  ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล

หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ
ด าเนินโครงการ 
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 3.  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) 
 -  เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง  

ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ เป็นต้น 
-  เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น ประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ

และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน  
การควบคุม การจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว 

 4.  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย 
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา 
ที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

2.3 กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM 
การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM (The committee of Sponsoring Organization) 

ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ ซึ่งครอบคลุมแนวทางการก าหนดนโยบายการบริหารงาน การด าเนินงาน
และการบริหารความเสี่ยง ที่มีวัตถุประสงค์การควบคุมภายในเพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงาน
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน และการใช้ทรัพยากร 
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือการลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน รายงานการด าเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกองทุนฯ  โดยมีกระบวน 
การบริหารความเสี่ยงปรากฏตามแผนภาพที่ 3 

ภาพที่ 3: แผนผังภาพรวมของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 

 

1. สภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร

2. ก าหนด
วัตถุประสงค์

3. การบ่งชี้
เหตุการณ์

4. การประเมิน
ความเสี่ยง

5. การตอบสนอง
ความเสี่ยง

6. กิจกรรม
ควบคุม

7. สารสนเทศและ
การสื่อสาร

8. การติดตาม
ประเมินผล
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 1.  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)  
      สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการก าหนดกรอบบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ โดยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการก าหนดทิศทาง
ของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะสะท้อนการด าเนินงาน
ชัดเจนขึ้น เมื่อพิจารณาให้ครอบคลุมถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร 

- ปัจจัยภายใน เช่น โครงสร้างองค์กร กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กร 
ปรัชญาการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร เป็นต้น 

- ปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยี กฎเกณฑ์การก ากับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 2.  การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting) 
      การก าหนดวัตถุประสงค์การด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง การพิจารณาคัดเลือก

แผนงาน/โครงการ ซึ่งโครงการที่คัดเลือกมาด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะมุ่งเน้นไปที่โครงการที่มีความส าคัญ
และมีนัยส าคัญต่อการบรรลุความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ 
ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุความส าเร็จตามกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 

การก าหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง ควรมีการก าหนดให้ชัดเจนและสื่อสารให้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในองค์กรด้วย เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกัน โดยมีลักษณะวัตถุประสงค์ที่ดี (SMART) มีดงันี้ 

-  Specific มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง  สามารถท าให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรเข้าใจตรงกันได้ 
-  Measurable สามารถวัดผลได้ว่าวัตถุประสงค์นั้นบรรลุส าเร็จหรือไม่ ไม่ว่าในเชิงปริมาณ  

หรือเชิงคุณภาพ 
-  Attainable สามารถท าให้บรรลผุลได้ภายใต้ศักยภาพ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่องค์กรมีอยู่ 
-  Relevant มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 
-  Timely   มีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 3.  การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
      กระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

กับโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ โดยต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด
ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ตัวอย่างความเสี่ยงและเหตุแห่งความเสี่ยงที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

      -  ความเสียหายหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กร 
      -  ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร 
      -  เหตุการณ์ที่อาจท าให้องค์กรเสียโอกาส 
      ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่าง ๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  ความเสี่ยงด้านการเงิน  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/กฎระเบียบ รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นต้น โดยในแต่ละ
ประเภทของความเสี่ยงหรือแต่ละกระบวนการหรือกิจกรรม มีความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้  ดังนี้ 
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ประเภทความเสี่ยง กระบวนการ/กิจกรรม ปัจจัยเสี่ยงอาจเกิดขึ้น 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การบริหารงาน - ก าหนดกลยุทธ์ผิดพลาดไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ

องค์กร 
- การตัดสินใจที่ผิดพลาดจากการใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไม่
สมบูรณ์หรือไม่เป็นปัจจุบัน 

การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ - กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ไม่สามารถน าไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์องค์กรได้ 

การแข่งขันทางกลยุทธ์ - กลยุทธ์ขององค์กรขาดการพัฒนาให้ทันต่อสถานการณ์
จนไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงาน - ขาดทักษะ ความช านาญและความรู้เฉพาะทาง 
- การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- เกิดการทุจริตในองค์กร 

เทคโนโลยี/นวัตกรรม - ระบบฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน 
- อุปกรณ์การปฏิบัติงานหรือเทคโนโลยีล้าสมัย 

ชื่อเสียงขององค์กร - เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของหน่วยงาน 
สิ่งแวดล้อม - การสูญเสียทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างไม่

ประหยัด 
ความเสี่ยงด้านการเงิน งบประมาณ - เบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามก าหนดเวลา 

- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
หนี้สิน - องค์กรขาดสภาพคล่องในการบริหารจัดการเงิน 
การจัดท าบัญชี - รายงานทางการเงินไม่น่าเชื่อถือ 

- การบันทึกบัญชีผิดพลาด 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 

การละเมิดสัญญา - ด าเนินงานไม่เสร็จตามก าหนดในสัญญา 
- กระบวนการด าเนินงานไม่เป็นไปตามข้อตกลง 

การเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบ 

- ผู้เสียผลประโยชน์หรือบุคลากรในองค์กรต่อต้าน
กฎระเบียบใหม่ 
- องค์กรได้รับความเสียหายในทางใดทางหนึ่งจากการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมาย 

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
    เมื่อระบุความเสี่ยงได้แล้ว ให้ท าการประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาความเสี่ยงที่มีอยู่ก่อนท า

การควบคุมใด ๆ หลังจากนั้นจึงพิจารณาดูว่าการปฏิบัติงานในปัจจุบันได้มีวิธีการอย่างไรในการจัดการความเสี่ยง  
โดยพิจารณาถึงการจัดการต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กระบวนการด าเนินงาน กิจกรรม
การควบคุมภายใน กระบวนการรายงาน การวัดผลการด าเนินงานและการติดตามผลของกิจกรรมต่าง ๆ วิธีการ
สื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทัศนคติของผู้บริหารต่อความเสี่ยงและวิธีการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติ
ด้านบุคลากร การปฏิบัติต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น เมื่อได้มีการพิจารณาถึงการจัดการต่าง ๆ แล้ว 
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จึงท าการประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งการประเมินความเสี่ยงทุกครั้งจะประเมินทั้งในเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการประเมินจะพิจารณาให้ครอบคลุม 2 ประเด็น ดังนี้ 

    - โอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Likelihood) ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 
    - ผลกระทบ (Impact) ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่มีต่อองค์กร หากเหตุการณ์นั้น

เกิดขึ้นจริง ผลกระทบอาจพิจารณาความเสียหายทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงิน โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก 
สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก 

 

 

 

    เมื่อหน่วยงานพิจารณาโอกาสและผลกระทบแล้ว ให้จัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยง 
โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินตามตาราง
การวิเคราะห์ ซึ่งจะท าให้หน่วยงานทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน ดัง
รายละเอียดปรากฏตามภาพที่ 4 

 

 



9 
 

ภาพที่ 4: เกณฑ์มาตรฐานระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix) 

 

5. การก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง (Risk Response) 
    เมื่อความเสี่ยงได้รับการประเมินและบ่งชี้ตามระดับความส าคัญแล้ว องค์กรต้องมีการจัดการ

ความเสี่ยง โดยสามารถใช้วิธีใดวิธีหนึ่งตามหลัก 4 ประการ (4T) คือ 
  - การยอมรับ (Take) ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่ต้องการและยอมรับได้แล้ว 

โดยไม่ต้องมีการด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสหรือความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิด
เพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 

  - การลดหรือควบคุม (Treat) การด าเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือความรุนแรง
ของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการ 
ทีน่ าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือการวิเคราะห์หาวิธีการควบคุม/มาตรการหรือวิธีการใด ๆ ในการที่จะป้องกัน
ความสูญเสีย รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะเกิดขึ้น 

  - การโอนหรือกระจาย (Transfer) การโอนหรือการกระจายความรับผิดชอบกับผู้อ่ืนในการ
จัดการความเสี่ยง เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่สามารถรับเอาไว้เองได้ 

  - การหยุดหรือการหลีกเลี่ยง (Terminate) การหยุดหรือการด าเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง  
ดังรายละเอียดปรากฏตามภาพที่ 5 

 

 

 

 



10 
 

ภาพที่ 5: แผนภาพการก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง 

 

6.  กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) 
     หลังจากประเมินความเสี่ยงและก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องก าหนด 

แนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้ความเสี่ยงลดลง และหากความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก  
ต้องน าความเสี่ยงนั้นมาด าเนินการจัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย 

1)  กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง เพ่ือควบคุมหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ 

2)  เปา้หมาย/ผลส าเร็จของการด าเนินการ โดยก าหนดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสีย่ง
ให้สอดคล้องกับผลผลิต ผลลัพธ์ หรือความคืบหน้าของโครงการ โดยค านึงถึงตัวชี้วัดผลลัพธ์การด าเนินการ (ผลลัพธ์
ของกระบวนการ) ตามค่าเกณฑ์วัดผลการด าเนินงาน 

3)  ระยะเวลาด าเนินการ เป็นการระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินกิจกรรมตามแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง 

4)  ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ 
4.1)  ทบทวนประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
4.2)  ก าหนดการควบคุมที่ต้องการเพ่ิมเติมเพ่ือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กร

ยอมรับได้ 
4.3)  ประเมินความเสี่ยงทีเหลืออยู่หลังจากได้รับการจัดการในปัจจุบันแล้ว 
 4.4)  ก าหนดเวลาที่แน่นอนในแต่ละขั้นตอนการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

7.  ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information & Communication) 
 องค์การจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถสร้าง

ความมั่นใจได้ว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ถูกต้อง สามารถจัดการกับความเสี่ยง
ตามล าดับความส าคัญ และมีการติดตามแผนการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  

การบริหาร
ความเสี่ยง

การยอมรับ

การลดหรือ
ควบคุม 

การโอน
หรือ

กระจาย 

การหยุด
หรือการ
หลีกเลี่ยง 
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 นอกจากนี้ต้องจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างเพียงพอ
และเหมาะสมเพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยเข้าใจและมีข้อมูลความเสี่ยง
ของโครงการ ทางเลือกในการลดปัญหาความเสี่ยง ข้อมูลความเสี่ยงในลักษณะต่าง ๆ และท าการตัดสินใจได้ดีที่สุด
ภายใต้ข้อจ ากัดของแต่ละโครงการ 

8. การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง (Monitoring) 
 ตลอดระยะเวลาของโครงการ คณะท างานบริหารความเสี่ยงจะต้องติดตามประเมินผลการ

ด าเนินโครงการ ระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนเพ่ิมเติมและด าเนินการประเมินความเสี่ยงใหม่ เพื่อให้สามารถก าหนด
แผนรองรับความเสี่ยงโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด วิธีการบริหารความเสี่ยงที่ได้เลือกไว้เดิมหากพบปัญหา
หรืออุปสรรคในการด าเนินการควรได้รับการแก้ไขหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือวิเคราะห์หาทางเลือกท่ีดีกว่าต่อไป 
ดังนั้น การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงจึงเป็นขั้นตอนที่น าไปสู่ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีความต่อเนื่อง
และทันต่อเหตุการณ์ เป็นการตามรอยของข้อมูลเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการบริหารโครงการนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และช่วยในการตัดสินใจจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นอย่างไรต่อไป 
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บทท่ี 3 การบริหารความเสี่ยงของ กปพ. 

3.1. นโยบาย วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
กปพ. มีนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี ดังนี้ 

1. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ให้ความร่วมมือสนับสนุนและด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ กปพ. มีบทบาทช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ของตลาดเงินและตลาดทุนภายในประเทศแนวทางปฏิบัติก ากับการด าเนินงานตามภารกิจต่างๆ ให้อยู่ภายใต้กรอบ
นโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

2. นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการให้บริการ ทั้งทางด้านข้อมูลข่าวสาร การติดต่อประสานงาน

ที่มีความรวดเร็ว สะดวก โปร่งใส โดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพอใจให้กับผู้รับบริการแนวทางปฏิบัติจัดให้มีการปรับปรุงข้อมูลของ กปพ. เพื่อใช้ส าหรับเผยแพร่ให้กับ
ผู้รับบริการทางด้านข้อมูล รวมทั้งการปรับปรุงการให้บริการทางด้านต่างๆ เพ่ือให้ผู้ติดต่อประสานงานเกิดความ
พึงพอใจสูงสุด 

3. นโยบายด้านองค์การ 
   ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้

กระบวนการท างานมีความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพในการท างานแนวทางปฏิบัติเสริมสร้างระบบการประเมิน
องค์กรและการตรวจสอบทางการเงินตามมาตรฐานสากล โดยจัดให้มีการก ากับ ติดตาม และการตรวจสอบภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
   ให้ความส าคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้พร้อมทั้งปลูกฝังจิตส านึกในการปฏิบัติงานให้ตั้งอยู่ในความรับผิดชอบ คุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนแนวทางปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เสริมสร้างให้บุคลากรมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน 
รวมทั้งการพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานให้มีอุปกรณ์ในการท างานอย่างครบถ้วน และมีสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือเอ้ือประโยชน์ 
ในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน 

3.2 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
กปพ. มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน เพ่ือให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์

ที่ก าหนดนั้นมีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยการบริหารจัดการให้อยู่ในกรอบของความเสี่ยงที่ยอมรับได้
และระดับความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ ดังนี้ 

1. เพ่ือบริหารเงินที่ได้รับจากการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะตามมาตรา 24 /1  และ
กู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามมาาตรา 25/1 ของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  

2. เพ่ือให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2551 สามารถลดต้นทุนการกู้ล่วงหน้าโดยรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยของเงินต้นและผลตอบแทน  
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ที่ได้รับจากการลงทุน โดยค านึงถึงการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ า มีความมั่นคงสูง และสามารถช าระหนี้คืนได้ครบถ้วน 
ทันตามก าหนดเวลา 

3. เพ่ือให้เกิดความตระหนักรู้ และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับกองทุนฯ โดยมี
การวิเคราะห์ สื่อสาร และหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่กองทุนฯยอมรับได้ 

3.3 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของกองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนา

ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯ โดยมีผู้จัดการกองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ
และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (ผู้จัดการกองทุนฯ) เพ่ือให้ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน และผู้จัดการกองทุนฯ 
มีค าสั่งที่ 2/2559 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานของกองทุนบริหารเงินกู้
เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (คณะท างานฯ) มีหน้าที่ช่วยบริหาร
จัดการกองทุนรวมถึงการบริหารความเสี่ยงในแต่ละสายงาน ภายใต้ที่ปรึกษาคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานของ
กองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ รายละเอียด
ปรากฏตามภาพที่ 6 ดังนั้น คณะท างานฯ จึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการ
บริหารความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงภารกิจ/แผนงาน/โครงการ ทั้งท่ีเป็นภารกิจหลัก
และภารกิจสนับสนุน รวมทั้งจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงภารกิจ/แผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูง พร้อมติดตาม/
ประเมินผลและรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ ภายในเวลาที่ก าหนด  

ภาพที่ 6: โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

 

งานบริหารความเสี่ยง 
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3.4 ผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
คณะท างานฯ ด าเนินการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดข้ึนและผลกระทบ 

เพ่ือให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงและใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนภูมิความเสี่ยง COSO ERM เพ่ือให้ทราบ
ว่าปัจจัยเสี่ยงใดควรได้รับการจัดการก่อนหลังและสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม  
โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ ( I ) 

คะแนนผลกระทบ
เหตุการณ์ 

1 คะแนน 
น้อยมาก 

2 คะแนน 
น้อย 

3 คะแนน 
ปานกลาง 

4 คะแนน 
รุนแรง 

5 คะแนน 
รุนแรงมาก 

ด้านเป้าหมายกลยุทธ์      
ผลกระทบต่อนโยบายการน าส่งเงิน
ไม่ทันตามก าหนด 

สามารถน าส่งเงินได้
ตามก าหนด 

   ไม่สามารถน าส่งเงินได้
ทันก าหนดท าให้เกิด
การผิดนัดช าระหน้ี 

ด้านวัตถุประสงค์การด าเนินงาน      
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
หรือ การด าเนินงานส าเร็จตาม
แผนงาน 

มากกว่า 90 % 80 - 89 % 70 - 79 % 50 - 69 % น้อยกว่า 50 % 

ความตรงต่อเวลา หรือ ความล่าช้า
ในการด าเนินงาน 

ล่าช้า 1 วัน ล่าช้า 2 วัน ล่าช้า 3 วัน ล่าช้า 4 วัน ล่าช้ามากกว่า 4 วัน 

ประสบการณ์และทักษะการบริหาร
จัดการ หรือ ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 

บรรลุผลส าเร็จของ
งาน 95 % 

บรรลุผลส าเร็จของ
งาน 90 % 

บรรลุผลส าเร็จของ
งาน 85 % 

บรรลุผลส าเร็จของ
งาน 80 % 

บรรลุผลส าเร็จของ
งานน้อยกว่า 80 % 

ด้านการเงิน      
สูญเสียผลตอบแทน ผลตอบแทนได้

มากกว่าตัวชี้วัด 
   ผลตอบแทนต่ ากว่า

ตัวชี้วัด 
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 

     

ลงทุนไม่เป็นไปตามกรอบบริหาร
ความเสี่ยง 

ปฏิบัติตามกรอบการ
ลงทุน 

ไม่ปฏิบัติตาม
กรอบการลงทุน 
1 ครั้ง 

มีไม่ปฏิบัติตาม
กรอบการลงทุน 2 
ครั้ง 

ไม่ปฏิบัติตามกรอบ
การลงทุน 3 ครั้ง 

ไม่ปฏิบัติตามกรอบ
การลงทุนมากกว่า 
3 ครั้ง 

เกิดการฟ้องร้อง ไม่มีการฟ้องร้อง  มีการฟ้องร้องแต่ไม่
กระทบต่อองค์กร 

 มีการฟ้องร้อง และ
เสียหายต่อ
ภาพลักษณ์องค์กร 

เกิดความผิดพลาด บกพร่องในการ
ท างาน 

ด าเนินถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

 บุคลากรไม่มีเจตนา
หรือไมต่ั้งใจท่ีจะ
กระท าการทุจริต 
และผิดพลาดจาก
การไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

 บุคลากรมีเจตนาหรือ
ความตั้งใจที่จะ
กระท าการทุจริต 
และผิดพลาดจาก
การไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
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คะแนนผลกระทบ
เหตุการณ์ 

1 คะแนน 
น้อยมาก 

2 คะแนน 
น้อย 

3 คะแนน 
ปานกลาง 

4 คะแนน 
รุนแรง 

5 คะแนน 
รุนแรงมาก 

ด้านภาพลักษณ์องค์กร      
ผลกระทบข่าวในเชิงลบขององค์กร แก้ไขได้ภายใน 1 วัน มีข่าวผ่านสื่อ

ต่างๆ  
ในเชิงลบเล็กน้อย 

มีข่าวผ่านสื่อต่างๆ  
ในเชิงลบ 2 วัน 

มีข่าวผ่านสื่อต่างๆ  
ในเชิงลบ 3 วัน 

มีข่าวผ่านสื่อต่างๆ  
ในเชิงลบ มากกว่า 
3 วัน 
 

ด้านความปลอดภัย      
ผลกระทบด้านความปลอดภัย ไม่มีการได้รับการ

สูญเสีย 
ต้องท าการปฐม
พยาบาล 

ต้องเข้าโรงพยาบาล
เพื่อรับการรักษา 

เกิดการเสียชีวิต
หรือบาดเจ็บหลาย
ราย/สูญเสียอวัยวะ
ส าคัญ น้ิว แขนและ
ขา 

เกิดการเสียชีวิต
มากกว่า 1 ราย 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ( L ) 

ระดับ
คะแนน 

โอกาสที่จะ
เกิด 

ความถ่ี (L1) ความน่าจะเป็น (L2) 
ระบบควบคุม/การตรวจพบ (L3) 

5 เกิดขึ้นประจ า  
1 เดือนต่อครั้งหรือ
มากกว่า 

เปอร์เซ็นต์ท่ีจะเกิด 50 % ขึ้นไป  
ขาดระบบควบคุม/ตรวจสอบไม่พบ/ป้องกัน
ไม่ได้ 

4 
เกิดขึ้น
บ่อยครั้ง  

2 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 
5 ครั้งต่อปี 

เปอร์เซ็นต์ท่ีจะเกิด 31 % - 50 % 
การควบคุม/ตรวจสอบไม่ครอบคลุมส่วนใหญ่ 

3 เกิดขึ้นบ้าง  1 ปีต่อครั้ง เปอร์เซ็นต์ท่ีจะเกิด 11 % - 30 % การควบคุม/ตรวจสอบครอบคลุมบางส่วน 

2 เกิดขึ้นน้อย  2 - 3 ปีต่อครั้ง เปอร์เซ็นต์ท่ีจะเกิด 5 % - 10 % 
การควบคุม/ตรวจสอบครอบคลุมเกือบ
ท้ังหมด 

1 เกิดขึ้นยาก  5 ปีต่อครั้ง เปอร์เซ็นต์ท่ีจะเกิดน้อยกว่า 5 % มีระบบควบคุมท่ีรัดกุม/ตรวจสอบพบได้ดี 

เมื่อให้คะแนนแต่ละความเสี่ยงแล้ว คณะท างานฯ จดัล าดับความเสี่ยง โดยค านวณจากระดับความเสีย่ง 
(Risk Exposure) ซึ่งเท่ากับผลคูณของคะแนนระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับความเสียหาย เพ่ือจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง
ซึ่งจะท าให้สามารถล าดับความส าคัญของความเสี่ยงและเพ่ือให้ได้เห็นภาพรวมของการกระจายตัวของความเสี่ยง 
ดังรายละเอียดปรากฏตามภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7: แผนภูมิความเสี่ยงระดับองค์กร (Risk Profile) 

          โอกาส 
ผลกระทบ 

(1) 
เกิดน้อยมาก 

(2) 
เกิดข้ึนน้อย 

(3) 
เกิดข้ึนบ้าง 

(4) 
เกิดบ่อยครั้ง 

(5) 
เกิดประจ า 

(5) รุ่นแรงมาก สูง 
5 X 1 

สูง 
5 X 2 

สูง 
5 X 3 

สูงมาก 
5 X 4 

สูงมาก 
5 X 5 

(4) รุนแรง ปานกลาง 
4 X 1 

ปานกลาง 
4 X 2 

สูง 
4 X 3 

สูง 
4 X 4 

สูงมาก 
4 X 5 

(3) ปานกลาง ต่ า 
3 X 1 

ปานกลาง 
3 X 2 

ปานกลาง 
3 X 3 

สูง 
3 X 4 

สูง 
3 X 5 

(2) น้อย ต่ า 
2 X 1 

ปานกลาง 
2 X 2 

ปานกลาง 
2 X 3 

ปานกลาง 
2 X 4 

ปานกลาง 
2 X 5 

(1) น้อยมาก ต่ า 
1 X 1 

ต่ า 
1 X 2 

ต่ า 
1 X 3 

ปานกลาง 
1 X 4 

ปานกลาง 
1 X 5 

 
ระดับความเสี่ยง แทนด้วยแถบสี ความหมาย 

สูงมาก แดง 
ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ทันที 

สูง ส้ม 
ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพ่ือลด
ผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ปานกลาง เหลือง 
ระดับท่ีพอยอมรับได้ แต่อาจต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความ
เสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ 

ต่ า เขียว ระดับท่ียอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 

3.5 การพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยง 
      เมื่อมีการจัดล าดับความเสี่ยงที่ควรได้รับการจัดการก่อนหลังแล้วคณะท างานฯ วิเคราะห์

เพ่ือวางแผนกลยุทธ์ในการจัดการกับแต่ละปัจจัยความเสี่ยงโดยค านึงถึงต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย (Cost) และผลประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับ (Benefit) ภายใต้ทางเลือกต่าง ๆ ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจะเริ่มจากการจัดการ
กับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) หรือระดับสูง (สีส้ม) ก่อน เพ่ือลดความถี่และความรุนแรง
ของความสูญเสียให้ลงมาอยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง (สีเหลือง) หรือระดับความเสี่ยงต่ า (สีเขียว) ของแผ่นภูมิ
ความเสี่ยง หลังจากด าเนินการตามมาตรการควบคุมที่ก าหนดในแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว ระดับความเสี่ยงจะลดลง
และความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ (Residual Risk) ต้องอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งกลยุทธ์ที่ใช้ส าหรับจัดการความ
เสี่ยงมี 4 วิธี คือ 

(1)  การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง : ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะน าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นการเสี่ยง 
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(2)  การลดหรือควบคุมความสูญเสีย :  พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่น าไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์
ที่เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน 

(3)  การยอมรับความเสี่ยงไว้เอง : หากท าการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับ
ความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือรองรับผลที่จะเกิดขึ้น 

(4)  การถ่ายโอนหรือกระจายความเสีย่ง : ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ท่ีเป็นความเสี่ยง
และการจัดการกับความเสี่ยงให้ผู้อ่ืน 

 3.6.  การติดตามและประเมินผล 
       คณะท างานฯ ก าหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Ownership) และติดตามประเมินผล

การด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้ระบบการบริหารความเสี่ยงมีความต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์  และสร้างความมั่นใจ
ว่ากลยุทธ์ที่ก าหนดในการบริหารความเสี่ยงนั้นได้ถูกด าเนินการตามแนวทางที่ได้วางแผนไว้จริง รวมทั้งติดตามว่า
ความเสี่ยงนั้นลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ พร้อมทั้งรายงานผลการติดตามเสนอต่อผู้จัดการกองทุนฯ 
ภายในเวลาที่ก าหนด   
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ภาคผนวก 
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แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร กองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 
ยุทธศาสตร์: 
 
 
 

เป้าหมายหลัก: 

แผนบริหารความเสี่ยง 

No. ความเสีย่ง/ปัจจยัเสีย่ง 
ประเภท

ความเส่ียง 
[S O F C] 

Risk 
Owner การควบคุมปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู ่(Residual Risk) 

ระดับความ
เสี่ยง 

[สูงมาก สูง 
ปานกลาง ต่ า] 

 

เลือกกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง 
มาตรจัดการ
ความเส่ียง
เพิ่มเติม 

โอกาส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) L x I 

ยอมรับ
ความ
เส่ียง 

ควบคุม
ความ
เส่ียง 

ถ่ายโอน
ความเส่ียง 

หลีกเล่ียง
ความเส่ียง มี ไม่ม ี
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แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (กรณีมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม) 

No. ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
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แบบฟอร์มควบคุมภายใน 
สายงาน: ภารกิจหลัก: 

 
 
 

ตัวช้ีวัด: 

กระบวนงานหลัก: 
 
 

 

ขั้นตอนงานส าคัญที่ต้องควบคมุ 
ความเสีย่งด้านการด าเนินงาน 

(Operational Risk) การควบคุมปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง 
ที่เหลืออยู ่(Residual Risk) 

ระดับความ
เสี่ยง 

[สูงมาก สูง 

ปานกลาง ต่ า] 

การควบคุมเพิม่เตมิ ผู้รับผิดชอบ โอกาส 
(L) 

ผลกระทบ 
(I) L x I 
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วิธีการกรอกข้อมูลในแบบแผน/ ผลบริหารความเสี่ยงโครงการ 
 
1.  ประเด็นความเสี่ยง : ระบุความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง/สูงมาก  ตั้งแต่ค่าคะแนน 10 ขึ้นไป 
2.  กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง : ระบุกิจกรรมให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง

และเป็นกิจกรรมที่สามารถจัดการความเสี่ยงให้หมดไปหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ระดับปานกลางหรือต่ า) 
3.  เป้าหมาย/ ผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง : ระบุตัวชี้วัดความส าเร็จ

ของเป้าหมายของแผนให้ชัดเจน 
4.  คิดเป็นร้อยละ : ระบุตัวเลข/เกณฑ์การให้คะแนนของค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตาม 3 
5.  เดือน/ปี  : ระบุช่วงเวลาที่จะด าเนินการในแต่ละกิจกรรมตาม 2 
6.  ก าหนดแล้วเสร็จ : ระบุวันที่คาดว่าการด าเนินกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงแล้วเสร็จ 
7.  ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง : ระบุชื่อ-สกุลเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายในการรับผิดชอบการบริหาร

ความเสี่ยง 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ : ระบุชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 

วิธีการกรอกข้อมูลในแบบรายงานผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยง 
 
1.  การประเมินความเสี่ยง : ระบุโอกาส/ผลกระทบ/ ระดับความเสี่ยง ณ วันสิ้นสุดเดือนที่รายงาน 

 เป็นการพิจารณาลักษณะของความเสี่ยง (โอกาสและผลกระทบ) ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ 
และเกิดเมื่อใด ซึ่งลักษณะของความเสี่ยงจะเป็นเสมือนตัวชี้วัดของการวางแผนลดความเสี่ยงว่ามีสัมฤทธิผลหรือไม่ 
นอกจากนี้ยังช่วยในการตัดสินใจว่าจะจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไรต่อไป เช่น 

A)  ติดตามต่อไปและยังคงบริหารโดยใช้แผนเดิม เมื่อพบว่าแผนเดิมสามารถลดกระทบหรือโอกาสการเกิด
ความเสี่ยงให้น้อยลงได้และไม่มีสัญญาณความเสี่ยงใด เกิดขึ้น 

B)  ปรับแต่งหรือวางแผนใหม่ เมื่อพบว่าอาจเกิดความเสี่ยงสูงหรือสูงมากเพ่ิมเติม 
C)  ปิดความเสี่ยงนั้น เมื่อพบว่าไม่มีความเสี่ยงนั้นแล้ว หรือความเสี่ยงนั้นได้ถูกพบว่าเกิดและกลายเป็นปัญหา

ที่ถูกยกข้ึนมาเป็นประเด็นส าหรับหาทางแก้ไขแล้ว 
2.  สถานะปัจจุบัน : เปรียบเทียบระดับความเสี่ยง ณ วันสิ้นสุดเดือนที่รายงานกับระดับความเสี่ยง ณ วันที่
ประเมินความเสี่ยงในครั้งแรก 
 -  หากระดับความเสี่ยงไม่เปลี่ยนแปลง ให้กรอก  ในช่องคงเดิม 
 -  หากระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ให้กรอก  ในช่องเปลี่ยนแปลง 
3.  ผลการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ : 
 เป็นการติดตาม ก ากับ และตรวจสอบผลการด าเนินโครงการว่าเป็นไปตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงหรือ
แผนบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหากเกิดอุปสรรคใด ๆ จะได้หาวิธีการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคนั้น เพ่ือให้ 
ทุกขั้นตอนได้ด าเนินไปตามแนวทางท่ีก าหนดและบรรลุเป้าหมายในการควบคุมความเสี่ยง 
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วิธีการกรอกข้อมูลในแบบการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงโครงการ 
 
1.  ประเด็นยุทธศาสตร์ :  ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับโครงการที่จะด าเนินการบริหารความเสี่ยง 

-  จัดสรรเงินของกองทุนในการเพิ่มทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
-  เสนอแนะและสนับสนุนเงินเพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบกองทุน 
-  จัดท าและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ 

2.  แผนงาน/โครงการ : ระบุแผนงาน / โครงการที่น ามาบริหารจัดการความเสี่ยง 
3.  วัตถุประสงค์ : ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
4.  ตัวช้ีวัด : หน่วยนับ : ค่าเป้าหมาย : ระบุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ 
5.  กิจกรรม/ขั้นตอน : ระบุทุกกิจกรรม/ขั้นตอนของโครงการที่ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 
6.  หลักธรรมาภิบาล : ระบุมิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง 
 - ประสิทธิผล - ประสิทธิภาพ  - ตอบสนอง  - รับผิดชอบ - โปร่งใส 
 - มีส่วนร่วม - กระจายอ านาจ  - นิติธรรม - เสมอภาค - มุ่งเน้นฉันทามติ 
7.  ความเสี่ยง : ระบุประเภทของความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 
 - S (Strategic Risk = ด้านกลยุทธ์) - O (Operational Risk = ด้านการด าเนินงาน) 
 - F (Financial Risk = ด้านการเงิน) - C (Compliance Risk = ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ) 
8.  ความเสี่ยง : ระบุความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกของเหตุการณ์ท่ีหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบ

ทางตรงและทางอ้อมต่อการบรรลุตามเป้าประสงค์ของโครงการ โดยให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและประเภท
ของความเสี่ยงตาม ๖ และ ๗ 

9. การประเมินความเสี่ยง : ในการพิจารณาและระบุข้อมูล  ให้ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนความรุนแรงของ 
   ผลกระทบ (x) และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (y) ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก าหนดไว้ 

-  ระบุโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น เช่น 2 (y5) หมายความว่ามีโอกาสน้อยที่จะเกิดเหตุการณ์ 
-  ระบุผลกระทบว่ารุนแรงเพียงใดหากความเสี่ยงนั้นเกิดข้ึน เช่น 5 (x1) หมายความว่ามีมูลค่าความเสียหายสูงมาก 
-  ระบุระดับความเสี่ยง  โดยน าระดับโอกาสคูณด้วยระดับผลกระทบ 
-  ระบุล าดับความเสี่ยง โดยจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงที่จะเกิด 

10. กลยุทธ์ : ระบุกลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง 
 - หลีกเลี่ยง  - ควบคุม - ยอมรับ - ถ่ายโอน 
11. แนวทาง : ระบุกิจกรรมหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้ระดับความเสี่ยงลดลง โดยหากเป็นความเสี่ยง 
     สูงมาก – สูง จะต้องจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในแบบที่ 2 ด้วย 
 
 
 
 
 


