แผนบริหารความเสี่ยง
และแผนควบคุมภายใน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
1

กลไกการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 คณะกรรมการ
 คณะอนุกรรมการกลยุทธ์และ
แผนงาน และการบริหารความเสี่ยง

คณะทางานบริหารความเสี่ยง
และจัดวางระบบควบคุมภายใน
ของ สสปน.
 ฝ่ ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร
 เจ้าหน้าที่ สสปน.




มอบนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
กากับการดาเนิ นงาน

ให้ความเห็นชอบแผน

ติดตามความคืบหน้า





จัดทาโครงสร้างหรือรูปแบบการบริหารความเสี่ยง
จัดทาแผนงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
กากับติดตามประเมินผล และรายงานผลอย่างน้อยรายไตรมาส
ทบทวนประเด็นความเสี่ยง/ความเพียงพอของมาตรการควบคุมที่กาหนด อย่าง
น้อยปี ละ 2 ครั้ง





จัดประชุม/หารือ/เวิรค์ ช็อป ระดมความคิดเห็นในการประเมินความเสี่ยง
เสนอแนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
รายงานผลการดาเนิ นงานตามมาตรการที่กาหนด
ประชุม/หารือเพื่อทบทวนประเด็นความเสี่ยงและความเพียงพอของ
มาตรการควบคุมที่กาหนด อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง

2

2

ที่มาของประเด็นความเสี่ยง
ปั จจัยภายนอก

ปั จจัยภายใน











สภาวะเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี / ภัยคุกคามทางไซเบอร์
ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ




แผนแม่บท สสปน. (เป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์)
นโยบายผูอ้ านวยการ สสปน.
รายงานผลการสารวจความพึงพอใจ
ข้อสังเกตจากคณะกรรมการ คณะอนุ กลยุทธ์
และกรรมการตรวจสอบ
รายงานความเสี่ยง ปี 2561
การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ หรือแนวทางปฏิบตั ิต่างๆ

ประเด็นความเสี่ยง
ความเสี่ยงองค์กร

ความเสี่ยงเพื่อควบคุมภายใน
3

3

วิสยั ทัศน์
องค์กรหลักในการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็ นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างความเจริญและกระจายรายได้ไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างยัง่ ยืน
เป้ าหมาย
การสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจ

การกระจายรายได้และความเจริญในทุกภาคส่วนของสังคม

การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม

เป้ าหมาย ทิศทาง
ยุทธศาสตร์องค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์

2

1

3

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กระจายรายได้และกระตุน้ เศรษฐกิจ ส่งเสริมการตลาด และภาพลักษณ์
ด้วยอุตสาหกรรมไมซ์
ของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์ ไมซ์ ของประเทศไทย และ สสปน.
KPI: จานวนนักเดินทางและรายได้จากนักเดินทางไมซ์ต่างประเทศ
และในประเทศ
ต่างประเทศ :นักเดินทาง 1.32 ล้านบาท / รายได้ 100,500 ลบ.
ในประเทศ : นักเดินทาง 34.66 ล้านคนครั้ง / รายได้ 121,000 ลบ.

KPI:การรับรู ้ (Exposure)
ถึงภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรม
ไมซ์ประเทศไทย

R2 เมืองในภูมิภาคยังไม่ได้รบั
ความนิ ยมเท่าที่ควรในการ
ได้รบั เลือกให้เป็ นจุดหมาย
ปลายทางในการจัดกิจกรรม
ไมซ์ในระดับนานาชาติ
(MICE Destination)

5
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานภายใน
ขององค์กร

KPI: เป็ นศูนย์กลางข้อมูล
ด้านไมซ์ของประเทศ
(MICE Intelligence Center)

KPI: เป็ นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงเพื่อควบคุมภายใน

ความเสี่ยงองค์กร
R1 รายได้และจานวน
นักเดินทางไมซ์ต่างประเทศอาจ
ไม่เติบโตตามที่คาดการณ์ไว้

4
เสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์

IR1 สสปน. ยังไม่เป็ นที่รจู ้ กั ของ
หน่ วยงานภาครัฐและ
อุตสาหกรรมอื่นในประเทศ

IR2 ข้อมูลด้านไมซ์อาจยังไม่
เพียงพอและทันสมัยต่อการ
สนับสนุ นธุรกิจไมซ์ของประเทศ

IR7 การจัดซื้ อจัด จ้า งบางส่ ว นยัง พบการปฏิบัติ ที่ไม่ เป็ นไปตาม
ระเบียบ/แนวทางปฏิบตั ิที่กาหนด
IR8 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจหยุดชะงักชัว่ คราวไม่สามารถ
ใช้งานได้ และไม่สามารถกูค้ ืนระบบได้อย่างทันท่วงที
IR9 สสปน. อาจจะไม่สามารถจัดการกับประเด็นความเสี่ยงต่างๆ
ได้อย่างทันท่วงที

IR3 ผลคะแนนการประเมินด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด
IR4 การบริ ห ารงานของ สสปน. อาจขาดความ
ต่อเนื่ องในการดาเนิ นงานโครงการ และบางส่วนไม่
เป็ นไปตามกาหนดเวลาที่วางแผนไว้
IR5 การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่บรรลุเป้ าหมายที่
กาหนด
IR6 ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรให้
บรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบุความเสี่ยง
เพื่อควบคุมภายใน

4

สรุปประเด็นความเสี่ยงองค์กร และความเสี่ยงเพือ่ ควบคุมภายใน จาแนกตามประเภทของความเสี่ยง
ความเสี่ยงองค์กร
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิงาน
(Operational Risk)

R2 เมืองในภูมิภาคยังไม่ได้รบั ความนิ ยมเท่าที่ควรในการได้รบั เลือกให้เป็ น
R1 รายได้ แ ละจ านวนนั ก เดิ น ทาง ไมซ์
ต่างประเทศอาจไม่เติบโตตามที่คาดการณ์ไว้ จุดหมายปลายทางในการจัดกิจกรรมไมซ์ในระดับนานาชาติ (MICE Destination)

ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk)

ความเสี่ยงด้านการปฏิ บตั ิตาม
กฎระเบียบ (Compliance Risk)

-

-

ความเสี่ยงเพื่อควบคุมภายใน
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk)
-

ความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิงาน
(Operational Risk)

ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk)

ความเสี่ยงด้านการปฏิ บตั ิตาม
กฎระเบียบ (Compliance Risk)

IR1 สสปน. ยังไม่เป็ นที่รจู ้ กั ของหน่ วยงานภาครัฐและอุตสาหกรรมอื่นในประเทศ
IR5 การเบิกจ่ายงบประมาณยัง IR7 การจัดซื้ อจัดจ้างบางส่วนยังพบ
IR2 ข้อมูลด้านไมซ์อาจยังไม่เพียงพอและทันสมัยต่อการสนับสนุ นธุ รกิจ ไมซ์ของ ไม่บรรลุเป้ าหมายที่กาหนด
การปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นไปตามระเบียบ/
ประเทศ
แนวทางปฏิบตั ิที่กาหนด
IR3 ผลคะแนนการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ สสปน. ไม่เป็ นไป
ตามเป้ าหมายที่กาหนด
IR4 การบริหารงานของ สสปน. อาจขาดความต่อเนื่ องในการดาเนิ นงานโครงการ
และบางส่วนไม่เป็ นไปตามกาหนดเวลาที่วางแผนไว้
IR6 ไม่ ส ามารถขับ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์อ งค์ก รให้บ รรลุ เ ป้ า หมายได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ
IR8 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สสปน. (ระบบไอที) อาจหยุดชะงักชัว่ คราวไม่
สามารถใช้งานได้ และไม่สามารถกูค้ ืนระบบได้อย่างทันท่วงที
IR9 สสปน. อาจจะไม่สามารถจัดการกับประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที
5

แผนภาพความเสี่ยง (Risk Profile) – โอกาส x ผลกระทบ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

5
สูงมาก

4
สูง

3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยมาก

IR1 สสปน. ยังไม่เป็ นที่รจู ้ กั ของหน่ วยงานภาครัฐและอุตสาหกรรม
อื่นในประเทศ (2x3 = 6)
IR2 ข้อมูลด้านไมซ์อาจยังไม่เพียงพอและทันสมัยต่อการสนับสนุ น
ธุรกิจไมซ์ของประเทศ (3x3 = 9)
IR3 ผลคะแนนการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ สส
ปน. ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด (2x4 = 8)
IR4 การบริหารงานของ สสปน. อาจขาดความต่อเนื่ องในการ
ดาเนิ นงานโครงการ และบางส่วนไม่เป็ นไปตามกาหนดเวลาที่
วางแผนไว้ (3x3 = 9)
IR5 การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่บรรลุเป้ าหมายที่กาหนด
(2x4=8)
IR6 ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรให้บรรลุเป้ าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2x3 = 6)
IR7 การจัดซื้ อจัดจ้างบางส่วนยังพบการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นไปตาม
ระเบียบ/แนวทางปฏิบตั ิที่กาหนด (2x4 = 8)
IR8 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สสปน. (ระบบไอที) อาจ
หยุดชะงักชัว่ คราวไม่สามารถใช้งานได้ และไม่สามารถ
กูค้ ืนระบบได้อย่างทันท่วงที (2x4 = 8)
IR9 สสปน. อาจจะไม่สามารถจัดการกับประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ได้
อย่างทันท่วงที (2x3 = 6)

1
น้อยมาก

2
น้อย

รายได้และจานวนนักเดินทางไมซ์
ต่างประเทศอาจไม่เติบโตตามที่
คาดการณ์ไว้ (4x4=16)

R1

IR2

IR1

R2

IR4
IR6

IR9

3
ปานกลาง

ผลกระทบจากความเสี่ยง

IR3

เมืองในภูมิภาคยังไม่ได้รบั ความนิ ยม
เท่าที่ควรในการได้รบั เลือกให้เป็ นจุดหมาย
ปลายทางในการจัดกิจกรรมไมซ์ในระดับ
นานาชาติ (MICE Destination) (3x4 = 12)

IR7

IR5

IR8

4
สูง

5
สูงมาก

6

แผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปี 2562

7

แผนบริหาร
ความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ด้วยอุตสาหกรรมไมซ์

เป้ าหมาย/ตัวชี้วัด

ประเด็นความเสี่ยง : R1 รายได้และจานวนนักเดินทางไมซ์
ต่างประเทศอาจไม่เติบโตตามที่คาดการณ์ไว้ (คะแนน 4 x 4 = 16)

ปั จจัยเสี่ยง (Risk Factor)
RF1.1 การแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจไมซ์
RF1.2 สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

ยุทธศาสตร์ที่ 2. กระจายรายได้และกระตุน้ เศรษฐกิจ
ของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์

จานวนนักเดินทางและรายได้จากนักเดินทางไมซ์ตา่ งประเทศ และในประเทศ
ต่างประเทศ :นักเดินทาง 1.32 ล้านคน / รายได้ 100,500 ล้านบาท
ในประเทศ : นักเดินทาง 34.66 ล้านคนครั้ง / รายได้ 121,000 ล้านบาท

ประเด็นความเสี่ยง : R2 เมืองในภูมิภาคยังไม่ได้รบั ความนิ ยมเท่าที่ควร
ในการได้รบั เลือกให้เป็ นจุดหมายปลายทางในการจัดกิจกรรมไมซ์ในระดับ
นานาชาติ (MICE City Destination) (คะแนน 3 x 4 = 12)

ปั จจัยเสี่ยง (Risk Factor)
RF2.1 เมืองในภูมิภาคยังขาดมาตรฐานของการจัดงานในระดับ
นานาชาติ

RF1.3 การหดตัวของนักเดินทางกลุ่มเป้ าหมายหลัก

RF2.2 การประชาสัมพันธ์เมืองยังไม่มีความต่อเนื่ อง

RF1.4 การเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเดินทางไมซ์
RF1.5 การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การเมือง/รัฐบาล
ในประเทศ

RF2.3 การร่วมสนับสนุ นของเมืองและผูบ้ ริหารท้องถิ่นในพื้ นที่
8

แผนบริหาร
ความเสี่ยง (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ด้วยอุตสาหกรรมไมซ์

เป้ าหมาย/ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2. กระจายรายได้และกระตุน้ เศรษฐกิจ
ของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์

จานวนนักเดินทางและรายได้จากนักเดินทางไมซ์ตา่ งประเทศ และในประเทศ
ต่างประเทศ :นักเดินทาง 1.32 ล้านคน / รายได้ 100,500 ล้านบาท
ในประเทศ : นักเดินทาง 34.66 ล้านคนครั้ง / รายได้ 121,000 ล้านบาท

ประเด็นความเสี่ยง : R1 รายได้และจานวนนักเดินทางไมซ์ต่างประเทศอาจไม่เติบโตตามที่
คาดการณ์ไว้ (คะแนน 4 x 4 = 16)

ปั จจัยเสี่ยง (Risk Factor)
RF1.1 การแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจไมซ์

Risk Owner :
สายงานธุรกิจ : MI, C, E
MSD

การจัดการความเสี่ยง
1) ศึกษาคู่แข่งขันทางธุรกิจไมซ์แต่ละตลาดเป้ าหมายที่กาหนด (Market segmentation) และ
จัดทาฐานข้อมูล MICE Intelligence Data เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสินใจและวางแผน
สาหรับผูบ้ ริหาร
2) ทบทวนตาแหน่ งทางยุทธศาสตร์ไมซ์ของประเทศ (Positioning) อย่างสมา่ เสมอ เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนื อประเทศคู่แข่ง และให้มี ความเท่าทันกับสถานการณ์
ทางธุรกิจ
3) ทบทวนและก าหนดทิ ศ ทางการด าเนิ น งานของ สสปน. ให้ร องรับ การเปลี่ ย นไปตาม
สถานการณ์ท้ัง ในประเทศและต่ า งประเทศ และรวมถึ ง จัด ให้มี ก ารทบทวนแผนอย่า ง
9
ต่อเนื่ อง

แผนบริหาร
ความเสี่ยง (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ด้วยอุตสาหกรรมไมซ์

เป้ าหมาย/ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2. กระจายรายได้และกระตุน้ เศรษฐกิจ
ของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์

จานวนนักเดินทางและรายได้จากนักเดินทางไมซ์ตา่ งประเทศ และในประเทศ
ต่างประเทศ :นักเดินทาง 1.32 ล้านคน / รายได้ 100,500 ล้านบาท
ในประเทศ : นักเดินทาง 34.66 ล้านคนครั้ง / รายได้ 121,000 ล้านบาท

ประเด็นความเสี่ยง : R1 รายได้และจานวนนักเดินทางไมซ์ต่างประเทศอาจไม่เติบโตตามที่
คาดการณ์ไว้ (คะแนน 4 x 4 = 16) (ต่อ)

ปั จจัยเสี่ยง (Risk Factor)
RF1.2 สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

Risk Owner :
สายงานธุรกิจ : MI, C, E
MSD

การจัดการความเสี่ยง
1) ติดตามสถานการณ์โลกอย่างใกล้ชิด และจัดทารายงานสถานการณ์รายไตรมาส
ให้กับ ผู บ้ ริห าร เพื่ อ เป็ นข้อ มูล เชิ ง นโยบายในการพิ จ ารณาทบทวนกลยุท ธ์ก าร
ดาเนิ นงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์
2) เพิ่มมาตรการ/กิจ กรรมกระตุ น้ ตลาดไมซ์ต่างประเทศ หรือกิจกรรมพิเศษเพื่ อ
ดึงดูดนักเดินทางจากแหล่งอื่นๆ ที่สาคัญ
3) จัดทาประชาสัมพันธ์เชิงรุกในประเทศเป้ าหมาย
4) เพิ่มกิจกรรมไมซ์ในประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพานั กเดินทางไมซ์จาก
ต่างประเทศ
10

แผนบริหาร
ความเสี่ยง (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ด้วยอุตสาหกรรมไมซ์

เป้ าหมาย/ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2. กระจายรายได้และกระตุน้ เศรษฐกิจ
ของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์

จานวนนักเดินทางและรายได้จากนักเดินทางไมซ์ตา่ งประเทศ และในประเทศ
ต่างประเทศ :นักเดินทาง 1.32 ล้านคน / รายได้ 100,500 ล้านบาท
ในประเทศ : นักเดินทาง 34.66 ล้านคนครั้ง / รายได้ 121,000 ล้านบาท

ประเด็นความเสี่ยง : R1 รายได้และจานวนนักเดินทางไมซ์ต่างประเทศอาจไม่เติบโตตามที่
คาดการณ์ไว้ (คะแนน 4 x 4 = 16) (ต่อ)

Risk Owner :
สายงานธุรกิจ : MI, C, E
MSD

ปั จจัยเสี่ยง (Risk Factor)

การจัดการความเสี่ยง

RF1.3 การหดตัวของนักเดินทางกลุ่มเป้ าหมาย
หลัก

1) ติดตามสถานการณ์ของนักเดินทางไมซ์ในตลาดเป้ าหมายอย่างใกล้ชิด
2) จัดทากลยุทธ์หรือเพิ่มมาตรการ/กิจกรรมกระตุน้ ในตลาดเป้ าหมายเฉพาะ
(Incentive Scheme) เช่น แรงจูงใจ หรือสิทธิพิเศษสาหรับนักเดินทางไมซ์
และรวมถึงประสานงานกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ในการจัดกิจกรรม
ร่วมกระตุน้ /ดึงดูด
3) ประเมิ น และรายงานสถานการณ์ร ายไตรมาสให้กับ ผู ้บ ริ ห าร พร้อ มบท
วิเคราะห์เชิงลึก เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างทันที
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แผนบริหาร
ความเสี่ยง (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ด้วยอุตสาหกรรมไมซ์

เป้ าหมาย/ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2. กระจายรายได้และกระตุน้ เศรษฐกิจ
ของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์

จานวนนักเดินทางและรายได้จากนักเดินทางไมซ์ตา่ งประเทศ และในประเทศ
ต่างประเทศ :นักเดินทาง 1.32 ล้านคน / รายได้ 100,500 ล้านบาท
ในประเทศ : นักเดินทาง 34.66 ล้านคนครั้ง / รายได้ 121,000 ล้านบาท

Risk Owner :
สายงานธุรกิจ : MI, C, E
MSD

ประเด็นความเสี่ยง : R1 รายได้และจานวนนักเดินทางไมซ์ต่างประเทศอาจไม่เติบโต
ตามที่คาดการณ์ไว้ (คะแนน 4 x 4 = 16) (ต่อ)

ปั จจัยเสี่ยง (Risk Factor)
RF1.4 การเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเดินทาง
ไมซ์

การจัดการความเสี่ยง
1) ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมนั กเดินทางไมซ์ในลักษณะต่างๆ เช่น การปรับเปลี่ยน
รูปการจัดงานที่มีขนาดของงานเล็กลง และเป็ นรูปแบบผสมผสานหลายวัตถุประสงค์การจัด
งาน และนักเดินทางไมซ์มีความสนใจเฉพาะเรื่องที่ชดั เจน (tailor-made) เช่น งานที่
เกี่ยวกับความยัง่ ยืน (Sustainability) และรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องจานวนวัน
พานักและการใช้จา่ ยต่อหัวที่ลดลงด้วย
2) หารือร่วมกับผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางกระตุน้ ให้เกิดการเดินทางเข้ามาจัดประชุม ผ่าน
โปรแกรม กิจกรรมสนับสนุ น หรือแรงจูงใจต่างๆ (ในลักษณะ Customer Centric)
3) จัดทารายงานการวิเคราะห์เสนอผูบ้ ริหาร พร้อมเสนอแนะเชิงกลยุทธ์/แนวทางการบริหาร
12
จัดการกิจกรรมไมซ์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรม

แผนบริหาร
ความเสี่ยง (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ด้วยอุตสาหกรรมไมซ์

เป้ าหมาย/ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2. กระจายรายได้และกระตุน้ เศรษฐกิจ
ของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์

จานวนนักเดินทางและรายได้จากนักเดินทางไมซ์ตา่ งประเทศ และในประเทศ
ต่างประเทศ :นักเดินทาง 1.32 ล้านคน / รายได้ 100,500 ล้านบาท
ในประเทศ : นักเดินทาง 34.66 ล้านคนครั้ง / รายได้ 121,000 ล้านบาท

ประเด็นความเสี่ยง : R1 รายได้และจานวนนักเดินทางไมซ์ต่างประเทศอาจไม่เติบโตตามที่
คาดการณ์ไว้ (คะแนน 4 x 4 = 16) (ต่อ)

Risk Owner :
สายงานธุรกิจ : MI, C, E
MSD

ปั จจัยเสี่ยง (Risk Factor)

การจัดการความเสี่ยง

RF1.5
การเปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์
การเมือง/รัฐบาลในประเทศ

1) ทบทวนแนวทางการดาเนิ นงาน/เป้ าหมายให้สอดคล้องนโยบายของรัฐบาล
ที่อาจจะเปลี่ยนไป หรือประเด็น/เรื่องที่รฐั บาลให้ความสาคัญ
2) สื่อสารเพื่อความเชื่อมัน่ ของลูกค้าต่างประเทศที่ มีต่อศักยภาพและความ
พร้อมของไทยอย่างต่อเนื่ อง
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แผนบริหาร
ความเสี่ยง (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ด้วยอุตสาหกรรมไมซ์

เป้ าหมาย/ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2. กระจายรายได้และกระตุน้ เศรษฐกิจ
ของภูมิภาคผ่านอุตสาหกรรมไมซ์

จานวนนักเดินทางและรายได้จากนักเดินทางไมซ์ตา่ งประเทศ และในประเทศ
ต่างประเทศ :นักเดินทาง 1.32 ล้านคน / รายได้ 100,500 ล้านบาท
ในประเทศ : นักเดินทาง 34.66 ล้านคนครั้ง / รายได้ 121,000 ล้านบาท

ประเด็นความเสี่ยง : R2 เมืองในภูมิภาคยังไม่ได้รบั ความนิ ยมเท่าที่ควรในการได้รบั เลือกให้เป็ น
จุดหมายปลายทางในการจัดกิจกรรมไมซ์ในระดับนานาชาติ (MICE Destination) (คะแนน 3 x 4 = 12)

ปั จจัยเสี่ยง (Risk Factor)
RF2.1 เมืองในภูมิภาคยังขาดมาตรฐานของการ
จัดงานในระดับนานาชาติ

Risk Owner :
Domestic MICE
Area base
MICE CAP

การจัดการความเสี่ยง
1) ผลักดันให้มีการศึกษาเพื่อจัดทามาตรฐานนานาชาติที่เหมาะสมกับการดาเนิ นงานในพื้ นที่
2) ใช้มาตรฐานที่ได้จดั ทาขึ้ นเป็ นเกณฑ์ และพัฒนาผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ ในพื้ นที่ให้
เข้าใจและดาเนิ นงานให้ได้ตามมาตรฐานที่ได้กาหนดขึ้ น
3) อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความพร้อมในการรองรับการจัดงานระดับนานาชาติในภูมิภาค

RF2.2 การประชาสัมพันธ์เมืองยังไม่มีความต่อเนื่ อง

 จัดทาแผนประชาสัมพันธ์ศกั ยภาพความพร้อมอย่างต่อเนื่ อง

RF2.3 การร่วมสนับสนุ นของเมืองและผูบ้ ริหารท้องถิ่นใน
พื้ นที่

 เพิ่มกลยุทธ์การจัดกิจกรรมร่วมกับหน่ วยงานพันธมิตรในพื้ นที่ และวางแผนการ
ทางานร่วมกันอย่างต่อเนื่ อง
14

แผนควบคุมภายใน
ประจาปี 2562

15

แผนควบคุมภายใน
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้ าหมาย/ตัวชี้วัด

3. ส่งเสริมการตลาด และภาพลักษณ์
ไมซ์ ของประเทศไทย และ สสปน.

การรับรู ้ (Exposure) ถึงภาพลักษณ์
ของอุตสาหกรรมไมซ์ประเทศไทย

IR1 สสปน. ยังไม่เป็ นที่รจู ้ กั ของหน่ วยงานภาครัฐและอุตสาหกรรมอื่นในประเทศ

4. เสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์

เป็ นศูนย์กลางข้อมูลด้านไมซ์ของ
ประเทศ (MICE Intelligence Center)

IR2 ข้อมูลด้านไมซ์อาจยังไม่เพียงพอและทันสมัยต่อการสนับสนุ นธุรกิจไมซ์ของประเทศ

5. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
ภายในขององค์กร

เป็ นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง

IR3 ผลคะแนนการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
ที่กาหนด
IR4 การบริหารงานของ สสปน. อาจขาดความต่อเนื่ องในการดาเนิ นงานโครงการ
และบางส่วนไม่เป็ นไปตามกาหนดเวลาที่วางแผนไว้
IR5 การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่บรรลุเป้ าหมายที่กาหนด
IR6 ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรให้บรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
IR7 การจัดซื้ อจัดจ้างบางส่วนยังพบการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นไปตามระเบียบ/แนวทางปฏิบตั ิ
ที่กาหนด
IR8 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจหยุดชะงักชัว่ คราวไม่สามารถใช้งานได้ และไม่
สามารถกูค้ ืนระบบได้อย่างทันท่วงที
IR9 สสปน. อาจจะไม่สามารถจัดการกับประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที 16

แผนควบคุม
ภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ส่งเสริมการตลาด และภาพลักษณ์ไมซ์ ของประเทศไทย และ สสปน.

เป้ าหมาย/ตัวชี้วัด

การรับรู ้ (Exposure) ถึงภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมไมซ์ประเทศไทย

ประเด็นความเสี่ยง : (Internal Risk) : IR1 สสปน. ยังไม่เป็ นที่รจู ้ กั ของหน่ วยงาน
ภาครัฐและอุตสาหกรรมอื่นในประเทศ (คะแนน 2 x 3 = 6)

Operation
Risk

Risk Owner :
ฝ่ ายการตลาด
ฝ่ ายสื่อสารองค์กร

ปั จจัยเสี่ยง (Risk Factor)

การจัดการความเสี่ยง

กิจกรรมการสื่ อสาร เครื่องมือและช่ องทางใน
การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจต่อบทบาทของ
สสปน. และอุ ต สาหกรรมไมซ์ ยัง ไม่ ส ามารถ
เ ข้ า ถึ ง ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย อ ง ค์ ก ร ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเท่ า ที่ ค วร โดยเฉพาะองค์ ก ร
ภาครัฐที่จะสามารถเข้ามาสนับสนุ นการทางาน
ของ สสปน. ได้

1) เพิ่มกิจกรรมการประชาสัมพันธ์/แคมเปญสื่อสารภาพลักษณ์อย่างต่อเนื่ อง
และอย่างมีกลยุทธ์ในกลุ่มของหน่ วยงานภาครัฐและอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
2) เพิ่มเครื่องมือการสื่อสารใหม่ (New technology) ที่เข้าถึงและตอบสนอง
3) เน้นทางานโดยอาศัยการบูร ณาการกับเครือข่ายพันธมิตรในการสื่ อสาร
ภาพลักษณ์ MICE ของประเทศ และภาพลักษณ์ของ สสปน.
4) ประเมินผลระดับการรับรูท้ ี่มีต่ออุตสาหกรรมไมซ์และ สสปน.
17

แผนควบคุม
ภายใน (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 4. เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์

เป้ าหมาย/ตัวชี้วัด

เป็ นศูนย์กลางข้อมูลด้านไมซ์ของประเทศ (MICE Intelligence Center)

ประเด็นความเสี่ยง : (Internal Risk) : IR2 ข้อมูลด้านไมซ์อาจยังไม่เพียงพอและ
ทันสมัยต่อการสนับสนุ นธุรกิจไมซ์ของประเทศ (คะแนน 3 x 3 = 9)

Operation
Risk

Risk Owner :
ฝ่ าย MICE Intelligence
และนวัตกรรม

ปั จจัยเสี่ยง (Risk Factor)

การจัดการความเสี่ยง

1) ลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลาย
2) ข้อมูลความรูท้ ี่ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์
ถูกแยกจัดเก็บตามฝ่ ายต่างๆ ในองค์กร
3) รู ป แบบการน าเสนอข้อ มู ล อาจจะยัง ไม่
ตอบสนองต่อการใช้งานของผูบ้ ริหาร และ
ลูกค้า

1) สารวจความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก เพื่อจัดทาข้อมูลให้
เหมาะสมตรงกับความต้องการ
2) รวบรวมข้อ มู ล ทั้ง จากภายในและภายนอกหน่ ว ยงาน รวมทั้ง พัฒ นา
เครื่องมือและออกแบบการนาเสนอข้อมูลที่ง่ายและสะดวกในการใช้งาน
3) เผยแพร่ขอ้ มูลให้กบั ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก โดยเพิ่มหรือนาเข้า
ข้อมูลใหม่อย่างสมา่ เสมอ รวมถึงกระตุน้ ให้นาข้อมูลไปใช้เพื่อการพัฒนา
18

แผนควบคุม
ภายใน (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านภายในขององค์กร

เป้ าหมาย/ตัวชี้วัด

เป็ นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง : (Internal Risk) IR3 ผลคะแนนการประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของ สสปน. ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด (คะแนน 2 x 4 = 8)

Operation
Risk

Risk Owner :
ฝ่ ายสานักงาน ผอ. สสปน.
ส่วนงานกฎหมาย

ปั จจัยเสี่ยง (Risk Factor)

การจัดการความเสี่ยง

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนิ นงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity
&
Transparency Assessment: ITA) โดย ปปช. ที่ลดลง
เนื่ องจากการขาดความเข้าใจในกระบวนการประเมินผล
ของ ปปช. ท าให้ก ารจัด เตรี ย มเอกสารข้อ มู ล เพื่ อ การ
ประเมินผล (แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ : Evidence
based) และการตอบแบบสอบถามตามแบบประเมินของ
เจ้าหน้าที่อาจคลาดเคลื่อนไป

1) ท าความเข้า ใจในหลั ก เกณฑ์ / วิ ธี ก ารประเมิ น ผล และก าหนดผู ้รับ ผิ ด ชอบใน
ประเด็นต่างๆ ที่ชดั เจน
2) ศึกษาแนวทางการดาเนิ นงานขององค์การมหาชน เพื่อเป็ นตัวอย่างการดาเนิ นงาน
3) เพิ่มกิจกรรมกระตุน้ ความรู ้ ความเข้าใจและตระหนั กในการป้ องกันการทุจริตและ
ความโปร่งใสอย่างต่อเนื่ อง
4) จัดทาคู่มือ/มาตรการ/แนวทางส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สาหรับผูบ้ ริหารและ
เจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ
5) เพิ่มส่วนงานในการดูแลด้าน compliance unit
19

แผนควบคุม
ภายใน (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านภายในขององค์กร

เป้ าหมาย/ตัวชี้วัด

เป็ นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง : (Internal Risk) : IR4 การบริหารงานของ สสปน. อาจขาด
ความต่อเนื่ องในการดาเนิ นงานโครงการ และบางส่วนไม่เป็ นไปตามกาหนดเวลา
ที่วางแผนไว้ (คะแนน 3 x 3 = 9)

Operation
Risk

Risk Owner :

ฝ่ ายบริหาร
ส่วนงานทรัพยากรบุคคล

ปั จจัยเสี่ยง (Risk Factor)

การจัดการความเสี่ยง

ในปี ที่ ผ่ า นมา สสปน. มี อั ต ราการออกของพนั ก งาน
ค่อนข้างสูง เนื่ องจากหลายปั จจัย เช่น พนั กงานขาดขวัญ
และก าลั ง ใจ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รอยู่ ใ นระดั บ ต ่า
(Engagement) อัตราค่าจ้างไม่จงู ใจ การย้ายถิ่นที่อยู่ การ
เปลี่ยนอาชีพ หรือการศึกษาต่อ เป็ นต้น ซึ่งส่งผลต่อการ
บริหารงานโครงการต่างๆ ของ สสปน. ที่ตอ้ งหยุดชะงัก

1) สารวจความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
2) จัดกิจกรรมภายในองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ และขวัญกาลังใจของบุคลากรต่อองค์กร
อย่างต่ อเนื่ อง รวมถึ ง จัดกิ จ กรรมอบรม/เสริ มสมรรถนะการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง
(Change Management)
3) เพิ่มมาตรการการดูแลบุคลากรให้สอดคล้องกับมาตรฐานตลาดแรงงาน
4) จัดทาแผนการส่งมอบการบริหารงานโครงการและผูร้ บั ผิดชอบงานต่อที่ชดั เจน เพื่อให้การ
บริหารงานมีความต่อเนื่ อง
5) พัฒนาระบบงานให้เป็ นมาตรฐาน (working procedure) พร้อมจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ให้เป็ นปั จจุบนั เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใหม่ (หรือปั จจุบนั ) มีแนวทางการดาเนิ นงานที่ถูกต้อง 20

แผนควบคุม
ภายใน (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านภายในขององค์กร

เป้ าหมาย/ตัวชี้วัด

เป็ นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง : (Internal Risk) IR5 การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่บรรลุ
เป้ าหมายที่กาหนด (คะแนน 2 x 4 = 8) (ความเสี่ยงเดิมต่อเนื่ องจากปี 2561)

Financial
Risk

Risk Owner :

ฝ่ ายพัฒนากลยุทธ์
องค์กร

ปั จจัยเสี่ยง (Risk Factor)

การจัดการความเสี่ยง

1) กลไกกา รติ ด ตามและรายงานผลก ารใช้ จ่ า ย
งบประมาณ ยัง ไม่ส ามารถใช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการ
ผลักดัน/เร่งรัดการใช้จา่ ยให้เป็ นไปตามแผน
2) การสนับสนุ นจากระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
จัดซื้ อจัดจ้าง ผูร้ ับผิดชอบโครงการยังไม่ตระหนั กถึ ง
การบริหารงบประมาณให้เป็ นไปตามแผนที่กาหนด

1) เพิ่มมาตรการ/กลไกการติดตามและรายงานการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่ องเป็ นรายเดือน
พร้อมจัดทารายงานข้อเสนอแนะต่อการบริหารงบประมาณ โดยอย่างน้อยต้องแสดงถึ ง
สัญญาณบ่งชี้ ถึงความล่าช้าหรือการดาเนิ นงานที่ไม่สอดคล้องกับแผนงาน และแผนการ
จัดซื้ อจัดจ้าง
2) ติดตามให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิดในการจัดทาแผนงานโครงการ
3) ทบทวนกระบวนการ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยอานวยความสะดวกในการใช้งบประมาณ
ให้รวดเร็วขึ้ น
4) เร่งรัดการจัดซื้ อจัดจ้างให้เป็ นไปตามแผนที่กาหนด
5) เชื่อมโยงตัวชี้ วัดความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณกับระบบแรงจูงใจ (โบนัส) 21

แผนควบคุม
ภายใน (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านภายในขององค์กร

เป้ าหมาย/ตัวชี้วัด

เป็ นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง : (Internal Risk) : IR6 ไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร
ให้บรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (คะแนน 2 x 3 = 6)
(ความเสี่ยงเดิมต่อเนื่ องจากปี 2561)

Operation
Risk

Risk Owner :

ฝ่ ายพัฒนากลยุทธ์
องค์กร

ปั จจัยเสี่ยง (Risk Factor)

การจัดการความเสี่ยง

1) กลไกการเชื่ อ มโยงแผนงานโครงการกั บ
ยุทธศาสตร์องค์กรยังไม่มีประสิทธิภาพ
2) พนั กงานยังขาดความรู ้ ความเข้าใจในการ
เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์องค์กร

1) จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการจัดทาแผนงานโครงการอย่างเป็ นระบบ
2) พัฒนาเครื่องมือ/วิธีการที่จะช่วยเชื่อมโยงโครงการกับยุทธศาสตร์องค์กร
3) สร้างกลไกการตรวจสอบ ติดตามและให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิดในการจัดทา
แผนงานโครงการ

22

แผนควบคุม
ภายใน (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านภายในขององค์กร

เป้ าหมาย/ตัวชี้วัด

เป็ นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง : (Internal Risk) : IR7 การจัดซื้ อจัดจ้างบางส่วนยังพบการปฏิบตั ิ Compliance
ที่ไม่เป็ นไปตามระเบียบ/แนวทางปฏิบตั ิที่กาหนด (คะแนน 2 x 4 = 8)
Risk

Risk Owner :

ฝ่ ายบริหาร
ส่วนงานพัสดุฯ

ปั จจัยเสี่ยง (Risk Factor)

การจัดการความเสี่ยง

การขาดความรู ้ ความเข้า ใจในระเบี ย บต่ า งๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะรายละเอียดของระเบียบ/
ขั้นตอน ทาให้พนักงานไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
ถูกต้อง ครบถ้วนได้

1) จัดกิจกรรมสื่อสาร สร้างความรู ้ ความเข้าใจระเบียบ/หรือแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดซื้ อจัด จ้าง และรวมถึงระเบียบอื่นๆ ให้กับ เจ้าหน้าที่ อย่าง
ต่อเนื่ อง
2) จัดวางระบบ/กาหนดขั้นตอนในการกากับ /ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด
23

แผนควบคุม
ภายใน (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านภายในขององค์กร

เป้ าหมาย/ตัวชี้วัด

เป็ นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง : (Internal Risk) IR8 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สสปน. (ระบบไอที) อาจหยุด
ชะงักชั ่วคราวไม่สามารถใช้งานได้ และไม่สามารถกูค้ ืนระบบได้อย่างทันท่วงที ทาให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทางานได้
และลูกค้าไม่สามารถใช้งานหรือเข้าถึงระบบสารสนเทศของ สสปน. ได้ ส่งผลต่อความต่อเนื่ องในการทางานและความน่ าเชื่อถือ
ขององค์กร (คะแนน 2 x 3 = 6)

Operation
Risk

Risk Owner :

ฝ่ ายบริหาร
ส่วนงานบริการสารสนเทศฯ

ปั จจัยเสี่ยง (Risk Factor)

การจัดการความเสี่ยง

1) ไม่มี ระบบสารองของระบบสารสนเทศ กรณี
เกิด เหตุ ฉุกเฉิ น และไม่ ส ามารถแก้ไ ขปั ญหา
การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันท่วงที
2) ระบบป้ องกันภัยทางไซเบอร์ไ ม่เพียงพอและ
ทันสมัยต่อภัยคุกคามใหม่ๆ
3) IT Outsourcer อาจจะขาดความตระหนั กถึง
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบไอที
ของ สสปน.

1) จัดหาระบบ Site สารองไอทีที่เหมาะสม เพียงพอและสะดวกในการเข้าถึงหรือการใช้งานได้อย่าง
ทันท่วงที พร้อมพัฒนามาตรฐานการเก็บรักษาข้อมูล
2) ตรวจสอบความเพียงพอ เหมาะสม หรือจัดหา/ติดตั้งเครื่องมือในการเฝ้ าระวัง หรือเทคโนโลยีการ
ตรวจสอบ หรือระบบรักษาความปลอดภัยสมัยใหม่ที่ทนั สมัยต่อรูปแบบภัยคุกคามหรือโปรแกรมที่ไม่
พึงประสงค์ในลักษณะต่างๆ
3) อาจต้องมีการพัฒนาระบบติดตามการสื่อสารของเครือข่ายภายใน เพื่อตรวจสอบรูปแบบที่น่าสงสัย
ระหว่างอุปกรณ์ปลายทางที่ติดไวรัสกับอุปกรณ์ปลายทางที่เป็ นเป้ าหมาย จะได้ป้องกันข้อมูลรัว่ ไหล
4) วางกระบวนการบริหารจัดการ IT Outsourcer อย่างเป็ นระบบ โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิดา้ นการ
รักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบไอทีของ สสปน. และตรวจสอบการทางานของผูร้ บั จ้างอย่าง
ใกล้ชิด
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แผนควบคุม
ภายใน (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านภายในขององค์กร

เป้ าหมาย/ตัวชี้วัด

เป็ นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ประเด็นความเสี่ยง : (Internal Risk) IR9 สสปน. อาจจะไม่สามารถจัดการกับประเด็น
ความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการดาเนิ นงานหรือเสียโอกาส
ทางธุรกิจ (คะแนน 2 x 3 = 6) (ความเสี่ยงเดิมต่อเนื่ องจากปี 2561)

Operation
Risk

Risk Owner :

ฝ่ ายพัฒนากลยุทธ์
องค์กร

ปั จจัยเสี่ยง (Risk Factor)

การจัดการความเสี่ยง

1) กลไกการบริหารความเสี่ ยงยังเป็ นรูปแบบ
เชิ ง รับ ยัง ไม่ ไ ด้ด าเนิ น การเชิ ง รุ ก และไม่
ตอบสนองต่ อ สถานการณ์ ห รื อ ปั จจั ย ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
2) พ นั ก ง า น ยั ง ข า ด ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มีผล
ต่อการทางาน

1) ประชุมกลุ่มทางานย่อยในการจัดการปั ญหาหรือสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่าง
ทันท่วงที (หน่ วยจัดการปั ญหา)
2) การทาแบบสอบถามเรื่องความเสี่ยงอย่างน้อยรายไตรมาส เพื่อติดตาม/ทบทวน
สถานการณ์ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่ องและทันท่วงที
3) จัดกิจกรรมเพื่อกระตุน้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการทบทวน และบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเป็ นระบบทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการอย่างต่อเนื่ องทัว่ ทั้ง
องค์กร อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
4) ติดตามให้คาปรึกษา และรายงานความคืบหน้าต่อผูบ้ ริหารอย่างใกล้ชิด
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