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แผนบริหารความเสี่ ยงและควบคุมภายใน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557

สํานักงานความร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(องค์การมหาชน)
กันยายน 2556
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บทที่ 1
บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กําหนดให้
ส่ วนราชการหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยูใ่ นกํากับของราชการฝ่ ายบริ หารจัดทําแผนปฏิบตั ิงานไว้เป็ น
การล่วงหน้า เพื่อให้การบริ หารงานบรรลุเป้ าหมายตามหลักการบริ หารบ้านเมืองที่ดี ได้แก่
(1) เกิดผลประโยชน์สุขของประชาชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
(3) มีประสิ ทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่า
(4) ไม่มีข้ นั ตอนในการปฏิบตั ิงานเกินความจําเป็ น
(5) มีการปรับปรุ งภารกิจของส่ วนราชการได้ทนั ต่อสถานการณ์
(6) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
(7) มีการประเมินผลราชการอย่างสมํ่าเสมอ
วัตถุประสงค์หลักของการบริ หารองค์กรที่ดี คือการติดตาม กํากับ ควบคุม และดูแลให้มีการจัด
กระบวนการเพื่อใช้ทรัพยากรให้มีประสิ ทธิภาพ ตรงเป้ าหมายคุม้ ค่าและประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นสิ่ งที่เป็ นรากฐานที่จะช่วยให้มีการกํากับดูแลองค์กรที่ดีข้ ึน
ประกอบด้วย การควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยง และการตรวจสอบภายใน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554
ข้อ 6 กําหนดให้ผรู ้ ับตรวจ (สํานักงานความร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การ
มหาชน) (สพพ.)) รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผูก้ าํ กับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้งภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้ นปี งบประมาณ ในการ
จัดทํารายงานควบคุมภายในมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิด
(1) ประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพของการดําเนินงาน รวมทั้งการดูแลรักษาทรัพย์สิน การ
ป้ องกันการรั่วไหลสู ญเสี ย และการทุจริ ต (Operation)
(2) ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน (Financial report)
(3) การปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance)
สพพ. เป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านโดยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมร่ วมกัน ซึ่งใน
การปฏิบตั ิงานให้บรรลุภารกิจ พันธกิจ วัตถุประสงค์การจัดตั้งเป็ นการทําให้นโยบายด้านการ
ต่างประเทศสําเร็ จ และประเทศไทยเป็ นที่ยอมรับกับมิตรประเทศต่างๆ
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ทั้งนี้ ภายใต้สภาวะการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจจะส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานขององค์กรไม่บรรลุ
เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ อันเนื่องจากภัยคุกคาม ปัญหา อุปสรรคต่างๆ และทําให้สูญเสี ยโอกาสในการ
สร้างประโยชน์ให้กบั ประเทศไทยในเรื่ องดังกล่าวได้ ดังนั้น สํานักงานจึงให้ความสําคัญในการจัดทํา
รายงานควบคุมภายในและแผนการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กร ตามมาตรฐานของ Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO และตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อบริ หาร
ปั จจัยความเสี่ ยงต่างๆ และควบคุมกระบวนการปฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยไม่มีความเสี ยหายใดๆ เกิดขึ้นกับ
องค์กร
2. นโยบายการบริหารความเสี่ ยงและควบคุมภายใน
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของ สพพ. มีประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพการดําเนินงานและมีการใช้
ทรัพยากรรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้ องกันหรื อลดความผิดพลาด ความเสี ยหาย การรั่วไหล
การสิ้ นเปลือง หรื อ การทุจริ ต และองค์กรมีความน่าเชื่อถือทางด้านการเงินและรายงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องรวมถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล
สํานักงานจึงต้องมีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรที่สร้างความมัน่ ใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของ สพพ. ตามนัยที่กล่าวข้างต้นเป็ นไปตามตามหลักธรรมาภิบาล
และการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการจัดตั้งสํานักงานโดยมีการควบคุม
สภาพแวดล้อม การประเมินความเสี่ ยง การกํากับและติดตามผลการปฏิบตั ิงาน การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่ อสาร และการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
3. แนวทางการปฏิบัตดิ ้ านการบริหารความเสี่ ยงและควบคุมภายใน
3.1 มาตรการจัดการความเสี่ ยงและควบคุมภายในจะต้องมีผรู ้ ับผิดชอบทั้งในระดับเจ้าหน้าที่ ฝ่ าย
บริ หาร และในรู ปคณะกรรมการ
3.2 มาตรการควบคุมความเสี่ ยงและควบคุมภายในเป็ นส่ วนหนึ่งของงานและวัฒนธรรมของ
องค์กรซึ่งจะต้องมีการปฏิบตั ิและกํากับ ดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง
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4. ประโยชน์ ของการบริหารความเสี่ ยงและควบคุมภายใน
4.1 การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4.2 องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรื ออาจทําให้องค์กร
เกิดความเสี ยหายได้ทนั เหตุการณ์
4.3 การใช้ทรัพยากรเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประหยัดและคุม้ ค่า
4.4 ข้อมูลและรายงานทางการเงินถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้สามารถนําไปใช้ในการ
ตัดสิ นใจทางด้านการบริ หารและการสื่ อสารได้
4.5 การปฏิบตั ิในหน่วยงานเป็ นไปอย่างมีระบบและอยูใ่ นกรอบของกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่วางไว้
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บทที่ 2
ข้ อมูลพืน้ ฐานของหน่ วยงานและผู้รับผิดชอบ
1. ข้ อมูลพืน้ ฐานของหน่ วยงาน
1.1 วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร
สํานักงานความร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
เห็นหน่วยงานของรัฐอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่
17 พฤษภาคม 2548 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สพพ. พ.ศ. 2548 ทําหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินและทางวิชาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรื อสถาบันการเงินของรัฐบาล
ประเทศเพื่อนบ้าน ร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั
และจัดทําข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรื อการดําเนินนโยบายและมาตรการการร่ วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และประสานการใช้อาํ นาจหน้าที่หรื อการดําเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์การ หรื อหน่วยงานในประเทศหรื อต่างประเทศ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการ
การร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน
1.2 วิสยั ทัศน์
เป็ นองค์กรชั้นนําในการเสริ มสร้างความสัมพันธ์และความร่ วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อความผาสุ กและมัน่ คงในภูมิภาค
1.3 พันธกิจ (Mission)
ให้ความร่ วมมือและการช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน
1.4 ยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2555-2557)
(1) การเสริ มสร้างความเป็ นหุน้ ส่ วนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของอนุภูมิภาค
(2) การขยายบทบาทการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพือ่ นบ้าน
ที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงและผลประโยชน์ร่วมกันในอนุภูมิภาค
(3) การสร้างความมัน่ คงทางด้านการเงิน
(4) การพัฒนาองค์กรให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพในระดับมาตรฐานสากล
1.5 โครงสร้างองค์กร
สพพ. เป็ นองค์การมหาชน บริ หารและดําเนินงานโดยคณะกรรมการบริ หารสํานักงาน
ความร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) และผูอ้ าํ นวยการ สพพ. โดยมีโครงสร้าง
องค์กรและอัตรากําลังจํานวน 44 อัตรา ดังนี้
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2. ผู้รับผิดชอบ
คพพ.ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของ สพพ. เพื่อกําหนดนโยบายและ
แนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงของ สพพ. โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ตามคําสัง่ คพพ. ที่
3/2556 ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้
องค์ ประกอบ
(1) นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
ประธานอนุกรรมการ
(2) นางพิลาศลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์
อนุกรรมการ
(3) นางสิ ริมา โต๊ะมีนา
อนุกรรมการ
(4) ผูอ้ าํ นวยการ สพพ.
อนุกรรมการ
(5) รองผูอ้ าํ นวยการ สพพ.
เลขานุการ
อํานาจหน้ าที่
(1) กําหนดนโยบายและแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงตามแนวปฏิบตั ิของสํานักงาน ก.พ.ร.
(2) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ คพพ. มอบหมาย
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ภาพแสดงกรอบบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของ สพพ.

3. ขั้นตอนดําเนินงาน
ตามหลักเกณฑ์การบริ หารความเสี่ ยงองค์กรและควบคุมภายในตามมาตรฐาน Committee of
Sponsoring Organization of the Tread Way Commission (COSO) มีกระบวนการและขั้นตอน
ดําเนินการเพื่อบริ หารจัดการความเสี่ ยงและควบคุมภายในให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมดังต่อไปนี้
(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
(2) การกําหนดเป้ าหมายบริ หารความเสี่ ยง
(3) การระบุความเสี่ ยงต่างๆ (ด้านกลยุทธ์ ด้านการดําเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย)
(4) การประเมินความเสี่ ยง
(5) กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ ยง
(6) กิจกรรมบริ หารความเสี่ ยง
(7) ข้อมูลและการสื่ อสารด้านการบริ หารความเสี่ ยง
(8) การติดตามผลและเฝ้ าระวังความเสี่ ยงต่างๆ
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ภาพแสดงความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาตร์ สพพ. กับ แผนบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน
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บทที่ 3
ความเสี่ ยงและควบคุมภายใน
ความเสี่ ยง หมายถึง โอกาสหรื อเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและส่ งผล
กระทบหรื อก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่องค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ ความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้น
ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ การเงิน การดําเนินงาน และกฎระเบียบหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สําหรับปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ความเสี่ ยงที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี ยหายทั้งที่เป็ นตัวเงินและ
ไม่เป็ นตัวเงินมีสาเหตุสาํ คัญจาก 2 ปั จจัยหลัก ได้แก่
1. ปัจจัยภายใน เช่น ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน คุณภาพและจริ ยธรรมของบุคลากร ระเบียบและ
ข้อบังคับของ สพพ. เป็ นต้น
2. ปัจจัยภายนอก เช่น นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ สภาวะ
แวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ เป็ นต้น
การบริหารความเสี่ ยง เป็ นแนวทางหนึ่งในการป้ องกันปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งส่ งผลกระทบต่อ
การดําเนินงานขององค์กร รวมทั้งเป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่องค์กรนํามาใช้ในการวางแผนการดําเนินธุรกิจ
เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั องค์กร ดังนั้นจึงจําเป็ นต้องมีการบริ หารจัดการปัจจัยต่างๆ เพื่อควบคุม
กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานด้านต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของระดับผลกระทบและโอกาสที่จะทํา
ให้เกิดความเสี ยหาย ให้อยูใ่ นระดับที่สามารถยอมรับได้ และควบคุมได้ รวมทั้งตรวจสอบได้อย่างเป็ น
ระบบ ทั้งนี้ การบริ หารความเสี่ ยงจะยึดภารกิจหลักและเป้ าหมายของสํานักงานตามยุทธศาสตร์ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็ นสําคัญ
ควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผกู ้ าํ กับดูแลฝ่ ายบริ หารและบุคลากรทุกกระดับของของ
องค์กรกําหนดให้มีข้ นึ เพื่อให้มีความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. การดําเนินงาน (Operaton: O) หมายถึง การบริ หารจัดการ การใช้ทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้ องกันหรื อลดความผิดพลาด ความ
เสี ยหาย การรั่วไหล การสิ้ นเปลืองหรื อการทุจริ ตขององค์กร
2. การรายงานทางการเงิน (Financial: F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จดั ทําขึ้นเพื่อใช้ภายใน
และภายนอกองค์กร เป็ นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
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3. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance: C) ได้แก่การปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรื อมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานขององค์กร รวมทั้ง
การปฏิบตั ิตามนโยบาย และวิธีการปฏิบตั ิงานที่องค์กรได้กาํ หนดขึ้น
แผนบริหารความเสี่ ยงและควบคุมภายในของ สพพ. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 มีข้นั ตอน
การดําเนินงานสรุ ปได้ ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร และทบทวนผลการดําเนินงานตามแผน
บริ หารความเสี่ ยง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
2. ทําความเข้าใจกับยุทธศาสตร์ แผนงาน เป้ าหมายและภารกิจขององค์กร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 รวมถึงการศึกษาโครงสร้างการควบคุมภายใน
3. วิเคราะห์ข้ นั ตอนของแผนงาน และระบุความเสี่ ยง รวมถึงสาเหตุของความเสี่ ยง
4. ประเมินความเสี่ ยงและจัดลําดับความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อความสําเร็ จของยุทธศาสตร์
ของ สพพ. รวมถึงจัดทําสรุ ปผลและทําเอกสารการประเมินควบคุมภายใน
5. การจัดการความเสี่ ยง
6. จัดทําแผนการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในของ สพพ. และการนําแผนไปสู่
การปฏิบตั ิเพื่อลดความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
7. สื่ อสารข้อมูลด้านการบริ หารความเสี่ ยง
8. ติดตามผลและเฝ้ าระวังความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงและผลกระทบตามแผนการปฏิบตั ิงาน ของ สพพ. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
สามารถระบุความเสี่ ยงในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์/นโยบาย (Strategic Risk: S)
ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์/นโยบาย หมายถึง ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการ
กําหนดยุทธศาสตร์ และนโยบายในการบริ หารงานที่ไม่เป็ นประโยชน์และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป
(2) ความเสี่ ยงด้านการดําเนินงาน (Operation Risk: O)
ความเสี่ ยงด้านการดําเนินงาน หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากความผิดพลาดหรื อบกพร่ อง
จากการปฏิบตั ิงานที่ไม่ได้ดาํ เนินการตามขั้นตอนหรื อกระบวนงานที่ได้กาํ หนดไว้ รวมถึงความไม่
พร้อมของ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
(3) ความเสี่ ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)
ความเสี่ ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากการบริ หารจัดการด้านการเงินและ
งบประมาณผิดพลาด เช่น การเบิกจ่ายเงินไม่เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับและขั้นตอนปฏิบตั ิที่กาํ หนด
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ไว้ บริ หารสภาพคล่องไม่พอเพียง และการบริ หารจัดการชําระหนี้ไม่สอดคล้องกับความผันผวนของ
สภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน
(4) ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบ (Compliance Risk: C)
ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบ หมายถึง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยูไ่ ม่
ทันสมัย และเป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิงาน
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) เช่น ความซื่อสัตย์ จริ ยธรรม การ
พัฒนาความรู ้ความสามารถของบุคลากร การกํากับดูแลองค์กร รู ปแบบการบริ หารองค์กร โครงสร้าง
องค์กร การมอบอํานาจ การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ วิธีการบริ หารงานบุคคล เป็ นต้น
2. การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment) ความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในจะเกิดจาก
ปั จจัยภายในซึ่งอยูภ่ ายใต้การควบคุมของฝ่ ายบริ หาร เช่น ความเสี่ ยงจากการจัดซื้อพัสดุในราคาแพงแต่
คุณภาพตํ่า เป็ นต้น
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) เช่น การกําหนดนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตั ิงาน
การสอบทาน การควบคุมประมวลผลข้อมูล การอนุมตั ิ การดูแลป้ องกันทรัพย์สิน การแบ่งแยกหน้าที่
การจัดทําเอกสารหลักฐาน เป็ นต้น
4. สารสนเทศและการสื่ อสาร (Information and Communication) เช่น องค์กรจะต้องมีขอ้ มูลที่
ได้ผา่ นการประมวลผลที่มีความหมายและเป็ นประโยชน์ต่อการใช้งาน (สารสนเทศ) รวมถึงมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรที่เหมาะสม (การสื่ อสาร)
5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) เช่น กําหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบตั ิงานหรื อการประเมินผลเป็ นรายครั้งตามงวดเวลาที่กาํ หนดไว้
แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน
ผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงานในแต่ละส่ วนงานจะต้องทําการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง
(Control Self Assessment: CSA) ดังนี้
1. กําหนดงานในความรับผิดชอบของแต่ละสํานัก ออกเป็ นกิจกรรม/งาน
2. ทําความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจกรรมนั้น
3. สอบทานขั้นตอนและวิธีปฏิบตั ิงานตามกระบวนการปฏิบตั ิงานของกิจกรรม
4. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(วิเคราะห์ความเพียงพอและประสิ ทธิผลของการควบคุมภายใน)
5. สรุ ปผลการประเมิน
6. เสนอวิธีการแก้ไขข้อบกพร่ องหรื อจุดอ่อนที่พบ รวมทั้งการปรับปรุ งแก้ไขที่ตอ้ งดําเนินการต่อไป
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ ความเสี่ ยงขององค์ กร
ขั้นตอนที่ 1
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT ในการกําหนดกลยุทธ์ใน
การปฏิบตั ิงาน
จุดแข็ง
- ภารกิจหลักของสํานักงานเป็ นนโยบายของ
รัฐบาลไทย (สนับสนุน AEC และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
- ร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่มีองค์ความรู ้ให้
ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านได้
- สพพ. มีฐานะการเงินเข้มแข็ง (ระดมทุนจาก
แหล่งอื่นได้ / ให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าได้)

จุดอ่อน
- มีเงินทุนจํากัด ยังต้องพึ่งงบประมาณแผ่นดิน
- บุคลากรมีความแตกต่างด้านประสบการณ์มาก
และขาดทักษะในบางตําแหน่ง
- ขั้นตอนหรื อมาตรฐานการปฏิบตั ิงานไม่ทดั เทียม
กับ Development partner อื่น
- เงินทุนที่หาได้มีอตั ราดอกเบี้ยสูงกว่าการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
- ภารกิจในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินไม่
เป็ นที่ยอมรับของประชาชนบางกลุ่ม
โอกาส
อุปสรรค
- ประเทศเพื่อนบ้านมีความต้องการเงินทุน
- มีความเสี่ ยงทางการเมืองระหว่างประเทศ
จํานวนมากเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- ต้องใช้ระยะเวลามากในการให้ความช่วยเหลือ
- Development Partner พร้อมร่ วมมือในการให้ ทางการเงิน (การจัดเตรี ยมโครงการและอนุมตั ิจาก
ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านในรู ปแบบ รัฐบาลไทย)
ต่างๆ
- ประเทศเพื่อนบ้านไม่มีความพร้อมในการ
- ภาคเอกชนไทยเข้าใจบทบาทของ สพพ. และ จัดเตรี ยมโครงการ
ให้การสนับสนุน
- ประเทศเพื่อนบ้านบางแห่งไม่มีความชัดเจนใน
- ตลาดเงินและตลาดทุนไทยมีความพร้อมให้
เรื่ องการรับความช่วยเหลือและไม่มีหน่วยงานหลัก
สพพ. เข้าไประดมทุนในรู ปแบบต่างๆ
ในการประสานงาน
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ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาทําความเข้าใจยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิงานประจําปี 2557
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ สพพ. ขยายขอบเขตความร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้านเพิ่มเติม 3 ประเทศ คือประเทศศรี ลงั กา ติมอร์เลสเต และภูฏาน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
และคณะกรรมการบริ หารสํานักงานความร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้มีมติ
เห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ.2555-2557) เมื่อวันที่ 21 สิ งหาคม 2556 และ
แผนการปฏิบตั ิงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 10 แผนงาน
2.1 ยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2555-2557)
(1) การเสริ มสร้างความเป็ นหุน้ ส่ วนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของอนุภูมิภาค
(2) การขยายบทบาทการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการแก่ประเทศ
เพื่อนบ้านที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงและผลประโยชน์ร่วมกันในอนุภูมิภาค
(3) การสร้างความมัน่ คงทางด้านการเงิน
(4) การพัฒนาองค์กรให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพในระดับมาตรฐานสากล
2.2 แผนปฏิบตั ิงานประจํา 10 แผนงาน
(1) สร้างความเป็ นหุน้ ส่วนและบูรณาการกับหน่วยงานที่มีองค์ความรู ้ในประเทศ
(2) สร้างความเป็ นหุน้ ส่วนและบูรณาการกับหน่วยงานของประเทศเพือ่ นบ้านและ
องค์กรระหว่างประเทศ
(3) การประชาสัมพันธ์ให้เป็ นที่รู้จกั ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
(4) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อยกระดับการค้า
ชายแดนและการค้าในภูมิภาค
(5) การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรี ยมความพร้อม
ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
(6) การศึกษา/วิจยั และจัดทําข้อเสนอแนะด้านการดําเนินนโยบายและมาตรการ
ร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(7) บริ หารสภาพคล่อง โดยลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินปี 2557-2561
(8) บริ หารเงินทุนเพื่อวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
(9) พัฒนาระบบ (ด้านการพัฒนาองค์กรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
(10) พัฒนาบุคลากรให้มีประสิ ทธิภาพในการทํางาน
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2.3 การทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
1) ความเสี่ ยงสู งของปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 มีท้ งั หมด 3 กิจกรรม ประกอบด้วย
1.1) ด้านการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลัก (ระดับ 15: ระดับสู ง)
ความเสี่ ยง : - ไม่สามารถดําเนินการให้ความช่วยเหลือกับประเทศเพื่อนบ้านได้ตาม
เป้ าหมาย (ทางการเงิน จํานวน 2 โครงการ/ทางวิชาการ จํานวน 6 โครงการ)
- ไม่สามารถกระจายสาขาความช่วยเหลือให้มากขึ้นและไม่ครอบคลุมครบ
ทุกประเทศตามนโยบายของ คพพ.
ผลการดําเนินงาน
ความเสี่ ยงด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน มีความเสี่ ยงลดลงจากระดับสู ง
เป็ น ระดับปานกลาง เนื่องจาก
สพพ. ดําเนินการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการจํานวน 6 โครงการ ตามเป้ าหมาย
ประกอบด้วย
(1) งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบก่อสร้างระบบไฟฟ้ าในเมืองย่างกุง้ เมียนมาร์
(2) งานศึกษาและออกแบบงานก่อสร้างของโครงการก่อสร้างสายส่ ง 115 kV และ
สถานีไฟฟ้ าช่วงนํ้าทง-ห้วยทราย
(3) การถ่ายทอดความรู ้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน หลักสู ตร “Trade Facilitation
and Logistecs Development”
(4) การถ่ายทอดความรู ้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน หลักสูตร “Advanced Power
Distribution Maintenance and Power Quality Improvement”
(5) การถ่ายทอดความรู ้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน หลักสู ตร “Debt Management
and Fiscal Issues”
(6) การถ่ายทอดความรู ้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน หลักสูตร “Project
Management For Road and Bridge Construction”
แต่อย่างไรก็ดี สพพ. ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน จํานวน 2 สัญญา คือ
โครงการพัฒนาระบบประปาใน 5 เมือง สปป.ลาว และโครงการก่อสร้างถนนบ้านฮวก-เมืองคอบบ้านปากคอบ-บ้านก้อนตื้น และเมืองเชียงคอบ-เชียงฮ่อน โดยในปัจจุบนั รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
ได้นาํ เสนอทั้ง 2 โครงการให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาพิจารณาเมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม 2556 และ วันที่
16 สิ งหาคม 2556 ตามลําดับ และคาดว่าสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะนําเสนอทั้ง 2 โครงการให้
คณะรัฐมนตรี พิจารณาภายในวันที่ 10 กันยายน 2556
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1.2) ด้านการเงิน (ระดับ 15: ระดับสูง)
ความเสี่ ยง : - ไม่มีเงินเพียงพอสําหรับดําเนินการให้ความช่วยเหลือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ที่อยูร่ ะหว่างดําเนินโครงการ
- การจัดเก็บหนี้ผดิ พลาด
- ข้อมูลทางการเงินเสี ยหาย
ผลการดําเนินงาน ความเสี่ ยงด้านการเงิน มีความเสี่ ยงที่ลดลงจากระดับสู งมาก เป็ น
ระดับตํ่า เนื่องจาก ในการดําเนินงานในปี 2556 สพพ. มีเงินทุนเพียงพอและสภาพคล่องสู ง โดยได้รับ
จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินจํานวน 585.7882 ล้านบาทและได้รับอนุมตั ิจาก คพพ. จํานวน 299.4864
ล้านบาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 885.2746 ล้านบาท สพพ. ดําเนินงานได้สาํ เร็ จมากกว่าร้อยละ 95 มีผลการ
เบิกจ่าย 566.7928 ล้านบาท มีการจัดเก็บหนี้ท้ งั หมด 26 ครั้งตามแผนที่กาํ หนดไว้
1.3) ด้านการพัฒนาองค์กรและกฎระเบียบ (ระดับ 15: ระดับสู ง)
ความเสี่ ยง : - การดําเนินงานไม่เป็ นไปตามกฎระเบียบที่กาํ หนดไว้
- กฎระเบียบไม่ทนั สมัย ไม่ครอบคลุมกับการปฏิบตั ิงาน
ผลการดําเนินงาน ความเสี่ ยงการพัฒนาองค์กรและกฎระเบียบ มีความเสี่ ยงที่ลดลงจาก
ระดับสู งมาก เป็ น ระดับ ตํ่า โดย สพพ. ได้ดาํ เนินการตามแผนงานต่างๆ แล้วมีความสําเร็ จตามเป้ าหมาย
ที่กาํ หนดไว้ ดังนี้
1. แผนการปฏิบตั ิงานมีความสําเร็ จ ร้อยละ 95 ตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
2. แผนการควบคุมภายใน มีความเพียงพอทั้ง 5 ด้านตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
3. แผนบริ หารความเสี่ ยง สพพ. สามารถลดความเสี่ ยงในแต่ละด้านจากระดับสูงเป็ น
ระดับปานกลางได้ตามผนงานที่กาํ หนด
4. แผนบริ หารจัดการสารสนเทศ มีความสําเร็ จร้อยละ 76 และคาดว่า ณ สิ้ น
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 จะดําเนินการได้สาํ เร็ จครบตามแผนที่กาํ หนดไว้
5. แผนประชาสัมพันธ์ สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กาํ หนดไว้
6. แผนบริ หารทรัพยากรบุคคล สามารถจัดส่ งบุคลากรเข้ารับการอบรมได้ตาม
เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ (4 วันต่อคน หรื อ 2 หลักสูตร/คน) ครบทุกคน
7. แผนเพิ่มประสิ ทธิภาพมีความสําเร็ จ ร้อยละ 75 ตามแผนที่กาํ หนดไว้
8. แผนการตรวจสอบภายในมีความสําเร็ จ ร้อยละ 75 ตามแผนที่กาํ หนดไว้
9. ผลการปฏิบตั ิงานตามคํารับรองการปฏิบตั ิงาน ณ ไตรมาสที่ 3 สามารถดําเนินงาน
ได้ร้อยละ 72.75 และคาดว่า ณ สิ้ นปี งบประมาณจะมีความสําเร็ จ ร้อยละ 95
10.แผนทบทวนกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ได้ดาํ เนินการปรับปรุ งและออกระเบียบ
ข้อบังคับใหม่ให้ทนั สมัยและสามารถปฏิบตั ิได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวม 5 ฉบับ ได้แก่
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(1) ข้อบังคับ สพพ. ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคล
(2) ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่ วนงานและขอบเขตหน้าที่ของสํานักงาน
(3) ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
ประจําปี แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(4) ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
หลักเกณฑ์การได้มาและการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
(5) ข้อบังคับ คพพ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานในประเทศและ
ต่างประเทศ

ทั้งนี้ ผลการบริ หารความเสี่ ยงตามที่กล่าวข้างต้นสามารถแสดงได้ดงั แผนภาพที่ 1 ข้างท้ายนี้
แผนภาพที่ 1 แสดงการประเมินระดับความเสี่ ยงขององค์กร ณ 30 มิถุนายน 2556

หมายเหตุ
1

= ความเสี่ ยงด้านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน

2

= ความเสี่ ยงด้านการเงิน

3

= ความเสี่ ยงด้านการพัฒนาองค์กรและกฎระเบียบ
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ขั้นตอนที่ 3 การระบุความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงหลักขององค์ กร
ความเสี่ ยงหลักขององค์กรของปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะอนุกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงได้วเิ คราะห์ความเสี่ ยง โดยพิจารณา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ รวมถึงแผนงานประจําปี
ตามที่คณะกรรมการบริ หารสํานักงานความร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ได้มี
มติเมื่อวันที่ 21 สิ งหาคม 2556 เห็นชอบการทบทวนยุทธศาสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ.2555-2557) และ
แผนการปฏิบตั ิงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 10 แผนงาน แล้วนํามาระบุความเสี่ ยง โดย
แบ่งออกเป็ นประเภทความเสี่ ยง รวม 4 ประเภท ได้แก่
(1) ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ นโยบาย (S)
(2) ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิงาน (O)
(3) ความเสี่ ยงด้านการเงิน (F)
(4) ความเสี่ ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ (C)

ความเสี่ ยง หมายถึง ความเสี่ ยงที่มีระดับสูงมากโดยเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะส่งผล
ผลกระทบหรื อความเสี ยหายที่รุนแรงต่อองค์กรจําเป็ นต้องมีมาตรการควบคุมหรื อติดตามแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด รวดเร็ ว และต่อเนื่อง ซึ่งในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 สามารถสรุ ปความเสี่ ยงด้าน
ต่างๆ (S /O /F /C) ที่อาจจะเกิดขึ้นตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิงานปี 2557 ได้ดงั นี้
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ประเภทความเสี่ ยง

ความเสี่ ยงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และมีผลกระทบสร้ างความเสี ยหายอย่ างรุ นแรงให้ แก่ องค์ กร

ด้ านกลยุทธ์ /นโยบาย (S)
หมายถึง ความเสี่ ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นอัน
เนื่องมาจากการ
กําหนดยุทธศาสตร์
นโยบาย แผนงาน
และการบริ หารงานที่
ไม่เป็ นประโยชน์และ
ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การเสริ มสร้างความเป็ นหุน้ ส่ วนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของอนุภมู ิภาค
S1 นโยบายด้านการบูรณาการกับหน่วยงานในประเทศทําให้การดําเนินงานล่าช้า
S2 ความคิดเห็นที่แตกต่างกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือ ทําให้การดําเนินงาน
ล่าช้าหรื อถูกระงับโครงการ
S3 ประชาชนไทยไม่เข้าใจภารกิจการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การขยายบทบาทการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการแก่ประเทศ
เพื่อนบ้านที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงและผลประโยชน์ร่วมกันในอนุภมู ิภาค
S4 โครงการให้ความช่วยเหลือไม่สอดคล้องและไม่มีผลในการสร้างความสัมพันธ์ (Relationship)
S5โครงการไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ตามนโยบาย (Connectivity / Mutual benefit)
S6 นโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศเพื่อนบ้านเปลี่ยนแปลง (กระทบภารกิจหลัก
ของ สพพ.)
S7 โครงการไม่สอดคล้องกับกรอบนโยบายความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและทวิภาคี
S8 ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การสร้างความมัน่ คงทางด้านการเงิน
S9 การกําหนดนโยบายด้านการเงินผิดพลาดทําให้มีปัญหาเรื่ องสภาพคล่อง
S10 การกําหนดนโยบายในการเรี ยกเก็บดอกเบี้ยไม่สอดคล้องกับสัญญาความช่วยเหลือทางการเงิน
S11 การกําหนดนโยบายด้านการเงินไม่สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่มีความผันผวน
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพในระดับมาตรฐานสากล
S12 การกําหนดนโยบายด้านพัฒนาระบบงานไม่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาบุคลากร
S13 นโยบายการพัฒนาบุคลากรไม่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน

ด้ านการปฏิบัตงิ าน (O)
หมายถึง ความเสี่ ยงจาก
การปฏิบตั ิงานในทุก
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการ อุปกรณ์
เทคโนโลยี

O1 ไม่สามารถจัดการอบรมถ่ายทอดความรู ้ให้กบั เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านได้ตามเป้ าหมาย
O2 การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลและข่าวสารมีความผิดพลาด
O3 การดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ล่าช้ากว่าแผนที่กาํ หนดไว้
O4 ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตามเป้ าหมายและนโยบายของ คพพ.
O5 โครงการที่เสร็ จไม่มีคุณภาพและครบถ้วนตามขอบเขตของโครงการ
O6 โครงการความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการไม่เสร็ จตามที่กาํ หนดในสัญญา
- ไม่มีการติดตามผลโครงการที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
- เกิดเหตุสุดวิสัย อันเนื่องมาจาก ปัญหาของผูร้ ับเหมาและที่ปรึ กษา
(ล้มละลาย/ปัญหาการเงิน/ขาดบุคลากร)
- โครงการถูกยกเลิกอันเนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยในระหว่างการดําเนินโครงการ
(ภัยธรรมชาติ/ ภัยการเมืองระหว่างประเทศ)
- มีปัญหาความล่าช้าในการจัดหาผูร้ ับเหมาและที่ปรึ กษาของผูร้ ับความช่วยเหลือ
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ความเสี่ ยงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และมีผลกระทบสร้ างความเสี ยหายอย่ างรุ นแรงให้ แก่องค์ กร
- กระบวนการจัดหาผูร้ ับเหมาและที่ปรึ กษาของผูร้ ับความช่วยเหลือไม่ถกู ต้องตามขั้นตอนและไม่โปร่ งใส
- ผูร้ ับความช่วยเหลือมีการดําเนินงานนอกเหนือขอบเขตของโครงการที่กาํ หนดไว้
- การนัดประชุมกรรมการจัดจ้างและตรวจรับที่ปรึ กษาเวลาไม่ตรงกัน ทําให้เกิดความล่าช้า
- การแต่งตั้งกรรมการจากหน่วยงานภายนอกล่าช้า
- บุคลากรขาดทักษะและความรู้ความชํานาญในขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและไม่คุน้ เคยกับระเบียบการจัดจ้างที่ปรึ กษาของ สพพ.
- เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนที่กาํ หนดไว้ (เช่น ไม่ทาํ รายงานปิ ดโครงการ / ไม่ติดตาม
โครงการระหว่างดําเนินการ / ไม่ทาํ รายงานความก้าวหน้า / ไม่เบิกจ่ายเงินตามเวลา เป็ นต้น)
O7 มีการเบิกจ่ายเงิน
- ผิดพลาด
- ไม่ได้ตามเป้ าหมาย (94%)
- ไม่เสร็ จภายในเวลาที่กาํ หนดไว้ (7 วันทําการ)
O8 จัดเก็บหนี้ผิดพลาด (ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามเวลา)
O9 การนําเงินไปลงทุนกับสถาบันการเงินที่ไม่มนั่ คง หรื อไม่ได้รับการคุม้ ครองเงินฝาก หรื อวงเงินสู ง
กว่าเกณฑ์การคุม้ ครองเงินฝาก หรื อ ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ หรื อบริ หารไม่ได้ตามเกณฑ์ที่
กําหนด โดยได้รับผลตอบแทนในอัตราการลงทุนที่ต่าํ กว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (RP1) ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย)
O10 การปฏิบตั ิงานขาดความต่อเนื่อง
- เจ้าหน้าที่มีอตั ราการเข้า-ออกสูงกว่า 10%
- ใช้เวลาในการสรรหาและเพิ่มทักษะ (สอนงาน ฝึ กอบรม)
O11 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่ได้ตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
O12 ฐานข้อมูลสํารองสูญหาย หรื อไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากระบบเสี ยหาย
O13 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศล่าช้ากว่าแผนงานที่กาํ หนดไว้

ด้ านการเงิน (F)
หมายถึง ความเสี่ ยง
ที่เกิดจากการบริ หาร
จัดการด้านการเงิน
และงบประมาณ
ผิดพลาด เช่น
ความผิดพลาดจาก
การเบิกจ่ายเงินสภาพ

F1 ขาดสภาพคล่อง
- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่ตอ้ งการ
- บริ หารกระแสเงินสดไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้เงิน
F2 มีหนี้เสี ยเกิดขึ้น
- ไม่ได้รับเงินคืนจากประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี หรื อไม่ตอ้ งการชําระ
- ไม่ดาํ เนินการตามแนวทางและขั้นตอนการจัดเก็บหนี้ที่กาํ หนดไว้
F3 มีความเสี่ ยงในการบริ หารหนี้ ในส่ วนของต้นเงินกู้ เนื่องจากอายุของเงินกูข้ อง สพพ. สั้นกว่า
(10 ปี ) เงินกูท้ ี่ให้กบั ประเทศเพื่อนบ้าน (30 ปี )
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ความเสี่ ยงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และมีผลกระทบสร้ างความเสี ยหายอย่ างรุ นแรงให้ แก่ องค์ กร
F4 อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นสูงทําให้ สพพ. รับภาระส่ วนต่างดอกเบี้ยสู งกว่าอัตราที่สมควรและส่ งผลต่อ
คล่องทางการเงิน
และความเสี่ ยงด้าน ฐานะการเงิน
- ความเสี่ ยงจากการทํา interest rate swap
อัตราดอกเบี้ย
- มีความเสี่ ยงในการบริ หารหนี้ อันเนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
F5 งบการเงิน
- ไม่ถกู ต้องและไม่ได้รับการรับรองจนทําให้ขาดความน่าเชื่อถือ
- ไม่แล้วเสร็ จภายในเวลาที่กาํ หนด
C1 ข้อบังคับและระเบียบไม่ทนั สมัยเป็ นอุปสรรคกับการปฏิบตั ิงาน
ด้ านกฎหมายและ
กฎระเบียบ (C)
C2 เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานไม่สอดคล้องกับวิธีการ แนวทาง และขั้นตอน ที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับและ
หมายถึง การไม่
ระเบียบ
สามารถปฏิบตั ิตาม C3 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่ องกฎระเบียบและข้อบังคับ (ล่าช้า / มีขอ้ ผิดพลาด / มี
กฎระเบียบหรื อ
ข้อเสนอให้ คพพ. พิจารณาไม่ชดั เจน)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความเสี่ ยง และจัดลําดับความเสี่ ยง
กําหนดเกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ ยง
ในการประเมินระดับความเสี่ ยงจะพิจารณาจากผลกระทบ (Consequent: C)
ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่องค์กรมากตั้งแต่ระดับคะแนน 5 จนถึงระดับคะแนน 1 ซึ่งไม่มีความ
เสี ยหายใดๆ เกิดขึ้นแก่องค์กร สําหรับโอกาส (Likelihoods: L) จะพิจารณาถึงความถี่ที่มีโอกาสจะเกิด
เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายภายในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งมีคะแนนตั้งแต่ระดับ 5 จนถึง
ระดับ 1 คะแนน ซึ่งไม่มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายขึ้น แสดงได้ดงั ตาราง
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

ผลกระทบต่ อองค์ กร
สูงมาก
โดยก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่องค์กรมีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท
สูง
โดยก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่องค์กร มูลค่าระหว่าง 2.5 แสนบาท- 10 ล้านบาท
ปานกลาง
โดยก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่องค์กร มูลค่าระหว่าง 5 หมื่นบาท - 2.5 แสนบาท
น้อย
โดยก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่องค์กร มูลค่าระหว่าง 1หมื่นบาท - 5 หมื่นบาท
น้อยมาก
โดยก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่องค์กร มูลค่าไม่เกิน 1หมื่นบาท

ประเด็นการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

ความถี่โดยเฉลีย่
สูงมาก
1 เดือนต่อครั้งหรื อมากกว่า
สูง
1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้ง
ปานกลาง
1 ปี ต่อครั้ง
น้อย
2-3 ปี ต่อครั้ง
น้อยมาก
5 ปี ต่อครั้ง
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หลักเกณฑ์ในการวัดระดับความเสี่ ยง คือ ผลกระทบ xโอกาส ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้

เกณฑ์ระดับความเสี่ ยงและความหมาย
ระดับความเสี่ ยง
ตํ่า

ระดับคะแนน
1-3

ปานกลาง

4-9

สูง

10-16

สูงมาก

17-25

ความหมาย
ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ตอ้ งควบคุมความเสี่ ยง ไม่ตอ้ งมีการจัดการ
เพิ่มเติม
ระดับที่พอยอมรับได้ โดยมีการติดตามและควบคุมหรื อป้ องกันไม่ให้เกิด
ความเสี่ ยงพร้อมทั้งมีการเฝ้ าระวังไม่ให้ระดับความเสี่ ยงเพิ่มสูงขึ้น
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีการบริ หารจัดการหรื อมาตรการ
ควบคุมความเสี่ ยงเพื่อไม่ให้เกิดความเสี ยหายและความเสี่ ยงในการ
ปฏิบตั ิงานลดลงและอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้และมีความจําเป็ นต้องรี บเร่ งบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยงโดยมีแผนงานหรื อมาตรการดําเนินงานเพื่อควบคุมหรื อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใกล้ชิดและรวดเร็ ว เพื่อไม่ให้เกิดความเสี ยหายและ
ความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิงานและอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้โดยเร็ ว

ทั้งนี้ สพพ. จะต้องกําหนดมาตรการควบคุมดูแลแผนงานที่มีระดับความเสี่ ยงสู งและสู งมากเพื่อไม่ให้
เกิดความสู ญเสี ยหรื อจัดการความสู ญเสี ยให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
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จากผลการระบุความเสี่ ยงขององค์กรในส่ วนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการปฏิบตั ิงานของ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามที่ปรากฏในขั้นตอนที่ 3 ซึ่งเมื่อนําผลประเมินระดับความเสี่ ยงของแต่ละ
ด้านมาพิจารณาถึงผลกระทบและความถี่ที่จะเกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น (ขั้นตอนที่ 4)
สรุ ปผลเป็ นรายเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ดงั นี้
ความเสี่ ยงทีอ่ าจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ ยง

ผลกระทบ โอกาส
S1 นโยบายด้านการบูรณาการกับหน่วยงานในประเทศทําให้
5
1
การดําเนินงานล่าช้า
5
1
S2 ความคิดเห็นที่แตกต่างกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความช่วยเหลือ ทําให้การดําเนินงานล่าช้าหรื อถูก
ระงับโครงการ
S3 ประชาชนไทยไม่เข้าใจภารกิจการให้ความช่วยเหลือแก่
3
3
ประเทศเพื่อนบ้าน
S4 โครงการให้ความช่วยเหลือไม่สอดคล้องและไม่มีผลใน
5
1
การสร้างความสัมพันธ์ (Relationship)
S5โครงการไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ตามนโยบาย
5
1
(Connectivity / Mutual benefit)
S6 นโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศเพื่อน
5
1
บ้านเปลี่ยนแปลง (กระทบภารกิจหลักของ สพพ.)
S7 โครงการไม่สอดคล้องกับกรอบนโยบายความร่ วมมือทาง
5
1
เศรษฐกิจและทวิภาคี
S8 ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
5
1
S9 การกําหนดนโยบายด้านการเงินผิดพลาดทําให้มีปัญหา
5
1
เรื่ องสภาพคล่อง
S10 การกําหนดนโยบายในการเรี ยกเก็บดอกเบี้ยไม่
4
1
สอดคล้องกับสัญญาความช่วยเหลือทางการเงิน
S11 การกําหนดนโยบายด้านการเงินไม่สอดคล้องกับสภาวะ
5
1
ตลาดที่มีความผันผวน
S12 การกําหนดนโยบายด้านพัฒนาระบบงานไม่สอดคล้อง
4
2
กับแผนการพัฒนาบุคลากร
S13 นโยบายการพัฒนาบุคลากรไม่สอดคล้องกับความ
4
1
ต้องการ

ระดับความเสี่ ยง
5
ปานกลาง
5

ปานกลาง

9

ปานกลาง

5

ปานกลาง

5

ปานกลาง

5

ปานกลาง

5

ปานกลาง

5
5

ปานกลาง
ปานกลาง

4

ปานกลาง

5

ปานกลาง

8

ปานกลาง

4

ปานกลาง
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ความเสี่ ยงทีอ่ าจจะเกิดขึน้
O1 จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กบั เจ้าหน้าที่ประเทศ
เพื่อนบ้านไม่ได้ตามเป้ าหมาย / ไม่ได้คุณภาพ
O2 การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลและข่าวสารมีความผิดพลาด
O3 การดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ล่าช้ากว่าแผนที่
กําหนดไว้
O4 ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตามเป้ าหมายและ
นโยบายของ คพพ.
O5 โครงการที่เสร็ จไม่มีคุณภาพและครบถ้วนตามขอบเขต
ของโครงการ
O6 โครงการความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการไม่
เสร็ จตามที่กาํ หนดในสัญญา
- ไม่มีการติดตามผลโครงการที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
- เกิดเหตุสุดวิสัย อันเนื่องมาจาก ปัญหาของผูร้ ับเหมา
และที่ปรึ กษา
(ล้มละลาย/ปัญหาการเงิน/ขาดบุคลากร)
- โครงการถูกยกเลิกอันเนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยใน
ระหว่างการดําเนินโครงการ
(ภัยธรรมชาติ/ ภัยการเมืองระหว่างประเทศ)
- มีปัญหาความล่าช้าในการจัดหาผูร้ ับเหมาและที่ปรึ กษา
ของผูร้ ับความช่วยเหลือ
- กระบวนการจัดหาผูร้ ับเหมาและที่ปรึ กษาของผูร้ ับความ
ช่วยเหลือไม่ถกู ต้องตามขั้นตอนและไม่โปร่ งใส
- ผูร้ ับความช่วยเหลือมีการดําเนินงานนอกเหนือขอบเขต
ของโครงการที่กาํ หนดไว้
- การนัดประชุมกรรมการจัดจ้างและตรวจรับที่ปรึ กษา
เวลาไม่ตรงกัน ทําให้เกิดความล่าช้า
- การแต่งตั้งกรรมการจากหน่วยงานภายนอกล่าช้า
- บุคลากรขาดทักษะและความรู้ความชํานาญในขั้นตอน
การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านและ
ไม่คุน้ เคยกับระเบียบการจัดจ้างที่ปรึ กษาของ สพพ.
- เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนที่กาํ หนดไว้ (เช่น
ไม่ทาํ รายงานปิ ดโครงการ / ไม่ติดตามโครงการระหว่าง
ดําเนินการ / ไม่ทาํ รายงานความก้าวหน้า / ไม่เบิกจ่ายเงินตาม
เวลา เป็ นต้น)

การประเมินความเสี่ ยง
ผลกระทบ โอกาส
4
4

ระดับความเสี่ ยง
16
สู ง

2
2

4
3

8
6

ปานกลาง
ปานกลาง

5

3

15

สู ง

5

3

15

สู ง

5

4

20

สู งมาก
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ความเสี่ ยงทีอ่ าจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ ยง
ผลกระทบ โอกาส

O7 มีการเบิกจ่ายเงิน
- ผิดพลาด
- ไม่ได้ตามเป้ าหมาย (94%)
- ไม่เสร็ จภายในเวลาที่กาํ หนดไว้ (7 วันทําการ)
O8 จัดเก็บหนี้ผิดพลาด (ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามเวลา)
O9 การนําเงินไปลงทุนกับสถาบันการเงินที่ไม่มนั่ คง หรื อไม่
ได้รับการคุม้ ครองเงินฝาก หรื อวงเงินสูงกว่าเกณฑ์การ
คุม้ ครองเงินฝาก หรื อ ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ หรื อ
บริ หารไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด โดยได้รับผลตอบแทนใน
อัตราการลงทุนที่ต่าํ กว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (RP1) ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย)
O10 การปฏิบตั ิงานขาดความต่อเนื่อง
- เจ้าหน้าที่มีอตั ราการเข้า-ออกสูงกว่า 10%
- ใช้เวลาในการสรรหาและเพิ่มทักษะ (สอนงาน
ฝึ กอบรม)
O11 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่ได้ตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
O12 ฐานข้อมูล
- ไม่มีระบบสํารอง
- ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากระบบเสี ยหาย
- สูญหาย
O13 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ล่าช้ากว่าแผนงานที่กาํ หนดไว้
F1 ขาดสภาพคล่อง
- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่ตอ้ งการ
- บริ หารกระแสเงินสดไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้เงิน
F2 มีหนี้เสี ยเกิดขึ้น (ไม่ได้รับเงินคืนจากประเทศเพื่อนบ้าน
เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี หรื อไม่ตอ้ งการชําระ)
- ไม่ดาํ เนินการตามแนวทางและขั้นตอนการจัดเก็บหนี้
ที่กาํ หนดไว้
F3 มีความเสี่ ยงในการบริ หารหนี้ ในส่ วนของต้นเงินกู้
เนื่องจากอายุของเงินกูข้ อง สพพ. สั้นกว่า (10 ปี ) เงินกูท้ ี่
ให้กบั ประเทศเพื่อนบ้าน (30 ปี )

ระดับความเสี่ ยง

5

4

20

สู งมาก

3

5

15

5

5

25

สู ง
สู งมาก

2

5

10

สู ง

2
3

3
5

6
15

ปานกลาง
สูง

1

3

3

ตํ่า

5

4

20

สู งมาก

5

2

10

สู ง

5

1

5

ปานกลาง
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ความเสี่ ยงทีอ่ าจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ ยง
ผลกระทบ โอกาส

F4 อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นสูงทําให้ สพพ. รับภาระส่ วนต่าง
ดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราที่สมควรและส่ งผลต่อฐานะการเงิน
- ความเสี่ ยงจากการทํา interest rate swap
- มีความเสี่ ยงในการบริ หารหนี้ อันเนื่องมาจากอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว
F5 งบการเงิน
- ไม่ถกู ต้องและไม่ได้รับการรับรองจนทําให้ขาดความ
น่าเชื่อถือ
- ไม่แล้วเสร็ จภายในเวลาที่กาํ หนด
C1 ข้อบังคับและระเบียบไม่ทนั สมัยเป็ นอุปสรรคกับการ
ปฏิบตั ิงาน
C2 เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานไม่สอดคล้องกับวิธีการ แนวทาง
และขั้นตอน ที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบ
C3 เจ้าหน้าที่ขาดความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องกฎระเบียบและ
ข้อบังคับ (ล่าช้า / มีขอ้ ผิดพลาด / มีขอ้ เสนอให้ คพพ.
พิจารณาไม่ชดั เจน)

ระดับความเสี่ ยง

5

2

10

สู ง

5

3

15

สู ง

4

3

12

สู ง

5

5

25

สู งมาก

5

5

25

สู งมาก
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ผลประเมินความเสี่ ยงของแต่ละด้าน (S /O /F/C) สามารถสรุ ประดับความเสี่ ยงสู งมาก ได้ 6 เหตุการณ์
และความเสี่ ยงสู งได้ 10 เหตุการณ์ เพื่อนําไปกําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ ยงตามแผนปฏิบตั ิงาน ได้
ดังนี้
ลําดับที่
ความเสี่ ยงทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ระดับความเสี่ ยง
25 สู งมาก
1
O9 การนําเงินไปลงทุนกับสถาบันการเงินที่ไม่มนั่ คง หรื อไม่ได้รับ
การคุม้ ครองเงินฝาก หรื อวงเงินสูงกว่าเกณฑ์การคุม้ ครองเงินฝาก
หรื อ ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ หรื อบริ หารไม่ได้ตามเกณฑ์ที่
กําหนด โดยได้รับผลตอบแทนในอัตราการลงทุนที่ต่าํ กว่าอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย (RP1) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ย)
2
C2 เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานไม่สอดคล้องกับวิธีการ แนวทาง และ
25 สู งมาก
ขั้นตอน ที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบ
3
C3 เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่ องกฎระเบียบและข้อบังคับ 25 สู งมาก
(ล่าช้า / มีขอ้ ผิดพลาด / มีขอ้ เสนอให้ คพพ. พิจารณาไม่ชดั เจน)
4
O6 โครงการความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการไม่เสร็ จ
20 สู งมาก
ตามที่กาํ หนดในสัญญา (Implementation)
- ไม่มีการติดตามผลโครงการที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
- เกิดเหตุสุดวิสัย อันเนื่องมาจาก ปัญหาของผูร้ ับเหมาและที่
ปรึ กษา (ล้มละลาย/ปั ญหาการเงิน/ขาดบุคลากร)
- โครงการถูกยกเลิกอันเนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยในระหว่างการ
ดําเนินโครงการ (ภัยธรรมชาติ/ ภัยการเมืองระหว่างประเทศ)
- มีปัญหาความล่าช้าในการจัดหาผูร้ ับเหมาและที่ปรึ กษาของผูร้ ับ
ความช่วยเหลือ
- กระบวนการจัดหาผูร้ ับเหมาและที่ปรึ กษาของผูร้ ับความช่วยเหลือไม่
ถูกต้องตามขั้นตอนและไม่โปร่ งใส
- ผูร้ ับความช่วยเหลือมีการดําเนินงานนอกเหนือขอบเขตของ
โครงการที่กาํ หนดไว้
- การนัดประชุมกรรมการจัดจ้างและตรวจรับที่ปรึ กษาเวลาไม่
ตรงกัน ทําให้เกิดความล่าช้า
- การแต่งตั้งกรรมการจากหน่วยงานภายนอกล่าช้า
- บุคลากรขาดทักษะและความรู้ความชํานาญในขั้นตอนการให้
ความช่วยเหลือทางวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านและไม่คุน้ เคยกับ
ระเบียบการจัดจ้างที่ปรึ กษาของ สพพ.
- เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนที่กาํ หนดไว้ (เช่น ไม่ทาํ
รายงานปิ ดโครงการ / ไม่ติดตามโครงการระหว่างดําเนินการ / ไม่ทาํ
รายงานความก้าวหน้า / ไม่เบิกจ่ายเงินตามเวลา เป็ นต้น)

แผนงานที่

7+8

9+10
10
4+5
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ลําดับที่
ความเสี่ ยงทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ระดับความเสี่ ยง
20 สู งมาก
5
O7 มีการเบิกจ่ายเงิน
- ผิดพลาด
- ไม่ได้ตามเป้ าหมาย (94%)
- ไม่เสร็ จภายในเวลาที่กาํ หนดไว้ (7 วันทําการ)
20 สู งมาก
6
F1 ขาดสภาพคล่อง
- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่ตอ้ งการ
- บริ หารกระแสเงินสดไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้เงิน
7
O1 จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กบั เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน
16
สูง
ไม่ได้ตามเป้ าหมาย / ไม่ได้คุณภาพ
8
O4 ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตามเป้ าหมายและนโยบายของ คพพ. 15
สู ง
9
10
11

12

13
14

15

16

แผนงานที่

4+5

7+8
5

O5 โครงการที่เสร็ จไม่มีคุณภาพและครบถ้วนตามขอบเขตของ
โครงการ
O8 จัดเก็บหนี้ผิดพลาด (ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามเวลา)

15

สู ง

4+5
4+5

15

สู ง

7+8

O12 ฐานข้อมูล
- ไม่มีระบบสํารอง
- ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากระบบเสี ยหาย
- สู ญหาย
F5 งบการเงิน
- ไม่ถกู ต้องและไม่ได้รับการรับรองจนทําให้ขาดความ
น่าเชื่อถือ
- ไม่แล้วเสร็ จภายในเวลาที่กาํ หนด
C1 ข้อบังคับและระเบียบไม่ทนั สมัยเป็ นอุปสรรคกับการปฏิบตั ิงาน

15

สูง

9

15

สู ง

7

12

O10 การปฏิบตั ิงานขาดความต่อเนื่อง
- เจ้าหน้าที่มีอตั ราการเข้า-ออกสูงกว่า 10%
- ใช้เวลาในการสรรหาและเพิ่มทักษะ (สอนงาน ฝึ กอบรม)
F2 มีหนี้เสี ยเกิดขึ้น (ไม่ได้รับเงินคืนจากประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจาก
เศรษฐกิจไม่ดี หรื อไม่ตอ้ งการชําระ)
- ไม่ดาํ เนินการตามแนวทางและขั้นตอนการจัดเก็บหนี้ที่
กําหนดไว้
F4 อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นสูงทําให้ สพพ. รับภาระส่ วนต่างดอกเบี้ยสูง
กว่าอัตราที่สมควรและส่ งผลต่อฐานะการเงิน
- ความเสี่ ยงจากการทํา interest rate swap
- มีความเสี่ ยงในการบริ หารหนี้ อันเนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

10

สู ง
สู ง

9
10

10

สู ง

7

10

สู ง

8
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หมายเหตุ
(1) สร้างความเป็ นหุน้ ส่ วนและบูรณาการกับหน่วยงานที่มีองค์ความรู ้ในประเทศ
(2) สร้างความเป็ นหุน้ ส่ วนและบูรณาการกับหน่วยงานของประเทศเพื่อนบ้านและองค์กรระหว่างประเทศ
(3) การประชาสัมพันธ์ให้เป็ นที่รู้จกั ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
(4) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อยกระดับการค้าชายแดนและการค้าในภูมิภาค
(5) การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
(6) การศึกษา/วิจยั และจัดทําข้อเสนอแนะด้านการดําเนินนโยบายและมาตรการร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(7) บริ หารสภาพคล่อง โดยลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินปี 2557-2561
(8) บริ หารเงินทุนเพื่อวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
(9) พัฒนาระบบ (ด้านการพัฒนาองค์กรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
(10) พัฒนาบุคลากรให้มีประสิ ทธิภาพในการทํางาน

แผนภาพที่ 2 แสดงระดับความเสี่ ยงของแผนงานต่างๆ
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ขั้นตอนที่ 5 และ 6 การเลือกวิธีบริหารจัดการความเสี่ ยงและการกําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ ยง
สําหรับแผนการบริ หารความเสี่ ยงของแผนงานที่มีระดับความเสี่ ยงสูงมาก และระดับความ
เสี่ ยงสูงที่ตอ้ งกําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ ยง มีท้ งั หมด 16 เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ ยง ซึ่ง
อยูภ่ ายใต้แผนงานของปี 2557 จํานวน 6 แผนงาน ประกอบด้วย
1. แผนงานที่ 4 และ 5 การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงิน
มีเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ ยงในระดับสูงมากในเรื่ อง
O6 โครงการความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการไม่เสร็ จตามที่กาํ หนดในสัญญา
O7 มีการเบิกจ่ายเงิน
นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ ยงในระดับสู งในเรื่ อง
O4 ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตามเป้ าหมายและนโยบายของ คพพ.
O5 โครงการที่เสร็ จไม่มีคุณภาพและครบถ้วนตามขอบเขตของโครงการ
ซึ่งในเรื่ องนี้จาํ เป็ นต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อบริ หารความเสี่ ยงให้ลดระดับความเสี่ ยงจากสูงมากและ
สู งเป็ นระดับปานกลาง หรื อตํ่า โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) จัดทําแผนการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
(2) จัดทําขอบเขตและแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแล้วระบุ
ไว้ในสัญญาความช่วยเหลือ รวมทั้งสัญญาการจัดจ้างให้ชดั เจน
(3) จัดทําฐานข้อมูลโครงการเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายและติดตามความก้าวหน้า รวมถึง
ขั้นตอนการปิ ดโครงการและการประเมินผลเมื่อโครงการเสร็ จแล้ว ตลอดจนจัดทําฐานข้อมูลสํารองให้
อยูใ่ นสถานะที่ปลอดภัยและสามารถเรี ยกใช้ในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉินได้
(4) จัดทําแผนติดตามความก้าวหน้าโครงการและเร่ งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้ าหมาย
และแผนงานที่กาํ หนดไว้
2. แผนงานที่ 7 และ 8 บริ หารสภาพคล่อง และการบริ หารเงินทุน
มีเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ ยงในระดับสูงมากในเรื่ อง
O9 การนําเงินไปลงทุนกับสถาบันการเงินที่ไม่มนั่ คง หรื อไม่ได้รับการคุม้ ครองเงินฝาก
หรื อวงเงินสู งกว่าเกณฑ์การคุม้ ครองเงินฝาก หรื อ ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ หรื อบริ หารไม่ได้
ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด โดยได้รับผลตอบแทนในอัตราการลงทุนที่ต่าํ กว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (RP1) ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย)
นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ ยงในระดับสู งในเรื่ อง
F1 ขาดสภาพคล่อง
F2 มีหนี้เสี ยเกิดขึ้น
F4 อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นสูงทําให้ สพพ. รับภาระส่ วนต่างดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราที่สมควร
และส่ งผลต่อฐานะการเงิน
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F5 การจัดทํางบการเงินไม่ถกู ต้องและไม่เสร็ จภายในเวลาที่กาํ หนด
O8 จัดเก็บหนี้ผดิ พลาด
ซึ่งในเรื่ องที่กล่าวข้างต้นจําเป็ นต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อบริ หารความเสี่ ยงให้ลดระดับความเสี่ ยงจาก
สู งมากและสู งเป็ นระดับปานกลางหรื อตํ่า โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) จัดทําประมาณการสถานะสภาพคล่องของ สพพ. เป็ นประจําทุกเดือน เพื่อกําหนด
รายรับรายจ่ายให้สอดคล้องกับสภาพคล่อง
(2) จัดทําคําขอจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริ งของ
โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ
(3) ศึกษาและติดตามสภาวะตลาดทางการเงินอย่างใกล้ชิดและกําหนดมาตรการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย รวมถึงการนําเงินไปลงทุนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกําหนดและความมัน่ คงของสถาบันการเงิน
(4) จัดทําแผนการเรี ยกเก็บหนี้ และมีการกํากับ ดูแล รวมถึงการติดตามการจัดเก็บหนี้
และการชําระหนี้ให้เป็ นไปตามแนวทางที่กาํ หนดไว้
(5) กํากับ ดูแล ให้มีการจัดทําบัญชีสาํ นักงาน ให้ถูกต้อง
(6) จัดทําฐานข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ในการบริ หารและจัดทําฐานข้อมูลสํารองให้อยู่
ในสถานะที่ปลอดภัยและสามารถเรี ยกใช้ในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉินได้
3. แผนงานที่ 9 และ 10 การพัฒนาระบบองค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร
มีเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ ยงในระดับสูงมากในเรื่ อง
C2 เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานไม่สอดคล้องกับวิธีการ แนวทาง และขั้นตอน ที่กาํ หนดไว้ใน
ข้อบังคับและระเบียบ
C3 เจ้าหน้าที่ขาดความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องกฎระเบียบและข้อบังคับ (ล่าช้า / มี
ข้อผิดพลาด / มีขอ้ เสนอให้ คพพ. พิจารณาไม่ชดั เจน)
นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ ยงในระดับสู งในเรื่ อง
C1 ข้อบังคับและระเบียบไม่ทนั สมัยเป็ นอุปสรรคกับการปฏิบตั ิงาน
O10 การปฏิบตั ิงานขาดความต่อเนื่อง
O12 ฐานข้อมูล
ซึ่งในเรื่ องที่กล่าวข้างต้นจําเป็ นต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อบริ หารความเสี่ ยงให้ลดระดับความเสี่ ยงจาก
สูงมากและสู งเป็ นระดับปานกลางหรื อตํ่า โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
(1) จัดให้มีการชี้แจงทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มีการประกาศข้อบังคับ และ
ระเบียบใหม่ รวมถึงจัดให้มีการรับฟังข้อปั ญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามข้อบังคับและระเบียบที่
ประกาศไว้แล้วเพื่อประโยชน์ในการทบทวนและปรับปรุ งใหม่
(2) จัดให้มีการทบทวนข้อบังคับและระเบียบของสํานักงานให้เป็ นปั จจุบนั และทันสมัย
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(3) สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานร่ วมกันอย่างมีความสุ ขและได้ผลตอบแทนและ
สิ ทธิประโยชน์ในอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับองค์กรอื่นๆ รวมทั้งให้มีการประเมินสาเหตุของ
บุคลากรที่ลาออกเพื่อนํามาใช้ในการกําหนดมาตรการและปรับปรุ งต่อไป
(4) จัดให้มีฐานข้อมูลสํารองให้อยูใ่ นสถานะที่ปลอดภัยและสามารถเรี ยกใช้ในกรณี เกิด
เหตุฉุกเฉินได้ รวมทั้งกํากับดูแลให้ดาํ เนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
และสอดคล้องกับแผนที่กาํ หนดไว้
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กิจกรรมที่ 1:

แผนบริหารความเสี่ ยง ตามแผนการปฏิบตั ิงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ

ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น:-โครงการความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการไม่เสร็ จตามที่กาํ หนดในสัญญา
- ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตามเป้ าหมายและนโยบายของ คพพ.
-โครงการที่เสร็ จไม่มีคุณภาพและครบถ้วนตามขอบเขตของโครงการ
- มีการเบิกจ่ายเงินผิดพลาด
มาตรการ/ขั้นตอน
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2556
ควบคุมความเสี่ ยง
(บาท)
10 11 12 1 2 3
1. โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
โครงการใหม่ที่เริ่ มดําเนินการในปี 2557
สงก.
- จัดทําแผนการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ให้
สวช.
สอดคล้องกับนโยบายของ คพพ.
สนผ.
- กําหนดโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
สบท.
- การประเมินโครงการเบื้องต้น
- เสนอ คพพ. อนุมตั ิให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
- จัดทํา TOR
- จัดจ้างที่ปรึ กษา ตามระเบียบฯ
- ดําเนินการระบุขอบเขตฯ ไว้ในสัญญาความช่วยเหลือ
รวมทั้งสัญญาจัดจ้างให้ชดั เจน และลงนามในสัญญาจัดจ้าง
โครงการที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการ (Ongoing)
- ติดตามผลการดําเนินโครงการให้อยูภ่ ายใต้ขอบเขตของ
สัญญา
- เสนอผลการศึกษาฯ ให้ รมว.กค. พิจารณาในกรณี ที่ผล
การศึกษาฯ มีความเป็ นไปได้

ระดับความเสี่ ยง สูง (20, (5,4))
ระดับความเสี่ ยง สูง (15, (5,3))
ระดับความเสี่ ยง สูง (15, (5,3))
ระดับความเสี่ ยง สู ง (20, (5,4))
พ.ศ. 2557
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ/วิธีการจัดการ
4 5 6 7 8 9
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
- ปฏิบตั ิงานได้สาํ เร็ จ บรรลุเป้ าหมาย
และครบถ้วนตามแผนงานที่กาํ หนด
วิธีการจัดการ/เป้ าหมาย
ลดระดับความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
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มาตรการ/ขั้นตอน
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
ควบคุมความเสี่ ยง
(บาท)
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
โครงการใหม่ที่เริ่ มดําเนินการในปี 2557
สวช.
- รายงานผลการศึกษาฯ ให้ รมว.กค. เพื่อพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน
- จัดทําร่ างสัญญา และเสนอ คพพ.
- เจรจาร่ างสัญญาฯ และลงนามในสัญญาฯ
สงก.
โครงการที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการ
สนผ.
- ประเมินโครงการที่แล้วเสร็ จ (ค.หนองด้วงน้อย)
- ประเมินโครงการที่แล้วเสร็ จ 3 ปี (ค.ห้วยโก๋ น /ค. R67)
3. การติดตามโครงการ และเร่ งรัด กํากับการเบิกจ่ายให้ถกู ต้องและ
ได้ตามเป้ าหมายของแผนงานที่กาํ หนดไว้
- จัดทําแผนติดตามความก้าวหน้า
- กํากับ ดูแล เร่ งตัดการเบิกจ่าย
- สรุ ปรายงานสถานะโครงการและการเบิกจ่ายเงินโครงการเสนอ
คพพ. เป็ นรายเดือน
สงก.
4. จัดทําฐานข้อมูล
สวช.
- ข้อมูลโครงการเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายและติดตามความก้าวหน้า
สนผ.
รวมถึงขั้นตอนการปิ ดโครงการและการประเมินผลเมื่อโครงการ
สบท.
เสร็ จแล้ว ตลอดจน
- ข้อมูลสํารองให้อยูใ่ นสถานะที่ปลอดภัยและสามารถเรี ยกใช้ใน
กรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นได้

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ/วิธีการจัดการ
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แผนบริหารความเสี่ ยง ตามแผนการปฏิบตั ิงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
กิจกรรมที่ 2:

การบริ หารสภาพคล่องและการบริ หารเงินทุน
ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น: - ขาดสภาพคล่อง
ระดับความเสี่ ยง สูงมาก (20 (5,4))
- มีหนี้เสี ยเกิดขึ้น
ระดับความเสี่ ยง สูง (10 (5,2))
- จัดเก็บหนี้ผดิ พลาด
ระดับความเสี่ ยง สูงมาก (15 (3,5))
- การนําเงินไปลงทุนกับสถาบันการเงินที่ไม่มนั่ คง หรื อ
ระดับความเสี่ ยง สูงมาก (25 (5,5))
ไม่ได้รับการคุม้ ครองเงินฝาก หรื อวงเงินสูงกว่าเกณฑ์การคุม้ ครองเงินฝาก
หรื อ ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ หรื อบริ หารไม่ได้ตามเกณฑ์
ที่กาํ หนด โดยได้รับผลตอบแทนในอัตราการลงทุนที่ต่าํ กว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (RP1)
- อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นสูงทําให้ สพพ. รับภาระส่ วนต่างดอกเบี้ย
ระดับความเสี่ ยง สูง (10 (5,2))
สูงกว่าอัตราที่สมควรและส่ งผลต่อฐานะการเงิน
- การจัดทํางบการเงินไม่ถูกต้องและไม่เสร็ จภายในเวลาที่กาํ หนด
ระดับความเสี่ ยง สูงมาก (15 (5,3))

พ.ศ. 2557
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ/ วิธีการจัดการ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2556
(บาท)
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
สบท.
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
ไม่มีความผิดพลาดและความเสี ยหาย
ด้านการเงินเกิดขึ้น
วิธีการจัดการ/เป้ าหมาย
ลดระดับความเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับ
2. จัดทําประมาณการสถานะสภาพคล่องของ สพพ. เพื่อ
ปานกลาง
กําหนดรายรับรายจ่ายให้สอดคล้องกับฐานะการเงินเป็ นราย
เดือน
มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ ยง
1. จัดทําคําขอจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการที่แท้จริ งของโครงการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินและวิชาการ
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พ.ศ. 2557
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ/ วิธีการจัดการ
มาตรการ/ขั้นตอน
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2556
(บาท)
ควบคุมความเสี่ ยง
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. ศึกษาและติดตามสภาวะตลาดทางการเงินอย่างใกล้ชิด
- กําหนดมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย
- นําเงินไปลงทุนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกําหนดและความมัน่ คงของสถาบันการเงิน
- สรุ ปผลการบริ หารเงินสะสม
4. การเรี ยกเก็บหนี้
- จัดทําแผนการเรี ยกเก็บหนี้
- กํากับ ดูแล รวมถึงการติดตามการจัดเก็บหนี้ และการชําระ
หนี้ให้เป็ นไปตามแนวทางที่กาํ หนดไว้
- สรุ ปผลการจัดเก็บหนี้
5. กํากับ ดูแล ให้มีการจัดทําบัญชีสาํ นักงาน ให้ถูกต้อง
6. จัดทําฐานข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ในการบริ หารและ
จัดทําฐานข้อมูลสํารองให้อยูใ่ นสถานะที่ปลอดภัยและ
สามารถเรี ยกใช้ในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นได้
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กิจกรรมที่ 3:

แผนบริหารความเสี่ ยง ตามแผนการปฏิบตั ิงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
การพัฒนาองค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร

ความเสี่ ยงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ : - เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานไม่สอดคล้องกับวิธีการ แนวทาง และขั้นตอน ที่กาํ หนดไว้
ในข้อบังคับและระเบียบ
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่ องกฎระเบียบและข้อบังคับ
- ข้อบังคับและระเบียบไม่ทนั สมัยเป็ นอุปสรรคกับการปฏิบตั ิงาน
- การปฏิบตั ิงานขาดความต่อเนื่อง
- ฐานข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้
มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ ยง
1. การชี้แจงทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่
- จัดให้มีการชี้แจงทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มีการประกาศข้อบังคับ และ
ระเบียบใหม่
- จัดให้มีการรับฟังข้อปั ญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามข้อบังคับและระเบียบที่
ประกาศไว้แล้วเพื่อประโยชน์ในการทบทวนและปรับปรุ งใหม่
2. จัดให้มีการทบทวนข้อบังคับและระเบียบของสํานักงานให้เป็ นปัจจุบนั และทันสมัย
3. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานร่ วมกันอย่างมีความสุ ข
- พิจารณาหรื อทบทวนผลตอบแทนและสิ ทธิประโยชน์ในอัตราที่เหมาะสมเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับองค์กรอื่นๆ
- มีการประเมินสาเหตุของบุคลากรที่ลาออกเพื่อนํามาใช้ในการกําหนดมาตรการ
และปรับปรุ งต่อไป

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-

สอก./CIO

ระดับความเสี่ ยง สูงมาก (25, (5,5))
ระดับความเสี่ ยง สูงมาก (25, (5,5))
ระดับความเสี่ ยง สูง (12, (4,3))
ระดับความเสี่ ยง สูงมาก (10, (2,5))
ระดับความเสี่ ยง สูงมาก (15, (3,5))
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ/
วิธีการจัดการ
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
กฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบมีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบนั

วิธีการจัดการ/เป้ าหมาย
ลดระดับความเสี่ ยงให้อยู่
ในระดับปานกลาง
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มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ ยง
4. ฐานข้อมูล
- จัดให้มีฐานข้อมูลสํารองให้อยูใ่ นสถานะที่ปลอดภัยและสามารถเรี ยกใช้ในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิ นได้
- กํากับดูแลให้ดาํ เนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
และสอดคล้องกับแผนที่กาํ หนดไว้
- ประเมินการใช้ฐานข้อมูล

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ/
วิธีการจัดการ
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บทที่ 5
การประเมินองค์ ประกอบของการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดทุกองค์กรจะต้องมีการประเมินองค์ประกอบการ
ควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน โดย มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4. สารสนเทศและการสื่ อสาร (Information and Communication)
5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)
องค์ ประกอบการควบคุมภายใน
1. สภาพแวดล้ อมการควบคุม
ผูบ้ ริ หารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม
เพื่ อให้เกิ ด ทัศนคติ ที่ดีต่อการควบคุ ม เพื่อ ให้เ กิ ด
ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อการควบคุ มภายใน โดยให้
ความสําคัญกับความซื่ อสัตย์ จริ ยธรรมและความ
โปร่ งใสในการดําเนิ นงาน มีการบริ หารจัดการที่
สอดคล้อ งกั บ หลัก ธรรมาภิ บ าลมี ก ารกํา หนด
แนวทางที่ชดั เจนต่อการปฏิบตั ิงานที่ถูกต้องและที่
ไม่ ถู ก ต้ อ ง รวมทั้ งปฏิ บ ั ติ ต นเป็ นแบบอย่ า ง
บุ ค ลากรเข้า ใจขอบเขตอํา นาจหน้ า ที่ ร วมทั้ง มี
ความรู ้ความสามารถและทักษะในการปฏิบตั ิงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผลการประเมิน/ข้ อสรุป
ในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 สพพ. ได้มี
การสร้างความเข้าใจและทัศนคติในการปฏิบตั ิงาน
ตามหลัก ธรรมาภิ บ าลและทัศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การ
ควบคุมภายใน โดยได้มีการดําเนินการดังนี้
1. มีการจัดประชุ มเจ้าหน้าที่ เป็ นประจําทุก
เดือนภายหลังการประชุ ม คพพ. โดยการประชุ ม
ดังกล่าวได้มีการชี้แจงให้เจ้าหน้าที่เข้าใจในมติของ
คพพ. มี ก ารติ ด ตามและชี้ แจงแนวทางการ
ปฏิบตั ิงานที่สืบเนื่องตามมติ คพพ. และมีการหารื อ
ปั ญ หา อุ ป สรรค ในการปฏิ บ ัติ ง านระหว่ า งกัน
นอกจากนี้ การประชุ มดังกล่าวได้ให้ความสําคัญ
โดยทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบตั ิงานตาม
นโยบาย และขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานที่กาํ หนดไว้
รวมถึ ง ตามหลัก การบริ ห ารกิ จ การบ้า นเมื อ งที่ ดี
และธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ได้ช้ ีแจงให้เจ้าหน้าที่
ได้ให้ความร่ วมมือกับฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ ในปี 2556 เจ้าหน้าที่ได้มีความเข้าใจใน
บทบาท หน้าที่ ของสํานักงานดีมากขึ้น โดยจะเห็น

40
ได้จากผลประเมินการปฏิบตั ิงานตามตัวชี้ วดั และ
แผนการปฏิบตั ิงานได้บรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
โดยมี ค ะแนนที่ 4.80 คะแนน และร้ อ ยละ 98
ตามลําดับ
องค์ ประกอบการควบคุมภายใน
2. การประเมินความเสี่ ยง
มีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายระดับ
องค์ก รและวัต ถุ ป ระสงค์ร ะดับ กิ จ กรรมที่ ชัด เจน
สอดคล้อ งและเชื่ อ มโยงกัน ในการที่ จ ะทํา งานให้
สํา เร็ จ ด้ว ยงบประมาณและทรั พ ยากรที่ ก าํ หนดไว้
อย่างเหมาะสม ผูบ้ ริ หารมีการระบุความเสี่ ยงทั้งจาก
ปั จจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการ
บรรลุผลสํา เร็ จตามวัตถุ ประสงค์ขององค์ก รมี ก าร
วิเคราะห์ความเสี่ ยงและจัดการความเสี่ ยงที่เหมาะสม
นอกจากนี้ ยัง มี เ ครื่ องมื อ ที่ ส ามารถบ่ ง ชี้ ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ ยงจากปั จจัยด้านต่างๆ

3. กิจกรรมการควบคุม
มีนโยบายและวิธีปฏิบตั ิงานที่ทาํ ให้มนั่ ใจว่าเมื่อ
นําไปปฏิ บ ัติแล้วจะเกิ ดผลสํา เร็ จ ตามที่ ฝ่ ายบริ ห าร
กํ า หนดไว้ กิ จกรรมเพื่ อ การควบคุ มจะชี้ ให้
ผู ้ป ฏิ บ ัติ ง านเห็ น ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นในการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถ
ปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็ จตามวัตถุประสงค์

ผลการประเมิน/ข้ อสรุ ป
สพพ. ได้มีการจัดทําแผนบริ หารความเสี่ ยงของ
องค์ก รสํา หรั บ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่ งมี 3
กิ จ กรรม 6 มาตรการ ที่ จ ะต้อ งดํา เนิ น การตาม
มาตรการควบคุมให้ระดับความเสี่ ยงสู งและสู งมาก
ลดลงมาอยู่ที่ระดับปานกลางหรื อตํ่า เพื่อไม่ให้เกิ ด
ความเสี ย หายแก่ สํา นัก งาน ซึ่ ง ในรอบปี ที่ ผ่า นมา
สพพ. ได้ด าํ เนิ น การตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย งที่
กล่าวได้บรรลุเป้ าหมาย ตามแผนที่กาํ หนดไว้ โดย
ไม่มีความเสี ยหายใดๆ เกิดขึ้น และการประเมินผล
ปฏิบตั ิงานตามแผนบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าว สพพ.
ได้มีการติดตามและรายงานผลให้ คพพ. พิจารณา
และรับทราบเป็ นประจําทุกไตรมาส

สพพ. ได้มีการกํากับ ควบคุม ดูแลการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่ให้เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิงานประจําปี
และดํ า เนิ น การตามแนวทางและขั้ นตอนการ
ปฏิ บ ัติ ง านที่ ไ ด้ก ํา หนดไว้เ ป็ นข้อ บัง คับ ระเบี ย บ
และคู่ มื อ ต่ า งๆ รวมทั้ง ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ให้ทนั เหตุการณ์
ทั้งนี้ ผลดําเนิ นงานในรอบปี ที่ ผ่านมา สํานักงาน
ไม่มีความเสี ยหายใดๆ เกิ ดขึ้น และเจ้าหน้าที่ได้มีการ
ปฏิบตั ิงานตามแนวทางที่กาํ หนดไว้
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องค์ ประกอบการควบคุมภายใน
4. สารสนเทศและการสื่ อสาร
มี ร ะบบข้อ มู ล สารสนเทศที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ การ
ปฏิบตั ิงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผูใ้ ช้และมี
การสื่ อ สารไปยัง ฝ่ ายบริ ห ารและผู ท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งใน
รู ปแบบที่ช่วยให้ผรู ้ ับข้อมูลสารสนเทศปฏิบตั ิหน้าที่
ตามความรั บ ผิ ด ชอบได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิผล และบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร

ผลการประเมิน/ข้ อสรุ ป
สพพ. ได้พฒั นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ปี (พ.ศ.
2555-2559) โดย ในปี 2556 สพพ. ได้ดาํ เนินการ
ดังนี้
1. จัดหาซอฟแวร์ที่มีลิขสิ ทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
มาใช้งาน
2. จัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสํารองไว้ใช้ใน
ยามฉุกเฉิ น
3. มีการจัดทําฐานข้อมูลสํารองสําหรับการใช้งาน
ได้ตลอดเวลา
นอกจากนี้ สพพ. ได้มี ก ารใช้ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีอยู่อย่างเต็มที่ โดยใช้ในการเผยแพร่
ข่าวสารและข้อมูลของสํานักงานไปยังสาธารณะใน
multimedia รู ปแบบต่างๆ เช่น Website / Facebook
/Twitter ซึ่ งมี ผ ลการดํ า เนิ น งานสรุ ปได้ ดั ง นี้ การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่ อต่างๆ ประกอบด้วย
สื่ อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่ งพิมพ์ และอินเตอร์ เน็ต ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 226 ครั้ง
คาดว่ า ได้รั บ ความคุ ม้ ค่ า และประสบความสํา เร็ จ
ระดับหนึ่ ง โดยวัดจากภาพลักษณ์ขององค์กรที่เป็ น
ข่ า วในเชิ ง บวกตลอดปี และการประชาสั ม พัน ธ์
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารองค์กรมีปริ มาณเพิ่มมากขึ้น
เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2555 มี ข่ า วการประชาสั ม พัน ธ์
เผยแพร่ จํานวน 83 ครั้ง
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องค์ ประกอบการควบคุมภายใน
5. การติดตามประเมินผล
องค์ก รมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผล
การควบคุมภายในและประเมินคุณภาพ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น โ ด ย กํ า ห น ด วิ ธี
ปฏิ บตั ิ ง านเพื่อติ ดตามการปฏิ บตั ิ ตาม
ระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่ อง
และเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการ
ปฏิ บ ัติ งานตามปกติ ของฝ่ ายบริ หาร ผู ้
ควบคุมงาน และผูม้ ีหน้าที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบ
รายครั้ง (Separate Evaluation) เป็ นครั้ง
คราว กรณี พบจุดอ่อนหรื อข้อบกพร่ อง
ควรกําหนดวิธีปฏิ บตั ิ งาน เพื่อให้ความ
มั่ น ใ จ ว่ า ข้ อ ต ร ว จ พ บ จ า ก ก า ร
ตรวจสอบและการสอบทานได้รับการ
พิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัย
สั่งการให้ดาํ เนิ นการแก้ไขข้อบกพร่ อง
ทันที

ผลการประเมิน/ข้ อสรุป
สพพ. ได้มี ก ารกํา กั บ ดู แ ล และติ ด ตามการปฏิ บ ัติ ง านของ
เจ้าหน้าที่ตามลําดับชั้นบังคับบัญชา เพื่อให้แผนงานต่างๆ เป็ นไป
ตามเป้ าหมายและการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่
ได้กาํ หนดไว้ ซึ่ งในปี 2556 สพพ. มีแผนงานที่ตอ้ งรับผิดชอบตาม
ภารกิจหลัก รวมทั้งสิ้ น 10 แผนงาน นอกจากนี้ ยังมีแผนงานที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตามการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี และตามหลักธรรมาภิบาล
รวมถึงหลักเกณฑ์ของหน่ วยงานอื่นๆ เช่น สํานักงบประมาณ สตง.
กรมบัญชี กลาง และ สํานักงาน ก.พ.ร. เป็ นต้น ทั้งนี้ การติดตามผล
ปฏิ บตั ิ ง านตามแผนงานที่ ก ล่ าว สพพ. ได้มีก ารรายงานให้ คพพ.
พิจารณาแล้วรับทราบเป็ นประจําทุกไตรมาส ซึ่ งที่ผ่านมา สพพ. ได้
พบข้อบกพร่ องในการปฏิบตั ิงานอยูบ่ า้ งและได้มีการวินิจฉัยและได้
สั่งการแก้ไขข้อบกพร่ องที่ ก ล่าวแล้ว เช่ น การคํานวณวัน เงิ น ต้น
ประหยัดค่าไฟ ค่าถ่ายเอกสาร การเรี ยกเก็บเงินต้น
สํ า หรั บ กรณี ก ารประเมิ น ผล ทาง สพพ. ได้ก ํา หนดให้ มี ก าร
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานในเรื่ องต่างๆ ไว้ดงั นี้
1. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ทุก 6 เดือน เพื่อใช้ใน
การปรับเลื่อนเงินเดือน
2. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ ผอ.สพพ.
3. ประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านตามตัว ชี้ วัด ที่ ไ ด้ ต กลงไว้กั บ
รมว.กค. และ ก.พ.ร.
4. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิงานประจําปี
5. ติดตามและประเมิ นผลตามแผนบริ หารความเสี่ ยง 5 แผนที่
สําคัญ คือ
(1) การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
(2) การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
(3) บริ หารสภาพคล่อง และการบริ หารเงินทุน
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(4) การพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
(5) การพัฒนาบุคลากร
6. ประเมิ น ผลโครงการที่ ด ํา เนิ น การเสร็ จ และเบิ ก จ่ า ยเงิ น
เรี ยบร้อยแล้วและเสร็ จแล้ว 3 ปี
ผลการประเมินโดยรวม
สพพ. ได้ดาํ เนิ นการควบคุมภายในตามกรอบที่กาํ หนดไว้ครบทั้ง 5 องค์ประกอบตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิ น ดังที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี สพพ. ได้เห็ น
ความสําคัญของการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลและการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
ถือเป็ นหลักของการบริ หารสาธารณะที่ให้ความสําคัญกับหลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่ วมและให้
ความสําคัญกับประชาชนเพื่อมุ่งให้เกิดการบริ หารจัดการที่ดี จึงได้มีการกํากับดูแล ติดตาม ควบคุม และ
ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานตามหลักการดังกล่าว สําหรั บงานตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุ ม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วย นอกจากนี้ สพพ. ยังได้คาํ นึ งถึงต้นทุนต่อหน่ วยผลผลิต
และการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน โดยมีการคํานวณต้นทุนต่อหน่ วยผลผลิตของสํานักงานและ
จัดทําแผนเพิ่มประสิ ทธิภาพเพื่อควบคุมต้นทุนของสํานักงานเป็ นประจําทุกปี รวมทั้งได้มีการพัฒนาบุคล
กรเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบตั ิงานในแต่ละตําแหน่งให้สูงขึ้น ตลอดจนวางแนวทางและหลักเกณฑ์การ
สร้างแรงจูงใจในเรื่ องความก้าวหน้าในอาชีพและผลตอบแทนให้ทดั เทียมกับหน่วยงานอื่น
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แผนการปรับปรุ งการควบคุมภายในระดับองค์ กร
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2556
สํ านักงานความร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้ าน (องค์ การมหาชน)
กระบวนการปฏิบัติงาน

สํ านักอํานวยการ
1. ด้ านบุคลากร
- การสรรหา
- การบรรจุแต่ งตั้ง
- การประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ทักษะ
- การสร้ างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน
- ความก้าวหน้ าในหน้ าที่
- สวัสดิการและ ผลตอบแทนอืน่ ๆ

ความเสี่ ยงที่ยงั มีอยู่

งวด /
เวลาที่พบ
จุดอ่ อน

1. โอกาสในการสรรหาบุคลากรได้ตรง 30 ก.ย. 56
กับคุณสมบัติของตําแหน่งมีนอ้ ยมาก
2. ต้องมีการฝึ กสอนและฝึ กอบรม
3. ตลาดทางด้านการฝึ กอบรมมี
หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่วยงาน
4. บุคลากรอายุนอ้ ย มีความต้องการความ
ท้าทายและโอกาสความก้าวหน้าในการ
ประกอบอาชีพสูง และคุณสมบัติของ
บุคลากรภายหลังที่ได้รับการฝึ กอบรมมี
ความสอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคเอกชนมาก โดยเฉพาะสถาบันการเงิน
ซึ่ งให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่า จึงทํา
ให้มีการเข้า-ออก ในอัตราที่สูง และเสี ย
ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการสรรหาและ
พัฒนา

การปรับปรุงการควบคุม

1. ทบทวนคุณสมบัติของแต่ละตําแหน่งให้มี
ความชัดเจนและเฉพาะด้านมากขึ้น
2. ควรพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน
โดยพิจารณาจัดทําแนวทางการให้ทุนสนับสนุน
การศึกษา เพื่อจะได้บุคลากรที่ตรงกับความ
ต้องการและอยูป่ ฏิบตั ิงานกับสํานักงานมีระยะ
เวลานานมากขึ้น
3. เพิม่ การฝึ กอบรม on the job
training และเพิ่มการแลกเปลี่ยนความรู้ใน
ระหว่างกันภายในหน่วยงาน
4. จัดส่ งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึ กอบรมใน
หลักสูตรที่เพิ่มทักษะในการปฏิบตั ิงานตาม
ตําแหน่งที่ปฏิบตั ิ

กําหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ

30 ก.ย. 57/
สอก.

หมายเหตุ

45

กระบวนการปฏิบัตงิ าน

สํ านักอํานวยการ (ต่ อ)
2. ด้ านพัสดุ
- การจัดหา
- การเบิกจ่ าย
- การบํารุงรักษา

ความเสี่ ยงทีย่ งั มีอยู่

งวด /
เวลาทีพ่ บ
จุดอ่อน

การปรับปรุ งการควบคุม

กําหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ

1. การควบคุมวงเงินค่าใช้จ่ายมีความ
เป็ นไปได้นอ้ ยมาก เนื่องจากการจัดตั้ง
งบประมาณในหมวดนี้เพิ่มขึ้นในอัตราตํ่า
หรื อเท่ากับปี งบประมาณที่ผา่ นมา
2. มีระบบการตรวจสอบทรัพย์สินแต่ยงั
ไม่มีแผนการจําหน่ายทรัพย์สินที่ชาํ รุ ด

30 ก.ย. 56

1. ให้มีการจัดทําแผนการจัดหาวัสดุและประมาณ
การค่าใช้จ่ายเป็ นรายเดือน
2. ให้มีการกํากับ ดูแล และติดตามการใช้
สาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อหา
มาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายให้อยูภ่ ายใน
งบประมาณ ประจําปี
3. จัดทําแผนการจําหน่ายทรัพย์สินที่ชาํ รุ ดและ
ดําเนินการ

30 ก.ย. 57/
สอก.

หมายเหตุ
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กระบวนการปฏิบัตงิ าน

สํ านักอํานวยการ (ต่ อ)
3. ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ ยงทีย่ งั มีอยู่

งวด /
เวลาทีพ่ บ
จุดอ่อน

การปรับปรุ งการควบคุม

กําหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ

1. ไม่มีการ update ข้อมูล
2. ปฏิ บ ัติ ง านไม่ สํา เร็ จ ตามเป้ าหมายของ
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ปี 2557
3.การจัดทํา Multimedia ไม่ตอบสนองต่อผู้
มีส่วนได้ส่วนเสี ยและสาธารณชนทําให้ไม่มี
ผูเ้ ข้าเยีย่ มชมหรื อผูเ้ ยีย่ มชมไม่ได้เป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่ตกลงไว้กบั ก.พ.ร.
4. เจ้า หน้ า ที่ ไ ม่ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ ในการ
ปฏิบตั ิงานบนระบบและการจัดทําฐานข้อมูล
ที่ทนั สมัย

30 ก.ย. 56

1. กํากับดูแลให้มีการ update ข้อมูลและเร่ งรัดการ
ปฏิบตั ิงานตามแผน IT ให้เสร็ จตามเป้ าหมายที่
กําหนด
2. ปรับปรุ ง Multimedia ต่างๆ ที่มีอยูใ่ ห้ทนั สมัย
และเป็ นที่ยอมรับของผูท้ ี่เข้าเยีย่ มชมและใช้
ประโยชน์
3. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานและ update
ข้อมูลให้ทนั สมัย

30 ก.ย. 57/
สอก.

หมายเหตุ
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กระบวนการปฏิบัตงิ าน

สํ านักอํานวยการ (ต่ อ)
4. ด้ านบัญชีและการเงิน

ความเสี่ ยงทีย่ งั มีอยู่

งวด /
เวลาทีพ่ บ
จุดอ่อน

การปรับปรุ งการควบคุม

กําหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ

1. การจ่ายเงินไม่เป็ นไปตามขั้นตอน ที่
กําหนดไว้ในคู่มือและมีความผิดพลาดรวมทั้ง
ไม่อยูภ่ ายใต้ระยะเวลาที่กาํ หนด
2. การลงบัญชีไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน
บัญชีและ สตง. กําหนด
3. การปิ ดงบการเงินไม่แล้วเสร็ จภายใน
เวลาที่กาํ หนดและไม่เป็ นที่ยอมรับ

30 ก.ย. 56

1. กํากับ ดูแล และติดตามการเบิกจ่ายเงินให้เป็ นไป
ตามคู่มือที่กาํ หนดไว้ และให้จ่ายเป็ นเชคขีดคร่ อมใน
นามผูร้ ับเงินเท่านั้น รวมทั้งควบคุมเวลาการเบิกจ่าย
ให้ตรงกับเวลาที่กาํ หนดไว้คือ ทุกกวันที่ 10 และ 25
ของทุกเดือน และจ่ายเงินตามโครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินไม่เกิน 5 วันทําการ
2. กํากับ ดูแลการลงบัญชีให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
บัญชีและตามที่ สตง. กําหนด ทั้งนี้ให้ฝ่ายบัญชีมีการ
ปฏิบตั ิงานและหารื ออย่างใกล้ชิดกับฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน
3. เร่ งรัดการปิ ดงบการเงินให้แล้วเสร็ จภายในเวลาที่
กําหนด โดย 30 วันนับจากวันสิ้ นไตรมาสสําหรับงบ
การเงินไตรมาสที่ 1-3 และ 60 วันนับจากวันสิ้ นไตร
มาสสําหรับงบการเงินไตรมาสที่ 4

30 ก.ย. 57/
สอก.

หมายเหตุ
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กระบวนการปฏิบัติงาน

สํ านักความช่ วยเหลือทางวิชาการ
5. การให้ ความช่ วยเหลือทางวิชาการ

ความเสี่ ยงที่ยงั มีอยู่

งวด /
เวลาที่พบ
จุดอ่ อน

โครงการต่อเนื่อง
- การทํางานของที่ปรึ กษาภาย ใต้โครงการของ
สพพ. เป็ นงานการทํางานในต่างประเทศ
(ประเทศ
เพื่อนบ้าน) ทําให้ มีความเสี่ ยงสูง
ในการสํารวจและรวบรวมข้อมูลในพื้นที่
โครงการ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาทางด้านการ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน
จึงเป็ นสาเหตุให้
1) การจัดทําผลการศึกษาขั้นสุ ดท้ายให้
ครอบคลุมทุกประเด็นตาม TOR ต้องใช้เวลา
มากกว่าที่กาํ หนดไว้ใน TOR
2) ค่าใช้จ่ายของโครงการสูงกว่าโครงการที่
ดําเนินการในประเทศไทย

30 ก.ย. 56

การปรับปรุงการควบคุม

โครงการต่อเนื่อง
1. สพพ. ต้องช่วย
ที่ปรึ กษาในการ
ประสานงานกับประเทศเพือ่ นบ้าน
ในการจัดเตรี ยมข้อมูลและการเข้าสํารวจพื้นที่
รวมทั้งมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ
โดยตรงของโครงการ เพื่อให้งานเสร็ จสมบูรณ์ตาม
TOR และภายใต้เวลา
ที่กาํ หนด

กําหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ

30 ก.ย. 57/
สวช.

หมายเหตุ
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กระบวนการปฏิบัติงาน

ความเสี่ ยงที่ยงั มีอยู่

สํ านักความช่ วยเหลือทางวิชาการ
(ต่ อ)
5. การให้ ความช่ วยเหลือทาง โครงการใหม่
- ที่ปรึ กษาสนใจยืน่ ข้อเสนอเบื้องต้น เพื่อพิจารณา
วิชาการ
คัดเลือกให้อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่ปรึ กษาน้อยราย
(Short List) น้อยกว่า 6 ราย ทําให้ สพพ. มีโอกาส
เลือกที่ปรึ กษาได้นอ้ ยราย ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจาก
1) การจ้างที่ปรึ กษาของ สพพ.
ส่ วนใหญ่ใช้วธิ ีการจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธีคดั เลือกด้วย
วิธี QCBS (โครงการ
ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน) ซึ่งแตกต่างระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ที่กาํ หนดให้ที่ปรึ กษาที่ได้รับการคัดเลือกต้องยอมรับ
ราคาค่าจ้างในวงเงินไม่เกินกว่าราคาตํ่าสุ ดของผูย้ นื่
ข้อเสนอที่ผา่ นการพิจารณาทางด้านเทคนิค
2) การจัดส่ งหนังสื อเชิญชวนให้
ที่ปรึ กษายืน่ ข้อเสนอเบื้องต้น ไม่ได้แนบ TOR และ
แจ้งงบประมาณของโครงการ
3) การกําหนดอัตราค่าจ้างที่ปรึ กษายึดตาม
หลักเกณฑ์/แนวทางของสํานักงบประมาณ ซึ่งเป็ น
อัตราที่ต่าํ กว่าเกณฑ์กระทรวงการคลัง

งวด /
เวลาที่พบจุดอ่ อน

การปรับปรุงการควบคุม

30 ก.ย. 56
โครงการใหม่
- ปรั บปรุ งขั้นตอนการจัดจ้างที่ ปรึ กษาโดยวิธี
คัดเลือกด้วยวิธี QCBS ให้ชดั เจน โดยกําหนดให้มี
การจัดส่ ง TOR พร้อมทั้งวงเงิน งบประมาณให้ที่
ปรึ กษา
รั บทราบตั้งแต่ ข้ นั การจัดส่ งหนังสื อเชิ ญชวนให้ยื่น
ข้อเสนอเบื้องต้น
- ใช้ หลั กเกณฑ์ ราคากลางการจ้ างที่ ปรึ กษาของ
กระทรวงการคลังเป็ นแนวทางในการ
จัดจ้างที่ปรึ กษา ตามนัยมติ ครม.
เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 56
2) การจัดส่ งหนังสื อเชิญชวนให้
ที่ปรึ กษายืน่ ข้อเสนอเบื้องต้น ไม่ได้แนบ TOR
และแจ้งงบประมาณของโครงการ
3) การกําหนดอัตราค่าจ้างที่ปรึ กษายึดตาม
หลักเกณฑ์/แนวทางของสํานักงบประมาณ ซึ่งเป็ น
อัตราที่ต่าํ กว่าเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง

กําหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ
30 ก.ย. 57/
สวช.

หมายเหตุ

50
กระบวนการปฏิบัติงาน

ความเสี่ ยงที่ยงั มีอยู่

สํ านักความช่ วยเหลือทางวิชาการ (ต่ อ)
5. การให้ ความช่ วยเหลือทางวิชาการ

งวด /
เวลาที่พบ
จุดอ่ อน

การปรับปรุงการควบคุม

30 ก.ย. 56
- การประสานงานกับประเทศ
เพื่ อ นบ้า นมี ร ะยะเวลาค่ อ นข้า งจํา กัด ทํา ให้
บางครั้ งประเทศเพื่อนบ้านจัดส่ งผูเ้ ข้ารั บการ
ฝึ กอบรมที่ มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ
หลักสู ตรและงานที่รับผิดชอบ ซึ่ งอาจทําให้มี
การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่

- มีการจัดทําแผนการจัดการถ่ายทอดความรู้ให้กบั
เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านไว้ต้ งั แต่ตน้ ปี และแจ้งให้
ประเทศเพื่อนบ้านรับทราบล่วงหน้า
- จัดส่ งหนังสื อเชิญให้ประเทศเพือ่ นบ้านจัดส่ งผูแ้ ทน
เข้ารับการอบรมล่วงหน้า
ไม่นอ้ ยกว่า
15 วัน เพือ่ ให้ประเทศเพือ่ นบ้าน
มีเวลาในการพิจารณาคุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรมได้เหมาะสมกับหลักสูตร

กําหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ

30 ก.ย. 57/
สวช.

หมายเหตุ

51
กระบวนการปฏิบัติงาน

สํ านักบริหารโครงการ
6. การให้ ความช่ วยเหลือทางการเงิน

ความเสี่ ยงที่ยงั มีอยู่

งวด /
เวลาที่พบ
จุดอ่ อน

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการที่อยูร่ ะหว่างการ
ดําเนิ นงานมี การก่อสร้ างล่าช้ากว่าแผนงานที่
กําหนดไว้ เนื่ องมาจาก ปริ มาณงานเพิ่มขึ้น
และค่าใช้จ่ายของโครงการเพิ่มขึ้น
2. สพพ. จะต้อ งมี ก ารประสานงานกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในเรื่ องขั้นตอนการขอรั บ
ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น จาก สพพ. ให้
ชัดเจนมากขึ้นเพื่อโครงการต่างๆ จะได้มีการ
ลงนามในสัญญาความช่ วยเหลื อทางการเงิ น
ระหว่า ง สพพ. กับประเทศเพื่ อ นบ้า นได้ท ัน
ภายในปี งบประมาณ
3. การเบิกจ่ายเงินตามโครงการความช่วยเหลือ
ทางการเงินได้ต่าํ กว่ายอดเงินงบประมาณที่ต้ งั
ไว้

30 ก.ย. 56

1. สพพ. ต้องมีการกํากับดูแล และติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดและให้มีการ
เบิกจ่ายเงินตามความก้าวหน้าของโครงการและอยู่
ภายใต้กรอบสัญญาความช่วยเหลือทางการเงินที่ได้ลง
นามผูกพันกันไว้
อย่างไรก็ดี กรณี ที่ปริ มาณงานเพิม่ มากขึ้นและ
ค่าใช้จ่ายของโครงการเพิม่ ขึ้น ซึ่งเป็ นรายการ
ค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งจ่ายตามปริ มาณงานที่เกิดขึ้นจริ งตาม
ราคาที่กาํ หนดไว้ในสัญญาจ้าง สพพ. ต้องเร่ งรัดให้
ผูร้ ับความช่วยเหลือทางการเงินรี บนําเสนอขออนุมตั ิ
วงเงินและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยเร็ วแล้วพิจารณาเพือ่
นําเสนอ คพพ. พิจารณาต่อไป เพือ่ ไม่ให้โครงการ
ดังกล่าวหยุดดําเนินการ
2. สพพ. จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการขอรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินและเงื่อนไขกับประเทศผูร้ ับ
ความช่วยเหลือให้ชดั เจน
3. ติดตามและเร่ งรัดการเบิกจ่ายให้เป็ นไปตามวงเงิน
งบประมาณที่ได้จดั ตั้งไว้และให้มีการรายงานผล
ความก้าวหน้าและการเบิกจ่ายเป็ นประจําทุกเดือน

30 ก.ย. 57/
สบค.

หมายเหตุ

52
กระบวนการปฏิบัติงาน

สํ านักบริหารเงินทุน
7. บริหารเงินสะสม

ความเสี่ ยงที่ยงั มีอยู่

งวด /
เวลาที่พบ
จุดอ่ อน

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ

1. อัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนอยู่
ตลอดเวลา
2. ความเสี่ ยงจากการคุม้ ครองเงินฝากซึ่งมียอดเงิน
ถูกจํากัดไว้ไม่เกิน 50 ล้านบาท
3. สถาบันการเงินที่จะนําเงินไปลงทุนและได้
ผลตอบแทนสูงมีจาํ กัด

30 ก.ย. 56

1. ให้ มี ก ารประชุ มหารื อในระดั บ ผู้ บ ริ หาร
สํานักงานเพื่อพิจารณาแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนภายใต้ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
2. นําเงินไปลงทุนโดยกระจายไปยังสถาบันการเงิน
ต่างๆ เพื่อให้เป็ นไปตามเกณฑ์การคุม้ ครองเงินฝาก
ของสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
3. ประสานกับสถาบันการเงินทัว่ ไปทั้งภาคเอกชน
และรัฐบาลเพื่อให้มีการนําเสนอ
ผลตอบแทนที่ดีที่สุดมาประกอบการพิจารณาลงทุน
ในแต่ละครั้ง

30 ก.ย. 57/
สบท.

หมายเหตุ

53

กระบวนการปฏิบัติงาน

สํ านักบริหารเงินทุน (ต่ อ)
8. การจัดหาเงินทุนสนับสนุนการ
ดําเนินงานและลดภาระเงิน
งบประมาณแผ่นดิน

ความเสี่ ยงที่ยงั มีอยู่

งวด /
เวลาที่พบ
จุดอ่ อน

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ

1. ยอดเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร
ไม่แน่นอน และไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ใช้จ่ายเงินในแต่ละปี
2. แหล่งเงินทุนที่มีขีดความสามารถให้เงินกู้
ระยะยาวมีจาํ กัดและสามารถให้ สพพ. กูเ้ งิน
ในวงเงินที่จาํ กัดแห่งละ ไม่เกิน 300-500 ล้าน
บาท
3. การกูเ้ งินของ สพพ. มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัวและสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพือ่ นบ้าน ซึ่ง
เท่ากับ ร้อยละ 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 30 ปี

30 ก.ย. 56

1. ขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณแผ่นดิน
เฉพาะโครงการที่ ครม. ได้มีมติอนุมตั ิแล้ว
2. สร้างความน่าเชื่อถือทางการเงินของ สพพ. ใน
ตลาดการเงินเพื่อให้ได้รับเงินกูจ้ ากแหล่งต่างๆ
เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยจัดให้มีการกูเ้ งินเพื่อนําไปให้
กูต้ ่อแก่ประเทศเพื่อนบ้านสําหรับโครงการให้ควา
ช่วยเหลือทางการเงินขนาด 300-500 ล้านบาท และ
จัดแผนการบริ หารหนี้ดงั กล่าวให้สอดคล้องกับ
สถานะการเงินของ สพพ. โดยมีความเสี่ ยงทางด้าน
อัตราดอกเบี้ยอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้
3. จัดเงินสะสมของ สพพ. ที่ได้รับชําระหนี้จาก
ประเทศเพื่อนบ้านสนับสนุนโครงการความ
ช่วยเหลือทางด้านการเงินตามข้อ 1. และ ข้อ 2.
รวมถึงงบบริ หารจัดการสํานักงานเพื่อลดภาระการ
ขอใช้เงินงบประมาณแผ่นดินลงส่ วนหนึ่ง

30 ก.ย. 57/
สบท.

หมายเหตุ

54

กระบวนการปฏิบัติงาน

สํ านักบริหารเงินทุน (ต่ อ)
8. การจัดหาเงินทุนสนับสนุนการ
ดําเนินงานและลดภาระเงิน
งบประมาณแผ่นดิน

ความเสี่ ยงที่ยงั มีอยู่

งวด /
เวลาที่พบ
จุดอ่ อน

4. สพพ. มี เ งิ น สะสมที่ ไ ด้รั บ ชํา ระหนี้ จาก
ประเทศเพื่ อ นบ้า นในแต่ ล ะปี จํา นวนน้ อ ย
ประมาณ 200 ล้ า นบาท และจํา นวนหนึ่ ง
ประมาณ 60-100 ล้านบาท จะต้องนําไปใช้เป็ น
ค่าใช้จ่ายค่าบริ หารจัดการสํานักงาน ดังนั้นเงิน
ดังกล่าวจึ งไม่พอเพียงกับความต้องการความ
ช่ วยเหลื อทางการเงิ นของประเทศเพื่อนบ้าน
และจํา เป็ นต้อ งขอรั บ การสนับ สนุ น จากเงิ น
งบประมาณแผ่นดิ นซึ่ งมีการจัดสรรวงเงินใน
แต่ละปี ไม่แน่นอนตามนัย ข้อ 1.

30 ก.ย. 56

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ

30 ก.ย. 57/
สบท.

หมายเหตุ

55

กระบวนการปฏิบัติงาน

สํ านักบริหารเงินทุน (ต่ อ)
9. บริหารการรับชําระหนี้

ความเสี่ ยงที่ยงั มีอยู่

งวด /
เวลาที่พบ
จุดอ่ อน

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ

1. ผูร้ ับความช่วยเหลือทางการเงินชําระหนี้ไม่
ตรงตามจํานวนและเวลาที่กาํ หนด
2. เจ้าหน้าที่ ไม่ปฏิบตั ิตามขั้นตอนนัยคู่มือที่
กําหนดไว้
3. การบริ หารเงินที่ได้รับมาเสี ยประโยชน์ที่
พึงจะได้

30 ก.ย. 56

1. ให้ สบท. จัดทําแผนการจัดเก็บหนี้เป็ นประจําทุก
ปี
2. กํา กับ ดู แ ล เจ้า หน้า ที่ ใ ห้ป ฏิ บ ัติ ง านตามคู่ มื อ ที่
กําหนดไว้ โดยมี การแจ้งให้ประเทศเพื่อนบ้าน
รับทราบวัน เวลา และจํานวนเงินที่ตอ้ งชําระหนี้ เป็ น
การแจ้งเตือนล่วงหน้า
1-2 ครั้งในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่กาํ หนดไว้ใน
คู่มือ
3. ให้มีการติดตามและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ
เจ้าหน้าที่ของประเทศเพื่อนบ้าน
4. เมื่ อ ได้ รั บ การชํา ระหนี้ แล้ ว ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ รี บ
ดําเนิ นการนําเงินที่ได้ไปบริ หารให้ได้ผลตอบแทนที่
เหมาะสมก่ อ นที่ จ ะนํา เสนอคณะทํา งานบริ หาร
เงินทุนต่อไป

30 ก.ย. 57/
สบท.

หมายเหตุ

56
กระบวนการปฏิบัติงาน

สํ านักนโยบายและแผน
10.จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี และการ
ติดตามและประเมินผล ความสํ าเร็จ
(สํ านักงานและ รมว.กค.)

ความเสี่ ยงที่ยงั มีอยู่

งวด /
เวลาที่พบ
จุดอ่ อน

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ

1. การรวบรวมข้อมูลและรายงานผลมีความล่าช้า
กว่าเวลาที่กาํ หนด เนื่องจากไม่มีฐานข้อมูลและระบบ
การติดตามที่ชดั เจน
2. ข้อมูลของแต่ละประเทศเป็ นข้อมูลเบื้องต้นไม่
สมบูรณ์พอที่จะนําไปใช้ประโยชน์เพื่อประกอบการ
ตัดสิ นใจไปลงทุนในประเทศเพือ่ นบ้าน

30 ก.ย. 56

1. ให้มีการจัดทํากรอบเวลาและกรอบการปฏิบตั ิ งานให้
ชัดเจน รวมทั้งกํากับ ดูแล ให้เป็ นไปตามกรอบที่กาํ หนด
2. รวบรวมข้ อ มู ล ของประเทศต่ า งๆ ที่ อ ยู่ ใ นความ
รั บ ผิ ด ชอบของ สพพ. ให้ ค รบถ้ว น ทั้ง ในแง่ ก ายภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการให้
เอกชนเข้าไปลงทุนในแต่ละประเทศ

30 ก.ย. 57/
สนผ.

1. การจัดทํานโยบายและแผน รวมถึงยุทธศาสตร์ของ
11.กรอบนโยบายและแผนรวมถึง
ยุทธศาสตร์ ของสํ านักงาน ต้ องปรับปรุงให้ สํ า นั ก งานไม่ ส อดคล้อ งกับ ทิ ศ ทางนโยบายของ
รัฐบาล ด้าน Regional Connectivity ซึ่ งเกี่ยวข้องกับ
สอดคล้ องกับนโยบายของรัฐบาลทีใ่ ห้
ความสํ าคัญด้ าน Regional Connectivity กรอบความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ต่ า งๆ และต้อ ง
บูรณาการกับหลายประเทศ

30 ก.ย. 56

1. จัดทําปฏิทินของระยะเวลาการจัดทํายุทธศาสตร์ของ
สํานักงานให้ชดั เจน
2. ดําเนินการตามกรอบที่กาํ หนดไว้
3. จัดประชุมกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
4. จัดทําแผนและยุทธศาสตร์ของ สพพ.
สําหรับ 3 ปี ข้างหน้าต่อไป

30 ก.ย. 57/
สนผ.

หมายเหตุ

57
บทที่ 6
การกํากับดูแลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ ยงและควบคุมภายในขององค์ กร
1. การจัดองค์ กรเพือ่ รองรับการปฏิบตั ิงาน
สพพ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อทําหน้าที่ในการจัดทําแผนการบริ หาร
ความเสี่ ยงของ สพพ. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 รวมถึงการติดตามการดําเนินงานตามแผนที่กล่าว
ซึ่งอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวปรากฏในบทที่ 2 ของเอกสาร
สํานักอํานวยการ (สอก.) ฝ่ ายส่ งเสริ มประสิ ทธิภาพ ทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลขององค์กร
ทั้งทางด้านกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบตั ิงานประจําปี และศึกษา วิเคราะห์ รวมทั้งประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน เพื่อรวบรวมความเสี่ ยงด้านต่างๆ ขององค์กร นําเสนอคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง
2. การติดตามประเมินผลและการรายงานผล
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมอบหมายให้ฝ่ายส่ งเสริ มประสิ ทธิภาพ ทําหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- ติดตามการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเพื่อให้มีการปฏิบตั ิตามมาตรการ
ควบคุมความเสี่ ยงในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
- รวบรวมรายงานผลการติดตามและตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน และสรุ ปประเมินให้ฝ่ายบริ หาร
รับทราบเป็ นรายไตรมาส รวมทั้งเสนอคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและ คพพ. พิจารณาต่อไป
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงต้องกํากับดูแลและให้การสนับสนุน รวมทั้งให้คาํ ปรึ กษา
พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการปรับปรุ งแผนการบริ หารความเสี่ ยง
3. การสร้ างความเข้ าใจแก่บุคคลภายในองค์ กร
- มีการชี้แจงทําความเข้าใจกับบุคคลในหน่วยงานเกี่ยวกับแผนการบริ หารความเสี่ ยงของ สพพ.
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 เกี่ยวกับความรับผิดชอบ และหน้าที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิของ
แต่ละหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

