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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
(องคการมหาชน)
กันยายน 2557

2
บทสรุปผูบริหาร
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) (สพพ.)
การบริหารความเสี่ยงมีความสําคัญและมีความจําเปนในการปองกันและควบคุมปญหาในดาน
ตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณที่ไมแนนอนซึ่งจะสงผลกระทบตอความสําเร็จขององคกรโดยรวม
สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) (สพพ.)
ไดทําการศึกษาแนวทางการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงจากกรอบแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of
Sponsoring Organization of the Tread way Commission) สรุปไดดังนี้
1. ก.พ.ร. กําหนดใหหนวยงานตองวิเคราะหและบริหารจัดการความเสี่ยงในแตละประเด็น
ยุทธศาสตรอยางนอยประเด็นยุทธศาสตรละ 1 แผนงานหรือโครงการ มาดําเนินการจัดการความเสี่ยง
เพื่อจัดการกับเปลี่ยนแปลงที่อาจสงผลกระทบตอความสําเร็จหรือการบรรลุเปาหมายของโครงการ
2. การกําหนดขั้นตอน หลักเกณฑการวิเคราะห ประเมินและจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO
2.1 กําหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยง
2.2 ระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล 10 องคประกอบ ดังนี้ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
การตอบสนอง ความรับผิดชอบ ความโปรงใส การมีสวนรวม การกระจายอํานาจ นิติธรรม ความเสมอ
ภาค และการมุงฉันทามติ
2.3 ประเมินความเสี่ยง โดยใชเกณฑมาตรฐานระดับความเสี่ยง ที่เกิดจากการคํานวณการให
คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ x โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ซึ่งแบงไดเปน 4 ระดับ ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
ต่ํา
ปานกลาง

ระดับคะแนน
(โอกาส x ผลกระทบ)
1-3
4-9

สูง

10-16

สูงมาก

17-25

ความหมาย
ระดับที่ยอมรับได โดยไมตองควบคุมความเสี่ยง ไมตองมีการจัดการเพิ่มเติม
ระดับที่พอยอมรับได โดยมีการติดตามและควบคุมหรือปองกันไมใหเกิดความเสีย่ ง
พรอมทั้งมีการเฝาระวังไมใหระดับความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น
ระดับที่ไมสามารถยอมรับได โดยตองมีการบริหารจัดการหรือมาตรการควบคุมความ
เสี่ยงเพื่อไมใหเกิดความเสียหายและความเสี่ยงในการปฏิบัติงานลดลงและอยูใน
ระดับที่ยอมรับได
ระดับที่ไมสามารถยอมรับไดและมีความจําเปนตองรีบเรงบริหารจัดการความเสีย่ ง
โดยมีแผนงานหรือมาตรการดําเนินงานเพื่อควบคุมหรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดย
ใกลชิดและรวดเร็ว เพื่อไมใหเกิดความเสียหายและความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและ
อยูในระดับที่ยอมรับไดโดยเร็ว
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2.4 ระบุความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง และจัดการกับความเสี่ยงในแตละดาน
(1) นําความเสี่ยงที่ไดวิเคราะหตามหลักธรรมาภิบาล มาพิจารณาตามประเภทความเสี่ยง
ประกอบดวย ดานกลยุทธ/นโยบาย ดานการปฏิบัติงาน ดานการเงิน และดานกฎระเบียบ
(2) ประเมินระดับความเสี่ยงตามเกณฑการพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบและ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(3) กําหนดกลยุทธจัดการกับความเสี่ยง ไดแก การหลีกเลี่ยง การควบคุม การยอมรับ
และการถายโอนความเสี่ยง
(4) จัดทําแผนภูมิความเสี่ยงเพื่อชวยใหสามารถวางแผนการบริหารไดอยาทั่วถึง
2.5 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
2.6 การสื่อสารดานการบริหารความเสี่ยง
2.7 การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยงตางๆ
3. สําหรับการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สพพ. ไดกําหนดวัตถุประสงคการบริหาร
ความเสี่ยง คือ เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีการใช
ทรัพยากรเปนไปอยางประหยัดและคุมคา ลดความเสี่ยงหรือความเสียหายดานการเงิน และดานอื่นๆ ที่
อาจเกิดขึ้นในองคกร
4. สพพ. ไดทําการคัดเลือกโครงการที่มีนัยสําคัญในการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 โดยพิจารณาความสอดคลองของประเด็นยุทธศาสตรและงบประมาณ/คาใชจายสูงสุดของแตละ
ยุทธศาสตร เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งพบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.
2558 มีโครงการที่มีความสําคัญ จํานวน 4 โครงการ ประกอบดวย
4.1 โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศเพื่อนบาน
4.2 โครงการทบทวนขั้นตอนและกระบวนการใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบาน
4.3 โครงการจัดหาเงินทุนใหเพียงพอ
4.4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความตอเนื่องในการดําเนินงาน
5. แผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สรุปไดดังนี้
5.1 โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศเพื่อนบาน
ผูรับผิดชอบ: สํานักบริหารโครงการ
(1) ความเสี่ยงที่มีระดับสูง แยกตามประเภทความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงดานการเงิน (F) ไดแก การไมไดรับจัดสรรงบประมาณ ทําใหไมสามารถ
ดําเนินโครงการไดตามวัตถุประสงค
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2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (O) ไดแก การประชาสัมพันธขอมูลและขาวสารไม
ถูกตอง จํานวนโครงการใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบานไมไดตามเปาหมาย โครงการที่แลวเสร็จไม
มีคุณภาพและไมครบถวนตามขอบเขตของโครงการ
3) ความเสี่ยงดานกฎ ระเบียบ (C) ไดแก ขอบังคับ แนวทาง กระบวนการไมทันสมัย
เปนอุปสรรคกับการปฏิบัติงาน เจาหนาที่ขาดความรู ความเขาใจในเรื่องกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ
(2) การจัดการความเสี่ยง ไดนํากลยุทธการควบคุมความเสี่ยงมาใช โดยมีการดําเนิน
มาตราการควบคุมความเสี่ยง ดังนี้
1) จัดทําแผนการใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบาน
2) จัดทําแนวทางการใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบาน
3) จัดทําฐานขอมูลโครงการ
4) จัดทําแผนติดตามความกาวหนาของโครงการ
5.2 โครงการทบทวนขั้นตอน กระบวนการใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบาน
ผูรับผิดชอบ: สํานักความชวยเหลือทางวิชาการ
สํานักบริหารโครงการ
สํานักนโยบายและแผน
สํานักบริหารเงินทุน
(1) ความเสี่ยงที่มีระดับสูง แยกตามประเภทความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงดานการเงิน (F) ไดแก การไมไดรับจัดสรรงบประมาณ ทําใหไมสามารถ
ดําเนินโครงการไดตามวัตถุประสงค
2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (O) ไดแก การดําเนินงานลาชากวาแผนงาน
(2) การจัดการความเสี่ยง ไดนํากลยุทธการควบคุมความเสี่ยงมาใช โดยมีการดําเนิน
มาตราการควบคุมความเสี่ยง ดังนี้
1) จัดทําแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน
2) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการและติดตามความกาวหนาของการดําเนิน
โครงการ
5.3 โครงการจัดหาเงินทุนใหเพียงพอ
ผูรับผิดชอบ: สํานักบริหารเงินทุน
(1) ความเสี่ยงที่มีระดับสูง แยกตามประเภทความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงดานการเงิน (F) ไดแก ขาดสภาพคลอง การบริหารหนี้ในสวนที่ สพพ. กู
จากสถาบันการเงิน ดอกเบี้ยปรับเพิ่มสูงขึ้นทําให สพพ. รับภาระชดเชยดอกเบี้ยสูงกวาอัตราที่เหมาะสม
2) ความเสี่ยงดานกลยุทธ/นโยบาย (S) ไดแก การกําหนดนโยบายดานการเงิน
ผิดพลาดทําใหมีปญหาเรื่องสภาพคลอง
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(2) การจัดการความเสี่ยง ไดนํากลยุทธการควบคุมความเสี่ยงมาใช โดยมีการดําเนิน
มาตราการควบคุมความเสี่ยง ดังนี้
1) จัดทําประมาณการกระแสเงินสดเปนประจําทุกเดือน
2) จัดทําคําของบประมาณ และจัดหาทุนอื่นนอกเหนือจากเงินงบประมาณ
3) จัดทําแผนการใชเงินป 2558 แผนการชําระหนี้ เรียกเก็บหนี้ และแผนสํารองใน
กรณีที่ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ
4) ติดตามสภาวะตลาดการเงินอยางใกลชิด
5) ประเมินสถานะทางการเงินของ สพพ. เปนรายไตรมาส
5.4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความตอเนื่องในการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ: สํานักอํานวยการ
(1) ความเสี่ยงที่มีระดับสูง แยกตามประเภทความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (O) ไดแก อัตราการลาออกสูง การปฏิบัติงานขาด
ความตอเนื่อง การฝกอบรมไมสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
2) ความเสี่ยงดานกลยุทธ/นโยบาย (S) ไดแก นโยบายการพัฒนาบุคลากรและ
โครงสรางผลตอบแทนไมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
(2) การจัดการความเสี่ยง ไดนํากลยุทธการควบคุมความเสี่ยงมาใช โดยมีการดําเนิน
มาตราการควบคุมความเสี่ยง ดังนี้
1) จัดทําระบบพี่เลี้ยง (Mentor)
- มีการติดตามสาเหตุที่แทจริงของการลาออก
- คัดเลือกเจาหนาที่เพื่อเปนพี่เลี้ยงในดานตางๆ สําหรับบุคลากรใหม
2) จัดทําแนวทางการดําเนินงานและแผนพัฒนาบุคลากร
3) สนับสนุนใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานรวมกันอยางมีความสุขและไดผลตอบแทนใน
อัตราที่เหมาะสม
4) มีการฝกอบรมใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติหนาที่ทดแทนกันได
5) จัดทําคูมือในการปฏิบัติงานและจัดทําฐานขอมูลการดําเนินงานของทุกสํานัก
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บทที่ 1
บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กําหนดให
สวนราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกํากับของราชการฝายบริหารจัดทําแผนปฏิบัติงานไวเปนการ
ลวงหนา เพื่อใหการบริหารงานบรรลุเปาหมายตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี ไดแก
(1) เกิดผลประโยชนสุขของประชาชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา
(4) ไมมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการไดทันตอสถานการณ
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
(7) มีการประเมินผลราชการอยางสม่ําเสมอ
วัตถุประสงคหลักของการบริหารองคกรที่ดี คือการติดตาม กํากับ ควบคุม และดูแลใหมีการจัด
กระบวนการเพื่อใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ ตรงเปาหมายคุมคาและประหยัด เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอผูมีสวนเกี่ยวของ ดังนั้นสิ่งที่เปนรากฐานที่จะชวยใหมีการกํากับดูแลองคกรที่ดีขึ้น ประกอบดวย
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554
ขอ 6 กําหนดใหผูรับตรวจ (สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน)
(สพพ.)) รายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับ
การควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปงบประมาณ ในการจัดทํารายงาน
ควบคุมภายในมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิด
(1) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน รวมทั้งการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกัน
การรั่วไหลสูญเสีย และการทุจริต (Operation)
(2) ความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน (Financial report)
(3) การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ (Compliance)
สพพ. เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการสราง
ความสัมพันธและความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานโดยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมกัน ซึ่งในการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุภารกิจ พันธกิจ วัตถุประสงคการจัดตั้งเปนการทําใหนโยบายดานการตางประเทศ
สําเร็จ และประเทศไทยเปนที่ยอมรับกับมิตรประเทศตางๆ
ทั้งนี้ ภายใตสภาวะการณที่ไมแนนอนที่อาจจะสงผลตอการปฏิบัติงานขององคกรไมบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงค อันเนื่องจากภัยคุกคาม ปญหา อุปสรรคตางๆ และทําใหสูญเสียโอกาสในการ
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สรางประโยชนใหกับประเทศไทยในเรื่องดังกลาวได ดังนั้น สํานักงานจึงใหความสําคัญในการจัดทํา
รายงานควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงขององคกร ตามมาตรฐานของ Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO และตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ
บริหารปจจัยความเสี่ยงตางๆ และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานในดานตางๆ ใหอยูในระดับที่เหมาะสม
ยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยไมมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับองคกร
2. นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เพื่อใหการปฏิบัติงานของ สพพ. มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดําเนินงานและมีการใช
ทรัพยากรรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือ การทุจริต และองคกรมีความนาเชื่อถือทางดานการเงินและรายงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาล สํานักงานจึง
ตองมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององคกรที่สรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล
วาการดําเนินงานของ สพพ. ตามนัยที่กลาวขางตนเปนไปตามตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดตั้งสํานักงานโดยมีการควบคุมสภาพแวดลอม การ
ประเมินความเสี่ยง การกํากับและติดตามผลการปฏิบัติงาน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. แนวทางการปฏิบัติดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
3.1 มาตรการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในจะตองมีผูรับผิดชอบทั้งในระดับเจาหนาที่
ฝายบริหาร และในรูปคณะกรรมการ
3.2 มาตรการควบคุมความเสี่ยงและควบคุมภายในเปนสวนหนึ่งของงานและวัฒนธรรมขององคกร
ซึ่งจะตองมีการปฏิบัติและกํากับ ดูแลติดตามอยางตอเนื่อง
4. ประโยชนของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
4.1 การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
4.2 องคกรสามารถจัดการกับปญหาอุปสรรคในสถานการณที่ไมคาดคิดหรืออาจทําใหองคกรเกิด
ความเสียหายไดทันเหตุการณ
4.3 การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคา
4.4 ขอมูลและรายงานทางการเงินถูกตองครบถวนและเชื่อถือไดสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ
ทางดานการบริหารและการสื่อสารได
4.5 การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ที่วางไว
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บทที่ 2
ขอมูลพื้นฐานของหนวยงานและผูรับผิดชอบ
1. ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
1.1 วัตถุประสงคการจัดตั้งองคกร
สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) (สพพ.)
เปนหนวยงานของรัฐอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่
17 พฤษภาคม 2548 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สพพ. พ.ศ. 2548 ทําหนาที่ในการใหความชวยเหลือ
ทางการเงินและทางวิชาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแกรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาล
ประเทศเพื่อนบาน รวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห วิจัย
และจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรือการดําเนินนโยบายและมาตรการการรวมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน และประสานการใชอํานาจหนาที่หรือการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ
องคการ หรือหนวยงานในประเทศหรือตางประเทศ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของเพื่อบูรณาการการรวมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
1.2 วิสัยทัศน (Vision)
เปนองคกรนําในภูมิภาคในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบานเพื่อขยาย
โอกาสทางการคาและการลงทุนรวมกันของไทยและประเทศเพื่อนบาน
1.3 พันธกิจ (Mission)
(1) สนับสนุนนโยบายภาครัฐการใหความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานใหเกิด
ความยั่งยืนดวยการใหความรวมมือดานการเงินและวิชาการโดยคํานึงถึงประโยชนทางการคาและการ
ลงทุนรวมกัน ภายใตการพึ่งพาเงินงบประมาณจากภาครัฐใหนอยที่สุด
(2) บูรณาการกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทสและตางประเทศ ดวยการ
เปนหุนสวนรวมพัฒนาเพื่อสงเสริมการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังมคมในภูมิภาค
(3) พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการโครงการที่ดําเนินงานรวมกับประเทศเพื่อนานและ
พัฒนาการมีสวนรวมของภาคเอกชน
(4) เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององคกรโดยการพัฒนาบุคลากร ระบบงาน
และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับการใหบริการสูมาตรฐานสากล
1.4 ยุทธศาสตร 3 ป ของ สพพ. (พ.ศ. 2558-2560)
(1) รวมมือกับองคกรภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในภูมิภาค
(2) พัฒนาความรวมมือดานการเงินและวิชาการแกประเทศเพื่อนบาน
(3) บริหารการเงินใหมั่นคงเพียงพอตอการดําเนินงาน
(4) พัฒนาสูการเปนองคกรแหงธรรมภิบาลและการเรียนรู
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ตารางแสดงยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และโครงการของ สพพ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

1.รวมมือกับองคกร
ภาครัฐและเอกชนทั้ง
ในและตางประเทศใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในภูมภิ าค

G1 เพื่อใหความ
รวมมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบานสอดคลอง
กับแนวนโยบายของ
ภาครัฐ รัฐบาล
ประเทศเพื่อนบาน
และกรอบความ
รวมมือในภูมภิ าค

S1 บูรณาการกับ
หนวยงานภาครัฐของ
ไทยและประเทศเพื่อน
บาน เพื่อจัดทําแผน
ความรวมมือกับ
ประเทศเพื่อนบานให
ชัดเจน สอดคลองกับ
นโยบายการพัฒนา
ประเทศ

โครงการ/กิจกรรม

P1 ถายทอดความรูใหแก
เจาหนาที่ประเทศเพื่อนบาน
P2 การใหความชวยเหลือ
ทางวิชาการ
P3 การใหความชวยเหลือ
ทางการเงินแกประเทศ
เพื่อนบาน
P4 การจัดทําแผนการให
ความชวยเหลือทางดาน
การเงินและวิชาการแก
G2 เพื่อใหความ
S2 บูรณาการกับ
ประเทศเพื่อนบาน
รวมมือเปนไปอยางมี ภาคเอกชนทั้งในและ
P5 สนับสนุนการ
ประสิทธิภาพไมมี
ตางประเทศ เพื่อให
ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความซ้ําซอน
ความรวมมือกับ
ทางดานเศรษฐกิจและการ
สอดคลองกับกรอบ ประเทศเพื่อนบานเอื้อ
ขนสงตามแนวเสนทาง
ความรวมมือตางๆ ตอการคาและการ
P6 การปรับปรุงระบบการ
ในภูมิภาค
ลงทุนระหวางประเทศ
เก็บขอมูลโครงการของ
S3 มีสวนรวมในการ สพพ.
ผลักดันนโยบายและ
ทํางานรวมกับกรอบ
ความรวมมือตางๆ ใน
ภูมิภาค
S4 รวมมือกับองคกร
พัฒนาอื่นทั้งในและ
ตางประเทศในการให
ความรวมมือกับ
ประเทศเพื่อนบานเพื่อ
ประสานกําลังและ
ไมใหเกิดความซ้ําซอน

ความสอดคลอง
กับกลยุทธ
S4
S4
S1 / S2 / S4

S1

S3 / S4

S4
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เปาประสงค

กลยุทธ

2. พัฒนาความ
รวมมือดานการเงิน
และวิชาการแก
ประเทศเพื่อนบานให
มีคุณภาพได
มาตรฐานสากล

G3 เพื่อใหความรวมมือ
ทางการการเงินและวิชาการ
แกประเทศเพื่อนบานมี
ประสิทธิภาพ ได
มาตรฐานสากล รวมทั้ง
ตอบสนองความตองการของ
ประเทศเพื่อนบานและผูมสี วน
ไดเสีย

S5 พัฒนากระบวนการ
และมาตรฐานในการ
ดําเนินงานโครงการใหมี
ประสิทธิภาพในระดับ
สากล

โครงการ/กิจกรรม

P7 แนวทางการให
ความชวยเหลือแบบ
TA Loan
P8 ทบทวน
หลักเกณฑ/
แนวทาง/ขั้นตอน
S6 ขยายการใหความ
กระบวนการให
รวมมือทั้งในมิติของ
ความชวยเหลือทาง
ประเภทโครงการและ
วิชาการ
พื้นที่
P9 กําหนด
หลักเกณฑการเขา
S7 พัฒนานวัตกรรมการ รับการถายทอด
ใหความรวมมือทาง
ความรู
การเงิน รวมทั้งสงเสริม P10 การทบทวน
การมีสวนรวมของ
สัดสวนการประเมิน
ภาคเอกชน
ขอเสนอทางดาน
เทคนิค
S8 ประชาสัมพันธเชิงรุก P11 จัดทําราคา
เพื่อใหผูมีสวนไดเสีย
กลางในการจางที่
เขาใจบทบาทและ
ปรึกษาเพื่อใชในการ
ผลงานของประเทศไทย จางที่ปรึกษาสําหรับ
ในโครงการใหความ
การใหความ
รวมมือและผลประโยชน ชวยเหลือทาง
รวมกันในภูมภิ าค
วิชาการของ สพพ.
โดยอิงกับราคากลาง
ของราชการ
P12 กิจกรรม
สงเสริมการพัฒนา
ชุมชนควบคูไปกับ
การดําเนินโครงการ

ความ
สอดคลองกับ
กลยุทธ
S5 / S6 / S7

S5

S5

S5

S5

S8
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ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

โครงการ/กิจกรรม

3. บริหารการเงินให
มั่นคง เพียงพอ ตอ
การดําเนินงาน

G4 มีเงินทุนเพียง
พอที่จะสนับสนุนการ
ดําเนินงานใหบรรลุ
ภารกิจ

S9 เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารเงินทุน โดยมีการวาง
แผนการบริหารเงินทุนที่เปน
มาตรฐาน ภายใตความเสี่ยงที่
ยอมรับได

P13 บริหารเงินโครงการ
P14 จัดทําแผนการชําระ
หนี้
P15 จัดหาแหลงเงินทุน
อื่นนอกเหนือจากการรับ
จัดสรรเงินงบประมาณ
P16 แนวทางการจัดหา
ทุนใหเพียงพอกับการใช
จาย

G5 ลดการพึ่งพาเงิน
งบประมาณจาก
ภาครัฐ

S10 บริหารจัดการหนี้อยางมี
ประสิทธิภาพ
S11 พัฒนาระบบฐานขอมูล
ทางการเงินและระบบสํารอง
ฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
S12 ทบทวนและกําหนด
เงื่อนไขทางการเงิน รวมทั้ง
อัตราดอกเบีย้ คาธรรมเนียม
และเงื่อนไขอื่นใหหลากหลาย
และเหมาะสมกับสภาวะ
แวดลอมในภูมิภาค
S13 พัฒนารูปแบบหรือแนว
ทางการจัดหาทุน รวมทั้งการ
หาหุนสวนทั้งองคกรพัฒนา
อื่นๆ และภาคเอกชนเพื่อ
สนับสนุนการขยายความ
รวมมือแกประเทศเพื่อนบาน

ความ
สอดคลองกับ
กลยุทธ
S9 / S11
S10
S9 / S13

S9 / S12
/S13

12
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เปาประสงค

กลยุทธ

4. พัฒนาสูการเปน
องคกรแหงธรรมาภิ
บาลและการเรียนรู

G6 สามารถบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอยาง
มีประสิทธิภาพ

S14 พัฒนาระบบการทํางาน
ขององคกรเพื่อมุงสูการเปน
องคกรแหงการเรียนรู

G7 เพื่อสรางบุคลากร
ใหมีสมรรถนะในการ
ดําเนินงานแตละดาน
ควบคูไปกับธรรมาภิ
บาล
G8 เพื่อพัฒนาระบบ
การทํางานภายใน
องคกรอยางตอเนื่อง

โครงการ/กิจกรรม

P17 การพัฒนา
ประสิทธิภาพและ
ความตอเนื่องในการ
ดําเนินงาน
S15 พัฒนามาตรฐานเพื่อ
P18 กิจกรรมเชื่อม
สงเสริมขวัญกําลังใจ และ
ความสัมพันธโดย
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
เนนระหวางหัวหนา
ใหกับบุคลากร
งานกับเจาหนาที่
(Team Building)
S16 ปรับปรุงโครงสราง
P19 การจัดทําคูม ือ
องคกร อัตรากําลังและความ การปฏิบัติงาน/
เชี่ยวชาญที่ตองการใหมีความ Work Flow
เหมาะสมเพื่อรองรับพันธกิจ P20 โครงการ ศุกร
สุข สุด (Happy
S17 พัฒนาบุคลากรใหเปนมือ Friday)
อาชีพในการปฏิบัติงานทุกสาย P21 พัฒนา
งาน ควบคูไปกับความมี
เทคโนโลยี
คุณธรรมและจริยธรรม
สารสนเทศ
S18 พัฒนาระบบการทํางาน
ขององคกรโดยใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เอื้อตอการทํางานที่
มีประสิทธิภาพ
S19 เปดเผยขอมูลโครงการที่
ดําเนินงานในประเทศเพื่อน
บานตอสาธารณะอยาง
เพียงพอและเหมาะสมและ
เอื้อตอการดําเนินงานของ
ภาคเอกชน

ความ
สอดคลองกับ
กลยุทธ
S14 / S17 /
S19

S14 / S15 /
S16 / S17

S14 / S19

S15

S18
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1.5 โครงสรางองคกร
สพพ. เปนองคการมหาชน บริหารและดําเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารสํานักงานความ
รวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (คพพ.) และผูอํานวยการ สพพ. โดยมีโครงสรางองคกรและ
อัตรากําลังจํานวน 45 อัตรา ดังนี้

2. ผูรับผิดชอบ
คพพ.ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ. เพื่อกําหนดนโยบายและแนวทางใน
การบริหารความเสี่ยงของ สพพ. โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ตามคําสั่ง คพพ. ที่ 9/2557 ซึ่ง
สรุปไดดังนี้
องคประกอบ
(1) นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
ประธานอนุกรรมการ
รองปลัดกระทรวงการคลัง
(2) นางปทมา เธียรวิศิษฎสกุล
อนุกรรมการ
ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(3) นางพิลาสลักษณ ยุคเกษมวงศ
อนุกรรมการ
ผูอํานวยการสํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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(4) นายณัฐการ บุญศรี
อนุกรรมการ
ผูอํานวยการสวนพัฒนาตราสารหนี้รัฐบาล
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
(5) ผูอํานวยการ สพพ.
อนุกรรมการ
(6) นายพีรเมศร วุฒิธรเนติรักษ
เลขานุการ
รองผูอํานวยการ สพพ.
(7) นายกีรติ เวฬุวัน
ผูชวยเลขานุการ
ผูอํานวยการสํานักบริหารเงินทุน
อํานาจหนาที่
(1) กําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
(2) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ คพพ. มอบหมาย
3. ขั้นตอนดําเนินงาน
ตามหลักเกณฑการบริหารความเสี่ยงองคกรและควบคุมภายในตามมาตรฐาน Committee of
Sponsoring Organization of the Tread Way Commission (COSO) มีกระบวนการและขั้นตอน
ดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในใหอยูในระดับที่เหมาะสมดังตอไปนี้
(1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร
(2) การกําหนดเปาหมายบริหารความเสี่ยง
(3) การระบุความเสี่ยงตางๆ (ดานกลยุทธ ดานการดําเนินงาน ดานการเงิน และดานการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย)
(4) การประเมินความเสี่ยง
(5) กลยุทธที่ใชในการจัดการกับแตละความเสี่ยง
(6) กิจกรรมบริหารความเสี่ยง
(7) ขอมูลและการสื่อสารดานการบริหารความเสี่ยง
(8) การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยงตางๆ

15

บทที่ 3
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณที่ไมพึงประสงคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและสงผล
กระทบหรือกอใหเกิดความเสียหายแกองคกรทั้งทางตรงและทางออม ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ประกอบดวย ดานกลยุทธ การเงิน การดําเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ความเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายทั้งที่เปนตัวเงินและ
ไมเปนตัวเงินมีสาเหตุสําคัญจาก 2 ปจจัยหลัก ไดแก
1. ปจจัยภายใน เชน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คุณภาพและจริยธรรมของบุคลากร ระเบียบและ
ขอบังคับของ สพพ. เปนตน
2. ปจจัยภายนอก เชน นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ สภาวะ
แวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ เปนตน
การบริหารความเสี่ยง เปนแนวทางหนึ่งในการปองกันปญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร ซึ่งสงผลกระทบตอ
การดําเนินงานขององคกร รวมทั้งเปนเครื่องมือหนึ่งที่องคกรนํามาใชในการวางแผนการดําเนินธุรกิจเพื่อ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการปจจัยตางๆ เพื่อควบคุมกิจกรรม และ
กระบวนการดําเนินงานดานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุของระดับผลกระทบและโอกาสที่จะทําใหเกิดความ
เสียหาย ใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได และควบคุมได รวมทั้งตรวจสอบไดอยางเปนระบบ ทั้งนี้ การ
บริหารความเสี่ยงจะยึดภารกิจหลักและเปาหมายของสํานักงานตามยุทธศาสตรของ สพพ. เปนสําคัญ
ควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผูกํากับดูแลฝายบริหารและบุคลากรทุกกระดับของของ
องคกรกําหนดใหมีขึ้นเพื่อใหมีความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค ดังตอไปนี้
1. การดําเนินงาน (Operaton: O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตขององคกร
2. การรายงานทางการเงิน (Financial: F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดทําขึ้นเพื่อใชภายใน
และภายนอกองคกร เปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ (Compliance: C) ไดแกการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคกร รวมทั้ง
การปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่องคกรไดกําหนดขึ้น
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ สพพ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มี
ขั้นตอนการดําเนินงานสรุปได ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร และทบทวนผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
2. ทําความเขาใจกับยุทธศาสตร แผนงาน เปาหมายและภารกิจขององคกร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 รวมถึงการศึกษาโครงสรางการควบคุมภายใน
3. วิเคราะหขั้นตอนของแผนงาน และระบุความเสี่ยง รวมถึงสาเหตุของความเสี่ยง
4. ประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอความสําเร็จของยุทธศาสตร
ของ สพพ. รวมถึงจัดทําสรุปผลและทําเอกสารการประเมินควบคุมภายใน
5. การเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง
6. จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ สพพ. และการนําแผนไปสู
การปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
7. สื่อสารขอมูลดานการบริหารความเสี่ยง
8. ติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยง
ความเสี่ยงและผลกระทบตามแผนการปฏิบัติงาน ของ สพพ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
สามารถระบุความเสี่ยงในดานตางๆ ดังตอไปนี้
(1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ/นโยบาย (Strategic Risk: S)
ความเสี่ยงดานกลยุทธ/นโยบาย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธและ
แผนดําเนินงาน ที่ นําไปปฏิบัติไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอก
อันสงผลกระทบตอ การบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ หรือสถานะขององคกร
(2) ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operation Risk: O)
ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจาก
การ กํากับดูแลกิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองคกรและขาดการควบคุมทีด่ ี โดยอาจ
เกี่ยวของกับ กระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ หรือเหตุการณภายนอก
(3) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F)
ความเสี่ยงดานการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการบริหารจัดการดานการเงินและ
งบประมาณผิดพลาด เชน การเบิกจายเงินไมเปนไปตามระเบียบขอบังคับและขั้นตอนปฏิบัติที่กําหนดไว
บริหารสภาพคลองไมพอเพียง และการบริหารจัดการชําระหนี้ไมสอดคลองกับความผันผวนของสภาวะ
อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน
(4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Risk: C)
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ หมายถึง กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่มีอยูไม
ทันสมัย และเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน
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มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มี 5 องคประกอบ ดังนี้
1. สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment) เชน ความซื่อสัตย จริยธรรม การ
พัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร การกํากับดูแลองคกร รูปแบบการบริหารองคกร โครงสราง
องคกร การมอบอํานาจ การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ วิธีการบริหารงานบุคคล เปนตน
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในจะเกิด
จากปจจัยภายในซึ่งอยูภายใตการควบคุมของฝายบริหาร เชน ความเสี่ยงจากการจัดซื้อพัสดุในราคาแพง
แตคุณภาพต่ํา เปนตน
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เชน การกําหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
การสอบทาน การควบคุมประมวลผลขอมูล การอนุมัติ การดูแลปองกันทรัพยสิน การแบงแยกหนาที่
การจัดทําเอกสารหลักฐาน เปนตน
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) เชน องคกรจะตองมี
ขอมูลที่ไดผานการประมวลผลที่มีความหมายและเปนประโยชนตอการใชงาน (สารสนเทศ) รวมถึงมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางบุคลากรที่เหมาะสม (การสื่อสาร)
5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) เชน กําหนดใหมีการติดตามผลในระหวางการ
ปฏิบัติงานหรือการประเมินผลเปนรายครั้งตามงวดเวลาที่กําหนดไว
แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน
ผูบริหารและผูปฏิบัติงานในแตละสวนงานจะตองทําการประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control
Self Assessment: CSA) ดังนี้
1. กําหนดงานในความรับผิดชอบของแตละสํานัก ออกเปนกิจกรรม/งาน
2. ทําความเขาใจวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจกรรมนั้น
3. สอบทานขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานตามกระบวนการปฏิบัติงานของกิจกรรม
4. ประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
(วิเคราะหความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน)
5. สรุปผลการประเมิน
6. เสนอวิธีการแกไขขอบกพรองหรือจุดออนที่พบ รวมทั้งการปรับปรุงแกไขที่ตองดําเนินการตอไป
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บทที่ 4
การวิเคราะหความเสี่ยงขององคกร
ขั้นตอนที่ 1
การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร โดยใชการวิเคราะห SWOT ในการกําหนดกลยุทธใน
การปฏิบัติงาน
จุดแข็ง
- เปนองคการมหาชนภายใตกํากับ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
- โครงสรางเล็ก/ สายบังคับบัญชาสั้น
- สามารถบริหารเงินทุน ลดภาระ
การขอรับจัดสรรเงินงบประมาณ
- คพพ. /ผูบริหารมีความรูความสามารถ
ฐานเงินเดือนสูงกวาราชการ สวัสดิการดี
มีระบบการติดตามประเมินผลโดยองคกรอิสระ
โอกาส
- รัฐบาลใหการสนับสนุน
- กระแส AEC
- ประเทศเพื่อนบานมีความตองการพัฒนา
ประเทศ
- เอกชนในประเทศตองการขยายธุรกิจ
- กระแสสังคมกระตุนใหภาครัฐมีการ
บริหารจัดการดี/มีคุณภาพ/โปรงใสเปนธรรม
- มีสายสัมพันธที่ดีกับประเทศเพื่อนบาน

จุดออน
- ระบบบุคลากรยังไมดีพอ/Turnoverสูง
- ผูเชี่ยวชาญไมครบทุกดาน
- การบริหารงานไมสอดคลองกับโครงสราง
- บริหารงานระบบราชการมีลักษณะงานคอขวด/
อํานาจในการลงนาม
- การหาทุนมีขอจํากัด
- การใหความชวยเหลือประเทศเพื่อนบานยังไม
กระจายตัว
อุปสรรค
- การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอาจสงผลกระทบ
ตอนโยบายเศรษฐกิจ และงบประมาณ ซึ่งอาจมีผล
ตอการใหความชวยเหลือประเทศเพื่อนบาน
- ประเทศเพื่อนบานตองการความชวยเหลือมาก
สพพ. ตองคัดกรองความชวยเหลือ
- ประชาชนบางสวนไมเห็นดวยกับการใหเงิน
ชวยเหลือประเทศเพื่อนบาน
- กลุมประเทศเพื่อนบานมีการตอรองมากขึ้น
- ความพรอมแหลงเงินกูอื่น
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ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาทําความเขาใจยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป 2558 และการกําหนด
เปาหมายการบริหารความเสี่ยง
เพื่อใหโครงการสําคัญที่มีนัยสําคัญตอการบรรลุความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร ของ สพพ.
สามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายที่กําหนด ใหบรรลุความสําเร็จตามกลยุทธ เปาประสงคของประเด็น
ยุทธศาสตร ดังนี้
2.1 ยุทธศาสตร 3 ป ของ สพพ. (พ.ศ. 2558-2560)
คณะรัฐมนตรีไดมีมติให สพพ. ขยายขอบเขตความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
เพิ่มเติม 3 ประเทศ คือประเทศศรีลังกา ติมอรเลสเต และภูฏาน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556และเมื่อ
วันที่ 20 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการบริหารสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บาน (คพพ.) ไดมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร 3 ป ของ สพพ. (พ.ศ. 2558-2560) สรุปไดดังนี้
1) รวมมือกับองคกรภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค
2) พัฒนาความรวมมือดานการเงินและวิชาการแกประเทศเพื่อนบาน
3) บริหารการเงินใหมั่นคงเพียงพอตอการดําเนินงาน
4) พัฒนาสูการเปนองคกรแหงธรรมภิบาลและการเรียนรู
2.2 การทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
1) ความเสี่ยงสูงของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีทั้งหมด 3 กิจกรรม ประกอบดวย
1.1) ดานการใหความชวยเหลือทางการเงินและวิชาการ
ความเสี่ยง : - ไมสามารถดําเนินการใหความชวยเหลือกับประเทศเพื่อนบานไดตามเปาหมาย
- โครงการที่เสร็จแลวไมมีคุณภาพและครบถวนตามขอบเขตของโครงการ
- มีการเบิกจายเงินผิดพลาด
ผลการดําเนินงาน
ความเสี่ยงดานการใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบาน มีความเสี่ยงลดลงจากระดับสูง
เปน ระดับต่ํา เนื่องจาก
สพพ. ดําเนินการใหความชวยเหลือทางวิชาการจํานวน 4 โครงการ ตามเปาหมาย
ประกอบดวย
(1) การศึกษาความเปนไปไดและจัดทําแบบกอสรางโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาใน
เมืองยางกุง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
(2) งานศึกษาและออกแบบงานกอสรางของโครงการกอสรางสายสง 115 kV และสถานี
ไฟฟาชวงน้ําทง-หวยทราย
(3) การจัดจางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการศึกษาความเปนไปไดโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 48
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(4) การจัดจางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานศึกษาความเปนไปไดและออกแบบรายละเอียด
โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11
(5) การถายทอดความรูแกเจาหนาที่ประเทศเพื่อนบาน จํานวน 4 หลักสูตร
- หลักสูตร Project management, Monitoring and Evaluation .
- หลักสูตร Conventional Navigation Aids, ILS Maintenance Training Course
- หลักสูตร Debt Management and Government Bond and Issuance
- หลักสูตร Sophisicated Waterworks System
1.2) ดานการเงิน (ระดับ 15: ระดับสูง)
ความเสี่ยง : - ไมมีเงินเพียงพอสําหรับดําเนินการใหความชวยเหลือกับประเทศเพื่อนบาน
ที่อยูระหวางดําเนินโครงการ
- การจัดเก็บหนี้ผิดพลาด
- ขอมูลทางการเงินเสียหาย
ผลการดําเนินงาน ความเสี่ยงดานการเงิน มีความเสี่ยงที่ลดลงจากระดับสูงมาก เปน ระดับ
ต่ํา เนื่องจาก ในการดําเนินงานในป 2557 สพพ. มีเงินทุนเพียงพอและสภาพคลองสูง โดย คพพ. ไดรับ
อนุมัติเงินงบประมาณ 1,483.4270 ลานบาท สพพ. ดําเนินงานไดสําเร็จมากกวารอยละ 95
1.3) ดานการพัฒนาองคกรและกฎระเบียบ (ระดับ 15: ระดับสูง)
ความเสี่ยง : - การดําเนินงานไมเปนไปตามกฎระเบียบที่กําหนดไว
- กฎระเบียบไมทันสมัย ไมครอบคลุมกับการปฏิบัติงาน
ผลการดําเนินงาน ความเสี่ยงการพัฒนาองคกรและกฎระเบียบ มีความเสี่ยงที่ลดลงจาก
ระดับสูงมาก เปน ระดับ ต่ํา โดย สพพ. ไดดําเนินการตามแผนงานตางๆ แลวมีความสําเร็จตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว
2.3 การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
สพพ. ไดพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ไดกําหนดในแผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนบริหาความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 โดยอาศัยเกณฑการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมในแตละยุทธศาสตร ดังนี้
(1) หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ในปงบประมาณปจจุบัน
ปจจัยพิจารณา
1. สอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตร
2. งบประมาณทีไ่ ดรับใน
ปงบประมาณปจจุบัน

1
ไมสอดคลองกับกลยุทธ
ในประเด็นยุทธศาสตร
ไดรับงบประมาณสูงเปน
ลําดับ 3 และต่ํากวา

เกณฑการพิจารณา
2
สอดคลองบางกลยุทธใน
ประเด็นยุทธศาสตร
ไดรับงบประมาณสูงเปน
ลําดับ 2

3
สอดคลองกับทุกกลยุทธ
ในประเด็นยุทธศาสตร
ไดรับงบประมาณสูงเปน
ลําดับที่ 1
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(2) ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการและจัดลําดับความสําคัญของโครงการตามหลักเกณฑที่กําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

รวมมือกับองคกร
ภาครัฐและเอกชนทั้ง
ในและตางประเทศใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในภูมิภาค

P1 ถายทอดความรู
ใหแกเจาหนาที่
ประเทศเพื่อนบาน
P2 การใหความ
ชวยเหลือทางวิชาการ

สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตร
(a)
2
(S4)

P3 การใหความ
ชวยเหลือทางการเงิน
แกประเทศเพื่อนบาน

2
(S1 / S2 / S4)

P4 การจัดทําแผนการ
ใหความชวยเหลือ
ทางดานการเงินและ
วิชาการแกประเทศ
เพื่อนบาน
P5 สนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทางดาน
เศรษฐกิจและการ
ขนสงตามแนวเสนทาง
P6 การปรับปรุงระบบ
การเก็บขอมูลโครงการ
ของ สพพ.

2
(S1)

งบประมาณ/
คาใชจาย*
(b)
1
(5,000,000 บาท
= ลําดับที่ 3)
2
(69,000,000 บาท
= ลําดับที่ 2)
3
(1,676,441,781.26
บาท
= ลําดับที่ 1)
1
(- บาท)

2
(S3 / S4)

1
(- บาท)

2

2
(S4)

1
(- บาท)

2

2
(S4)

ความสําคัญของ
โครงการ
(a x b)
2

4

6

2
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ประเด็นยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาความรวมมือ
ดานการเงินและ
วิชาการแกประเทศ
เพื่อนบาน

P7 การทบทวน
ขั้นตอนกระบวนการ
ใหความชวยเหลือแก
ประเทศเพื่อนบาน
P8 ทบทวน
หลักเกณฑ/แนวทาง/
ขั้นตอน กระบวนการ
ใหความชวยเหลือทาง
วิชาการ
P9 กําหนดหลักเกณฑ
การเขารับการ
ถายทอดความรู
P10 การทบทวน
สัดสวนการประเมิน
ขอเสนอทางดาน
เทคนิค
P11 จัดทําราคากลาง
ในการจางที่ปรึกษา
เพื่อใชในการจางที่
ปรึกษาสําหรับการให
ความชวยเหลือทาง
วิชาการของ สพพ.
โดยอิงกับราคากลาง
ของราชการ
P12 กิจกรรมสงเสริม
การพัฒนาชุมชนควบคู
ไปกับการดําเนิน
โครงการ

สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตร
(a)
2
(S5 / S6 / S7)

งบประมาณ/
คาใชจาย*
(b)
1
(- บาท= ลําดับที่ 1)

ความสําคัญของ
โครงการ
(a x b)
2

2
(S5)

1
(- บาท)

2

2
(S5)

1
(- บาท)

2

2
(S5)

1
(- บาท)

2

2
(S5)

1
(- บาท)

2

2
(S8)

1
(- บาท)

2

23

ประเด็นยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

3. บริหารการเงินให P13 บริหารเงิน
มั่นคงเพียงพอตอการ โครงการ
ดําเนินงาน
P14 จัดทําแผนการ
ชําระหนี้
P15 จัดหาแหลง
เงินทุนอื่น
นอกเหนือจากการรับ
จัดสรรเงินงบประมาณ
P16 แนวทางการ
จัดหาทุนใหเพียงพอ
กับการใชจาย
4. พัฒนาสูการเปน P17 ระบบพี่เลี้ยงของ
องคกรแหง
องคกร (Mentor) และ
ธรรมภิบาลและ
การฝกอบรม
การเรียนรู
P18 กิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธโดยเนน
ระหวางหัวหนางานกับ
เจาหนาที่ (Team
Building)
P19 การจัดทําคูม ือ
การปฏิบัติงาน/ Work
Flow
P20 โครงการ ศุกร สุข
สุด (Happy Friday)
P21 พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตร
(a)
2
(S9 / S11)
2
(S10)
2
(S9 / S13)

งบประมาณ/
คาใชจาย*
(b)
1
(- บาท)
1
(- บาท)
1
(- บาท)

ความสําคัญของ
โครงการ
(a x b)
2

2
(S9 / S12 /S13)

1
(- บาท = ลําดับที่ 1)

2

2
(S14 / S17 / S19)

6

2
(S14 / S15 /
S16 / S17)

3
(1,500,000 บาท =
ลําดับที่ 1)
1
(200,000 บาท =
ลําดับที่ 3 )

2
(S14 / S19)

1
(- บาท)

2

2
(S15)
2
(S18)

1
(120,000 บาท)
2
(300,000 บาท =
ลําดับที่ 2 )

2

2
2

2

4
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จากการวิเคราะหโครงการ/กิจกรรมตามหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่มีนัยสําคัญ
เพื่อนํามาพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดดังนี้
1. ยุทธศาสตรที่ 1: รวมมือกับองคกรภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค
- โครงการที่พิจารณามาดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ โครงการใหความชวยเหลือ
ทางการเงินกับประเทศเพื่อนบาน
- วัตถุประสงคของโครงการ:
(1) เพื่อใหโครงการความชวยเหลือทางการเงินมีความสําเร็จและมีการดําเนินงานตาม
ขอบเขตของโครงการที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติไว
(2) เพื่อกระจายประเภทโครงการใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบาน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการติดตามโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ
จํานวนประเภทโครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศ
เพื่อนบาน

หนวยนับ
รอยละ
จํานวน

คาเปาหมาย
รอยละ 75
3 ประเภท

2. ยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนาความรวมมือดานการเงินและวิชาการแกประเทศเพื่อนบานใหมี
คุณภาพไดมาตรฐานสากล
- โครงการที่พิจารณามาดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ การทบทวนขั้นตอนและ
กระบวนการใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบาน
- วัตถุประสงคของโครงการ:
(1) เพื่อใหโครงการความชวยเหลือทางการเงินและวิชาการมีมาตรฐาน
(2) เพื่อใหเกิดนวัตกรรมการใหความรวมมือทางการเงิน
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการทบทวนขั้นตอนและกระบวนการใหความ
ชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบาน

หนวยนับ
ระดับ

คาเปาหมาย
ระดับ 3
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3. ยุทธศาสตรที่ 3: บริหารการเงินใหมั่นคงเพียงพอตอการดําเนินงาน
- โครงการที่พิจารณามาดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ การจัดหาทุนใหเพียงพอกับ
การใชจาย
- วัตถุประสงคของโครงการ:
(1) เพื่อใหมีเงินทุนเพียงพอที่จะสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุภารกิจในปจจุบัน
(2) เพื่อหาแหลงเงินทุนสําหรับรองรับการดําเนินงานของ สพพ. ในอนาคต
ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการจัดหาทุนใหเพียงพอกับการใชจาย

หนวยนับ
ระดับ

คาเปาหมาย
ระดับ 3

4. ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาสูการเปนองคกรแหงธรรมภิบาลและการเรียนรู
- โครงการที่พิจารณามาดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง คือ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพและความตอเนื่องในการดําเนินงาน
- วัตถุประสงคของโครงการ:
(1) เพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ
(2) เพื่อใหกระบวนการทํางานมีความตอเนื่อง
ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป

หนวยนับ
รอยละ

คาเปาหมาย
รอยละ 75
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ขั้นตอนที่ 3 การระบุความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
3.1 การระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
เปนการนําโครงการ/กิจกรรมที่มีนัยสําคัญของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มาระบุความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาล 10 องคประกอบ ไดแก ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตอบสนอง รับผิดชอบ โปรงใส
มีสวนรวม กระจายอํานาจ นิติธรรม เสมอภาค และการมุงเนนฉันทามติ
(1) โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินกับประเทศเพื่อนบาน
กิจกรรม

การบริหาร
สัญญาให
ความ
ชวยเหลือ
ทางการเงิน

ประสิทธิผล

ประสิทธิภาพ

ตอบสนอง

- การ
ดําเนินงานไม
เปนไปตาม
ขอบเขตของ
โครงการ
- โครงการถูก
ยกเลิกอัน
เนื่องจากเกิด
เหตุสุดวิสัยใน
ระหวางการ
ดําเนิน
โครงการ
- โครงการให
ความชวยเหลือ
ไมสอดคลอง
และไมมีผลใน
การสราง
ความสัมพันธ
ระหวาง
ประเทศ
- ไมสามารถให
ความชวยเหลือ
แกประเทศ
เพื่อนบาน

- ความ
ลาชาในการ
จัดหา
ผูรับเหมาและ
ที่ปรึกษาของ
ผูรับความ
ชวยเหลือ

- โครงการ
ไม
สอดคลอง
กับนโยบาย

ความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาลที่เกีย่ วของ
รับผิดชอบ
โปรงใส
มีสวนรวม
กระจาย
อํานาจ
ไม
ม
ี
- ไมมีการ
- กระบวน
ชองทางใหผู
ติดตามผล การจัดหา
มีสวนไดเสีย
โครงการที่ ผูรับเหมา
เขามา
อยูระหวาง และที่
ดําเนินการ ปรึกษาของ ตรวจสอบ
- ประชาชน
ผูรับความ
ชวยเหลือไม ไทยไมเขาใจ
ถูกตองตาม ภารกิจการ
ขั้นตอนและ ใหความ
ชวยเหลือ
ไมโปรงใส
แกประเทศ
เพื่อนบาน

นิติธรรม

เสมอภาพ

- เจาหนาที่
ไม
ปฏิบัติงาน
ตามกฎ
ระเบียบ
ขั้นตอนที่
กําหนดไว

- เลือก
ปฏิบัติตอ
ผูรับบริการ

มุงเนน
ฉันทามติ
-
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กิจกรรม

การให
ความ
ชวยเหลือ
ทางการเงิน
โครงการ
ใหม

ประสิทธิผล

ประสิทธิภาพ

ตอบสนอง

- การใหความ
ชวยเหลือ
กระจุกตัว ไมมี
การกระจาย
ประเภท
โครงการให
ความชวยเหลือ

- ความลาชา
ในการ
พิจารณาการ
ใหความ
ชวยเหลือทาง
การเงิน

- โครงการ
ไม
สอดคลอง
กับแผนการ
ใหความ
ชวยเหลือ
แกประเทศ
เพื่อนบาน

ความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาลที่เกีย่ วของ
รับผิดชอบ
โปรงใส
มีสวนรวม
กระจาย
อํานาจ
- ขอมูล
โครงการให
ความ
ชวยเหลือไม
เปนปจจุบัน

นิติธรรม

เสมอภาพ

- เจาหนาที่
ไม
ปฏิบัติงาน
ตามกฎ
ระเบียบ
ขั้นตอนที่
กําหนดไว

- เลือก
ปฏิบัติตอ
ผูรับบริการ

มุงเนน
ฉันทามติ
-

(2) การทบทวนขั้นตอนและกระบวนการใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบาน
กิจกรรม
ประสิทธิผล
การจัดทํา
แนว
ทางการให
ความ
ชวยเหลือ
แบบ
TA Loan

-

ประสิทธิภาพ
- การ
ดําเนินงาน
ลาชากวา
แผนงานที่
กําหนดไว

ความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาลที่เกีย่ วของ
ตอบสนอง รับผิดชอบ
โปรงใส
มีสวนรวม
กระจาย
อํานาจ
- ประเทศ
- ไมมีการ
ผูรับไมสนใจ กําหนด
ขอรับความ ผูรับผิดชอบ
ชวยเหลือ
ที่ชัดเจน

นิติธรรม

เสมอภาพ

- เจาหนาที่
ไม
ดําเนินการ
ตามกฎ
ระเบียบที่
กําหนดไว

-

นิติธรรม

เสมอภาพ

- เจาหนาที่
ไม
ดําเนินการ
ตามกฎ
ระเบียบที่
กําหนดไว

-

มุงเนน
ฉันทามติ
-

(3) การจัดหาทุนใหเพียงพอกับการใชจาย
กิจกรรม

การจัดหา
เงินทุนให
เพียงพอกับ
การใชจาย

ประสิทธิผล

ประสิทธิภาพ

ตอบสนอง

- ขาดสภาพ
คลอง

- จัดหาเงินทุน
ไมเหมาะสม
กับระยะเวลา
ที่จะตองใช
จาย

- องคกรเสีย
ความ
นาเชื่อถือ
ทางการเงิน

ความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาลที่เกีย่ วของ
รับผิดชอบ
โปรงใส
มีสวนรวม
กระจาย
อํานาจ
-

มุงเนน
ฉันทามติ
-
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(4) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความตอเนื่องในการดําเนินงาน
กิจกรรม

การสราง
ระบบพี่
เลี้ยงของ
องคกร

การ
ฝกอบรม

ประสิทธิผล

ประสิทธิภาพ

- การ
ปฏิบัติงาน
ขาดความ
ตอเนื่อง
- ปฏิบัติงาน
ตามแผนไม
สําเร็จ
- การจัดสง
บุคคลเขา
รับการ
ฝกอบรมไม
เปนไปตาม
การประเมิน
สมรรถนะ
การ
ปฏิบัติงาน

-

- จัดสง
เจาหนาที่เขา
รับการ
ฝกอบรมไม
เปนไปตาม
แผนงาน

ความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาลที่เกีย่ วของ
ตอบสนอง รับผิดชอบ
โปรงใส
มีสวนรวม
กระจาย
อํานาจ
- เจาหนาที่
- ไมมีการ
ไมเขาใจ
กําหนด
วัตถุประสงค
ผูรับผิดชอบ
ของ
ที่ชัดเจน
โครงการ

- ไมมีระบบ
ประเมินผล
การ
ฝกอบรม

-

-

-

-

นิติธรรม

เสมอภาพ

- เจาหนาที่
ไม
ดําเนินการ
ตามกฎ
ระเบียบที่
กําหนดไว

-

มุงเนน
ฉันทามติ
-

- เจาหนาที่
ไม
ดําเนินการ
ตามกฎ
ระเบียบที่
กําหนดไว

-

-
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3.2 การบริหารความเสี่ยงหลักขององคกร ตามมาตรฐาน COSO
ความเสี่ยงหลักขององคกรของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีการพิจารณา วิสัยทัศน พันธ
กิจ ยุทธศาสตร ตามที่คณะกรรมการบริหารสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
(คพพ.) ไดมีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร 3 ป ของ สพพ. (พ.ศ.25582560) แลวนํามาระบุความเสี่ยงของโครงการที่ไดพิจารณาวามีนัยสําคัญในการปฏิบัติงานในป 2558
จํานวน 4 โครงการ ประกอบดวย (1) โครงการใหความชวยเหลือทางการเงิน (2) โครงการจัดทําแนว
ทางการใหความชวยเหลือแบบ TA Loan (3) โครงการจัดหาเงินทุนใหเพียงพอ และ (4) โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพและความตอเนื่องในการดําเนินงาน โดยแบงออกเปนประเภทความเสี่ยง รวม 4 ประเภท ไดแก
1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ นโยบาย (S)
2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (O)
3) ความเสี่ยงดานการเงิน (F)
4) ความเสี่ยงดานกฎหมายและกฎระเบียบ (C)
ความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากโดยเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นแลวจะสงผลผลกระทบ
หรือความเสียหายที่รุนแรงตอองคกรจําเปนตองมีมาตรการควบคุมหรือติดตามแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยาง
ใกลชิด รวดเร็ว และตอเนื่อง ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สามารถสรุปความเสี่ยงดานตางๆ (S /O /F
/C) ที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการ/กิจกรรมที่มีนัยสําคัญ ไดดังนี้
(1) โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินกับประเทศเพื่อนบาน
ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ และมีผลกระทบสรางความเสียหายอยางรุนแรงใหแกองคกร

ดานกลยุทธ/นโยบาย S1 นโยบายดานการบูรณาการกับหนวยงานในประเทศทําใหการดําเนินงานลาชา
(S)
S2 ความคิดเห็นที่แตกตางกันของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือ ทําใหการดําเนินงาน
ลาชาหรือถูกระงับโครงการ
S3 ประชาชนไทยไมเขาใจภารกิจการใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบาน
S4 นโยบายความสัมพันธระหวางประเทศของประเทศเพื่อนบานเปลี่ยนแปลง (กระทบภารกิจหลักของ สพพ.)
ดานการปฏิบัติงาน (O) O1 โครงการใหความชวยเหลือไมสอดคลองและไมมผี ลในการสรางความสัมพันธ (Relationship)
O2 โครงการไมกอใหเกิดประโยชนตามนโยบาย (Connectivity / Mutual benefit)
O3 โครงการไมสอดคลองกับกรอบนโยบายความรวมมือทางเศรษฐกิจและทวิภาคี
O4 การประชาสัมพันธขอมูลและขาวสารมีความผิดพลาด
O5 ไมสามารถใหความชวยเหลือไดตามเปาหมายและนโยบายของ คพพ.
O6 โครงการที่เสร็จไมมีคุณภาพและครบถวนตามขอบเขตของโครงการ

30
ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ และมีผลกระทบสรางความเสียหายอยางรุนแรงใหแกองคกร

ดานการปฏิบัติงาน (O) O7 โครงการความชวยเหลือทางการเงินไมเสร็จตามที่กําหนดในสัญญา
- ไมมีการติดตามผลโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ
- เกิดเหตุสุดวิสัย อันเนื่องมาจาก ปญหาของผูรับเหมาและที่ปรึกษา
(ลมละลาย/ปญหาการเงิน/ขาดบุคลากร)
- โครงการถูกยกเลิกอันเนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยในระหวางการดําเนินโครงการ
(ภัยธรรมชาติ/ ภัยการเมืองระหวางประเทศ)
- มีปญหาความลาชาในการจัดหาผูร ับเหมาและที่ปรึกษาของผูรับความชวยเหลือ
- กระบวนการจัดหาผูรับเหมาและที่ปรึกษาของผูร ับความชวยเหลือไมถูกตองตามขั้นตอนและไมโปรงใส
- ผูรับความชวยเหลือมีการดําเนินงานนอกเหนือขอบเขตของโครงการที่กําหนดไว
เจาหนาที่ไมปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนที่กําหนดไว (เชน ไมทํารายงานปดโครงการ / ไมติดตามโครงการ
ระหวางดําเนินการ / ไมทํารายงานความกาวหนา / ไมเบิกจายเงินตามเวลา เปนตน)
O8 มีการเบิกจายเงิน (ผิดพลาด / ไมไดตามเปาหมาย (94%) /ไมเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว (7 วัน
ทําการ))
O9 เจาหนาที่ปฏิบตั ิงานไมสอดคลองกับวิธีการ แนวทาง และขั้นตอน ที่กําหนดไวในขอบังคับและ
ระเบียบ
ดานการเงิน (F)
F1 ไมไดรับจัดสรรงบประมาณตามที่ตองการ
ดานกฎหมายและ
กฎระเบียบ (C)

C1 ขอบังคับและระเบียบไมทันสมัยเปนอุปสรรคกับการปฏิบัติงาน
C2 เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจในเรื่องกฎระเบียบและขอบังคับ (ลาชา / มีขอผิดพลาด / มี
ขอเสนอให คพพ. พิจารณาไมชัดเจน)

(2) การทบทวนขั้นตอนและกระบวนการใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบาน
ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ และมีผลกระทบสรางความเสียหายอยางรุนแรงใหแกองคกร

ดานกลยุทธ/นโยบาย S1 นโยบายดานการบูรณาการกับหนวยงานในประเทศทําใหการดําเนินงานลาชา
(S)
S2 นโยบายความสัมพันธระหวางประเทศของประเทศเพื่อนบานเปลี่ยนแปลง (กระทบภารกิจหลักของ สพพ.)
S3 การกําหนดนโยบายดานการเงินผิดพลาดทําใหมีปญ
 หาเรื่องสภาพคลอง
ดานการปฏิบัติงาน (O) O1 การดําเนินงานลาชากวาแผนงาน
ดานการเงิน (F)

F1 ไมไดรับจัดสรรงบประมาณตามที่ตองการ

ดานกฎหมายและ
กฎระเบียบ (C)

C1 เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจในเรื่องกฎระเบียบและขอบังคับ (ลาชา / มีขอผิดพลาด / มี
ขอเสนอให คพพ. พิจารณาไมชัดเจน
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(3) โครงการจัดหาเงินทุนใหเพียงพอ
ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ และมีผลกระทบสรางความเสียหายอยางรุนแรงใหแกองคกร

ดานกลยุทธ/นโยบาย S1 การกําหนดนโยบายดานการเงินผิดพลาดทําใหมีปญ
 หาเรื่องสภาพคลอง
(S)
S2 การกําหนดนโยบายในการเรียกเก็บดอกเบี้ยไมสอดคลองกับสัญญาความชวยเหลือทางการเงิน
S3 การกําหนดนโยบายดานการเงินไมสอดคลองกับสภาวะตลาดที่มคี วามผันผวน
ดานการปฏิบัติงาน (O) O1 การจัดทําแนวทางการจัดหาเงินทุนลาชากวาแผนงาน
ดานการเงิน (F)

ดานกฎหมายและ
กฎระเบียบ (C)

F1 ขาดสภาพคลอง
- ไมไดรับจัดสรรงบประมาณตามที่ตองการ
- บริหารกระแสเงินสดไมสอดคลองกับความตองการใชเงิน
F2 มีหนี้เสียเกิดขึ้น /การเรียกเก็บหนี้ไมไดตามเปาหมาย
- ไมไดรับเงินคืนจากประเทศเพื่อนบาน เนื่องจากเศรษฐกิจไมดี หรือไมตองการชําระ
- ไมดําเนินการตามแนวทางและขั้นตอนการจัดเก็บหนี้ที่กําหนดไว
F3 มีความเสีย่ งในการบริหารหนี้ในสวนของตนเงินกู เนื่องจากอายุของเงินกูของ สพพ. สั้นกวา
(10 ป) เงินกูที่ใหกับประเทศเพื่อนบาน (30 ป)
F4 อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นสูงทําให สพพ. รับภาระสวนตางดอกเบี้ยสูงกวาอัตราที่สมควรและสงผลตอ
ฐานะการเงิน
- ความเสีย่ งจากการทํา interest rate swap
- ความเสีย่ งในการบริหารหนี้ อันเนือ่ งมาจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
C1 เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจในเรื่องกฎระเบียบและขอบังคับ (ลาชา / มีขอผิดพลาด / มี
ขอเสนอให คพพ. พิจารณาไมชัดเจน

(4) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความตอเนื่องในการดําเนินงาน
ประเภทความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ และมีผลกระทบสรางความเสียหายอยางรุนแรงใหแกองคกร
ดานกลยุทธ/นโยบาย S1 การกําหนดนโยบายดานพัฒนาระบบงานไมสอดคลองกับแผนการพัฒนาบุคลากร
(S)
S2 นโยบายการพัฒนาบุคลากรและโครงสรางผลตอบแทนไมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ดานการปฏิบัติงาน (O) O1 การดําเนินงานลาชากวาแผนที่กําหนดไว
O2 การปฏิบัติงานขาดความตอเนือ่ ง
- เจาหนาที่มีอัตราการเขา-ออกสูงกวา 10%
- ใชเวลาในการสรรหาและเพิ่มทักษะ (สอนงาน ฝกอบรม)
O3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลไมไดตามเปาหมายที่กําหนดไว
O4 ฐานขอมูลสํารองสูญหาย หรือไมสามารถใชงานไดเนื่องจากระบบเสียหาย
O5 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศลาชากวาแผนงานที่กําหนดไว
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ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ และมีผลกระทบสรางความเสียหายอยางรุนแรงใหแกองคกร

ดานกฎหมายและ
กฎระเบียบ (C)
หมายถึง การไม
สามารถปฏิบัตติ าม
กฎระเบียบหรือ
กฎหมายที่เกีย่ วของ

C1 ขอบังคับและระเบียบไมทันสมัยเปนอุปสรรคกับการปฏิบัติงาน
C2 เจาหนาที่ปฏิบัติงานไมสอดคลองกับวิธีการ แนวทาง และขั้นตอน ที่กําหนดไวในขอบังคับและ
ระเบียบ
C3 เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจในเรื่องกฎระเบียบและขอบังคับ (ลาชา / มีขอผิดพลาด / มี
ขอเสนอให คพพ. พิจารณาไมชัดเจน)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง
กําหนดเกณฑการประเมินระดับความเสี่ยง
ในการประเมินระดับความเสี่ยงจะพิจารณาจากผลกระทบ (Consequent: C)
ที่กอใหเกิดความเสียหายแกองคกรมากตั้งแตระดับคะแนน 5 จนถึงระดับคะแนน 1 ซึ่งไมมีความเสียหาย
ใดๆ เกิดขึ้นแกองคกร สําหรับโอกาส (Likelihoods: L) จะพิจารณาถึงความถี่ที่มีโอกาสจะเกิดเหตุการณที่
กอใหเกิดความเสียหายภายในระยะเวลา 12 เดือนขางหนา ซึ่งมีคะแนนตั้งแตระดับ 5 จนถึงระดับ 1
คะแนน ซึ่งไมมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณที่กอใหเกิดความเสียหายขึ้น
หลักเกณฑในการวัดระดับความเสี่ยง คือ ผลกระทบ x โอกาส ซึ่งสรุปไดดังนี้
(1) เกณฑการพิจารณาระดับความรุนแรงของผลกระทบจําแนกตามโครงการที่สําคัญ (แสดงใน
ภาคผนวก)
(2) เกณฑการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

ความถี่โดยเฉลี่ย
สูงมาก
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากวา รอยละ 80
สูง
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นระหวาง รอยละ 70-79
ปานกลาง
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นระหวาง รอยละ 60-69
นอย
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นระหวาง รอยละ 50-59
นอยมาก
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนอยกวา รอยละ 50
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เกณฑระดับความเสี่ยงและความหมาย
สพพ. ไดกําหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑของความ
เสี่ยงที่องคกรจะยอมรับได เพื่อชวยใหองคกรบรรลุเปาหมาย ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
ต่ํา

ระดับคะแนน
1-3

ปานกลาง

4-9

สูง

10-16

สูงมาก

17-25

ความหมาย
ระดับที่ยอมรับได โดยไมตองควบคุมความเสี่ยง ไมตองมีการจัดการ
เพิ่มเติม
ระดับที่พอยอมรับได โดยมีการติดตามและควบคุมหรือปองกันไมใหเกิด
ความเสีย่ งพรอมทั้งมีการเฝาระวังไมใหระดับความเสีย่ งเพิ่มสูงขึ้น
ระดับทีไ่ มสามารถยอมรับได โดยตองมีการบริหารจัดการหรือมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงเพื่อไมใหเกิดความเสียหายและความเสีย่ งในการ
ปฏิบัติงานลดลงและอยูในระดับทีย่ อมรับได
ระดับทีไ่ มสามารถยอมรับไดและมีความจําเปนตองรีบเรงบริหารจัดการ
ความเสีย่ งโดยมีแผนงานหรือมาตรการดําเนินงานเพื่อควบคุมหรือแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นโดยใกลชดิ และรวดเร็ว เพื่อไมใหเกิดความเสียหายและ
ความเสีย่ งในการปฏิบตั ิงานและอยูในระดับที่ยอมรับไดโดยเร็ว

ทั้งนี้ สพพ. จะตองกําหนดมาตรการควบคุมดูแลแผนงานที่มีระดับความเสี่ยงสูงและสูงมากเพื่อไมใหเกิด
ความสูญเสียหรือจัดการความสูญเสียใหอยูในระดับที่ยอมรับได
ภาพแผนภูมิความเสี่ยง
ระดับโอกาส (ความเปนไปได )

ผลกระทบ (ความรุนแรง)

Risk Assessment Matrix

นอยมาก

นอย

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

นอย

2

2

4

6

8

10

นอยมาก

1

1

2

3

4

5

ระดับของความเสี่ยง
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จากผลการระบุความเสี่ยงของโครงการที่มีนัยสําคัญ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามที่ปรากฏในขั้นตอน
ที่ 3 ซึ่งเมื่อนําผลประเมินระดับความเสี่ยงของแตละดานมาพิจารณาถึงผลกระทบและความถี่ที่จะเกิดขึ้น
ตามหลักเกณฑที่กลาวขางตน (ขั้นตอนที่ 4) สรุปไดดังนี้
(1) โครงการใหความชวยเหลือทางการเงิน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส
ระดับความเสี่ยง

S1 นโยบายดานการบูรณาการกับหนวยงานในประเทศทําให
การดําเนินงานลาชา
S2 ความคิดเห็นที่แตกตางกันของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ใหความชวยเหลือ ทําใหการดําเนินงานลาชาหรือถูกระงับ
โครงการ
S3 ประชาชนไทยไมเขาใจภารกิจการใหความชวยเหลือแก
ประเทศเพื่อนบาน
S4 นโยบายความสัมพันธระหวางประเทศของประเทศเพื่อนบาน
เปลีย่ นแปลง (กระทบภารกิจหลักของ สพพ.)
O1 โครงการใหความชวยเหลือไมสอดคลองและไมมผี ลในการ
สรางความสัมพันธ (Relationship)
O2 โครงการไมกอใหเกิดประโยชนตามนโยบาย
(Connectivity / Mutual benefit)
O3 โครงการไมสอดคลองกับกรอบนโยบายความรวมมือทาง
เศรษฐกิจและทวิภาคี
O4 การประชาสัมพันธขอมูลและขาวสารมีความผิดพลาด

5

1

5

ปานกลาง

5

1

5

ปานกลาง

5

1

5

ปานกลาง

5

1

5

ปานกลาง

5

1

5

ปานกลาง

5

1

5

ปานกลาง

5

1

5

ปานกลาง

4

3

12

O5 ไมสามารถใหความชวยเหลือไดตามเปาหมายและนโยบาย
ของ คพพ.
O6 โครงการที่เสร็จไมมีคุณภาพและครบถวนตามขอบเขต
ของโครงการ
O7 โครงการความชวยเหลือทางการเงินไมเสร็จตามที่กําหนด
ในสัญญา
O8 มีการเบิกจายเงิน (ผิดพลาด / ไมไดตามเปาหมาย (94%)
/ไมเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว (7 วันทําการ))
O9 เจาหนาที่ปฏิบตั ิงานไมสอดคลองกับวิธีการ แนวทาง และ
ขั้นตอน ที่กําหนดไวในขอบังคับและระเบียบ
F1 ไมไดรับจัดสรรงบประมาณตามที่ตองการ

5

2

10

สูง
สูง

5

2

10

สูง

3

2

6

ปานกลาง

5

1

5

ปานกลาง

2

3

6

ปานกลาง

3

5

15

สูง
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ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส

C1 ขอบังคับและระเบียบไมทันสมัยเปนอุปสรรคกับการ
ปฏิบัติงาน
C2 เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจในเรื่องกฎระเบียบและ
ขอบังคับ

ระดับความเสี่ยง

5

2

10

สูง

5

2

10

สูง

ภาพแผนภูมิความเสี่ยงของโครงการใหความชวยเหลือทางการเงิน
ระดับโอกาส (ความเปนไปได )

ผลกระทบ (ความรุนแรง)

Risk Assessment Matrix

สูงมาก

5

สูง

4

ปานกลาง

3

นอย

2

นอยมาก

1

นอยมาก

นอย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

1

2

3

4

5

S1,S2,S3,S4

O5,O6

O1,O2,O3,O8

C1,C2
O4
O7

F1
O9

ระดับของความเสี่ยง
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(2) โครงการการทบทวนขั้นตอนและกระบวนการใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบาน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส
ระดับความเสี่ยง

S1 นโยบายดานการบูรณาการกับหนวยงานในประเทศทําให
การดําเนินงานลาชา
S2 นโยบายความสัมพันธระหวางประเทศของประเทศเพื่อนบาน
เปลีย่ นแปลง (กระทบภารกิจหลักของ สพพ.)
S3 การกําหนดนโยบายดานการเงินผิดพลาดทําใหมีปญ
 หา
เรื่องสภาพคลอง
O1 การดําเนินงานลาชากวาแผนงาน
F1 ไมไดรับจัดสรรงบประมาณตามที่ตองการ

5

1

5

ปานกลาง

5

1

5

ปานกลาง

5

1

5

ปานกลาง

5
3

2
5

10
15

สูง

สูง

C1 เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจในเรื่องกฎระเบียบและ
ขอบังคับ

5

1

5

ปานกลาง

ภาพแผนภูมิความเสี่ยงของโครงการการทบทวนขั้นตอนและกระบวนการใหความชวยเหลือแก
ประเทศเพื่อนบาน
ระดับโอกาส (ความเปนไปได )

ผลกระทบ (ความรุนแรง)

Risk Assessment Matrix

สูงมาก

5

สูง

4

ปานกลาง

3

นอย

2

นอยมาก

1

นอยมาก

นอย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

1

2

3

4

5

S1,S2,S3
C1

O1,F1

ระดับของความเสี่ยง
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(3) โครงการจัดหาเงินทุนใหเพียงพอ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส

S1 การกําหนดนโยบายดานการเงินผิดพลาดทําใหมีปญ
 หา
เรื่องสภาพคลอง
S2 การกําหนดนโยบายในการเรียกเก็บดอกเบี้ยไมสอดคลอง
กับสัญญาความชวยเหลือทางการเงิน
S3 การกําหนดนโยบายดานการเงินไมสอดคลองกับสภาวะ
ตลาดทีม่ ีความผันผวน
O1 การจัดทําแนวทางการจัดหาเงินทุนลาชากวาแผนงาน
F1 ขาดสภาพคลอง
- ไมไดรับจัดสรรงบประมาณตามที่ตองการ
- บริหารกระแสเงินสดไมสอดคลองกับความตองการใช
เงิน
F2 มีหนี้เสียเกิดขึ้น
- ไมไดรับเงินคืนจากประเทศเพื่อนบาน เนื่องจาก
เศรษฐกิจไมดี หรือไมตองการชําระ
- ไมดําเนินการตามแนวทางและขั้นตอนการจัดเก็บหนี้ที่
กําหนดไว
F3 มีความเสีย่ งในการบริหารหนี้ในสวนที่ สพพ.กูจาก FI
ที่ปลอยใหประเทศเพื่อนบาน เนื่องจากอายุสั้นกวา (10 ป)
เงินกูที่ใหกับประเทศเพื่อนบาน (30 ป)
F4 ดอกเบี้ยปรับเพิ่มสูงขึ้น ทําให สพพ. รับภาระชดเชย
ดอกเบี้ยสูงกวาอัตราที่เหมาะสม สงผลตอฐานะการเงิน
C1 เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจในเรื่องกฎระเบียบและ
ขอบังคับ

ระดับความเสี่ยง

5

2

10

สูง

5

1

5

ปานกลาง

5

1

5

ปานกลาง

3
5

2
3

6
15

ปานกลาง
สูง

5

1

5

ปานกลาง

3

5

15

สูง

3

2

6

ปานกลาง

1

2

2

ต่ํา
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ภาพแผนภูมิความเสี่ยงของโครงการจัดหาเงินทุนใหเพียงพอ
ระดับโอกาส (ความเปนไปได )

ผลกระทบ (ความรุนแรง)

Risk Assessment Matrix

สูงมาก

5

สูง

4

ปานกลาง

3

นอย

2

นอยมาก

1

นอยมาก

นอย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

1

2

3

4

5

S1

F1

S2,S3
F2

O1

F3

F4

C1
ระดับของความเสี่ยง

(4) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความตอเนื่องในการดําเนินงาน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส

S1 การกําหนดนโยบายดานพัฒนาระบบงานไมสอดคลองกับ
แผนการพัฒนาบุคลากร
S2 นโยบายการพัฒนาบุคลากรไมสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน
O1 การดําเนินงานลาชากวาแผนที่กําหนดไว
O2 การปฏิบัติงานขาดความตอเนือ่ ง
O3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลไมไดตามเปาหมายที่กําหนดไว
O4 ฐานขอมูลสํารองสูญหาย หรือไมสามารถใชงานได
เนื่องจากระบบเสียหาย
O5 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศลาชา
กวาแผนงานที่กําหนดไว

ระดับความเสี่ยง

5

1

5

ปานกลาง

5

2

10

สูง

3
5
3
5

2
2
2
2

6
10
6
10

ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
สูง

5

1

5

ปานกลาง

39
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส

F1 ไมไดรับจัดสรรงบประมาณตามที่ตองการ
C1 ขอบังคับและระเบียบไมทันสมัยเปนอุปสรรคกับการ
ปฏิบัติงาน
C2 เจาหนาที่ปฏิบัติงานไมสอดคลองกับวิธีการ แนวทาง และ
ขั้นตอน ที่กําหนดไวในขอบังคับและระเบียบ
C3 เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจในเรื่องกฎระเบียบและ
ขอบังคับ

ระดับความเสี่ยง

5
3

2
1

10
3

สูง
ต่ํา

3

1

3

ต่ํา

3

1

3

ต่ํา

ภาพแผนภูมิความเสี่ยงของโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความตอเนื่องในการดําเนินงาน
ระดับโอกาส (ความเปนไปได )

ผลกระทบ (ความรุนแรง)

Risk Assessment Matrix

สูงมาก

5

สูง

4

ปานกลาง

3

นอย

2

นอยมาก

1

นอยมาก

นอย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

1

2

3

4

5

S1,O5

C1,C2,C3

S2,O2,O4
F1

O1,O3

ระดับของความเสี่ยง
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ขั้นตอนที่ 5 และ 6 การเลือกวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงและการกําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง
สําหรับแผนการบริหารความเสี่ยงของโครงการที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก และระดับความ
เสี่ยงสูงที่ตองกําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงของโครงการที่มีนัยสําคัญประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 สรุปไดดังนี้
(1) โครงการใหความชวยเหลือทางการเงิน มีเหตุการณที่คาดวาจะเกิดความเสี่ยงในระดับสูง
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส

F1 ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ
ตามที่ตองการ
O4 การประชาสัมพันธขอมูล
และขาวสารมีความผิดพลาด
O5 ไมสามารถใหความ
ชวยเหลือไดตามเปาหมายและ
นโยบายของ คพพ.
O6 โครงการที่เสร็จไมมีคุณภาพ
และครบถวนตามขอบเขตของ
โครงการ
C1 ขอบังคับและระเบียบไม
ทันสมัยเปนอุปสรรคกับการ
ปฏิบัติงาน
C2 เจาหนาที่ขาดความรูความ
เขาใจในเรื่องกฎระเบียบและ
ขอบังคับ

วิธีบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

การควบคุมความเสี่ยง

(1) จัดทําแผนการใหความ
ชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบาน
แผนประชาสัมพันธ แผนติดตาม
และประเมินผลโครงการ และ
การทบทวนแนวทางขอบังคับใน
การปฏิบัติงาน
(2) จัดทําขอบเขตและแนว
ทางการใหความชวยเหลือทาง
การเงินใหชัดเจน
(3) จัดทําแผนติดตาม
ความกาวหนาโครงการและ
เรงรัดการเบิกจายใหไดตาม
เปาหมาย และแผนงานที่
กําหนดไว
(4) ตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงาน

3

5

ระดับความ
เสี่ยง
15 สูง

4

3

12

สูง

การควบคุมความเสี่ยง

5

2

10

สูง

การควบคุมความเสี่ยง

5

2

10

สูง

การควบคุมความเสี่ยง

5

2

10

สูง

การควบคุมความเสี่ยง

5

2

10

สูง

การควบคุมความเสี่ยง
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(2) โครงการทบทวนขั้นตอนและกระบวนการใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบาน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส

O1 การดําเนินงานลาชากวา
แผนงาน

5

2

ระดับความเสี่ยง
10

สูง

วิธีบริหาร
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
จัดการ
ความเสี่ยง
การควบคุม (1) จัดทําแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน
ความเสีย่ ง โดยศึกษาจากองคกรชั้นนําและการ

ระดมความคิดจาก stakeholder
(2) จัดตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการและ
ติดตามความกาวหนาของการดําเนิน
โครงการ
(3) จัดทํารายงานความกาวหนาเสนอ
ผูบริหาร

(3) โครงการจัดหาเงินทุนใหเพียงพอ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส ระดับความเสี่ยง

F1 ขาดสภาพคลอง

5

3

15

สูง

F3 มีความเสีย่ งในการ
บริหารหนี้ในสวนของตน
เงินกู เนื่องจากอายุของ
เงินกูของ สพพ. สั้นกวา (10
ป) เงินกูที่ใหกับประเทศ
เพื่อนบาน (30 ป)
S1 การกําหนดนโยบายดาน
การเงินผิดพลาดทําใหมี
ปญหาเรื่องสภาพคลอง

3

5

15

สูง

5

2

10

สูง

วิธีบริหาร
จัดการ
ความเสี่ยง
การควบคุม
ความเสีย่ ง
การควบคุม
ความเสีย่ ง

การควบคุม
ความเสีย่ ง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

(1) จัดทําประมาณการสถานะสภาพคลอง
ของ สพพ. เปนประจําทุกเดือน เพื่อกําหนด
รายรับรายจายใหสอดคลองกับสภาพคลอง
(2) จัดทําคําขอจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนให
สอดคลองกับความตองการที่แทจริงของ
โครงการใหความชวยเหลือทางการเงิน และ
จัดหาเงินทุนอื่นนอกเหนือจากเงิน
งบประมาณ
(3) จัดทําแผนการใชเงินป 2558 แผนการ
ชําระหนี้ เรียกเก็บหนี้ และแผนสํารองใน
กรณีที่ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ
(4) ศึกษาและติดตามสภาวะตลาดทาง
การเงินอยางใกลชิดและกําหนดมาตรการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
รวมถึงการนําเงินไปลงทุนใหสอดคลองกับ
หลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนดและความ
มั่นคงของสถาบันการเงิน
(5) ประเมินสถานะทางการเงินของ สพพ.
เปนรายไตรมาส
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(4) โครงการพัมนาประสิทธิภาพและความตอเนื่องในการดําเนินงาน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส

S2 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
ไมสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน
O2 การปฏิบัติงานขาดความ
ตอเนื่อง
O4 ฐานขอมูลสํารองสูญหาย
หรือไมสามารถใชงานได
เนื่องจากระบบเสียหาย
F1 ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ
ตามที่ตองการ

ระดับความเสี่ยง

5

2

10

สูง

5

2

10

สูง

5

2

10

สูง

5

2

10

สูง

วิธีบริหาร แนวทางการจัดการความเสี่ยง
จัดการ
ความเสี่ยง
การควบคุม (1) จัดทําระบบพีเ่ ลีย้ ง
ความเสีย่ ง (Mentor)
- ติดตามเพื่อหาสาเหตุที่
การควบคุม แทจริงของการลาออก
ความเสีย่ ง - คัดเลือกเจาหนาที่เพื่อเปน
การควบคุม พี่เลี้ยงในดานตางๆ สําหรับ
ความเสีย่ ง บุคลากรใหม
(2) จัดทําแนวทางการ
การควบคุม ดําเนินงานและแผนพัฒนา
ความเสีย่ ง บุคลากร
(3) สนับสนุนใหเจาหนาที่
ปฏิบัติงานรวมกันอยางมี
ความสุขและไดผลตอบแทน
และสิทธิประโยชนในอัตราที่
เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ
องคกรอื่นๆ
(4) จัดใหมีการฝกอบรมให
เจาหนาที่สามารถปฏิบัติ
หนาที่ทดแทนกันได
(5) จัดทําคูมือการปฏิบตั ิงาน
และฐานขอมูลการ
ดําเนินงานของทุกสํานัก
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แผนบริหารความเสีย่ งประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558
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กิจกรรมที่ 1:

แผนบริหารความเสี่ยง ตามแผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
การใหความชวยเหลือทางการเงินและวิชาการ

ความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้น : ไมไดรับจัดสรรงบประมาณตามทีต่ องการการ / ประชาสัมพันธขอ มูลและขาวสารมีความผิดพลาด
ไมสามารถใหความชวยเหลือไดตามเปาหมายและนโยบายของ คพพ. / โครงการที่เสร็จไมมคี ุณภาพและครบถวนตามขอบเขตของโครงการ
ขอบังคับและระเบียบไมทันสมัยเปนอุปสรรคกับการปฏิบัติงาน / เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจในเรื่องกฎระเบียบและขอบังคับ
มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ยง
1. โครงการใหความชวยเหลือทางการเงิน
โครงการใหมที่เริม่ ดําเนินการในป 2558
- รายงานผลการศึกษาฯ ให รมว.กค. เพื่อพิจารณาใหความ
ชวยเหลือทางการเงิน
- จัดทํารางสัญญา และเสนอ คพพ.
- เจรจารางสัญญาฯ และลงนามในสัญญาฯ
2. การติดตามโครงการ และเรงรัด กํากับการเบิกจายใหถูกตองและ
ไดตามเปาหมายของแผนงานที่กําหนดไว
- จัดทําแผนติดตามความกาวหนา
- กํากับ ดูแล เรงตัดการเบิกจาย
- สรุปรายงานสถานะโครงการและการเบิกจายเงินโครงการเสนอ
คพพ. เปนรายเดือน

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ผลที่คาดวาจะไดรับ/วิธีการจัดการ
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(บาท)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
สบค.
- ปฏิบัติงานไดสําเร็จ บรรลุเปาหมาย
และครบถวนตามแผนงานที่กําหนด
วิธีการจัดการ/เปาหมาย
ลดระดับความเสี่ยงใหอยูในระดับ ปาน
กลาง
-

สบค.
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มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ยง

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(บาท)
3. จัดทําฐานขอมูล
สบค.
- ขอมูลโครงการเพื่อใชในการเบิกจายและติดตามความกาวหนา
สวช.
รวมถึงขั้นตอนการปดโครงการและการประเมินผลเมื่อโครงการเสร็จ
สนผ.
แลว ตลอดจน
สบท.
- ขอมูลสํารองใหอยูในสถานะที่ปลอดภัยและสามารถเรียกใชใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได

ผลที่คาดวาจะไดรับ
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กิจกรรมที่ 2:

แผนบริหารความเสี่ยง ตามแผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการการทบทวนขั้นตอนและกระบวนการใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบาน
ความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้น : ไมไดรับจัดสรรงบประมาณตามทีต่ องการ
การดําเนินงานลาชากวาแผนงาน

มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ยง
1. จัดทําแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน
2. จัดตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการและติดตามความกาวหนาของ
การดําเนินโครงการ และจัดทํารายงานนความกาวหนาเสนอ
ผูบริหาร

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ผลที่คาดวาจะไดรับ/วิธีการจัดการ
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(บาท)
สวช.
ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ปฏิบัติงานไดสําเร็จ บรรลุเปาหมาย
และครบถวนตามแผนงานที่กําหนด
วิธีการจัดการ/เปาหมาย
ลดระดับความเสี่ยงใหอยูในระดับ ปาน
กลาง
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กิจกรรมที่ 3:

แผนบริหารความเสี่ยง ตามแผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการจัดหาเงินทุนใหเพียงพอ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น: ขาดสภาพคลอง
มีความเสี่ยงในการบริหารหนี้ในสวนของตนเงินกู เนื่องจากอายุของเงินกูของ สพพ. สั้นกวา (10 ป) เงินกูที่ใหกับประเทศเพื่อนบาน (30 ป)
การกําหนดนโยบายดานการเงินผิดพลาดทําใหมีปญหาเรื่องสภาพคลอง
มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ยง

1. จัดทําคําขอจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนใหสอดคลองกับความ
ตองการที่แทจริงของโครงการใหความชวยเหลือทางการเงินและ
วิชาการ และจัดทําแผนการใชเงินป 2558
2. จัดทําประมาณการสถานะสภาพคลองของ สพพ. เพื่อกําหนด
รายรับรายจายใหสอดคลองกับฐานะการเงินเปนรายเดือน
3. ศึกษาและติดตามสภาวะตลาดทางการเงินอยางใกลชิด
4. การเรียกเก็บหนี้
- จัดทําแผนการเรียกเก็บหนี้
- กํากับ ดูแล รวมถึงการติดตามการจัดเก็บหนี้ และการชําระหนี้
ใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไว
- สรุปผลการจัดเก็บหนี้
6. จัดทําฐานขอมูลทางการเงินเพื่อใชในการบริหารและจัดทํา
ฐานขอมูลสํารองใหอยูในสถานะที่ปลอดภัยและสามารถเรียกใช
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
(บาท)
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-

สบท.

ผลที่คาดวาจะไดรับ/ วิธีการจัดการ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไมมีความผิดพลาดและความเสียหายดาน
การเงินเกิดขึ้น
วิธีการจัดการ/เปาหมาย
ลดระดับความเสี่ยงใหอยูในระดับปาน
กลาง
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กิจกรรมที่ 4:

แผนบริหารความเสี่ยง ตามแผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความตอเนื่องในการดําเนินงาน

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ : - อัตราการลาออกสูง
- การปฏิบัติงานขาดความตอเนื่อง
- การฝกอบรมไมสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
- นโยบายการพัฒนาบุคลากรและโครงสรางผลตอบแทนไมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ยง
1. จัดทําระบบพี่เลี้ยง (Mentor)
- มีการติดตามเพื่อหาสาเหตุที่แทจริงของการลาออก
- คัดเลือกเจาหนาที่เพื่อเปนพี่เลีย้ งในดานตางๆ สําหรับบุคลากรใหม
2. จัดทําแผนทางการดําเนินงานและแผนพัฒนาบุคลากร
3. สนับสนุนใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานรวมกันอยางมีความสุข
- พิจารณาหรือทบทวนผลตอบแทนและสิทธิประโยชนในอัตราที่เหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกับองคกรอื่นๆ
4. ฝกอบรมใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติหนาที่ทดแทนกันได
5. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานและฐานขอมูล
- จัดใหมีฐานขอมูลสํารองใหอยูในสถานะที่ปลอดภัยและสามารถเรียกใชในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินได
- กํากับดูแลใหดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางตอเนื่อง
และสอดคลองกับแผนที่กําหนดไว
- ประเมินการใชฐานขอมูล

งบประมาณ
(บาท)

-

ผลที่คาดวาจะไดรับ/
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วิธีการจัดการ
สอก./CIO
ผลที่คาดวาจะไดรับ
การปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง
ผูรับผิดชอบ

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

วิธีการจัดการ/เปาหมาย
ลดระดับความเสี่ยงใหอยู
ในระดับปานกลาง

49

ภาคผนวก

โครงการใหความชวยเหลือทางการเงิน
วัตถุประสงคของโครงการ: (1) เพื่อใหโครงการความชวยเหลือทางการเงินมีความสําเร็จและมีการดําเนินงานตามขอบเขตของโครงการที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติไว
(2) เพื่อกระจายประเภทโครงการใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบาน
ตัวชี้วัด (KPI): (1) ระดับความสําเร็จของการติดตามโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ
(2) จํานวนประเภทโครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศเพื่อนบาน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ความรุนแรงของผลกระทบ
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ไมกระทบตอการให
ความชวยเหลือทาง
การเงินแกประเทศ
เพื่อนบานในป 2558

-

-

-

กระทบตอการใหความ
ชวยเหลือทางการเงินแก
ประเทศเพื่อนบาน ในป 2558

ไดรับอนุมัติการใหความ
ชวยเหลือทางการเงิน

-

-

-

ไมไดรับอนุมัติใหความ
ชวยเหลือทางการเงิน

ดานกลยุทธ/นโยบาย (S)
S1 นโยบายดานการบูรณาการกับ
หนวยงานในประเทศทําใหการ
ดําเนินงานลาชา
S2 ความคิดเห็นที่แตกตางกันของ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการให
ความชวยเหลือ ทําใหการ
ดําเนินงานลาชาหรือถูกระงับ
โครงการ
S3 ประชาชนไทยไมเขาใจภารกิจ
การใหความชวยเหลือแกประเทศ
เพื่อนบาน
S4 นโยบายความสัมพันธระหวาง
ประเทศของประเทศเพื่อนบาน
เปลี่ยนแปลง (กระทบภารกิจหลัก
ของ สพพ.)
ดานการปฏิบัติงาน (O)
O1 โครงการใหความชวยเหลือไม
สอดคลองและไมมีผลในการสราง
ความสัมพันธ (Relationship)
O2 โครงการไมกอใหเกิดประโยชน
ตามนโยบาย (Connectivity /
Mutual benefit)
O3 โครงการไมสอดคลองกับกรอบ
นโยบายความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และทวิภาคี
O4 การประชาสัมพันธขอมูลและ
ขาวสารมีความผิดพลาด

กระทบเฉพาะ
กระทบเฉพาะกลุมผูเกี่ยวของ กระทบเฉพาะกลุมผูเกี่ยวของ
ผูเกี่ยวของโดยตรงบาง โดยตรงเปนสวนใหญ
โดยตรงทั้งหมด
ราย

กระทบผูเกี่ยวของโดยตรง
ทั้งหมดและผูอื่นบางสวน

กระทบผูเกี่ยวของโดยตรง
ทั้งหมดและผูอื่นมาก

O5 ไมสามารถใหความชวยเหลือได มีการกระจายประเภท
ตามเปาหมายและนโยบายของ คพพ. โครงการ และใหความ
ชวยหลือครบ 4 ประเทศ

-

มีการกระจายประเภทโครงการ
หรือ มีการกระจายประเทศที่
ใหความชวยเหลือ

-

ไมมีการกระจายประเภท
โครงการและไมมีการกระจาย
ประเทศที่ใหความชวยเหลือ

O6 โครงการที่เสร็จไมมีคุณภาพ
และครบถวนตามขอบเขตของ
โครงการ

-

1 โครงการ

-

มีมากกวา 1 โครงการ

-

การติดตามโครงการลาชากวา
แผนงาน รอยละ 25

-

การติดตามโครงการลาชากวา
แผนงาน มากกวารอยละ 25

0 โครงการ

O7 โครงการความชวยเหลือทางการเงิน การติดตามโครงการ
เปนไปตามแผนงาน
ไมเสร็จตามที่กําหนดในสัญญา
O8 มีการเบิกจายเงินผิดพลาด

นอยกวา 10,000 บาท 10,000-50,000 บาท

50,000-250,000 บาท

250,000-500,000 บาท

O9 เจาหนาที่ปฏิบัติงานไมสอดคลองกับ มีผูรองเรียน นอยกวา 1 มีผูรองเรียน 1-5 ราย
วิธีการ แนวทาง และขั้นตอน ที่กําหนดไว ราย
ในขอบังคับและระเบียบ

มีผูรองเรียน 6-10 ราย

มีผูรองเรียน 11-15 ราย

มากกวา 500,000 บาท
มีผูรองเรียนมากกวา 15 ราย

ดานการเงิน (F)
F1 ไมไดรับจัดสรรงบประมาณตามที่
ตองการ

ไดรับจัดสรร
งบประมาณครบทุก
โครงการ

-

ไดรับจัดสรรงบประมาณเปน
บางโครงการ

-

ไมไดรับจัดสรรงบประมาณทุก
โครงการ

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ระดับ 1

ระดับ 2

ไมกระทบตอการให
ความชวยเหลือทาง
การเงินแกประเทศ
เพื่อนบานในป 2558

-

ความรุนแรงของผลกระทบ
ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

-

กระทบตอการใหความ
ชวยเหลือทางการเงินแก
ประเทศเพื่อนบาน ในป 2558

ดานกฎระเบียบ (C)
C1 ขอบังคับและระเบียบไมทันสมัยเปน
อุปสรรคกับการปฏิบัติงาน

C2 เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจใน
เรื่องกฎระเบียบและขอบังคับ (ลาชา / มี
ขอผิดพลาด / มีขอเสนอให คพพ.
พิจารณาไมชัดเจน)

-

โครงการจัดทําแนวทางการใหความชวยเหลือในรูปแบบ TA Loan
วัตถุประสงคของโครงการ: (1) เพื่อใหโครงการความชวยเหลือทางการเงินและวิชาการมีมาตรฐาน
(2) เพื่อใหเกิดนวัตกรรมการใหความรวมมือทางการเงิน
ตัวชี้วัด (KPI): (1) ระดับความสําเร็จของการจัดทําแนวทางการใหความชวยเหลือแบบ TA Loan
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ความรุนแรงของผลกระทบ
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ประเทศผูรับความ
ชวยเหลือยอมรับ
เงื่อนไขการใหความ
ชวยเหลือแบบ TA Loan

-

คพพ. เห็นชอบแนวทางการให
ความชวยเหลือแบบ TA Loan

-

ประเทศผูรับความชวยเหลือ
ไมยอมรับเงื่อนไขการใหความ
ชวยเหลือแบบ TA Loan

-

การดําเนินงานลาชากวาแผน
1 เดือน

-

การดําเนินงานลาชากวาแผน
มากกวา 1 เดือน

-

ไมไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ

-

กระทบตอการจัดทําแนว
ทางการใหความชวยเหลือใน
รูปแบบ TA Loan

ดานกลยุทธ/นโยบาย (S)
S1 นโยบายดานการบูรณาการกับ
หนวยงานในประเทศทําใหการ
ดําเนินงานลาชา
S2 นโยบายความสัมพันธระหวาง
ประเทศของประเทศเพื่อนบาน
เปลี่ยนแปลง (กระทบภารกิจหลัก
ของ สพพ.)
S3 การกําหนดนโยบายดานการเงิน
ผิดพลาดทําใหมีปญหาเรื่องสภาพ
คลอง
ดานการปฏิบัติงาน (O)
O1 การดําเนินงานลาชากวาแผนงาน การดําเนินงานเปนไป
ตามแผนงาน
ดานการเงิน (F)
F1 ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ
ไดรับจัดสรรเงิน
ตามที่ตองการ
งบประมาณ
ดานกฎระเบียบ (C)
C1 เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจ ไมกระทบตอการจัดทํา
ในเรื่องกฎระเบียบและขอบังคับ
แนวทางการใหความ
ชวยเหลือในรูปแบบ TA
Loan

-

-

ไมไดรับจัดสรรเงินประมาณ
แตใชเงินจากเงินสะสม

-

โครงการจัดหาเงินทุนใหเพียงพอ
วัตถุประสงคของโครงการ: (1) เพื่อใหมีเงินทุนเพียงพอที่จะสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุภารกิจ ในปจจุบัน
(2) เพื่อหาแหลงเงินทุนสําหรับรองรับการดําเนินงานของ สพพ. ในอนาคต
ตัวชี้วัด (KPI): (1) ระดับความสําเร็จของการจัดหาทุนใหเพียงพอกับการใชจาย
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ความรุนแรงของผลกระทบ
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ไมกระทบตอการให
ความชวยเหลือทาง
การเงินแกประเทศ
เพื่อนบานในป 2558

-

-

-

กระทบตอการใหความ
ชวยเหลือทางการเงินแก
ประเทศเพื่อนบานในป 2558

การดําเนินงานเปนไป
ตามแผนงาน

-

การดําเนินงานลาชากวาแผน
1 เดือน

-

การดําเนินงานลาชากวาแผน
มากกวา 1 เดือน

ดานกลยุทธ/นโยบาย (S)
S1 การกําหนดนโยบายดานการเงิน
ผิดพลาดทําใหมีปญหาเรื่องสภาพ
คลอง
S2 การกําหนดนโยบายในการเรียก
เก็บดอกเบี้ยไมสอดคลองกับสัญญา
ความชวยเหลือทางการเงิน
S3 การกําหนดนโยบายดานการเงิน
ไมสอดคลองกับสภาวะตลาดที่มี
ความผันผวน
ดานการปฏิบัติงาน (O)
O1 การจัดทําแนวทางการจัดหา
เงินทุนลาชากวาแผนงาน
ดานการเงิน (F)
F1 ขาดสภาพคลอง

F2 มีหนี้เสียเกิดขึ้น
F3 มีความเสี่ยงในการบริหารหนี้ใน
สวนของตนเงินกู เนื่องจากอายุของ
เงินกูของ สพพ. สั้นกวา
(10 ป) เงินกูที่ใหกับประเทศเพื่อน
บาน (30 ป)
F4 อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นสูงทําให
สพพ. รับภาระสวนตางดอกเบี้ยสูง
กวาอัตราที่สมควรและสงผลตอ
ฐานะการเงิน

- มีเงินทุนเพียงพอกับ
รายจายในป 2558
และ มีเงินสะสม
คงเหลือมากกวา 500
ลานบาท

-

- มีเงินทุนไมเพียงพอกับ
รายจายในป 2558 หรือ
มีเงินสะสมคงเหลือ 500 ลาน
บาท

-

- มีเงินทุนไมเพียงพอกับ
รายจายในป 2558 หรือ
- มีเงินสะสมคงเหลือนอยกวา
500 ลานบาท

Liquidity Coverage
Ratio มากกวา 100%

-

Liquidity Coverage Ratio
เทากับ 100%

-

Liquidity Coverage Ratio
นอยกวา 100%

ไมกระทบตอสภาพ
คลองของ สพพ.

-

-

-

กระทบตอสภาพคลองของ
สพพ.

ดานกฎระเบียบ (C)
C1 เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจ
ในเรื่องกฎระเบียบและขอบังคับ
(ลาชา / มีขอผิดพลาด / มีขอเสนอ
ให คพพ. พิจารณาไมชัดเจน

ไมกระทบตอการให
ความชวยเหลือทาง
การเงินแกประเทศ
เพื่อนบานในป 2558

-

-

-

กระทบตอการใหความ
ชวยเหลือทางการเงินแก
ประเทศเพื่อนบานในป 2558

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความตอเนื่องในการดําเนินงาน
วัตถุประสงคของโครงการ: (1) เพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ
(2) เพื่อใหกระบวนการทํางานมีความตอเนื่อง
ตัวชี้วัด (KPI): (1) รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ความรุนแรงของผลกระทบ
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

-

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําป ไดนอยกวา รอยละ 5
ของเปาหมาย

-

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป ไดนอยกวา รอย
ละ 10 ของเปาหมาย

-

ไมไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ

-

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป ไดนอยกวา รอย
ละ 10 ของเปาหมาย

ดานกลยุทธ/นโยบาย (S)
S1 การกําหนดนโยบายดานพัฒนา
ระบบงานไมสอดคลองกับแผนการ
พัฒนาบุคลากร
S2 นโยบายการพัฒนาบุคลากรและ
โครงสรางผลตอบแทนไมสราง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ดานการปฏิบัติงาน (O)
O1 การดําเนินงานลาชากวาแผนที่
กําหนดไว

ดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจําป
ไดตามเปาหมาย
O2 การปฏิบัติงานขาดความตอเนื่อง
O3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไมไดตามเปาหมายที่กําหนดไว
O4 ฐานขอมูลสํารองสูญหาย
หรือไมสามารถใชงานไดเนื่องจาก
ระบบเสียหาย
O5 การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศลาชากวา
แผนงานที่กําหนดไว
ดานการเงิน (F)
F1 ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ
ตามที่ตองการ

ไดรับจัดสรรเงิน
งบประมาณ

-

ไมไดรับจัดสรรเงินประมาณ
แตใชเงินจากเงินสะสม

ดานกฎระเบียบ (C)
C1 ขอบังคับและระเบียบไมทันสมัย
เปนอุปสรรคกับการปฏิบัติงาน
C2 เจาหนาที่ปฏิบัติงานไม
สอดคลองกับวิธีการ แนวทาง และ
ดําเนินงานตาม
ขั้นตอน ที่กําหนดไวในขอบังคับและ แผนปฏิบัติงานประจําป
ระเบียบ
ไดตามเปาหมาย
C3 เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจ
ในเรื่องกฎระเบียบและขอบังคับ

-

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําป ไดนอยกวา รอยละ 5
ของเปาหมาย

