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คานา
สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.)
ได้ตระหนักถึงภำรกิจขององค์กรและควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์องค์กรที่กำหนดไว้
จึงได้นำแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร Committee of
Sponsoring Organizations of Treadway Commission มำประยุกต์ในกำรจัดทำแผนบริหำรควำม
เสี่ยงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของ สพพ. ขึ้น เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบกำรดำเนินงำนและกำร
บริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรในภำพรวมให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ สพพ. มีควำมมุ่งมั่นที่จะบริหำรงำนให้
บรรลุผลตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัดขององค์กรในระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้จำก สภำพแวดล้อมและ
สถำนกำรณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป สพพ. จึงได้จัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของ สพพ. ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์องค์กร โดยระบุโครงกำร/กิจกรรมตอบสนอง
ควำมเสี่ยงระดับองค์กร แต่ละควำมเสี่ยงพร้อมกำหนดกรอบระยะเวลำ และผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินงำน
ที่ชัดเจน
สพพ. หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560 จะสำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ด้วยควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำย
ทั้งคณะผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ สพพ. ทุกท่ำน เพื่อให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงสำมำรถสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ รวมทั้งปลูกฝังกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรต่อไป

สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน)
กันยำยน 2558
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บทสรุปผู้บริหาร
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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. 2560 สพพ. ได้กำหนดวัตถุประสงค์กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง คือ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนขององค์กรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล ประสิทธิภำพ มีกำรใช้
ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ ลดควำมเสี่ยงหรือควำมเสียหำยด้ำนกำรเงิน และด้ำนอื่นๆ
ที่อำจเกิดขึ้นในองค์กร
4. สพพ. ได้ทำกำรคัดเลือกโครงกำรที่มีนัยสำคัญในกำรปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
โดยพิจำรณำควำมสอดคล้องของประเด็นยุทธศำสตร์และงบประมำณ/ค่ำใช้จ่ำยสูงสุดของแต่ละยุทธศำสตร์
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งพบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มีโครงกำร
ที่มีควำมสำคัญ จำนวน 5 โครงกำร ประกอบด้วย
4.1 โครงกำรทบทวนยุทธศำสตร์กำรให้ควำมร่วมมมือของ สพพ. (Country Strategy)
4.2 โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรและจัดถ่ำยทอดควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำน
โดยกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
4.3 โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนตำมผลกำรศึกษำที่เหมำะสม
4.4 โครงกำรจัดจ้ำงบริษัทเพื่อจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของ สพพ. เพื่อรองรับกำรออกตรำสำรหนี้
4.5 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
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5. แผนบริหำรควำมเสี่ยงของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 สรุปได้ดังนี้
5.1 โครงการทบทวนยุทธศาสตร์การให้ความร่วมมือของ สพพ. (Country Strategy)
ผู้รับผิดชอบ: สำนักนโยบำยและแผน
(1) ความเสี่ยงที่มีระดับสูง แยกตำมประเภทควำมเสี่ยง
1) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์นโยบำย ได้แก่ ประชำชนไทยไม่เข้ำใจภำรกิจกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
(2) การจัดการความเสี่ยง ได้นำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรดำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้
1) จัดประชุมร่วมกับ Stakeholder รวมทั้งประชำชนในและต่ำงประเทศ เพื่อ
เผยแพร่ผลงำนทิศทำงยุทธศำสตร์และนโยบำยของ สพพ.
2) จัดงำนสัมมนำเผยแพร่ผลงำนศึกษำผลประโยชน์/ผลกระทบของโครงกำรควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินที่แล้วเสร็จ (โครงกำร ASEM Summit ครั้งที่ 9 สปป.ลำว)
5.2 โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการจัดถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่
ประเทศเพื่อนบ้าน
ผู้รับผิดชอบ: สำนักควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรและสำนักบริหำรโครงกำร
(1) ความเสี่ยงที่มีระดับสูง แยกตำมประเภทควำมเสี่ยง
1) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O) ได้แก่ สพพ. ไม่สำมำรถกำกับกำรดำเนินงำน
ของประเทศเพื่อนบ้ำนภำยใต้กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ให้เป็นไปตำมผลกำรศึกษำ (วิศวกรรม/
สิ่งแวดล้อม) และ กำรกำหนดให้ สพพ. จัดส่งหนังสือเชิญประเทศเพื่อนบ้ำนเข้ำร่วมถ่ำยทอดควำมรู้ฯ
ไปยัง MOF เพื่อเป็นตัวกลำงในกำรประสำนทำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรตอบรับของประเทศเพื่อนบ้ำน
2) ควำมเสี่ยงด้ำนกฎ ระเบียบ (C) ได้แก่ ระเบียบพัสดุของ สพพ.ฯ ไม่ชัดเจน และ
ระเบียบ สพพ. ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่บุคลำกรภำยนอก ไม่เอื้ออำนวยต่อกำรดำเนินงำน
3) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์นโยบำย (S) ได้แก่ประเทศเพื่อนบ้ำนไม่จัดส่งคำขอรับควำม
ช่วยเหลือมำยัง สพพ.
(2) การจัดการความเสี่ยง ได้นำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรดำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้
1) ออกมำตรกำรป้องกันทำงด้ำนสังคมและสิ่งแวดช้อม (safeguards) เพื่อให้สำนัก
บริหำรโครงกำรใช้ในกำรกำกับและติดตำมประเทศเพื่อนบ้ำนให้ดำเนินกำรตำมมำตรกำรฯ ภำยใต้
โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินของ สพพ. ต่อไป
2) จัดทำหัวข้อหลักสูตรให้เสร็จก่อนเริ่มปีงบประมำณและทบทวนคู่มือปฏิบัติงำนใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดส่งหนังสือเชิญประเทศเพื่อนบ้ำนให้มีควำมเหมำะสม
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3) ทำกำรศึกษำทำควำมเข้ำใจ พรบ. จัดซื้อจัดจ้ำงฯ ฉบับใหม่และจัดส่งเจ้ำหน้ำที่
เข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับ พรบ. จัดซื้อจัดจ้ำงฯ เมื่อมีกำรประกำศใช้ พรบ. จัดซื้อจัดจ้ำงฯ ฉบับใหม่
4) ทบทวนระเบียบ สพพ. ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดฝึกอบรมบุคลำกรภำยนอก และเสนอ
แก้ไขระเบียบฯ ตำมควำมเหมำะสมและจำเป็น
5) กำรติดตำมกำรขอรับควำมช่วยเหลือจำกประเทศเพื่อนบ้ำนโดยกำรออกหนังสือ
แสดงเจตจำนงเฉพำะโครงกำรที่ สพพ. ประสงค์จะให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน และรำยงำน
ผลกำรตอบรับ/แนวทำงกำรแก้ไขให้ผู้อำนวยกำร สพพ. รับทรำบ
5.3 โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ผู้รับผิดชอบ: สำนักบริหำรโครงกำร
(1) ความเสี่ยงที่มีระดับสูง แยกตำมประเภทควำมเสี่ยง
1) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์นโยบำย (S) ได้แก่ ผู้ขอรับควำมช่วยเหลือไม่จัดส่ง Formal
Request มำยัง สพพ.
2) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O) ได้แก่ ไม่มีกำรติดตำมโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
3) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (F) ได้แก่ กำรดำเนินงำนล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมแผนงำนใน
สัญญำจ้ำง ส่งผลให้กำรเบิกจ่ำยเงินโครงกำรและที่ปรึกษำล่ำช้ำ
4) ควำมเสี่ยงด้ำนกฎ ระเบียบ (C) ได้แก่ ประเทศเพื่อนบ้ำนที่รับควำมช่วยเหลือมี
กำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบซึ่งขัดต่อแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของ สพพ.
(2) การจัดการความเสี่ยง ได้นำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรดำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้
1) เสนอปรับแนวทำงกำรปฏิบตั ิในกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
และเพิ่มช่องทำงในกำรติดตำมกำรขอรับควำมช่วยเหลือจำกประเทศเพื่อนบ้ำน
2) จัดทำแผนปฏิบัติกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
แก่ประเทศเพื่อนบ้ำนของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
3) จัดประชุม Kick off ร่วมกับประเทศผู้ขอรับควำมช่วยเหลือเพื่อกำหนดแผนกำร
ดำเนินงำนก่อสร้ำงและให้เจ้ำหน้ำที่ติดตำมกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนอย่ำงเคร่งครัด
4) เจ้ำหน้ำที่ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในประเทศผู้ขอรับควำมช่วยเหลือ
และนำมำพิจำรณำเปรียบเทียบและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับขั้นตอนกำรดำเนินงำนของ สพพ.
5.4 โครงการบริหารเงินทุนให้มีสภาพคล่องเพียงพอสาหรับใช้จ่ายของ สพพ.
ผู้รับผิดชอบ: สำนักบริหำรเงินทุน
(1) ความเสี่ยงที่มีระดับสูง แยกตำมประเภทควำมเสี่ยง
1) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (F) ได้แก่ ไม่สำมำรถกู้เงินจำกสถำบันกำรเงินเพื่อรองรับ
โครงกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีได้
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(2) การจัดการความเสี่ยง ได้นำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรดำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้
1) จัดสัมมนำแนะนำองค์กรกับนักลงทุนรวมถึงสถำบันกำรเงินต่ำงๆ เพื่อหำรือถึง
ควำมร่วมมือในอนำคต ตลอดจนกำรแนะนำองค์กร
2) Site visit กับสถำบันกำรเงิน
3) ศึกษำแนวทำงกำรจัดทำ Guideline กรณีโครงกำรของประเทศเพื่อนบ้ำนผิดนัด
ชำระหนี้ ซึ่งเป็นโครงกำรตำมนโยบำยของรัฐบำล โดยศึกษำแนวทำงกำรรับผิดชอบของรัฐวิสำหกิจมำ
จัดทำเป็นแนวทำงของ สพพ. เพื่อให้นักลงทุนและสถำบันกำรเงินเข้ำใจบทบำทของ สพพ. และช่วยลด
ต้นทุนกำรจัดหำเงินทุนของ สพพ. รวมถึงเป็นกำรดำเนินกำรเพื่อสนับสนุนนโยบำยกำรลดภำระกำรใช้เงิน
งบประมำณแผ่นดิน
4) ศึกษำแนวทำง วิธีกำร ขั้นตอนกำรปฏิบัติและวิธีกำรดำเนินงำน กรณี สพพ. ขำด
สภำพคล่อง หรือประเทศเพื่อนบ้ำนไม่ชำระหนี้
5.5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ: สำนักอำนวยกำร / สำนักบริหำรโครงกำร / สำนักนโยบำยและแผน /
สำนักควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร / สำนักบริหำรเงินทุน
(1) ความเสี่ยงที่มีระดับสูง แยกตำมประเภทควำมเสี่ยง
1) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์และนโยบำย (S) ได้แก่ กำรจัดทำหลักสูตรกำรพัฒนำ
บุคลำกรไม่สอดคล้องกับลักษณะงำน
(2) การจัดการความเสี่ยง ได้นำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรดำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้
1) ศึกษำลักษณะงำนแต่ละตำแหน่ง
2) ศึกษำคุณสมบัติเฉพำะของแต่ละตำแหน่ง
3) สำรวจควำมต้องกำรฝึกอบรมและช่วงเวลำที่สะดวกเข้ำรับกำรอบรม
4) จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร โดยมีกำรกำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำ และเกณฑ์
ควำมสำเร็จพร้อมตัวชี้วัดของกำรพัฒนำบุคลำกร
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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 ทำหน้ำทีใ่ นกำรให้ควำมช่วยเหลือ
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 ทบทวน Country
Strategy 2559-2561
P2 จัดทำแผนกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเงิน
และวิชำกำรแก่ประเทศ
เพื่อนบ้ำนร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำนซึ่ง
สอดคล้องกับ Contry
Strategy
P3 แลกเปลี่ยนข้อมูลกำร
G2 เพื่อให้ควำม
S2 มีส่วนร่วมในกำร
ดำเนินงำน นโยบำย และ
ร่วมมือเป็นไปอย่ำงมี ผลักดันนโยบำยและ
ควำมเห็นเกีย่ วกับกำร
ประสิทธิภำพไม่มี
ทำงำนร่วมกับกรอบ
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ควำมซ้ำซ้อน
ควำมร่วมมือต่ำงๆ ใน
ของประเทศเพื่อนบ้ำนตำม
สอดคล้องกับกรอบ ภูมิภำค
กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ
ควำมร่วมมือต่ำงๆ
P4 จัดทำแผนยุทธศำสตร์ 4
ในภูมิภำค
S3 ร่วมมือกับองค์กร
ปี ของ สพพ. (พ.ศ.2561พัฒนำอื่นทั้งในและ
2564)
ต่ำงประเทศในกำรให้
P5 จัดถ่ำยทอดควำมรู้แก่
ควำมร่วมมือกับ
เจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำน
ประเทศเพื่อนบ้ำนเพื่อ
โดยบูรณำกำรกับหน่วยงำน
ประสำนกำลังและ
ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ให้เกิดควำมซ้ำซ้อน
P6 จัดประชุม 4 ฝ่ำย
CEXIM EDCF JICA และ
NEDA

ความสอดคล้อง
กับกลยุทธ์
S1
S1

S2

S2

S3

S3
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2. พัฒนำควำม
ร่วมมือด้ำน
กำรเงินและ
วิชำกำรแก่
ประเทศเพื่อนบ้ำน
ให้มีคุณภำพได้
มำตรฐำนสำกล

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

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ความ
สอดคล้องกับ
กลยุทธ์
S4 พัฒนำกระบวนกำร P7 ติดตำมบริหำรจัดกำรและเร่งรัดกำรเบิก
S4
และมำตรฐำนในกำร
จ่ำยเงินโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
ดำเนินงำนโครงกำรให้มี กำรเงินที่อยู่ระหว่ำงดำเนินโครงกำร
ประสิทธิภำพในระดับ P8 ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่
S5
สำกล
ประเทศเพื่อนบ้ำนที่กระจำยตัวตำมมิติ
ต่ำงๆ
S5 ขยำยกำรให้ควำม
P9 จัดทำนโยบำยกำรป้องกันควำมเสี่ยง
S4 / S5
ร่วมมือทั้งในมิติของ
ด้ำนสิ่งแวดล้อม (Environmental and
ประเภทโครงกำรและ
Social Saftguard Policy) ของ สพพ.
พื้นที่
P10 ให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน (FA)
S5 / S6
แก่ประเทศเพื่อนบ้ำนตำมผลกำรศึกษำ
S6 พัฒนำนวัตกรรมกำร ควำมเหมำะสม
ให้ควำมร่วมมือทำง
P11 ประเมินผลโครงกำรที่แล้วเสร็จ
S4
กำรเงิน รวมทั้งส่งเสริม P12 ศึกษำ/ประเมินโครงกำรที่มีศกั ยภำพ
S6
กำรมีส่วนร่วมของ
สำหรับกำรให้ FA/TA ใน CLMV ตำม
ภำคเอกชน
แผนควำมร่วมมือฯ 3 ปี
P13 ร่วมมือให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
S6
S7 ประชำสัมพันธ์เชิง กับ ADB โครงกำร 3rd Corridor Town
รุก เพื่อให้ผู้มสี ่วนได้เสีย P14 จัดกิจกรรม Press Tour
S7
เข้ำใจบทบำทและ
ผลงำนของประเทศไทย
ในโครงกำรให้ควำม
ร่วมมือและผลประโยชน์
ร่วมกันในภูมภิ ำค
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3. บริหำรกำรเงินให้
มั่นคง เพียงพอ ต่อ
กำรดำเนินงำน

G4 มีเงินทุนเพียง
พอที่จะสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนให้บรรลุ
ภำรกิจ

S8 เพิ่มประสิทธิภำพในกำร
บริหำรเงินทุน โดยมีกำรวำง
แผนกำรบริหำรเงินทุนที่เป็น
มำตรฐำน ภำยใต้ควำมเสี่ยงที่
ยอมรับได้

G5 ลดกำรพึ่งพำเงิน
งบประมำณจำก
ภำครัฐ

S9 บริหำรจัดกำรหนี้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
S10 พัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ทำงกำรเงินและระบบสำรอง
ฐำนข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ
S11 ทบทวนและกำหนด
เงื่อนไขทำงกำรเงิน รวมทั้ง
อัตรำดอกเบีย้ ค่ำธรรมเนียม
และเงื่อนไขอื่นให้หลำกหลำย
และเหมำะสมกับสภำวะ
แวดล้อมในภูมิภำค
S12 พัฒนำรูปแบบหรือ
แนวทำงกำรจัดหำทุน รวมทั้ง
กำรหำหุ้นส่วนทั้งองค์กร
พัฒนำอื่นๆ และภำคเอกชน
เพื่อสนับสนุนกำรขยำยควำม
ร่วมมือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน

โครงการ/กิจกรรม

P15 บริหำรเงินทุน
P16 บริหำรจัดกำรหนี้
P17 ใช้ระบบสำรสนเทศ
ด้ำนกำรบริหำรเงินทุน
P18 ทบทวนสินทรัพย์
และอันดับควำมน่ำเชื่อถือ
ของสถำบันกำรเงินไทย
ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อ
ใช้ในกำรบริหำรเงินทุน
P19 จัดอันดับควำม
น่ำเชื่อถือของ สพพ. เพื่อ
รองรับกำรออกตรำสำร
หนี้ในอนำคต

ความ
สอดคล้องกับ
กลยุทธ์
S8 / S10 /
S11 / S12
S9
S10
S11

S12
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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

S13 พัฒนำระบบกำรทำงำน
ขององค์กรเพื่อมุ่งสู่กำรเป็น
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้

โครงการ/กิจกรรม

P20 จัด Lunch Talk
P21 จัดกิจกรรมส่งเสริม
ควำมรู้ควำมสำมำรถของ
เจ้ำหน้ำที่ สพพ.
S14 พัฒนำมำตรฐำนเพื่อ
P22 ปฐมนิเทศเจ้ำหน้ำที่ใหม่
ส่งเสริมขวัญกำลังใจ และ
P23 จัดเก็บเอกสำรของ
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนให้กับ หน่วยงำนให้เป็นระเบียบ
บุคลำกร
เรียบร้อยและสำมำรถเรียก
กลับมำดูได้
S15 ปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร P24 สรรหำและคัดเลือก
อัตรำกำลังและควำมเชี่ยวชำญ บุคลำกร
ที่ต้องกำรให้มีควำมเหมำะสม P25 สนับสนุนกำรดำเนินงำน
เพื่อรองรับพันธกิจ
ของ คพพ.
P26 จัดกำรอบรมตำมกรอบ
S16 พัฒนำบุคลำกรให้เป็นมือ Competency ทั้ง
อำชีพในกำรปฏิบัติงำนทุกสำย Manegerial Competency,
งำน ควบคู่ไปกับควำมมี
Functional Competency
คุณธรรมและจริยธรรม
P27 พัฒนำระบบธรรมำภิบำล
และควำมโปร่งใส ให้เป็นไป
S17 พัฒนำระบบกำรทำงำน
ตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยีที่ ประกำศ ของ สพพ. และให้
เหมำะสม เอื้อต่อกำรทำงำนที่มี เป็นไปตำมกฎหมำยภำครัฐ
ประสิทธิภำพ
P28 จัดเตรียมเอกสำร
ประกอบกำรประเมินคุณธรรม
S18 เปิดเผยข้อมูลโครงกำรที่ และควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนในประเทศเพื่อนบ้ำน ดำเนินงำนของ สพพ.
ต่อสำธำรณะอย่ำงเพียงพอและ P29 กำรพัมนำโปรแกรมด้ำน
เหมำะสมและเอื้อต่อกำร
งำนทรัพยำกรบุคคล
ดำเนินงำนของภำคเอกชน
P30 สนับสนุนบทบำทและ
กำรปฏิบัตหิ น้ำที่ของ คพพ.
P31 จัดทำและติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนของตัวชี้วัด (KPI)

ความ
สอดคล้องกับ
กลยุทธ์
S13
S14

S14
S14

S15
S15
S16

S16

S16

S17
S17
S17
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

P32 จัดหำครุภณ
ั ฑ์ในด้ำน
สำรสนเทศให้เหมำะสมกับ
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
เพื่อทดแทนครุภณ
ั ฑ์
เสื่อมสภำพ
P33 จัดโครงกำร ศุกร์ สุข สุด
(Happy Friday)
P34 ปรับปรุงฐำนข้อมูล
รำยงำนสภำวะเศรษฐกิจ
ประเทศเพื่อนบ้ำน
P35 ปรับปรุงฐำนข้อมูลและ
รูปแบบกำรเผยแพร่ข้อมูล
ควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำ
ของ สพพ. และข้อมูลสำคัญ
ของ สพพ.
P36 กำรเปิดเผยรำคำและกำร
คำนวณรำคำกลำงงำนจัดซื้อ
จัดจ้ำงในเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนและของศูนย์กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
P37 กำรพัฒนำกระบวนกำร
จัดซื้อจัดหำพัสดุ

ความ
สอดคล้องกับ
กลยุทธ์
S17

S14
S18

S18

S18

S18
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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 1/2558
ซึ่งสรุปได้ดังนี้
องค์ประกอบ
(1) นำยธีรัชย์ อัตนวำนิช
ประธำนอนุกรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ
(2) นำงปัทมำ เธียรวิศิษฎ์สกุล
อนุกรรมกำร
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
(3) นำยบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
อนุกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักนโยบำยเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
(4) นำยถำวร เสรีประยูร
อนุกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรส่วนจัดกำรเงินกู้รัฐบำล 1
สำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ
(5) ผู้อำนวยกำร สพพ.
อนุกรรมกำร
(6) นำยพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
รองผู้อำนวยกำร สพพ.
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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 และด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย)
(4) กำรประเมินควำมเสี่ยง
(5) กลยุทธ์ที่ใช้ในกำรจัดกำรกับแต่ละควำมเสี่ยง
(6) กิจกรรมบริหำรควำมเสี่ยง
(7) ข้อมูลและกำรสื่อสำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
(8) กำรติดตำมผลและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงต่ำงๆ
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บทที่ 3
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ความเสี่ยง หมำยถึง โอกำสหรือเหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคตและส่งผล
กระทบหรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่องค์กรทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ทั้งนี้ ควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ประกอบด้วย ด้ำนกลยุทธ์ กำรเงิน กำรดำเนินงำน และกฎระเบียบหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
สำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 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. 2560
มีขั้นตอนกำรดำเนินงำนสรุปได้ ดังนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร และทบทวนผลกำรดำเนินงำนตำมแผน
บริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
2. ทำควำมเข้ำใจกับยุทธศำสตร์ แผนงำน เป้ำหมำยและภำรกิจขององค์กร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 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. 2560
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
- เป็นองค์กำรมหำชนภำยใต้กำรกำกับดูแลของ
กระทรวงกำรคลัง
- เป็น Flat Organization ทำให้สำยกำรบังคับ
บัญชำสั้น
- มีกำรกำหนดยุทธศำสตร์ แผนงำนโครงกำร
และเป้ำหมำยในกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน
ครอบคลุมทุกด้ำน

โอกาส
- รัฐบำลให้กำรสนับสนุน
- กระแส AEC
- ประเทศเพื่อนบ้ำนมีควำมต้องกำรพัฒนำ
ประเทศ
- องค์กรหุ้นส่วนเพื่อกำรพัฒนำ
(Development Partners: DP)
นอกภูมิภำคแสวงหำควำมร่วมมือกับ DP
ในภูมิภำคมำกขึ้น

จุดอ่อน
- มีงบประมำณในกำรบริหำรงำนจำกัด เนื่องจำก
ไม่ได้รับงบประมำณอุดหนุนในส่วนนี้
- สพพ.มีเงินทุนต่ำ ต้องพิจำรณำคัดเลือก
กลั่นกรองผลประโยชน์ ผลกระทบในหลำยมิติ
เพื่อให้ได้โครงกำรช่วยเหลือที่ดีที่สุด
- จำเป็นต้องใช้เวลำในกำรสร้ำงกำรรู้จักองค์กร
เพื่อให้ได้รับกำรยอมรับจำกสำธำรณชนเพื่อนำไป
สู่กำรบริหำรเงินทุนรูปแบบใหม่
- รูปแบบกำรให้ควำมช่วยเหลือกับประเทศ
เพื่อนบ้ำนไม่กระจำยตัว
อุปสรรค
- แรงกดดันจำกภำยนอกที่มีต่อกำรปฏิรูปประเทศ
ซึ่งอยู่ในช่วงกำรเปลี่ยนผ่ำน
- ประชำชนทั่วไปยังไม่เข้ำใจถึงเหตุผลและ
ควำมสำคัญในกำรนำเงินไปให้ควำมช่วยเหลือแก่
ประเทศเพื่อนบ้ำน
- กลุ่มประเทศเพื่อนบ้ำนมีกำรต่อรองมำกขึ้น
มีแหล่งเงินกู้ช่วยเหลือจำกหลำยประเทศ
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ขั้นตอนที่ 2 กำรศึกษำทำควำมเข้ำใจยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนประจำปี 2560 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 2560 สรุปได้ดังนี้
1) ร่วมมือกับองค์กรภำครัฐและเอกชนทั้งในและต่ำงประเทศในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภำค
2) พัฒนำควำมร่วมมือด้ำนกำรเงินและวิชำกำรแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
3) บริหำรกำรเงินให้มั่นคงเพียงพอต่อกำรดำเนินงำน
4) พัฒนำสู่กำรเป็นองค์กรแห่งธรรมภิบำลและกำรเรียนรู้
2.2 กำรทบทวนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
1) ควำมเสี่ยงสูงของปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มีทั้งหมด 5 กิจกรรม ประกอบด้วย
1.1) โครงกำรสำรวจศักยภำพทำงเศรษฐกิจตำมแนว GMS Corridor ร่วมกับภำคเอกชน
หน่วยงำนรัฐ
เป้ำหมำย : มีกำรจัดทำโครงกำรสำรวจศักยภำพเศรษฐกิจตำมแนว GMS Corridor
ร่วมกับภำคเอกชน หน่วยงำนรัฐ ได้แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ควำมเสี่ยง : - กำรจัดทำโครงกำรไม่แล้วเสร็จ ไม่มีกำรจัดทำแผนงำนและกำหนดผู้รับผิดชอบ
- กำรประชำสัมพันธ์ผลงำนของสำนักงำนไม่ถูกต้อง
- ข้อบังคับและระเบียบเป็นอุปสรรคกับกำรปฏิบัติงำน
ผลกำรดำเนินงำน
ควำมเสี่ยงโครงกำรสำรวจศักยภำพทำงเศรษฐกิจตำมแนว GMS Corridor ร่วมกับ
ภำคเอกชน หน่วยงำนรัฐ มีควำมเสี่ยงลดลงจำกระดับสูงเป็น ระดับต่ำ เนื่องจำก สพพ. โดยมีสำนักบริหำร
โครงกำร (สบค.) ผู้รับผิดชอบโครงกำรได้มีกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) มอบหมำยผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวกับโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่
ประเทศเพื่อนบ้ำน
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(2) จัดทำแผนกำรสำรวจฯ และผู้อำนวยกำร สพพ. ได้ให้ควำมเห็นชอบเมื่อวันที่
25 พฤษภำคม 2559
(3) มีกำรทบทวนข้อบังคับ คพพ. ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนใน
ประเทศและต่ำงประเทศ
(4) สบค. ได้จัดให้มีกำรเดินทำงเพื่อสำรวจศักยภำพทำงเศรษฐกิจตำมแนวเส้นทำง R12
สปป.ลำว เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11-14 กรกฎำคม 2559
1.2) โครงกำรจัดหำเงินทุนให้เพียงพอ
เป้ำหมำย : มีเงินทุนเพียงพอสำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
ควำมเสี่ยง : - ไม่ได้รับจัดสรรงบประมำณตำมต้องกำร
- กำรเบิกจ่ำยเงินล่ำช้ำกว่ำแผนงำนเนื่องจำกกำรดำเนินงำนโครงกำรล่ำช้ำ
- กำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรเงินผิดพลำดทำให้เกิดปัญหำเรื่องสภำพคล่อง
- กำรบริหำรเงินสะสมไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้เงิน
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักบริหำรเงินทุน (สบท.) ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ ได้กำหนดกลยุทธ์จัดกำรกับควำมเสี่ยง
โดยใช้วิธีควบคุมควำมเสี่ยง ระดับควำมเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับปำนกลำง เนื่องจำก สพพ. โดย สบท. มีกำร
ดำเนินกำร ดังนี้
(1) จัดทำแผนกำรจัดหำเงินเพื่อรองรับกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนและ
ได้มีกำรประสำนงำนกับธนำคำรออมสิน ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย (ธสน.)
ธนำคำรกรุงไทย และสำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของ สพพ. โดยมีกำรกำหนด
ช่วงเวลำในกำรกู้เงินที่ชัดเจนแล้ว รวมถึง คพพ. ได้มีมติให้ควำมเห็นชอบให้ สพพ. กู้เงินจำก ธสน. เพื่อ
เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับโครงกำรพัฒนำระบบประปำ สปป.ลำว และโครงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน
ในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลำว
(2) มีกำรติดตำมสถำนะกำรเงินอย่ำงใกล้ชิด รวมถึงจัดทำแผนบริหำรจัดกำรหนี้เงินกู้
ของ สพพ. เพื่อเสนอเป็นแนวทำงกำรบริหำรเงินของ สพพ. ในอนำคต
1.3) กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
เป้ำหมำย : สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนได้ จำนวน 2 โครงกำร
ควำมเสี่ยง : - ประเทศเพื่อนบ้ำนไม่จัดส่งคำขอรับควำมช่วยเหลืออย่ำงเป็นทำงกำร
(Formal Request) มำยัง สพพ.
- ไม่มีเงินทุนสำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
- กำรลงนำมในสัญญำควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินล่ำช้ำ เนื่องจำก เจ้ำหน้ำที่
สพพ. ขำดควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
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ผลกำรดำเนินงำน
สำนักบริหำรโครงกำร (สบค.) ผู้รับผิดชอบโครงกำรได้กำหนดกลยุทธ์กำรจัดกำรกับควำมเสี่ยง
โดยใช้วิธีกำรควบคุมควำมเสี่ยง ระดับควำมเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับปำนกลำง เนื่องจำก สบค. ได้มีกำร
ดำเนินงำน ดังนี้
(1) จัดทำแผนกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับสถำนะกำรเงินของ สพพ.
(2) กำรจัดเตรียมแหล่งเงินทุนสำรอง เพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินสำหรับโครงกำรใหม่
จำนวน 2 โครงกำร ประกอบด้วย โครงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลำว และ
โครงกำรพัฒนำจุดผ่ำนแดนถำวรสตึงบทฯ
(3) สพพ. ได้จัดให้มีพิธีกำรลงนำมในสัญญำกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินสำหรับ โครงกำร
ปรับปรุงโครงสร้ำงในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลำว เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2559 และโครงกำรพัฒนำจุด
ผ่ำนแดนถำวรสตึงบทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2559
แต่อย่ำงไรก็ดี สบค. ยังคงต้องมีกำรติดตำมโครงกำร และเร่งรัดกำรดำเนินงำนโครงกำรให้เป็นไปตำม
แผนงำนที่กำหนดไว้
1.4) กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรและกำรจัดถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำน
เป้ำหมำย : สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนได้
จำนวน 4 โครงกำร ประกอบด้วย
(1) โครงกำรใหม่ที่เริ่มในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จนถึงขั้นลงนำมในสัญญำ
จำนวน 1 โครงกำร
(2) โครงกำรที่ดำเนินกำรต่อเนื่องจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 จนถึงขั้น
เสนอผลกำรศึกษำต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง จำนวน 2 โครงกำร
(3) แผนงำนจัดถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของประเทศเพื่อนบ้ำน
จำนวน 1 โครงกำร (4 หลักสูตร)
ควำมเสี่ยง : - ประเทศเพื่อนบ้ำนไม่จัดส่งคำขอรับควำมช่วยเหลืออย่ำงเป็นทำงกำร
(Formal Request) มำยัง สพพ.
- ประเทศเพื่อนบ้ำนมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรขอรับควำมช่วยเหลือ
- กำรดำเนินงำนล่ำช้ำ เนื่องจำก เจ้ำหน้ำที่ สพพ. ขำดควำมรู้เกี่ยวกับ
กระบวนกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร กำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำ
- สพพ. มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่
ประเทศเพื่อนบ้ำน
- ข้อบังคับและระเบียบเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน
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ผลกำรดำเนินงำน
สำนักควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร (สวช.) ผู้รับผิดชอบโครงกำรได้กำหนดกลยุทธ์กำรจัดกำรกับ
ควำมเสี่ยงโดยใช้วิธีกำรควบคุมควำมเสี่ยง ระดับควำมเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจำก สวช. ได้มีกำร
ดำเนินงำน ดังนี้
- มีกำรจัดทำแผนกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร
- มีกำรติดตำมโครงกำรควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรให้มีกำร
ดำเนินงำนเป็นไปตำมแผนงำนที่กำหนดไว้
- มีกำรกำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติในกรณีที่ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีปัญหำเรื่องสุขภำพ
ในระหว่ำงกำรเข้ำรับกำรอบรม ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน สพพ. จะส่งผู้เข้ำรับกำรอบรมเข้ำรับกำรรักษำที่
สถำนพยำบำล ในกำรนี้ ผู้เข้ำรับกำรอบรมจะเป็นผู้สำรองค่ำใช้จ่ำยด้วยตนเอง และ สพพ. จะทำหน้ำที่
ประสำนกับบริษัทประกันเพื่อส่งหลักฐำนแจ้งควำมประสงค์เคลมประกันต่อไป
- สพพ. ได้มีกำรกำกับติดตำมกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรที่อยู่ระหว่ำงดำเนินงำน
จำนวน 4 โครงกำร และกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำนให้มีกำรดำเนินงำนตำม
แผนงำน แต่อย่ำงไรก็ดีในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน สพพ. ได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
นโยบำยของรัฐบำลประเทศเพื่อนบ้ำนที่จะขอรับควำมช่วยเหลือสำหรับโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมและ
ออกแบบรำยละเอียดงำนก่อสร้ำงถนนจำกด่ำนเจดีย์สำมองค์พญำตองซู-ทันพยูไซยัด (ช่วงช่องสง-เท็ตคอ)
เมียนมำ ดังนั้น คพพ. จึงได้มีมติให้ สพพ. ชะลอกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำที่จะดำเนินกำรศึกษำออกไปก่อน
จนกว่ำเมียนมำจะมีหนังสือยืนยันควำมต้องกำรขอรับควำมช่วยเหลือจำก สพพ.
- สพพ. ยังไม่ได้เริ่มดำเนินกำรในส่วนของโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่ประเทศ
เพื่อนบ้ำนที่เป็นโครงกำรใหม่สำหรับปี 2559 ยังคงมีควำมเสี่ยงอยู่ในระดับสูง เนื่องจำกประเทศเพื่อนบ้ำนอยู่
ในระหว่ำงพิจำรณำขอรับกำรช่วยเหลือทำงวิชำกำรอย่ำงเป็นทำงกำร ซึ่งเป็นกระบวนกำรภำยในของประเทศ
เพื่อนบ้ำน ในกำรนี้ สพพ. ได้มีกำรประสำนกับประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำงต่อเนื่องและได้มีกำรจัดส่งหนังสือเพื่อ
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนที่กล่ำวแล้ว เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2559 วันที่ 31 มีนำคม 2559 และ วันที่
1 เมษำยน 2559 รวมถึง สพพ. ได้มีกำรติดตำมกำรขอรับควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรของประเทศเพื่อนบ้ำน
อย่ำงใกล้ชิดในเวทีกำรประชุมระหว่ำงประเทศต่ำงๆ นอกจำกนี้ สพพ. ได้แจ้งขออุทธรณ์กับสำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (สำนักงำน ก.พ.ร.) เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเกณฑ์กำรวัดควำมสำเร็จของกำร
ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรที่เป็นโครงกำรใหม่แล้วเมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2559 รวมถึงได้มีกำรติดตำมผล
กำรพิจำรณำประเด็นที่กล่ำวกับเจ้ำหน้ำที่สำนักงำน ก.พ.ร. ที่เป็นผู้ดูแล สพพ. ได้ควำมว่ำ สำนักงำน ก.พ.ร.
จะนำเสนอประเด็นกำรอุทธรณ์ให้คณะกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริมองค์กำรมหำชน (กพม.) พิจำรณำและ
หำกมีควำมคืบหน้ำสำนักงำน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ สพพ. ทรำบต่อไป
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1.5) โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพและควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำน
เป้ำหมำย : สำมำรถดำเนินงำนด้ำนบุคคลได้อย่ำงต่อเนื่อง
ควำมเสี่ยง : - อัตรำกำรลำออกสูง
- กำรปฏิบัติงำนขำดควำมต่อเนื่อง
- กำรฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักอำนวยกำร (สอก.) ผู้รับผิดชอบโครงกำรได้กำหนดกลยุทธ์กำรจัดกำรกับควำมเสี่ยง
โดยใช้วิธีกำรควบคุมควำมเสี่ยง ควำมเสี่ยงลดลงจำกระดับสูงเป็นระดับปำนกลำง เนื่องจำก สอก. ได้มีกำร
ดำเนินงำน ดังนี้
- จัดทำแผนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
- จัดส่งให้บุคลำกรเข้ำรับอบรมจำนวน 39 คน จำก 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100
- จัดกิจกรรม Lunch Talk เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้จำนวน 9 ครั้ง และอยู่ระหว่ำง
กำรจัดเตรียมกิจกรรมอีก 3 ครั้งภำยในเดือนกันยำยน 2559
- อยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลเจ้ำหน้ำที่ที่ร่วมกิจกรรมพี่เลี้ยง และกำรตรวจรับงำนของ
ที่ปรึกษำเพื่อศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำระบบบริหำรบุคคล
ภาพแสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยงด้วยกราฟใยแมงมุง

ผลกระทบ x โอกาส = 2 (2x1)

ผลกระทบ x โอกาส = 5 (5x1)

ผลกระทบ x โอกาส = 10 (5x2)

ผลกระทบ x โอกาส = 2 (2x1)

ผลกระทบ x โอกาส = 5 (5x1)

หมำยเหตุ: ระดับควำมเสี่ยง 0 หมำยถึง ระดับควำมเสี่ยงที่ต่ำที่สุด
ระดับควำมเสี่ยง 25 หมำยถึง ระดับควำมเสี่ยงสูงที่สุด
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2.3 กำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำร/กิจกรรม ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สพพ. ได้พิจำรณำโครงกำร/กิจกรรมที่ได้กำหนดในแผนกำรปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดทำแผนบริหำควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
โดยอำศัยเกณฑ์กำรคัดเลือกโครงกำร/กิจกรรมในแต่ละยุทธศำสตร์ ดังนี้
(1) หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำร/กิจกรรม ในปีงบประมำณปัจจุบัน
ปัจจัยพิจารณา
1. สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศำสตร์
2. งบประมำณที่ได้รับใน
ปีงบประมำณปัจจุบัน

เกณฑ์การพิจารณา
1
2
ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์
สอดคล้องกับกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศำสตร์
บำงประเด็นยุทธศำสตร์
ได้รับงบประมำณสูงเป็นลำดับ ได้รับงบประมำณสูงเป็น
3 และต่ำกว่ำ
ลำดับ 2

3
สอดคล้องกับกลยุทธ์
ทุกประเด็นยุทธศำสตร์
ได้รับงบประมำณสูงเป็น
ลำดับที่ 1

หรือเป็นโครงกำรที่มีควำมสำคัญหำกไม่มีกำรกำกับติดตำมจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยกับกำรดำเนินงำน
ของ สพพ.
(2) ผลกำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำรและจัดลำดับควำมสำคัญของโครงกำรตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกลยุทธ์ใน
งบประมาณ/
ความสาคัญของ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ค่าใช้จ่าย*
โครงการ
(a)
(b)
(a x b)
ยุทธศาสาตร์ที่ 1 ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค
P1 ทบทวนยุทธศำสตร์กำรให้ควำมร่วมมือของ สพพ.
(Country Strategy)

2
(S1)

6

2
(S1)

3
(500,000 บำท=
ลำดับที่ 1)
1
(0 บำท)

P2 จัดทำแผนกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเงินและ
วิชำกำรแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนซึ่ง
สอดคล้องกับ Country Strategy
P3 แลกเปลี่ยนข้อมูลกำรดำเนินงำน นโยบำย และควำมเห็น
เกี่ยวกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อน
บ้ำนตำมกรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ
P4 จัดทำแผนยุทธศำสตร์ 4 ปี ของ สพพ. (พ.ศ.25612564)
P5 จัดถ่ำยทอดควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำนโดย
กำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง
P6 จัดประชุม 4 ฝ่ำย CEXIM EDCF JICA และ NEDA

2
(S2)

2
(400,000 บำท)

4

2
(S2)
2
(S2)
2
(S3)

1
(300,000 บำท)
2
(400,000 บำท)
2
(400,000 บำท)

2

2

4
4
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โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็น
ยุทธศาสตร์
(a)

งบประมาณ/ค่าใช้จา่ ย*
(b)

ความสาคัญของ
โครงการ
(a x b)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
P7 ติดตำมบริหำรจัดกำรและเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินโครงกำรให้
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินที่อยู่ระหว่ำงดำเนินโครงกำร
P8 กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนที่
กระจำยตัวตำมมิติตำ่ งๆ (ถ้ำมี)

2
(S4)
2
(S5 / S6)

P9 จัดทำนโยบำยกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
สังคมของ สพพ.
P10 ให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนตำม
ผลกำรศึกษำควำมเหมำะสม

2
(S4 / S5)
2
(S5 / S6)

P11 ประเมินผลโครงกำรที่แล้วเสร็จ
P13 ร่วมมือให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินกับ ADB โครงกำร
3rd Corridor Town
P14 จัดกิจกรรม Press Tour

2
(S4)
2
(S6)
2
(S7)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารการเงินให้มั่นคง เพียงพอต่อการดาเนินงาน
P15 บริหำรเงินทุนให้มีสภำพคล่องเพียงพอสำหรับใช้จ่ำย
2
ของ สพพ.*
(S8 / S10 / S11 / S12)
(* โครงกำรที่มีนัยสำคัญต่อกำรดำเนินงำนของ สพพ.)
P16 กำรบริหำรจัดกำรหนี้
2
(S9)
P17 กำรใช้ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรเงินทุน
2
(S10)
P18 ทบทวนสินทรัพย์และอันดับควำมน่ำเชื่อถือของสถำบัน
2
กำรเงินไทยประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ในกำรบริหำรเงินทุน
(S11)
P19 จัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของ สพพ. เพื่อรองรับกำรออก
2
ตรำสำรหนี้ในอนำคต
(S12)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้
P20 กิจกรรม Lunch Talk
2
(S13)
P21+P26 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
2
(S13 / S16)
- กิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่
สพพ. และ
- กำรอบรมตำม Competency
P22 ปฐมนิเทศเจ้ำหน้ำที่ใหม่
2
(S14)

1
(700,000 บำท)
3
(20,000,000 บำท=
ลำดับที่ 1)
1
(0 บำท)
6
(2,500,000 บำท= ลำดับ
ที่ 1)
1
(1,650,000 บำท)
1
(500,000 บำท)
1
(800,000 บำท)

2

1
(0 บำท)

2

1
(0 บำท)
1
(0 บำท)
1
(0 บำท)
3
850,000 บำท

2

1
(100,000 บำท)
3
(1,250,000 บำท =
ลำดับที่ 1)

2

1
(0 บำท)

2

6

2
6

2
2
2

2
2
6

6
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โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็น
ยุทธศาสตร์
(a)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลและการเรียนรู้ (ต่อ)
P23 ระบบจัดเก็บเอกสำร
2
(S14)
P24 สรรหำและคัดเลือกบุคลำกร
2
(S15)
P25+P30 กิจกรรมส่งเสริมควำมรู้ ควำมสำมำรถของ คพพ.
2
และสนับสนุนบทบำทและกำรปฏิบัติหน้ำที่อขง คพพ.
(S15)
P27 ศึกษำ ทบทวนกฎหมำย ข้อบังคับและกฎหมำยที่
2
เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสำนักงำน โดย
(S16)
ไม่ขัดแย้งกับกฎหมำยภำครัฐ
P28 จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรประเมินคุณธรรมและ
2
ควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของ สพพ. (Integrity and
(S16)
Transparency Assessment: ITA)
P29 พัฒนำโปรแกรมด้ำนงำนทรัพยำกรบุคคล
2
(S17)
P31 จัดทำและติดตำมผลกำรดำเนินงำนของตัวชี้วัด (KPI)
2
(S17)
P32 จัดหำครุภัณฑ์ในด้ำนสำรสนเทศให้เหมำะสมกับกำร
2
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เสื่อมสภำพ
(S17)
P33 จัดโครงกำร ศุกร์ สุข สุด (Happy Friday)
2
(S14)
P34 ปรับปรุงฐำนข้อมูลรำยงำนสภำวะเศรษฐกิจประเทศ
2
เพื่อนบ้ำน
(S18)
P35 ปรับปรุงฐำนข้อมูลและรูปแบบกำรเผยแพร่ข้อมูลควำม
2
ร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำของ สพพ. และข้อมูลที่สำคัญของ
(S18)
สพพ.
P36 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรคำนวณรำคำกลำงงำน
2
จัดซื้อจัดจ้ำงของ สพพ. ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำตรวจดูได้
(S18)
P37 กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดซื้อจัดหำพัสดุ
2
(S18)

งบประมาณ/ค่าใช้จา่ ย*
(b)

ความสาคัญของ
โครงการ
(a x b)

1
(107,500 บำท)
1
(50,000 บำท)
1
(500,000 บำท)
1
(0 บำท)

2

1
(0 บำท)

2

1
(50,000 บำท)
1
(0 บำท)
1
(1,100,000 บำท)
1
(100,000 บำท)
1
(0 บำท)
1
(0 บำท)

2

1
(0 บำท)
1
(0 บำท)

2

2
2
2

2
2
2
2
2

2
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จำกกำรวิเครำะห์โครงกำร/กิจกรรมตำมหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำร/กิจกรรมที่มีนัยสำคัญ
เพื่อนำมำพิจำรณำบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ได้ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1: ร่วมมือกับองค์กรภำครัฐและเอกชนทั้งในและต่ำงประเทศในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภำค
- โครงกำรที่พิจำรณำมำดำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง คือ ทบทวนยุทธศาสตร์การให้
ความร่วมมือของ สพพ. (Country Strategy)
- วัตถุประสงค์ของโครงกำร
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล Country Strategy กับหน่วยงำนที่กเกี่ยวข้องของทั้ง 7 ประเทศ
ตัวชี้วัด
ระดับควำมสำเร็จของกำรทบทวน Country Strategy ตำม
แผนงำนที่กำหนด

หน่วยนับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 75

2. ยุทธศำสตร์ที่ 2: พัฒนำควำมร่วมมือด้ำนกำรเงินและวิชำกำรแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนให้มี
คุณภำพได้มำตรฐำนสำกล โครงกำรที่พิจำรณำมำดำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง คือ
- โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและการจัดการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประเทศ
เพื่อนบ้าน
- วัตถุประสงค์ของโครงกำร:
(1) เพื่อให้โครงกำรควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนที่กระจำยตัวตำมมิติต่ำงๆ
(2) เพื่อพัฒนำศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สนับสนุนโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินของ สพพ.
ตัวชี้วัด
ระดับควำมสำเร็จของกำรติดตำมโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
วิชำกำรทีอ่ ยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
จำนวนหลักสูตรที่จัดอบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำน

หน่วยนับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 75

จำนวน

3 หลักสูตร

- โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านตามผลการศึกษาความเหมาะสม
- วัตถุประสงค์ของโครงกำร:
เพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนตำมแผนควำมร่วมมือฯ 3 ปี ที่เป็น
โครงกำรที่เริ่มดำเนินโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัด
จำนวนโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน

หน่วยนับ
จำนวน

ค่าเป้าหมาย
1 โครงกำร
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3. ยุทธศำสตร์ที่ 3: บริหำรกำรเงินให้มั่นคง เพียงพอต่อกำรดำเนินงำน
- โครงกำรที่พิจำรณำมำดำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง คือ การบริหารเงินทุนให้มี
สภาพคล่องเพียงพอสาหรับใช้จ่ายของ สพพ.
- วัตถุประสงค์ของโครงกำร:
เพื่อให้ สพพ. มีสภำพคล่องเพียงพอสำหรับใช้จ่ำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัด
ระดับควำมสำเร็จกำรรักษำสภำพคล่องของ สพพ. ในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560

หน่วยนับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

4. ยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนำสู่กำรเป็นองค์กรแห่งธรรมภิบำลและกำรเรียนรู้
- โครงกำรที่พิจำรณำมำดำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง คือ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
- วัตถุประสงค์ของโครงกำร:
เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ สพพ.
ตัวชี้วัด
ร้อยละควำมสำเร็จของจัดส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำม
Compency

หน่วยนับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 75
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ขั้นตอนที่ 3 กำรระบุควำมเสี่ยงและกำรบริหำรควำมเสี่ยง
3.1 กำรระบุควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล
เป็นกำรนำโครงกำร/กิจกรรมที่มีนัยสำคัญของปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มำระบุควำมเสี่ยง
ตำมหลักธรรมำภิบำล 10 องค์ประกอบ ได้แก่ ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ ตอบสนอง รับผิดชอบ โปร่งใส
มีส่วนร่วม กระจำยอำนำจ นิติธรรม เสมอภำค และกำรมุ่งเน้นฉันทำมติ
(1) โครงกำรทบทวนยุทธศำสตร์กำรให้ควำมร่วมมือของ สพพ. (Country Strategy)
โครงกำร
ประสิทธิผล
ทบทวน
ยุทธศำสตร์
กำรให้
ควำม
ร่วมมือของ
สพพ.
(Country
Strategy)

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
ช่องทำงให้ผู้
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) โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรและกำรจัดถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
โครงกำร

ให้ควำม
ช่วยเหลือ
ทำงวิชำกำร
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
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
-

(3) โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินกับประเทศเพื่อนบ้ำนตำมผลกำรศึกษำควำมเหมำะสม
โครงกำร

ให้ควำม
ช่วยเหลือ
ทำงกำรเงิน
กับประเทศ
เพื่อนบ้ำน

ประสิทธิผล

ประสิทธิภำพ

ตอบสนอง

- โครงกำรให้
ควำมช่วยเหลือ
ไม่สอดคล้อง
และไม่มีผลใน
กำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำง
ประเทศ
- ไม่สำมำรถให้
ควำมช่วยเหลือ
แก่ประเทศ
เพื่อนบ้ำน

- 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
ผู้รับบริกำร

มุ่งเน้น
ฉันทำมติ
-
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(4) กำรบริหำรเงินทุนให้มีสภำพคล่องเพียงพอสำหรับใช้จ่ำยของ สพพ.
โครงกำร

กำรบริหำร
เงินทุน

ประสิทธิผล

ประสิทธิภำพ

ตอบสนอง

- สพพ. มี
ปัญหำเรื่อง
สภำพคล่อง

- จัดหำเงินทุน
ไม่เหมำะสม
กับระยะเวลำ
ที่จะต้องใช้
จ่ำย

- องค์กรเสีย
ควำม
น่ำเชื่อถือ
ทำงกำรเงิน

ควำมเสี่ยงตำมมิติธรรมำภิบำลที่เกีย่ วข้อง
รับผิดชอบ
โปร่งใส
มีส่วนร่วม
กระจำย
อำนำจ
-

นิติธรรม

เสมอภำพ

- เจ้ำหน้ำที่
ไม่
ดำเนินกำร
ตำมกฎ
ระเบียบที่
กำหนดไว้

-

นิติธรรม

เสมอภำพ

- เจ้ำหน้ำที่
ไม่
ดำเนินกำร
ตำมกฎ
ระเบียบที่
กำหนดไว้

-

มุ่งเน้น
ฉันทำมติ
-

(5) โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
กิจกรรม

กิจกรรม
กำรส่งเสริม
ควำมรู้
ควำมสำมำรถ
ของ
เจ้ำหน้ำที่
สพพ. และ
กำรอบรม
ตำมกรอบ
Compete
ncy

ประสิทธิผล

ประสิทธิภำพ

ตอบสนอง

- กำรจัดส่ง
บุคคลเข้ำ
รับกำร
ฝึกอบรมไม่
เป็นไปตำม
กำรประเมิน
สมรรถนะ
กำร
ปฏิบัติงำน
- ปฏิบัติงำน
ตำม
แผนกำร
ปฏิบัติงำน
ประจำปีไม่
สำเร็จ

- จัดส่ง
เจ้ำหน้ำที่เข้ำ
รับกำร
ฝึกอบรมไม่
เป็นไปตำม
แผนงำน

- ไม่มีระบบ
ประเมินผล
กำร
ฝึกอบรม

ควำมเสี่ยงตำมมิติธรรมำภิบำลที่เกีย่ วข้อง
รับผิดชอบ
โปร่งใส
มีส่วนร่วม
กระจำย
อำนำจ
ไม่มีกำร
- ไม่มี
กำหนด
หลักเกณฑ์
ผู้รับผิดชอบ กำรจัดส่ง
ที่ชัดเจน
บุคลำกร
เข้ำรับกำร
อบรม

มุ่งเน้น
ฉันทำมติ
-
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3.2 กำรบริหำรควำมเสี่ยงหลักขององค์กร ตำมมำตรฐำน COSO
ควำมเสี่ยงหลักขององค์กรของปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยมีกำรพิจำรณำ วิสัยทัศน์
พันธกิจ ยุทธศำสตร์ ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน
(คพพ.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2559 เห็นชอบกำรทบทวนยุทธศำสตร์ 3 ปี ของ สพพ. (พ.ศ.25582560) แล้วนำมำระบุควำมเสี่ยงของโครงกำรที่ได้พิจำรณำว่ำมีนัยสำคัญในกำรปฏิบัติงำนในปี 2560
จำนวน 5 โครงกำร ประกอบด้วย (1) โครงกำรทบทวนยุทธศำสตร์กำรให้ควำมร่วมมือของ สพพ.
(Country Strategy) (2) โครงกำรศึกษำ/ประเมินโครงกำรที่มีศักยภำพสำหรับกำรให้ FA/TA ใน CLMV
ตำมแผนควำมร่วมมือฯ 3 ปี และกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน (3) โครงกำรให้
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน (4) โครงกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของ สพพ. เพื่อ
รองรับกำรออกตรำสำรหนี้ในอนำคต และ (5) โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรดำเนินงำน โดยมีปัจจัย
เสี่ยงแบ่งออกเป็นประเภทควำมเสี่ยง 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. 2560 สำมำรถสรุปควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ (S /O /F /C)
ที่อำจจะเกิดขึ้นกับโครงกำร/กิจกรรมที่มีนัยสำคัญ ได้ดังนี้
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(1) โครงกำรทบทวนยุทธศำสตร์กำรให้ควำมร่วมมือของ สพพ. (Country Strategy)
วัตถุประสงค์

- เพื่อทบทวน
Country Strategy
ให้เป็นปัจจุบันทั้ง
7 ประเทศ
- เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูล Country
Strategy ที่หำรือ
กับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องของทั้ง 7
ประเทศ

ความเสี่ยง

- กำรทบทวน
Country Strategy
ไม่แล้วเสร็จ ทั้ง
7 ประเทศ
- ไม่สำมำรถ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
Country Strategy
กับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องได้ครบ 7
ประเทศ

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ
ด้านกลยุทธ์นโยบาย
ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน
(S)
(O)
(F)
S1 กำรเปลี่ยนแปลง O1 ควำมล่ำช้ำในกำร
F1 กำรจัดสรร
ด้ำนนโยบำยและ
ติดต่อประสำนงำน
งบประมำณ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงหน่วยงำน
ไม่เพียงพอ
ระหว่ำงไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำน
S2 ประชำชนไทย
O2 โครงกำร
ไม่เข้ำใจภำรกิจกำร ไม่สอดคล้องกับกำร
ให้ควำมช่วยเหลือ
เปลี่ยนแปลงทำงสังคม
แก่ประเทศ
ในประเทศเพื่อนบ้ำน
เพื่อนบ้ำน

ด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบ (C)
C1 ควำมล่ำช้ำ/กำร
เปิดเผยข้อมูลอำจเกิดขึ้น
จำกกฎหมำยและ
กฎระเบียบต่ำงๆ
C2 กฎหมำยและ
กฎระเบียบอำจเป็น
อุปสรรคต่อขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน
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- เพื่อให้ควำม
ช่วยเหลือทำง
วิชำกำร (TA)
แก่ประเทศ
เพื่อนบ้ำน
ที่กระจำยตัว
ตำมมิติต่ำงๆ

ความเสี่ยง

ไม่มีกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำง
วิชำกำร

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ
ด้านกลยุทธ์นโยบาย
ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน
(S)
(O)
(F)
S1 รัฐบำลเปลี่ยน
O1 ประเทศเพื่อนบ้ำนมี F1 รัฐบำลมีงบประมำณ
นโยบำยกำรให้ควำม
ขั้นตอน/กระบวนกำร
จำกัดไม่สำมำรถจัดสรร
ช่วยเหลือแก่ประเทศ
พิจำรณำขอรับควำม
เงินงบประมำณได้ตำมที่
เพื่อนบ้ำนจำกเดิมเน้น ช่วยเหลือฯ หลำย
เสนอ และทำให้
- ASEAN
ขั้นตอนผ่ำนหลำย
โครงกำร TA ของ
- Infrastructure
หน่วยงำน หลำยระดับ สพพ. ไม่ได้รับกำร
- Connectivity
ทำให้ประเทศเพื่อนบ้ำน จัดสรรงบประมำณ
มีกำรจัดส่ง formal
request ล่ำช้ำ
S2 ปัญหำกำรเมือง
O2 สพพ. ปรับเปลี่ยน
F2 สพพ. ต้องใช้เงิน
ระหว่ำงประเทศ
วิธีกำรเสนอขอรับควำม สะสมซึ่งมีจำกัดในกำร
- ประเทศเพื่อนบ้ำน
ช่วยเหลือฯ จำกประเทศ ให้ควำมช่วยเหลือฯ
ชะลอ/ยุติกำรขอรับ
เพื่อนบ้ำนจำกเดิม
ควำมช่วยเหลือฯ
กำหนดให้ Executing
- สพพ. ชะลอ/ยุตกิ ำร Agency เป็นผู้เสนอ
ให้ควำมช่วยเหลือฯ
ขอรับควำมช่วยเหลือ
- ประเทศเพื่อนบ้ำน
เปลี่ยนเป็นให้ Ministry
ไม่จัดส่งเจ้ำหน้ำที่
of Finance (MOF) เป็น
เข้ำรับกำรถ่ำยทอด
หน่วยงำนที่เสนอขอรับ
ควำมรู้ฯ
ควำมช่วยเหลือ ส่งผลให้
- สพพ. ชะลอ/ยกเลิก
ตั้งแต่ปี 2558 ยังไม่มี
กำรจัดถ่ำยทอดควำมรู้ฯ formal request ขอรับ
ควำมช่วยเหลือทำง
วิชำกำรจำก MOF
S3 ประเทศเพื่อนบ้ำน O3 กระบวนกำรให้ TA F3 ไม่สำมำรถเจรจำ
ไม่มีนโยบำยขอรับ
ของ สพพ. จะเริ่มเมื่อ
ต่อรองรำคำได้ในกรอบ
ควำมช่วยเหลือจำก
- คพพ. ให้ควำม
วงเงินที่ได้รับอนุมัติ
สพพ.
เห็นชอบให้ TA โครงกำร (รำคำกลำง/
- ไม่จัดส่ง Formal
นั้นๆ แล้วประเทศ
งบประมำณ)
Request มำยัง สพพ. เพื่อนบ้ำนมี
formal request
- สำนักบริหำรโครงกำร
ทำกำร fact finding
และเสนอประเมินผล
โครงกำรเบื้องต้นต่อ
คพพ. เพื่อพิจำรณำ
อนุมัติ TA

ด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบ (C)
C1 ระเบียบพัสดุของ สพพ.ฯ
ไม่ชัดเจน แต่ คพพ. มีมติให้
ใช้ระเบียบเดิมไปพลำงก่อน
จนกว่ำรัฐบำลจะประกำศใช้
พรบ. จัดซื้อจัดจ้ำง (ฉบับ
ใหม่) ซึ่งจะบังคับใช้ทุก
หน่วยงำนของรัฐ

C2 รัฐบำลอยู่ระหว่ำงยกร่ำง
พรบ. จัดซื้อจัดจ้งฯ สำหรับ
ใช้บังคับทุกหน่วยงำน (รวม
สพพ.)

C3 กำรจ้ำงที่ปรึกษำต้องลง
ระบบ e-GP ซึ่งระบบ
ไม่สอดรับกับกระบวนกำร
จ้ำงที่ปรึกษำ ระบบ e-GP
จะมีควำมเหมำะสำหรับกำร
จัดซื้อ
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เพื่อให้ควำม
ช่วยเหลือทำง
วิชำกำร (TA)
แก่ประเทศ
เพื่อนบ้ำน
ที่กระจำยตัว
ตำมมิติต่ำงๆ

ความเสี่ยง

ไม่มีกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำง
วิชำกำร

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ
ด้านกลยุทธ์นโยบาย
ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน
(S)
(O)
(F)
S4 สพพ. เปลี่ยน
O4 กระบวนกำรให้ TA
นโยบำยในกำรให้ควำม ภำยใต้ควำมรับผิดชอบ
ช่วยเหลือแก่ประเทศ
ของสำนักควำมช่วยเหลือ
เพื่อนบ้ำน โดยให้ควำม ทำงวิชำกำร (สวช.) ต้อง
ช่วยเหลือมีกำรกระจำย ดำเนินกำรหลำยขั้นตอน
ตัวตำมสำขำ/ประเทศ ในรูปของคณะกรรมกำร/
ต่ำงๆ แต่ประเทศ
คณะทำงำน และ
เพื่อนบ้ำนยังคงมีควำม ต้องได้รับควำมเห็นชอบ
ต้องกำรขอรับควำม
จำกผู้มีอำนำจอนุมัติ เช่น
ช่วยเหลือฯ ทำงด้ำน
- กำรยกร่ำง TOR
ถนน
(คณะทำงำน/คพพ./
ประเทศเพื่อนบ้ำน)
- กำรจ้ำงที่ปรึกษำ
(คณะกรรมกำร/คพพ.)
- กำรกำกับและตรวจรับ
ผลกำรศึกษำ
(คณะกรรมกำร/คพพ./
ประเทศเพื่อนบ้ำน/
รมว.กค.)
O5 กำรยกร่ำง TOR
- หน่วยงำนภำยนอก
ไม่จัดส่งผู้แทนเข้ำร่วมใน
คณะกรรมกำร/
คณะทำงำน
- ผู้แทนติดภำรกิจไม่
สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้
- แปลร่ำง TOR เป็น
ภำษำอังกฤษ ซึ่งต้อง
อำศัยทักษะทำงด้ำน
เทคนิควิศวกรรม
- ประเทศเพื่อนบ้ำน
ไม่เห็นชอบร่ำง TOR
- คพพ. ไม่เห็นชอบร่ำง
TOR/ กรอบวงเงิน /
วิธีกำรจ้ำงที่ปรึกษำ

ด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบ (C)
C4 สัญญำจ้ำงที่ปรึกษำ
ไม่ชัดเจนต้องมีกำรตีควำม/
แก้ไขสัญญำ
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ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์นโยบาย
(S)

เพื่อให้ควำม
ช่วยเหลือทำง
วิชำกำร (TA)
แก่ประเทศ
เพื่อนบ้ำน
ที่กระจำยตัว
ตำมมิติต่ำงๆ

ไม่มีกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำง
วิชำกำร

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ
ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน
(O)
(F)
O6 กำรจ้ำงที่ปรึกษำ
- หน่วยงำนภำยนอกไม่
จัดส่งผู้แทนเข้ำร่วมใน
คณะกรรมกำร/
คณะทำงำน
- ผู้แทนติดภำรกิจไม่
สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้
-ที่ปรึกษำไม่จัดส่ง
ข้อเสนอฯ/จัดส่งน้อยรำย
(ไม่เกิน 6 รำย)
- กำรประเมินข้อเสนอฯ
ไม่โปร่งใสเกิดข้อ
ร้องเรียน
- คพพ. ไม่เห็นชอบ
ผลกำรจ้ำงที่ปรึกษำ
- ไม่สำมำรถลงนำม
ในสัญญำฯ ได้ภำยใน
ระยะเวลำทีก่ ำหนด
O7 กำกับและตรวจรับฯ
- หน่วยงำนภำยนอก
ไม่จัดส่งผู้แทนเข้ำร่วมใน
คณะกรรกมำร/
คณะทำงำน
- ผู้แทนติดตำมภำรกิจ
ไม่สำมำรถเข้ำร่วม
ประชุมได้
- ประเทศเพื่อนบ้ำน
ไม่ให้ควำมร่วมมือในกำร
จัดเก็บข้อมูลของ
ที่ปรึกษำ/ไม่สนับสนุน
ข้อมูลให้แก่ที่ปรึกษำ/ไม่
อำนวยควำมสะดวกใน
กำรเข้ำพื้นที่ของที่
ปรึกษำ (ชนกลุ่มน้อย/
พื้นที่อิทธิพล/โรค
ระบำด/ทุรกันดำร)

ด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบ (C)
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ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์นโยบาย
(S)

เพื่อให้ควำม
ช่วยเหลือทำง
วิชำกำร (TA)
แก่ประเทศ
เพื่อนบ้ำน
ที่กระจำยตัว
ตำมมิติต่ำงๆ

ไม่มีกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำง
วิชำกำร

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ
ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน
(O)
(F)
- ที่ปรึกษำส่งงำนล่ำช้ำ/
แก้ไขงำนไม่ครบถ้วน
ตำม TOR ทำให้งำนไม่
แล้วเสร็จภำยใน
ระยะเวลำทีก่ ำหนดต้อง
ขยำยสัญญำฯ
- ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยเงิน
ได้ตำมประมำณกำรที่ตั้ง
ไว้ (กระทบยอดเบิกจ่ำย
รวมของ สพพ./KPI)
- ประเทศเพื่อนบ้ำน/
คพพ. ขอให้ศึกษำ
เพิ่มเติมกว่ำขอบเขตที่
กำหนดไว้ใน TOR ส่งผล
ต่อระยะเวลำในกำร
ปฏิบัติงำนของที่ปรึกษำ
- ประเทศเพื่อนบ้ำน/
คพพ./รมว.กค.
ไม่เห็นชอบผลกำรศึกษำ
O8 สพพ. ไม่สำมำรถ
กำกับกำรดำเนินงำนของ
ปท.พบ. ภำยใต้กำรให้
ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงิน ให้เป็นไปตำม
ผลกำรศึกษำ
(วิศวกรรม/สิ่งแวดล้อม)

ด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบ (C)
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จัดถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่
เจ้ำหน้ำที่
ประเทศ
เพื่อนบ้ำน

ความเสี่ยง

ไม่สำมำรถจัด
ถ่ำยทอดควำมรู้
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ประเทศ
เพื่อนบ้ำนได้

ด้านกลยุทธ์นโยบาย
(S)
S5 สพพ. มีนโยบำย
บูรณำกำรควำมร่วมมือ
ในกำรจัดถ่ำยทอด
ควำมรู้ฯ กับหน่วยงำน
ภำยนอก

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ
ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน
(O)
(F)
O9 เหตุฉุกเฉินที่คำด
F4 รัฐบำลมีงบประมำณ
ไม่ถึง อำทิ ภัยพิบัติ
จำกัดไม่สำมำรถจัดสรร
สงครำมกลำงเมือง
เงินงบประมำณได้ตำมที่
กำรจลำจล กำรประท้วง เสนอ ทำให้กำรจัด
กำรก่อกำรร้ำย
ถ่ำยทอดควำมรู้ฯ ไม่ได้
รัฐประหำร ส่งผลให้
รับจัดสรรงบประมำณ
เจ้ำหน้ำที่ประเทศ
เพื่อนบ้ำนยกเลิกกำร
เดินทำงกระทันหัน
O10 ระยะเวลำในกำร
F5 สพพ. ต้องใช้เงิน
ประสำนงำนมีจำกัด
สะสมซึ่งมีจำกัดในกำร
อำทิ
จัดถ่ำยทอดควำมรู้ฯ
- กำรประสำนวิทยำกร
กำรจองบัตรโดยสำร
เครื่องบิน กำรจองที่พัก
กำรจองรถโดยสำร
- สพพ. จัดส่งหนังสือ
เชิญเข้ำร่วมกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ฯ ล่ำช้ำ
- ประเทศเพื่อนบ้ำน
จัดส่งผู้แทนเข้ำร่วมกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ฯ ล่ำช้ำ
- สพพ. กำหนดให้จัดส่ง
หนังสือเชิญประเทศ
เพื่อนบ้ำนเข้ำร่วม
ถ่ำยทอดควำมรู้ฯ ไปยัง
MOF เพื่อเป็นตัวกลำง
ในกำรประสำน (ยกเว้น
รำชอำณำจักรภูฏำนให้
จัดส่งไปสถำนทูต และ
เวียดนำมให้จัดส่งไป
กระทรวงวำงแผนและ
กำรลงทุน
- เกิดควำมล่ำช้ำในกำร
พิจำรณำจัดส่งผู้แทน
จำกประเทศเพื่อนบ้ำน
เนื่องจำกต้องใช้
ระยะเวลำในกำรส่งเรื่อง
ไปยังหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง

ด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบ (C)
C5 กฎระเบียบของสำยกำร
บิน/โรงแรม/กำรประกัน
เดินทำง ที่ไม่สำมำรถคืนเงิน
ได้หำกเจ้ำหน้ำที่ประเทศ
เพื่อนบ้ำนไม่สำมำรถ
เดินทำงมำได้ / มี
ค่ำธรรมเนียมในกำรยกเลิก
กำรจอง
C6 ระเบียบ สพพ. ที่
เกี่ยวข้องไม่เอื้ออำนวยต่อ
กำรจัดถ่ำยทอดควำมรู้ฯ ใน
กรุงเทพฯ /ต่ำงจังหวัดที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยว
(ค่ำที่พัก/ ค่ำอำหำร
กลำงวัน/ค่ำอำหำรว่ำง/
ค่ำอำหำรเย็น)
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วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์นโยบาย
(S)

จัดถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่
เจ้ำหน้ำที่
ประเทศ
เพื่อนบ้ำน

ไม่สำมำรถจัด
ถ่ำยทอดควำมรู้
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ประเทศ
เพื่อนบ้ำนได้

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ
ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน
(O)
(F)
- ผู้ได้รับมอบหมำยให้
เข้ำร่วมกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ฯ ได้รับข้อมูล
ไม่ครบถ้วน
O11 เจ้ำหน้ำทีป่ ระเทศ
เพื่อนบ้ำนเกิดเหตุฉุกเฉิน
(ขึ้นเครื่องบินไม่ทัน/ลืม
หนังสือเดินทำง/ป่วย)
ทำให้ไม่สำมำรถเดิน
ทำงเข้ำรับกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ฯ ได้ตำมกำหนด
หรือยกเลิกกำรเดินทำง
O12 ช่วงระยะเวลำจัด
อบรมเป็นช่วงฤดูกำล
ท่องเที่ยวส่งผลให้
ค่ำใช้จ่ำยสูง / ไม่
สำมำรถสำรองบัตร
โดยสำรเครื่องบินตำม
กำหนดเวลำ / ไม่
สำมำรถสำรองห้องพักได้
ในอัตรำที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบฯ
O13 หน่วยงำนภำยนอก
ไม่สะดวกในกำรจัด
ถ่ำยทอดควำมรู้ ร่วมกับ
สพพ. / วิทยำกรไม่
สะดวกในช่วงระยะเวลำ
ที่กำหนด ส่งผลให้ต้อง
ปรับระยะเวลำกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ฯ
- ไม่สำมำรถตกลงใน
รำยละเอียดเกีย่ วกับ
หลักสูตรที่ต้องกำรจัด
ถ่ำยทอดควำมรู้ฯ ได้

ด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบ (C)
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(3) โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินกับประเทศเพื่อนบ้ำนตำมผลกำรศึกษำที่เหมำะสม
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ควำม
ช่วยเหลือทำง
กำรเงินแก่
ประเทศเพื่อนบ้ำน
ตำมแผนควำม
ร่วมมือฯ 3 ปี

ความเสี่ยง

ไม่มีกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำง
กำรเงิน

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ
ด้านกลยุทธ์นโยบาย
ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน
(S)
(O)
(F)
S1 กำรเปลี่ยนแปลง
O1 ไม่มีกำรติดตำม
F1 กำรจัดสรรวงเงิน
นโยบำยด้ำนควำม
โครงกำรที่อยู่ระหว่ำง
สำหรับกำรเบิกจ่ำยใน
ร่วมมือระหว่ำงประเทศ ดำเนินกำร
กำรทำโครงกำรไม่
และควำมสัมพันธ์
เหมำะสมกับผลผลิตที่
ระหว่ำงประเทศ
ได้ในแต่ละครั้ง
S2 โครงกำรไม่
O2 โครงกำรถูกยกเลิก F2 กำรดำเนินงำน
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ อันเนื่องมำกจำกเกิดเหตุ ล่ำช้ำไม่เป็นไปตำม
ประเทศไทย ไม่มีผลใน สุดวิสัยในระหว่ำงกำร
แผนงำนในสัญญำจ้ำง
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ ดำเนินโครงกำร เช่น ภัย ส่งผลให้กำรเบิก
หรือไม่ก่อให้เกิด
ธรรมชำติ สงครำมกลำง จ่ำยเงินโครงกำรและที่
ประโยชน์ตำมนโยบำย เมือง เป็นต้น
ปรึกษำล่ำช้ำ
S3 ควำมคิดเห็นที่
O3 ผู้รับควำมช่วยเหลือ F3 ผู้รับเหมำและที่
แตกต่ำงกันของ
ดำเนินกำรนอกเหนือ
ปรึกษำจ่ำยเงินมำกกว่ำ
หน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง
ขอบเขตของโครงกำรที่ ประมำณกำรเบิกจ่ำย
ทำให้กำรดำเนินงำน
กำหนดไว้
ที่ตั้งไว้
ล่ำช้ำ
S4 ผู้ขอรับควำม
O4 กำรเบิกจ่ำยเงินไม่
F4 ผู้รับเหมำและที่
ช่วยเหลือไม่จัดส่ง
เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ปรึกษำล้มละลำย/
Formal Request
(94%) หรือไม่เสร็จ
ปัญหำทำงกำรเงิน/ขำด
มำยัง สพพ.
ภำยในกำหนดเวลำ
บุคลำกรที่มีควำม
(7 วันทำกำร)
เชี่ยวชำญ

ด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบ (C)
C1 กระบวนกำรจัดหำ
ผู้รับเหมำและที่ปรึกษำของ
ผู้รับควำมช่วยเหลือไม่
ถูกต้องตำมขั้นตอนและไม่
โปร่งใส
C2 เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนไม่
สอดคล้องกับวิธกี ำร
แนวทำง และขั้นตอนกำร
ปฏิบัติที่กำหนดไว้ใน
ข้อบังคับ
C3 เจ้ำหน้ำที่ไม่ได้ศึกษำ
กฎหมำยและกฎระเบียบ
ของประเทศผู้รับควำม
ช่วยเหลือ
C4 ประเทศเพื่อนบ้ำนที่รับ
ควำมช่วยเหลือมีกำร
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบซึ่ง
ขัดต่อแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนของ สพพ.

(4) กำรบริหำรเงินทุนให้มีสภำพคล่องเพียงพอสำหรับใช้จ่ำยของ สพพ.
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์นโยบาย
(S)

เพื่อให้ สพพ. มี
สภำพคล่อง
เพียงพอสำหรับ
ใช้จ่ำยใน
ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560

สพพ. ขำด
สภำพคล่อง
ในกำรใช้จ่ำย
ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ
ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน
(O)
(F)
F1 ไม่สำมำรถกู้เงินจำก
สถำบันกำรเงินเพื่อ
รองรับโครงกำรตำมมติ
คณะรัฐมนตรีได้

ด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบ (C)
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(5) โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์นโยบาย
(S)

1. เพื่อ
ส่งเสริมกำร
พัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถ
ของเจ้ำหน้ำที่
สพพ.
2. เพื่อ
ยกระดับ
เจ้ำหน้ำที่ให้
ปฏิบัติงำน
แบบมืออำชีพ

เจ้ำหน้ำที่ไม่ได้ S1 หลักสูตรกำร
รับกำรส่งเสริม พัฒนำบุคลำกรไม่
กำรพัฒนำ
สอดคล้องกับงำน
ควำมรู้
ควำมสำมำรถ
และกำร
ปฏิบัติงำน
แบบมืออำชีพ

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ
ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน
(O)
(F)

ด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบ (C)
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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 คูณกับ โอกำส ซึ่งสรุปได้ดังนี้
(1) เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ
(1.1) ผลกระทบเชิงปริมำณ
- ด้ำนกำรเงิน
ระดับ ควำมรุนแรงของผลกระทบ
5
สูงมำก
4
สูง
3
ปำนกลำง
2
น้อย
1
น้อยมำก

คำอธิบำย
ควำมเสียหำยเป็นวงเงินเกินกว่ำ 7 แสนบำท
ควำมเสียหำยเป็นวงเงินมำกกว่ำ 5-7 แสนบำท
ควำมเสียหำยเป็นวงเงินมำกกว่ำ 3-5 แสนบำท
ควำมเสียหำยเป็นวงเงินมำกกว่ำ 1--3 แสนบำท
ควำมเสียหำยเป็นวงเงินน้อยกว่ำ 1 แสนบำท

(1.2) ผลกระทบเชิงคุณภำพ
- ด้ำนเวลำ
ระดับ ควำมรุนแรงของผลกระทบ
5
สูงมำก
4
สูง
3
ปำนกลำง
2
น้อย
1
น้อยมำก

คำอธิบำย
ทำให้เกิดควำมล่ำช้ำของโครงกำรมำกกว่ำ 4 เดือน
ทำให้เกิดควำมล่ำช้ำของโครงกำรมำกว่ำ 3 เดือน ถึง 4 เดือน
ทำให้เกิดควำมล่ำช้ำของโครงกำรมำกว่ำ 2 เดือน ถึง 3 เดือน
ทำให้เกิดควำมล่ำช้ำของโครงกำรมำกว่ำ 1 เดือน ถึง 2 เดือน
ทำให้เกิดควำมล่ำช้ำของโครงกำร ไม่เกิน 1 เดือน

- ด้ำนชื่อเสียงขององค์กร
ระดับ ควำมรุนแรงของผลกระทบ
5
สูงมำก
4
สูง
3
ปำนกลำง
2
น้อย
1
น้อยมำก

คำอธิบำย
มีกำรเผยแพร่ข่ำวในวงกว้ำงทั้งในหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์
มีกำรเผยแพร่ข่ำวทั้งหนังสือพิมพ์และวิทยุ
มีกำรเผยแพร่ข้ำวเฉพำะหนังสือพิมพ์
มีกำรเผยแพร่ข่ำวในวงจำกัด
ไม่มีกำรเผยแพร่ข่ำว
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- ด้ำนผู้รับบริกำร
ระดับ ควำมรุนแรงของผลกระทบ
5
สูงมำก
4
สูง
3
ปำนกลำง
2
น้อย
1
น้อยมำก

คำอธิบำย
ผู้รับบริกำรมีระดับควำมพึงพอใจ น้อยกว่ำ ร้อยละ 20
ผู้รับบริกำรมีระดับควำมพึงพอในระหว่ำง ร้อยละ 20-39
ผู้รับบริกำรมีระดับควำมพึงพอในระหว่ำง ร้อยละ 40-59
ผู้รับบริกำรมีระดับควำมพึงพอในระหว่ำง ร้อยละ 60-69
ผู้รับบริกำรมีระดับควำมพึงพอใจ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

- ด้ำนกำรดำเนินงำน
ระดับ ควำมรุนแรงของผลกระทบ
5
สูงมำก
4
สูง
3
ปำนกลำง
2
น้อย
1
น้อยมำก

คำอธิบำย
ดำเนินงำนสำเร็จตำมแผนน้อยกว่ำ ร้อยละ 60
ดำเนินงำนสำเร็จตำมแผนระหว่ำง ร้อยละ 60-70
ดำเนินงำนสำเร็จตำมแผนระหว่ำง ร้อยละ 71-80
ดำเนินงำนสำเร็จตำมแผนระหว่ำง ร้อยละ 81-90
ดำเนินงำนสำเร็จตำมแผนมำกกว่ำ ร้อยละ 90

- ด้ำนควำมปลอดภัยของบุคลำกร
ระดับ ควำมรุนแรงของผลกระทบ
5
สูงมำก
4
สูง
3
ปำนกลำง
2
น้อย
1
น้อยมำก

คำอธิบำย
มีบุคลำกรได้อันตรำยถึงขั้นเสียชีวติ
มีบุคลำกรได้รับบำดเจ็บสำหัสถึงขั้นพักงำน
มีบุคลำกรได้รับบำดเจ็บสำหัสถึงขึ้นหยุดงำน
มีบุคลำกรได้รับบำดเจ็บรุนแรงต้องรักษำตัวที่โรงพยำบำล
ไม่มีกำรบำดเจ็บรุนแรงหรือได้รับบำดเจ็บเล็กน้อย

- ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระดับ ควำมรุนแรงของผลกระทบ
5
สูงมำก
4

สูง

3

ปำนกลำง

2

น้อย

1

น้อยมำก

คำอธิบำย
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) ที่สำคัญเกิดควำมเสียหำย
และทำให้กำรดำเนินงำนหยุกชะงักนำนเกินกว่ำ 5 วันทำกำร
ระบบ IT ที่สำคัญเกิดควำมเสียหำยและทำให้กำรดำเนินงำน
หยุกชะงัก 2-5 วัน
ระบบ IT ที่สำคัญเกิดควำมเสียหำยและทำให้กำรดำเนินงำน
หยุกชะงักมำกกว่ำ 4 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ระบบ IT ที่สำคัญเกิดควำมเสียหำยและทำให้กำรดำเนินงำน
หยุกชะงัก 1-4 ชั่วโมง
ระบบ IT มีปัญหำและเกิดควำมสูญเสียเพียงเล็กน้อย
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(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
ควบคุมควำมเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำยและควำมเสี่ยงในกำร
ปฏิบัติงำนลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ระดับทีไ่ ม่สำมำรถยอมรับได้และมีควำมจำเป็นต้องรีบเร่งบริหำรจัดกำร
ควำมเสีย่ งโดยมีแผนงำนหรือมำตรกำรดำเนินงำนเพื่อควบคุมหรือแก้ไข
ปัญหำที่เกิดขึ้นโดยใกล้ชดิ และรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำยและ
ควำมเสีย่ งในกำรปฏิบตั ิงำนและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยเร็ว

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
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จำกผลกำรระบุควำมเสี่ยงของโครงกำรที่มีนัยสำคัญ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ตำมที่ปรำกฏในขั้นตอน
ที่ 3 ซึง่ เมื่อนำผลประเมินระดับควำมเสี่ยงของแต่ละด้ำนมำพิจำรณำถึงผลกระทบและควำมถี่ที่จะเกิดขึ้น
ตำมหลักเกณฑ์ที่กล่ำวข้ำงต้น (ขั้นตอนที่ 4) สรุปได้ดังนี้
(1) โครงกำรทบทวนยุทธศำสตร์กำรให้ควำมร่วมมือของ สพพ. (Country Strategy)
ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุที่อาจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส

S1 กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนนโยบำยและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำน
S2 ประชำชนไทยไม่เข้ำใจภำรกิจกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
O1 ควำมล่ำช้ำในกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำน
O2 โครงกำรไม่สอดคล้องกับกำรเปลีย่ นแปลงทำงสังคมในประเทศเพื่อนบ้ำน
F1 กำรจัดสรรงบประมำณ ไม่เพียงพอ
C1 ควำมล่ำช้ำ/กำรเปิดเผยข้อมูลอำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำยและ
กฎระเบียบต่ำงๆ
C2 กฎหมำยและกฎระเบียบอำจเป็นอุปสรรคต่อขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

4

ระดับความเสี่ยง

2

8
ปำนกลำง

4

4

3
3

16

3
3

3
3

9
9

3
2

9
6

สูง
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง

3

3

9
ปำนกลำง

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง
โครงการทบทวนยุทธศาสตร์การให้ความร่วมมือของ สพพ. (Country Strategy)
ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้ )

ผลกระทบ (ความรุนแรง)

Risk Assessment Matrix

สูงมาก

5

สูง

4

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

1

2

3

4

5

S1

S2
O1, O2,

ปานกลาง

3

C1

F1,
C2

น้อย

2

น้อยมาก

1
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(2) โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนและกำรจัดถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส

S1 รัฐบำลเปลี่ยนนโยบำยกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
S2 ปัญหำกำรเมืองระหว่ำงประเทศ
S3 ผู้ขอรับควำมช่วยเหลือไม่จัดส่ง Fomal Request มำยัง สพพ.
S4 สพพ. มีนโยบำยในกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนให้กระจำย
ตัวตำมมิติต่ำงๆ ทั้งในเชิงสำขำ และประเทศผู้รับควำมช่วยเหลือ แต่ ปท.พบ.
ยังคงมีควำมต้องกำรขอรับควำมช่วยเหลือทำงด้ำนถนน (ปัจจัยภำยนอก)
S5 สพพ. มีนโยบำยบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรจัดถ่ำยทอดควำมรู้ฯ กับ
หน่วยงำนภำยนอก
O1 ประเทศเพื่อนบ้ำนมีขั้นตอน/กระบวนกำรพิจำรณำขอรับควำมช่วยเหลือฯ
หลำยขั้นตอน ผ่ำนหลำยหน่วยงำน หลำยระดับ (ปัจจัยภำยนอก)
O2 สพพ. ปรับเปลี่ยนวิธีกำรเสนอขอรับควำมช่วยเหลือฯ จำกประเทศเพื่อน
บ้ำน (เปลี่ยนจำก Executing Agency เป็น MOF)
O3 กระบวนกำรให้ TA ของ สวช. จะเริม่ เมื่อ คพพ. เห็นชอบให้ TA
โครงกำรนั้นๆ แล้ว ซึ่งนำเสนอโดย สบค. ภำยหลังจำกประเทศเพื่อนบ้ำนมี
formal request มำแล้ว จะทำกำร fact finding และเสนอประเมินผล
โครงกำรเบื้องต้นต่อ คพพ. เพื่อพิจำรณำอนุมัติ TA (ปัจจัยภำยนอก)
O4 กระบวนกำรให้ TA ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของ สวช. ต้องดำเนินกำร
หลำยขั้นตอน ในรูปของคณะกรรมกำร/คณะทำงำน และต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกผู้มีอำนำจอนุมัติ
O5 กำรยกร่ำง TOR
O6 กำรจ้ำงที่ปรึกษำ
O7 กำรกับและตรวจรับผลกำรศึกษำฯ
O8 สพพ. ไม่สำมำรถกำกับกำรดำเนินงำนของ ปท.พบ. ภำยใต้กำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน ให้เป็นไปตำมผลกำรศึกษำ (วิศวกรรม/สิ่งแวดล้อม)
O9 เจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำนยกเลิกกำรเดินทำงกะทันหัน
O10 ระยะเวลำในกำรประสำนงำนมีจำกัด
O11 สพพ. กำหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประเทศเพื่อนบ้ำนเข้ำร่วมถ่ำยทอด
ควำมรู้ไปยัง MOF เพื่อเป็นตัวกลำงในกำรประสำน (ยกเว้นภูฏำนให้จัดส่งไป
สถำนทูต และเวียดนำมให้ส่งไปกระทรวงวำงแผนและกำรลงทุน) ทำให้
สพพ. ได้รับข้อมูลล่ำช้ำและไม่ครบถ้วน
O12 ช่วงระยะเวลำกำรจัดอบรมเป็นช่วงกำรท่องเที่ยวส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำยสูง/
ไม่สำมำรถสำรองบัตรโดยสำรเครื่องบินหรือห้องพักได้
O13 หน่วยงำนภำยนอกไม่สะดวกในกำรจัดถ่ำยทอดควำมรู้ฯ ร่วมกับ สพพ.
/วิทยำกรไม่สะดวกในช่วงระยะเวลำทีก่ ำหนด

ระดับความเสี่ยง

5
5
5
5

1
1
5
5

5
5
25
25

ปำนกลำง
ปำนกลำง
สูงมำก
สูงมำก

5

1

5

ปำนกลำง

4

5

20

สูงมำก

1

5

5

ปำนกลำง

5

5

25

สูงมำก

1

5

5

ปำนกลำง

1
1
1
5

5
5
5
5

5
5
5
25

ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง
สูงมำก

5
3
4

1
3
5

5
9
20

ปำนกลำง
ปำนกลำง
สูงมำก

3

3

9

ปำนกลำง

4

2

8

ปำนกลำง
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ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส

F1 รัฐบำลมีงบประมำณจำกัด ไม่สำมำรถจัดสรรเงินงบประมำณได้ตำมที่
เสนอ
F2 สพพ. ต้องใช้เงินสะสมซึ่งมีจำกัดในกำรให้ควำมช่วยเหลือฯ และกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำน
F3 ไม่สำมำรถเจรจำต่อรองรำคำได้ในกรอบวงเงินทีได้รับอนุมัติ (รำคำกลำง/
งบประมำณ)
C1 ระเบียบพัสดุของ สพพ.ฯ ไม่ชัดเจน แต่ คพพ. มีมติให้ใช้ระเบียบเดิมไป
พลำงก่อนจนกว่ำรัฐบำลจะประกำศใช้ พรบ. จัดซื้อจัดจ้ำง (ฉบับใหม่) ซึ่งจะ
บังคับใช้ทุกหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งรัฐบำลอยู่ระหว่ำงกำรยกร่ำง พรบ. จัดซื้อจัด
จ้ำงฯ
C2 กำรจ้ำงที่ปรึกษำต้องลงระบบ e-GP ซึ่งระบบไม่สอดรับกับกระบวนกำร
จ้ำงที่ปรึกษำ (ปัจจัยภำยนอก)
C3 สัญญำจ้ำงที่ปรึกษำไม่ชัดเจนต้องมีกำรตีควำม/ แก้ไขสัญญำ
C4 กฎระเบียบของสำยกำรบิน โรงแรม กำรประกันเดินทำง ที่ไม่สำมำรถคืน
เงินได้หำกเจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำนไม่สำมำรถเดินทำงมำได้ หรือมี
ค่ำธรรมเนียมในกำรยกเลิกกำรจอง
C5 ระเบียบ สพพ. ที่เกีย่ วข้องไม่เอื้ออำนวยต่อกำรจัดถ่ำยทอดควำมรู้ฯ ใน
กรุงเทพ/ต่ำงจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ระดับความเสี่ยง

1

5

5

ปำนกลำง

1

5

5

ปำนกลำง

3

1

3

ต่ำ

5

5

25

สูงมำก

5

5

25

สูงมำก

3
2

3
2

9
4

ปำนกลำง
ปำนกลำง

4

5

20

สูงมำก

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง
โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
และการถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน
ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้ )
Risk Assessment Matrix

สูงมาก

5

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

1
S1,S2,S6,

2

3

4

5
S3,S4

O8

O2,O3,O4,O5,O6,O7

ผลกระทบ (ความรุนแรง)

C1,C2,C3

สูง

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

O12

O1

O10,
C5

O9,O11,

F3

C3
C4
O2,O4,O5,O6,O7,
F1,F2
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(3) โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินกับประเทศเพื่อนบ้ำนตำมผลกำรศึกษำที่เหมำะสม
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส

ระดับความเสี่ยง

S1 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
S2 โครงกำรไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ประเทศไทยไม่มีผลในกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์หรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ตำมนโยบำย
S3 ควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกันของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทำให้กำร
ดำเนินงำนล่ำช้ำ
S4 ผู้ขอรับควำมช่วยเหลือไม่จัดส่ง Fomal Request มำยัง สพพ.
O1 ไม่มีกำรติดตำมโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

5
5

1
1

5
5

ปำนกลำง
ปำนกลำง

4

1

4

ปำนกลำง

5
5

3
2

15
10

สูง
สูง

O2 โครงกำรถูกยกเลิกอันเนื่องจำกเกิดเหตุสุดวิสัยในระหว่ำงกำรดำเนิน
โครงกำร เช่น ภัยธรรมชำติ สงครำมกลำงเมือง เป็นต้น
O3 ผู้รับควำมช่วยเหลือดำเนินกำรนอกเหนือขอบเขตของโครงกำรที่
กำหนดไว้
O4 กำรเบิกจ่ำยเงินไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย (94%) หรือไม่เสร็จภำยใน
กำหนดเวลำ (7 วันทำกำร)
F1 กำรจัดสรรเงินสำหรับเบิกจ่ำยในกำรทำโครงกำรไม่เหมำะสมกับ
ผลผลิตที่ได้ในแต่ละครั้ง
F2 กำรดำเนินงำนล่ำช้ำ ไม่เป็นไปตำมแผนงำนในสัญญำจ้ำง ส่งผลให้
กำรเบิกจ่ำยโครงกำรและที่ปรึกษำล่ำช้ำ
F3 ผู้รับเหมำและที่ปรึกษำเบิกจ่ำยเงินมำกกว่ำประมำณกำรเบิกจ่ำยที่ตั้งไว้

5

1

5

ปำนกลำง

3

3

9

ปำนกลำง

3

3

9

ปำนกลำง

3

3

9

ปำนกลำง

4

3

12

สูง

3

3

9

ปำนกลำง

F4 ผู้รับเหมำและที่ปรึกษำล้มละลำย/ปัญหำทำงกำรเงิน/ขำดบุคลำกรที่
มีควำมเชี่ยวชำญ
C1 กระบวนกำรจัดหำผู้รับเหมำและที่ปรึกษำของผู้รับควำมช่วยเหลือไม่
ถูกต้องตำมขั้นตอนและไม่โปร่งใส
C2 เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนไม่สอดคล้องกับวิธีกำร แนวทำง และขั้นตอนกำร
ปฏิบัติที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
C3 เจ้ำหน้ำที่ไม่ได้ศึกษำกฎหมำยและกฎระเบียบของประเทศผู้รับควำม
ช่วยเหลือ
C4 ประเทศเพื่อนบ้ำนที่รับควำมช่วยเหลือมีกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
ซึ่งขัดต่อแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของ สพพ.

4

2

8

ปำนกลำง

4

2

8

ปำนกลำง

4

2

8

ปำนกลำง

4

2

8

ปำนกลำง

5

3

15

สูง
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ภาพแผนภูมิความเสี่ยง
โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศเพื่อนบ้านตามผลการศึกษาที่เหมาะสม
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,S2,
O2
S3

O1
F4,
C1,C2,C3

S4,
C4
F2
O3, O4,
F1, F3

ระดับของความเสีย่ ง
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(4) กำรบริหำรเงินทุนให้มีสภำพคล่องเพียงพอสำหรับใช้จ่ำยของ สพพ.
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส

F1 ไม่สำมำรถกู้เงินจำกสถำบันกำรเงินเพื่อรองรับโครงกำรตำมมติ
คณะรัฐมนตรีได้

5

5

ระดับความเสี่ยง
25

สูงมำก

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง
การบริหารเงินทุนให้มีสภาพคล่องเพียงพอสาหรับใช้จ่ายของ สพพ.
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
F1

ระดับของความเสีย่ ง
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(5) โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส

S1 หลักสูตรกำรพัฒนำบุคคลำกรไม่สอดคล้องกับงำน

4

3

ระดับความเสี่ยง
12

สูง

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
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

ระดับของความเสีย่ ง
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ขั้นตอนที่ 5 และ 6 การเลือกวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงและการกาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง
สำหรับแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำรที่มีระดับควำมเสี่ยงสูงมำก และระดับควำมเสี่ยงสูงที่ต้องกำหนดมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงของโครงกำรที่มี
นัยสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 สรุปได้ดังนี้
(1) โครงกำรทบทวนยุทธศำสตร์กำรให้ควำมร่วมมือของ สพพ. (Country Strategy) มีเหตุกำรณ์ที่คำดว่ำจะเกิดควำมเสี่ยงในระดับสูง
ประเภทของความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ

การประเมินความเสี่ยง

วิธีบริหารจัดการ
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส ระดับความเสี่ยง
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : ร่วมมือกับองค์กรภำครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมในภูมภิ ำค
ควำมเสีย่ งด้ำนกลยุทธ์
S2 ประชำชนไทยไม่เข้ำใจ
4
4
16
สูง
ลด
1. จัดประชุมร่วมกับ Stakeholder รวมทัง้ ประชำชนใน
นโยบำย (S)
ภำรกิจกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่
ระดับควำมเสี่ยง และต่ำงประเทศ เพื่อเผยแพร่ผลงำน ทิศทำงยุทธศำสตร์
ประเทศเพื่อนบ้ำน
และนโยบำยของ สพพ.

2. จัดงำนสัมมนำเผยแพร่ผลงำนศึกษำผลประโยชน์/
ผลกระทบของโครงกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินที่แล้ว
เสร็จ (โครงกำร ASEM Summit ครั้งที่ 9 สปป.ลำว)
- เชิญผู้แทนจำกหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ประชำชน
รวมทั้งสื่อมวลชนเข้ำร่วมงำนสัมมนำ
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(2) โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรและกำรจัดถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำน
ประเภทของความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำควำมร่วมมือด้ำนกำรเงินและวิชำกำรกับประเทศเพื่อนบ้ำนให้มีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกล
ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
O8 สพพ. ไม่สำมำรถกำกับกำรดำเนินงำนของประเทศเพื่อน
5
5
ปฏิบัติงำน (O)
บ้ำนภำยใต้กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ให้เป็นไปตำม
ผลกำรศึกษำ (วิศวกรรม/สิ่งแวดล้อม)

ควำมเสี่ยงด้ำนกฎหมำย
และกฎระเบียบ (C)

ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย
และกลยุทธ์ (S)

O11 สพพ. กำหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประเทศเพื่อนบ้ำน
เข้ำร่วมถ่ำยทอดควำมรู้ฯไปยัง MOF เพื่อเป็นตัวกลำงในกำร
ประสำนทำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรตอบรับของประเทศ
เพื่อนบ้ำน
C1 ระเบียบพัสดุของ สพพ.ฯ ไม่ชัดเจน แต่ คพพ. มีมติให้ใช้
ระเบียบเดิมไปพลำงก่อนจนกว่ำรัฐบำลจะประกำศใช้ พรบ.
จัดซื้อจัดจ้ำง (ฉบับใหม่) ซึ่งจะบังคับใช้ทุกหน่วยงำนของรัฐ
ซึ่งรัฐบำลอยู่ระหว่ำงกำรยกร่ำง พรบ. จัดซื้อจัดจ้ำงฯ
C5 ระเบียบ สพพ. ที่เกี่ยวข้องไม่เอื้ออำนวยต่อกำรจัด
ถ่ำยทอดควำมรู้ฯ ในกรุงเทพ/ต่ำงจังหวัด
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
S3 ประเทศเพื่อนบ้ำนไม่จัดส่ง Fomal Request มำยัง
สพพ.

ระดับความเสี่ยง
25

สูงมำก

4

5

20

สูงมำก

5

5

25

สูงมำก

4

5

20

สูงมำก

5

5

25

สูงมำก

วิธีบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

ลดระดับควำมเสี่ยง 1. จัดทำมำตรกำรป้องกันทำงด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม
(safeguards) เพื่อให้ สบค. ใช้ในกำรกำกับและติดตำม
ประเทศเพื่อนบ้ำน ให้ดำเนินกำรตำมมำตรกำรฯ ภำยใต้
โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินของ สพพ. ต่อไป
ลดระดับควำมเสี่ยง 2. จัดทำหัวข้อหลักสูตรกำรอบรมให้แล้วเสร็จก่อนเริ่ม
ปีงบประมำณ และแจ้งให้ประเทศเพื่อนบ้ำนพิจำรณำจัดส่ง
เจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมกำรอบรมฯ รวมถึงให้มีกำรทบทวนคู่มือ
กำรปฏิบัติงำนในสว่นที่เกี่ยวข้อง
ลดระดับควำมเสี่ยง 3. ทำกำรศึกษำทำควำมเข้ำใจ พรบ. จัดซื้อจัดจ้ำงฯ ฉบับ
ใหม่และจัดส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับ พรบ.
จัดซื้อจัดจ้ำงฯ เมื่อมีกำรประกำศใช้ พรบ. จัดซื้อจัดจ้ำงฯ
ฉบับใหม่
ลดระดับควำมเสี่ยง 4. ทบทวนระเบียบ สพพ. ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดฝึกอบรมบุคลำกรภำยนอก และเสนอแก้ไขระเบียบฯ
ตำมควำมเหมำะสมและจำเป็น
ลดระดับควำมเสี่ยง 5. กำรติดตำมกำรขอรับควำมช่วยเหลือจำกประเทศ
เพื่อนบ้ำน
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(3) โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินกับประเทศเพื่อนบ้ำนตำมผลกำรศึกษำที่เหมำะสม
ประเภทของความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ

การประเมินความเสี่ยง

วิธีบริหารจัดการ
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส ระดับความเสี่ยง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำควำมร่วมมือด้ำนกำรเงินและวิชำกำรกับประเทศเพื่อนบ้ำนให้มีคณ
ุ ภำพได้มำตรฐำนสำกล
ควำมเสีย่ งด้ำนกลยุทธ์ S4 ผู้ขอรับควำมช่วยเหลือไม่จัดส่ง
5
3
15
สูง
ลด
1. เสนอปรับแนวทำงปฏิบัติในกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
นโยบำย (S)
Fomal Request มำยัง สพพ.
ระดับควำมเสี่ยง กำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน และเพิม่ ช่องทำงในกำรติดตำม

กำรขอรับควำมช่วยเหลือจำกประเทศเพื่อนบ้ำน
ควำมเสีย่ งด้ำนกำร
ปฏิบัติงำน (O)
ควำมเสีย่ งด้ำนกำรเงิน
(F)

O1 ไม่มีกำรติดตำมโครงกำรที่อยู่
ระหว่ำงดำเนินกำร

F2 กำรดำเนินงำนล่ำช้ำ ไม่เป็นไป
ตำมแผนงำนในสัญญำจ้ำง ส่งผลให้
กำรเบิกจ่ำยโครงกำรและที่ปรึกษำ
ล่ำช้ำ
ควำมเสีย่ งด้ำนกฎหมำย C4 ประเทศเพื่อนบ้ำนที่รับควำม
และกฎระเบียบ (C)
ช่วยเหลือมีกำรเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบซึ่งขัดต่อแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนของ สพพ.

5

2

10

สูง

4

3

12

สูง

5

3

15

สูง

ลด
2. จัดทำแผนปฏิบตั ิกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรให้ควำม
ระดับควำมเสี่ยง ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนของ สพพ. ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560
ลด
3. จัดประชุม Kick off ร่วมกับประเทศผู้ขอรับควำมช่วยเหลือ เพื่อ
ระดับควำมเสี่ยง กำหนดแผนกำรดำเนินงำนก่อสร้ำงและให้เจ้ำหน้ำทีต่ ิดตำมกำร
ดำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนอย่ำงเคร่งครัด
ลด
4. เจ้ำหน้ำที่ติดตำมกำรเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบในประเทศผู้ขอรับ
ระดับควำมเสี่ยง ควำมช่วยเหลือและนำมำพิจำรณำเปรียบเทียบและปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับขั้นตอนกำรดำเนินงำนของ สพพ.
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(4) กำรบริหำรเงินทุนให้มีสภำพคล่องเพียงพอสำหรับใช้จ่ำยของ สพพ.
ประเภทของความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ

การประเมินความเสี่ยง

ผลกระทบ โอกาส
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : บริหำรกำรเงินให้มั่นคงเพียงพอต่อกำรดำเนินงำน
5
5
ควำมเสีย่ งด้ำนกำรเงิน F1 ไม่สำมำรถกู้เงินจำกสถำบันกำรเงิน
เพื่อรองรับโครงกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี
(F)

วิธบี ริหารจัดการ
ความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง

25

สูงมำก

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

ลด
1. จัดสัมมนำแนะนำองค์กรกับนักลงทุน รวมถึงสถำบันกำรเงินต่ำงๆ
ระดับควำมเสี่ยง
เพื่อหำรือถึงควำมร่วมมือในอนำคต ตลอดจนกำรแนะนำองค์กร
2. จัด Site visit กับสถำบันกำรเงิน ไตรมำสละ 1 ครั้ง
3. ศึกษำแนวทำงกำรจัดทำ Guideline กรณีโครงกำรของประเทศ
เพื่อนบ้ำนผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งเป็นโครงกำรตำมนโยบำยของ
รัฐบำล โดยศึกษำแนวทำงกำรรับผิดชอบของรัฐวิสำหกิจมำ
จัดทำเป็นแนวทำงของ สพพ. เพื่อให้นักลงทุนและสถำบัน
กำรเงินเข้ำใจบทบำทของ สพพ. และช่วยลดต้นทุนกำรจัดหำ
เงินทุนของ สพพ. รวมถึงเป็นกำรดำเนินกำรเพื่อสนับสนุน
นโยบำยกำรลดภำระกำรใช้เงินงบประมำณแผ่นดิน
4. ศึกษำแนวทำง วิธีกำร ขั้นตอนกำรปฏิบัติและวิธีกำรดำเนินงำน
กรณี สพพ. ขำดสภำพคล่อง หรือประเทศเพื่อนบ้ำนไม่ชำระหนี้
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(5) โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
ประเภทของความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนำสู่กำรเป็นองค์กรแห่งธรรมำภิบำลและกำรเรียนรู้
ควำมเสีย่ งด้ำนกลยุทธ์ S1 หลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกร
4
นโยบำย (S)
ไม่สอดคล้องกับงำน

3

วิธีบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง

12

สูง

ลด
ระดับควำมเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

1. ศึกษำลักษณะงำนแต่ละตำแหน่ง
2. ศึกษำคุณสมบัติเฉพำะของแต่ละตำแหน่ง
3. สำรวจควำมต้องกำรฝึกอบรมและช่วงเวลำที่สะดวก
เข้ำรับกำรอบรม
4. จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร โดยมีกำรกำหนด
กลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำ และเกณฑ์ควำมสำเร็จพร้อม
ตัวชี้วัดของกำรพัฒนำบุคลำกร
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แผนบริหารความเสี่ยงประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
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แผนบริหารความเสี่ยง ตามแผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กิจกรรมที่ 1:

โครงกำรทบทวนยุทธศำสตร์กำรให้ควำมร่วมมือ สพพ. (Country Strategy)
ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุที่อำจจะเกิดขึน้ :

ประชำชนไทยไม่เข้ำใจภำรกิจกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน

มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ยง
1. จัดประชุมร่วมกับ Stakeholder รวมทั้งประชำชนในและ

ต่ำงประเทศ เพื่อเผยแพร่ผลงำน ทิศทำงยุทธศำสตร์และ
นโยบำยของ สพพ.

2. จัดงำนสัมมนำเผยแพร่ผลงำนศึกษำผลประโยชน์/
ผลกระทบของโครงกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
ที่แล้วเสร็จ (โครงกำร ASEM Summit ครั้งที่ 9 สปป.ลำว)
- เชิญผู้แทนจำกหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ประชำชน
รวมทั้งสื่อมวลชนเข้ำร่วมงำนสัมมนำ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ผลที่คาดว่าจะได้รับ/วิธีการจัดการ
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(บาท)
100,000
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. Stakeholder และประชำชนที่

200,000

เข้ำร่วมมีควำมเข้ำใจในบทบำท
ของ สพพ.
2. ระดมควำมเห็นจำก
Stakeholder และประชำชน
3. หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน
ประชำชน รวมทั้งสื่อมวลชน มี
ควำมเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ และ
รับรู้ผลงำนของ สพพ.
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ปำนกลำง
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แผนบริหารความเสี่ยง ตามแผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กิจกรรมที่ 2: กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรและกำรจัดถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำน
ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุที่อำจจะเกิดขึน้ : 1. สพพ. ไม่สำมำรถกำกับกำรดำเนินงำนของประเทศเพื่อนบ้ำนภำยใต้กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ให้เป็นไปตำมผลกำรศึกษำ (วิศวกรรม/
สิ่งแวดล้อม)
2. สพพ. กำหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประเทศเพื่อนบ้ำนเข้ำร่วมถ่ำยทอดควำมรูไ้ ปยัง MOF เพื่อเป็นตัวกลำงในกำรประสำน
ทำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรตอบรับของประเทศเพื่อนบ้ำน
3. ระเบียบพัสดุของ สพพ.ฯ ไม่ชดั เจน แต่ คพพ. มีมติให้ใช้ระเบียบเดิมไปพลำงก่อนจนกว่ำรัฐบำลจะประกำศใช้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำง (ฉบับใหม่)
ซึ่งจะบังคับใช้ทุกหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งรัฐบำลอยู่ระหว่ำงกำรยกร่ำง พรบ.จัดซื้อจัดจ้ำงฯ
4. ระเบียบ สพพ. ที่เกี่ยวข้องไม่เอือ้ อำนวยต่อกำรจัดถ่ำยทอดควำมรู้ฯ ในกรุงเทพ/ต่ำงจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
5. ประเทศเพื่อนบ้ำนไม่จัดส่ง formal request โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรและกำรเงิน
มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ยง
1. จัดทำมำตรกำรป้องกันทำงด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม
(safeguards) เพื่อให้ สบค. ใช้ในกำรกำกับและติดตำมประเทศ
เพื่อนบ้ำน ให้ดำเนินกำรตำมมำตรกำรฯ ภำยใต้โครงกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินของ สพพ.
(1) ศึกษำมำตรกำรฯ ของประเทศเพื่อนบ้ำน/องค์กรระหว่ำง
ประเทศ
(2) ยกร่ำงมำตรกำรฯ ของ สพพ.
(3) เสนอ ผอ.สพพ. เพื่อพิจำรณำ (ภำยใน ก.ย. 60)

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2559
10 11 12
(บาท)
สวช.
-

พ.ศ. 2560
1

2

3

4

5

6

ผลที่คาดว่าจะได้รับ/วิธีการจัดการ
7

8

9

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- สพพ. มีมำตรกำรในกำรลดผลกระทบ
ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับ
ปฏิบัติงำนภำยใต้โครงกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน
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มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ยง
2. จัดทำหัวข้อหลักสูตรกำรอบรมและทบทวนคู่มือปฏิบัติงำนในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดส่งหนังสือเชิญประเทศเพื่อนบ้ำนให้มีควำมเหมำะสม
(1) จัดทำหัวข้อหลักสูตรกำรอบรมฯ ภำยใน ก.ย. 59
(2) แจ้งให้ประเทศเพื่อนบ้ำนทรำบและประกอบกำรพิจำรณำในเบื้องต้น
(3) ทบทวนคู่มือกำรปฏิบัติงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องฯ
(4) แก้ไขคู่มือกำรปฏิบัติงำนฯ
(5) เสนอคู่มือกำรปฏิบัติงำนให้ ผอ.สพพ. เพื่อพิจำรณำ (ภำยในก.ย.60)
3. ทำกำรศึกษำทำควำมเข้ำใจ พรบ. จัดซื้อจัดจ้ำงฯ ฉบับใหม่และจัดส่ง
เจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับ พรบ. จัดซื้อจัดจ้ำงฯ เมื่อมีกำร
ประกำศใช้ พรบ. จัดซื้อจัดจ้ำงฯ ฉบับใหม่
(1) ศึกษำทำควำมเข้ำใจระเบียบพัสดุฯ (ฉบับใหม่)
(2) จัดส่งเจ้ำหน้ำที่อบรมเกี่ยวกับระเบียบพัสดุฯ (ฉบับใหม่)
4. ทบทวนระเบียบ สพพ. ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดฝึกอบรมบุคลำกร
ภำยนอกและเสนอแก้ไขระเบียบฯ ตำมควำมเหมำะสมและจำเป็น
(1) ทบทวนระเบียบ สพพ. ที่เกี่ยวข้อง
(2) แก้ไขระเบียบฯ
(3) เสนอ ผอ.สพพ. เพื่อพิจำรณำ (ภำยใน ก.ย. 60)

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2559
10 11 12
(บาท)
-

10,000

-

สวช.

สวช.

สวช.

พ.ศ. 2560
1

2

3

4

5

6

ผลที่คาดว่าจะได้รับ/วิธีการจัดการ
7

8

9

- ประเทศเพื่อนบ้ำนได้รับข้อมูลข่ำวสำร
และสำมำรถจัดส่งผู้แทนเข้ำรับกำร
ถ่ำยทอดควำมรูไ้ ด้เร็วขึ้นและอยู่ภำยใต้
ระยะเวลำที่กำหนด
- เจ้ำหน้ำที่สำมำรถนำควำมรู้จำก พรบ.
จัดซื้อจัดจ้ำง (ฉบับใหม่) มำใช้จ้ำง
ที่ปรึกษำได้อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบฯ
- สพพ. มีระเบียบกำรจัดฝึกอบรม
บุคลำกรภำยนอกฯ ที่สำมำรถใช้
ปฏิบัติงำนได้จริง
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ปำนกลำง
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มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ยง
5. กำรติดตำมกำรขอรับควำมช่วยเหลือจำกประเทศเพื่อนบ้ำน
(1) เสนอ คพพ. พิจำรณำโครงกำรที่ สพพ. มีควำมประสงค์จะให้ควำม
ช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน ก่อนมี Formal Request จำก
ประเทศเพื่อนบ้ำน
(2) ออกหนังสือแสดงเจตจำนงเฉพำะโครงกำรที่ สพพ. ประสงค์จะให้
ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
(3) รำยงำนผล และ/หรือแนวทำงแก้ไข ให้ ผอ.สพพ. ทรำบ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2559
10 11 12
(บาท)
65,000

สบค.

พ.ศ. 2560
1

2

3

4

5

6

ผลที่คาดว่าจะได้รับ/วิธีการจัดการ
7

8

9
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แผนบริหารความเสี่ยง ตามแผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กิจกรรมที่ 3: กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินกับประเทศเพื่อนบ้ำนตำมผลกำรศึกษำที่เหมำะสม
ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุที่อำจจะเกิดขึน้ : 1. ผู้ขอรับควำมช่วยเหลือไม่จัดส่ง Formal Request โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรและกำรเงินมำยัง สพพ.
2. ไม่มีกำรติดตำมโครงกำรที่อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
3. กำรดำเนินงำนล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมแผนงำนในสัญญำจ้ำง ส่งผลให้กำรเบิกจ่ำยเงินโครงกำรและที่ปรึกษำล่ำช้ำ
4. ประเทศเพื่อนบ้ำนที่รับควำมช่วยเหลือมีกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบซึ่งขัดต่อแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนของ สพพ.
มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ยง
1. เสนอปรับแนวทำงปฏิบัติในกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่
ประเทศเพื่อนบ้ำน และเพิ่มช่องทำงในกำรติดตำมกำรขอรับควำม
ช่วยเหลือจำกประเทศเพื่อนบ้ำน
(1) เสนอ คพพ. พิจำรณำโครงกำรที่ สพพ. มีควำมประสงค์จะให้ควำม
ช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน ก่อนมี Formal Request จำก
ประเทศเพื่อนบ้ำน
(2) ออกหนังสือแสดงเจตจำนงเฉพำะโครงกำรที่ สพพ. ประสงค์จะให้
ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
(3) รำยงำนผล และ/หรือแนวทำงแก้ไข ให้ ผอ.สพพ. ทรำบ
2. จัดทำแผนปฏิบัติกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
(1) กำหนดแผนปฏิบัติกำรฯ
(2) เสนอผอ. อนุมัติแผนปฏิบัติกำรฯ
(3) ดำเนินงำนตำมแผน
(4) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อ คพพ. รำยไตรมำส

งบประมาณ
(บาท)
-

ผู้รับผิดชอบ

1,710,00

สบค.

พ.ศ. 2559
10

สบค.

11

12

พ.ศ. 2560
1

2

3

4

5

6

ผลที่คาดว่าจะได้รับ/วิธีการจัดการ
7

8

9

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือทำงกำเรงินแก่
ประเทศเพื่อนบ้ำนตำมแผนควำมร่วมมือฯ
3 ปี ได้ตำมแผนงำนกำรดำเนินงำนและ
กำรดำเนินงำนโครงกำรมีประสิทธิภำพ
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ปำนกลำง

67

มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ยง
3. จัดประชุม Kick off ร่วมกับประเทศผู้ขอรับควำมช่วยเหลือ เพื่อ
กำหนดแผนกำรดำเนินงำนก่อสร้ำงและให้เจ้ำหน้ำที่ติดตำมกำร
ดำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนอย่ำงเคร่งครัด
(1) จัดประชุม Kick off
(ภำยใน 2 สัปดำห์หลังจำกกำรลงนำมในสัญญำจ้ำงผู้รับเหมำ)
(2) รำยงำนผลกำรประชุมต่อ ผอ.สพพ.
4. เจ้ำหน้ำที่ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในประเทศผู้
ขอรับควำมช่วยเหลือ และนำมำพิจำรณำเปรียบเทียบและปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับขั้นตอนกำรดำเนินงำนของ สพพ.
(1) กำหนดเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
(2) ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
(3) สรุปรำยงำนต่อ ผอ.สพพ.

งบประมาณ
(บาท)
65,000

ผู้รับผิดชอบ

-

สบค.

พ.ศ. 2559
10

สบค.

11

12

พ.ศ. 2560
1

2

3

4

5

6

ผลที่คาดว่าจะได้รับ/วิธีการจัดการ
7

8

9
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กิจกรรมที่ 4:

แผนบริหารความเสี่ยง ตามแผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กำรบริหำรเงินทุนให้มีสภำพคล่องเพียงพอสำหรับใช้จ่ำยของ สพพ.
ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุที่อำจจะเกิดขึน้ :
1. ไม่สำมำรถกู้เงินจำกสถำบันกำรเงินเพื่อรองรับโครงกำรตำมมติคณะรัฐมนตรีได้
มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ยง

ผู้บริหำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นขององค์กรกับสถำบันกำรเงิน โดยมีกำร
จัดประชุมหำรือ เพื่อแนะนำองค์กร ตลอดจนพบปะทั้งในลักษณะ
กลุ่มและลักษณะ Site visit รวมถึงเน้นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจของรัฐและธนำคำรพำณิชย์ ตลอดจนนัก
ลงทุนทั่วไป
- จัดสัมมนำกับสถำบันกำรเงิน และผู้ร่วมลงทุน เพื่อหำรือถึงควำม
ร่วมมือในอนำคต ตลอดจนกำรแนะนำองค์กร
- Site visit กับสถำบันกำรเงิน ไตรมำสละ 1 ครั้ง
- ศึกษำแนวทำงกำรจัดทำ Guideline กรณีโครงกำรของประเทศ
เพื่อนบ้ำนผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งเป็นโครงกำรตำมนโยบำยของรัฐบำล
โดยศึกษำแนวทำงกำรรับผิดชอบของรัฐวิสำหกิจมำจัดทำเป็นแนวทำง
ของ สพพ. เพื่อให้นักลงทุนและสถำบันกำรเงินเข้ำใจบทบำทของ
สพพ. และช่วยลดต้นทุนกำรจัดหำเงินทุนของ สพพ. รวมถึงเป็นกำร
ดำเนินกำรเพื่อสนับสนุนนโยบำยกำรลดภำระกำรใช้เงินงบประมำณ
แผ่นดิน
- ศึกษำแนวทำง วิธีกำร ขั้นตอนกำรปฏิบัติและวิธีกำรดำเนินงำน
กรณี สพพ. ขำดสภำพคล่อง หรือประเทศเพื่อนบ้ำนไม่ชำระหนี้

งบประมาณ
(บาท)
350,000

ผู้รับผิดชอบ

สบท.

พ.ศ. 2559
10 11 12

1

2

3

พ.ศ. 2560
4 5 6

ผลที่คาดว่าจะได้รบั / วิธีการจัดการ
7

8

9

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถำบันกำรเงินต่ำงๆ รู้จักและมี
ควำมเชื่อมั่นต่อ สพพ.
2. สถำบันกำรเงินต่ำงๆ มีควำมเข้ำใจ
แนวทำงกำรทำงำนของ สพพ.
ตลอดจนกำรกู้เงินในลักษณะรัฐต่อรัฐ
ซึ่งมีควำมเสี่ยงน้อยมำก อันส่งผลให้
สถำบันกำรเงินสนใจให้ สพพ. กู้เงิน
เพื่อดำเนินโครงกำร
วิธีกำรจัดกำร/เป้ำหมำย
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับปำนกลำง
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กิจกรรมที่ 5:

แผนบริหารความเสี่ยง ตามแผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน

ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุที่อำจจะเกิดขึน้ : 1. หลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกรไม่สอดคล้องกับงำน
มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ยง
1. จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้องำน

(1) ศึกษำลักษณะงำนของแต่ละตำแหน่ง
(2) ศึกษำคุณสมบัติเฉพำะของแต่ละตำแหน่ง
(3) สำรวจควำมต้องกำรและควำมจำเป็นสำหรับกำรพัฒนำ
(4) จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร โดยมีกำรกำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
ที่จะพัฒนำ และเกณฑ์ควำมสำเร็จพร้อมตัวชี้วัดของกำรพัฒนำบุคลำกร
(5) นำเสนอแผนต่อผู้อำนวยกำร สพพ.

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-

สอก.

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ผลที่คาดว่าจะได้รับ/
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วิธีการจัดการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- กำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง
- เจ้ำหน้ำที่ สพพ. ได้รับ
กำรพัฒนำตำมเป้ำหมำย
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่
ในระดับปำนกลำง

