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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. 2565 ของ สพพ. ขึ้น เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบกำรดำเนินงำนและกำรบริหำรควำม
เสี่ยงขององค์กรในภำพรวมให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ สพพ. มีควำมมุ่งมั่นที่จะบริหำรงำนให้บรรลุผลตำม
เป้ำหมำยและตัวชี้วัดขององค์กรในระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้จำกสภำพแวดล้อมและสถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป และ สพพ. ได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญในกำรปฏิบัติงำนเพื่อดำเนินงำนด้วยควำม
โปร่งใสและคำนึงถึงผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรดำเนินงำน ซึ่งเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 และพระรำชบัญญัติจริยธรรมสำหรับ
เจ้ำหน้ำที่รัฐ พ.ศ. 2562 สพพ. รวมถึงให้ควำมสำคัญของระบบกำรทำงำนในช่วงหลังกำรระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) จึงได้จัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์องค์กร โดยระบุโครงกำร/กิจกรรมตอบสนองควำมเสี่ยงระดับ
องค์กร แต่ละควำมเสี่ยงพร้อมกำหนดกรอบระยะเวลำ และผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนที่ชัดเจน
สพพ. หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
จะสำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ด้วยควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำย ทั้งคณะผู้บริหำร
และเจ้ำหน้ำที่ สพพ. ทุกท่ำน เพื่อให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงสำมำรถสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์ รวมทั้งปลูกฝังกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรต่อไป
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บทสรุปผู้บริหาร
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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 รวมถึงให้ควำมสำคัญ
ของระบบกำรทำงำนสถำนกำรณ์แพร่ระบำด COVID-19 เป็นกรอบกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรดำเนินงำนขององค์กรจะมีควำมยั่งยืนและสำมำรถ
บรรลุผลตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้ง 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
L*I
1
1*1
2
2*1
3
1*2
4
2*2

ระดับปานกลาง (Medium)
ระดับสูง (High)
ระดับ
L*I
ระดับ
L*I
ระดับ
L*I
5
3*1
16
1*4
22
4*4
6
4*1
17
2*4
23
5*4
7
5*1
18
3*4
24
4*5
8
3*2
19
1*5
25
5*5
9
4*2
20
2*5
10
5*2
21
3*5
11
1*3
12
2*3
13
3*3
14
4*3
15
5*3
หมำยเหตุ: กำรประเมินค่ำโอกำสทีจ่ ะเกิดควำมเสี่ยง (L) และควำมรุนแรงของผลกระทบ (I) จะมีค่ำเริ่มตั้ง 1-5 โดยมีเกณฑ์ดังนี้
ค่ำ 1
หมำยถึง ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมควำมเสี่ยง
ค่ำ 2
หมำยถึง พอยอมรับได้เพรำะมีควำมเบีย่ งเบนเล็กน้อย
ค่ำ 3
หมำยถึง พอยอมรับได้สูงสุดโดยมีกำรเฝ้ำระวังไม่ให้ระดับควำมเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น
ค่ำ 4-5
หมำยถึง ยอมรับไม่ได้โดยต้องมีกำรบริหำรจัดกำรหรือมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงเพื่อไม่ให้
เกิดควำมเสียหำย
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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 กำรจัดทำแผนบริหำควำมเสี่ยงของ สพพ.
1.7 กำหนดให้มีกำรสื่อสำร ชี้แจง ทำควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำร
ควบคุมควำมเสี่ยงของ สพพ. แก่ผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ
1.8 กำหนดให้มีกำรติดตำมผลและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงต่ำงๆ โดยกำรจัดทำรำยงำนผล
เป็นรำยไตรมำส เพื่อประเมินสถำนะควำมเสี่ยงเดิม และควำมเสี่ยงใหม่ที่อำจจะเกิดขึ้นในระหว่ำงปี
รวมถึงเป็นกำรรวบรวมแผนบริหำรควำมเสี่ยงเป็นองค์ควำมรู้สำหรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนในอนำคตที่
อำจจะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงซ้ำอีก
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2. สำหรับกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 สพพ. ได้กำหนดวัตถุประสงค์กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง คือ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนขององค์กรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล ประสิทธิภำพ มีกำรใช้
ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ ลดควำมเสี่ยงหรือควำมเสียหำยด้ำนกำรเงิน และด้ำนอื่นๆ
ที่อำจเกิดขึ้นในองค์กร
3. สพพ. ได้ทำกำรคัดเลือกกระบวนกำรและโครงกำรที่มีนัยสำคัญในกำรปฏิบัติงำนประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 มีกิจกรรมที่มีควำมสำคัญ
กระบวนงำน
แผนบริหำรควำมเสี่ยง
กำรให้ควำม
1. ควำมเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้ำน (Country Risk) และกำร
ช่วยเหลือแก่
จัดทำ Project pipeline
ประเทศเพื่อนบ้ำน 2. กำรบริหำรโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำง
วิชำกำรแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนในสภำวะวิกฤติ
2.1 กรณี สปป.ลำว ผิดนัดชำระหนี้
2.2 กรณีศึกษำเหตุกำรณ์รัฐประหำรในเมียนมำ
2.3 กำรควบคุมตรวจสอบคุณภำพงำนโครงกำรก่อสร้ำง
กำรบริหำรกำรเงิน 3. กำรบริหำรสถำนะกำรเงินของ สพพ. โดยคำนึงถึงต้นทุน
กำรบริหำร
4. กำรบริหำรควำมต่อเนื่องในสภำวะวิกฤติ กำรแพร่ระบำด
จัดกำรองค์กร ของ COVID-19 ที่ยังไม่สิ้นสุด
4.1 กำรจัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อรองรับ
กำรปฏิบัติงำนที่บ้ำน (Work from home) และกำรพัฒนำ
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีในกำรปฏิบัติงำน
4.2 กำรตรวจสอบกำรดูแลสุขภำพของเจ้ำหน้ำที่ สพพ.
และกำรจัดเตรียมระบบกำรปฏิบตั ิงำนในกรณีที่มีเจ้ำหน้ำที่
ภำยใน สพพ. ติดเชื้อ COVID-19
กำรปฏิบัตติ ำม 5. กำรกำกับกำรปฏิบตั ิงำนให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ
กฎระเบียบ
(พ.ร.บ.) คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6. กำรกำกับกำรประชำสัมพันธ์ผลกำรดำเนินงำนของ สพพ.

ผู้รับผิดชอบ
สำนักนโยบำยและแผน

สำนักบริหำรเงินทุน
สำนักบริหำรโครงกำร 2
ฝ่ำยวิศวกรรม
สำนักบริหำรเงินทุน
สำนักส่งเสริมประสิทธิภำพ
และสื่อสำรองค์กร
และสำนักอำนวยกำร

สำนักอำนวยกำร
สำนักส่งเสริมประสิทธิภำพและ
สื่อสำรองค์กร
สำนักตรวจสอบ
สำนักส่งเสริมประสิทธิภำพและ
สื่อสำรองค์กร
สำนักอำนวยกำร
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4. แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปได้ดังนี้
4.1 ความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้าน (Country Risk) และการจัดทา Project
pipeline
ผู้รับผิดชอบ: สำนักนโยบำยและแผน (สนผ.)
(1) ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นและมีระดับควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำง-สูง
R1.1 กำรผิดนัดชำระหนี้ของประเทศเพื่อนบ้ำน
R1.2 มีกำรเปลี่ยนแปลงทิศทำง/นโยบำยกำรพัฒนำของประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำง
ฉับพลันส่งผลกระทบต่อกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินของ สพพ.
R1.3 กำรทบทวน ศึกษำ วิเครำะห์ ยุทธศำสตร์ นโยบำย แผนพัฒนำของประเทศ
เพื่อนบ้ำนไม่ครบถ้วน รอบด้ำน ตำมมำตรฐำนและมีกำรปรับแก้ไม่ทันสมัย
R1.4 ไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงได้อย่ำงเพียงพอ
เหมำะสม และเป็นปัจจุบัน
R1.5 กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อยังไม่สิ้นสุดส่งหรือเกิดภัยธรรมชำติผลกระทบ
ต่อสภำวะเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้ำน และโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ
(2) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ได้นำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรดำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้
1. ทบทวนศึกษำ วิเครำะห์ ยุทธศำสตร์ นโยบำย แผนพัฒนำของประเทศเพื่อนบ้ำน
เชื่อมโยงกับกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงระดับโครงกำรและภำพรวมประเทศ
2. กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรวิเครำะห์ ติดตำมสถำนกำรณ์ สร้ำงระบบ intelligence
จัดระบบข้อมูลของประเทศเพื่อนบ้ำน
3. กำรจัดทำ Project pipeline เพื่อใช้ดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
4.2 การบริหารโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศ
เพื่อนบ้านในสภาวะวิกฤติ (สถานะการเงินของประเทศเพื่อนบ้านส่งผลให้เกิดการผิดนัดชาระหนี้ /
สถานะความมั่นคงทงการเมืองของประเทศเพื่อนบ้าน)
ผู้รับผิดชอบ: สำนักบริหำรโครงกำร 1 (สบค.1) และสำนักบริหำรโครงกำร 2 (สบค.2)
(1) ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นและมีระดับควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำง-สูง
R2.1 กำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมำยของประเทศเพื่อนบ้ำน
ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำโครงกำรตลอดจนเรื่องสังคม สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และแรงงำน
R2.2 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้ำนไม่มีประสบกำรณ์กำรทำงงำน
ร่วมกับ สพพ. มำก่อน และขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎระเบียบ แนวทำงปฏิบัติของ สพพ.
R2.3 สัดส่วนหนี้สำธำรณะต่อ GDP ของประเทศเพื่อนบ้ำนเพิ่มขึ้น และ
ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของประเทศเพื่อนบ้ำนลดลง
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R2.4 กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อยังไม่สิ้นสุด ส่งผลให้เกิดกำรห้ำมกำรเดินทำง
ข้อกำหนดด้ำนสำธำรณสุขเพิ่มสูงขึ้น กระบวนกำรตรวจสอบในเขตชำยแดนเพิ่มขึ้น เกิดกำรขำดแคลน
แรงงำน กำรดำเนินโครงกำรล่ำช้ำ
(2) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ได้นำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรดำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้
1. กำรประเมินควำมเสี่ยงโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร รวมถึงศึกษำประเด็น
ควำมเสี่ยงโครงกำรที่อำจส่งผลต่อควำมสำเร็จของโครงกำร ภำยใต้หลักกำร RBC
2. กำรจัดทำแผนบริหำรโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
2.1 กรณีกำรผิดนัดชำระหนี้ของ สปป.ลำว
2.2 กรณีศึกษำเหตุกำรณ์รัฐประหำรในเมียนมำ
3. กำรควบคุมตรวจสอบคุณภำพโครงกำรก่อสร้ำงเพื่อกำรเบิกจ่ำย
4.3 การบริหารสถานะการเงินของ สพพ. โดยคานึงถึงต้นทุนทางการเงิน
ผู้รับผิดชอบ: สำนักบริหำรเงินทุน (สบท.) และสำนักอำนวยกำร (สอก.)
(1) ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นและมีระดับควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำง-สูง
R3.1 ไม่สำมำรถระดมทุน/ปรับโครงสร้ำงหนี้/กู้เงิน จำกสถำบันกำรเงิน หรือตลำด
เงินได้ภำยในเวลำที่กำหนด
R3.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อยังไม่สิ้นสุดหรือเกิดภัยธรรมชำติผลกระทบ
ต่อสภำวะเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้ำน และโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ
R3.3 กำรผิดนัดชำระหนี้ของประเทศเพื่อนบ้ำน
R3.4 ต้นทุนของเงินทุนและกำรดำเนินงำนเพิ่มขึ้น
(2) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ได้นำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรดำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้
1. กำรจัดทำ financial strategy ของ สพพ. เพื่อเป็นกำรวำงแผนกลยุทธ์ด้ำน
กำรเงิน
2. กำหนดวงเงินสำรองขั้นต่ำที่เพียงพอกับกำรใช้จ่ำยของ สพพ. ในระยะเวลำ 1 ปี
3. ประสำนงำนกับสถำบันกำรเงินและแหล่งเงินทุน ตลอดจนติดตำมสภำวะตลำดเงิน
เพื่อให้รูปแบบกำรกู้เงินของ สพพ. สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ให้กู้มำกที่สุด
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4.4 การบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังไม่สิ้นสุด
ผู้รับผิดชอบ: สำนักส่งเสริมประสิทธิภำพและสื่อสำรองค์กรและสำนักอำนวยกำร
(1) ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นและมีระดับควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำง-สูง
R4.1 กำรเดินทำงมำปฏิบัติงำนที่ สพพ. พร้อมกัน ทำให้เกิดควำมเสี่ยงที่จะมี
เจ้ำหน้ำที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19
R4.2 ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์มีมำกขึ้นและซับซ้อนมำกขึ้น ถูกบุกรุกโดยผู้ไม่ประสงค์
ดี ระบบ IT มีช่องโหว่ต่อกำรรักษำควำมปลอดภัย บุคคลภำยนอกเข้ำถึงข้อมูลของบุคคลอื่น
R4.3 ระบบ IT ในปัจจุบันไม่มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลกัน
R4.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไม่สำมำรถทำงำนได้ตำมปกติ
(2) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ได้นำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรดำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้
1. โครงกำรพัฒนำปรับปรุงโครงสร้ำงระบบสำรสนเทศเพื่อบูรณำกำรฐำนข้อมูล
ระบบสำรสนเทศ (Front & Back Office)
2. โครงกำรจัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อรองรับกำรปฏิบัติงำนที่บ้ำน
(Work from home) และกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีในกำรปฏิบัติงำน
3. กำรตรวจสอบกำรดูแลสุขภำพของเจ้ำหน้ำที่ สพพ. และกำรจัดเตรียมระบบกำร
ปฏิบัติงำนในกรณีที่มีเจ้ำหน้ำที่ภำยใน สพพ. ติดเชื้อ COVID-19
4.5 การกากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบหลัก: สำนักอำนวยกำร สำนักส่งเสริมประสิทธิภำพและสื่อสำรองค์กร และ
สำนักตรวจสอบ
(1) ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นและมีระดับควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำง-สูง
R5.1 ผู้คุ้มครองข้อมูล รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำม พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงำน
R5.2 กำรดำเนินงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล มีกำรดำเนินกำรเปิดเผยและกำรจัดกำร
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตำม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ
(2) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ได้นำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรดำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้
1. จัดกำรฝึกอบรมหรือเชิญวิทยำกรมำบรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงำน
2. ติดตำมกำรออกกฎหมำยลูก ประกำศ ระเบียบ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
อำจจะเกิดขึ้นภำยหลังกำรบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
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4.6 การกากับการประชาสัมพันธ์ ผลการดาเนินงานของ สพพ.
ผู้รับผิดชอบหลัก: สำนักส่งเสริมประสิทธิภำพองค์กรและสำนักอำนวยกำร
(1) ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นและมีระดับควำมเสี่ยงในระดับปำนกลำง-สูง
R6.1 วิธีกำรและรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์อำจส่งผลให้ประชำชนเข้ำใจ
คลำดเคลื่อนหรือส่งผลลบต่อ สพพ.
R6.2 ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ไม่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน
R6.3 หัวข้อหรือเนื้อหำกำรนำเสนอไม่เป็นที่น่ำสนใจ
R6.4 กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อยังไม่สิ้นสุดส่งผลให้ไม่สำมำรถทำกำร
ประชำสัมพันธ์ในพื้นที่โครงกำร
R6.5 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร บนสื่อสังคมออนไลน์มีควำมรวดเร็วมำก
(2) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ได้นำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรดำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้
1. กำหนดมำตรกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวผลกำรดำเนินงำนของ สพพ.
2. เพิ่มช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำรของ สพพ. ในรูปแบบกำรสื่อสำร
สองทำง (two way communication) เพื่อให้ข้อมูลและแก้ไขข้อมูลได้อย่ำงทันกำล
3. มีกำรประเมินผลกำรประชำสัมพันธ์ที่ สพพ. ดำเนินกำรอยู่กับกลุ่มเป้ำหมำย
เพื่อให้ทรำบว่ำต้องทำกำรประชำสัมพันธ์เพิ่มเติมด้ำนใด แล้วนำมำกำหนดแนวทำง สำระให้ตรงกับ
กลุ่มเป้ำหมำย
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บทที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
กำรบริหำรและควบคุมควำมเสี่ยงมีควำมสำคัญต่อกำรป้องกันและควบคุมปัญหำในด้ำนต่ำงๆ
ที่อำจจะเกิดขึ้นจำกสถำนกำรณ์ที่ไม่แน่นอนให้อยู่ในระดับที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อควำมสำเร็จขององค์กรโดยรวม
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
กำหนดให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของรำชกำรฝ่ำยบริหำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนไว้
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
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
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กำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนของรัฐ อันจะทำให้กำรดำเนินงำน และกำรบริหำรงำของหน่วยงำนของ
รัฐบรรลุผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยและมีกำรกำกับดูแลที่ดี
สพพ. เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำลในกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนโดยกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน
ซึง่ ในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุภำรกิจ พันธกิจ วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งเป็นกำรทำให้นโยบำยด้ำนกำร
ต่ำงประเทศสำเร็จ และประเทศไทยเป็นที่ยอมรับกับมิตรประเทศต่ำงๆ
ทั้งนี้ ภำยใต้สภำวะกำรณ์ที่ไม่แน่นอนที่อำจจะส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนขององค์กรไม่บรรลุ
เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ อันเนื่องจำกภัยคุกคำม ปัญหำ อุปสรรคต่ำงๆ รวมถึงกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดต่อ ทำให้สูญเสียโอกำสในกำรสร้ำงประโยชน์ให้กับประเทศไทยในเรื่องดังกล่ำวได้ ดังนั้น สพพ.
จึงให้ควำมสำคัญในกำรจัดทำรำยงำนควบคุมภำยในและแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร ตำม
มำตรฐำนของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO
ERM 2017 / COSO 2013 Intergarated Framework of Internal Control และ พระรำชบัญญัติวินัย
กำรเงินกำรคลัง พ.ศ. 2561 เพื่อบริหำรปัจจัยควำมเสี่ยงต่ำงๆ และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนในด้ำน
ต่ำงๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่ำงมีระบบ โดยไม่มี
ควำมเสียหำยใดๆ เกิดขึ้นกับองค์กร
2. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
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
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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
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บทที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
1.1 วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งองค์กร
สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.)
เป็นหน่วยงำนของรัฐอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่
17 พฤษภำคม 2548 ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง สพพ. พ.ศ. 2548 ทำหน้ำที่ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินและทำงวิชำกำรเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจแก่รัฐบำล รัฐวิสำหกิจ หรือสถำบันกำรเงินของรัฐบำล
ประเทศเพื่อนบ้ำน ร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน รวบรวมข้อมูล ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย
และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรกำหนดหรือกำรดำเนินนโยบำยและมำตรกำรกำรร่วมมือพัฒนำ
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน และประสำนกำรใช้อำนำจหน้ำที่หรือกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ
องค์กำร หรือหน่วยงำนในประเทศหรือต่ำงประเทศ และภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณำกำรกำรร่วมมือ
พัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน
1.2 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรชั้นนำในกำรร่วมพัฒนำและสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงทั่วถึงและยั่งยืน
1.3 พันธกิจ (Mission)
(1) เป็นกลไกของรัฐบำลไทยในกำรดำเนินนโยบำยด้ำนควำมร่วมมือทำงกำรเงินและทำง
วิชำกำรเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตและมุ่งสู่กำรเติบโตอย่ำงทั่วถึงและยั่งยืนสำหรับประเทศในภูมิภำคเอเชีย
(2) บูรณำกำรกับหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ประชำคม และองค์กรหรือหน่วยงำนภำยในและ
ต่ำงประเทศ ในกำรร่วมพัฒนำและยกระดับคุณภำพชีวิตผ่ำนกำรขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนร่วมกัน
1.4 ยุทธศำสตร์ 20 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2563-2582)
(1) พัฒนำควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและวิชำกำร (Financial and Technical Assistance)
(2) พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ (Think Tank)
(3) บูรณำกำรควำมร่วมมือ (Policy Synergy)
(4) ยกระดับกำรบริหำรองค์กร (Resilient Organization)
1.5 โครงสร้ำงองค์กร
สพพ. เป็นองค์กำรมหำชน บริหำรและดำเนินงำนโดยคณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำนควำม
ร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (คพพ.) และผู้อำนวยกำร สพพ. โดยมีโครงสร้ำงองค์กรและ
อัตรำกำลังจำนวน 49 อัตรำ ดังนี้
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2. ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมกำรสำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (คพพ.)
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สพพ. เพื่อกำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงของ สพพ. โดยมีองค์ประกอบและอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
องค์ประกอบ
(1) นำยจักร บุญ-หลง
ประธำนอนุกรรมกำร
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิใน คพพ.
(2) นำยวันฉัตร สุวรรณกิตติ
อนุกรรมกำร
กรรมกำรผู้แทนเลขำธิกำร
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ใน คพพ.
(3) นำงสำวเกตสุดำ สุประดิษฐ์
อนุกรรมกำร
กรรมกำรผู้แทนผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังใน คพพ.
(4) นำยวิสุทธิ์ จันมณี
อนุกรรมกำร
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิใน คพพ.
(5) นำยประพันธ์ ดิษยทัต
อนุกรรมกำร
รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
(6) นำยถำวร เสรีประยูร
อนุกรรมกำร
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนหนี้สำธำรณะและเงินคงคลัง
สำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ
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(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
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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. 2565 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
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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
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีขั้นตอนกำรดำเนินงำนสรุปได้ ดังนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร และทบทวนผลกำรดำเนินงำนตำมแผน
บริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
2. ทำควำมเข้ำใจกับยุทธศำสตร์ แผนงำน เป้ำหมำยและภำรกิจขององค์กร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 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. 2565
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
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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
ดำเนินงำนที่ส่งผลให้มีกำรนำกำรควบคุมภำยในมำปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงำนของรัฐ 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
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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
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บทที่ 4
การวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร
ขั้นตอนที่ 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
ไม่ดงึ ดูดในกำรขอรับควำมร่วมมือ 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 ทำให้เกิด
กำรผิดนัดชำระหนี้
T5 กำรถูกปรับลดหรือไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมำณ ซึ่งอำจมี
ผลต่อควำมสำมำรถในกำรระดมทุนในอนำคต
T6 นโยบำยกำรให้คงอัตรำกำลังบุคลำกร
T7 กำรแพร่ระบำด COVID-19 ห้ำมกำรเดินทำงระหว่ำง
ประเทศเพื่อลดกำรแพร่ระบำดของไวรัส
T8 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ข้อมูลเท็จ ข้อมูลบิดเบือนจำก
ควำมจริงบนสื่อสังคมออนไลน์
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ขั้นตอนที่ 2 กำรศึกษำทำควำมเข้ำใจยุทธศำสตร์ของ สพพ. และกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เพื่อให้โครงกำรสำคัญที่มีนัยสำคัญต่อกำรบรรลุควำมสำเร็จตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ของ สพพ.
สำมำรถดำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนด ให้บรรลุควำมสำเร็จตำมกลยุทธ์ เป้ำประสงค์ของประเด็น
ยุทธศำสตร์ ดังนี้
2.1 ยุทธศาสตร์ 20 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2563-2583)
ยุทธศำสตร์ 20 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2563-2583) สรุปได้ดังนี้
(1) พัฒนำควำมช่วยเหลือและควำมร่วมมือทำงกำรเงิน (Financial Assistance and
Cooperation)
กลยุทธ์ที่ 1: ยกระดับกระบวนกำรให้บริกำรทำงกำรเงินและพัฒนำเครื่องมือทำงกำรเงิน
รวมถึงขยำยกรอบวงเงินรวมให้สอดคล้องกับภำรกิจของ สพพ. ได้อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2: จัดทำกรอบประเมินควำมเสี่ยงของประเทศเป้ำหมำยที่ให้ควำมช่วยเหลือ
รวมถึงควำมยั่งยืนทำงกำรเงินของ สพพ. ในกำรดำเนินกำรตำมภำรกิจหลักอย่ำงยั่งยืน
(2) พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ (Think Tank)
กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อต่อยอดกำรพัฒนำและลงทุนใน
โครงสร้ำงพื้นฐำนสำหรับประเทศคู่พัฒนำ
กลยุทธ์ที่ 2: สร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัยเชิงนโยบำยเพื่อกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีคุณภำพ
กลยุทธ์ที่ 3: สร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัยเชิงนโยบำยเพื่อกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีคุณภำพ
(3) บูรณำกำรควำมร่วมมือ (Policy Synergy)
กลยุทธ์ที่ 1: สร้ำงพันธมิตรโดยประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนในไทยเพื่อให้มีแผนกำร
ให้ควำมช่วยเหลือ/แผนควำมร่วมมือทั้งทำงกำรเงินและวิชำกำรอย่ำงมีควำมเชื่อมโยงและบูรณำกำร
กลยุทธ์ที่ 2: ทำงำนร่วมกับพันธมิตรภำยใต้แผนกำรให้ควำมช่วยเหลือ/แผนควำมร่วมมือ
ทั้งทำงกำรเงินและทำงวิชำกำรอย่ำงมีควำมเชื่อมโยงและบูรณำกำร
(4) ยกระดับกำรบริหำรองค์กร (Resilient Organization)
กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนำและส่งเสริมทรัพยำกรมนุษย์ (Enhancing Human Resources)
กลยุทธ์ที่ 2: เพิ่มสมรรถนะในกำรทำงำน กระบวนกำรทำงำนด้ำยกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพของกำรดำเนินงำน (Operational Efficiency)
กลยุทธ์ที่ 3: สนับสนุนกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำปรับในทุกส่วนขององค์กำร (Digital
Transformation)
กลยุทธ์ที่ 4: สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรและสร้ำง Mindset สำหรับบุคลำกรในเรื่อง
Resilient Organization
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2.2 การทบทวนผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีทั้งหมด 8 แผนงำน ประกอบด้วย
แผนงำน
1. กำรบริหำรควำมเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้ำน (Country Risk)
2. กำรบริหำรควำมเสี่ยงโครงกำร (Project Risk) ภำยใต้หลักกำร Responsible Business
Conduct: RBC
2.1 ก่อนเริ่มดำเนินโครงกำร (Designed Monitoring Framework: DMF)
2.2 โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงดำเนินโครงกำร
2.3 กำรบริหำรโครงกำรช่วงวิกฤต COVID-19
3. กำรบริหำรเงินทุนให้มีสภำพคล่องเพียงพอต่อกำรดำเนินงำนของ สพพ. และกำรบริหำร
จัดกำรลูกหนี้ในช่วงวิกฤติ COVID-19
4. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
5. พัฒนำระบบประชำสัมพันธ์
6. ส่งเสริมธรรมำภิบำลและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
7. กำรกำกับกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562
8. แผนบริหำรควำมต่อเนื่องในสภำวะวิกฤติเพื่อเตรียมควำมพร้อมของหน่วยงำนในช่วงระยะ
กำรระบำดของ COVID-19 ระลอกใหม่

ผู้รับผิดชอบ
สำนักนโยบำยและแผน

สำนักนโยบำยและแผน
สำนักบริหำรโครงกำร 1 และ
สำนักบริหำรโครงกำร 2
สำนักบริหำรเงินทุน
สำนักส่งเสริมประสิทธิภำพและสื่อสำรองค์กร
สำนักส่งเสริมประสิทธิภำพและสื่อสำรองค์กร
สำนักอำนวยกำร
สำนักอำนวยกำร
สำนักอำนวยกำร

ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ณ เดือนมิถุนำยน 2564 มีควำมสำเร็จประมำณ ร้อยละ 88 และคำดกำรณ์ว่ำเมื่อสิ้นกันยำยน 2564 สพพ.
ได้มีกำรดำเนินงำนตำมแผนได้ครบถ้วนตำมที่กำหนดไว้

แผนงำน
1. กำรบริหำรควำมเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้ำน (Country Risk)
2. กำรบริหำรควำมเสี่ยงโครงกำร (Project Risk) ภำยใต้หลักกำร RBC
2.1 ก่อนเริ่มดำเนินโครงกำร (DMF)
2.2 โครงกำรที่อยู่ระหว่ำงดำเนินโครงกำร
2.3 กำรบริหำรโครงกำรช่วงวิกฤต COVID-19
3. กำรบริหำรเงินทุนให้มีสภำพคล่องเพียงพอต่อกำรดำเนินงำนของ สพพ.
และกำรบริหำรจัดกำรลูกหนี้ในช่วงวิกฤติ COVID-19
4. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ผลกำรประเมินระดับควำมเสี่ยง ปี 2564
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 คำดกำรณ์
ไตรมำสที่ 4
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ต่ำ
ต่ำ
ปำนกลำง
ค่อนข้ำงต่ำ
ต่ำ
ต่ำ

ปำนกลำง

ค่อนข้ำงต่ำ

ต่ำ

ต่ำ

ปำนกลำง

ปำนกลำง

ปำนกลำง

ปำนกลำง

5. พัฒนำระบบประชำสัมพันธ์

ปำนกลำง

ปำนกลำง

ค่อนข้ำงต่ำ

ค่อนข้ำงต่ำ

6. ส่งเสริมธรรมำภิบำลและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
7. กำรกำกับกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
8. แผนบริหำรควำมต่อเนื่องในสภำวะวิกฤติเพื่อเตรียมควำมพร้อมของ
หน่วยงำนในช่วงระยะกำรระบำดของ COVID-19 ระลอกใหม่

ค่อนข้ำงสูง

ค่อนข้ำงสูง

ค่อนข้ำงต่ำ

ค่อนข้ำงต่ำ

สูง

ค่อนข้ำงสูง

ปำนกลำง

ปำนกลำง

ปำนกลำง

ค่อนข้ำงต่ำ

ค่อนข้ำงต่ำ

ค่อนข้ำงต่ำ
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กราฟใยแมงมุมแสดงการเปรียบเทียบ Risk-Control Matrix ณ มิถุนายน 2564

ขั้นตอนที่ 3 กำรระบุควำมเสี่ยงและกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยงหลักขององค์กรของปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยมีกำรพิจำรณำ กระบวนงำน
ประจำ งำนโครงกำร ของ สพพ. จำกบุคลำกรที่เกี่ยวข้องแต่ละสำนัก จำกนั้นจึงทำกำรระบุเหตุกำรณ์
ควำมเสี่ยงของแต่ละกระบวนงำนที่มีนัยสำคัญในกำรปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
กระบวนงำน
แผนบริหำรควำมเสี่ยง
กำรให้ควำม
1. ควำมเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้ำน (Country Risk) และกำรจัดทำ
ช่วยเหลือแก่
Project pipeline
ประเทศเพื่อนบ้ำน 2. กำรบริหำรโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำงวิชำกำร
แก่ประเทศเพื่อนบ้ำนในสภำวะวิกฤติ
(สถำนะกำรเงินของประเทศเพื่อนบ้ำนส่งผลให้เกิดกำรผิดนัดชำระหนี้
/ สถำนะควำมมั่นคงทงกำรเมืองของประเทศเพื่อนบ้ำน)
กำรบริหำรกำรเงิน 3. กำรบริหำรสถำนะกำรเงินของ สพพ. โดยคำนึงถึงต้นทุนทำงกำรเงิน
กำรบริหำร
จัดกำรองค์กร

4. กำรบริหำรควำมต่อเนื่องในสภำวะวิกฤติ กำรแพร่ระบำดของ
COVID-19 ที่ยังไม่สิ้นสุด

กำรปฏิบัตติ ำม
กฎระเบียบ

5. กำรกำกับกำรปฏิบตั ิงำนให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6. กำรกำกับกำรประชำสัมพันธ์ผลกำรดำเนินงำนของ สพพ.

ผู้รับผิดชอบ
สำนักนโยบำยและแผน
สำนักบริหำรโครงกำร 1
สำนักบริหำรโครงกำร 2
ฝ่ำยวิศวกรรม
สำนักบริหำรเงินทุน
สำนักส่งเสริมประสิทธิภำพ
และสื่อสำรองค์กร
สำนักอำนวยกำร
สำนักอำนวยกำร
สำนักส่งเสริมประสิทธิภำพ
และสื่อสำรองค์กร
สำนักตรวจสอบ
สำนักส่งเสริมประสิทธิภำพ
และสื่อสำรองค์กร
สำนักอำนวยกำร
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1. ความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้าน (Country Risk) และการจัดทา Project pipeline
เป้ำหมำย
- มีฐำนข้อมูลควำมเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้ำนที่เชื่อถือได้
ประกอบด้วย
1. ข้อมูลภำพรวมทำงเศรษฐกิจ
2. ข้อมูลระดับหนี้สำธำรณะ
3. ข้อมูลผลกระทบของสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่มี
ผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้ำน
4. ข้อมูลด้ำนเสถียรภำพทำงกำรเมือง

กระบวนงำนทีอ่ ำจจะมีควำมเสี่ยง
- กำรทบทวน ศึกษำยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยด้ำนกำร
ต่ำงประเทศ และนโยบำยที่เกี่ยวข้องของประเทศ
เพื่อนบ้ำน
- กำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่
ประเทศเพื่อนบ้ำนทีม่ ีควำมเสี่ยงทำงด้ำนหนี้สำธำรณะ
สูงและมีแนวโน้มที่ทำให้เกิดโอกำสในกำรผิดนัด
ชำระหนี้

เหตุกำรณ์ควำมเสีย่ งที่อำจจะเกิดขึ้น
R1.1 กำรผิดนัดชำระหนี้ของประเทศเพื่อนบ้ำน
R1.2 มีกำรเปลี่ยนแปลงทิศทำง/นโยบำยกำรพัฒนำของ
ประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำงฉับพลันส่งผลกระทบต่อกำรให้
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินของ สพพ.
R1.3 กำรทบทวน ศึกษำ วิเครำะห์ ยุทธศำสตร์ นโยบำย
แผนพัฒนำของประเทศเพื่อนบ้ำนไม่ครบถ้วน รอบด้ำน
ตำมมำตรฐำนและมีกำรปรับแก้ไม่ทันสมัย
R1.4 ไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ควำม
เสี่ยงได้อย่ำงเพียงพอ เหมำะสม และเป็นปัจจุบัน
R1.5 กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อยังไม่สิ้นสุดส่งหรือเกิด
ภัยธรรมชำติผลกระทบต่อสภำวะเศรษฐกิจของประเทศ
เพื่อนบ้ำน และโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ปัจจัยเสี่ยงจำกภำยใน (จุดอ่อน)
1. ไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ งได้
อย่ำงเพียงพอ เหมำะสม และเป็นปัจจุบัน
2. ควำมรู้ควำมสำมำรถของเจ้ำหน้ำที่ เรื่องกำรวิเครำะห์
ยุทธศำสตร์ นโยบำย/ แผนพัฒนำฯ ของประเทศเพื่อนบ้ำน

ประเภทของควำมเสี่ยง (S/O/F/C)
ควำมเสีย่ งด้ำนกำรเงิน (F)
ควำมเสีย่ งด้ำนกลยุทธ์/นโยบำย (S)

ควำมเสีย่ งด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)

ควำมเสีย่ งด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
ควำมเสีย่ งด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)

ปัจจัยเสี่ยงจำกภำยนอก (ภัยคุกคำม)
1. กำรเปลี่ยนแปลงทิศทำง/นโยบำยกำรพัฒนำของ
ประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำงฉับพลันทีเ่ กี่ยวข้องและส่งผล
ต่อกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินของ สพพ.
2. กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลต่อ
เศรษฐกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับ
- กำรเปลี่ยนแปลงทำงนโยบำย/ยุทธศำสตร์ของประเทศเพื่อนบ้ำนในระดับค่อยเป็นค่อยไป หรือกำรเปลี่ยนแปลงใน
ระดับต่ำ (กำรเปลี่ยนแปลงในระยะยำว 10 ปี ขึ้นไป)
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2. การบริหารโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านใน
สภาวะวิกฤติ (สถำนะกำรเงินของประเทศเพื่อนบ้ำนส่งผลให้เกิดกำรผิดนัดชำระหนี้ / สถำนะควำมมั่นคง
ทงกำรเมืองของประเทศเพื่อนบ้ำน)
เป้ำหมำย
- ดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศ
เพื่อนบ้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เหตุกำรณ์ควำมเสีย่ งที่อำจจะเกิดขึ้น
R2.1 กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองหรือระบอบกำร
ปกครองของประเทศเพื่อนบ้ำนทีอ่ ำจส่งผลต่อควำมล่ำช้ำ
ของโครงกำร โครงกำรถูกยกเลิก หรือกำรเปลี่ยนแปลง
ลำดับควำมสำคัญของโครงกำร
R2.2 ปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงประเทศหรือปัญหำเขต
แดนที่อำจส่งผลต่อควำมล่ำช้ำของโครงกำรหรือโครงกำรถูก
ยกเลิก
R2.3 กำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมำย
ของประเทศเพื่อนบ้ำนที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนเพื่อพัฒนำ
หรือเกี่ยวข้องกับโครงกำร
R2.4 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้ำนไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำนร่วมกับ สพพ. มำก่อนและขำด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎระเบียบแนวทำงปฏิบัติของ สพพ.
R2.5 เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรของ สพพ. ไม่มี
ประสบกำรณ์ทำงำนที่เพียงพอและไม่สำมำรถดำเนิน
โครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และขำดควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกฎระเบียบ แนวทำงปฏิบตั ิทั้งของ สพพ. และ
ประเทศเพื่อนบ้ำน
R2.6 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้ำนขำด
ควำมรู้ในกำรดูแลและบำรุงรักษำให้โครงกำรมีอำยุกำรใช้
งำนที่เหมำะสมภำยหลังโครงกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ
R2.7 กำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำง สพพ. กับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้ำนมีควำมล่ำช้ำและมีควำม
คลำดเคลื่อนในกำรสื่อสำร (Error Communication) จำก
กำรใช้ภำษำสำกลในกำรสื่อสำร
R2.8 โครงกำรไม่แล้วเสร็จตำมแผนจำกเหตุกำรณ์ไม่คำด
ฝัน อำทิ ภัยธรรมชำติ โรคระบำด กำรร้องเรียนจำก NGO
หรือชนกลุ่มน้อยในพื้นที่โครงกำร
R2.9 กำรจัดสรรเงินงบประมำณแผ่นดินของไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้ำนไม่เป็นไปตำมทีค่ ำดหวัง อำทิ

กระบวนงำนที่อำจจะมีควำมเสี่ยง
- ไม่สำมำรถดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
แก่ประเทศเพื่อนบ้ำนได้
ประเภทของควำมเสี่ยง (S/O/F/C)
ควำมเสีย่ งด้ำนกลยุทธ์/นโยบำย (S)

ควำมเสีย่ งด้ำนกลยุทธ์/นโยบำย (S)

ควำมเสีย่ งด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎเกณฑ์ฯ (C)

ควำมเสีย่ งด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)

ควำมเสีย่ งด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)

ควำมเสีย่ งด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)

ควำมเสีย่ งด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)

ควำมเสีย่ งด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)

ควำมเสีย่ งด้ำนกำรเงิน (F)
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ไม่จัดสรรงบฯ จัดสรรงบฯ ล่ำช้ำ จัดสรรงบฯ ในสัดส่วนที่
น้อยกว่ำที่คำดหวัง
R2.10 สัดส่วนหนี้สำธำรณะต่อ GDP เพิ่มขึ้นและ
ควำมเสีย่ งด้ำนกำรเงิน (F)
ควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของประเทศเพื่อนบ้ำนลดลง
R2.11 รำคำของวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำรมี ควำมเสีย่ งด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
ควำมผันผวนหรือขอบเขตของงำนที่เพิ่มขึ้นจำกเหตุกำรณ์
ที่ไม่คำดฝันที่อำจส่งผลต่อค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำร
R2.12 กำรดำเนินโครงกำรก่อให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำร
ควำมเสีย่ งด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎเกณฑ์ฯ (C)
กระทำผิตต่อกฎหมำยหรือกฎระเบียบของประเทศเพื่อน
บ้ำน อำทิ กำรควบคุมอำคำรและผังเมือง กำรสงวนพื้นที่ป่ำ
ไม้ หรือคุม้ ครองสัตว์ กำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กำร
เวนคืนที่ดิน กำรคุ้มครองโบรำณสถำนและโบรำณวัตถุ กำร
ควบคุมมลพิษทำงอำกำศ
R2.13 กำรแพร่กระจำยของ COVID-19 ทำให้ต้องมีกำรใช้ ควำมเสีย่ งด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นสำหรับกำรทำงำนที่บ้ำน (work from
home) และกำรประชุมระบบ VDO Conference ซึ่ง
บำงครั้งทำให้เกิดกำรขัดข้องทำงเทคนิคส่งผลให้กำร
ดำเนินงำนเกิดควำมล่ำช้ำ
R2.14 กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับในกำรให้ควำม ควำมเสีย่ งด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎเกณฑ์ฯ (C)
ช่วยเหลือทำงกำรเงินของ สพพ. ที่ใช้อยู่ค่อนข้ำงเก่ำและ
ไม่สอดคล้องกับบริบทของกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินในปัจจุบัน
ปัจจัยเสี่ยงจำกภำยใน (จุดอ่อน)
ปัจจัยเสี่ยงจำกภำยนอก (ภัยคุกคำม)
1. กระบวนกำรขออนุมัติกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 1. ประเทศเพื่อนบ้ำนมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยหรือ
ของ สพพ. ใช้เวลำนำนและมีควำมซ้ำซ้อนในบำงขั้นตอน
ขั้นตอนกำรขอรับควำมช่วยเหลือ
2. กำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำง สพพ. กับประเทศ
2. กำรเกิดภัยธรรมชำติ กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัส
เพื่อนบ้ำนมีควำมล่ำช้ำ
COVID-19 เหตุกำรณ์ไม่สงบทำงกำรเมืองของประเทศ
3. เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎระเบียบที่
เพื่อนบ้ำน
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนและมีประสบกำรณ์ไม่เพียงพอ
ต่อกำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ
4. กำรจัดทำฐำนข้อมูล (Database) ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ดำเนินงำนของ สพพ. ยังไม่ครอบคลุมและไม่เชื่อมโยงกัน
ภำยในองค์กร
ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับ
- ดำเนินกำรได้ตำมแผนงำนที่กำหนดภำยหลังจำกได้รับ Formal Request อย่ำงน้อย ร้อยละ 80
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3. การบริหารสถานะการเงินของ สพพ. โดยคานึงถึงต้นทุนทางการเงิน
เป้ำหมำย
- มีสภำพคล่องเพียงพอต่อกำรใช้จ่ำยเงินของ สพพ.
- ลดผลกระทบกำรผิดนัดชำระหนี้

กระบวนงำนที่อำจจะมีควำมเสี่ยง
- กำรจัดหำเงินทุน
- กำรบริหำรจัดกำรลูกหนี้

เหตุกำรณ์ควำมเสีย่ งที่อำจจะเกิดขึ้น
R3.1 ไม่สำมำรถระดมทุน/ปรับโครงสร้ำงหนี/้ กู้เงิน จำก
สถำบันกำรเงิน หรือตลำดเงินได้ภำยในเวลำที่กำหนด
R3.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อยังไม่สิ้นสุดหรือเกิดภัย
ธรรมชำติผลกระทบต่อสภำวะเศรษฐกิจของประเทศ
เพื่อนบ้ำน และโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ
R3.3 กำรผิดนัดชำระหนี้ของประเทศเพื่อนบ้ำน
R3.4 ต้นทุนของเงินทุนและกำรดำเนินงำนเพิ่มขึ้น
ปัจจัยภำยใน (จุดอ่อน)
1. กำรเบิกจ่ำยไม่สอดคล้องกับประมำณกำรเบิกจ่ำย
2. กู้เงินมำกเกินวงเงินสำรองขั้นต่ำ

ประเภทของควำมเสี่ยง (S/O/F/C)
ควำมเสีย่ งด้ำนกำรเงิน (F)

ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้
- มีกำรกำกับเงินสำรองขั้นต่ำให้เป็นไปตำมวงเงิน

ควำมเสีย่ งด้ำนกำรเงิน (F)

ควำมเสีย่ งด้ำนกำรเงิน (F)
ควำมเสีย่ งด้ำนกำรเงิน (F)
ปัจจัยภำยนอก (ภัยคุกคำม)
1. พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลัง พ.ศ. 2561
2. มติ ครม. เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2561 เรื่อง
หลักเกณฑ์กำรกูย้ ืมเงิน กำรถือหุ้น/ร่วมทุนจำหน่ำย
ทรัพย์สินเป็นสูญ
3. ระเบียบวิธีกำรงบประมำณ
4. ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วย
กำรพิจำรณำวินิจฉัยควำมผิดวินัยกำรเงินกำรคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2562
5. กำรเกิดภัยธรรมชำติ กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัส
COVID-19
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4. การบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังไม่สิ้นสุด
เป้ำหมำย
1. ระบบสำรสนเทศดำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรองรับ
กำรปฏิบัติงำนที่บ้ำน (Work from home)
2. กำรดำเนินงำนของ สพพ. ต้องเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง

กระบวนงำนที่อำจจะมีควำมเสี่ยง
- กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้มคี วำมเชื่อมโยงกัน
และง่ำยต่อกำรใช้งำน
- กำรเดินทำงมำปฏิบตั ิงำนที่ สพพ. พร้อมกัน

เหตุกำรณ์ควำมเสีย่ งที่อำจจะเกิดขึ้น
R4.1 กำรเดินทำงมำปฏิบัติงำนที่ สพพ. พร้อมกัน ทำให้
เกิดควำมเสี่ยงที่จะมีเจ้ำหน้ำที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19
R4.2 ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์มีมำกขึ้นและซับซ้อนมำกขึ้น
ถูกบุกรุกโดยผู้ไม่ประสงค์ดี ระบบ IT มีชอ่ งโหว่ต่อกำร
รักษำควำมปลอดภัย บุคคลภำยนอกเข้ำถึงข้อมูลของ
บุคคลอื่น
R4.3 ระบบ IT ในปัจจุบันไม่มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลกัน
R4.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไม่สำมำรถทำงำนได้
ตำมปกติ

ประเภทของควำมเสี่ยง (S/O/F/C)
ควำมเสีย่ งด้ำนกำรปฏิบัติกำร (O)

ปัจจัยภำยใน (จุดอ่อน)
1. อุปกรณ์ IT และกำรบำรุงรักษำอุปกรณ์ IT ไม่เพียงพอ
2. ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ไม่ครบถ้วน
3. ข้อมูลในระบบไม่สมบูรณ์ยังไม่สำมำรเชื่อมโยงกัน

ปัจจัยภำยนอก (ภัยคุกคำม)
1. พ.ร.บ. กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2. พ.ร.บ. กำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำน
ระบบดิจิทลั พ.ศ. 2562
3. พ.ร.บ. กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.
2562
4. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
5. พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
6. กำรเกิดภัยธรรมชำติ กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัส
COVID-19

ควำมเสีย่ งด้ำนกำรปฏิบัติกำร (O)

ควำมเสีย่ งด้ำนกำรปฏิบัติกำร (O)
ควำมเสีย่ งด้ำนกำรปฏิบัติกำร (O)

ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้
มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศช่วยสนับสนุนให้สำมำรถปฏิบัติงำนทีบ่ ้ำนได้
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5. การกากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เป้ำหมำย
- กำรดำเนินงำนของ สพพ. เป็นไปตำม พ.ร.บ. คุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

กระบวนงำนที่อำจจะมีควำมเสี่ยง
- กำรเปิดเผยและกำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคล

เหตุกำรณ์ควำมเสีย่ งที่อำจจะเกิดขึ้น
R5.1 ผู้คุ้มครองข้อมูล รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนไม่เป็นไป
ตำม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ
นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงำน
R5.2 กำรดำเนินงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล มีกำรดำเนินกำร
เปิดเผยและกำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้ง ครบถ้วน
ตำม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ
ปัจจัยภำยใน (จุดอ่อน)
1. เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎหมำย

ประเภทของควำมเสี่ยง (S/O/F/C)
ควำมเสีย่ งด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎเกณฑ์ฯ (C)

ปัจจัยภำยนอก (ภัยคุกคำม)
1. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2. ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศ ตำม พ.ร.บ. คุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะเริ่มประกำศใช้ในปี 2565

ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้
- มีกำรติดตำมกำรบังคับใช้กฎหมำยลูกภำยหลังที่ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บังคับใช้ และชี้แจงให้
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องรับทรำบและถือปฏิบัติ
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6. การกากับการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานของ สพพ.
เป้ำหมำย
- สื่อสำรข้อมูลได้ถูกต้อง ทันกำล และตรงกลุ่มเป้ำหมำย
- กลุ่มเป้ำหมำยมีกำรรับรู้ เข้ำใจในข้อมูลที่เผยแพร่
ประชำสัมพันธ์
เหตุกำรณ์ควำมเสีย่ งที่อำจจะเกิดขึ้น
R6.1 วิธีกำรและรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์อำจส่งผลให้
ประชำชนเข้ำใจคลำดเคลื่อนหรือส่งผลลบต่อ สพพ.
R6.2 ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ไม่เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน
R6.3 หัวข้อหรือเนื้อหำกำรนำเสนอไม่เป็นที่น่ำสนใจ
R6.4 กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อยังไม่สิ้นสุดส่งผลให้
ไม่สำมำรถทำกำรประชำสัมพันธ์ในพื้นที่โครงกำร
R6.5 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรร ข้อมูลเท็จ ข้อมูล
บิดเบือนจำกควำมจริงบนสื่อสังคมออนไลน์
ปัจจัยภำยใน (จุดอ่อน)
1. รูปแบบกำรทำประชำสัมพันธ์ยงั ไม่ทันสถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบัน
2. แผนประชำสัมพันธ์ไม่เชื่อมโยงกับภำรกิจหลักขององค์กร

กระบวนงำนที่อำจจะมีควำมเสี่ยง
- กำรจัดทำหัวข้อ เนื้อหำ ประเด็น ในกำรนำเสนอข้อมูล
- กำรกำหนดช่องทำงกำรเผยแพร่ให้เหมำะสม
ประเภทของควำมเสี่ยง (S/O/F/C)
ควำมเสีย่ งด้ำนกำรปฏิบัติกำร (O)
ควำมเสีย่ งด้ำนกำรปฏิบัติกำร (O)
ควำมเสีย่ งด้ำนกำรปฏิบัติกำร (O)
ควำมเสีย่ งด้ำนกำรปฏิบัติกำร (O)
ควำมเสีย่ งด้ำนกำรปฏิบัติกำร (O)
ปัจจัยภำยนอก (ภัยคุกคำม)
1. พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
2. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
3. กำรเกิดภัยธรรมชำติ
4. กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัส COVID-19
5. พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำรกระทำผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้
- มีกำรปรับรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปจั จุบัน
- มีมำตรกำรประชำสัมพันธ์ผลกำรปฏิบัติงำนของ สพพ. แก่สำธำรณชน
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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) เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ
(1.1) ผลกระทบเชิงปริมำณ
- ด้ำนกำรเงิน
ระดับ
5
4
3
2
1

ควำมรุนแรงของผลกระทบ
สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
น้อย
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
5
4
3
2
1

ควำมรุนแรงของผลกระทบ
สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
น้อย
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
5
4
3
2
1

ควำมรุนแรงของผลกระทบ
สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
น้อย
น้อยมำก

คำอธิบำย
มีกำรเผยแพร่ขำ่ วในวงกว้ำงทั้งในหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์
มีกำรเผยแพร่ขำ่ วทั้งหนังสือพิมพ์และวิทยุ
มีกำรเผยแพร่ขำ้ วเฉพำะหนังสือพิมพ์
มีกำรเผยแพร่ขำ่ วในวงจำกัด
ไม่มีกำรเผยแพร่ข่ำว
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- ด้ำนผู้รับบริกำร
ระดับ
5
4
3
2
1

ควำมรุนแรงของผลกระทบ
สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
น้อย
น้อยมำก

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

- ด้ำนกำรดำเนินงำน
ระดับ
5
4
3
2
1

ควำมรุนแรงของผลกระทบ
สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
น้อย
น้อยมำก

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

- ด้ำนควำมปลอดภัยของบุคลำกร
ระดับ
5
4
3
2
1

ควำมรุนแรงของผลกระทบ
สูงมำก
สูง
ปำนกลำง
น้อย
น้อยมำก

คำอธิบำย
มีบุคลำกรได้อันตรำยถึงขั้นเสียชีวิต
มีบุคลำกรได้รับบำดเจ็บสำหัสถึงขั้นพักงำน
มีบุคลำกรได้รับบำดเจ็บสำหัสถึงขึ้นหยุดงำน
มีบุคลำกรได้รับบำดเจ็บรุนแรงต้องรักษำตัวที่โรงพยำบำล
ไม่มีกำรบำดเจ็บรุนแรงหรือได้รับบำดเจ็บเล็กน้อย

- ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระดับ
5

ควำมรุนแรงของ
ผลกระทบ
สูงมำก

4
3

สูง
ปำนกลำง

2
1

น้อย
น้อยมำก

คำอธิบำย
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) ที่สำคัญเกิดควำมเสียหำยและทำให้กำรดำเนินงำน
หยุดชะงักนำนเกินกว่ำ 5 วันทำกำร
ระบบ IT ที่สำคัญเกิดควำมเสียหำยและทำให้กำรดำเนินงำนหยุดชะงัก 2-5 วัน
ระบบ IT ที่สำคัญเกิดควำมเสียหำยและทำให้กำรดำเนินงำนหยุดชะงักมำกกว่ำ 4
ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ระบบ IT ที่สำคัญเกิดควำมเสียหำยและทำให้กำรดำเนินงำนหยุดชะงัก 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%)
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(3) ผังประมินระดับควำมเสี่ยง
ระดับต่า (Low)
ระดับ
L*I
1
1*1
2
2*1
3
1*2
4
2*2

ระดับปานกลาง (Medium)
ระดับสูง (High)
ระดับ
LxI
ระดับ
L*I
ระดับ
L*I
5
3*1
16
1*4
22
4*4
6
4*1
17
2*4
23
5*4
7
5*1
18
3*4
24
4*5
8
3*2
19
1*5
25
5x5
9
4*2
20
2*5
10
5*2
21
3*5
11
1*3
12
2*3
13
3*3
14
4*3
15
5*3
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
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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)

ปานกลาง
(ช่อง 5)

ค่อนข้างสูง
(ช่อง 6)

ปำนกลำง
(ช่อง 7)

ค่อนข้างสูง
(ช่อง 8)

สูง
(ช่อง 9)

จำกผลกำรระบุควำมเสี่ยงของโครงกำรที่มีนัยสำคัญ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ตำมที่ปรำกฏในขั้นตอน
ที่ 3 ซึง่ เมื่อนำผลประเมินระดับควำมเสี่ยงของแต่ละด้ำนมำพิจำรณำถึงผลกระทบและควำมถี่ที่จะเกิดขึ้น
รวมถึงคุณภำพกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ตำมหลักเกณฑ์ที่กล่ำวข้ำงต้น (ขั้นตอนที่ 4) สรุปได้ดังนี้
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1. ความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้าน (Country Risk) และการจัดทา Project pipeline
เหตุกำรณ์ควำมเสีย่ งที่อำจจะเกิดขึ้น
R1.1 กำรผิดนัดชำระหนี้ของประเทศเพื่อนบ้ำน
R1.2 มีกำรเปลี่ยนแปลงทิศทำง/นโยบำยกำรพัฒนำของประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำง
ฉับพลันส่งผลกระทบต่อกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินของ สพพ.
R1.3 กำรทบทวน ศึกษำ วิเครำะห์ ยุทธศำสตร์ นโยบำย แผนพัฒนำของประเทศ
เพื่อนบ้ำนไม่ครบถ้วน รอบด้ำน ตำมมำตรฐำนและมีกำรปรับแก้ไม่ทันสมัย
R1.4 ไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ งได้อย่ำงเพียงพอ
เหมำะสม และเป็นปัจจุบัน
R1.5 กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อยังไม่สิ้นสุดส่งหรือเกิดภัยธรรมชำติผลกระทบต่อ
สภำวะเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้ำน และโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

ระดับควำมเสี่ยง
คุณภำพกำร
L * I = ค่ำควำมเสี่ยง
จัดกำร
2*4 =17
พอใช้
2*4 =17
พอใช้
4*4 =22

อ่อน

2*2 =4

ดี

4*4 =22

พอใช้

ตำรำง Risk-Control Matrix (ตำรำง 9 ช่อง)
กำรประเมินควำมเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้ำน (Country Risk)

คุณภำพกำรจัดกำร

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

ระดับต่ำ
(เขียว เหลือง)
ค่ำควำมเสี่ยง
1-15
ต่ำ
(ช่อง 1)
R1.4
ค่อนข้ำงต่ำ
(ช่อง 4)
ปำนกลำง
(ช่อง 7)

ระดับควำมเสี่ยง
ระดับปำนกลำง
(ส้ม)
ค่ำควำมเสี่ยง
16-21
ค่อนข้ำงต่ำ
(ช่อง 2)
ปานกลาง
(ช่อง 5)
R1.1 / R1.2/R1.5
ค่อนข้างสูง
(ช่อง 8)
R1.3

ระดับสูง
(แดง)
ค่ำควำมเสี่ยง
22-25
ปำนกลำง
(ช่อง 3)
ค่อนข้างสูง
(ช่อง 6)
สูง
(ช่อง 9)
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2. การบริหารโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านในสภาวะ
วิกฤติ (สถำนะกำรเงินของประเทศเพื่อนบ้ำนส่งผลให้เกิดกำรผิดนัดชำระหนี้ / สถำนะควำมมั่นคงทง
กำรเมืองของประเทศเพื่อนบ้ำน)
เหตุกำรณ์ควำมเสีย่ งที่อำจจะเกิดขึ้น
R2.1 กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองหรือระบอบกำรปกครองของประเทศเพื่อนบ้ำนที่
อำจส่งผลต่อควำมล่ำช้ำของโครงกำร โครงกำรถูกยกเลิก หรือกำร
เปลี่ยนแปลงลำดับควำมสำคัญของโครงกำร
R2.2 ปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงประเทศหรือปัญหำเขตแดนที่อำจส่งผลต่อควำม
ล่ำช้ำของโครงกำรหรือโครงกำรถูกยกเลิก
R2.3 กำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมำยของประเทศเพื่อนบ้ำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนเพื่อพัฒนำหรือเกี่ยวข้องกับโครงกำร
R2.4 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้ำนไม่มีประสบกำรณ์กำรทำงำนร่วมกับ
สพพ. มำก่อนและขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎระเบียบแนวทำงปฏิบัติ
R2.5 เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรของ สพพ. ไม่มีประสบกำรณ์ทำงำนที่เพียงพอ
และไม่สำมำรถดำเนินโครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และขำดควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกฎระเบียบ แนวทำงปฏิบตั ิทั้งของ สพพ. และประเทศเพื่อนบ้ำน
R2.6 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้ำนขำดควำมรู้ในกำรดูแลและ
บำรุงรักษำให้โครงกำรมีอำยุกำรใช้งำนที่เหมำะสม
R2.7 กำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำง สพพ. กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของประเทศ
เพื่อนบ้ำนมีควำมล่ำช้ำและมีควำมคลำดเคลื่อนในกำรสื่อสำร (Error
Communication) จำกกำรใช้ภำษำสำกลในกำรสื่อสำร
R2.8 โครงกำรไม่แล้วเสร็จตำมแผนจำกเหตุกำรณ์ไม่คำดฝัน อำทิ ภัยธรรมชำติ โรค
ระบำด กำรร้องเรียนจำก NGO หรือชนกลุ่มน้อยในพื้นที่โครงกำร
R2.9 กำรจัดสรรเงินงบประมำณแผ่นดินของไทยและประเทศเพื่อนบ้ำนไม่เป็นไป
ตำมที่คำดหวัง อำทิ ไม่จัดสรรงบฯ จัดสรรงบฯ ล่ำช้ำ จัดสรรงบฯ ในสัดส่วนที่
น้อยกว่ำที่คำดหวัง
R2.10 สัดส่วนหนี้สำธำรณะต่อ GDP เพิ่มขึ้นและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของ
ประเทศเพื่อนบ้ำนลดลง
R2.11 รำคำของวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำรมีควำมผันผวนหรือขอบเขต
ของงำนที่เพิ่มขึ้นจำกเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดฝันที่อำจส่งผลต่อค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดำเนินโครงกำร
R2.12 กำรดำเนินโครงกำรก่อให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรกระทำผิตต่อกฎหมำยหรือ
กฎระเบียบของประเทศเพื่อนบ้ำน อำทิ กำรควบคุมอำคำรและผังเมือง กำร
สงวนพื้นที่ป่ำไม้ หรือคุม้ ครองสัตว์ กำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กำรเวนคืน
ที่ดิน กำรคุ้มครองโบรำณสถำนและโบรำณวัตถุ กำรควบคุมมลพิษทำงอำกำศ

ระดับควำมเสี่ยง
คุณภำพกำร
L * I = ค่ำควำมเสี่ยง
จัดกำร
2*3 =12
พอใช้

1*5 =19

ดี

2*4 =17

พอใช้

4*3 =14

พอใช้

4*3 = 14

พอใช้

4*4 =22

ดี

4*2 =9

ดี

2*5 =20

ดี

2*4 =17

ดี

4*5 =24

พอใช้

4*4 = 22

ดี

1*5 =19

ดี
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เหตุกำรณ์ควำมเสีย่ งที่อำจจะเกิดขึ้น
R2.13 กำรแพร่กระจำยของ COVID-19 ทำให้ต้องมีกำรใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นสำหรับ
กำรทำงำนที่บ้ำน (work from home) และกำรประชุมระบบ VDO
Conference ซึ่งบำงครั้งทำให้เกิดกำรขัดข้องทำงเทคนิคส่งผลให้กำร
ดำเนินงำนเกิดควำมล่ำช้ำ
R2.14 กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับในกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินของ
สพพ. ที่ใช้อยู่ค่อนข้ำงเก่ำและไม่สอดคล้องกับบริบทของกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินในปัจจุบัน

ระดับควำมเสี่ยง
คุณภำพกำร
L * I = ค่ำควำมเสี่ยง
จัดกำร
3*4 = 18
ดี

3*2 = 8

ตำรำง Risk-Control Matrix (ตำรำง 9 ช่อง)
กำรบริหำรโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำงวิชำกำรแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนในสภำวะวิกฤติ
คุณภำพกำรจัดกำร

ดี
(จัดกำรได้ทุกครั้งทันท่วงที)

พอใช้
(จัดกำรได้ส่วนใหญ่เหลือ
บำงส่วน)
อ่อน
(ยังไม่ได้จัดกำรเป็นระบบ)

ระดับต่ำ
(เขียว เหลือง)
ค่ำควำมเสี่ยง
1-15
ต่ำ
(ช่อง 1)
R2.7/R2.14
ค่อนข้ำงต่ำ
(ช่อง 4)
R2.1/R2.4/R2.5
ปำนกลำง
(ช่อง 7)

ระดับควำมเสี่ยง
ระดับปำนกลำง
(ส้ม)
ค่ำควำมเสี่ยง
16-21
ค่อนข้ำงต่ำ
(ช่อง 2)
R2.2/R2.8/R2.9/
R2.12/R2.13
ปานกลาง
(ช่อง 5)
R2.3
ค่อนข้างสูง
(ช่อง 8)

ระดับสูง
(แดง)
ค่ำควำมเสี่ยง
22-25
ปำนกลำง
(ช่อง 3)
R2.6/R2.11
ค่อนข้างสูง
(ช่อง 6)
R2.10
สูง
(ช่อง 9)

ดี
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3. การบริหารสถานะการเงินของ สพพ. โดยคานึงถึงต้นทุนทางการเงิน
เหตุกำรณ์ควำมเสีย่ งที่อำจจะเกิดขึ้น

ระดับควำมเสี่ยง
คุณภำพกำร
L * I = ค่ำควำมเสี่ยง
จัดกำร
R3.1 ไม่สำมำรถระดมทุน/ปรับโครงสร้ำงหนี/้ กู้เงิน จำกสถำบันกำรเงิน หรือตลำดเงิน
4*4 =22
พอใช้
ได้ภำยในเวลำที่กำหนด
R3.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อยังไม่สิ้นสุดหรือเกิดภัยธรรมชำติผลกระทบต่อ
4*4 =22
พอใช้
สภำวะเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้ำน และโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ
R3.3 กำรผิดนัดชำระหนี้ของประเทศเพื่อนบ้ำน
4*4 =22
พอใช้
R3.4 ต้นทุนของเงินทุนและกำรดำเนินงำนเพิ่มขึ้น
4*4 = 22
พอใช้

ตำรำง Risk-Control Matrix (ตำรำง 9 ช่อง)
กำรบริหำรสถำนะกำรเงินของ สพพ. โดยคำนึงถึงต้นทุนทำงกำรเงิน
ระดับต่ำ
(เขียว เหลือง)
ค่ำควำมเสี่ยง
1-15
ต่ำ
(ช่อง 1)

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

พอใช้
(จัดกำรได้ส่วนใหญ่เหลือ
บำงส่วน)

ค่อนข้ำงต่ำ
(ช่อง 4)

ปานกลาง
(ช่อง 5)

อ่อน
(ยังไม่ได้จัดกำรเป็นระบบ)

ปำนกลำง
(ช่อง 7)

ค่อนข้างสูง
(ช่อง 8)

คุณภำพกำรจัดกำร

ดี
(จัดกำรได้ทุกครั้งทันท่วงที)

ระดับสูง
(แดง)
ค่ำควำมเสี่ยง
22-25
ปำนกลำง
(ช่อง 3)
ค่อนข้างสูง
(ช่อง 6)
R3.1 / R3.2 /
R3.3 / R3.4
สูง
(ช่อง 9)
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4. การบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังไม่สิ้นสุด
เหตุกำรณ์ควำมเสีย่ งที่อำจจะเกิดขึ้น
R4.1 กำรเดินทำงมำปฏิบัติงำนที่ สพพ. พร้อมกัน ทำให้เกิดควำมเสีย่ งที่จะมี
เจ้ำหน้ำที่ตดิ เชื้อไวรัส COVID-19
R4.2 ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์มีมำกขึ้นและซับซ้อนมำกขึ้น ถูกบุกรุกโดยผูไ้ ม่ประสงค์ดี
ระบบ IT มีช่องโหว่ต่อกำรรักษำควำมปลอดภัย บุคคลภำยนอกเข้ำถึงข้อมูล
ของบุคคลอื่น
R4.3 ระบบ IT ในปัจจุบันไม่มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลกัน
R4.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไม่สำมำรถทำงำนได้ตำมปกติ

ระดับควำมเสี่ยง
คุณภำพกำร
L * I = ค่ำควำมเสี่ยง
จัดกำร
3*4 =18
พอใช้
3*5 =21

พอใช้

3*4 = 18
3*4 = 18

พอใช้
พอใช้

ตำรำง Risk-Control Matrix (ตำรำง 9 ช่อง)
กำรบริหำรควำมต่อเนื่องในสภำวะวิกฤติ กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ที่ยังไม่สิ้นสุด
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)
ปานกลาง
(ช่อง 5)
R4.1 /R4.2
R4.3/R4.4
ค่อนข้างสูง
(ช่อง 8)

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

สูง
(ช่อง 9)
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5. การกากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
เหตุกำรณ์ควำมเสีย่ งที่อำจจะเกิดขึ้น
R5.1 ผู้คุ้มครองข้อมูล รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนไม่เป็นไป ตำม พ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
สำนักงำน
R5.2 กำรดำเนินงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล มีกำรดำเนินกำรเปิดเผยและกำรจัดกำร
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตำม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ

ระดับควำมเสี่ยง
L*I = ค่ำควำมเสี่ยง
4*5 =24

คุณภำพกำร
จัดกำร
อ่อน

4*5 =24

อ่อน

ตำรำง Risk-Control Matrix (ตำรำง 9 ช่อง)
กำรกำกับกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
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)

ปานกลาง
(ช่อง 5)

ค่อนข้างสูง
(ช่อง 6)

ปำนกลำง
(ช่อง 7)

ค่อนข้างสูง
(ช่อง 8)

สูง
(ช่อง 9)
R5.1 / R5.2
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6. การกากับการประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานของ สพพ.
เหตุกำรณ์ควำมเสีย่ งที่อำจจะเกิดขึ้น
R6.1 วิธีกำรและรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์อำจส่งผลให้ประชำชนเข้ำใจคลำดเคลื่อน
หรือส่งผลลบต่อ สพพ.
R6.2 ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ไม่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน
R6.3 หัวข้อหรือเนื้อหำกำรนำเสนอไม่เป็นที่น่ำสนใจ
R6.4 กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อยังไม่สิ้นสุดส่งผลให้
ไม่สำมำรถทำกำรประชำสัมพันธ์ในพื้นที่โครงกำร
R6.5 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ข้อมูลเท็จ ข้อมูลบิดเบือนจำกควำมจริงอย่ำง
รวดเร็วบนสื่อสังคมออนไลน์

ระดับควำมเสี่ยง
คุณภำพกำร
L * I = ค่ำควำมเสี่ยง
จัดกำร
4*4 =22
พอใช้
3*4 =18
3*4 = 18
4*4 =22

พอใช้
พอใช้
พอใช้

3*4 = 18

พอใช้

ตำรำง Risk-Control Matrix (ตำรำง 9 ช่อง)
กำรกำกับกำรประชำสัมพันธ์และมำตรกำรรณรงค์ต่อต้ำนข่ำวปลอม (Fake News)
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)

ปานกลาง
(ช่อง 5)
R6.2 / R6.3 / R6.5
ค่อนข้างสูง
(ช่อง 8)

ค่อนข้างสูง
(ช่อง 6)
R6.1 / R6.4
สูง
(ช่อง 9)
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ขั้นตอนที่ 5 และ 6 การเลือกวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงและการกาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง
สำหรับแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำรที่มรี ะดับควำมเสี่ยงปำนกลำง-สูง ที่ต้องกำหนดมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงของโครงกำรที่มีนัยสำคัญ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 สรุปได้ดังนี้
1. ความเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้าน (Country Risk) และการจัดทา Project pipeline
ปัจจัยเสีย่ ง / สาเหตุ

R1.1 กำรผิดนัดชำระหนี้ของประเทศเพือ่ นบ้ำน
R1.2 มีกำรเปลี่ยนแปลงทิศทำง/นโยบำยกำรพัฒนำของประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำงฉับพลันส่งผลกระทบต่อ
กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินของ สพพ.
R1.3 กำรทบทวน ศึกษำ วิเครำะห์ ยุทธศำสตร์ นโยบำย แผนพัฒนำของประเทศเพื่อนบ้ำนไม่ครบถ้วน
รอบด้ำน ตำมมำตรฐำนและมีกำรปรับแก้ไม่ทันสมัย
R1.4 ไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงได้อย่ำงเพียงพอ เหมำะสม และเป็นปัจจุบัน
R1.5 กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อยังไม่สิ้นสุดส่งหรือเกิดภัยธรรมชำติผลกระทบต่อสภำวะเศรษฐกิจของ
ประเทศเพื่อนบ้ำน และโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ

การประเมินความเสี่ยง
L*I
= ค่าความเสี่ยง
2*4 =17
2*4 =17

คุณภาพการ
จัดการ
อ่อน
พอใช้

2*3 =12

พอใช้

2*3 =12
2*4 =17

พอใช้
พอใช้

แนวทางการจัดการความเสีย่ ง
Risk Control
Matrix
8 ค่อนข้ำงสูง 1. ทบทวนศึกษำ วิเครำะห์ ยุทธศำสตร์ นโยบำย
5
ปำนกลำง แผนพัฒนำของประเทศเพื่อนบ้ำนเชื่อมโยงกับกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงระดับโครงกำรและภำพรวมประเทศ
4 ค่อนข้ำงต่ำ 2. กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรวิเครำะห์ ติดตำมสถำนกำรณ์
สร้ำงระบบ intelligence จัดระบบข้อมูลของประเทศ
4 ค่อนข้ำงต่ำ เพื่อนบ้ำน
5
ปำนกลำง 3. กำรจัดทำ Project pipeline เพื่อใช้ดำเนินกำรให้
ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
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2. การบริหารโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านในสภาวะวิกฤติ
ปัจจัยเสีย่ ง / สาเหตุ

R2.1 กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองหรือระบอบกำรปกครองของประเทศเพื่อนบ้ำนที่อำจส่งผลต่อควำม
ล่ำช้ำของโครงกำร โครงกำรถูกยกเลิก หรือกำรเปลี่ยนแปลงลำดับควำมสำคัญของโครงกำร
R2.2 ปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงประเทศหรือปัญหำเขตแดนที่อำจส่งผลต่อควำมล่ำช้ำของโครงกำรหรือ
โครงกำรถูกยกเลิก
R2.3 กำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมำยของประเทศเพื่อนบ้ำนที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุน
เพื่อพัฒนำหรือเกีย่ วข้องกับโครงกำร
R2.4 หน่วยงำนที่เกีย่ วข้องของประเทศเพื่อนบ้ำนไม่มีประสบกำรณ์กำรทำงำนร่วมกับ สพพ. มำก่อนและ
ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎระเบียบแนวทำงปฏิบัติ
R2.5 เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรของ สพพ. ไม่มีประสบกำรณ์ทำงำนที่เพียงพอและไม่สำมำรถดำเนิน
โครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎระเบียบ แนวทำงปฏิบัติทั้งของ
สพพ. และประเทศเพื่อนบ้ำน
R2.6 หน่วยงำนที่เกีย่ วข้องของประเทศเพื่อนบ้ำนขำดควำมรู้ในกำรดูแลและบำรุงรักษำให้โครงกำรมีอำยุ
กำรใช้งำนที่เหมำะสมภำยหลังโครงกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ
R2.7 กำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำง สพพ. กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้ำนมีควำมล่ำช้ำ
และมีควำมคลำดเคลื่อนในกำรสื่อสำร (Error Communication) จำกกำรใช้ภำษำสำกลในกำร
สื่อสำร
R2.8 โครงกำรไม่แล้วเสร็จตำมแผนจำกเหตุกำรณ์ไม่คำดฝัน อำทิ ภัยธรรมชำติ โรคระบำด กำรร้องเรียน
จำก NGO หรือชนกลุ่มน้อยในพื้นทีโ่ ครงกำร

การประเมินความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสีย่ ง

L*I
= ค่าความเสี่ยง
2*3 =12

คุณภาพการ
จัดการ
พอใช้

Risk Control
Matrix
4 ค่อนข้ำงต่ำ 1. กำรประเมินควำมเสี่ยงโครงกำรที่อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
รวมถึงศึกษำประเด็นควำมเสี่ยงโครงกำรที่อำจส่งผลต่อ
2 ค่อนข้ำงต่ำ ควำมสำเร็จของโครงกำร ภำยใต้หลักกำร RBC
2. กำรจัดทำแผนบริหำรโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
2 ค่อนข้ำงต่ำ กำรเงิน
2.1 กรณีกำรผิดนัดชำระหนี้ของ สปป.ลำว
4 ค่อนข้ำงต่ำ
2.2 กรณีศึกษำเหตุกำรณ์รัฐประหำรในเมียนมำ
3. กำรควบคุมตรวจสอบคุณภำพโครงกำรก่อสร้ำงเพื่อกำร
4 ค่อนข้ำงต่ำ เบิกจ่ำย

1*5 =19

ดี

2*4 =17

ดี

4*3 = 14

พอใช้

4*3 = 14

พอใช้

4*4 = 22

ดี

3

ปำนกลำง

4*2 = 9

ดี

1

ต่ำ

2*5 = 20

ดี

2

ค่อนข้ำงต่ำ
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ปัจจัยเสีย่ ง / สาเหตุ

R2.9 กำรจัดสรรเงินงบประมำณแผ่นดินของไทยและประเทศเพื่อนบ้ำนไม่เป็นไปตำมที่คำดหวัง อำทิ
ไม่จัดสรรงบฯ จัดสรรงบฯ ล่ำช้ำ จัดสรรงบฯ ในสัดส่วนที่น้อยกว่ำที่คำดหวัง
R2.10 สัดส่วนหนี้สำธำรณะต่อ GDP เพิ่มขึ้นและควำมสำมำรถในกำรชำระหนีข้ องประเทศเพื่อนบ้ำนลดลง
R2.11 รำคำของวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรดำเนินโครงกำรมีควำมผันผวนหรือขอบเขตของงำนที่เพิ่มขึ้นจำก
เหตุกำรณ์ที่ไม่คำดฝันที่อำจส่งผลต่อค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินโครงกำร
R2.12 กำรดำเนินโครงกำรก่อให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรกระทำผิตต่อกฎหมำยหรือกฎระเบียบของประเทศ
เพื่อนบ้ำน อำทิ กำรควบคุมอำคำรและผังเมือง กำรสงวนพื้นที่ป่ำไม้ หรือคุ้มครองสัตว์ กำร
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน กำรเวนคืนที่ดิน กำรคุ้มครองโบรำณสถำนและโบรำณวัตถุ กำรควบคุม
มลพิษทำงอำกำศ
R2.13 กำรแพร่กระจำยของ COVID-19 ทำให้ต้องมีกำรใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นสำหรับกำรทำงำนที่บำ้ น
(work from home) และกำรประชุมระบบ VDO Conference ซึ่งบำงครั้งทำให้เกิดกำรขัดข้อง
ทำงเทคนิคส่งผลให้กำรดำเนินงำนเกิดควำมล่ำช้ำ
R2.14 กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือข้อบังคับในกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินของ สพพ. ที่ใช้อยู่
ค่อนข้ำงเก่ำและไม่สอดคล้องกับบริบทของกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินในปัจจุบัน

การประเมินความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสีย่ ง

LxI
= ค่าความเสี่ยง
2*4 = 17

คุณภาพการ
จัดการ
ดี

Risk Control
Matrix
2 ค่อนข้ำงต่ำ

4*5 =24
4*4 =22

พอใช้
ดี

6
3

ค่อนข้ำงสูง
ปำนกลำง

1*5 =19

ดี

2

ค่อนข้ำงต่ำ

3*4 = 18

ดี

2

ค่อนข้ำงต่ำ

3*2 =8

ดี

1

ต่ำ
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3. การบริหารสถานะการเงินของ สพพ. โดยคานึงถึงต้นทุนทางการเงิน
ปัจจัยเสีย่ ง / สาเหตุ

R3.1 ไม่สำมำรถระดมทุน/ปรับโครงสร้ำงหนี้/กู้เงิน จำกสถำบันกำรเงิน หรือตลำดเงินได้ภำยในเวลำที่
กำหนด
R3.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อยังไม่สิ้นสุดหรือเกิดภัยธรรมชำติผลกระทบต่อสภำวะเศรษฐกิจของ
ประเทศเพื่อนบ้ำน และโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ
R3.3 กำรผิดนัดชำระหนี้ของประเทศเพือ่ นบ้ำน
R3.4 ต้นทุนของเงินทุนและกำรดำเนินงำนเพิ่มขึ้น

การประเมินความเสี่ยง
L*I
= ค่าความเสี่ยง
4*4 =22

คุณภาพการ
จัดการ
พอใช้

4*4 = 22

พอใช้

4*4 =22

พอใช้

แนวทางการจัดการความเสีย่ ง
Risk Control
Matrix
6 ค่อนข้ำงสูง 1. กำรจัดทำ financial strategy ของ สพพ. เพื่อเป็น
กำรวำงแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรเงิน
6 ค่อนข้ำงสูง 2. กำหนดวงเงินสำรองขั้นต่ำที่เพียงพอกับกำรใช้จำ่ ย
ของ สพพ. ในระยะเวลำ 1 ปี
6 ค่อนข้ำงสูง 3. ประสำนงำนกับสถำบันกำรเงินและแหล่งเงินทุน
ตลอดจนติดตำมสภำวะตลำดเงินเพื่อให้รูปแบบกำรกู้เงิน
ของ สพพ. สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ให้กู้มำกที่สุด

4. การบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังไม่สิ้นสุด
ปัจจัยเสีย่ ง / สาเหตุ

R4.1 กำรเดินทำงมำปฏิบัติงำนที่ สพพ. พร้อมกัน ทำให้เกิดควำมเสี่ยงที่จะมีเจ้ำหน้ำที่ติดเชื้อไวรัส
COVID-19
R4.2 ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์มีมำกขึ้นและซับซ้อนมำกขึ้น ถูกบุกรุกโดยผู้ไม่ประสงค์ดี ระบบ IT
มีช่องโหว่ต่อกำรรักษำควำมปลอดภัย บุคคลภำยนอกเข้ำถึงข้อมูลของบุคคลอื่น
R4.3 ระบบ IT ในปัจจุบันไม่มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลกัน
R4.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไม่สำมำรถทำงำนได้ตำมปกติ

การประเมินความเสี่ยง
L*I
= ค่าความเสี่ยง
3x4 =18

คุณภาพการ
จัดการ
พอใช้

3x5 =21

พอใช้

3x4 =18
3x4 =18

พอใช้
พอใช้

แนวทางการจัดการความเสีย่ ง
Risk Control
Matrix
5
ปำนกลำง 1. โครงกำรพัฒนำปรับปรุงโครงสร้ำงระบบสำรสนเทศเพือ่
บูรณำกำรฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศ (Front & Back Office)
5
ปำนกลำง 2. โครงกำรจัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
รองรับกำรปฏิบัติงำนที่บำ้ น (Work from home) และ
5
ปำนกลำง กำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีในกำรปฏิบัติงำน
5
ปำนกลำง 3. กำรตรวจสอบกำรดูแลสุขภำพของเจ้ำหน้ำที่ สพพ.
และกำรจัดเตรียมระบบกำรปฏิบัติงำนในกรณีที่มี
เจ้ำหน้ำทีภ่ ำยใน สพพ. ติดเชื้อ COVID-19
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5. การกากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ปัจจัยเสีย่ ง / สาเหตุ

R5.1 ผู้คุ้มครองข้อมูล รวมถึงเจ้ำหน้ำทีท่ ี่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงำน
R5.2 กำรดำเนินงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล มีกำรดำเนินกำรเปิดเผยและกำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลไม่
ถูกต้อง ครบถ้วน ตำม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ

การประเมินความเสี่ยง
L*I
= ค่าความเสี่ยง
4*5 =24

คุณภาพการ
จัดการ
อ่อน

4*5 = 24

อ่อน

แนวทางการจัดการความเสีย่ ง
Risk Control
Matrix
9
สูง
9

สูง

1. จัดกำรฝึกอบรมหรือเชิญวิทยำกรมำบรรยำยให้ควำมรู้
เกี่ยวกับนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2. ติดตำมกำรออกกฎหมำยลูก เช่น ประกำศ ระเบียบ
ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นภำยหลังกำร
บังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

6. การกากับการประชาสัมพันธ์ผลกาดาเนินงานของ สพพ.
ปัจจัยเสีย่ ง / สาเหตุ

R6.1 วิธีกำรและรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์อำจส่งผลให้ประชำชนเข้ำใจคลำดเคลื่อนหรือส่งผลลบต่อ
สพพ.
R6.2 ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ไม่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน
R6.3 หัวข้อหรือเนื้อหำกำรนำเสนอไม่เป็นที่น่ำสนใจ
R6.4 กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อยังไม่สิ้นสุดส่งผลให้ไม่สำมำรถทำกำรประชำสัมพันธ์ในพื้นที่โครงกำร
R6.5 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรร ข้อมูลเท็จ ข้อมูลบิดเบือนจำกควำมจริง อย่ำงรวดเร็ว บนสื่อสังคม
ออนไลน์

การประเมินความเสี่ยง
L*I
= ค่าความเสี่ยง
4*4 =22

คุณภาพการ
จัดการ
พอใช้

3*4 =18
3*4 = 18
4*4 =22
3*4 = 18

พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้

แนวทางการจัดการความเสีย่ ง
Risk Control
Matrix
6 ค่อนข้ำงสูง 1. กำหนดมำตรกำรประชำสัมพันธ์ขำ่ วผลกำรดำเนินงำน
ของ สพพ. ที่ระบุขั้นตอน ระยะเวลำในกำรตอบ และ
5
ปำนกลำง ช่องทำงที่จัดให้มีกำรชี้แจง รวมถึง ผูร้ ับผิดชอบ
6 ค่อนข้ำงสูง 2. เพิ่มช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำรของ สพพ.
5
ปำนกลำง ในรูปแบบกำรสื่อสำรสองทำง (two way
6 ค่อนข้ำงสูง communication) เพื่อให้ข้อมูลและแก้ไขข้อมูลได้อย่ำง
ทันกำล เช่น กำรทำ chatbot บนเว็บไซด์หรือ facebook
ของ สพพ.
3. มีกำรประเมินผลกำรประชำสัมพันธ์ที่ สพพ.
ดำเนินกำรอยูก่ ับกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อให้ทรำบว่ำต้องทำ
กำรประชำสัมพันธ์เพิ่มเติมด้ำนใด แล้วนำมำกำหนด
แนวทำง สำระให้ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย

48

แผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 1: ควำมเสี่ยงของประเทศเพื่อนบ้ำน (Country Risk) และกำรจัดทำ Project pipeline
ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุที่อำจจะเกิดขึน้ : 1. กำรผิดนัดชำระหนี้ของประเทศเพื่อนบ้ำน
2. มีกำรเปลี่ยนแปลงทิศทำง/นโยบำยกำรพัฒนำของประเทศเพื่อนบ้ำนอย่ำงฉับพลันส่งผลกระทบต่อกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินของ สพพ.
3. กำรทบทวน ศึกษำ วิเครำะห์ ยุทธศำสตร์ นโยบำย แผนพัฒนำของประเทศเพื่อนบ้ำนไม่ครบถ้วน รอบด้ำน ตำมมำตรฐำนและมีกำรปรับแก้ไม่ทันสมัย
4. ไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงได้อย่ำงเพียงพอ เหมำะสม และเป็นปัจจุบัน
5. กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อยังไม่สิ้นสุดส่งหรือเกิดภัยธรรมชำติผลกระทบต่อสภำวะเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้ำน และโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ
มาตรการ/ขั้นตอน
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ผลที่คาดว่าจะได้รบั /วิธีการจัดการ
ควบคุมความเสี่ยง
(บาท)
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. ทบทวนศึกษำ วิเครำะห์ ยุทธศำสตร์ นโยบำย แผนพัฒนำของ
ประเทศเพื่อนบ้ำนเชื่อมโยงกับกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ งระดับโครงกำร
และภำพรวมประเทศ
2. กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรวิเครำะห์ ติดตำมสถำนกำรณ์ สร้ำงระบบ
intelligence จัดระบบข้อมูลของประเทศเพื่อนบ้ำน
3. กำรจัดทำ Project pipeline เพื่อใช้ดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือ
แก่ประเทศเพื่อนบ้ำน

-

สนผ.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สพพ. มีข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
กำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศ
เพื่อนบ้ำน และลดควำมเสี่ยงจำกกำร
ผิดนัดชำระหนี้
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย
ลดระดับควำมเสี่ยง (โอกำส) ให้อยู่ใน
ระดับ ปำนกลำง
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กิจกรรมที่ 2: กำรบริหำรโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำงวิชำกำรแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนในสภำวะวิกฤติ
ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุที่อำจจะเกิดขึน้ :

1. กำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมำยของประเทศเพื่อนบ้ำนที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนเพื่อกำรพัฒนำหรือเกี่ยวข้องกับโครงกำร
2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้ำนไม่มีประสบกำรณ์กำรทำงงำนร่วมกับ สพพ. มำก่อน และขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎระเบียบ
แนวทำงปฏิบัติของ สพพ.
3. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโครงกำรของ สพพ. ไม่มีประสบกำรณ์ทำงำนที่เพียงพอและไม่สำมำรถดำเนินโครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและขำด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎระเบียบ แนวทำงปฏิบัติทั้งของ สพพ. และประเทศเพื่อนบ้ำน
4. สัดส่วนหนี้สำธำรณะต่อ GDP เพิ่มขึ้นและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของประเทศเพื่อนบ้ำนลดลง
5. กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อยังไม่สิ้นสุด ส่งผลให้เกิดกำรห้ำมกำรเดินทำง ข้อกำหนดด้ำนสำธำรสุขเพิ่มสูงขึ้น กระบวนกำรตรวจสอบในเขต
ชำยแดนเพิ่มขึ้น เกิดกำรขำดแคลนแรงงำน กำรดำเนินโครงกำรล่ำช้ำ

มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ยง
1. กำรประเมินควำมเสี่ยงโครงกำรที่อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร รวมถึงศึกษำประเด็น
ควำมเสี่ยงโครงกำรที่อำจส่งผลต่อควำมสำเร็จของโครงกำร ภำยใต้หลักกำร RBC
2. กำรจัดทำแผนบริหำรโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
2.1 กรณีกำรผิดนัดชำระหนี้ของ สปป.ลำว
2.2 กรณีศึกษำเหตุกำรณ์รัฐประหำรในเมียนมำ
3. กำรควบคุมตรวจสอบคุณภำพโครงกำรก่อสร้ำงเพื่อกำรเบิกจ่ำย

งบประมาณ
(บาท)
-

ผู้รับผิดชอบ
สบค.1 และ
สบค. 2
สบท.
สบค. 2
ฝ่ำยวิศวกรรม

พ.ศ. 2564
10 11 12 1

2

3

พ.ศ. 2565
4 5 6

ผลที่คาดว่าจะได้รบั /วิธีการจัดการ
7

8

9
ผลที่คาดว่าจะได้รบั
- มีแนวทำงเบื้องต้นในกำรประเมินและ
ควบคุมควำมเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อ
ควำมสำเร็จของโครงกำร
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย
ลดระดับควำมเสี่ยง (โอกำส) ให้อยู่ในระดับ
ปำนกลำง

51
กิจกรรมที่ 3: กำรบริหำรสถำนะกำรเงินของ สพพ. โดยคำนึงถึงต้นทุนทำงกำรเงิน
ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุที่อำจจะเกิดขึน้ : 1. ไม่สำมำรถระดมทุน/ปรับโครงสร้ำงหนี/้ กู้เงิน จำกสถำบันกำรเงิน หรือตลำดเงินได้ภำยในเวลำที่กำหนด
2. กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อยังไม่สิ้นสุดหรือเกิดภัยธรรมชำติผลกระทบต่อสภำวะเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้ำน
และโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ
3. กำรผิดนัดชำระหนี้ของประเทศเพื่อนบ้ำน
4. ต้นทุนของเงินทุนและกำรดำเนินงำนเพิ่มขึ้น
มาตรการ/ขั้นตอน
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ผลที่คาดว่าจะได้รับ/วิธีการจัดการ
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ควบคุมความเสี่ยง
(บาท)
หลัก
1. กำรจัดทำ financial strategy ของ สพพ. เพื่อเป็นกำรวำงแผน
สบท.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กลยุทธ์ด้ำนกำรเงิน
1. รับทรำบสถำนกำรณ์สภำวะตลำด
2. กำหนดและกำกับให้มีวงเงินสำรองขั้นต่ำที่เพียงพอกับกำรใช้จ่ำย
กำรเงินที่เป็นปัจจุบัน
ของ สพพ. ในระยะเวลำ 1 ปี
2. สำมำรถประมำณกำรรำยรับ3. ประสำนงำนกับสถำบันกำรเงินและแหล่งเงินทุน ตลอดจนติดตำม
รำยจ่ำยได้เพียงพอต่อควำมต้องกำร
สภำวะตลำดเงินเพื่อให้รูปแบบกำรกู้เงินของ สพพ. สอดคล้องกับ
3. รู้สำเหตุที่สถำบันกำรเงินไม่ยื่น
ควำมต้องกำรของผู้ให้กู้มำกทีส่ ุด
ข้อเสนอเพื่อจะนำมำปรับปรุงต่อไป
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย
ลดระดับควำมเสี่ยง (ผลกระทบ) ให้อยู่
ในระดับ ปำนกลำง

52
กิจกรรมที่ 4: กำรบริหำรควำมต่อเนื่องในสภำวะวิกฤติ กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ที่ยังไม่สิ้นสุด
ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุที่อำจจะเกิดขึน้ : 1. กำรเดินทำงมำปฏิบัติงำนที่ สพพ. พร้อมกัน ทำให้เกิดควำมเสี่ยงที่จะมีเจ้ำหน้ำที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19
2. ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์มมี ำกขึ้นและซับซ้อนมำกขึ้น ถูกบุกรุกโดยผู้ไม่ประสงค์ดี ระบบ IT มีช่องโหว่ต่อกำรรักษำควำมปลอดภัย บุคคลภำยนอก
เข้ำถึงข้อมูลของบุคคลอื่น
3. ระบบ IT ในปัจจุบันไม่มีกำรเชือ่ มโยงข้อมูลกัน
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไม่สำมำรถทำงำนได้ตำมปกติ
มาตรการ/ขั้นตอน
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ผลที่คาดว่าจะได้รับ/วิธีการจัดการ
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ควบคุมความเสี่ยง
(บาท)
1. โครงกำรพัฒนำปรับปรุงโครงสร้ำงระบบสำรสนเทศเพื่อบูรณำกำร
ฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศ (Front & Back Office) ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563-2565
2. โครงกำรจัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อรองรับกำรปฏิบัติงำน
ที่บ้ำน (Work from home) และกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีในกำร
ปฏิบัติงำน
3. กำรตรวจสอบกำรดูแลสุขภำพของเจ้ำหน้ำที่ สพพ. และกำรจัดเตรียม
ระบบกำรปฏิบัติงำนในกรณีที่มีเจ้ำหน้ำที่ภำยใน สพพ. ติดเชื้อ COVID-19

สปส.

สปส. และ
สอก.
สอก.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- สพพ. มีเทคโนโลยีใช้ในกำรปฏิบัติงำน
- มีแผน BCP กรณีที่ หำกมีเจ้ำหน้ำที่
สพพ. ติด COVID-19 เพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนของ สพพ. เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย
ลดระดับควำมเสี่ยง (ผลกระทบ) ให้อยู่ใน
ระดับ ปำนกลำง

53
กิจกรรมที่ 5: กำรกำกับกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุที่อำจจะเกิดขึน้ : 1. ผู้คุ้มครองข้อมูล รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของสำนักงำน
2. กำรดำเนินงำนด้ำนทรัพยำกรบุคคล มีกำรดำเนินกำรเปิดเผยและกำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตำม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคลฯ
มาตรการ/ขั้นตอน
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ผลที่คาดว่าจะได้รับ/วิธีการจัดการ
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ควบคุมความเสี่ยง
(บาท)
1. จัดกำรฝึกอบรมหรือเชิญวิทยำกรมำบรรยำยให้ควำมรูเ้ กี่ยวกับ
สอก.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงำน
สปส.
- เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องสำมำรถ
2. ติดตำมกำรออกกฎหมำยลูก ประกำศ ระเบียบ ข้อกำหนด
สตส.
ปฏิบัติงำนได้ถูกต้องตำม พ.ร.บ.
หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นภำยหลังกำรบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครอง
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย
ลดระดับควำมเสี่ยง (โอกำส) ให้อยู่ใน
ระดับต่ำ

54
กิจกรรมที่ 6: กำรกำกับกำรประชำสัมพันธ์ผลกำรดำเนินงำนของ สพพ.
ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุที่อำจจะเกิดขึน้ : 1. วิธีกำรและรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์อำจส่งผลให้ประชำชนเข้ำใจคลำดเคลื่อนหรือส่งผลลบต่อ สพพ.
2. ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ไม่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน
3. หัวข้อหรือเนื้อหำกำรนำเสนอไม่เป็นที่น่ำสนใจ
4. กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อยังไม่สิ้นสุดส่งผลให้ไม่สำมำรถทำกำรประชำสัมพันธ์ในพื้นที่โครงกำร
5. มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรร ข้อมูลเท็จ ข้อมูลบิดเบือนจำกควำมจริง อย่ำงรวดเร็ว บนสื่อสังคมออนไลน์
มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ยง
1. กำหนดมำตรกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวผลกำรดำเนินงำนของ สพพ.
โดยระบุ ขั้นตอน ระยะเวลำดำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ และช่องทำงกำร
ชี้แจง
2. เพิ่มช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้ใช้บริกำรของ สพพ. ในรูปแบบ
กำรสื่อสำรสองทำง (two way communication) และให้ข้อมูลหรือ
แก้ไขข้อมูลแก่บุคคลภำยนอกได้อย่ำงทันกำล
3. มีกำรประเมินผลกำรประชำสัมพันธ์ที่ สพพ.
ดำเนินกำรอยู่กับกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อให้ทรำบว่ำต้องทำ
กำรประชำสัมพันธ์เพิ่มเติมด้ำนใด แล้วนำมำกำหนดแนวทำง สำระให้
ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ผลที่คาดว่าจะได้รับ/วิธีการจัดการ
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(บาท)
สปส.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอก.
- แนวทำงกำรชี้แจงผลกำรดำเนินงำน
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย
ลดระดับควำมเสี่ยง (โอกำส) ให้อยู่ใน
ระดับ ปำนกลำง

