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คานา
สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.)
ได้ตระหนักถึงภำรกิจขององค์กรและควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์องค์กรที่กำหนดไว้
จึงได้นำแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร Committee of
Sponsoring Organizations of Treadway Commission มำประยุกต์ในกำรจัดทำแผนบริหำรควำม
เสี่ยงและควบคุมภำยในประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของ สพพ. ขึ้น เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบกำร
ดำเนินงำนและกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรในภำพรวมให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ สพพ. มีควำมมุ่งมั่นที่จะ
บริหำรงำนให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัดขององค์กรในระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้จำกสภำพแวดล้อม
และสถำนกำรณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป สพพ. จึงได้จัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน
ของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์องค์กร โดยระบุโครงกำร/
กิจกรรมตอบสนองควำมเสี่ยงระดับองค์กร แต่ละควำมเสี่ยงพร้อมกำหนดกรอบระยะเวลำ และ
ผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนที่ชัดเจน
สพพ. หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในของ สพพ. ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 จะสำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ด้วยควำมร่วมมือ
จำกทุกฝ่ำย ทั้งคณะผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ สพพ. ทุกท่ำน เพื่อให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงสำมำรถสนับสนุน
กำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ รวมทั้งปลูกฝังกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรต่อไป

สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน)
กันยำยน 2560

3

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
บทที่ 3 ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
บทที่ 4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร
ขั้นตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis)
ขั้นตอนที่ 2 กำรศึกษำทำควำมเข้ำใจยุทธศำสตร์
ขั้นตอนที่ 3 กำรระบุควำมเสี่ยงและกำรบริหำรควำมเสี่ยง
- กำรระบุควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล
- กำรบริหำรควำมเสี่ยงหลักขององค์กรตำมมำตรฐำน COSO
ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินระดับควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 5-6 กำรเลือกวิธีบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำรกำหนดมำตรกำร
ควบคุมควำมเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

4-9
10-11
12-14
15-18
19-51

52-57

4
บทสรุปผู้บริหาร
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

1. สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.)
ได้นำแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร Committee of
Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) มำประยุกต์ในกำรจัดทำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 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 โอกำสทีจ่ ะเกิดควำมเสียหำย 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 งเพื่อไม่ให้เกิดควำมเสียหำยและ
ควำมเสีย่ งในกำรปฏิบตั ิงำนลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ระดับทีไ่ ม่สำมำรถยอมรับได้และมีควำมจำเป็นต้องรีบเร่งบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยงโดยมีแผนงำนหรือมำตรกำรดำเนินงำนเพื่อควบคุมหรือแก้ไขปัญหำที่
เกิดขึ้นโดยใกล้ชิดและรวดเร็ว เพือ่ ไม่ให้เกิดควำมเสียหำยและควำมเสี่ยงในกำร
ปฏิบัติงำนและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยเร็ว
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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. 2561 สพพ. ได้กำหนดวัตถุประสงค์กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง คือ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนขององค์กรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล ประสิทธิภำพ มีกำรใช้
ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ ลดควำมเสี่ยงหรือควำมเสียหำยด้ำนกำรเงิน และด้ำนอื่นๆ
ที่อำจเกิดขึ้นในองค์กร
3. สพพ. ได้ทำกำรคัดเลือกโครงกำรที่มีนัยสำคัญในกำรปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
มีโครงกำรที่มีควำมสำคัญ จำนวน 4 ด้ำน ประกอบด้วย
3.1 ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operation risk) สำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน และทำง
วิชำกำร รวมถึงกำรบริหำรควำมต่อเนื่องของกำรปฏิบัติงำน ในภำวะฉุกเฉินของ สพพ.
3.2 ด้ำนกำรเงิน (Financial risk) กำรบริหำรเงินทุนให้มีสภำพคล่องเพียงพอสำหรับใช้จ่ำย
ของ สพพ.
3.3 ด้ำนบุคคลและภำพลักษณ์ขององค์กร (Human Resources risk and Reputation risk)
กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรและกำรสร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กร
3.4 ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบ (Compliance risk) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ สพพ. และให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560
4. แผนบริหำรควำมเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังนี้
4.1 ด้านการปฏิบัติงาน (Operation risk) สาหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และ
ทางวิชาการ รวมถึงการบริหารความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน ในภาวะฉุกเฉินของ สพพ.
ผู้รับผิดชอบหลัก: สำนักบริหำรโครงกำร 1 สำนักบริหำรโครงกำร 2 สำนักอำนวยกำร
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(1) ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
- ไม่สำมำรถดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนได้
- ไม่สำมำรถดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
สำหรับกำรจัดเตรียมควำมพร้อมของโครงกำรได้
- เจ้ำหน้ำที่ สพพ. ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงต่อเนื่องในภำวะฉุกเฉิน
(2) ปัจจัยเสี่ยงที่มีความเสี่ยงระดับสูง แยกตำมประเภทควำมเสี่ยง
- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O) ได้แก่
1) ไม่สำมำรถติดตำม formal request สำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
และทำงวิชำกำรจำกประเทศเพื่อนบ้ำนได้ ทำให้ไม่มีควำมร่วมมืออย่ำงต่อเนื่องกับประเทศเพื่อนบ้ำน
สำหรับดำเนินกำรโครงกำรใหม่
2) กำรดำเนินโครงกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินล่ำช้ำ ส่งผลให้กำรเบิกจ่ำย
ค่ำก่อสร้ำงและค่ำที่ปรึกษำล่ำช้ำ
3) เกิดภัยพิบัติ (เช่น น้ำท่วมขัง/ไฟไหม้อำคำร) ทำให้เข้ำปฏิบตั ิงำน ณ สพพ. ไม่ได้
4) เกิดภำวะฉุกเฉิน (เช่น เหตุจลำจล/เหตุประท้วงปิดล้อมบริเวณอำคำร) ทำให้เข้ำ
ปฏิบัติงำน ณ สพพ. ไม่ได้
5) เกิดกำรรบกวนด้ำน ICT เช่น Hack เว็บไซด์ หรือฐำนข้อมูล ทำให้ข้อมูลของ
องค์กรเสียหำย
(3) การจัดการความเสี่ยง ได้นำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรดำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้
1) ติดตำมกำรขอรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและวิชำกำรจำกประเทศเพื่อนบ้ำน
- สำรวจศักยภำพโครงกำรที่ สพพ. มีควำมประสงค์จะให้ควำมช่วยเหลือแก่
ประเทศเพื่อนบ้ำน
- ติดตำมควำมก้ำวหน้ำเรื่องกำรขอรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและทำงวิชำกำร
ของประเทศเพื่อนบ้ำนผ่ำนเวทีกำรประชุมต่ำงๆ
- ประสำนกับกระทรวงกำรต่ำงประเทศเพื่อช่วยกันผลักดันในทุกระดับ
2) จัดทำแผนและติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและ
วิชำกำรที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
3) จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และ workshop เพื่อสร้ำงควำมตระหนักในปัญหำที่อำจเกิดขึ้น
4) จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
5) จัดทำแผนรองรับเหตุจลำจล/เหตุประท้วงปิดล้อมบริเวณอำคำร
6) จัดทำแผนสำรองด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
7) จัดหำอุปกรณ์และสถำนที่รองรับกำรปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉิน
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4.2 ด้านการเงิน (Financial risk) การบริหารเงินทุนให้มีสภาพคล่องเพียงพอสาหรับ
ใช้จ่ายของ สพพ.
ผู้รับผิดชอบหลัก: สำนักบริหำรเงินทุน
(1) ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ไม่สำมำรถบริหำรเงินทุนให้มีสภำพคล่องเพียงพอกับกำรใช้จ่ำยเงินสำหรับกำร
ดำเนินโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือและค่ำใช้จ่ำยของสำนักงำน
(2) ปัจจัยเสี่ยงที่มีความเสี่ยงระดับสูง แยกตำมประเภทควำมเสี่ยง
1) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (F) ได้แก่
- ไม่สำมำรถระดมทุนโดยกำรออกตรำสำรหนี้/กู้เงินจำกสถำบันกำรเงิน หรือ
ตลำดเงินได้ในวงเงินที่ต้องกำร หรือภำยในเวลำที่กำหนด
- ประเทศเพื่อนบ้ำนผิดนัดชำระหนี้
- สพพ. มีสภำพคล่องไม่เพียงพอสำหรับกำรใช้จ่ำย
(3) การจัดการความเสี่ยง ได้นำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรดำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้
1) จัดทำแผนกำรระดมทุนและแหล่งเงินทุนขององค์กรในภำพรวม (Master plan)
ศึกษำทบทวนโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่เหมำะสมเพื่อควำมยั่งยืนของ สพพ. โดยจัดทำกรณีศึกษำในกำร
ระดมทุนจำกแหล่งเงินทุนต่ำงๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
2) Site visit กับสถำบันกำรเงิน เพื่อประชำสัมพันธ์องค์กรและจัดทำ Roadshow
เพื่อเสนอแนวทำงกำรระดมทุนของ สพพ. ต่อสถำบันกำรเงิน และนักลงทุนประเภทต่ำงๆ จำนวน 1 ครั้ง
ในไตรมำสที่ 3
3) จัดทำ Guideline กรณีโครงกำรของประเทศเพื่อนบ้ำนผิดนัดชำระหนี้
4) ประสำนกับประเทศเพื่อนบ้ำนเพื่อติดตำมหนี้ โดย มีกำรแจ้งเตือนทำง E-mail
เรื่อง กำรชำระหนี้ ก่อนกำหนดที่ระบุในสัญญำ 5 วันทำกำร
5) ประสำนกำรเบิกจ่ำยกับส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งยืนยันยอดกำร
เบิกจ่ำยมำยัง สบท. ภำยใน 10 วันทำกำร
4.3 ด้านบุคคลและภาพลักษณ์ขององค์กร (Human Resources risk and Reputation
risk) การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
ผู้รับผิดชอบหลัก: สำนักอำนวยกำร
(1) ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมแผนงำนที่กำหนดไว้
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(2) ปัจจัยเสี่ยงที่มีความเสี่ยงระดับสูง แยกตำมประเภทควำมเสี่ยง
1) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O) ได้แก่
- เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำนหลัก เช่น กำรบริหำรโครงกำร
กำรยกร่ำง TOR และกำรปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- เจ้ำหน้ำที่ขำดทักษะในกำรนำเสนอข้อมูลภำรกิจและบทบำทขององค์กรให้
สะท้อนถึงผลประโยชน์และผลกระทบของกำรให้ควำมช่วยเหลือกับประเทศเพื่อนบ้ำน
(3) การจัดการความเสี่ยง ได้นำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรดำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้
1) จัดทำแผนและดำเนินกำรพัฒนำด้ำนบุคลำกรให้ครอบคลุมตั้งแต่
- กำรจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) เพื่อเตรียมบุคคลสำรอง
พร้อมที่จะปฏิบัติงำนแทน
- กำรคัดเลือก กำรกำหนดคุณสมบัติ ประสบกำรณ์ ให้เหมำะสมกับแต่ละตำแหน่ง
- กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถตำมภำรกิจของเจ้ำหน้ำที่ให้เหมำะสมกับแต่ละตำแหน่ง
เช่น กระบวนกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำ กำรบริหำรโครงกำร กำรนำเสนอข้อมูลภำรกิจและบทบำทขององค์กร
- กำรรักษำบุคลำกรที่ดีให้คงอยู่ในองค์กร โดยกำรทบทวนสวัสดิกำรและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นให้สอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
2) เชิญผู้เชี่ยวชำญมำอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเขียนและนำเสนอข่ำวเพื่อสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
3) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงบทบำทภำรกิจขององค์กร กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมบทบำทภำรกิจขององค์กร
4) ทบทวนระบบตรวจสอบข้อมูลข่ำวสำรก่อนที่จะเผยแพร่สู่สำธำรณชน
4.4 ด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance risk) การจัดซื้อจัดจ้างตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ สพพ. และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ผู้รับผิดชอบหลัก: สำนักอำนวยกำร
(1) ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
กำรจัดซื้อจัดจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมแผนฯ
(2) ปัจจัยเสี่ยงที่มีความเสี่ยงระดับสูง แยกตำมประเภทควำมเสี่ยง
1) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O) ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนยังไม่มีควำม
ชำนำญในกำรปฏิบัติงำนตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ
(3) การจัดการความเสี่ยง ได้นำกลยุทธ์กำรควบคุมควำมเสี่ยงมำใช้ โดยมีกำรดำเนิน
มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง ดังนี้
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1) กำรศึกษำผลกระทบของกำรดำเนินงำนของ สพพ. เมื่อต้องดำเนินงำนตำม
พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และจัดทำมำตรกำรรองรับ
2) จัดส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรอบรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ
3) เชิญผู้เชี่ยวชำญจำกกรมบัญชีกลำงเข้ำมำอบรมให้เจ้ำหน้ำที่ สพพ.
4) เชิญผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนพัสดุมำเป็นที่ปรึกษำให้กับ สพพ.
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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 (Operation)
(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)
เป็นองค์กรชั้นนำในกำรร่วมพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อขยำยโอกำสทำง
กำรค้ำและกำรลงทุนร่วมกันของไทยและประเทศเพื่อนบ้ำน
1.3 พันธกิจ (Mission)
(1) สนับสนุนนโยบำยภำครัฐด้ำนให้ควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำนให้เกิด
ควำมยั่งยืน ด้วยกำรให้ควำมร่วมมือด้ำนกำรเงินและวิชำกำร โดยคำนึงถึงประโยชย์ทำงกำรค้ำและกำร
ลงทุนร่วมกัน ภำยใต้กำรพึ่งพำงบประมำณจำกภำครัฐให้น้อยที่สุด
(2) บูรณำกำรกับหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน ทั้งในและต่ำงประเทศ ในกำรเป็นหุ้นส่วน
ในกำรพัฒนำเพื่อส่งเสริมกำรเชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภำค
1.4 ยุทธศำสตร์ 4 ปี ของ สพพ. (พ.ศ. 2561-2564)
(1) สนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน
(2) บูรณำกำรควำมร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำรกับประเทศเพื่อนบ้ำนให้มีคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล
(3) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรเงินเพื่อควำมยั่งยืนในกำรดำเนินงำน
(4) กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและมีสมรรถนะสูงในกำรปฏิบัติงำน
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 ตำมคำสั่ง คพพ. ที่ 1/2558
ซึ่งสรุปได้ดังนี้
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) นำยพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์
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 และด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย)
(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 กำรเงิน กำรดำเนินงำน และกฎระเบียบหรือ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
สำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 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 (Operation: O) หมำยถึง กำรบริหำรจัดกำร กำรใช้ทรัพยำกรให้เป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รวมถึงกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน กำรป้องกันหรือลดควำมผิดพลำด ควำม
เสียหำย กำรรั่วไหล กำรสิ้นเปลืองหรือกำรทุจริตขององค์กร
2. กำรรำยงำนทำงกำรเงิน (Financial: F) หมำยถึง รำยงำนทำงกำรเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภำยใน
และภำยนอกองค์กร เป็นไปอย่ำงถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลำ
3. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance: C) ได้แก่กำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนขององค์กร รวมทั้ง
กำรปฏิบัติตำมนโยบำย และวิธีกำรปฏิบัติงำนที่องค์กรได้กำหนดขึ้น
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ สพพ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีขั้นตอนกำรดำเนินงำนสรุปได้ ดังนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร และทบทวนผลกำรดำเนินงำนตำมแผน
บริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
2. ทำควำมเข้ำใจกับยุทธศำสตร์ แผนงำน เป้ำหมำยและภำรกิจขององค์กร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 รวมถึงกำรศึกษำโครงสร้ำงกำรควบคุมภำยใน
3. ค้นหำกิจกรรม ระบุควำมเสี่ยงรวมถึงสำเหตุของควำมเสี่ยง
4. ประเมินควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมเสี่ยงที่มผี ลกระทบต่อควำมสำเร็จของยุทธศำสตร์
ของ สพพ. รวมถึงจัดทำสรุปผลและทำเอกสำรกำรประเมินควบคุมภำยใน
5. กำรเลือกวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
6. จัดทำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของ สพพ. และกำรนำแผนไปสู่
กำรปฏิบัติเพื่อลดควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (RISK APPETITE)
7. สื่อสำรข้อมูลด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
8. ติดตำมผลและเฝ้ำระวังควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยงและผลกระทบตำมแผนกำรปฏิบัติงำน ของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
สำมำรถระบุควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
(1) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์/นโยบำย (Strategic Risk: S)
ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์/นโยบำย หมำยถึง ควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ ที่อำจก่อให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงหรือกำรไม่บรรลุผลตำมเป้ำหมำยในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน และดำเนินกำร
วำงมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยง
(2) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำน (Operation Risk: O)
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำน หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่จะเกิดควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำก
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีไม่เพียงพอ หรือโอกำสที่องค์กรหรือผู้ปฏิบตั ิงำนจะประพฤติผดิ หลักธรรมำภิบำล
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ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศ สังคม สิ่งแวดล้อม ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และขำดกำร
ควบคุมทีด่ ี โดยอำจเกีย่ วข้องกับ กระบวนกำรปฏิบัติงำนภำยใน คน ระบบ หรือเหตุกำรณ์ภำยนอก
(3) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F)
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและ
งบประมำณผิดพลำด เช่น กำรเบิกจ่ำยเงินไม่เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับและขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดไว้
บริหำรสภำพคล่องไม่พอเพียง และกำรบริหำรจัดกำรชำระหนี้ไม่สอดคล้องกับควำมผันผวนของสภำวะ
อัตรำดอกเบี้ยในตลำดกำรเงิน
(4) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบ (Compliance Risk: C)
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบ หมำยถึง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยู่
ไม่ทันสมัย และเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน
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

18
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/ควำมต้องกำรกำร
พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
O2 ควำมร่วมมือในภูมิภำค/อนุภูมิภำคมีพลวัตสูง สพพ. จึง
สำมำรถมีบทบำทในฐำนะ DP
O3 หุน้ ส่วนเพื่อกำรพัฒนำอื่นๆ มีควำมพร้อมในกำรร่วมมือ
กับ สพพ. ในรูปแบบต่ำงๆ
O4 รัฐบำลไทยให้ควำมสำคัญในกำรพัฒนำร่วมกับประเทศ
เพื่อนบ้ำนสำขำควำมเชื่อมโยงเพื่อให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลำงด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์
O5 เทคโนโลยีมีกำรพัฒนำทำให้ช่วยลดระยะเวลำ/ลด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติงำน

จุดอ่อน
W1 ควำมร่วมมือ TA/FA ยังไม่ครอบคลุมทั้ง 7 ประเทศ
W2 สำขำควำมร่วมมือ TA/FA กับประเทศเพื่อนบ้ำนยังไม่มี
ควำมหลำกหลำย
W3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ-สังคม
ยังมีค่อนข้ำงจำกัด
W4 กำรประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำรองค์กรยังไม่มีควำม
หลำกหลำย
W5 ควำมร่วมมือ TA/FA กับองค์กรอื่นๆ ยังไม่เป็นรูปธรรม
W6 อัตรำดอกเบี้ย/สกุลเงิน ของ สพพ. ให้กู้ไม่ยึดหยุ่นและ
ไม่ดึงดูดในกำรขอรับควำมร่วมมือ TA/FA
W7 สพพ. ยังขำดบุคลำกรในสำขำสำคัญที่จำเป็นต่อกำรพัฒนำ
โครงกำร

อุปสรรค
T1 หุ้นส่วนกำรพัฒนำอื่นๆ มีเงื่อนไขทำงกำรเงินที่ดีกว่ำและมี
งบประมำณในกำรให้ควำมร่วมมือ TA/FA ที่มำกกว่ำ
T2 กระบวนกำรรับควำมร่วมมือ FA ในประเทศเพื่อนบ้ำนมี
หลำยหน่วยงำนรับผิดชอบและยังมีขั้นตอนล่ำช้ำในกำร
ดำเนินงำน
T3 บุคลำกรประเทศเพื่อนบ้ำนยังขำดควำมเข้ำใจ/องค์ควำมรู้
ในกำรจัดเตรียมควำมพร้อมโครงกำร
T4 กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองของประเทศต่ำงๆ มีผลทำให้
โครงกำรล่ำช้ำ
T5 สพพ. ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณน้อยลง ซึ่งอำจมีผลต่อ
ควำมสำมำรถในกำรระดมทุนในอนำคต
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ขั้นตอนที่ 2 กำรศึกษำทำควำมเข้ำใจยุทธศำสตร์ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 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) สนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน
(2) บูรณำกำรควำมร่วมมือทำงกำรเงินและวิชำกำรกับประเทศเพื่อนบ้ำนให้มีคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล
(3) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรเงินเพื่อควำมยั่งยืนในกำรดำเนินงำน
(4) กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและมีสมรรถนะสูงในกำรปฏิบัติงำน
2.2 การทบทวนผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1) ควำมเสี่ยงสูงของปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มีทั้งหมด 5 กิจกรรม ประกอบด้วย
1.1) โครงกำรทบทวนยุทธศำสตร์กำรให้ควำมร่วมมือ สพพ. (Country Strategy: CS)
เป้ำหมำย : มีกำรทบทวน Country Strategy จำนวน 4 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชำ
สปป.ลำว เมียนมำ และเวียดนำม (CLMV) เสร็จภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ควำมเสี่ยง : - Stakeholder และประชำชนไม่เข้ำใจภำรกิจกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่
ประเทศเพื่อนบ้ำน
ผลกำรดำเนินงำน
ควำมเสี่ยงโครงกำรทบทวนยุทธศำสตร์กำรให้ควำมร่วมมือ สพพ. มีควำมเสี่ยงลดลง
จำกระดับสูงเป็น ระดับต่ำ เนื่องจำก สพพ. โดยมีสำนักนโยบำยและแผน (สนผ.) ผู้รับผิดชอบโครงกำร
ได้มีกำรดำเนินกำรทบทวน Country Strategy กลุ่มประเทศ CLMV เสร็จ เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 2560
และได้กำหนดจัดประชุมร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2560
1.2) โครงกำรบริหำรเงินทุนให้มีสภำพคล่องเพียงพอสำหรับใช้จ่ำยของ สพพ. (Financial
Operation: FO)
เป้ำหมำย : 1. สถำบันกำรเงินต่ำงๆ รู้จักและมีควำมเชื่อมั่นต่อ สพพ.
2. สถำบันกำรเงินต่ำงๆ มีควำมเข้ำใจแนวทำงกำรทำงำนของ สพพ. ตลอดจน
กำรกู้เงินในลักษณะรัฐต่อรัฐ ซึ่งมีควำมเสี่ยงน้อยมำก ส่งผลให้สถำบันกำรเงินสนใจให้ สพพ. กู้เงิน เพื่อ
ดำเนินโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ
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ควำมเสี่ยง : - สพพ. ไม่สำมำรถกู้เงินจำกสถำบันกำรเงินเพื่อรองรับโครงกำรตำมมติ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักบริหำรเงินทุน (สบท.) ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ ได้กำหนดกลยุทธ์จัดกำรกับควำมเสี่ยง
โดยใช้วิธีควบคุมควำมเสี่ยง ระดับควำมเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจำก สพพ. โดย สบท. มีกำร
ดำเนินกำร ดังนี้
(1) จัดสัมมนำกับสถำบันกำรเงินเพื่อหำรือถึงควำมร่วมมือในอนำคต
(2) เข้ำพบผู้บริหำรของสถำบันกำรเงิน จำนวน 4 ครั้ง
(3) กู้ยืมเงินจำกธนำคำรกรุงศรีอยุธยำเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับโครงกำรพัฒนำ
จุดผ่ำนแดนถำวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมำยเลข 5 กัมพูชำ วงเงิน 928.11 ล้ำนบำท
(4) อยู่ระหว่ำงศึกษำแนวทำงกำรจัดทำ Guideline กรณีโครงกำรของประเทศ
เพื่อนบ้ำนผิดนัดชำระหนี้ คำดว่ำจะเสร็จภำยในเดือนกันยำยน 2560
(5) อยู่ระหว่ำงศึกษำแนวทำง วิธีกำรขั้นตอนกำรปฏิบัติและวิธีกำรดำเนินงำน กรณีที่
สพพ. ขำดสภำพคล่อง คำดว่ำจะเสร็จภำยในเดือนกันยำยน 2560
1.3) กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรและกำรจัดถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเจ้ำหน้ำที่ประเทศเพื่อนบ้ำน
(Technical Assistance: TA)
เป้ำหมำย : 1. สพพ. มีมำตรกำรลดผลกระทบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับ
ปฏิบัติงำนภำยใต้โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
2. ประเทศเพื่อนบ้ำนได้รับข้อมูลข่ำวสำรและสำมำรถจัดส่งผู้แทนเข้ำรับ
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ได้เร็วขึ้นและอยู่ภำยใต้ระยะเวลำที่กำหนด
3. เจ้ำหน้ำที่สำมำรถนำควำมรู้จำก พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้ำง (ฉบับใหม่) มำใช้
จ้ำงที่ปรึกษำได้อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบฯ
ควำมเสี่ยง : 1. ประเทศเพื่อนบ้ำนไม่จัดส่งคำขอรับควำมช่วยเหลืออย่ำงเป็นทำงกำร
(Formal Request) มำยัง สพพ.
2. ประเทศเพื่อนบ้ำนมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรขอรับควำมช่วยเหลือ
3. กำรดำเนินงำนล่ำช้ำ เนื่องจำก เจ้ำหน้ำที่ สพพ. ขำดควำมรู้เกี่ยวกับ
กระบวนกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร กำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำ
4. สพพ. มีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่
ประเทศเพื่อนบ้ำน
5. ข้อบังคับและระเบียบเป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน
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ผลกำรดำเนินงำน
สำนักบริหำรโครงกำร 1 (สบค. 1) และ สำนักบริหำรโครงกำร 2 (สบค. 2) ผู้รับผิดชอบ
โครงกำรได้กำหนดกลยุทธ์กำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงโดยใช้วิธีกำรควบคุมควำมเสี่ยง ระดับควำมเสี่ยงยู่ใน
ระดับต่ำ เนื่องจำก สพพ. โดย เนื่องจำก สบค.1 และ สบค. 2 ได้มีกำรดำเนินงำน ดังนี้
- อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำร่ำงนโยบำยกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคม
(Environment and Social Safeguard Policy) ของ สพพ.
- จัดทำหัวข้อกำรอบรมสำหรับปี 60 เสร็จ รวม 3 หลักสูตร และ คพพ. ให้ควำมเห็นชอบเมื่อ
วันที่ 24 สิงหำคม 2559
- สพพ. แจ้งให้ประเทศเพื่อนบ้ำนรับทรำบหัวข้อหลักสูตร เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2559
- จัดกำรอบรมแล้ว 3 หลักสูตร ประกอบด้วย
(1) หลักสูตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงโครงกำร ดำเนินกำรจัดในระหว่ำงวันที่ 19-24 ธันวำคม
2559 โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรรอบรมจำกประเทศเพื่อนบ้ำน รวม 14 คน ประกอบด้วย ประเทศกัมพูชำ (C)
สปป.ลำว (L) เมียนมำ (M) เวียดนำม (V) ประเทศละ 3 คน และประเทศภูฏำน 2 คน
(2) หลักสูตรกำรติดตำมโครงกำรดำเนินกำรจัดในระหว่ำงวันที่ 13-22 มีนำคม 2560 โดยมี
ผู้เข้ำร่วมกำรรอบรมจำกประเทศเพื่อนบ้ำน รวม 16 คน ประกอบด้วย ประเทศ CLMV ประเทศละ 3 คน
และประเทศภูฏำนและศรีลังกำ ประเทศละ 2 คน
(3) หลักสูตรกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ ดำเนินกำรจัดในระหว่ำงวันที่ 19-23 มิถุนำยน
2560 โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรอบรมจำกประเทศเพื่อนบ้ำน รวม 17 คน ประกอบด้วยประเทศ C 4 คน
ประเทศ LMV ประเทศละ 3 คน ประเทศภูฏำนและศรีลังกำ ประเทศละ 2 คน
- ศึกษำทำควำมเช้ำใจ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้ำงฯ ฉบับใหม่และจัดส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรอบรม
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้ำงฯ ฉบับใหม่
- สพพ. ได้มีกำรติดตำมกำรจัดส่งหนังสือขอรับควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง และ
เมื่อวันที่ 2 สิงหำคม 2560 ประเทศเพื่อนบ้ำนได้จัดส่งหนังสือขอรับกำรช่วยเหลือทำงวิชำกำรอย่ำงเป็น
ทำงกำร สำหรับโครงกำรพัฒนำถนนหมำยเลข 12 (ท่ำแขก-ยมมะลำด-บัวละพำ-นำเพ้ำ) ซึ่ง สพพ. ได้นำเสนอ
ให้คณะกรรมกำรบริหำรสำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำนพิจำรณำอนุมัติกำรให้
ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแล้วเมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2560
1.4) ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินกับประเทศเพื่อนบ้ำนตำมผลกำรศึกษำที่เหมำะสม
(Financial Assistance: FA)
เป้ำหมำย : สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนตำมแผนควำม
ร่วมมือฯ 3 ปี ได้ตำมแผนกำรดำเนินงำนและกำรดำเนินงำนโครงกำรมีประสิทธิภำพ
ควำมเสี่ยง : - ประเทศเพื่อนบ้ำนไม่จัดส่งคำขอรับควำมช่วยเหลืออย่ำงเป็นทำงกำร
(Formal Request) มำยัง สพพ.

23
- โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือฯ ที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรมีกำรดำเนินงำนที่
ล่ำช้ำกว่ำแผนงำน
- โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือฯ ที่เป็นโครงกำรที่เริ่มดำเนินกำรใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มีกำรดำเนินงำนล่ำช้ำ
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักบริหำรโครงกำร 1 (สบค. 1) และ สำนักบริหำรโครงกำร 2 (สบค. 2) ผู้รับผิดชอบ
โครงกำรได้กำหนดกลยุทธ์กำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงโดยใช้วิธีกำรควบคุมควำมเสี่ยง ระดับควำมเสี่ยงยังคง
อยู่ในระดับสูง โดย สบค. 1 และ สบค. 2 ได้มีกำรดำเนินงำน ดังนี้
(1) ติดตำมกำรขอรับควำมช่วยเหลือจำกประเทศเพื่อนบ้ำน และเพิ่มช่องทำงในกำรติดตำม
กำรขอรับควำมช่วยเหลือจำกประเทศเพื่อนบ้ำน
(2) จัดทำแผนปฏิบัติกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่
ประเทศเพื่อนบ้ำนของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
(3) มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในประเทศผู้ขอรับ
ควำมช่วยเหลือและนำมำพิจำรณำเปรียบเทียบและปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับขั้นตอนกำรดำเนินงำนของ สพพ.
แต่อย่ำงไรก็ดี สบค. 1 และ สบค. 2 ยังคงต้องมีกำรติดตำมโครงกำร และเร่งรัดกำรดำเนินงำนโครงกำรให้
เป็นไปตำมแผนงำนที่กำหนดไว้
1.5) โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพและควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำน (Operation
Management: OM)
เป้ำหมำย : สำมำรถดำเนินงำนด้ำนบุคคลได้อย่ำงต่อเนื่องและเจ้ำหน้ำที่ สพพ. ได้รับกำร
พัฒนำตำมเป้ำหมำย
ควำมเสี่ยง : - กำรปฏิบัติงำนขำดควำมต่อเนื่อง
- กำรฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักอำนวยกำร (สอก.) ผู้รับผิดชอบโครงกำรได้กำหนดกลยุทธ์กำรจัดกำรกับควำมเสี่ยง
โดยใช้วิธีกำรควบคุมควำมเสี่ยง ควำมเสี่ยงลดลงจำกระดับสูงเป็นระดับต่ำ เนื่องจำก สอก. ได้มีกำร
ดำเนินงำน ดังนี้
- จัดทำแผนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
- จัดส่งให้บุคลำกรเข้ำรับอบรมจำนวน 39 คน จำก 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100
- จัดกิจกรรม Lunch Talk เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้จำนวน 9 ครั้ง และอยู่ระหว่ำง
กำรจัดเตรียมกิจกรรมอีก 3 ครั้งภำยในเดือนกันยำยน 2560
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ภาพแสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยงด้วยกราฟใยแมงมุม

ผลกระทบ x โอกาส = 2 (2x1)

ผลกระทบ x โอกาส = 3 (3x1)
ผลกระทบ x โอกาส = 4 (4x1)

ผลกระทบ x โอกาส = 10 (5x2)

ผลกระทบ x โอกาส = 3 (3x1)

หมำยเหตุ: ระดับควำมเสี่ยง 0 หมำยถึง ระดับควำมเสี่ยงที่ต่ำที่สุด
ระดับควำมเสี่ยง 25 หมำยถึง ระดับควำมเสี่ยงสูงที่สุด
จำกกำรวิเครำะห์ ค้นหำโครงกำร/กิจกรรมที่มีนัยสำคัญเพื่อนำมำพิจำรณำบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้ดังนี้
1. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operation risk) สำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน และทำง
วิชำกำร รวมถึงกำรบริหำรควำมต่อเนื่องของกำรปฏิบัติงำน ในภำวะฉุกเฉินของ สพพ.
2. ด้ำนกำรเงิน (Financial risk) กำรบริหำรเงินทุนให้มีสภำพคล่องเพียงพอสำหรับใช้จ่ำยของ สพพ.
3. ด้ำนบุคคลและภำพลักษณ์ขององค์กร (Human Resources risk and Reputation risk)
กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรและกำรสร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กร
4. ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบ (Compliance risk) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของ สพพ. และให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560
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ขั้นตอนที่ 3 กำรระบุควำมเสี่ยงและกำรบริหำรควำมเสี่ยง
3.1 กำรระบุควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล
เป็นกำรนำโครงกำร/กิจกรรมที่มีนัยสำคัญของปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มำระบุควำมเสี่ยง
ตำมหลักธรรมำภิบำล 10 องค์ประกอบ ได้แก่ ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ ตอบสนอง รับผิดชอบ โปร่งใส
มีส่วนร่วม กระจำยอำนำจ นิติธรรม เสมอภำค และกำรมุ่งเน้นฉันทำมติ
(1) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operation risk) สำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน และทำง
วิชำกำร รวมถึงกำรบริหำรควำมต่อเนื่องของกำรปฏิบัติงำน ในภำวะฉุกเฉินของ สพพ.
โครงกำร

ด้ำนกำร
ปฏิบัติงำน
(Operation
risk)
สำหรับกำร
ให้ควำม
ช่วยเหลือ
ทำงวิชำกำร
และ
ทำงกำรเงิน
กับประเทศ
เพื่อนบ้ำน
รวมถึงกำร
บริหำร
ควำม
ต่อเนื่อง
ของกำร
ปฏิบัติงำน
ในภำวะ
ฉุกเฉินของ
สพพ.

ประสิทธิผล

ประสิทธิภำพ

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

- ควำม
ล่ำช้ำในกำร
จัดหำ
ผู้รับเหมำและ
ที่ปรึกษำของ
ผู้รับควำม
ช่วยเหลือ
- ดำเนินงำน
ล่ำช้ำ
ไม่สำเร็จตำม
แผนกำร
ปฏิบัติงำน
ประจำปี

ควำมเสี่ยงตำมมิติธรรมำภิบำลที่เกีย่ วข้อง
ตอบสนอง รับผิดชอบ
โปร่งใส
มีส่วนร่วม
กระจำย
อำนำจ
- โครงกำร - ไม่มีกำร
- กระบวน - ไม่มี
ไม่สอดคล้อง ติดตำมผล กำรจัดหำ
ช่องทำงให้ผู้
กับนโยบำย โครงกำรที่ ผู้รับเหมำ
มีส่วนได้เสีย
- ไม่มีกำร
อยู่ระหว่ำง และทีป่ รึกษำ เข้ำมำ
ตอบสนอง ดำเนินกำร ของประเทศ ตรวจสอบ
ต่อข้อ
- ประชำชน
ผู้รับควำม
ร้องเรียน
ไทยไม่เข้ำใจ
ช่วยเหลือ
และคำ
ภำรกิจกำร
ไม่ถูกต้อง
วิจำรณ์
ตำมขั้นตอน ให้ควำม
ช่วยเหลือ
และไม่
แก่ประเทศ
โปร่งใส
เพื่อนบ้ำน
- ข้อมูล
โครงกำรให้
ควำม
ช่วยเหลือไม่
เป็นปัจจุบัน

นิติธรรม

เสมอภำพ

- เจ้ำหน้ำที่ - เลือก
ไม่ปฏิบัติงำน ปฏิบัติต่อ
ตำมกฎ
ผู้รับบริกำร
ระเบียบ
ขั้นตอนที่
กำหนดไว้

มุ่งเน้น
ฉันทำมติ
-
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(2) ด้ำนกำรเงิน (Financial risk) กำรบริหำรเงินทุนให้มีสภำพคล่องเพียงพอสำหรับใช้จ่ำยของ สพพ.
โครงกำร
ประสิทธิผล

ประสิทธิภำพ

ตอบสนอง

ด้ำนกำรเงิน - สพพ. มี
(Financial ปัญหำเรื่อง
risk)
สภำพคล่อง
กำรบริหำร
เงินทุนให้มี
สภำพคล่อง
เพียงพอ
สำหรับใช้
จ่ำยของ
สพพ.

- จัดหำเงินทุน
ไม่เหมำะสม
กับระยะเวลำ
ที่จะต้องใช้
จ่ำย

- องค์กรเสีย
ควำม
น่ำเชื่อถือ
ทำงกำรเงิน

ควำมเสี่ยงตำมมิติธรรมำภิบำลที่เกีย่ วข้อง
รับผิดชอบ
โปร่งใส
มีส่วนร่วม
กระจำย
อำนำจ
-

นิติธรรม

เสมอภำพ

- เจ้ำหน้ำที่
ไม่
ดำเนินกำร
ตำมกฎ
ระเบียบที่
กำหนดไว้

-

มุ่งเน้น
ฉันทำมติ
-

(3) ด้ำนบุคคลและภำพลักษณ์ขององค์กร (Human Resources risk and Reputation risk) กำรเตรียม
ควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรและกำรสร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กร
โครงกำร
ประสิทธิผล
ด้ำนบุคล
กำรและ
ภำพลักษณ์
ขององค์กร
(Human
risk and
Reputation
risk)
กำรเตรียม
ควำมพร้อม
ด้ำน
บุคลำกร
และกำร
สร้ำง
ภำพลักษณ์
ขององค์กร

-

ประสิทธิภำพ
- ดำเนินงำน
ล่ำช้ำ ไม่
สำเร็จตำม
แผนกำร
ปฏิบัติงำน
ประจำปี

ตอบสนอง
-

ควำมเสี่ยงตำมมิติธรรมำภิบำลที่เกีย่ วข้อง
รับผิดชอบ
โปร่งใส
มีส่วนร่วม
กระจำย
อำนำจ
-

นิติธรรม

เสมอภำพ

- เจ้ำหน้ำที่
ไม่
ดำเนินกำร
ตำม
แนวทำง
คู่มือที่
กำหนดไว้

-

มุ่งเน้น
ฉันทำมติ
-
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(4) ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบ (Compliance risk) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ของ สพพ. และให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
โครงกำร

ด้ำนกำร
ปฏิบัติงำน
ตำม
กฎระเบียบ
(Complian
ce risk)
กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงตำม
แผนกำร
จัดซื้อจัด
จ้ำงของ
สพพ. และ
ให้เป็นไป
ตำม
พระรำชบัญ
ญัติกำร
จัดซื้อจัด
จ้ำงและ
กำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560

ประสิทธิผล

ประสิทธิภำพ

ตอบสนอง

-

- ดำเนินงำน
ล่ำช้ำ กว่ำแผน

-

ควำมเสี่ยงตำมมิติธรรมำภิบำลที่เกีย่ วข้อง
รับผิดชอบ
โปร่งใส
มีส่วนร่วม
กระจำย
อำนำจ
- กระบวน
กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง ไม่
ถูกต้องตำม
ขั้นตอนและ
ไม่โปร่งใส

นิติธรรม

เสมอภำพ

- เจ้ำหน้ำที่
ไม่
ดำเนินกำร
ตำม
แนวทำง
คู่มือที่
กำหนดไว้

- ไม่เปิดเผย
ข้อมูล
ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน

มุ่งเน้น
ฉันทำมติ
-
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3.2 กำรบริหำรควำมเสี่ยงหลักขององค์กร ตำมมำตรฐำน COSO
ควำมเสี่ยงหลักขององค์กรของปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 โดยมีกำรพิจำรณำ วิสัยทัศน์
พันธกิจ ยุทธศำสตร์ แล้วนำมำระบุควำมเสี่ยงของโครงกำรที่ได้พิจำรณำว่ำมีนัยสำคัญในกำรปฏิบัติงำนในปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนวน 4 ด้ำน ประกอบด้วย
1. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operation risk) สำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน และ
ทำงวิชำกำร รวมถึงกำรบริหำรควำมต่อเนื่องของกำรปฏิบัติงำน ในภำวะฉุกเฉินของ สพพ.
2. ด้ำนกำรเงิน (Financial risk) กำรบริหำรเงินทุนให้มีสภำพคล่องเพียงพอสำหรับใช้จ่ำย
ของ สพพ.
3. ด้ำนบุคคลและภำพลักษณ์ขององค์กร (Human Resources risk and Reputation
risk) กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรและกำรสร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กร
4. ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบ (Compliance risk) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ สพพ. และให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 โดยมีปัจจัยเสี่ยงแบ่งออกเป็นประเภทควำมเสี่ยง รวม 4 ประเภท ได้แก่
1) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ นโยบำย (S)
2) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
3) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (F)
4) ควำมเสี่ยงด้ำนกฎหมำยและกฎระเบียบ (C)
ควำมเสี่ยง หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่มีระดับสูงมำกโดยเป็นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะส่งผลผลกระทบ
หรือควำมเสียหำยทีร่ ุนแรงต่อองค์กรจำเป็นต้องมีมำตรกำรควบคุมหรือติดตำมแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นอย่ำงใกล้ชิด
รวดเร็ว และต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สำมำรถสรุปควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ (S /O /F /C)
ที่อำจจะเกิดขึ้นกับโครงกำร/กิจกรรมที่มีนัยสำคัญ ได้ดังนี้
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(1) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation risk) สาหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และ
ทางวิชาการ รวมถึงการบริหารความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน ในภาวะฉุกเฉินของ สพพ.
(1.1) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
เป้ำหมำย
ภำระงำนหลักที่มีควำมเสี่ยง
- ดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศ - ไม่สำมำรถดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
เพือ่ นบ้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
กำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนได้
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง
ประเภทของควำมเสี่ยง (S/O/F/C)
- ไม่สำมำรถติดตำม formal request จำกประเทศ - ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
เพื่อนบ้ำนได้ ทำให้ไม่มีควำมร่วมมืออย่ำงต่อเนื่องกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำนสำหรับดำเนินกำรโครงกำรใหม่
- ประเทศเพื่อนบ้ำนมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำร - ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์นโยบำย (S)
ขอรับควำมช่วยเหลือ
- สพพ. ปรับเปลี่ยนนโยบำยกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ - ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์นโยบำย (S)
ประเทศเพื่อนบ้ำน
- ปัญหำกำรเมืองระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศ
- ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์นโยบำย (S)
เพื่อนบ้ำน
- ประเทศเพื่อนบ้ำนเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน - ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์นโยบำย (S)
โดยเฉพำะกำรคมนำคมขนส่งทำงถนน ในขณะที่
สพพ. เน้นกำรให้ควำมช่วยเหลือแบบกระจำยไปยัง
สำขำควำมร่วมมืออื่นๆ
- ประเทศเพื่อนบ้ำนดำเนินกำรนอกเหนือขอบเขต
- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
ของโครงกำรที่กำหนดไว้ โดยไม่แจ้ง สพพ.
ก่อนดำเนินกำร
- กำรดำเนินงำนล่ำช้ำ ไม่เป็นไปตำมแผนงำนในสัญญำ - ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
จ้ำง ส่งผลให้กำรเบิกจ่ำยโครงกำรและที่ปรึกษำล่ำช้ำ
- เหตุสุดวิสัยในระหว่ำงกำรดำเนินโครงกำรที่ส่งผลต่อ - ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
กำรดำเนินโครงกำร เช่น ภัยธรรมชำติ สงครำม
กลำงเมือง เป็นต้น
- ผู้รับเหมำและที่ปรึกษำขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน - ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
- ผู้รับเหมำและที่ปรึกษำขำดบุคลำกรที่มีควำม
- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
เชี่ยวชำญ
- รัฐบำลมีงบประมำณจำกัด ไม่สำมำรถจัดสรรเงิน
- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (F)
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งบประมำณได้ตำมที่เสนอ และให้ สพพ. จัดหำแหล่ง
เงินกู้เพื่อดำเนินกำรตำมภำรกิจเอง
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง (ต่อ)
- สพพ. ต้องใช้เงินสะสม ซึ่งมีจำกัดในกำรทดรองจ่ำย
สำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือสำหรับโครงกำรที่อยู่
ระหว่ำงดำเนินกำรไปพลำงก่อน (กรณียังไม่ได้กู้เงิน)
- ประเทศเพื่อนบ้ำนใช้เวลำดำเนินกำรในแต่ละ
ขั้นตอนนำน อำทิ กำรคัดเลือกที่ปรึกษำ กำรประกวด
รำคำหำผู้รับเหมำ กำรกำกับดูแลกำรก่อสร้ำง และ
กำรขอเบิกจ่ำย ส่งผลให้ภำพรวมของโครงกำรล่ำช้ำ
- เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรบริหำร
โครงกำร และกำรปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
- ประเทศเพื่อนบ้ำนมีกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
ภำยในซึ่งอำจกระทบต่อกำรให้ควำมช่วยเหลือของ
สพพ.
- เงื่อนไขทำงกำรเงินของ สพพ. มีควำมยืดหยุ่นน้อยกว่ำ
หน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศอื่นๆ
ทำให้ประเทศเพื่อนบ้ำนมีทำงเลือกในกำรขอรับควำม
ช่วยเหลือมำกขึ้น
จุดอ่อน
1. สพพ. มีกำรติดตำมกำรขอรับควำมช่วยเหลืออย่ำง
เป็นทำงกำรจำกประเทศเพื่อนบ้ำน แต่ไม่สำมำรถ
เร่งรัดหรือจำกัดเวลำในกำรพิจำรณำกำรส่งคำขอรับ
ควำมช่วยเหลืออย่ำงเป็นทำงกำรจำกประเทศ
เพื่อนบ้ำนได้
2. กฎระเบียบและเงื่อนไขของ สพพ. มีควำมยืดหยุ่น
น้อยกว่ำหน่วยงำนให้ควำมช่วยเหลือจำกประเทศ
อื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น เกำหลีใต้
3. เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน

- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (F)

- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)

- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)

- ควำมเสี่ยงด้ำนกฎหมำยและกฎระเบียบ (C)

- ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์นโยบำย (S)

ภัยคุกคำม
1. กลุ่มประเทศเพื่อนบ้ำนมีอำนำจต่อรองมำกขึ้น
เนื่องจำกมีแหล่งเงินกูแ้ ห่ง จึงเป็นอุปสรรคในกำร
พิจำรณำกำรจัดส่ง formal request
2. ประเทศเพื่อนบ้ำนมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
กำรขอรับควำมช่วยเหลือ และกำรดำเนินงำน
ภำยในของประเทศเพื่อนบ้ำนล่ำช้ำ
3. เกิดเหตุสุดวิสัยหรือภัยธรรมชำติระหว่ำงกำร
ดำเนินโครงกำร ส่งผลต่อควำมสำเร็จของ
โครงกำร
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RISK APPETITE
(ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้)
โครงการใหม่
- ดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนได้ อย่ำงน้อยร้อยละ 80 ตำมแผนงำนที่
กำหนดภำยหลังจำกได้รับ Formal Request
โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
- ดำเนินโครงกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินได้ร้อยละ 80 ตำมแผนกำรติดตำมโครงกำร
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(1.2) โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
เป้าหมาย
ภาระงานหลักที่มีความเสี่ยง
ดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่ประเทศ ไม่สำมำรถดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
เพื่อนบ้ำน สำหรับกำรจัดเตรียมควำมพร้อมของ
วิชำกำรแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน สำหรับกำร
โครงกำร
จัดเตรียมควำมพร้อมของโครงกำรได้
เหตุการณ์ความเสี่ยง
ประเภทของความเสี่ยง (S/O/F/C)
- ไม่สำมำรถติดตำม formal request จำกประเทศ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
เพื่อนบ้ำนได้ ทำให้ไม่มีควำมร่วมมืออย่ำงต่อเนื่องกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำนสำหรับดำเนินกำรโครงกำรใหม่
- ประเทศเพื่อนบ้ำนมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำร ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์นโยบำย (S)
ขอรับควำมช่วยเหลือ
- สพพ. ปรับเปลี่ยนนโยบำยกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์นโยบำย (S)
ประเทศเพื่อนบ้ำน
- ปัญหำกำรเมืองระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำน ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์นโยบำย (S)
- ประเทศเพื่อนบ้ำนเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์นโยบำย (S)
โดยเฉพำะกำรคมนำคมขนส่งทำงถนน ในขณะที่
สพพ. เน้นกำรให้ควำมช่วยเหลือแบบกระจำยไปยัง
สำขำควำมร่วมมืออื่นๆ
- กำรดำเนินงำนล่ำช้ำ ไม่แล้วเสร็จภำยใน
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
กำหนดเวลำ โดยมีสำเหตุมำจำก
> กำรยกร่ำง TOR : เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ ควำม
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
เข้ำใจในกำรยกร่ำง TOR
> กำรจ้ำงที่ปรึกษำ : เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ ควำม ควำมเสี่ยงด้ำนกฎหมำยและกฎระเบียบ (C)
เข้ำใจในกระบวนกำรจ้ำงที่ปรึกษำ และกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรจ้ำงที่ปรึกษำ (พ.ร.บ. กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560)
> กำรยกร่ำง TOR : ประเทศเพื่อนบ้ำนใช้
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
ระยะเวลำในกำรพิจำรณำ TOR
> กำรกำกับและตรวจรับ : ไม่สำมำรถจัดประชุม
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
ตรวจรับฝ่ำยไทยได้ เนื่องจำกกรรมกำร (ภำยนอก)
ติดภำรกิจ และประเทศเพื่อนบ้ำนใช้ระยะเวลำในกำร
พิจำรณำตรวจรับรำยงำนและผลกำรศึกษำ
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เหตุการณ์ความเสี่ยง (ต่อ)
- รัฐบำลมีงบประมำณจำกัดไม่สำมำรถจัดสรรเงิน
งบประมำณให้ได้ ทำให้ สพพ. ต้องใช้เงินสะสมซึ่งมี
จำกัดในกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร

ประเภทของความเสี่ยง (S/O/F/C)
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (F)

จุดอ่อน
ภัยคุกคำม
1. สพพ. มีกำรติดตำมกำรขอรับควำมช่วยเหลืออย่ำง 1. กลุ่มประเทศเพื่อนบ้ำนมีอำนำจต่อรองมำกขึ้น
เป็นทำงกำรจำกประเทศเพื่อนบ้ำน แต่ไม่สำมำรถ
เนื่องจำกมีแหล่งเงินกู้หลำยแห่ง จึงเป็นอุปสรรค
เร่งรัดหรือจำกัดเวลำในกำรพิจำรณำกำรส่งคำขอรับ ต่อกำรพิจำรณำจัดส่ง Formal Request
ควำมช่วยเหลืออย่ำงเป็นทำงกำรจำกประเทศ
2. ประเทศเพื่อนบ้ำนมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย
เพื่อนบ้ำนได้
กำรขอรับควำมช่วยเหลือ และกำรดำเนินงำน
2. ไม่มีกำรติดตำมกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร ภำยในของประเทศเพื่อนบ้ำนล่ำช้ำ
อย่ำงใกล้ชิด
3. กำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำร
3. เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจกฎระเบียบ
จ้ำงที่ปรึกษำ (พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560)
RISK APPETITE
(ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้)
ดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร สำหรับกำรเตรียมควำมพร้อมของโครงกำร ได้อย่ำงน้อย
ร้อยละ 80 ตำมแผนงำนที่กำหนด ภำยหลังจำกได้รับ Formal Request
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(1.3) การบริหารความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน ในภาวะฉุกเฉินของ สพพ.
เป้ำหมำย
ภำระงำนหลักที่มีควำมเสี่ยง
เจ้ำหน้ำที่ สพพ. สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงต่อเนื่องใน เจ้ำหน้ำที่ สพพ. ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำง
ภำวะฉุกเฉิน
ต่อเนื่องในภำวะฉุกเฉิน
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง
1. เกิดภัยพิบัติ (เช่น น้ำท่วมขัง/ไฟไหม้อำคำร)
ทำให้เข้ำปฏิบัติงำน ณ สพพ. ไม่ได้
2. เกิดภำวะฉุกเฉิน (เช่น เหตุจลำจล/เหตุประท้วง
ปิดล้อมบริเวณอำคำร) ทำให้เข้ำปฏิบัติงำน ณ สพพ. ไม่ได้
3. เกิดกำรรบกวนด้ำน ICT เช่น Hack เว็บไซต์ หรือ
ฐำนข้อมูล ทำให้ข้อมูลขององค์กรเสียหำย
จุดอ่อน
1. สพพ. ยังไม่มีกำรทบทวนกำรจัดทำแผนสำรอง
กำรดำเนินงำนในภำวะฉุกเฉินในกรณีต่ำงๆ
2. ไม่มีอุปกรณ์และสถำนที่รองรับกำรปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉิน
3. ยังไม่มีกำรเก็บสำรองข้อมูลกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่
RISK APPETITE
ไม่สำมำรถเข้ำปฏิบัติงำนได้ 1 วัน

ประเภทของควำมเสี่ยง (S/O/F/C)
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
ภัยคุกคำม
1. เกิดภัยพิบัติ
2. เกิดภำวะฉุกเฉิน
3. เกิดกำร Hack เว็บไซด์
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(2) ด้านการเงิน (Financial risk) การบริหารเงินทุนให้มีสภาพคล่องเพียงพอสาหรับใช้จ่ายของ สพพ.
เป้ำหมำย
ภำระงำนหลักที่มีควำมเสี่ยง
สพพ. มีสภำพคล่องเพียงพอสำหรับใช้จ่ำย
สพพ. ขำดสภำพคล่อง และมีเงินไม่เพียงพอ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ที่จะรองรับกำรใช้จ่ำย ทั้งในส่วนของโครงกำร
กำรชำระหนี้ และค่ำบริหำรจัดกำร
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง
ประเภทของควำมเสี่ยง (S/O/F/C)
1. ไม่สำมำรถระดมทุนโดยกำรออกตรำสำรหนี้/กู้เงิน ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (F)
จำกสถำบันกำรเงิน หรือ ตลำดเงินได้ในวงเงิน
ที่ต้องกำร หรือภำยในเวลำที่กำหนด
2. ประเทศเพื่อนบ้ำนผิดนัดชำระหนี้
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (F)
3. สพพ. มีสภำพคล่องไม่เพียงพอสำหรับกำรใช้จ่ำย ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (F)
จุดอ่อน
ภัยคุกคำม
1. กำรเบิกจ่ำยไม่สอดคล้องกับประมำณกำรเบิกจ่ำย 1. แนวโน้มอัตรำดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นในปี 2561
ส่งผลให้กู้เงินไม่เพียงพอ หรือกู้เงินมำกเกินวงเงิน
2. สภำพคล่องในตลำดกำรเงินมีแนวโน้มลดลง
สำรองขั้นต่ำมำก
3. กำรดำเนินงำนที่ล่ำช้ำของผู้กู้ ส่งผลให้กำร
2. สพพ. ไม่เป็นที่รู้จักจำกหน่วยงำนภำยนอก
เบิกจ่ำยไม่เป็นไปตำมแผน
4. นโยบำยกำรต่ำงประเทศของแต่ละประเทศ
มีควำมเปลี่ยนแปลง
RISK APPETITE
1. จัดทำ Road Show เสนอแนวทำงกำรลงทุน และกำรระดมทุนของ สพพ. ต่อสถำบันกำรเงิน และ
นักลงทุนประเภทต่ำงๆ ภำยในไตรมำสที่ 3/2561
2. รักษำระดับควำมน่ำเชื่อถือทีร่ ะดับ “AAA”
3. จัดเก็บหนี้จำกประเทศเพื่อนบ้ำนได้ครบถ้วนตำมแผน
4. กำรเบิกจ่ำยอยู่ที่ร้อยละ 96 ในไตรมำสที่ 4
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(3) ด้านบุคคลและภาพลักษณ์ขององค์กร (Human Resources risk and Reputation risk)
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
เป้ำหมำย
ภำระงำนหลักที่มีควำมเสี่ยง
- กำรดำเนินงำนเป็นไปแผนปฏิบัติงำนประจำปี
- ไม่สำมำรถดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำน
- ขยำยกำรรับรู้และสื่อสำรภำพลักษณ์เกี่ยวกับ ประจำปี
สพพ. ให้เป็นที่รู้จักมำกขึ้นโดยเฉพำะกลุ่มผู้รับบริกำร
- ไม่สำมำรถขยำยกำรรับรู้และสื่อสำร
หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ภำพลักษณ์เกี่ยวกับ สพพ. ให้เป็นที่รู้จักมำกขึ้น
โดยเฉพำะกลุ่มผู้รับบริกำร หน่วยงำนภำครัฐและ
ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง
ประเภทของควำมเสี่ยง (S/O/F/C)
1. เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำนหลัก เช่น ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินกำร (O)
กำรบริหำรโครงกำร กำรยกร่ำง TOR และกำร
ปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. เจ้ำหน้ำที่ขำดทักษะในกำรนำเสนอข้อมูลภำรกิจ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินกำร (O)
และบทบำทขององค์กรให้สะท้อนถึงผลประโยชน์และ
ผลกระทบของกำรให้ควำมช่วยเหลือกับประเทศ
เพื่อนบ้ำน
3. นักข่ำวนำเสนอข่ำวมีผลลบต่อภำพลักษณ์ของ
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินกำร (O)
องค์กร โดยที่ สพพ. ไม่สำมำรถตรวจสอบเนื้อหำข่ำว
ที่นักข่ำวจะนำเสนอ
4. เผยแพร่ข่ำวสำรไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินกำร (O)
5. เผยแพร่ข่ำวสำรไม่ตรงตำมกลุ่มเป้ำหมำย
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินกำร (O)
6. ช่องทำงกำรเผยแพร่ข่ำวสำรของ สพพ. ไม่ตรงกับ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินกำร (O)
กลุ่มเป้ำหมำย
จุดอ่อน
ภัยคุกคำม
1. สพพ. มีงบประมำณจำกัดในด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์ ทำให้จะต้องประชำสัมพันธ์ข่ำวสำร
ผ่ำนช่องทำงที่ไม่มีค่ำใช้จ่ำย
RISK APPETITE
- เจ้ำหน้ำที่ สพพ. จะต้องได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในงำนที่รับผิดชอบ
- เมื่อมีข่ำวสำรที่เป็นลบต่อภำพลักษณ์องค์กรจะต้องมีกำรชี้แจงต่อสำธำรณชนภำยใน 1 วัน
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(4) ด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance risk) การจัดซื้อจ้างตามแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างของ สพพ. และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เป้ำหมำย
ภำระงำนหลักที่มีควำมเสี่ยง
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมแผนฯ และ พ.ร.บ. - กำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมแผนฯ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง
ประเภทของควำมเสี่ยง (S/O/F/C)
1. เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนยังไม่มีควำมชำนำญในกำร
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (O)
ปฏิบัติงำนตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ
จุดอ่อน
ภัยคุกคำม
1. เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนยังไม่มีควำมชำนำญในกำร
ปฏิบัติงำนตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ
RISK APPETITE
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
มีกำรเผยแพร่ข่ำวทั้งหนังสือพิมพ์และวิทยุ
มีกำรเผยแพร่ข้ำวเฉพำะหนังสือพิมพ์
มีกำรเผยแพร่ข่ำวในวงจำกัด
ไม่มีกำรเผยแพร่ข่ำว
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- ด้ำนผู้รับบริกำร
ระดับ ควำมรุนแรงของผลกระทบ
5
สูงมำก
4
สูง
3
ปำนกลำง
2
น้อย
1
น้อยมำก

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

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

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

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

คำอธิบำย
มีบุคลำกรได้อันตรำยถึงขั้นเสียชีวติ
มีบุคลำกรได้รับบำดเจ็บสำหัสถึงขั้นพักงำน
มีบุคลำกรได้รับบำดเจ็บสำหัสถึงขึ้นหยุดงำน
มีบุคลำกรได้รับบำดเจ็บรุนแรงต้องรักษำตัวที่โรงพยำบำล
ไม่มีกำรบำดเจ็บรุนแรงหรือได้รับบำดเจ็บเล็กน้อย

- ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระดับ ควำมรุนแรงของผลกระทบ
5
สูงมำก
4

สูง

3

ปำนกลำง

2

น้อย

1

น้อยมำก

คำอธิบำย
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) ที่สำคัญเกิดควำมเสียหำย
และทำให้กำรดำเนินงำนหยุกชะงักนำนเกินกว่ำ 5 วันทำกำร
ระบบ IT ที่สำคัญเกิดควำมเสียหำยและทำให้กำรดำเนินงำน
หยุกชะงัก 2-5 วัน
ระบบ IT ที่สำคัญเกิดควำมเสียหำยและทำให้กำรดำเนินงำน
หยุกชะงักมำกกว่ำ 4 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
ระบบ IT ที่สำคัญเกิดควำมเสียหำยและทำให้กำรดำเนินงำน
หยุกชะงัก 1-4 ชั่วโมง
ระบบ IT มีปัญหำและเกิดควำมสูญเสียเพียงเล็กน้อย
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(2) เกณฑ์กำรพิจำรณำโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

ความถี่โดยเฉลี่ย
สูงมำก มีโอกำสทีจ่ ะเกิดขึ้นมำกว่ำ 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. 2561 ตำมที่ปรำกฏในขั้นตอน
ที่ 3 ซึง่ เมื่อนำผลประเมินระดับควำมเสี่ยงของแต่ละด้ำนมำพิจำรณำถึงผลกระทบและควำมถี่ที่จะเกิดขึ้น
ตำมหลักเกณฑ์ที่กล่ำวข้ำงต้น (ขัน้ ตอนที่ 4) สรุปได้ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติงาน (Operation risk) สาหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และทางวิชาการ
รวมถึงการบริหารความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน ในภาวะฉุกเฉินของ สพพ.
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส ระดับความเสี่ยง ลาดับ

S1
S2
S3
S4

O1

O2
O3
O4

ประเทศเพื่อนบ้ำนมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรขอรับควำมช่วยเหลือ
สพพ. ปรับเปลี่ยนนโยบำยกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
ปัญหำกำรเมืองระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำน
เงื่อนไขทำงกำรเงินของ สพพ. มีควำมยืดหยุ่นน้อยกว่ำ หน่วยงำนให้
ควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศอืน่ ๆ ทำให้ประเทศเพื่อนบ้ำนมี
ทำงเลือกในกำรขอรับควำมช่วยเหลือมำกขึ้น
ไม่สำมำรถติดตำม formal request จำกประเทศเพื่อนบ้ำนได้ ทำให้
ไม่มีควำมร่วมมืออย่ำงต่อเนื่องกับประเทศเพื่อนบ้ำนสำหรับดำเนินกำร
โครงกำรใหม่
ประเทศเพื่อนบ้ำนดำเนินกำรนอกเหนือขอบเขตของโครงกำรที่กำหนด
ไว้ โดยไม่แจ้ง สพพ. ก่อนดำเนินกำร
กำรดำเนินงำนล่ำช้ำ ไม่เป็นไปตำมแผนงำนในสัญญำจ้ำง ส่งผลให้กำร
เบิกจ่ำยโครงกำรและที่ปรึกษำล่ำช้ำ
เหตุสดุ วิสยั ในระหว่ำงกำรดำเนินโครงกำรที่ส่งผลต่อกำรดำเนินโครงกำร
เช่น ภัยธรรมชำติ สงครำมกลำงเมือง เป็นต้น

5
5
5
4

1
1
1
2

5
5
5
8

ปำนกลำง

15

ปำนกลำง

16

ปำนกลำง

17

ปำนกลำง

11

5

2

10

สูง

7

3

3

9

ปำนกลำง

9

5

2

10

สูง

8

4

2

8

ปำนกลำง

12
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ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้
O5 ผู้รับเหมำและที่ปรึกษำขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน
O6 ผูร้ ับเหมำและที่ปรึกษำขำดบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ
O7 ประเทศเพื่อนบ้ำนใช้เวลำดำเนินกำรในแต่ละขั้นตอนนำน อำทิ กำร
คัดเลือกที่ปรึกษำ กำรประกวดรำคำหำผูร้ ับเหมำ กำรกำกับดูแลกำร
ก่อสร้ำง และกำรขอเบิกจ่ำย ส่งผลให้ภำพรวมของโครงกำรล่ำช้ำ
O8 ไม่สำมำรถจัดประชุมตรวจรับฝ่ำยไทยได้ เนื่องจำกกรรมกำร (ภำยนอก)
ติดภำรกิจ และประเทศเพื่อนบ้ำนใช้ระยะเวลำในกำรพิจำรณำตรวจรับ
รำยงำนและผลกำรศึกษำ
O9 เกิดภัยพิบตั ิ (เช่น น้ำท่วมขัง/ไฟไหม้อำคำร) ทำให้เข้ำปฏิบัติงำน ณ
สพพ. ไม่ได้
O10 เกิดภำวะฉุกเฉิน (เช่น เหตุจลำจล/เหตุประท้วงปิดล้อมบริเวณอำคำร)
ทำให้เข้ำปฏิบัติงำน ณ สพพ. ไม่ได้
O11 เกิดกำรรบกวนด้ำน ICT เช่น Hack เว็บไซต์ หรือฐำนข้อมูล ทำให้ขอ้ มูล
ขององค์กรเสียหำย
F1 รัฐบำลมีงบประมำณจำกัด ไม่สำมำรถจัดสรรเงิน งบประมำณได้ตำมที่
เสนอ และให้ สพพ. จัดหำแหล่งเงินกู้เพื่อดำเนินกำรตำมภำรกิจเอง
F2 สพพ. ต้องใช้เงินสะสม ซึ่งมีจำกัดในกำรทดรองจ่ำยสำหรับกำรให้ควำม
ช่วยเหลือสำหรับโครงกำรที่อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำรไปพลำงก่อน
C1 ประเทศเพื่อนบ้ำนมีกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบภำยในซึ่งอำจกระทบ
ต่อกำรให้ควำมช่วยเหลือของ สพพ.

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส ระดับความเสี่ยง ลาดับ
4
2
8 ปำนกลำง 13
4
2
8 ปำนกลำง 14
4

5

20

สูงมำก

2

4

1

4

ต่ำ

18

5

3

15

สูง

5

5

3

15

สูง

6

5

5

25

สูงมำก

1

5

4

20

สูงมำก

3

5

4

20

สูงมำก

4

3

3

9

ปำนกลำง

10
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ภาพแผนภูมิความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน (Operation risk) สาหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และทางวิชาการ
รวมถึงการบริหารความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน ในภาวะฉุกเฉินของ 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

S4,

O12

C4, O9, O10

F1, F2

S1,S2,S3
O2
O8

O1, O3, O4
S4,
O5, O6,

F2
O2,
C1

ระดับของความเสีย่ ง

O11

O7
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(2) ด้านการเงิน (Financial risk) การบริหารเงินทุนให้มีสภาพคล่องเพียงพอสาหรับใช้จ่ายของ สพพ.
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส ระดับความเสี่ยง

F2
F3

ไม่สำมำรถระดมทุนโดยกำรออกตรำสำรหนี้/กูเ้ งินจำกสถำบันกำรเงิน
หรือ ตลำดเงินได้ในวงเงินที่ต้องกำร หรือภำยในเวลำที่กำหนด
ประเทศเพื่อนบ้ำนผิดนัดชำระหนี้
สพพ. มีสภำพคล่องไม่เพียงพอสำหรับกำรใช้จ่ำย

4

3

12

สูง

1

4
4

3
3

12
12

สูง
สูง

2
3

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง
การบริหารเงินทุนให้มีสภาพคล่องเพียงพอสาหรับใช้จ่ายของ สพพ.
ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้ )
Risk Assessment Matrix

ผลกระทบ (ความรุนแรง)

F1

สูงมาก

5

สูง

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

ลาดับ

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

1

2

3

4

5

F1, F2, F3

ระดับของความเสีย่ ง
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(3) ด้านบุคคลและภาพลักษณ์ขององค์กร (Human Resources risk and Reputation risk)
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

O2

O3
O4
O5
O6

เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรยกร่ำง TOR กำรบริหำร
โครงกำร และกำรปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เจ้ำหน้ำที่ขำดทักษะในกำรนำเสนอข้อมูลภำรกิจและบทบำทของ
องค์กรให้สะท้อนถึงผลประโยชน์และผลกระทบของกำรให้ควำม
ช่วยเหลือกับประเทศเพื่อนบ้ำน
นักข่ำวนำเสนอข่ำวมีผลลบต่อภำพลักษณ์ขององค์กร โดยที่ สพพ.
ไม่สำมำรถตรวจสอบเนื้อหำข่ำวทีน่ ักข่ำวจะนำเสนอ
เผยแพร่ข่ำวสำรไม่ครอบคลุมกลุม่ เป้ำหมำย
เผยแพร่ข่ำวสำรไม่ตรงตำมกลุม่ เป้ำหมำย
ช่องทำงกำรเผยแพร่ข่ำวสำรของ สพพ. ไม่ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย

สูงมาก

5

สูง

4

ปาน
กลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

ลาดับ

5

4

20

สูงมำก

1

5

3

15

สูง

3

4

4

16

สูงมำก

2

3
3
3

3
3
3

9
9
9

ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง

4
5
6

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง
ด้านบุคคลและภาพลักษณ์ขององค์กร (Human Resources risk and Reputation risk)
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้ )
Risk Assessment Matrix น้อยมาก
น้อย
ปานกลาง
สูง
สูงมาก
1
2
3
4
5

ผลกระทบ (ความรุนแรง)

O1

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส ระดับความเสี่ยง

O2

O1
O3

O4, O5, O6

ระดับของความเสีย่ ง
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(4) ด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance risk) การจัดซื้อจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ สพพ. และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส ระดับความเสี่ยง

เจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิงำนยังไม่มีควำมชำนำญในกำรปฏิบัติงำนตำม พ.ร.บ.
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ

4

3

12

สูง

1

ภาพแผนภูมิความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance risk) การจัดซื้อจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของ
สพพ. และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระดับโอกาส (ความเป็นไปได้ )
Risk Assessment Matrix

ผลกระทบ (ความรุนแรง)

O1

ลาดับ

สูงมาก

5

สูง

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยมาก

1

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

สูง

สูงมาก

1

2

3

4

5

O1

ระดับของความเสีย่ ง
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ขั้นตอนที่ 5 และ 6 การเลือกวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงและการกาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง
สำหรับแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของโครงกำรที่มีระดับควำมเสี่ยงสูงมำก และระดับควำมเสี่ยงสูง-สูงมำก ที่ต้องกำหนดมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยงของ
โครงกำรที่มนี ัยสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังนี้
(1) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operation risk) สำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน และทำงวิชำกำร รวมถึงกำรบริหำรควำมต่อเนื่องของกำรปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉินของ สพพ.
ประเภทของความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส

ควำมเสีย่ งด้ำนกำร
ปฏิบัติงำน (O)

วิธีบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

O1 ไม่สำมำรถติดตำม formal
request จำกประเทศ
เพื่อนบ้ำนได้ ทำให้ไม่มีควำม
ร่วมมืออย่ำงต่อเนื่องกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำนสำหรับ
ดำเนินกำรโครงกำรใหม่

5

2

10

สูง

ลด
1. ติดตำมกำรขอรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและวิชำกำรจำก
ระดับควำมเสี่ยง ประเทศเพื่อนบ้ำน
1.1 สำรวจศักยภำพโครงกำรที่ สพพ. มีควำมประสงค์
จะให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
1.2 ติดตำมเวทีกำรประชุมต่ำงๆ
1.3 ประสำนกับกระทรวงกำรต่ำงประเทศเพื่อช่วยกันผลักดัน
ในทุกระดับ

O3 กำรดำเนินงำนล่ำช้ำ ไม่
เป็นไปตำมแผนงำนในสัญญำ
จ้ำง ส่งผลให้กำรเบิกจ่ำย
โครงกำรและที่ปรึกษำล่ำช้ำ
O9 เกิดภัยพิบัติ (เช่น น้ำท่วม
ขัง/ไฟไหม้อำคำร) ทำให้เข้ำ
ปฏิบัติงำน ณ สพพ. ไม่ได้

5

2

10

สูง

ลด
2. จัดทำแผนและติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ระดับควำมเสี่ยง ทำงกำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนของ สพพ. ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561

5

3

15

สูง

ลด
3. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และ workshop เพื่อสร้ำงควำมตระหนัก
ระดับควำมเสี่ยง ในปัญหำที่อำจเกิดขึ้น
4. จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั
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ประเภทของความเสี่ยง
ควำมเสีย่ งด้ำนกำร
ปฏิบัติงำน (O)

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ
O10 เกิดภำวะฉุกเฉิน (เช่น
เหตุจลำจล/ไฟไหม้/เหตุ
ประท้วง)
O11 เกิดกำรรบกวนด้ำน ICT
เช่น Hack เว็บไซต์ หรือ
ฐำนข้อมูล ทำให้ข้อมูลของ
องค์กรเสียหำย

การประเมินความเสี่ยง
วิธีบริหารจัดการ
แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส ระดับความเสี่ยง
5
3
15
สูง
ลด
5. จัดทำแผนต่อเนื่องทำงธุรกิจเพื่อรองรับเหตุจลำจล/ไฟไหม้/เหตุ
ระดับควำมเสี่ยง
ประท้วงปิดล้อมบริเวณอำคำร (Business Continuity Plan)

5

3

15

สูง

ลด
6. จัดทำแผนสำรองด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระดับควำมเสี่ยง 7. จัดหำอุปกรณ์และสถำนทีร่ องรับกำรปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉิน
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(2) ด้ำนกำรเงิน (Financial risk) กำรบริหำรเงินทุนให้มีสภำพคล่องเพียงพอสำหรับใช้จ่ำยของ สพพ.
ประเภทของความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส

ควำมเสีย่ งด้ำนกำรเงิน
(F)

วิธีบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง

F1 ไม่สำมำรถระดมทุนโดยกำร
ออกตรำสำรหนี้/กูเ้ งินจำกสถำบัน
กำรเงิน หรือ ตลำดเงินได้ในวงเงิน
ที่ต้องกำร หรือภำยในเวลำที่
กำหนด

4

3

12

สูง

ลด
ระดับควำมเสี่ยง

F2 ประเทศเพื่อนบ้ำนผิดนัดชำระ
หนี้
F3 สพพ. มีสภำพคล่องไม่เพียงพอ
สำหรับกำรใช้จ่ำย

4

3

12

สูง

4

3

12

สูง

ลด
ระดับควำมเสี่ยง
ลด
ระดับควำมเสี่ยง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง
1. จัดทำแผนกำรระดมทุนและแหล่งเงินทุนขององค์กรใน
ภำพรวม (Master plan) ศึกษำทบทวนโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่
เหมำะสมเพื่อควำมยั่งยืนของ สพพ. โดยจัดทำกรณีศึกษำในกำร
ระดมทุนจำกแหล่งเงินทุนต่ำงๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำน
2. ประชำสัมพันธ์องค์กรและแนวทำงกำรระดมทุนของ สพพ. ต่อ
สถำบันกำรเงินและนักลงทุนประเภทต่ำงๆ อย่ำงน้อย 1 ครั้ง
3. จัดทำแนวปฏิบัติ (Guideline) กรณีโครงกำรของประเทศ
เพื่อนบ้ำนผิดนัดชำระหนี้
4. ประสำนกับประเทศเพื่อนบ้ำนเพื่อติดตำมหนี้ โดย มีกำรแจ้ง
เตือนทำง E-mail เรื่อง กำรชำระหนี้ ก่อนกำหนดที่ระบุใน
สัญญำ 5 วันทำกำร
5. ประสำนกำรเบิกจ่ำยกับส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง
แจ้งยืนยันยอดกำรเบิกจ่ำยมำยัง สบท. ภำยใน 10 วันทำกำร
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(3) ด้ำนบุคคลและภำพลักษณ์ขององค์กร (Human Resources risk and Reputation risk) กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรและกำรสร้ำง
ภำพลักษณ์ขององค์กร
ประเภทของความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส

ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
ปฏิบัติงำน (O)

O1 เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรยกร่ำง TOR
กำรบริหำรโครงกำร และ
กำรปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
O2 เจ้ำหน้ำที่ขำดทักษะในกำร
นำเสนอข้อมูลภำรกิจและบทบำท
ขององค์กรให้สะท้อนถึง
ผลประโยชน์และผลกระทบของ
กำรให้ควำมช่วยเหลือกับประเทศ
เพื่อนบ้ำน
O3 นักข่ำวนำเสนอข่ำวมีผลลบ
ต่อภำพลักษณ์ขององค์กร โดยที่
สพพ. ไม่สำมำรถตรวจสอบเนื้อหำ
ข่ำวที่นักข่ำวจะนำเสนอ

วิธีบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง

5

4

20

สูงมำก

ลดระดับ
ควำมเสีย่ ง

5

3

15

สูง

ลดระดับ
ควำมเสีย่ ง

4

3

12

สูง

ลดระดับ
ควำมเสีย่ ง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง
1. จัดทำแผนและดำเนินกำรพัฒนำด้ำนบุคลำกรให้ครอบคลุมตั้งแต่
- กำรจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) เพื่อเตรียม
บุคคลสำรองพร้อมที่จะปฏิบัติงำนแทน
- กำรคัดเลือก กำรกำหนดคุณสมบัติ ประสบกำรณ์ ให้เหมำะสม
กับแต่ละตำแหน่ง
- กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถตำมภำรกิจของเจ้ำหน้ำที่ให้
เหมำะสมกับแต่ละตำแหน่ง เช่น กระบวนกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำ กำร
บริหำรโครงกำร กำรนำเสนอข้อมูลภำรกิจและบทบำทขององค์กร
- กำรรักษำบุคลำกรที่ดีให้คงอยู่ในองค์กร โดยกำรทบทวน
สวัสดิกำรและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นให้สอดคล้องกับสภำวะ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
2. เชิญผู้เชี่ยวชำญมำอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเขียนและ
นำเสนอข่ำวเพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
3. สร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจถึงบทบำทภำรกิจขององค์กร กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมบทบำท
ภำรกิจขององค์กร
4. ทบทวนระบบตรวจสอบข้อมูลข่ำวสำรก่อนที่จะเผยแพร่สู่
สำธำรณชน
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(4) ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบ (Compliance risk) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ สพพ. และให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
ประเภทของความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ โอกาส

ควำมเสี่ยงด้ำนกำร
ปฏิบัติงำน (O)

O1 เจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิงำนยังไม่มี
ควำมชำนำญในกำรปฏิบัติงำนตำม
พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ

4

3

วิธีบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง

12

สูง

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

ลด
1. ศึกษำผลกระทบของกำรดำเนินงำนของ สพพ. เมื่อต้อง
ระดับควำมเสี่ยง ดำเนินงำนตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 และจัดทำมำตรกำรรองรับ
2. จัดส่งเจ้ำหน้ำที่ทุกคนเข้ำรับกำรอบรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ โดย
เชิญผู้เชี่ยวชำญจำกกรมบัญชีกลำงและหน่วยงำนอื่นๆ ที่มีกำรทำงำน
ในลักษณะเดียวกัน เช่น กรมทำงหลวงมำเป็นวิทยำกรหรือส่ง
เจ้ำหน้ำที่ไปอบรมภำยนอก
3. เชิญผู้เชี่ยวชำญจำกกรมบัญชีกลำงเข้ำมำอบรมให้เจ้ำหน้ำที่
สพพ.
4. จัดทำแนวทำงปฏิบัติให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
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แผนบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กิจกรรมที่ 1: ด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operation risk) สำหรับกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน และทำงวิชำกำร รวมถึงกำรบริหำรควำมต่อเนื่องของกำรปฏิบัติงำน
ในภำวะฉุกเฉินของ สพพ.
ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุที่อำจจะเกิดขึน้ :

1. ไม่สำมำรถติดตำม formal request จำกประเทศเพื่อนบ้ำนได้ ทำให้ไม่มีควำมร่วมมืออย่ำงต่อเนื่องกับประเทศเพื่อนบ้ำนสำหรับดำเนินกำรโครงกำรใหม่
2. กำรดำเนินงำนล่ำช้ำ ไม่เป็นไปตำมแผนงำนในสัญญำจ้ำง ส่งผลให้กำรเบิกจ่ำยโครงกำรและที่ปรึกษำล่ำช้ำ
3. เกิดภัยพิบัติ (เช่น น้ำท่วมขัง/ไฟไหม้อำคำร) ทำให้เข้ำปฏิบัติงำน ณ สพพ. ไม่ได้
4. เกิดภำวะฉุกเฉิน (เช่น เหตุจลำจล/เหตุประท้วงปิดล้อมบริเวณอำคำร) ทำให้เข้ำปฏิบตั ิงำน ณ สพพ. ไม่ได้
5. เกิดกำรรบกวนด้ำน ICT เช่น Hack เว็บไซด์ หรือฐำนข้อมูล ทำให้ข้อมูลขององค์กรเสียหำย
มาตรการ/ขั้นตอน
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ผลที่คาดว่าจะได้รับ/วิธีการจัดการ
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ควบคุมความเสี่ยง
(บาท)
1. เพิ่มช่องทำงกำรติดตำมกำรขอรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินจำก
สบค.1
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประเทศเพื่อนบ้ำน
สบค. 2
- ประเทศเพื่อนบ้ำนจัดส่ง formal
(1) สำรวจศักยภำพโครงกำรที่ สพพ. มีควำมประสงค์จะให้ควำม
request โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้ำน
ทำงกำรเงินและวิชำกำร
(2) ติดตำมเวทีกำรประชุมต่ำงๆ
- กำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องในภำวะ
(3) ประสำนกับกระทรวงกำรต่ำงประเทศเพื่อช่วยกันผลักดัน
ฉุกเฉิน
ในทุกระดับ
วิธกี ารจัดการ/เป้าหมาย
(4) เสนอ ผอ.สพพ. พิจำรณำ
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
(5) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้ ผอ.สพพ. ทรำบ
ปำนกลำง
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มาตรการ/ขั้นตอน
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ควบคุมความเสี่ยง
(บาท)
2. จัดทำแผนปฏิบตั ิและติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรให้ควำม
700,00
สบค.1
ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้ำนของ สพพ. ประจำปี
สบค. 2
งบประมำณ พ.ศ. 2561
(1) กำหนดแผนปฏิบัติกำรฯ
(2) เสนอ ผอ.สพพ. พิจำรณำ
(3) ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรฯ
(4) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อ ผอ.สพพ. เป็นรำยเดือน
20,000
สอก.
3. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และ workshop เพื่อสร้ำงควำมตระหนักใน
ปัญหำที่อำจเกิดขึ้น
(1) จัดกิจกรรม
(2) สรุปรำยงำนของทุกสำนัก/ฝ่ำย จำกกิจกรรม workshop
เพื่อจัดทำแผนงำน และวำงแผนจัดหำอุปกรณ์และสถำนที่รองรับ
กำรปฏิบัติงำนในภำวะฉุกเฉิน
4. จัดทำแผนต่อเนื่องทำงธุรกิจเพือ่ รองรับเหตุจลำจล/ไฟไหม้/เหตุ
ประท้วงปิดล้อมบริเวณอำคำร (Business Continuity Plan)
5. จัดหำอุปกรณ์และสถำนที่รองรับกำรปฏิบตั ิงำนในภำวะฉุกเฉิน

-

สอก.

1,400,00

สอก.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ/วิธีการจัดการ

55
กิจกรรมที่ 2:

ด้ำนกำรเงิน (Financial risk) กำรบริหำรเงินทุนให้มีสภำพคล่องเพียงพอสำหรับใช้จ่ำยของ สพพ.
ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุที่อำจจะเกิดขึน้ :
1. ไม่สำมำรถระดมทุนโดยกำรออกตรำสำรหนี้/กูเ้ งินจำกสถำบันกำรเงิน หรือ ตลำดเงินได้ในวงเงินที่ต้องกำร หรือภำยในเวลำที่กำหนด
2. ประเทศเพื่อนบ้ำนผิดนัดชำระหนี้
3. สพพ. มีสภำพคล่องไม่เพียงพอสำหรับกำรใช้จ่ำย
มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ยง

1. จัดทำแผนกำรระดมทุนและแหล่งเงินทุนขององค์กรในภำพรวม
(Master plan) ศึกษำทบทวนโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่เหมำะสมเพื่อ
ควำมยั่งยืนของ สพพ. โดยจัดทำกรณีศึกษำในกำรระดมทุนจำกแหล่ง
เงินทุนต่ำงๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
2. ประชำสัมพันธ์องค์กรและแนวทำงกำรระดมทุนของ สพพ. ต่อ
สถำบันกำรเงินและนักลงทุนประเภทต่ำงๆ อย่ำงน้อย 1 ครั้ง
3. จัดทำแนวปฏิบัติ (Guideline) กรณีโครงกำรของประเทศเพื่อนบ้ำน
ผิดนัดชำระหนี้
4. ประสำนกับประเทศเพื่อนบ้ำนเพื่อติดตำมหนี้ โดย มีกำรแจ้งเตือน
ทำง E-mail เรื่อง กำรชำระหนี้ ก่อนกำหนดทีร่ ะบุในสัญญำ 5 วันทำกำร
5. ประสำนกำรเบิกจ่ำยกับส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้ส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้ง
ยืนยันยอดกำรเบิกจ่ำยมำยัง สบท. ภำยใน 10 วันทำกำร

งบประมาณ
(บาท)
-

ผู้รับผิดชอบ

350,000

สบท.

-

สบท.

-

สบท.

-

สบท.

พ.ศ. 2560
10 11 12

1

2

3

พ.ศ. 2561
4 5 6

ผลที่คาดว่าจะได้รบั / วิธีการจัดการ
7

8

9

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถำบันกำรเงินต่ำงๆ รู้จักและมีควำม
เชื่อมั่นต่อ สพพ.
2. สถำบันกำรเงินต่ำงๆ มีควำมเข้ำใจ
แนวทำงกำรทำงำนของ สพพ. ตลอดจน
กำรกู้เงินในลักษณะรัฐต่อรัฐ ซึ่งมีควำม
เสี่ยงน้อยมำก
3. รักษำระดับควำมน่ำเชื่อถือที่ระดับ “AAA”
4. ประเทศเพื่อนบ้ำนชำระหนี้ได้ครบถ้วน
ตำมแผน
5. สำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมผนที่ร้อยละ 96
ในไตรมำสที่ 4
วิธีกำรจัดกำร/เป้ำหมำย
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับปำนกลำง
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กิจกรรมที่ 3: ด้ำนบุคคลและภำพลักษณ์ขององค์กร (Human Resources risk and Reputation risk) กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรและกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของ
องค์กรปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุที่อำจจะเกิดขึ้น: 1. เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำนหลัก เช่น กำรบริหำรโครงกำร กำรยกร่ำง TOR และกำรปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. เจ้ำหน้ำที่ขำดทักษะในกำรนำเสนอข้อมูลภำรกิจและบทบำทขององค์กรให้สะท้อนถึงผลประโยชน์และผลกระทบของกำรให้ควำมช่วยเหลือกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำน
มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ยง
1. จัดทำแผนและดำเนินกำรพัฒนำด้ำนบุคลำกรให้ครอบคลุมตั้งแต่
- กำรจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) เพื่อเตรียมบุคคลสำรองพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงำนแทน
- กำรคัดเลือก กำรกำหนดคุณสมบัติ ประสบกำรณ์ ให้เหมำะสมกับแต่ละตำแหน่ง
- กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถตำมภำรกิจของเจ้ำหน้ำที่ให้เหมำะสมกับแต่ละตำแหน่ง
เช่น กระบวนกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำ กำรบริหำรโครงกำร กำรนำเสนอข้อมูลภำรกิจและ
บทบำทขององค์กร
- กำรรักษำบุคลำกรที่ดีให้คงอยู่ในองค์กร โดยกำรทบทวนสวัสดิกำรและผลประโยชน์
ตอบแทนอื่นให้สอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
2. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงบทบำทภำรกิจขององค์กร กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประเด็นอ่อนไหวเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมบทบำทภำรกิจขององค์กร
3. ทบทวนระบบตรวจสอบข้อมูลข่ำวสำรก่อนที่จะเผยแพร่สู่สำธำรณชน

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

พ.ศ. 2560
10

สอก.

สอก.
สอก.

11

12

พ.ศ. 2561
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ผลที่คาดว่าจะได้รับ/
วิธีการจัดการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำม
แผนกำรปฏิบัติงำนประจำปี
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับปำนกลำง
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กิจกรรมที่ 4: ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบ (Compliance risk) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ สพพ. และให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ
(พ.ร.บ.) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
ปัจจัยเสี่ยง/สำเหตุที่อำจจะเกิดขึน้ : 1. เจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิงำนยังไม่มีควำมชำนำญในกำรปฏิบัติงำนตำม พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ
มาตรการ/ขั้นตอน
ควบคุมความเสี่ยง
1. กำรศึกษำผลกระทบของกำรดำเนินงำนของ สพพ. เมื่อต้องดำเนินงำนตำม พ.ร.บ.
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และจัดทำมำตรกำรรองรับ
2. จัดส่งเจ้ำหน้ำที่ทุกคนเข้ำรับกำรอบรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ โดยเชิญผู้เชี่ยวชำญจำก
กรมบัญชีกลำงและหน่วยงำนอื่นๆ ที่มีกำรทำงำนในลักษณะเดียวกัน เช่น กรมทำงหลวง
มำเป็นวิทยำกรหรือส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอบรมภำยนอก
3. เชิญผู้เชี่ยวชำญจำกกรมบัญชีกลำงเข้ำมำอบรมให้เจ้ำหน้ำที่ สพพ.
4. จัดทำแนวทำงปฏิบัติให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

-

สอก.

140,000

สอก.

20,000
840,000

สอก.
สอก.

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ/
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
วิธีการจัดการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เพื่อให้ดำเนินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงเป็นไปตำม พ.ร.บ.
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ
วิธีการจัดการ/เป้าหมาย
ลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่
ในระดับปำนกลำง

