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บันทึกข้อความ

-

ส่วนราซการ สปช■ทหาร (สบท.สปซ■ทหาร โทร. ๐ ๒๕๗๕ ๖๕๖๓. โทร.ทหาร ๕๗๒๑๗๙๙)____________
ที่ กห ๐๓ ๐๘ /$ไ ^ ^ ' ______________________ วันที่ ^ ft" ธ.ค.๖๐ _________________________
เรื่อง ขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของ บก.ทท. ไ]ระจำใ'!งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑____________________
เรียน

ผบ.ทสส.

อ้างถึง ๑. ข่าวราชการทหาร สปช.ทหาร ที่ กห ๐๓๐๘/๓๕๒๔ ลง ๒๗ พ.ย.๖๐
๒. คำสั่ง ทท. (เฉพาะ) ที่ ๒ ๑๖/๖๐ ลง ๑ ต.ค.๖๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย

แผนบริหารความเสี่ยงของกองบัญ ชาการกองทัพ ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๑. สปช.ทหาร ขออนุม ัต ิแ ผนบริห ารความเสี่ย งของ บก.ทท. ป ระจำปีง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ และให้ส ่ว นราชการใน บก.ทท. ที่เกี่ย วข้อ ง ดำเนิน การตามแผนบริห ารความเสี่ย งฯ

๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ การบริห ารความเสี่ย ง เป็น การดำเนิน การเพื่อ ให้ก ารบริห ารจัด การภาครัฐ เป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีก าว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที่ด ี พ.ศ.๒๕๔๖ และสอดคล้อ ง
ตามแนวทางที่ สำนัก งาน ก.พ.ร. กำหนด โดยเป็น กลไกในการป้อ งกัน ความเสีย หายที่อ าจเกิด ขึ้น ทำให้
การบริห ารจัด การขององค์ก ารมีก ารตัด สิน ใจที่ด ี มุ่ง เน้น ความสำคัญ เชิง ยุท ธศาสตร์ต ามวิส ัย ทัศ น์ข องหน่ว ย
และสร้างความมั่น ใจในการดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด
๒.๒ สปซ .ทหาร ได ้จ ัด ป ระช ุม ค ณ ะก รรม ก ารบ ริห ารค ว าม เส ี่ย งข อ ง บ ก.ท ท .
เพื่อ ร่ว มวิเคราะห์แ ละจัด ทำแผนบริห ารความเสี่ย งของ บก.ทท. เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖ ๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒
สปช.ทหาร รายละเอีย ดตามอ้างถึง ๑ และนำข้อ มูล จากผลการประชุม คณะกรรมการฯ มาจัด ทำแผนบริห าร
ดวามเสี่ย งให้เชื่อ มโยงกับ ประเด็น ยุท ธศาสตร์แ ละเป้า ประสงค์ต ามแผนปฏิบ ัต ิร าขการประจำปี บก.ทท.
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๓. ข้อพิจารณา
๓.๑ แผ น บ ริห าร ค ว าม เส ี่ย งข อ ง บ ก.ท ท . ป ระ จ ำป ีง บ ป ระ ม าณ พ .ศ .๒ ๕ ๖๑
เป็น เครื่อ งมือ สำคัญ เพื่อ ให้ บก.ทท. สามารถดำเนิน การได้ส ำเร็จ ตามแผนยุท ธศาสตร์ เนื่อ งจากได้ก ำหนด
วัต ถุป ระสงค์แ ละวิธ ีจ ัด การความเสี่ย งที่เชื่อ มโยงกับ ประเด็น ยุท ธศาสตร์แ ละเป้า ประสงค์ต ามแผนปฏิบ ัต ราชการประจำปี บก.ทท. เพื่อ จัด การให้ค วามเสี่ย งอยู่ใ นระดับ ที่ย อมรับ ได้ หากส่ว นราชการใน บก.ทท.
ที่เกี่ย วข้อ งสามารถดำเนิน การตามกิจ กรรมการควพุม ความเสี่ย งตามแผนบริห ารความเสี่ย งฯ ได้ครบถ้วน
ทำให้ก ารปฏิบ ัต ิร าชการของ บก.ทท. ในภาพรวมมีป ระสิท ธิภ าพบรรลุต ามเป้าหมายที่ก ำหนด ซึ่ง สปซ.ทหาร
จะรวบรวมรายงานผลการดำเนิน การตามแผนบริห ารความเสี่ยงๆ นำเรียน ผบ.ทสส. เพื่อกรุณาทราบต่อไป
/ ๓.๒ การอนุมัติ.
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-

๓.๒ การอนุม ัต ิต ามเรื่อ งนี้ อยู่ใ นอำนาจ ผบ.ทสส. ซึ่ง มอบให้ เสธ.ทหาร สั่ง การและ
ทำการแทนในนาม ผบ.ทสส. ตามอ้างถึง ๒ ผนวก ๔ ข้อ ๑๑
๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการ ดังน ี้
๔ ๑ อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๑
๔๒ ส่วนราชการใน บก.ทท. ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงชอง บก.ทท.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๑
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติตามข้อ ๔
พล.ท.
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๒. ตาราง แผนบริห ารความเสี่ย งของ กองบัญ ขาการกองทัพ ไทย (Risk Matrix) ประจำปีง บประมาณ พ.ศ.๒๕โ๖๑

เป๋าประสงค์

ความเสี่ยง

อันดับ
ความเส์ยง

ประ๓ท
ความเสี่ยง

หลัก
ธรรมาภ๊บาล

การประเมํนความเสี่ยง
โอกาส

ผล
กระทบ

ค่า
ความเสี่ยง

การตอบสนอง
ความเสี่ยง

กิจกรรมการควบคุม

แผนงาน/โครงการ/
ตัวซี้วัด

ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะลดลง
เป๋าหมาย

งบประมาณ

ดำเนินการ

โอกาส

ผล
กระทบ

ค่า
ความเสี่ยง

หน่วย
รับผดขอบ

ประเดนยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดพูนสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
มความปลอดภัย
สูงสุด

๑. การร่วม
สนับสบุนถวาย
ความปลอดภัย
ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานและ
‘ขั้นตอนที่กำหนด

๖

0

หลัก
ประสิทธิภาพ

๒

๕

๑๐

ลดความเสยง

พัฒนาขีดความสามารถ
การถวายความปลอดภัย
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ร้อยละของการสนับสบุน
การถวายความปลอดภัย
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระบรมวงศาบุวงศ์
ดำเนันการตามมาตรฐาน
ที่กำหนด

ร้อยละ
๑๐๐

ต.ค.๖๐
ถึง
ก.ย.๖๑

๑

๕

๕

ศรภ.

สถาบัน
พระมทากษัตริย์
ได้รับการเทิดทูน
อย่างสม
พระเกียรติ

๒.กำลังพลและ
ประขาขน
ขาดความรับร้
และเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจกรรม
เทิดพระเกียรติ

๓

0

ภาระ
รับผิดขอบ

๓

๔

๑๒

ลดความเสี่ยง

จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ
และประซาสัมพันธ์
เผยแพร่พระราซกรณยกจเพอสราง
จ๊ตสำนึกให้กับ
กำลังพลและประซาซน

ร้อยละของความสำเร็จ
ในการประขาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ร้อยละ
๑๐๐
(๒๑ งาน)

ต.ค.๖๐
ถึง
ก.ย.๖๑

๑

๔

๔

กร.ทหาร

การสร้างเครอข่าย
ทศนคตทดตอความ
จงรักภักดและเทิดทน
สถาบันพระมVTไกษัต่ริย์

ร้อยละขององค์ประกอบ
ของกิจกรรมการสร้าง
เครึอข่ายเยาวขน
ป๋องกันมิให้มืการ
ล่วงละเมิดสถาบัน

ร้อยละ
๑๐๐

ต.ค.๖๐
ถึง
ก.ย.๖๑

๑

๔

๔

กร.ทหาร

%

การประเมินความเสี่ยง

เงาประสงค์

ความเสี่ยง

อันดับ
ความเสี่ยง

ประเภท
ความเสี่ยง

หลัก
ธรรมาภํบาล

0

0

ระดับความเส์ยงทีคาดว่าจรลดลง
การตอบสนอง
ความเสี่ยง

กิจกรรมการควบคุม

โอกาส

ผล
กระทบ

ค่า
ความเส์ยง

หลัก
ประสิทธิภาพ

๔

๔

๑๖

ลดความเสยง

- การเตรึยมความ
พร้อมๆ
จัดทำแผนปฏิบ้ต
การ(Action Plan)
- การประทุมตํดตาม
เร่งรัดกำกับดูแล
อย่างใกล้ขีด

หลัก
ประสิทธิภาพ

๔

๓

๑๒

ลดความเสี่ยง

- จัดประชุมให้ความรู้
ประชุมเขีงปฏึบ้ตการ
จัดทำร่าง
Application Report
- ประชุมติดตาม
รณาการผลในใน
แต่ละหมวด
- ซักซ้อมแนวทาง
การปฏิบ้ต (ถ้าผ่าน
รอบการพิจารณา
ขั้นที่ ๒ Application
Report)

แผนงาน/โครงการ/
ตัวขี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ห้วงเวลา
ดำเนํนการ

หน่วย

ผล
กระทบ

ค่า
ความเสี่ยง

รบผดขอบ

โอกาส

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันประเทศ
’บก.ทท. มึความ
พร้อมและ
ขีดความสามารถ
ในการ
อำนวยการร่วม
ในการป้องกัน
ประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ

๓. การเด่รึยมความ
พร้อมของ บก.ทท.
ในบทบาทความ
รับผิดซอบในการ
ป้องกันประเทศ
ไม่เใ!เนไปตามแผน
ที่กำหนด

๒

บก.ทท. เฟ้น
องค์การที่มีขีด
สมรรถนะสูง
(HPO) ยกระดับ
สู่มาตรฐานสากล

๔. การจัดทำ
Application
Report เพื่อเสนอ
‘ขอรับรางวัลการ
บร๊หารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)
ในหมวดเป้าหมาย
ขาดความครบถ้วน
สม\เรณ์

๔

%

ร้อยละความสำเร็จของ
การเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันประเทศ
(๗ ด้าน ได้แก่
ด้านกำลังพล
ด้านการข่าว
ด้านยุทธการ
ด้านการส่งกำลังบำรุง
ด้านกิจการพลเรึอน
ด้านการสี่อสาร
ด้านปลัดบัญขี)
จัดทำรายงาน
Application Report
เสนอขอรับรางวัล
การพัฒนาคุณภาพ
การบรึหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ของ
บก.ทท. หมวด ๒, ๓
และหมวด ๖

ร้อยละ ๙๖

ต.ค.๖๐
ถึง
ก.ย.๖๑

๒

๔

๘

ยก.ทหาร
กรม สธร.ๆ

ผ่านเกณฑ์
ส่ง
Application
Report
หมวด ๒, ๓
และ ๖

ต.ค.๖๐
ถึง
ก.ย.๖๑

๒

๔

d

ยก.ทหาร
กร.ทหาร
สปข.ทหาร
กรม สธร.ๆ

การประเมินความเสียง
เป๋าประสงค์

ความเสียง

อันดับ
ความเสียง

ประเภท
ความเสียง

หลัก
ธรรมาภ๊บาล

โอกาส

ผล
กระทบ

ค่า
ความเสียง

ระดบความเสยงทคาดวาจะลดลง
การตอบสนอง
ความเสียง

แผนงาน/โครงการ/
ตวขวด

เป๋าหมาย

๘ พนที่

งบประมาณ

ห้วงเวลา
ดำเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การรัก ษาความมั่น คงของรัฐ
สามารถ

๔. การดาเนินการ

สนับสบุนงาน

ด้านการข่าว

รักษาความ
มั่นคงของรัฐ

ภาระ

พัฒนางานด้านข่าว

จำนวนพื้นที่เป๋าหมาย

รับผิดขอบ

ตอบสนองผู้รับบริการ

ที่ดำเนินการด้านการ

ในพื้นที่เป๋าหมาย

(ถูกต้อง รวดเร็ว

ข่าวในพื้นที่ จขต. ได้

ไม่บรรลุเป๋าหมาย

ทัน เวลา และเป็น

สำเร็จ

ตามที่1ดัรับ

ระบบ)

มอบหมาย

๑. การวางแผน
เตรียมการตามจำนวน
เป๋าหมาย
๒. การจัดตั้ง
มอบหมายให้
แหล่งข่าวรวบรวม
ข่าวสารตามเป๋าหมาย

๓. การวเคราะห์
ข่าวสารและเป๋าหมาย
๔. การดำเนิน
กรรมวธและผลิต
ข่าวครบตามจำนวน
เป๋าหมาย
๔. การนำไปใขั
ประโยขน์

ต.ค.๖๐
ถึง
ก.ย.๖๑

โอกาส

ผล
กระทบ

ค่า
ความเสียง

หน่วย
รบผดชอบ

การประเมินความเสี่ยง
ฟ้าประสงค์

ความเสี่ยง

อันดับ
ความเสยง

ประเภท
ความเสี่ยง

หลัก
ธรรมาภิบาล

โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะลดลง

ค่า
ความเสี่ยง

การตอบสนอง
ความเสยง

กิจกรรมการควบคุม

แผนงาน/โครงการ/
ตวซวด

เป๋าหมาย

งบประมาณ

ห้วงเวลา
ดำเนินการ

หน่วย

โอกาส

ผล
กระทบ

ค่า
ความเสี่ยง

รบผดขอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริม สร้างความร่วมมีอด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ
ประเทศเพอน
บ้านประเทศ
สมาชิกอาเขิยน
มิตรประเทศ
และองค์การ
ระหว่างประเทศ
ให้ควานร่วมมือ
และสนับสบุน
กิจการทางทหาร
ของ บก.ทท.

๖. ประเทศ
สมาชิกในกรอบ
ADMM-Plus
ใม่เห็นขอบร่าง
รปจ. และ
แนวความคิด
ในการฝ็ก เบึ๋องจาก
ขาดความครบล้วน
และใม่ทันเวลา

๗

0

มุ่งเน้นฉันทา
มติ

๓

๓

๙

ลดความเสยง

กำหนดวัตถุประสงค์
ที่มิความซัดเจนประชุมและสัมมนา
‘ของคณะทำงาน
(EWG on CT)
ฝ่ายไทย

ความสำเร็จของการ
ดำเนินการซอง
คณะทำงานผู้เขี่ยวขาญ
ด้านการต่อต้านการ
ก่อการร้ายสากล
ฝ่ายไทยในกรอบ
ADMM-Plus และ
หน่วยงานที่เกี่ยวซ้อง

จัดทำร่า3
กรอบ
แนวความคิด
ในการฝิก
ร่วมในปี ๖๒
และร่าง
รปจ.ๆให้
กห.สปจ.
และประเทศ
สมาใเก
พิจารณา
ให้ความ
เห็นซอบ

ต.ค.๖๐
ถง
ก.ย.๖๑

๒

๓

๖

ศตก.

๓

๔

๑๒

ลดความเสี่ยง

- มิการประซาคม

ร้อยละซองจำนวน
แผนงานในการพัฒนา
ประเทศ ประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ประสบ
ความสำเร็จตามฟ้าหมาย
ผลผลิต และผลการ
สำรวจความพึงพอใจ
ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ

ต.ค.๖๐
ถึง
ก.ย.๖๑

๒

๕

๘

นทพ.

%

ประพนยุท ธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒ นาประเทศเพื่อ ความมั่น คงและการข่วยเหลือ ประขาชน
ประขาขนใน

๓1. การดำเนินงาน

พื้นทีเพื่อความ

ไม่เปีนไปตาม

- การสร้างการรับรู้

มั่นคงในส่วน

แผนงานในการ

และการมิส่วนร่วม

ที บก.ทท.

พัฒนาประเทศ

การดำเนินงานตาม

รับผิดขอบ

ประจำปี

แผนงานพัฒนา

มศุผภาพซวต

พ.ศ.๒(£๖๑

ประเทศ

ทีดีขนิ

และผลการสำรวจ

๕

ร

การตอบสนอง

มิการควบคุม

ความพึงพอใจ

กำกับดูแล ตรวจเยี่ยม

ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๕

โดยคณะผู้บังคับบัญซา

๑๐๐
และผลการ
สำรวจความ
พึงพอใจ
รอยละ ๘๕

ผอ.กพร.สบท.สปข.ทหาร

