แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน
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กันยำยน 2562

คานา
สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.)
ได้ตระหนักถึงภำรกิจขององค์กรและควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์องค์กรที่กำหนดไว้
จึงได้นำแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร Committee of
Sponsoring Organizations of Treadway Commission: (COSO) 2013 / COSO ERM 2017 และ
หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2562 เป็นกรอบในกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ของ สพพ. ขึ้น เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบกำรดำเนินงำนและกำรบริหำรควำม
เสี่ยงขององค์กรในภำพรวมให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ สพพ. มีควำมมุ่งมั่นที่จะบริหำรงำนให้บรรลุผลตำม
เป้ำหมำยและตัวชี้วัดขององค์กรในระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้จำกสภำพแวดล้อมและสถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป และ สพพ. ได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญในกำรปฏิบัติงำนเพื่อดำเนินงำนด้วยควำม
โปร่งใสและคำนึงถึงผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรดำเนินงำน ซึ่งเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 และพระรำชบัญญัติจริยธรรมสำหรับ
เจ้ำหน้ำที่รัฐ พ.ศ. 2562 สพพ. จึงได้จัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์องค์กร โดยระบุโครงกำร/กิจกรรมตอบสนองควำมเสี่ยงระดับ
องค์กร แต่ละควำมเสี่ยงพร้อมกำหนดกรอบระยะเวลำ และผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนที่ชัดเจน
สพพ. หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 จะสำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ด้วยควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำย ทั้ง
คณะผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ สพพ. ทุกท่ำน เพื่อให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงสำมำรถสนับสนุนกำรดำเนินงำน
ตำมแผนยุทธศำสตร์ รวมทั้งปลูกฝังกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรต่อไป

สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน)
กันยำยน 2562
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บทสรุปผู้บริหาร
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
1. สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.)
ได้นำแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร Committee of
Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) 2013 Intergrated Framework
of Internal Control/ COSO ERM 2017 และหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงสำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2562 เป็นกรอบกำรจัดทำ
แผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำร
ดำเนินงำนขององค์กรจะมีควำมยั่งยืนและสำมำรถบรรลุผลตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้ง
สพพ. โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1.1 ค้นหำ ระบุ ทำทะเบียนกระบวนงำนหลัก/ทะเบียนควำมเสี่ยงรำยกระบวนงำน โดยแยก
ประเภทควำมเสี่ยง ออกเป็น 4 ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนกลยุทธ์/นโยบำย ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรเงิน
และด้ำนกฎระเบียบ และกำหนดผู้รับผิดชอบ
1.2 วิเครำะห์ประเมินควำมเสี่ยงจำกทะเบียนรำยหน่วยงำน เรียงลำดับควำมเสี่ยงสำคัญ
ระดับโครงกำรและระดับกระบวนกำร โดยพิจำรณำจำกโอกำสควำมถี่ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง
(Likelihood: L) และควำมรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร (Impact: I) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
ต่ำ (ระดับ 1-4) ปำนกลำง (ระดับ 5-21) สูง (ระดับ 22-25)
ระดับต่า (Low)
ระดับ
LxI
1
1x1
2
2x1
3
1x2
4
2x2

ระดับปานกลาง (Medium)
ระดับสูง (High)
ระดับ
LxI
ระดับ
LxI
ระดับ
LxI
5
3x1
16
1x4
22
4x4
6
4x1
17
2x4
23
5x4
7
5x1
18
3x4
24
4x5
8
3x2
19
1x5
25
5x5
9
4x2
20
2x5
10
5x2
21
3x5
11
1x3
12
2x3
13
3x3
14
4x3
15
5x3
หมำยเหตุ: กำรประเมินค่ำโอกำสทีจ่ ะเกิดควำมเสี่ยง (L) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) จะมีค่ำเริ่มตั้ง 1-5 โดยมีเกณฑ์
กำรพิจำรณำดังนี้
ค่ำ 1
หมำยถึง ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมควำมเสี่ยง
ค่ำ 2
หมำยถึง พอยอมรับได้เพรำะมีควำมเบีย่ งเบนเล็กน้อย
ค่ำ 3
หมำยถึง พอยอมรับได้สูงสุดโดยมีกำรเฝ้ำระวังไม่ให้ระดับควำมเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น
ค่ำ 4-5
หมำยถึง ยอมรับไม่ได้โดยต้องมีกำรบริหำรจัดกำรหรือมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงเพื่อไม่ให้
เกิดควำมเสียหำย

1.3 ประเมินควำมพอเพียงของกำรควบคุมหรือกำรจัดกำรควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
ระดับดี หมำยถึง จัดกำรได้ทันท่วงทีทุกครั้งที่เกิดควำมเสี่ยง ไม่กระทบถึง
ผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำน บุคคลภำยนอก หน่วยงำนกำกับ
ไม่มีผลเสียหำยทำงกำรเงิน ไม่มีรำยจ่ำยเพิ่ม
ระดับพอใช้ หมำยถึง จัดกำรได้ส่วนใหญ่ มีบำงครั้งยังจัดกำรไม่ได้ กระทบถึง
ผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำนแต่ยอมรับได้ มีควำมเข้ำใจ
ระดับอ่อน หมำยถึง จัดกำรไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย กำรจัดกำรเพิ่มเกิดรำยจ่ำย
มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำนและยอมรับไม่ได้
ไม่มีควำมเข้ำใจ
1.4 จัดทำตำรำง Risk-Control Matrix
คุณภำพกำรจัดกำร

ระดับต่ำ
(เขียว เหลือง)
ค่ำควำมเสี่ยง
1-15

ระดับควำมเสี่ยง
ระดับปำนกลำง
(ส้ม)
ค่ำควำมเสี่ยง
16-21

ระดับสูง
(แดง)
ค่ำควำมเสี่ยง
22-25

ดี
(จัดกำรได้ทุกครั้งทันท่วงที)
พอใช้
(จัดกำรได้ส่วนใหญ่เหลือ
บำงส่วน)
อ่อน
(ยังไม่ได้จัดกำรเป็นระบบ)

1.5 กรณี Risk-Control Matrix กำรควบคุมควำมเสี่ยงไม่เพียงพอ (ระดับอ่อน หรือ พอใช้)
ต้องกำหนดกิจกรรมเพิ่มในแผนบริหำรควำมเสี่ยงสำหรับควำมเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอก และแผน
ควบคุมภำยในสำหรับควำมเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยใน เพื่อเพิ่มสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน
1.6 กำรจัดทำแผนบริหำควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในของ สพพ.
1.7 กำหนดให้มีกำรสื่อสำร ชี้แจง ทำควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำร
ควบคุมควำมเสี่ยงของ สพพ. แก่ผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ
1.8 กำหนดให้มีกำรติดตำมผลและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงต่ำงๆ โดยกำรจัดทำรำยงำนผล
เป็นรำยไตรมำส เพื่อประเมินสถำนะควำมเสี่ยงเดิม และควำมเสี่ยงใหม่ที่อำจจะเกิดขึ้นในระหว่ำงปี
รวมถึงเป็นกำรรวบรมแผนบริหำรควำมเสี่ยงเป็นองค์ควำมรู้สำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนในอนำคตที่อำจจะ
เกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงซ้ำอีก
2. สำหรับกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สพพ. ได้กำหนดวัตถุประสงค์กำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน คือ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนขององค์กรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล
ประสิทธิภำพ มีกำรใช้ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ ลดควำมเสี่ยงหรือควำมเสียหำยด้ำน
กำรเงิน และด้ำนอื่นๆ ที่อำจเกิดขึ้นในองค์กร

3. สพพ. ได้ทำกำรคัดเลือกกระบวนกำรและโครงกำรที่มีนัยสำคัญในกำรปฏิบัติงำนประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 มีกิจกรรมที่มีควำมสำคัญ
กระบวนงำน
แผนบริหำรควำมเสี่ยง
ระดับองค์กร 1. พัฒนำระบบบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในตำม พ.ร.บ.
วินัยกำรเงินกำรคลัง พ.ศ. 2561

2. พัฒนำระบบข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
* Country Risk
* กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงโครงกำร
3. พัฒนำระบบกำรติดตำมและตรวจสอบคุณภำพโครงกำรที่อยู่
ระหว่ำงกำรดำเนินกำร

ระดับสำนัก

ผู้รับผิดชอบ
ทุกสำนัก
(ฝ่ำยส่งเสริม
ประสิทธิภำพองค์กร และ
สำนักตรวจสอบภำยใน
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก)
สำนักนโยบำยและแผน
สำนักบริหำรเงินทุน
สำนักบริหำรโครงกำร 1
สำนักบริหำรโครงกำร 2
ฝ่ำยวิศวกรรม
สำนักบริหำรโครงกำร 1
สำนักบริหำรโครงกำร 2
สำนักบริหำรเงินทุน

4. พัฒนำกำรบริหำรเงินทุนตำม พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลัง พ.ศ.
2561 และมติ ครม. เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
กำรกู้ยืมเงิน กำรถือหุ้น/ร่วมทุนจำหน่ำยทรัพย์สินเป็นสูญ
* กำรจัดหำเงินทุน
* กำรบริหำรสภำพคล่อง
(นำเงินไปลงทุน /กำรติดตำมหนี้จำก
ประเทศเพื่อนบ้ำน)
5. พัฒนำระบบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ สพพ. ตำม พ.ร.บ. ประกอบ สำนักอำนวยกำร
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561
6. โครงกำรกำกับกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง สำนักอำนวยกำร
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร และพระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ. 2562

4. แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปได้ดังนี้
4.1 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง
พ.ศ. 2561
ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพองค์กร และ สำนักตรวจสอบภำยใน
(1) ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นและมีระดับควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำง-สูง
R1.1 ข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงกำรคลังกำหนด
R1.2 เจ้ำหน้ำที่ สพพ. ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน
R1.3 ไม่มีคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่รองรับกับกฎหมำยใหม่ที่ประกำศบังคับใช้
R1.4 เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ควำมเสี่ยงไม่ครบทั้งกระบวนกำร ตำมแนวคิด SIPOC รวมถึง
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรต่อต้ำนทุจริต
R1.5 ไม่มีกำรเชื่อมโยงควำมเสี่ยงกับยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน
R1.6 ยังไม่ได้นำมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงเข้ำมำใช้ใน work flow ของงำนประจำ
R1.7 ยังไม่มีกำรนำเอำควำมเสี่ยงคงเหลือมำถอดเป็นบทเรียน (Lesson Learn) เพื่อ
ทำเป็นองค์ควำมรู้/ แผนปีถัดไป
R1.8 ยังไม่มีกำรจัดทำทะเบียนควำมเสี่ยง
R1.9 ไม่มี Chief Risk Officer หรือที่ปรึกษำช่วยพัฒนำระบบบริหำรควำมเสี่ยงครบ
ทั้งวงจรทั้งงำนประจำและงำนโครงกำรตำมมำตรฐำนสำกลที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
R1.10 ไม่มีกำรกำหนดตัวชี้วัด (Zero KCIs / KRIs / Bad news / Loss Data) และ
รำยงำนผลดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงควบคู่กับ KPIs
R1.11 ไม่มีระบบงำน IT รองรับกำรปฏิบัติงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและ
ควบคุมภำยใน
(2) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ได้นำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรดำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้
1. ศึกษำกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังกำหนดเกี่ยวกับกำรบริหำรควำม
เสี่ยงและควบคุมภำยใน
2. ประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิภำพของระบบบริหำรควำมเสี่ยงตำม COSO
ERM 2017 / ตำมหลักกระทรวงกำรคลัง
3. จัดให้มีที่ปรึกษำหรือผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เพื่อให้คำแนะนำในกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่จำเป็นและครอบคลุมกำร
ดำเนินงำนของ สพพ.
4. จัดทำแผนพัฒนำระบบบริหำรควำมเสี่ยงของ สพพ.
5. ดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำระบบบริหำรควำมเสี่ยงของ สพพ.
6. ปรับปรุงคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สพพ. และชี้แจง ทำควำมเข้ำใจกับ
เจ้ำหน้ำที่ของ สพพ.

4.2 พัฒนาระบบข้อมูลที่สาคัญเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน (การพัฒนาจัดทา Country Risk / การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ)
ผู้รับผิดชอบหลัก: สำนักนโยบำยและแผน / สำนักบริหำรเงินทุน /สำนักบริหำรโครงกำร 1
สำนักบริหำรโครงกำร 2
(1) ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นและมีระดับควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำง-สูง
R2.1 ไม่มีเงินให้กู้ เนื่องจำกประเทศเพื่อนบ้ำนผิดนัดชำระหนี้ (มีปัญหำทำงกำรเงิน)
R2.2 ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินได้ครบทุกประเทศ ตำมที่พระรำช
กฤษฎีกำจัดตั้งกำหนดไว้
R2.3 เกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติทำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรก่อสร้ำงโครงกำร
R2.4 กำรก่อสร้ำงผิดไปจำกแบบที่กำหนดไว้
R2.5 ผู้รับเหมำก่อสร้ำงไม่สำมำรถเข้ำพื้นที่โครงกำรได้
R2.6 นโยบำยของประเทศเพื่อนบ้ำนมีกำรเปลี่ยนแปลง
R2.7 ไม่มีกำรจัดทำคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงโครงกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
ที่ใช้สำหรับเจ้ำหน้ำที่ สพพ.
R2.8 ไม่มีกำรจัดทำคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงโครงกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
ที่ใช้สำหรับประเทศเพื่อนบ้ำน
R2.9 ไม่มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำรที่เป็นมำตรฐำน ข้อมูลบริหำรควำม
เสี่ยงของโครงกำร ไม่เพียงพอ
(2) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ได้นำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรดำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้
1. จัดทำ/ทบทวน Country Risk
2. จัดทำคู่มือกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงโครงกำรสำหรับเจ้ำหน้ำที่ สพพ. และ สำหรับ
หน่วยงำนประเทศเพื่อนบ้ำน
3. แปลคู่มือสำหรับหน่วยงำนประเทศเพื่อนบ้ำนเป็นฉบับภำษำอังกฤษ หำรือกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำน
4. เตรียมกำรประกำศใช้คู่มือฯ
4.3 พัฒนาระบบการติดตามและตรวจสอบคุณภาพโครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบหลัก: ฝ่ำยวิศวกรรม สำนักบริหำรโครงกำร 1 สำนักบริหำรโครงกำร 2
(1) ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นและมีระดับควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำง-สูง
R3.1 เจ้ำหน้ำที่ สพพ. ไม่ได้อยู่กำกับกำรก่อสร้ำงในพื้นที่ตลอดเวลำทำให้ไม่ทรำบ
ข้อบกพร่อง (Defect) ของกำรก่อสร้ำง จะทรำบก็ต่อเมื่อต้องรอให้ Defect ปรำกฏขึ้นเอง
R3.2 กำรประเมินข้อบกพร่องของกำรก่อสร้ำงมักจะส่งผลกระทบต่อกำรเบิกจ่ำยที่
เมื่อโครงกำรไม่แล้วเสร็จหรือไม่ตรงแบบมักจะเบิกจ่ำยไม่ได้
R3.3 เกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชำติทำให้ควบคุมกำรก่อสร้ำงของโครงกำรไม่ได้
R3.4 กำรตรวจรับผลกำรศึกษำไม่เป็นไปตำม TOR และสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำที่กำหนดไว้
R3.5 กำรส่งมอบผลกำรศึกษำไม่เป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด
R3.6 ประเทศเพื่อนบ้ำนจัดหำที่ปรึกษำ/ผู้รับเหมำก่อสร้ำงเพื่อดำเนินโครงกำรได้
ล่ำช้ำกว่ำแผนที่กำหนด

R3.7 คณะกรรมกำรจ้ำงที่ปรึกษำ/จัดทำ TOR ไม่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรจ้ำงที่
ปรึกษำ/กำรยกร่ำง TOR
(2) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ได้นำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรดำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้
1. จัดทำคู่มือกำรตรวจสอบคุณภำพโครงกำรเชิงวิศวกรรม
2. แจ้งเวียน Executing Agency สำหรับประเทศเพื่อนบ้ำน
3. นำแบบฟอร์มไปใช้ภำคสนำม
4.4 พัฒนาการบริหารเงินทุนตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 และ
มติ ครม. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้น/ร่วมทุนจาหน่าย
ทรัพย์สินเป็นสูญ
ผู้รับผิดชอบหลัก: สำนักบริหำรเงินทุน
(1) ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นและมีระดับควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำง-สูง
R4.1 กำรจัดเก็บหนี้ไม่เป็นไปตำมแผนกำรติดตำมหนี้จำกผู้กู้
R4.2 ประเทศเพื่อนบ้ำนไม่ชำระหนี้คืนตำมกำหนด
R4.3 กำรเบิกจ่ำยเงินไม่เป็นไปตำมแผนประมำณกำรรำยรับ – รำยจ่ำยเงิน
R4.4 ขำดสภำพคล่อง
R4.5 ข้อมูลพื้นฐำนของโครงกำรเบื้องต้นไม่ตรงตำมควำมเป็นจริง
R4.6 ผู้บันทึกข้อมูลยังไม่เข้ำใจระบบ
(2) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ได้นำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรดำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้
1. มีกำรติดตำมประมำณกำรเบิกจ่ำยอย่ำงใกล้ชิด
2. มีกำรจัดทำแผนกำรระดมทุน/กู้เงิน จำกสถำบันกำรเงินและดำเนินกำรตำมแผนฯ
3. มีกำรจัดทำแผนกำรจัดเก็บหนี้จำกผู้กู้ ดำเนินกำรตำมแผนฯ และประสำนกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำงใกล้ชิด
4. จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกู้ทั้งรำยโครงกำรและรำยประเทศ ตั้งแต่เริ่มอนุมัติ
เงินกู้จนถึงกำรเก็บหนี้ในงวดสุดท้ำย
5. จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรติดตำมหนี้จำกประเทศเพื่อนบ้ำน
6. จัดส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง
4.5 พัฒนาระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สพพ. ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
ผู้รับผิดชอบหลัก: สำนักอำนวยกำร
(1) ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นและมีระดับควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำง-สูง
R5.1 เจ้ำหน้ำที่ไม่ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่กำหนดไว้
R5.2 กฎหมำยของ สพพ. ไม่ทันสมัย ไม่มีกำรทบทวนให้สอดคล้องกับกฎหมำย
หลักที่ประกำศบังคับใช้ใหม่
R5.3 ไม่มีกำรกำหนดมำตรกำรควบคุมและต่อต้ำนทุจริตในกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

R5.4 ขำดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำย หรือผลกำรพิจำรณำควำมผิด
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่เป็นกำรกระทำผิดกฎหมำย
(2) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ได้นำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรดำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้
1. วิเครำะห์ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต พ.ศ. 2561 ในส่วนที่ สพพ. จะต้องนำมำปฏิบัติ
2. จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนฯ
3. ชี้แจงให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบและถือปฏิบัติ
4.6 โครงการกากับการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบหลัก: สำนักอำนวยกำร
(1) ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นและมีระดับควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำง-สูง
R6.1 เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนยังไม่เข้ำใจวิธีในกำรเปิดเผยข้อมูลตำม พ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร และ พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
R6.2 ไม่มีคู่มือหรือแนวทำงปฏิบัติงำนตำม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร และ พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
(2) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ได้นำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรดำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้
1. วิเครำะห์ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำสร
และ พ.ร.บ. กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย ในส่วนที่ สพพ. จะต้องนำมำปฏิบัติ
2. จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนฯ
3. ชี้แจงให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบและถือปฏิบัติ

บทที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
กำรบริหำรและควบคุมควำมเสี่ยงมีควำมสำคัญต่อกำรป้องกันและควบคุมปัญหำในด้ำนต่ำงๆ ที่
อำจจะเกิดขึ้นจำกสถำนกำรณ์ที่ไม่แน่นอนให้อยู่ในระดับที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อควำมสำเร็จขององค์กรโดยรวม
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดให้
ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของรำชกำรฝ่ำยบริหำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนไว้
เป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อให้กำรบริหำรงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี ได้แก่
(1) เกิดผลประโยชน์สุขของประชำชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ
(3) มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำ
(4) ไม่มีขนั้ ตอนในกำรปฏิบัติงำนเกินควำมจำเป็น
(5) มีกำรปรับปรุงภำรกิจของส่วนรำชกำรได้ทันต่อสถำนกำรณ์
(6) ประชำชนได้รับกำรอำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร
(7) มีกำรประเมินผลรำชกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
วัตถุประสงค์หลักของกำรบริหำรองค์กรที่ดี คือกำรติดตำม กำกับ ควบคุม และดูแลให้มีกำรจัด
กระบวนกำรเพื่อใช้ทรัพยำกรให้มีประสิทธิภำพ ตรงเป้ำหมำยคุ้มค่ำและประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นสิ่งที่เป็นรำกฐำนที่จะช่วยให้มีกำรกำกับดูแลองค์กรที่ดีขึ้น ประกอบด้วย
กำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรตรวจสอบภำยใน
พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
มำตรำ 79 ให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรบริหำรควำมเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2562
ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงำนของรัฐจัดทำรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและเสนอให้
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องมีกำร
สื่อสำรแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย
หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในสำหรับ
หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561
ให้หน่วยงำนของรัฐถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในตำม
มำตรฐำนสำกลของ COSO 2013 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรกำหนด ประเมิน และปรับปรุงระบบ
กำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนของรัฐ อันจะทำให้กำรดำเนินงำน และกำรบริหำรงำของหน่วยงำนของ
รัฐบรรลุผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยและมีกำรกำกับดูแลที่ดี
สพพ. เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำลในกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนโดยกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน
ซึง่ ในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุภำรกิจ พันธกิจ วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งเป็นกำรทำให้นโยบำยด้ำนกำร
ต่ำงประเทศสำเร็จ และประเทศไทยเป็นที่ยอมรับกับมิตรประเทศต่ำงๆ

ทั้งนี้ ภำยใต้สภำวะกำรณ์ที่ไม่แน่นอนที่อำจจะส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนขององค์กรไม่บรรลุ
เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ อันเนื่องจำกภัยคุกคำม ปัญหำ อุปสรรคต่ำงๆ และทำให้สูญเสียโอกำสในกำร
สร้ำงประโยชน์ให้กับประเทศไทยในเรื่องดังกล่ำวได้ ดังนั้น สพพ. จึงให้ควำมสำคัญในกำรจัดทำรำยงำน
ควบคุมภำยในและแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร ตำมมำตรฐำนของ Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission: COSO ERM 2017 / COSO 2013 Intergarated
Framework of Internal Control และ พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลัง พ.ศ. 2561 เพื่อบริหำร
ปัจจัยควำมเสี่ยงต่ำงๆ และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม ยอมรับได้
ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่ำงมีระบบ โดยไม่มีควำมเสียหำยใดๆ เกิดขึ้นกับองค์กร
2. นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นกรอบกำรดำเนนิงำนของ สพพ. ที่ได้ประยุกต์ใช้หลักกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของ สพพ. มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนและมีกำรใช้ทรัพยำกร รวมถึงกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำร
ป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย กำรรั่วไหล กำรสิ้นเปลือง หรือ กำรทุจริต และองค์กรมี
ควำมน่ำเชื่อถือทำงด้ำนกำรเงินและรำยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบำยของรัฐบำล สำนักงำนจึงต้องมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ
องค์กรที่สร้ำงควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรดำเนินงำนของ สพพ. ตำมนัยที่กล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำม
ตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้ง
สำนักงำนโดยมีกำรควบคุมสภำพแวดล้อม กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรกำกับและติดตำมผลกำร
ปฏิบัติงำน กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรสื่อสำร และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน รวมถึง
ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและปฏิบัติงำนอย่ำงมีควำมสุข
3. แนวทางการปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยง
3.1 มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจะต้องมีผู้รับผิดชอบทั้งในระดับเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยบริหำร หรือ
ในรูปแบบคณะกรรมกำร คณะทำงำนต่ำงๆ
3.2 มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของงำนและวัฒนธรรมขององค์กรซึ่งจะต้องมีกำร
ปฏิบัติและกำกับ ดูแลติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง
4. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
4.1 กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วำงไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4.2 องค์กรสำมำรถจัดกำรกับปัญหำอุปสรรคในสถำนกำรณ์ที่ไม่คำดคิดหรืออำจทำให้องค์กรเกิด
ควำมเสียหำยได้ทันเหตุกำรณ์
4.3 กำรใช้ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประหยัดและคุ้มค่ำ
4.4 ข้อมูลและรำยงำนทำงกำรเงินถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้สำมำรถนำไปใช้ในกำรตัดสินใจ
ทำงด้ำนกำรบริหำรและกำรสื่อสำรได้
4.5 กำรปฏิบัติในหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่วำงไว้

บทที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
1.1 วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งองค์กร
สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.)
เป็นหน่วยงำนของรัฐอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่
17 พฤษภำคม 2548 ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง สพพ. พ.ศ. 2548 ทำหน้ำที่ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินและทำงวิชำกำรเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจแก่รัฐบำล รัฐวิสำหกิจ หรือสถำบันกำรเงินของรัฐบำล
ประเทศเพื่อนบ้ำน ร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน รวบรวมข้อมูล ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย
และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรกำหนดหรือกำรดำเนินนโยบำยและมำตรกำรกำรร่วมมือพัฒนำ
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน และประสำนกำรใช้อำนำจหน้ำที่หรือกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ
องค์กำร หรือหน่วยงำนในประเทศหรือต่ำงประเทศ และภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณำกำรกำรร่วมมือ
พัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน
1.2 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภำคในกำรร่วมพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อขยำยโอกำส
ทำงกำรค้ำและกำรลงทุนร่วมกัน
1.3 พันธกิจ (Mission)
(1) เป็นกลไกของรัฐบำลไทยในกำรดำเนินนโยบำยร่วมพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บ้ำน โดยกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำงวิชำกำรแก่รัฐบำล รัฐวิสำหกิจ หรือสถำบันกำรเงิน
ของรัฐบำลประเทศเพื่อนบ้ำน
(2) บูรณำกำรกับหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน องค์กรหรือหน่วยงำน ภำยในและ
ต่ำงประเทศในกำรร่วมพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุน
ร่วมกัน
1.4 ยุทธศำสตร์ 4 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2561-2564)
(1) พัฒนำควำมร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำรกับประเทศเพื่อนบ้ำนให้มีมีคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล
(2) บูรณำกำรกับภำคส่วนต่ำงๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในกำรร่วมพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บ้ำน
(3) บริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรเงินเพื่อควำมยั่งยืนในกำรดำเนินงำน
(4) พัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่องและเสริมสร้ำงสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน
1.5 โครงสร้ำงองค์กร
สพพ. เป็นองค์กำรมหำชน บริหำรและดำเนินงำนโดยคณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำนควำม
ร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (คพพ.) และผู้อำนวยกำร สพพ. โดยมีโครงสร้ำงองค์กรและ
อัตรำกำลังจำนวน 49 อัตรำ ดังนี้

2. ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (คพพ.)
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สพพ. เพื่อกำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงของ สพพ. โดยมีองค์ประกอบและอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
องค์ประกอบ
(1) นำยจักร บุญ-หลง
ประธำนอนุกรรมกำร
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิใน คพพ.
(2) นำงปัทมำ เธียรวิศิษฎ์สกุล
อนุกรรมกำร
รองเลขำธิกำร
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
(3) นำงสำวเกตสุดำ สุประดิษฐ์
อนุกรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
(4) นำยวิสุทธิ์ จันมณี
อนุกรรมกำร
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิใน คพพ.
(5) นำยประพันธ์ ดิษยทัต
อนุกรรมกำร
รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
(6) นำยถำวร เสรีประยูร
อนุกรรมกำร
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนหนี้สำธำรณะและเงินคงคลัง
สำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ
(7) นำยพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์
อนุกรรมกำร
ผู้อำนวยกำร สพพ.
(8) นำยกีรติ เวฬุวัน
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
รองผู้อำนวยกำร สพพ.

อานาจหน้าที่
(1) กำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในของ สพพ.
(2) กำหนดนโยบำยด้ำนกำรเงินสำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินของ สพพ.
(3) จัดทำและติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในของ สพพ.
รวมถึงปรับปรุงกำรดำเนินงำนของ สพพ. และให้ข้อเสนอแนะกับ คพพ.
(4) ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่ คพพ. มอบหมำย
3. ขั้นตอนดาเนินงาน
ตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรและควบคุมภำยในตำมมำตรฐำน Committee of
Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ERM 2017 / COSO 2013 มี
กระบวนกำรและขั้นตอนดำเนินกำรเพื่อบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในให้อยู่ในระดับที่
เหมำะสมดังต่อไปนี้
(1) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร
(2) กำรกำหนดเป้ำหมำยบริหำรควำมเสี่ยง
(3) กำรระบุควำมเสี่ยงต่ำงๆ
(4) กำรประเมินควำมเสี่ยง
(5) กลยุทธ์ที่ใช้ในกำรจัดกำรกับแต่ละควำมเสี่ยง
(6) กิจกรรมบริหำรควำมเสี่ยง
(7) ข้อมูลและกำรสื่อสำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
(8) กำรติดตำมผลและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงต่ำงๆ

บทที่ 3
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ความเสี่ยง หมำยควำมว่ำ ควำมเป็นไปได้ของเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อกำร
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน
เหตุการณ์เสี่ยง คือ สิ่งที่เกิดจำกกำรมีควำมเสี่ยงและส่งผลกระทบต่อกิจกำร
ปัจจัยเสี่ยง คือ สิ่งที่เป็นภัยคุกคำมจำกภำยนอกและจุดอ่อนจำกภำยในกันเองที่ทำให้ยังจัดกำร
ควำมเสี่ยงไม่ได้ ป้องกันผลกระทบที่เกิดไม่ได้
หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยง จะต้องรับรู้ เข้ำใจ ในควำมเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน ไม่ชัดเจน
ในปัจจุบันว่ำเกิดเมื่อใด ถ้ำเกิดขึ้นแล้วรุนแรงเพียงใด ต้องวิเครำะห์ ประมำณกำร ต้องใช้แนวทำงกำร
จัดกำรพิเศษเพิ่มจำกกรอบกำรบริหำรจัดกำรปกติ
ประเภทของความเสี่ยง ประกอบด้วย ด้ำนกลยุทธ์ ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ด้ำนกำรเงินและด้ำนกำร
ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และธรรมำภิบำล
สำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ควำมเสี่ยงที่อำจจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยทั้งที่เป็นตัวเงินและ
ไม่เป็นตัวเงินมีสำเหตุสำคัญจำก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่
1. ปัจจัยภำยใน (จุดอ่อนขององค์กร) เช่น ระบบบริหำรงำน บุคลำกร ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
คุณภำพและจริยธรรมของบุคลำกร ระเบียบและข้อบังคับของ สพพ. เป็นต้น สพพ. จะต้องยกระดับเพิ่ม
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรโดยกำรปรับภำยในกิจกำรเอง
2. ปัจจัยภำยนอก (ภัยคุกคำมจำกภำยนอก) เช่น กำรเมือง นโยบำยของรัฐบำล กฎหมำย
ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองระหว่ำงประเทศ สังคม
เทคโนโลยี เป็นต้น สพพ. จะต้องยกระดับเพิ่มคุณภำพกำรตอบโต้ภัยคุกคำมภำยนอก
การบริหารจัดการความเสี่ยง หมำยควำมว่ำ กระบวนกำรบริหำรจัดกำรเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อหน่วยงำนของรัฐ เพื่อให้หน่วยงำนของรัฐสำมำรถดำเนินงำนให้บรรบุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงำน รวมถึงเพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถให้หน่วยงำนของรัฐ
การควบคุมภายใน หมำยควำมว่ำ กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้ำหน่วยงำน
ภำครัฐ ฝ่ำยบริหำร และบุคลำกรของหน่วยงำนของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผล
ว่ำกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้ำนกำรดำเนินงำน ด้ำนกำรรำยงำน และ
ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน แต่ละด้ำน ดังนี้
1. ด้ำนกำรดำเนินงำน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับควำมมีประสิทธิผล
และประสิทธิภำพของกำรดำเนินงำน รวมถึงกำรบรรลุเป้ำหมำยด้ำนกำรดำเนินงำน ด้ำนกำรเงิน
ตลอดจนกำรใช้ทรัพยำกร กำรดูแลทรัพย์สิน กำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำดของหน่วยงำนรัฐ
ตลอดจนควำมเสียหำย กำรรั่วไหล กำรสิ้นเปลือง หรือกำรทุจริตในหน่วยงำนของรัฐ
2. ด้ำนกำรรำยงำน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
และไม่ใช่กำรเงิน ที่ใช้ภำยในและภำยนอกหน่วยงำนของรัฐ รวมถึงกำรรำยงำนที่เชื่อถือได้ ทันเวลำ
โปร่งใส หรือข้อกำหนดอื่นของทำงรำชกำร

3. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) เป็น
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกร
ดำเนินงำน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของทำงรำชกำร
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ สพพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มีขั้นตอนกำรดำเนินงำนสรุปได้ ดังนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร และทบทวนผลกำรดำเนินงำนตำมแผน
บริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
2. ทำควำมเข้ำใจกับยุทธศำสตร์ แผนงำน เป้ำหมำยและภำรกิจขององค์กร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 รวมถึงกำรศึกษำโครงสร้ำงกำรควบคุมภำยใน
3. ค้นหำกิจกรรม ระบุควำมเสี่ยงรวมถึงสำเหตุของควำมเสี่ยง
4. ประเมินควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อควำมสำเร็จของกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจำปีและยุทธศำสตร์ของ สพพ.
5. กำรเลือกวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
6. จัดทำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สพพ. และกำรนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อลดควำม
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (RISK APPETITE)
7. สื่อสำรข้อมูลด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
8. ติดตำมผลและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยงและผลกระทบตำมแผนกำรปฏิบัติงำน ของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
สำมำรถระบุควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
(1) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์/นโยบำย (Strategic Risk: S)
ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์/นโยบำย หมำยถึง ควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ ที่อำจก่อให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงหรือกำรไม่บรรลุผลตำมเป้ำหมำยในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน และ
ดำเนินกำรวำงมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยง
(2) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำน (Operational Risk: O)
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำน หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่จะเกิดควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำก
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศ สังคม สิ่งแวดล้อม ผู้รบั บริกำร และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย และขำดกำรควบคุมทีด่ ี โดยอำจเกี่ยวข้องกับ กระบวนกำรปฏิบัติงำนภำยใน คน
ระบบ หรือเหตุกำรณ์ภำยนอก
(3) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F)
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและ
งบประมำณผิดพลำด เช่น กำรเบิกจ่ำยเงินไม่เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับและขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดไว้
บริหำรสภำพคล่องไม่พอเพียง และกำรบริหำรจัดกำรชำระหนี้ไม่สอดคล้องกับควำมผันผวนของสภำวะ
อัตรำดอกเบี้ยในตลำดกำรเงิน
(4) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎเกณฑ์และธรรมำภิบำล (Compliance Risk: C)
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบ หมำยถึง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยู่ไม่ทันสมัย
และเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน หรือโอกำสทีอ่ งค์กรหรือผูป้ ฏิบัติงำนจะประพฤติผดิ หลักธรรมำภิบำล

มาตรฐานการควบคุมภายใน ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม (Control Environment) เป็นปัจจัยพื้นฐำนในกำร
ดำเนินงำนทีส่ ่งผลให้มีกำรนำกำรควบคุมภำยในมำปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงำนของรัฐ ทั้งนี้ ผู้กำกับดูแลและ
ฝ่ำยบริหำรจะต้องสร้ำบรรยำกำศให้ทุกระดับตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำร
ดำเนินงำนที่คำดหวังของผู้กำกับดูแลและฝ่ำยบริหำร เช่น กำรยึดมั่นในคุณค่ำของควำมซื่อตรง กำรมี
จริยธรรม มีกำรพัฒนำปรับปรุงระบบควบคุมภำยใน โครงสร้ำงองค์กรมีควำมเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน
มีกำรสร้ำงแรงจูงใจ พัฒนำ และรักษำบุคลำกร กำรกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติงำนตำม
ระบบควบคุมภำยใน เป็นต้น
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นกระบวนกำรที่ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและ
เป็นประจำ เพื่อระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนของรัฐ
รวมถึงกำหนดวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงนั้น ฝ่ำยบริหำรควรคำนึงกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม
ภำยนอก และภำรกิจภำยในทั้งหมดที่มีต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน เช่น มีกำรระบุ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร มีกำรระบุควำมเสี่ยงและ
ควบคุมภำยในครอบคลุมทั้งหน่วยงำน มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง มีกำรวิเครำะห์โอกำสที่อำจจะเกิดกำร
ทุจริต รวมถึงกำรประเมินกำรเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน เป็นต้น
3. กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) เป็นกำรกำหนดไว้ในนโยบำยและกระบวนกำร
ดำเนินงำน เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติตำมกำรสั่งกำรของฝ่ำยบริหำรจะลดหรือควบคุมควำมเสี่ยงให้
สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรมกำรควบคุมได้รับกำรนำไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงำน ใน
กระบวนกำรปฏิบัติงำน ขั้นตอนกำรดำเนินงำต่ำงๆ รวมถึง กำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรดำเนินงำน เช่น
หน่วยงำนมีกำรระบุกิจกรรมที่จะลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนกำรดำเนินงำน และมีกำรนำนโยบำยกำรควบคุมควำมเสี่ยงมำสู่กำรปฏิบัติงำนจริง เป็นต้น
4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication) กำรสื่อสำรเกิดขึ้นได้ทั้ง
จำกภำยในและภำยนอก และเป็นช่องทำงเพื่อให้ทรำบถึงสำรสนเทศที่สำคัญในกำรควบคุมกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำน กำรสื่อสำรจะช่วยให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีควำมเข้ำใจถึงควำมรับผิดชอบและควำมสำคัญ
ของกำรควบคุมภำยในที่มีต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น มีกำรจัดหำและใช้สำรสนเทศที่มีคุณภำพเพื่อ
สนับสนุนกำรดำเนินงำน มีกำรสื่อสำรวัตถุประสงค์ ควำมรับผิดชอบที่มีต่อกำรควบคุมภำยใน เป็นต้น
5. กำรติดตำมประเมินผล (Monitoring) เป็นกำรประเมินผลระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน กำร
ประเมินผลเป็นรำยครั้ง หรือ เป็นกำรประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำได้มีกำรปฏิบัติ
ตำมหลักกำรในแต่ละองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน เช่น มีกำรระบุ พัฒนำ และประเมินผลระหว่ำง
กำรปฏิบัติงำน และหำกพบข้อบกพร่อง ให้มีกำรสื่อสำรถึงจุดอ่อนหรืออุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน เพื่อ
นำเสนอฝ่ำยบริหำรให้สั่งกำรแก้ไขได้อย่ำงทันเวลำและเหมำะสม
แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน
1. ผู้บริหำรต้องจัดให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่ง เพื่อทำหน้ำที่
1.1 อำนวยกำรในกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
1.2 กำหนดแนวทำงกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในในภำพรวมของหน่วยงำน
1.3 รวบรวม พิจำรณำกลั่นกรอง และสรุปผลกำรประเมินควบคุมภำยในในภำพรวม
1.4 ประสำนงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในกับหน่วยงำนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
1.5 จัดทำรำยงำนประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำน

2. ขั้นตอนกำรประเมินควบคุมภำยใน โดยผู้ปฏิบัติงำนในแต่ละส่วนงำนจะต้องทำกำรประเมิน
กำรควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment: CSA) ดังนี้
2.1 กำหนดงำนในควำมรับผิดชอบของแต่ละสำนัก ออกเป็นกิจกรรม/งำน
2.2 ทำควำมเข้ำใจวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกรรมนั้น
2.3 สอบทำนขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรปฏิบัติงำนของกิจกรรม
2.4 ประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
2.5 สรุปผลกำรประเมิน
2.6 เสนอวิธีกำรแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่พบ รวมทั้งกำรปรับปรุงแก้ไขที่ต้อง
ดำเนินกำรต่อไป

บทที่ 4
การวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร
ขัน้ ตอนที่ 1
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กร โดยใช้กำรวิเครำะห์ SWOT ในกำรกำหนดกลยุทธ์
ในกำรปฏิบัติงำน
จุดแข็ง
S1 สพพ. มีควำมเข้ำใจประเทศเพื่อนบ้ำน สำมำรถปฏิบัติ
ภำรกิจได้อย่ำงคล่องตัว
S2 ภำรกิจและหน้ำที่หลักขององค์กรสอดคล้องกับกำร
ดำเนินนโยบำยต่ำงประเทศไทย
S3 เป็นกลไกที่สำคัญในกำรดำเนินนโยบำยต่ำงประเทศของ
รัฐบำลไทย ทั้งกรอบทวิภำคีและพหุภำคี เช่น ASEAN
ACMECS BIMSTEC GMS รวมถึง JC
S4 กำรปฏิบัติงำนและแนวนโยบำยควำมสอดคล้องกับ
SDGs และ Inclusive Growth
S5 เป็นองค์กรขนำดเล็ก ทำให้กำรดำเนินงำนคล่องตัวกว่ำ
หน่วยงำนรำชกำร
S6 เป็นองค์กรของรัฐและ พรฎ. จัดตั้งได้ให้อำนำจในกำร
ระดมทุน
S7 สำมำรถบูรณำกำรกับหน่วยงำนอื่นๆ ของไทยพร้อมทั้ง
นำเสนอควำมริเริ่มในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ-สังคม ต่อรัฐบำล
และสำธำรณชน
โอกาส
O1 ประเทศเพื่อนบ้ำนมียุทธศำสตร์/ควำมต้องกำร
กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
O2 ควำมร่วมมือในภูมิภำค/อนุภูมิภำคมีพลวัตสูง สพพ.
จึงสำมำรถมีบทบำทในฐำนะ DP
O3 หุ้นส่วนเพื่อกำรพัฒนำอื่นๆ มีควำมพร้อมในกำรร่วมมือ
กับ สพพ. ในรูปแบบต่ำงๆ
O4 รัฐบำลไทยให้ควำมสำคัญในกำรพัฒนำร่วมกับประเทศ
เพื่อนบ้ำนสำขำควำมเชื่อมโยงเพื่อให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลำงด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์
O5 นโยบำย Digital transformation
O6 เทคโนโลยีมีกำรพัฒนำทำให้ช่วยลดระยะเวลำ/ลด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติงำน
O7 ประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อมจะมีควำมสำคัญมำกขึ้นใน
อนำคต

จุดอ่อน
W1 ควำมร่วมมือ TA/FA ยังไม่ครอบคลุมทั้ง 7 ประเทศ
W2 สำขำควำมร่วมมือ TA/FA กับประเทศเพื่อนบ้ำนยังไม่มี
ควำมหลำกหลำย
W3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ-สังคม
ยังมีค่อนข้ำงจำกัด
W4 กำรประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำรองค์กรยังไม่น่ำสนใจ
W5 อัตรำดอกเบี้ย/สกุลเงิน ของ สพพ. ให้กู้ไม่ยึดหยุ่นและ
ไม่ดึงดูดในกำรขอรับควำมร่วมมือ TA/FA
W6 บุคลำกรในสำขำสำคัญที่จำเป็นต่อกำรพัฒนำโครงกำรเป็น
บุคลำกรใหม่
W7 ขำดควำมเชื่อมโยงค่ำเป้ำหมำยของ สพพ. กับแผน
ยุทธศำสตร์ระดับบน

อุปสรรค
T1 หุ้นส่วนกำรพัฒนำอื่นๆ มีเงื่อนไขทำงกำรเงินที่ดีกว่ำ
และมีงบประมำณในกำรให้ควำมร่วมมือ TA/FA ที่มำกกว่ำ
T2 บุคลำกรประเทศเพื่อนบ้ำนยังขำดควำมเข้ำใจ/องค์ควำมรู้
ในกำรจัดเตรียมควำมพร้อมโครงกำร
T3 กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองของประเทศต่ำงๆ มีผลทำให้
โครงกำรล่ำช้ำ
T4 ประเทศเพื่อนบ้ำนมีปัญหำด้ำนสถำนะกำรเงิน ทำให้เกิดกำร
ผิดนัดชำระหนี้
T5 กำรถูกปรับลดหรือไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมำณ ซึ่งอำจมี
ผลต่อควำมสำมำรถในกำรระดมทุนในอนำคต
T6 นโยบำยกำรให้คงอัตรำกำลังบุคลำกร

ขั้นตอนที่ 2 กำรศึกษำทำควำมเข้ำใจยุทธศำสตร์ของ สพพ. และกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เพื่อให้โครงกำรสำคัญที่มีนัยสำคัญต่อกำรบรรลุควำมสำเร็จตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ของ สพพ.
สำมำรถดำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนด ให้บรรลุควำมสำเร็จตำมกลยุทธ์ เป้ำประสงค์ของประเด็น
ยุทธศำสตร์ ดังนี้
2.1 ยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2561-2564)
ยุทธศำสตร์ 4 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2561-2564) สรุปได้ดังนี้
(1) พัฒนำควำมร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำรกับประเทศเพื่อนบ้ำนให้มีคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล
กลยุทธ์ที่ 1: จัดทำแผนควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน
(Country Strategy) ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำประเทศของไทยและประเทศ
เพื่อนบ้ำน รวมทั้งข้อตกลงกรอบควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ 2: ส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำรกับประเทศเพื่อนบ้ำน
โดยให้ควำมสำคัญกับประเทศที่มีพรมแดนติดกับไทย ได้แก่ กัมพูชำ สปป.ลำว และเมียนมำ
กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนำกระบวนกำรและเครื่องมือในกำรดำเนนิงำนให้มีประสิทธิภำพ
(2) บูรณำกำรกับภำคส่วนต่ำงๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในกำรร่วมพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้ำน
กลยุทธ์ที่ 1: ทำงำนใกล้ชิดกับรัฐบำลและภำคส่วนต่ำงๆ ของประเทศเพื่อนบ้ำน รวมทั้ง
หุ้นส่วนเพื่อกำรพัฒนำในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือในระดับทวิภำคีและพหุภำคีที่สำมำรถทำ
ให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและสนับสนุนกำรเติบโตอย่ำงมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 2: ใช้ควำมร่วมมือตำมกรอบทวิภำคีและพหุภำคีในกำรประสำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ รวมทั้งหุ้นส่วนเพื่อกำรพัฒนำในกำรร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำร รวมทั้งไม่ให้
เกิดควำมซ้ำซ้อนในกำรใช้ทรัพยำกร
กลยุทธ์ที่ 3: ประสำนกับหน่วยงำนของรัฐบำลไทยอย่ำงใกล้ชิดเพื่อผลักดันและส่งเสริม
กำรบูรณำกำรในกำรริเริ่มโครงกำรควำมร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำร รวมทั้งพัฒนำกำรจัดกำรองค์
ควำมรู้เพื่อนำบทเรียนที่ผ่ำนมำไปจัดทำยุทธศำสตร์และโครงกำรในอนำคต
กลยุทธ์ที่ 4: ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงภำค
ประชำชนเข้ำใจบทบำทและผลงำนของประเทศไทยในโครงกำรให้ควำมร่วมมือด้ำนกำรเงินและวิชำกำร
และผลประโยชน์ร่วมกันในภูมิภำค
(3) บริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรเงินเพื่อควำมยั่งยืนในกำรดำเนินงำน
กลยุทธ์ที่ 1: แสวงหำแหล่งเงินที่เหมำะสมจำกตลำดเงินเพื่อสนับสนุนภำรกิจของ สพพ.
ให้มีควำมต่อเนื่องและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2: พิจำรณำแนวทำงกำรให้ควำมร่วมมือทำงกำรเงินในรูปแบบอื่นๆ
กลยุทธ์ที่ 3: บริหำรเงินทุนให้เป็นไปตำมระเบียบและสำมำรถตรวจสอบได้ รวมถึง
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรหนี้ และระบบฐำนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสำมำรถรองรับกำร
ดำเนินงำนของ สพพ. ในอนำคต

กลยุทธ์ที่ 4: จัดกทำกรอบควำมยั่งยืนทำงกำรเงินของ สพพ. เพื่อให้กำรดำเนินงำนด้ำน
กำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนมีควำมยั่งยืนและสำมำรถรักษำระดับควำมน่ำเชื่อถือทำงด้ำน
เครดิตขององค์กร
(4) พัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่องและเสริมสร้ำงสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน
กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนำระบบกำรทำงำนขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม เอื้ออำนวย
ต่อกำรทำงำนที่มีประสิทธิภำพ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ และยกระดับควำมโปร่งใสของกำรปฏิบัติงำนให้
สำมำรถตรวจสอบได้
กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนำบุคลำกรให้เป็นมืออำชีพในกำรปฏิบัติงำนทุกสำยงำน ควบคู่ไปกับ
ควำมมีคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 3: เปิดเผยข้อมูลองค์กรที่ดำเนินงำนในประเทศเพื่อนบ้ำนต่อสำธำรณะอย่ำง
เพียงพอและเหมำะสมและเอื้อต่อกำรดำเนินงำนของเอกชน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลกำรปฏิบัติงำนตำม
แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
กลยุทธ์ที่ 4: จัดทำแนวทำงปฏิบัติงำนภำยในของ สพพ. ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. และ
ระเบียบต่ำงๆ ของทำงรำชกำร รวมถึงป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
กลยุทธ์ที่ 5: พัฒนำมำตรกำรเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน
ให้กับบุคลำกร
กลยุทธ์ที่ 6: ให้บุคลำกรในองค์กรมีโอกำสในกำรเสนอควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ
ข้อสังเกตในทุกๆ ด้ำนเพื่อให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้และกำรมีส่วนร่วมในองค์กร
2.2 การทบทวนผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1) กิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงสูงของปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีทั้งหมด 4 ด้ำน ประกอบด้วย
1.1) ด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) สำหรับกำรทบทวนกลยุทธ์ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ 4 ปี
ของ สพพ.
เป้ำหมำย : 1. กลยุทธ์ในแผนยุทธศำสตร์ 4 ปีของ สพพ. มีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรพัฒนำร่วมกันระหว่ำงประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้ำน และ Development Partners
ควำมเสี่ยง : 1. กลยุทธ์เดิมในแผนยุทธศำสตร์ไม่สำมำรถขับเคลื่อน สพพ. ให้ดำเนิน
ไปในทิศทำงที่สอดคล้องกับนโยบำยทิศทำงกำรพัฒนำของไทย และ/หรือ ประเทศเพื่อนบ้ำน
ผลกำรดำเนินงำน
ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) มีควำมเสี่ยงลดลงจำกระดับสูงเป็นระดับปำนกลำง
เนื่องจำก สพพ. โดย สำนักนโยบำยและแผน ผู้รับผิดชอบโครงกำร ได้ดำเนินกำรศึกษำแนวนโยบำย
เหตุกำรณ์ ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศไทย และมีกำรหำรือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งหน่วยงำนในประเทศและ
หน่วยงำนต่ำงประเทศ สรุปผลได้ว่ำ ยุทธศำสตร์ 4 ปี ของ สพพ. ยังคงมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล
ยุทธศำสตร์ชำติฯ แผนงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ คพพ. ได้มีมติเห็นชอบผลกำรทบทวนยุทศำสตร์ เมื่อวันที่
21 สิงหำคม 2562
1.2) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational risk) กำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ภำยในของ สพพ. (กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำงวิชำกำร และกำรบริหำรควำมต่อเนื่องของ
กำรปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉิน)

เป้ำหมำย : 1. กำรดำเนินโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรมี
ควำมก้ำวหน้ำเป็นไปตำมแผนงำน
2. มีระบบฐำนข้อมูลโครงกำรและระบบรักษำควำมปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (Cyber Security) ที่เหมำะสม
3. เจ้ำหน้ำที่มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉิน
4. มีระบบ E-payment สำหรับจ่ำยเบี้ยประชุม คพพ. แทนกำรใช้เช็ค
ควำมเสี่ยง : 1. กำรดำเนินงำนล่ำช้ำ ไม่เป็นไปตำมแผนงำนในสัญญำจ้ำง ส่งผลให้กำร
เบิกจ่ำยโครงกำรและที่ปรึกษำล่ำช้ำ
2. เจ้ำหน้ำที่ใหม่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
3. ถูกบุกรุกโดยผู้ไม่ประสงค์ดี กำรถูกโจมตีโดยไวรัส (Virus) หรือมัลแวร์ (Malware)
4. เกิดภำวะฉุกเฉิน ทำให้เข้ำปฏิบัติงำน ณ สพพ. ไม่ได้
5. กำรจ่ำยเบี้ยประชุม คพพ. เกิดกำรผิดพลำด ไม่ถึงผู้รับ
ผลกำรดำเนินงำน
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational risk) มีควำมเสี่ยงลดลงจำกระดับสูงเป็น
ระดับต่ำ เนื่องจำก สพพ. โดยสำนักบริหำรโครงกำร 1 สำนักบริหำรโครงกำร 2 และสำนักอำนวยกำร
ผู้รับผิดชอบโครงกำร ได้ดำเนินกำรดังนี้
- จัดทำแผนติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและวิชำกำร
ที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร และมีกำรเดินทำงเพื่อติดตำมโครงกำรเป็นไปตำมแผนงำนที่กำหนด ทำให้ สพพ.
ทรำบปัญหำ อุปสรรคในกำรดำเนินโครงกำร และสำมำรถกำหนดแนวทำงแก้ไขปัญหำได้ทันเวลำ ส่งผลให้
โครงกำรมีกำรดำเนินงำนตำมแผนงำนและมีกำรเบิกจ่ำยเงินเป็นไปตำมแผนงำนที่กำหนดไว้
- จัดทำระบบรักษำควำมปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยี โดยกำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติงำน
ในกำรรักษำควำมปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของ สพพ. พร้อมทั้งได้มีกำรประกำศนโยบำยฯ ใช้เมื่อวันที่
4 มิถุนำยน 2562
- จัดกิจกรรมให้ควำมรู้เพื่อสร้ำงควำมตระหนักในปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น กำรจัดทำแผน
ต่อเนื่องทำงธุรกิจเพื่อรองรับเหตุกำรฉุกเฉินต่ำงๆ เช่น กำรเกิดจลำจล อัคคีภัย อุทกภัย กำรประท้วงปิด
ล้อมอำคำร พร้อมทั้งได้จัดเตรียมอุปกรณ์และสถำนที่เพื่อรองรับกำรปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉิน ทั้งนี้หำก
เกิดภำวะฉุกเฉินที่กล่ำวเจ้ำหน้ำที่ สพพ. สำมำรถปฏิบัติงำนได้ที่สำนักงำนชั่วครำว ณ ธนำคำรเพื่อ
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำนักงำนใหญ่ และบริษัทอินเตอร์เน็ตไทย จำกัด (มหำชน) รวมถึงได้มี
กำรทดสอบระบบกำรปฏิบัติงำนในกรณีที่เกิดภำวะฉุกเฉินแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562
- จัดทำ work flow เรื่องกำรใช้ระบบ E-payment ในกำรจ่ำยเบี้ยประชุม คพพ. และ
จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของ สพพ.
พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 17 เมษำยน 2562
1.3) ด้ำนกำรเงิน (Financial risk) กำรพัฒนำเครื่องมือกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน
ของโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน (Project implement Risk) และกำรบริหำรเงินทุนให้มี
สภำพคล่องเพียงพอสำหรับใช้จ่ำยของ สพพ. อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป้ำหมำย : 1. มีข้อมูล Country risk ประกอบกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำนและทรำบถึงสถำนกำรณ์ควำมเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้ำน
2. มีข้อมูลควำมเสี่ยงของ Portfolio เพื่อใช้ในกำรบริหำรด้ำนกำรเงิน

3. ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรหนี้ได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ภำยในเวลำที่กำหนด
ควำมเสี่ยง : 1. กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจกำรเมืองของประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำงมี
นัยสำคัญ จนทำให้ สพพ. ไม่สำมำรถดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนได้
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักบริหำรโครงกำร 1 สำนักบริหำรโครงกำร 2 สำนักนโยบำยและแผน และสำนัก
บริหำรเงินทุน ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ ได้กำหนดกลยุทธ์จัดกำรกับควำมเสี่ยงโดยใช้วิธีควบคุมควำมเสี่ยง
ระดับควำมเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับต่ำ โดยมีกำรดำเนินกำร ดังนี้
(1) จัดทำ Template เพื่อใช้รำยงำนกำรประเมินควำมเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้ำน
(Country risk) และมีกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลโครงกำร และข้อมูลสถำนกำรณ์ของประเทศเพื่อนบ้ำน
(2) ติดตำมภำวะเศรษฐกิจ ทิศทำงตลำดกำรเงิน และรำยงำน ให้ คพพ. รับทรำบเป็น
รำยเดือน
(3) ติดตำมหนี้จำกผู้กู้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน 42 ครั้ง ได้ครบถ้วน
ตำมแผนที่กำหนดไว้
1.4) ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎเกณฑ์และธรรมภิบำล (Compliance risk) กำรปฏิบัติงำน
ตำมระเบียบ ประกำศ แนวทำงและคู่มือกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่
ประเทศเพื่อนบ้ำน
เป้ำหมำย : เพื่อให้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ
ควำมเสี่ยง : เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำน
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักบริหำรเงินทุน และสำนักอำนวยกำร ผู้รับผิดชอบโครงกำรได้กำหนดกลยุทธ์กำร
จัดกำรกับควำมเสี่ยงโดยใช้วิธีกำรควบคุมควำมเสี่ยง ควำมเสี่ยงลดลงจำกระดับสูงเป็นระดับต่ำ โดยมี
กำรศึกษำ วิเครำะห์ กฎระเบียบที่มีกำรเปลี่ยนแปลง จัดทำอบรมเพิ่มควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่เจ้ำหน้ำที่
และมีกำรจัดทำคู่มือกำรกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีของ สพพ. เพื่อให้ ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ สพพ. ยึดถือเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติ
ภาพแสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยงด้วยกราฟใยแมงมุม

หมำยเหตุ: ระดับควำมเสี่ยง 0 หมำยถึง ระดับควำมเสี่ยงที่ต่ำที่สุด
ระดับควำมเสี่ยง 25 หมำยถึง ระดับควำมเสี่ยงสูงที่สุด

ขั้นตอนที่ 3 กำรระบุควำมเสี่ยงและกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยงหลักขององค์กรของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยมีกำรพิจำรณำ กระบวนงำน
ประจำ งำนโครงกำร ของ สพพ. จำกบุคลำกรที่เกี่ยวข้องแต่ละสำนัก จำกนั้นจึงทำกำรระบุเหตุกำรณ์
ควำมเสี่ยงของแต่ละกระบวนงำนที่มีนัยสำคัญในกำรปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
กระบวนงำน
ระดับองค์กร

ระดับสำนัก

แผนบริหำรควำมเสี่ยง
1. พัฒนำระบบบริหำรควำมเสี่ยงและ
ควบคุมภำยในตำม พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำร
คลัง พ.ศ. 2561
2. พัฒนำระบบข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้
ประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน
* Country Risk
* กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงโครงกำร
3. พัฒนำระบบกำรติดตำมและตรวจสอบ
คุณภำพโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินกำร
4. พัฒนำระบบกำรบริหำรเงินทุนตำม
พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลัง พ.ศ. 2561
และมติ ครม. เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกู้ยืมเงิน กำรถือหุ้น/
ร่วมทุนจำหน่ำยทรัพย์สินเป็นสูญ
* กำรจัดหำเงินทุน
* กำรบริหำรสภำพคล่อง
(นำเงินไปลงทุน /กำรติดตำมหนี้จำก
ประเทศเพื่อนบ้ำน)
5. พัฒนำระบบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
สพพ. ตำม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
พ.ศ. 2561
6. โครงกำรกำกับกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร และพระรำชบัญญัติกำรรักษำ
ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

ผู้รับผิดชอบ
ทุกสำนัก
(ฝ่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพองค์กร
และสำนักตรวจสอบภำยในเป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก)
สำนักนโยบำยและแผน
สำนักบริหำรเงินทุน
สำนักบริหำรโครงกำร 1
สำนักบริหำรโครงกำร 2
ฝ่ำยวิศวกรรม
สำนักบริหำรโครงกำร 1
สำนักบริหำรโครงกำร 2
สำนักบริหำรเงินทุน

สำนักอำนวยกำร

สำนักอำนวยกำร

(1) พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง
พ.ศ. 2561
เป้ำหมำย
- สพพ. มีกำรกำกับบริหำรควำมเสี่ยงที่ดีเป็นไปตำม
มำตรฐำน
- สพพ. มีกำรกำกับกำรปฏิบัติงำนตำม พ.ร.บ. วินัย
กำรเงินกำรคลัง พ.ศ. 2561
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น
R1.1 ข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและควบคุม
ภำยในไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงกำรคลังกำหนด
R1.2 เจ้ำหน้ำที่ สพพ. ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง
ควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน
R1.3 สพพ. ไม่มีคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่
รองรับกับกฎหมำยใหม่ที่ประกำศบังคับใช้
R1.4 เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ควำมเสี่ยงไม่ครบทั้ง
กระบวนกำร ตำมแนวคิด SIPOC รวมถึงควำม
เสี่ยงด้ำนกำรต่อต้ำนทุจริต
R1.5 ไม่มกี ำรเชื่อมโยงควำมเสี่ยงกับยุทธศำสตร์ของ
หน่วยงำน
R1.6 ยังไม่ได้นำมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงเข้ำมำใช้
ใน work flow ของงำนประจำ
R1.7 ยังไม่มีกำรนำเอำควำมเสี่ยงคงเหลือมำถอดเป็น
บทเรียน (Lesson Learn) เพื่อทำเป็นองค์
ควำมรู้/ แผนปีถัดไป
R1.8 ยังไม่มีกำรจัดทำทะเบียนควำมเสี่ยง
R1.9 ไม่มี Chief Risk Officer หรือที่ปรึกษำช่วย
พัฒนำระบบบริหำรควำมเสี่ยงครบทั้งวงจรทั้ง
งำนประจำและงำนโครงกำรตำม
มำตรฐำนสำกลที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
R1.10 ไม่มีกำรกำหนดตัวชี้วัด (Zero KCIs / KRIs /
Bad news / Loss Data) และรำยงำนผล
ดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงควบคู่กับ
KPIs
R1.11 ไม่มีระบบงำน IT รองรับกำรปฏิบัติงำนตำม
แผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน

กระบวนงำนที่อำจจะมีควำมเสี่ยง
- กำรบริหำรควำมเสี่ยง
- กำรควบคุมภำยใน

ประเภทของควำมเสี่ยง (S/O/F/C)
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎเกณฑ์และ
ธรรมำภิบำล (C)
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์/นโยบำย (S)

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)

ปัจจัยเสี่ยงจำกภำยใน (จุดอ่อน)
1. ควำมรู้ควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ เรื่องกำร
บริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน กำรกำหนด
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่ในระบบกำร
ปฏิบัติงำนประจำ
2. ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในของ
สพพ. ยังไม่เป็นมำตรฐำน
3. ไม่มรี ะบบ IT ที่ช่วยสนับสนุนกำรงำนด้ำนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน

ปัจจัยเสี่ยงจำกภำยนอก (ภัยคุกคำม)
1. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.
2560 มำตรำ 62 รัฐต้องรักษำวินัยกำรเงินกำร
คลังอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้ฐำนะทำงกำรเงินกำร
คลังของรัฐมีเสถียรภำพและมั่นคงอย่ำงยั่งยืน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวินัยกำรเงินกำรคลัง
2. พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลัง พ.ศ. 2561
มำตรำ 30 กำหนดให้กระทรวงกำรคลังและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ทำงกำรคลังให้เป็นไปนโยบำยกำรบริหำรควำม
เสี่ยงทำงกำรคลังที่คณะกรรมกำรนโยบำย
กำรเงินกำรคลังของรัฐกำหนด
มำตรำ 79 หน่วยงำนของรัฐต้องจัดให้มีกำร
ตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน และกำร
บริหำรควำมเสี่ยงตำมที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
มำตรำ 80 ในกรณีที่มีกำรทำผิดวินัยกำรเงิน
กำรคลังตำมกฎหมำยนี้กำรสั่งลงโทษทำง
ปกครองให้เป็นไปตำมกฎหมำยประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน
3. มำตรฐำนกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ
องค์กรตำมกรอบ COSO 2013 และยุทธศำสตร์
ชำติด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
4. ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำ
ด้วยกำรพิจำรณำวินิจฉัยควำมผิดวินัยกำรเงิน
กำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2562

ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับ
- สพพ. พัฒนำระบบบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในให้เป็นไปตำมมำตรฐำน COSO ERM 2017 /
COSO 2013 / พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลัง พ.ศ. 2561 / ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรต่อต้ำนทุจริต

(2) พัฒนาระบบข้อมูลที่สาคัญเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงิน (การพัฒนาจัดทา Country Risk / การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ)
เป้ำหมำย
กระบวนงำนที่อำจจะมีควำมเสี่ยง
- กำรกำหนดวงเงินสำหรับให้ควำมช่วยเหลือของแต่ - กำรอนุมัติกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่
ละประเทศอย่ำงเหมำะสม
ประเทศเพื่อนบ้ำน
- ดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศ
เพื่อนบ้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น
ประเภทของควำมเสี่ยง (S/O/F/C)
R2.1 ไม่มีเงินให้กู้ เนื่องจำกประเทศเพื่อนบ้ำนผิดนัด ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (F)
ชำระหนี้ (มีปัญหำทำงกำรเงิน)
R2.2 ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินได้ครบ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
ทุกประเทศ ตำมที่พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งกำหนดไว้
R2.3 เกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติทำให้เป็นอุปสรรคต่อ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
กำรก่อสร้ำงโครงกำร
R2.4 กำรก่อสร้ำงผิดไปจำกแบบที่กำหนดไว้
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
R2.5 ผู้รับเหมำก่อสร้ำงไม่สำมำรถเข้ำพื้นที่โครงกำรได้ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
R2.6 นโยบำยของประเทศเพื่อนบ้ำนมีกำร
ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์/นโยบำย (S)
เปลี่ยนแปลง
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
R2.7 ไม่มีกำรจัดทำคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง
โครงกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ที่ใช้สำหรับ
เจ้ำหน้ำที่ภำยใน สพพ.
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
R2.8 ไม่มีกำรจัดทำคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยง
โครงกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ที่ใช้สำหรับ
ประเทศเพื่อนบ้ำน
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
R2.9 ไม่มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำรที่เป็นมำตรฐำน
ข้อมูลบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำร ไม่เพียงพอ
ปัจจัยเสี่ยงจำกภำยใน (จุดอ่อน)
ปัจจัยเสี่ยงจำกภำยนอก (ภัยคุกคำม)
1. ข้อมูลบริหำรควำมเสี่ยงด้ำน Country risk ที่ใช้ 1. สถำนะกำรเมือง เศรษฐกิจ ของประเทศเพื่อน
ประกอบกำรพิจำรณำกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
บ้ำนมีกำรเปลี่ยนแปลง
กำรเงิน ไม่เพียงพอ
2. กำรเกิดภัยธรรมชำติ
2. ข้อมูลบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำรไม่เพียงพอ 3. กำรเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ วิธีกำร
3. ไม่มีระบบ IT ที่เหมำะสมมำช่วยปฏิบัติงำน
ดำเนินงำนในประเทศเพื่อนบ้ำน
4. ไม่มีกำรรวบรวมเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงที่อำจจะ
เกิดขึ้นเพื่อเป็นองค์ควำมรู้ของ สพพ.
ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับ
- สพพ. มีกำรศึกษำ และจัดทำ Country risk / คู่มือบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำร

(3) พัฒนาระบบการติดตามและตรวจสอบคุณภาพโครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
เป้ำหมำย
กระบวนงำนที่อำจจะมีควำมเสี่ยง
โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรและ
- กำกับ/ควบคุม ที่ปรึกษำและผู้รับเหมำก่อสร้ำง
กำรเงินมีกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมแผนงำน
โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
- กำรประเมินสรุปผลจำกกำรลงตรวจสอบ
ในพื้นที่เพื่อส่งต่อภำยในหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทรำบ
ถึงควำมแล้วเสร็จของงำนหรือปัญหำ
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น
ประเภทของควำมเสี่ยง (S/O/F/C)
R3.1 เจ้ำหน้ำที่ สพพ. ไม่ได้อยู่กำกับกำรก่อสร้ำง ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
ในพื้นทีต่ ลอดเวลำทำให้ไม่ทรำบข้อบกพร่อง
(Defect) ของกำรก่อสร้ำง จะทรำบก็ต่อเมื่อต้อง ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
รอให้ Defect ปรำกฏขึ้นเอง
R3.2 กำรประเมินข้อบกพร่องของกำรก่อสร้ำง ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
มักจะส่งผลกระทบต่อกำรเบิกจ่ำยที่เมื่อโครงกำร
ไม่แล้วเสร็จหรือไม่ตรงแบบมักจะเบิกจ่ำยไม่ได้
R3.3 เกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชำติทำให้ควบคุม ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
กำรก่อสร้ำงของโครงกำรไม่ได้
R3.4 กำรตรวจรับผลกำรศึกษำไม่เป็นไปตำม
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
TOR และสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำที่กำหนดไว้
R3.5 กำรส่งมอบผลกำรศึกษำไม่เป็นไปตำม
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
ระยะเวลำที่กำหนด
R3.6 ประเทศเพื่อนบ้ำนจัดหำที่ปรึกษำ/
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงเพื่อดำเนินโครงกำรได้ล่ำช้ำ
กว่ำแผนที่กำหนด
R3.7 คณะกรรมกำรจ้ำงที่ปรึกษำ/จัดทำ TOR
ไม่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรจ้ำงที่ปรึกษำ/กำรยก
ร่ำง TOR
ปัจจัยภำยใน (จุดอ่อน)
ปัจจัยภำยนอก (ภัยคุกคำม)
1. ขำดกำรวำงแผนควำมเสี่ยงโครงกำร
1. เกิดภัยธรรมชำติ
2. ไม่มีคู่มือกำรติดตำมและตรวจสอบควำม
2. นโยบำยด้ำนกำรรักษำสิ่งแวดล้อม
สมบูรณ์ของกำรก่อสร้ำง
3. ไม่มีคู่มือกำรจัดทำ TOR / จัดจ้ำงที่ปรึกษำ /
ตรวจรับผลกำรศึกษำ
3 ไม่มีกำรรวบรวมเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงโครงกำร
ที่อำจจะเกิดขึ้นเพื่อเป็นองค์ควำมรู้ของ สพพ.
4. ไม่มีระบบ IT ที่เหมำะสมมำช่วยปฏิบัติงำน
ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้
- จัดทำคู่มือ/แบบฟอร์มกำรตรวจสอบงำนทำงด้ำนวิศวกรรม

(4) พัฒนาระบบการบริหารเงินทุนตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 และมติ ครม.
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้น/ร่วมทุนจาหน่ายทรัพย์สินเป็นสูญ
เป้ำหมำย
กระบวนงำนที่อำจจะมีควำมเสี่ยง
- มีควำมยั่งยืนทำงกำรเงิน
- พัฒนำระบบบริหำรเงินทุน
- มีสภำพคล่องเพียงพอต่อกำรใช้จ่ำยเงินของ สพพ.
(กำรจัดทำฐำนข้อมูลทำงด้ำนสถำนะกำรเงิน
กำรประมำณกำรเบิกจ่ำย กำรจัดหำเงินทุน
กำรติดตำมหนี้จำกผู้กู้)
- กำรจัดทำวิเครำะห์สถำนะด้ำนกำรเงินของ
สพพ. ในอนำคต
- กำรบริหำร ACMECS Fund
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น
ประเภทของควำมเสี่ยง (S/O/F/C)
R4.1 กำรจัดเก็บหนี้ไม่เป็นไปตำมแผนกำรติดตำมหนี้ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (F)
จำกผู้กู้
R4.2 ประเทศเพื่อนบ้ำนไม่ชำระหนี้คืนตำมกำหนด
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (F)
R4.3 กำรเบิกจ่ำยเงินไม่เป็นไปตำมแผนประมำณกำร ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติกำร (O)
รำยรับ – รำยจ่ำยเงิน
R4.4 ขำดสภำพคล่อง
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (F)
R4.5 ข้อมูลพื้นฐำนของโครงกำรเบื้องต้นไม่ตรงตำม
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติกำร (O)
ควำมเป็นจริง
R4.6 ผู้บันทึกข้อมูลยังไม่เข้ำใจระบบ
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติกำร (O)
ปัจจัยภำยใน (จุดอ่อน)
ปัจจัยภำยนอก (ภัยคุกคำม)
1. เจ้ำหน้ำที่ สพพ. ขำดควำมรู้เรื่องกำรบันทึกข้อมูล
1. พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลัง พ.ศ. 2561
2. ไม่สำมำรถคัดเลือกผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรเงินทุน 2. มติ ครม. เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2561 เรื่อง
3. ระบบบริหำรเงินทุนไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ หลักเกณฑ์กำรกู้ยืมเงิน กำรถือหุ้น/ร่วมทุน
4. ไม่มีระบบ IT ที่เหมำะสมมำช่วยปฏิบัติงำน
จำหน่ำยทรัพย์สินเป็นสูญ
5. ไม่มีกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเงินของ สพพ.
3. ระเบียบวิธีกำรงบประมำณ
4. ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำ
ด้วยกำรพิจำรณำวินิจฉัยควำมผิดวินัยกำรเงิน
กำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2562
ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้
- สพพ. สำมำรถดำรงเงินสดสำรองขั้นต่ำจำนวน 50 ล้ำนบำท เพื่อไว้ใช้จ่ำยในสำนักงำน ในกรณีที่ไม่ได้
รับจัดสรรเงินงบประมำณแผ่นดิน

(5) พัฒนาระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สพพ. ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
เป้ำหมำย
กระบวนงำนที่อำจจะมีควำมเสี่ยง
1. สพพ. มีกฎ ระเบียบ หรือ แนวทำงปฏิบัติ เป็นไป - กำรทบทวนหรือจัดทำกฎหมำยให้เป็นไปตำม
ตำม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561
และปรำบปรำกำรทุจริต พ.ศ. 2561
- กำรพิจำรณำตรวจสอบสัญญำ นิติกรรม ของ
สพพ. ที่กระทำกับบุคคลภำยนอก
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น
ประเภทของควำมเสี่ยง (S/O/F/C)
R5.1 เจ้ำหน้ำที่ไม่ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยและ
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติกำร (O)
ข้อบังคับที่กำหนดไว้
R5.2 กฎหมำยของ สพพ. ไม่ทันสมัย ไม่มีกำรทบทวน ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎเกณฑ์และ
ให้สอดคล้องกับกฎหมำยหลักที่ประกำศบังคับใช้ใหม่ ธรรมำภิบำล (C)
R5.3 ไม่มีกำรกำหนดมำตรกำรควบคุมและต่อต้ำน ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎเกณฑ์และ
ทุจริตในกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ธรรมำภิบำล (C)
R5.4 ขำดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำย หรือ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติกำร (O)
ผลกำรพิจำรณำควำมผิดเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่เป็น
กำรกระทำผิดกฎหมำย
ปัจจัยภำยใน (จุดอ่อน)
ปัจจัยภำยนอก (ภัยคุกคำม)
1. ไม่มีคู่มือหรือ Check list ในกำรตรวจสอบสัญญำ 1. พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน
นิติกรรม ประเภทต่ำงๆ
และปรำบปรำกำรทุจริต พ.ศ. 2561
2. เจ้ำหน้ำที่ของ สพพ. ขำดควำมรู้เรื่องกฎหมำย
2. พ.ร.บ. จริยธรรมสำหรับเจ้ำหน้ำที่รัฐ พ.ศ.
3. ไม่มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เรื่องกฎหมำย
2562
4. ไม่มีระบบ IT ที่เหมำะสมมำช่วยปฏิบัติงำน
3. ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำ
ด้วยกำรพิจำรณำวินิจฉัยควำมผิดวินัยกำรเงินกำร
คลังของรัฐ พ.ศ. 2562
ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้
มีทบทวนกฎระเบียบของ สพพ. ให้เป็นไปตำมพ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต พ.ศ. 2561

(6) โครงการกากับการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 /พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ /พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ พ.ศ. 2562
เป้ำหมำย
- กำรดำเนินงำนของ สพพ. เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 และพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร

กระบวนงำนที่อำจจะมีควำมเสี่ยง
- กำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
- กำรเปิดเผยข้อมูลองค์กร ผลกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร

เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น
R6.1 เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนยังไม่เข้ำใจวิธีในกำร
เปิดเผยข้อมูลตำม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
R6.2 ไม่มีคู่มือหรือแนวทำงปฏิบัติงำนตำม พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร และพระรำชบัญญัติกำรรักษำ
ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

ประเภทของควำมเสี่ยง (S/O/F/C)
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติกำร (O)
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎเกณฑ์และ
ธรรมำภิบำล (C)

ปัจจัยภำยใน (จุดอ่อน)
ปัจจัยภำยนอก (ภัยคุกคำม)
1. เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนยังไม่เข้ำใจวิธีในกำรเปิดเผย - พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ข้อมูลตำม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร และ
2562 พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร และ
พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซ
พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ พ.ศ. 2562
เบอร์ พ.ศ. 2562
ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้
- มีคู่มือหรือแนวทำงปฏิบัติงำนตำม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร และ พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 รวมทั้งต้องมีกำรชี้แจงให้
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องรับทรำบถือปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินระดับควำมเสี่ยง จัดลำดับควำมเสี่ยง และคุณภำพของกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
1. กำรประเมินระดับควำมเสี่ยง
ในกำรประเมินระดับควำมเสี่ยงจะพิจำรณำจำกควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact: I) ที่
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่องค์กรมำกตั้งแต่ระดับ 5 จนถึงระดับ 1 ซึ่งไม่มีควำมเสียหำยใดๆ เกิดขึ้นแก่
องค์กร สำหรับควำมถี่ของโอกำส (Likelihoods: L) จะพิจำรณำถึงควำมถี่ที่มีโอกำสจะเกิดเหตุกำรณ์ที่
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยภำยในระยะเวลำ 12 เดือนข้ำงหน้ำ ซึ่งมีตั้งแต่ระดับ 5 จนถึงระดับ 1 ซึ่งไม่มี
โอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยขึ้นโดยมีเกณฑ์กำรพิจำรณำดังนี้
ค่ำ 1 หมำยถึง ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมควำมเสี่ยง
ค่ำ 2 หมำยถึง พอยอมรับได้เพรำะมีควำมเบี่ยงเบนเล็กน้อย
ค่ำ 3 หมำยถึง พอยอมรับได้สูงสุดโดยมีกำรเฝ้ำระวังไม่ให้ระดับควำมเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น
ค่ำ 4-5 หมำยถึง ยอมรับไม่ได้โดยต้องมีกำรบริหำรจัดกำรหรือมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงเพื่อ
ไม่ให้เกิดควำมเสียหำย
(1) ตัวอย่ำงเกณฑ์กำรพิจำรณำระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ
(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

- 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
และทำให้กำรดำเนินงำนหยุดชะงักนำนเกินกว่ำ 5 วันทำกำร
ระบบ IT ที่สำคัญเกิดควำมเสียหำยและทำให้กำรดำเนินงำน
หยุดชะงัก 2-5 วัน
ระบบ IT ที่สำคัญเกิดควำมเสียหำยและทำให้กำรดำเนินงำน
หยุดชะงักมำกกว่ำ 4 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ระบบ IT ที่สำคัญเกิดควำมเสียหำยและทำให้กำรดำเนินงำน
หยุดชะงัก 1-4 ชั่วโมง
ระบบ IT มีปัญหำและเกิดควำมสูญเสียเพียงเล็กน้อย

(2) ตัวอย่ำงเกณฑ์กำรพิจำรณำโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง
ระดับ 1
ต่ำมำก
เกิดขึ้นในองค์กร
0 ครั้ง
ควำมมั่นใจว่ำจะมี
โอกำสเกิดขึ้นซ้ำ
ต่ำ
(น้อยกว่ำหรือ
เท่ำกับ 50%)

ระดับ 2
ต่ำ
เกิดขึ้นในองค์กร
1 ครั้ง
ควำมมั่นใจว่ำจะมี
โอกำสเกิดขึ้นซ้ำ
ค่อนข้ำงต่ำ
(น้อยกว่ำ 50% - 60%)

ระดับ 3
ปำนกลำง
เกิดขึ้นในองค์กร
2 ครั้ง
ควำมมั่นใจว่ำจะมี
โอกำสเกิดขึ้นซ้ำ
ปำนกลำง
(มำกกว่ำ 60%-70%)

ระดับ 4
สูง
เกิดขึ้นในองค์กร
3 ครั้ง
ควำมมั่นใจว่ำจะมี
โอกำสเกิดขึ้นซ้ำ
สูง
(มำกกว่ำ 70%-80%)

ระดับ 5
สูงมำก
เกิดขึ้นในองค์กร
มำกกว่ำ 3 ครั้ง
ควำมมั่นใจว่ำจะมี
โอกำสเกิดขึ้นซ้ำ
สูงมำก
(มำกกว่ำ 80%)

(3) ผังประมินระดับควำมเสี่ยง
ระดับต่า (Low)
ระดับ
LxI
1
1x1
2
2x1
3
1x2
4
2x2

ระดับปานกลาง (Medium)
ระดับสูง (High)
ระดับ
LxI
ระดับ
LxI
ระดับ
LxI
5
3x1
16
1x4
22
4x4
6
4x1
17
2x4
23
5x4
7
5x1
18
3x4
24
4x5
8
3x2
19
1x5
25
5x5
9
4x2
20
2x5
10
5x2
21
3x5
11
1x3
12
2x3
13
3x3
14
4x3
15
5x3
หมำยเหตุ: กำรประเมินค่ำโอกำสทีจ่ ะเกิดควำมเสี่ยง (L) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) จะมีค่ำเริ่มตั้ง 1-5 โดยมีเกณฑ์
กำรพิจำรณำดังนี้
ค่ำ 1
หมำยถึง ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมควำมเสี่ยง
ค่ำ 2
หมำยถึง พอยอมรับได้เพรำะมีควำมเบีย่ งเบนเล็กน้อย
ค่ำ 3
หมำยถึง พอยอมรับได้สูงสุดโดยมีกำรเฝ้ำระวังไม่ให้ระดับควำมเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น
ค่ำ 4-5
หมำยถึง ยอมรับไม่ได้โดยต้องมีกำรบริหำรจัดกำรหรือมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงเพื่อไม่ให้
เกิดควำมเสียหำย

2. กำรประเมินคุณภำพของกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
เกณฑ์กำรประเมินควำมคุณภำพกำรจัดกำรควำมเสี่ยง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
ระดับดี หมำยถึง จัดกำรได้ทันท่วงทีทุกครั้งที่เกิดควำมเสี่ยง ไม่กระทบถึง
ผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำน บุคคลภำยนอก หน่วยงำนกำกับ
ไม่มีผลเสียหำยทำงกำรเงิน ไม่มีรำยจ่ำยเพิ่ม
ระดับพอใช้ หมำยถึง จัดกำรได้ส่วนใหญ่ มีบำงครั้งยังจัดกำรไม่ได้ กระทบถึง
ผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำนแต่ยอมรับได้ มีควำมเข้ำใจ
ระดับอ่อน หมำยถึง จัดกำรไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย กำรจัดกำรเพิ่มเกิดรำยจ่ำย
มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำนและยอมรับไม่ได้
ไม่มีควำมเข้ำใจ
3. จัดทำตำรำง Risk-Control Matrix (ตำรำง 9 ช่อง)
คุณภำพกำรจัดกำร
ดี
(จัดกำรได้ทุกครั้งทันท่วงที)
พอใช้
(จัดกำรได้ส่วนใหญ่เหลือ
บำงส่วน)
อ่อน
(ยังไม่ได้จัดกำรเป็นระบบ)

ระดับต่ำ
(เขียว เหลือง)
ค่ำควำมเสี่ยง
1-15
ต่ำ
(ช่อง 1)

ระดับควำมเสี่ยง
ระดับปำนกลำง
(ส้ม)
ค่ำควำมเสี่ยง
16-21
ค่อนข้ำงต่ำ
(ช่อง 2)

ระดับสูง
(แดง)
ค่ำควำมเสี่ยง
22-25
ปำนกลำง
(ช่อง 3)

ค่อนข้ำงต่ำ
(ช่อง 4)

ปำนกลำง
(ช่อง 5)

ค่อนข้ำงสูง
(ช่อง 6)

ปำนกลำง
(ช่อง 7)

ค่อนข้ำงสูง
(ช่อง 8)

สูง
(ช่อง 9)

จำกผลกำรระบุควำมเสี่ยงของโครงกำรที่มีนัยสำคัญ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมที่ปรำกฏในขั้นตอน
ที่ 3 ซึง่ เมื่อนำผลประเมินระดับควำมเสี่ยงของแต่ละด้ำนมำพิจำรณำถึงผลกระทบและควำมถี่ที่จะเกิดขึ้น
รวมถึงคุณภำพกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ตำมหลักเกณฑ์ที่กล่ำวข้ำงต้น (ขั้นตอนที่ 4) สรุปได้ดังนี้
1. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น
R1.1 ข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
R1.2 เจ้ำหน้ำที่ สพพ. ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน
R1.3 สพพ. ไม่มีคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่รองรับกับกฎหมำยใหม่ที่ประกำศบังคับใช้
R1.4 เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ควำมเสี่ยงไม่ครบทั้งกระบวนกำร ตำมแนวคิด SIPOC รวมถึงควำมเสี่ยงด้ำนกำร
ต่อต้ำนทุจริต
R1.5 ไม่มีกำรเชื่อมโยงควำมเสี่ยงกับยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน
R1.6 ยังไม่ได้นำมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงเข้ำมำใช้ใน work flow ของงำนประจำ
R1.7 ยังไม่มีกำรนำเอำควำมเสี่ยงคงเหลือมำถอดเป็นบทเรียน (Lesson Learn) เพื่อทำเป็นองค์ควำมรู้/
แผนปีถัดไป
R1.8 ยังไม่มีกำรจัดทำทะเบียนควำมเสีย่ ง
R1.9 ไม่มี Chief Risk Officer หรือที่ปรึกษำช่วยพัฒนำระบบบริหำรควำมเสี่ยงครบทั้งวงจรทั้งงำนประจำ
และงำนโครงกำรตำมมำตรฐำนสำกลทีก่ ระทรวงกำรคลังกำหนด
R1.10 ไม่มีกำรกำหนดตัวชีว้ ัด (Zero KCIs / KRIs / Bad news / Loss Data) และรำยงำนผลดำเนินงำน
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงควบคู่กับ KPIs
R1.11 ไม่มีระบบงำน IT รองรับกำรปฏิบัติงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน

ระดับควำมเสี่ยง
L X I = ค่ำควำมเสี่ยง
4x4 =22
4x4 =22
4x4 =22
3x4 =18

คุณภำพ
กำรจัดกำร
อ่อน
พอใช้
พอใช้
พอใช้

3x5 =21
3x4 =18
3x4 =18

อ่อน
อ่อน
อ่อน

3x4 =18
4x5 =24

พอใช้
อ่อน

3x4 =18

อ่อน

3x4 =18

พอใช้

ตำรำง Risk-Control Matrix (ตำรำง 9 ช่อง)
พัฒนำระบบบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในตำม พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลัง พ.ศ. 2561

คุณภำพกำรจัดกำร
ดี
(จัดกำรได้ทุกครั้งทันท่วงที)
พอใช้
(จัดกำรได้ส่วนใหญ่เหลือ
บำงส่วน)
อ่อน
(ยังไม่ได้จัดกำรเป็นระบบ)

ระดับต่ำ
(เขียว เหลือง)
ค่ำควำมเสี่ยง
1-15
ต่ำ
(ช่อง 1)
ค่อนข้ำงต่ำ
(ช่อง 4)
ปำนกลำง
(ช่อง 7)

ระดับควำมเสี่ยง
ระดับปำนกลำง
(ส้ม)
ค่ำควำมเสี่ยง
16-21
ค่อนข้ำงต่ำ
(ช่อง 2)
ปำนกลำง
(ช่อง 5)
R1.4 / R1.8
ค่อนข้ำงสูง
(ช่อง 8)
R1.5 / R1.6 / R.17 /
R1.10 / R 1.11

ระดับสูง
(แดง)
ค่ำควำมเสี่ยง
22-25
ปำนกลำง
(ช่อง 3)
ค่อนข้ำงสูง
(ช่อง 6)
R1.2/R1.3
สูง
(ช่อง 9)
R1.1 / R1.9

2. พัฒนาระบบข้อมูลที่สาคัญเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
(การพัฒนาจัดทา Country Risk / การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ)
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น
R2.1 ไม่มีเงินให้กู้ เนื่องจำกประเทศเพื่อนบ้ำนผิดนัดชำระหนี้ (มีปัญหำทำงกำรเงิน)
R2.2 ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินได้ครบทุกประเทศ ตำมที่พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งกำหนดไว้
R2.3 เกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติทำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรก่อสร้ำงโครงกำร
R2.4 กำรก่อสร้ำงผิดไปจำกแบบทีก่ ำหนดไว้
R2.5 ผู้รับเหมำก่อสร้ำงไม่สำมำรถเข้ำพืน้ ที่โครงกำรได้
R2.6 นโยบำยของประเทศเพื่อนบ้ำนมีกำรเปลี่ยนแปลง
R2.7 ไม่มีกำรจัดทำคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงโครงกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ที่ใช้สำหรับเจ้ำหน้ำที่
ภำยใน สพพ.
R2.8 ไม่มีกำรจัดทำคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงโครงกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ที่ใช้สำหรับประเทศ
เพื่อนบ้ำน
R2.9 ไม่มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำรที่เป็นมำตรฐำน ข้อมูลบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำร ไม่
เพียงพอ

ระดับควำมเสี่ยง
L X I = ค่ำควำมเสี่ยง
4x5 =24
5x4 =23
3x5 =21
3x4 =18
4x5 = 24
4x5 =24
3x4 =18

คุณภำพ
กำรจัดกำร
พอใช้
พอใช้
พอใช้
อ่อน
พอใช้
พอใช้
พอใช้

4x4 =22

อ่อน

4x4 =22

อ่อน

ตำรำง Risk-Control Matrix (ตำรำง 9 ช่อง)
พัฒนำระบบข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
(กำรพัฒนำจัดทำ Country Risk / Country Limit / กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงโครงกำร)

คุณภำพกำรจัดกำร
ดี
(จัดกำรได้ทุกครั้งทันท่วงที)
พอใช้
(จัดกำรได้ส่วนใหญ่เหลือ
บำงส่วน)
อ่อน
(ยังไม่ได้จัดกำรเป็นระบบ)

ระดับต่ำ
(เขียว เหลือง)
ค่ำควำมเสี่ยง
1-15
ต่ำ
(ช่อง 1)
ค่อนข้ำงต่ำ
(ช่อง 4)
ปำนกลำง
(ช่อง 7)

ระดับควำมเสี่ยง
ระดับปำนกลำง
(ส้ม)
ค่ำควำมเสี่ยง
16-21
ค่อนข้ำงต่ำ
(ช่อง 2)

ระดับสูง
(แดง)
ค่ำควำมเสี่ยง
22-25
ปำนกลำง
(ช่อง 3)

ปำนกลำง
(ช่อง 5)
R2.3 / R2.7
ค่อนข้ำงสูง
(ช่อง 8)
R2.4

ค่อนข้ำงสูง
(ช่อง 6)
R2.1/R2.2//R2.5/R2.6
สูง
(ช่อง 9)
R2.8 / R2.9

3. พัฒนาระบบการติดตามและตรวจสอบคุณภาพโครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น
R3.1 เจ้ำหน้ำที่ สพพ. ไม่ได้อยู่กำกับกำรก่อสร้ำงในพื้นที่ตลอดเวลำทำให้ไม่ทรำบข้อบกพร่อง (Defect)
ของกำรก่อสร้ำง จะทรำบก็ต่อเมื่อต้องรอให้ Defect ปรำกฏขึ้นเอง
R3.2 กำรประเมินข้อบกพร่องของกำรก่อสร้ำงมักจะส่งผลกระทบต่อกำรเบิกจ่ำยที่เมื่อโครงกำรไม่แล้วเสร็จ
หรือไม่ตรงแบบมักจะเบิกจ่ำยไม่ได้
R3.3 เกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชำติทำให้ควบคุมกำรก่อสร้ำงของโครงกำรไม่ได้
R3.4 กำรตรวจรับผลกำรศึกษำไม่เป็นไปตำม TOR และสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำทีก่ ำหนดไว้
R3.5 กำรส่งมอบผลกำรศึกษำไม่เป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด
R3.6 ประเทศเพื่อนบ้ำนจัดหำทีป่ รึกษำ/ผู้รับเหมำก่อสร้ำงเพื่อดำเนินโครงกำรได้ล่ำช้ำกว่ำแผนที่กำหนด
R3.7 คณะกรรมกำรจ้ำงที่ปรึกษำ/จัดทำ TOR ไม่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรจ้ำงทีป่ รึกษำ/กำรยกร่ำง TOR

ระดับควำมเสี่ยง
L X I = ค่ำควำมเสี่ยง
3x4 =18

คุณภำพ
กำรจัดกำร
พอใช้

3x4 =18

พอใช้

3x4 =18
2x4 = 17
2x4 = 17
1x5 = 19
3x5 = 21

พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้

ตำรำง Risk-Control Matrix (ตำรำง 9 ช่อง)
พัฒนำระบบกำรตรวจสอบคุณภำพโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร

คุณภำพกำรจัดกำร
ดี
(จัดกำรได้ทุกครั้งทันท่วงที)

ระดับต่ำ
(เขียว เหลือง)
ค่ำควำมเสี่ยง
1-15
ต่ำ
(ช่อง 1)

พอใช้
(จัดกำรได้ส่วนใหญ่เหลือ
บำงส่วน)

ค่อนข้ำงต่ำ
(ช่อง 4)

อ่อน
(ยังไม่ได้จัดกำรเป็นระบบ)

ปำนกลำง
(ช่อง 7)

ระดับควำมเสี่ยง
ระดับปำนกลำง
(ส้ม)
ค่ำควำมเสี่ยง
16-21
ค่อนข้ำงต่ำ
(ช่อง 2)
ปำนกลำง
(ช่อง 5)
R3.1 / R3.2 /R3.3
/R3.4 / R3.5 /R3.6
/R3.7
ค่อนข้ำงสูง
(ช่อง 8)

ระดับสูง
(แดง)
ค่ำควำมเสี่ยง
22-25
ปำนกลำง
(ช่อง 3)
ค่อนข้ำงสูง
(ช่อง 6)

สูง
(ช่อง 9)

4. พัฒนาระบบการบริหารเงินทุนตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 และมติ ครม. เมื่อ
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้น/ร่วมทุนจาหน่ายทรัพย์สินเป็นสูญ
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น

ระดับควำมเสี่ยง
L X I = ค่ำควำมเสี่ยง
5x4 =23
1x5 =19
2x4 =17
1x5 =19
3x4 = 18
1x5 = 19

R4.1 กำรจัดเก็บหนี้ไม่เป็นไปตำมแผนกำรติดตำมหนี้จำกผู้กู้
R4.2 ประเทศเพื่อนบ้ำนไม่ชำระหนี้คืนตำมกำหนด
R4.3 กำรเบิกจ่ำยเงินไม่เป็นไปตำมแผนประมำณกำรรำยรับ – รำยจ่ำยเงิน
R4.4 ขำดสภำพคล่อง
R4.5 ข้อมูลพื้นฐำนของโครงกำรเบื้องต้นไม่ตรงตำมควำมเป็นจริง
R4.6 ผู้บันทึกข้อมูลยังไม่เข้ำใจระบบ

ตำรำง Risk-Control Matrix (ตำรำง 9 ช่อง)
พัฒนำระบบกำรบริหำรเงินทุนตำม พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลัง พ.ศ. 2561 และมติ ครม. เมื่อวันที่
14 สิงหำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกู้ยืมเงิน กำรถือหุ้น/ร่วมทุนจำหน่ำยทรัพย์สินเป็นสูญ

คุณภำพกำรจัดกำร
ดี
(จัดกำรได้ทุกครั้งทันท่วงที)

ระดับต่ำ
(เขียว เหลือง)
ค่ำควำมเสี่ยง
1-15
ต่ำ
(ช่อง 1)

พอใช้
(จัดกำรได้ส่วนใหญ่เหลือ
บำงส่วน)

ค่อนข้ำงต่ำ
(ช่อง 4)

อ่อน
(ยังไม่ได้จัดกำรเป็นระบบ)

ปำนกลำง
(ช่อง 7)

ระดับควำมเสี่ยง
ระดับปำนกลำง
(ส้ม)
ค่ำควำมเสี่ยง
16-21
ค่อนข้ำงต่ำ
(ช่อง 2)
ปำนกลำง
(ช่อง 5)
R4.2 / R4.3 / R4.4 /
R4.5 / R4.6
ค่อนข้ำงสูง
(ช่อง 8)

ระดับสูง
(แดง)
ค่ำควำมเสี่ยง
22-25
ปำนกลำง
(ช่อง 3)
ค่อนข้ำงสูง
(ช่อง 6)
R4.1
สูง
(ช่อง 9)

คุณภำพ
กำรจัดกำร
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้

5. พัฒนาระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สพพ. ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น
R5.1 เจ้ำหน้ำที่ไม่ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่กำหนดไว้
R5.2 กฎหมำยของ สพพ. ไม่ทันสมัย ไม่มีกำรทบทวนให้สอดคล้องกับกฎหมำยหลักที่ประกำศบังคับใช้
ใหม่
R5.3 ไม่มีกำรกำหนดมำตรกำรควบคุมและต่อต้ำนทุจริตในกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
R5.4 ขำดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำย หรือผลกำรพิจำรณำควำมผิดเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่
เป็นกำรกระทำผิดกฎหมำย

ระดับควำมเสี่ยง
L X I = ค่ำควำมเสี่ยง
3x5 =21
3x4 =18
3x4 =18
3x4 =18

ตำรำง Risk-Control Matrix (ตำรำง 9 ช่อง)
พัฒนำระบบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ สพพ.
ตำม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561

คุณภำพกำรจัดกำร
ดี
(จัดกำรได้ทุกครั้งทันท่วงที)

ระดับต่ำ
(เขียว เหลือง)
ค่ำควำมเสี่ยง
1-15
ต่ำ
(ช่อง 1)

พอใช้
(จัดกำรได้ส่วนใหญ่เหลือ
บำงส่วน)

ค่อนข้ำงต่ำ
(ช่อง 4)

อ่อน
(ยังไม่ได้จัดกำรเป็นระบบ)

ปำนกลำง
(ช่อง 7)

ระดับควำมเสี่ยง
ระดับปำนกลำง
(ส้ม)
ค่ำควำมเสี่ยง
16-21
ค่อนข้ำงต่ำ
(ช่อง 2)
ปำนกลำง
(ช่อง 5)
R5.1 / R5.2 /
R5.3 / R5.4
ค่อนข้ำงสูง
(ช่อง 8)

ระดับสูง
(แดง)
ค่ำควำมเสี่ยง
22-25
ปำนกลำง
(ช่อง 3)
ค่อนข้ำงสูง
(ช่อง 6)
สูง
(ช่อง 9)

คุณภำพ
กำรจัดกำร
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
อ่อน

6. โครงการกากับการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ พ.ศ. 2562
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้น
R6.1 เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนยังไม่เข้ำใจวิธใี นกำรเปิดเผยข้อมูลตำม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร และ พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยไซ
เบอร์ พ.ศ. 2562
R6.2 ไม่มีคู่มือหรือแนวทำงปฏิบัติงำนตำม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร และ พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

ระดับควำมเสี่ยง
L X I = ค่ำควำมเสี่ยง
2x4 =17

คุณภำพ
กำรจัดกำร
อ่อน

2x4 =17

อ่อน

ตำรำง Risk-Control Matrix (ตำรำง 9 ช่อง)
โครงกำรกำกับกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร และ
พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
ระดับต่ำ
(เขียว เหลือง)
ค่ำควำมเสี่ยง
1-15
ต่ำ
(ช่อง 1)

ระดับควำมเสี่ยง
ระดับปำนกลำง
(ส้ม)
ค่ำควำมเสี่ยง
16-21
ค่อนข้ำงต่ำ
(ช่อง 2)

ระดับสูง
(แดง)
ค่ำควำมเสี่ยง
22-25
ปำนกลำง
(ช่อง 3)

พอใช้
(จัดกำรได้ส่วนใหญ่เหลือ
บำงส่วน)

ค่อนข้ำงต่ำ
(ช่อง 4)

ปำนกลำง
(ช่อง 5)

ค่อนข้ำงสูง
(ช่อง 6)

อ่อน
(ยังไม่ได้จัดกำรเป็นระบบ)

ปำนกลำง
(ช่อง 7)

ค่อนข้ำงสูง
(ช่อง 8)
R6.1 /R6.2

สูง
(ช่อง 9)

คุณภำพกำรจัดกำร
ดี
(จัดกำรได้ทุกครั้งทันท่วงที)

ขั้นตอนที่ 5 และ 6 การเลือกวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงและการกาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง
สำหรับแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำรที่มรี ะดับควำมเสี่ยงปำนกลำง-สูง ที่ต้องกำหนดมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงของโครงกำรที่มีนัยสำคัญ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สรุปได้ดังนี้
(1) พัฒนำระบบบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในตำม พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลัง พ.ศ. 2561
ปัจจัยเสีย่ ง / สาเหตุ

R1.1 ข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
R1.2 เจ้ำหน้ำที่ สพพ. ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน
R1.3 สพพ. ไม่มีคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่รองรับกับกฎหมำยใหม่ที่ประกำศบังคับใช้
R1.4 เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ควำมเสี่ยงไม่ครบทั้งกระบวนกำร ตำมแนวคิด SIPOC รวมถึงควำมเสี่ยงด้ำนกำร
ต่อต้ำนทุจริต
R1.5 ไม่มีกำรเชื่อมโยงควำมเสี่ยงกับยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน
R1.6 ยังไม่ได้นำมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงเข้ำมำใช้ใน work flow ของงำนประจำ
R1.7 ยังไม่มีกำรนำเอำควำมเสี่ยงคงเหลือมำถอดเป็นบทเรียน (Lesson Learn) เพื่อทำเป็นองค์ควำมรู้/
แผนปีถัดไป
R1.8 ยังไม่มีกำรจัดทำทะเบียนควำมเสีย่ ง
R1.9 ไม่มี Chief Risk Officer หรือที่ปรึกษำช่วยพัฒนำระบบบริหำรควำมเสี่ยงครบทั้งวงจรทั้งงำนประจำ
และงำนโครงกำรตำมมำตรฐำนสำกลทีก่ ระทรวงกำรคลังกำหนด
R1.10 ไม่มีกำรกำหนดตัวชีว้ ัด (Zero KCIs / KRIs / Bad news / Loss Data) และรำยงำนผลดำเนินงำน
ตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงควบคู่กับ KPIs
R1.11 ไม่มีระบบงำน IT รองรับกำรปฏิบัติงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน

การประเมินความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสีย่ ง

LxI
= ค่าความเสี่ยง
4x4 =22
4x4 =22
4x4 =22
3x4 =18

คุณภาพการ
จัดการ
อ่อน
พอใช้
พอใช้
พอใช้

Risk Control
Matrix
9
สูง
6 ค่อนข้ำงสูง
6 ค่อนข้ำงสูง
5
ปำนกลำง

3x5 =21
3x4 =18
3x4 =18

อ่อน
อ่อน
อ่อน

8
8
8

ค่อนข้ำงสูง
ค่อนข้ำงสูง
ค่อนข้ำงสูง

3x4 =18
4x5 =24

พอใช้
อ่อน

8
9

ค่อนข้ำงสูง
สูง

3x4 =18

อ่อน

8

ค่อนข้ำงสูง

3x4 =18

พอใช้

8

ค่อนข้ำงสูง

1. ทำกำรวิเครำะห์ควำมเพียงพอและประสิทธิภำพอขง
ระบบบริหำรควำมเสี่ยงตำม COSO ERM 2017 / ตำม
หลักกระทรวงกำรคลัง
2. จัดทำทะเบียนควำมเสี่ยง
3. รวบรวมเอกสำรและจัดทำเป็นองค์ควำมรู้ด้ำนควำม
เสี่ยงและควบคุมภำยในขององค์กร
4. จัดให้มีที่ปรึกษำหรือผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำรควำม
เสี่ยง
เพื่อให้คำแนะนำในกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่
จำเป็นและครอบคลุมกำรดำเนินงำนของ สพพ.

(2) พัฒนำระบบข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
(กำรพัฒนำจัดทำ Country Risk / กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงโครงกำร)
ปัจจัยเสีย่ ง / สาเหตุ

R2.1 ไม่มีเงินให้กู้ เนื่องจำกประเทศเพื่อนบ้ำนผิดนัดชำระหนี้ (มีปัญหำทำงกำรเงิน)
R2.2 ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินได้ครบทุกประเทศ ตำมที่พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งกำหนดไว้
R2.3 เกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติทำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรก่อสร้ำงโครงกำร
R2.4 กำรก่อสร้ำงผิดไปจำกแบบทีก่ ำหนดไว้
R2.5 ผู้รับเหมำก่อสร้ำงไม่สำมำรถเข้ำพืน้ ที่โครงกำรได้
R2.6 นโยบำยของประเทศเพื่อนบ้ำนมีกำรเปลี่ยนแปลง
R2.7 ไม่มีกำรจัดทำคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงโครงกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ที่ใช้สำหรับเจ้ำหน้ำที่
ภำยใน สพพ.
R2.8 ไม่มีกำรจัดทำคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงโครงกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ที่ใช้สำหรับประเทศ
เพื่อนบ้ำน
R2.9 ไม่มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำรที่เป็นมำตรฐำน ข้อมูลบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำร ไม่
เพียงพอ

การประเมินความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสีย่ ง

LxI
= ค่าความเสี่ยง
4x5 =24
5x4 =23
3x5 =21
3x4 =18
4x5 = 24
4x5 =24
3x4 =18

คุณภาพการ
จัดการ
พอใช้
พอใช้
พอใช้
อ่อน
พอใช้
พอใช้
พอใช้

Risk Control
Matrix
6 ค่อนข้ำงสูง
6 ค่อนข้ำงสูง
5
ปำนกลำง
8 ค่อนข้ำงสูง
8 ค่อนข้ำงสูง
8 ค่อนข้ำงสูง
8
ปำนกลำง

4x4 =22

อ่อน

9

สูง

4x4 =22

อ่อน

9

สูง

1. จัดทำ Country Risk ทั้ง 7 ประเทศ
2. จัดทำคู่มือกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ งโครงกำรสำหรับ
เจ้ำหน้ำที่ สพพ. และ
เจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำน

(3) พัฒนำระบบกำรติดตำมและตรวจสอบคุณภำพโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร
ปัจจัยเสีย่ ง / สาเหตุ

R3.1 เจ้ำหน้ำที่ สพพ. ไม่ได้อยู่กำกับกำรก่อสร้ำงในพื้นที่ตลอดเวลำทำให้ไม่ทรำบข้อบกพร่อง (Defect)
ของกำรก่อสร้ำง จะทรำบก็ต่อเมื่อต้องรอให้ Defect ปรำกฏขึ้นเอง
R3.2 กำรประเมินข้อบกพร่องของกำรก่อสร้ำงมักจะส่งผลกระทบต่อกำรเบิกจ่ำยที่เมื่อโครงกำรไม่แล้วเสร็จ
หรือไม่ตรงแบบมักจะเบิกจ่ำยไม่ได้
R3.3 เกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชำติทำให้ควบคุมกำรก่อสร้ำงของโครงกำรไม่ได้
R3.4 กำรตรวจรับผลกำรศึกษำไม่เป็นไปตำม TOR และสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำทีก่ ำหนดไว้
R3.5 กำรส่งมอบผลกำรศึกษำไม่เป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด
R3.6 ประเทศเพื่อนบ้ำนจัดหำทีป่ รึกษำ/ผู้รับเหมำก่อสร้ำงเพื่อดำเนินโครงกำรได้ล่ำช้ำกว่ำแผนที่กำหนด
R3.7 คณะกรรมกำรจ้ำงที่ปรึกษำ/จัดทำ TOR ไม่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรจ้ำงทีป่ รึกษำ/กำรยกร่ำง TOR

การประเมินความเสี่ยง
LxI
= ค่าความเสี่ยง
3x4 =18

คุณภาพการ
จัดการ
พอใช้

3x4 =18

พอใช้

3x4 =18
2x4 = 17
2x4 = 17
1x5 = 19
3x5 = 21

พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้

แนวทางการจัดการความเสีย่ ง
Risk Control
Matrix
5
ปำนกลำง 1. จัดทำคู่มือกำรตรวจสอบคุณภำพโครงกำรเชิงวิศวกรรม
2. แจ้งเวียน Executing Agency สำหรับ
5
ปำนกลำง ประเทศเพื่อนบ้ำน
3. นำแบบฟอร์มไปใช้ภำคสนำม
5
ปำนกลำง
5
5
5

ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง

(4) พัฒนำกำรบริหำรเงินทุนตำม พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลัง พ.ศ. 2561 และมติ ครม. เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกู้ยืมเงิน กำรถือหุ้น/
ร่วมทุนจำหน่ำยทรัพย์สินเป็นสูญ
ปัจจัยเสีย่ ง / สาเหตุ

R4.1 กำรจัดเก็บหนี้ไม่เป็นไปตำมแผนกำรติดตำมหนี้จำกผู้กู้
R4.2 ประเทศเพื่อนบ้ำนไม่ชำระหนี้คืนตำมกำหนด
R4.3 กำรเบิกจ่ำยเงินไม่เป็นไปตำมแผนประมำณกำรรำยรับ – รำยจ่ำยเงิน
R4.4 ขำดสภำพคล่อง
R4.5 ข้อมูลพื้นฐำนของโครงกำรเบื้องต้นไม่ตรงตำมควำมเป็นจริง
R4.6 ผู้บันทึกข้อมูลยังไม่เข้ำใจระบบ

การประเมินความเสี่ยง
LxI
= ค่าความเสี่ยง
5x4 =23
1x5 =19
2x4 =17
1x5 =19
3x4 = 18
1x5 = 19

คุณภาพการ
จัดการ
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้

แนวทางการจัดการความเสีย่ ง
Risk Control
Matrix
6 ค่อนข้ำงสูง
5
ปำนกลำง
5
ปำนกลำง
5
ปำนกลำง
5
ปำนกลำง
5
ปำนกลำง

1. มีกำรติดตำมประมำณกำรเบิกจ่ำยอย่ำงใกล้ชิด
2. มีกำรจัดทำแผนกำรระดมทุน/กู้เงิน จำกสถำบันกำรเงิน
และดำเนินกำรตำมแผนฯ
3. มีกำรจัดทำแผนกำรจัดเก็บหนี้จำกผูก้ ู้ ดำเนินกำรตำม
แผนฯ และประสำนกับประเทศเพื่อนบ้ำน
อย่ำงใกล้ชิด
4. จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกู้ทั้งรำยโครงกำรและรำย
ประเทศ ตั้งแต่เริ่มอนุมัติเงินกู้จนถึงกำรเก็บหนี้ในงวด
สุดท้ำย
5. จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรติดตำมหนี้จำก
ประเทศเพื่อนบ้ำน
6. จัดส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรอบรมเกีย่ วกับกฎหมำย
ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง

(5) พัฒนำระบบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ สพพ. ตำม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561
ปัจจัยเสีย่ ง / สาเหตุ

R5.1 เจ้ำหน้ำที่ไม่ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่กำหนดไว้
R5.2 กฎหมำยของ สพพ. ไม่ทันสมัย ไม่มีกำรทบทวนให้สอดคล้องกับกฎหมำยหลักที่ประกำศบังคับใช้ใหม่
R5.3 ไม่มีกำรกำหนดมำตรกำรควบคุมและต่อต้ำนทุจริตในกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
R5.4 ขำดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำย หรือผลกำรพิจำรณำควำมผิดเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่เป็น
กำรกระทำผิดกฎหมำย

การประเมินความเสี่ยง
LxI
= ค่าความเสี่ยง
3x5 =21
3x4 =18
3x4 =18
3x4 =18

คุณภาพการ
จัดการ
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้

แนวทางการจัดการความเสีย่ ง
Risk Control
Matrix
5
ปำนกลำง
5
ปำนกลำง
5
ปำนกลำง
5
ปำนกลำง

1. วิเครำะห์ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 ในส่วนที่
สพพ. จะต้องนำมำปฏิบัติ
2. จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนฯ
3. ชี้แจงให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบและถือปฏิบัติ

(6) โครงกำรกำกับกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร และพระรำชบัญญัติ
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
ปัจจัยเสีย่ ง / สาเหตุ

R6.1 เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนยังไม่เข้ำใจวิธใี นกำรเปิดเผยข้อมูลตำม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562 พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร และ พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยไซ
เบอร์ พ.ศ. 2562
R6.2 ไม่มีคู่มือหรือแนวทำงปฏิบัติงำนตำม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร และ พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

การประเมินความเสี่ยง
LxI
= ค่าความเสี่ยง
2x4 =17

คุณภาพการ
จัดการ
อ่อน

2x4 =17

อ่อน

แนวทางการจัดการความเสีย่ ง
Risk Control
Matrix
8 ค่อนข้ำงสูง 1. วิเครำะห์ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำสร และ พ.ร.บ. กำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัย ในส่วนที่ สพพ. จะต้องนำมำปฏิบัติ
8 ค่อนข้ำงสูง 2. จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนฯ
3. ชี้แจงให้เจ้ำหน้ำที่รับทรำบและถือปฏิบัติ

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรมที่ 1:

พัฒนำระบบบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในตำม พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลัง พ.ศ. 2561

ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุที่อำจจะเกิดขึน้ : 1. ข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
2. เจ้ำหน้ำที่ สพพ. ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน
3. สพพ. ไม่มีคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบตั ิงำนที่รองรับกับกฎหมำยใหม่ทปี่ ระกำศบังคับใช้
4. เจ้ำหน้ำทีว่ ิเครำะห์ควำมเสี่ยงไม่ครบทั้งกระบวนกำร ตำมแนวคิด SIPOC รวมถึงควำมเสี่ยงด้ำนกำรต่อต้ำนทุจริต
5. ไม่มีกำรเชื่อมโยงควำมเสี่ยงกับยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน
6. ยังไม่ได้นำมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงเข้ำมำใช้ใน work flow ของงำนประจำ
7. ยังไม่มีกำรนำเอำควำมเสี่ยงคงเหลือมำถอดเป็นบทเรียน (Lesson Learn) เพื่อทำเป็นองค์ควำมรู้/ แผนปีถัดไป
8. ยังไม่มีกำรจัดทำทะเบียนควำมเสี่ยง
9. ไม่มี Chief Risk Officer หรือทีป่ รึกษำช่วยพัฒนำระบบบริหำรควำมเสี่ยงครบทั้งวงจรตำมมำตรฐำนสำกลที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
10. ไม่มีกำรกำหนดตัวชีว้ ัด (Zero KCIs / KRIs / Bad news / Loss Data) และรำยงำนผลดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงควบคู่กับ KPIs
11. ไม่มีระบบงำน IT รองรับกำรปฏิบัตงิ ำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน

มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ยง
1. ศึกษำกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังกำหนดเกีย่ วกับ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน
2. ประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิภำพของระบบบริหำรควำม
เสี่ยงตำม COSO ERM 2017 / ตำมหลักกระทรวงกำรคลัง
3. จัดให้มีที่ปรึกษำหรือผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เพื่อให้คำแนะนำในกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่จำเป็นและ
ครอบคลุมกำรดำเนินงำนของ สพพ.
4. จัดทำแผนพัฒนำระบบบริหำรควำมเสีย่ งของ สพพ.
5. ดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำระบบบริหำรควำมเสี่ยงของ สพพ.
6. ปรับปรุงคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สพพ. และชี้แจง ทำควำม
เข้ำใจกับเจ้ำหน้ำที่ของ สพพ.

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ผลที่คาดว่าจะได้รับ/วิธีการจัดการ
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(บาท)
หลัก
ฝ่ำยส่งเสริม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประสิทธิภำพ
- สพพ. พัฒนำระบบบริหำรควำมเสี่ยง
องค์กร /
และควบคุมภำยในให้เป็นไปตำม
สำนัก
มำตรฐำน COSO ERM 2017 / COSO
ตรวจสอบ
2013 / พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลัง
ภำยใน
พ.ศ. 2561 / ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำร
ต่อต้ำนทุจริต
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ปำนกลำง

กิจกรรมที่ 2: พัฒนำระบบข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำอนุมัติกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุที่อำจจะเกิดขึน้ : 1. ไม่มีเงินให้กู้ เนื่องจำกประเทศเพื่อนบ้ำนผิดนัดชำระหนี้
2. ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินได้ครบทุกประเทศ ตำมที่พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งกำหนดไว้
3. เกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติทำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรก่อสร้ำงโครงกำร
4. กำรก่อสร้ำงผิดไปจำกแบบที่กำหนดไว้
5. ผู้รับเหมำก่อสร้ำงไม่สำมำรถเข้ำพื้นที่โครงกำรได้
6. นโยบำยของประเทศเพื่อนบ้ำนมีกำรเปลี่ยนแปลง
7. ไม่มีกำรจัดทำคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงโครงกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ที่ใช้สำหรับเจ้ำหน้ำที่ สพพ.และเจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำน
8. ไม่มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำรที่เป็นมำตรฐำน ข้อมูลบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำร ไม่เพียงพอ
มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ยง
1. จัดทำ/ทบทวน Country Risk ครบทั้ง 7 ประเทศ และใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
2. ศึกษำและทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
โครงกำรจำกแหล่งเงินกู้อื่นๆ
3. จัดทำคู่มือกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงโครงกำรสำหรับเจ้ำหน้ำที่ สพพ.
และ สำหรับหน่วยงำนประเทศเพื่อนบ้ำน

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ผลที่คาดว่าจะได้รับ/วิธีการจัดการ
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(บาท)
หลัก
สนผ.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สบค. 1
- มีข้อมูลบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำร
สบค. 2
เพียงพอสำหรับกำรพิจำรณำอนุมตั ิกำร
ให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ปำนกลำง

กิจกรรมที่ 3: พัฒนำระบบกำรติดตำมและตรวจสอบคุณภำพโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร
ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุที่อำจจะเกิดขึน้ : 1. เจ้ำหน้ำที่ สพพ. ไม่ได้อยู่กำกับกำรก่อสร้ำงในพื้นที่ตลอดเวลำทำให้ไม่ทรำบข้อบกพร่อง (Defect) ของกำรก่อสร้ำง จะทรำบก็ต่อเมื่อต้องรอให้
Defect ปรำกฏขึ้นเอง
2. กำรประเมินข้อบกพร่องของกำรก่อสร้ำงมักจะส่งผลกระทบต่อกำรเบิกจ่ำยที่เมื่อโครงกำรไม่แล้วเสร็จหรือไม่ตรงแบบมักจะเบิกจ่ำยไม่ได้
3. เกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชำติ
4. กำรตรวจรับผลกำรศึกษำไม่เป็นไปตำม TOR และสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำ
5. กำรส่งมอบผลกำรศึกษำไม่เป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนด
6. ประเทศเพื่อนบ้ำนจัดหำที่ปรึกษำ/ผูร้ ับเหมำก่อสร้ำงเพื่อดำเนินโครงกำรได้ล่ำช้ำกว่ำแผนที่กำหนด
7. คณะกรรมกำรจ้ำงที่ปรึกษำ/จัดทำ TOR ไม่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรจ้ำงที่ปรึกษำ/กำรยกร่ำง TOR
มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ยง
1. จัดทำคู่มือกำรตรวจสอบคุณภำพโครงกำรเชิงวิศวกรรม
2. แจ้งเวียน Executing Agency สำหรับประเทศเพื่อนบ้ำน

3. นำแบบฟอร์มไปใช้ภำคสนำม

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ผลที่คาดว่าจะได้รับ/วิธีการจัดการ
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(บาท)
หลัก
ฝ่ำย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
วิศวกรรม
- มีข้อมูลบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำร
สบค. 1
เพียงพอสำหรับกำรพิจำรณำอนุมตั ิกำร
สบค. 2
ให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ปำนกลำง

กิจกรรมที่ 4: พัฒนำระบบกำรบริหำรเงินทุนตำม พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลัง พ.ศ. 2561 และมติ ครม. เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกูย้ ืมเงิน
กำรถือหุ้น/ร่วมทุนจำหน่ำยทรัพย์สินเป็นสูญ
ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุที่อำจจะเกิดขึน้ : 1. กำรจัดเก็บหนี้ไม่เป็นไปตำมแผนกำรติดตำมหนี้จำกผู้กู้
2. ประเทศเพื่อนบ้ำนไม่ชำระหนี้คนื ตำมกำหนด
3. กำรเบิกจ่ำยเงินไม่เป็นไปตำมแผนประมำณกำรรำยรับ – รำยจ่ำยเงิน
4. ขำดสภำพคล่อง
5. ข้อมูลพื้นฐำนของโครงกำรเบื้องต้นไม่ตรงตำมควำมเป็นจริง
6. ผู้บันทึกข้อมูลยังไม่เข้ำใจระบบ
มาตรการ/ขั้นตอน
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ผลที่คาดว่าจะได้รับ/วิธีการจัดการ
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ควบคุมความเสี่ยง
(บาท)
หลัก
1. มีกำรติดตำมประมำณกำรเบิกจ่ำยอย่ำงใกล้ชิด
สบท.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2. มีกำรจัดทำแผนกำรระดมทุน/
- สพพ. มีสภำพคล่องเพียงพอสำหรับ
กู้เงิน จำกสถำบันกำรเงินและดำเนินกำรตำมแผนฯ
กำรใช้จ่ำย สำมำรถดำรงเงินสดสำรอง
3. มีกำรจัดทำแผนกำรจัดเก็บหนีจ้ ำกผู้กู้ ดำเนินกำรตำมแผนฯ และ
ขั้นต่ำจำนวน 50 ล้ำนบำท เพื่อไว้ใช้
ประสำนกับประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำงใกล้ชิด
จ่ำยในสำนักงำน ในกรณีทไี่ ม่ได้รบั
4. จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกู้ทงั้ รำยโครงกำรและรำยประเทศ
จัดสรรเงินงบประมำณแผ่นดิน
ตั้งแต่เริม่ อนุมัติเงินกู้จนถึงกำรเก็บหนี้ในงวดสุดท้ำย
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย
5. จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรติดตำมหนี้จำกประเทศเพื่อนบ้ำน
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ปำนกลำง
6. จัดส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับกฎหมำย

ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ 5: พัฒนำระบบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ สพพ. ตำม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561
ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุที่อำจจะเกิดขึน้ :

1. เจ้ำหน้ำที่ไม่ปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่กำหนดไว้
2. กฎหมำยของ สพพ. ไม่ทันสมัย ไม่มีกำรทบทวนให้สอดคล้องกับกฎหมำยหลักที่ประกำศบังคับใช้ใหม่
3. ไม่มีกำรกำหนดมำตรกำรควบคุมและต่อต้ำนทุจริตในกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
4. ขำดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงด้ำนกฎหมำย หรือผลกำรพิจำรณำควำมผิดเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่เป็นกำรกระทำผิดกฎหมำย

มาตรการ/ขั้นตอน
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ผลที่คาดว่าจะได้รับ/วิธีการจัดการ
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ควบคุมความเสี่ยง
(บาท)
1. จัดให้มีกำรทบทวนคู่มือหรือมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต
นิติกร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ในกำรปฏิบัติงำนตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร
- เจ้ำหน้ำที่มีควำมตระหนักรู้
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561
ปลูกจิตสำนึกด้ำนธรรมำภิบำล
- วิเครำะห์ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
จริยธรรม ให้กับเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับชั้น
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 ในส่วนที่ สพพ. จะต้องนำมำปฏิบตั ิ
- จัดให้มีกำรทบทวนคู่มือหรือมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย
- เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจมำตรกำร แนวทำงในกำรป้องกันกำรละ
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
เว้นกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ สพพ. ที่เอื้อประโยชน์แก่ผมู้ ีส่วนได้
ปำนกลำง
ส่วนเสีย
2. จัดอบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่เพื่อให้มีควำมตระหนักรู้ถึง “กำรทุจริต”
20,000
นิติกร
กำรปฏิบัตหิ รือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดใน หรือใช้อำนำจในตำแหน่ง
หน้ำที่ เพื่อแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผูอ้ ื่น
ร่วมถึงเรื่องกำรให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/กำรเลีย้ งรับรอง ซึ่งจะ
นำไปสู่กำรเอื้อประโยชน์กับคูส่ ัญญำ

กิจกรรมที่ 6: โครงกำรกำกับกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร และ พ.ร.บ.
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุที่อำจจะเกิดขึน้ : 1. เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนยังไม่เข้ำใจวิธีในกำรเปิดเผยข้อมูลตำม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
และ พ.ร.บ. กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
2. ไม่มีคู่มือหรือแนวทำงปฏิบัติงำนตำม พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร และ
พ.ร.บ. กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
มาตรการ/ขั้นตอน
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ผลที่คาดว่าจะได้รับ/วิธีการจัดการ
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ควบคุมความเสี่ยง
(บาท)
1. จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล
สอก.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร และ พ.ร.บ.
- มีคู่มือหรือแนวปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับ
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ปฏิบัติงำน
พระรำชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วน
(1) แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำคูม่ ือหรือแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
บุคคล พ.ศ. 2562 และพระรำชบัญญัติ
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของ
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
รำชกำร และ พ.ร.บ. กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
พ.ศ. 2562 ที่เหมำะสม
ไซเบอร์ พ.ศ. 2562
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย
(2) จัดหลักสูตรฝึกอบรมเกีย่ วกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
พ.ศ. 2562 พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร และ พ.ร.บ. กำรรักษำ
ปำนกลำง
ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ. 2562 ให้กับเจ้ำหน้ำที่ สพพ. ทุกท่ำน
(3) ประชุมคณะทำงำนฯ เพื่อกำหนดคู่มือฯ
(4) ประกำศใช้คู่มือฯ

