
แผนและผลการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และรายงานติดตามผล กองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2563

ส่วนท่ี 2: เป้าหมาย

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

1 P

2. การจัดท านโยบาย และ
กรอบการลงทุน

นโยบายและกรอบการลงทุน
ประจ าปี ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกองทุนฯ 
ล่าช้ากว่าก าหนด ส่งผลให้ไม่
สามารถเร่ิมการลงทุนได้

ปัจจัยภายนอก 
ไม่สามารถจัดประชุม
คณะท างานท่ีปรึกษาการ
ลงทุนและคณะกรรมการได้
ภายในเวลาท่ีก าหนด
ปัจจัยภายใน 
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานล่าช้า

O, C 1 และ 2 1. ผิดระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนฯ ว่าด้วยการลงทุน
2. นโยบายและกรอบการลงทุนไม่
พร้อมส าหรับการบริหารเงิน
3. เสียโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุน

1. จัดท านโยบายและกรอบการ
ลงทุนล่วงหน้าและเสนอ
คณะกรรมการกองทุนฯ ก่อนเร่ิม
ปีงบประมาณใหม่
2. มีการก าหนดกรอบระยะเวลาการ
ด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน

2
(L3)

4 2x4 ปานกลาง
(R2)

P คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ
กรอบและนโยบายการลงทุนปี 2564 
ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี
 3/2563 เม่ือวันท่ี 17 ก.ย. 63

2
(L3)

4 2x4

3. การจัดท ากลยุทธ์การ
ลงทุน

กลยุทธ์การลงทุนได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
กองทุนฯ ล่าช้า ท าให้ กปพ. 
แจ้งให้ผู้บริหารสินทรัพย์ไม่ทัน
ก่อนเร่ิมการลงทุนในแต่ละรอบ

ปัจจัยภายนอก 
ไม่สามารถจัดประชุม
คณะท างานท่ีปรึกษาการ
ลงทุนและคณะกรรมการได้
ภายในเวลาท่ีก าหนด
ปัจจัยภายใน 
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานล่าช้า

O, C 1 และ 2 1. ผิดระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนฯ ว่าด้วยการลงทุน
2. กลยุทธ์การลงทุนไม่พร้อมส าหรับ
การบริหารเงิน
3. เสียโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุน

1. จัดท ากลยุทธ์การลงทุนล่วงหน้า
และเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ 
ก่อนเร่ิมปีงบประมาณใหม่
2. มีการก าหนดกรอบระยะเวลาการ
ด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดเจน

2 
(L3)

4 2x4 ปานกลาง
(R3)

P คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบกล
ยุทธ์การลงทุนปี 2563 ในคราว
ประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี 
4/2562 คร้ังท่ี 1/2563  เม่ือวันท่ี 8 
พ.ย. 62 และวันท่ี 9 มี.ค. 63 
ตามล าดับ

2
(L3)

4 2x4

4. การก ากับติดตามการ
ลงทุน

การลงทุนไม่เป็นไปตามกรอบ
นโยบายการลงทุนท่ีก าหนด

ปัจจัยภายนอก
ราคาตลาดเกิดความ
เปล่ียนแปลงส่งผลให้สัดส่วน
การลงทุนไม่เป็นไปตามกรอบ
ท่ีก าหนด

 F, O, C 1 ผิดระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ 
ว่าด้วยการลงทุน

1. ก าหนดให้ผู้บริหารสินทรัพย์
รายงานผลการลงทุนทุกส้ินวัน โดย 
กปพ. ตรวจข้อมูล ผู้บริหารสินทรัพย์
ควบคู่กับผู้รับฝากทรัพย์สิน 
2. หากสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไป
ตามกรอบนโยบาย กปพ. ก าหนดให้
ผู้บริหารสินทรัพย์ รายงาน กปพ. 
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และ 
กปพ. จะรายงานต่อคณะกรรมการ
กองทุนฯ ทราบ ภายใน 7 วัน โดย
ผู้บริหารสินทรัพย์ต้องด าเนินการ
แก้ไขภายใน 30 วัน
3. ปรับลดวงเงินท่ีจะจัดสรรในรอบ
ต่อไป
4. ยกเลิกสัญญา และชดเชย
ค่าเสียหาย

2 
(L3)

2 2x2 ปานกลาง
(R4)

P ผู้บริหารสินทรัพย์ลงทุนตามกรอบ
และนโยบายการลงทุนท่ีก าหนด 
รวมถึงเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์
การบริหารจัดการความเส่ียงและ
เจ้าหน้าท่ีสามารถด าเนินการได้
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

2
(L3)

2 2x2

4 1x41 
(L3)

4 1x4 ปานกลาง
(R1)

กปพ. ได้ประสานกับธนาคารพาณิชย์
ล่วงหน้าก่อนรอบการลงทุน 1 เดือน 
และมีธนาคารเข้าร่วมการประมูล 
อย่างไรก็ดี อัตราดอกเบ้ียเงินฝากท่ี
ประมูลได้ต่ ากว่าประมาณการ
ผลตอบแทนข้ันต่ าของผู้บริหาร
สินทรัพย์ กปพ. จึงมอบเงินลงทุน
ท้ังหมดให้ผู้บริหารสินทรัพย์บริหาร

1 
(L3)

ระดับความเส่ียงท่ี
คาดหวัง

ผลการด าเนินงาน

1. การคัดเลือกธนาคาร
เพ่ือฝากเงิน

ไม่สามารถคัดเลือกธนาคารเพ่ือ
ฝากเงินได้

ปัจจัยภายนอก 
- ไม่มีธนาคารเข้าร่วมเสนอ
อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
- ธนาคารไม่มีความต้องการ
ระดมเงินฝากในช่วงเวลาท่ี 
กปพ. ลงทุน
ปัจจัยภายใน 
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานล่าช้าท าให้ธนาคาร
ย่ืนประมูลเงินฝากไม่ทัน

S, F กปพ. ต้องมอบเงินลงทุนท้ังหมดให้
ผู้บริหารสินทรัพย์บริหารจัดการ ซ่ึง
อาจได้รับผลตอบแทนท่ีต่ ากว่าการ
ลงทุนโดยมีการฝากเงินบางส่วน

แผน
ใหม่

มาตรการจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติม
(กรณีสูงมาก สูง)

มอบเงินให้ผู้บริหารสินทรัพย์บริหาร
จัดการท้ังหมด

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ภารกิจหลัก:
1. บริหารจัดการเงินท่ีได้รับจากการกู้เงินล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและการกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ
2. ช าระคืนเงินต้นและผลตอบแทนให้แก่กระทรวงการคลังได้ครบถ้วนและทันตามก าหนดเวลา
3. พัฒนาศักยภาพของกองทุนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย:
1. เพ่ือบริหารเงินท่ีได้รับจากการกู้เงินล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะตามมาตรา 24/1 และการกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศตามมาตรา 25/1 ของพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551
2. เพ่ือลดต้นทุนการกู้เงินล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและการกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศให้น้อยท่ีสุด โดยรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยของเงินต้นและผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุน
3. เพ่ือให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 โดยค านึงถึงการลงทุนท่ีมีความเส่ียงต่ า มีความม่ันคงสูงและสามารถช าระคืนหน้ีได้ครบถ้วนและทันตามเวลา

ส่วนท่ี 1: แผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ส่วนท่ี 3 : การติดตามและประเมินผล ณ ส้ินปีงบประมาณ

ข้ันตอนงานส าคัญ
ท่ีต้องควบคุม

ความเส่ียง
ปัจจัยเส่ียง

(ปัจจัยภายใน-ภายนอก)

ประเภท
ความเส่ียง
[S O F C]

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี

ผลกระทบ
(การเงิน ช่ือเสียง ความม่ันคง

ปลอดภัย การบรรลุภารกิจส าคัญ)

ระดับความเส่ียง
พิจารณาการจัดการเพ่ิมเติมในปี

ถัดไปหากยังอยู่ในระดับ
สูงมาก สูง (ถ้าจ าเป็น)

การควบคุมปัจจุบัน
(ลดปัจจัยเส่ียง หรือ ลดผลกระทบ)

ระดับความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ 
(Residual Risk)

Risk Profile
[สูงมาก สูง

ปานกลาง ต่ า]

แผน
เดิม



ส่วนท่ี 2: เป้าหมาย

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

4 1x41 
(L3)

4 1x4 ปานกลาง
(R1)

กปพ. ได้ประสานกับธนาคารพาณิชย์
ล่วงหน้าก่อนรอบการลงทุน 1 เดือน 
และมีธนาคารเข้าร่วมการประมูล 
อย่างไรก็ดี อัตราดอกเบ้ียเงินฝากท่ี
ประมูลได้ต่ ากว่าประมาณการ
ผลตอบแทนข้ันต่ าของผู้บริหาร
สินทรัพย์ กปพ. จึงมอบเงินลงทุน
ท้ังหมดให้ผู้บริหารสินทรัพย์บริหาร

1 
(L3)

ระดับความเส่ียงท่ี
คาดหวัง

ผลการด าเนินงาน

1. การคัดเลือกธนาคาร
เพ่ือฝากเงิน

ไม่สามารถคัดเลือกธนาคารเพ่ือ
ฝากเงินได้

ปัจจัยภายนอก 
- ไม่มีธนาคารเข้าร่วมเสนอ
อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
- ธนาคารไม่มีความต้องการ
ระดมเงินฝากในช่วงเวลาท่ี 
กปพ. ลงทุน
ปัจจัยภายใน 
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานล่าช้าท าให้ธนาคาร
ย่ืนประมูลเงินฝากไม่ทัน

S, F กปพ. ต้องมอบเงินลงทุนท้ังหมดให้
ผู้บริหารสินทรัพย์บริหารจัดการ ซ่ึง
อาจได้รับผลตอบแทนท่ีต่ ากว่าการ
ลงทุนโดยมีการฝากเงินบางส่วน

แผน
ใหม่

มาตรการจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติม
(กรณีสูงมาก สูง)

มอบเงินให้ผู้บริหารสินทรัพย์บริหาร
จัดการท้ังหมด

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ส่วนท่ี 1: แผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ส่วนท่ี 3 : การติดตามและประเมินผล ณ ส้ินปีงบประมาณ

ข้ันตอนงานส าคัญ
ท่ีต้องควบคุม

ความเส่ียง
ปัจจัยเส่ียง

(ปัจจัยภายใน-ภายนอก)

ประเภท
ความเส่ียง
[S O F C]

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี

ผลกระทบ
(การเงิน ช่ือเสียง ความม่ันคง

ปลอดภัย การบรรลุภารกิจส าคัญ)

ระดับความเส่ียง
พิจารณาการจัดการเพ่ิมเติมในปี

ถัดไปหากยังอยู่ในระดับ
สูงมาก สูง (ถ้าจ าเป็น)

การควบคุมปัจจุบัน
(ลดปัจจัยเส่ียง หรือ ลดผลกระทบ)

ระดับความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ 
(Residual Risk)

Risk Profile
[สูงมาก สูง

ปานกลาง ต่ า]

แผน
เดิม

3 P

6. การน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) มาใช้เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน

ข้อมูลท่ีใช้ในการปฏิบัติงานสูญ
หาย

ปัจจัยภายนอก 
มีบุคคลภายนอก Hack ข้อมูล
ปัจจัยภายใน               
- ระบบ IT ไม่มีระบบการ
ส ารองข้อมูล               
- เจ้าหน้าไม่ได้ใช้ความ
ระมัดระวังท่ีเพียงพอ

O 3 ท าให้การปฏิบัติงานต้องล่าช้า
หรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร

ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในงานน้ัน ๆ
 จัดเก็บข้อมูลไว้ใน External 
Harddisk

1
(L2)

4 1X4 ปานกลาง
(R6)

P ระบบ IT สามารถด าเนินงานได้อย่าง
ต่อเน่ือง มีการเข้ารหัสคอมพิวเตอร์
ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับ
อนุญาต

1
(L2)

4 1x4

7. การคัดเลือกผู้บริหาร
สินทรัพย์ภายนอก

ไม่สามารถคัดเลือกผู้บริหาร
สินทรัพย์ภายนอก ส าหรับปี 
2563 - 2565 ได้

ปัจจัยภายนอก 
- ไม่มีผู้บริหารสินทรัพย์สนใจ
สมัคร
- ค่าธรรมเนียมต่ า
ปัจจัยภายใน 
ไม่สามารถเจรจาต่อรอง
ค่าธรรมเนียมได้

S, O 1 และ 2 - กปพ. ไม่สามารถลงทุนในตราสาร
ประเภทอ่ืนได้นอกจากการฝากเงิน
- ไม่สามารถสนับสนุนภารกิจด้าน
การพัฒนาตราสารหน้ีในประเทศได้

1. ขอความร่วมมือจากผู้บริหาร
สินทรัพย์ในอุตสาหกรรม 
2. เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ 
เพ่ือขอปรับเพ่ิมค่าธรรมเนียมหาก
จ าเป็น

1
(L1)

4 1X4 ปานกลาง
(R7)

P กปพ. ได้รับความร่วมมือจากบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนสนใจสมัคร
เป็นผู้บริหารสินทรัพย์ ท าให้ กปพ. 
สามารถคัดเลือกตามคุณสมบัติท่ี
ต้องการ เจรจาต่อรองค่าธรรมเนียม
ได้ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ และได้ผู้บริหารสินทรัพย์
ภายนอก ส าหรับปี 2563 - 2565 
ได้แก่ 1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด 2. บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย 
จ ากัด 3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และ
 4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
กรุงศรี จ ากัด

1
(L1)

4 1x4

8. การติดตามการรายงาน
ผลการด าเนินงานของ 
กปพ. มีความผิดพลาด

การติดตามผลการด าเนินงาน
ด้านการลงทุนของ กปพ. มี
ความผิดพลาด

ปัจจัยภายนอก 
ผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับ
ฝากทรัพย์สินไม่สามารถ
รายงานได้ตามเวลาท่ีก าหนด 
หรือรายงานไม่ถูกต้อง
ปัจจัยภายใน 
เจ้าหน้าท่ีละเลย ไม่ตรวจสอบ
การด าเนินงานระหว่าง
ผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับ
ฝากทรัพย์สิน

O, C 1 1. การลงทุนอาจไม่เป็นไปตาม
กรอบและนโยบายการลงทุน
2. การรายงานผลการลงทุนล่าช้า
กว่าท่ีก าหนด
3. หากมีการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตาม
กรอบและไม่สามารถตรวจสอบได้
ทันทีอาจเกิดข้อผิดพลาดในการ
ช าระหน้ีของ สบน.

1. ระบุบทลงโทษของผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน และผู้บริหารสินทรัพย์
อย่างชัดเจนในสัญญาจ้าง
2. เจ้าหน้าท่ีมีการประสานงานกับ
ผู้บริหารสินทรัพย์ และผู้รับฝาก
ทรัพย์สินอย่างใกล้ชิด
3. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการ
ด าเนินการด้านการลงทุนทุกวัน

1
(L2)

4 1X4 ปานกลาง
(R8)

P กปพ. ก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานด้านการลงทุนทุกวัน มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม
กรอบและนโยบายท่ีก าหนด 
ผู้บริหารสินทรัพย์และผู้รับฝาก
ทรัพย์สินจัดท าและส่งรายงานได้ตาม
เวลาท่ีก าหนด

1
(L2)

4 1x4

ปานกลาง
(R5)

คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของ กปพ. ในคราวประชุม
คณะกรรมการฯ คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือ
วันท่ี 14 ก.ค. 63 ตามล าดับ

1
(L3)

44 1x45. การพัฒนาบุคลากร บุคลากรได้รับการพัฒนาไม่ตรง
ตามความต้องการ หรือไม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
กปพ.

ปัจจัยภายนอก
- มีการเปล่ียนแปลงนโยบาย/
องค์ความรู้ต่างๆ ส่งผลกระทบ
ต่อการบริหารงานของ กปพ. 
เช่น กฎหมาย ระเบียบ เป็นต้น
ปัจจัยภายใน
- ไม่มีแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
- บุคลากรท่ีดูแลด้าน HR มี
จ ากัด

S, O บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจใน
งานท่ีจะต้องปฏิบัติส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์การ
ด าเนินงาน/ภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. มีการจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากรประจ าปี และมีการทบทวน
แผนพัฒนาบุคลากรสม่ าเสมอ
2. มีการสอนงานภายในเพ่ือให้
บุคลากรปฏิบัติงานทดแทนกันได้ใน
สายงานท่ีมีบุคลากรจ ากัด เช่น สาย
บัญชี

1
(L3)

1x4



ส่วนท่ี 2: เป้าหมาย

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

4 1x41 
(L3)

4 1x4 ปานกลาง
(R1)

กปพ. ได้ประสานกับธนาคารพาณิชย์
ล่วงหน้าก่อนรอบการลงทุน 1 เดือน 
และมีธนาคารเข้าร่วมการประมูล 
อย่างไรก็ดี อัตราดอกเบ้ียเงินฝากท่ี
ประมูลได้ต่ ากว่าประมาณการ
ผลตอบแทนข้ันต่ าของผู้บริหาร
สินทรัพย์ กปพ. จึงมอบเงินลงทุน
ท้ังหมดให้ผู้บริหารสินทรัพย์บริหาร

1 
(L3)

ระดับความเส่ียงท่ี
คาดหวัง

ผลการด าเนินงาน

1. การคัดเลือกธนาคาร
เพ่ือฝากเงิน

ไม่สามารถคัดเลือกธนาคารเพ่ือ
ฝากเงินได้

ปัจจัยภายนอก 
- ไม่มีธนาคารเข้าร่วมเสนอ
อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
- ธนาคารไม่มีความต้องการ
ระดมเงินฝากในช่วงเวลาท่ี 
กปพ. ลงทุน
ปัจจัยภายใน 
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานล่าช้าท าให้ธนาคาร
ย่ืนประมูลเงินฝากไม่ทัน

S, F กปพ. ต้องมอบเงินลงทุนท้ังหมดให้
ผู้บริหารสินทรัพย์บริหารจัดการ ซ่ึง
อาจได้รับผลตอบแทนท่ีต่ ากว่าการ
ลงทุนโดยมีการฝากเงินบางส่วน

แผน
ใหม่

มาตรการจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติม
(กรณีสูงมาก สูง)

มอบเงินให้ผู้บริหารสินทรัพย์บริหาร
จัดการท้ังหมด

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ส่วนท่ี 1: แผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ส่วนท่ี 3 : การติดตามและประเมินผล ณ ส้ินปีงบประมาณ

ข้ันตอนงานส าคัญ
ท่ีต้องควบคุม

ความเส่ียง
ปัจจัยเส่ียง

(ปัจจัยภายใน-ภายนอก)

ประเภท
ความเส่ียง
[S O F C]

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี

ผลกระทบ
(การเงิน ช่ือเสียง ความม่ันคง

ปลอดภัย การบรรลุภารกิจส าคัญ)

ระดับความเส่ียง
พิจารณาการจัดการเพ่ิมเติมในปี

ถัดไปหากยังอยู่ในระดับ
สูงมาก สูง (ถ้าจ าเป็น)

การควบคุมปัจจุบัน
(ลดปัจจัยเส่ียง หรือ ลดผลกระทบ)

ระดับความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ 
(Residual Risk)

Risk Profile
[สูงมาก สูง

ปานกลาง ต่ า]

แผน
เดิม

3 P Treat ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเป็น 
Maker และ Checker เข้าไป
ตรวจสอบในระบบ KTB 
Corporate Online ทุกคร้ังว่า 
การท ารายการเสร็จสมบูรณ์

คงเดิม ท าให้การ
ด าเนินงานของ
 กปพ. เป็นไป
ตามแผนงานท่ี

ก าหนด

Take ให้ธนาคารหรือผู้รับเงินเป็นผู้
แจ้งว่าการรับจ่ายเงินผ่าน
ระบบบอิเล็กทรอกนิกส์ไม่ส าเร็จ

คงเดิม -

Transfer ไม่สามารถถ่ายโอนความเส่ียงได้ - -

Terminate ไม่สามารถยกเลิกกระบวนงานน้ี - -

3 P Treat จัดท าทะเบียนคุมการเข้าใช้งาน
ระบบ KTB Corporate Online
 เพ่ือเสนอให้ประธาน
คณะท างานฯ ตรวจสอบการท า
รายการ

คงเดิม สามารถ
ตรวจสอบการ
ท ารายการผ่าน

ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ได้อย่าง
ครบถ้วน

Take ให้เจ้าหน้าท่ีส่ังพิมพ์รายงาน
สรุปผลการโอนเงินและรายงาน
สรุปความเคล่ือนไหวทางบัญชี

คงเดิม -

Transfer ไม่สามารถถ่ายโอนความเส่ียงได้ - -

Terminate ไม่สามารถยกเลิกกระบวนงานน้ี - -

ผู้จัดท า/ทบทวน ผู้อนุมัติ

ต าแหน่ง ต าแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ ผู้อ านวยการส่วนบริหารกองทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

คณะท างานและเลขานุการคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานของกองทุนฯ

การรับและจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เจ้าหน้าท่ีสามารถ

ตรวจสอบได้อย่างครบถ้วนทุกรายการ
 เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีมี
ความน่าเช่ือถือสามารถน ามาเป็น
เอกสารประกอบกาบันทึกบัญชีได้

1
(L3)

4 1x4

( นายกิตติภูมิ  อุ่นใจ ) ( นางสาวสุจิตรา  น าทอง )

4x4 สูง
(R10)

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63

ฝ่ายการเงิน
และบัญชี

1x4
(ปานกลาง)

2x4

10. การเงินและบัญชี ไม่สามารถตรวจสอบการท า
รายการรับและจ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง
ครบถ้วน

ปัจจัยภายนอก 
-เอกสารประกอบการรับและ
จ่ายเงินไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
-หลังจากโอนเงินส าเร็จแล้ว 
ผู้รับเงินไม่น าใบเสร็จรับเงิน 
หรือใบส าคัญรับเงินมาให้ / 
น ามาให้ล่าช้า
ปัจจัยภายใน 
- เจ้าหน้าท่ีรายงานผลการรับ
และจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วน
เน่ืองจากมีผู้ท ารายการหลาย
คน
- เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความ
เข้าใจในตรวจสอบระบบการ
รับและจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

O, C 1. ไม่สามารถตรวจสอบการรับและ
จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
อย่างครบถ้วนทุกรายการ
2. เอกสารประกอบการท ารายการท่ี
ไม่สมบูรณ์จะไม่สามารถใช้เป็น
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายได้ ท า
ให้ กปพ. เบิกจ่ายไม่ได้ ส่งผล
กระทบต่อความน่าเช่ือถือของ กปพ.

1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการ
จ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของ กปพ. 
2. ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีส่ังพิมพ์
รายงานสรุปผลการโอนเงินและ
รายงานสรุปความเคล่ือนไหวทาง
บัญชีจากระบบ KTB Corporate 
Online เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง

4x4 สูง
(R9)

ต.ค. 62 - 
ก.ย. 63

ฝ่ายการเงิน
และบัญชี

1x4
(ปานกลาง)

คณะท างานฯ ได้ประสานงานกับผู้รับ
เงินล่วงหน้าเพ่ือจัดท าข้อมูลก่อนการ
จ่ายเงินเพ่ือให้สามารถจ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ร้อยละ 100 

4
(L3)

1. มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท า
หน้าท่ี Maker Checker และ 
Authorizer เพ่ือด าเนินการรับเงิน
และจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. มีการตรวจสอบความถูกต้องของ
ระเบียบและเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายตามสายการบังคับบัญชา
และตรวจสอบจากเจ้าหน้าท่ีการเงิน
และบัญชีอย่างใกล้ชิดท้ังก่อนและ
หลังการอนุมัติการเบิกจ่าย

4

2
(L3)

44
(L3)

49. การจ่ายเงินและการรับ
เงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ท ารายการจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็คทรอนิกส์ไม่ส าเร็จ

ปัจจัยภายนอก 
- ระบบของ KTB Corporate
 Onlineไม่มีการแจ้งเตือนเม่ือ
ท ารายการไม่ส าเร็จ
- บัญชีธนาคารของผู้รับเงินไม่
มีการเคล่ือนไหวเกิน
ระยะเวลาท่ีธนาคารก าหนด
ปัจจัยภายใน 
- เจ้าหน้าท่ีกรอกรายละเอียด
ผิดพลาด
- เจ้าหน้าท่ีเลือกรายการท า
ธุรกรรมผิดประเภท

O, C 1. ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้รับเงินได้
ตามก าหนดเวลา
2. ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายของ
โครงการ/แผนงานได้ทันตามก าหนด
 และท าให้การด าเนินงานตาม
แผนงานและผลประเมินการ
ด าเนินงานของ กปพ. ไม่เป็นไปตาม
ตัวช้ีวัดท่ีก าหนด
3. ผู้รับเงินไม่ได้รับเงินในวันท่ีตกลง 
ส่งผลเสียต่อช่ือเสียง และความ
น่าเช่ือถือของ กปพ.
4. กปพ. อาจต้องเสียดอกเบ้ียจ่าย 
หากการจ่ายเงินไม่เป็นไปตามสัญญา


