
แผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และรายงานติดตามผล กองทุนบริหารเงินกูเพ่ือการปรับโครงสรางหน้ีสาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สวนที่ 2: เปาหมาย

โอกาส (L) ผลกระทบ (I) L x I ทางเลือก 4T รายละเอียดการจัดการ ตนทุน ผลประโยชน L I L x I

2. การจัดทํานโยบาย

และกรอบการลงทุน

นโยบายและกรอบการลงทุน

ประจําป ไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการกองทุนฯ 

ลาชากวากําหนด สงผลใหไม

สามารถเริ่มการลงทุนได

ปจจัยภายนอก 

ไมสามารถจัดประชุมคณะทํางานที่ปรึกษาการ

ลงทุนและคณะกรรมการไดภายในเวลาที่กําหนด

ปจจัยภายใน 

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานลาชา

O, C 1 และ 2 1. ผิดระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ วาดวย

การลงทุน

2. นโยบายและกรอบการลงทุนไมพรอม

สําหรับการบริหารเงิน

3. เสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนจากการ

ลงทุน

1. จัดทํานโยบายและกรอบการลงทุนลวงหนาและเสนอ

คณะกรรมการกองทุนฯ กอนเริ่มปงบประมาณใหม

2. มีการกําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินงานของเจาหนาที่

อยางชัดเจน

2

(L3)

4 2x4 ปานกลาง

(R2)

P

3. การจัดทํากลยุทธการ

ลงทุน

กลยุทธการลงทุนไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ

กองทุนฯ ลาชา ทําให กปพ. 

แจงใหผูบริหารสินทรัพยไม

ทันกอนเริ่มการลงทุนในแตละ

รอบ

ปจจัยภายนอก 

ไมสามารถจัดประชุมคณะทํางานที่ปรึกษาการ

ลงทุนและคณะกรรมการไดภายในเวลาที่กําหนด

ปจจัยภายใน 

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานลาชา

O, C 1 และ 2 1. ผิดระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ วาดวย

การลงทุน

2. กลยุทธการลงทุนไมพรอมสําหรับการ

บริหารเงิน

3. เสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนจากการ

ลงทุน

1. จัดทํากลยุทธการลงทุนลวงหนาและเสนอคณะกรรมการ

กองทุนฯ กอนเริ่มปงบประมาณใหม

2. มีการกําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินงานของเจาหนาที่

อยางชัดเจน

2 

(L3)

4 2x4 ปานกลาง

(R3)

P

4. การกํากับติดตามการ

ลงทุน

การลงทุนไมเปนไปตามกรอบ

นโยบายการลงทุนที่กําหนด

ปจจัยภายนอก

ราคาตลาดเกิดความเปลี่ยนแปลงสงผลใหสัดสวน

การลงทุนไมเปนไปตามกรอบที่กําหนด

 F, O, C 1 ผิดระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ วาดวย

การลงทุน

1. กําหนดใหผูบริหารสินทรัพยรายงานผลการลงทุนทุกสิ้นวัน 

โดย กปพ. ตรวจขอมูล ผูบริหารสินทรัพยควบคูกับผูรับฝาก

ทรัพยสิน 

2. หากสัดสวนการลงทุนไมเปนไปตามกรอบนโยบาย กปพ. 

กําหนดใหผูบริหารสินทรัพย รายงาน กปพ. ทราบเปนลาย

ลักษณอักษร และ กปพ. จะรายงานตอคณะกรรมการกองทุน

ฯ ทราบ ภายใน 7 วัน โดยผูบริหารสินทรัพยตองดําเนินการ

แกไขภายใน 30 วัน

3. ปรับลดวงเงินที่จะจัดสรรในรอบตอไป

4. ยกเลกิสัญญา และชดเชยคาเสียหาย

2 

(L3)

2 2x2 ปานกลาง

(R4)

P

6. การนําระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(IT) มาใชเพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติงาน

ขอมูลที่ใชในการปฏิบัติงาน

สูญหาย

ปจจัยภายนอก 

มีบุคคลภายนอก Hack ขอมูล

ปจจัยภายใน               

- ระบบ IT ไมมีระบบการสํารองขอมูล       

- เจาหนาไมไดใชความระมัดระวังที่เพียงพอ

O 3 ทําใหการปฏิบัติงานตองลาชาหรือไมมี

ประสิทธิภาพเทาที่ควร

ใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในงานน้ัน ๆ จัดเก็บขอมูลไวใน 

External Harddisk

1

(L2)

4 1X4 ปานกลาง

(R6)

P

7. การคัดเลือกผูบริหาร

สินทรัพยภายนอกและ

ผูรับฝากทรัพยสิน

ไมสามารถคัดเลือกผูบริหาร

สินทรัพยภายนอกและผูรับ

ฝากทรัพยสิน สําหรับป 2566

 - 2568 ได

ปจจัยภายนอก 

- ไมมีผูบริหารสินทรัพยและผูรับฝากทรัพยสิน

สนใจสมัคร

- คาธรรมเนียมสูง

ปจจัยภายใน 

ไมสามารถเจรจาตอรองคาธรรมเนียมได

S, O 1 และ 2 - กปพ. ไมสามารถลงทุนในตราสารประเภท

อ่ืนไดนอกจากการฝากเงิน

- ไมสามารถสนับสนุนภารกิจดานการพัฒนา

ตราสารหนี้ในประเทศได

1. ขอความรวมมือจากผูบริหารสินทรัพยและผูรับฝาก

ทรัพยสินในอุตสาหกรรม 

2. เสนอคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อขอปรับเพิ่ม

คาธรรมเนียมหากจําเปน

1

(L1)

4 1X4 ปานกลาง

(R7)

P

8. การติดตามการ

รายงานผลการ

ดําเนินงานของ กปพ. มี

ความผิดพลาด

การติดตามผลการดําเนินงาน

ดานการลงทุนของ กปพ. มี

ความผิดพลาด

ปจจัยภายนอก 

ผูบริหารสินทรัพยและผูรับฝากทรัพยสินไม

สามารถรายงานไดตามเวลาที่กําหนด หรือรายงาน

ไมถูกตอง

ปจจัยภายใน 

เจาหนาที่ละเลย ไมตรวจสอบการดําเนินงาน

ระหวางผูบริหารสินทรัพยและผูรับฝากทรัพยสิน

O, C 1 1. การลงทุนอาจไมเปนไปตามกรอบและ

นโยบายการลงทุน

2. การรายงานผลการลงทุนลาชากวาที่กําหนด

3. หากมีการลงทุนที่ไมเปนไปตามกรอบและ

ไมสามารถตรวจสอบไดทันทีอาจเกิด

ขอผิดพลาดในการชําระหนี้ของสบน.

1. ระบุบทลงโทษของผูรับฝากทรัพยสนิ และผูบริหาร

สินทรัพยอยางชัดเจนในสัญญาจาง

2. เจาหนาที่มีการประสานงานกับผูบริหารสินทรัพย และผูรับ

ฝากทรัพยสินอยางใกลชิด

3. เจาหนาที่ตรวจสอบการดําเนินการดานการลงทุนทุกวัน

1

(L2)

4 1X4 ปานกลาง

(R7)

P

3 P

วัตถุประสงค/เปาหมาย:

บริหารเงินที่ไดรับจากการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและการกูเงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศตามกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ ปองกันความเสี่ยงในการผิดนัด

ชําระหนี้ของประเทศ และลดตนทุนการกูเงินลวงหนาเพื่อปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและการกูเงินเพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

ภารกิจหลัก:

1.  บริหารเงินกูใหไดรับผลตอบแทนเพื่อลดภาระหนี้ของประเทศ โดยกําหนดแนวทางการลงทุนที่สามารถรองรับความเส่ียงไดในหลากหลายมิติ เพื่อใหสามารถชําระคืนเงินตนใหแกกระทรวงการคลังไดครบถวนและทันตามกําหนด 

2.  กํากับติดตามการลงทุนอยางใกลชิดใหเปนไปตามตัวชี้วัด นโยบายและกรอบการลงทุน และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

3.  สรางความเชื่อม่ันใหสาธารณชนทั้งในและตางประเทศในการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศ

4.  สนับสนุนการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อสรางอัตราดอกเบี้ยอางอิงและการสรางสภาพคลองเพื่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

สวนที่ 1: แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สวนที่ 3 : การติดตามและประเมินผล ณ สิ้นปงบประมาณ

ขั้นตอนงานสําคัญ

ที่ตองควบคุม
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

(ปจจัยภายใน-ภายนอก)

ประเภทความเสี่ยง

[S O F C]

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่

ผลกระทบ

(การเงิน ชื่อเสียง ความม่ันคงปลอดภัย การ

บรรลุภารกิจสําคัญ)

ระดับความเสี่ยง
พิจารณาการจัดการเพิ่มเติมในปถัดไปหากยังอยู

ในระดับ

สูงมาก สูง (ถาจําเปน)

การควบคุมปจจุบัน

(ลดปจจัยเสี่ยง หรือ ลดผลกระทบ)

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู (Residual 

Risk)

Risk Profile

[สูงมาก สูง

ปานกลาง ต่ํา]

แผน

เดิม
ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ผลการดําเนินงาน

1. การคัดเลือกธนาคาร

เพื่อฝากเงิน

ไมสามารถคัดเลือกธนาคาร

เพื่อฝากเงินได

ปจจัยภายนอก 

- ไมมีธนาคารเขารวมเสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

- ธนาคารไมมีความตองการระดมเงนิฝากใน

ชวงเวลาที่ กปพ. ลงทุน

ปจจัยภายใน 

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานลาชาทําให

ธนาคารยื่นประมูลเงินฝากไมทัน

S, F กปพ. ตองมอบเงินลงทุนทั้งหมดใหผูบริหาร

สินทรัพยบริหารจัดการ ซึ่งอาจไดรับ

ผลตอบแทนที่ต่ํากวาการลงทุนโดยมีการฝาก

เงินบางสวน

แผน

ใหม

มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม

(กรณีสูงมาก สูง)

มอบเงนิใหผูบริหารสินทรัพยบริหารจัดการทั้งหมด

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

1 P

5. การพัฒนาบุคลากร บุคลากรไดรับการพัฒนาไม

ตรงตามความตองการ หรือไม

สอดคลองกับยุทธศาสตรของ 

กปพ.

ปจจัยภายนอก

- มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย/องคความรูตางๆ 

สงผลกระทบตอการบริหารงานของ กปพ. เชน 

กฎหมาย ระเบียบ เปนตน

ปจจัยภายใน

S, O บุคลากรขาดความรู ความเขาใจในงานที่

จะตองปฏิบัติสงผลตอการดําเนินงานตาม

วัตถุประสงคการดําเนินงาน/ภารกิจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

1. มีการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรประจําป และมีการ

ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรสมํ่าเสมอ

2. มีการสอนงานภายในเพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานทดแทนกัน

ไดในสายงานที่มีบุคลากรจํากัด เชน สายบัญชี

1

(L3)

1 

(L3)

4 1x4 ปานกลาง

(R1)

4 1x4 ปานกลาง

(R5)



สวนที่ 2: เปาหมาย

โอกาส (L) ผลกระทบ (I) L x I ทางเลือก 4T รายละเอียดการจัดการ ตนทุน ผลประโยชน L I L x I

สวนที่ 1: แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สวนที่ 3 : การติดตามและประเมินผล ณ สิ้นปงบประมาณ

ขั้นตอนงานสําคัญ

ที่ตองควบคุม
ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

(ปจจัยภายใน-ภายนอก)

ประเภทความเสี่ยง

[S O F C]

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่

ผลกระทบ

(การเงิน ชื่อเสียง ความม่ันคงปลอดภัย การ

บรรลุภารกิจสําคัญ)

ระดับความเสี่ยง
พิจารณาการจัดการเพิ่มเติมในปถัดไปหากยังอยู

ในระดับ

สูงมาก สูง (ถาจําเปน)

การควบคุมปจจุบัน

(ลดปจจัยเสี่ยง หรือ ลดผลกระทบ)

ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู (Residual 

Risk)

Risk Profile

[สูงมาก สูง

ปานกลาง ต่ํา]

แผน

เดิม
ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ผลการดําเนินงาน

1. การคัดเลือกธนาคาร ไมสามารถคัดเลือกธนาคาร ปจจัยภายนอก S, F กปพ. ตองมอบเงินลงทุนทั้งหมดใหผูบริหาร

แผน

ใหม

มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม

(กรณีสูงมาก สูง)

มอบเงนิใหผูบริหารสินทรัพยบริหารจัดการทั้งหมด

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ

1 P1 4 1x4 ปานกลาง9. การจายเงินและการ

รับเงินผานระบบ

อิเลก็ทรอนิกส

ทํารายการจายเงินผานระบบ

อิเลค็ทรอนิกสไมสําเร็จ

ปจจัยภายนอก 

- ระบบของ KTB Corporate Onlineไมมีการ

แจงเตือนเม่ือทํารายการไมสําเร็จ

- บัญชีธนาคารของผูรับเงินไมมีการเคลื่อนไหวเกิน

ระยะเวลาที่ธนาคารกําหนด

ปจจัยภายใน 

- เจาหนาที่กรอกรายละเอียดผิดพลาด

- เจาหนาที่เลือกรายการทําธุรกรรมผิดประเภท

O, C 3 1. ไมสามารถจายเงินใหผูรับเงนิไดตาม

กําหนดเวลา

2. ไมสามารถเบิกคาใชจายของโครงการ/

แผนงานไดทันตามกําหนด และทําใหการ

ดําเนินงานตามแผนงานและผลประเมินการ

ดําเนินงานของ กปพ. ไมเปนไปตามตัวชี้วัดที่

กําหนด

3. ผูรับเงินไมไดรับเงินในวันที่ตกลง สงผลเสีย

ตอชื่อเสียง และความนาเชื่อถือของ กปพ.

4. กปพ. อาจตองเสียดอกเบี้ยจาย หากการ

จายเงินไมเปนไปตามสัญญา

1. มีการแตงตั้งเจาหนาที่เพื่อทําหนาที่ Maker Checker และ

 Authorizer เพื่อดําเนินการรับเงินและจายเงินผานระบบ

อิเลก็ทรอนิกส โดยกําหนดใหเขาไปตรวจสอบในระบบ KTB 

Corporate Online ทุกครั้งวา การทํารายการเสร็จสมบูรณ

2. มีการตรวจสอบความถูกตองของระเบียบและเอกสาร

ประกอบการเบิกจายตามสายการบังคับบัญชาและตรวจสอบ

จากเจาหนาที่การเงินและบัญชีอยางใกลชิดทั้งกอนและหลัง

การอนุมัติการเบิกจาย

1

(L3)

4 1x4 ปานกลาง

(R8)

P

10. การเงนิและบัญชี ไมสามารถตรวจสอบการทํา

รายการรับและจายเงินผาน

ระบบอิเล็กทรอนิกสไดอยาง

ครบถวน

ปจจัยภายนอก 

-เอกสารประกอบการรับและจายเงินไมถูกตอง ไม

ครบถวน

-หลังจากโอนเงินสําเร็จแลว ผูรับเงินไมนํา

ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงินมาให / นํามา

ใหลาชา

ปจจัยภายใน 

- เจาหนาที่รายงานผลการรับและจายเงินผาน

ระบบอิเล็กทรอนิกสไมครบถวนเน่ืองจากมีผูทํา

รายการหลายคน

- เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจในตรวจสอบ

ระบบการรับและจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส

O, C 3 1. ไมสามารถตรวจสอบการรับและจายเงิน

ผานระบบอิเล็กทรอนิกสไดอยางครบถวนทุก

รายการ

2. เอกสารประกอบการทํารายการที่ไม

สมบูรณจะไมสามารถใชเปนเอกสาร

ประกอบการเบิกจายได ทําให กปพ. เบิกจาย

ไมได สงผลกระทบตอความนาเช่ือถือของ 

กปพ.

1. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานการจายเงินและการรับเงิน

ผานระบบอิเล็กทรอนิกสของ กปพ. 

2. กําหนดใหเจาหนาที่สั่งพิมพรายงานสรุปผลการโอนเงินและ

รายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชีจากระบบ KTB 

Corporate Online เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

3. จัดทําทะเบียนคุมการเขาใชงานระบบ KTB Corporate 

Online เพ่ือเสนอใหประธานคณะทํางานฯ ตรวจสอบการทํา

รายการ

1

(L3)

4 1x4 ปานกลาง

(R9)

P

11. การใชงานระบบ 

KTB Corporate Online

เกิดเหตุการณ Password 

รั่วไหล หรือโดน Hack

ปจจัยภายนอก

- ถูก Hack โดย Hacker

ปจจัยภายใน

- User ตั้งรหัสผานที่คาดเดาไดงาย

O 3 1. การดําเนินงานดาน e-payment ไมเปนไป

ตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด

2. ขอมูลทางการเงินของ กปพ. รั่วไหล 

3. ถูกขโมยเงนิในบัญชีออนไลน

1. ตั้งคาในระบบ KTB Corporate Online กําหนดให

ผูใชงานระบบเปลี่ยน Password ทุก 3 เดือน และและ

รหัสผานตองมีความปลอดภัยสูงสุด

2. กําหนดสิทธ์ิการเขาถึงขอมูลและวงเงินในการทํารายการ

ของ User แตละประเภทอยางชัดเจนและเหมาะสม

3. กําหนดวงเงินในบัญชีเงินฝากที่ใชระบบ KTB Corporate 

Online เทาที่จําเปน

1

(L3)

4 1x4 ปานกลาง

(R10)

P

1 P Treat ทบทวนนโยบายและกรอบ

การลงทุนประจําป  และกล

ยุทธการลงทุนใหสามารถ

รองรับวงเงิน Pre-Funding 

จํานวนมากกวาปกติ

คงเดิม มีแผนการลงทุนที่

สามารถลดความเสี่ยง

ในการปรับโครงสราง

หนี้สาธารณะ และ

บรรลุตามพันธกิจของ

กองทุน

Take ลงทุนในหลักทรัพยม่ันคงสูง

หรือฝากเงนิเต็มเพดาน

คงเดิม -

Transfer ไมสามารถถายโอนความเสี่ยงได - -

Terminate ไมสามารถยกเลิกกระบวนงานนี้ - -

ผูจัดทํา/ทบทวน ผูอนุมัติ

ตําแหนง ตําแหนง

ปจจัยภายนอก 

- มีการปรับแผนการกูเงิน Pre-Funding 

เน่ืองจากกระทรวงการคลังมีความจําเปนตอง

ทบทวนแผนการกูเงิน/ปรับโครงสรางหน้ีให

สอดคลองกับกลยุทธการบริหารหนี้สาธารณะ

ระยะปานกลาง (Medium -Term Debt 

Management Strategy :

MTDS)

- ปริมาณตราสารหน้ีและสภาพคลองในตลาดไม

เพียงพอตอวงเงินการลงทุนของ กปพ.

ปจจัยภายใน 

- ไมมีการทบทวนนโยบายและกรอบการลงทุน

ประจําป  และกลยุทธการลงทุนใหสามารถรองรับ

วงเงิน Pre-Funding จํานวนมากกวาปกติ

- ไมมีการประสานงานกับกระทรวงการคลังและ

ผูบริหารสินทรัพยภายนอกเพื่อเตรียมการลวงหนา

นโยบายและกรอบการลงทุน

ประจําป  และกลยุทธการ

ลงทุนของ กปพ. ไมสามารถ

รองรับวงเงิน Pre-Funding 

จํานวนมากกวาปกติได

12. การบริหารจัด

การเงิน Pre-Funding

43

(L3)

1. ประสานงานกับกระทรวงการคลังอยางใกลชิดและ

สมํ่าเสมอเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของแผนการกูเงิน/ปรับ

โครงสรางหน้ี เพื่อนําไปประสานงานกับผูบริหารสินทรัพย

ลวงหนา

2. ทบทวนกลยุทธการลงทุนทุกครั้งกอนเริ่มการลงทุนหรือ

เม่ือภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ

3. กํากับติดตามการลงทุนและหารือกับผูบริหารสินทรัพย

ภายนอกอยางใกลชิดเพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธการ

ลงทุนใหสอดคลองกับภาวะตลาดอยางทันการณ

1. ไดรับผลตอบแทนต่ํากวาตัวชี้วัดที่กําหนด

เน่ืองจากไมสามารถกําหนดกลยุทธการลงทุน

ที่มีประสิทธิภาพ

2. กปพ. ตองฝากเงนิมากขึ้น ซึ่งอาจไดรับ

ผลตอบแทนที่ต่ํากวาการลงทุนในตราสารหนี้

เน่ืองจากเปนชวงภาวะดอกเบี้ยเงินฝากต่ํา

3. อาจมีความเสี่ยงดานการกระจุกตัวของการ

ลงทุน (Concentration Risk) เพิ่มขึ้น จาก

การที่ไมสามารถกระจายการลงทุนไดอยาง

เหมาะสม

S, F 3x4 สูง

(R11)

ต.ค. 64 - ก.ย.

 65

ฝายเลขานุการฯ 1x4

(ปานกลาง)

( นายกิตติภูมิ  อุนใจ ) ( นางสาวสุจิตรา  นําทอง )

เศรษฐกรปฏิบัติการ ผูอํานวยการสวนบริหารกองทุนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

คณะทํางานและเลขานุการคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานของกองทุนฯ



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 ) 2564

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 2563 ผ่านการ

กล่ันกรองจากคณะอนุกรรมการด้าน

การลงทุนและได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกองทุนฯ และพร้อมใช้

ปฏิบัติการลงทุนภายในเดือนกันยายน 

2562

การจัดท านโยบาย และกรอบการลงทุน

ประจ าปี 2563 ผ่านการกล่ันกรองจาก

คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนภายใน

เดือนกันยายน 2562 แต่ได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ 

ภายหลังวันท่ี 30 กันยายน 2562 ซ่ึงทัน

ก่อนรอบการลงทุนใหม่

การจัดท านโยบาย และกรอบการ

ลงทุนประจ าปี 2563 ผ่านการ

กล่ันกรองจากคณะอนุกรรมการด้าน

การลงทุนและได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกองทุนฯ ภายหลังวันท่ี 

30 กันยายน 2562 แต่ทันก่อนรอบ

การลงทุนใหม่

การจัดท านโยบาย กรอบการลงทุน

ประจ าปี 2563 ผ่านการกล่ันกรองจาก

คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนและ

ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกองทุนฯ ภายหลังวันท่ี 

30 กันยายน 2562 และไม่ทันรอบการ

ลงทุนใหม่แต่ขออนุมัติใช้นโยบายเดิม

ไปพลางก่อน

การจัดท านโยบาย กรอบการลงทุน

ประจ าปี 2563 ผ่านการกล่ันกรองจาก

คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนและ

ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกองทุนฯ ภายหลังวันท่ี 

30 กันยายน 2562 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. การคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอกและผู้รับฝาก

ทรัพย์สิน

คัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์และ/หรือ

ผู้รับฝากทรัพยสินได้ตามก าหนดเวลา

คัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์และ/หรือ

ผู้รับฝากทรัพย์สินได้ล่าช้ากว่า

ก าหนดเวลาโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการ

ด าเนินงาน

คัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์และ/หรือ

ผู้รับฝากทรัพย์สินล่าช้า ท าให้

เจ้าหน้าท่ี กปพ. ต้องลงทุนโดยการฝาก

เงินอย่างเดียวช่ัวคราว

คัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์และ/หรือ

ผู้รับฝากทรัพย์สินล่าช้า ท าให้

เจ้าหน้าท่ี กปพ. ต้องลงทุนโดยการฝาก

เงินอย่างเดียว ต้ังแต่ 1 รอบการลงทุน

ข้ึนไป

ไม่สามารถคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์

และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินได้ตาม

ก าหนดเวลา ท าให้ กปพ. เสียโอกาส

ในการลงทุนและอาจได้รับ

ผลตอบแทนน้อยลง

8.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

9.การจ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถรับเงินและจ่ายเงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ได้ครบทุกกิจกรรม

ภายในปีงบประมาณ 2563

การรับเงินและจ่ายเงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์มีปัญหา สามารถแก้ไขให้

ด าเนินการได้ภายในวันท่ีท ารายการ

การรับเงินและจ่ายเงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์มีปัญหา ไม่สามารถ

แก้ไขให้ด าเนินการได้ภายในวันท่ีท า

รายการ แต่ไม่มีผลกระทบต่อตัวช้ีวัดท่ี

ก าหนดและการด าเนินงานของ กปพ.

ไม่สามารถรับเงินและจ่ายเงินผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ครบทุก

กิจกรรมภายในปีงบประมาณ 2563 

ท าให้ผลประเมินการด าเนินงานของ 

กปพ. ไม่เป็นไปตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนด 

แต่ไม่กระทบกับภารกิจหลักของ กปพ.

ไม่สามารถรับเงินและจ่ายเงินผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ครบทุก

กิจกรรมภายในปีงบประมาณ 2563 

ท าให้ผลประเมินการด าเนินงานของ 

กปพ. ไม่เป็นไปตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนด 

และกระทบกับภารกิจหลักของ กปพ.



คะแนนผลกระทบเหตุการณ์ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

          เหตุการณ์ น้อยมาก น้อย ปานกลาง รุนแรง รุนแรงมาก

10. 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

11. 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

12. 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



ผลกระทบ (I)

5 : สูงมาก

4 : สูง R1,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11 R2,R3 R12

3 : ปานกลาง

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. การคัดเลือกผู้บริหารสินทรัพย์ภายนอก และการคัดเลือกผู้รับฝากทรัพย์สิน

R8 8. การติดตามการรายงานผลการด่าเนินงานของ กปพ. มีความผิดพลาด

R9 9. การจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

R10 10. การเงินและบัญชี

R11 11. การใช้งานระบบ KTB Corporate Online

R12 12. การบริหารจัดการเงิน Pre-Funding

ระดับท่ียอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเส่ียง

Risk Profile 2565 (ก่อนการควบคุม)

ความหมาย

ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ทันที

ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้

ระดับท่ีพอยอมรับได้ แต่อาจต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความเส่ียงเคล่ือนย้ายไปยังระดับท่ียอมรับไม่ได้


