รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไตรมาสที่ 2/2562
สาเหตุ

การควบคุมที่มีอยู่

S1 ผลการดาเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายของแผน
1. ขาดระบบการติดตามผล
จัดทาแผนการติดตามผลการ
การดาเนินงานที่มี
ดาเนินงานเป็นระยะๆ และ
ประสิทธิภาพ
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
2. กาหนดกลยุทธ์หรือ
เป้าหมายไม่สอดคล้องกับ
การดาเนินงานของสถาบัน
3. บุคลากรขาดความ
ตระหนักและไม่ให้
ความสาคัญ
4. ระบบสารสนเทศไม่รองรับ
การติดตามประเมินผลทุกมิติ

แผนจัดการความเสี่ยง

ผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 2

1. จัดทาแผนการติดตามผลการดาเนินงาน 1. จัดทาแผนการติดตามแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการการ
เป็นระยะๆ และรายงานผลให้ผู้บริหาร
ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนระดับสถาบัน
ทราบเพื่อเป็นการเร่งรัดการดาเนินงาน 2. ดาเนินการแล้วเสร็จ
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3. กาลังดาเนินการจัดประชุมเพื่อหาความต้องการ
2. ทุกส่วนงานมีการจัดทาแผนการ
ของแต่ละสานักเพื่อนาผลที่ได้มาพัฒนาระบบ
ดาเนินงานเชิงรุก เพื่อติดตามการ
e-office ของ สคช. ในเดือนเมษายน 2562
ดาเนินงานให้บรรลุตามแผนงาน
3. จัดทาระบบการติดตามและประเมินผล
ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือ
กาหนดแล้วเสร็จ :
1) ม.ค. 62
2) ธ.ค. 61
3) ก.ย. 62
ผู้รับผิดชอบ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

การประเมินความเสี่ยง ระดับ
โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง
3
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สาเหตุ

การควบคุมที่มีอยู่

แผนจัดการความเสี่ยง

S2 จานวนกลุ่มผู้เข้ารับการประเมินจริงที่ สคช.กาหนด ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
1. ขาดระบบการติดตามผล
1. มีการติดตามและรายงาน 1. มีการติดตามและรายงานผลเสนอต่อ
การดาเนินงานที่มี
ผลเสนอต่อผู้บริหาร เป็น
ผู้บริหารเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพ
ระยะๆ
2. ทุกส่วนงานมีการจัดทาแผนการ
2. กาหนดกลยุทธ์หรือ
2. ทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร
ดาเนินงานเชิงรุก เพื่อติดตามการ
เป้าหมายไม่สอดคล้องกับ
เป้าหมาย และงบประมาณ
ดาเนินงานให้บรรลุตามแผนงาน
การดาเนินงานของสถาบัน 3. มีแผนการสร้างการรับรู้ของ 3. จัดทาแผนการสร้างการรับรู้ของสถาบัน
3. คนในอาชีพไม่เข้ามาสูร่ ะบบ สถาบัน
กาหนดแล้วเสร็จ :
การประเมินเนื่องจากไม่เห็น
1) ก.ย. 62
ความสาคัญในการเข้ารับ
2) ต.ค. 61
การประเมินและไม่รู้จัก
3) ม.ค. 62
สถาบันฯ
ผู้รับผิดชอบ : สานักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ
1-4 สานักส่งเสริมระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
สานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
O1 ลดอัตราการลาออกของเจ้าหน้าที่
1. โครงสร้างของเจ้าหน้าที่
ทบทวนวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติ
1. ทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อวาง
2. สวัสดิการต่างๆ
และความสามารถของ
ตาแหน่งงานและคุณสมบัติให้เหมาะสม
3. ความก้าวหน้าของสายงาน พนักงานวางตาแหน่งงานและ 2. จัดทาระเบียบสวัสดิการเจ้าหน้าที่ฉบับใหม่
คุณสมบัติให้เหมาะสม
3. จัดทา Employee Engagement
4. ปรับปรุงระบบการบริหารบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 2

การประเมินความเสี่ยง ระดับ
โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง

1. อยู่ระหว่างดาเนินการตามแผนและติดตามผล
เสนอให้ผู้บริหารทราบเป็นอย่างน้อยเดือนละครั้ง
2. ดาเนินการแล้วเสร็จ
3. ดาเนินการจัดทาแผนการสร้างการรับรู้ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
ดาเนินการตามแผน
ผลการดาเนินงาน : เป้าหมาย 35,500 คน
- ผู้เข้ารับการประเมินจานวน 19,144 คน อ้างอิง
จากระบบฐานข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.พ. 62
- ผู้เข้ารับการประเมินจานวน 29,085 คน อ้างอิง
จากระบบฐานข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 62
เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 28.00
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1. ดาเนินการทบทวนโครงสร้างใหม่แล้วเสร็จลง
วันที่ 29 พ.ย. 61 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างปรับชื่อ
ตาแหน่งเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างที่ปรับ
ใหม่ดังกล่าว
2. อยู่ระหว่างขยายเวลาจัดทาระเบียบสวัสดิการ
เจ้าหน้าที่ฉบับใหม่ต่อไปอีก 90 วัน โดยคาดว่า
จะดาเนินการแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2562

1

3

3

สาเหตุ

การควบคุมที่มีอยู่

แผนจัดการความเสี่ยง

ผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 2

5. จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมาย
ของหน่วยงาน
6. จัดทาแผนการสร้างเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path)
กาหนดแล้วเสร็จ :
1. ดาเนินการแล้วเสร็จ
2. มิ.ย. 62
3. เม.ย. – พ.ค. 62
4. มี.ค. 62
5. ดาเนินการแล้วเสร็จ
6. ไตรมาสที่ 3/2562
ผู้รับผิดชอบ : ผู้บริหาร สคช. สานัก
บริหารกลาง (ส่วนงานทรัพยากรบุคคล)

3. อยู่ระหว่างดาเนินการเสนอแผน Employee
Engagement
4. จัดทา (ร่าง) นโยบายการบริหารบุคคลแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างนาเสนอ ผอ.สคช. เพื่อพิจารณา
5. ดาเนินการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรของ
สคช. แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการตาม
แผนฯ
6. อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาแผนการสร้าง
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career
Path) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3/2562
ผลการดาเนินงาน : ณ 31 มี.ค. 62

O2 ขาดการสร้างระบบความผูกพันในองค์กร ระบบการธารงรักษาบุคลากร การสร้างความเชี่ยวชาญ
1. จัดทานโยบายการบริหาร 1. จัดทา (ร่าง) นโยบายการ
1. จัดทานโยบายการบริหารบุคคลที่ชัดเจน 1. จัดทา (ร่าง) นโยบายการบริหารบุคคลแล้วเสร็จ
บุคคลที่ชัดเจน
บริหารบุคคลแล้วเสร็จ อยู่ 2. จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรให้
อยู่ระหว่างนาเสนอ ผอ.สคช. พิจารณา
2. จัดทาแผนการพัฒนา
ระหว่างนาเสนอ ผอ.สคช.
สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมาย
2. ดาเนินการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับ
พิจารณา
ของหน่วยงาน
สคช. แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตามแผนฯ

การประเมินความเสี่ยง ระดับ
โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง
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สาเหตุ

การควบคุมที่มีอยู่

แผนจัดการความเสี่ยง

ผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 2

2. ดาเนินการจัดทาแผนการ 3. จัดทาแผนการสร้างเส้นทางความก้าวหน้า 3. อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาแผนการสร้าง
พัฒนาบุคลากรของ สคช.
ในสายอาชีพ (Career Path)
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career
แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่าง 4. จัดทาแผน/กิจกรรม การสร้างความ
Path) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3/2562
ดาเนินการ
ผูกพันในองค์กร
4. - กิจกรรมการออกกาลังกายทุกจันทร์และวันศุกร์
ตามแผนฯ
กาหนดแล้วเสร็จ :
- กิจกรรมรดน้าดาหัว 19 เม.ย. 62
3. อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทา 1. มี.ค. 62
- กิจกรรม Outing ของ สคช. เดือน พ.ค. 62
แผนการสร้างเส้นทาง
2. ดาเนินการแล้วเสร็จ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 3. ไตรมาสที่ 3/2562
(Career Path) ซึ่งคาดว่าจะ 4. พ.ค. 62
แล้วเสร็จในไตรมาสที่
ผู้รับผิดชอบ : บร. (งานบุคคล)
3/2562
4. - กิจกรรมการออกกาลัง
กายทุกจันทร์และวันศุกร์
- กิจกรรมรดน้าดาหัว 19
เม.ย. 62
- กิจกรรม Outing ของ
สคช. เดือน พ.ค. 62
O3 ความพร้อมใช้งานของระบบฐานข้อมูล TPQI-NET และ e-office
1. ระบบยังไม่รองรับการ
ออกแบบและพัฒนาระบบให้ 1. จัดทาแผนและโครงการพัฒนา และ
1. อยู่ระหว่างพิจารณาจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ดาเนินงานของสถาบันฯ
รองรับการดาเนินงานของ
ปรับปรุง
ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบ TPQI-NET
เท่าที่ควร
สถาบันฯ
2. ดาเนินการจัดทาแผน MA ระบบ
และ e-office
3. สรรหาบุคลากรด้าน IT มาเพิ่ม

การประเมินความเสี่ยง ระดับ
โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง

นโยบายและเป้าหมายของ
หน่วยงาน
3. จัดทาแผนการสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้า ในสายอาชีพ
(Career Path)
4. จัดทาแผน/กิจกรรม การ
สร้างความผูกพันในองค์กร
กาหนดแล้วเสร็จ :
1. มี.ค. 62
2. ดาเนินการแล้วเสร็จ
3. ไตรมาสที่ 3/2562
4. พ.ค. 62
ผู้รับผิดชอบ : บร. (งาน
บุคคล)
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สาเหตุ

การควบคุมที่มีอยู่

2. บุคลากรที่ทาหน้าที่ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มี
จานวนจากัด
O4 การตรวจรับงานล่าช้า
1. เจ้าหน้าที่ สคช. ที่เป็น
1. กาหนดวันประชุมล่วงหน้า
คณะกรรมการตรวจรับมี
อย่างน้อย 7 วัน
ภารกิจค่อนข้างมากทาให้ 2. มีการอบรมการจัดซื้อจัด
ดาเนินการจัดประชุมตรวจ
จ้างในทุกปี
รับล่าช้ากว่ากาหนด 30 วัน 3. มีนโยบายให้ทุกสานักตรวจ
2. บุคลากรยังมีความเข้าใจ
รับงานให้แล้วเสร็จภายใน
คลาดเคลื่อน ในประเด็น
30 วันหลังจากที่ยื่นหนังสือ
จัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.
ส่งมอบงาน
และระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้าง พ.ศ. 2560
F1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้
1. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่
1. จัดทาแผนการติดตามการ
สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตาม
เบิกจ่ายงบประมาณ
แผนที่วางไว้
ประจาปี
2. การวางแผนไม่ได้ใช้ข้อมูล 2. มีการติดตามการใช้จ่ายโดย
ในอดีตคาดการณ์ใน
ผู้บริหารเป็นระยะ
อนาคตมาร่วมพิจารณา
วางแผน

แผนจัดการความเสี่ยง
กาหนดแล้วเสร็จ : ก.ย.-62
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาระบบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 2

การประเมินความเสี่ยง ระดับ
โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง

2. อยู่ระหว่างจัดทา MA ระบบ ซึง่ คาดว่าจะแล้ว
เสร็จ เม.ย. 62
3. อยู่ระหว่างสรรหาเจ้าหน้าที่

1. กาหนดประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 1. กาหนดวันตรวจรับเป็นประจาทุกเดือน
2. มีนโยบายให้ทุกสานักตรวจรับงานให้แล้ว 2. มีการติดตามการตรวจรับงานจ้างและรายงาน
เสร็จภายใน 30 วันหลังจากที่ยื่นหนังสือ
ผู้บริหารรายสัปดาห์
ส่งมอบงาน
3. อยู่ระหว่างจัดทาเปรียบเทียบแผน-ผล ในการ
กาหนดแล้วเสร็จ : ก.ย.-62
ตรวจรับงาน เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาว่ามี
ผู้รับผิดชอบ : ทุกสานัก
การตรวจรับงานล่าช้าอีกหรือไม่
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1. จัดทาแผนการติดตามการเบิกจ่าย
1. ดาเนินการจัดทาแผนการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
งบประมาณประจาปีและรายงานผู้บริหาร 2. อยู่ระหว่างเร่งรัดการดาเนินการและติดตามตาม
ทราบเป็นรายเดือน และรายไตรมาส
ผล และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบอย่างน้อย
2. ทุกส่วนงานมีการจัดทาแผนการ
เดือนละครั้ง
ดาเนินงานประจาเดือน เพื่อติดตามการ 3. ปรับแผนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
ดาเนินงาน
ประสิทธิผล และนาส่งให้ฝ่ายปฏิบัตินาไปใช้ใน
ให้บรรลุตามแผนงาน
การผลักดันการดาเนินงานแล้วเสร็จ
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3. การวางแผนงาน/แผนเงิน
ร่วมกันระหว่างสานัก/ส่วน
งาน

การควบคุมที่มีอยู่

แผนจัดการความเสี่ยง

3. การปรับแผนการดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และนาส่ง
ให้ฝ่ายปฏิบตั ินาไปใช้ในการผลักดันการ
ดาเนินงาน
4. จัดทาระบบการติดตามและประเมินผล
ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือ
กาหนดแล้วเสร็จ :
1) ส.ค.60
2) 30 ก.ย.62
3) ก.พ.62
4) ก.ย.62
ผู้รับผิดชอบ : ทุกสานัก และอานวยการ
โดยสานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
C1 การทุจริตและผลประโยชน์ทบั ซ้อนของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ภายในสถาบันมีส่วน 1. สคช. ได้กาหนดหลักการ
1. ดาเนินการสื่อสารและเวียนกฎ ระเบียบ
ได้ส่วนเสียกับผู้รบั จ้างกรณี
ดาเนินงานในด้านต่างๆ
และข้อบังคับของสถาบัน ให้ผู้บริหาร
จัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาหรือ
เพื่อให้เกิดจริยธรรมในการ
และเจ้าหน้าที่รวมถึงลูกจ้างโครงทราบ
หน่วยงานภายนอกเข้ามา
ทางานไว้ในคู่มือธรรมาภิบาล ผ่านทาง การอบรมเจ้าหน้าที่เข้าใหม่
ดาเนินการ
ของ สคช.
ทางอีเมล์ ไดรฟ์กลาง บนเว็บไซต์ของ
2. มีการตรวจสอบความ
สคช. และจัดทาเป็นรูปเล่ม
เกี่ยวข้องระหว่างบริษัท

ผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 2

การประเมินความเสี่ยง ระดับ
โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง

4. กาลังดาเนินการจัดประชุมเพื่อหาความต้องการ
ของแต่ละสานักเพื่อนาผลที่ได้มาพัฒนาระบบ
e-office ของ สคช. ในเดือนเมษายน 2562
ผลการดาเนินงาน : ร้อยละ 77.23 จากเป้าหมาย
ร้อยละ 96
ผลการเบิกจ่ายสะสม (ณ 27 มี.ค. 62)
= 281,631,308 บาท
โดยจาแนกเป็น
• เบิกจ่ายจริง = 77,880,697 บาท
• ผูกผันสัญญา = 122,019,786 บาท
• อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง = 81,730,825 บาท

1. สื่อสารและเวียนกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ
สถาบัน ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่รวมถึงลูกจ้าง
โครงการทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
2. อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมองค์กรโปร่งใสต่อต้านการ
ทุจริตของ สคช. ในวันที่ 2 เม.ย. 2562 และมีการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการทุจริตในการจัดกิจกรรม
KM ทุกครั้ง
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การควบคุมที่มีอยู่
ผู้รับจ้างกับเจ้าหน้าที่ที่
พิจารณาผลว่ามีส่วน
เกี่ยวข้องโดยมีแบบ
ตรวจสอบผู้เสนอราคาทีม่ ี
ผลประโยชน์ร่วมกัน ก่อน
การจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง
3. มีข้อบังคับว่าด้วยการ
ประมวลจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ภายใน สคช.
4. จัดทากล่องรับฟังความ
คิดเห็นเพื่อให้สะดวกกับ
เจ้าหน้าที่ที่ทาการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน
5. มีการรายงานเรื่องร้องเรียน
รายไตรมาสให้กับผู้บริหาร
ได้รับทราบ

แผนจัดการความเสี่ยง

ผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 2

2. จัดกิจกรรมองค์กรโปร่งใสปลอดการทุจริต 3. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา
ตามหลักธรรมาภิบาลไม่มีผลประโยชน์
อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562
ทับซ้อน
4. อยูร่ ะหว่างดาเนินการจัดการอบรมเรื่องการ
3. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับเจ้าหน้าที่
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ สคช. และ
สคช.
ประกาศใช้
กาหนดแล้วเสร็จ :
1) ดาเนินการเป็นระยะๆ
2) ม.ค. - มี.ค. 62
3) มี.ค. 62
ผู้รับผิดชอบ : นิติกร สานักนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์

การประเมินความเสี่ยง ระดับ
โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง

เอกสารประกอบการประชุม
 มี

 ไม่มี

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม
………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
มติที่ประชุม
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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