การบูรณาการการบริ หารความเสี่ยงกับการจัดการคุณภาพ ในทางปฏิบัติ
จากการศึกษาตัวอย่างของส่วนราชการหลายแห่ง พบว่ายังไม่นำกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
มำบูรณำกำรเพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรคุณภำพ ในทุกหมวด เห็นได้จำก
หมวด 1 กำรน ำองค์ ก ำร พบว่ ำ ยั ง ไม่ มี ก ำรน ำข้ อ มู ล เชิ ง ควำมเสี่ ย งจำกกำรเปลี่ ย นแปลง
สภำพแวดล้ อ ม มำก ำหนดเป้ ำ หมำยในลั ก ษณะท้ ำ ท้ ำ ยที่ จ ะท ำให้ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงขนำดใหญ่ (Big
Change) ที่จะส่งผลต่อสุขภำพอนำมัยของคนไทยอย่ำงมีนัยสำคัญ กำรสื่อสำรให้แก่สำธำรณชนยังไม่มี
ประสิทธิภำพเพียงพอที่จะจูงใจให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลสุขภำพอนำมัย รวมทั้งกำรสื่อสำรจำกผู้บริหำร
ยังไม่สำมำรถทำให้เจ้ำหน้ำที่ระดับล่ำงสำมำรถตอบโจทย์ได้ว่ำกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนจะส่งผลต่อกรมอนำมัย
ต่อประชำชนอย่ำงไร รวมทั้งยังไม่ได้นำผลกำรดำเนินงำนมำถอดบทเรียน เพื่อปรับปรุงทิศทำงและตัวชี้วัดให้
เกิดควำมเหมำะสม
หมวด 2 กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ พบว่ำ ยังมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงไม่ครอบคลุมประเด็น สำคัญ
ทำงยุทธศำสตร์ ขำดกำรเชื่อมโยงระหว่ำงแผนบริหำรควำมเสี่ยงกับแผนกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์เพื่อให้
เกิดกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ขำดกำรสอบทำน(Back test) เป้ำหมำยทำง
ยุทธ์ศำสตร์ว่ำมีควำมสมเหตุสมผลหรือไม่ รวมถึงยังไม่มีควำมชัดเจนกำรเตรียมควำมพร้อมระบบ ICT และ
บุคลำกร เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่ยุคประเทศไทย 4.0
หมวด 3 กำรให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่ำ ยังไม่ให้ควำมสำคัญกับกำร
จัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรให้บริกำรแก่ประชำชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรนำ ICT มำสนับสนุนกำร
ให้บริกำร รวมถึงกำรส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมกำรให้บริกำร(Service Mind Culture) แก่เจ้ำหน้ำที่ กำรสื่อสำร
กับ ประชำชน ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย และกำรเปิดเผยข้อมู ล ควำมเสี่ ยงที่ ส่ งผลกระทบต่อสุ ขภำพอนำมัยของ
ประชำชนยังไม่ครอบคลุมอย่ำงทั่วถึงและเพียงพอ
หมวด 4 กำรวัด วิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ พบว่ำ ยังไม่ปรำกฏชัดเจนว่ำมี กำร วัดวิเครำะห์
ข้ อมูล เชิงควำมเสี่ ย งที่ก ระทบต่ อกำรดำเนิ นงำน เพื่อน ำมำทบทวนยุทธ์ศ ำสตร์แ ละเป้ ำหมำย ทำให้ บำง
โครงกำรไม่ได้ตอบสนองต่อเป้ำหมำยสุดท้ำยของพันธกิจ และบำงโครงกำรไม่มีควำมคุ้มค่ำทำงกำรเงินและเชิง
เศรษฐศำสตร์ กำรจัดกำรระบบข้อมูลยังไม่รวมศูนย์ ขำดกำรปรับปรุงข้อมูลเพื่อกำรบริหำรให้สมบรูณ์และ
ทันสมัย มีข้อมูลในลักษณะสัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำ (Early Warning Sign) น้อยมำก รวมทั้งยังไม่ให้
ควำมสำคัญกับกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management: KM)
หมวด 5 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล
พบว่ำ ยังไม่มีควำมชัดเจนในกำรนำระบบคุณธรรมมำใช้
ในกำรประเมินผลกำรโยกย้ำย กำรเลื่อนตำแหน่ง กำรสร้ำงบรรยำกำศควำมผำสุกในกำรปฏิบัติงำนยังให้
ควำมสำคัญน้อย ขำดควำมต่อเนื่องในกำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังของเจ้ำหน้ำที่ รวมทั้งนำ
ผลมำปรับปรุงและพัฒนำให้เกิดควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนเพิ่มขึ้น
หมวด 6 กำรจัดกำรกระบวนกำร พบว่ำ ไม่ปรำกฏควำมชัดเจนในกำรวิเครำะห์และประเมินควำม
คุ้มค่ำในกำรพัฒนำระบบงำนและกำรลงทุนระบบงำนใหม่ คู่มือกำรปฏิบัติงำนส่วนใหญ่ ขำดกำรทบทวนระบบ
ควบคุมภำยในให้เป็นปัจจุบันเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น และไม่พบแผนรองรับควำม
ต่อเนื่องในกำรให้บริกำรประชำชน (Business Continues Plan: BCP)
อภิปรายผล

จำกผลกำรทบทวนวรรณกรรมและศึกษำตัวอย่ำงกำรนำไปปฏิบัติจริงที่กรมอนำมัย พบว่ำกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรคุณภำพ เป็นเครื่องมือกำรจัดกำรองค์กรที่สำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้ส่วนรำชกำรมี
กำรดำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำย และเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีควำมเป็นธรรมมำภิบำล ทั้งนี้หำกมี กำร
พัฒนำเครื่องมือทั้งสองให้เป็นระบบและบูรณำกำรซึ่งกันและกันแล้ว โดยเฉพำะกำรนำกระบวนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง ได้แก่กำร ระบุ วิเครำะห์ ประเมิน จัดกำรและควบคุมควำมเสี่ยง และสื่อสำรเชิงควำมเสี่ยงไป
สนับสนุนกำรดำเนินงำนในแต่ละหมวดของกำรจัดกำรคุณภำพภำครัฐ แล้ว จะช่วยเสริมให้กำรใช้งำนเครื่องมือ
ทั้งสองมีป ระสิ ทธิภ ำพเพิ่มขึ้น อย่ ำงไรก็ดี เครื่องมือทั้งสองมีขอบเขตและกระบวนที่ค่อนข้ำงซับซ้อน ไม่
สำมำรถเห็นผลลัพธ์ในระยะเวลำอันสั้น จำเป็นที่ผู้บริหำรส่วนรำชกำรจะต้องขับเคลื่อนผลักดันในเชิงนโยบำย
กำรจัดโครงสร้ำงและมอบหมำยผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ส่งเสริมให้มีกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและทัศนคติที่ดี
มีกำรสื่อสำรอย่ำงทั่วถึง โดยออกแบบให้เหมำะสมกับภำรกิจของแต่ละหน่วยงำน ที่สำคัญคือต้องพยำยำม
สอดแทรกให้เป็นส่วนหนึ่งในงำนประจำ
ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ส่วนรำชกำรมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและกำรจัดกำรคุณภำพภำครัฐอย่ำงเป็นระบบ
และมีกำรบูรณกำรซึ่งกันและกันแล้ ผู้ศึกษำจึงมีข้อเสนอแนะกำรพัฒนำกำรใช้เครื่องมือทั้งสอง ดังนี้
1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและการจัดการคุณภาพภาครัฐ ของส่วน
ราชการ
มีประเด็นสำคัญที่ควรปรับปรุง ดังนี้
1) ควรทบทวนโครงสร้ำง ระบบงำน และกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรคุณภำพที่มี
อยู่ให้เป็นระบบ ทั้งนี้ควรยึดหลักและแนวทำงของ COSO – ERM: 2004 และแนวทำงของก.พ.ร. เป็นแนว
ปฏิบัติ
2) ผู้บริหำรควรมีนโยบำยที่ชั ดเจนในกำรนำเครื่องมือกำรจัดกำรทั้งสองมำใช้งำน มีกำรสื่อสำรสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีแผนกำรดำเนินงำนที่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้กำรสร้ำงองค์ควำมรู้อำจใช้วิธีกำรกำรศึกษำดูงำน
หน่วยงำนที่มีกำรใช้เครื่องมือกำรจัดกำรทั้งสองอย่ำงเป็นระบบ เพื่อนำมำเป็นคู่เทียบและถอดบทเรี ยน จะทำ
ให้มีกำรพัฒนำที่รวดเร็วขึ้น รวมทั้งอำจจัดหำที่ปรึกษำมำให้คำแนะนำ เพื่อช่วยกำหนดกรอบและแนวทำงกำร
ดำเนินงำนที่ถูกต้อง
3) ควรให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงจิตสำนึกเชิงคุณภำพและควำมเสี่ยง(Quality & Risk Awareness)
ให้เกิดขึ้นจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญในกำรขับเคลื่อนให้ประสบควำมสำเร็จคือ
กำรที่ผู้บริหำรระดับสูงของกรมอนำมัยต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดี (Role Model) รวมทั้งสร้ำงจิตสำนึกในผู้บริหำร
ทุกระดับให้ใช้ข้อมูลเชิงคุณภำพและเชิงควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำถึงคุณภำพของงำน ระดับควำมเสี่ยง ควบคู่
กับต้นทุนและผลตอบแทนที่จะได้รับทุกครั้งที่มีกำรตัดสินใจ
2 ข้อเสนอแนะการบูรณาการ การนาการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรมาสนับสนุนการจัดการ
คุณภาพภาครัฐ
หมวด 1 กำรนำองค์กร ผู้บริหำรส่วนรำชกำร ควรให้ควำมสำคัญโดยมีนโยบำยที่จะพัฒนำกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรคุณภำพให้เป็นระบบ ควรมีคณะกรรมกำรระดับกรมที่มีระดับอธิบดีเป็นประธำนทำ
หน้ำที่ขับเคลื่อนในภำพรวม มี กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรประจำหน่วยงำนที่มีผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนเป็น

ประธำน มีกำรกำหนดและทบทวนนโยบำยควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน กำรประเมิน OFI ให้สอดคล้องกับ
บริบทของกรมที่เปลี่ยนแปลงไป มีกระบวนกำรกำกับ ตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินงำน มีกำรจัด
สภำพแวดล้อมในกำรดำเนินงำนให้มีควำมเป็นธรรมมำภิบำล และที่สำคัญต้องมีกำรสื่อสำรเชิงควำมเสี่ยง
(Risk Speech Tone) กับเจ้ำหน้ำที่ในทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง
หมวด 2 กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ ควรบูรณำแผนงำนตำมยุทธศำสตร์และกำหนดเป้ำหมำยเชิงท้ำท้ำย
เพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงขนำดใหญ่ (Big Change) ให้เกิดผลกระเพื่อมต่อพันธกิจอย่ำงมีนัยสำคัญ ควรมี
กำรระบุ และประเมินปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรที่จะทำให้ไม่บรรลุเป้ำประสงค์ให้ครบถ้วน ทั้ง แผนงำนตำม
ประเด็นยุทธศำสตร์และกิจกรรมสำคัญ รวมทั้งเหตุกำรณ์เชิงลบ (Event Risk) และหำกประเมินแล้วพบว่ำมี
ระดับควำมควำมเสี่ยงที่ต้องจัดกำร ควรให้หน่วยงำนมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ทั้งนี้ ควรมีกำรบูรณำกำรปัจจัย
เสี่ยงต่ำง ๆ ระดับองค์กรในรูปแผนที่ควำมเสี่ยง (Risk Map) และมีกำรบูรณำกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำร
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ เข้ำกับแนวทำงกำรจัดกำรธรรมำภิบำล ที่เรียกว่ำ GRC ( Good Governance,
Compliance, Risk) เพื่อไม่ให้เป็นภำระงำนและเกิดประสิทธิภำพในกำรจัดกำร
หมวด 3 กำรให้ควำมสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรนำโอกำสในกำรปรับปรุง (OFI) ที่ได้รับกำร
สะท้อนจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งจำกคู่เทียบมำเข้ำสู่ กระบวนกำรจัดกำร ควรมีกำรสื่อสำรและเผยแพร่
ประเด็นควำมเสี่ยงที่กรมอนำมัยเผชิญให้สำธำรณชนได้ทรำบอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรประเมินควำมต้องกำร ควำม
คำดหวังและควำมกังวลของผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมำปรับปรุงกำรให้ บริกำร และควรมีมำตรฐำนกำร
ให้บริกำร (Service Level Agreement: SLA) ครอบคลุมทุกกิจกรรมในกำรให้บริกำร
หมวด 4 กำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู้ ควรมีกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรบริหำรคุณภำพ
และกำรบริหำรควำมเสี่ยงแก่บุคลำกรทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง จนกลำยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
(Quality & Risk Culture) ส่งเสริมให้มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อ พลิกวิกฤติให้เป็นโอกำส หรือเพื่อสร้ำง
มูลค่ำเพิ่ม (Value Creation) และควรนำหลักกำรและเครื่องมือกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำมำใช้ในกำรจัดทำ
โครงกำรและกำรลงทุนใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงควำมเสี่ยง ต้นทุน และผลประโยชน์ที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ของกรมอนำมัย และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนด้วยเครื่องมือ KM หลำยเครื่องมือไป
พร้อมๆ กัน
หมวด 5 กำรบริหำรงำนบุคลำกร ควรมีกำรจัดสภำพแวดล้อมกำรทำงำนให้เหมำะสมเพื่อสร้ำงควำม
ผำสุกให้แก่บุคลำกรทุกระดับ ปรับปรุงระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นธรรมและมีควำมโปร่งใส มีกำร
น ำผลกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งและกำรบริ ห ำรจั ดกำรคุ ณภำพไปเชื่ อมโยงกับ กำรพิ จำรณำค่ำ ตอบแทนแก่
เจ้ำหน้ำที่
หมวด 6 กระบวนกำรปฏิบัติงำน ควรมีกำรทบทวนคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงและคู่มือคุณภำพเพื่อใช้
เป็นกรอบและแนวทำงในกำรดำเนินงำนให้แก่หน่วยงำน คู่มือทุกคู่มือควรระบุจุดควบคุม จุดเฝ้ำระวัง และ
ควรพัฒนำระบบ ICT สนับสนุนกำรปรับกระบวนกำรให้เกิดประสิทธิภำพ โดยเฉพำะกระบวนกำรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรให้บริกำรประชำชน ควรปรับปรุงระบบให้สำมำรถส่งสัญญำณเตือนภัย (Early Earning system:
EWS) และยกระดับแผนฉุกเฉินเป็นแผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)
3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กำรจัดกำรภำครัฐและกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรถือเป็นเครื่องมือกำรบริหำรรำชกำรที่สำคัญ ที่จะเพิ่ม
สมรรถนะของระบบรำชกำรและส่งเสริมให้มีควำมเป็นธรรมำภิบำล อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกลักษณะเครื่องมือกำร

จัดกำรองค์กรทั้งสอง มีขอบเขตและกระบวนงำนที่ค่อนข้ำงซับซ้อน ไม่สำมำรถเห็นผลลัพธ์ในระยะเวลำอันสัน
ควำมแตกต่ำงในบริบทและพันธกิจของแต่ละหน่วยงำนรำชกำรทำให้มีข้อจำกัดในกำรใช้งำนที่แตกต่ำงกัน จึง
ควรที่ ก.พ.ร. ต้องทบทวนมำตรฐำนและแนวทำงที่มีลักษณะเป็น One site fit all ในปัจจุบันเป็น Tailor
made ให้เหมำะสมแต่ละส่วนรำชกำรมำกขึ้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และให้มีกำรบูรณำกำรซึ่งกันและกันเพื่อลด
ภำระงำน รวมทั้งต้องสนับสนุนกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจและแนวทำงกำรนำไปใช้เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีกำรกำหนด
ให้ผลกำรดำเนินงำนด้ำนคุณภำพและควำมเสี่ยงเชื่อมโยงกับผลตอบแทนกับข้ำรำชกำรทุกระดับ เพื่อจูงใจให้
เกิดขับเคลื่อนกำรพัฒนำอย่ำงจริงจัง
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