๑๕
แผนบริหารความเสีย่ งของ สจร.ทหาร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประเภทของ
วัตถุประสงค์การ
บริหารความเสี่ยง
พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจการปฏิบตั ิราชการของส่วนราชการใน บก.ทท.
ส่วนราชการใน บก.ทท. การตรวจการปฏิบตั ิ
O
ปฏิบัตงิ านได้ถูกต้อง
ราชการของส่วน
ตามระเบียบแบบแผน
ราชการมีความ
ของทางราชการ
ผิดพลาด
ประเด็นยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์

ความเสี่ยง

พัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนให้มมี าตรฐานเป็นที่ยอมรับ
การสืบสวนสอบสวน
การสืบสวนสอบสวน
O
ปฏิบัตไิ ด้ตามมาตรฐาน
ปฏิบัตไิ ด้ไม่ครบตาม
กระบวนการยุตธิ รรม
ขั้นตอนหรือวิธกี าร
สาคัญอืน่ ของ
มาตรฐานกระบวนการ
ยุติธรรม

หลักธรรมาภิบาล

การประเมินความเสี่ยง
ค่าความ
โอกาส ผลกระทบ
เสี่ยง

การ
ตอบสนอง
ความเสี่ยง

กิจกรรมการควบคุม

แผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

งบประมาณ

ห้วงเวลา
ดาเนินการ

ระดับความเสี่ยงที่คาดว่าจะลดลง
โอกาส

ผลกระทบ

ค่าความเสี่ยง

หน่วยรับผิดชอบ

ประสิทธิผล

5

3

15

ลดความเสี่ยง

- จัดการความรูด้ ้านการ
ตรวจการปฏิบตั ิราชการและ
ระเบียบต่างๆ
- จัดปฐมนิเทศ
- จัดปัจฉิมนิเทศ

- อบรมให้ความรู้ผตู้ รวจ
ราชการของ สจร.ทหาร
- จัดปฐมนิเทศผู้ตรวจก่อน
การตรวจ
- จัดปัจฉิมนิเทศผูต้ รวจ
หลังสิ้นสุดการตรวจ
ประจาปีงบประมาณ
ตัวชีว้ ัด : ร้อยละของ
จานวนผู้ตรวจราชการมี
ความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบการปฏิบตั ิราชการ
ร้อยละ 90 ขึน้ ไป

ร้อยละ 100

ต.ค.59 –
ก.ย.60

1

1

1

กตส.สจร.ทหาร

ประสิทธิภาพ
ความโปร่งใส
นิตธิ รรม

1

4

4

ลดความเสี่ยง

ดาเนินกระบวนการสืบสวน
สอบสวนเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนตามมาตรฐาน
กระบวนการยุตธิ รรม เป็น
ธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้

ดาเนินการสืบสวน
สอบสวนตามมาตรฐาน
ของกระบวนการยุตธิ รรม
และระเบียบ บก.ทท.ว่า
ด้วยการสืบสวนสอบสวน
ในหน้าที่ สจร.ทหาร พ.ศ.
2552
ตัวชีว้ ัด : ร้อยละจานวน
เรื่องของการสืบสวน
สอบสวนที่ปฏิบตั ิได้ตาม
มาตรฐานกระบวนการ
ยุติธรรม

ร้อยละ 100

ต.ค.59 –
ก.ย.60

1

1

1

กสส.สจร.ทหาร

4

12

ลดความเสี่ยง

- ปรับแผนการตรวจให้
เหมาะสม
- กากับ ดูแลอย่างใกล้ชิด

- จัดทาแผนการตรวจ และ
จัดผู้ตรวจให้สมบูรณ์
ตัวชีว้ ัด : ร้อยละของส่วน
ราชการที่มีผลการตรวจอยู่
ในเกณฑ์ดี ขึน้ ไป

ร้อยละ 80

ต.ค.59 –
ก.ย.60

2

1

2

กตส.สจร.ทหาร

4

12

ลดความเสี่ยง

พัฒนากระบวนการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรองการ
ปฏิบัตริ าชการของ บก.ทท.

- แต่งตั้งคณะทางาน
ติดตามประเมินผลตนเอง
ตามคารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการ
- ทาแผนการติดตามโดย
ปรับวงรอบให้เหมาะสม
ล่วงหน้า
ตัวชีว้ ัด : จานวนครั้งที่
สามารถส่งรายงานการ
ประเมินผลตนเองตามคา
รับรองการปฏิบตั ิราชการ
ได้ทนั ตามกรอบเวลาที่
กาหนด

ก่อน 4 วันทา
การ

ต.ค.59 –
ก.ย.60

2

1

2

กตส.สจร.ทหาร

พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจการปฏิบตั ิตามมาตรการประหยัดการใช้พลังงานของส่วนราชการใน บก.ทท.
ส่วนราชการใน บก.ทท. ไม่สามารถไปตรวจการ
O
ประสิทธิผล
3
ลดการใช้พลังงานได้
ใช้พลังงานได้ทกุ หน่วย
การตอบสนอง
ตามนโยบายของ
ตามแผนการตรวจที่
ภาระรับผิดชอบ
ผู้บังคับบัญชา
กาหนด
พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการของ บก.ทท.
ส่วนราชการ บก.ทท.
หน่วยรับผิดชอบไม่
O
ประสิทธิผล/
มีผลการปฏิบัตริ าชการ
สามารถส่งรายงานการ
ประสิทธิภาพ
ตามคารับรองการ
ประเมินผลตนเองตาม
ปฏิบัตริ าชการของ บก. คารับรองการปฏิบัติ
ทท. ภายใต้กรอบเวลา
ราชการได้ทันตามเวลา
ที่กาหนด
ที่กาหนด

3

๙
ตารางที่ 1.1 การระบุความเสีย่ งและปัจจัยเสีย่ ง
ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเภทความเสี่ยง

หลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยง

สาเหตุ/ปัจจัยความเสี่ยง

พัฒนาประสิทธิภาพการ
ตรวจการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการใน
บก.ทท.
พัฒนากระบวนการ
สืบสวนสอบสวนให้มี
มาตรฐานเป็นทีย่ อมรับ

O

ประสิทธิผล

การตรวจการปฏิบัติ
ผู้ตรวจการปฏิบัติราชการยัง
ราชการของส่วนราชการ ขาดความเชี่ยวชาญ ความ
มีความผิดพลาด
ชานาญในเรื่องที่ทาการตรวจ

O

ประสิทธิภาพ
ความโปร่งใส
นิติธรรม

การสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติได้ไม่ครบตาม
ขั้นตอนหรือวิธกี ารสาคัญ
อื่นของมาตรฐาน
กระบวนการยุติธรรม

พัฒนาประสิทธิภาพการ
ตรวจการปฏิบัติตาม
มาตรการประหยัดการใช้
พลังงานของส่วนราชการ
ใน บก.ทท.
พัฒนากระบวนการ
ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคา
รับรองการปฏิบตั ิ
ราชการของ บก.ทท.

O

ประสิทธิผล
การตอบสนอง
ภาระรับผิดชอบ

O

ประสิทธิผล/
ประสิทธิภาพ

- การปฏิบัติไม่ครบตาม
ขั้นตอนมาตรฐานของ
กระบวนการยุติธรรม
- ปัจจัยภายนอกได้แก่ สภาพ
ภูมิอากาศ สถานการณ์ด้าน
การเมือง คู่กรณีไม่มาตามนัด
ไม่สามารถไปตรวจการ ผู้ตรวจไม่สามารถไปตรวจการ
ใช้พลังงานได้ทกุ หน่วย ใช้พลังงานได้ตามแผน
ตามแผนการตรวจที่
เนื่องจากปัจจัยภายนอก
กาหนด
ได้แก่ สถานการณ์ด้าน
การเมือง, สภาพภูมิอากาศ
หน่วยรับผิดชอบไม่
หน่วยรับผิดชอบในการ
สามารถส่งรายงานการ ติดตามไม่ปฏิบตั ิตามแผนงาน
ประเมินผลตนเองตามคา ที่กาหนด
รับรองการปฏิบตั ิ
ราชการได้ทันตามเวลาที่
กาหนด

คาอธิบาย/เหตุผลในการระบุ
ความเสี่ยง
หน่วยรับการตรวจยังคงปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการกาหนด
เพื่อควบคุมการสืบสวน
สอบสวนให้ได้ตามมาตรฐาน
กระบวนการยุติธรรม โปร่งใส
เป็นธรรม ตรวจสอบได้
หน่วยยังคงมีการใช้พลังงาน
สิ้นเปลืองเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดบางตัวต้องใช้เวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
การดาเนินการตามขั้นตอน
นานกว่าห้วงเวลาที่กาหนด

๑๐

ตารางที่ 1.2 ความเสี่ยงหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน บก.ทท.
2. พัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนให้มมี าตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2. พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดการใช้พลังงานของส่วนราชการใน บก.ทท.
3. พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ บก.ทท.
หลักธรรมาภิบาล
ความเสี่ยง
การตรวจการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการขาดประสิทธิภาพ
การสืบสวนสอบสวนปฏิบัติได้ไม่ครบตาม
ขั้นตอนหรือวิธกี ารสาคัญอื่นของ
มาตรฐานกระบวนการยุติธรรม
ไม่สามารถไปตรวจการใช้พลังงานได้ทุก
หน่วยตามแผนการตรวจที่กาหนด
หน่วยรับผิดชอบไม่สามารถส่งรายงาน
การประเมินผลตนเองตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการได้ทันตามเวลาทีก่ าหนด

ภาระ
การ
รับผิดชอบ/
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ตอบสนอง สามารถ
ตรวจสอบได้



นิติธรรม





การกระจาย
อานาจ

มีส่วนร่วม/
การมุ่งเน้น
ฉันทามติ

คุณธรรม/
จริยธรรม







ความ
เปิดเผย/
โปร่งใส










