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คานา
จั ง หวั ด สตู ล ได้ ด ำเนิ น กำรบริห ำรควำมเสี่ ย งตำมแนวทำงของ COSO (Committee of
Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) และวิเครำะห์ค วำมเสี่ย งครอบคลุ ม ตำม
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ซึง่ เป็ นไปตำมข้อกำหนดตำมเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) เพื่อผลักดัน
ให้เกิดกำรบริห ำรควำมเสี่ยงทัวทั
่ ง้ องค์กร นอกจำกนี้เกณฑ์ PMQA ดังกล่ำวยังได้และจัดทำรำยงำน
สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสีย่ ง และเสนอให้ผบู้ ริหำรให้ควำมรับทรำบ
ในกำรนี้ จึงได้จดั ทำรำยงำนสรุปผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงประจำปี 2556 เพื่อเป็ นกำรประมวล
ภำพรวมผลกำรด ำเนิ น กำรบริห ำรควำมเสี่ย ง สรุป ปั ญ หำ และอุ ป สรรค และน ำเสนอผู้บ ริห ำรเพื่อ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบตำมกำหนด เพื่อให้เป็ นไปตำมเกณฑ์ดงั กล่ำว
จังหวัดสตูลหวังเป็ นอย่ำงยิง่ ว่ำ ผู้บริหำรและผู้ปฏิบตั ิงำนของจังหวัดสตูล จะได้นำผลสรุปจำก
กำรบริหำรควำมเสี่ยงในปี 2556 ไปพัฒนำและปรับปรุงกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้มปี ระสิทธิภำพยิง่ ขึ้ น
ในปี 2557 ทัง้ นี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์คอื กำรบรรลุเป้ ำหมำยกำรดำเนินงำนของจังหวัดสตูลต่อไป
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ส่วนที่ 3 แบบฟอร์ม

ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำ
การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สานักงาน ก.พ.ร. มุ่งเน้นให้ส่วนราชการ
ปรับปรุงองค์กร โดยการวัดความสาเร็จของการดาเนินการและผลลัพธ์ของการพัฒนาองค์กรเป็ นสาคัญ
ซึ่งจะส่งเสริมให้แต่ละส่วนราชการมีความเข้าใจ และนาเครื่อ งมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใช้เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการได้อย่างเป็ นระบบ
สานักงาน ก.พ.ร. ได้พฒ
ั นาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental
Level หรือเกณฑ์ FL) เพื่อเป็ นกรอบการประเมินความสาเร็จของการพัฒ นาองค์กรซึ่งถือว่าเป็ นกรอบ
แนวทางในการประเมินองค์กรเบื้องต้น และเป็ นแนวทางการเปลี่ยนแปลงทีละขัน้ ซึ่งหากส่วนราชการ
สามารถดาเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานแล้ว และมีการพัฒนาอย่าง
ต่ อ เนื่อ งเข้าสู่ระดับ ก้าวหน้ า จะท าให้ส่ ว นราชการสามารถยกระดับ เพื่อ มุ่งสู่ค วามเป็ นเลิศ ตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้ต่อไป
สาหรับการดาเนินการตามเกณฑ์ดงั กล่าว ส่วนงานราชการจะต้องมีการวิเคราะห์และจัดทาแผน
บริห ารความเสี่ย งตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way
Commission) เพื่อ เตรียมการรองรับ การเปลี่ยนแปลงที่อ าจเกิด ขึ้น จากการด าเนิ นงานตาม แผนงาน/
โครงการ ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ และบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ให้ครบถ้วนทุก
ประเด็นของส่วนราชการ เพื่อจัดการกับการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อความสาเร็จหรือการบรรลุ
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ทีส่ าคัญต้องครอบคลุมความเสีย่ งตามหลักธรรมาภิบาล
ส่วนราชการต้องมีขนั ้ ตอนการดาเนินการหรือเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมินและจัดการความ
เสีย่ งอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสีย่ งตามมาตรฐาน COSO คือ
1) การกาหนดเป้ าหมายการบริหารความเสีย่ ง (Objective Setting)
2) การระบุความเสีย่ งต่างๆ (Event Identification)
3) การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
4) กลยุทธ์ทใ่ี ช้ในการจัดการกับแต่ละความเสีย่ ง (Risk Response)
5) กิจกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Control Activities)
6) ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสีย่ ง (Information and Communication)
7) การติดตามและเฝ้ าระวังความเสีย่ งต่างๆ (Monitoring)
2. กำรดำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงของจังหวัดสตูล
จั งหวั ด สตู ล ได้ด าเนิ น การบริห ารความเสี่ย งตามแนวทางของ COSO (Committee of
Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) และวิเคราะห์ความเสีย่ งครอบคลุมตามหลัก
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ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
และจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ ง
เพื่อเป็ นการประมวลภาพรวมผลการดาเนินการบริหารความเสี่ยง สรุปปั ญหา และอุปสรรค และ
นาเสนอผู้บ ริห ารเพื่อ รับ ทราบ ซึ่งจะได้นาผลสรุปจากการบริห ารความเสี่ยงในปี 2556 ไปพัฒ นาและ
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ในปี 2557 ทัง้ นี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์คอื การบรรลุ
เป้ าหมายการดาเนินงานของจังหวัดสตูลต่อไป
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ส่วนที่ 2
แนวทำงและกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงโครงกำรสำคัญตำมมำตรฐำน COSO
(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission)
ของจังหวัดสตูล
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กาหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงตาม
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 ส่วนงานราชการจะต้องมีการวิเคราะห์
และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the
Tread Way Commission) เพื่อ เตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ ซึ่งจะต้อ งมีก ารวิเคราะห์ และบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ให้
ครบถ้วนทุกประเด็นของส่วนราชการ เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสาเร็จ
หรือการบรรลุเป้ าหมายขององค์กร ทีส่ าคัญต้องครอบคลุมความเสีย่ งตามหลักธรรมาภิบาล
ส่วนราชการต้องมีขั้นตอนการดาเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง
อย่างเหมาะสมตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring
Organization of the Tread Way Commission) คือ
1. การกาหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
2. การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification)
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
4. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)
5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
6. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
7. การติดตามผล และเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring)
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1

กำรกำหนดเป้ำหมำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Objective Setting)
เป็นการกาหนดวัตถุป ระสงค์ของการบริห ารจั ดการความเสี่ยง และพิจารณาเลือกประเด็น/
แผนงาน/โครงการที่มีความสอดคล้องกับ กลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ และได้รับงบประมาณสูงเป็นอันดับแรก
ซึ่งสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ครบถ้วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจ โดยคานึงถึงปัจจัยเสี่ยง และ
ความเสี่ ย งในด้ า นต่ างๆ ที่ น่ า จะมี ผ ลกระทบกั บ การด าเนิ น งาน วั ต ถุ ป ระสงค์ และนโยบายแล้ ว พิ จ ารณา
หาแนวทางในการป้องกัน หรือจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน หรือดาเนินกิจการตามแผน
ที่กาหนดไว้
การบริหารความเสี่ยงเป็นการพิจารณาว่าจะมีสิ่งใด เหตุการณ์ใดที่อาจจะเป็นปั ญหา อุปสรรค ทา
ให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน)
หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย
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1.1 กำหนดวัตถุประสงค์กำรดำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
จังหวัดกาหนดวัตถุประสงค์ในการดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
1. บริหารจัดการความเสี่ยงแผนงาน/โครงการที่สาคัญต่อการบรรลุความสาเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์
ของจังหวัดให้สามารถดาเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ที่มีระดับความเสี่ยง
สูงสุด โดยได้รับ งบประมาณและมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสาเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ละ 1 โครงการ
2. พัฒนาการดาเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดเพื่อให้การบริหารความเสี่ยง
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในทุกระดับ โดยส่งเสริมให้ส่วนราชการนาระบบบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ
เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานตามปกติ เพื่อลดผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักตาม
กฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ
1.2 กำรพิจำรณำคัดเลือกแผนงำน / โครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2556
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 จั งหวัดสตูลได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินการโครงการ /
แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รวมงบประมาณ 125,995,800 บาท จานวน
13 โครงการ 1 รายการ (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ วงเงิน 10,000,000 บาท) ดังนี้
วงเงินงบประมำณ
ประเด็นยุทธศำสตร์
ที่ได้รับกำรจัดสรร
(บำท)
รวมงบประมำณ
125,995,800
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่หลากหลายให้ได้มาตรฐานระดับ
36,444,100
สากล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาผลผลิตและสินค้เกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการ
3,947,000
ทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลายชุมชน
15,582,850
และประชาชนเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ยุทธศำสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนภายใต้
4,158,580
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบ Logistic เพื่อสนับสนุนการขนส่ง การท่องเที่ยว
55,863,270
เกษตรกรรม และการค้าชายแดนฝั่งอันดามัน
การคั ด เลื อ กโครงการที่ จ ะน ามาบริ ห ารความเสี่ ย ง จึ ง คั ด เลื อ กจากโครงการภายใต้ ป ระเด็ น
ยุทธศาสตร์ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือกโครงกำร / แผนงำน เพื่อนำมำบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของจังหวัดสตูล
ปัจจัยพิจำณำคัดเลือก
เกณฑ์กำรพิจำรณำ
โครงกำร / แผนงำน
1
2
1.ภารกิจสอดคล้องกับ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ประเด็น
สอดคล้องกับบางกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ มากกว่า
(a)
กลยุทธ์
1 กลยุทธ์
2.งบประมาณที่ได้รับใน
ได้รับงบประมาณสูงเป็นลาดับ 3
ได้รับงบประมาณสูงเป็น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (b)
และต่ากว่า
ลาดับ 2

3
สอดคล้องกับทุกกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ได้รับงบประมาณสูงเป็น
ลาดับ 1

5

กำรวิเครำะห์เพื่อคัดเลือกโครงกำรสำคัญเพื่อนำมำบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่หลากหลายให้ได้มาตรฐานระดับสากล และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1.ชุมชนและผู้
ประกอบการ
ด้านการ
ท่องเที่ยวมี
ศักยภาพในการ
ท่องเที่ยวของ
คนให้ได้
มาตรฐาน
สากลรายได้
การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศที่
หลากหลาย
2.จังหวัด
สามารถ
ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว
และสร้าง
กิจกรรมให้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างมีประ
สิทธิ
ภาพ

กลยุทธ์
1.พัฒนาการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัดให้ได้
มาตรฐาน
สากลรวมถึง
พัฒนาสิ่งอานวย
ความสะดวกและ
บริการด้านการ
ท่องเที่ยวให้
เพียงพอและ
ปลอด
ภัยในราคาที่เป็น
ธรรม
2.พัฒนาชุมชนผู้
ประ
กอบการและ
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวให้มี
ความสามารถใน
การแข่งขัน
3.พัฒนากิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว
ให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด
พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์
และจัดหาตลาด
การท่อง
เที่ยว

ความสอดคล้อง
กับกลยุทธ์

งบประมาณ
ที่ได้รับ

(a)

(b)

1.โครงการมหกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล

1,3
(2)

1,900,000
(1)

ความสาคัญ
ของโครงการ
(axb)
2
(2x1)

2.โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว

1
(1)

263,300
(1)

2
(2x1)

3.โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยว

1,3
(2)

4,695,000
(1)

2
(2x1)

1,2,3
(3)

29,585,500
(2)

6
(2x3)

โครงการ

4.โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยว

ความสาคัญลาดับที่ 1
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2

เป้าประสงค์
1.ภาคการผลิต
สามารถพัฒนา
ผลผลิตและ
สินค้าเกษตรให้
ได้มาตรฐาน
รองรับความ
ต้องการทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ
โดยเฉพาะการ
รองรับ
ผลิตภัณฑ์ฮา
ลาล

พัฒนาผลผลิตและสินค้เกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการทั้งในและ
ต่างประเทศ
กลยุทธ์

1.วางระบบการพัฒนา
ภาคการเกษตรกรรม
และภาคการผลิตอย่าง
เป็นระบบและมีแบบ
แผนเพื่อเกิดประสิทธิ
ภาพสูงสุด
2.จัดเตรียมระบบ
โครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตร เช่น แหล่ง
น้า โรงงานปุ๋ยอินทรีย์
ชุมชนและอื่น ๆ ให้
สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลง
ของประเทศและรองรับ
การผลิตผลิต
ภัณฑ์ฮาลาล
3.สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
เป็นที่ยอมรับจากทุกภาค
ส่วนต่อผลผลิตและ
สินค้าเกษตรของจังหวัด
4.ส่งเสริมการเกษตร
สถาบันเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชนให้
เข้มแข็ง
5.ส่งเสริมการลดต้นทุน
การผลิตและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์และ
ควบคุมป้องกันและ
กาจัดโรคและศัตรู
ผลผลิตทางการเกษตร
โดยลดการใช้สารเคมี

โครงการ
1.โครงการเพิ่ม
ศักยภาพศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง

ความสอดคล้อง
กับกลยุทธ์

งบประมาณ
ที่ได้รับ

(a)

(b)

5
(1)

3,947,000
(1)

ความสาคัญลาดับที่ 1

ความสาคัญ
ของโครงการ
(axb)
1
(1x1)
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลายชุมชนและประชาชน
เข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
เป้าประสงค์
1.ประชาชนมี
ระดับการศึกษา
และมีโอกาสใน
การเรียนรู้มาก
ขึ้น
2.ชุมชน
เข้มแข็งสังคม
เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้อยู่
ร่วมกันอย่าง
สันติสุข

กลยุทธ์
1.ส่งเสริมให้ประชาชนมี
โอกาสในการพัฒนา
ความรู้สูงขึ้นโดยพัฒนา
ระบบสนับสนุนให้
เพียงพอสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด
2.ส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมในพัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็งโดยยึดหลัก
ประชาธิปไตยและ
ศาสนาเป็นหลักในการ
พัฒนาสามารถสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไว้ให้เป็นทุนทาง
สังคมต่อไป
3.เสริมสร้างความปลอด
ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สุขภาพรายได้ที่อยู่อาศัย
เพื่อให้เกิดความมั่นคงใน
การดารงชีวิต
4.ส่งเสริมองค์กรภาครัฐ
และภาคีประชาชนให้
ดาเนินการตามหลักธรร
มาภิบาลและเร่งพัฒนา
ศักยภาพเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง
5.ประสานความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนเพื่อ
ส่งเสริมให้สตูลเป็นเมือง
ที่สงบ ร่มเย็นเรียบง่าย
และมีค่านิยมแห่งการ
เรียนรู้

ความสอดคล้อง
กับกลยุทธ์

งบประมาณ
ที่ได้รับ

(a)

(b)

1.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

3,5
(1)

6,925,400
(1)

ความสาคัญ
ของโครงการ
(axb)
1
(1x1)

2.โครงการ
เทิดทูนสถาบัน
เพื่อเสริมสร้าง
สมานฉันท์

5
(1)

1,500,000
(1)

1
(1x1)

3.โครงการเริม
สร้างความ
เข้มแข็งจังหวัด
เพื่อเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน

4
(1)

165,000
(1)

1
(1x1)

4.โครงการ
ติดตั้งโทรทัศน์
วงจรปิด
(CCTV) ภายใน
เทศบาลตาบล
เกาะสาหร่าย
อาเภอเมืองสตูล

3
(1)

6,992,450
(1)

1
(1x1)

โครงการ

ความสาคัญลาดับที่ 1
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ

ความ
สอดคล้องกับ
กลยุทธ์
(a)

1.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รับ
การบริหารจัดการให้มี
ความยั่งยืนโดยชุมชน
จนเกิดความหวงแหน
ของชุมชนในการร่วม
อนุรักษ์ ปกป้อง
ปราบปราม ฟื้นฟู
ให้รัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเกิด
ความสมบูรณ์มีความ
สมดุลต่อระบบนิเวศ
เศรษฐกิจและไม่
ก่อให้เกิดมลภาวะ

1.ส่งเสริมการร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
2.เพิ่มศักยภาพชุมชน
ในการร่วมรักษา
อนุรักษ์ ปกป้อง
ปราบปราม ฟื้นฟู
ให้รัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเกิด
ความสมบูรณ์มีความ
สมดุลต่อระบบนิเวศ
และไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะ
3.พัฒนาระบบในการ
ตรวจสอบและเฝ้า
ระวังการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทั้ง
ฝีมือมนุษย์และภัย
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมถูกทาลาย

1.โครงการ
สร้างความ
สมบูรณ์
ทรัพยากรสัตว์
น้า

2
(1)

2.โครงการ
ก่อสร้างเขื่อน
หินทิ้งป้องกัน
ตลิ่ง

1
(1)

(b)

ความสาคัญ
ของโครงการ
(axb)

2,508,800
(1)

1
(1x1)

งบประมาณ
ที่ได้รับ

ความสาคัญลาดับที่ 1
1,649,780
(1)

1
(1x1)

9

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบ Logistic เพื่อสนับสนุนการขนส่ง การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และ
การค้าชายแดนฝั่งอันดามัน
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

โครงการ

ความ
สอดคล้องกับ
กลยุทธ์
(a)

1.เพิ่มประสิทธิภาพ
โครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งและระบบ
สนับสนุนอื่น ๆ ใน
พื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันกับต่างประเทศ
และสนับสนุนการเป็น
ประตูการค้าชายแดน
รวมทั้งดึงดูดการลงทุน
มาสู่พื้นที่

1.เร่งรัด สนับสนุน
สร้างความเข้าใจกับ
ชุมชนเพื่อร่วมในการ
พัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งที่
เหมาะสมในการขนส่ง
และกระจายสินค้าไป
ยังจังหวัดหรือกลุ่ม
จังหวัดใกล้เคียงได้
รวมถึงประเทศ
มาเลเซีย โดยสะดวก
รวดเร็ว และประหยัด
2.พัฒนาโครงข่าย
บริการพื้นฐานบริเวณ
เขตเศรษฐกิจชายแดน
ให้ได้มาตรฐานและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการ
3.พัฒนาเครือข่ายและ
ส่งเสริมศักยภาพด้าน
Logistic ของจังหวัด

1.โครงการ
พัฒนาเส้นทาง
เข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว

1,2
(2)

2.โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยว
อาเภอมะนัง

1,2
(1)

(b)

ความสาคัญ
ของโครงการ
(axb)

45,000,000
(3)

6
(2x3)

งบประมาณ
ที่ได้รับ

ความสาคัญลาดับที่ 1
10,863,270
(1)

4
(2x2)
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ขั้นตอนที่ 2

กำรระบุควำมเสี่ยงต่ำงๆ (Event Identification)
การวิเคราะห์ เพื่อระบุความเสี่ยง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้นา
แนวคิดเรื่องธรรมาภิบ าลที่เกี่ย วข้องแต่ล ะด้านมาเป็น ปัจจัยในการวิเคราะห์ ความเสี่ยงของแต่ล ะแผนงาน /
โครงการ โดยควรคานึงถึงปัญหา และอุปสรรคของการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ ซึ่งสัญญาณบ่งชี้อันจะ
นาไปสู่ความเสี่ยงที่แผนงาน/โครงการไม่ประสบความส าเร็จ โดยดูทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็น
ส่วนประกอบในการดาเนินการวิเคราะห์ ดังกล่าว
1. ปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ของส่วนราชการ วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหาร ความรู้/ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทางาน
ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น
2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจสังคม การเมือง กฎหมาย ผู้รับบริการ เครือข่าย เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงต่างๆ อาจพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้าน เช่น
• ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
เกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
เป็ นความเสี่ ยงเนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์ เหตุการณ์ ภายนอกส่ งผลต่อกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ไม่
สอดคล้องกับประเด็น ยุท ธศาสตร์ วิสัยทัศน์ การกาหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน การ
ร่วมมือกับองค์กรอิสระทาให้โครงการขาดการยอมรับโครงการไม่ได้นาไปสู่การแก้ไข การตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ รั บ บริก ารหรื อผู้ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยอย่างแท้ จ ริง หรือเป็น ความเสี่ ยงที่ เกิดขึ้ น จากการตั ด สิ น ใจ
ผิดพลาดหรือนาการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง
• ควำมเสี่ยงด้ำนกำรดำเนินงำน (Operational Risk : O)
เกี่ยวข้องกับประสิทธิภ าพ ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กรกระบวนการ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้ บุคลากร
ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
• ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk : F)
เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่
ถูกต้อง ไม่ เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
ขององค์กร เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น
• ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความ
เสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
รวมทั้ง การทานิ ติกรรมสั ญ ญา การร่างสั ญ ญาที่ไม่ ครอบคลุ มการดาเนินงานในการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงนั้ น
นอกจากส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้วจะต้องนาแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องใน
แต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น
4.1 ด้านกลยุทธ์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และ
การมีส่วนร่วม
4.2 ด้านการดาเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
4.3 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ
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4.4 ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค
ทั้ งนี้ ความเสี่ ย งเรื่ อ งธรรมาภิ บ าลที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการด าเนิ น แผนงาน/โครงการ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามหลั ก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่
1. ประสิทธิผล (Effectiveness)
2. ประสิทธิภาพ (Efficiency)
3. การมีส่วนร่วม (Participation)
4. ความโปร่งใส (Transparency)
5. การตอบสนอง (Responsiveness)
6. ภาระรับผิดขอบ (Accountability)
7. นิติธรรม (Rule of Law)
8. การกระจายอานาจ (Decentralization)
9. ความเสมอภาค (Equity)
องค์ประกอบตำมหลักธรรมำภิบำล
1. หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล ( Effectiveness ) : ผลการปฏิ บั ติ ร าชการที่ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณดาเนิน การ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับกรมอื่น
หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับ ชั้นนาของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ
2. หลักประสิทธิภาพ ( Efficiency ) : การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดี ที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์การ
สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3. หลักการมีส่วนร่วม ( Participation ) : กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทักษะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็น
ที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใน และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
4. หลักความโปร่งใส ( Transparency ) : กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อ
มีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้
5. หลั กการตอบสนอง ( Responsiveness ) : การให้ บริการที่ส ามารถดาเนินการได้ภ ายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
6. หลักภาระรับผิดชอบ ( Accountability ) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่ อเป้ าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับ ผิ ด ชอบนั้ น ควรอยู่ในระดั บที่ ส นองต่อ ความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
7. หลักนิติธรรม ( Rule of Law ) : การใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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8. หลักการกระจายอานาจ ( Decentralization ) : การถ่ายโอนอานาจการตัดสินในทรัพยากร
และภารกิจจากกรมการศาสนา ส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ) และภาค
ประชาชนดาเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใน
และการดาเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียการปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิ ตภาพ เพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของจังหวัดทั้งนี้ การกระจาย
อานาจการตัด สิ น ในที่ ดี บุ ค ลากรต้อ งมีค วามรู้ความสามารถและข้อ มูล สนั บ สนุ น เพื่ อให้ เกิ ดการตัด สิ น ในที่
เหมาะสม
9. หลักความเสมอภาค ( Equity ) : การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดย
ไม่มีการแบ่ งแยกด้านชาย/หญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ
สถานะของบุคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่น ๆ
ขั้นตอนที่ 3

กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสีย่ งเป็ นการวิเคราะห์เพื่อจัดลาดับความเสีย่ ง โดยการประเมินจาก
โอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
• โอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ (Likelihood)
หมายถึง ความถีห่ รือโอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์
ความเสีย่ ง
• ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่
จะ
เกิดขึน้
• ระดับของความเสีย่ ง (Degree of Risk)
หมายถึง สถานะของความเสีย่ งทีไ่ ด้จากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละ
ปั จจัยเสีย่ ง
3.1 เกณฑ์ระดับโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ (Likelihood)
กาหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ
5
4
3
2
1

ระดับโอกาสในการเกิ ดเหตุการณ์ ต่าง ๆ (Likelihood)
โอกาสที่จะเกิ ด
คาอธิ บาย
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดสูงมาก (มากกว่า 80%)
สูง
มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ (61 - 80%)
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบ้างเป็ นบางครัง้ (41 - 60%)
น้อย
อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครัง้ (21 - 40%)
น้อยมาก
แทบไม่มโี อกาสเกิดขึน้ เลย (ไม่เกิน 20%)
3.2 เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบของควำมเสี่ยง (Impact)
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กาหนดเกณฑ์การวิเคราะห์ความรุนแรงของผลกระทบเพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปัจจัยเสี่ยงไว้ 5
ประเภท 5 ระดับ โดยมีประเด็นที่พิจารณา ดังนี้

Impact
Impact
Impact
Impact
Impact

1
2
3
4
5

มูลค่าความเสียหายที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร
ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (จานวนผู้ร้องเรียนต่อระยะเวลาโครงการ)
ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน (กระบวนการ)
3.3 เกณฑ์กำรวิเครำะห์ค่ำระดับควำมเสี่ยง

พิจารณาจากผลกระทบความเสียหาย (Impact Score) และโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงนั้น (Likelihood
Score) โดยเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงจะกาหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วองค์กร โดยใช้แผนภูมิความเสี่ยง
(Risk Matrix) เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน สาหรับค่าระดับความเสี่ยงสามารถคานวณได้ดังนี้
ค่าระดับความเสี่ยง = ค่าคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ ง x ค่าคะแนนของผลกระทบจากความเสี่ยงทีจ่ ะเกิดขึ้น
= Likelihood (L) x Impact ( I )

ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง ( Degree of Risk)

แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Matrix)
กำรจัดลำดับควำมเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะนามาจัดลาดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่
มีผลต่อองค์กร เพื่อพิจารณากาหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สาคัญให้เหมาะสมโดย
พิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ ง และผลกระทบของ
ความเสีย่ งทีป่ ระเมินได้ตามตารางการประเมินความเสีย่ งโดยจัดเรียงตามลาดับ จากระดับสูงมาก สูง ปาน
กลาง ต่า และเลือกความเสีย่ งทีม่ รี ะดับสูงมากและสูง มาจัดทาแผนการบริหารความเสีย่ งในขัน้ ตอนต่อไป

14

ในการประเมิน ความเสี่ย งจะต้อ งมีก ารกาหนด แผนภู มิ ค วำมเสี่ยง (Risk Matrix) ที่ ได้ จากการ
พิจารณาจัดระดับความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ ง (Likelihood) และผลกระทบที่
เกิดขึน้ (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดย
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x
Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็ น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็ น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็ น 4 ส่วน (4 Quadrant) ซึ่ง
ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
(1) ระดับความเสีย่ งต่า (Low) คะแนนระดับความเสีย่ ง 1 – 4 คะแนน ยอมรับความเสีย่ งกาหนด
เป็ นสีเขียว ( )
(2) ระดับความเสีย่ งปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสีย่ ง 5 – 9 คะแนน ยอมรับความ
เสีย่ งแต่มแี ผนควบคุมความเสีย่ ง กาหนดเป็ นสีเหลือง ( )
(3) ระดับความเสีย่ งสูง (High) คะแนนระดับความเสีย่ ง 10 – 15 คะแนน มีแผนลดความเสีย่ ง
กาหนดเป็ นสีสม้ ( )
(4) ระดับความเสีย่ งสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสีย่ ง 16 – 25 คะแนนมีแผนลดและ
ประเมินซ้าหรือถ่ายโอนความเสีย่ ง กาหนดเป็ นสีแดง ( )
ขั้นตอนที่ 4
กำรกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
การกาหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ โดยการกาหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทาได้หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางการบริหารจัดการความ
เสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบความเสี่ ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4
แนวทางหลัก คือ
4.1 กำรยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่
มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดาเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดาเนินการ
ใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดาเนินการใดๆ
4.2 กำรลด/ควบคุม (Reduction) หมายถึง เป็นการปรับปรุงระบบการทางานหรือการออกแบบ
วิธีการทางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
4.3 กำรยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้อง
จัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดาเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุด
ดาเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน การลดขนาด
ของงานที่จะดาเนินการหรือกิจกรรมลง เป็นต้น
4.4 กำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยง (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) คือ ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้
ผู้อื่นได้ เช่น การทาประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน การจ้างบุคคล ภายนอกหรือการจ้างบริษัท
ภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 5

กิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Control Activities)
หลั งจากได้ประเมิน ความเสี่ ยงและกาหนดกลยุทธในการจัดการความเสี่ ยงแล้ว ต้องดาเนิน
มาตรการในการจัดทาแผนบริห ารคงามเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้น
ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสามารถปฏิบัติได้จริง
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5.1 กำรกำหนดมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
1. การกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดีบที่
ยอมรับนั้น ต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดให้มีมาตรการหรือแผนปฏิบัติการดังกล่าว เปรียบเทียบ
กับประโยชน์ที่จะได้รับจากมาตรการหรือแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงนั้นว่าคุ้มค่าหรือไม่ โดยมีเป้าหมาย
3 ประการ คือ
1.1 เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้น ๆ
1.2 เพื่อลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
1.3 เพื่อเปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงให้เป็นในรูปแบบที่องค์กร
หรือหน่วยงานต้องการหรือยอมรับได้
5.2 กำรประเมินผลมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
เมื่ อ ได้ ด าเนิ น การตามมาตรการหรือ แผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ จัด การและควบคุ ม ความเสี่ ย ง
ดังกล่าวแล้วนั้น ผู้ประเมินจะต้องประเมินผลการดาเนินการเพื่อทบทวนว่ามาตรการดังกล่าว มีความพึงพอที่จะ
สามารถควบคุมหรือจัดการลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้หรือไม่ และยังมีความเสี่ยงที่
ยังคงเหลืออยู่หลังการควบคุมอึกเท่าไรที่จะต้องนามาบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินผลของมาตรการ
หรือแผนปฏิบัติการที่ควบคุมนั้น ดังตารางต่อไปนี้
ผลกำรควบคุมที่มีในปัจจุบัน
คำอธิบำย
ดี
การควบคุมในปัจจุบันเพียงพอแล้ว สามารถป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงได้
ปานกลาง
การควบคุ ม ในปั จ จุ บั น ส่ ว นใหญ่ ส ามารถป้ อ งกั น ได้ โดยยั งมี บ างจุด ที่ ยั งไม่
สามารถป้องกันได้
ไม่ดี
การควบคุมในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ ยังคงมีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ได้อยู่ตลอดเวลา
ขั้นตอนที่ 6

ข้อมูลและกำรสื่อสำรด้ำนบริหำรควำมเสี่ยง (Information and Communication)
การสื่อสารและช่องทางการสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
จะช่วยให้บุคลากรสามารถสื่อสารข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและช่วยป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ลงได้ การ
สื่ อ สารให้ บุ ค ลากรของหน่ ว ยงานทุ ก คนทราบ จะต้ อ งมี ก ารสื่ อ สารในรู ป แบบที่ เป็ น ทางการ คื อ ข้ อ มู ล
กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่มีความสาคัญที่ส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานหรือทาให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประเมินฯ / คณะทางานสามารถ
นามาประเมินความเสี่ยงและหามาตรการ/แนวทางในการควบคุมความเสี่ยงต่อไป ซึ่งจะต้องมีการสื่อสารใน
ช่องทางที่หลากหลาย เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จดหมายเวียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร (KM)
เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถง รวมถึงสามารถนาข้อมูลข่าวสารนั้นใช้ให้เป็นประโยชน์
ได้
เพื่อเกิดการผลักดันในการนาแผนบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัด
จึงกาหนดแนวทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทาง / ช่องทาง ดังนี้
➢ เมื่อคณะทางานจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ได้ร่วมมือจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงจังหวัด
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สตูล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แล้วเสร็จ ฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ จะแจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยง
ของจังหวัด ให้บุคลากรของหน่วยงานทุกคนทราบ
➢ น าแผนแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง Website จั งหวัด www.satun.go.th เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร
ตลอดจนหน่วยงานบุคลากรทุกระดับได้รับทราบ และร่วมกันดาเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง
ที่ได้กาหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง
➢ การประชุมชี้แจง
➢ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรเพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
รวมถึงสามารถนาข้อมูลข่าวสารนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
ขั้นตอนที่ 7

กำรติดตำม และเผ้ำระวังควำมเสี่ยงต่ำงๆ (Monitoring)
การกาหนดให้มีการติดตามประเมินผลว่าแต่ละหน่ว ยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการ
จัดการความเสี่ยงที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรการในการปรับปรุง
ความเสี่ย งที่กาหนดไว้เพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิภ าพ ประสิทธิผ ล และมีการปฏิบัติจริงสามารถลดหรือ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนมีการรายงานผลตามกาหนดเวลา
จังหวัดกาหนดให้คณะทางานบริหารความเสี่ยงทุกหน่วยงาน มีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยง
และทบทวนการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยดาเนินการตามมาตรการที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดาเนินงานไปอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตาม และเพื่อ
ประเมิ น คุ ณ ภาพ / ความเหมาะสมขิงวิธีจั ดการความเสี่ ยงว่าบรรลุ ต ามวัตถุป ระสงค์ ห รือไม่ คณะทางานฯ
มีหน้าที่
➢ การประเมินความเสี่ยงและทบทวนการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในกรณีที่ยัง
ไม่ มี ก ารควบคุ ม หรื อ มี ก ารควบคุ ม แล้ ว แต่ ยั ง ไม่ เพี ย งพอที่ จ ะลดความเสี่ ย งนั้ น ให้ อ ยู่ ในระดั บ ยอมรั บ ได้
คณะทางานจะต้องกาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม
➢ สอบทานวิธีบริหารจัดการความเสี่ยง ว่าวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็
ให้ดาเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน
โดยติดตามและรายงานผลให้ฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒ นา
จังหวัด สานักงานจังหวัด) เป็นระยะ ดังนี้
7.1 กำรติดตำมและรำยงำนเป็นรำยครั้ง
สาหรับปี 2556 เกณฑ์ SP7 กาหนดกรอบระยะเวลาในการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนบริห ารความเสี่ย งไว้อย่างน้ อย 2 ไตรมาส (ไม่รวมสรุปประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ) จังหวัดจึง
กาหนดให้หน่วยงานรายงานผล ตามระยะเวลา ดังนี้
ครั้งที่ 1 ข้อมูลรอบ 9 เดือน รายงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2556
ครั้งที่ 2 ข้อมูลรอบ 12 เดือน รายงานภายในวันที่ 25 กันยายน 2556
7.2 กำรติดตำมในระหว่ำงปฏิบัติงำน
หากพบปัจจัยเสี่ยงขึ้นระหว่างดาเนินการ ให้รายงานกรณีเกิดความเสี่ยงที่พบใหม่โดยจัดทา
รายงานตามแบบรายงานผล A6 และ B6 ทันทีเมื่อพบความเสี่ยง เพื่อหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงต่อไป
7.3 กำรประมวลข้อมูลผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง
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ให้ฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัด)
ประมวลข้อมูลผลการดาเนินงานในภาพรวมเสนอคณะกรรมการ / คณะทางานดาเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดสตูล ปี 2556 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
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