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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน
(องค์กำรมหำชน)
กันยำยน 2558

2
บทสรุปผู้บริหาร
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
กำรบริหำรควำมเสี่ยงมีควำมสำคัญและมีควำมจำเป็นในกำรป้องกันและควบคุมปัญหำในด้ำน
ต่ำงๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นจำกสถำนกำรณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อควำมสำเร็จขององค์กรโดยรวม
สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.)
ได้ทำกำรศึกษำแนวทำงกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงจำกกรอบแนวคิดของสำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) และกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำน COSO (Committee of
Sponsoring Organization of the Treadway Commission) สรุปได้ดังนี้
1. ก.พ.ร. กำหนดให้หน่วยงำนต้องวิเครำะห์และบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในแต่ละประเด็น
ยุทธศำสตร์อย่ำงน้อยประเด็นยุทธศำสตร์ละ 1 แผนงำนหรือโครงกำร มำดำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
เพื่อจัดกำรกับเปลี่ยนแปลงที่อำจส่งผลกระทบต่อควำมสำเร็จหรือกำรบรรลุเป้ำหมำยของโครงกำร
2. กำรกำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์กำรวิเครำะห์ ประเมินและจัดกำรควำมเสี่ยง ตำมมำตรฐำน COSO
2.1 กำหนดเป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
2.2 ระบุควำมเสี่ยงตำมมิติธรรมำภิบำล 10 องค์ประกอบ ดังนี้ ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
กำรตอบสนอง ควำมรับผิดชอบ ควำมโปร่งใส กำรมีส่วนร่วม กำรกระจำยอำนำจ นิติธรรม ควำมเสมอภำค
และกำรมุ่งฉันทำมติ
2.3 ประเมินควำมเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์มำตรฐำนระดับควำมเสี่ยง ที่เกิดจำกกำรคำนวณกำรให้
คะแนนควำมรุนแรงของผลกระทบ x โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ระดับ ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
ต่ำ
ปำนกลำง

ระดับคะแนน
(โอกาส x ผลกระทบ)
1-3
4-9

สูง

10-16

สูงมำก

17-25

ความหมาย
ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมควำมเสี่ยง ไม่ต้องมีกำรจัดกำรเพิ่มเติม
ระดับที่พอยอมรับได้ โดยมีกำรติดตำมและควบคุมหรือป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสีย่ ง
พร้อมทั้งมีกำรเฝ้ำระวังไม่ให้ระดับควำมเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น
ระดับที่ไม่สำมำรถยอมรับได้ โดยต้องมีกำรบริหำรจัดกำรหรือมำตรกำรควบคุมควำม
เสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำยและควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนลดลงและอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
ระดับที่ไม่สำมำรถยอมรับได้และมีควำมจำเป็นต้องรีบเร่งบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ ง
โดยมีแผนงำนหรือมำตรกำรดำเนินงำนเพื่อควบคุมหรือแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นโดย
ใกล้ชิดและรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำยและควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนและ
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยเร็ว
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2.4 ระบุควำมเสี่ยง ประเมินระดับควำมเสี่ยง และจัดกำรกับควำมเสี่ยงในแต่ละด้ำน
(1) นำควำมเสี่ยงที่ได้วิเครำะห์ตำมหลักธรรมำภิบำล มำพิจำรณำตำมประเภทควำมเสี่ยง
ประกอบด้วย ด้ำนกลยุทธ์/นโยบำย ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรเงิน และด้ำนกฎระเบียบ
(2) ประเมินระดับควำมเสี่ยงตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำควำมรุนแรงของผลกระทบและ
โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง
(3) กำหนดกลยุทธ์จัดกำรกับควำมเสี่ยง ได้แก่ กำรหลีกเลี่ยง กำรควบคุม กำรยอมรับ
และกำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยง
(4) จัดทำแผนภูมิควำมเสี่ยงเพื่อช่วยให้สำมำรถวำงแผนกำรบริหำรได้อย่ำงทั่วถึง
2.5 กำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง
2.6 กำรสื่อสำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
2.7 กำรติดตำมผลและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงต่ำงๆ
3. สำหรับกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 สพพ. ได้กำหนดวัตถุประสงค์กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง คือ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนขององค์กรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล ประสิทธิภำพ มีกำรใช้
ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ ลดควำมเสี่ยงหรือควำมเสียหำยด้ำนกำรเงิน และด้ำนอื่นๆ
ที่อำจเกิดขึ้นในองค์กร
4. สพพ. ได้ทำกำรคัดเลือกโครงกำรที่มีนัยสำคัญในกำรปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2559 โดยพิจำรณำควำมสอดคล้องของประเด็นยุทธศำสตร์และงบประมำณ/ค่ำใช้จ่ำยสูงสุดของแต่ละ
ยุทธศำสตร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งพบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ.
2559 มีโครงกำรที่มีควำมสำคัญ จำนวน 5 โครงกำร ประกอบด้วย
4.1 โครงกำรสำรวจศักยภำพทำงเศรษฐกิจตำมแนว GMS Corridor ร่วมกับภำคเอกชน หน่วยงำนรัฐ
4.2 โครงกำรจัดหำเงินทุนให้เพียงพอ
4.3 โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
4.4 โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
4.5 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพและควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำน

5. แผนบริหำรควำมเสี่ยงของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 สรุปได้ดังนี้
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5.1 โครงการสารวจศักยภาพทางเศรษฐกิจตามแนว GMS Corridor ร่วมกับภาคเอกชน
หน่วยงานรัฐ
ผู้รับผิดชอบ: สำนักบริหำรโครงกำร และสำนักอำนวยกำร
(1) ความเสี่ยงที่มีระดับสูง แยกตำมประเภทควำมเสี่ยง
1) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O) ได้แก่ กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลและข่ำวสำร
ไม่ถูกต้อง
2) ควำมเสี่ยงด้ำนกฎ ระเบียบ (C) ได้แก่ ข้อบังคับ แนวทำง กระบวนกำรไม่ทันสมัย
เป็นอุปสรรคกับกำรปฏิบัติงำน
(2) การจัดการความเสี่ยง ได้นำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรดำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้
1) จัดทำแผนสำรวจศักยภำพโครงกำร ฯ และงบประมำณ
2) กำหนดผู้รับผิดชอบในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับโครงกำร
3) ทบทวนข้อบังคับ คพพ.ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนในประเทศ
และต่ำงประเทศ
5.2 โครงการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอ
ผู้รับผิดชอบ: สำนักบริหำรเงินทุน
(1) ความเสี่ยงที่มีระดับสูง แยกตำมประเภทควำมเสี่ยง
1) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (F) ได้แก่ ขำดสภำพคล่อง กำรปรับโครงสร้ำงหนี้เงินกู้
2) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์/นโยบำย (S) ได้แก่ กำรกำหนดนโยบำยด้ำนกำรเงิน
ผิดพลำดทำให้มีปัญหำเรื่องสภำพคล่อง
(2) การจัดการความเสี่ยง ได้นำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรดำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้
1) จัดทำประมำณกำรกระแสเงินสดในระยะยำว ปำนกลำง และรำยเดือน เพื่อให้
ทรำบสถำนะกำรเงินที่แท้จริงของ สพพ.
2) จัดทำแผนกำรจัดหำเงินรองรับกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน กรณีที่ขำดสภำพ
คล่อง และมีกำรปรับปรุงแผนเป็นรำยเดือน
3) ดำเนินกำรตำมระเบียบและแนวทำงกำรดำเนินงำนของ สพพ.
4) ติดตำมสภำวะตลำดกำรเงินอย่ำงใกล้ชิด
5) ประเมินสถำนะทำงกำรเงินของ สพพ. เป็นรำยไตรมำส
6) จัดทำแผนกำรบริหำรหนี้ของ สพพ.
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- กำรปรับโครงสร้ำงหนี้เงินกู้ในกรณีที่เงินกู้ครบกำหนด
- ศึกษำเงื่อนไขทำงกำรเงินกับแหล่งเงินกู้อื่น
- เจรจำกับเจ้ำหนี้เดิมเพื่อขอปรับเงื่อนไขหรือ Reschedule
7) นำเสนอแนวทำงกำรบริหำรเงินของ สพพ.
8) นำเสนอข้อเท็จจริงทั้งในส่วนนโยบำยกำรเงินและแนวทำงกำรดำเนินงำนของ
สพพ. รวมทั้ง แผนกำรแก้ไขให้กับ คพพ. เพื่อใช้กำหนดนโยบำยกำรเงินของ สพพ.
5.3 โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ผู้รับผิดชอบ: สำนักบริหำรโครงกำร สำนักบริหำรเงินทุน และสำนักอำนวยกำร
(1) ความเสี่ยงที่มีระดับสูง แยกตำมประเภทควำมเสี่ยง
1) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (F) ได้แก่ กำรไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ ทำให้ไม่สำมำรถ
ดำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์
2) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O) ได้แก่ จำนวนโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่
ประเทศเพื่อนบ้ำนไม่ได้ตำมเป้ำหมำย โครงกำรที่แล้วเสร็จไม่มีคุณภำพและไม่ครบถ้วนตำมขอบเขตของโครงกำร
3) ควำมเสี่ยงด้ำนกฎ ระเบียบ (C) ได้แก่ ข้อบังคับ แนวทำง กระบวนกำรไม่ทันสมัย
เป็นอุปสรรคกับกำรปฏิบัติงำน เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำงๆ
(2) การจัดการความเสี่ยง ได้นำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรดำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้
1) จัดทำแผนกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนและงบประมำณ
ที่ต้องกำรใช้ให้สอดคล้องกับสถำนะกำรเงินของ สพพ.
2) จัดเตรียมหำแหล่งเงินทุนสำรองนอกเหนือจำกเงินงบประมำณแผ่นดิน
3) ดำเนินงำนภำยใต้ระยะเวลำที่กำหนดไว้ตำมแนวทำงและขั้นตอนกำรปฏิบัติในกำร
ให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินอย่ำงเคร่งครัด โดยเริ่มกระบวนกำรหลังจำกได้รับคำขอรับควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินอย่ำงเป็นทำงกำรจำกประเทศเพื่อนบ้ำนจึงถึงขั้นกำรลงนำมในสัญญำให้ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงิน เพื่อให้ สพพ. สำมำรถลงนำมในสัญญำให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินได้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
4) จัดทำแผนติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร เพื่อให้โครงกำรมีควำมก้ำวหน้ำใน
กำรดำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้
5) ทบทวนขั้นตอนกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินให้เป็นปัจจุบันและชี้แจงให้
เจ้ำหน้ำที่รับทรำบและทำควำมเข้ำใจ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถกำกับดูแลและติดตำมกำรดำเนินโครงกำร
ให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินเสร็จภำยในเวลำที่กำหนด รวมถึงสำมำรถแก้ไขปัญหำที่อำจเกิดขึ้นได้
ทันเวลำ
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5.4 โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการจัดถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่
ประเทศเพื่อนบ้าน
ผู้รับผิดชอบ: สำนักควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร และสำนักอำนวยกำร
(1) ความเสี่ยงที่มีระดับสูง แยกตำมประเภทควำมเสี่ยง
1) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (F) ได้แก่ กำรไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณจำก คพพ. ทำให้
ไม่สำมำรถดำเนินโครงกำรได้ตำมวัตถุประสงค์
2) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O) ได้แก่ จำนวนโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่
ประเทศเพื่อนบ้ำนไม่ได้ตำมที่ประเทศเพื่อนบ้ำนต้องกำร
3) ควำมเสี่ยงด้ำนกฎ ระเบียบ (C) ได้แก่ ข้อบังคับ แนวทำง กระบวนกำรไม่ทันสมัย
เป็นอุปสรรคกับกำรปฏิบัติงำน เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องแนวทำงปฏิบัติที่เรื่องกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงวิชำกำรและระเบียบ สพพ. ว่ำด้วยกำรดำเนินงำน กำรสนับสนุน และค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมบุคคลภำยนอก
4) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์/นโยบำย (S) ได้แก่ กรณีที่ สพพ. ให้ควำมช่วยเหลือแก่
ประเทศเพื่อนบ้ำน แล้วต่อมำประเทศเพื่อนบ้ำนไม่ขอรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินกับ สพพ.
(2) การจัดการความเสี่ยง ได้นำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรดำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้
1) จัดทำแผนกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนและหลักสูตร
กำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำน โดยพิจำรณำงบประมำณให้สอดคล้องกับ
สถำนะกำรเงินของ สพพ.
2) ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและกำรเบิกจ่ำยของงำนศึกษำควำมเป็นไปได้หรือ
ควำมเหมำะสม งำนศึกษำออกแบบรำยละเอียดของโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรให้เป็นไปตำม
แผนงำนที่กำหนดไว้และตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร รวมถึงต้องมีกำรประสำนงำนกับประเทศ
เพื่อนบ้ำนอย่ำงใกล้ชิดเพื่อจะได้รับทรำบแนวโน้มหรือทิศทำงในกำรขอรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินของ
ประเทศเพื่อนบ้ำน
3) ทบทวนแนวทำงปฏิบัติที่เรื่องกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรและระเบียบ
สพพ. ว่ำด้วยกำรดำเนินงำน กำรสนับสนุน และค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก รวมถึงวิธีกำร
ปฏิบัติเมื่อผู้เข้ำรับกำรอบรมมีปัญหำเรื่องสุขภำพในระหว่ำงกำรเข้ำรับกำรอบรม
4) สนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่มีกำรเรียนรู้ แนวทำงปฏิบัติในกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
วิชำกำร และกำรจัดอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำน
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5.5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ: สำนักอำนวยกำร / สำนักบริหำรโครงกำร / สำนักนโยบำยและแผน /
สำนักควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร / สำนักบริหำรเงินทุน
(1) ความเสี่ยงที่มีระดับสูง แยกตำมประเภทควำมเสี่ยง
1) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O) ได้แก่ กำรปฏิบัติงำนขำดควำมต่อเนื่อง
กำรฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะ
2) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์/นโยบำย (S) ได้แก่ นโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกรและ
โครงสร้ำงผลตอบแทนไม่สร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน
(2) การจัดการความเสี่ยง ได้นำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรดำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้
1) จัดทำแผนดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
2) ดำเนินงำนตำมแผนบริหำรบุคคลฯ
- ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน โดย
กำรจัดกิจกรรม Lunch Talk เป็นประจำทุกเดือน
- จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน โดยกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน
พัฒนำระบบพี่เลี้ยง (Mentor) จัดอบรมเกี่ยวกับกำรสอนงำน (Coach) และกำรเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)
กำหนดให้มีผู้ทำหน้ำที่เป็น Mentor ทำหน้ำที่เป็นแม่แบบ ผู้สอนงำน ให้คำปรึกษำ ให้กำลังใจ แนะนำ
เจ้ำหน้ำที่ใหม่หรือรุ่นน้องในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกำรทำงำนเพื่อให้กำรทำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้นทัง้
ในด้ำนควำมรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะเฉพำะตัว (Personal Attributes)
- จัดให้มีกำรประเมินค่ำงำน โครงสร้ำงเงินเดือน และเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำทำง
อำชีพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือด้ำนกำรบริหำรบุคคล
3) กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำน สนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนร่วมกันอย่ำงมี
ควำมสุข โดยกำรจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่เพื่อผ่อนคลำยควำมเครียดจำกำรปฏิบัติงำน
4) มีกำรฝึกอบรมให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ทดแทนกันได้
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บทที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดให้
ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของรำชกำรฝ่ำยบริหำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนไว้
เป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อให้กำรบริหำรงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี ได้แก่
(1) เกิดผลประโยชน์สุขของประชำชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ
(3) มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำ
(4) ไม่มีขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนเกินควำมจำเป็น
(5) มีกำรปรับปรุงภำรกิจของส่วนรำชกำรได้ทันต่อสถำนกำรณ์
(6) ประชำชนได้รับกำรอำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร
(7) มีกำรประเมินผลรำชกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
วัตถุประสงค์หลักของกำรบริหำรองค์กรที่ดี คือกำรติดตำม กำกับ ควบคุม และดูแลให้มีกำรจัด
กระบวนกำรเพื่อใช้ทรัพยำกรให้มีประสิทธิภำพ ตรงเป้ำหมำยคุ้มค่ำและประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นสิ่งที่เป็นรำกฐำนที่จะช่วยให้มีกำรกำกับดูแลองค์กรที่ดีขึ้น ประกอบด้วย
กำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรตรวจสอบภำยใน
ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2554
ข้อ 6 กำหนดให้ผู้รับตรวจ (สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน)
(สพพ.)) รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมกำรตรวจสอบ เกี่ยวกับ
กำรควบคุมภำยในอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยใน 90 วัน นับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ ในกำรจัดทำรำยงำน
ควบคุมภำยในมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด
(1) ประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรดำเนินงำน รวมทั้งกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรป้องกัน
กำรรั่วไหลสูญเสีย และกำรทุจริต (Operation)
(2) ควำมน่ำเชื่อถือของรำยงำนทำงกำรเงิน (Financial report)
(3) กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance)
สพพ. เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำลในกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนโดยกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน ซึง่ ในกำร
ปฏิบัติงำนให้บรรลุภำรกิจ พันธกิจ วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งเป็นกำรทำให้นโยบำยด้ำนกำรต่ำงประเทศ
สำเร็จ และประเทศไทยเป็นที่ยอมรับกับมิตรประเทศต่ำงๆ
ทั้งนี้ ภำยใต้สภำวะกำรณ์ที่ไม่แน่นอนที่อำจจะส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนขององค์กรไม่บรรลุ
เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ อันเนื่องจำกภัยคุกคำม ปัญหำ อุปสรรคต่ำงๆ และทำให้สูญเสียโอกำสในกำร
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สร้ำงประโยชน์ให้กับประเทศไทยในเรื่องดังกล่ำวได้ ดังนั้น สำนักงำนจึงให้ควำมสำคัญในกำรจัดทำ
รำยงำนควบคุมภำยในและแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร ตำมมำตรฐำนของ Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO และตำมหลักธรรมำภิบำลเพื่อ
บริหำรปัจจัยควำมเสี่ยงต่ำงๆ และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม
ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่ำงมีระบบ โดยไม่มีควำมเสียหำยใดๆ เกิดขึ้นกับองค์กร
2. นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของ สพพ. มีประสิทธิผลและประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนและมีกำรใช้
ทรัพยำกร รวมถึงกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย กำรรั่วไหล
กำรสิ้นเปลือง หรือ กำรทุจริต และองค์กรมีควำมน่ำเชื่อถือทำงด้ำนกำรเงินและรำยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบำยของรัฐบำล สำนักงำนจึง
ต้องมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรที่สร้ำงควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผล
ว่ำกำรดำเนินงำนของ สพพ. ตำมนัยที่กล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำมตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสำนักงำนโดยมีกำรควบคุมสภำพแวดล้อม กำร
ประเมินควำมเสี่ยง กำรกำกับและติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรสื่อสำร
และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
3. แนวทางการปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
3.1 มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในจะต้องมีผู้รับผิดชอบทั้งในระดับเจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยบริหำร และในรูปคณะกรรมกำร
3.2 มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในเป็นส่วนหนึ่งของงำนและวัฒนธรรมขององค์กร
ซึ่งจะต้องมีกำรปฏิบัติและกำกับ ดูแลติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง
4. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
4.1 กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วำงไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4.2 องค์กรสำมำรถจัดกำรกับปัญหำอุปสรรคในสถำนกำรณ์ที่ไม่คำดคิดหรืออำจทำให้องค์กรเกิด
ควำมเสียหำยได้ทันเหตุกำรณ์
4.3 กำรใช้ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประหยัดและคุ้มค่ำ
4.4 ข้อมูลและรำยงำนทำงกำรเงินถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้สำมำรถนำไปใช้ในกำรตัดสินใจ
ทำงด้ำนกำรบริหำรและกำรสื่อสำรได้
4.5 กำรปฏิบัติในหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่วำงไว้
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บทที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
1.1 วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งองค์กร
สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.)
เป็นหน่วยงำนของรัฐอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่
17 พฤษภำคม 2548 ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง สพพ. พ.ศ. 2548 ทำหน้ำที่ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินและทำงวิชำกำรเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจแก่รัฐบำล รัฐวิสำหกิจ หรือสถำบันกำรเงินของรัฐบำล
ประเทศเพื่อนบ้ำน ร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน รวบรวมข้อมูล ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย
และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรกำหนดหรือกำรดำเนินนโยบำยและมำตรกำรกำรร่วมมือพัฒนำ
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน และประสำนกำรใช้อำนำจหน้ำที่หรือกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ
องค์กำร หรือหน่วยงำนในประเทศหรือต่ำงประเทศ และภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณำกำรกำรร่วมมือ
พัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน
1.2 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรนำในภูมิภำคในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้ำนเพื่อขยำย
โอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนร่วมกันของไทยและประเทศเพื่อนบ้ำน
1.3 พันธกิจ (Mission)
(1) สนับสนุนนโยบำยภำครัฐกำรให้ควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำนให้เกิด
ควำมยั่งยืนด้วยกำรให้ควำมร่วมมือด้ำนกำรเงินและวิชำกำรโดยคำนึงถึงประโยชน์ทำงกำรค้ำและกำร
ลงทุนร่วมกัน ภำยใต้กำรพึ่งพำเงินงบประมำณจำกภำครัฐให้น้อยที่สุด
(2) บูรณำกำรกับหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ด้วยกำร
เป็นหุ้นส่วนร่วมพัฒนำเพื่อส่งเสริมกำรเชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภำค
(3) พัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรที่ดำเนินงำนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้ำน
และพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชน
(4) เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรโดยกำรพัฒนำบุคลำกร ระบบงำน
และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับกำรให้บริกำรสู่มำตรฐำนสำกล
1.4 ยุทธศำสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2558-2560)
(1) ร่วมมือกับองค์กรภำครัฐและเอกชนทั้งในและต่ำงประเทศในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมในภูมิภำค
(2) พัฒนำควำมร่วมมือด้ำนกำรเงินและวิชำกำรแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
(3) บริหำรกำรเงินให้มั่นคงเพียงพอต่อกำรดำเนินงำน
(4) พัฒนำสู่กำรเป็นองค์กรแห่งธรรมภิบำลและกำรเรียนรู้
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1.ร่วมมือกับองค์กร
ภำครัฐและเอกชนทั้ง
ในและต่ำงประเทศใน
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมในภูมภิ ำค

G1 เพื่อให้ควำม
ร่วมมือในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้ำนสอดคล้อง
กับแนวนโยบำยของ
ภำครัฐ รัฐบำล
ประเทศเพื่อนบ้ำน
และกรอบควำม
ร่วมมือในภูมภิ ำค

S1 บูรณำกำรกับ
หน่วยงำนภำครัฐของ
ไทยและประเทศเพื่อน
บ้ำน เพือ่ จัดทำแผน
ควำมร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำนให้
ชัดเจน สอดคล้องกับ
นโยบำยกำรพัฒนำ
ประเทศ

โครงการ/กิจกรรม

P1 ทบทวนยุทธศำสตร์กำร
ให้ควำมร่วมมือของ สพพ.
(Country Strategy)
P2 จัดทำแผนกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเงิน
และวิชำกำรแก่ประเทศ
เพื่อนบ้ำนร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำนซึ่ง
สอดคล้องกับ Contry
Strategy
G2 เพื่อให้ควำม
S2 บูรณำกำรกับ
P3 ประชุมบูรณำกำรควำม
ร่วมมือเป็นไปอย่ำงมี ภำคเอกชนทั้งในและ
ร่วมมือกำรพัฒนำกับ
ประสิทธิภำพไม่มี
ต่ำงประเทศ เพื่อให้
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ
ควำมซ้ำซ้อน
ควำมร่วมมือกับ
หรือหน่วยงำนอื่นๆ
สอดคล้องกับกรอบ ประเทศเพื่อนบ้ำนเอื้อ
P4 สำรวจศักยภำพทำง
ควำมร่วมมือต่ำงๆ ต่อกำรค้ำและกำร
เศรษฐกิจตำมแนว GMS
ในภูมิภำค
ลงทุนระหว่ำงประเทศ
Corridor ร่วมกับ
S3 มีส่วนร่วมในกำร ภำคเอกชน/หน่วยงำนรัฐ
ผลักดันนโยบำยและ P5 แลกเปลี่ยนข้อมูลกำร
ทำงำนร่วมกับกรอบ ดำเนินงำนนโยบำย และ
ควำมร่วมมือต่ำงๆ ใน ควำมเห็นเกีย่ วกับกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ภูมิภำค
ของประเทศเพือ่ นบ้ำนตำม
S4 ร่วมมือกับองค์กร
กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ
พัฒนำอื่นทั้งในและ
P6 ดำเนินกำรตำมแผน
ต่ำงประเทศในกำรให้
ควำมร่วมมือกับ ADB
ควำมร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำนเพื่อ
ประสำนกำลังและ
ไม่ให้เกิดควำมซ้ำซ้อน

ความสอดคล้อง
กับกลยุทธ์
S1 / S2 / S3

S1 / S2 / S3

S1 / S2 / S4

S1 / S2 / S3

S4

S4
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2. พัฒนำควำม
ร่วมมือด้ำน
กำรเงินและ
วิชำกำรแก่
ประเทศเพื่อน
บ้ำนให้มีคุณภำพ
ได้มำตรฐำนสำกล

G3 เพื่อให้ควำม
ร่วมมือทำงกำร
กำรเงินและ
วิชำกำรแก่
ประเทศเพื่อนบ้ำน
มีประสิทธิภำพ ได้
มำตรฐำนสำกล
รวมทั้งตอบสนอง
ควำมต้องกำรของ
ประเทศเพื่อนบ้ำน
และผูม้ ีส่วนได้เสีย

S5 พัฒนำกระบวนกำร
และมำตรฐำนในกำร
ดำเนินงำนโครงกำรให้มี
ประสิทธิภำพในระดับ
สำกล

โครงการ/กิจกรรม

P7 Guideline สำหรับประเทศเพือ่ นบ้ำน
(กำรจัดจ้ำงผูร้ ับเหมำก่อสร้ำงและที่ปรึกษำ
/ กำรเบิกจ่ำยเงินกู้)
P8 ติดตำมโครงกำรควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินที่อยู่ระหว่ำงดำเนินโครงกำร
P9 จัดทำคู่มือกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
S6 ขยำยกำรให้ควำม
วิชำกำร (กำรเตรียมควำมพร้อมโครงกำร
ร่วมมือทั้งในมิติของ
/ กำรถ่ำยทอดควำมรู้)
ประเภทโครงกำรและ
P10 จัดทำหลักเกณฑ์ค่ำควำมเสี่ยงกำรไป
พื้นที่
ปฏิบัติงำนในประเทศเพื่อนบ้ำน
P11 กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่
S7 พัฒนำนวัตกรรมกำร ประเทศเพื่อนบ้ำนทีม่ ีกำรกระจำยตัวตำม
ให้ควำมร่วมมือทำง
มิติต่ำงๆ
กำรเงิน รวมทั้งส่งเสริม P12 กำรประเมินผลโครงกำรที่แล้วเสร็จ
กำรมีส่วนร่วมของ
P13 Appraisal เพือ่ กำรให้ควำม
ภำคเอกชน
ช่วยเหลือทำงกำรเงินและวิชำกำร ใน BST
P14 ศึกษำ/ประเมินโครงกำรที่มี
S8 ประชำสัมพันธ์เชิงรุก ศักยภำพใน CLMV
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
P15 กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่
เข้ำใจบทบำทและ
ประเทศเพื่อนบ้ำนที่กระจำยตำมมิติต่ำงๆ
ผลงำนของประเทศไทย P16 กำรจัดถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับ
ในโครงกำรให้ควำม
เจ้ำหน้ำที่ของประเทศเพื่อนบ้ำน
ร่วมมือและผลประโยชน์ P17 ศึกษำแนวทำงกำรร่วมมือกับ
ร่วมกันในภูมภิ ำค
หน่วยงำนภำครัฐหรือภำคเอกชนในกำรให้
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศ
เพื่อนบ้ำน
P18 กิจกรรม Press Tour

ความ
สอดคล้องกับ
กลยุทธ์
S5

S5
S5

S5 / S7
S5 / S6 / S7

S5
S6 / S7 /S8
S6 / S7
S5 / S6 / S7
S5 / S6 / S7
/S8
S5 / S6 / S7

S8
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3. บริหำรกำรเงินให้
มั่นคง เพียงพอ ต่อ
กำรดำเนินงำน

G4 มีเงินทุนเพียง
พอที่จะสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนให้บรรลุ
ภำรกิจ

S9 เพิ่มประสิทธิภำพในกำร
บริหำรเงินทุน โดยมีกำรวำง
แผนกำรบริหำรเงินทุนที่เป็น
มำตรฐำน ภำยใต้ควำมเสี่ยงที่
ยอมรับได้

G5 ลดกำรพึ่งพำเงิน
งบประมำณจำก
ภำครัฐ

S10 บริหำรจัดกำรหนี้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
S11 พัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ทำงกำรเงินและระบบสำรอง
ฐำนข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ
S12 ทบทวนและกำหนด
เงื่อนไขทำงกำรเงิน รวมทั้ง
อัตรำดอกเบีย้ ค่ำธรรมเนียม
และเงื่อนไขอื่นให้หลำกหลำย
และเหมำะสมกับสภำวะ
แวดล้อมในภูมิภำค
S13 พัฒนำรูปแบบหรือ
แนวทำงกำรจัดหำทุน รวมทั้ง
กำรหำหุ้นส่วนทั้งองค์กร
พัฒนำอื่นๆ และภำคเอกชน
เพื่อสนับสนุนกำรขยำยควำม
ร่วมมือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน

โครงการ/กิจกรรม

ความ
สอดคล้องกับ
กลยุทธ์
P19 บริหำรเงินทุน
S9 / S10 /
S11 / S12
P20 กำรบริหำรจัดกำรหนี้
S10
P21 กำรใช้ระบบ
S9 / S10 /
สำรสนเทศด้ำนกำรบริหำร S11 / S12 /
เงินทุน
S13
P22 กำรเตรียมควำม
S9 / S12
พร้อมสำหรับกำรออก
/S13
ตรำสำรหนี้ของ สพพ.
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

4. พัฒนำสู่กำร
เป็นองค์กรแห่ง
ธรรมำภิบำลและ
กำรเรียนรู้

G6 สำมำรถ
บริหำรทรัพยำกร
บุคคลอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
G7 เพื่อสร้ำง
บุคลำกรให้มี
สมรรถนะในกำร
ดำเนินงำนแต่ละ
ด้ำนควบคู่ไปกับ
ธรรมำภิบำล
G8 เพื่อพัฒนำ
ระบบกำรทำงำน
ภำยในองค์กร
อย่ำงต่อเนื่อง

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ความ
สอดคล้องกับ
กลยุทธ์
S14 พัฒนำระบบกำรทำงำน
P23 กิจกรรม Lunch Talk
S14 / S17 /
ขององค์กรเพื่อมุ่งสู่กำรเป็น
S19
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้
P24 พัฒนำระบบพี่เลี้ยงของ S14 / S15 /
องค์กร (Mentoring System) S16 / S17
S15 พัฒนำมำตรฐำนเพื่อ
P25 กิจกรรมส่งเสริมควำมรู้
S14 / S19
ส่งเสริมขวัญกำลังใจ และ
ควำมสำมำรถของ คพพ.
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนให้กับ P26 โครงกำร ศุกร์ สุข สุด
S15
บุคลำกร
(Happy Friday)
P27 ระบบจัดเก็บเอกสำร
S18
S16 ปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร P28 พัฒนำเครื่องทำงด้ำนกำร S15 / S16 /
อัตรำกำลังและควำมเชี่ยวชำญ บริหำรงำนบุคคลให้มี
S17
ที่ต้องกำรให้มีควำมเหมำะสม ประสิทธิภำพ
เพื่อรองรับพันธกิจ
P29 พัฒนำระบบธรรมำภิบำล S14 / S15 /
และควำมโปร่งใส
S17 / S19
S17 พัฒนำบุคลำกรให้เป็นมือ P30 กำรอบรมตำม
S14 / S16
อำชีพในกำรปฏิบัติงำนทุกสำย Competency
งำน ควบคู่ไปกับควำมมี
P31 จัดหำครุภณ
ั ฑ์ IT
S18
คุณธรรมและจริยธรรม
ทดแทนที่เสื่อมสภำพ
P32 พัฒนำระบบ WIfi ของ
S18
S18 พัฒนำระบบกำรทำงำน
สำนักงำน
ขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยีที่ P33 เผยแพร่ข้อมูลทีส่ ำคัญ
S18
เหมำะสม เอื้อต่อกำรทำงำนที่มี ของ สพพ.
ประสิทธิภำพ
P34 กำรเปิดเผยรำคำกลำง
S18 / S19
และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในเว็บ
S19 เปิดเผยข้อมูลโครงกำรที่ ไซด์ของ สพพ. ตำมประกำศ
ดำเนินงำนในประเทศเพื่อนบ้ำน ปปช.
ต่อสำธำรณะอย่ำงเพียงพอและ
เหมำะสมและเอื้อต่อกำร
ดำเนินงำนของภำคเอกชน

15
1.5 โครงสร้ำงองค์กร
สพพ. เป็นองค์กำรมหำชน บริหำรและดำเนินงำนโดยคณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำนควำม
ร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (คพพ.) และผู้อำนวยกำร สพพ. โดยมีโครงสร้ำงองค์กรและ
อัตรำกำลังจำนวน 45 อัตรำ ดังนี้

2. ผู้รับผิดชอบ
คพพ.ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สพพ. เพื่อกำหนดนโยบำยและแนวทำง
ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สพพ. โดยมีองค์ประกอบและอำนำจหน้ำที่ ตำมคำสั่ง คพพ. ที่ 4/2558 ซึ่ง
สรุปได้ดังนี้
องค์ประกอบ
(1) นำยธีรัชย์ อัตนวำนิช
ประธำนอนุกรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ
(2) นำงปัทมำ เธียรวิศิษฎ์สกุล
อนุกรรมกำร
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
(3) นำยบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
อนุกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักนโยบำยเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
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(4) นำยถำวร เสรีประยูร
อนุกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรส่วนจัดกำรเงินกู้รัฐบำล 1
สำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ
(5) ผู้อำนวยกำร สพพ.
อนุกรรมกำร
(6) นำยพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
รองผู้อำนวยกำร สพพ.
อานาจหน้าที่
(1) กำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในของ สพพ.
(2) กำหนดนโยบำยด้ำนกำรเงินสำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินของ สพพ.
(3) จัดทำและติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในของ สพพ.
รวมถึงปรับปรุงกำรดำเนินงำนของ สพพ. และให้ข้อเสนอแนะกับคณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำนควำม
ร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (คพพ.)
(4) ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่ คพพ. มอบหมำย
3. ขั้นตอนดาเนินงาน
ตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรและควบคุมภำยในตำมมำตรฐำน Committee of
Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) มีกระบวนกำรและขั้นตอน
ดำเนินกำรเพื่อบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมดังต่อไปนี้
(1) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร
(2) กำรกำหนดเป้ำหมำยบริหำรควำมเสี่ยง
(3) กำรระบุควำมเสี่ยงต่ำงๆ (ด้ำนกลยุทธ์ ด้ำนกำรดำเนินงำน ด้ำนกำรเงิน และด้ำนกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย)
(4) กำรประเมินควำมเสี่ยง
(5) กลยุทธ์ที่ใช้ในกำรจัดกำรกับแต่ละควำมเสี่ยง
(6) กิจกรรมบริหำรควำมเสี่ยง
(7) ข้อมูลและกำรสื่อสำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
(8) กำรติดตำมผลและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงต่ำงๆ

17

บทที่ 3
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ความเสี่ยง หมำยถึง โอกำสหรือเหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคตและส่งผล
กระทบหรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่องค์กรทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ทั้งนี้ ควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ประกอบด้วย ด้ำนกลยุทธ์ กำรเงิน กำรดำเนินงำน และกฎระเบียบหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
สำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ควำมเสี่ยงที่อำจจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยทั้งที่เป็นตัวเงินและ
ไม่เป็นตัวเงินมีสำเหตุสำคัญจำก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่
1. ปัจจัยภำยใน เช่น ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน คุณภำพและจริยธรรมของบุคลำกร ระเบียบและ
ข้อบังคับของ สพพ. เป็นต้น
2. ปัจจัยภำยนอก เช่น นโยบำยของรัฐบำล กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร สภำวะ
แวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองระหว่ำงประเทศ เป็นต้น
การบริหารความเสี่ยง เป็นแนวทำงหนึ่งในกำรป้องกันปัญหำและอุปสรรคที่อำจจะเกิดขึ้นใน
อนำคตเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
กำรดำเนินงำนขององค์กร รวมทั้งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรนำมำใช้ในกำรวำงแผนกำรดำเนินธุรกิจเพื่อ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับองค์กร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีกำรบริหำรจัดกำรปัจจัยต่ำงๆ เพื่อควบคุมกิจกรรม และ
กระบวนกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ เพื่อลดมูลเหตุของระดับผลกระทบและโอกำสที่จะทำให้เกิดควำม
เสียหำย ให้อยู่ในระดับที่สำมำรถยอมรับได้ และควบคุมได้ รวมทั้งตรวจสอบได้อย่ำงเป็นระบบ ทั้งนี้
กำรบริหำรควำมเสี่ยงจะยึดภำรกิจหลักและเป้ำหมำยของสำนักงำนตำมยุทธศำสตร์ของ สพพ. เป็นสำคัญ
ควบคุมภายใน หมำยถึง กระบวนกำรที่ผู้กำกับดูแลฝ่ำยบริหำรและบุคลำกรทุกกระดับของ
องค์กรกำหนดให้มีขึ้นเพื่อให้มีควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรดำเนินงำนจะบรรลุผลสำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. กำรดำเนินงำน (Operation: O) หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำร กำรใช้ทรัพยำกรให้เป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมถึงกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด ควำม
เสียหำย กำรรั่วไหล กำรสิ้นเปลืองหรือกำรทุจริตขององค์กร
2. กำรรำยงำนทำงกำรเงิน (Financial: F) หมำยถึง รำยงำนทำงกำรเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภำยใน
และภำยนอกองค์กร เป็นไปอย่ำงถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลำ
3. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance: C) ได้แก่กำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนขององค์กร รวมทั้ง
กำรปฏิบัติตำมนโยบำย และวิธีกำรปฏิบัติงำนที่องค์กรได้กำหนดขึ้น
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ สพพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มีขั้นตอนกำรดำเนินงำนสรุปได้ ดังนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร และทบทวนผลกำรดำเนินงำนตำมแผน
บริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
2. ทำควำมเข้ำใจกับยุทธศำสตร์ แผนงำน เป้ำหมำยและภำรกิจขององค์กร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 รวมถึงกำรศึกษำโครงสร้ำงกำรควบคุมภำยใน
3. วิเครำะห์ขั้นตอนของแผนงำน และระบุควำมเสี่ยง รวมถึงสำเหตุของควำมเสี่ยง
4. ประเมินควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อควำมสำเร็จของยุทธศำสตร์
ของ สพพ. รวมถึงจัดทำสรุปผลและทำเอกสำรกำรประเมินควบคุมภำยใน
5. กำรเลือกวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
6. จัดทำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของ สพพ. และกำรนำแผนไปสู่
กำรปฏิบัติเพื่อลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
7. สื่อสำรข้อมูลด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
8. ติดตำมผลและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยงและผลกระทบตำมแผนกำรปฏิบัติงำน ของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
สำมำรถระบุควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
(1) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์/นโยบำย (Strategic Risk: S)
ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์/นโยบำย หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรกำหนดแผนกลยุทธ์และ
แผนดำเนินงำน ที่ นำไปปฏิบัติไม่เหมำะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอก
อันส่งผลกระทบต่อ กำรบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถำนะขององค์กร
(2) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำน (Operation Risk: O)
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำน หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่จะเกิดควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำก
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดหี รือขำดธรรมำภิบำลในองค์กรและขำดกำรควบคุมที่ดี โดยอำจ
เกี่ยวข้องกับ กระบวนกำรปฏิบัติงำนภำยใน คน ระบบ หรือเหตุกำรณ์ภำยนอก
(3) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F)
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและ
งบประมำณผิดพลำด เช่น กำรเบิกจ่ำยเงินไม่เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับและขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดไว้
บริหำรสภำพคล่องไม่พอเพียง และกำรบริหำรจัดกำรชำระหนี้ไม่สอดคล้องกับควำมผันผวนของสภำวะ
อัตรำดอกเบี้ยในตลำดกำรเงิน
(4) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบ (Compliance Risk: C)
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบ หมำยถึง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยู่ไม่
ทันสมัย และเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน
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มาตรฐานการควบคุมภายใน ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม (Control Environment) เช่น ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม กำร
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร กำรกำกับดูแลองค์กร รูปแบบกำรบริหำรองค์กร โครงสร้ำง
องค์กร กำรมอบอำนำจ กำรกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ วิธีกำรบริหำรงำนบุคคล เป็นต้น
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในจะเกิด
จำกปัจจัยภำยในซึ่งอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของฝ่ำยบริหำร เช่น ควำมเสี่ยงจำกกำรจัดซื้อพัสดุในรำคำแพง
แต่คุณภำพต่ำ เป็นต้น
3. กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) เช่น กำรกำหนดนโยบำย ระเบียบวิธีปฏิบัติงำน
กำรสอบทำน กำรควบคุมประมวลผลข้อมูล กำรอนุมัติ กำรดูแลป้องกันทรัพย์สิน กำรแบ่งแยกหน้ำที่
กำรจัดทำเอกสำรหลักฐำน เป็นต้น
4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication) เช่น องค์กรจะต้องมี
ข้อมูลที่ได้ผ่ำนกำรประมวลผลที่มีควำมหมำยและเป็นประโยชน์ต่อกำรใช้งำน (สำรสนเทศ) รวมถึงมีกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงบุคลำกรที่เหมำะสม (กำรสื่อสำร)
5. กำรติดตำมประเมินผล (Monitoring) เช่น กำหนดให้มีกำรติดตำมผลในระหว่ำงกำร
ปฏิบัติงำนหรือกำรประเมินผลเป็นรำยครั้งตำมงวดเวลำที่กำหนดไว้
แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน
ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนในแต่ละส่วนงำนจะต้องทำกำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเอง (Control
Self Assessment: CSA) ดังนี้
1. กำหนดงำนในควำมรับผิดชอบของแต่ละสำนัก ออกเป็นกิจกรรม/งำน
2. ทำควำมเข้ำใจวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกรรมนั้น
3. สอบทำนขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรปฏิบัติงำนของกิจกรรม
4. ประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
(วิเครำะห์ควำมเพียงพอและประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน)
5. สรุปผลกำรประเมิน
6. เสนอวิธีกำรแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่พบ รวมทั้งกำรปรับปรุงแก้ไขที่ต้องดำเนินกำรต่อไป
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร
ขั้นตอนที่ 1
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กร โดยใช้กำรวิเครำะห์ SWOT ในกำรกำหนดกลยุทธ์ใน
กำรปฏิบัติงำน
จุดแข็ง
- เป็นองค์กำรมหำชนภำยใต้กำกับ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง
- โครงสร้ำงเล็ก/ สำยบังคับบัญชำสั้น
- สำมำรถบริหำรเงินทุน ลดภำระ
กำรขอรับจัดสรรเงินงบประมำณ
- คพพ. /ผู้บริหำรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ฐำนเงินเดือนสูงกว่ำรำชกำร สวัสดิกำรดี
มีระบบกำรติดตำมประเมินผลโดยองค์กรอิสระ
โอกาส
- รัฐบำลให้กำรสนับสนุน
- กระแส AEC
- ประเทศเพื่อนบ้ำนมีควำมต้องกำรพัฒนำ
ประเทศ
- เอกชนในประเทศต้องกำรขยำยธุรกิจ
- กระแสสังคมกระตุ้นให้ภำครัฐมีกำร
บริหำรจัดกำรดี/มีคุณภำพ/โปร่งใสเป็นธรรม
- มีสำยสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้ำน

จุดอ่อน
- ระบบบุคลำกรยังไม่ดีพอ
- ผู้เชี่ยวชำญไม่ครบทุกด้ำน
- กำรบริหำรงำนไม่สอดคล้องกับโครงสร้ำง
- บริหำรงำนระบบรำชกำรมีลักษณะงำนคอขวด/
อำนำจในกำรลงนำม
- กำรหำทุนมีข้อจำกัด
- กำรให้ควำมช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้ำนยังไม่
กระจำยตัว
อุปสรรค
- กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองอำจส่งผลกระทบ
ต่อนโยบำยเศรษฐกิจ และงบประมำณ ซึ่งอำจมีผล
ต่อกำรให้ควำมช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้ำน
- ประเทศเพื่อนบ้ำนต้องกำรควำมช่วยเหลือมำก
สพพ. ต้องคัดกรองควำมช่วยเหลือ
- ประชำชนบำงส่วนไม่เห็นด้วยกับกำรให้เงิน
ช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้ำน
- กลุ่มประเทศเพื่อนบ้ำนมีกำรต่อรองมำกขึ้น
- ควำมพร้อมแหล่งเงินกู้อื่น
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ขั้นตอนที่ 2 กำรศึกษำทำควำมเข้ำใจยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนประจำปี 2559 และกำรกำหนด
เป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เพื่อให้โครงกำรสำคัญที่มีนัยสำคัญต่อกำรบรรลุควำมสำเร็จตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ของ สพพ.
สำมำรถดำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนด ให้บรรลุควำมสำเร็จตำมกลยุทธ์ เป้ำประสงค์ของประเด็น
ยุทธศำสตร์ ดังนี้
2.1 ยุทธศำสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2558-2560)
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติให้ สพพ. ขยำยขอบเขตควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน
เพิ่มเติม 3 ประเทศ คือประเทศศรีลังกำ ติมอร์-เลสเต และภูฏำน เมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม 2556 และเมื่อ
วันที่ 19 สิงหำคม 2558 คณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน
(คพพ.) ได้มีมติเห็นชอบกำรทบทวนยุทธศำสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2558-2560) เพื่อใช้เป็นแผนใน
กำรปฏิบัติงำนในปี 2559 สรุปได้ดังนี้
1) ร่วมมือกับองค์กรภำครัฐและเอกชนทั้งในและต่ำงประเทศในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภำค
2) พัฒนำควำมร่วมมือด้ำนกำรเงินและวิชำกำรแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
3) บริหำรกำรเงินให้มั่นคงเพียงพอต่อกำรดำเนินงำน
4) พัฒนำสู่กำรเป็นองค์กรแห่งธรรมภิบำลและกำรเรียนรู้
2.2 กำรทบทวนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
1) ควำมเสี่ยงสูงของปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 มีทั้งหมด 4 กิจกรรม ประกอบด้วย
1.1) ด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและวิชำกำร
ควำมเสี่ยง : - ไม่สำมำรถดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือกับประเทศเพื่อนบ้ำนได้ตำมเป้ำหมำย
- โครงกำรที่เสร็จแล้วไม่มีคุณภำพและครบถ้วนตำมขอบเขตของโครงกำร
- มีกำรเบิกจ่ำยเงินผิดพลำด
ผลกำรดำเนินงำน
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน มีควำมเสี่ยงลดลงจำกระดับสูง
เป็น ระดับปำนกลำง เนื่องจำก
1. สพพ. ได้มีกำรดำเนินงำนติดตำมโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินที่อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร ซึ่งสำมำรถดำเนินงำนได้เป็นไปตำมแผนงำนที่กำหนดไว้ แต่อย่ำงไรก็ดี สำหรับกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินที่เป็นโครงกำรใหม่นั้น สพพ. อยู่ระหว่ำงรอรับคำขอรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
อย่ำงเป็นทำงกำร (Formal Request) จำกประเทศเพื่อนบ้ำน จำนวน 2 โครงกำร ประกอบด้วย (1)
โครงกำรก่อสร้ำงประตูกั้นน้ำ เวียดนำม (2) โครงกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำในเมืองย่ำงกุ้ง (เขต North
Okkalapa และเขต North Dagon) เมียนมำ และ (3) อยู่ระหว่ำงนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำอนุมัติ
ให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินสำหรับโครงกำรก่อสร้ำงสำยส่ง 115 kV และสถำนีไฟฟ้ำช่งน้ำทง-ห้วยทรำย สปป.ลำว

22
2. สพพ. ได้มีกำรกำกับติดตำมกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรที่อยู่ระหว่ำงดำเนินงำน
จำนวน 4 โครงกำร และกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำนให้มีกำรดำเนินงำนตำม
แผนงำน แต่อย่ำงไรก็ดีในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 สพพ. ได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
ของรัฐบำลประเทศเพื่อนบ้ำนที่จะขอรับควำมช่วยเหลือสำหรับโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมและ
ออกแบบรำยละเอียดงำนก่อสร้ำงถนนจำกด่ำนเจดีย์สำมองค์พญำตองซู-ทันพยูไซยัด (ช่วงช่องสง-เท็ตคอ)
เมียนมำ ดังนั้น คพพ. จึงได้มีมติให้ สพพ. ชะลอกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำที่จะดำเนินกำรศึกษำออกไปก่อน
จนกว่ำเมียนมำจะมีหนังสือยืนยันควำมต้องกำรขอรับควำมช่วยเหลือจำก สพพ.
1.2) โครงกำรทบทวนขั้นตอนและกระบวนกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
ควำมเสี่ยง : - ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณตำมต้องกำร
- กำรดำเนินงำนล่ำช้ำกว่ำแผนงำน
ผลกำรดำเนินงำน
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรทบทวนขั้นตอนและกระบวนกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อน
บ้ำน มีควำมเสี่ยงที่ลดลงจำกระดับสูงเป็นต่ำ เนื่องจำกในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 มีกำรทบทวนขั้นตอน
กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินให้เป็นปัจจุบันสำมำรถใช้ปฏิบัติงำนได้ และได้กำหนดให้มีกำรจัดทำแผน
ติดตำมกำรดำเนินงำนของโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร รวมถึงได้มีกำรจัดหำที่
ปรึกษำอิสระเพื่อดำเนินกำรและติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่จะเริ่มดำเนินกำรในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559 เป็นรำยโครงกำร
1.3) โครงกำรจัดหำเงินทุนให้เพียงพอ
ควำมเสี่ยง : - ขำดสภำพคล่อง
- มีควำมเสี่ยงในกำรบริหำรหนี้ในส่วนของต้นเงินกู้ เนื่องจำกอำยุของเงินกู้
ของ สพพ. สั้นกว่ำ (10 ปี) เงินกู้ที่ให้กับประเทศเพื่อนบ้ำน (30 ปี)
- กำรกำหนดนโยบำยด้ำนกำรเงินผิดพลำดทำให้มีปัญหำเรื่องสภำพคล่อง
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน มีควำมเสี่ยงที่ลดลงจำกระดับสูงมำก เป็น ระดับต่ำ เนื่องจำก
ในกำรดำเนินงำนในปี 2558 สพพ. มีเงินทุนเพียงพอ โดย คพพ. ได้รับอนุมัตเิ งินงบประมำณ 1,666.0360 ล้ำนบำท
สพพ. ดำเนินงำนได้สำเร็จมำกกว่ำร้อยละ 95
1.4) โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพและควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำน
ควำมเสี่ยง : - อัตรำกำรลำออกสูง
- กำรปฏิบัติงำนขำดควำมต่อเนื่อง
- กำรฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะ
- นโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกรและโครงสร้ำงผลตอบแทนไม่สร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน
ผลกำรดำเนินงำน ควำมเสี่ยงกำรพัฒนำองค์กรและกฎระเบียบ มีควำมเสี่ยงที่ลดลงจำก
ระดับสูงมำก เป็น ระดับปำนกลำง เนื่องจำก สพพ. ได้มีกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรเป็นไปตำม
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แผนงำน มีอัตรำกำรลำออกลดลง แต่ สพพ. อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำระบบพี่เลี้ยงในองค์กร ในขั้นตอนกำร
คัดเลือกเจ้ำหน้ำที่ที่จะปฏิบัติงำนหน้ำที่พี่เลี้ยง และจัดกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับหน้ำที่ของพี่เลี้ยง ซึ่งคำด
ว่ำระบบพี่เลี้ยงจะเริ่มปฏิบัติงำนจริงได้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
2.3 กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำร/กิจกรรม ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
สพพ. ได้พิจำรณำโครงกำร/กิจกรรมที่ได้กำหนดในแผนกำรปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2559 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำแผนบริหำควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559 โดยอำศัยเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำร/กิจกรรมในแต่ละยุทธศำสตร์ ดังนี้
(1) หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำร/กิจกรรม ในปีงบประมำณปัจจุบัน
ปัจจัยพิจารณา
1. สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศำสตร์
2. งบประมำณที่ได้รับใน
ปีงบประมำณปัจจุบัน

เกณฑ์การพิจารณา
1
2
ไม่สอดคล้องกับประเด็น
สอดคล้องบำงประเด็น
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์
ได้รับงบประมำณสูงเป็นลำดับ ได้รับงบประมำณสูงเป็น
3 และต่ำกว่ำ
ลำดับ 2

3
สอดคล้องกับทุกประเด็น
ยุทธศำสตร์
ได้รับงบประมำณสูงเป็น
ลำดับที่ 1

(2) ผลกำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรและจัดลำดับควำมสำคัญของโครงกำรตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกลยุทธ์ใน
งบประมาณ/
ความสาคัญของ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ค่าใช้จ่าย*
โครงการ
(a)
(b)
(a x b)
ยุทธศาสาตร์ที่ 1 ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค
P1 ทบทวนยุทธศำสตร์กำรให้ควำมร่วมมือของ
2
1
2
สพพ. (Country Strategy)
(S1 / S2 / S3)
(0 บำท)
P2 จัดทำแผนกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำน
2
1
2
กำรเงินและวิชำกำรแก่ประเทศเพือ่ นบ้ำนร่วมมือกับ
(S1 / S2 / S3)
(0 บำท)
ประเทศเพื่อนบ้ำนซึ่งสอดคล้องกับ Country
Strategy
P3 ประชุมบูรณำกำรควำมร่วมมือกำรพัฒนำกับ
2
1
2
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ หรือหน่วยงำนอื่นๆ
(S1 / S2 / S4)
(0 บำท)
P4 สำรวจศักยภำพทำงเศรษฐกิจตำมแนว GMS
2
3
6
Corridor ร่วมกับภำคเอกชน/หน่วยงำนรัฐ
(S1 / S2 / S3)
(500,000 บำท)
P5 แลกเปลี่ยนข้อมูลกำรดำเนินงำนนโยบำย และ
2
1
2
ควำมเห็นเกีย่ วกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
(S4)
(0 บำท)
ของประเทศเพื่อนบ้ำนตำมกรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ
P6 ดำเนินกำรตำมแผนควำมร่วมมือกับ ADB
2
1
2
(S4)
(0 บำท)
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โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกลยุทธ์ใน
งบประมาณ/
ความสาคัญของ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ค่าใช้จ่าย*
โครงการ
(a)
(b)
(a x b)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
P7 Guideline สำหรับประเทศเพือ่ นบ้ำน
2
1
2
(S5)
(0 บำท)
P8 ติดตำมโครงกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินที่อยู่
2
1
2
ระหว่ำงดำเนินโครงกำร
(S5)
(700,000 บำท)
P9 จัดทำคู่มือกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร
2
1
2
(กำรเตรียมควำมพร้อมโครงกำร / กำรถ่ำยทอด
(S5)
(0 บำท)
ควำมรู้)
P10 จัดทำหลักเกณฑ์ค่ำควำมเสี่ยงกำรไป
2
1
2
ปฏิบัติงำนในประเทศเพื่อนบ้ำน
(S5 / S7)
(0 บำท)
P11 กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศ
2
3
6
เพื่อนบ้ำนที่มีกำรกระจำยตัวตำมมิติต่ำงๆ
(S5 /S6 / S7)
(2,559,800,000 บำท
= ลำดับที่ 1)
P12 กำรประเมินผลโครงกำรที่แล้วเสร็จ
2
1
2
(S5)
(150,000 บำท)
P13 Appraisal เพื่อกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
2
1
2
กำรเงินและวิชำกำร ใน BST
(S6 / S7 / S8)
(300,000 บำท)
P14 ศึกษำ/ประเมินโครงกำรที่มศี ักยภำพใน
2
1
2
CLMV
(S6 / S7)
(500,000 บำท)
P15 กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่ประเทศ
3
2
6
เพื่อนบ้ำนที่กระจำยตำมมิติต่ำงๆ
(S5 / S6 / S7 / S8)
(42,000,000 บำท
= ลำดับที่ 2)
P16 กำรจัดถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเจ้ำหน้ำที่ของ
2
1
2
ประเทศเพื่อนบ้ำน
(S5 / S6 / S7)
(4,000,000 บำท)
P17 ศึกษำแนวทำงกำรร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐ
2
1
2
หรือภำคเอกชนในกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
(S5 / S6 / S7)
(0 บำท)
กำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
P18 กิจกรรม Press Tour
2
1
2
(S8)
(4,000,000 บำท)
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โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็น
ยุทธศาสตร์
(a)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารการเงินให้มั่นคง เพียงพอต่อการดาเนินงาน
P19 บริหำรเงินทุน
2
(S9 / S10 / S11 / S12)
P20 กำรบริหำรจัดกำรหนี้
2
(S10)
P21 กำรใช้ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรเงินทุน
2
(S9 / S10 / S11 / S13)
P22 กำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรออก
2
ตรำสำรหนี้ของ สพพ.
(S9 / S12 / S13)

งบประมาณ/ค่าใช้จา่ ย*
(b)

ความสาคัญของ
โครงการ
(a x b)

1
(0 บำท)
1
(0 บำท)
1
(0 บำท)
3
(1,000,000 บำท =
ลำดับที่ 1)

2

2
(S14 / S17 / S19)
2
(S14 / S15 / S16 / S17)

1
(80,000 บำท)
3
(1,200,000 บำท =
ลำดับที่ 1)

2

2
(S14 / S19)
2
(S15)
2
(S18)
2
(S15 / S16 / S17)

1
(500,000 บำท)
1
(100,000 บำท)
1
(107,400 บำท)
1
(500,000 บำท =
ลำดับที่ 2)
1
(0 บำท)
1
(400,000 บำท)
1
(200,000 บำท)
1
(0 บำท)
1
(0 บำท)

2

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำสู่กำรเป็นองค์กรแห่งธรรมำภิบำลและกำรเรียนรู้
P23 กิจกรรม Lunch Talk
P24+P30 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพและควำมต่อเนื่องใน
กำรดำเนินงำน
- พัฒนำระบบพี่เลี้ยงขององค์กร (Mentoring
System) และ
- กำรอบรมตำม Competency
P25 กิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ ควำมสำมำรถของ คพพ.
P26 โครงกำร ศุกร์ สุข สุด (Happy Friday)
P27 ระบบจัดเก็บเอกสำร
P28 พัฒนำเครื่องทำงด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลให้มี
ประสิทธิภำพ
P29 พัฒนำระบบธรรมำภิบำลและควำมโปร่งใส
P31 จัดหำครุภัณฑ์ IT ทดแทนที่เสื่อมสภำพ
P32 พัฒนำระบบ WIfi ของสำนักงำน
P33 เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญของ สพพ.
P34 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในเว็บไซด์
ของ สพพ. ตำมประกำศ ปปช.

2
(S14 / S15 / S17 / S19)
2
(S18)
2
(S18)
2
(S18)
2
(S18 / S19)

2
2
6

6

2
2
2

2
2
2
2
2
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จำกกำรวิเครำะห์โครงกำร/กิจกรรมตำมหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำร/กิจกรรมที่มีนัยสำคัญ
เพื่อนำมำพิจำรณำบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ได้ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1: ร่วมมือกับองค์กรภำครัฐและเอกชนทั้งในและต่ำงประเทศในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภำค
- โครงกำรที่พิจำรณำมำดำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง คือ โครงการสารวจศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจตามแนว GMS Corridor ร่วมกับภาคเอกชน/หน่วยงานรัฐ
- วัตถุประสงค์ของโครงกำร
(1) เพื่อบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำง สพพ. และหน่วยงำนภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(2) เพื่อรับฟังควำมเห็นและข้อเสนอแนะจำกภำคเอกชนที่สนใจในกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ
ตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจเพิ่มมำกขึ้น
ตัวชี้วัด
ระดับควำมสำเร็จของกำรสำรวจศักยภำพทำงเศรษฐกิจตำมแนว
GMS Corridor ร่วมกับภำคเอกชนไทยหรือหน่วยงำนของประเทศ
เพื่อนบ้ำน

หน่วยนับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 75

2. ยุทธศำสตร์ที่ 2: พัฒนำควำมร่วมมือด้ำนกำรเงินและวิชำกำรแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนให้มี
คุณภำพได้มำตรฐำนสำกล
- โครงกำรที่พิจำรณำมำดำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง คือ โครงการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศเพื่อนบ้าน
- วัตถุประสงค์ของโครงกำร:
(1) เพื่อให้โครงกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินมีควำมสำเร็จและมีกำรดำเนินงำนตำม
ขอบเขตของโครงกำรที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้
(2) เพื่อกระจำยประเภทโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
ตัวชี้วัด
ระดับควำมสำเร็จของกำรติดตำมโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
จำนวนประเภทโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศ
เพื่อนบ้ำน

หน่วยนับ
ร้อยละ
จำนวน

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 75
3 ประเภท
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- โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
- วัตถุประสงค์ของโครงกำร:
(1) เพื่อให้โครงกำรควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนที่กระจำยตัวตำมมิติต่ำงๆ
(2) เพื่อพัฒนำศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สนับสนุนโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินของ สพพ.
ตัวชี้วัด
ระดับควำมสำเร็จของกำรติดตำมโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
วิชำกำรทีอ่ ยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
จำนวนหลักสูตรที่จัดอบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำน

หน่วยนับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 75

จำนวน

3 หลักสูตร

3. ยุทธศำสตร์ที่ 3: บริหำรกำรเงินให้มั่นคง เพียงพอต่อกำรดำเนินงำน
- โครงกำรที่พิจำรณำมำดำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง คือ การจัดหาเงินทุนให้
เพียงพอ
- วัตถุประสงค์ของโครงกำร:
(1) เพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอที่จะสนับสนุนกำรดำเนินงำนให้บรรลุภำรกิจในปัจจุบัน
(2) เพื่อหำแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับกำรดำเนินงำนของ สพพ. ในอนำคต
ตัวชี้วัด
ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดทำแผนกำรจัดหำเงินทุนเพื่อรองรับ
กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน

หน่วยนับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 75

4. ยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนำสู่กำรเป็นองค์กรแห่งธรรมภิบำลและกำรเรียนรู้
- โครงกำรที่พิจำรณำมำดำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง คือ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดาเนินงาน
- วัตถุประสงค์ของโครงกำร:
(1) เพื่อให้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลมีประสิทธิภำพ
(2) เพื่อให้กระบวนกำรทำงำนมีควำมต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด
ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจำปี

หน่วยนับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 75
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ขัน้ ตอนที่ 3 กำรระบุควำมเสี่ยงและกำรบริหำรควำมเสี่ยง
3.1 กำรระบุควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล
เป็นกำรนำโครงกำร/กิจกรรมที่มีนัยสำคัญของปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มำระบุควำมเสี่ยง
ตำมหลักธรรมำภิบำล 10 องค์ประกอบ ได้แก่ ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ ตอบสนอง รับผิดชอบ โปร่งใส
มีส่วนร่วม กระจำยอำนำจ นิติธรรม เสมอภำค และกำรมุ่งเน้นฉันทำมติ
(1) โครงกำรสำรวจศักยภำพทำงเศรษฐกิจตำมแนว GMS Corridor ร่วมกับภำคเอกชน/
หน่วยงำนรัฐ
โครงกำร
ประสิทธิผล
สำรวจ
ศักยภำพ
ทำง
เศรษฐกิจ
ตำมแนว
GMS
Corridor
ร่วมกับ
ภำคเอกชน
/หน่วยงำน
รัฐ

ประสิทธิภำพ

- กำร
- ควำม
ดำเนินงำนไม่ ล่ำช้ำในกำร
เป็นไปตำม
ดำเนินงำน
ขอบเขตของ
ตำมแผน
โครงกำร
- โครงกำรถูก
ยกเลิกอัน
เนื่องจำกเกิด
เหตุสุดวิสัยใน
ระหว่ำงกำร
ดำเนิน
โครงกำร
- โครงกำรให้
ควำมช่วยเหลือ
ไม่สอดคล้อง
และไม่มีผลใน
กำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำง
ประเทศ
- ไม่สำมำรถให้
ควำมช่วยเหลือ
แก่ประเทศ
เพื่อนบ้ำน

ตอบสนอง
- โครงกำร
ไม่
สอดคล้อง
กับนโยบำย

ควำมเสี่ยงตำมมิติธรรมำภิบำลที่เกีย่ วข้อง
รับผิดชอบ
โปร่งใส
มีส่วนร่วม
กระจำย
อำนำจ
- ไม่มี
- ไม่มีกำร
ช่
อ
งทำงให้
ผ
้
ู
ติดตำมผล
มีส่วนได้เสีย
โครงกำรที่
เข้ำมำ
อยู่ระหว่ำง
ตรวจสอบ
ดำเนินกำร
- ประชำชน
ไทยไม่เข้ำใจ
ภำรกิจกำร
ให้ควำม
ช่วยเหลือ
แก่ประเทศ
เพื่อนบ้ำน

นิติธรรม

เสมอภำพ

- เจ้ำหน้ำที่
ไม่
ปฏิบัติงำน
ตำมกฎ
ระเบียบ
ขั้นตอนที่
กำหนดไว้

- เลือก
ปฏิบัติต่อ
ผู้รับบริกำร

มุ่งเน้น
ฉันทำมติ
-
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(2) โครงกำรจัดหำเงินทุนให้เพียงพอ
โครงกำร
ประสิทธิผล

ประสิทธิภำพ

ตอบสนอง

กำรจัดหำ - ขำดสภำพ
เงินทุนให้
คล่อง
เพียงพอกับ
กำรใช้จ่ำย
โดยกำร
เตรียม
ควำมพร้อม
สำหรับกำร
ออกตรำ
สำรหนี้ของ
สพพ.

- จัดหำเงินทุน
ไม่เหมำะสม
กับระยะเวลำ
ที่จะต้องใช้
จ่ำย

- องค์กรเสีย
ควำม
น่ำเชื่อถือ
ทำงกำรเงิน

ควำมเสี่ยงตำมมิติธรรมำภิบำลที่เกีย่ วข้อง
รับผิดชอบ
โปร่งใส
มีส่วนร่วม
กระจำย
อำนำจ
-

นิติธรรม

เสมอภำพ

- เจ้ำหน้ำที่
ไม่
ดำเนินกำร
ตำมกฎ
ระเบียบที่
กำหนดไว้

-

มุ่งเน้น
ฉันทำมติ
-

(3) โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินกับประเทศเพื่อนบ้ำน
โครงกำร

ให้ควำม
ช่วยเหลือ
ทำงกำรเงิน
กับประเทศ
เพื่อนบ้ำน

ประสิทธิผล

ประสิทธิภำพ

ตอบสนอง

- โครงกำรให้
ควำมช่วยเหลือ
ไม่สอดคล้อง
และไม่มีผลใน
กำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำง
ประเทศ
- ไม่สำมำรถให้
ควำมช่วยเหลือ
แก่ประเทศ
เพื่อนบ้ำน
- กำรให้ควำม
ช่วยเหลือ
กระจุกตัว ไม่มี
กำรกระจำย
ประเภท

- ควำม
ล่ำช้ำในกำร
จัดหำ
ผู้รับเหมำและ
ที่ปรึกษำของ
ผู้รับควำม
ช่วยเหลือ

- โครงกำร
ไม่
สอดคล้อง
กับนโยบำย

ควำมเสี่ยงตำมมิติธรรมำภิบำลที่เกีย่ วข้อง
รับผิดชอบ
โปร่งใส
มีส่วนร่วม
กระจำย
อำนำจ
- ไม่มีกำร
- กระบวน - ไม่มี
ช่องทำงให้ผู้
ติดตำมผล กำรจัดหำ
มีส่วนได้เสีย
โครงกำรที่ ผู้รับเหมำ
เข้ำมำ
อยู่ระหว่ำง และที่
ดำเนินกำร ปรึกษำของ ตรวจสอบ
- ประชำชน
ผู้รับควำม
ช่วยเหลือไม่ ไทยไม่เข้ำใจ
ถูกต้องตำม ภำรกิจกำร
ขั้นตอนและ ให้ควำม
ช่วยเหลือ
ไม่โปร่งใส
แก่ประเทศ
- ข้อมูล
โครงกำรให้ เพื่อนบ้ำน
ควำม
ช่วยเหลือไม่
เป็นปัจจุบัน

นิติธรรม

เสมอภำพ

- เจ้ำหน้ำที่
ไม่
ปฏิบัติงำน
ตำมกฎ
ระเบียบ
ขั้นตอนที่
กำหนดไว้

- เลือก
ปฏิบัติต่อ
ผูร้ ับบริกำร

มุ่งเน้น
ฉันทำมติ
-
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(4) โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรกับประเทศเพื่อนบ้ำนและกำรจัดถ่ำยทอดควำมรู้ฯ
โครงกำร
ประสิทธิผล
ให้ควำม
ช่วยเหลือ
ทำงวิชำกำร
กับประเทศ
เพื่อนบ้ำน

ประสิทธิภำพ

ตอบสนอง

- โครงกำรให้
- ควำม
ควำมช่วยเหลือ ล่ำช้ำในกำร
ไม่สอดคล้อง
จัดหำที่ปรึกษำ
และไม่มีผลใน
กำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงประเทศ
- ไม่สำมำรถให้
ควำมช่วยเหลือ
แก่ประเทศ
เพื่อนบ้ำน
- กำรให้ควำม
ช่วยเหลือ
กระจุกตัว ไม่มี
กำรกระจำย
ประเภท

- โครงกำร
ไม่
สอดคล้อง
กับนโยบำย

ควำมเสี่ยงตำมมิติธรรมำภิบำลที่เกีย่ วข้อง
รับผิดชอบ
โปร่งใส
มีส่วนร่วม
กระจำย
อำนำจ
- ไม่มีกำร
- กระบวน - ไม่มี
ติดตำมผล กำรจัดหำที่ ช่องทำงให้ผู้
มีส่วนได้เสีย
โครงกำรที่ ปรึกษำไม่
อยู่ระหว่ำง ถูกต้องตำม เข้ำมำ
ดำเนินกำร ขั้นตอนและ ตรวจสอบ
- ประชำชน
ไม่โปร่งใส
ไทยไม่เข้ำใจ
- ข้อมูล
โครงกำรให้ ภำรกิจกำร
ให้ควำม
ควำม
ช่วยเหลือไม่ ช่วยเหลือ
เป็นปัจจุบัน แก่ประเทศ
เพื่อนบ้ำน

นิติธรรม

เสมอภำพ

- เจ้ำหน้ำที่
ไม่
ปฏิบัติงำน
ตำมกฎ
ระเบียบ
ขั้นตอนที่
กำหนดไว้

- เลือก
ปฏิบัติต่อ
ผู้รับบริกำร

มุ่งเน้น
ฉันทำมติ
-

(5) โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพและควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำน
กิจกรรม

กำรสร้ำง
ระบบพี่
เลี้ยงของ
องค์กร

กำร
ฝึกอบรม

ประสิทธิผล

ประสิทธิภำพ

- กำร
ปฏิบัติงำน
ขำดควำม
ต่อเนื่อง
- ปฏิบัติงำน
ตำมแผนไม่
สำเร็จ
- กำรจัดส่ง
บุคคลเข้ำ
รับกำร
ฝึกอบรมไม่
เป็นไปตำม
กำรประเมิน
สมรรถนะ
กำร
ปฏิบัติงำน

-

- จัดส่ง
เจ้ำหน้ำที่เข้ำ
รับกำร
ฝึกอบรมไม่
เป็นไปตำม
แผนงำน

ควำมเสี่ยงตำมมิติธรรมำภิบำลที่เกีย่ วข้อง
ตอบสนอง รับผิดชอบ
โปร่งใส
มีส่วนร่วม
กระจำย
อำนำจ
- เจ้ำหน้ำที่
- ไม่มีกำร
ไม่เข้ำใจ
กำหนด
วัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบ
ของ
ที่ชัดเจน
โครงกำร

- ไม่มีระบบ
ประเมินผล
กำร
ฝึกอบรม

-

-

-

-

นิติธรรม

เสมอภำพ

- เจ้ำหน้ำที่
ไม่
ดำเนินกำร
ตำมกฎ
ระเบียบที่
กำหนดไว้

-

มุ่งเน้น
ฉันทำมติ
-

- เจ้ำหน้ำที่
ไม่
ดำเนินกำร
ตำมกฎ
ระเบียบที่
กำหนดไว้

-

-
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3.2 กำรบริหำรควำมเสี่ยงหลักขององค์กร ตำมมำตรฐำน COSO
ควำมเสี่ยงหลักขององค์กรของปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยมีกำรพิจำรณำ วิสัยทัศน์
พันธกิจ ยุทธศำสตร์ ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน
(คพพ.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2558 เห็นชอบกำรทบทวนยุทธศำสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ.25582560) แล้วนำมำระบุควำมเสี่ยงของโครงกำรที่ได้พิจำรณำว่ำมีนัยสำคัญในกำรปฏิบัติงำนในปี 2559
จำนวน 5 โครงกำร ประกอบด้วย (1) โครงกำรสำรวจศักยภำพทำงเศรษฐกิจตำมแนว GMS Corridor
ร่วมกับภำคเอกชน หน่วยงำนรัฐ (2) โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
(3) โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร (4) โครงกำรจัดหำเงินทุนให้เพียงพอ และ (5) โครงกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพและควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำน โดยแบ่งออกเป็นประเภทควำมเสี่ยง รวม 4 ประเภท ได้แก่
1) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ นโยบำย (S)
2) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
3) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (F)
4) ควำมเสี่ยงด้ำนกฎหมำยและกฎระเบียบ (C)
ควำมเสี่ยง หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่มีระดับสูงมำกโดยเป็นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะส่งผลผลกระทบ
หรือควำมเสียหำยที่รุนแรงต่อองค์กรจำเป็นต้องมีมำตรกำรควบคุมหรือติดตำมแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นอย่ำงใกล้ชิด
รวดเร็ว และต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 สำมำรถสรุปควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ (S /O /F /C) ที่
อำจจะเกิดขึ้นกับโครงกำร/กิจกรรมที่มีนัยสำคัญ ได้ดังนี้
(1) โครงกำรสำรวจศักยภำพทำงเศรษฐกิจตำมแนว GMS Corridor ร่วมกับภำคเอกชน หน่วยงำนรัฐ
ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ และมีผลกระทบสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้แก่องค์กร

ด้ำนกลยุทธ์/นโยบำย S1 นโยบำยด้ำนกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนในประเทศทำให้กำรดำเนินงำนล่ำช้ำ
(S)
S2 ประชำชนไทยไม่เข้ำใจภำรกิจกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
S3 นโยบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศของประเทศเพื่อนบ้ำนเปลี่ยนแปลง (กระทบภำรกิจหลักของ สพพ.)
ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O) O1 โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือไม่สอดคล้องและไม่มผี ลในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ (Relationship)
O2 โครงกำรไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ตำมนโยบำย (Connectivity / Mutual benefit)
O3 โครงกำรไม่สอดคล้องกับกรอบนโยบำยควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและทวิภำคี
O4 กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลและข่ำวสำรมีควำมผิดพลำด
ด้ำนกำรเงิน (F)

F1 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณตำมที่ต้องกำร

ด้ำนกฎหมำยและ
กฎระเบียบ (C)

C1 ข้อบังคับและระเบียบไม่ทันสมัยเป็นอุปสรรคกับกำรปฏิบัติงำน
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(2) โครงกำรจัดหำเงินทุนให้เพียงพอ
ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ และมีผลกระทบสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้แก่องค์กร

ด้ำนกลยุทธ์/นโยบำย S1 กำรกำหนดนโยบำยด้ำนกำรเงินผิดพลำดทำให้มีปญ
ั หำเรื่องสภำพคล่อง
(S)
S2 กำรกำหนดนโยบำยในกำรเรียกเก็บดอกเบี้ยไม่สอดคล้องกับสัญญำควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
S3 กำรกำหนดนโยบำยด้ำนกำรเงินไม่สอดคล้องกับสภำวะตลำดที่มคี วำมผันผวน
ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O) O1 กำรจัดทำแนวทำงกำรจัดหำเงินทุนล่ำช้ำกว่ำแผนงำน
ด้ำนกำรเงิน (F)

ด้ำนกฎหมำยและ
กฎระเบียบ (C)

F1 ขำดสภำพคล่อง
- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณตำมที่ต้องกำร
- บริหำรกระแสเงินสดไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้เงิน
F2 มีหนี้เสียเกิดขึ้น /กำรเรียกเก็บหนี้ไม่ได้ตำมเป้ำหมำย
- ไม่ได้รับเงินคืนจำกประเทศเพื่อนบ้ำน เนื่องจำกเศรษฐกิจไม่ดี หรือไม่ต้องกำรชำระ
- ไม่ดำเนินกำรตำมแนวทำงและขั้นตอนกำรจัดเก็บหนี้ที่กำหนดไว้
F3 มีควำมเสีย่ งในกำรบริหำรหนี้ในส่วนของต้นเงินกู้ เนื่องจำกอำยุของเงินกู้ของ สพพ. สั้นกว่ำ
(10 ปี) เงินกู้ที่ให้กับประเทศเพื่อนบ้ำน (30 ปี)
F4 อัตรำดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นสูงทำให้ สพพ. รับภำระส่วนต่ำงดอกเบี้ยสูงกว่ำอัตรำที่สมควรและส่งผลต่อ
ฐำนะกำรเงิน
C1 เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับ (ล่ำช้ำ / มีข้อผิดพลำด / มี
ข้อเสนอให้ คพพ. พิจำรณำไม่ชัดเจน
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(3) โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินกับประเทศเพื่อนบ้ำน
ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ และมีผลกระทบสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้แก่องค์กร

ด้ำนกลยุทธ์/นโยบำย S1 นโยบำยด้ำนกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนในประเทศทำให้กำรดำเนินงำนล่ำช้ำ
(S)
S2 ควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกันของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมช่วยเหลือ ทำให้กำรดำเนินงำน
ล่ำช้ำหรือถูกระงับโครงกำร
S3 ประชำชนไทยไม่เข้ำใจภำรกิจกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
S4 นโยบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศของประเทศเพื่อนบ้ำนเปลี่ยนแปลง (กระทบภำรกิจหลักของ สพพ.)
S5 โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือไม่สอดคล้องและไม่มผี ลในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ (Relationship)
S6 โครงกำรไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ตำมนโยบำย (Connectivity / Mutual benefit)
ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O) O1 ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือได้ตำมเป้ำหมำยและนโยบำยของ คพพ.
O2 โครงกำรที่เสร็จไม่มีคุณภำพและครบถ้วนตำมขอบเขตของโครงกำร
O3 โครงกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินไม่เสร็จตำมที่กำหนดในสัญญำให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
- ไม่มีกำรติดตำมผลโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
- เกิดเหตุสุดวิสัย อันเนื่องมำจำก ปัญหำของผู้รับเหมำและที่ปรึกษำ
(ล้มละลำย/ปัญหำกำรเงิน/ขำดบุคลำกร)
- โครงกำรถูกยกเลิกอันเนื่องจำกเกิดเหตุสุดวิสัยในระหว่ำงกำรดำเนินโครงกำร
(ภัยธรรมชำติ/ ภัยกำรเมืองระหว่ำงประเทศ)
- มีปัญหำควำมล่ำช้ำในกำรจัดหำผูร้ ับเหมำและที่ปรึกษำของผู้รับควำมช่วยเหลือ
- กระบวนกำรจัดหำผู้รับเหมำและที่ปรึกษำของผูร้ ับควำมช่วยเหลือไม่ถูกต้องตำมขั้นตอนและไม่โปร่งใส
- ผู้รับควำมช่วยเหลือมีกำรดำเนินงำนนอกเหนือขอบเขตของโครงกำรที่กำหนดไว้
- เจ้ำหน้ำที่ไม่ปฏิบตั ิงำนตำมขั้นตอนที่กำหนดไว้ (เช่น ไม่ทำรำยงำนปิดโครงกำร / ไม่ติดตำม
โครงกำรระหว่ำงดำเนินกำร / ไม่ทำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ / ไม่เบิกจ่ำยเงินตำมเวลำ เป็นต้น)
O4 มีกำรเบิกจ่ำยเงินผิดพลำด / ไม่ได้ตำมเป้ำหมำย (94%) /ไม่เสร็จภำยในเวลำที่กำหนดไว้ (7 วันทำกำร)

ด้ำนกำรเงิน (F)
ด้ำนกฎหมำยและ
กฎระเบียบ (C)

O5 เจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิงำนไม่สอดคล้องกับวิธีกำร แนวทำง และขั้นตอน ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและ
ระเบียบ
F1 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณตำมที่ต้องกำร
C1 ข้อบังคับและระเบียบไม่ทันสมัยเป็นอุปสรรคกับกำรปฏิบัติงำน
C2 เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับ (ล่ำช้ำ / มีข้อผิดพลำด / มี
ข้อเสนอให้ คพพ. พิจำรณำไม่ชัดเจน)
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(4) โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรกับประเทศเพื่อนบ้ำนและกำรจัดถ่ำยทอดควำมรู้
ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ และมีผลกระทบสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้แก่องค์กร

ด้ำนกลยุทธ์/นโยบำย S1 นโยบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศของประเทศเพื่อนบ้ำนเปลี่ยนแปลง
(S)
(กระทบภำรกิจหลักของ สพพ.)
S2 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรขอรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินของประเทศเพื่อนบ้ำน
S3 นโยบำยด้ำนกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนในประเทศทำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรจัดอบรมให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำน
ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O) O1 ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรได้ตำมควำมต้องกำรของประเทศเพื่อนบ้ำน
O2 โครงกำรควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรไม่เสร็จตำมที่กำหนดในสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำ
O3 มีกำรเบิกจ่ำยเงิน ไม่ได้ตำมเป้ำหมำย
O4 เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนไม่สอดคล้องกับวิธีกำร แนวทำง และขั้นตอน ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบ
O5 ไม่สำมำรถจัดกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรูต้ ำมควำมต้องกำรของประเทศเพื่อนบ้ำน
ด้ำนกำรเงิน (F)

F1 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณจำก คพพ.

ด้ำนกฎหมำยและ
กฎระเบียบ (C)

C1 ระเบียบไม่สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน

(5) โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพและควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำน
ประเภทความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ และมีผลกระทบสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้แก่องค์กร
ด้ำนกลยุทธ์/นโยบำย S1 กำรกำหนดนโยบำยด้ำนพัฒนำระบบงำนไม่สอดคล้องกับแผนกำรพัฒนำบุคลำกร
(S)
S2 นโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกรและโครงสร้ำงผลตอบแทนไม่สร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O) O1 กำรดำเนินงำนล่ำช้ำกว่ำแผนที่กำหนดไว้
O2 กำรปฏิบัติงำนขำดควำมต่อเนือ่ ง
O3 กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลไม่ได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
O4 ฐำนข้อมูลสำรองสูญหำย หรือไม่สำมำรถใช้งำนได้เนื่องจำกระบบเสียหำย
O5 กำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศล่ำช้ำกว่ำแผนงำนที่กำหนดไว้
ด้ำนกฎหมำยและ
กฎระเบียบ (C)

C1 ข้อบังคับและระเบียบไม่ทันสมัยเป็นอุปสรรคกับกำรปฏิบัติงำน
C2 เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนไม่สอดคล้องกับวิธีกำร แนวทำง และขั้นตอน ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบ
C3 เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับ (ล่ำช้ำ / มีข้อผิดพลำด / มี
ข้อเสนอให้ คพพ. พิจำรณำไม่ชัดเจน)
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ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินระดับควำมเสี่ยง และจัดลำดับควำมเสี่ยง
กำหนดเกณฑ์กำรประเมินระดับควำมเสี่ยง
ในกำรประเมินระดับควำมเสี่ยงจะพิจำรณำจำกผลกระทบ (Consequent: C)
ที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่องค์กรมำกตั้งแต่ระดับคะแนน 5 จนถึงระดับคะแนน 1 ซึ่งไม่มีควำมเสียหำย
ใดๆ เกิดขึ้นแก่องค์กร สำหรับโอกำส (Likelihoods: L) จะพิจำรณำถึงควำมถี่ที่มีโอกำสจะเกิดเหตุกำรณ์ที่
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยภำยในระยะเวลำ 12 เดือนข้ำงหน้ำ ซึ่งมีคะแนนตั้งแต่ระดับ 5 จนถึงระดับ 1
คะแนน ซึ่งไม่มีโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยขึ้น
หลักเกณฑ์ในกำรวัดระดับควำมเสี่ยง คือ ผลกระทบ x โอกำส ซึ่งสรุปได้ดังนี้
(1) เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับควำมรุนแรงของผลกระทบจำแนกตำมโครงกำรที่สำคัญ (แสดงในภำคผนวก)
(2) เกณฑ์กำรพิจำรณำโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

ความถี่โดยเฉลี่ย
สูงมำก
มีโอกำสที่จะเกิดขึ้นมำกว่ำ ร้อยละ 80
สูง
มีโอกำสที่จะเกิดขึ้นระหว่ำง ร้อยละ 70-79
ปำนกลำง
มีโอกำสที่จะเกิดขึ้นระหว่ำง ร้อยละ 60-69
น้อย
มีโอกำสที่จะเกิดขึ้นระหว่ำง ร้อยละ 50-59
น้อยมำก
มีโอกำสที่จะเกิดขึ้นน้อยกว่ำ ร้อยละ 50

เกณฑ์ระดับควำมเสี่ยงและควำมหมำย
สพพ. ได้กำหนดควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมำยถึง ประเภทและเกณฑ์ของควำม
เสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำย ดังนี้
ระดับความเสี่ยง
ต่ำ
ปำนกลำง

ระดับคะแนน
1-3
4-9

สูง

10-16

สูงมำก

17-25

ความหมาย
ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมควำมเสีย่ ง ไม่ต้องมีกำรจัดกำรเพิม่ เติม
ระดับที่พอยอมรับได้ โดยมีกำรติดตำมและควบคุมหรือป้องกันไม่ให้เกิด
ควำมเสีย่ งพร้อมทั้งมีกำรเฝ้ำระวังไม่ให้ระดับควำมเสีย่ งเพิ่มสูงขึ้น
ระดับทีไ่ ม่สำมำรถยอมรับได้ โดยต้องมีกำรบริหำรจัดกำรหรือมำตรกำร
ควบคุมควำมเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำยและควำมเสีย่ งในกำร
ปฏิบัติงำนลดลงและอยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
ระดับทีไ่ ม่สำมำรถยอมรับได้และมีควำมจำเป็นต้องรีบเร่งบริหำรจัดกำร
ควำมเสีย่ งโดยมีแผนงำนหรือมำตรกำรดำเนินงำนเพื่อควบคุมหรือแก้ไข
ปัญหำที่เกิดขึ้นโดยใกล้ชดิ และรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำยและ
ควำมเสีย่ งในกำรปฏิบตั ิงำนและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยเร็ว
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ทั้งนี้ สพพ. จะต้องกำหนดมำตรกำรควบคุมดูแลแผนงำนที่มีระดับควำมเสี่ยงสูงและสูงมำกเพื่อไม่ให้เกิด
ควำมสูญเสียหรือจัดกำรควำมสูญเสียให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ภำพแผนภูมิควำมเสี่ยง
ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้ )

ผลกระทบ (ความรุนแรง)

Risk Assessment Matrix

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

1

2

3

4

5

สูงมาก

5

5

10

15

20

25

สูง

4

4

8

12

16

20

ปานกลาง

3

3

6

9

12

15

น้อย

2

2

4

6

8

10

น้อยมาก

1

1

2

3

4

5

ระดับของความเสีย่ ง

จำกผลกำรระบุควำมเสี่ยงของโครงกำรที่มีนัยสำคัญ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตำมที่ปรำกฏในขั้นตอน
ที่ 3 ซึง่ เมื่อนำผลประเมินระดับควำมเสี่ยงของแต่ละด้ำนมำพิจำรณำถึงผลกระทบและควำมถี่ที่จะเกิดขึ้น
ตำมหลักเกณฑ์ที่กล่ำวข้ำงต้น (ขั้นตอนที่ 4) สรุปได้ดังนี้
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(1) โครงกำรสำรวจศักยภำพทำงเศรษฐกิจตำมแนว GMS Corridor ร่วมกับภำคเอกชน หน่วยงำนภำครัฐ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส

ระดับความเสี่ยง

S1 นโยบำยด้ำนกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนในประเทศทำให้
กำรดำเนินงำนล่ำช้ำ
S2 ประชำชนไทยไม่เข้ำใจภำรกิจกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่
ประเทศเพื่อนบ้ำน
S3 นโยบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศของประเทศเพื่อนบ้ำน
เปลีย่ นแปลง (กระทบภำรกิจหลักของ สพพ.)
O1 โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือไม่สอดคล้องและไม่มผี ลในกำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์ (Relationship)
O2 โครงกำรไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ตำมนโยบำย
(Connectivity / Mutual benefit)
O3 โครงกำรไม่สอดคล้องกับกรอบนโยบำยควำมร่วมมือทำง
เศรษฐกิจและทวิภำคี
O4 กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลและข่ำวสำรมีควำมผิดพลำด

5

1

5

ปำนกลำง

5

1

5

ปำนกลำง

5

1

5

ปำนกลำง

5

1

5

ปำนกลำง

5

1

5

ปำนกลำง

5

1

5

ปำนกลำง

4

3

12

F1 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณตำมที่ต้องกำร

3

3

9

C1 ข้อบังคับและระเบียบไม่ทันสมัยเป็นอุปสรรคกับกำร
ปฏิบัติงำน

5

3

15

สูง
ปำนกลำง
สูง

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง
โครงการสารวจศักยภาพทางเศรษฐกิจตามแนว GMS Corridor ร่วมกับภาคเอกชน หน่วยงานรัฐ
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(2) โครงกำรจัดหำเงินทุนให้เพียงพอ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส

S1 กำรกำหนดนโยบำยด้ำนกำรเงินผิดพลำดทำให้มีปญ
ั หำ
เรื่องสภำพคล่อง
S2 กำรกำหนดนโยบำยในกำรเรียกเก็บดอกเบี้ยไม่สอดคล้อง
กับสัญญำควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
S3 กำรกำหนดนโยบำยด้ำนกำรเงินไม่สอดคล้องกับสภำวะ
ตลำดทีม่ ีควำมผันผวน
O1 กำรจัดทำแนวทำงกำรจัดหำเงินทุนล่ำช้ำกว่ำแผนงำน
F1 ขำดสภำพคล่อง
- ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณตำมที่ต้องกำร
- บริหำรกระแสเงินสดไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้เงิน
F2 มีหนี้เสียเกิดขึ้น
- ไม่ได้รับเงินคืนจำกประเทศเพื่อนบ้ำน เนื่องจำกเศรษฐกิจ
ไม่ดี หรือไม่ต้องกำรชำระ
- ไม่ดำเนินกำรตำมแนวทำงและขั้นตอนกำรจัดเก็บหนี้ที่
กำหนดไว้
F3 มีควำมเสีย่ งในกำรปรับโครงสร้ำงเงินกู้ เนื่องจำกอำยุสั้น
กว่ำ (10 ปี) เงินกู้ที่ให้กับประเทศเพื่อนบ้ำน (30 ปี)
F4 ดอกเบี้ยปรับเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ สพพ. รับภำระชดเชย
ดอกเบี้ยสูงกว่ำอัตรำทีเ่ หมำะสม ส่งผลต่อฐำนะกำรเงิน
C1 เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกฎระเบียบและ
ข้อบังคับ

ระดับความเสี่ยง

5

2

10

สูง

5

1

5

ปำนกลำง

5

1

5

ปำนกลำง

3
5

2
3

6
15

ปำนกลำง
สูง

5

1

5

ปำนกลำง

3

5

15

สูง

3

2

6

ปำนกลำง

1

2

2

ต่ำ

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง
โครงการจัดหาเงินทุนให้เพียงพอ
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(3) โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินกับประเทศเพื่อนบ้ำน
ความเสี่ยงทีอ่ าจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส

ระดับความเสี่ยง

S1 นโยบำยด้ำนกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนในประเทศทำให้
กำรดำเนินงำนล่ำช้ำ
S2 ควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกันของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำร
ให้ควำมช่วยเหลือ ทำให้กำรดำเนินงำนล่ำช้ำหรือถูกระงับ
โครงกำร
S3 ประชำชนไทยไม่เข้ำใจภำรกิจกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่
ประเทศเพื่อนบ้ำน
S4 นโยบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศของประเทศเพื่อนบ้ำน
เปลีย่ นแปลง (กระทบภำรกิจหลักของ สพพ.)
S5 โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือไม่สอดคล้องและไม่มผี ลในกำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์ (Relationship)
S6 โครงกำรไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ตำมนโยบำย
(Connectivity / Mutual benefit)
O1 ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือได้ตำมเป้ำหมำยและนโยบำย
ของ คพพ.
O2 โครงกำรที่เสร็จไม่มีคุณภำพและครบถ้วนตำมขอบเขต
ของโครงกำร
O3 โครงกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินไม่เสร็จตำมที่กำหนด
ในสัญญำให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
O4 มีกำรเบิกจ่ำยเงินผิดพลำด / ไม่ได้ตำมเป้ำหมำย (94%) /
ไม่เสร็จภำยในเวลำที่กำหนดไว้ (7 วันทำกำร)
O5 เจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิงำนไม่สอดคล้องกับวิธีกำร แนวทำง และ
ขั้นตอน ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบ
F1 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณตำมที่ต้องกำร

5

1

5

ปำนกลำง

5

1

5

ปำนกลำง

5

1

5

ปำนกลำง

5

1

5

ปำนกลำง

5

1

5

ปำนกลำง

5

1

5

ปำนกลำง

5

3

15

สูง

5

2

10

สูง

3

1

3

ต่ำ

5

3

15

สูง

2

3

6

ปำนกลำง

5

3

15

สูง

C1 ข้อบังคับและระเบียบไม่ทันสมัยเป็นอุปสรรคกับกำรปฏิบัติงำน

5

2

10

สูง

C2 เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกฎระเบียบและ
ข้อบังคับ

5

2

10

สูง

40
ภาพแผนภูมิความเสี่ยง
โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

(4) โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรและกำรจัดอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส

ระดับความเสี่ยง

S1 นโยบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศของประเทศ
เพื่อนบ้ำนเปลี่ยนแปลง (กระทบภำรกิจหลักของ สพพ.)
S2 กำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยกำรขอรับควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินของประเทศเพื่อนบ้ำน
S3 นโยบำยด้ำนกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนในประเทศทำให้
เกิดควำมล่ำช้ำในกำรจัดอบรมให้แก่เจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำน
O1 ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรได้ตำมควำม
ต้องกำรของประเทศเพื่อนบ้ำน
O2 โครงกำรควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรไม่เสร็จตำมที่กำหนด
ในสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำ
O3 มีกำรเบิกจ่ำยเงิน ไม่ได้ตำมเป้ำหมำย
O4 เจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิงำนไม่สอดคล้องกับวิธีกำร แนวทำง และ
ขั้นตอน ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบ
O5 ไม่สำมำรถจัดกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรูต้ ำมควำมต้องกำร
ของประเทศเพื่อนบ้ำน
F1 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณจำก คพพ.
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1

5

ปำนกลำง

5

2

10

สูง

3

2

6

ปำนกลำง

5

3

15

สูง

3

2

6

ปำนกลำง

5
2

1
3

5
6

ปำนกลำง
ปำนกลำง

3

2

6

ปำนกลำง

3

5

15

สูง

C1 ระเบียบไม่สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน

5

2

10

สูง

C2 เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกฎระเบียบและ
ข้อบังคับ

5

2

10

สูง
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ภาพแผนภูมิความเสี่ยง
โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าทีป่ ระเทศเพื่อนบ้าน
ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้ )

ผลกระทบ (ความรุนแรง)

Risk Assessment Matrix

สูงมาก

5

สูง

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

3

4

5

1

2

S1,

S2 ,

O3

C1 , C2

O1

S3 ,
O2 , O5
O4

ระดับของความเสีย่ ง

(5) โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพและควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส

S1 กำรกำหนดนโยบำยด้ำนพัฒนำระบบงำนไม่สอดคล้องกับ
แผนกำรพัฒนำบุคลำกร
S2 นโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกรไม่สร้ำงแรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำน
O1 กำรดำเนินงำนล่ำช้ำกว่ำแผนที่กำหนดไว้
O2 กำรปฏิบัติงำนขำดควำมต่อเนือ่ ง
O3 กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลไม่ได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
O4 ฐำนข้อมูลสำรองสูญหำย หรือไม่สำมำรถใช้งำนได้
เนื่องจำกระบบเสียหำย
F1 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณตำมที่ต้องกำร
C1 ข้อบังคับและระเบียบไม่ทันสมัยเป็นอุปสรรคกับกำร
ปฏิบัติงำน
C2 เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนไม่สอดคล้องกับวิธีกำร แนวทำง และ
ขั้นตอน ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบ
C3 เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกฎระเบียบและ
ข้อบังคับ

ระดับความเสี่ยง

5

1

5

ปำนกลำง

5

2

10

สูง

3
5
3
5

2
2
2
2

6
10
6
10

ปำนกลำง
สูง
ปำนกลำง
สูง

5
3

2
1

10
3

สูง
ต่ำ

3

1

3

ต่ำ

3

1

3

ต่ำ
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ภาพแผนภูมิความเสี่ยง
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดาเนินงาน
ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้ )

ผลกระทบ (ความรุนแรง)

Risk Assessment Matrix

สูงมาก

5

สูง

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

1

2

3

4

5

S1,O5

C1,C2,C3

S2,O2,O4
F1

O1,O3

ระดับของความเสีย่ ง
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ขั้นตอนที่ 5 และ 6 การเลือกวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงและการกาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง
สำหรับแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำรที่มีระดับควำมเสี่ยงสูงมำก และระดับควำม
เสี่ยงสูงที่ต้องกำหนดมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงของโครงกำรที่มีนัยสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2559 สรุปได้ดังนี้
(1) โครงกำรสำรวจศักยภำพทำงเศรษฐกิจตำมแนว GMS Corridor ร่วมกับภำคเอกชน หน่วยงำนรัฐ
มีเหตุกำรณ์ที่คำดว่ำจะเกิดควำมเสี่ยงในระดับสูง
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส

O4 กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล
และข่ำวสำรมีควำมผิดพลำด
C1 ข้อบังคับและระเบียบไม่
ทันสมัยเป็นอุปสรรคกับกำร
ปฏิบัติงำน

4

3

ระดับความ
เสี่ยง
12 สูง

5

2

10

สูง

วิธีบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
กำรควบคุมควำมเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

(1) จัดทำแผนกำรสำรวจ
ศักยภำพโครงกำรฯ และ
กำรควบคุมควำมเสี่ยง งบประมำณในกำรดำเนินงำน
เพื่อขอรับอนุมัติงบประมำณ
จำก คพพ.
(2) กำหนดผู้รับผิดชอบกำรให้
ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับโครงกำร
ที่มีศักยภำพและเหมำะสม
สำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่
ประเทศเพื่อนบ้ำน
(3) ทบทวนข้อบังคับ คพพ. ว่ำ
ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
ปฏิบัติงำนในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
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(2) โครงกำรจัดหำเงินทุนให้เพียงพอ เหตุกำรณ์ที่คำดว่ำจะเกิดควำมเสี่ยงในระดับสูง
ความเสี่ยงที่อาจจะ
การประเมินความเสี่ยง
เกิดขึ้น
ผลกระทบ โอกาส ระดับความเสี่ยง

วิธีบริหาร
จัดการ
ความเสี่ยง
กำรควบคุม
ควำมเสีย่ ง

F1 ขำดสภำพคล่อง

5

3

15

สูง

F3 มีควำมเสีย่ งใน
กำรปรับโครงสร้ำง
หนี้เงินกู้ เนื่องจำก
อำยุของเงินกู้ของ
สพพ. สั้นกว่ำ (10
ปี) เงินกู้ที่ให้กับ
ประเทศเพื่อนบ้ำน
(30 ปี)

3

5

15

สูง

กำรควบคุม
ควำมเสีย่ ง

S1 กำรกำหนด
นโยบำยด้ำนกำรเงิน
ผิดพลำดทำให้มี
ปัญหำเรื่องสภำพ
คล่อง

5

2

10

สูง

กำรควบคุม
ควำมเสีย่ ง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

(1) จัดทำประมำณกำรกระแสเงินสดในระยะยำว
ปำนกลำง และเป็นรำยเดือน เพื่อให้ทรำบ
สถำนะกำรเงินที่แท้จริงของ สพพ.
(2) จัดทำแผนกำรจัดหำเงินเพื่อรองรับกำรให้
ควำมช่วยเหลือ กรณีขำดสภำพคล่อง และมีกำร
ปรับปรุงแผนเป็นรำยไตรมำส
(3) ดำเนินกำรตำมระเบียบและแนวทำงกำร
ดำเนินงำนของ สพพ.
(4) ศึกษำและติดตำมสภำวะตลำดทำงกำรเงิน
อย่ำงใกล้ชิดและกำหนดมำตรกำรรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบีย้ รวมถึงกำรนำ
เงินไปลงทุนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมกำรกำหนดและควำมมัน่ คงของ
สถำบันกำรเงิน
(5) ประเมินสถำนะทำงกำรเงินของ
สพพ. เป็นรำยไตรมำส
(6) มีแผนรองรับกำรจัดกำรหนีเ้ งินกู้ ของ สพพ.
เพื่อรองรับกำรปรับโครงสร้ำงหนี้เงินกู้ (กรณีครบ
กำหนด) ของ สพพ. โดยให้มีระยะเวลำสอดคล้อง
กับระยะเวลำคงเหลือของหนี้ที่ สพพ. ปล่อยกู้ต่อ
- ศึกษำเงื่อนไขทำงกำรเงินกับแหล่งเงินกู้ ซึ่ง
หำกได้รับเงื่อนไขที่ดีกว่ำ สพพ. สำมำรถ
Refinance เงินกู้ก่อนกำหนด เพื่อให้ได้เงื่อนไขที่
ดีกว่ำได้
- เจรจำกับเจ้ำหนี้เดิมเพื่อขอปรับเงื่อนไข หรือ
Reschedule
(7) มีกำรนำเสนอแนวทำงกำรบริหำรเงินของ
สพพ. ให้คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ งฯ
รับทรำบเป็นรำยไตรมำส
(8) นำเสนอข้อเท็จจริงทั้งในส่วนนโยบำยกำรเงิน
และแนวทำงกำรดำเนินงำนของ สพพ. รวมทั้ง
แผนกำรแก้ไขให้กับ คพพ. เพื่อใช้กำหนดนโยบำย
กำรเงินของ สพพ.
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(3) โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน มีเหตุกำรณ์ที่คำดว่ำจะเกิดควำมเสี่ยงในระดับสูง
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส

O1 ไม่สำมำรถให้ควำม
ช่วยเหลือได้ตำมเป้ำหมำยและ
นโยบำยของ คพพ.
O2 โครงกำรที่เสร็จไม่มีคุณภำพ
และครบถ้วนตำมขอบเขตของ
โครงกำร
O4 มีกำรเบิกจ่ำยเงินไม่ได้ตำม
เป้ำหมำย
F1 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ
ตำมที่ต้องกำร
C1 ข้อบังคับและระเบียบไม่
ทันสมัยเป็นอุปสรรคกับกำร
ปฏิบัติงำน
C2 เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ควำม
เข้ำใจในเรื่องกฎระเบียบและ
ข้อบังคับ

วิธีบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

กำรควบคุมควำมเสี่ยง

(1) จัดทำแผนกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่
ประเทศเพื่อนบ้ำน และ
งบประมำณทีต่ ้องกำรใช้ให้
สอดคล้องกับสถำนะกำรเงินของ
สพพ.
(2) จัดเตรียมหำแหล่งเงินทุน
สำรองนอกเหนือจำกเงิน
งบประมำณแผ่นดิน
(3) ดำเนินงำนภำยใต้ระยะเวลำ
ที่กำหนดไว้ตำมแนวทำงและ
ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิในกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินอย่ำง
เคร่งครัด โดยเริ่มจำก
กระบวนกำรหลังจำกได้รับคำ
ขอรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
อย่ำงเป็นทำงกำรจำกประเทศ
เพื่อนบ้ำนจนถึงขั้นกำรลงนำมใน
สัญญำให้ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินให้ได้ภำยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
(4) จัดทำแผนติตดำม
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร
เพื่อให้โครงกำรมีควำมก้ำวหน้ำใน
กำรดำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำย
เป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้
(5) ทบทวนขั้นตอนกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินให้เป็น
ปัจจุบันและชี้แจงให้เจ้ำหน้ำที่
รับทรำบและทำควำมเข้ำใจ

5

2

ระดับความ
เสี่ยง
10 สูง

5

2

10

สูง

กำรควบคุมควำมเสี่ยง

5

3

15

สูง

กำรควบคุมควำมเสี่ยง

5

3

15

สูง

กำรควบคุมควำมเสี่ยง

5

2

10

สูง

กำรควบคุมควำมเสี่ยง

5

2

10

สูง

กำรควบคุมควำมเสี่ยง
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(4) โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรและกำรจัดอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ประเทศเพื่อนบ้ำน มีเหตุกำรณ์ที่คำดว่ำจะเกิดควำมเสี่ยงในระดับสูง
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส

O1 ไม่สำมำรถให้ควำม
ช่วยเหลือทำงวิชำกำรได้ตำม
ควำมต้องกำรของประเทศ
เพื่อนบ้ำน
F1 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ
จำก คพพ.
S2 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
กำรขอรับควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินของประเทศเพื่อนบ้ำน
C1 ระเบียบไม่สนับสนุนต่อกำร
ปฏิบัติงำน
C2 เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ควำม
เข้ำใจในเรื่องกฎระเบียบและ
ข้อบังคับ

5

3

3

5

5

2

5

2

5

2

วิธีบริหารจัดการ แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ระดับความ ความเสี่ยง
เสี่ยง
15 สูง กำรควบคุม (1) จัดทำแผนกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ควำมเสีย่ ง
ทำงวิชำกำรแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน และ
หลักสูตรกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำน โดย
15 สูง กำรควบคุม พิจำรณำงบประมำณให้สอดคล้องกับ
สถำนะกำรเงินของ สพพ.
ควำมเสีย่ ง
10 สูง กำรควบคุม (2) ติตดำมควำมก้ำวหน้ำและกำร
เบิกจ่ำยของงำนศึกษำควำมเป็นไปได้
ควำมเสีย่ ง
หรือกำรศึกษำควำมเหมำะสม งำน
10 สูง กำรควบคุม ศึกษำออกแบบรำยละเอียดของ
โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร
ควำมเสีย่ ง
10 สูง กำรควบคุม ให้เป็นไปตำมแผนงำนที่กำหนดไว้และ
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
ควำมเสีย่ ง
รวมถึงจะต้องมีกำรประสำนงำนกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำงใกล้ชิดเพือ่ จะ
ได้รับทรำบแนวโน้มหรือทิศทำงในกำร
ขอรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินของ
ประเทศเพื่อนบ้ำน
(3) ทบทวนแนวทำงปฏิบัติเรื่องกำรให้
ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรและ
ระเบียบ สพพ. ว่ำด้วยกำรดำเนินงำน
สนับสนุน และค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมบุคคลภำยนอก รวมถึงวิธีกำร
ปฏิบัติเมื่อผู้เข้ำรับกำรอบรมมีปญ
ั หำ
เรื่องสุขภำพในระหว่ำงเข้ำรับกำร
อบรม
(4) สนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่มีกำรเรียนรู้
แนวทำงปฏิบัติในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงวิชำกำรและกำรถ่ำยทอดควำมรู้ฯ
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(5) โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพและควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำน เหตุกำรณ์ที่คำดว่ำจะเกิด
ควำมเสี่ยงในระดับสูง
ความเสี่ยงที่
การประเมินความเสี่ยง
อาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบ โอกาส ระดับความเสี่ยง
S2 นโยบำยกำร
พัฒนำบุคลำกรไม่
สร้ำงแรงจูงใจใน
กำรปฏิบัติงำน
O2 กำร
ปฏิบัติงำนขำด
ควำมต่อเนื่อง
O4 ฐำนข้อมูล
บุคคลสูญหำย
หรือไม่สำมำรถใช้
งำนได้เนื่องจำก
ระบบเสียหำย
F1 ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณตำมที่
ต้องกำร

วิธีบริหาร
จัดการ
ความเสี่ยง
กำรควบคุม
ควำมเสีย่ ง

5

2

10

สูง

5

2

10

สูง

กำรควบคุม
ควำมเสีย่ ง

5

2

10

สูง

กำรควบคุม
ควำมเสีย่ ง

5

2

10

สูง

กำรควบคุม
ควำมเสีย่ ง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

(1) จัดทำแผนดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ประจำปี 59
(2) ดำเนินงำนตำมแผนบริหำรทรัพยำกร
บุคคลฯ
- ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่มีกำรแบ่งปันและ
แลกเปลีย่ นควำมรู้ในกำรปฏิบตั ิงำน โดยกำร
จัดกิจกรรม Lunch Talk เป็นประจำทุกเดือน
- จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน โดยกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน
พัฒนำระบบพี่เลี้ยง (Mentor) จัดอบรม
เกี่ยวกับกำรสอนงำน (Coach) และกำรเป็นพี่
เลี้ยง (Metor) กำหนดให้มีผู้ทำหน้ำที่เป็น
Metor เป็นแม่แบบ ผู้สอนงำน ให้คำปรึกษำ
ให้กำลังใจ แนะนำเจ้ำหน้ำที่ใหม่หรือรุ่นน้อง
ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกำรทำงำนเพื่อให้
กำรทำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้นทั้งในด้ำน
ควำมรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ
คุณลักษณะเฉพำะตัว (Personal Attributes)
- จัดให้มีกำรประเมินค่ำงำน โครงสร้ำง
เงินเดือน และเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำทำง
อำชีพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือด้ำนกำรบริหำร
บุคคล
(3) สร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรทำงำน
สนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิงำนร่วมกันอย่ำงมี
ควำมสุข โดยกำรจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่ำง
เจ้ำหน้ำที่เพื่อผ่อนคลำยควำมเครียดจำกกำร
ปฏิบัติงำน
(4) จัดให้มีกำรฝึกอบรมให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ทดแทนกันได้
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แผนบริหารความเสี่ยงประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
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แผนบริหารความเสี่ยง ตามแผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กิจกรรมที่ 1:

โครงกำรสำรวจศักยภำพทำงเศรษฐกิจตำมแนว GMS Corridor ร่วมกับภำคเอกชน หน่วยงำนรัฐ
ควำมเสีย่ งที่อำจจะเกิดขึ้น : กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลและข่ำวสำรมีควำมผิดพลำด
ข้อบังคับและระเบียบไม่ทันสมัยหรือเป็นอุปสรรคกับกำรปฏิบตั ิงำน

มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ยง
(1) จัดทำแผนกำรสำรวจศักยภำพโครงกำรฯ และงบประมำณใน
กำรดำเนินงำนเพื่อขอรับอนุมัติงบประมำณจำก คพพ.
(2) กำหนดผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับโครงกำรที่มี
ศักยภำพและเหมำะสมสำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศ
เพื่อนบ้ำน
(3) ทบทวนข้อบังคับ คพพ. ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
ปฏิบัติงำนในประเทศและต่ำงประเทศ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ผลที่คาดว่าจะได้รับ/วิธีการจัดการ
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(บาท)
สบค.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ปฏิบัติงำนได้สำเร็จ บรรลุเป้ำหมำย
และครบถ้วนตำมแผนงำนที่กำหนด
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ปำนกลำง
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กิจกรรมที่ 2:

แผนบริหารความเสี่ยง ตามแผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงกำรจัดหำเงินทุนให้เพียงพอ
ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น: ขำดสภำพคล่อง
มีควำมเสี่ยงในกำรบริหำรหนี้ในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ เนื่องจำกอำยุของเงินกู้ของ สพพ. สั้นกว่ำ (10 ปี) เงินกู้ที่ให้กับประเทศเพื่อนบ้ำน (30 ปี)
กำรกำหนดนโยบำยด้ำนกำรเงินผิดพลำดทำให้มีปัญหำเรื่องสภำพคล่อง

มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ยง
1. จัดทำประมำณกำรกระแสเงินสดในระยะยำว ปำนกลำงและเป็นรำยเดือน
เพื่อให้ทรำบสถำนะกำรเงินที่แท้จริงของ สพพ.
2. จัดทำแผนกำรจัดหำเงินเพื่อรองรับกำรให้ควำมช่วยเหลือ กรณีที่ขำดสภำพ
คล่อง และมีกำรปรับปรุงแผนเป็นรำยเดือน
3. ดำเนินกำรตำมระเบียบและแนวทำงกำรดำเนินงำนของ สพพ.
4. ศึกษำและติดตำมสภำวะตลำดทำงกำรเงินอย่ำงใกล้ชิดและกำหนดมำตรกำร
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย รวมถึงกำรนำเงินไปลงทุนให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรกำหนดและควำมมั่นคงของสถำบันกำรเงิน
5. ประเมินสถำนะทำงกำรเงินของ สพพ. เป็นรำยไตรมำส
6. บริหำรจัดกำรหนี้เงินกู้ของง สพพ.
- จัดทำแผนรองรับกำรจัดกำรหนี้เงินกู้ของ สพพ. เพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้เงินกู้
(กรณีครบกำหนด)
- ศึกษำเงื่อนไขทำงกำรเงินกับแหล่งเงินกู้ ซึ่งหำกได้รับเงื่อนไขที่ดีกว่ำ สพพ.
สำมำรถ Refinance เงินกู้ก่อนกำหนด เพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดีกว่ำ
- เจรจำกับเจ้ำหน้ำที่เดิมเพื่อขอปรับเงื่อนไข หรือ reschedule
7. นำเสนอแนวทำงกำรบริหำรเงินของ สพพ. ให้คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงฯ รับทรำบเป็นรำยไตรมำส
8. นำเสนอข้อเท็จจริงทั้งในส่วนนโยบำยกำรเงินและแนวทำงกำรดำเนินงำนของ
สพพ. รวมทั้งแผนกำรแก้ไขให้กับ คพพ. เพื่อใช้กำหนดนโยบำยกำรเงินของ สพพ.

งบประมาณ
(บาท)
-

ผู้รับผิดชอบ
สบท.

พ.ศ. 2558
10 11 12

1

2

3

พ.ศ. 2559
4 5 6

ผลที่คาดว่าจะได้รบั / วิธีการจัดการ
7

8

9
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
- ไม่มีควำมผิดพลำดและควำมเสียหำยด้ำน
กำรเงินเกิดขึ้น
- แผนกำรจัดหำเงินเพื่อรองรับกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
วิธีกำรจัดกำร/เป้ำหมำย
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับปำนกลำง
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แผนบริหารความเสี่ยง ตามแผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กิจกรรมที่ 3: กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
ควำมเสีย่ งที่อำจจะเกิดขึ้น : ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณตำมทีต่ ้องกำร
ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือได้ตำมเป้ำหมำยและนโยบำยของ คพพ. / โครงกำรที่เสร็จไม่มคี ุณภำพและครบถ้วนตำมขอบเขตของโครงกำร
ข้อบังคับและระเบียบไม่ทันสมัยเป็นอุปสรรคกับกำรปฏิบัติงำน / เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับ
มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ยง
1. โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินที่เป็นโครงกำรใหม่ที่เริ่ม
ดำเนินกำรในปี 2559
(1) จัดทำแผนกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
และงบประมำณที่ต้องกำรใช้ให้สอดคล้องกับสถำนะกำรเงินของ สพพ.
(2) จัดเตรียมหำแหล่งเงินทุนสำรองนอกเหนือจำกเงินงบประมำณแผ่นดิน
(3) ดำเนินงำนภำยใต้ระยะเวลำที่กำหนดไว้ตำมแนวทำงและขั้นตอน
กำรปฏิบัติในกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินอย่ำงเคร่งครัด โดยเริ่ม
จำกกระบวนกำรหลังจำกได้รับคำขอรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินอย่ำง
เป็นทำงกำรจำกประเทศเพื่อนบ้ำนจนถึงขั้นกำรลงนำมในสัญญำให้
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินให้ได้ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
2. กำรติดตำมโครงกำร และเร่งรัด กำกับกำรเบิกจ่ำยให้ถูกต้องและได้
ตำมเป้ำหมำยของแผนงำนที่กำหนดไว้
(4) จัดทำแผนติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
(5) กำกับ ดูแล เร่งรัดกำรเบิกจ่ำย และสรุปรำยงำนสถำนะโครงกำร
และกำรเบิกจ่ำยเงินโครงกำรเสนอ คพพ. เป็นรำยเดือน
(6) ทบทวนขั้นตอนกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินให้เป็นปัจจุบัน
และชี้แจงให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบและทำควำมเข้ำใจ

งบประมาณ
(บาท)
-

ผู้รับผิดชอบ

พ.ศ. 2558
10

สบค. / สบท.

-

สบค.

-

สบค. / สอก.

11

12

พ.ศ. 2559
1

2

3

4

5

6

ผลที่คาดว่าจะได้รับ/วิธีการจัดการ
7

8

9

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ปฏิบัติงำนได้สำเร็จ บรรลุเป้ำหมำย และ
ครบถ้วนตำมแผนงำนที่กำหนด
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ปำน
กลำง

52

แผนบริหารความเสี่ยง ตามแผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กิจกรรมที่ 4: กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรและกำรจัดถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำน
ควำมเสีย่ งที่อำจจะเกิดขึ้น : ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณตำมทีต่ ้องกำร / กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรขอรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินของประเทศเพื่อนบ้ำน/ ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือได้
ตำมที่ประเทศเพื่อนบ้ำนต้องกำร / ข้อบังคับและระเบียบเป็นอุปสรรคกับกำรปฏิบัติงำน / เจ้ำหน้ำทีข่ ำดควำมรูค้ วำมเข้ำใจในเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับ
มาตรการ/ขั้นตอน
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ผลที่คาดว่าจะได้รับ/วิธีการจัดการ
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ควบคุมความเสี่ยง
(บาท)
1. จัดทำแผนกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
สวช.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
และหลักสูตรกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำน
- ปฏิบัติงำนได้สำเร็จ บรรลุเป้ำหมำย
โดยพิจำรณำงบประมำณให้สอดคล้องกับสถำนะกำรเงินของ สพพ.
และครบถ้วนตำมแผนงำนที่กำหนด
2. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและกำรเบิกจ่ำยของงำนศึกษำควำมเป็นไปได้
สบค.
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย
หรือกำรศึกษำควำมเหมำะสม งำนศึกษำออกแบบรำยละเอียดของ
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรให้เป็นไปตำมแผนงำนที่กำหนดไว้
ปำนกลำง
และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร รวมถึงจะต้องมีกำร
ประสำนงำนกับประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำงใกล้ชิดเพื่อจะได้รับทรำบ
แนวโน้มหรือทิศทำงในกำรขอรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินของประเทศ
เพื่อนบ้ำน
3. ทบทวนแนวทำงปฏิบัติเรื่องกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรและ
ระเบียบ สพพ. ว่ำด้วยกำรดำเนินงำน สนับสนุน และค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมบุคคลภำยนอก รวมถึงวิธีกำรปฏิบัติเมื่อผู้เข้ำรับกำรอบรมมี
ปัญหำเรื่องสุขภำพในระหว่ำงเข้ำรับกำรอบรม และสนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่
มีกำรเรียนรู้แนวทำงปฏิบัติในกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรและกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ฯ

-

สบค. / สอก.

53

กิจกรรมที่ 5:

แผนบริหารความเสี่ยง ตามแผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพและควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำน

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ : - กำรปฏิบัติงำนขำดควำมต่อเนื่อง
- กำรฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะ
- นโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกรและโครงสร้ำงผลตอบแทนไม่สร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน
มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ยง

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดทำแผนดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประจำปี 59
2. ดำเนินงำนตำมแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคลฯ
- ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน โดย
กำรจัดกิจกรรม Lunch Talk เป็นประจำทุกเดือน
- จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน โดยกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน
พัฒนำระบบพี่เลี้ยง (Mentor) จัดอบรมเกี่ยวกับกำรสอนงำน (Coach) และกำรเป็นพี่
เลี้ยง (Mentor) กำหนดให้มีผู้ทำหน้ำที่เป็น Mentor เป็นแม่แบบ ผู้สอนงำน ให้
คำปรึกษำ ให้กำลังใจ แนะนำเจ้ำหน้ำที่ใหม่หรือรุ่นน้องในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกำร
ทำงำนเพื่อให้กำรทำงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้นทั้งในด้ำนควำมรู้ (Knowledge)
ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะเฉพำะตัว (Personal Attributes)
- จัดให้มีกำรประเมินค่ำงำน โครงสร้ำงเงินเดือน และเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำทำง
อำชีพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือด้ำนกำรบริหำรบุคคล
3. สร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรทำงำน สนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนร่วมกันอย่ำงมี
ควำมสุข โดยกำรจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่เพื่อผ่อนคลำยควำมเครียดจำกกำร
ปฏิบัติงำน
4. ฝึกอบรมให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ทดแทนกันได้

-

สอก.

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ผลที่คาดว่าจะได้รับ/
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วิธีการจัดการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- กำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง
- เครื่องมือด้ำนบริหำร
บุคคล
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่
ในระดับปำนกลำง

