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ค าน า 
 

ส ำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.) 
ได้ตระหนักถึงภำรกิจขององค์กรและควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์องค์กรที่ก ำหนดไว้  
จึงได้น ำแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร Committee of 
Sponsoring Organizations of Treadway Commission มำประยุกต์ในกำรจัดท ำแผนบริหำรควำม
เสี่ยงและควบคุมภำยในประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ของ สพพ. ขึ้น เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบกำร
ด ำเนินงำนและกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรในภำพรวมให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ สพพ. มีควำมมุ่งมั่น 
ที่จะบริหำรงำนให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัดขององค์กรในระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้จำกสภำพแวดล้อม
และสถำนกำรณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป และ สพพ. ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนเพื่อ
ด ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใสและค ำนึงถึงผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรด ำเนินงำน จึงได้จัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในของ สพพ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์
องค์กร โดยระบุโครงกำร/กิจกรรมตอบสนองควำมเสี่ยงระดับองค์กร แต่ละควำมเสี่ยงพร้อมก ำหนดกรอบ
ระยะเวลำ และผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 

สพพ. หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในของ สพพ. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 จะสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ด้วยควำมร่วมมือ
จำกทุกฝ่ำย ทั้งคณะผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ สพพ. ทุกท่ำน เพ่ือให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงสำมำรถสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ รวมทั้งปลูกฝังกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) 

        
 

1. ส ำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.) 
 ไดน้ ำแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร Committee of 
Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) มำประยุกต์ในกำรจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ของ สพพ. เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำ 
กำรด ำเนินงำนขององค์กรจะมีควำมยั่งยืนและสำมำรถบรรลุผลตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ 
ของกำรจัดตั้ง สพพ. โดยมีระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ภำยใต้สภำพแวดล้อมและสถำนกำรณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยกำรวิเครำะห์และก ำหนดปัจจัยเสี่ยง กำรระบุโอกำสและผลกระทบควำมเสี่ยง และ
จัดระดับควำมเสี่ยงในแต่ละด้ำน เช่น ควำมเสี่ยงเชิงยุทธศำสตร์ ธรรมำภิบำล กระบวนกำรท ำงำน และ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรก ำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์กำรวิเครำะห์ ประเมินและจัดกำรควำมเสี่ยง 
ตำมมำตรฐำน COSO  

1.1 ก ำหนดเป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1.2 ระบคุวำมเสี่ยงตำมมิติธรรมำภิบำล 10 องค์ประกอบ ดังนี้ ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล  

กำรตอบสนอง ควำมรับผิดชอบ ควำมโปร่งใส กำรมีส่วนร่วม กำรกระจำยอ ำนำจ นิติธรรม ควำมเสมอภำค 
และกำรมุ่งฉันทำมติ 

1.3 ประเมินควำมเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์มำตรฐำนระดับควำมเสี่ยง ที่เกิดจำกกำรค ำนวณกำรให้
คะแนนควำมรุนแรงของผลกระทบ x โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ระดับคะแนน 
(โอกาส x 
ผลกระทบ) 

ความหมาย 

ต่ ำ 1-3 ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมควำมเสี่ยง ไมต่้องมีกำรจดักำรเพิ่มเตมิ 
ปำนกลำง 4-9 ระดับที่พอยอมรับได้ โดยมีกำรติดตำมและควบคุมหรือป้องกันไม่ใหเ้กิดควำม

เสี่ยงพร้อมทั้งมีกำรเฝ้ำระวังไม่ใหร้ะดับควำมเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น 
สูง 10-16 ระดับทีไ่ม่สำมำรถยอมรับได้ โดยต้องมีกำรบริหำรจดักำรหรือมำตรกำรควบคุม

ควำมเสีย่งเพื่อไม่ให้เกดิควำมเสียหำยและควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนลดลง
และอยู่ในระดับท่ียอมรับได ้

สูงมำก 17-25 ระดับทีไ่ม่สำมำรถยอมรับได้และมคีวำมจ ำเป็นต้องรีบเร่งบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยงโดยมีแผนงำนหรือมำตรกำรด ำเนินงำนเพื่อควบคุมหรือแก้ไขปญัหำที่
เกิดขึ้นโดยใกล้ชิดและรวดเร็ว เพือ่ไม่ให้เกิดควำมเสียหำยและควำมเสี่ยงในกำร
ปฏิบัติงำนและอยู่ในระดับที่ยอมรบัได้โดยเร็ว  

1.4 ระบุควำมเสี่ยง ประเมินระดับควำมเสี่ยง และจัดกำรกับควำมเสี่ยงในแต่ละด้ำน 
(1) น ำควำมเสี่ยงที่ได้วิเครำะห์ตำมหลักธรรมำภิบำล มำพิจำรณำตำมประเภทควำมเสี่ยง 

ประกอบด้วย ด้ำนกลยุทธ์/นโยบำย ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรเงิน และด้ำนกฎระเบียบ 
(2) ประเมินระดับควำมเสี่ยงตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำควำมรุนแรงของผลกระทบและ

โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
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(3) ก ำหนดกลยุทธ์จัดกำรกับควำมเสี่ยง ได้แก่ กำรหลีกเลี่ยง กำรควบคุม กำรยอมรับ 

และกำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยง 
(4) จัดท ำแผนภูมิควำมเสี่ยงเพ่ือช่วยให้สำมำรถวำงแผนกำรบริหำรได้อย่ำงทั่วถึง 

1.5 กำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
1.6 กำรสื่อสำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1.7 กำรติดตำมผลและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงต่ำงๆ 

 

2. ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สพพ. ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง คือ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนขององค์กรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล ประสิทธิภำพ มีกำรใช้
ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ ลดควำมเสี่ยงหรือควำมเสียหำยด้ำนกำรเงิน และด้ำนอ่ืนๆ  
ที่อำจเกิดข้ึนในองค์กร 

 

3. สพพ. ได้ท ำกำรคัดเลือกโครงกำรที่มีนัยส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
มีโครงกำรที่มีควำมส ำคัญ จ ำนวน 4 ด้ำน ประกอบด้วย 

3.1 ด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) ส ำหรับทบทวนกลยุทธ์ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ 5 ปี ของ สพพ.  
3.2 ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรปฏิบัติงำน

ภำยในของ สพพ. 
3.3 ด้ำนกำรเงิน (Financial risk) กำรพัฒนำเครื่องมือกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินของ

โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน (Project implement Risk) และกำรบริหำรเงินทุนให้มีสภำพ
คล่องเพียงพอส ำหรับใช้จ่ำยของ สพพ. อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3.4  ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎเกณฑ์และธรรมำภิบำล (Compliance risk) กำรปฏิบัติงำน
ตำมระเบียบ ประกำศ แนวทำง และคู่มือกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่
ประเทศเพ่ือนบ้ำน เช่น พระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พ.ร.บ. กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 หลักเกณฑ์กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำง
วิชำกำรท่ีเกี่ยวเนื่อง รวมถึงกำรคัดเลือกและจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำร กำรจัดท ำคู่มือกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance) เป็นต้น 

 
4. แผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปได้ดังนี้ 

4.1 ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) ส าหรับทบทวนกลยุทธ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
ของ สพพ.  

ผู้รับผิดชอบหลัก: ส ำนักนโยบำยและแผน 
(1) ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นและมีระดับควำมเสี่ยงในระดับสูง 

- กลยุทธ์เดิมในแผนยุทธศำสตร์ไม่สำมำรถขับเคลื่อน สพพ. ให้ด ำเนินไปในทิศทำงที่
สอดคล้องกับนโยบำย ทิศทำง กำรพัฒนำของไทย และ/หรือประเทศเพ่ือนบ้ำน 

(2) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ได้น ำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรด ำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้ 

1) ศึกษำ ทบทวน แนวนโยบำย เหตุกำรณ์ส ำคัญ ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศไทย และ
ประเทศเพ่ือนบ้ำน  

2) สรุปผลกำรทบทวนกลยุทธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 5 ปี ของ สพพ. 
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4.2 ด้านการปฏิบัติงาน (Operational risk: O) การเตรยีมความพร้อมส าหรับการ

ปฏิบัติงานภายในของ สพพ.  
ผู้รับผิดชอบหลัก: ส ำนักอ ำนวยกำร ส ำนักบริหำรเงินทุน ส ำนักบริหำรโครงกำร 1 ส ำนัก

บริหำรโครงกำร 2 
(1) ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดข้ึนและมีระดับควำมเสี่ยงในระดับสูง 

- เจ้ำหน้ำที่ใหมข่ำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในวิธีกำร ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
- ไม่มีกำรทบทวนคู่มือกำรปฏิบัติงำนภำรกิจหลักให้เป็นปัจจุบัน  
- กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำกว่ำแผนงำน 
- ถูกบุกรุกทำงเทคโนโลยีโดยกำรถูกโจมตีโดยไวรัส (Virus) หรือมัลแวร์ (Malware) 

ท ำให้ข้อมูลของ สพพ. เสียหำย 
 -  เกิดภำวะฉุกเฉิน (เช่น เหตุจลำจล/เหตุประท้วงปิดล้อมบริเวณอำคำร) ท ำให้เข้ำ

ปฏิบัติงำน ณ สพพ. ไม่ได้ 
(2) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ได้น ำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรด ำเนิน

มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้ 
1) จัดให้มีกำรทบทวนคู่มือหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจหลัก  

เช่น กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำงวิชำกำร กำรติดตำมหนี้ กำรเบิกจ่ำยเงิน และให้มีกำรรำยงำน
ผลกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือหรือแนวทำงเป็นรำยไตรมำส 

2) จัดท ำแผนติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและวิชำกำรที่
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

3) ด ำเนินกำรติดตำมโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 7 โครงกำร 
จ ำนวน 18 ครั้ง 

4) จัดท ำระบบรักษำควำมปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยี (Cyber Security) และก ำหนด
ขั้นกำรเข้ำถึงข้อมูล พร้อมทั้งจัดท ำคู่มือเพ่ือใช้ปฏิบัติงำน 

5) ทดสอบระบบกำรปฏิบัติงำนในกรณีท่ีเกิดภำวะฉุกเฉิน 
4.3 ด้านการเงิน (Financial Risk: F) การพัฒนาเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้าน

การเงินของโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Project Implement Risk) และการบริหาร
เงินทุนให้มีสภาพคล่องเพียงพอส าหรับใช้จ่ายของ สพพ. อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้รับผิดชอบหลัก: ส ำนักบริหำรเงินทุน ส ำนักบริหำรโครงกำร 1 ส ำนักบริหำรโครงกำร 2 
และส ำนักนโยบำยและแผน 

(1) ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นและมีระดับควำมเสี่ยงในระดับสูง 
- กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ กำรเมืองของประเทศเพ่ือนบ้ำน มีกำรเปลี่ยนแปลง

อย่ำงมีนัยส ำคัญ จนท ำให้ สพพ. ไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศเพ่ือนบ้ำนได้  
- ผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย อำจส่งผลกระทบให้ สพพ. ไม่สำมำรถระดม

ทุนได้ครบถ้วนหรืออำจมีต้นทุนที่สูงเกินไป 
- ประเทศเพ่ือนบ้ำนผิดนัดช ำระหนี้ 

(2) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ได้น ำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรด ำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้ 
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- กำรพัฒนำเครื่องมือส ำหรับบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินของโครงกำรให้ควำม

ช่วยเหลือทำงกำรเงิน 
1) จัดท ำ Template กำรติดตำมสถำนะโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

สถำนะทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองของประเทศเพ่ือนบ้ำน 
2) จัดท ำกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของแต่ละโครงกำร 
3) จัดท ำรำยงำนกำรประเมิน Country Risk และ Project Risk เป็นรำยไตรมำส 

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพ่ือนบ้ำน 
- ศึกษำข้อมูลสภำวะเศรษฐกิจ ทิศทำงสภำวะตลำดกำรเงินและรำยงำน คพพ.  

รำยเดือนและจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง Portfolio ของ สพพ. 
- จัดท ำแผนและรูปแบบกำรระดมทุนส ำหรับโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน  
- จัดท ำแผนกำรติดตำมหนี้จำกผู้กู้ ด ำเนินงำนตำมแผนฯ และประสำนกับประเทศ

เพ่ือนบ้ำนเพ่ือติดตำมหนี้อย่ำงใกล้ชิด 
 
 

4.4 ด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Risk: C) และด้านธรรมาภิบาล 
ความโปร่งใส ส าหรับการระดมทุน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบ ประกาศ แนวทาง 
และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 

ผู้รับผิดชอบหลัก: ส ำนักบริหำรเงินทุน ส ำนักอ ำนวยกำร และฝำ่ยส่งเสริมประสิทธิภำพองค์กร 
(1) ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดข้ึนและมีระดับควำมเสี่ยงในระดับสูง 

กำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพ่ือนบ้ำนไม่เป็นไปตำมระเบียบ ประกำศ แนวทำง 
และคู่มือกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพ่ือนบ้ำน เช่น พ.ร.บ. วินัย
กำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
หลักเกณฑ์กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำงวิชำกำรที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงกำรคัดเลือกและจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของโครงกำร เป็นต้น 

 (2) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ได้น ำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรด ำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้ 

1) ศึกษำ วิเครำะห์ พ.ร.บ. วนิัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรด ำเนินงำนของ สพพ.  

2) ปรับปรุงและทบทวนระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนภำยในของ สพพ. 
พร้อมทัง้ท ำกำรชี้แจง ท ำควำมเข้ำใจกับเจ้ำหน้ำที่ภำยในองค์กร 

3) จัดท ำคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ สพพ. ในด้ำนโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์และ
แนวปฏิบัติเพื่อสร้ำงควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ (accountability) ของคณะกรรมกำร เพ่ือ
สร้ำงคุณค่ำให้ สพพ. มีควำมยั่งยืน 
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บทที่ 1 
บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 
 

กำรบริหำรและควบคุมควำมเสี่ยงมีควำมส ำคัญต่อกำรป้องกันและควบคุมปัญหำในด้ำนต่ำงๆ  
ที่อำจจะเกิดขึ้นจำกสถำนกำรณ์ที่ไม่แน่นอนให้อยู่ในระดับที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อควำมส ำเร็จขององค์กรโดยรวม 

พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก ำหนดให้
ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐที่อยู่ในก ำกับของรำชกำรฝ่ำยบริหำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนไว้ 
เป็นกำรล่วงหน้ำ เพ่ือให้กำรบริหำรงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี ได้แก่  

(1) เกิดผลประโยชน์สุขของประชำชน  
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ  
(3) มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำ  
(4) ไม่มีขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนเกินควำมจ ำเป็น  
(5) มีกำรปรับปรุงภำรกิจของส่วนรำชกำรได้ทันต่อสถำนกำรณ์  
(6) ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร  
(7) มีกำรประเมินผลรำชกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ  
วัตถุประสงค์หลักของกำรบริหำรองค์กรที่ดี คือกำรติดตำม ก ำกับ ควบคุม และดูแลให้มีกำรจัด

กระบวนกำรเพ่ือใช้ทรัพยำกรให้มีประสิทธิภำพ ตรงเป้ำหมำยคุ้มค่ำและประหยัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นสิ่งที่เป็นรำกฐำนที่จะช่วยให้มีกำรก ำกับดูแลองค์กรที่ดีขึ้น ประกอบด้วย 
กำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรตรวจสอบภำยใน 

ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2554 
ข้อ 6 ก ำหนดให้ผู้รับตรวจ (ส ำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) 
(สพพ.)) รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ำกับดูแล และคณะกรรมกำรตรวจสอบ เกี่ยวกับ
กำรควบคุมภำยในอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยใน 90 วัน นับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ ในกำรจัดท ำรำยงำน
ควบคุมภำยในมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิด 

(1) ประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำน รวมทั้งกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรป้องกัน
กำรรั่วไหลสูญเสีย และกำรทุจริต (Operational) 

(2) ควำมน่ำเชื่อถือของรำยงำนทำงกำรเงิน (Financial report) 
(3) กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง (Compliance) 
สพพ. เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำลในกำรสร้ำง

ควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนโดยกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน ซ่ึงในกำร
ปฏิบัติงำนให้บรรลุภำรกิจ พันธกิจ วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งเป็นกำรท ำให้นโยบำยด้ำนกำรต่ำงประเทศ
ส ำเร็จ และประเทศไทยเป็นที่ยอมรับกับมิตรประเทศต่ำงๆ  

ทั้งนี้ ภำยใต้สภำวะกำรณ์ที่ไม่แน่นอนที่อำจจะส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนขององค์กรไม่บรรลุ
เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ อันเนื่องจำกภัยคุกคำม ปัญหำ อุปสรรคต่ำงๆ และท ำให้สูญเสียโอกำสในกำร
สร้ำงประโยชน์ให้กับประเทศไทยในเรื่องดังกล่ำวได้ ดังนั้น สพพ. จึงให้ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำรำยงำน
ควบคุมภำยในและแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร ตำมมำตรฐำนของ Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission: COSO และตำมหลักธรรมำภิบำลเพ่ือบริหำรปัจจัย
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ควำมเสี่ยงต่ำงๆ และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆ  ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม ยอมรับได้ 
ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่ำงมีระบบ โดยไม่มีควำมเสียหำยใดๆ เกิดขึ้นกับองค์กร  
2. นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของ สพพ. มีประสิทธิผลและประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนและมีกำรใช้
ทรัพยำกร รวมถึงกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย กำรรั่วไหล 
กำรสิ้นเปลือง หรือ  กำรทุจริต และองค์กรมีควำมน่ำเชื่อถือทำงด้ำนกำรเงินและรำยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง
รวมถึงกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบำยของรัฐบำล ส ำนักงำนจึง
ต้องมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรที่สร้ำงควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผล
ว่ำกำรด ำเนินงำนของ สพพ. ตำมนัยที่กล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำมตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งส ำนักงำนโดยมีกำรควบคุมสภำพแวดล้อม กำร
ประเมินควำมเสี่ยง กำรก ำกับและติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรสื่อสำร 
และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
3. แนวทางการปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

3.1 มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในจะต้องมีผู้รับผิดชอบทั้งในระดับเจ้ำหน้ำที่  
ฝ่ำยบริหำร และในรูปคณะกรรมกำร 

3.2 มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในเป็นส่วนหนึ่งของงำนและวัฒนธรรมขององค์กร
ซึ่งจะต้องมีกำรปฏิบัติและก ำกับ ดูแลติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง 
4. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

4.1 กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวำงไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4.2 องค์กรสำมำรถจัดกำรกับปัญหำอุปสรรคในสถำนกำรณ์ที่ไม่คำดคิดหรืออำจท ำให้องค์กรเกิด

ควำมเสียหำยได้ทันเหตุกำรณ์ 
4.3 กำรใช้ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประหยัดและคุ้มค่ำ 
4.4 ข้อมลูและรำยงำนทำงกำรเงินถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้สำมำรถน ำไปใช้ในกำรตัดสินใจ

ทำงด้ำนกำรบริหำรและกำรสื่อสำรได้ 
4.5 กำรปฏิบัติในหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมำย ระเบียบ  ข้อบังคับ

ที่วำงไว้ 
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บทที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 

 

1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
 1.1 วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งองค์กร 

ส ำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.)  
เป็นหน่วยงำนของรัฐอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  
17 พฤษภำคม 2548 ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง สพพ. พ.ศ. 2548 ท ำหน้ำที่ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินและทำงวิชำกำรเพ่ือพัฒนำเศรษฐกิจแก่รัฐบำล รัฐวิสำหกิจ หรือสถำบันกำรเงินของรัฐบำล
ประเทศเพ่ือนบ้ำน ร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน รวบรวมข้อมูล ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย 
และจัดท ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรก ำหนดหรือกำรด ำเนินนโยบำยและมำตรกำรกำรร่วมมือพัฒนำ
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน และประสำนกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่หรือกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ 
องค์กำร หรือหน่วยงำนในประเทศหรือต่ำงประเทศ และภำคเอกชนที่เก่ียวข้องเพ่ือบูรณำกำรกำรร่วมมือ
พัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 

1.2 วิสัยทัศน ์(Vision) 
เป็นองค์กรชั้นน ำในภูมิภำคในกำรร่วมพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพ่ือนบ้ำน เพ่ือขยำย

โอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนร่วมกัน 
 1.3 พันธกิจ (Mission) 

(1) เป็นกลไกของรัฐบำลไทยในกำรด ำเนินนโยบำยร่วมพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือน
บ้ำน โดยกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำงวิชำกำรแก่รัฐบำล รัฐวิสำหกิจ หรือสถำบันกำรเงิน 
ของรัฐบำลประเทศเพ่ือนบ้ำน 

(2) บูรณำกำรกับหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน องค์กรหรือหน่วยงำน ภำยในและ
ต่ำงประเทศในกำรร่วมพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน เพ่ือขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนร่วมกัน 

1.4 ยุทธศำสตร์ 4 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2561-2564) 
(1) พัฒนำควำมร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำรกับประเทศเพ่ือนบ้ำนให้มีมีคุณภำพ

มำตรฐำนสำกล 
(2) บูรณำกำรกับภำคส่วนต่ำงๆ เพ่ือประโยชน์สูงสุดในกำรร่วมพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
(3) บริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรเงินเพ่ือควำมยั่งยืนในกำรด ำเนินงำน 
(4) พัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่องและเสริมสร้ำงสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน 

1.5 โครงสร้ำงองค์กร 
สพพ. เป็นองค์กำรมหำชน บริหำรและด ำเนินงำนโดยคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักงำนควำม

ร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน (คพพ.) และผู้อ ำนวยกำร สพพ. โดยมีโครงสร้ำงองค์กรและ
อัตรำก ำลังจ ำนวน 49 อัตรำ ดังนี้ 
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2. ผู้รับผิดชอบ 

คพพ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สพพ. เพ่ือก ำหนดนโยบำยและแนวทำง 
ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สพพ.  โดยมีองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
 องค์ประกอบ 

(1) นำยธีรัชย์  อัตนวำนิช    ประธำนอนุกรรมกำร 
    ที่ปรึกษำด้ำนตลำดตรำสำรหนี้ 
(2) นำงปัทมำ เธียรวิศิษฎ์สกุล   อนุกรรมกำร 
    รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร 
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 (3) นำยบุญชัย  จรัสแสงสมบูรณ์   อนุกรรมกำร 
     ที่ปรึกษำด้ำนเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ 
     ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 
(4) นำยถำวร  เสรีประยูร    อนุกรรมกำร 
     ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนหนี้สำธำรณะและเงินคงคลัง 
     ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ 
 (5) ผู้อ ำนวยกำร สพพ.    อนุกรรมกำร 
 (6) นำยกีรติ  เวฬุวัน    อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
     รองผู้อ ำนวยกำร สพพ. 
อ านาจหน้าที่ 
(1) ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในของ สพพ. 
(2) ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรเงินส ำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินของ สพพ.  
(3) จัดท ำและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในของ สพพ. 

รวมถึงปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของ สพพ. และให้ข้อเสนอแนะกับ คพพ.  
(4) ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ี คพพ. มอบหมำย 



 12 
3. ขั้นตอนด าเนินงาน 

ตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรและควบคุมภำยในตำมมำตรฐำน Committee of 
Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) มีกระบวนกำรและข้ันตอน
ด ำเนินกำรเพ่ือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมดังต่อไปนี้ 

(1) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร 
(2) กำรก ำหนดเป้ำหมำยบริหำรควำมเสี่ยง 
(3) กำรระบุควำมเสี่ยงต่ำงๆ  
    (ด้ำนกลยุทธ์ ด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรเงิน และด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และธรรมำภิบำล) 
(4) กำรประเมินควำมเสี่ยง 
(5) กลยุทธ์ที่ใช้ในกำรจัดกำรกับแต่ละควำมเสี่ยง 
(6) กิจกรรมบริหำรควำมเสี่ยง 
(7) ข้อมูลและกำรสื่อสำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(8) กำรติดตำมผลและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงต่ำงๆ  
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บทที่ 3 
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

 
ความเสี่ยง หมำยถึง ควำมเปลี่ยนแปลงจำกเดิม กำรรับรู้ ไม่แน่ใจ ควำมไม่แน่นอน 
เหตุการณ์เสี่ยง คือ สิ่งที่เกิดจำกกำรมีควำมเสี่ยงและส่งผลกระทบต่อกิจกำร 
ปัจจัยเสี่ยง คือ สิ่งที่เป็นภัยคุกคำมจำกภำยนอกและจุดอ่อนจำกภำยในกันเองที่ท ำให้ยังจัดกำร

ควำมเสี่ยงไม่ได้ ป้องกันผลกระทบที่เกิดไม่ได้ 
หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยง จะต้องรับรู้ เข้ำใจ ในควำมเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน ไม่ชัดเจน 

ในปัจจุบันว่ำเกิดเม่ือใด ถ้ำเกิดขึ้นแล้วรุนแรงเพียงใด ต้องวิเครำะห์ ประมำณกำร ต้องใช้แนวทำงกำร
จัดกำรพิเศษเพ่ิมจำกกรอบกำรบริหำรจัดกำรปกติ 

ประเภทของความเสี่ยง ประกอบด้วย ด้ำนกลยุทธ์ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรเงินและด้ำนกำร
ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และธรรมำภิบำล  

ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ควำมเสี่ยงที่อำจจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยทั้งท่ีเป็นตัวเงินและ
ไม่เป็นตัวเงินมีสำเหตุส ำคัญจำก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 

1. ปัจจัยภำยใน (จุดอ่อนขององค์กร)  เช่น ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน คุณภำพและจริยธรรมของ
บุคลำกร ระเบียบและข้อบังคับของ สพพ. เป็นต้น สพพ. จะต้องยกระดับเพิ่มคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
โดยกำรปรับภำยในกิจกำรเอง 

2. ปัจจัยภำยนอก (ภัยคุกคำมจำกภำยนอก) เช่น นโยบำยของรัฐบำล กฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับของทำงรำชกำร สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองระหว่ำงประเทศ เป็นต้น สพพ. 
จะต้องยกระดับเพ่ิมคุณภำพกำรตอบโต้ภัยคุกคำมภำยนอก 
 

การบริหารความเสี่ยง เป็นแนวทำงหนึ่งในกำรป้องกันปัญหำและอุปสรรคที่อำจจะเกิดข้ึนใน
อนำคตเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินงำนขององค์กร รวมทั้งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรน ำมำใช้ในกำรวำงแผนกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือ
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับองค์กร ดังนั้นจึงจ ำเป็นต้องมีกำรบริหำรจัดกำรปัจจัยต่ำงๆ โดยกำรเรียงล ำดับควำม
เสี่ยงตำมควำมส ำคัญของผลกระทบจะมีน้ ำหนักมำกกว่ำโอกำสที่จะเกิดข้ึน เพ่ือควบคุมกิจกรรม และ
กระบวนกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ เพ่ือลดมูลเหตุของระดับผลกระทบและโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำม
เสียหำย ให้อยู่ในระดับที่สำมำรถยอมรับได้ และควบคุมได้ รวมทั้งตรวจสอบได้อย่ำงเป็นระบบ ทั้งนี้  
กำรบริหำรควำมเสี่ยงจะยึดภำรกิจหลักและเป้ำหมำยของส ำนักงำนตำมยุทธศำสตร์ของ สพพ. เป็นส ำคัญ 

 

ควบคุมภายใน หมำยถึง กระบวนกำรที่ผู้ก ำกับดูแลฝ่ำยบริหำรและบุคลำกรทุกกระดับของ
องค์กรก ำหนดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีควำมม่ันใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรด ำเนินงำนจะบรรลุผลส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1. กำรด ำเนินงำน (Operational: O) หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำร กำรใช้ทรัพยำกรให้เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมถึงกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด 
ควำมเสียหำย กำรรั่วไหล กำรสิ้นเปลืองหรือกำรทุจริตขององค์กร 

2. กำรรำยงำนทำงกำรเงิน (Financial: F) หมำยถึง รำยงำนทำงกำรเงินที่จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้ภำยใน
และภำยนอกองค์กร เป็นไปอย่ำงถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลำ 
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3. กำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และธรรมำภิบำล (Compliance: C) ได้แก่กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนขององค์กร รวมทั้งกำรปฏิบัติตำม
นโยบำย และวิธีกำรปฏิบัติงำนที่องค์กรได้ก ำหนดขึ้น 
 

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ สพพ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มีข้ันตอนกำรด ำเนินงำนสรุปได้ ดังนี้ 

1. ศึกษำ วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร และทบทวนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน
บริหำรควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

2. ท ำควำมเข้ำใจกับยุทธศำสตร์ แผนงำน เป้ำหมำยและภำรกิจขององค์กร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 รวมถึงกำรศึกษำโครงสร้ำงกำรควบคุมภำยใน 

3. ค้นหำกิจกรรม ระบุควำมเสี่ยงรวมถึงสำเหตุของควำมเสี่ยง 
4. ประเมินควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงทีม่ีผลกระทบต่อควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์

ของ สพพ. รวมถึงจัดท ำสรุปผลและท ำเอกสำรกำรประเมินควบคุมภำยใน 
5. กำรเลือกวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
6. จัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของ สพพ. และกำรน ำแผนไปสู่

กำรปฏิบัติเพ่ือลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (RISK APPETITE) 
7. สื่อสำรข้อมูลด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
8. ติดตำมผลและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง 
 

ควำมเสี่ยงและผลกระทบตำมแผนกำรปฏิบัติงำน ของ สพพ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สำมำรถระบุควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี้  

(1) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์/นโยบำย (Strategic Risk: S)      
ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์/นโยบำย หมำยถึง ควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ ที่อำจก่อให้เกิดกำร

เปลี่ยนแปลงหรือกำรไม่บรรลุผลตำมเป้ำหมำยในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน และด ำเนินกำร
วำงมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

 (2) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O)  
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่จะเกิดควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำก 

กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีไม่เพยีงพอ ซึ่งส่งผลกระทบตอ่ประเทศ สังคม สิ่งแวดล้อม ผู้รบับรกิำร และผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย และขำดกำรควบคุมทีด่ี โดยอำจเกี่ยวข้องกบั กระบวนกำรปฏิบัติงำนภำยใน คน 
ระบบ หรือเหตุกำรณ์ภำยนอก  

(3) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและ

งบประมำณผิดพลำด เช่น กำรเบิกจ่ำยเงินไม่เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับและขั้นตอนปฏิบัติที่ก ำหนดไว้  
บริหำรสภำพคล่องไม่พอเพียง และกำรบริหำรจัดกำรช ำระหนี้ไม่สอดคล้องกับควำมผันผวนของสภำวะ
อัตรำดอกเบี้ยในตลำดกำรเงิน   

(4) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎเกณฑ์และธรรมำภิบำล (Compliance Risk: C)  
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบ หมำยถึง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยู่ 

ไม่ทันสมัย และเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน หรือโอกำสที่องค์กรหรือผู้ปฏิบัติงำนจะประพฤติผิดหลัก
ธรรมำภิบำล 
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มาตรฐานการควบคุมภายใน ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1. สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม (Control Environment) เช่น ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม กำร

พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร กำรก ำกับดูแลองค์กร รูปแบบกำรบริหำรองค์กร โครงสร้ำง
องค์กร กำรมอบอ ำนำจ กำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ วิธีกำรบริหำรงำนบุคคล เป็นต้น 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในจะเกิด
จำกปัจจัยภำยในซึ่งอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของฝ่ำยบริหำร เช่น ควำมเสี่ยงจำกกำรจัดซื้อพัสดุในรำคำแพง
แต่คุณภำพต่ ำ เป็นต้น 

3. กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) เช่น กำรก ำหนดนโยบำย ระเบียบวิธีปฏิบัติงำน 
กำรสอบทำน กำรควบคุมประมวลผลข้อมูล กำรอนุมัติ กำรดูแลป้องกันทรัพย์สิน กำรแบ่งแยกหน้ำที่  
กำรจัดท ำเอกสำรหลักฐำน เป็นต้น 

4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication) เช่น องค์กรจะต้องมี
ข้อมูลที่ได้ผ่ำนกำรประมวลผลที่มีควำมหมำยและเป็นประโยชน์ต่อกำรใช้งำน (สำรสนเทศ)  รวมถึงมีกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงบุคลำกรที่เหมำะสม (กำรสื่อสำร) 

5. กำรติดตำมประเมินผล (Monitoring) เช่น ก ำหนดให้มีกำรติดตำมผลในระหว่ำงกำร
ปฏิบัติงำนหรือกำรประเมินผลเป็นรำยครั้งตำมงวดเวลำที่ก ำหนดไว้ 

 

แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนในแต่ละส่วนงำนจะต้องท ำกำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเอง (Control 

Self  Assessment: CSA) ดังนี้ 
1. ก ำหนดงำนในควำมรับผิดชอบของแต่ละส ำนัก ออกเป็นกิจกรรม/งำน  
2. ท ำควำมเข้ำใจวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกรรมนั้น  
3. สอบทำนข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรปฏิบัติงำนของกิจกรรม 
4. ประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน  

(วิเครำะห์ควำมเพียงพอและประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน) 
5. สรุปผลกำรประเมิน 
6. เสนอวิธีกำรแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่พบ รวมทั้งกำรปรับปรุงแก้ไขที่ต้องด ำเนินกำรต่อไป
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บทที่ 4 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร 
 
ขั้นตอนที่ 1 

 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กร โดยใช้กำรวิเครำะห์ SWOT ในกำรก ำหนดกลยุทธ์ 
ในกำรปฏิบัติงำน 

    
จุดแข็ง จุดอ่อน 

 S1 สพพ. มีควำมเข้ำใจประเทศเพื่อนบ้ำน สำมำรถปฏิบัติ
ภำรกิจได้อย่ำงคล่องตัว 
S2 ภำรกิจและหน้ำท่ีหลักขององค์กรสอดคล้องกับกำร
ด ำเนินนโยบำยต่ำงประเทศไทย 
S3 เป็นกลไกท่ีส ำคัญในกำรด ำเนินนโยบำยต่ำงประเทศของ
รัฐบำลไทย ท้ังกรอบทวิภำคีและพหุภำคี เช่น ASEAN 
ACMECS BIMSTEC GMS รวมถึง JC 
S4 กำรปฏิบัติงำนและแนวนโยบำยควำมสอดคล้องกับ 
SDGs และ Inclusive Growth 
S5 เป็นองค์กรขนำดเล็ก ท ำให้กำรด ำเนินงำนคล่องตัวกว่ำ
หน่วยงำนรำชกำร 
S6 เปน็องค์กรของรัฐและ พรฎ. จัดตั้งได้ให้อ ำนำจในกำร
ระดมทุน 
S7 สำมำรถบูรณำกำรกับหน่วยงำนอื่นๆ ของไทยพร้อมท้ัง
น ำเสนอควำมริเริ่มในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ-สังคม ต่อรัฐบำล
และสำธำรณชน 

W1 ควำมร่วมมือ TA/FA ยังไม่ครอบคลุมท้ัง 7 ประเทศ 
W2 สำขำควำมร่วมมือ TA/FA กับประเทศเพื่อนบ้ำนยังไม่มี
ควำมหลำกหลำย 
W3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ-สังคม  
ยังมีค่อนข้ำงจ ำกัด 
W4 กำรประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำรองค์กรยังไม่มีควำม
หลำกหลำย 
W5 อัตรำดอกเบี้ย/สกุลเงิน ของ สพพ. ให้กู้ไม่ยึดหยุ่นและ 
ไม่ดึงดูดในกำรขอรับควำมร่วมมือ TA/FA 
W6 บุคลำกรในสำขำส ำคัญท่ีจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำโครงกำรเป็น
บุคลำกรใหม่ 

โอกาส อุปสรรค 
O1 ประเทศเพื่อนบ้ำนมียุทธศำสตร์/ควำมต้องกำร 
กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
O2 ควำมร่วมมือในภูมิภำค/อนุภูมิภำคมีพลวัตสูง สพพ.  
จึงสำมำรถมีบทบำทในฐำนะ DP 
O3 หุ้นส่วนเพื่อกำรพัฒนำอื่นๆ มีควำมพร้อมในกำรร่วมมือ
กับ สพพ. ในรูปแบบต่ำงๆ 
O4 รัฐบำลไทยให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำร่วมกับประเทศ
เพื่อนบ้ำนสำขำควำมเชื่อมโยงเพื่อให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลำงด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์ 
O5 เทคโนโลยีมีกำรพัฒนำท ำให้ช่วยลดระยะเวลำ/ 
ลดค่ำใชจ้่ำยในกำรปฏิบัติงำน 

T1 หุ้นส่วนกำรพัฒนำอื่นๆ มีเงื่อนไขทำงกำรเงินท่ีดีกว่ำ 
และมีงบประมำณในกำรให้ควำมร่วมมือ TA/FA ท่ีมำกกว่ำ 
T2 กระบวนกำรรับควำมร่วมมือ FA ในประเทศเพื่อนบ้ำน 
มีหลำยหน่วยงำนรับผิดชอบและยังมีขั้นตอนล่ำช้ำ 
ในกำรด ำเนินงำน 
T3 บุคลำกรประเทศเพื่อนบ้ำนยังขำดควำมเข้ำใจ/องค์ควำมรู้ 
ในกำรจัดเตรียมควำมพร้อมโครงกำร 
T4 กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองของประเทศต่ำงๆ มีผลท ำให้
โครงกำรล่ำช้ำ 
T5 สพพ. ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณน้อยลง ซ่ึงอำจมีผลต่อ
ควำมสำมำรถในกำรระดมทุนในอนำคต 

 
ขั้นตอนที่ 2 กำรศึกษำท ำควำมเข้ำใจยุทธศำสตร์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และกำรก ำหนด
เป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

เพ่ือให้โครงกำรส ำคัญท่ีมีนัยส ำคัญต่อกำรบรรลุควำมส ำเร็จตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ของ สพพ. 
สำมำรถด ำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด ให้บรรลุควำมส ำเร็จตำมกลยุทธ์ เป้ำประสงค์ของประเด็น
ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
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2.1 ยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2561-2564) 

ยุทธศำสตร์ 4 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2561-2564)  สรุปได้ดังนี้ 
(1) พัฒนำควำมร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำรกับประเทศเพ่ือนบ้ำนให้มีคุณภำพ

มำตรฐำนสำกล 
กลยุทธ์ที่ 1: จัดท ำแผนควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 

(Country Strategy) ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำประเทศของไทยและประเทศ 
เพ่ือนบ้ำน รวมทั้งข้อตกลงกรอบควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ 2: ส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำรกับประเทศเพ่ือนบ้ำน
โดยให้ควำมส ำคัญกับประเทศที่มีพรมแดนติดกับไทย ได้แก่ กัมพูชำ สปป.ลำว และเมียนมำ 

กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนำกระบวนกำรและเครื่องมือในกำรด ำเนนิงำนให้มีประสิทธิภำพ 
(2) บูรณำกำรกับภำคส่วนต่ำงๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในกำรร่วมพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศ

เพ่ือนบ้ำน 
กลยุทธ์ที่ 1: ท ำงำนใกล้ชิดกับรัฐบำลและภำคส่วนต่ำงๆ ของประเทศเพ่ือนบ้ำน รวมทั้ง

หุ้นส่วนเพื่อกำรพัฒนำในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือในระดับทวิภำคีและพหุภำคีท่ีสำมำรถท ำ
ให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและสนับสนุนกำรเติบโตอย่ำงมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ที่ 2: ใช้ควำมร่วมมือตำมกรอบทวิภำคีและพหุภำคีในกำรประสำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ รวมทั้งหุ้นส่วนเพื่อกำรพัฒนำในกำรร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำร รวมทั้งไม่ให้
เกิดควำมซ้ ำซ้อนในกำรใช้ทรัพยำกร 

กลยุทธ์ที่ 3: ประสำนกับหน่วยงำนของรัฐบำลไทยอย่ำงใกล้ชิดเพ่ือผลักดันและส่งเสริม
กำรบูรณำกำรในกำรริเริ่มโครงกำรควำมร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำร รวมทั้งพัฒนำกำรจัดกำรองค์
ควำมรู้เพ่ือน ำบทเรียนที่ผ่ำนมำไปจัดท ำยุทธศำสตร์และโครงกำรในอนำคต 

กลยุทธ์ที่ 4: ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงภำค
ประชำชนเข้ำใจบทบำทและผลงำนของประเทศไทยในโครงกำรให้ควำมร่วมมือด้ำนกำรเงินและวิชำกำร
และผลประโยชน์ร่วมกันในภูมิภำค 

(3) บริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรเงินเพ่ือควำมยั่งยืนในกำรด ำเนินงำน 
กลยุทธ์ที่ 1: แสวงหำแหล่งเงินที่เหมำะสมจำกตลำดเงินเพ่ือสนับสนุนภำรกิจของ สพพ. 

ให้มีควำมต่อเนื่องและยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 2: พิจำรณำแนวทำงกำรให้ควำมร่วมมือทำงกำรเงินในรูปแบบอื่นๆ  
กลยุทธ์ที่ 3: บริหำรเงินทุนให้เป็นไปตำมระเบียบและสำมำรถตรวจสอบได้ รวมถึงพัฒนำ

ระบบบริหำรจัดกำรหนี้ และระบบฐำนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสำมำรถรองรับกำรด ำเนินงำนของ 
สพพ. ในอนำคต 

กลยุทธ์ที่ 4: จัดกท ำกรอบควำมยั่งยืนทำงกำรเงินของ สพพ. เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพ่ือนบ้ำนมีควำมยั่งยืนและสำมำรถรักษำระดับควำมน่ำเชื่อถือทำงด้ำน
เครดิตขององค์กร 

(4) พัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่องและเสริมสร้ำงสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน 
กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนำระบบกำรท ำงำนขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม เอ้ืออ ำนวย

ต่อกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ และยกระดับควำมโปร่งใสของกำรปฏิบัติงำนให้
สำมำรถตรวจสอบได้ 
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กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนำบุคลำกรให้เป็นมืออำชีพในกำรปฏิบัติงำนทุกสำยงำน ควบคู่ไปกับ

ควำมมีคุณธรรมและจริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3: เปิดเผยข้อมูลองค์กรที่ด ำเนินงำนในประเทศเพ่ือนบ้ำนต่อสำธำรณะอย่ำง

เพียงพอและเหมำะสมและเอ้ือต่อกำรด ำเนินงำนของเอกชน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลกำรปฏิบัติงำนตำม
แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 

กลยุทธ์ที่ 4: จัดท ำแนวทำงปฏิบัติงำนภำยในของ สพพ. ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. และ
ระเบียบต่ำงๆ ของทำงรำชกำร รวมถึงป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน ์

กลยุทธ์ที่ 5: พัฒนำมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมขวัญก ำลังใจและแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน
ให้กับบุคลำกร 

กลยุทธ์ที่ 6: ให้บุคลำกรในองค์กรมีโอกำสในกำรเสนอควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ
ข้อสังเกตในทุกๆ ด้ำนเพ่ือให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้และกำรมีส่วนร่วมในองค์กร 

 

2.2 การทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1) กิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงสูงของปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีทั้งหมด 4 ด้ำน ประกอบด้วย  

1.1) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational risk) ส ำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและ
ทำงวิชำกำร รวมถึงกำรบริหำรควำมต่อเนื่องของกำรปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉิน  

เป้ำหมำย : 1. ประเทศเพ่ือนบ้ำนจัดส่ง formal request โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินและวิชำกำร 

    2. สพพ. สำมำรถปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องในภำวะฉุกเฉิน 
ควำมเสี่ยง : 1. ไม่สำมำรถติดตำม formal request จำกประเทศเพ่ือนบ้ำนได้ 
     2. เกิดภัยพิบัติหรือภำวะฉุกเฉินหรือกำรรบกวนด้ำน ICT ท ำให้ไม่สำมำรถ

ปฏิบัติงำนได้ 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational risk)  มีควำมเสี่ยงลดลงจำกระดับสูงเป็น 

ระดับต่ ำ เนื่องจำก สพพ. โดยส ำนักบริหำรโครงกำร 1 ส ำนักบริหำรโครงกำร 2 และส ำนักอ ำนวยกำร 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 

- เพ่ิมช่องทำงกำรติดตำมกำรขอรับควำมช่วยเหลือของประเทศเพ่ือนบ้ำนผ่ำนกิจกรรม
ส ำรวจศักภำพโครงกำร ในเวทีกำรประชุมควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจต่ำงๆ และมีหนังสือเพ่ือติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำในกำรขอรับควำมช่วยเหลือของประเทศเพ่ือนบ้ำน ส่งผลให้ สพพ. ได้รับ formal request 
กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินส ำหรับโครงกำร R11 สปป.ลำว เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2561 และ 
formal request กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรส ำหรับโครงกำรปรับปรุงถนนหมำยเลข 67 กัมพูชำ 
เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2561  

- สพพ. มีกำรเดินทำงเพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรตำมแผนติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศเพ่ือนบ้ำนของ สพพ. ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 แต่อย่ำงไรก็ดี ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินที่
ด ำเนินงำนล่ำช้ำกว่ำแผนงำน จ ำนวน 2 โครงกำร คือ (1) โครงกำรสตึงบทฯ กัมพูชำ มีปัญหำหน่วยงำนผู้
ด ำเนินโครงกำร ไม่สำมำรถจ้ำงผู้รับเหมำก่อสร้ำงได้ทันในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และ (2) โครงกำร
ก่อสร้ำงทำงรถไฟสำยท่ำนำแล้งฯ สปป.ลำว มีปัญหำเรื่องกำรรุกล้ ำพื้นที่โครงกำรภำยหลังจำกกำรลงนำม
ในสัญญำให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน หน่วยงำนผู้ด ำเนินโครงกำรจะต้องเร่งท ำกำรเวนคืนพ้ืนที่ เพ่ือที่จะ



 19 
เริ่มกำรก่อสร้ำงได้ จำกสำเหตุที่กล่ำว จึงท ำให้ สพพ. ได้รับผลกระทบจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ ส่งผลให้ สพพ. ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยเงินของทั้งสองโครงกำรตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  

- กำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักในปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น กำรจัดท ำ
แผนต่อเนื่องทำงธุรกิจเพ่ือรองรับเหตุกำรฉุกเฉินต่ำงๆ เช่น กำรเกิดจลำจล อัคคีภัย อุทกภัย กำรประท้วง
ปิดล้อมอำคำร พร้อมทั้งได้จัดเตรียมอุปกรณ์และสถำนที่เพ่ือรองรับกำรปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉิน ทั้งนี้
หำกเกิดภำวะฉุกเฉินที่กล่ำวเจ้ำหน้ำที่ สพพ. สำมำรถปฏิบัติงำนได้ที่ส ำนักงำนชั่วครำว ณ ธนำคำรเพ่ือ
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร ส ำนักงำนใหญ่ เลขท่ี 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนำนิคม เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ  

1.2) ด้ำนกำรเงิน (Financial risk) กำรบริหำรเงินทุนให้มีสภำพคล่องเพียงพอส ำหรับใช้จ่ำยของ สพพ.  
  เป้ำหมำย  : 1. สถำบันกำรเงินต่ำงๆ รู้จักและมีควำมเชื่อมั่นต่อ สพพ.  
    2. สถำบันกำรเงินต่ำงๆ มีควำมเข้ำใจแนวทำงกำรท ำงำนของ สพพ. ตลอดจน

กำรกู้เงินในลักษณะรัฐต่อรัฐ 
    3. รักษำระดับควำมน่ำเชื่อถือที่ระดับ “AAA” 
    4. ประเทศเพ่ือนบ้ำนช ำระหนี้ได้ครบถ้วนตำมแผน 
    5. สำมำรถเบิกจ่ำยได้ ร้อยละ 96 ของวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ 

ควำมเสี่ยง : 1. ไม่สำมำรถระดมทุนโดยกำรออกตรำสำรหนี้/กู้เงินจำกสถำบันกำรเงิน 
     2. ประเทศเพ่ือนบ้ำนผิดนัดช ำระหนี้ 
     3. ขำดสภำพคล่องส ำหรับกำรใช้จ่ำย 
ผลกำรด ำเนินงำน  

ส ำนักบริหำรเงินทุน (สบท.) ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ ได้ก ำหนดกลยุทธ์จัดกำรกับควำมเสี่ยง
โดยใช้วิธีควบคุมควำมเสี่ยง ระดับควำมเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับต่ ำ เนื่องจำก สพพ. โดย สบท. มีกำร
ด ำเนินกำร ดังนี้ 

(1) จัดท ำแผนกำรระดมทุนขององค์กรในภำพรวม (master plan)  
(2) ทบทวนโครงสร้ำงทำงกำรเงินของ สพพ. เพื่อควำมยั่งยืนทำงกำรเงิน โดยจัดท ำ

กรณีศึกษำในกำรระดมทุนจำกแหล่งเงินทุนต่ำงๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
(3) ประชุมหำรือร่วมกับสถำบันคุ้มครองเงินฝำก และกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) 

เพ่ือแนะน ำองค์กรและโอกำสในกำรลงทุนตรำสำรหนี้ของ สพพ. เมื่อวันที่ 14 และ 21 พฤศจิกำยน 2560 
(4) ประชุมร่วมกับส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.) และส ำนักงำนบริหำรหนี้

สำธำรณะ (สบน.) เกี่ยวกับกำรออกพันธบัตรเพ่ือปรับโครงสร้ำงหนี้ของ สพพ. เมื่อวันที ่31 พฤษภำคม 2561 
และคณะรัฐมตรีได้มีมติเห็นชอบเรื่องกำรกู้ยืมเงินโดยกำรออกพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้ของ สพพ. 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2561 ซึ่งตำมแผนงำน สพพ. มีก ำหนดกำร
ออกจ ำหน่ำยตรำสำรหนี้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

(5) จัดท ำแนวทำงปฏิบัติ กรณีประเทศเพ่ือนบ้ำนผิดนัดช ำระหนี้และ คพพ. ได้ให้ควำม
เห็นชอบเมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2561 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สพพ. ได้รับช ำระหนี้จำกประเทศ 
เพ่ือนบ้ำน รวม 37 ครั้ง ครบถ้วนเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 

แต่อย่ำงไรก็ดี ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สพพ. ได้รับอนุมัติงบประมำณจำก คพพ. 
รวมเป็นเงินจ ำนวน 1,211.59 ล้ำนบำท มีกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้นจ ำนวน 445.9560 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 36.81 ของวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ รำยกำรที่มีกำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมแผนงำนที่
ก ำหนดไว้คืองบโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินส ำหรับ (1) โครงกำรสตึงบทฯ กัมพูชำ และ (2) 
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โครงกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟสำยท่ำนำแล้งฯ สปป.ลำว เนื่องจำกปัญหำเรื่องกำรจัดจ้ำงผู้รับเหมำก่อสร้ำง
และกำรเวนคืนพ้ืนที่โครงกำร 

1.3) ด้ำนบุคคลและภำพลักษณ์ขององค์กร (Human Resources risk and Reputation risk)  
  เป้ำหมำย  :  กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 

ควำมเสี่ยง :  1. เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนหลัก  
2. เจ้ำหน้ำที่ขำดทักษะในกำรน ำเสนอข้อมูลภำรกิจและบทบำทขององค์กร 

ผลกำรด ำเนินงำน  
ส ำน ำอ ำนวยกำร (สอก.) ผู้รับผิดชอบโครงกำรได้ก ำหนดกลยุทธ์กำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงโดย

ใช้วิธีกำรควบคุมควำมเสี่ยง ระดับควำมเสี่ยงยู่ในระดับต่ ำ เนื่องจำก ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีกำร
ด ำเนินงำน ดังนี้ 

- จัดท ำแผนพัฒนำด้ำนบุคลำกรที่ครอบคลุมกำรสืบทอดต ำแหน่ง (succession plan) 
เพ่ือเตรียมบุคคลส ำรองพร้อมที่จะปฏิบัติงำนทดแทน กำรวำงแผนกำรคัดเลือก ก ำหนดคุณสมบัติของ 
แต่ละต ำแหน่ง กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถตำมภำรกิจของแต่ละต ำแหน่ง รวมถึงกำรรักษำบุคลำกรที่
ดีให้คงอยู่ในองค์กร 

- จัดส่งให้บุคลำกรเข้ำรับอบรมจ ำนวน 32 คน จำก 32 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
- จัดกิจกรรม Lunch Talk เพ่ือเป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้จ ำนวน 12 ครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยน

ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน 
1.4)  ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบ (Compliance risk) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม

แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ สพพ.  
  เป้ำหมำย  :  เพ่ือให้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ 

ควำมเสี่ยง :  เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนยังไม่มีควำมช ำนำญในกำรปฏบิัติงำนตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจำ้งฯ 
ผลกำรด ำเนินงำน  
ส ำนักอ ำนวยกำร (สอก.) ผู้รับผิดชอบโครงกำรได้ก ำหนดกลยุทธ์กำรจัดกำรกับควำมเสี่ยง

โดยใช้วิธีกำรควบคุมควำมเสี่ยง ควำมเสี่ยงลดลงจำกระดับสูงเป็นระดับต่ ำ เนื่องจำก สอก. ได้มีกำรจัดท ำ
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และจัดส่งเจ้ำหน้ำที่ทุกคนเข้ำรับกำรอบรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ โดยเชิญผู้เชี่ยวชำญ
จำกกรมบัญชีกลำงเป็นผู้อบรมเม่ือวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2560  

 
ภาพแสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยงด้วยกราฟใยแมงมุม 

 

 
หมำยเหตุ: ระดับควำมเสี่ยง 0 หมำยถึง ระดับควำมเสี่ยงที่ต่ ำที่สุด 

                                ระดับควำมเสี่ยง 25 หมำยถึง ระดับควำมเสี่ยงสูงที่สุด 
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จำกกำรวิเครำะห์ ค้นหำโครงกำร/กิจกรรมที่มีนัยส ำคัญเพ่ือน ำมำพิจำรณำบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้ดังนี้ 

1. ด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) ส ำหรับทบทวนกลยุทธ์ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ 5 ปี ของ สพพ.  
2. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) ส ำหรับกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือทำง

กำรเงิน และทำงวิชำกำร  
3. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) ควำมพร้อมระบบสำรสนเทศในกำรรองรับกำร

ด ำเนินงำน 
4. ด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) กำรบริหำรเงินทุนให้มีสภำพคล่องเพียงพอส ำหรับใช้จ่ำย

ของ สพพ. อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
5.  ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎเกณฑ์และธรรมำภิบำล (Compliance risk) กำรปฏิบัติงำน

ตำมระเบียบ ประกำศ แนวทำง และคู่มือกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่
ประเทศเพ่ือนบ้ำน เช่น พระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พ.ร.บ. กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 หลักเกณฑ์กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำง
วิชำกำรท่ีเกี่ยวเนื่อง รวมถึงกำรคัดเลือกและจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำร การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น 
  

ขั้นตอนที่ 3 กำรระบุควำมเสี่ยงและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงหลักขององค์กร ตำมมำตรฐำน COSO 

ควำมเสี่ยงหลักขององค์กรของปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  โดยมีกำรพิจำรณำ วิสัยทัศน์  
พันธกิจ ยุทธศำสตร์ แล้วน ำมำระบุควำมเสี่ยงของโครงกำรที่ได้พิจำรณำว่ำมีนัยส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนในปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 4 ด้ำน ประกอบด้วย  

1. ด้ำนกลยุทธ์ (Strategic risk: S) 
2. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational risk: O)  
3. ด้ำนกำรเงิน (Financial risk: F)  
4.  ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎเกณฑ์และธรรมำภิบำล (Compliance risk: C)  

 

ควำมเสี่ยง หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่มีระดับสูงมำกโดยเป็นเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนแล้วจะส่งผลผลกระทบ
หรือควำมเสยีหำยที่รุนแรงต่อองค์กรจ ำเป็นต้องมีมำตรกำรควบคุมหรือติดตำมแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นอย่ำงใกล้ชิด 
รวดเร็ว และต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สำมำรถสรุปควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ (S /O /F /C)  
ที่อำจจะเกิดขึ้นกับโครงกำร/กิจกรรมที่มีนัยส ำคัญ  ได้ดังนี้      
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(1) ด้านกลยุทธ์ (Strategic risk) ส าหรับการทบทวนกลยุทธ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 

ของ สพพ.  
เป้ำหมำย 
- ทบทวนข้อมูลนโยบำย ทิศทำงกำรพัฒนำ เพื่อ
ก ำหนดกลยุทธ์ในแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี ของ สพพ. ให้
มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลในปัจจุบัน 
และน ำเสนอ ผอ. สพพ. พิจำรณำภำยในไตรมำสที่ 2 
 

ภำระงำนหลักท่ีมีควำมเสี่ยง 
- นโยบำยต่ำงๆ ของรัฐบำลมีควำมเป็นพลวัตรสูง 
กลยุทธ์ต่ำงๆ ที่ก ำหนดไว้ในแผนยุทธศำสตร์อำจ
ไม่สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลไทย หรือ
ทิศทำงกำรพัฒนำของไทย และ/ หรือประเทศ
เพ่ือนบ้ำน  
 

เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง 
- กลยุทธ์เดิมในแผนยุทธศำสตร์ไม่สำมำรถขับเคลื่อน 
สพพ. ให้ด ำเนินไปในทิศทำงที่สอดคล้องกับนโยบำย 
ทิศทำงกำรพัฒนำของไทย และ/ หรือประเทศเพ่ือน
บ้ำน  
 

ประเภทของควำมเสี่ยง (S/O/F/C) 
1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (S) 
 
 
 

จุดอ่อน  
1. เจ้ำหน้ำที่ สพพ. ไม่ได้ด ำเนินกำรเชิงรุกในกำร
ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงแนวนโยบำย/ ทิศทำงกำร
พัฒนำของรัฐบำลไทยหรือประเทศเพ่ือนบ้ำน 
 

ภัยคุกคำม 
1. รัฐบำลไทย หรือประเทศเพ่ือนบ้ำนมีกำร
เปลี่ยนแปลงแนวนโยบำย/ ทิศทำง กำรพัฒนำ/ 
กำรด ำเนินงำนที่เก่ียวข้องหรือมีผลกระทบกับกล
ยุทธ์กำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของ 
สพพ.  
 

เป้ำหมำย 
- ทบทวนข้อมูลนโยบำย ทิศทำงกำรพัฒนำ เพื่อก ำหนดกลยุทธ์ในแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี ของ สพพ. ให้มี
ควำมสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลในปัจจุบัน และน ำเสนอ ผอ. สพพ. พิจำรณำภำยในไตรมำสที่ 2 
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(2) ด้านการปฏิบัติงาน (Operational risk) การเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน

ภายในของ สพพ.  
 (2.1) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 

เป้ำหมำย 
- ด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศ
เพื่อนบ้ำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

ภำระงำนหลักที่มีควำมเสี่ยง 
- ไม่สำมำรถด ำเนนิกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
แก่ประเทศเพื่อนบ้ำนได ้

เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง 
- ประเทศเพื่อนบ้ำนมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรขอรับ
ควำมช่วยเหลือหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับกำรขอรับ
ควำมช่วยเหลือ 
- ปญัหำกำรเมืองระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำน  
- กำรด ำเนินงำนลำ่ช้ำ ไม่เปน็ไปตำมแผนงำนในสัญญำจำ้ง 
ส่งผลให้กำรเบิกจ่ำยโครงกำรและที่ปรึกษำลำ่ชำ้  
- เจ้ำหน้ำที่ใหม่ขำดควำมเข้ำใจในวิธีกำร แนวทำง และ
ขั้นตอนกำรปฏิบัตทิี่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับ สง่ผลให้
โครงกำรด ำเนินกำรล่ำช้ำกวำ่แผนกำรด ำเนินงำน 
- ประเทศเพื่อนบ้ำนด ำเนนิกำรนอกเหนือขอบเขตของ
โครงกำรที่ก ำหนดไว ้โดยไม่แจ้ง สพพ. ก่อนด ำเนินกำร  
- เงื่อนไขทำงกำรเงินของ สพพ. มีควำมยืดหยุ่นน้อยกว่ำ 
หน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศอ่ืนๆ  
ท ำให้ประเทศเพื่อนบ้ำนมีทำงเลือกในกำรขอรับควำม
ช่วยเหลือมำกข้ึน 
- ประเทศเพื่อนบ้ำนมีปัญหำทำงกำรเงิน กำรเมือง  
ท ำให้ สพพ. ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

ประเภทของควำมเสี่ยง (S/O/F/C) 
- ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์นโยบำย (S) 
 
 
- ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์นโยบำย (S) 
- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏบิัติงำน (O) 
 
- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏบิัติงำน (O) 
 
 
- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏบิัติงำน (O) 
 
- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏบิัติงำน (O) 
 
 
 
- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏบิัติงำน (O) 
 

จุดอ่อน  
1. สพพ. มีกำรติดตำมกำรขอรับควำมชว่ยเหลืออย่ำงเป็น
ทำงกำรจำกประเทศเพื่อนบำ้น แต่ไม่สำมำรถเร่งรัดหรือ
จ ำกัดเวลำในกำรพิจำรณำกำรสง่ค ำขอรับควำมช่วยเหลือ
อย่ำงเป็นทำงกำรจำกประเทศ 
เพื่อนบ้ำนได ้
2. กฎระเบียบและเงื่อนไขของ สพพ. มีควำมยืดหยุ่นน้อย
กว่ำหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือจำกประเทศอ่ืนๆ เช่น 
ญี่ปุ่น เกำหลีใต ้
3. เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ กฎระเบียบ          
ที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำน 

ภัยคุกคำม 
1. กลุ่มประเทศเพื่อนบำ้นมีอ ำนำจต่อรองมำกข้ึน  
เนื่องจำกมีแหล่งเงินกูแ้ห่ง จึงเปน็อุปสรรคในกำร
พิจำรณำกำรจัดส่ง formal request  
2. ประเทศเพื่อนบำ้นมีกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำร
ขอรับควำมช่วยเหลือ และกำรด ำเนินงำนภำยในของ
ประเทศเพื่อนบ้ำนลำ่ชำ้ 
3. เกิดเหตุสุดวิสัยหรือภัยธรรมชำติระหว่ำงกำร
ด ำเนินโครงกำร ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของโครงกำร 

RISK APPETITE (ระดับควำมเสีย่งที่ยอมรับได้) 
โครงการใหม ่
- ด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนได้ อย่ำงน้อยร้อยละ 70 ตำมแผนงำนที่ก ำหนด
ภำยหลังจำกได้รับ Formal Request 
โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
- ด ำเนินโครงกำรควำมชว่ยเหลือทำงกำรเงินได้ร้อยละ 60 ตำมแผนกำรติดตำมโครงกำร 
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(2.2) โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 

เป้าหมาย 
ด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่ประเทศ
เพ่ือนบ้ำน ส ำหรับกำรจัดเตรียมควำมพร้อมของโครงกำร 

ภาระงานหลักท่ีมีความเสี่ยง 
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
วิชำกำรแก่ประเทศเพ่ือนบ้ำน ส ำหรับกำร
จัดเตรียมควำมพร้อมของโครงกำรได้ 

เหตุการณ์ความเสี่ยง 
- ประเทศเพ่ือนบ้ำนมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำร
ขอรับควำมช่วยเหลือ  
- ปัญหำกำรเมืองระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
- ประเทศเพ่ือนบ้ำนเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
โดยเฉพำะกำรคมนำคมขนส่งทำงถนน ในขณะที่ 
สพพ. เน้นกำรให้ควำมช่วยเหลือแบบกระจำยไปยัง
สำขำควำมร่วมมืออ่ืนๆ  
- เจ้ำหน้ำที่ใหม่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำร
ด ำเนินกำร เช่น กำรยกร่ำง TOR และกระบวนกำร
จ้ำงที่ปรึกษำ เป็นต้น ส่งผลให้โครงกำรล่ำช้ำกว่ำแผน
ด ำเนินกำรที่ก ำหนดไว้ 
- กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำ ไม่แล้วเสร็จภำยใน
ก ำหนดเวลำ โดยมีสำเหตุมำจำก 
  > เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรยกร่ำง TOR 
  > เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำร
จ้ำงที่ปรึกษำ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจ้ำงที่
ปรึกษำ (พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560) 
  > ประเทศเพ่ือนบ้ำนใช้ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ TOR  
  > ไม่สำมำรถจัดประชุมตรวจรับฝ่ำยไทยได้ 
เนื่องจำกกรรมกำร (ภำยนอก) ติดภำรกิจ และ
ประเทศเพ่ือนบ้ำนใช้ระยะเวลำในกำรพิจำรณำตรวจ
รับรำยงำนและผลกำรศึกษำ  

ประเภทของความเสี่ยง (S/O/F/C) 
ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์นโยบำย (S) 
 
ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์นโยบำย (S) 
ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์นโยบำย (S) 
 
 
 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O) 
 
 
 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)  
 
 
 
 
 

จุดอ่อน  
1. สพพ. มีกำรติดตำมกำรขอรับควำมช่วยเหลืออย่ำง
เป็นทำงกำรจำกประเทศเพ่ือนบ้ำน แต่ไม่สำมำรถ
เร่งรัดหรือจ ำกัดเวลำในกำรพิจำรณำกำรส่งค ำขอรับ
ควำมช่วยเหลืออย่ำงเป็นทำงกำรจำกประเทศเพ่ือนบ้ำนได้ 
2. เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจกฎระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำน  

ภัยคุกคำม 
1. กลุ่มประเทศเพ่ือนบ้ำนมีอ ำนำจต่อรองมำกข้ึน 
เนื่องจำกมีแหล่งเงินกู้หลำยแห่ง จึงเป็นอุปสรรค
ต่อกำรพิจำรณำจัดส่ง Formal Request 
2. ประเทศเพ่ือนบ้ำนมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
กำรขอรับควำมช่วยเหลือ และกำรด ำเนินงำน
ภำยในของประเทศเพ่ือนบ้ำนล่ำช้ำ 

RISK APPETITE (ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้) 
ด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร ส ำหรับกำรเตรียมควำมพร้อมของโครงกำร ได้อย่ำงน้อย 
ร้อยละ 80 ตำมแผนงำนที่ก ำหนด ภำยหลังจำกได้รับ Formal Request  
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(2.3) ความพร้อมระบบสารสนเทศในการรองรับการด าเนินงาน 

เป้ำหมำย 
- ข้อมูลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญของ สพพ. มีควำม
ปลอดภัย 

ภำระงำนหลักท่ีมีควำมเสี่ยง 
- พัฒนำระบบกำรท ำงำนขององค์กรโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมำะสม 

เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง 
- เจ้ำหน้ำที่ สพพ. ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนในภำวะ
ฉุกเฉินได้ 
- ถูกบุกรุกด้ำนเทคโนโลยีโดยถูกโจมตีโดยไวรัส 
(Virus) หรือมัลแวร์ (Malware) 

ประเภทของควำมเสี่ยง (S/O/F/C) 
-  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติกำร (O) 
 
-  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติกำร (O) 

จุดอ่อน 
1. เจ้ำหน้ำทีบ่รรจุใหม่เพ่ือทดแทนบุคลำกรที่ลำออกยัง
ไม่เข้ำใจขั้นตอนและกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
 

ภัยคุกคำม 
1. เกิดภัยพิบัติ 
2. เกิดภำวะฉุกเฉิน 
3. เกิดกำร Hack เว็บไซด์  

RISK APPETITE  
- มีกำรก ำหนดมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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(3) ด้านการเงิน (Financial risk) การพัฒนาเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของ

โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Project implement risk) และการบริหารเงินทุนให้มี
สภาพคล่องเพียงพอส าหรับใช้จ่ายของ สพพ. อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้ำหมำย 
1. สพพ. มีสภำพคล่องเพียงพอส ำหรับใช้จ่ำย 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
2. กำรบริหำรด้ำนกำรเงินของ สพพ. ให้ได้ประโยชน์
และอยู่ภำยใต้ภำวะควำมเสี่ยงที่เหมำะสม 

ภำระงำนหลักท่ีมีควำมเสี่ยง 
- กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ด้ำนกำรเงินของโครงกำร 
- บริหำรจัดกำรหนี้ 

เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง 
1. ผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย อำจส่งผล 
กระทบให้ สพพ. ไม่สำมำรถระดมทุนได้ครบถ้วน 
หรืออำจมีต้นทุนที่สูงเกินไป 
2. สพพ. มีสภำพคล่องไม่เพียงพอส ำหรับกำรใช้จ่ำย  
3. ประเทศเพ่ือนบ้ำนผิดนัดช ำระหนี้ 
4. พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
อำจส่งผลกระทบกับทิศทำงกำรระดมทุนในอนำคต 
ของ สพพ. 

ประเภทของควำมเสี่ยง (S/O/F/C) 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (F) 
 
 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (F) 
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (F) 
ควำมเสี่ยงด้ำนกฎเกณฑ์ (C) 

จุดอ่อน 
1. ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมเป้ำหมำย ซึ่งส่งผลกระทบ 
ต่อแผนกำรกู้เงิน ตลอดจนภำระดอกเบี้ยของ สพพ. 
 

ภัยคุกคำม 
1. แนวโน้มอัตรำดอกเบี้ยเพ่ิมสูงขึ้นในปี 2562 
2. สภำพคล่องในตลำดกำรเงินมีแนวโน้มลดลง 
3. กำรด ำเนินงำนที่ล่ำช้ำของผู้กู้ ส่งผลให้กำร 
เบิกจ่ำยไม่เป็นไปตำมแผน 
4. นโยบำยกำรต่ำงประเทศของแต่ละประเทศ 
มีควำมเปลี่ยนแปลง 

RISK APPETITE  
1. มีกำรติดตำมสภำวะเศรษฐกิจ กำรเงิน และตลำดกำรเงินอย่ำงใกล้ชิด 
2. จัดเก็บหนี้จำกประเทศเพ่ือนบ้ำนได้ครบถ้วนตำมแผน 
3. ผู้ปฏิบัติงำนด ำเนินงำนได้ถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำเงินทุน 
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(4) ด้านการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์และธรรมาภิบาล (Compliance risk: C) กำรปฏิบัติงำน

ตำมระเบียบ ประกำศ แนวทำง และคู่มือกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องงกับกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่
ประเทศเพ่ือนบ้ำน  
เป้ำหมำย 
- กำรด ำเนินงำนของ สพพ. เป็นไปตำมกฎระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องกับกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศ
เพ่ือนบ้ำน เช่น พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 หลักเกณฑ์กำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำงวิชำกำรท่ีเกี่ยวเนื่อง 
รวมถึงกำรคัดเลือกและจัดล ำดับควำมส ำคัญของ
โครงกำร เป็นต้น 
- เจ้ำหน้ำที่ สพพ. ต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
โปร่งใสมีธรรมำภิบำลในกำรท ำงำน โดย 

(1) ไม่เรียก  ไม่รับ  ไม่เสนอสิ่งใดเพ่ือประโยชน์
มิชอบโดยเจ้ำหน้ำที่ สพพ. ต้องไม่เรียก รับ หรือ
ยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่ำงใดทั้งโดยตรง
และโดยอ้อมจำกผู้ขำย ผู้รับจ้ำง ผู้เสนองำนหรือผู้
ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ำมำมีนิติ
สัมพันธ์ 

(2) ไม่ใช้อ ำนำจหน้ำที่เพ่ือประโยชน์ตนหรือ
พวกพ้องโดยต้องปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดถือกฎหมำย 
กฎ ระเบียบปฏิบัติของ สพพ. รวมทั้งกฎหมำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ 

(3) พร้อมรับกำรตรวจสอบจำกทุกภำคส่วน 
รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความ
เป็นธรรม  
 

ภำระงำนหลักท่ีมีควำมเสี่ยง 
- กำรระดมทุนส ำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่
ประเทศเพ่ือนบ้ำน 
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง 
1. เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนยังไม่มีควำมช ำนำญในกำร
ปฏิบัติงำนตำม พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 
2. งำนจัดซื้อจัดจ้ำงทุกประเภทเนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ยัง
ขำดควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ อำจถูก
ร้องเรียนกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ใน TOR 

ประเภทของควำมเสี่ยง (S/O/F/C) 
ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎเกณฑ์ฯ (C) 
 
 
ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎเกณฑ์ฯ (C) 
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3. เจ้ำหน้ำที่ที่ปฎิบัติงำนนั้นไม่ทรำบว่ำตนเองมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับงำนที่ท ำ จนส่งผลกระทบต่อ
กำรตัดสินใจหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งนั้น   
กำรกระท ำดังกล่ำวอำจเกิดขึ้น โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนำหรือไม่เจตนำ หรือบำงเรื่องเป็นกำรปฏิบัติ
สืบต่อกันมำ จนไม่เห็นว่ำจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่ำงใด
พฤติกรรมเหล่ำนี้เป็นกำรกระท ำควำมผิดทำงจริยธรรม
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ที่ต้องค ำนึงถึงผลประโยชน์
สำธำรณะเป็นส ำคัญ 

ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎเกณฑ์ฯ (C) 

จุดอ่อน 
1. เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนยังไม่มีควำมช ำนำญในกำร
ปฏิบัติงำนตำม พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 

ภัยคุกคำม 
- มีกำรกำรบังคับใช้ พ.ร.บ. วนิัยกำรเงินกำรคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561  

RISK APPETITE  
- กำรระดมทุนส ำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินต้องด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ. วินยักำรเงินกำรคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกรำยกำรจะต้องด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ 
  
ขัน้ตอนที่ 4  กำรประเมินระดับควำมเสี่ยง และจัดล ำดับควำมเสี่ยง 
ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินระดับควำมเสี่ยง 

ในกำรประเมินระดับควำมเสี่ยงจะพิจำรณำจำกผลกระทบ (Consequent: C) ที่ก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่องค์กรมำกตั้งแต่ระดับคะแนน 5 จนถึงระดับคะแนน 1 ซึ่งไม่มีควำมเสียหำยใดๆ เกิดข้ึนแก่
องค์กร ส ำหรับโอกำส (Likelihoods: L) จะพิจำรณำถึงควำมถี่ท่ีมีโอกำสจะเกิดเหตุกำรณ์ท่ีก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยภำยในระยะเวลำ 12 เดือนข้ำงหน้ำ ซึ่งมีคะแนนตั้งแต่ระดับ 5 จนถึงระดับ 1 คะแนน  
ซึ่งไม่มีโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยขึ้น  

หลักเกณฑ์ในกำรวัดระดับควำมเสี่ยง คือ ผลกระทบ คูณกับ โอกำส ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
(1) เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ  

(1.1)  ผลกระทบเชิงปริมำณ 
- ด้ำนกำรเงิน 
ระดับ ควำมรุนแรงของผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมำก ควำมเสยีหำยเป็นวงเงินเกินกว่ำ 7 แสนบำท 
4 สูง ควำมเสยีหำยเป็นวงเงินมำกกว่ำ 5-7 แสนบำท 
3 ปำนกลำง ควำมเสยีหำยเป็นวงเงินมำกกว่ำ 3-5 แสนบำท 
2 น้อย ควำมเสยีหำยเป็นวงเงินมำกกว่ำ 1--3 แสนบำท 
1 น้อยมำก ควำมเสยีหำยเป็นวงเงินน้อยกว่ำ 1 แสนบำท 
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(1.2) ผลกระทบเชิงคุณภำพ 

- ด้ำนเวลำ 
ระดับ ควำมรุนแรงของผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมำก ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำของโครงกำรมำกกว่ำ 4 เดือน 
4 สูง ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำของโครงกำรมำกว่ำ 3 เดือน ถึง 4 เดือน 
3 ปำนกลำง ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำของโครงกำรมำกว่ำ 2 เดือน ถึง 3 เดือน 
2 น้อย ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำของโครงกำรมำกว่ำ 1 เดือน ถึง 2 เดือน 
1 น้อยมำก ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำของโครงกำร ไม่เกิน 1 เดือน 

 
- ด้ำนชื่อเสียงขององค์กร 
ระดับ ควำมรุนแรงของผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมำก มีกำรเผยแพร่ข่ำวในวงกว้ำงทั้งในหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน ์
4 สูง มีกำรเผยแพร่ข่ำวท้ังหนังสือพิมพแ์ละวิทย ุ
3 ปำนกลำง มีกำรเผยแพร่ข้ำวเฉพำะหนังสือพิมพ์ 
2 น้อย มีกำรเผยแพร่ข่ำวในวงจ ำกัด 
1 น้อยมำก ไม่มีกำรเผยแพร่ข่ำว 

- ด้ำนผู้รับบริกำร 
ระดับ ควำมรุนแรงของผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมำก ผู้รับบริกำรมรีะดับควำมพึงพอใจ น้อยกว่ำ ร้อยละ 20 
4 สูง ผู้รับบริกำรมรีะดับควำมพึงพอในระหว่ำง ร้อยละ 20-39 
3 ปำนกลำง ผู้รับบริกำรมรีะดับควำมพึงพอในระหว่ำง ร้อยละ 40-59 
2 น้อย ผู้รับบริกำรมรีะดับควำมพึงพอในระหว่ำง ร้อยละ 60-69 
1 น้อยมำก ผู้รับบริกำรมรีะดับควำมพึงพอใจ ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

 
- ด้ำนกำรด ำเนินงำน 
ระดับ ควำมรุนแรงของผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมำก ด ำเนินงำนส ำเร็จตำมแผนน้อยกวำ่ ร้อยละ 60 
4 สูง ด ำเนินงำนส ำเร็จตำมแผนระหว่ำง ร้อยละ 60-70 
3 ปำนกลำง ด ำเนินงำนส ำเร็จตำมแผนระหว่ำง ร้อยละ 71-80 
2 น้อย ด ำเนินงำนส ำเร็จตำมแผนระหว่ำง ร้อยละ 81-90 
1 น้อยมำก ด ำเนินงำนส ำเร็จตำมแผนมำกกว่ำ ร้อยละ 90 

 
- ด้ำนควำมปลอดภัยของบุคลำกร 
ระดับ ควำมรุนแรงของผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมำก มีบุคลำกรได้อันตรำยถึงขั้นเสียชีวิต 
4 สูง มีบุคลำกรได้รับบำดเจ็บสำหสัถึงขั้นพักงำน 
3 ปำนกลำง มีบุคลำกรได้รับบำดเจ็บสำหสัถึงขึ้นหยุดงำน 
2 น้อย มีบุคลำกรได้รับบำดเจ็บรุนแรงต้องรักษำตัวที่โรงพยำบำล 
1 น้อยมำก ไม่มีกำรบำดเจ็บรุนแรงหรือได้รับบำดเจ็บเล็กน้อย 
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- ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ระดับ ควำมรุนแรงของผลกระทบ ค ำอธิบำย 

5 สูงมำก ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) ที่ส ำคัญเกดิควำมเสียหำย
และท ำให้กำรด ำเนินงำนหยดุชะงกันำนเกินกว่ำ 5 วันท ำกำร 

4 สูง ระบบ IT ที่ส ำคัญเกิดควำมเสยีหำยและท ำให้กำรด ำเนินงำน
หยุดชะงัก 2-5 วัน 

3 ปำนกลำง ระบบ IT ที่ส ำคัญเกิดควำมเสยีหำยและท ำให้กำรด ำเนินงำน
หยุดชะงักมำกกว่ำ 4 ช่ัวโมงแต่ไมเ่กิน 24 ช่ัวโมง 

2 น้อย ระบบ IT ที่ส ำคัญเกิดควำมเสยีหำยและท ำให้กำรด ำเนินงำน
หยุดชะงัก 1-4 ช่ัวโมง 

1 น้อยมำก ระบบ IT มีปัญหำและเกิดควำมสญูเสยีเพียงเล็กน้อย 
 

(2) เกณฑ์กำรพิจำรณำโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
ระดับคะแนน ความถี่โดยเฉลี่ย 

5 สูงมำก     มีโอกำสที่จะเกิดขึ้นมำกว่ำ   ร้อยละ 80  
4 สูง           มีโอกำสที่จะเกิดขึ้นระหว่ำง ร้อยละ 70-79 
3 ปำนกลำง  มีโอกำสที่จะเกิดขึ้นระหว่ำง ร้อยละ 60-69 
2 น้อย        มีโอกำสที่จะเกดิขึ้นระหว่ำง ร้อยละ 50-59 
1 น้อยมำก    มีโอกำสที่จะเกิดขึ้นนอ้ยกว่ำ ร้อยละ 50 

 
เกณฑ์ระดับควำมเสี่ยงและควำมหมำย 

สพพ. ได้ก ำหนดควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมำยถึง ประเภทและเกณฑ์ของควำม
เสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้ เพ่ือช่วยให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำย ดังนี้ 
ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน ความหมาย 

ต่ ำ 1-3 ระดบัที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมควำมเสีย่ง ไมต่้องมีกำรจดักำรเพิม่เตมิ 
ปำนกลำง 4-9 ระดับที่พอยอมรับได้ โดยมีกำรติดตำมและควบคุมหรือป้องกันไม่ใหเ้กิด

ควำมเสีย่งพร้อมทั้งมีกำรเฝ้ำระวังไม่ให้ระดับควำมเสีย่งเพิ่มสูงขึ้น 
สูง 10-16 ระดับทีไ่ม่สำมำรถยอมรับได้ โดยต้องมีกำรบริหำรจดักำรหรือมำตรกำร

ควบคุมควำมเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำยและควำมเสี่ยงในกำร
ปฏิบัติงำนลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

สูงมำก 17-25 ระดับทีไ่ม่สำมำรถยอมรับได้และมคีวำมจ ำเป็นต้องรีบเร่งบริหำรจัดกำร
ควำมเสีย่งโดยมีแผนงำนหรือมำตรกำรด ำเนินงำนเพื่อควบคุมหรือแก้ไข
ปัญหำที่เกิดขึ้นโดยใกล้ชิดและรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำยและ
ควำมเสีย่งในกำรปฏิบตัิงำนและอยู่ในระดับท่ียอมรับได้โดยเร็ว  

 
ทั้งนี้ สพพ. จะต้องก ำหนดมำตรกำรควบคุมดูแลแผนงำนที่มีระดับควำมเสี่ยงสูงและสูงมำกเพ่ือไม่ให้เกิด
ควำมสูญเสียหรือจัดกำรควำมสูญเสียให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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ภำพแผนภูมิควำมเสี่ยง 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก

1 2 3 4 5

สูงมาก 5 5 10 15 20 25

สูง 4 4 8 12 16 20

ปานกลาง 3 3 6 9 12 15

น้อย 2 2 4 6 8 10

น้อยมาก 1 1 2 3 4 5

Risk Assessment Matrix

ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้)

ผล
กร

ะท
บ 

(ค
วา

มรุ
นแ

รง
)

ระดับของความเส่ียง  
 

จำกผลกำรระบุควำมเสี่ยงของโครงกำรที่มีนัยส ำคัญ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำมที่ปรำกฏในขั้นตอน
ที่ 3 ซ่ึงเมื่อน ำผลประเมินระดับควำมเสี่ยงของแต่ละด้ำนมำพิจำรณำถึงผลกระทบและควำมถ่ีที่จะเกิดขึ้น
ตำมหลักเกณฑ์ที่กล่ำวข้ำงต้น (ข้ันตอนที่ 4) สรุปได้ดังนี้ 
1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ส าหรับการทบทวนกลยุทธ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ สพพ. 

 ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ การประเมินความเสี่ยง 

 ผลกระทบ โอกาส ระดับความเสี่ยง ล าดับ 

S1 กลยุทธ์เดมิในแผนยุทธศำสตรไ์มส่ำมำรถขับเคลื่อน สพพ. ให้ด ำเนินไป
ในทิศทำงที่สอดคล้องกับนโยบำย ทิศทำงกำรพัฒนำของไทย และ/ หรือ
ประเทศเพื่อนบ้ำน   

5 2 10 สูง 1 

 

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง 
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ส าหรับการทบทวนกลยุทธ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ สพพ. 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก

1 2 3 4 5

สูงมาก 5 S1

สูง 4

ปานกลาง 3

น้อย 2

น้อยมาก 1

ผล
กร

ะท
บ 

(ค
วา

มรุ
นแ

รง
)

ระดับของความเส่ียง

Risk Assessment Matrix

ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้)
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2. ด้านการปฏิบัติงาน (Operational risk) การเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานภายในของ สพพ.  

2.1 โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ  
 

 ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ การประเมินความเสี่ยง 

 ผลกระทบ โอกาส ระดับความเสี่ยง ล าดับ 

S1 ประเทศเพื่อนบ้ำนมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรขอรับควำมช่วยเหลือ  5 1 5 ปำนกลำง 7 
S2 ปัญหำกำรเมืองระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำน  5 1 5 ปำนกลำง 8 
S3 ประเทศเพื่อนบ้ำนเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนโดยเฉพำะกำร

คมนำคมขนส่งทำงถนน ในขณะที่ สพพ. เน้นกำรให้ควำมช่วยเหลือแบบ
กระจำยไปยังสำขำควำมร่วมมืออ่ืนๆ  

5 1 5 ปำนกลำง 9 

S4 เงื่อนไขทำงกำรเงินของ สพพ. มีควำมยืดหยุ่นน้อยกว่ำ หน่วยงำนให้
ควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศอ่ืนๆ ท ำให้ประเทศเพื่อนบ้ำนมี
ทำงเลือกในกำรขอรับควำมช่วยเหลือมำกข้ึน 

4 2 8 ปำนกลำง 5 

O1 กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำ ไมเ่ป็นไปตำมแผนงำนในสัญญำจ้ำง ส่งผลให้กำร
เบิกจ่ำยโครงกำรและที่ปรึกษำล่ำช้ำ  

5 2 10 สูง 2 

O2 เจ้ำหน้ำท่ีใหม่ขำดควำมเข้ำใจในวธิีกำร แนวทำงและขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนท่ีก ำหนดไว ้

5 3 15 สูง 1 

O3 ประเทศเพื่อนบ้ำนด ำเนินกำรนอกเหนือขอบเขตของโครงกำรที่ก ำหนด
ไว้ โดยไม่แจ้ง สพพ. ก่อนด ำเนินกำร  

3 3 9 ปำนกลำง 4 

O4 เหตุสดุวิสยัในระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำรที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินโครงกำร 
เช่น ภัยธรรมชำติ สงครำมกลำงเมือง เป็นต้น 

4 2 8 ปำนกลำง 5 

O5 ฐำนะกำรเงินของประเทศเพื่อนบ้ำนที่ตกต่ ำ 5 2 10 สูง 3 
O6 ไม่สำมำรถจัดประชุมตรวจรับฝ่ำยไทยได้ เนื่องจำกกรรมกำร (ภำยนอก) 

ติดภำรกิจ และประเทศเพื่อนบ้ำนใช้ระยะเวลำในกำรพิจำรณำตรวจรับ
รำยงำนและผลกำรศึกษำ   

4 1 4 ต่ ำ 10 

O7 ไม่มีข้อมลูเพียงพอส ำหรับน ำมำประเมินควำมเสี่ยงรำยประเทศ 3 2 6 ปำนกลำง 6 
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ภาพแผนภูมิความเสี่ยง 

ด้านการปฏิบัติงาน (Operational risk) การเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานภายในของ 
สพพ. ส าหรับโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ  

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก

1 2 3 4 5

สูงมาก 5 S1, S2, S3 O1, O5 O2

สูง 4 O6 S4

ปานกลาง 3 O7 O4

น้อย 2

น้อยมาก 1

Risk Assessment Matrix

ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้)

ผล
กร

ะท
บ 

(ค
วา

มรุ
นแ

รง
)

ระดับของความเส่ียง  
 

2.2 ความพร้อมระบบสารสนเทศในการรับรองการด าเนนิงาน 
 ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ การประเมินความเสี่ยง 

 ผลกระทบ โอกาส ระดับความเสี่ยง ล าดับ 

O1 เกิดภัยพิบตัิ (เช่น น้ ำท่วมขัง/ไฟไหม้อำคำร) หรือ ภำวะฉุกเฉิน (เช่น 
เหตุจลำจล/เหตุประท้วงปิดล้อมบริเวณอำคำร) ท ำให้เข้ำปฏิบตัิงำน  
ณ สพพ. ไมไ่ด ้

5 3 15 สูง 1 

O2 เกิดกำรรบกวนด้ำน ICT เช่น Hack เว็บไซต ์หรือฐำนข้อมูล ท ำให้ขอ้มูล
ขององค์กรเสียหำย 

5 2 10 สูง 2 

 

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง 
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational risk) ความพร้อมระบบสารสนเทศในการรับรองการด าเนินงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก

1 2 3 4 5

สูงมาก 5 O2 O1

สูง 4

ปานกลาง 3

น้อย 2

น้อยมาก 1

ผล
กร

ะท
บ 

(ค
วา

มรุ
นแ

รง
)

ระดับของความเส่ียง

Risk Assessment Matrix

ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้)
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(3) ด้านการเงิน (Financial risk) การพัฒนาเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของโครงการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Project implement risk) การบริหารเงินทุนให้มีสภาพคล่อง
เพียงพอส าหรับใช้จ่ายของ สพพ. อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ การประเมินความเสี่ยง 

ผลกระทบ โอกาส ระดับความเสี่ยง ล าดับ 

F1 ผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย อำจส่งผลกระทบ 
ให้ สพพ. ไม่สำมำรถระดมทุนไดค้รบถ้วน หรืออำจมีต้นทุนทีสู่งเกินไป 

4 4 16 สูง 1 

F2 กำรเปลีย่นแปลงทำงเศรษฐกิจ กำรเมืองของประเทศเพื่อนบ้ำนจนท ำให้ 
ประเทศเพื่อนบ้ำนช ำระหนีไ้ม่ครบถ้วนตำมแผนภำยในเวลำที่ก ำหนด 

5 2 10 สูง 3 

F3 สพพ. มีสภำพคล่องไม่เพียงพอส ำหรับกำรใช้จ่ำย 4 2 8 ปำนกลำง 4 
 
 

 
ภาพแผนภูมิความเสี่ยง 

ด้านการเงิน การพัฒนาเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของโครงการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินและการบริหารเงินทุนให้มีสภาพคล่องเพียงพอส าหรับใช้จ่ายของ สพพ. อย่างมีประสิทธิภาพ 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก

1 2 3 4 5

สูงมาก 5 F2

สูง 4 F3 F1

ปานกลาง 3

น้อย 2

น้อยมาก 1

Risk Assessment Matrix

ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้)

ผล
กร

ะท
บ 

(ค
วา

มรุ
นแ

รง
)

ระดับของความเส่ียง  
 
  



 35 
(4) ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์(Compliance risk: C) และด้านธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ส าหรับ
การระดมทุน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบ ประกาศ แนวทาง และคู่มือที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 

 

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ การประเมินความเสี่ยง 

ผลกระทบ โอกาส ระดับความเสี่ยง ล าดับ 

O1 เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบตัิงำนยังไมม่ีควำมช ำนำญในกำรปฏบิัติงำนตำม พ.ร.บ. 
วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

4 3 12 สูง 2 

C1 ผู้เกี่ยวข้องขำดควำมเข้ำใจในกฎหมำย  5 1 5 ปำนกลำง 3 

C2 ระบบควบคมุภำยในไม่ตอบสนอง เท่ำท่ีควร  5 1 5 ปำนกลำง 4 

C3 กำรตรวจสอบภำยในยังไมต่อบสนอง เท่ำท่ีควร 5 1 5 ปำนกลำง 5 

C4 ระเบียบ สพพ.ฯ ไม่ได้ถูกปรับปรุงให้เข้ำ กับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 5 3 15 สูง 1 

 
ภาพแผนภูมิความเสี่ยง 

ด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance risk) และด้านธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ส าหรับ
การระดมทุน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบ ประกาศ แนวทาง และคู่มือที่เกี่ยวข้องกับ

การให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก

1 2 3 4 5

สูงมาก 5 C1, C2, C3 C4

สูง 4 O1

ปานกลาง 3

น้อย 2

น้อยมาก 1

ผล
กร

ะท
บ 

(ค
วา

มรุ
นแ

รง
)

ระดับของความเส่ียง

Risk Assessment Matrix

ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้)
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ขั้นตอนที่ 5 และ 6 การเลือกวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงและการก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
ส ำหรับแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำรที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง-สูงมำก ที่ต้องก ำหนดมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงของโครงกำรที่มีนัยส ำคัญประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2562 สรุปได้ดังนี้ 
 

(1) ด้ำนกลยุทธ์ (Stategic risk: S) ส ำหรับกำรทบทวนกลยุทธ์ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ 5 ปี ของ สพพ.  
ประเภทของความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ การประเมินความเสี่ยง วิธีบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง 
แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ผลกระทบ โอกาส ระดับความเสี่ยง 

ควำมเสีย่งด้ำนกลยุทธ์ 
(S) 

 - กลยุทธ์เดิมในแผน
ยุทธศำสตร์ไมส่ำมำรถ
ขับเคลื่อน สพพ. ให้ด ำเนินไป
ในทิศทำงที่สอดคล้องกับ
นโยบำยทิศทำงกำรพัฒนำของ
ไทย และ/หรือ ประเทศ 
เพื่อนบ้ำน 

5 2 10 สูง ลด 
ระดับควำมเสี่ยง 

1. ศึกษำ ทบทวน แนวนโยบำย เหตุกำรณ์ส ำคัญ  
ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้ำน  
2. สรุปผลกำรทบทวนกลยุทธ์ภำยใต้ยทุธศำสตร์ 5 ปี ของ สพพ. 
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(2)  ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational risk: O) กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 
(2.1) กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำงวิชำกำร  

ประเภทของความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ การประเมินความเสี่ยง วิธีบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ผลกระทบ โอกาส ระดับความเสี่ยง 

ควำมเสีย่งด้ำนกำร
ปฏิบัติงำน (O) 

- เจ้ำหน้ำท่ีใหม่ขำดควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในวิธีกำร ขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำน คูม่ือกำร
ปฏิบัติงำนไม่เป็นปัจจุบัน 

4 3 12 สูง ลด 
ระดับควำมเสี่ยง 

1. จัดให้มีกำรทบทวนคู่มือหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำนท่ีเกีย่วข้อง
กับภำรกิจหลัก เช่น กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำง
วิชำกำร กำรติดตำมหนี้ กำรเบิกจำ่ยเงิน และให้รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมคู่มือเป็นรำยไตรมำส 

- กำรด ำเนินโครงกำรควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินลำ่ช้ำ 
ส่งผลให้กำรเบิกจ่ำย 
ค่ำก่อสร้ำงและค่ำที่ปรึกษำ
ล่ำช้ำ 

5 2 10 สูง ลด 
ระดับควำมเสี่ยง 

1. จัดท ำแผนติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินและวิชำกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
2. ด ำเนินกำรตดิตำมโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือท่ีอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 7 โครงกำร จ ำนวน 18 ครั้ง 
 

 
(2.2) ควำมพร้อมระบบสำรสนเทศในกำรรองรับกำรด ำเนินงำน 

ประเภทของความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ การประเมินความเสี่ยง วิธีบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ผลกระทบ โอกาส ระดับความเสี่ยง 

ควำมเสีย่งด้ำนกำร
ปฏิบัติงำน (O) 

- ถูกบุกรุกด้ำนเทคโนโลยี ถูก
โจมตโีดยไวรสั (Virus) 
หรือมัลแวร์ (Malware) 

5 2 10 สูง ลด 
ระดับควำมเสี่ยง 

จัดท ำระบบรักษำควำมปลอดภัยดำ้นเทคโนโลยี (Cyber Security) 
และก ำหนดขั้นกำรเข้ำถึงข้อมลู พร้อมทั้งจัดท ำคู่มือเพื่อใช้
ปฏิบัติงำน 

- เกิดภำวะฉุกเฉิน ท ำให้เข้ำ
ปฏิบัติงำน ณ สพพ. ไมไ่ด ้

5 3 15 สูง ลด 
ระดับควำมเสี่ยง 

ทดสอบระบบกำรปฏิบัติงำนในกรณีที่เกิดภำวะฉุกเฉิน 
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(3) ด้ำนกำรเงิน (Financial risk: F) กำรพัฒนำเครื่องมือกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินของโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน (Project 
implement risk) และกำรบริหำรเงินทุนให้มีสภำพคล่องเพียงพอส ำหรับใช้จ่ำยของ สพพ. อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ประเภทของความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ การประเมินความเสี่ยง วิธีบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ผลกระทบ โอกาส ระดับความเสี่ยง 

ควำมเสีย่งด้ำนกำรเงิน 
(F) 

- กำรเปลีย่นแปลงทำงเศรษฐกิจ 
กำรเมืองของประเทศเพื่อนบ้ำน มี
กำรเปลีย่นแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
จนท ำให้ สพพ. ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนได ้

5 2 10 สูง ลด 
ระดับควำมเสี่ยง 

1. พัฒนำเครื่องมือกำรบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

    - จัดท ำ Template กำรตดิตำมสถำนะโครงกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน สถำนะทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองของ
ประเทศเพื่อนบ้ำน 
    - จัดท ำกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของแต่ละโครงกำร 
    - จัดท ำรำยงำนกำรประเมิน Country risk และ Project risk 
เป็นรำยไตรมำส เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำให้ควำม
ช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน 

 ผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำ
ดอกเบี้ย อำจส่งผลกระทบให้ 
สพพ. ไมส่ำมำรถระดมทุนได้
ครบถ้วนหรืออำจมตี้นทุนท่ีสูง
เกินไป 

4 4 16 สูง ลด 
ระดับควำมเสี่ยง 

1. ศึกษำข้อมูลสภำวะเศรษฐกิจ ทิศทำงสภำวะตลำดกำรเงินและ
รำยงำน คพพ. รำยเดือน 

2. จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง Portfolio ของ สพพ. 

ประเทศเพื่อนบ้ำนผิดนดัช ำระหนี ้ 5 2 10 สูง ลด 
ระดับควำมเสี่ยง 

1. จัดท ำแผนกำรติดตำมหนีจ้ำกผู้กู้ ด ำเนินงำนตำมแผนฯ 
และประสำนกับประเทศเพื่อนบ้ำนเพื่อติดตำมหนี้อย่ำงใกล้ชิด 
2. ประสำนกำรเบิกจ่ำยกับส่วนท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงใกล้ชิด 
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(4) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ (Compliance risk: C) และด้ำนธรรมำภิบำล ควำมโปร่งใส ส ำหรับกำรระดมทุน และกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำม
ระเบียบ ประกำศ แนวทำง และคู่มือที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพ่ือนบ้ำน 

ประเภทของความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ การประเมินความเสี่ยง วิธีบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง 

แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

ผลกระทบ โอกาส ระดับความเสี่ยง 

ด้ำนกำรปฏิบัติตำม
กฎเกณฑ์ (Compliance 
risk: C) และด้ำน 
ธรรมำภิบำล 

เจ้ำหน้ำท่ีขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในกำรปฏิบัติงำนตำม พ.ร.บ. วินัย
กำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

4 3 12 สูง ลด 
ระดับควำมเสี่ยง 

1. ศึกษำ วิเครำะห์ พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของ สพพ.  
2. ปรับปรุงและทบทวนระเบียบขอ้บังคับเกี่ยวกับกำรปฏิบตัิงำน
ภำยในของ สพพ. พร้อมทั้งท ำกำรช้ีแจง ท ำควำมเข้ำใจกับเจ้ำหน้ำท่ี
ภำยในองค์กร 

  3. จัดท ำคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ สพพ. ในด้ำนโครงสร้ำง
ควำมสัมพันธ์และแนวปฏบิัติเพื่อสร้ำงควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชอบ
ต่อหน้ำท่ี (accountability) ของคณะกรรมกำร เพื่อสร้ำงคุณคำ่ให้ 
สพพ. มีควำมยั่งยืน 

ระเบียบ สพพ. ฯ ไมไ่ด้ถูกปรับปรงุ
ให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ปัจจบุัน 

5 3 15 สูง ลด 
ระดับควำมเสี่ยง 
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

กิจกรรมที่ 1: ด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) ส ำหรับทบทวนกลยุทธ์ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ 5 ปี ของ สพพ. 
ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุที่อำจจะเกดิขึน้ :     1. กลยุทธ์เดิมในแผนยุทธศำสตร์ไม่สำมำรถขับเคลื่อน สพพ. ให้ด ำเนินไปในทิศทำงทีส่อดคล้องกับนโยบำยทิศทำงกำรพัฒนำของไทย และ/หรือ ประเทศเพื่อนบำ้น 
    

มาตรการ/ขั้นตอน 
ควบคุมความเสี่ยง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 ผลที่คาดว่าจะได้รับ/วิธีการจัดการ 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ศึกษำ ทบทวน แนวนโยบำย เหตุกำรณ์ส ำคัญ  
ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้ำน  
2. สรุปผลกำรทบทวนกลยุทธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 5 ปี ของ สพพ. 

50,000 สนผ.             ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- กลยุทธ์ในแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี ของ 
สพพ. มีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรพัฒนำร่วมกันระหว่ำงประเทศ
ไทย ประเทศเพื่อนบ้ำน และ 
Development Partners 
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย 
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบั  
ปำนกลำง 
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กิจกรรมที่ 2: ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational risk: O) กำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรปฏิบัติงำนกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำงวิชำกำร  
ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุที่อำจจะเกดิขึน้ :    1.  กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำ ไมเ่ป็นไปตำมแผนงำนในสัญญำจ้ำง ส่งผลให้กำรเบิกจ่ำยโครงกำรและที่ปรึกษำล่ำช้ำ 
                              2. เจ้ำหน้ำท่ีใหม่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับขั้นตอนกำรปฏิบตัิงำน 
     

มาตรการ/ขั้นตอน 
ควบคุมความเสี่ยง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 ผลที่คาดว่าจะได้รับ/วิธีการจัดการ 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. จัดท ำแผนปฏิบตัิและติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนของ สพพ. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 
   (1) ก ำหนดแผนปฏิบัติกำรฯ 
   (2) เสนอ ผอ.สพพ. พิจำรณำ 
   (3) ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรฯ 
   (4) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตอ่ ผอ.สพพ. เป็นรำยเดือน 

900,000 สบค.1 
สบค. 2 

            ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- กำรด ำเนินโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร มี
ควำมก้ำวหน้ำเป็นไปตำมแผนงำน 
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย 
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบั  
ปำนกลำง 

2. จัดให้มีกำรทบทวนคู่มือหรือกระบวนกำรปฏิบตัิงำนท่ีเกี่ยวข้อง
กับภำรกิจหลัก เช่น กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำง
วิชำกำร กำรติดตำมหนี้ กำรเบิกจำ่ยเงิน  
   (1) ทบทวนคู่มือหรือกระบวนกำรฯ 
   (2) รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนตำมคู่มือฯ เป็นรำยไตรมำส 

- สอก. 
สบค.1 
สบค. 2 
สบท. 
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กิจกรรมที่ 3: ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational risk: O) กำรเตรียมควำมพร้อมระบบสำรสนเทศในกำรรองรับกำรด ำเนินงำน 
ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุที่อำจจะเกดิขึน้ :     1. ถูกบุกรุกโดยผูไ้ม่ประสงค์ดี กำรถูกโจมตีโดยไวรัส (Virus) หรือมัลแวร์ (Malware)  2. เกิดภำวะฉุกเฉิน ท ำให้เข้ำปฏิบัติงำน ณ สพพ. ไมไ่ด้  

มาตรการ/ขั้นตอน 
ควบคุมความเสี่ยง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 ผลที่คาดว่าจะได้รับ/วิธีการจัดการ 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. จัดท ำระบบรักษำควำมปลอดภยัด้ำนเทคโนโลยี (Cyber 
Security) และก ำหนดขั้นกำรเข้ำถึงข้อมูล พร้อมทั้งจัดท ำคู่มือเพื่อ
ใช้ปฏิบัติงำน 
     (1) แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำรำ่งนโยบำยและแนวปฏิบตัิในกำร
รักษำควำมมั่นคง ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของ สพพ. 
     (2) จัดประชุมคณะท ำงำนฯ เพื่อก ำหนดกำรบรหิำรจดักำร
เข้ำถึงข้อมูลตำมระดับชั้น 
     (3) ด ำเนินกำรจัดส่งนโยบำยและแนวปฏิบตัิในกำรรักษำควำม
มั่นคงปลอดภยัด้ำนสำรสนเทศของ สพพ. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ตรวจสอบควำมถูกต้อง 
     (4) ประกำศใช้นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของ สพพ.  

- สอก.             ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- มีระบบฐำนข้อมลูโครงกำรและระบบ
รักษำควำมปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (Cyber Security) ที่
เหมำะสม 
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย 
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบั  
ปำนกลำง 

2. ทดสอบระบบกำรปฏิบตัิงำนในกรณีที่เกดิภำวะฉุกเฉิน 
(1) ทบทวนองค์ประกอบคณะท ำงำนจัดท ำแผนบริหำรควำม

ต่อเนื่องกำรปฏิบตัิงำนของ สพพ. ให้เป็นปัจจุบัน 
(2) จัดประชุมคณะท ำงำนจำกทุกส ำนัก/ฝ่ำย เพื่อพิจำรณำ

ก ำหนดสถำนกำรณ์ทีต่้องกำรทดสอบตำมแผนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของกำรปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉินของ สพพ. 

(3) ด ำเนินกำรทดสอบตำมแผนฯ 
(4) รำยงำนผลกำรทดสอบฯ ต่อ ผอ.สพพ.  

2,000 สอก.             ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมพร้อมในกำร
ปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉิน 
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย 
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบั  
ปำนกลำง 
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กิจกรรมที่ 4: ด้ำนกำรเงิน (Financial risk) กำรพัฒนำเครื่องมือกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินของโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน (Project implement 
risk) กำรบริหำรเงินทุนให้มีสภำพคล่องเพียงพอส ำหรับใช้จ่ำยของ สพพ. อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุที่อำจจะเกดิขึน้:    
1. กำรเปลีย่นแปลงทำงเศรษฐกิจ กำรเมืองของประเทศเพื่อนบ้ำน มีกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงมีนัยส ำคญั จนท ำให้ สพพ. ไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่

ประเทศเพื่อนบ้ำนได ้
2. ผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย อำจส่งผลกระทบให้ สพพ. ไม่สำมำรถระดมทุนได้ครบถ้วนหรอือำจมีต้นทุนท่ีสูงเกินไป 
3. ประเทศเพื่อนบ้ำนผิดนดัช ำระหนี ้
4. พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลังของรฐั พ.ศ. 2561 อำจส่งผลกระทบกบัทิศทำงกำรระดมทุนในอนำคตของ สพพ. 

มาตรการ/ขั้นตอน 
ควบคุมความเสี่ยง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 ผลที่คาดว่าจะได้รบั/ วิธีการจดัการ 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. พัฒนำเครื่องมือกำรบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

    - จัดท ำ Template กำรตดิตำมสถำนะโครงกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน สถำนะทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองของ
ประเทศเพื่อนบ้ำน 
    - จัดท ำกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของแต่ละโครงกำร 

       - จัดท ำรำยงำนกำรประเมิน Country risk และ Project risk 
เป็นรำยไตรมำส เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำให้ควำม
ช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน 
 
 
 
 
 

- สบค. 1 
สบค. 2 
สนผ. 

            ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- มีข้อมูล Country risk ประกอบกำร
พิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือกับประเทศ
เพื่อนบ้ำนและทรำบถึงสถำนกำรณ์
ควำมเสีย่งของประเทศเพื่อนบ้ำน 
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย 
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบั  
ปำนกลำง 
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มาตรการ/ขั้นตอน 
ควบคุมความเสี่ยง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 ผลที่คาดว่าจะได้รบั/ วิธีการจดัการ 

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. มีกำรติดตำมสภำวะเศรษฐกิจ กำรเงินและตลำดกำรเงินอย่ำงใกล้ชิด 
   (1) ศึกษำข้อมูลสภำวะเศรษฐกิจ ทิศทำงสภำวะตลำดกำรเงินและ
รำยงำน คพพ. รำยเดือน 
   (2) จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะหค์วำมเสีย่ง Portfolio ของ สพพ. 
   (3) จัดท ำแผนและรูปแบบกำรระดมทุนส ำหรับโครงกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

- สบท.             ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- มีข้อมูลควำมเสี่ยงของ Portfolio 
เพื่อใช้ในกำรบริหำรด้ำนกำรเงิน 
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย 
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบั  
ปำนกลำง 

3. จัดท ำแผนกำรติดตำมหนี้จำกผูกู้้ ด ำเนินงำนตำมแผนฯ 
และประสำนกับประเทศเพื่อนบ้ำนเพื่อติดตำมหนี้อย่ำงใกล้ชิด 

- สบท.             ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- ด ำเนินกำรบรหิำรจดักำรหนีไ้ด้อย่ำง
ถูกต้อง ครบถ้วน ภำยในเวลำที่ก ำหนด 
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย 
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบั  
ปำนกลำง 
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กิจกรรมที่ 5: ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ (Compliance risk: C) และด้ำนธรรมำภิบำล ควำมโปร่งใส ส ำหรับกำรระดมทุน และกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำม
ระเบียบ ประกำศ แนวทำง และคู่มือที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพ่ือนบ้ำน 
ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุที่อำจจะเกดิขึน้:   1. เจ้ำหน้ำท่ีขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบตัิงำนตำม พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561   

 

มาตรการ/ขั้นตอน 
ควบคุมความเสี่ยง 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 ผลที่คาดว่าจะได้รับ/  
วิธีการจัดการ 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ศึกษำ วิเครำะห์ พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรด ำเนินงำนของ สพพ. 

- สอก. / 
สบท. 

            ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- เพื่อใหเ้จ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำม
กฎหมำยที่เกีย่วข้องกับ
กำรด ำเนินงำน 
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย 
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่
ในระดับปำนกลำง 

2. ปรับปรุงและทบทวนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนภำยในของ สพพ. พร้อม
ท้ังท ำกำรชี้แจง ท ำควำมเข้ำใจกับเจ้ำหน้ำท่ีภำยในองค์กร 

- สอก.             

3. จัดท ำคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของ สพพ. ในด้ำนโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์และ 
แนวปฏิบัติเพ่ือสร้ำงควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ี (accountability) ของ
คณะกรรมกำร เพ่ือสร้ำงคุณค่ำให้ สพพ. มีควำมยั่งยืน 

- ฝ่ำย
ส่งเสริม

ประสิทธิภำพ
องค์กร 

            

 
  




