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คํานํา
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เปนหนึ่งในเทคนิคและ
วิธีการการบริหารองคการสมัยใหมที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)ใหความสําคัญ เนื่องจากเปนกระบวนการที่ชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ วางแผนและพิจารณาหาแนวทางในการ
ปองกันหรือจัดการกับความเสี่ยงของผูบริหารที่มีความสําคัญตอการบริหาร
เชิงกลยุทธเพื่อสรางภูมิคุมกันและความมั่นคงใหกับองคการ ซึ่งเปนการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหมตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่มุงเนนให
พัฒนา ระบบราชการไทยใหมีประสิทธิภาพเทียบเทามาตรฐานสากล แผน
บริหารความเสี่ยง ป 2553 ของสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน ที่คณะทํางานบริหารความเสี่ยง ไดรวมกันจัดทําขึ้นนี้ เพื่อใหสํานัก
การลูกเสือฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง ใหเปนมาตรฐานในการปฏิบัติ
ใหเกิดสัมฤทธิผลอยางแทจริง
แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงคตามความคาดหวังได
ก็ตอเมื่อไดมีการนําแผนฯ นี้ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมของแตละ
กลุม/ฝาย ที่จะใหความรวมมือในการนําไปดําเนินการตอและหวังเปนอยาง
ยิ่งวาแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเปนประโยชนแกการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ที่เกี่ยวของทุกระดับ รวมทั้งเปนประโยชนตอการพัฒนางานของ
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ตอไป

คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมา

การบริหารงานขององคกรทุกประเภท ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตางมีวัตถุประสงค
บางประการ เชน เพื่อคุณภาพการศึกษา เพื่อสรางผลกําไร เพื่อการใหบริการประชาชน เปนตน ไมวาจะ
กําหนดวัตถุประสงคไวเชนใดก็ตาม การบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวนั้น ก็ตองประสบกับความเสี่ยง ( Risk)
อยูเสมอ ซึ่งอาจปรากฏในลักษณะที่แตกตางกันออกไป เชน นโยบายการเงิน ทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยี
การเมือง ความเสี่ยงเปนภาวะคุกคาม ปญหา อุปสรรคหรือการสูญเสียโอกาส ซึ่งจะมีผลทําใหองคกร
ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว หรือกอใหเกิดผลเสียหายตอองคกร ทั้งในดานกลยุทธ การ
ปฏิบัติงาน การดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ประเด็นสําคัญในเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยง คือ ความ
ไมแนนอน (Uncertainty) ของผลลัพธถึงแมบางทานอาจจะใหคําอธิบายวา
ความเสี่ยงกอใหเกิดเฉพาะ
ผลที่ติดตามมาทั้งในเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได และหากสามารถบริหารความเสี่ยงไดอยางถูกตองแลว ความ
เสี่ยงจะกอใหเกิดโอกาสและนําไปสูนวัตกรรมได ตัวอยางเชน โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิคส
(EGovernment) ถึงแมวาอาจมีความเสี่ยงเขามาเกี่ยวของคอนขางมาก
แตหากสามารถควบคุม
ความเสี่ยงไดแลว จะชวยกอใหเกิดโอกาสในการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานและการใหบริการ
ประชาชนอยางมาก ความเสี่ยงเปนเรื่องประกอบกันระหวางองคประกอบอยางนอย 2 สวน คือ โอกาสที่
นาจะเกิดขึ้นของสิ่งที่ไมพึงประสงค กับผลกระทบที่ตามมา
ประโยชนที่พึงไดรับจากการที่องคกรมีการ
บริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสมจะเปนการสนับสนุนกลยุทธและแผนงาน ชวยในการบรรลุจุดประสงค
เขาใจภัยคุกคามของโครงการ การปฏิบัติงานในองคกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําใหแนใจวาอยูในภาวะ
ควบคุมได สนับสนุนใหมีการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง นอกเหนือจากนั้นทําใหมีการสื่อสารกันในองคกร
มากขึ้น ความสัมพันธก็ดีขึ้นตามมา
ผลโดยรวมจะชวยใหองคกรมีชัยชนะตอคูแขง ถาองคกร
นั้นยอมรับระดับความเสี่ยง
โดยสรุปความเสี่ยง (
Risk) เปนสิ่งที่มนุษยทุกคนไมอาจหลีกเลี่ยงบางอยางเปนเรื่องที่มี
ความจําเปน ซึ่งวิธีเดียวที่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได คือ การไมทําอะไรเลย แตก็หมายความวา จะไม
สามารถบรรลุผลอะไรไดเชนกัน การบริหารความเสี่ยงเปนกระบวนการเชิงระบบเพื่อระบุ ประเมิน ควบคุม
และสื่อสารความเสี่ยงตาง ๆ ที่มีผลตอชีวิต ทรัพยสิน ที่มีผลกระทบโดยตรงตอการ
บริหารอุปสรรค ความไมแนนอนและโอกาสที่จะเกิดอยางมีประสิทธิผล การบริหารความเสี่ยงองคกรโดยรวม
เปนการผสมผสานของการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด ใหครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง
องคกรใหมีความคิดมองไปขางหนาไดรับการสนับสนุนและมีสวนรวมของผูบริหารและบุคลากรในองคกรนั้น ๆ
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สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ตระหนักและเห็นความสําคัญของการบริหาร
ความเสี่ยง จึงไดมีการจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงของสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
เพื่อบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินการตาง ๆ โดยลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่
จะทําใหเกิดความเสียหาย เพื่อใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่
สามารถยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมาย
ตามภารกิจหลักของสํานักฯ และเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปน
สําคัญ
วิสัยทัศน
พันธกิจ

เปนองคกรที่เสริมสรางและพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหเปนคนดีของสังคม
1. เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
2. ปกปอง คุมครองสิทธิและความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
3. พัฒนาการบริหารงานและบุคลากรขององคกรใหปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร
1. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนนักศึกษาโดยผานกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด ปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรม
2. สรางกลไกและเครือขายในการปกปองคุมครองสิทธิและความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
3. พัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4. เพิ่มศักยภาพของบุคลากรใหปฏิบัติงานทันตอการเปลี่ยนแปลง
เปาประสงค

กลยุทธ

1. นักเรียน นักศึกษาไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม โดยผานกระบวนการลูกเสือ ยุว
กาชาด อยางจิรงจัง
2. สิทธิและความประพฤตินักเรียนนักศึกษาไดรับการปกปองคุมครองอยางเสมอภาคและทั่วถึง
3. องคกรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานทันตอการเปลี่ยนแปลง

1. จัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยผานกระบวนการลูกเสือ
และยุวกาชด
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2. ปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
3. สรางและพัฒนาเครือขายเฝาระวังสิทธิและความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
ทั่วประเทศ
4. สงเสริมสนับสนุนและประสานเครือขายลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีและหลักธรรมาภิบาลมาใช
ปฏิบัติงาน
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
7. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติของบุคลากรแบบมุงเนนผลงานและทํางานเชิงรุก
8. สรางฐานความรูใหมในการทํางานตามภารกิจ
นโยบายบริหารความเสี่ยงของสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
เพื่อใหการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรสําคัญของสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ ดวยการมีระบบบริหารความเสี่ยงที่สามารถลดปจจัยเสี่ยงของการดําเนินงานให
อยูในระดับที่ยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได จึงกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
สํานักการลูกเสือ
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังนี้
1. ใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรแบบบูรณาการ อยางเปนระบบและตอเนื่อง
ตาม แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน งบประมาณ
พ.ศ.2553
2. ใหมีการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงแกหนวยงานและผูเกี่ยวของใหเขาใจสามารถนํา
แผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสม
3. ใหมีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามเงื่อนไขที่กําหนด
โดยมีการทบทวนและปรับปรุงการดําเนินการทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานอยาง
สม่ําเสมอ
5. ใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ
วัตถุประสงคในการบริหารความเสี่ยง
1. เพื่อใหผลการดําเนินงานของสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
2. เพื่อใหเกิดความตระหนัก และเขาใจถึงความเสี่ยงดานตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสวนราชการ
และมีวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่สามารถยอมรับได
3. เพื่อมีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อใหมีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง
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นิยามความเสี่ยง
1. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ/การกระทําใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณ
ที่ไมแนนอนและจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความ
ลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดตั้งสวนราชการ และเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
2. ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนการดําเนินงานตาง ๆ โดยลดมูลเหตุแตละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายเพื่อใหระดับของความ
เสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่สามารถรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบได
อยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553 ของสวนราชการเปนสําคัญ
3. ความเสี่ยงในการบริหารองคกร หมายถึง เหตุการณที่ไมมีความแนนอนที่อาจเกิดขึ้น
และสงผลกระทบในดานลบตอการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร
4. ความเสี่ยงในแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คือ เหตุการณใด ๆ ที่
อาจเกิดภายใตสถานการณที่ไมแนนอน และสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ที่เปนตัวเงินและไมเปนตัว
เงิน) หรือความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
5. ปจจัยเสี่ยง หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทําใหไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว
6. การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การคาดคะเนหรือคํานวณโอกาสที่จะเกิดมูลเหตุที่
นําไปสูความเสียหาย เพื่อใหทราบถึงความสําคัญของความเสี่ยงที่แตกตางกัน และใชในการพิจารณากําหนดจุด
ควบคุมความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ
7. กิจกรรมควบคุม หมายถึง กระบวนการปฏิบัติที่ทุกคนในองคกรรวมกันพิจารณากําหนดขึ้น
เพื่อสรางความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน
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บทที่ 2
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ความเปนมาของการบริหารความเสี่ยง
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน มีเหตุผลและความจําเปนในการจัดทําระบบ
บริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. เพื่อปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 หมวดที่ 3 มาตรา 9 (1) กําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา
2. เพื่อปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 255
3 ระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่กําหนดใหสวนราชการตองมีการวิเคราะหและ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงาน กพร. ไดกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร SP7
“SP7 : สวนราชการตองมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO
เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินแผนงาน/โครงการที่สําคัญซึ่งตอง
ครอบคลุมความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล”
สวนราชการตองมีการวิเคราะหและบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตรให
ครบถวนทุกประเด็นของสวนราชการ โดยคัดเลือกแผนงาน /โครงการที่สําคัญและมีผลกระทบสูงตอการบรรลุ
ความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตรที่ไดรับงบประมาณ อยางนอยประเด็นยุทธศาสตรละ 1 แผนงาน/โครงการ
มาดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจสงผลกระทบตอความสําเร็จหรือ
การบรรลุเปาหมายของแผนงาน/โครงการสวนราชการตองมีขั้นตอนการดําเนินการ หลักเกณฑในการวิเคราะห
ประเมินและจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO
(Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) คือ
1. การกําหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
2. การระบุความเสี่ยงตางๆ (Event Identification)
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
4. กลยุทธที่ใชในการจัดการกับแตละความเสี่ยง (Risk Response)
5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
6. ขอมูลและการสื่อสารดานบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
7. การติดตามผลและเฝาระวังความเสี่ยงตางๆ (Monitoring)
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ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
การกําหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยง ดวยการกําหนดวัตถุประสงคการดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงและพิจารณาเลือกแผนงาน/โครงการที่จะนํามาบริหารความเสี่ยง โดยมุงเนน
โครงการที่สําคัญและมีผลกระทบตอการบรรลุผลสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตรที่ไดรับงบประมาณซึ่งเปน
โครงการที่มีความสอดคลองกับกลยุทธในประเด็นยุทธศาสตรและไดรับงบประมาณสูงเปนลําดับแรก
ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง (Event Identification)
ในการวิเคราะหเพื่อระบุความเสี่ยง ใหนําความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินแผนงาน/โครงการมาเปนปจจัยในการวิเคราะหความเสี่ยง เพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) ไดแก
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการ ตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
สวนราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศ
เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทาง ยุทธศาสตรและเปาประสงค
ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผลและ
พัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการ ตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให
องคการสามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนได
เสียทุกกลุม
3. หลักการมีสวนรวม (Participation) : กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสว นได
สวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/
ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจและรวม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา
4. หลักความโปรงใส (Transparency) : กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงได
เมื่อมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชน
สามารถรูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได
5. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดและสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการ
ของประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง
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6. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่สนองตอความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ
7. หลักนิติธรรม (Rule of Law) : การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการ
บริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย
8. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) : การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ
ทรัพยากรและภารกิจจากสวนราชการสวนกลาง ใหแกหนวยการปกครองอื่น (ราชการบริหารสวนทองถิ่น) และ
ภาคประชาชนดําเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของสวนราชการ
ทั้งนี้การกระจายอํานาจการตัดสินใจที่ดีบุคลากรตองมีความรูความสามารถและขอมูลสนับสนุนเพื่อใหเกิดการ
ตัดสินใจที่เหมาะสม
9. หลักความเสมอภาค (Equity) : การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน
โดยไมมีการแบงแยกดาน ชาย/หญิง ถิ่นกําหนด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและ
อื่นๆ
เมื่อไดวิเคราะหและระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาลแลว ใหพิจารณาวาความเสี่ยง
ดังกลาวสอดคลองกับความเสี่ยงประเภทใด โดยประเภทของความเสี่ยงแบงเปน 4 ดาน คือ
ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) เกี่ยวของกับการบรรลุเปาหมายและ พันธ
กิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ และ
เหตุการณภายนอกสงผลตอกลยุทธที่กําหนดไวไมสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร /วิสัยทัศน หรือเกิดจากการ
กําหนดกลยุทธที่ขาดการมีสวนรวมจากภาคประชาชนหรือการรวมมือกับองคกรอิสระทําใหโครงการขาดการ
ยอมรับและโครงการไมไดนําไปสูการแกไขปญหาหรือการตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการหรือผูมี
สวนไดสวนเสียอยางแทจริงหรือเปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนําการตัดสินใจมาใช
อยางไมถูกตอง
ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายใน
องคกร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช /บุคลากร/ความเพียงพอของขอมูลสงผลตอ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ
ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F) เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณและการเงิน เชน การบริหารการเงินไมถูกตอง ไมเหมาะสม ทําใหขาดประสิทธิภาพและไมทัน
ตอสถานการณ หรือเปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเงินขององคกร เชน การประมาณการงบประมาณไม
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เพียงพอและไมสอดคลองกับขั้นตอนการดําเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห
การวางแผน การควบคุมและการจัดทํารายงานเพื่อนํามาใชในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลาว
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : Cเกี่ยวของกับ
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบตางๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมชัดเจนความไม
ทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การราง
สัญญาที่ไมครอบคลุมการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยง โดยระบุโอกาสของการเกิดความเสี่ยงวาจะกอใหเกิดความเสียหายใน
ระดับใด และเมื่อเกิดความเสี่ยงขึ้นแลวสงผลกระทบถึงใครบาง ในระดับเทาใดซึ่งกําหนดใหหนวยงานคัดเลือก
ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงขึ้นบอยๆ และเมื่อเกิดความเสี่ยงขึ้นแลวมีความรุนแรงของผลกระทบระดับ
สูงสุด
ขั้นตอนที่ 4 กลยุทธในการจัดการความเสี่ยง (Risk Response)
กลยุทธที่ใชสําหรับจัดการแตละความเสี่ยง
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง : ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุดยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนําไปสูเหตุการณที่เปนความเสี่ยง
การควบคุมความเสี่ยง : พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางสวน
ของกิจกรรมหรือโครงการที่นําไปสูเหตุการณที่เปนความเสี่ยง รวมถึงลดความนาจะเปนที่เหตุการณ
ที่เปน
ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น
การยอมรับความเสี่ยง : หากทําการวิเคราะหแลวเห็นวาไมมีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่
เหมาะสม เนื่องจากตนทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกวาประโยชนที่จะไดรับ อาจตองยอมรับความเสี่ยงแตควรมี
มาตรการติดตามอยางใกลชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
การถายโอนความเสี่ยง : ยกภาระในการเผชิญหนากับเหตุการณที่เปนความเสี่ยงและการจัดการ
ความเสี่ยงใหผูอื่น
ขั้นตอนที่ 5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
หลังจากไดประเมินความเสี่ยงและกําหนดกลยุทธในการจัดการความเสี่ยงแลว จึงดําเนินการ
กําหนดกิจกรรมหรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยงใหหมดไปหรือลดลงในระดับที่ยอมรับได
โดยกิจกรรมที่กําหนดตองเปนกิจกรรมที่หนวยงานยังไมเคยปฏิบัติหรือเปนกิจกรรมที่กําหนดเพิ่มเติม
จากกิจกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติอยูแลวแตไมสามารถควบคุมความเสี่ยงได นอกจากนี้ยังตองกําหนดระยะเวลาที่ใช
ในการดําเนินการแตละกิจกรรม ตลอดจนหนวยงานผูรับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน
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ขั้นตอนที่ 6 ขอมูลและการสื่อสารดานการบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
ขอมูลและการสื่อสารดานการบริหารความเสี่ยง ดวยการกําหนดชองทางการสื่อสารขอมูล
ดานการบริหารความเสี่ยงใหกลุมเปาหมายตั้งแตผูบริหารคณะทํางานจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง
ตลอดจนบุคลากรของหนวยงานไดรับทราบขอมูลทางชองทางตางๆ เชน เว็บไซต หนังสือเวียน แผนพับ
การจัดประชุมชี้แจง เปนตน
ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและเฝาระวังความเสี่ยง (Monitoring)
การติดตามและเฝาระวังความเสี่ยง ดวยการกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลวา แตละ
หนวยงานมีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงที่กําหนดไวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอเพื่อให
เกิดความมั่นใจวามาตรการในการปรับปรุงความเสี่ยงที่วางไวเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
และมีการปฏิบัติจริง สามารถลดหรือปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนมีการรายงานผลตามกําหนดเวลา
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บทที่ 3
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนมีแนวทางการบริหารความเสี่ยง เปนไปตามแผนภูมิดังนี้

5. รายงานขอมูล และสรุปผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง

4. สํานักฯ พิจารณาและสรุปงานที่อยูในความรับผิดชอบ
(ดําเนินการตามแผน)

*ผูบริหารและมีทีมงาน
สนับสนุนแตละกลุมงาน

3. จัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงของสํานักฯ

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงของสํานักการลูกเสือฯ

1. แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
ของสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
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แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน กับแผนบริหารความเสี่ยง

วิสัยทัศน

“เปนองคกรเสริมสรางและพัฒนานักเรียนนักศึกษาใหเปนคนดีของสังคม ”

พันธกิจ

ยุทธศาสตร

แผนบริหารความเสี่ยง

53

แผนบริหารความเสี่ยง ป 2553 หนา

บทบาท หนาที่ของผูที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง
1. ผูบริหารระดับสูง ทําหนาที่กําหนดนโยบายและแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานการ
บริหารความเสี่ยงและกํากับดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
2. คณะกรรมการอํานวยการ ทําหนาที่กําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
ของการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักของสํานักอํานวยการ อํานวยการ เสนอแนะ ใหความเห็นและคําปรึกษา
ในการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของสํานัก รวมทั้งผลักดัน ติดตาม กํากับ ประเมินผลและแกไขปญหา
อุปสรรคตางๆ ในการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของสํานักอํานวยการ
3. คณะทํางานบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่ทบทวนและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
สํานักอํานวยการ ประจําปงบประมาณ 2553 ประสานงานใหแตละกลุมงานดําเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนฯ และรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงของสํานักอํานวยการ ตอคณะกรรมการอํานวยการทราบ
4. ผูบริหารระดับกลุมงาน ทําหนาที่ศึกษา ทําความเขาใจกับการบริหารความเสี่ยง
ใหความรูกับบุคลากรในหนวยงานและจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงในหนวยงาน รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
5. บุคลากรในสํานักอํานวยการ ทําหนาที่ทํา ความเขาใจและดําเนินการตามแผน
การบริหารความเสี่ยง
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ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดใหสวนราชการตองมีการ
วิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ตามหลักเกณฑการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร SP 7 โดยใหคัดเลือกแผนงานหรือโครงการ
ที่สําคัญและมีผลกระทบสูงตอการบรรลุความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตรที่ไดรับงบประมาณอยางนอย
ประเด็นยุทธศาสตรละ 1 แผนงานหรือโครงการมาดําเนินการบริหารความเสี่ยง
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได
ดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring
Organization of the Tread way Commission)

ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยง
วัตถุประสงคการดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
เพื่อใหโครงการสําคัญที่มีนัยสําคัญตอการบรรลุความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตรสามารถ
ดําเนินการไดบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไว ซึ่งจะสงผลใหบรรลุความสําเร็จตามกลยุทธ เปาประสงคของประเด็น
ยุทธศาสตร

53

แผนบริหารความเสี่ยง ป 2553 หนา

การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนํามาพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยง
ของสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ปจจัยการพิจารณา

เกณฑการใหคะแนน
2

1

3

1. สอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตร

ไมสอดคลองกับกลยุทธ
และเปาประสงคใน
ประเด็นยุทธศาสตร

สอดคลองกับกลยุทธ
หรือเปาประสงค
อยางใดอยางหนึ่งใน
ประเด็นยุทธศาสตร

สอดคลองกับกลยุทธ
และเปาประสงคใน

2. งบประมาณที่ไดรับใน
ปงบประมาณ พ.ศ.
2553 (เงินทุกประเภท)

ไดรับงบประมาณสูงเปน
ลําดับ 3 หรือต่ํากวา

ไดรับงบประมาณสูง
เปนลําดับ 2

ไดรับงบประมาณสูง
เปนลําดับ 1
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จากตารางการวิเคราะหผลปรากฏยุทธศาสตรทั้ง 4 ยุทธศาสตรจะมีโครงการที่ไดคาคะแนน
ความสําคัญของโครงการสูงสุด คือเทากับ 6 ในแตละประเด็นยุทธศาสตรมาบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
แนวทางของ SP 7 ไดแก
1. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาโดยผาน
กระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรม
 โครงการที่พิจารณามาดําเนินการบริหารความเสี่ยง คือ โครงการชุมนุมยุวกาชาด
สวนกลางและสวนภูมิภาพ ป 2553
๏ วัตถุประสงคของโครงการ :
1. เพื่อเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดรับความรู และประสบการณจากการเขา
รวมงานชุมนุมยุวกาชาด
2. เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทยใหเกิดแกสมาชิกยุวกาชาดอันจะ
กอใหเกิดความพอเพียงและความสงบรวมเย็นของประเทศชาติในอนาคต
3.เพื่อพัฒนาเยาวชนรุนใหมในดานการใชสติปญญา กลาคิด กลาพูด กลาแสดงออก
และสรางสรรคสิ่งดี ๆ ใหสังคม โดยยึดมั่นประชาธิปไตย
4. เพื่อใหรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนไมหมกมุนกับสิ่งเสพติดรวมทั้งการทะเลาะ
วิวาทระหวางกัน
5. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมยุวกาชาดใหประชาชนทั่วไปไดเขาใจและ
ยอมรับ
๏ เปาหมาย : มียุวกาชาดรวมงานชุมนุม 10,000 คน
๏ ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามขั้นตอน
2. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : สรางกลไกและเครือขายในการปกปอง คุมครองสิทธิและความ
ประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
 โครงการที่พิจารณามาดําเนินการบริหารความเสี่ยง คือ โครงการเฝาระวังความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
๏ วัตถุประสงคของโครงการ :
1. เพื่อใหความรู ความเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง ประพฤติปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
2. เพื่อคุมครองปองกันนักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติไมเหมาะสมกับสภาพและ
วัย
3. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา มีสมรรถภาพที่ดีทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ
และสังคม
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๏ เปาหมาย : เฝาระวังประสานปฏิบัติงานรวมกับเครือขายเพื่อคุมครองนักเรียน นักศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล และสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 1-12 รวม
จํานวน 149 ครั้ง
๏ ตัวชี้วัด : รอยละ 70 ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสามารถบริหารจัดการสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียน นักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ประเด็นยุทธศาสตรที่3 : องคกรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล
 โครงการที่พิจารณามาดําเนินการบริหารความเสี่ยง คือ โครงการประขุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
๏ วัตถุประสงคของโครงการ :
1. เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจและมีสวนรวมในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสํานักใหบรรลุเปาหมาย
2. เพื่อประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน
๏ เปาหมาย : บุคลากรสํานักการลูกเสือฯ (ระดับ 5)
๏ ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
4. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
: บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทันตอการเปลี่ยนแปลง
 โครงการที่พิจารณามาดําเนินการบริหารความเสี่ยง คือ โครงการพัฒนาและสงเสริม
ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สป. กิจกรรมที่ 1 การ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมของบุคลากรในการปฏิบัติงานศูนยเสมารักษ ประจํา สํานักบริหาร
ยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 1- 12
๏ วัตถุประสงคของโครงการ :
1. เพื่อใหบุคลากรของสํานักมีความรู ความเขาใจในบทบาทและอํานาจหนาที่ของ
สํานักตามพระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบและประกาศที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณปจจุบันไดอยาง
ถูกตอง
2. มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม ตลอดจรพัฒนาสมรรถนะ
ของตนเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการ
3. เพิ่มพูนความรู ความเขาใจ และทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถนําไปประยุกตใช
และพัฒนาการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและประสบการณ ตลอดจนเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีซึ่งกันและกัน
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๏ เปาหมาย : บุคลากรของสํานักการลูกเสือฯ ประจําสํานักบริหารยุทธศาสตรและ บูรณา
การการศึกษาที่ 1- 12 (ระดับ 5)
๏ ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการจัดโครงการพัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพการ
ทํางานของบุคลากร
ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงตาง ๆ
เปนการกําหนดกิจกรรมของโครงการทั้ง 4 โครงการดังกลาวในแตละยุทธศาสตร
ที่จะดําเนินการนํามาระบุความเสี่ยง ตามมิติธรรมาภิบาล 9 องคประกอบ ไดแก ประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ ตอบสนอง รับผิดชอบ โปรงใส มีสวนรวม กระจายอํานาจ นิติธรรม เสมอภาค
ความหมายองคประกอบตามหลักธรรมาภิบาล
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานใน
ระดับชั้นนําของประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทาง
ยุทธศาสตร และเปาประสงคที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการ
ติดตาม ประเมินผล และพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการ ตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ใหองคการ
สามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงาน และระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวน
เสียทุกคน
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึง ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการ
ของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้น ควรอยูในระดับที่สนองตอความคาดหวังของ
สาธารณะ รวมถึงการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ
5. หลักความโปรงใส (Transparency) : กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงได
เมื่อ มีขอสงสัย และสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชน
สามารถรูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตาง ๆ และสามารถตรวจสอบได
6. หลักการมีสวนรวม (Participation) : กระบวนการที่ขาราชการ ปะชาชนและผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็น
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ที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา
7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) : การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ
ทรัพยากรและภารกิจ จากสวนราชการสวนกลาง ใหแกหนวยการปกครองอื่น (ราชการบริหารสวนทองถิ่น) และ
ภาคประชาชน ดําเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของ สวน
ราชการ ทั้งนี้การกระจายอํานาจการตัดสินใจที่ดี บุคลากรตองมีความรูความสามารถและขอมูลสนับสนุน
เพื่อใหเกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) : การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ในการ
บริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย
9. หลักความเสมอภาค (Equity) : การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน
โดยไมมีการแบงแยกดาน ชาย/หญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอื่น ๆ
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเสี่ยง
หลักเกณฑการใหคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (X) และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)
เพื่อจัดลําดับความสําคัญความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง
ประเด็นที่พิจารณา
ความรุนแรงของผลกระทบ

(X)

มูลคาความเสียหาย

X1

1 = นอยมาก

2 = นอย

3 = ปานกลาง

4 = สูง

5 = สูงมาก

< 5 แสนบาท

5 แสน –

> 1.5 – 2 ลาน
บาท

> 2 ลานบาท

1 ลานบาท

> 1 – 1.5 ลาน
บาท

60 %- 80%

40 %- 60%

20 %- 40%

< 20%

กระทบเฉพาะ
ผูเกี่ยวของ
โดยตรงทั้งหมด
และผูอื่น
บางสวน

กระทบ
เฉพาะ
ผูเกี่ยวของ
โดยตรง
ทั้งหมดและ
ผูอื่นมาก

ผลการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ / ผูมีสวนไดสวนเสีย

X2

> 80%

จํานวนผูรับบริการที่ไดรับความเสียหาย
/ จํานวนผูมีสวนไดสวนเสียที่ไดรับ
ผลกระทบ

X3

กระทบเฉพาะ
ผูเกี่ยวของ
โดยตรงบางราย

จํานวนผูรองเรียน (ตอระยะเวลา
โครงการ)

X4

นอยกวา 1 ราย

1 – 5 ราย

6 – 10 ราย

11 – 15 ราย

มากกวา 15
ราย

ผลกระทบตอภาพลักษณของหนวยงาน

X5

นอยมาก

X6

1 ขาวตอเดือน

ปานกลาง
3 ขาวตอเดือน

สูง
4 ขาวตอเดือน

สูงมาก

ขาวสารจากสื่อมวลชนในเชิงลบ

นอย
2 ขาวตอเดือน

กระทบเฉพาะ
กระทบเฉพาะ
ผูเกี่ยวของ
ผูเกี่ยวของ
โดยตรงเปนสวน โดยตรงทั้งหมด
ใหญ
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ประเด็นที่พิจารณา

1 = นอยมาก
เดือดรอน
รําคาญหรือ
ระดับนอยมาก

2 = นอย
บาดเจ็บ
เล็กนอยหรือ
ระดับนอย

3 = ปานกลาง
บาดเจ็บตอง
รักษาทางการ
แพทยปาน
กลาง

4 = สูง
บาดเจ็บสาหัส
หรือระดับสูง

5 = สูงมาก

อันตรายตอชีวิตและระดับความ
ปลอดภัย

X7

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

(Y)

ระเบียบและคูมือปฏิบัติ

Y1

การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบของ
ผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานอื่นๆ

Y2

ทุกสัปดาห

ทุก 2 สัปดาห

ทุก 1 เดือน

ทุก 3 เดือน

ทุก 6 เดือน

การอบรม / สอนงาน / ทบทวนการ
ปฏิบัติงาน

Y3

ทุกเดือน

ทุก 3 เดือน

ทุก 6 เดือน

ทุก 1 ป

มากกวา 1 ป

ความถี่ในการเกิดความผิดพลาดการ
ปฏิบัติงาน (เฉลี่ย: ป/ครั้ง)

Y4

5 ป / ครั้ง

2 – 3 ป / ครั้ง

1 ป / ครั้ง

1 – 6 เดือน /
ครั้ง

1 เดือน / ครั้ง
หรือมากกวา

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ (ความถี่ในการ
เปลี่ยนแปลง)

Y5

5 ป / ครั้ง

4 ป / ครั้ง

3 ป / ครั้ง

2 ป / ครั้ง

1 ป / ครั้ง
(เกิดแนนอน)

มีทั้ง 2 อยาง
มีอยางใดอยาง
และมีการปฏิบัติ หนึง่ และมีกืาร
ตาม
ปฏิบัติตาม

มีทั้ง 2 อยาง แต มีอยางใดอยาง
หนึง่ หรือไมถือ
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติ
อยางใดอยาง
หนึ่งหรือไมถือ
ปฏิบัติ

อันตรายถึง
ชีวิตหรือ
ระดับสูงมาก

ไมทั้ง 2 อยาง

ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดกลยุทธที่ใชในการจัดการความเสี่ยง
กลยุทธที่ใชสําหรับจัดการแตละความเสี่ยง มีดังนี้
๏ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง : ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนําไปสูเหตุการณที่เปนความเสี่ยง
๏ การควบคุมความสูญเสีย : พยายามลดความเสี่ยง โดยการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางสวนของกิจกรรมหรือโครงการที่นําไปสูเหตุการณที่เปนความเสี่ยง รวมถึงลดความ
นาจะเปนที่เหตุการณที่เปนความเสี่ยงจะเกิดขึ้น
๏ การรับความเสี่ยงไวเอง : หากทําการวิเคราะหแลว เห็นวาไมมีวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากตนทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกวาประโยชนที่จะไดรับ อาจตอง
ยอมรับความเสี่ยง แตควรมีมาตรการติดตามอยางใกลชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
๏ การถายโอนความเสี่ยง : ยกภาระในการเผชิญหนากับเหตุการณที่เปนความ
เสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงใหผูอื่น
นําความเสี่ยงที่ไดวิเคราะหตามมิติธรรมาภิบาลมาประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจากความเสี่ยงใน
แตละประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวของ ปรากฏวาผลการวิเคราะหความเสี่ยงสอดคลองกับความเสี่ยงดานการ
ดําเนินการและดานการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดการประเมินความเสี่ยง ดังนี้
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การจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง
การจัดทําแผนภูมิความเสี่ยงเพื่อชวยใหสามารถตัดสินใจวางแผนบริหารไดอยาง
เหมาะสม และสามารถเห็นภาพวาเมื่อรวมทุกปจจัยเสี่ยงแลว ปจจัยเสี่ยงใดควรไดรับการจัดการกอนหลัง
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ไดพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิด
เหตุการณ (Likelihood) และระดับผลกระทบ(Consequent/Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ไดนําผลที่
ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงตอสวน
ราชการ วากอใหเกิดความเสี่ยงในระดับใด (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ x ผลกระทบที่
เกิดจากความเสียหาย (Likelihood x Consequent)) ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปนแผนภูมิ
ความเสี่ยง(Risk Profile) โดยใชเกณฑในการแบง ดังนี้
1. ระดับความเสี่ยงต่ํา (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง < หรือ = 3 คะแนน หมายถึง
ระดับที่ยอมรับไดโดยไมตองควบคุมความเสี่ยง ไมตองมีการจัดการเพิ่มเติม
2. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 4 – 9 คะแนน หมายถึง
ระดับที่พอยอมรับได แตตองมีการควบคุมเพื่อปองกันไมใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับที่รับไมได
3. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 10 – 16 คะแนน หมายถึง ระดับ
ที่ไมสามารถยอมรับได โดยตองจัดการความเสี่ยงเพื่อใหอยูในระดับที่รับได
4. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน หมายถึง
ระดับที่ไมสามารถยอมรับได จําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยงใหอยูระดับที่ยอมรับไดทันที
โดยสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กําหนดให คะแนนประเมินความเสี่ยง
ที่จะตองนํามาดําเนินการจัดการความเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 คือความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง
สูง ตั้งแต 15 ขึ้นไปสวนปจจัยเสี่ยงที่มีระดับต่ํากวา 15 ถือวามีความเสี่ยงคอนขางต่ํา ไมนํามาดําเนินการ
จัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนบริหารความเสี่ยง ป 2553
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ของสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ป 2553
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y)
หมายเหตุ : * กําหนดให S แทนประเด็นยุทธศาสตรตามประเด็นยุทธศาสตรของสํานัก การลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ดังนี้
S1 คือ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
S2 คือ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
S3 คือ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
S4 คือ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
ขั้นตอนที่ 6 ขอมูลและการสื่อสารดานบริหารความเสี่ยง
เมื่อคณะทํางานบริหารความเสี่ยงฯ ไดรวมกันจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานัก
การลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินการ หลักเกณฑในการวิเคราะห ประเมินและจัดการความเสี่ยง ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
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ตามมาตรฐาน COSO แลว ฝายเลขานุการฯ จะดําเนินการเสนอขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง
และกําหนดชองทางการสื่อสารใหบุคลากรและผูเกี่ยวของทราบเกี่ยวกับแผนฯ ดังนี้
1. จัดทําหนังสือเพื่อแจงเวียนแผนใหแตละกลุมทราบและดําเนินการ
2. แจงในที่ประชุมคณะทํางานและกําชับใหผูแทนแตละกลุมงานดําเนินการตามแผน
3. เผยแพรประชาสัมพันธทางเว็บไซตของสํานัก
ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและเฝาระวังความเสี่ยง
แนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามผล เปนการติดตามผลภายหลังจากไดดําเนินการตามแผนการบริหารความ
เสี่ยงแลว เพื่อใหมั่นใจวา แผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลตอ
ความสําเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยง รวมถึงคาใชจายของการ
ควบคุม มีความเหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง โดยมีเปาหมายในการติดตามผล คือ
1. เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง
ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ไดมีการดําเนินการไปแลว วาบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการบริหาร
ความเสี่ยง หรือไม
2. เปนการตรวจสอบความคืบหนาของมาตรการควบคุมที่มีการทําเพิ่มเติมวาแลวเสร็จ
ตามกําหนดหรือไม สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
สํานักการลูกเสือฯ ไดกําหนดแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติงานใน 2 ลักษณะ คือ
1. การประเมินผลระหวางการปฏิบัติงาน ( Ongoing Monitoring) โดยจะประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามวากระบวนงานตาง ๆ ไดมีการดําเนินการตาม
มาตรการ/ กิจกรรมควบคุมที่ไดกําหนดไวหรือไม และสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น
ไดหรือไม หรือมีเหตุการณ/สถานการณความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ไดคาดการณไว จะได
นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทํางานบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับแผนบริหารความ
เสี่ยงและดําเนินการปรับแกไขไดอยางทันทวงที โดยความถี่ในการติดตามประเมินผลจากกิจกรรม
ควบคุมเปนรายไตรมาสและในกรณีพิเศษหากพบวามีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสําคัญ อาจจัดใหมีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนกรณีพิเศษก็ได
2. การประเมินผลโดยการรายงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ไดกําหนดไว โดยคณะกรรมการ
จะประเมินผล ดังนี้
- มีการปฏิบัติตามมาตรการ/ กิจกรรมควบคุมที่ไดกําหนดไวอยางครบถวนสมบูรณ
หรือไม
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- การปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมนั้น สามารถลดความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลหรือไม
- มีขอบกพรองหรือสถานการณใด ๆ ที่มีผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยงที่ควร
ไดรับความสนใจ แกไข หรือปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นหรือไม
จากนั้นคณะทํางานบริหารความเสี่ยงจะเสนอรายงานการประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อนําผลการประเมินที่ไดไปปรับปรุงการจัดทําระบบบริหาร
ความเสี่ยงในปตอ ๆ ไป ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุมคายิ่งขึ้น และเสนอตอผูอํานวยการสํานัก
การลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เพื่อทราบและพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรตอไป
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักการลูกเสือฯ ที่สามารถใชในการควบคุมกิจกรรม
และกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ โดยลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหาย เพื่อให
ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่สามารถยอมรับได ประเมินได ควบคุม
ได และตรวจสอบไดอยางมีระบบ
2. การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสํานัก
การลูกเสือฯ บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไว
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บทสรุป
ระบบการบริหารความเสี่ยงนอกจากจะชวยใหการบริหารงานในองคกรเกิดประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้นแลว ยังสามารถประยุกตใชกับงานทุกอยางไดตั้งแตโครงการใหญไปจนถึงงานขนาดเล็ก
ในชีวิตประจําวัน การตระหนักถึงความผิดพลาด และเตรียมแผนรองรับกอนที่จะเกิดขึ้นยอมดีกวาการ
แกปญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งอาจจะตัดสินใจผิดพลาดและไมทันตอเหตุการณ ทําใหประสบความลมเหลว
หรืออาจทําใหเสียคาใชจายและทรัพยากรโดยไมจําเปน
ประกอบดวย

องคกร

สําหรับปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงนั้น
1. การสนับสนุนอยางจริงจังและแข็งขันจากผูบริหารระดับสูง
2. การมีทมี งานที่เขาใจระบบและไมยอทอตออุปสรรคในการขับเคลื่อนระบบใหทั่วทั้ง
3.
4.
5.
6.

การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเขากับโครงสรางระบบงานเดิม
การนําการบริหารความเสี่ยงไปใชเปนตัวชี้ใหเห็นถึงโอกาสและการปรับปรุงระบบงาน
สรางตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรองคกร
การสื่อสารถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลใหทั่วทั้งองคกร

แตทั้งนี้ในองคกรก็อาจมีขอจํากัด ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินการบริหารความเสี่ยงทั่ว
ทั้งองคกรไมบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค เชน
1. การตัดสินใจของฝายบริหาร โดยใชดุลยพินิจที่ผิดพลาด
2. การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไมปฏิบัติตามระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรที่
กําหนดไว
3. เหตุการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอกหรือเกิดเหตุการณ
พิเศษที่ไมไดคาดมากอน
4. การทุจริตในหนวยงาน ในกรณีบุคลากรในหนวยงานรวมมือกันทําการทุจริต
5. ตนทุนคาใชจายเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ได บางครั้งผูบริหารตองยอมรับใน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เมื่อพิจารณาเห็นวาตนทุนคาใชจายที่เสียไปในการปองกันความเสี่ยงมากกวา
ผลตอบแทนที่ได
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ภาคผนวก
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คําสั่งสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ที่ ๑๔ /๒๕๕๓
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานบริหารความเสี่ยง สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
-----------------------ดวยสํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มิติที่ ๔
ดานการพัฒนาองคการ ใหทุกสวนราชการมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม
กระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดโอกาสหรือมูลเหตุที่ทําใหเกิดความเสียหายอันจะสงผลกระทบตอ
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เพื่อใหการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน สําเร็จเรียบรอย สามารถดําเนินการไดอยางเปนระบบ มีระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต อยูในระดับที่ยอมรับได ประเมินไดและควบคุมได สามารถตรวจสอบไดอยางเปนระบบ
จึงแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานบริหารความเสี่ยงสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ดังนี้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๑. ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ประธานกรรมการ
๒. หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการลูกเสือ กรรมการ
๓. หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนายุวกาชาด กรรมการ
๔. หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน กรรมการ
๕. หัวหนาศูนยเสมารักษ กระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
๕. หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป กรรมการและเลขานุการ
๖. นางภัทรวิภา จันทบูรณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๗. นางสาวกอแกว อกอุน กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. กําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน
๒. เสนอแนะ ใหคําปรึกษาในการดําเนินงาน
๓. กํากับ ติดตาม ประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในการดําเนินการ
/คณะทํางาน...
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- ๒คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
๑. นายทองพูล จันทบูรณ ประธานคณะทํางาน
๒. นางสาวเปลงศรี ปนพล รองประธานคณะทํางาน
๓. นางสาวกิ่งโพยม บุษบงค คณะทํางาน
๔. นางสาวสกุลวรา ชื่นคา คณะทํางาน
๕. นางขนิษฐา ครามศรี คณะทํางาน
๖. นายอํานาจ สายฉลาด คณะทํางาน
๗. นายสุวรรณ ปลายแกน คณะทํางาน
๘. นายพีรพงษ ออนหวาน คณะทํางาน
๙. นางพัชนี นาคะนาท คณะทํางาน
๑๐. นางสรอยทอง พรพัฒนาจิรพันธ คณะทํางาน
๑๑. นางสุธินี ขาวออน คณะทํางาน
๑๒. นางดรุณี ปองเปยม คณะทํางาน
๑๓. นายนพดล เลี้ยงเจริญทรัพย คณะทํางาน
๑๔. นายอรุณ ศรีวรนารถ คณะทํางาน
๑๕. นางสุวัฒนา ธรรมประภาส คณะทํางาน
๑๖. นางวันทนา ผลผะกา คณะทํางาน
๑๗. นางสาวนพรัตน เชื้อวงค คณะทํางาน
๑๘. นางสาวยุพิน ปนประดับ คณะทํางาน
๑๙. นางภัทรวิภา จันทบูรณ คณะทํางานและเลขานุการ
๒๐. นางสาวกอแกว อกอุน คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ.
มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
๑. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน โดย
ใหมีการระบุความเสี่ยงและวิเคราะหปจจัยเสี่ยง ที่สงผลกระทบหรืออาจสรางความเสียหาย ในทุกดาน
ทุกประเด็นยุทธศาสตร จัดทําหลักเกณฑในการประเมินความเสี่ยง และจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะห
และประเมินความเสี่ยงนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก
๒. ประสานใหมีการสื่อสารและทําความเขาใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงของสํานัก
/๓.ประสานใหมี...
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-๓๓. ประสานใหมีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและสรุปผลการดําเนินงาน
เสนอตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๔. จําทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตมแผนบริหารความเสี่ยง โดยใหมีขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแผนบริหารความเสียงตอผูอํานวยการสํานัก
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายศุภกร วงศปราชญ)
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
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