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คานา
สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.)
ได้ตระหนักถึงภำรกิจขององค์กรและควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์องค์กรที่กำหนดไว้
จึงได้นำแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร Committee of
Sponsoring Organizations of Treadway Commission มำประยุกต์ในกำรจัดทำแผนบริหำรควำม
เสี่ยงและควบคุมภำยในประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ สพพ. ขึ้น เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบกำร
ดำเนินงำนและกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรในภำพรวมให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ สพพ. มีควำมมุ่งมั่น
ที่จะบริหำรงำนให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัดขององค์กรในระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้จำกสภำพแวดล้อม
และสถำนกำรณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป และ สพพ. ได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญในกำรปฏิบัติงำนเพื่อ
ดำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใสและคำนึงถึงผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรดำเนินงำน จึงได้จัดทำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์
องค์กร โดยระบุโครงกำร/กิจกรรมตอบสนองควำมเสี่ยงระดับองค์กร แต่ละควำมเสี่ยงพร้อมกำหนดกรอบ
ระยะเวลำ และผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนที่ชัดเจน
สพพ. หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในของ สพพ. ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 จะสำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ด้วยควำมร่วมมือ
จำกทุกฝ่ำย ทั้งคณะผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ สพพ. ทุกท่ำน เพื่อให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงสำมำรถสนับสนุน
กำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ รวมทั้งปลูกฝังกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรต่อไป
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บทสรุปผู้บริหาร
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

1. สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.)
ได้นำแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร Committee of
Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) มำประยุกต์ในกำรจัดทำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของ สพพ. เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ
กำรดำเนินงำนขององค์กรจะมีควำมยั่งยืนและสำมำรถบรรลุผลตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์
ของกำรจัดตั้ง สพพ. โดยมีระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ภำยใต้สภำพแวดล้อมและสถำนกำรณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยกำรวิเครำะห์และกำหนดปัจจัยเสี่ยง กำรระบุโอกำสและผลกระทบควำมเสี่ยง และ
จัดระดับควำมเสี่ยงในแต่ละด้ำน เช่น ควำมเสี่ยงเชิงยุทธศำสตร์ ธรรมำภิบำล กระบวนกำรทำงำน และ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรกำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์กำรวิเครำะห์ ประเมินและจัดกำรควำมเสี่ยง
ตำมมำตรฐำน COSO
1.1 กำหนดเป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.2 ระบุควำมเสี่ยงตำมมิติธรรมำภิบำล 10 องค์ประกอบ ดังนี้ ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
กำรตอบสนอง ควำมรับผิดชอบ ควำมโปร่งใส กำรมีส่วนร่วม กำรกระจำยอำนำจ นิติธรรม ควำมเสมอภำค
และกำรมุ่งฉันทำมติ
1.3 ประเมินควำมเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์มำตรฐำนระดับควำมเสี่ยง ที่เกิดจำกกำรคำนวณกำรให้
คะแนนควำมรุนแรงของผลกระทบ x โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ระดับ ดังนี้
ระดับ
ความเสี่ยง
ต่ำ
ปำนกลำง

ระดับคะแนน
(โอกาส x
ผลกระทบ)
1-3
4-9

สูง

10-16

สูงมำก

17-25

ความหมาย

ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมควำมเสี่ยง ไม่ต้องมีกำรจัดกำรเพิ่มเติม
ระดับที่พอยอมรับได้ โดยมีกำรติดตำมและควบคุมหรือป้องกันไม่ให้เกิดควำม
เสี่ยงพร้อมทั้งมีกำรเฝ้ำระวังไม่ให้ระดับควำมเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น
ระดับทีไ่ ม่สำมำรถยอมรับได้ โดยต้องมีกำรบริหำรจัดกำรหรือมำตรกำรควบคุม
ควำมเสีย่ งเพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำยและควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนลดลง
และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ระดับทีไ่ ม่สำมำรถยอมรับได้และมีควำมจำเป็นต้องรีบเร่งบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยงโดยมีแผนงำนหรือมำตรกำรดำเนินงำนเพื่อควบคุมหรือแก้ไขปัญหำที่
เกิดขึ้นโดยใกล้ชิดและรวดเร็ว เพือ่ ไม่ให้เกิดควำมเสียหำยและควำมเสี่ยงในกำร
ปฏิบัติงำนและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยเร็ว

5
1.4 ระบุควำมเสี่ยง ประเมินระดับควำมเสี่ยง และจัดกำรกับควำมเสี่ยงในแต่ละด้ำน
(1) นำควำมเสี่ยงที่ได้วิเครำะห์ตำมหลักธรรมำภิบำล มำพิจำรณำตำมประเภทควำมเสี่ยง
ประกอบด้วย ด้ำนกลยุทธ์/นโยบำย ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรเงิน และด้ำนกฎระเบียบ
(2) ประเมินระดับควำมเสี่ยงตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำควำมรุนแรงของผลกระทบและ
โอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง
(3) กำหนดกลยุทธ์จัดกำรกับควำมเสี่ยง ได้แก่ กำรหลีกเลี่ยง กำรควบคุม กำรยอมรับ
และกำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยง
(4) จัดทำแผนภูมิควำมเสี่ยงเพื่อช่วยให้สำมำรถวำงแผนกำรบริหำรได้อย่ำงทั่วถึง
1.5 กำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง
1.6 กำรสื่อสำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.7 กำรติดตำมผลและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงต่ำงๆ
2. สำหรับกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สพพ. ได้กำหนดวัตถุประสงค์กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง คือ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนขององค์กรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล ประสิทธิภำพ มีกำรใช้
ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ ลดควำมเสี่ยงหรือควำมเสียหำยด้ำนกำรเงิน และด้ำนอื่นๆ
ที่อำจเกิดขึ้นในองค์กร
3. สพพ. ได้ทำกำรคัดเลือกโครงกำรที่มีนัยสำคัญในกำรปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
มีโครงกำรที่มีควำมสำคัญ จำนวน 4 ด้ำน ประกอบด้วย
3.1 ด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) สำหรับทบทวนกลยุทธ์ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ 5 ปี ของ สพพ.
3.2 ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) กำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรปฏิบัติงำน
ภำยในของ สพพ.
3.3 ด้ำนกำรเงิน (Financial risk) กำรพัฒนำเครื่องมือกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินของ
โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน (Project implement Risk) และกำรบริหำรเงินทุนให้มีสภำพ
คล่องเพียงพอสำหรับใช้จ่ำยของ สพพ. อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.4 ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎเกณฑ์และธรรมำภิบำล (Compliance risk) กำรปฏิบัติงำน
ตำมระเบียบ ประกำศ แนวทำง และคู่มือกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่
ประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น พระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พ.ร.บ. กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 หลักเกณฑ์กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำง
วิชำกำรที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงกำรคัดเลือกและจัดลำดับควำมสำคัญของโครงกำร กำรจัดทำคู่มือกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี (Corporate Governance) เป็นต้น
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4. แผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปได้ดังนี้
4.1 ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) สาหรับทบทวนกลยุทธ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
ของ สพพ.
ผู้รับผิดชอบหลัก: สำนักนโยบำยและแผน
(1) ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นและมีระดับควำมเสี่ยงในระดับสูง
- กลยุทธ์เดิมในแผนยุทธศำสตร์ไม่สำมำรถขับเคลื่อน สพพ. ให้ดำเนินไปในทิศทำงที่
สอดคล้องกับนโยบำย ทิศทำง กำรพัฒนำของไทย และ/หรือประเทศเพื่อนบ้ำน
(2) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ได้นำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรดำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้
1) ศึกษำ ทบทวน แนวนโยบำย เหตุกำรณ์สำคัญ ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศไทย และ
ประเทศเพื่อนบ้ำน
2) สรุปผลกำรทบทวนกลยุทธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 5 ปี ของ สพพ.
4.2 ด้านการปฏิบัติงาน (Operational risk: O) การเตรียมความพร้อมสาหรับการ
ปฏิบัติงานภายในของ สพพ.
ผู้รับผิดชอบหลัก: สำนักอำนวยกำร สำนักบริหำรเงินทุน สำนักบริหำรโครงกำร 1 สำนัก
บริหำรโครงกำร 2
(1) ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นและมีระดับควำมเสี่ยงในระดับสูง
- เจ้ำหน้ำทีใ่ หม่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในวิธีกำร ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
- ไม่มีกำรทบทวนคู่มือกำรปฏิบัติงำนภำรกิจหลักให้เป็นปัจจุบัน
- กำรดำเนินงำนล่ำช้ำกว่ำแผนงำน
- ถูกบุกรุกทำงเทคโนโลยีโดยกำรถูกโจมตีโดยไวรัส (Virus) หรือมัลแวร์ (Malware)
ทำให้ข้อมูลของ สพพ. เสียหำย
- เกิดภำวะฉุกเฉิน (เช่น เหตุจลำจล/เหตุประท้วงปิดล้อมบริเวณอำคำร) ทำให้เข้ำ
ปฏิบัติงำน ณ สพพ. ไม่ได้
(2) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ได้นำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรดำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้
1) จัดให้มีกำรทบทวนคู่มือหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจหลัก
เช่น กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำงวิชำกำร กำรติดตำมหนี้ กำรเบิกจ่ำยเงิน และให้มีกำรรำยงำน
ผลกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือหรือแนวทำงเป็นรำยไตรมำส
2) จัดทำแผนติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและวิชำกำรที่
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
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3) ดำเนินกำรติดตำมโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร 7 โครงกำร
จำนวน 18 ครั้ง
4) จัดทำระบบรักษำควำมปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยี (Cyber Security) และกำหนด
ขั้นกำรเข้ำถึงข้อมูล พร้อมทั้งจัดทำคู่มือเพื่อใช้ปฏิบัติงำน
5) ทดสอบระบบกำรปฏิบัติงำนในกรณีที่เกิดภำวะฉุกเฉิน
4.3 ด้านการเงิน (Financial Risk: F) การพัฒนาเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้าน
การเงินของโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Project Implement Risk) และการบริหาร
เงินทุนให้มีสภาพคล่องเพียงพอสาหรับใช้จ่ายของ สพพ. อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก: สำนักบริหำรเงินทุน สำนักบริหำรโครงกำร 1 สำนักบริหำรโครงกำร 2
และสำนักนโยบำยและแผน
(1) ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นและมีระดับควำมเสี่ยงในระดับสูง
- กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ กำรเมืองของประเทศเพื่อนบ้ำน มีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงมีนัยสำคัญ จนทำให้ สพพ. ไม่สำมำรถดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนได้
- ผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย อำจส่งผลกระทบให้ สพพ. ไม่สำมำรถระดม
ทุนได้ครบถ้วนหรืออำจมีต้นทุนที่สูงเกินไป
- ประเทศเพื่อนบ้ำนผิดนัดชำระหนี้
(2) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ได้นำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรดำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้
- กำรพัฒนำเครื่องมือสำหรับบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินของโครงกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน
1) จัดทำ Template กำรติดตำมสถำนะโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
สถำนะทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองของประเทศเพื่อนบ้ำน
2) จัดทำกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของแต่ละโครงกำร
3) จัดทำรำยงำนกำรประเมิน Country Risk และ Project Risk เป็นรำยไตรมำส
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
- ศึกษำข้อมูลสภำวะเศรษฐกิจ ทิศทำงสภำวะตลำดกำรเงินและรำยงำน คพพ.
รำยเดือนและจัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง Portfolio ของ สพพ.
- จัดทำแผนและรูปแบบกำรระดมทุนสำหรับโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
- จัดทำแผนกำรติดตำมหนี้จำกผู้กู้ ดำเนินงำนตำมแผนฯ และประสำนกับประเทศ
เพื่อนบ้ำนเพื่อติดตำมหนี้อย่ำงใกล้ชิด
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4.4 ด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Risk: C) และด้านธรรมาภิบาล
ความโปร่งใส สาหรับการระดมทุน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบ ประกาศ แนวทาง
และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ผู้รับผิดชอบหลัก: สำนักบริหำรเงินทุน สำนักอำนวยกำร และฝ่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพองค์กร
(1) ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นและมีระดับควำมเสี่ยงในระดับสูง
กำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนไม่เป็นไปตำมระเบียบ ประกำศ แนวทำง
และคู่มือกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น พ.ร.บ. วินัย
กำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
หลักเกณฑ์กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำงวิชำกำรที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงกำรคัดเลือกและจัดลำดับ
ควำมสำคัญของโครงกำร เป็นต้น
(2) กำรจัดกำรควำมเสี่ยง ได้นำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรดำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้
1) ศึกษำ วิเครำะห์ พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรดำเนินงำนของ สพพ.
2) ปรับปรุงและทบทวนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนภำยในของ สพพ.
พร้อมทั้งทำกำรชี้แจง ทำควำมเข้ำใจกับเจ้ำหน้ำที่ภำยในองค์กร
3) จัดทำคู่มือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ สพพ. ในด้ำนโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์และ
แนวปฏิบัติเพื่อสร้ำงควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ (accountability) ของคณะกรรมกำร เพื่อ
สร้ำงคุณค่ำให้ สพพ. มีควำมยั่งยืน
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บทที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
กำรบริหำรและควบคุมควำมเสี่ยงมีควำมสำคัญต่อกำรป้องกันและควบคุมปัญหำในด้ำนต่ำงๆ
ที่อำจจะเกิดขึ้นจำกสถำนกำรณ์ที่ไม่แน่นอนให้อยู่ในระดับที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อควำมสำเร็จขององค์กรโดยรวม
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดให้
ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของรำชกำรฝ่ำยบริหำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนไว้
เป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อให้กำรบริหำรงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่ดี ได้แก่
(1) เกิดผลประโยชน์สุขของประชำชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ
(3) มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำ
(4) ไม่มีขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนเกินควำมจำเป็น
(5) มีกำรปรับปรุงภำรกิจของส่วนรำชกำรได้ทันต่อสถำนกำรณ์
(6) ประชำชนได้รับกำรอำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร
(7) มีกำรประเมินผลรำชกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
วัตถุประสงค์หลักของกำรบริหำรองค์กรที่ดี คือกำรติดตำม กำกับ ควบคุม และดูแลให้มีกำรจัด
กระบวนกำรเพื่อใช้ทรัพยำกรให้มีประสิทธิภำพ ตรงเป้ำหมำยคุ้มค่ำและประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นสิ่งที่เป็นรำกฐำนที่จะช่วยให้มีกำรกำกับดูแลองค์กรที่ดีขึ้น ประกอบด้วย
กำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรตรวจสอบภำยใน
ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2554
ข้อ 6 กำหนดให้ผู้รับตรวจ (สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน)
(สพพ.)) รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมกำรตรวจสอบ เกี่ยวกับ
กำรควบคุมภำยในอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยใน 90 วัน นับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ ในกำรจัดทำรำยงำน
ควบคุมภำยในมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด
(1) ประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรดำเนินงำน รวมทั้งกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรป้องกัน
กำรรั่วไหลสูญเสีย และกำรทุจริต (Operational)
(2) ควำมน่ำเชื่อถือของรำยงำนทำงกำรเงิน (Financial report)
(3) กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance)
สพพ. เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐบำลในกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนโดยกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน ซึง่ ในกำร
ปฏิบัติงำนให้บรรลุภำรกิจ พันธกิจ วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งเป็นกำรทำให้นโยบำยด้ำนกำรต่ำงประเทศ
สำเร็จ และประเทศไทยเป็นที่ยอมรับกับมิตรประเทศต่ำงๆ
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ทั้งนี้ ภำยใต้สภำวะกำรณ์ที่ไม่แน่นอนที่อำจจะส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนขององค์กรไม่บรรลุ
เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ อันเนื่องจำกภัยคุกคำม ปัญหำ อุปสรรคต่ำงๆ และทำให้สูญเสียโอกำสในกำร
สร้ำงประโยชน์ให้กับประเทศไทยในเรื่องดังกล่ำวได้ ดังนั้น สพพ. จึงให้ควำมสำคัญในกำรจัดทำรำยงำน
ควบคุมภำยในและแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร ตำมมำตรฐำนของ Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission: COSO และตำมหลักธรรมำภิบำลเพื่อบริหำรปัจจัย
ควำมเสี่ยงต่ำงๆ และควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม ยอมรับได้
ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่ำงมีระบบ โดยไม่มีควำมเสียหำยใดๆ เกิดขึ้นกับองค์กร
2. นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของ สพพ. มีประสิทธิผลและประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนและมีกำรใช้
ทรัพยำกร รวมถึงกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย กำรรั่วไหล
กำรสิ้นเปลือง หรือ กำรทุจริต และองค์กรมีควำมน่ำเชื่อถือทำงด้ำนกำรเงินและรำยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบำยของรัฐบำล สำนักงำนจึง
ต้องมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรที่สร้ำงควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผล
ว่ำกำรดำเนินงำนของ สพพ. ตำมนัยที่กล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำมตำมหลักธรรมำภิบำลและกำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสำนักงำนโดยมีกำรควบคุมสภำพแวดล้อม กำร
ประเมินควำมเสี่ยง กำรกำกับและติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรสื่อสำร
และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
3. แนวทางการปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
3.1 มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในจะต้องมีผู้รับผิดชอบทั้งในระดับเจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยบริหำร และในรูปคณะกรรมกำร
3.2 มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในเป็นส่วนหนึ่งของงำนและวัฒนธรรมขององค์กร
ซึ่งจะต้องมีกำรปฏิบัติและกำกับ ดูแลติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง
4. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
4.1 กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วำงไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4.2 องค์กรสำมำรถจัดกำรกับปัญหำอุปสรรคในสถำนกำรณ์ที่ไม่คำดคิดหรืออำจทำให้องค์กรเกิด
ควำมเสียหำยได้ทันเหตุกำรณ์
4.3 กำรใช้ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประหยัดและคุ้มค่ำ
4.4 ข้อมูลและรำยงำนทำงกำรเงินถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้สำมำรถนำไปใช้ในกำรตัดสินใจ
ทำงด้ำนกำรบริหำรและกำรสื่อสำรได้
4.5 กำรปฏิบัติในหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่วำงไว้
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บทที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
1.1 วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งองค์กร
สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.)
เป็นหน่วยงำนของรัฐอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่
17 พฤษภำคม 2548 ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง สพพ. พ.ศ. 2548 ทำหน้ำที่ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินและทำงวิชำกำรเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจแก่รัฐบำล รัฐวิสำหกิจ หรือสถำบันกำรเงินของรัฐบำล
ประเทศเพื่อนบ้ำน ร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน รวบรวมข้อมูล ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย
และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรกำหนดหรือกำรดำเนินนโยบำยและมำตรกำรกำรร่วมมือพัฒนำ
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน และประสำนกำรใช้อำนำจหน้ำที่หรือกำรดำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ
องค์กำร หรือหน่วยงำนในประเทศหรือต่ำงประเทศ และภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณำกำรกำรร่วมมือ
พัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน
1.2 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภำคในกำรร่วมพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อขยำย
โอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนร่วมกัน
1.3 พันธกิจ (Mission)
(1) เป็นกลไกของรัฐบำลไทยในกำรดำเนินนโยบำยร่วมพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บ้ำน โดยกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำงวิชำกำรแก่รัฐบำล รัฐวิสำหกิจ หรือสถำบันกำรเงิน
ของรัฐบำลประเทศเพื่อนบ้ำน
(2) บูรณำกำรกับหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน องค์กรหรือหน่วยงำน ภำยในและ
ต่ำงประเทศในกำรร่วมพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนร่วมกัน
1.4 ยุทธศำสตร์ 4 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2561-2564)
(1) พัฒนำควำมร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำรกับประเทศเพื่อนบ้ำนให้มีมีคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล
(2) บูรณำกำรกับภำคส่วนต่ำงๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในกำรร่วมพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน
(3) บริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรเงินเพื่อควำมยั่งยืนในกำรดำเนินงำน
(4) พัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่องและเสริมสร้ำงสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน
1.5 โครงสร้ำงองค์กร
สพพ. เป็นองค์กำรมหำชน บริหำรและดำเนินงำนโดยคณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำนควำม
ร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (คพพ.) และผู้อำนวยกำร สพพ. โดยมีโครงสร้ำงองค์กรและ
อัตรำกำลังจำนวน 49 อัตรำ ดังนี้
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2. ผู้รับผิดชอบ
คพพ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สพพ. เพื่อกำหนดนโยบำยและแนวทำง
ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สพพ. โดยมีองค์ประกอบและอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
องค์ประกอบ
(1) นำยธีรัชย์ อัตนวำนิช
ประธำนอนุกรรมกำร
ที่ปรึกษำด้ำนตลำดตรำสำรหนี้
(2) นำงปัทมำ เธียรวิศิษฎ์สกุล
อนุกรรมกำร
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
(3) นำยบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
อนุกรรมกำร
ที่ปรึกษำด้ำนเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
(4) นำยถำวร เสรีประยูร
อนุกรรมกำร
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนหนี้สำธำรณะและเงินคงคลัง
สำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะ
(5) ผู้อำนวยกำร สพพ.
อนุกรรมกำร
(6) นำยกีรติ เวฬุวัน
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
รองผู้อำนวยกำร สพพ.
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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) มีกระบวนกำรและขั้นตอน
ดำเนินกำรเพื่อบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมดังต่อไปนี้
(1) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร
(2) กำรกำหนดเป้ำหมำยบริหำรควำมเสี่ยง
(3) กำรระบุควำมเสี่ยงต่ำงๆ
(ด้ำนกลยุทธ์ ด้ำนกำรดำเนินงำน ด้ำนกำรเงิน และด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และธรรมำภิบำล)
(4) กำรประเมินควำมเสี่ยง
(5) กลยุทธ์ที่ใช้ในกำรจัดกำรกับแต่ละควำมเสี่ยง
(6) กิจกรรมบริหำรควำมเสี่ยง
(7) ข้อมูลและกำรสื่อสำรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
(8) กำรติดตำมผลและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงต่ำงๆ
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บทที่ 3
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ความเสี่ยง หมำยถึง ควำมเปลี่ยนแปลงจำกเดิม กำรรับรู้ ไม่แน่ใจ ควำมไม่แน่นอน
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. 2562 ควำมเสี่ยงที่อำจจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยทั้งที่เป็นตัวเงินและ
ไม่เป็นตัวเงินมีสำเหตุสำคัญจำก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่
1. ปัจจัยภำยใน (จุดอ่อนขององค์กร) เช่น ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน คุณภำพและจริยธรรมของ
บุคลำกร ระเบียบและข้อบังคับของ สพพ. เป็นต้น สพพ. จะต้องยกระดับเพิ่มคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
โดยกำรปรับภำยในกิจกำรเอง
2. ปัจจัยภำยนอก (ภัยคุกคำมจำกภำยนอก) เช่น นโยบำยของรัฐบำล กฎหมำย ระเบียบ
ข้อบังคับของทำงรำชกำร สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองระหว่ำงประเทศ เป็นต้น สพพ.
จะต้องยกระดับเพิ่มคุณภำพกำรตอบโต้ภัยคุกคำมภำยนอก
การบริหารความเสี่ยง เป็นแนวทำงหนึ่งในกำรป้องกันปัญหำและอุปสรรคที่อำจจะเกิดขึ้นใน
อนำคตเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
กำรดำเนินงำนขององค์กร รวมทั้งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กรนำมำใช้ในกำรวำงแผนกำรดำเนินธุรกิจเพื่อ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับองค์กร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีกำรบริหำรจัดกำรปัจจัยต่ำงๆ โดยกำรเรียงลำดับควำม
เสี่ยงตำมควำมสำคัญของผลกระทบจะมีน้ำหนักมำกกว่ำโอกำสที่จะเกิดขึ้น เพื่อควบคุมกิจกรรม และ
กระบวนกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ เพื่อลดมูลเหตุของระดับผลกระทบและโอกำสที่จะทำให้เกิดควำม
เสียหำย ให้อยู่ในระดับที่สำมำรถยอมรับได้ และควบคุมได้ รวมทั้งตรวจสอบได้อย่ำงเป็นระบบ ทั้งนี้
กำรบริหำรควำมเสี่ยงจะยึดภำรกิจหลักและเป้ำหมำยของสำนักงำนตำมยุทธศำสตร์ของ สพพ. เป็นสำคัญ
ควบคุมภายใน หมำยถึง กระบวนกำรที่ผู้กำกับดูแลฝ่ำยบริหำรและบุคลำกรทุกกระดับของ
องค์กรกำหนดให้มีขึ้นเพื่อให้มีควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรดำเนินงำนจะบรรลุผลสำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
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1. กำรดำเนินงำน (Operational: O) หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำร กำรใช้ทรัพยำกรให้เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมถึงกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด
ควำมเสียหำย กำรรั่วไหล กำรสิ้นเปลืองหรือกำรทุจริตขององค์กร
2. กำรรำยงำนทำงกำรเงิน (Financial: F) หมำยถึง รำยงำนทำงกำรเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภำยใน
และภำยนอกองค์กร เป็นไปอย่ำงถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลำ
3. กำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และธรรมำภิบำล (Compliance: C) ได้แก่กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนขององค์กร รวมทั้งกำรปฏิบัติตำม
นโยบำย และวิธีกำรปฏิบัติงำนที่องค์กรได้กำหนดขึ้น
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ สพพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มีขั้นตอนกำรดำเนินงำนสรุปได้ ดังนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร และทบทวนผลกำรดำเนินงำนตำมแผน
บริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
2. ทำควำมเข้ำใจกับยุทธศำสตร์ แผนงำน เป้ำหมำยและภำรกิจขององค์กร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 รวมถึงกำรศึกษำโครงสร้ำงกำรควบคุมภำยใน
3. ค้นหำกิจกรรม ระบุควำมเสี่ยงรวมถึงสำเหตุของควำมเสี่ยง
4. ประเมินควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อควำมสำเร็จของยุทธศำสตร์
ของ สพพ. รวมถึงจัดทำสรุปผลและทำเอกสำรกำรประเมินควบคุมภำยใน
5. กำรเลือกวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
6. จัดทำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของ สพพ. และกำรนำแผนไปสู่
กำรปฏิบัติเพื่อลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (RISK APPETITE)
7. สื่อสำรข้อมูลด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
8. ติดตำมผลและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยงและผลกระทบตำมแผนกำรปฏิบัติงำน ของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สำมำรถระบุควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
(1) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์/นโยบำย (Strategic Risk: S)
ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์/นโยบำย หมำยถึง ควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ ที่อำจก่อให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงหรือกำรไม่บรรลุผลตำมเป้ำหมำยในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน และดำเนินกำร
วำงมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยง
(2) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำน (Operational Risk: O)
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำน หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่จะเกิดควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำก
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศ สังคม สิ่งแวดล้อม ผู้รบั บริกำร และผู้มี
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ส่วนได้ส่วนเสีย 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 และข้อบังคับที่มีอยู่
ไม่ทันสมัย และเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน หรือโอกำสที่องค์กรหรือผู้ปฏิบัติงำนจะประพฤติผิดหลัก
ธรรมำภิบำล
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม (Control Environment) เช่น ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม กำร
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร กำรกำกับดูแลองค์กร รูปแบบกำรบริหำรองค์กร โครงสร้ำง
องค์กร กำรมอบอำนำจ กำรกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ วิธีกำรบริหำรงำนบุคคล เป็นต้น
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในจะเกิด
จำกปัจจัยภำยในซึ่งอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของฝ่ำยบริหำร เช่น ควำมเสี่ยงจำกกำรจัดซื้อพัสดุในรำคำแพง
แต่คุณภำพต่ำ เป็นต้น
3. กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) เช่น กำรกำหนดนโยบำย ระเบียบวิธีปฏิบัติงำน
กำรสอบทำน กำรควบคุมประมวลผลข้อมูล กำรอนุมัติ กำรดูแลป้องกันทรัพย์สิน กำรแบ่งแยกหน้ำที่
กำรจัดทำเอกสำรหลักฐำน เป็นต้น
4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication) เช่น องค์กรจะต้องมี
ข้อมูลที่ได้ผ่ำนกำรประมวลผลที่มีควำมหมำยและเป็นประโยชน์ต่อกำรใช้งำน (สำรสนเทศ) รวมถึงมีกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงบุคลำกรที่เหมำะสม (กำรสื่อสำร)
5. กำรติดตำมประเมินผล (Monitoring) เช่น กำหนดให้มีกำรติดตำมผลในระหว่ำงกำร
ปฏิบัติงำนหรือกำรประเมินผลเป็นรำยครั้งตำมงวดเวลำที่กำหนดไว้
แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน
ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนในแต่ละส่วนงำนจะต้องทำกำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเอง (Control
Self Assessment: CSA) ดังนี้
1. กำหนดงำนในควำมรับผิดชอบของแต่ละสำนัก ออกเป็นกิจกรรม/งำน
2. ทำควำมเข้ำใจวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของกิจกรรมนั้น
3. สอบทำนขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรปฏิบัติงำนของกิจกรรม
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4. ประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
(วิเครำะห์ควำมเพียงพอและประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยใน)
5. สรุปผลกำรประเมิน
6. เสนอวิธีกำรแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่พบ รวมทั้งกำรปรับปรุงแก้ไขที่ต้องดำเนินกำรต่อไป
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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 หุน้ ส่วนเพื่อกำรพัฒนำอื่นๆ มีควำมพร้อมในกำรร่วมมือ
กับ สพพ. ในรูปแบบต่ำงๆ
O4 รัฐบำลไทยให้ควำมสำคัญในกำรพัฒนำร่วมกับประเทศ
เพื่อนบ้ำนสำขำควำมเชื่อมโยงเพื่อให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลำงด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์
O5 เทคโนโลยีมีกำรพัฒนำทำให้ช่วยลดระยะเวลำ/
ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติงำน

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

อุปสรรค
T1 หุ้นส่วนกำรพัฒนำอื่นๆ มีเงื่อนไขทำงกำรเงินที่ดีกว่ำ
และมีงบประมำณในกำรให้ควำมร่วมมือ TA/FA ที่มำกกว่ำ
T2 กระบวนกำรรับควำมร่วมมือ FA ในประเทศเพื่อนบ้ำน
มีหลำยหน่วยงำนรับผิดชอบและยังมีขั้นตอนล่ำช้ำ
ในกำรดำเนินงำน
T3 บุคลำกรประเทศเพื่อนบ้ำนยังขำดควำมเข้ำใจ/องค์ควำมรู้
ในกำรจัดเตรียมควำมพร้อมโครงกำร
T4 กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองของประเทศต่ำงๆ มีผลทำให้
โครงกำรล่ำช้ำ
T5 สพพ. ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณน้อยลง ซึ่งอำจมีผลต่อ
ควำมสำมำรถในกำรระดมทุนในอนำคต
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ขั้นตอนที่ 2 กำรศึกษำทำควำมเข้ำใจยุทธศำสตร์ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 และกำรกำหนด
เป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
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
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กลยุทธ์ที่ 2: พิจำรณำแนวทำงกำรให้ควำมร่วมมือทำงกำรเงินในรูปแบบอื่นๆ
กลยุทธ์ที่ 3: บริหำรเงินทุนให้เป็นไปตำมระเบียบและสำมำรถตรวจสอบได้ รวมถึงพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรหนี้ และระบบฐำนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสำมำรถรองรับกำรดำเนินงำนของ
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. 2561
1) กิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงสูงของปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีทั้งหมด 4 ด้ำน ประกอบด้วย
1.1) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational risk) สำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและ
ทำงวิชำกำร รวมถึงกำรบริหำรควำมต่อเนื่องของกำรปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉิน
เป้ำหมำย : 1. ประเทศเพื่อนบ้ำนจัดส่ง formal request โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินและวิชำกำร
2. สพพ. สำมำรถปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องในภำวะฉุกเฉิน
ควำมเสี่ยง : 1. ไม่สำมำรถติดตำม formal request จำกประเทศเพื่อนบ้ำนได้
2. เกิดภัยพิบัติหรือภำวะฉุกเฉินหรือกำรรบกวนด้ำน ICT ทำให้ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้
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ผลกำรดำเนินงำน
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational risk) มีควำมเสี่ยงลดลงจำกระดับสูงเป็น
ระดับต่ำ เนื่องจำก สพพ. โดยสำนักบริหำรโครงกำร 1 สำนักบริหำรโครงกำร 2 และสำนักอำนวยกำร
ผู้รับผิดชอบโครงกำร ได้ดำเนินกำรดังนี้
- เพิม่ ช่องทำงกำรติดตำมกำรขอรับควำมช่วยเหลือของประเทศเพื่อนบ้ำนผ่ำนกิจกรรม
สำรวจศักภำพโครงกำร ในเวทีกำรประชุมควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจต่ำงๆ และมีหนังสือเพื่อติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำในกำรขอรับควำมช่วยเหลือของประเทศเพื่อนบ้ำน ส่งผลให้ สพพ. ได้รับ formal request
กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินสำหรับโครงกำร R11 สปป.ลำว เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2561 และ
formal request กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรสำหรับโครงกำรปรับปรุงถนนหมำยเลข 67 กัมพูชำ
เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2561
- สพพ. มีกำรเดินทำงเพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรตำมแผนติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 แต่อย่ำงไรก็ดี ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินที่
ดำเนินงำนล่ำช้ำกว่ำแผนงำน จำนวน 2 โครงกำร คือ (1) โครงกำรสตึงบทฯ กัมพูชำ มีปัญหำหน่วยงำนผู้
ดำเนินโครงกำร ไม่สำมำรถจ้ำงผู้รับเหมำก่อสร้ำงได้ทันในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และ (2) โครงกำร
ก่อสร้ำงทำงรถไฟสำยท่ำนำแล้งฯ สปป.ลำว มีปัญหำเรื่องกำรรุกล้ำพื้นที่โครงกำรภำยหลังจำกกำรลงนำม
ในสัญญำให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน หน่วยงำนผู้ดำเนินโครงกำรจะต้องเร่งทำกำรเวนคืนพื้นที่ เพื่อที่จะ
เริ่มกำรก่อสร้ำงได้ จำกสำเหตุที่กล่ำว จึงทำให้ สพพ. ได้รับผลกระทบจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ ส่งผลให้ สพพ. ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยเงินของทั้งสองโครงกำรตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
- กำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้เพื่อสร้ำงควำมตระหนักในปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น กำรจัดทำ
แผนต่อเนื่องทำงธุรกิจเพื่อรองรับเหตุกำรฉุกเฉินต่ำงๆ เช่น กำรเกิดจลำจล อัคคีภัย อุทกภัย กำรประท้วง
ปิดล้อมอำคำร พร้อมทั้งได้จัดเตรียมอุปกรณ์และสถำนที่เพื่อรองรับกำรปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉิน ทั้งนี้
หำกเกิดภำวะฉุกเฉินที่กล่ำวเจ้ำหน้ำที่ สพพ. สำมำรถปฏิบัติงำนได้ที่สำนักงำนชั่วครำว ณ ธนำคำรเพื่อ
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนำนิคม เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ
1.2) ด้ำนกำรเงิน (Financial risk) กำรบริหำรเงินทุนให้มีสภำพคล่องเพียงพอสำหรับใช้จ่ำยของ สพพ.
เป้ำหมำย : 1. สถำบันกำรเงินต่ำงๆ รู้จักและมีควำมเชื่อมั่นต่อ สพพ.
2. สถำบันกำรเงินต่ำงๆ มีควำมเข้ำใจแนวทำงกำรทำงำนของ สพพ. ตลอดจน
กำรกู้เงินในลักษณะรัฐต่อรัฐ
3. รักษำระดับควำมน่ำเชื่อถือที่ระดับ “AAA”
4. ประเทศเพื่อนบ้ำนชำระหนี้ได้ครบถ้วนตำมแผน
5. สำมำรถเบิกจ่ำยได้ ร้อยละ 96 ของวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ
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ควำมเสี่ยง : 1. ไม่สำมำรถระดมทุนโดยกำรออกตรำสำรหนี้/กู้เงินจำกสถำบันกำรเงิน
2. ประเทศเพื่อนบ้ำนผิดนัดชำระหนี้
3. ขำดสภำพคล่องสำหรับกำรใช้จ่ำย
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักบริหำรเงินทุน (สบท.) ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ ได้กำหนดกลยุทธ์จัดกำรกับควำมเสี่ยง
โดยใช้วิธีควบคุมควำมเสี่ยง ระดับควำมเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจำก สพพ. โดย สบท. มีกำร
ดำเนินกำร ดังนี้
(1) จัดทำแผนกำรระดมทุนขององค์กรในภำพรวม (master plan)
(2) ทบทวนโครงสร้ำงทำงกำรเงินของ สพพ. เพื่อควำมยั่งยืนทำงกำรเงิน โดยจัดทำ
กรณีศึกษำในกำรระดมทุนจำกแหล่งเงินทุนต่ำงๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
(3) ประชุมหำรือร่วมกับสถำบันคุ้มครองเงินฝำก และกองทุนบำเหน็จบำนำญ
ข้ำรำชกำร (กบข.) เพื่อแนะนำองค์กรและโอกำสในกำรลงทุนตรำสำรหนี้ของ สพพ. เมื่อวันที่ 14 และ 21
พฤศจิกำยน 2560
(4) ประชุมร่วมกับสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.) และสำนักงำนบริหำรหนี้
สำธำรณะ (สบน.) เกี่ยวกับกำรออกพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้ของ สพพ. เมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม
2561 และคณะรัฐมตรีได้มีมติเห็นชอบเรื่องกำรกู้ยืมเงินโดยกำรออกพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้ำงหนี้ของ
สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2561 ซึ่งตำมแผนงำน สพพ. มี
กำหนดกำรออกจำหน่ำยตรำสำรหนี้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
(5) จัดทำแนวทำงปฏิบัติ กรณีประเทศเพื่อนบ้ำนผิดนัดชำระหนี้และ คพพ. ได้ให้ควำม
เห็นชอบเมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2561 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สพพ. ได้รับชำระหนี้จำกประเทศ
เพื่อนบ้ำน รวม 37 ครั้ง ครบถ้วนเป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้
แต่อย่ำงไรก็ดี ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สพพ. ได้รับอนุมัติงบประมำณจำก คพพ.
รวมเป็นเงินจำนวน 1,211.59 ล้ำนบำท มีกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้นจำนวน 445.9560 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 36.81 ของวงเงินงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ รำยกำรที่มีกำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมแผนงำนที่
กำหนดไว้คืองบโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินสำหรับ (1) โครงกำรสตึงบทฯ กัมพูชำ และ (2)
โครงกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟสำยท่ำนำแล้งฯ สปป.ลำว เนื่องจำกปัญหำเรื่องกำรจัดจ้ำงผู้รับเหมำก่อสร้ำง
และกำรเวนคืนพื้นที่โครงกำร
1.3) ด้ำนบุคคลและภำพลักษณ์ขององค์กร (Human Resources risk and Reputation risk)
เป้ำหมำย : กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมแผนกำรปฏิบัติงำนประจำปี
ควำมเสี่ยง : 1. เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนหลัก
2. เจ้ำหน้ำที่ขำดทักษะในกำรนำเสนอข้อมูลภำรกิจและบทบำทขององค์กร
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ผลกำรดำเนินงำน
สำนำอำนวยกำร (สอก.) ผู้รับผิดชอบโครงกำรได้กำหนดกลยุทธ์กำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงโดย
ใช้วิธีกำรควบคุมควำมเสี่ยง ระดับควำมเสี่ยงยู่ในระดับต่ำ เนื่องจำก ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีกำร
ดำเนินงำน ดังนี้
- จัดทำแผนพัฒนำด้ำนบุคลำกรที่ครอบคลุมกำรสืบทอดตำแหน่ง (succession plan)
เพื่อเตรียมบุคคลสำรองพร้อมที่จะปฏิบัติงำนทดแทน กำรวำงแผนกำรคัดเลือก กำหนดคุณสมบัติของ
แต่ละตำแหน่ง กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถตำมภำรกิจของแต่ละตำแหน่ง รวมถึงกำรรักษำบุคลำกรที่
ดีให้คงอยู่ในองค์กร
- จัดส่งให้บุคลำกรเข้ำรับอบรมจำนวน 32 คน จำก 32 คน คิดเป็นร้อยละ 100
- จัดกิจกรรม Lunch Talk เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้จำนวน 12 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยน
ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
1.4) ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบ (Compliance risk) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ สพพ.
เป้ำหมำย : เพื่อให้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ
ควำมเสี่ยง : เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนยังไม่มีควำมชำนำญในกำรปฏิบัติงำนตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักอำนวยกำร (สอก.) ผู้รับผิดชอบโครงกำรได้กำหนดกลยุทธ์กำรจัดกำรกับควำมเสี่ยง
โดยใช้วิธีกำรควบคุมควำมเสี่ยง ควำมเสี่ยงลดลงจำกระดับสูงเป็นระดับต่ำ เนื่องจำก สอก. ได้มีกำรจัดทำ
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และจัดส่งเจ้ำหน้ำที่ทุกคนเข้ำรับกำรอบรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ โดยเชิญผู้เชี่ยวชำญ
จำกกรมบัญชีกลำงเป็นผู้อบรมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2560
ภาพแสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยงด้วยกราฟใยแมงมุม

หมำยเหตุ: ระดับควำมเสี่ยง 0 หมำยถึง ระดับควำมเสี่ยงที่ต่ำที่สุด
ระดับควำมเสี่ยง 25 หมำยถึง ระดับควำมเสี่ยงสูงที่สุด
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จำกกำรวิเครำะห์ ค้นหำโครงกำร/กิจกรรมที่มีนัยสำคัญเพื่อนำมำพิจำรณำบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้ดังนี้
1. ด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) สำหรับทบทวนกลยุทธ์ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ 4 ปี ของ สพพ.
2. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) สำหรับกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงิน และทำงวิชำกำร
3. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) ควำมพร้อมระบบสำรสนเทศในกำรรองรับกำร
ดำเนินงำน
4. ด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) กำรบริหำรเงินทุนให้มีสภำพคล่องเพียงพอสำหรับใช้จ่ำย
ของ สพพ. อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5. ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎเกณฑ์และธรรมำภิบำล (Compliance risk) กำรปฏิบัติงำน
ตำมระเบียบ ประกำศ แนวทำง และคู่มือกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่
ประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น พระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พ.ร.บ. กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 หลักเกณฑ์กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำง
วิชำกำรที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงกำรคัดเลือกและจัดลำดับควำมสำคัญของโครงกำร เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 3 กำรระบุควำมเสี่ยงและกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กำรบริหำรควำมเสี่ยงหลักขององค์กร ตำมมำตรฐำน COSO
ควำมเสี่ยงหลักขององค์กรของปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยมีกำรพิจำรณำ วิสัยทัศน์
พันธกิจ ยุทธศำสตร์ แล้วนำมำระบุควำมเสี่ยงของโครงกำรที่ได้พิจำรณำว่ำมีนัยสำคัญในกำรปฏิบัติงำนในปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 ด้ำน ประกอบด้วย
1. ด้ำนกลยุทธ์ (Strategic risk: S)
2. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational risk: O)
3. ด้ำนกำรเงิน (Financial risk: F)
4. ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎเกณฑ์และธรรมำภิบำล (Compliance risk: C)
ควำมเสี่ยง หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่มีระดับสูงมำกโดยเป็นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะส่งผลผลกระทบ
หรือควำมเสียหำยที่รุนแรงต่อองค์กรจำเป็นต้องมีมำตรกำรควบคุมหรือติดตำมแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นอย่ำงใกล้ชิด
รวดเร็ว และต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สำมำรถสรุปควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ (S /O /F /C)
ที่อำจจะเกิดขึ้นกับโครงกำร/กิจกรรมที่มีนัยสำคัญ ได้ดังนี้
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(1) ด้านกลยุทธ์ (Strategic risk) สาหรับการทบทวนกลยุทธ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
ของ สพพ.
เป้ำหมำย
ภำระงำนหลักที่มีควำมเสี่ยง
- ทบทวนข้อมูลนโยบำย ทิศทำงกำรพัฒนำ เพื่อ
- นโยบำยต่ำงๆ ของรัฐบำลมีควำมเป็นพลวัตรสูง
กำหนดกลยุทธ์ในแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี ของ สพพ. ให้ กลยุทธ์ต่ำงๆ ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศำสตร์อำจ
มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลในปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลไทย หรือ
และนำเสนอ ผอ. สพพ. พิจำรณำภำยในไตรมำสที่ 2 ทิศทำงกำรพัฒนำของไทย และ/ หรือประเทศ
เพื่อนบ้ำน
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง
ประเภทของควำมเสี่ยง (S/O/F/C)
- กลยุทธ์เดิมในแผนยุทธศำสตร์ไม่สำมำรถขับเคลื่อน 1. ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (S)
สพพ. ให้ดำเนินไปในทิศทำงที่สอดคล้องกับนโยบำย
ทิศทำงกำรพัฒนำของไทย และ/ หรือประเทศเพื่อน
บ้ำน
จุดอ่อน
1. เจ้ำหน้ำที่ สพพ. ไม่ได้ดำเนินกำรเชิงรุกในกำร
ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงแนวนโยบำย/ ทิศทำงกำร
พัฒนำของรัฐบำลไทยหรือประเทศเพื่อนบ้ำน

ภัยคุกคำม
1. รัฐบำลไทย หรือประเทศเพื่อนบ้ำนมีกำร
เปลี่ยนแปลงแนวนโยบำย/ ทิศทำง กำรพัฒนำ/
กำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบกับกล
ยุทธ์กำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของ
สพพ.

เป้ำหมำย
- ทบทวนข้อมูลนโยบำย ทิศทำงกำรพัฒนำ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี ของ สพพ. ให้มี
ควำมสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลในปัจจุบัน และนำเสนอ ผอ. สพพ. พิจำรณำภำยในไตรมำสที่ 2
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(2) ด้านการปฏิบัติงาน (Operational risk) การเตรียมความพร้อมสาหรับการปฏิบัติงาน
ภายในของ สพพ.
(2.1) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
เป้ำหมำย
ภำระงำนหลักที่มีควำมเสี่ยง
- ดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศ - ไม่สำมำรถดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
เพื่อนบ้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
กำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนได้
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง
ประเภทของควำมเสี่ยง (S/O/F/C)
- ประเทศเพื่อนบ้ำนมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำร - ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์นโยบำย (S)
ขอรับควำมช่วยเหลือหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
กำรขอรับควำมช่วยเหลือ
- ปัญหำกำรเมืองระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศ
- ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์นโยบำย (S)
เพื่อนบ้ำน
- กำรดำเนินงำนล่ำช้ำ ไม่เป็นไปตำมแผนงำนในสัญญำ - ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
จ้ำง ส่งผลให้กำรเบิกจ่ำยโครงกำรและที่ปรึกษำล่ำช้ำ
- เจ้ำหน้ำทีใ่ หม่ขำดควำมเข้ำใจในวิธีกำร แนวทำง
- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
และขั้นตอนกำรปฏิบัติที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ส่งผล
ให้โครงกำรดำเนินกำรล่ำช้ำกว่ำแผนกำรดำเนินงำน
- ประเทศเพื่อนบ้ำนดำเนินกำรนอกเหนือขอบเขต
- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
ของโครงกำรที่กำหนดไว้ โดยไม่แจ้ง สพพ.
ก่อนดำเนินกำร
- เงื่อนไขทำงกำรเงินของ สพพ. มีควำมยืดหยุ่นน้อยกว่ำ - ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
หน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศอื่นๆ
ทำให้ประเทศเพื่อนบ้ำนมีทำงเลือกในกำรขอรับควำม
ช่วยเหลือมำกขึ้น
- ประเทศเพื่อนบ้ำนมีปัญหำทำงกำรเงิน กำรเมือง
- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
ทำให้ สพพ. ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
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จุดอ่อน
ภัยคุกคำม
1. สพพ. มีกำรติดตำมกำรขอรับควำมช่วยเหลืออย่ำง 1. กลุ่มประเทศเพื่อนบ้ำนมีอำนำจต่อรองมำกขึ้น
เป็นทำงกำรจำกประเทศเพื่อนบ้ำน แต่ไม่สำมำรถ
เนื่องจำกมีแหล่งเงินกูแ้ ห่ง จึงเป็นอุปสรรคในกำร
เร่งรัดหรือจำกัดเวลำในกำรพิจำรณำกำรส่งคำขอรับ พิจำรณำกำรจัดส่ง formal request
ควำมช่วยเหลืออย่ำงเป็นทำงกำรจำกประเทศ
2. ประเทศเพื่อนบ้ำนมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
เพื่อนบ้ำนได้
กำรขอรับควำมช่วยเหลือ และกำรดำเนินงำน
2. กฎระเบียบและเงื่อนไขของ สพพ. มีควำมยืดหยุ่น ภำยในของประเทศเพื่อนบ้ำนล่ำช้ำ
น้อยกว่ำหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือจำกประเทศ
3. เกิดเหตุสุดวิสัยหรือภัยธรรมชำติระหว่ำงกำร
อื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น เกำหลีใต้
ดำเนินโครงกำร ส่งผลต่อควำมสำเร็จของ
3. เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ กฎระเบียบ
โครงกำร
ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน
RISK APPETITE (ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้)
โครงการใหม่
- ดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนได้ อย่ำงน้อยร้อยละ 70 ตำมแผนงำนที่
กำหนดภำยหลังจำกได้รับ Formal Request
โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
- ดำเนินโครงกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินได้ร้อยละ 60 ตำมแผนกำรติดตำมโครงกำร
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(2.2) โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
เป้าหมาย
ภาระงานหลักที่มีความเสี่ยง
ดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่ประเทศ ไม่สำมำรถดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
เพื่อนบ้ำน สำหรับกำรจัดเตรียมควำมพร้อมของ
วิชำกำรแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน สำหรับกำร
โครงกำร
จัดเตรียมควำมพร้อมของโครงกำรได้
เหตุการณ์ความเสี่ยง
ประเภทของความเสี่ยง (S/O/F/C)
- ประเทศเพื่อนบ้ำนมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำร ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์นโยบำย (S)
ขอรับควำมช่วยเหลือ
- ปัญหำกำรเมืองระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำน ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์นโยบำย (S)
- ประเทศเพื่อนบ้ำนเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์นโยบำย (S)
โดยเฉพำะกำรคมนำคมขนส่งทำงถนน ในขณะที่
สพพ. เน้นกำรให้ควำมช่วยเหลือแบบกระจำยไปยัง
สำขำควำมร่วมมืออื่นๆ
- เจ้ำหน้ำที่ใหม่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำร ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
ดำเนินกำร เช่น กำรยกร่ำง TOR และกระบวนกำร
จ้ำงที่ปรึกษำ เป็นต้น ส่งผลให้โครงกำรล่ำช้ำกว่ำแผน
ดำเนินกำรที่กำหนดไว้
- กำรดำเนินงำนล่ำช้ำ ไม่แล้วเสร็จภำยใน
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
กำหนดเวลำ โดยมีสำเหตุมำจำก
> เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรยกร่ำง TOR
> เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำร
จ้ำงที่ปรึกษำ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจ้ำงที่
ปรึกษำ (พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560)
> ประเทศเพื่อนบ้ำนใช้ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ TOR
> ไม่สำมำรถจัดประชุมตรวจรับฝ่ำยไทยได้
เนื่องจำกกรรมกำร (ภำยนอก) ติดภำรกิจ และ
ประเทศเพื่อนบ้ำนใช้ระยะเวลำในกำรพิจำรณำตรวจ
รับรำยงำนและผลกำรศึกษำ
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จุดอ่อน
ภัยคุกคำม
1. สพพ. มีกำรติดตำมกำรขอรับควำมช่วยเหลืออย่ำง 1. กลุ่มประเทศเพื่อนบ้ำนมีอำนำจต่อรองมำกขึ้น
เป็นทำงกำรจำกประเทศเพื่อนบ้ำน แต่ไม่สำมำรถ
เนื่องจำกมีแหล่งเงินกู้หลำยแห่ง จึงเป็นอุปสรรค
เร่งรัดหรือจำกัดเวลำในกำรพิจำรณำกำรส่งคำขอรับ ต่อกำรพิจำรณำจัดส่ง Formal Request
ควำมช่วยเหลืออย่ำงเป็นทำงกำรจำกประเทศ
2. ประเทศเพื่อนบ้ำนมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
เพื่อนบ้ำนได้
กำรขอรับควำมช่วยเหลือ และกำรดำเนินงำน
2. เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจกฎระเบียบ
ภำยในของประเทศเพื่อนบ้ำนล่ำช้ำ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน
RISK APPETITE (ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้)
ดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร สำหรับกำรเตรียมควำมพร้อมของโครงกำร ได้อย่ำงน้อย
ร้อยละ 80 ตำมแผนงำนที่กำหนด ภำยหลังจำกได้รับ Formal Request
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(2.3) ความพร้อมระบบสารสนเทศในการรองรับการดาเนินงาน
เป้ำหมำย
ภำระงำนหลักที่มีควำมเสี่ยง
- ข้อมูลกำรดำเนินงำนที่สำคัญของ สพพ. มีควำม
- พัฒนำระบบกำรทำงำนขององค์กรโดยใช้
ปลอดภัย
เทคโนโลยีที่เหมำะสม
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง
- เจ้ำหน้ำที่ สพพ. ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนในภำวะ
ฉุกเฉินได้
- ถูกบุกรุกด้ำนเทคโนโลยีโดยถูกโจมตีโดยไวรัส
(Virus) หรือมัลแวร์ (Malware)

ประเภทของควำมเสี่ยง (S/O/F/C)
- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติกำร (O)
- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติกำร (O)

จุดอ่อน
ภัยคุกคำม
1. เจ้ำหน้ำทีบ่ รรจุใหม่เพื่อทดแทนบุคลำกรที่ลำออกยัง 1. เกิดภัยพิบัติ
ไม่เข้ำใจขั้นตอนและกระบวนกำรปฏิบัติงำน
2. เกิดภำวะฉุกเฉิน
3. เกิดกำร Hack เว็บไซด์
RISK APPETITE
- มีกำรกำหนดมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

31
(3) ด้านการเงิน (Financial risk) การพัฒนาเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของ
โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Project implement risk) และการบริหารเงินทุนให้มี
สภาพคล่องเพียงพอสาหรับใช้จ่ายของ สพพ. อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้ำหมำย
ภำระงำนหลักที่มีควำมเสี่ยง
1. สพพ. มีสภำพคล่องเพียงพอสำหรับใช้จ่ำย
- กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ด้ำนกำรเงินของโครงกำร
2. กำรบริหำรด้ำนกำรเงินของ สพพ. ให้ได้ประโยชน์ - บริหำรจัดกำรหนี้
และอยู่ภำยใต้ภำวะควำมเสี่ยงที่เหมำะสม
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง
ประเภทของควำมเสี่ยง (S/O/F/C)
1. ผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย อำจส่งผล ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (F)
กระทบให้ สพพ. ไม่สำมำรถระดมทุนได้ครบถ้วน
หรืออำจมีต้นทุนที่สูงเกินไป
2. สพพ. มีสภำพคล่องไม่เพียงพอสำหรับกำรใช้จ่ำย ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (F)
3. ประเทศเพื่อนบ้ำนผิดนัดชำระหนี้
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (F)
4. พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
ควำมเสี่ยงด้ำนกฎเกณฑ์ (C)
อำจส่งผลกระทบกับทิศทำงกำรระดมทุนในอนำคต
ของ สพพ.
จุดอ่อน
ภัยคุกคำม
1. ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมเป้ำหมำย ซึ่งส่งผลกระทบ 1. แนวโน้มอัตรำดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นในปี 2562
ต่อแผนกำรกู้เงิน ตลอดจนภำระดอกเบี้ยของ สพพ.
2. สภำพคล่องในตลำดกำรเงินมีแนวโน้มลดลง
3. กำรดำเนินงำนที่ล่ำช้ำของผู้กู้ ส่งผลให้กำร
เบิกจ่ำยไม่เป็นไปตำมแผน
4. นโยบำยกำรต่ำงประเทศของแต่ละประเทศ
มีควำมเปลี่ยนแปลง
RISK APPETITE
1. มีกำรติดตำมสภำวะเศรษฐกิจ กำรเงิน และตลำดกำรเงินอย่ำงใกล้ชิด
2. จัดเก็บหนี้จำกประเทศเพื่อนบ้ำนได้ครบถ้วนตำมแผน
3. ผู้ปฏิบัติงำนดำเนินงำนได้ถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำเงินทุน
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(4) ด้านการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์และธรรมาภิบาล (Compliance risk: C) กำรปฏิบัติงำน
ตำมระเบียบ ประกำศ แนวทำง และคู่มือกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องงกับกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่
ประเทศเพื่อนบ้ำน
เป้ำหมำย
ภำระงำนหลักที่มีควำมเสี่ยง
- กำรดำเนินงำนของ สพพ. เป็นไปตำมกฎระเบียบ - กำรระดมทุนสำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่
ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศ
ประเทศเพื่อนบ้ำน
เพื่อนบ้ำน เช่น พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ - กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
พ.ศ. 2561 พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 หลักเกณฑ์กำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำงวิชำกำรที่เกี่ยวเนื่อง
รวมถึงกำรคัดเลือกและจัดลำดับควำมสำคัญของ
โครงกำร เป็นต้น
- เจ้ำหน้ำที่ สพพ. ต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
โปร่งใสมีธรรมำภิบำลในกำรทำงำน โดย
(1) ไม่เรียก ไม่รับ ไม่เสนอสิ่งใดเพื่อประโยชน์
มิชอบโดยเจ้ำหน้ำที่ สพพ. ต้องไม่เรียก รับ หรือ
ยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่ำงใดทั้งโดยตรง
และโดยอ้อมจำกผู้ขำย ผู้รับจ้ำง ผู้เสนองำนหรือผู้
ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ำมำมีนิติ
สัมพันธ์
(2) ไม่ใช้อำนำจหน้ำที่เพื่อประโยชน์ตนหรือ
พวกพ้องโดยต้องปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดถือกฎหมำย
กฎ ระเบียบปฏิบัติของ สพพ. รวมทั้งกฎหมำยของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ
(3) พร้อมรับกำรตรวจสอบจำกทุกภำคส่วน
รวมถึงกำรรับฟังผู้มำร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยควำม
เป็นธรรม
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เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง
1. เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนยังไม่มีควำมชำนำญในกำร
ปฏิบัติงำนตำม พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561
2. งำนจัดซื้อจัดจ้ำงทุกประเภทเนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ยัง
ขำดควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ อำจถูก
ร้องเรียนกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน TOR

ประเภทของควำมเสี่ยง (S/O/F/C)
ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎเกณฑ์ฯ (C)

ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎเกณฑ์ฯ (C)

3. เจ้ำหน้ำที่ที่ปฎิบัติงำนนั้นไม่ทรำบว่ำตนเองมี
ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎเกณฑ์ฯ (C)
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับงำนที่ทำ จนส่งผลกระทบต่อ
กำรตัดสินใจหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งนั้น
กำรกระทำดังกล่ำวอำจเกิดขึ้น โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว
ทั้งเจตนำหรือไม่เจตนำ หรือบำงเรื่องเป็นกำรปฏิบัติ
สืบต่อกันมำ จนไม่เห็นว่ำจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่ำงใด
พฤติกรรมเหล่ำนี้เป็นกำรกระทำควำมผิดทำงจริยธรรม
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์
สำธำรณะเป็นสำคัญ
จุดอ่อน
ภัยคุกคำม
1. เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนยังไม่มีควำมชำนำญในกำร - มีกำรกำรบังคับใช้ พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลัง
ปฏิบัติงำนตำม พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ ของรัฐ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
RISK APPETITE
- กำรระดมทุนสำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินต้องดำเนินกำรตำม พ.ร.บ. วินยั กำรเงินกำรคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกรำยกำรจะต้องดำเนินกำรตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ
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ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินระดับควำมเสี่ยง และจัดลำดับควำมเสี่ยง
กำหนดเกณฑ์กำรประเมินระดับควำมเสี่ยง
ในกำรประเมินระดับควำมเสี่ยงจะพิจำรณำจำกผลกระทบ (Consequent: C) ที่ก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่องค์กรมำกตั้งแต่ระดับคะแนน 5 จนถึงระดับคะแนน 1 ซึ่งไม่มีควำมเสียหำยใดๆ เกิดขึ้นแก่
องค์กร สำหรับโอกำส (Likelihoods: L) จะพิจำรณำถึงควำมถี่ที่มีโอกำสจะเกิดเหตุกำรณ์ที่ก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยภำยในระยะเวลำ 12 เดือนข้ำงหน้ำ ซึ่งมีคะแนนตั้งแต่ระดับ 5 จนถึงระดับ 1 คะแนน
ซึ่งไม่มีโอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยขึ้น
หลักเกณฑ์ในกำรวัดระดับควำมเสี่ยง คือ ผลกระทบ คูณกับ โอกำส ซึ่งสรุปได้ดังนี้
(1) เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ
(1.1) ผลกระทบเชิงปริมำณ
- ด้ำนกำรเงิน
ระดับ ควำมรุนแรงของผลกระทบ
5
สูงมำก
4
สูง
3
ปำนกลำง
2
น้อย
1
น้อยมำก

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คำอธิบำย
มีบุคลำกรได้อันตรำยถึงขั้นเสียชีวติ
มีบุคลำกรได้รับบำดเจ็บสำหัสถึงขั้นพักงำน
มีบุคลำกรได้รับบำดเจ็บสำหัสถึงขึ้นหยุดงำน
มีบุคลำกรได้รับบำดเจ็บรุนแรงต้องรักษำตัวที่โรงพยำบำล
ไม่มีกำรบำดเจ็บรุนแรงหรือได้รับบำดเจ็บเล็กน้อย

- ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระดับ ควำมรุนแรงของผลกระทบ
5
สูงมำก
4

สูง

3

ปำนกลำง

2

น้อย

1

น้อยมำก

คำอธิบำย
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) ที่สำคัญเกิดควำมเสียหำย
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
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(2) เกณฑ์กำรพิจำรณำโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

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

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

ระดับคะแนน
1-3
4-9

สูง

10-16

สูงมำก

17-25

ความหมาย
ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมควำมเสีย่ ง ไม่ต้องมีกำรจัดกำรเพิม่ เติม
ระดับที่พอยอมรับได้ โดยมีกำรติดตำมและควบคุมหรือป้องกันไม่ให้เกิด
ควำมเสีย่ งพร้อมทั้งมีกำรเฝ้ำระวังไม่ให้ระดับควำมเสีย่ งเพิ่มสูงขึ้น
ระดับทีไ่ ม่สำมำรถยอมรับได้ โดยต้องมีกำรบริหำรจัดกำรหรือมำตรกำร
ควบคุมควำมเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำยและควำมเสี่ยงในกำร
ปฏิบัติงำนลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ระดับทีไ่ ม่สำมำรถยอมรับได้และมีควำมจำเป็นต้องรีบเร่งบริหำรจัดกำร
ควำมเสีย่ งโดยมีแผนงำนหรือมำตรกำรดำเนินงำนเพื่อควบคุมหรือแก้ไข
ปัญหำที่เกิดขึ้นโดยใกล้ชดิ และรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำยและ
ควำมเสีย่ งในกำรปฏิบตั ิงำนและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยเร็ว

ทั้งนี้ สพพ. จะต้องกำหนดมำตรกำรควบคุมดูแลแผนงำนที่มีระดับควำมเสี่ยงสูงและสูงมำกเพื่อไม่ให้เกิด
ควำมสูญเสียหรือจัดกำรควำมสูญเสียให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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ภำพแผนภูมิควำมเสี่ยง
ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้ )

ผลกระทบ (ความรุนแรง)

Risk Assessment Matrix

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

1

2

3

4

5

สูงมาก

5

5

10

15

20

25

สูง

4

4

8

12

16

20

ปานกลาง

3

3

6

9

12

15

น้อย

2

2

4

6

8

10

น้อยมาก

1

1

2

3

4

5

ระดับของความเสีย่ ง

จำกผลกำรระบุควำมเสี่ยงของโครงกำรที่มีนัยสำคัญ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำมที่ปรำกฏในขั้นตอน
ที่ 3 ซึง่ เมื่อนำผลประเมินระดับควำมเสี่ยงของแต่ละด้ำนมำพิจำรณำถึงผลกระทบและควำมถี่ที่จะเกิดขึ้น
ตำมหลักเกณฑ์ที่กล่ำวข้ำงต้น (ขั้นตอนที่ 4) สรุปได้ดังนี้
1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) สาหรับการทบทวนกลยุทธ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ สพพ.
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส ระดับความเสี่ยง ลาดับ

S1 กลยุทธ์เดิมในแผนยุทธศำสตร์ไม่สำมำรถขับเคลื่อน สพพ. ให้ดำเนินไป
ในทิศทำงที่สอดคล้องกับนโยบำย ทิศทำงกำรพัฒนำของไทย และ/ หรือ
ประเทศเพื่อนบ้ำน

5

2

10

สูง

1

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) สาหรับการทบทวนกลยุทธ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ.
ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้ )

ผลกระทบ (ความรุนแรง)

Risk Assessment Matrix

สูงมาก

5

สูง

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

1

2

3

4

5

S1

ระดับของความเสีย่ ง
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2. ด้านการปฏิบัติงาน (Operational risk) การเตรียมความพร้อมสาหรับการปฏิบัติงานภายในของ สพพ.
2.1 โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส ระดับความเสี่ยง ลาดับ

S1 ประเทศเพื่อนบ้ำนมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรขอรับควำมช่วยเหลือ
S2 ปัญหำกำรเมืองระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำน
S3 ประเทศเพื่อนบ้ำนเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนโดยเฉพำะกำร
คมนำคมขนส่งทำงถนน ในขณะที่ สพพ. เน้นกำรให้ควำมช่วยเหลือแบบ
กระจำยไปยังสำขำควำมร่วมมืออืน่ ๆ
S4 เงื่อนไขทำงกำรเงินของ สพพ. มีควำมยืดหยุ่นน้อยกว่ำ หน่วยงำนให้
ควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศอืน่ ๆ ทำให้ประเทศเพื่อนบ้ำนมี
ทำงเลือกในกำรขอรับควำมช่วยเหลือมำกขึ้น
O1 กำรดำเนินงำนล่ำช้ำ ไม่เป็นไปตำมแผนงำนในสัญญำจ้ำง ส่งผลให้กำร
เบิกจ่ำยโครงกำรและที่ปรึกษำล่ำช้ำ
O2 เจ้ำหน้ำที่ใหม่ขำดควำมเข้ำใจในวิธีกำร แนวทำงและขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนที่กำหนดไว้
O3 ประเทศเพื่อนบ้ำนดำเนินกำรนอกเหนือขอบเขตของโครงกำรที่กำหนด
ไว้ โดยไม่แจ้ง สพพ. ก่อนดำเนินกำร
O4 เหตุสดุ วิสยั ในระหว่ำงกำรดำเนินโครงกำรที่ส่งผลต่อกำรดำเนินโครงกำร
เช่น ภัยธรรมชำติ สงครำมกลำงเมือง เป็นต้น
O5 ฐำนะกำรเงินของประเทศเพื่อนบ้ำนที่ตกต่ำ
O6 ไม่สำมำรถจัดประชุมตรวจรับฝ่ำยไทยได้ เนื่องจำกกรรมกำร (ภำยนอก)
ติดภำรกิจ และประเทศเพื่อนบ้ำนใช้ระยะเวลำในกำรพิจำรณำตรวจรับ
รำยงำนและผลกำรศึกษำ
O7 ไม่มีข้อมูลเพียงพอสำหรับนำมำประเมินควำมเสี่ยงรำยประเทศ

5
5
5

1
1
1

5
5
5

ปำนกลำง
ปำนกลำง

7
8
9

4

2

8

ปำนกลำง

5

5

2

10

สูง

2

5

3

15

สูง

1

3

3

9

ปำนกลำง

4

4

2

8

ปำนกลำง

5

5
4

2
1

10
4

สูง

ต่ำ

3
10

3

2

6

ปำนกลำง

6

ปำนกลำง
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ภาพแผนภูมิความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational risk) การเตรียมความพร้อมสาหรับการปฏิบัติงานภายในของ
สพพ. สาหรับโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ
ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้ )

ผลกระทบ (ความรุนแรง)

Risk Assessment Matrix

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

1

2

3

4

5

O2

สูงมาก

5

S1, S2, S3

O1, O5

สูง

4

O6

S4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

O7

O4

ระดับของความเสีย่ ง
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2.2 ความพร้อมระบบสารสนเทศในการรับรองการดาเนินงาน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส ระดับความเสี่ยง ลาดับ

O1 เกิดภัยพิบตั ิ (เช่น น้ำท่วมขัง/ไฟไหม้อำคำร) หรือ ภำวะฉุกเฉิน (เช่น
เหตุจลำจล/เหตุประท้วงปิดล้อมบริเวณอำคำร) ทำให้เข้ำปฏิบตั ิงำน
ณ สพพ. ไม่ได้
O2 เกิดกำรรบกวนด้ำน ICT เช่น Hack เว็บไซต์ หรือฐำนข้อมูล ทำให้ขอ้ มูล
ขององค์กรเสียหำย

5

3

15

สูง

1

5

2

10

สูง

2

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational risk) ความพร้อมระบบสารสนเทศในการรับรองการดาเนินงาน
ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้ )

ผลกระทบ (ความรุนแรง)

Risk Assessment Matrix

สูงมาก

5

สูง

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

1

2

3

4

5

O2

O1

ระดับของความเสีย่ ง
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(3) ด้านการเงิน (Financial risk) การพัฒนาเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของโครงการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (Project implement risk) การบริหารเงินทุนให้มีสภาพคล่อง
เพียงพอสาหรับใช้จ่ายของ สพพ. อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส ระดับความเสี่ยง

F2
F3

ผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย อำจส่งผลกระทบ
ให้ สพพ. ไม่สำมำรถระดมทุนได้ครบถ้วน หรืออำจมีต้นทุน
ที่สูงเกินไป
กำรเปลีย่ นแปลงทำงเศรษฐกิจ กำรเมืองของประเทศเพื่อนบ้ำนจนทำให้
ประเทศเพื่อนบ้ำนชำระหนีไ้ ม่ครบถ้วนตำมแผนภำยในเวลำที่กำหนด
สพพ. มีสภำพคล่องไม่เพียงพอสำหรับกำรใช้จ่ำย

4

4

16

สูง

1

5

2

10

สูง

3

4

2

8

ปำนกลำง

4

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง
ด้านการเงิน การพัฒนาเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของโครงการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินและการบริหารเงินทุนให้มีสภาพคล่องเพียงพอสาหรับใช้จ่ายของ สพพ. อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้ )
Risk Assessment Matrix

ผลกระทบ (ความรุนแรง)

F1

ลาดับ

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

1

2

3

4

5

สูงมาก

5

F2

สูง

4

F3

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

F1

ระดับของความเสีย่ ง

42
(4) ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์(Compliance risk: C) และด้านธรรมาภิบาล ความโปร่งใส สาหรับ
การระดมทุน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบ ประกาศ แนวทาง และคู่มือที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส ระดับความเสี่ยง

O1

เจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิงำนยังไม่มีควำมชำนำญในกำรปฏิบัติงำนตำม พ.ร.บ.
วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
ผู้เกี่ยวข้องขำดควำมเข้ำใจในกฎหมำย

C1
C2 ระบบควบคุมภำยในไม่ตอบสนอง เท่ำที่ควร
C3 กำรตรวจสอบภำยในยังไม่ตอบสนอง เท่ำที่ควร
C4 ระเบียบ สพพ.ฯ ไม่ได้ถูกปรับปรุงให้เข้ำ กับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน

ลาดับ

4

3

12

สูง

2

5

1

5

ปำนกลำง

3

5

1

5

ปำนกลำง

4

5

1

5

ปำนกลำง

5

5

3

15

สูง

1

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance risk) และด้านธรรมาภิบาล ความโปร่งใส สาหรับ
การระดมทุน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบ ประกาศ แนวทาง และคู่มือที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้ )

ผลกระทบ (ความรุนแรง)

Risk Assessment Matrix

สูงมาก

5

สูง

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

1

2

3

4

5

C1, C2, C3

C4

O1
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ขั้นตอนที่ 5 และ 6 การเลือกวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงและการกาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง
สำหรับแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำรที่มรี ะดับควำมเสี่ยงสูง-สูงมำก ที่ต้องกำหนดมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงของโครงกำรที่มีนยั สำคัญประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 สรุปได้ดังนี้
(1) ด้ำนกลยุทธ์ (Stategic risk: S) สำหรับกำรทบทวนกลยุทธ์ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ 5 ปี ของ สพพ.
ประเภทของความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส

ควำมเสีย่ งด้ำนกลยุทธ์ - กลยุทธ์เดิมในแผน
(S)
ยุทธศำสตร์ไม่สำมำรถ
ขับเคลื่อน สพพ. ให้ดำเนินไป
ในทิศทำงที่สอดคล้องกับ
นโยบำยทิศทำงกำรพัฒนำของ
ไทย และ/หรือ ประเทศ
เพื่อนบ้ำน

5

2

วิธีบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง

10

สูง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

ลด
1. ศึกษำ ทบทวน แนวนโยบำย เหตุกำรณ์สำคัญ
ระดับควำมเสี่ยง ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้ำน
2. สรุปผลกำรทบทวนกลยุทธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 5 ปี ของ สพพ.
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(2) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational risk: O) กำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรปฏิบัติงำน
(2.1) กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำงวิชำกำร
ประเภทของความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส

ควำมเสีย่ งด้ำนกำร
ปฏิบัติงำน (O)

- เจ้ำหน้ำที่ใหม่ขำดควำมรู้
ควำมเข้ำใจในวิธีกำร ขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำน คูม่ ือกำร
ปฏิบัติงำนไม่เป็นปัจจุบัน
- กำรดำเนินโครงกำรควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินล่ำช้ำ
ส่งผลให้กำรเบิกจ่ำย
ค่ำก่อสร้ำงและค่ำที่ปรึกษำ
ล่ำช้ำ

วิธีบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง

4

3

12

สูง

5

2

10

สูง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

ลด
1. จัดให้มีกำรทบทวนคู่มือหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่เกีย่ วข้อง
ระดับควำมเสี่ยง กับภำรกิจหลัก เช่น กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำง
วิชำกำร กำรติดตำมหนี้ กำรเบิกจ่ำยเงิน และให้รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนตำมคู่มือเป็นรำยไตรมำส
ลด
1. จัดทำแผนติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
ระดับควำมเสี่ยง กำรเงินและวิชำกำรที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
2. ดำเนินกำรติดตำมโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือที่อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร 7 โครงกำร จำนวน 18 ครั้ง

(2.2) ควำมพร้อมระบบสำรสนเทศในกำรรองรับกำรดำเนินงำน
ประเภทของความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส

ควำมเสีย่ งด้ำนกำร
ปฏิบัติงำน (O)

- ถูกบุกรุกด้ำนเทคโนโลยี ถูก
โจมตีโดยไวรัส (Virus)
หรือมัลแวร์ (Malware)
- เกิดภำวะฉุกเฉิน ทำให้เข้ำ
ปฏิบัติงำน ณ สพพ. ไม่ได้

วิธีบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง

5

2

10

สูง

5

3

15

สูง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

ลด
จัดทำระบบรักษำควำมปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยี (Cyber Security)
ระดับควำมเสี่ยง และกำหนดขั้นกำรเข้ำถึงข้อมูล พร้อมทั้งจัดทำคู่มือเพื่อใช้
ปฏิบัติงำน
ลด
ทดสอบระบบกำรปฏิบัติงำนในกรณีที่เกิดภำวะฉุกเฉิน
ระดับควำมเสี่ยง
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(3) ด้ำนกำรเงิน (Financial risk: F) กำรพัฒนำเครื่องมือกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินของโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน (Project
implement risk) และกำรบริหำรเงินทุนให้มีสภำพคล่องเพียงพอสำหรับใช้จ่ำยของ สพพ. อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ประเภทของความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส

ควำมเสีย่ งด้ำนกำรเงิน
(F)

วิธีบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง

- กำรเปลีย่ นแปลงทำงเศรษฐกิจ
กำรเมืองของประเทศเพื่อนบ้ำน มี
กำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญ
จนทำให้ สพพ. ไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนได้

5

2

10

สูง

ผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำ
ดอกเบี้ย อำจส่งผลกระทบให้
สพพ. ไม่สำมำรถระดมทุนได้
ครบถ้วนหรืออำจมีต้นทุนที่สูง
เกินไป
ประเทศเพื่อนบ้ำนผิดนัดชำระหนี้

4

4

16

สูง

5

2

10

สูง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

ลด
1. พัฒนำเครื่องมือกำรบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำรให้ควำม
ระดับควำมเสี่ยง ช่วยเหลือทำงกำรเงิน
- จัดทำ Template กำรติดตำมสถำนะโครงกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน สถำนะทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองของ
ประเทศเพื่อนบ้ำน
- จัดทำกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของแต่ละโครงกำร
- จัดทำรำยงำนกำรประเมิน Country risk และ Project risk
เป็นรำยไตรมำส เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำให้ควำม
ช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
ลด
1. ศึกษำข้อมูลสภำวะเศรษฐกิจ ทิศทำงสภำวะตลำดกำรเงินและ
ระดับควำมเสี่ยง รำยงำน คพพ. รำยเดือน
2. จัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง Portfolio ของ สพพ.

ลด
ระดับควำมเสี่ยง

1. จัดทำแผนกำรติดตำมหนีจ้ ำกผู้กู้ ดำเนินงำนตำมแผนฯ
และประสำนกับประเทศเพื่อนบ้ำนเพื่อติดตำมหนี้อย่ำงใกล้ชิด
2. ประสำนกำรเบิกจ่ำยกับส่วนที่เกี่ยวข้องอย่ำงใกล้ชิด
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(4) ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ (Compliance risk: C) และด้ำนธรรมำภิบำล ควำมโปร่งใส สำหรับกำรระดมทุน และกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำม
ระเบียบ ประกำศ แนวทำง และคู่มือที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
ประเภทของความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ

ด้ำนกำรปฏิบัติตำม
กฎเกณฑ์ (Compliance
risk: C) และด้ำน
ธรรมำภิบำล

เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในกำรปฏิบัติงำนตำม พ.ร.บ. วินัย
กำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
ระเบียบ สพพ. ฯ ไม่ได้ถูกปรับปรุง
ให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน

การประเมินความเสี่ยง
วิธีบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส ระดับความเสี่ยง
4

3

12

สูง

5

3

15

สูง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

ลด
1. ศึกษำ วิเครำะห์ พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
ระดับควำมเสี่ยง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของ สพพ.
2. ปรับปรุงและทบทวนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำน
ภำยในของ สพพ. พร้อมทั้งทำกำรชี้แจง ทำควำมเข้ำใจกับเจ้ำหน้ำที่
ลด
ระดับควำมเสี่ยง ภำยในองค์กร
3. จัดทำคูม่ ือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ สพพ. ในด้ำนโครงสร้ำง
ควำมสัมพันธ์และแนวปฏิบัติเพื่อสร้ำงควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชอบ
ต่อหน้ำที่ (accountability) ของคณะกรรมกำร เพื่อสร้ำงคุณค่ำให้
สพพ. มีควำมยั่งยืน
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรมที่ 1: ด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) สำหรับทบทวนกลยุทธ์ภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ 5 ปี ของ สพพ.
ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุที่อำจจะเกิดขึน้ :

1. กลยุทธ์เดิมในแผนยุทธศำสตร์ไม่สำมำรถขับเคลื่อน สพพ. ให้ดำเนินไปในทิศทำงทีส่ อดคล้องกับนโยบำยทิศทำงกำรพัฒนำของไทย และ/หรือ ประเทศเพื่อนบ้ำน

มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ยง
1. ศึกษำ ทบทวน แนวนโยบำย เหตุกำรณ์สำคัญ
ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้ำน
2. สรุปผลกำรทบทวนกลยุทธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 5 ปี ของ สพพ.

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ผลที่คาดว่าจะได้รับ/วิธีการจัดการ
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(บาท)
50,000
สนผ.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- กลยุทธ์ในแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี ของ
สพพ. มีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรพัฒนำร่วมกันระหว่ำงประเทศ
ไทย ประเทศเพื่อนบ้ำน และ
Development Partners
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ปำนกลำง
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กิจกรรมที่ 2: ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational risk: O) กำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรปฏิบัติงำนกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำงวิชำกำร
ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุที่อำจจะเกิดขึน้ : 1. กำรดำเนินงำนล่ำช้ำ ไม่เป็นไปตำมแผนงำนในสัญญำจ้ำง ส่งผลให้กำรเบิกจ่ำยโครงกำรและที่ปรึกษำล่ำช้ำ
2. เจ้ำหน้ำที่ใหม่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน
มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ยง
1. จัดทำแผนปฏิบตั ิและติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนของ สพพ. ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562
(1) กำหนดแผนปฏิบัติกำรฯ
(2) เสนอ ผอ.สพพ. พิจำรณำ
(3) ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรฯ
(4) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อ ผอ.สพพ. เป็นรำยเดือน
2. จัดให้มีกำรทบทวนคู่มือหรือกระบวนกำรปฏิบตั ิงำนที่เกี่ยวข้อง
กับภำรกิจหลัก เช่น กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำง
วิชำกำร กำรติดตำมหนี้ กำรเบิกจ่ำยเงิน
(1) ทบทวนคู่มือหรือกระบวนกำรฯ
(2) รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมคู่มือฯ เป็นรำยไตรมำส

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ผลที่คาดว่าจะได้รับ/วิธีการจัดการ
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(บาท)
900,000
สบค.1
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สบค. 2
- กำรดำเนินโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร มี
ควำมก้ำวหน้ำเป็นไปตำมแผนงำน
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ปำนกลำง
สอก.
สบค.1
สบค. 2
สบท.

50
กิจกรรมที่ 3: ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational risk: O) กำรเตรียมควำมพร้อมระบบสำรสนเทศในกำรรองรับกำรดำเนินงำน
ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุที่อำจจะเกิดขึน้ : 1. ถูกบุกรุกโดยผูไ้ ม่ประสงค์ดี กำรถูกโจมตีโดยไวรัส (Virus) หรือมัลแวร์ (Malware) 2. เกิดภำวะฉุกเฉิน ทำให้เข้ำปฏิบัติงำน ณ สพพ. ไม่ได้
มาตรการ/ขั้นตอน
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ผลที่คาดว่าจะได้รับ/วิธีการจัดการ
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ควบคุมความเสี่ยง
(บาท)
1. จัดทำระบบรักษำควำมปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยี (Cyber
สอก.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
Security) และกำหนดขั้นกำรเข้ำถึงข้อมูล พร้อมทั้งจัดทำคู่มือเพื่อ
- มีระบบฐำนข้อมูลโครงกำรและระบบ
ใช้ปฏิบัติงำน
รักษำควำมปลอดภัยด้ำนเทคโนโลยี
(1) แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำร่ำงนโยบำยและแนวปฏิบตั ิในกำร
สำรสนเทศ (Cyber Security) ที่
รักษำควำมมั่นคง ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของ สพพ.
เหมำะสม
(2) จัดประชุมคณะทำงำนฯ เพื่อกำหนดกำรบริหำรจัดกำร
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย
เข้ำถึงข้อมูลตำมระดับชั้น
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
(3) ดำเนินกำรจัดส่งนโยบำยและแนวปฏิบตั ิในกำรรักษำควำม
ปำนกลำง
มั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของ สพพ. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ตรวจสอบควำมถูกต้อง
(4) ประกำศใช้นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของ สพพ.
2. ทดสอบระบบกำรปฏิบตั ิงำนในกรณีที่เกิดภำวะฉุกเฉิน
2,000
สอก.
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(1) ทบทวนองค์ประกอบคณะทำงำนจัดทำแผนบริหำรควำม
- เจ้ำหน้ำที่มีควำมพร้อมในกำร
ต่อเนื่องกำรปฏิบตั ิงำนของ สพพ. ให้เป็นปัจจุบัน
ปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉิน
(2) จัดประชุมคณะทำงำนจำกทุกสำนัก/ฝ่ำย เพื่อพิจำรณำ
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย
กำหนดสถำนกำรณ์ทตี่ ้องกำรทดสอบตำมแผนบริหำรควำมต่อเนื่อง
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ของกำรปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉินของ สพพ.
ปำนกลำง
(3) ดำเนินกำรทดสอบตำมแผนฯ
(4) รำยงำนผลกำรทดสอบฯ ต่อ ผอ.สพพ.
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กิจกรรมที่ 4: ด้ำนกำรเงิน (Financial risk) กำรพัฒนำเครื่องมือกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินของโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน (Project implement
risk) กำรบริหำรเงินทุนให้มีสภำพคล่องเพียงพอสำหรับใช้จ่ำยของ สพพ. อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุที่อำจจะเกิดขึน้ :
1. กำรเปลีย่ นแปลงทำงเศรษฐกิจ กำรเมืองของประเทศเพื่อนบ้ำน มีกำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญ จนทำให้ สพพ. ไม่สำมำรถดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่
ประเทศเพื่อนบ้ำนได้
2. ผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย อำจส่งผลกระทบให้ สพพ. ไม่สำมำรถระดมทุนได้ครบถ้วนหรืออำจมีต้นทุนที่สูงเกินไป
3. ประเทศเพื่อนบ้ำนผิดนัดชำระหนี้
4. พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 อำจส่งผลกระทบกับทิศทำงกำรระดมทุนในอนำคตของ สพพ.
มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ยง

1. พัฒนำเครื่องมือกำรบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน
- จัดทำ Template กำรติดตำมสถำนะโครงกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน สถำนะทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองของ
ประเทศเพื่อนบ้ำน
- จัดทำกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของแต่ละโครงกำร
- จัดทำรำยงำนกำรประเมิน Country risk และ Project risk
เป็นรำยไตรมำส เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำให้ควำม
ช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-

สบค. 1
สบค. 2
สนผ.

พ.ศ. 2561
10 11 12

1

2

3

พ.ศ. 2562
4 5 6

ผลที่คาดว่าจะได้รบั / วิธีการจัดการ
7

8

9

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- มีข้อมูล Country risk ประกอบกำร
พิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือกับประเทศ
เพื่อนบ้ำนและทรำบถึงสถำนกำรณ์
ควำมเสีย่ งของประเทศเพื่อนบ้ำน
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ปำนกลำง

52
มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ยง

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

2. มีกำรติดตำมสภำวะเศรษฐกิจ กำรเงินและตลำดกำรเงินอย่ำงใกล้ชิด
(1) ศึกษำข้อมูลสภำวะเศรษฐกิจ ทิศทำงสภำวะตลำดกำรเงินและ
รำยงำน คพพ. รำยเดือน
(2) จัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ ง Portfolio ของ สพพ.
(3) จัดทำแผนและรูปแบบกำรระดมทุนสำหรับโครงกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน
2. จัดทำแผนกำรติดตำมหนี้จำกผูก้ ู้ ดำเนินงำนตำมแผนฯ
และประสำนกับประเทศเพื่อนบ้ำนเพื่อติดตำมหนี้อย่ำงใกล้ชิด

-

สบท.

-

สบท.

พ.ศ. 2561
10

11

12

พ.ศ. 2562
1

2

3

4

5

6

ผลที่คาดว่าจะได้รบั / วิธีการจัดการ
7

8

9

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- มีข้อมูลควำมเสี่ยงของ Portfolio
เพื่อใช้ในกำรบริหำรด้ำนกำรเงิน
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ปำนกลำง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรหนีไ้ ด้อย่ำง
ถูกต้อง ครบถ้วน ภำยในเวลำที่กำหนด
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ปำนกลำง

53
กิจกรรมที่ 5: ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ (Compliance risk: C) และด้ำนธรรมำภิบำล ควำมโปร่งใส สำหรับกำรระดมทุน และกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำม
ระเบียบ ประกำศ แนวทำง และคู่มือที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุที่อำจจะเกิดขึน้ : 1. เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบตั ิงำนตำม พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ยง

งบประมาณ
(บาท)

1. ศึกษำ วิเครำะห์ พ.ร.บ. วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรดำเนินงำนของ สพพ.
2. ปรับปรุงและทบทวนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนภำยในของ สพพ. พร้อม
ทั้งทำกำรชี้แจง ทำควำมเข้ำใจกับเจ้ำหน้ำที่ภำยในองค์กร
3. จัดทำคู่มือกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ สพพ. ในด้ำนโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์และ
แนวปฏิบัติเพื่อสร้ำงควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ (accountability) ของ
คณะกรรมกำร เพื่อสร้ำงคุณค่ำให้ สพพ. มีควำมยั่งยืน

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ/
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วิธีการจัดการ
สอก. /
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สบท.
- เพือ่ ให้เจ้ำหน้ำที่
สอก.
ปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำม
กฎหมำยที่เกีย่ วข้องกับ
สอก. /
กำรดำเนินงำน
ฝ่ำย
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย
ส่งเสริม
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่
ประสิทธิภำพ
ในระดับปำนกลำง
องค์กร
ผู้รับผิดชอบ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

