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ประโยชน1สูงสุดแกทางราชการ
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บทที่ 1
บทนํา

หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 มีเจตนารมณ1
“การบริหารราชการจะต*องเป+นไปเพื่อประโยชน1สุขของประชาชนเกิดความสัมฤทธิ์ตอ ภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ*มคาเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่
ไมจําเป+น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให*แกท*องถิ่น กระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก
และสนองตอบความต* องการของประชาชน” ตามด* วยพระราชกฤษฎี กาวาเกณฑ1 และวิ ธี การบริ หารกิ จการ
บ* านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2556 ซึ่ งรั ฐต* องดํ าเนิ นการตามนโยบายด* านการบริ หารราชการแผนดิ นให* เป+ นไปตาม
เจตนารมณ1 รวมทั้งให*สอดคล*องเกณฑ1คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร1 ที่ระบุให*สวนราชการต*องมีการวิเคราะห1และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดจากการดําเนิน แผนงาน/ โครงการ ที่สําคัญซึ่ง
ต*องครอบคลุมความเสี่ยงด*านธรรมาภิบาล ภายใต*สถานการณ1ที่ไมแนนอน และสงผลกระทบ หรือสร*างความ
เสียหาย ทั้งที่เป+นตัวเงินและไมเป+นตัวเงิน หรือกอให*เกิดความล*มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป5าหมายของ
แผนงาน/โครงการที่สําคัญในแตละประเด็นยุทธศาสตร1ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปQของสวนราชการการ
บริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป+นการเพิ่มมูลคาให*กับองค1การและสนับสนุนให*องค1การบรรลุตาม
วัตถุประสงค1มากขึ้น การประยุกต1ใช*กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจการ
วางแผน การจัดลําดับความสําคัญของการดําเนินงาน การจัดการที่มีประสิทธิภาพ สร*างความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน สร*างความเข*าใจในการผลักดันองค1การไปในทิศทางเดียวกัน โดยคํานึงถึงวัตถุประสงค1ขององค1การ
เป+นหลัก กอให*เกิดการจัดสรรทรัพยากรด*านการเงิน และทรัพยากรบุคคลสําหรับการดําเนินงานได*อยางเหมาะสม
สงผลให*ผลลัพธ1การปฏิบัติงานดีขึ้น
แผนยุทธศาสตร1การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) ได*มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
และวิธีการทํางาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานของหนวยงานราชการ ให*อยูในระดับสูง
เทียบเทามาตรฐานสากล โดยยึดหลักการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา วาด*วยหลักเกณฑ1และวิธีการบริหารกิจการ
บ* านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 ซึ่ งประกอบไปด* วยเป5 าหมายสํ าคั ญ คื อ เป+ นไปเพื่ อประโยชน1 สุ ขของประชาชน
เพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ*มคาในเชิงภารกิจรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกิน
ความจําเป+น รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
หน#า 5
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สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป+นหนวยงานด*านการควบคุมนโยบาย แผนงานกํากับ ดูแล
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให*ดําเนินงานไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ในชวงที่ผานมาสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได*ดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง (Risk
Management) ให*สอดคล*องกับเกณฑ1คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาแล*วระยะหนึ่ง โดยสํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร1 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป+นแกนหลักในการขับเคลื่อน ตอมาได*มีการเปลี่ยน
ผู*รับผิดชอบสงผลให*การดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขาดความตอเนื่อง
สงผลให*มีข*อทักท*วงจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) มีข*อร*องเรียนด*านความโปรงใส ในการปฏิบัติงานของ
เจ* าหน* าที่ ในปQ งบประมาณ พ.ศ. 2557 ผู* บริ หารให* ความสํ าคั ญและมี นโยบายให* นํ าการบริ หารความเสี่ ยง
(Risk Management) มาใช*เป+นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค1การอยางจริงจัง โดยมอบให*กลุมพัฒนาระบบ
บริหารเป+นแกนในการขับเคลื่อน นโยบายดังกลาว ซึ่งการดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังกลาว จะต*องใช*องค1ความรู*ในวิชาการด*านกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงและการมีสวนรวมของบุคลากร โดยเฉพาะการระบุและวิเคราะห1ป.จจัยความเสี่ยง การจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง ดําเนินการแผนงานบริหารความเสี่ยง และการติดตามและประเมินผล ประกอบกับมีหนวยงานในสังกัด
จํานวนมาก (สวนกลาง) คือ 24 หนวยงาน ที่ปฏิบัติภารกิจแตกตางกันไปตามลักษณะงาน จึงทําให*กระบวนการ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดังกลาว มีความซับซ*อนและหลากหลาย
แตกตางกันในแตละหนวยงาน ประกอบกับบุคลากรยังขาดความรู* ความเข*าใจในแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง กอให*เกิดความผิดพลาด ความเสียหายทั้งที่เป+นตังเงิน และไมใชตัวเงินแกสวน
ราชการ ตลอดจนความเชื่อมั่นของบุคคลภายนอกที่มีตอสวนราชการในการปฏิบัติภารกิจและผลสัมฤทธิ์ของสวน
ราชการ โดยการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด*วย
ที่ปรึกษากระทรวงนายแพทย1ทรงคุณวุฒิ ด*านเวชกรรมป5องกัน เป+นประธาน ผู*อํานวยการทุกสํานัก/กองในสังกัด
เป+นคณะกรรมการ ผู*อํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหารและเจ*าหน*าที่เป+นเลขานุการ และในการดําเนินงานการ
บริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให*บังเกิดผลเป+นรูปธรรม จะต*อง
อาศัยความรวมมือจากบุคลากรทุกระดับ และทุกหนวยงาน ผู*บริหารต*องให*ความสําคัญและผลักดันขับเคลื่อน
การดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงอยางจริงจัง รวมทั้งสงเสริมศักยภาพให*กับบุคลากรทั้งด*านการให*ความรู*
การสนับสนุนทรัพยากร เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดภายใต*สถานการณ1ที่ไมแนนอน และ
สงผลกระทบ หรือสร*างความเสียหาย ทั้งที่เป+นตัวเงินและไมเป+นตัวเงินหรือกอให*เกิดความล*มเหลว หรือลดโอกาส
ที่จะบรรลุเป5าหมายของแผนงาน/โครงการที่สําคัญในแตละประเด็นยุทธศาสตร1ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปQ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ มพั ฒนาระบบริ หารในฐานะฝs ายเลขานุ การคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของ สํ านั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได*ทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง สํานักงาน
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ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ประจํ าปQ งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่ อให* การบริหารความเสี่ ยงของสํ านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขบังเกิดผลเป+นรูปธรรมที่ชัดเจน และเกิดผลลัพธ1ที่ดีตามเป5าหมายการให*บริการเชิง
ยุทธศาสตร1ที่กําหนด ได*จัดทําแนวทางการบริหารความเสี่ยง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช*เป+น
กรอบแนวทางการดําเนินการบริหารความเสี่ยงในระดับองค1กรให*มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได* และ
บรรลุเป5าประสงค1เชิงยุทธศาสตร1ขององค1กรอยางแท*จริง
ดังนั้น เพื่อให*สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีเครื่องมือในการบริหารจัดการที่สามารถป5องกัน
ควบคุมระดับความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให*อยูในระดับที่สามารถยอมรับได* และสามารถ
ตรวจสอบได* อยางเป+ นระบบทั่ วทั้ งองค1 การ และจึ งได* จั ดทํ าแนวทางการบริ หารความเสี่ ยง ของสํ านั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขขึ้น เพื่อให*บุคลากรในหนวยงานใช*เป+นกรอบแนวทางในดําเนินงานการบริหารความเสีย่ ง
อยางเป+นระบบและเป+นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะชวยให*การดําเนินงานตามยุทธศาสตร1/แผนปฏิบัติราชการของ
สํานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขได* บรรลุ ผลสั มฤทธิ์ ตามเป5 าหมายที่กําหนดไว* อยางมีประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดแกองค1การและทางราชการ
วัตถุประสงค2ของคูมือการบริหารความเสี่ยง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. เพื่อให*ฝsายบริหาร/ฝsายปฏิบัติการ เข*าใจหลักการ กระบวนการ/ขั้นตอน การบริหารความ
เสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. เพื่อให*ผู*บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กํากับ การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค1กร
3. เพื่อให*ผู*ปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถ
ใช*เป+นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค1กรได*อยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่ อเป+ น เครื่ องมื อในการสื่ อสารและสร* า งความเข* า ใจเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะนําไปสูการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตอไป
5. เพื่อให*หนวยงานในสังกัดนําแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขไปประยุกต1ใช*ในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงานได*
ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ยง
1. ความเสี่ยง (Risk)
หมายถึง เหตุการณ1ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได*ในอนาคต หรือการกระทําใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใน
สถานการณ1ที่ไมแนนอน และอาจสงผลกระทบในด*านลบหรือสร*างความเสียหาย (ทั้งที่เป+นตัวเงินและไมเป+นตัว
เงิน) หรือกอให*เกิดความล*มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค1และเป5าหมายขององค1กร ทั้งในด*านกล
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ยุทธ1 ด*านการดําเนินงาน ด* านการเงิน และด* านการปฏิบั ติ ตามกฎหมาย/กฎระเบี ยบ ซึ่ งอาจเป+ นผลกระทบ
ทางบวกด*วยก็ได* โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได*รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ1
ความเสี่ยง จําแนกออกเป+น 4 ลักษณะ ดังนี้
1. ความเสี่ยงด*านกลยุทธ1 (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผน
กลยุทธ1 และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ1อยางไมเหมาะสม รวมถึงความไมสอดคล*องกันระหวางนโยบาย,
เป5าหมายกลยุทธ1, โครงสร*างองค1กร, ภาวการณ1แขงขัน, ทรัพยากรและสภาพแวดล*อม อันสงผลกระทบตอ
วัตถุประสงค1หรือเป5าหมายขององค1กร
2. ความเสี่ยงด*านการดําเนินงาน (Operational Risk: O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ปฏิ บั ติ ง านทุ ก ๆ ขั้ น ตอน อั น เนื่ อ งมาจากขาดการกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี ห รื อ ขาดการควบคุ ม ภายในที่ ดี โดย
ครอบคลุมถึงป.จจัยที่เกี่ยวข*องกับกระบวนการ/อุปกรณ1/เทคโนโลยีสารสนเทศ/บุคลากรในการปฏิบัติงาน
และความปลอดภัยของทรัพย1สิน
3. ความเสี่ยงด*านการเงิน(Financial Risk: F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองทาง
การเงิน ความสามารถในการทํากําไรและการรายงานทางการเงิน
4. ความเสี่ยงด*านกฎระเบียบตางๆ (Compliance Risk: C) หมายถึง ความเสี่ยงจากการไม
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข*อบังคับ
2. ป;จจัยเสี่ยง (Risk Factor)
หมายถึง ต*นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทําให*ไมบรรลุวัตถุประสงค1ที่กําหนดไว* โดย
ต*องระบุได*ด*วยวาเหตุการณ1นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได*อยางไร และทําไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยง
ที่ระบุควรเป+นสาเหตุที่แท*จริง เพื่อจะได*วิเคราะห1และกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได*อยางถูกต*อง
3. เหตุการณ2 (Event)
หมายถึง เหตุหรือกรณีที่เกิดขึ้นจากแหลงภายในหรือภายนอก ที่สงผลตอการนํากลยุทธ1ไป
ปฏิบัติ หรือการบรรลุวัตถุประสงค1ขององค1กรเหตุการณ1เหลานั้นอาจมีผลในเชิงลบหรือเชิงบวกตอการ
ดํา เนิ นงาน โดยผลในเชิงลบนั้ นถื อวาเป+ น “ความเสี่ ย ง (Risk)” สํ า หรับ ผลในเชิ งบวกถื อเป+ น การสร* า ง
“โอกาส (Opportunity)” ให*กับองค1กร
4. โอกาส (Opportunity)
หมายถึง เหตุการณ1ที่มีความไมแนนอนบางอยางที่เกิดขึ้นแล*วมีผลสืบเนื่องConsequence) ที่
สงผลกระทบในเชิงบวกตอการบรรลุวัตถุประสงค1หรือเป5าหมายขององค1กร
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4. ผลกระทบ (Impact)
หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากผลสืบเนื่อง
5. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงการวิเคราะห1ความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง โดย
การประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
โอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาส ที่จะเกิดเหตุการณ1ความเสี่ยง
ผลกระทบ หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ1
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได*จากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแตละป.จจัยเสี่ยง แบงออกเป+น 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ํา
6. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
หมายถึง กระบวนการที่ใช*ในการบริหารจัดการ ให*โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ1ความเสี่ยงลดลง หรือ
ผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ1ความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่องค1กรยอมรับได* ซึ่งการจัดการความเสี่ยง
อาจแบงโดยสรุปได*เป+น 5 แนวทางหลัก ดังนี้
1) การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได*ภายใต*การควบคุมที่
มีอยูจนป.จจุบัน ซึ่งไมต*องดําเนินการใดๆ เชน กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับที่ไมรุนแรงและไมคุ*มคาที่จะดําเนินการ
ใดๆ ให*ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว*และมาดําเนินการใดๆ คูมือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค1กร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2) การลด/ควบคุม (Reduction) หมายถึง เป+นการปรับปรุงระบบการทํางานหรือการออกแบบวิธีการ
ทํางานใหม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให*อยูในระดับที่องค1กรยอมรับได*
3) การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไมสามารถยอมรับ
ได*และต*องจัดการให*ความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเงื่อนไขของการดําเนินงาน เชน การหยุดดําเนินงานหรือกิจกรรมที่
กอให*เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค1ในการดําเนินงานการลด ขนาดของงานหรือกิจกรรมลง
4) การโอนย*าย (Transfer) หรือ แบง (Share) หมายถึง การโอนย*ายหรือแบงความเสี่ยงไปให*
ผู*อื่นชวยรับผิดชอบ เชน การจ*างบุคคลภายนอกมาดําเนินการแทน การทําประกันภัย เป+นต*น
7. การความเสี่ยงทั่วทั้งองค2กร (Enterprise Risk Management)
หมายถึง การบริหารป.จจัยและการควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อลด
มูลเหตุ ของแตละโอกาสที่องค1กรจะเกิดความเสี่ยหาย ให*ระดับของความเสี่ ยงและผลกระทบที่จะเกิ ดขึ้ นใน
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อนาคตอยูในระดับที่องค1กรยอมรับได* ประเมินได* ควบคุมได* และตรวจสอบได*อยางมีระบบ โดยการคํานึงถึงการ
บรรลุเป5าหมาย ทั้งในด*านกลยุทธ1 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค1กรเป+นสําคัญ โดย
ได*รับการสนับสนุนและการมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยงจากหนวยงานทุกระดับทั่วทั้งองค1กร
8. การควบคุม (Control)
หมายถึง นโยบายและวิธีปฏิบัติที่ จะชวยให*มั่นใจวาได*มีการดําเนินการตามแนวทางการตอบสนอง
ตอความเสี่ยงที่วางไว* กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน*าที่งานและทั่วทั้งองค1กร ประกอบด*วย
กิจกรรมที่แตกตางกัน เชน การอนุมัติ การมอบหมายอํานาจหน*าที่ การยืนยันความถูกต*อง การกระทบยอด การ
แบงหน*าที่ และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน แบงประเภทการควบคุมไว* 4 ประเภท คือ
1) การควบคุมเพื่อการป5องกัน (Preventive Control) เป+นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้น เพื่อ
ป5องกันไมให*เกิดความเสี่ยงและข*อผิดพลาดตั้งแตแรก เชน การอนุมัติ การจัดโครงสร*างองค1การ การแบงแยก
หน*าที่ การควบคุม การเข*าถึงเอกสาร ข*อมูล ทรัพย1สิน ฯลฯ
2) การควบคุมเพื่อให*ตรวจพบ (Detective Control) เป+นวิธีการควบคุมที่กําหนกขึ้นเพื่อค*นหา
ข* อผิ ด พลาดที่ เ กิ ดขึ้ น แล* ว เชน การสอบทาน การวิ เคราะห1 การยื นยั น ยอด การตรวจนั บ การรายงาน
ข*อบกพรอง ฯลฯ
3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป+นวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือกระตุ*นให*
เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค1ที่ต*องการ เชน การให*รางวัลแกผู*มีผลงานดี เป+นต*น
4) การควบคุมเพื่อการแก*ไข (Corrective Control) เป+นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อแก*ไข
ข*อผิ ดพลาดที่ เกิ ดขึ้ นให* ถูกต* อง หรื อเพื่ อหาวิ ธี แก* ไขให* เกิดข* อผิ ดพลาดซ้ําอี กในอนาคต เชน การจั ดเตรี ยม
เครื่องมือดับเพลิง เพื่อชวยลดความรุนแรงของความเสี่ยหายให*น*อยลงหากเกิดไฟ5ไหม* เป+นต*น
องค2ประกอบความเสี่ยง
นิยามของความเสี่ยงมี 2 องค1ประกอบ คือ โอกาส (Opportunity) หรือความเป+นไปไมได*
(Possibility/Likelihood) และผลกระทบ (Impact) (Ayyub, 2003)
โอกาส
(Opportunity)

ความเสี! ยง
(Risk)
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องค2ประกอบหลักและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงต*องอาศัยการผสมผสานระหวางประสบการณ1 ความเชี่ยวชาญที่เรียนรู*
จากอดีต ที่ผานมา ควบคูกั บการมี นวัตกรรมขององค1การที่พัฒนาบุคลากรทุกระดับให* มีความรู* ด*านการ
บริหารความเสี่ยง เป+นกิจกรรมหลักสําคัญในกระบวนการบริหารองค1การที่สามารถทําให*องค1การบรรลุ
ภารกิจ พันธกิจ ภายใต*งบประมาณและทรัพยากรให*เกิดประโยชน1สูงสุด เมื่อนําความเสี่ยงมาอยูภายใต*
การบริหาร กิจกรรมหลักในการบริหารความเสี่ยงจําเป+นต*องประกอบไปด*วย (Blanchard, 2004)
1) การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Assessment)
2) การวิเคราะห1เพื่อหาสาเหตุความเสี่ยง (Risk Analysis)
3) การรองรับและการควบคุมความเสี่ยง (Risk Abatement)
การประเมินระดับความเสี ยง
(Risk Assessment)

คํานิ ยามความเสี ยง :
โอกาสและผลกระทบ
(Propbability and Impact)

การวิเคราะห์ความเสี ยง
(Risk Analysis)

ระดับความเสี ยง
(Risk Level)

สาเหตุ
- ปั จจัยทีควบคุมได้
- ปั จจัยทีควบคุมไม่ได้

ภาพที่ 1 องค1ประกอบหลักและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่มา: ก*องกิติ พูลสวัสดิ์ และพรเทพ อนุสสรนิติสาร (มปท)

การรองรับความเสี ยง
(Risk Abatement)

การควบคุมความเสี ยง

แผนสํารอง

(Risk Control)

(Emergency Plan)

รายงานความเสี ยง
(Risk Report)

การทบทวนความเสี ยง
(Risk Review)
ความถีในการทบทวน
(Review frequency)

ระดับการบริหารความเสี่ยง
ก*องกิติ พูลสวัสดิ์ และพรเทพ อนุสสรนิติสาร (มปท) ได*จําแนกหรือประเภทความเสี่ยงในมิติ
ตามระดับความเสี่ยงออกเป+น 3 ระดับ คือ
1) ระดับองค1กร (Organization) ความเสี่ยงในระดับองค1กรในองค1การภาครัฐจะมุงเน*นความ
เสี่ยงเชิงนโยบาย (Policy Risk) การให*ความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคประชาชน (Public participation)
และการปฏิบัติงานรวมกับองค1การอิสระ (Non-profit Organization) ที่ชวยในการจัดทํานโยบายตางๆ สามารถ
ทําให*เกิดการยอมรับผลักดันการแก*ไขป.ญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนและท*องถิ่นอยางแท*จริง
2) ระดับการดําเนินการ (Operational Risk) ความเสี่ยงในระดับการดําเนินการในองค1การ
ภาครัฐและเอกชนจะเน*นที่การบริหารแผนงาน/โครงการ (Program/Project Risk) ซึ่งมีเครื่องมือในการบริหาร
เชน การหาเส*นทางวิกฤต CMP (Critical Path Method) โดยนํามาเชื่อมโยงกับเทคนิดการทบทวนและการ
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ประเมินโครงการที่รู*จักกันดีวา PERT (Program Evaluation and Review Technique) การจัดทําผังแสดง
ระยะเวลาของกิจกรรม (Gantt Chart) ของความเสี่ยงในงานประจํา (Routine Work)
3) ระดับบุคลากร (Individual Risk) ความเสี่ยงในระดับบุคลากรในองค1กรภาครัฐและเอกชนจะ
ให* ความสํ าคั ญกั บอุ บั ติ เหตุ (Accident) ความปลอดภั ย (Safety) และสุ ขภาพ (Health) โดยนํ าหลั กการ
ปฏิบัติงาน หรือ Job Scheduling และ Shift Work มาประยุกต1ใช* โดยสรุปการบริหารความเสี่ยงใน 3 ระดับ
ข*างต*นมี ความสัมพันธ1กันในภาพรวมตามภาพที่ 2
ระดับการดําเนิ นการ (Operation)

ระดับองค์การ (Organization)
การปฏิบตั ิหน้าที
(Function)

จะให*ความสําคัญด*านเศรษฐศาสตร1และการเงิน การลงทุน
ชื่อเสียง และอื่นๆ

จะให*ความสําคัญด*านการเงินและการบริหารงานให*แล*ว
เสร็จตามแผน

การปฏิบตั ิหน้าที
(Function)
การปฏิบตั ิหน้าที
(Function)

ระดับกลุ่มและบุคคล (Group and Individual)

จะให* ความสํ าคั ญด* านความปลอดภั ยของลู กค* า ผู* บริ โภคการ
บริ หารแรงงานสั มพั นธ1 การหมุ นเวี ยน คุ ณภาพชี วิ ตในการ
ปฏิบัติงาน (Quality of Work Life: QEL) แผนการถายโอนงาน
(Succession Plan) เป+นต*น

ภาพที่ 2 ระดับการประยุกต1การบริหารความเสี่ยง ที่มา: ก*องกิติ พูลสวัสดิ์ และพรเทพ อนุสสรนิติสาร (มปท)
การวิเคราะห2ความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO
หลักการสําคัญในการบริหารความเสี่ยง ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการ COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ซึ่งได*รับการยอมรับวา
เป+นแนวทางในการสงเสริมการบริหารความเสี่ยงและเป+นหลักปฏิบัติที่เป+นสากล ที่มอบหมายให*ไพร*วอเตอร1
เฮาส1คูเปอร1เป+นผู*เขียน กรอบการบริหารความเสี่ยงสําหรับองค1กร (Enterprise Risk Management) COSO
ประกาศใช*กรอบบริหารความเสี่ยงระดับองค1กร (ERM) ในปQ 2547 (2004) โดยพัฒนาจากกรอบการงานควบคุม
ภายในที่ ประกาศใช* ในปQ 2537 (1994) โดยเพิ่ มแนวคิ ดหลั กการและองค1 ประกอบสํ าคั ญ เพื่ อให* ตรงความ
ต*องการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในการบริหารงานยุคใหมในการเพิ่มมูลคาให*แกองค1กรและสอดคล*องกับ
การกํากับดูแลที่ดี และสามารถใช*เป+นเกณฑ1อ*างอิงในการบริหารความเสี่ยงอยางเป+นสากลตามภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 กรอบการควบคุมภายในและกรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO

องค1ประกอของกรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO มี 8 ด*าน ที่มีความสัมพันธ1กันสรุป
สาระสําคัญของแตละองค1ประกอบตามภาพที่ 4 ดังนี้

ภาพที่ 4 แผนภาพแสดงการบริหารความเสีย่ งตามแนวทางของ COSO
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1. สภาพแวดล#อมภายในองค2กร (Internal Environment)
สภาพแวดล*อมขององค1กรเป+นองค1ประกอบที่สําคัญในการกําหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง
และเป+นพื้นฐานสําคัญในการกําหนดทิศทางของกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค1กร ประกอบด*วยป.จจัย
หลายประการ เชน วั ฒ นธรรมองค1 ก ร นโยบายของผู* บ ริ ห าร แนวทางการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
กระบวนการทํางาน ระบบสารสนเทศ เป+นต*น
2. การกําหนดวัตถุประสงค2 (Objective Setting)
องค1 ก รต* อ งพิ จ ารณากํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค1 ในการบริ ห ารความเสี่ ย ง ให* มี ความสอดคล* องกั บ
เป5าหมายเชิงกลยุทธ1 และความเสี่ยงที่องค1 กรยอมรับได* เพื่อวางเป5 าหมายในการบริหารความเสี่ย งของ
องค1กรได*อยางชัดเจนและเหมาะสม
3. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
เป+นการรวบรวมเหตุการณ1ที่อาจเกิดขึ้นกับหนวยงาน ทั้งป.จจัยเสี่ยงที่เกิดจากป.จจัยภายในและ
ป.จจัยภายนอกองค1กรและเมื่อเกิดขึ้นแล*วสงผลให*องค1กรไมบรรลุวัตถุประสงค1หรือเป5าหมาย เชน นโยบาย
การบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงานการเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบข*อบังคับ เป+นต*น ทั้งนี้เพื่อทํา
ความเข*าใจตอเหตุการณ1และสถานการณ1นั้นๆ และเพื่อให*ผู*บริหารสามารถพิจารณากําหนดแนวทางและ
นโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได*เป+นอยางดี
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมิ น ความเสี่ ย งเป+ นการวั ด ระดั บความรุ น แรงของความเสี่ ย ง เพื่ อพิ จารณาจั ดลํ า ดั บ
ความสําคัญของความเสี่ยงที่มีอยูโดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
เป+นการดําเนินการหลังจากที่องค1กรสามารถระบุความเสี่ยงขององค1กรและประเมินระดับของความ
เสี่ยงแล*ว โดยจะต*องนําความเสี่ยงไปดําเนินการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบให*อยูในระดับที่องค1กรยอมรับได*ด*วยวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดและคุ*มคากับการลงทุน
6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
การกําหนดกิจกรรมและการปฏิบัติตางๆ เพื่อชวยลดหรือควบคุมความเสี่ยง เพื่อสร*างความมั่นใจ
วาจะสามารถจั ดการกับความเสี่ยงนั้นได*อยางถูกต*อง และทําให*การดําเนินงานบรรลุวั ตถุประสงค1และ
เป5าหมายขององค1กร ป5องกันและลดระดับความเสี่ยงให*อยูในระดับที่องค1กรยอมรับ
7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
องค1กรจะต*องมีระบบสารสนเทศและการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป+นพื้นฐานสําคัญที่
จะนําไปพิจารณาดําเนินการบริหารความเสี่ยงตอไปตามกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติที่องค1กรกําหนด
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8. การติดตามประเมินผล (Monitoring)
องค1กรจะต*องมีการติดตามผล เพื่อให*ทราบถึงผลการดําเนินงานวาเหมาะสมและสามารถจัดการ
ความเสี่ยงได*อยางมีประสิทธิภาพหรือไม
ป;จจัยสําคัญตอความสําเร็จในการผลักดันให#การบริหารความเสี่ยงสําเร็จ
เครื่องมือทางการบริหารที่สร*างความเชื่อมั่น ชวยป5องกันความเสียหายและลดความผิดพลาดใน
การบริหารงาน เพื่อชวยให*องค1กรบรรลุวัตถุประสงค1/เป5าหมาย อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ*มคา
และเกิดประโยชน1สูงสุดตอองค1กร เพื่อให*องค1กรได*รับประโยชน1จากการบริหารความเสี่ยง ผู*บริหารจะต*อง
สร*างกระบวนการ เพื่อสนับสนุนให*เกิดการบงชี้การประเมิน การจัดการ และการรายงานความเสี่ยงอยาง
ตอเนื่องโดยให*เป+นสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ ป.จจัยสําคัญ 8 ประการ ที่ชวยให*การปฏิบัติตามกรอบ
บริหารความเสี่ยงขององค1กรประสบความสําเร็จมี ดังนี้
1. การสนับสนุนจากผู#บริหารระดับสูง
การบริ ห ารความเสี่ ย งขององค1 ก ร จะประสบความสํ า เร็ จ เพี ย งใดขึ้ น อยู กั บ เจตนารมณ1
การสนับสนุน การมีสวนรวมและคณะกรรมการ ผู*บริหารระดับสูงต*องให*ความสําคัญ สนับสนุนให*ทุกคนใน
องค1กรเข*าใจถึงความสําคัญในคุณคาของการบริหารความเสี่ยง มิฉะนั้นแล*วการบริหารความเสี่ยงจะไม
สามารถเกิดขึ้นได*
2. การใช#คําให#เกิดความเข#าใจแบบเดียวกัน
การใช* คํา นิ ย ามเกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งและการบริ ห ารความเสี่ ย งแบบเดี ย วกั น จะทํ า ให* เ กิ ด
ประสิทธิภาพ ในการกําหนดวัตถุประสงค1 นโยบาย กระบวนการ เพื่อใช*ในการบงชี้ ประเมินความเสี่ยงและ
กําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมองค1กรจะต*องมีการจัดทํากรอบบริหารความเสี่ยง และนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงขององค1กร ที่มีคําอธิบายองค1ประกอบอยางชัดเจนทําให*ผู*บริหารและพนักงานทุกคน
ใช*ภาษาความเสี่ยงในแนวทางเดียวกัน มีจุดหมายรวมกันในการบริหารความเสี่ยง
3. การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
องค1กรที่จะประสบความสําเร็จในการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง คือ องค1กรที่
สามารถนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาปฏิบัติอยางทั่วถึงทั้งองค1กร และกระทําอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
4. กระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
การนําเอากระบวนการและระบบบริหารแบบใหมมาใช* องค1กรจําเป+นต*องมีการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การพัฒนาการบริหารความเสี่ยงก็เชนเดียวกัน ที่ต*องมีการชี้แจงให*ผู*บริหารและพนักงานทุก
คนรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของผลที่องค1กรและแตละบุคคลจะได*รับจากการเปลี่ยนแปลงนั้น
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5. การสื่อสารอยางมีประสิทธิผล
การสื่ อสารเกี่ ย วกั บ กลยุ ทธ1 การบริ ห ารความเสี่ ย ง และวิ ธีป ฏิ บั ติ มีความสํ า คั ญ อยางมาก
เพราะการสื่อสารจะเน*นให*เห็นถึงการเชื่อมโยงระหวางการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ1องค1กร การชี้แจงทํา
ความเข*าใจตอพนักงานทุกคนถึงความรับผิดชอบของแตละบุคคลตอกระบวนการบริหารความเสี่ยง จะชวย
ให*เกิดการยอมรับในกระบวนการและนํามาซึ่งความสําเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง โดยควรได*รับ
การสนับสนุนทั้งวาจาและในทางปฏิบัติจากผู*บริหารระดับสูงขององค1กรและคณะกรรมการขององค1กร
วัตถุประสงค1ของการสื่อสารอยางมีประสิทธิผลนั้นเพื่อให*มั่นใจวา
ผู*บริหารได*รับข*อมูลความเสี่ยงอยางถูกต*องและทันเวลา
ผู*บริหารสามารถจัดการกับความเสี่ยงตามลําดับความสําคัญ ตามการเปลี่ยนแปลง
และความเสี่ยงใหม
มีการติดตามแผนการจัดการความเสี่ยงอยางตอเนื่อง เพื่อนํามาใช*ปรับปรุงการบริหาร
องค1กร และจัดการความเสี่ยงตางๆ เพื่อให*องค1กรมีโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค1/เป5าหมาย ได*มากที่สุด
6. การวัดผลการบริหารความเสี่ยง
การวัดผลการบริหารความเสี่ยงประกอบด*วย 2 รูปแบบ ดังนี้
การวัดความเสี่ยงในรูปแบบของผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น การบริหารความ
เสี่ยงที่ประสบความสําเร็จจะชวยให*ความเสี่ยงที่เหลืออยูในระดับที่องค1กรยอมรับได*
การวั ด ความสํ า เร็ จ ของการบริ ห ารความเสี่ ย งโดยอาศั ย ดั ช นี วั ด ผลการดํ า เนิ น งาน
ซึ่งอาจกําหนดเป+นระดับองค1กรฝsายงานหรือของแตละบุคคล การใช*ดัชนีวัดผลการดําเนินงานนี้อาจปฏิบัติ
รวมกับกระบวนการด*านทรัพยากรบุคคล
7. การฝ`กอบรมและกลไกด#านทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการ ผู*บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค1กรต*องได*รับการฝ‰กอบรม เพื่อให*เข*าใจ
กรอบการบริหารความเสี่ยงและความรับผิดชอบของแตละบุคคลในการจัดการความเสี่ยงและสื่อสารข*อมูล
เกี่ยวกับความเสี่ยง การฝ‰กอบรมในองค1กรควรต*องคํานึงถึงประเด็นดังตอไปนี้
การแตกตางกันของระดับความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
ความรู*เกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่มีอยูแล*วในองค1กรพนักงานใหม
ทุกคนควรได*รับการฝ‰กอบรม เพื่อให*มีความเข*าใจในความรับผิดชอบตอความเสี่ยงและกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงด*วยเชนกัน ระบบการประเมินผลการดําเนินงานถือเป+นเครื่องมือสําคัญที่ใช*ในการสงเสริมความ
รับผิดชอบของแตละบุคคล โดยความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงควรกําหนดรวมอยูในงานที่
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แตละบุคคลรับผิดชอบและในคําอธิบายลักษณะงาน (Job Description) การประเมินผลการดําเนินงาน
สวนที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยมีประเด็นที่ควรประเมินดังตอไปนี้
- ความรับผิดชอบและการสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและกรอบการ
บริหารความเสี่ยงที่แตละบุคคลมีตอองค1กร
- การวัดระดับความเสี่ยงที่บุคคลนั้นเป+นผู*รับผิดชอบวาความเสี่ยงได*รับการจัดการ
มีประสิทธิผลเพียงใด
8. การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ขั้น ตอนสุ ดท* า ยของป. จ จั ย ตอความสํ าเร็ จ ของการบริ หารความเสี่ ย ง คือ การกํา หนดวิ ธี ที่
เหมาะสมในการติดตามการบริหารความเสี่ยง การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ควรพิจารณา
ประเด็นตอไปนี้
การรายงานและสอบทานขั้นตอนตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยง
ความชั ด เจนและความสม่ํ า เสมอของการมี ส วนรวมและความมุ งมั่ น ของผู* บ ริ ห าร
ระดับสูง
บทบาทของผู*นําในการสนับสนุนและติดตามการบริหารความเสี่ยง
การประยุกต1ใช*เกณฑ1การประเมินผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
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บทที่ 2
แนวทางการบริหารความเสี่ยง ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โครงสร#างการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เริ่มดําเนินการบริหารความเสี่ยงในปQงบประมาณ พ.ศ. 2552
โดยยึดกรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Tread way Commission) เป+นแนวทางปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยกําหนดกรอบโครงสร*างการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แบงเป+น 2
ระดับ คือ
1. ระดับองค2กร
ประกอบด*วย ผู*บริหารที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายเป+นประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ยงระดั บองค1 กร โดยมี ผู* อํานวยการสํ านั ก/กอง/ ศู นย1 / สถาบั น และหนวยงานระดั บกองในสั งกั ด
สํานั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขเป+นคณะกรรมการ และผู* อํานวยการกลุ มพั ฒนาระบบบริ หาร
,
เจ*าหน*าที่กลุมพัฒนาระบบบริหารที่ได*รับมอบหมายเป+นเลขานุการคณะกรรมการ ให*ดําเนินการบริหารความ
เสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอวิสัยทัศน1 วัตถุประสงค1 หรือเป5าหมายการดําเนินงานของ
องค1 กร รวมทั้ ง มี ผ ลกระทบตอเป5 า หมายการดํ า เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร1 /แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปQ /
แผนปฏิบัติราชการประจําปQของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. ระดับหนวยงาน
ประกอบด*วย หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 และหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเป+นการภายในเพื่อ
การบริหารงาน โดยมีผู*อํานวยการสํานัก/กอง/ ศูนย1/ สถาบัน และกลุม เป+นประธานคณะทํางานบริหารความ
เสี่ยงระดับหนวยงาน และมีบุคลากรในสังกัดรวมเป+นคณะทํางาน ให*ดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผน
บริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอวิสัยทัศน1 วัตถุประสงค1 หรือเป5าหมายการดําเนินงานของหนวยงาน
รวมทั้งมีผลกระทบตอเป5าหมายการดําเนินงานตามยุทธศาสตร1 /แผนปฏิบัติราชการ 4 ปQ /แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปQของหนวยงาน
การจัดโครงสร*างการบริหารความเสี่ยงถือวามีความสําคัญมากเพื่อสร*างการมีสวนรวม ต*องจัดให*
ผู*เกี่ยวข*องในหนวยงาน ระดับองค1กร และระดับนโยบายได*มีการแบงบทบาทหน*าที่ของแตละองค1ประกอบให*มี
ความชั ดเจน เพื่ อให* เกิ ดความเชื่ อมโยง โดยมี แผนผั งโครงสร*างการบริหารความเสี่ ยง ปรากฏตามภาพที่ 5
โครงสร*างการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ประเมิน (คตป.)

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน (คตง.)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สป.สธ.
กลุมตรวจสอบภายใน
สป.

คณะทํางานการกํากับ
ดูแลองค2การทีด่ ี

ฝbายเลขานุการ

คณะทํางานการบริหารความเสีย่ ง
หนวยงาน

ภาพที่ 5 โครงสร*างการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน#าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร#างการบริหารความเสี่ยง
หน*าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร*างการบริหารความเสี่ยงของผู*เกี่ยวข*องในระดับตางๆ ดังนี้
ผู#เกี่ยวข#อง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน#าที่และความรับผิดชอบ
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เสนอแนะ ให*ความเห็นชอบนโยบายด*านบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการนําเสนอ
กําหนดนโยบายด*านบริหารความเสี่ยงเสนอตอผู*บริหาร เพื่อขอความเห็นชอบกอนนําไปสู
การปฏิบัติ
กําหนดโครงสร*างของการบริหารความเสี่ยงให*ครอบคลุมทั้งองค1กร ให*คําปรึกษา พร*อมทั้ง
สนับสนุนการนํากลยุทธ1ด*านความเสี่ยงไปสูการปฏิบัติ โดยการออกระเบียบปฏิบัติตางๆ
และจัดการทรัพยากรที่จําเป+น
ผลักดันให*มีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค1กร
เรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อให*บุคลากรทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุม
ความเสี่ยง
เป+นศูนย1รวมในการกํากับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตางๆ ที่คณะทํางานบริหารความ
เสี่ยงหนวยงานรายงาน
ทบทวนรายงานการบริ หารความเสี่ ยง กํ ากั บดู แลประสิทธิผลการดําเนินงานทางการ
บริหาร เพื่อจัดการกับความเสี่ยง
สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานของคณะทํางานบริหารความเสี่ยงหนวยงาน
ให*ความเห็นชอบและเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนและรายงานบริหารความเสี่ยงของ
หนวยงาน
ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวข*องให*มีการดําเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงหรือจัดการความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อนําเสนอตอผู*บริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ผู#เกี่ยวข#อง

คณะทํางานบริหารความ
เสี่ยงหนวยงาน

คณะทํางานการกํากับดูแล
องค1การที่ดี

ฝsายเลขานุการ
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

กลุมตรวจสอบภายใน สป.

หน#าที่และความรับผิดชอบ
ประเมิ นผลและจั ดทํ ารายงานการบริ หารความเสี่ ยงของสํ านั กงานปลั ดกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อรายงานตอผู*บริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วางแผนงานและดํ าเนิ นการตามแผน นโยบาย กลยุ ทธ1 การบริ หารความเสี่ ยงที่ คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงกําหนด
กํากับดูแล และติดตาม ให*หนวยงานมีการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ระบุความเสี่ยงด*านตางๆ พร*อมทั้งวิเคราะห1 และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงหรือจัดการความเสี่ยงของหนวยงาน เพื่อนําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประเมินผลและจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน เพื่อรายงานตอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค1การที่ดีของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผลักดันการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดขึ้นให*เกิดผลเป+นรูปธรรม
กําหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายการกํากับดูแลองค1การที่ดี
ตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว*อยางเป+นระบบ
ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลองค1การที่ดีให*เหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ
ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
จัดทําข*อเสนอเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง ของสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ประสานหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นําเสนอความคืบหน*าและสรุปผลการบริหารความเสี่ยงเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวข*องในการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค1กร
สอบทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
จัดทํารายงานผลการสอบทานการประเมินระบบควบคุมภายในเสนอตอปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

นโยบาย วัตถุประสงค2 การบริหารความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ได* กํ า หนดนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ให*
กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสม สอดคล*องไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร1และภารกิจของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
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1) พัฒนาระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยการจั ด ทํา คู มื อการบริห ารความเสี่ย ง ของสํ า นักงานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ขที่ ร ะบุกระบวนการ
แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนอยางเป+นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค1กร และให*นําระบบ
ความเสี่ยงไปปฏิบัติจนเกิดเป+นวัฒนธรรมองค1กร และเป+นสวนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ
2) การบริหารความเสี่ยงจะต*องครอบคลุมทุกระดับ และทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข โดยการวิ เ คราะห1 ค วามเสี่ ย งทั้ งที่ มี ส าเหตุ จ ากป. จ จั ย ภายใน และภายนอก
สอดคล*องตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให*สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได*อยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล
3) ผลักดันให*มีการนําระบบเทคโนโลยีมาประยุกต1ใช*เพื่อให*เกิดประโยชน1สูงสุดในการบริหาร
ความเสี่ยง ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4) ควบคุมดูแลให*มีการปฏิบัติอยางจริงจังตอเนื่อง และดําเนินการติดตาม ประเมินผล และ
ทบทวนการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. วัตถุประสงค2การบริหารความเสี่ยง
1) เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ โดยคํานึงถึงป.จจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในด*าน
ตางๆ ที่นาจะมีผลกระทบกับวัตถุประสงค1การดําเนินงานและเป5าประสงค1เชิงยุทธศาสตร1 แล*วพิจารณาหา
แนวทางในการป5องกัน หรือจัดการกับความเสี่ยงเหลานั้น กอนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน หรือดําเนินการตามแผน
ที่กําหนดไว*
2) เพื่อให*สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหาย และลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให*อยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได* ควบคุม
ได* และตรวจสอบได*
3) เพื่อให*สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีผลการดําเนินงานบรรลุเป5าหมายภารกิจหลัก
ตามกฎหมาย เป5าประสงค1 และเป5าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปQ
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บทที่ 3
กระบวนการบริหารความเสี่ยง ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมในการวิเคราะห2เพื่อจัดทําแผนความเสี่ยงประจําปd
สําหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด*วย
ระดั บ องค1 กร และระดั บ หนวยงาน เพื่ อการบรรลุ เ ป5 า ประสงค1 ภ ายใต* ป ระเด็ น ยุ ท ธศาสตร1 และนํ า สง
เป5าประสงค1ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในมิติประสิทธิผล และนําสงผลผลิตหรือบริการตอ
ผู*รับบริการภายในและภายนอกของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น การคัดเลือกโครงการ หรือ
กิจกรรมในการวิเคราะห1 เพื่อจัดทําแผนความเสี่ยงประจําปQ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได*
กําหนดเกณฑ1การพิจารณาคัดเลือก โครงการ หรือกิจกรรมในการวิเคราะห1ความเสี่ยงโดยใช*เกณฑ1การ
พิจารณา ดังแสดงในตารางที่ 1 เกณฑ1การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมในการวิเคราะห1เพื่อจัดทํา
แผนความเสี่ยงประจําปQ
ตารางที่ 1 เกณฑ2การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมในการวิเคราะห2เพื่อจัดทําแผนความเสี่ยงประจําปd
ป;จจัยพิจารณา
1.ความสอดคล*องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร1
2.งบประมาณที่ได*รับ
ในปQป.จจุบัน
3.ผลผลิต/บริการ

1 คะแนน
ไมสอดคล*องกับกลยุทธ1ใน
ประเด็นยุทธศาสตร1
ได*รับงบประมาณน*อย

ไมสงมอบให*ผู*รับบริการ
ภายนอก

เกณฑ2การพิจารณา
2 คะแนน
สอดคล*องกับบางกลยุทธ1
ในประเด็นยุทธศาสตร1
ได*รับงบประมาณปานกลาง

3 คะแนน
สอดคล*องกับทุก
กลยุทธ1ในประเด็นยุทธศาสตร1
ได*รับงบประมาณสูงมาก

สงมอบให*ผู*รับบริการภายนอก สงมอบให*ผู*รับบริการภายนอก
อยางน*อย 1 กลุม
อยางน*อย 5 กลุมขึ้นไป

***กรณี เ ป+ น การดํ า เนิ น งานด* า นเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศและการสื่ อ สาร ของสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให*ศูนย1เทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินการวิเคราะห1ความเสี่ยง
และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข*อมูลและสารสนเทศ
เมื่อกําหนดเกณฑ1การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ให*คัดเลือกโครงการหรือกิจกรรม
ภายใต* กิจกรรมหลักที่ ระบุ ในแผนปฏิบั ติ ราชการประจํา ปQ ที่ ดํ าเนิ นการเพื่ อให* บรรลุเ ป5 าประสงค1ในมิ ติ
ประสิทธิผลของแผนยุทธศาสตร1 ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือของหนวยงาน ดังตัวอยาง
แสดงในตารางที่ 2 การคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม ในการวิเคราะห1เพื่อจัดทําแผนความเสี่ยงประจําปQ
(MOPH-ERM 001/25XX)
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ตารางที่ 2 การคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม ในการวิเคราะห2เพื่อจัดทําแผนความเสี่ยงประจําปd
ประเด็นยุทธศาสตร2
ของสป.สธ.
1.สร*างเสริม
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี
ของประชาชนโดย
การมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน

2.การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและ
ระบบบริการด*าน
การแพทย1และ
สาธารณสุข ให*มี
คุณภาพอยางมี
ดุลยภาพ

เปfาประสงค2
ของสป.สธ.
1.ประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต*อง โดยการ
จัดการสุขภาพที่
เหมาะสม

2. ประชาชนเข*าถึง
บริการด*านการแพทย1
และสาธารณสุข และ
ผลิตภัณฑ1สุขภาพที่มี
คุณภาพมาตรฐาน
โดยการบริหาร
จัดการอยางมีดุยภาพ

ตัวชี้วัดของ
สป.สธ.
1. อัตราผู*ปsวย
เบาหวานรายใหม
ไมเกินร*อยละ
2. อัตราผู*ปsวย
ความดันโลหิตสูง
รายใหมไมเกิน
ร*อยละ 8
3. ภาคีเครือขาย
ที่มีการด าเนิน
งานด*านสุขภาพ
ในพื้นที่อยาง
ตอเนื่อง จํานวน
75 แหงตอป

1.ประชาชนมี
ความพึงพอใจตอ
การให*บริการของ
สถานบริการ
สังกัด สป.สธ.ทุก
ระดับ ร*อยละ 80
ตอปQ
2.ผู*ให*บริการมี
ความพึงพอใจตอ
การให*บริการ ร*อ
ละ 80 ตอปQ
3.สถานบริการ
สุขภาพภาครัฐใน
สังกัด สป.สธ.ที่
ผานเกณฑ1
มาตรฐาน (NA
และ HCQA)
ร*อยละ 65 ตอปQ

กลยุทธ2ของ สป.สธ.

โครงการ/กิจกรรม

1.1 เสริมสร*างให*
ประชาชนมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพได*
อยาง เหมาะสม โดย
ความรวมมือจากภาคี
เครือขาย
1.2 พัฒนาความพร*อม
ของระบบเฝ5าระวัง
ป5องกัน ควบคุมโรค
ภัยสุขภาพ และ
คุ*มครองผู*บริโภคด*าน
สุขภาพให*มี
ประสิทธิภาพ

การจัดระบบบริการ
สุขภาพเชิงรุก เพื่อ
ป5องกันโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง
การถายทอดความรู*
เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพให*
ถูกต*อง
การตรวจ ควบคุม
กํากับ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ1และบริการ
สุขภาพในพื้นที่
การป5องกันและแก*ไข
ป.ญหาความรุนแรงใน
เด็กและสตรี
การบริหารจัดการงบ
ลงทุน
การพัฒนาสถาน
บริการทุกระดับให*ผาน
การรับรองมาตรฐานที่
กําหนด
การพัฒนาระบบข*อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารประชา
สัมพันธ1 เพื่อสนับสนุน
ระบบบริการ
พัฒนาบุคลากรด*าน
การแพทย1และ
สาธารณสุข

2.1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ ระบบ
บริการสาธารณสุข
และผลิตภัณฑ1สุขภาพ
ให*มีคุณภาพมาตรฐาน
2.2 พัฒนาหนวย
บริการให*มีศักยภาพใน
การให*บริการอยางมี
คุณภาพ

ความสอดคล#อง
กับกลยุทธ2
1.1,1.2

1.1,1.2

1.2

1.2
2.1
2.1,2.2

2.1 2.2

2.2

1) การจั ด ลํ า ดั บ ความสํ าคั ญ ของโครงการ/กิ จกรรม โดยนํ าโครงการหรื อกิ จ กรรมที่ มีผ ล
คะแนนการคัดเลือกสูงสุดในแตละเป5าประสงค1ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือของหนวยงาน
ที่รับผิดชอบมาวิเคราะห1และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (เชน ถ*าสํานัก/กองมีเป5าประสงค1ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 2 เป5าประสงค1 ให*พิจารณาคัดเลือก โครงการหรือกิจกรรมที่มีผลคะแนน
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การคัดเลือกสูงสุดเป5 าประสงค1ละ โครงการหรือกิจกรรมมาวิ เคราะห1และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง)
ดังตัวอยางแสดงในตารางที่ 3 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการตามหลักเกณฑ1ที่กําหนด (MOPH-ERM
002/25XX)
ตารางที่ 3 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการตามหลักเกณฑ2ที่กําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร2
ของสป.สธ.
1.สร*างเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ
ที่ดีของประชาชน
โดยการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน

2.การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและ
ระบบบริการด*าน
การแพทย1และ
สาธารณสุข ให*มี
คุณภาพอยางมี
ดุลยภาพ

โครงการ/กิจกรรม
การจัดระบบบริการ
สุขภาพเชิงรุก เพื่อป5องกัน
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง
การถายทอดความรู*เพือ่
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพให*ถูกต*อง
การตรวจ ควบคุม กํากับ
และพัฒนาผลิตภัณฑ1และ
บริการสุขภาพในพื้นที่
การป5องกันและแก*ไข
ป.ญหาความรุนแรงในเด็ก
และสตรี
การบริหารจัดการงบ
ลงทุน
การพัฒนาสถานบริการ
ทุกระดับให*ผานการ
รับรองมาตรฐานที่กําหนด
การพัฒนาระบบข*อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารประชา
สัมพันธ1 เพื่อสนับสนุน
ระบบบริการ
พัฒนาบุคลากรด*าน
การแพทย1และสาธารณสุข

สอดคล#องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร2
(a)
3

งบประมาณ
ที่ได#รับ
(b)
3

สงมอบผลผลิต
/บริการ
(c)
3

ความสําคัญ
ของโครงการ
(a+b+c)
9

ลําดับ
โครงการ/
กิจกรรม
1

2

2

3

7

3

2

1

3

6

4

2

1

3

6

4

2

1

1

4

6

3

2

3

8

2

3

2

3

8

2

2

2

1

5

5

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป+นกระบวนการที่ใช*ในการระบุ วิเคราะห1 ประเมิน และจัดระดับ
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค1ของกระบวนการทํางานของหนวยงานหรือองค1กร รวมทั้ง
การบริหาร/จัดการความเสี่ยง โดยกําหนดแนวทางการควบคุม เพื่อป5องกัน หรือลดความเสี่ยงให*อยูใน
ระดับที่ยอมรับได* กระบวนการดังกลาวจะสําเร็จได*ต*องมีการสื่อสารให*คนในองค1มีความรู* ความเข*าใจใน
เรื่ องการบริห ารความเสี่ ย งในทิศทางเดีย วกั น และการจั ด ทํา ระบบสารสนเทศ เพื่อใช*ในการวิเ คราะห1
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ประเมิ น ความเสี่ ย ง ทั้ งนี้ สํ า นั กงานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข มี ก ระบวนการและขั้ น ตอนการบริ ห าร
ความเสี่ยง ประกอบด*วย 7 ขั้นตอน ดังแสดงตามภาพที่ 6 องค1ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง
6.สารสนเทศและการสื่อสาร

วิสัยทัศน1

1.การกําหนดวัตถุประสงค1

พันธกิจ
2.การระบุความเสี่ยง

ยุทธศาสตร1

7.การติดตาม
ประเมินผล

3.การประเมินความเสี่ยง

กลยุทธ1

4.การตอบสนองตอความเสี่ยง

ตัวชี้วัด

5.กิจกรรมการควบคุม

7.การติดตาม
ประเมินผล

6.สารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการ

ภาพที่ 6 องค1ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง
1. การกําหนดวัตถุประสงค2 (Objective Setting)
วัตถุประสงค1 หมายถึง สิ่งที่ต*องการทําให*สําเร็จ หรือผลลัพธ1การดําเนินการ ดังตัวอยางแสดงในตาราง
ที่ 4 การกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค1 ข องโครงการและวั ต ถุ ป ระสงค1 ข องแตละขั้ น ตอนหลั ก (MOPH-ERM
003/25XX) สําหรับการกําหนดวัตถุประสงค1ในการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบงออกเป+น 2 ระดับ ดังนี้
1) การกําหนดวัตถุประสงค1ระดับองค1กร การกําหนดวัตถุประสงค1ระดับองค1กรจะเป+นการกําหนด
วัตถุประสงค1และเป5าหมายตาม แผนงานหลัก (แผนปฏิบัติราชการประจําปQ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปQ ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) โดยทําการระบุสถานะป.จจุบันของการดําเนินงานตามเป5าหมาย เพื่อให*มี
การวิเคราะห1ความเสี่ยงที่อาจทําให*ไมสามารถบรรลุได*ตามเป5าหมายที่ตั้งไว*
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2) การกําหนดวัตถุประสงค1ในระดับหนวยงาน เป+นการกําหนดวัตถุประสงค1 และ เป5าหมายตามพันธ
กิจของแตละหนวยงาน และสถานะป.จจุบัน เพื่อนําไปสูการวิเคราะห1ความเสี่ยงที่จะทําให*พันธกิจของหนวยงาน
ไมบรรลุตามวัตถุประสงค1ที่ตั้งไว*
การกําหนดวัตถุประสงค1ที่ชัดเจนชวยให*การระบุ และวิเคราะห1ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได*อยาง
ครบถ*วน โดยเทคนิคการกําหนดวัตถุประสงค1ควรใช*หลักการ “SMART” ดังนี้
Specific: วัตถุประสงค1/เป5าหมายต*องมีความชัดเจน เพื่อให*เกิดความเข*าใจในผลตอบแทนหรือ
ผลลัพธ1ที่ ต*องการชัดเจน
Measurable: วัตถุประสงค1/เป5าหมายต*องสามารถวัดผลได* ควรมีการระบุหลักเกณฑ1และข*อมูล
ที่ต*องการใช*ในการวัดผล
Achievable: วัตถุประสงค1/เป5าหมายต*องสามารถปฏิบัติให*บรรลุผลได*จริง โดยคํานึงถึงป.จจัย
ตางๆ เชน การจัดสรรทรัพยากร ความรู*ความสามารถ เป+นต*น
Reasonable: วัตถุประสงค1/เป5าหมายต*องเหตุผล มีความเป+นไปได*
Time constrained: วัตถุประสงค1/เป5าหมายต*องมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน
ตารางที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงค2ของโครงการ และวัตถุประสงค2ของแตละขั้นตอนหลัก
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค2
โครงการ/กิจกรรม
การจัดระบบบริการสุขภาพเชิง เพื่อลดอัตราผู*ปsวยเบาหวาน
รุก เพื่อป5องกันโรคเบาหวานและ และผู*ปsวยความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตสูง

ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค2ขั้นตอนหลัก

1.จัดซื้อจัดจ*าง(เครื่องวัดระดับ
น้ําตาลและเครื่องวัดความดัน
โลหิต)

1.เพื่อให*ได*เครื่องวัดระดับน้ําตาล
และเครื่องวัดความดันโลหิตที่มี
คุณภาพเพียงพอและเหมาะสมกับ
การดําเนินงาน
2.เพื่อค*นหา/ประเมินสถานะโรค
ของประชาชนกลุมเสี่ยง

2.การคัดกรอง
ประชาชนกลุมเสี่ยง

2. การระบุความเสี่ยง (Event Identification)
ในการระบุความเสี่ยงควรต*องทําความเข*าใจกับความหมายของความเสี่ยง (Risk) และป.จจัย ความ
เสี่ยง (Rick Factor) กอนในบทที่ 1 และดังตัวอยางแสดงในตารางที่ 5 การระบุความเสี่ยงและป.จจัยเสี่ยง
(MOPH-ERM 004-1/25XX)
2.1 ความเสี่ยง (Risk) สําหรับการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หมายถึง เหตุการณ1หรือการกระทําใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ1ที่ไมแนนอน และอาจสงผล
กระทบในด*านลบหรือสร*างความเสียหาย (ทั้งที่เป+นตัวเงินและไมเป+นตัวเงิน) หรือกอให*เกิดความล*มเหลว
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หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค1และเป5าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ทั้งในระดับองค1กร และระดับ
หนวยงาน และโครงการ/กิจกรรม ได*จําแนกความเสี่ยงออกเป+น 4 ลักษณะ ดังนี้
1) ความเสี่ยงด*านกลยุทธ1 (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป5าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ1และเหตุการณ1ภายนอกที่สงผลตอ
กลยุ ทธ1 ที่กําหนดไว* และการปฏิ บัติ ตามแผนกลยุทธ1ไมเหมาะสม รวมถึ งความไมสอดคล*องกั นระหวาง
นโยบาย, เป5าหมายกลยุทธ1, โครงสร*างองค1กร, ภาวการณ1แขงขัน, ทรัพยากรและสภาพแวดล*อม อันสงผล
กระทบตอวัตถุประสงค1หรือเป5าหมายขององค1กร
2) ความเสี่ยงด*านการดําเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจาก
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการกํากับดูแลที่ดีหรือขาด
การควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุมถึงป.จจัยที่เกี่ยวข*องกับกระบวนการ/อุปกรณ1/เทคโนโลยีสารสนเทศ/
บุคลากรในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของทรัพย1สิน ที่สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดําเนินโครงการ
3) ความเสี่ยงด*านการเงิน(Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองทาง
การเงิ น ความสามารถในการทํ า กํ าไรและการรายงานทางการเงิ น เชน การบริ ห ารการเงิ นไมถู กต* อง
ไมเหมาะสม ทําให*ขาดประสิทธิภาพ และไมทันตอสถานการณ1 หรือ เป+นความเสี่ยงที่เกี่ยวข*องกับการเงินของ
องค1กร เชน การประมาณการงบประมาณไมเพียงพอและไมสอดคล*องกับขั้นตอนการดําเนินการ เป+นต*น
4) ความเสี่ยงด*านการปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความ
เสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข*อบังคับตางๆ เป+นความเสี่ยงเนื่องจาก ความไมชัดเจน
ความไมทันสมัย หรือความไมครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข*อบังคับตางๆ รวมถึงการทํานิติกรรม
สัญญา การรางสัญญาที่ไมครอบคลุมการดําเนินงาน
2.2 ป;จจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต*นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทําให*ไม
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค1 ที่กํา หนดไว* เพื่ อจะสามารถนํ าไปใช* ป ระโยชน1 ในการหามาตรการลดความเสี่ ย งใน
ภายหลังได* สาเหตุของความเสี่ยงแบงได* 2 ด*าน ดังนี้
1. ป.จจัยภายนอก หมายถึง ป.จจัยภายนอกหนวยงานและกระทรวงสาธารณสุขที่มีอิทธิตอ
ความสําเร็จของวัต ถุประสงค1 เป+ นป.จจั ยที่ผู* บริหารควบคุมโอกาสที่จ ะเกิดไมได* เป+ นสิ่งที่ไมอยูในความ
รับผิดชอบของหนวยงานและกระทรวงสาธารณสุขแตอาจลดผลกระทบ เชน การติดตามศึกษาเพื่อหา
แนวโน*มที่จะเกิดและวิธีที่ควรปฏิบัติไว*ลวงหน*า เพื่อเปลี่ยนวิกฤตเป+นโอกาส หรือเพื่อลดผลเสียหายที่จะ
เกิดขึ้น ตัวอยางป.จจัยภายนอก เชน
1.1) ภั ย ธรรมชาติ แลสิ่ งแวดล* อม (Natural Environment) การเกิ ด น้ํา ทวม ไฟไหม*
แผนดินไหว คลื่นยักษ1สึนามิ โรคระบาด ที่ทําความเสียหายตออาคาร ทรัพย1สินแหลงวัตถุดิบ แรงงาน
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1.2) ภาวะเศรษฐกิจ (Economic) ภาวะเงินเฟ5อ เงินฝŒด อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน สกุล
เงิน และเหตุการณ1ที่เกี่ยวข*องกับการเคลื่อนไหวของราคา แหลงเงินทุน ภาวการณ1แขงขัน
1.3) การเมื อง (Political) เหตุ การณ1 ที่เ กี่ ย วกั บ การประกาศใช* กฎหมาย ระเบี ย บและ
เหตุการณ1ที่เป•ด หรือจํากัดโอกาสเข*าสูตลาดตางประเทศ การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
1.4) สังคม (Social) เหตุการณ1ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของประชากร การย*ายแหลงที่อยู
โครงสร*างครอบครัว มาตรฐานและรสนิยมของสังคม การกอการร*าย
1.5) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technological) เหตุการณ1ที่เกี่ยวกับแนวโน*มการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร1 เชน อีคอมเมิช ซึ่งมีผลตอการใช*สารสนเทศในการบริหาร การลดโครงสร*างต*นทุน
หรือความต*องการด*านเทคโนโลยี
2. ป.จจัยภายใน หมายถึง ป.จจัยภายในหนวยงานและกระทรวงสาธารณสุข ที่มีอิทธิพลตอ
ความสําเร็จของวัตถุประสงค1 เป+นป.จจัยที่ผู*บริหารสามารถจัดการควบคุมได* รูปแบบการบริหารสั่งการ
การมอบหมายอํานาจหน*าที่ความรับผิดชอบ โครงสร*างองค1การ ระเบียบข*อบังคับภายในและการปฏิบัติงาน
ซึ่งไมสามารถบริหารจัดการได*ด*วยการควบคุมภายใน ตัวอยางป.จจัยภายใน เชน
2.1) โครงสร*างพื้นฐาน (Infrastructure) เหตุการณ1ที่เกี่ยวกับความต*องการเงินทุนเพื่อขยาย
หรือรักษาโครงพื้นฐาน การลดเวลาที่เครื่องจักรเสีย และการเพิ่มความพึงพอใจผู*รับบริการ
2.2) พนักงาน (Personal) เหตุการณ1ที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ การทุจริต การหมดอายุสัญญาจ*าง
การสูญบุคลากรสําคัญ ที่สงผลตอความเสียหายทางการเงิน และชื่อเสียง และการหยุดผลิตหรือบริการ
2.3) กระบวนการ (Process) เหตุ ก ารณ1 ที่ เ กี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานสํ า คั ญ การ
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ1 ความผิดพลาดในกระบวนการ การสงมอบสินค*า การควบคุมที่ไมเพียงพอ ที่สงผล
ตอความไมมีประสิทธิภาพ ความไมพอใจของผู*รับบริการ การเสียสวนแบงการตลาด และการเสียชื่อเสียง
2.4) เทคโนโลยี (Technology) เหตุการณ1ที่เกี่ยวกับระบบไอทีและสารสนเทศภายในองค1กร
ความถูกต*องครบถ*วนของสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัย การทุจริตการเลือกระบบที่ใช*การพัฒนาและ
บํารุงรักษา การหยุดชะงักของระบบ และความไมสามารถปฏิบัติงานตอเนื่อง
2.3 การระบุความเสี่ยง เป+นกระบวนการที่ผู*บริหารและผู*ปฏิบัติงาน รวมกันระบุความเสี่ยงและ
ป.จจัยเสี่ยง ที่เกี่ย วข*องกับโครง/กิ จกรรม เพื่อให*ทราบถึงเหตุการณ1 ที่เป+นความเสี่ยง ที่อาจมีผลตอการ
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค1 โดยต*องคําถึง
2) สภาพแวดล*อมภายนอกหนวยงาน และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป+นสิ่งที่มิอยูใน
ความรับผิดชอบของหนวยงาน และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เชน นโยบายภาครัฐ กฎหมาย
ระเบียบข*อบังคับ
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2) สภาพแวดล*อมภายในหนวยงาน และสํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เชนรูป แบบการ
บริหารสั่งการ การมอบอํานาจหน*าที่ความรับผิดชอบ โครงสร*างองค1กร ระเบียบข*อบังคับภายใน
วิธีการและเทคนิคในการระความเสี่ยง มีหลายวิธีอาจเลือกใช*ได*ตามความเหมาะสม ตามตารางที่
4 ตัวอยางการระบุความเสี่ยง และป.จจัยเสี่ยง ดังนี้
1) การระบุความเสี่ยงโดยการรวมกลุมระดมสมอง เพื่อให*ได*ความเสี่ยงที่หลากหลาย
2) การระความเสี่ยงโดยการใช* checklist ในกรณีที่มีข*อจํากัดด*านงบประมาณและทรัพยากร
3) การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห1สถานการณ1จากการตั้งคําถาม “What-if”
4) การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะห1ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนที่สําคัญ
ตารางที่ 5 การระบุความเสี่ยงและป;จจัยเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร2: สร*างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชนโดยการมีสวนรวมของทุก ภาคสวน
โครงการ: การจัดระบบบริการสุขภาพเชิงรุก เพื่อป5องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
วัตถุประสงค2โครงการ: เพื่อลดอัตราผู*ปวs ยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ขั้นตอนหลัก
วัตถุประสงค2ขั้นตอนหลัก
ความเสี่ยง
ป;จจัยเสีย่ ง
1.จัดซื้อจัดจ*าง (เครื่องวัด
1.เพื่อให*ได*เครื่องวัดระดับน้ําตาล 1.1 ได*เครื่องวัดระดับน้ําตาล 1.1.1 ไมเป•ดเผยข*อมูลการจัดซื้อจัด
ระดับน้ําตาลและเครื่องวัด
และเครื่องวัดความดันโลหิตที่มี และเครื่องวัดความดันโลหิตไม จ*างและการประกาศรายชื่อผู*ชนะ
ความดันโลหิต)
คุณภาพเพียงพอและเหมาะสม
ตรงตามคุณสมบัติ
การประมูล
กับการดําเนินงาน
ที่กําหนด
1.2 เกิดการร*องเรียนเสีย
1.2 1 ไมดําเนินการตามระเบียบ
ภาพลักษณ1องค1กร
พัสดุและ พ.ร.บ. ข*อมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540
1.3 การเบิกจายไมเป+นไปตาม 1.3.1 การจัดซื้อจัดจ*างลาช*ากวา
แผน
กําหนด
2.การคัดกรอง
2.เพื่อค*นหา/ประเมินสถานะโรค 2.1 เกิดความลาช*าในการคัด 2.1.1 ไมมีผู*รับผิดชอบโครงการที่
ประชาชนกลุมเสี่ยง
ของประชาชนกลุมเสี่ยง
กรอง
ชัดเจน
2.1.2 อสม.ที่ทําหน*าที่คัดกรองไมมี
ความรู*เพียงพอ

การระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ในการวิเคราะห1ความเสี่ยงนั้น เนื่องจากจะพิจารณาป.จจัยเสี่ยงจากด*านตางๆ แล*ว ต*องนําแนวคิดเรื่อง
ธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข*องในแตละด*านมาเป+นป.จจัยในการวิเคราะห1ความเสี่ยง เชน ด*านยุทธศาสตร1 โครงการที่
คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงตอเรื่องประสิทธิผลและการมีสวนรวม ด*านการดําเนินการ อาจมีความเสี่ยงตอ
เรื่องประสิทธิภาพและความโปรงใส ด*านการเงิน อาจมีความเสี่ยงตอเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ ด*านกฎ
ระเบียบ อาจมีความเสี่ยงตอเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค
ทั้งนี้ ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินแผนงาน/โครงการ เพื่อให*เป+นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 10 ประการ ประกอบด*วย
หน#า 29

คู่มือการบริ หารความเสี ยง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness): ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค1 และเป5าหมาย
ของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได*รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ สวนราชการหรือ
หนวยงานที่มีภารกิจคล*ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศ เพื่อให*เกิดประโยชน1สุข
ตอประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต*องมีทิศทาง ยุทธศาสตร1 และ เป5าประสงค1ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป+นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องและ
เป+นระบบ
(2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency): การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดี ที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิ บั ติ งานโดยการใช* เทคนิ คและเครื่ องมื อการบริ หารจั ดการที่ เหมาะสมให* องค1 การ
สามารถใช*ทรัพยากรทั้งด*านต*นทุน แรงงาน และระยะเวลาให*เกิดประโยชน1สูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต*องการของ ประชาชนและผู*มีสวนได*สวนเสียทุกกลุม
(3) หลักการมีสวนรวม (Participation): กระบวนการที่ข*าราชการ ประชาชนและผู*มีสวนได*สวน
เสียทุกกลุมมีโอกาสได*เข*ารวมในการรับรู* เรียนรู* ทําความเข*าใจ รวมแสดงทัศนะรวมเสนอป.ญหา/ประเด็นที่
สํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วข* อ ง รวมคิ ด แนวทาง รวมการแก* ไ ขป. ญ หา รวมในกระบวนการ ตั ด สิ น ใจ และรวม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ*นสวนการพัฒนา
(4) หลักความโปรงใส (Transparency): กระบวนการเป•ดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงได*เมื่อมีข*อ
สงสัย และเข*าถึงข*อมูลขาวสารอันไมต*องห*ามตามกฎหมายได*อยางเสรี โดยประชาชน สามารถรู*ทุกขั้นตอนใน
การดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได*
(5) หลั กการตอบสนอง (Responsiveness): การให* บริ การที่ สามารถดํ าเนิ นการได* ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสร*างความเชื่อมั่น ความไว*วางใจ รวมถึงตอบสนองตอความคาดหวัง/ ความต*องการของ
ประชาชนผู*รับบริการ และผู*มีสวนได*สวนเสีย ที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง
(6) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability): การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ หน*าที่และ
ผลงานตอเป5 าหมายที่ กําหนดไว* โดยความรั บผิ ดชอบนั้ นควรอยูในระดั บที่ตอบสนองตอความ คาดหวั งของ
สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอป.ญหาสาธารณะ
(7) หลักนิติธรรม (Rule of Law): การใช*อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข*อบังคับ ในการบริหาร
ราชการด*วยความเป+นธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู*มีสวนได*สวนเสีย
(8) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization): การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิ จจากสวนราชการสวนกลาง ให* แกหนวยการปกครองอื่ นๆ (ราชการบริ หารสวนท* องถิ่ น) และภาค
ประชาชนดําเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความ รับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดําเนินการให*แกบุคลากร โดยมุงเน*นการสร*างความพึงพอใจในการ ให*บริการตอผู*รับบริการและผู*มีสวน
ได*สวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการ ดําเนินการที่ดีของสวนราชการ ทั้งนี้การ
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กระจายอํานาจการตัดสินใจที่ดี บุคลากรต*องมีความรู* ความสามารถและข*อมูลสนับสนุนเพื่อให*เกิดการตัดสินใจ
ที่เหมาะสม
(9) หลักความเสมอภาค (Equity): การได*รับการปฏิบัติและได*รับบริการอยางเทา เทียมกันโดยการ
ไมแบงแยกด*าน ชาย/หญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง กายภาพหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝ‰กอบรมและอื่นๆ
(10) หลักการมุงเน*นฉันทามติ (Consensus Oriented): ในการปฏิบัติงานต*องมี กระบวนการใน
การแสวงหาฉันทามติหรือข*อตกลงรวมกันระหวางกลุมผู*มีสวนได*สวนเสียที่เกี่ยวข*อง โดยเฉพาะกลุมที่ได*รับ
ผลกระทบโดยตรงจะต*องไมมีข*อคัดค*านที่หาข*อยุติไมได*ในประเด็นที่สําคัญ
การพิ จารณาวิ เคราะห1 ความเสี่ ยงตามหลั กธรรมาภิ บ าล ในชองหลั กธรรมาภิ บ าลที่ เกี่ ยวข* อง
ซึ่งประกอบด*วย หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการมีสวนรวม หลักความโปรงใส หลักการตอบสนอง
หลักภาระรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักการกระจายอํานาจ หลักความเสมอภาค และหลักการมุงเน*นฉันทามติ
โดยพิ จารณาตามประเภทความเสี่ ยง ดั งตั วอยางแสดงในตารางที่ 6 การระบุ ความเสี่ ยงด* านธรรมาภิ บาล
(MOPH-ERM 004-2/25XX)
ตารางที่ 6 การระบุความเสี่ยตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร2: สร*างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชนโดยการมีสวนรวมของทุก ภาคสวน
โครงการ การจัดระบบบริการสุขภาพเชิงรุก เพื่อป5องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
วัตถุประสงค2โครงการ: เพื่อลดอัตราผู*ปวs ยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ขั้นตอหลัก

ประสิทธิผล

การจัดจ*าง
จัดจ*าง

ได*ผู*รับเหมา
ไมมีประ
สิทธิ
ภาพ

(เครื่องวัด
ระดับ
น้ําตาล
และ
เครื่องวัด
ความดัน
โลหิต)

ประสิทธิ
ภาพ
จัดซื้อจัด
จ*างลาช*า
กวาแผนที่
กําหนด

ตอบ
สนอง
-

รับผิดชอบ
-ไมมี
ผู*รับผิดชอบ
โครงการที่
ชัดเจน
-บุคลากรที่
รับผิดชอบมี
ความสามา
รถไม
เพียงพอ
-ไมมีการ
ตรวจสอบ
คุณสมบัติ
ของผู*ยื่น
ซองให*
ละเอียด
ถี่ถ*วน

มิติธรรมภิบาลที่เกี่ยวข#อง
โปรงใส
มีสวนรวม

-มีข*อ
ร*องเรียน
-ไมเป•ดเผย
ข*อมูลจัดซื้อ
จัดจ*าง

หน#า 31

-ไมเป•ด
โอกาสให*
ตรวจสอบ
-ไมมี
ชองทางให*ผู*
มีสวนได*
สวนเสีย
เข*ามา
ตรวจสอบ
ตรวจ

กระจาย
อํานาจ
-

นิติธรรม

เสมอภาค

ไม
ดําเนินการ
ตาม
ระเบียบ
พัสดุและ
พ.ร.บ.
ข*อมูล
ขาวสารของ
ราชการ
พ.ศ. 2540

เลือกปฏิบัติ
ตอผู*ยื่นซอง

การมุงเน#น
ฉันทามติ
-
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3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การประเมินความเสี่ยงเป+นการประเมินระดับโอกาสที่จ ะเกิด และผลกระทบของความเสี่ย ง
ตางๆ โดยคณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งต*อ งกํา หนดเกณฑ1ก ารประเมิน มาตรฐาน เพื่อ ประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดําเนินการวิเคราะห1และจัดลําดับความเสี่ยง ดังนี้
3.1 การกําหนดเกณฑ2การประเมินมาตรฐาน
เป+น การกํา หนดเกณฑ1ที่จ ะใช*ใ นการประเมิน ความเสี่ย ง ได*แ ก ระดับ โอกาสที่จ ะเกิด
ความเสี่ย ง (Likelihood) และความรุน แรงของผลกระทบจากเหตุก ารณ1ค วามเสี่ย ง (Impact) และ
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดนแตละหนวยงานจะต*องกําหนดเกณฑ1ของหนวยงานขึ้นอยู
กับ ข*อ มูล สภาพแวดล*อมในหนวยงาน และดุล ยพินิจ การตัด สิน ใจของฝsา ยบริห ารของหนวยงาน โดย
เกณฑ1ใ นเชิงปริมาณจะเหมาะสมกับ หนวยงานที่มีข*อมูล ตัว เลข หรือจํา นวนเงิน มาใช*ใ นการวิเ คราะห1
อยางเพีย งพอ สํา หรับ หนวยงานที่มีข*อ มูล เชิง พรรณาไมสามารถระบุเ ป+น ตัว เลข หรือ จํา นวนเงิน ที่
ชัดเจนได* ให*กํา หนดเกณฑ1ในเชิงคุณภาพ ซึ่งองค1ป ระกอบที่ต*องพิจ ารณาในการประเมิน ความเสี่ย งมี
ตัวอยาง ดังนี้
3.1.1 ะดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ1ตางๆ (Likelihood) กําหนดเกณฑ1ไว* 5 ระดับ
ระดับ
5
4
3
2
1

ตัวอยาง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ2ตางๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ
โอกาสที่เกิด
คําอธิบาย
สูงมาก
1 เดือนตอครั้งหรือมากกวา
สูง
1-6 เดือนตอครั้งแตไมเกิน 5 ครั้ง
ปานกลาง
1 ปQตอครั้ง
น*อย
2-4 ปQตอครั้ง
น*อยมาก
5 ปQตอครั้ง

ระดับ
5
4
3
2
1

ตัวอยาง ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ2ตางๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ
โอกาสที่เกิด
คําอธิบาย
สูงมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นเป+นประจํา
สูง
มีโอกาสเกิดขึ้นบอยครั้ง
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
น*อย
มีโอกาสเกิดขึ้นน*อยครี้ง
น*อยมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
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3.1.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) กําหนดเกณฑ1ไว* 5 ระดับ ดังนี้
3.1.2.1 กรณีความรุนแรงที่สามารถวัดเป+นตัวเงินได*
ระดับ
5
4
3
2
1

ตัวอยาง ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงปริมาณ
ผลกระทบ
คําอธิบาย
สูงมาก
> 10 ล*านบาท
สูง
> 2.5 แสนบาท – 10 ล*านบาท
ปานกลาง
> 50,000 – 2.5 แสนบาท
น*อย
> 10,000 – 50,000 บาท
น*อยมาก
ไมเกิน 10,000 บาท

3.1.2.2 กรณีเป+นความรุนแรงที่ไมสามารถวัดเป+นตัวเงินได*
ระดับ
5
4
3
2
1

ตัวอยาง ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ
ผลกระทบ
คําอธิบาย
รุนแรงที่สุด
มีการสูญเสียทรัพย1สินอยางมหันต1 มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
คอนข*างรุนแรง
มีการสูญเสียทรัพย1สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
ปานกลาง
มีการสูญเสียทรัพย1สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
น*อย
มีการสูญเสียทรัพย1สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
น*อยมาก
มีการสูญเสียทรัพย1สินเล็กน*อย ไมมีการบาดเจ็บรุนแรง

3.1.2.3 กรณีเป+นความรุนแรงที่สงผลกระทบด*านกลยุทธ1
ระดับ
5
4
3
2
1

ตัวอยาง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (ตอเปfาหมายขององค2การ)
ผลกระทบ
คําอธิบาย
สูงมาก
มีผลกระทบตอเป5าหมายและชื่อเสียงขององค1กรในระดับสูงมาก
สูง
มีผลกระทบตอเป5าหมายและชื่อเสียงขององค1กรในระดับสูง
ปานกลาง
มีผลกระทบตอเป5าหมายบางอยางและชื่อเสียงขององค1กรบ*าง
น*อย
มีผลกระทบตอเป5าหมายและชื่อเสียงขององค1กรน*อย
น*อยมาก
แทบไมมีมผี ลกระทบตอเป5าหมายและชื่อเสียงขององค1กรเลย
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3.1.2.4 กรณีเป+นความรุนแรงที่ สงผลกระทบด*านการดําเนินงาน (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ระดับ
5
4
3
2
1

ตัวอยาง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (ตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ผลกระทบ
คําอธิบาย
สูงมาก
เกิดความสูญเสียตอระบบ IT ที่สําคัญทั้งหมด และเกิดความเสียหายอยาง
มากตอความปลอดภัยของข*อมูลตางๆ
สูง
เกิดป.ญหากับระบบIT ที่สําคัญ และระบบความปลอดภัยซึ่งสงผลตอความ
ถูกต*องของข*อมูลบางสวน
ปานกลาง
ระบบมีปญ
. หาและมีความสูญเสียไมมาก
น*อย
เกิดเหตุที่แก*ไขได*
น*อยมาก
เกิดเหตุที่ไมมีความสําคัญ

3.1.2.5 กรณีเป+นความรุนแรงที่ สงผลกระทบด*านการดําเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ
5
4
3
2
1

ตัวอยาง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (ตอบุคลากร)
ผลกระทบ
คําอธิบาย
สูงมาก
ถูกเลิกจ*างหรือออกจากงานเนื่องจากเป+นอันตรายตอรางกายและชีวิตผู*อื่น
โดยตรง
สูง
ถูกลงโทษทางวินัย ตัดเงินเดือน ไมได*ขึ้นเงินเดือน
ปานกลาง
ถูกทําทัณฑ1บน ความรุนแรงสงผลตอคุณภาพชีวิตของผู*อื่น
และสร*างบรรยากาศการปฏิบตั ิงานที่ไมเหมาะสม
น*อย
สร*างความไมสะดวกตอการปฏิบัตงิ านบอยครั้ง
น*อยมาก
สร*างความไมสะดวกตอการปฏิบัตงิ านนานๆ ครั้ง

3.2.1.6 กรณีเป+นความรุนแรงที่สงผลกระทบด*านการดําเนินงาน (กระบวนการ)
ระดับ
5
4
3
2
1

ตัวอยาง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (ตอการดําเนินงาน)
ผลกระทบ
คําอธิบาย
สูงมาก
มีผลกระทบตอกระบวนการและการดําเนินงานรุนแรงมาก
เชน หยุดดําเนินการมากกวา 1 เดือน
สูง
มีผลกระทบตอกระบวนการและการดําเนินงานรุนแรง เชน หยุดดําเนินการ
1 เดือน
ปานกลาง
มีการชะงักงันอยางมีนัยสําคัญของกระบวนการและการดําเนินงาน
น*อย
มีผลกระทบเล็กน*อยตอกระบวนการและการดําเนินงาน
น*อยมาก
ไมมีการชะงักงันของกระบวนการและการดําเนินงาน
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ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

3.1.3 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact) ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ (โอกาส X ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยง กําหนดเกณฑ1ไว* 4 ระดับ ได*แก
1. ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extremely Risk: E)
15 - 25 คะแนน
2. ความเสี่ยงระดับสูง High Risk: H)
9 - 14 คะแนน
3. ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk: M)
4 - 8 คะแนน
4. ความเสี่ยงระดับต่ํา (Low Risk: L)
1 - 3 คะแนน
ในการประเมินความเสี่ยงจะต*องมีการกําหนด แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได*จากการพิจารณาจัด
ระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) และ
ขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได* (Risk Appetite Boundary)
โดยระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ1ตางๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ1ตางๆ (Likelihood x
Impact) ซึ่งจัดแบงเป+น 4 ระดับ สามารถแสดงเป+น Risk Profile แบงพื้นที่เป+น 4 สวน (4 Quadrant) ใช*เกณฑ1ในการ
จัดแบง ดังนี้
1) ระดับความเสี่ยงต่ํา (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงกําหนดเป+นสีเขียว
2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยงแตมีแผน
ควบคุมความเสี่ยง กําหนดเป+นสีเหลือง
3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 9-14 คะแนน มีแผนลดความเสี่ยงกําหนดเป+นสีส*ม
4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 15–25 คะแนนมีแผนลด
และประเมินซ้ําหรือถายโอนความเสี่ยง กําหนดเป+นสีแดง
Risk Applite
Boundary

5

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
5
10
15
20
25

4

4

8

12

16

20

สูงมาก

3

3

6

9

12

15

สูง

2

2

4

6

8

10

ปานกลาง

1

1

2

3

4

5

ต่ํา

1

2

3

4

5

โอการที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

ภาพที่ 7 ตาราง Risk Matrix แสดงระดับความเสี่ยง (เป+นคาคะแนนระหวางโอกาส x ผลกระทบ)
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3.2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
เป+นการนําความเสี่ยงและป.จจัยเสี่ยงแตละป.จจัยที่ระบุไว*มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ1
ความเสี่ยงตางๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให*เห็นถึง
ระดับของความเสี่ยงที่แตกตางกัน ทําให*สามารถกําหนดการควบคุมความเสี่ยงได*อยางเหมาะสม ซึ่งจะชวยให*
หนวยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได*อยางถูกต*องภายใต*งบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัด
โดยอาศัยเกณฑ1มาตรฐานที่กําหนดไว*ข*างต*น ดังตัวอยางแสดงในตารางที่ 7 การกําหนดหลักเกณฑ1การให*
คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (x) และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (y) และตารางที่ 8 การประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง (MOPH-ERM 005/25XX)
ผู*ประเมินกิจกรรม/โครงการของหนวยงานควนเป+นผู*มีความรู* ความชํานาญ และมีประสบการณ1ใน
เรื่องนั้นๆ สําหรับเทคนิคการให*คะแนนระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบของแตละป.จจัยความเสี่ยงนั้น
อาจใช*คะแนนเสียงข*างมากในการประชุม หรือให*แตละคนเป+นผู*ให*คะแนนแล*วนําคะแนนนั้นมาหาคาเฉลี่ยเป+นต*น
ซึ่งมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
1) พิจารณาโอกาสและความถี่ในการเกิดเหตุการณ1ตางๆ (Likelihood) วามีโอกาสและความถี่ที่
จะเกิดนั้นมากน*อยเพียงใด ตามเกณฑ1มาตรฐานที่กําหนด
2) พิ จารณาความรุ นแรงของผลกระทบของความเสี่ ยง (Impact) ที่ มีผลตอองค1 การหรื อ
หนวยงานวามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใดตามเกณฑ1มาตรฐานที่กําหนด
ตารางที่ 7 การกําหนดหลักเกณฑ2การให#คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (x) และโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหาย (y)
ประเด็น/องค2ประกอบที่พิจารณา
ความรุนแรงของผลกระทบ (x)
มูลคาความเสียหาย (x1)

ความพึงพอใจของผู*รับบริการ/ผู*มี
สวนได*สวนเสีย (x2)
จํานวนผู*ร*องเรียน (x3)
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (y)
ระเบียบและคูมือปฏิบัติ (y1)

การควบคุมและตรวจสอบของ
คณะกรรมการ (y2)
โอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณ1 (y3)

1=น#อยมาก

2=น#อย

3=ปานกลาง

4=สูง

5=สูงมาก

น*อยกวา 1 หมื่น
บาท
มากกวา 80 %

1-5 หมื่นบาท

2.5-5 แสนบาท

60-80 %

5 หมื่นบาท-2.5
แสนบาท
40-60 %

20-40 %

มากกวา 5 แสน
บาท
น*อยกวา 20 %

น*อยกวา 1 ราย

1-5 ราย

6-10 ราย

11-15 ราย

มากกวา 15 ราย

มีทั้ง 2 อยางและ
มีการปฏิบัติ

มีอยางใดอยาง
หนึ่งและปฏิบัติ

มีอยางใดอยาง
หนึ่งแตไมถือ
ปฏิบัติ

ไมมีทั้ง 2 อยาง

ร*อยละ 100 ที่
เครื่องผานการ
ตรวจสอบ
5 ปQ/ครั้ง

ร*อยละ 95
เครื่องผานการ
ตรวจสอบ
4 ปQครั้ง

มีทั้ง 2 แตปฏิบัติ
ตามอยางใด
อยางหนึ่งหรือไม
ถือปฏิบัติ
ร*อยละ 90
เครื่องผานการ
ตรวจสอบ
3 ปQ/ครั้ง

ร*อยละ 85
เครื่องผานการ
ตรวจสอบ
2 ปQ/ครั้ง

ร*อยละ 80
เครื่องผานการ
ตรวจสอบ
1 ปQ/ครั้ง
(เกิดแนนอน)

หน#า 36

คู่มือการบริ หารความเสี ยง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 8 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร2: สร*างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชนโดยการมีสวนรวมของทุก ภาคสวน
โครงการ: การจัดระบบบริการสุขภาพเชิงรุก เพื่อป5องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
วัตถุประสงค2โครงการ: เพื่อลดอัตราผู*ปวs ยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ขั้นตอนหลัก
วัตถุประสงค2ขั้นตอน
ความเสี่ยหายที่
ป;จจัยเสีย่ ง
การประเมินความเสี่ยง
อาจเกิดขึ้น
โอกาส
ผลกระทบ
1.จัดซื้อจัดจ*าง
1.เพื่อให*ได*เครื่องวัดระดับ 1.1 ได*เครื่องวัดระดับ
1.1.1 ไมเป•ดเผยข*อมูลการ
4
5
(เครื่องวัดระดับ
น้ําตาลและเครื่องวัดความ น้ําตาลและเครื่องวัดความ
จัดซื้อจัดจ*างและการ
(y3)
(X3)
น้ําตาลและเครื่องวัด ดันโลหิตที่มีคุณภาพ
ดันโลหิตไม
ประกาศรายชือ่ ผู*ชนะการ
ความดันโลหิต)
เพียงพอและเหมาะสมกับ ตรงตามคุณสมบัติ
ประมูล
การดําเนินงาน
ที่กําหนด
1.1.2 ไมมีการตรวจสอบ
4
4
คุณสมบัติเครื่องวัดระดับ
(y2)
(x1)
น้ําตาลและเครื่องวัดความ
ดันโลหิตให*ละเอียด
ครบถ*วน
1.2 เกิดการร*องเรียนเสีย
1.2 1 ไมดําเนิน
2
4
(y3)
(x1)
ภาพลักษณ1องค1กร
การตามระเบียบพัสดุและ
พ.ร.บ. ข*อมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540
1.3 การเบิกจายไมเป+นไป
1.3.1 การจัดซื้อจัดจ*าง
3
4
ตามแผน
ลาช*ากวากําหนด
(y3)
(x1)
2.การคัดกรอง
2.เพื่อค*นหา/ประเมิน
2.1 เกิดความลาช*าในการ
2.1.1 ไมมีผู*รับผิดชอบ
1
3
ประชาชนกลุมเสี่ยง สถานะโรคของประชาชน คัดกรอง
โครงการที่ชัดเจน
(y3)
(x1)
กลุมเสี่ยง
2.1.2 อสม.ที่ทําหน*าที่คัด
3
5
กรองไมมีความรู*เพียงพอ
(y3)
(x1)
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3.3 การวิเคราะห2ความเสี่ยง
เมื่ อพิ จารณาโอกาส/ความถี่ ที่จะเกิ ดเหตุ การณ1 (Likelihood) และความรุ นแรงของผลกระทบ
(Impact) ของแตละป.จจัยเสี่ยงแล*ว ให*นําผลที่ได*มาพิจารณาความสัมพันธ1ระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงตอกิจกรรม หรือภารกิจของหนวยงานวา กอให*เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดใน
ตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทําให*หนวยงานทราบวามีความเสี่ยงใดเป+นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต*องบริหารจัดการ
กอน ดังตัวอยางแสดงในตารางที่ 9 การวิเคราะห1ระดับความเสี่ยง
ตารางที่ 9 การวิเคราะห2ระดับความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร2: สร*างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชนโดยการมีสวนรวมของทุก ภาคสวน
โครงการ: การจัดระบบบริการสุขภาพเชิงรุก เพื่อป5องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
วัตถุประสงค2โครงการ: เพื่อลดอัตราผู*ปวs ยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ขั้นตอนหลัก
วัตถุประสงค2ขั้นตอน
ความเสี่ยง
ป;จจัยเสีย่ ง
การประเมินความเสี่ยง
โอกาส
ผลกระทบ
ระดับ
ความเสี่ยง
1.จัดซื้อจัดจ*าง
1.เพื่อให*ได*เครื่องวัด 1.1 ได*เครื่องวัดระดับ 1.1.1 ไมเป•ดเผย
4
5
สูงมาก
(เครื่องวัดระดับ
ระดับน้ําตาลและ
น้ําตาลและเครื่องวัด ข*อมูลการจัดซื้อจัด
(y3)
(X3)
(20)
น้ําตาลและเครื่องวัด เครื่องวัดความดัน
ความดันโลหิตไม
จ*างและการประกาศ
ความดันโลหิต)
โลหิตที่มีคุณภาพ
ตรงตามคุณสมบัติ
รายชื่อผู*ชนะการ
เพียงพอและ
ที่กําหนด
ประมูล
เหมาะสมกับการ
1.1.2 ไมมีการ
4
4
สูงมาก
ดําเนินงาน
ตรวจสอบคุณสมบัติ
(y2)
(x1)
(16)
เครื่องวัดระดับ
น้ําตาลและเครื่องวัด
ความดันโลหิตให*
ละเอียดครบถ*วน
1.2 เกิดการร*องเรียน 1.2 1 ไมดําเนิน
2
4
ปานกลาง
เสียภาพลักษณ1
การตามระเบียบ
(y3)
(x1)
(8)
องค1กร
พัสดุและพ.ร.บ.
ข*อมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540
1.3 การเบิกจายไม
1.3.1 การจัดซื้อจัด
สูง
3
4
เป+นไปตามแผน
จ*างลาช*ากวากําหนด
(y3)
(x1)
(12)
2.การคัดกรอง
2.เพื่อค*นหา/ประเมิน 2.1 เกิดความลาช*าใน 2.1.1 ไมมี
1
3
น*อย
ประชาชนกลุมเสี่ยง สถานะโรคของ
การคัดกรอง
ผู*รับผิดชอบโครงการ
(y3)
(x1)
(3)
ประชาชนกลุมเสี่ยง
ที่ชัดเจน
2.1.2 อสม.ที่ทํา
3
5
สูงมาก
หน*าที่คัดกรองไมมี
(y3)
(x1)
(15)
ความรู*เพียงพอ

หน#า 38

คู่มือการบริ หารความเสี ยง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3.4 การจัดลําดับความเสี่ยง
เมื่อได*คาระดับความเสี่ยงแล*ว จะนํามาจัดลําดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลตอองค1กร หรือ
ภารกิจของหนวยงาน เพื่อพิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแตละสาเหตุของความเสี่ยงที่สําคัญให*เหมาะสม
โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ1ระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ
ผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได*ตามตารางการประเมินความเสี่ยงโดยจัดเรียงตามลําดับ จาก
ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง มาจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงใน
ขั้นตอนตอไป ดังตัวอยางแสดงในตารางที่ 10 การจัดลําดับความเสี่ยง (MOPH-ERM 006/25XX)
ตารางที่ 10 การจัดลําดับความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร2: สร*างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชนโดยการมีสวนรวมของทุก ภาคสวน
โครงการ: การจัดระบบบริการสุขภาพเชิงรุก เพื่อป5องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
วัตถุประสงค2โครงการ: เพื่อลดอัตราผู*ปวs ยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ขั้นตอนหลัก
วัตถุประสงค2
ความเสี่ยง
ป;จจัยเสีย่ ง
การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอน
โอกาส
ผล
ระดับ
ลําดับ
กระทบ ความเสี่ยง ความเสี่ยง
1.จัดซื้อจัดจ*าง
1.เพื่อให*ได*
1.1 ได*เครื่องวัด 1.1.1 ไมเป•ดเผย
4
5
สูงมาก
1
ระดับน้ําตาล
ข*อมูลการจัดซื้อจัด
(เครื่องวัดระดับ
เครื่องวัดระดับ
(20)
น้ําตาลและเครื่องวัด น้ําตาลและ
และเครื่องวัด
จ*างและการประกาศ
ความดันโลหิต)
เครื่องวัดความดัน ความดันโลหิต
รายชื่อผู*ชนะการ
ไม
โลหิตที่มีคุณภาพ
ประมูล
เพียงพอและ
ตรงตาม
1.1.2 ไมมีการ
4
4
สูงมาก
1
เหมาะสมกับการ
คุณสมบัติ
ตรวจสอบคุณสมบัติ
(16)
ดําเนินงาน
ที่กําหนด
เครื่องวัดระดับ
น้ําตาลและเครื่องวัด
ความดันโลหิตให*
ละเอียดครบถ*วน
1.2 เกิดการ
1.2 1 ไมดําเนิน
2
4
ปานกลาง
3
ร*องเรียนเสีย
การตามระเบียบพัสดุ
(8)
ภาพลักษณ1
และพ.ร.บ. ข*อมูล
องค1กร
ขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
1.3 การเบิกจาย 1.3.1 การจัดซื้อจัด
สูง
2
3
4
ไมเป+นไปตาม
จ*างลาช*ากวากําหนด
(12)
แผน
2.การคัดกรอง
2.เพื่อค*นหา/
2.1 เกิดความ
2.1.1 ไมมี
1
3
น*อย
4
ประชาชนกลุมเสี่ยง ประเมินสถานะโรค ลาช*าในการคัด ผู*รับผิดชอบโครงการ
(3)
ของประชาชนกลุม กรอง
ที่ชัดเจน
เสี่ยง
2.1.2 อสม.ที่ทํา
3
5
สูงมาก
1
หน*าที่คัดกรองไมมี
(15)
ความรู*เพียงพอ
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3.5 การจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
การจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง เพื่อใช*ในการพิจารณากอนจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง Risk Map
จะชวยให*ผู*บริหารมองเห็นความสัมพันธ1ของความเสี่ยงกับความเสี่ยง สาเหตุกับความเสี่ยง สาเหตุกับสาเหตุ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) การประเมินความรุนแรงของผลกระทบแตละด*าน (Impact) และการ
วิเคราะห1สถานการณ1ภาพรวมขององค1กร กอนนํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อสามารถบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่เป+นต*นเหตุของความเสียหายได*อยางแท*จริง ดังภาพที่ 8 การจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
(MOPH-ERM 007/25XX)
ภายหลังจากที่ระบุแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงในแตละป.จจัยเสี่ยงแล*ว ให*กําหนดกิจกรรม
เพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่อยูในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) ให*ลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได*
และสามารถปฏิบัติได*จริง รวมทั้งต*องพิจารณาถึงความคุ*มคาในด*านคาใช*จายและต*นทุนที่ต*องใช*ลงทุนในการ
ดําเนินมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นเปรียบเทียบกับผลประโยชน1ที่จะได*รับด*วย โดยนําระดับความเสี่ยงมา
กําหนดลงในแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) แสดงระดับความเสี่ยง ซึ่งแบงระดับของความเสี่ยง ดังนี้
ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 15 – 25 คะแนน
ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 9 – 14 คะแนน
ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 4 – 8 คะแนน
ระดับความเสี่ยงต่ํา (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 3 คะแนน
1. ความเสี่ยงองค1กรที่ต*องกํากับดูแลอยางใกล*ชิด เป+นระดับความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงถึงสูง
มากอยูในโซนสีแดง (ระดับความเสี่ยง 15 – 25 คะแนน) และมีระดับความเสี่ยงเกินระดับความเสี่ยงที่องค1กร
ยอมรับได* ซึ่ งจะต* องบริ หารความเสี่ ยงทันที โดยผู*บริ หารต* องกํ ากั บดู แลอยางใกล* ชิ ด จะต*องมีการกําหนด
มาตรการในการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมโดยทันที โดยใช*กลยุทธ1การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat) กระจาย/
โอนความเสี่ยง (Transfer) หรื อหลี กเลี่ ยงความเสี่ยง (Terminate) พร* อมกํ าหนดผู*รั บผิดชอบและกรอบ
ระยะเวลาที่ชัดเจน
2. ความเสี่ยงองค1กรที่ต*องเฝ5าระวัง เป+นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงอยูในโซนสีส*ม (ระดับความ
เสี่ยง 9 – 14 คะแนน) และมีระดับความเสี่ยงเกินระดับความเสี่ยงที่องค1กรยอมรับได* ซึ่งจะต*องบริหารความ
เสี่ยงโดยผู*บริหารให*ความสนใจเฝ5าระวัง โดยใช*กลยุทธ1การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat) กระจาย/โอนความ
เสี่ยง (Transfer) หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) พร*อมกําหนดผู*รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่
ชัดเจน โดยมีระดับความสําคัญในการดําเนินงาน หรือการจัดสรรงบประมาณให*น*อยกวาโซนสีแดง
3. ความเสี่ยงองค1การที่ใช*วิธีควบคุมปกติ เป+นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางอยูในโซนสี
เหลือง (ระดับความเสี่ยง 4 – 8 คะแนน) หรือมีระดับความเสี่ยงเทากับระดับความเสี่ยงที่องค1กรยอมรับได*แต
ต*องมีการควบคุม โดยกําหนด ผู*รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ทั้งนี้ต*องมีการปฏิบัติตามระบบการ
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ควบคุมภายใน (การจั ดการ ความเสี่ ยงป.จจุ บัน) อยางเครงครัด เพื่ อไมให*ความเสี่ ยงเคลื่อนย*ายไปยั งระดั บ
ที่รับไมได*
4. ความเสี่ยงองค1การที่ไมจําเป+นต*องมีมาตรการ ความเสี่ยงที่อยูในโซนสีเขียว (ระดับความเสี่ยง น*อย
กวา หรือ เทากับ 3 คะแนน) เป+นความเสี่ยงที่อยูในระดับที่ยอมรับ ไมจําเป+นต*องมีมาตรการ จัดการเพิ่มเติมใด
ๆ กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในทางกลับกันอาจมีการทบทวนระบบควบคุมภายในใหม เพื่อให*ผอนคลายการควบคุม
ได*ระดับหนึ่ง
ภาพที่ 8 การจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ความเสี่ยงที่ยอมรับได#

5

2.1.2 1.1.1
1.2 1 1.3.1 O2

4
3

ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได#

ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได#

2.1.1

2

ความเสี่ยงที่ยอมรับได#

1
1

2

3

4

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
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4. การตอบสนองตอความเสี่ยง (Risk Response)
กําหนดมาตรการตอบสนองความเสี่ยง คือ การหาวิธีที่เหมาะสมสําหรับจัดการแตละความเสี่ยงให*
ลดความรุนแรงลง หรือเกิดขึ้นได*น*อยลง หรือกําหนดมาตรการการควบคุมดูแลไมให*เกินระดับอันตราย เป+นต*น
การควบคุม (Control) คือ นโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะชวยให*มั่นใจวาได*มีการดําเนินการตาม
แนวทางการตอบสนองตอความเสี่ยงที่วางไว* กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน*าที่งาน และทั่วทั้ง
องค1กร ประกอบด*วยกิจกรรมที่แตกตางกัน เชน การอนุมัติ การมอบหมายอํานาจหน*าที่ การยืนยันความถูกต*อง
การกระทบยอด การแบงหน*าที่ และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน แบงประเภทการควบคุมไว* 4 ประเภท คือ
1) การควบคุมเพื่อการป5องกัน (Preventive Control) เป+นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้น เพื่อ
ป5องกั นไมให* เกิ ดความเสี่ ยงและข*อผิด พลาดตั้ งแตแรก เชน การอนุมัติ การจัดโครงสร*า งองค1 การ การ
แบงแยกหน*าที่ การควบคุม การเข*าถึงเอกสาร ข*อมูล ทรัพย1สิน ฯลฯ
2) การควบคุมเพื่อให*ตรวจพบ (Detective Control) เป+นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อ
ค*นหาข*อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล*ว เชน การสอบทาน การวิเคราะห1 การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน
ข*อบกพรอง ฯลฯ
3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป+นวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือกระตุ*น
ให*เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค1ที่ต*องการ เชน การให*รางวัลแกผู*มีผลงานดี เป+นต*น
4) การควบคุมเพื่อการแก*ไข (Corrective Control) เป+นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อ
แก* ไขข* อผิ ดพลาดที่ เ กิด ขึ้ น ให* ถูกต*อง หรื อเพื่ อหาวิ ธี แก*ไขให*เ กิ ดข* อผิ ดพลาดซ้ํ า อี กในอนาคต เชน การ
จัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิง เพื่อชวยลดความรุนแรงของความเสี่ยหายให*น*อยลงหากเกิดไฟ5ไหม* เป+นต*น
สํ า หรั บ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข หลั ง จากประเมิ น ความเสี่ ย ง และจั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญของความเสี่ยงแล*ว จะทําการวิเคราะห1การควบคุมที่มีอยูเดิมกอน วาได*มีการจัดการควบคุม
เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาวข*างต*นไว*แล*วหรือไม ซึ่งโดยปกติจะมีการกําหนดอยูคอนข*างมาก แตผู*ปฏิบัติงาน
มั กไมคอยปฏิ บั ติ ต ามการควบคุ มที่ กํา หนด จํ า เป+ น ที่ ห นวยงานต* องวิ เ คราะห1 และประเมิ น การควบคุ ม
เหลานั้นกอน โดยนํ าผลจากการจั ดลําดั บความเสี่ ยงในระดั บสูงมาก และหรือสูง มาประเมิน มาตรการ
ควบคุมกอนเป+นอันดับแรกตามขั้นตอน ดังนี้
- นําป.จจัยเสี่ยงที่อยูสูงมาก และหรือสูง มากําหนดวิธีการควบคุมที่ควรจะมี เพื่อป5องกัน หรือ
ลดความเสี่ยง หรือป.จจัยเสี่ยงเหลานั้น
- พิจารณา หรือประเมินวาในป.จจุบันความเสี่ยง หรือป.จจัยเสี่ยงเหลานั้นมีการควบคุมอยูแล*ว
หรือไม
- ถ* ามี การควบคุ มแล* ว ให* ประเมิ นตอไปวาการควบคุ มนั้ นได* ผลตามความต* องการอยู หรื อไม
ดังตัวอยางแสดงในตาราที่ 11 การประเมินมาตรการตอบสนอง (MOPH-ERM 008/25XX)
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ตารางที่ 11 การประเมินมาตรการตอบสนอง
ประเด็นยุทธศาสตร2: สร*างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชนโดยการมีสวนรวมของทุก ภาคสวน
โครงการ: การจัดระบบบริการสุขภาพเชิงรุก เพื่อป5องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
วัตถุประสงค2โครงการ: เพื่อลดอัตราผู*ปวs ยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
สาเหตุของความเสีย่ ง
การควบคุมที่ควรจะมี
การควบคุม
ผลการประเมินการควบคุม
ที่มีอยูแล#ว
ที่มีอยูแล#ววาได#ผลหรือไม
1.1.1 ไมเป•ดเผยข*อมูลการจัดซื้อจัดจ*าง
- จัดให*มีการเป•ดเผยข*อมูลการจัดซื้อจัดจ*าง
?
?
และการประกาศรายชื่อผู*ชนะการประมูล
และประกาศรายชื่อผู*ชนะการประมูล
1.1.2 ไมมีการตรวจสอบคุณสมบัติเครื่องวัด - จัดให*มีการตรวจสอบและการควบคุม
ระดับน้ําตาลและเครื่องวัดความดันโลหิตให* ภายใน
- ให*มีคณะทํางานจากภาคประชาชนเข*ามา
ละเอียดครบถ*วน
มีสวนรวม
2.1.2 อสม.ที่ทําหน*าที่คัดกรองไมมีความรู* - แตงตั้งคณะทํางานโครงการ
X
X
- จัดทําแผนปฏิบัติงานในการคัดกรองพร*อม
เพียงพอ
ระบุชื่อผู*รับผิดชอบ
เครื่องหมายที่ระบุในชอง (3)
= มี
X = ไมมี ? = มีแตไมสมบูรณ1
เครื่องหมายที่ระบุในชอง (4)
= ได*ผลตามที่คาดหมาย X = ไมได*ผลตามที่คาดหมาย ? = ได*ผลบ*างแตไมสมบูรณ1
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5. การกําหนดกิจกรรมควบคุม (Control Activity)
ภายหลังจากที่ระบุแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงในแตละป.จจัยเสี่ยงแล*ว ให*กําหนดกิจกรรม
เพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่อยูในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) ให*ลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได*
และสามารถปฏิบัติได*จริง รวมทั้งต*องพิจารณาถึงความคุ*มคาในด*านคาใช*จายและต*นทุนที่ต*องใช*ลงทุนในการ
ดําเนินมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น เปรียบเทียบกับผลประโยชน1ที่จะได*รับด*วย ดังตัวอยางแสดงในตาราง
ที่ 12 การกําหนดทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง (MOPH-ERM 009/25XX)
ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง มุงเน*นให*องค1กรสามารถบริหารความเสี่ยงให*อยูในระดับที่
ยอมรับได* โดยการกําหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงสามารถทําได*หลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให*
เหมาะสมกับสถานการณ1 ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผู*รับผิดชอบ โดยสามารถแบงวิธีการจัดการความเสี่ยงได* 4 วิธี
( 4T of Risk Responses) ดังนี้
(1) Take การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การวิเคราะห1แล*วเห็นวาไมมีวิธีการ
จัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสมเนื่องจากต*นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกวาประโยชน1ที่ได*รับ อาจต*อง
ยอมรับความเสี่ยง แตควรมีมาตรการติดตามอยางใกล*ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
(2) Treat การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) คือ การควบคุมความเสี่ยงหรือหา
วิธีการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อลดความรุนแรงหรือความเสียหายของเหตุการณ1ที่เกิดขึ้นในอนาคตให*อยูในระดับที่
องค1กรยอมรับได* เชน ใช*เทคนิควิชาการทางวิศวกรรมหรือการจัดการ มีการจัดทําแผนฉุกเฉิน มีการปรับปรุง
แก*ไขกระบวนการดําเนินงาน
(3) Terminate การหลีกเลี่ยง/กําจัดความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ การกําจัดความเสี่ยงหรือ
หลีกเลี่ยงไมยอมรับความเสี่ยงนั้น โดยการหยุด ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่จะนําไปสูเหตุการณ1ที่เป+น
ความเสี่ยง
(4) Transfer การกระจาย/โอนความเสี่ยง (Risk Sharing) คือ การถายโอนความเสี่ยงหรือ
โอนย*ายความเสี่ยงให*ผู*อื่นรับผิดชอบ เชน การทําประกันภัยหรือการจ*างบุคคลภายนอกเป+นผู*ดําเนินการแทน
เป+นต*น
ดังนั้น เมื่อทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูจากการประเมินความเสี่ยงและมาตรการควบคุมแล*ว ให*
พิจารณาความเป+นไปได*และคาใช*จายของแตละทางเลือก เพื่อการตัดสินใจเลือกมาตรการลดความเสี่ยงอยาง
เป+นระบบ โดยมีแนวทางการพิจารณาเป+นรายกรณี ดังนี้
1) การพิจารณากําหนดกิจกรรมในการรองรับความเสี่ยงตางๆ สามารถกําหนดไปพร*อมกับการ
กําหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงได* โดยภายหลังจากการกําหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงแล*ว
ให*พิจารณากําหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
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1.1) กรณีเลือกใช*แนวทางการยอมรับความเสี่ยง ให*ระบุมาตรการ/กิจกรรมที่เป+นการควบคุม
ความเสี่ยงในป.จจุบันและประเมินผลความสามารถของ มาตรการ/กิจกรรมในการควบคุมความเสี่ยงด*วย
1.2) กรณี เลื อกใช* แนวทางการควบคุ มความเสี่ ยง ในกรณี ที่มี มาตรการ/กิ จกรรมที่ เป+ นการ
ควบคุมความเสี่ยงในป.จจุบัน ให*ประเมินผลความสามารถของมาตรการ/กิจกรรมในการควบคุมความเสี่ยง โดย
พิจารณาวาควรกําหนดมาตรการ/กิจกรรมเพิ่มเติมหรือไม สําหรับกรณีที่ไมมีมาตรการ/กิจกรรมที่เป+นการ
ควบคุมความเสี่ยงในป.จจุบัน ให*พิจารณากําหนดมาตรการ/กิจกรรมเพิ่มเติม
1.3) กรณีเลือกใช*แนวทางการลดความเสี่ยง ในกรณีที่มีมาตรการ/กิจกรรมที่เป+นการควบคุม
ความเสี่ยงในป.จจุบัน ให*พิจารณาประเมินผลความสามารถของ มาตรการ/กิจกรรมในการควบคุมความเสี่ยงวา
ยังไมสามารถควบคุมความเสี่ยงได*เนื่องจากป.จจัยใด และให*กําหนดมาตรการ/กิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อลดความ
เสี่ยงนั้นให*อยูในระดับที่ยอมรับได* โดยคํานึงถึงความเป+นไปได*และความคุ*มคาในการดําเนินการเป+นสําคัญ
สําหรับกรณีที่ไมมี มาตรการ/กิจกรรมที่เป+นการควบคุมความเสี่ยงในป.จจุบันให*พิจารณากําหนดมาตรการ/
กิจกรรมเพิ่มเติม โดยคํานึงถึงความเป+นไปได*และความคุ*มคาในการดําเนินการเป+นสําคัญด*วย
1.4) กรณีเลื อกใช*แนวทางการยกเลิกหรือหลีกเลี่ ยงความเสี่ยง เนื่องจากเป+นความเสี่ยงที่ไม
สามารถยอมรับได*และประเมินแล*วต*องจัดการให*ความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเงื่อนไขการดําเนินงาน โดยมีวิธีการ
จัดการความเสี่ยงในกลุมนี้ เชน การหยุดดําเนินงานหรือกิจกรรมที่กอให*เกิดความเสี่ยงนั้นการ เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค1ในการดําเนินงาน การลดขนาดของงานที่จะดําเนินการหรือกิจกรรมลง เป+นต*น
1.5) กรณีเลือกใช*แนวทางการถายโอนความเสี่ยง เนื่องจากเป+นความเสี่ยงที่อยูนอก เงื่อนไขการ
ดําเนินงาน และถ*าถายโอนให*ผู*อื่นดําเนินการแทนจะมีความคุ*มคาในการรองรับความเสี่ยง มากกวา เชน การ
ทําประกั นภั ย/ประกันทรั พย1สิ นกั บบริษัทประกั น การจ*างบุ คคลภายนอกหรื อการจ* าง บริษัทภายนอกมา
จัดการในงานบางอยางแทน เชน งานรักษาความปลอดภัย เป+นต*น ให*พิจารณากําหนดมาตรการ/กิจกรรมที่
เหมาะสมและระบุผู*ที่จะรับผิดชอบในมาตรการดังกลาว นําเสนอผู*บริหารพิจารณา
2) การพิจารณาความคุ*มคาของ มาตรการ/กิจกรรมในการรองรับความเสี่ยง ให*พิจารณาทางเลือก
ของมาตรการ/กิจกรรมที่หนวยงานจะดําเนินการ โดย มาตรการ/กิจกรรมที่กําหนดต*องมีความคุ*มคาในเชิง
คาใช*จาย กลาวคือ ภายหลังจากการระบุถึง มาตรการ/กิจกรรมในการรองรับความเสี่ยงแล*ว ให*ประมาณการ
คาใช*จายในแตละกิจกรรมและนําไป เปรียบเทียบกับผลการประมาณการมูลคาความเสียหายที่เกิดจากความ
เสี่ยงนั้นๆ โดยคาใช*จายในการ ดําเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมต*องต่ํากวามูลคาความเสียหายที่เกิดจาก
ความเสี่ยง ทั้งนี้ หากไมสามารถประมาณการมูลคาความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงนั้นๆ ได*ให*พิจารณาวา
เป+ นคาใช* จ ายที่ ไม สงผลกระทบตองบประมาณของหนวยงานและมาตรการ/กิ จกรรมที่ กําหนด เป+ นการ
สงเสริ มให* การปฏิ บั ติ ภารกิ จมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น ทั้ งนี้ หากพิ จารณาแล* ว เป+ น กิ จกรรมที่ จํ า เป+ น ต* อง
หน#า 45

คู่มือการบริ หารความเสี ยง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดําเนินการแตงบประมาณของหนวยงานไมเพียงพอจําเป+ นต* องได* รับการสนั บสนุนงบประมาณเพิ่มเติ มให*
นําเสนอผู*บริหารเพื่อพิจารณาตอไป
การกําหนดแบบกิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงาน รวมทั้งการกําหนดวิธีการในการบริหารและ
ควบคุมความเสี่ยงให*อยูในระดับที่ผู*บริหารระดับสูงยอมรับได*สามารถมองได* 2 มุมมอง คือ
1) การกําจัดหรือลดป.จจัยตางๆ ที่จะขัดขวางไมให*หนวยงานบรรลุวัตถุประสงค1 นั่นคือ การ
ปกป5องมูลคาที่องค1กรมีอยูไมให*ถูกทําลายไป
2) มองหาโอกาสที่จะสร*างความได*เปรียบในการดําเนินธุรกิจ คือ การมูลคาให*กับองค1กร โดย
การบริ หารความเสี่ ยง อาศั ยการจั ดลํ าดั บความสํ าคั ญหรื อความรุ นแรงของความเสี่ ยงนั้ น เพื่ อที่ จะได* ใช*
ทรัพยากร ที่มีอยูอยางจํากัดในการบริหารจัดการกับสิ่งที่มีความสําคัญมากอน และมีการคํานึงถึงต*นทุนที่ต*อง
เสียไปกับผลประโยชน1ที่จะได*รับกลับมาด*วย (Trade - of between Cost and benefit)
ตารางที่ 12 การกําหนดทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร2: สร*างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชนโดยการมีสวนรวมของทุก ภาคสวน
โครงการ: การจัดระบบบริการสุขภาพเชิงรุก เพื่อป5องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
วัตถุประสงค2โครงการ: เพื่อลดอัตราผู*ปวs ยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ขั้นตอนหลัก
วัตถุประสงค2
ความเสี่ยง
ป;จจัยเสีย่ ง โอกาส
ผล
ระดับ กลยุทธ2ใช#
ขั้นตอน
กระทบ ความ
จัดการ
เสี่ยง ความเสี่ยง
1.1 ได*
1.1.1 ไม
1.จัดซื้อจัดจ*าง 1.เพื่อให*ได*
4
5
สูงมาก
ควบคุม
เครื่องวัดระดับ เครื่องวัดระดับ เป•ดเผยข*อมูล
(เครื่องวัด
(20)
การจัดซื้อจัด
ระดับน้ําตาล
น้ําตาลและ
น้ําตาลและ
และเครื่องวัด เครื่องวัดความ เครื่องวัดความ จ*างและการ
ประกาศ
ดันโลหิตไม
ความดันโลหิต) ดันโลหิตที่มี
คุณภาพ
ตรงตาม
รายชื่อผู*ชนะ
เพียงพอและ
คุณสมบัติ
การประมูล
เหมาะสมกับ
ที่กําหนด
การดําเนินงาน
1.1.2 ไมมีการ
4
4
สูงมาก
ควบคุม
ตรวจสอบ
(16)
คุณสมบัติ
เครื่องวัดระดับ
น้ําตาลและ
เครื่องวัดความ
ดันโลหิตให*
ละเอียด
ครบถ*วน
1.2 เกิดการ
1.2 1 ไม
2
4
ปาน
ยอมรับ
ร*องเรียนเสีย ดําเนิน
กลาง
ภาพลักษณ1
การตาม
(8)
องค1กร
ระเบียบพัสดุ
และพ.ร.บ.
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แนวทางการ
จัดการความ
เสี่ยง
- จัดให*มีการ
เป•ดเผยข*อมูล
การจัดซื้อจัดจ*าง
และประกาศ
รายชื่อผู*ชนะการ
ประมูล
- จัดให*มีการ
ตรวจสอบและ
การควบคุม
ภายใน
- ให*มี
คณะทํางานจาก
ภาคประชาชน
เข*ามามีสวนรวม
- อบรมให*ความรู*
แกบุคลากร
- จัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน

คู่มือการบริ หารความเสี ยง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1.3 การ
เบิกจายไม
เป+นไปตาม
แผน

2.การคัดกรอง
ประชาชนกลุม
เสี่ยง

2.เพื่อค*นหา/
ประเมินสถานะ
โรคของ
ประชาชนกลุม
เสี่ยง

2.1 เกิดความ
ลาช*าในการ
คัดกรอง

ข*อมูลขาวสาร
ของราชการ
พ.ศ. 2540
1.3.1 การ
จัดซื้อจัดจ*าง
ลาช*ากวา
กําหนด

3

4

สูง
(12)

ยอมรับ

2.1.1 ไมมี
ผู*รับผิดชอบ
โครงการที่
ชัดเจน

1

3

น*อย
(3)

ยอมรับ

2.1.2 อสม.ที่
ทําหน*าที่คัด
กรองไมมี
ความรู*
เพียงพอ

3

5

สูงมาก
(15)

ควบคุม
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- จัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานการ
จัดซื้อจัดจ*างให*
ชัดเจน
- จัดทําคําขอ
วงเงิน
งบประมาณ
ลวงหน*า
- แตงตั้ง
คณะทํางาน
โครงการ
- จัดทําแผน
ปฏิบัติงานในการ
คัดกรองพร*อม
ระบุชื่อ
ผู*รับผิดชอบ
- อบรมให*ความรู*
เรื่องการตรวจ
ระดับน้ําตาล
และวัดความดัน
โลหิตแก อสม.
- จัดทําคูมือการ
ตรวจหาระดับ
น้ําตาลในเลือด
และการตรวจวัด
ความดันโลหิต

คู่มือการบริ หารความเสี ยง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานแผนบริหารความเสี่ยง
โดยนําผลการระบุป.จจัยและการกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง และเสนอแผนบริหารความเสี่ยงให*
ผู*บริหารลงนามเห็นชอบเพื่อนํ าไปปฏิบัติตอไป ดังตัวอยางแสดงในตารางที่ 13 แผนบริ หารความเสี่ย ง
(MOPH-ERM 010/25XX) และตารางที่ 14 ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (MOPH-ERM
011/25XX)
ตารางที่ 13 แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปdงบประมาณ พ.ศ. 25XX
หนวยงาน......................................................................

ประเด็นยุทธศาสตร2: สร*างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชนโดยการมีสวนรวมของทุก ภาคสวน
โครงการ/กิจกรรม
และวัตถุประสงค2
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ: การ
จัดระบบบริการ
สุขภาพเชิงรุก
เพื่อป5องกัน
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
วัตถุประสงค2
โครงการ: เพื่อลด
อัตราผู*ปsวย
เบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง

ขั้นตอนหลักและ
วัตถุประสงค2

ความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู

ป;จจัยความเสี่ยง

การจัดการ
ความเสี่ยง

กําหนดเสร็จ/
ผู#รับผิดชอบ

ขั้นตอนหลัก 1.จัดซื้อ
จัดจ#าง (เครื่องวัด
ระดับน้ําตาลและ
เครื่องวัดความดัน
โลหิต)
วัตถุประสงค2 1.เพื่อให*
ได*เครื่องวัดระดับ
น้ําตาลและเครื่องวัด
ความดันโลหิตที่มี
คุณภาพเพียงพอและ
เหมาะสมกับการ
ดําเนินงาน

1.1 ได*เครื่องวัด
ระดับน้ําตาล
และเครื่องวัด
ความดันโลหิต
ไมตรงตาม
คุณสมบัติ
ที่กําหนด

1.1.1 ไมเป•ดเผย
ข*อมูลการจัดซื้อ
จัดจ*างและการ
ประกาศรายชือ่ ผู*
ชนะการประมูล

- จัดให*มีการ
เป•ดเผยข*อมูล
การจัดซื้อจัดจ*าง
และประกาศ
รายชื่อผู*ชนะการ
ประมูล
- จัดให*มีการ
ตรวจสอบและ
การควบคุม
ภายใน
- ให*มี
คณะทํางานจาก
ภาคประชาชน
เข*ามามีสวนรวม

ภายในไตรมาส
แรกของ
ปQงบประมาณ/
นายวิทยา
พากเพียร

1.1.2 ไมมีการ
ตรวจสอบ
คุณสมบัติ
เครื่องวัดระดับ
น้ําตาลและ
เครื่องวัดความ
ดันโลหิตให*
ละเอียดครบถ*วน

ชื่อผู*จัดทํา..............................................................
ตําแหนง.................................................................
วันที่................./............................/.......................

หมายเหตุ

ภายในไตรมาส
แรกของ
ปQงบประมาณ/
นายวิทยา
พากเพียร

อนุมัติโดย........................................................................
ตําแหนง...........................................................................
วันที่...................../................................/.........................
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คู่มือการบริ หารความเสี ยง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 14 ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ป;จจัยเสี่ยง

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ
ความเสี่ยง

ผลสําเร็จการ
ดําเนินการตาม
แนวทางการ
จัดการความ
เสี่ยง
1.1.1 ไมเป•ดเผย - จัดให*มีการ
- จัดทํารายชื่อผู*
ข*อมูลการจัดซื้อ เป•ดเผยข*อมูลการ ชนะการประมูล
จัดจ*างและการ จัดซื้อจัดจ*างและ
และประกาศทาง
ประกาศรายชือ่
ประกาศรายชือ่ ผู*
เว็บไชด2แล*วเสร็จ
ผู*ชนะการ
ชนะการประมูล
ภายในไตรมาส
ประมูล
แรกของ
ปQงบประมาณ
2.1.2 อสม.ที่ทํา - อบรมให*ความรู*
- จัดอบรม อสม.
หน*าที่คัดกรอง เรื่องการตรวจระดับ แล*วเสร็จภายใน
ไมมีความรู*
น้ําตาลและวัดความ ไตรมาสแรกของ
เพียงพอ
ดันโลหิตแก อสม. ปQงบประมาณ
- จัดทําคูมือการ
- จัดทําคูมือแล*ว
ตรวจหาระดับ
เสร็จภายในไตร
น้ําตาลในเลือด
มาสแรกของ
และการตรวจวัด
ปQงบประมาณ

ปdงบประมาณดําเนินการ

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

ผู#รับ
ผิดชอบ

งบ
ประ มาณ
(บาท)

หนวยงาน
ก

-

หนวยงาน
ข

25,000

หนวยงาน
ข

5,000

การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ให*ผู*รับผิดชอบตามแผนบริหารความเสี่ยงจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงอยางน*อย 2 ไตรมาส (รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน) เสนอผู*บริหารหนวยงานเพื่อรับทราบและพิจารณาสั่ง
การ และจัดสงให*กลุมพัฒนาระบบริหาร รอบ 6 เดือนภายในวันที่ 30 เมษายน 25XX และรอบ 12 เดือนภายในวันที่
31 ตุลาคม 25XX ดังตัวอยางแสดงในตารางที่ 15 การติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (MOPH-ERM 012/25XX)
ตารางที่ 15 การติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร2: สร*างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชนโดยการมีสวนรวมของทุก ภาคสวน
โครงการ: การจัดระบบบริการสุขภาพเชิงรุก เพื่อป5องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
วัตถุประสงค2โครงการ: เพื่อลดอัตราผู*ปวs ยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ลําดับ
ป;จจัยเสีย่ ง
ความเสียหายที่
รายละเอียด
ระดับ
ผลจากการใช#
ความเสี่ยง
อาจเกิดขึ้น
การจัดการ
ความเสี่ยง
มาตรการจัดการ
คงเหลือ
ความเสี่ยง
ขั้นตอนหลัก 1.จัดซื้อจัดจ*าง (เครื่องวัดระดับน้ําตาลและเครื่องวัดความดันโลหิต)
1
- เกิดการ
- อบรมให*ความรู*แก
1
- หลังดําเนินการตาม
1.1.1 ไมเป•ดเผย
ข*อมูลการจัดซื้อจัด ร*องเรียนเสีย
เจ*าหน*าที่ผู*รับผิดชอบ
ระเบียบพัสดุและ
จ*างและการ
ภาพลักษณ1
-กําชับเจ*าหน*าทีป่ ฏิบัติ
พ.ร.บ.ข*อมูลขาวสาร
ประกาศรายชือ่ ผู*
องค1กร
ตามตามระเบียบพัสดุและ
ราชการ พ.ศ. 2540
ชนะการประมูล
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หมายเหตุ

คู่มือการบริ หารความเสี ยง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ร.บ.ข*อมูลขาวสาร
ราชการ พ.ศ. 2540 อยาง
เครงครัด
1

1.1.2 ไมมีการ
ตรวจสอบ
คุณสมบัติเครื่องวัด
ระดับน้ําตาลและ
เครื่องวัดความดัน
โลหิตให*ละเอียด
ครบถ*วน

- เครื่องวัดระดับ
น้ําตาลและ
เครื่องวัดความ
ดันโลหิตไมมี
ประสิทธิภาพ

ขั้นตอนหลัก 2.การคัดกรองประชาชนกลุมเสี่ยง
1
2.1.2 อสม.ที่ทํา
- เกิดความลาช*า
หน*าที่คัดกรองไมมี ในการคัดกรอง
ความรู*เพียงพอ

- แตงตั้งคณะกรรม
การโดยกําหนดให*มี
ตัวแทนจากภาคประชาชน
เข*ามารวมเป+นคณะทํา
กรรมการ
- จัดประชุมชีแ้ จงคณะ
กรมมการและผู*เกีย่ วข*อง
เพื่อสร*างความเข*าใจ และ
มาตรการในการปกิบัติ
งานที่ตรงกัน

1

- ประชุม/อบรมให*ความรู*
เรื่องการตรวจระดับ
น้ําตาลและวัดความดัน
โลหิตแก อสม.
- ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ อสม.เป+น
ระยะๆ
สอบถามความคิดเห็น
ประชาชนกลุมเสี่ยงที่เข*า
รับการตรวจคัดกรองโรค

8

ผู*ประกอบการที่รวม
ยืนประมูลมีความพึง
พอใจและไมพบวามี
ข*อร*องเรียน
- คณะกรมมการและ
ผู*เกี่ยวข*องมีความ
เข*าใจ และการปกิบัติ
งานตามมาตรการที่
ตรงกัน
- ได*เครื่องวัดระดับ
น้ําตาลและเครื่องวัด
ความดันโลหิตตรง
ตามคุณสมบัติที่
กําหนด
- ภายหลังจากการจัด
อบรมแล*ว อสม.มี
ความรู* และทักษะใน
การตรวจคัดกรองโรค
ได*มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง

- ยังมีความ
เสี่ยงเหลืออยู
บ*างเนื่องจากมี
อสม.บางรายที่
ติดภารกิจ
สวนตัวไม
สามารถเข*า
รวมกิจกรรม
ได*ตามแผน

การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป+นการรายงานผลการวิเคราะห1 ประเมิน และบริหารจัดการ
ความเสี่ยง วามีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูหรือไม ถ*ายังมีเหลืออยู มีอยูในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด และมีวิธี
จัดการความเสี่ยงนั้นอยางไร ที่ได*ดําเนินการทั้งหมดตามลําดับ เสนอให*ผู*บริหารรับทราบและพิจารณาสั่งการ
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสําเร็จได*ต*องได*รับการสนับสนุนอยาง
จริงจังจากผู*บริหาร ซึ่งหลังจากหนวยงานทราบผลประเมินความเสี่ยงและนําความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูในระดับสูง สูง
ปานกลาง มากําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงแล*วจะต*องจัดทํารายงานเสนอผู*บริหาร เพื่อรับทราบและพิจารณาสั่ง
การ ดังตัวอยางแสดงในตารางที่ 16 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (MOPH-ERM 013/25XX)
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ตารางที่ 16 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร2: สร*างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชนโดยการมีสวนรวมของทุก ภาคสวน
โครงการ: การจัดระบบบริการสุขภาพเชิงรุก เพื่อป5องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
วัตถุประสงค2โครงการ: เพื่อลดอัตราผู*ปวs ยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
วันที่ 15 มีนาคม 2558 ผู*รับผิดชอบ นายวิทยา พากเพียร
ขั้นตอนหลัก
ผลลัพธ2ของขั้นตอน
กําหนดการ
ระยะเวลา
% ความ
ป;ญหาอุปสรรค
ดําเนินการ
คืบหน#า
และแนวทางแก#ไข
1.จัดซื้อจัดจ*าง
- หลังดําเนินการตามระเบียบ
10-15 ตุลาคม
10-15 ตุลาคม
100 %
ไมมี
(เครื่องวัดระดับ
พัสดุและ พ.ร.บ.ข*อมูล
2557
2557
น้ําตาลและเครื่องวัด ขาวสารราชการ พ.ศ. 2540
ความดันโลหิต)
ผู*ประกอบการที่รวมยืน
ประมูลมีความพึงพอใจและ
ไมพบวามีข*อร*องเรียน
- คณะกรมมการและ
25-31 พฤศจิกายน 25-31 พฤศจิกายน
100 %
ไมมี
ผู*เกี่ยวข*องมีความเข*าใจ และ
2557
2557
การปกิบัติงานตามมาตรการ
ที่ตรงกัน
- ได*เครื่องวัดระดับน้ําตาล
และเครื่องวัดความดันโลหิต
ตรงตามคุณสมบัติที่กําหนด
2.การคัดกรอง
1-10 ธันวาคม
13 ธันวาคม 2557
80%
- ยังมีความเสีย่ ง
- ประชุม/อบรมให*ความรู*เรื่อง
การตรวจระดับน้ําตาลและวัด
ประชาชนกลุมเสี่ยง
2557
เหลืออยูบ*าง
ความดันโลหิตแก อสม.
เนื่องจากมี อสม.บาง
- ติดตามประเมินผลการ
รายที่ติดภารกิจ
ปฏิบัติงานของอสม.เป+น
สวนตัวไมสามารถ
ระยะๆ สอบถามความคิดเห็น
เข*ารวมกิจกรรมได*
ประชาชนกลุมเสี่ยงที่เข*ารับ
ตามแผน
การตรวจคัดกรองโรค
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6. การสื่อสารและเผยแพรแผนบริหารความเสี่ยง
การสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น เพื่อให*เกิดการผลักดันการนําแผนบริหารความ
เสี่ยงไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ จึงต*องกําหนดแนวทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค1กรใน
แตละปQ โดยมีตัวอยางแนวทาง/ชองทางการดําเนินการ ดังนี้
ลําดับ
1
2
3

4

แนวทาง
แจ*งเวียนแผนบริหารความเสี่ยงของ สป.สธ.

ชวงเวลา
ภายใน 15 วันหลังจาก
แผนฯ ได*รับความเห็นชอบ
นํา File แผนบริหารความเสีย่ งลงเว็บไซต1
ภายใน 15 วันหลังจาก
แผนฯ ได*รับความเห็นชอบ
การประชุมภายในหนวยงาน เพื่อผลักดันให* ภายใน 1 เดือนหลังจาก
การดําเนินการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ แผนฯ ได*รับความเห็นชอบ
เพิ่มขึ้น
ชองทางอื่นๆ (พิจารณาตามความเหมาะสม)

ผู#รับผิดชอบ
กพร.สป.
กพร.สป./ ศทส.
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวข*อง

ทั้ ง นี้ ให* ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
พิจารณาเลือก แนวทาง/ชองทางที่เหมาะสมในแตละปQ และมอบหมายให*หนวยงานที่รับผิดชอบในแตละ
แนวทาง/วิ ธี การ ทํ า การสื่ อ สารและเผยแพรแผนบริ ห ารความเสี่ ย งของของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุขตอไป
7. การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
เพื่อประเมินผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง หรือมาตรการ/กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม
ที่กําหนดไว*อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยการติดตามในระหวางการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
หรือการประเมินผลทุกไตรมาส เพื่อให*มั่นใจวาการจัดการหรือการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การติดตามผลการจัดการความเสียงให*หนวยงานผู*รับผิดชอบหลักในการบริหารความเสี่ยงต*อง
รายงานความก*า วหน* า ป.ญ หาอุ ปสรรคในการดํา เนิ นการตามแผนบริ หารความเสี่ ยง ตามแบบรายงาน
ติดตามผลการจัดการความเสี่ยในงวดกอน เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงแผนบริหาร
ความเสี่ยง ทั้งความเสี่ยงที่ต*องกํากับดูแลอยางใกล*ชิด, ความเสี่ยงที่ต*องเฝ5าระวัง และความเสี่ยงที่ใช*วิธี
ควบคุมปกติ เพื่อให*เกิดความมั่นใจวาได*มีการดําเนินงานไปอยางถูกต*องและเหมาะสม โดยการติดตามผลใน 2
ลักษณะ คือ
1.1 การติดตามผลเป+นรายครั้ง (Tuesday Bedfast) ประจําปQงบประมาณ กําหนดกรอบ
ระยะเวลาในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงไว*อยางน*อย 2 ไตรมาส
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1.2 การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป+นการติดตามที่รวมอยูใน
การดําเนินงานตางๆ ตามปกติของหนวยงาน สําหรับหนวยงานที่ไมได*เป+นผู*รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการ
บริหารความเสี่ยง หากพบป.จจัยเสี่ยงขึ้นระหวางดําเนินการให*รายงานตามแบบรายงานกรณีเกิดความเสี่ยง
ที่พบใหม โดยจัดทํารายงานตามแบบ ทันทีเมื่อพบความเสี่ยงเสนอผู*บริหาร และแจ*งให*คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทราบเพื่อหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงตอไป
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บทที่ 4
การทบทวนการบริหารความเสี่ยง ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง เป+นการสรุปผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและทําการประเมินแผนบริหารความเสี่ยงในปQตอไป และจัดทํารายงานสรุปผลการบริหาร
ความเสี่ยงประจําปQ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให*ดียิ่งขึ้น จึงกําหนดแนวทางการประเมิน
และทบทวนการบริหารความเสี่ยงใน 3 ด*านหลัก คือ
1) ด#านความครบถ#วนขององค2ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง
พิจารณาจากการมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยการกําหนดผู*รับผิดชอบในการบริหาร
ความเสี่ยงที่ชัดเจน ความครบถ*วนของการวิเคราะห1ความเสี่ยงฃ 7 ขั้นตอน ได*แก การกําหนดวัตถุประสงค1
การบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยงตางๆ การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ1/แนวทาง ที่ใช*จัดการกับแต
ละความเสี่ยง กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ข*อมูลและการสื่อสารด*านการบริหารความเสี่ยง การติดตาม
และเฝ5าระวังความเสี่ยงตางๆรวมทั้งการสรุปประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจําปQ โดยพิจารณาถึง
ความครบถ*วนในการดําเนินการตามข*อกําหนดดังกลาว
2) ด#านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง
พิจารณาจากมีการระบุและบริหารความเสี่ยงได*ทั่วทั้งองค1การ การให*ความหมายและจั ด
ประเภทของความเสี่ยง การกําหนดขอบเขต วัตถุประสงค1การบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได* การกําหนดหลักเกณฑ1การประเมินความเสี่ยงและกําหนดกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่เหมาะสม
และมีการพิจารณาถึงความคุ*มคาในการดําเนินการ
3) ด#านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง
3.1) พิจารณาจากผลการบริหารความเสี่ยง ด*วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความ
เสี่ยงที่ลดลง ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่กําหนด โดยประเมินผล
ตามตัวชี้วัด “ร*อยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของความเสี่ยงที่ลดลงจากการดําเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยง” (ร*อยละ 50)
3.2) พิจารณาจากผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่มีการบริหาร
ความเสี่ ย ง โดยประเมิ น ผลตามตั ว ชี้ วั ด “ร* อ ยละของแผนบริ ห ารความเสี่ ย งของหนวยงานในสั งกั ด ที่
ดําเนินการได*ครบถ*วนถูกต*องตามขั้นตอนที่กําหนด” (ร*อยละ 60)
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จัดทํารายงานผลการสอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจําปd
ในสวนของจั ดทํ ารายงานผลการสอบทานการประเมิ นการบริ หารความเสี่ ยงของสํ านั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให*กลุมตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการสอบทาน
การประเมินการบริหารความเสี่ยงและจัดทํารายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจําปQ โดยระบุผลของ
การดําเนินการในแตละกิจกรรมตามที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยง วาสามารถจัดการกับป.จจัยเสี่ยงตางๆ
ได*มากน*อยเพียงใด สามารถลดหรือควบคุมให*อยูในระดับที่ยอมรับได*หรือไม และประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงที่ดําเนินการในปQนั้นๆ ป.ญหาอุปสรรคที่พบ พร*อมทั้ง
ข*อเสนอแนะเพื่อการบริหารความเสี่ยงในปQถัดไป นําเสนอผู*บริหารเพื่อรับทราบและพิจารณาสั่งการ ตาม
ตารางที่ 17 การรายงานผลการสอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยง (MOPH-ERM 014/25XX)
ตารางที่ 17 การรายงานผลการสอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยง

ลําดับที่

รายงานผลการสอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยง
สํานัก/กอง .................................... สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปdงบประมาณ พ.ศ. 25xx
ตรวจสอบ ณ วันที่ ......................... เดือน ...................................... พ.ศ. 25 xx
โดยกลุมตรวจสอบภายในระดับ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ความเสี่ยง มาตรการ/กิจกรรม ผู#รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่
คําอธิบายผล หลักฐาน ป;ญหา/อุปสรรค
การควบคุม
/ผู#ตอบ
ยังคงเหลืออยู
การใช#
ประกอบ และข#อเสนอแนะ
คําถาม
มาตรการ
ผลกระทบ โอกาส

รายงานผลการตรวจสอบโดย........................................................
(......................................................)บที่ 5
ตําแหนง
หัวหน*าทีมผู*ตรวจสอบ บทสรุป
วันที่..................../............................../.......................

หน#า 55

อนุมัติโดย......................................................................
(.................................................................)
ตําแหนง หัวหน*าทีมผู*ตรวจสอบภายใน
วันที่................./............................/.......................

คู่มือการบริ หารความเสี ยง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

บทที่ 5
บทสรุป

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการดําเนินงานทั้งด*านการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ซี่งมีวัตถุประสงค1/เป5าหมายรวมกันคือ ควบคุมและลดความเสี่ยงให*อยูในระดับที่ยอมรับได*การ
ควบคุมภายในเป+นกระบวนการและมาตรการตางๆที่มีประสิทธิภาพและกอให*เกิ ดประสิทธิผลที่ องค1กรได*
กําหนดขึ้ น เพื่อสร*างความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลในด*านการดําเนินงาน การรายงานและการปฏิบัติตาม
กฎระเบี ยบการบริหารความเสี่ยงเป+นกระบวนการที่ได*รั บการออกแบบให*สามารถบงชี้เหตุการณ1 ที่อาจจะ
เกิดขึ้นและมีผลกระทบตอองค1กร เพื่อสามารถจัดการความเสี่ยงให*อยูในระดับที่องค1กรยอมรับได*เมื่อบริหาร
ความเสี่ยงให*ลดลงอยู ในระดับที่องค1กรยอมรับได* แล*วความเสี่ยงนั้ นจะถูกสงตอไปยังกระบวนการควบคุ ม
ภายใน ในทางกลับกันความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมได*ด*วยกระบวนการควบคุมภายในความเสี่ยงนั้นจะถูกสง
ตอไปสูกระบวนการบริหารความเสี่ยง เมื่อสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุ มภายในที่ มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลจะทําให*สํา นัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุข สามารถ
ดําเนินงานได*ตามเป5าหมายที่กําหนดไว*
กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ ง องค1 ก ารของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
ประกอบด*วย การบริหารความเสี่ยงระดับ สํานัก/กอง/ศูนย1/สถาบัน/หนวยงานระดับกอง มุ*งเน*นให*เกิด
ผลสําเร็จตามภารกิจหลัก ตามกฎหมายจัดตั้งสวนราชการ และแผนการบริหารราชประจําปQงบประมาณ
ดังนั้น โครงการ หรือกิจกรรมที่ต*องดําเนินการวิเคราะห1 ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป+น
โครงการ หรือกิจกรรมที่ที่เป+นอํานาจหน*าที่ของแตละหนวยงาน ซึ่งได*รายงานไว*ในการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเป+นโครงการตามยุทธศาสตร1ของกระทรวง
สาธารณสุขที่มอบหมายให*หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบดําเนินการ/
ประสานกับสวนราชการที่เกี่ยวข*องในแตละปQงบประมาณ
การบริหารความเสี่ยงภายในองค1การที่มีประสิทธิภาพจะชวยป5องกันความเสี่ยงตางๆ ไมให*
เกิดขึ้น หรือลดความรุนแรงของความเสี่ยงตางๆ ลงได* ป.จจัยสําคัญ คือ ผู*บริหารต*องมีสวนสําคัญในการ
กําหนดนโยบายและผลักดันให*เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค1การ รวมทั้งเจ*าหน*าที่ทุกคนจะต*องมีสวน
รวมในการนําแผนบริหารความเสี่ยงไปเป+นกรอบแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของหนวยงาน นอกจากนี้
ชองทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะชวยให*บุคลากรสามารถสื่อสารข*อมูลที่เกี่ยวข*องกับความเสี่ยงทั้งใน
หนวยงาน ระหวางหนวยงาน และกระบวนการทํางานตางๆ ได*เป+นอยางดี
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MOPH-ERM 001/25XX
การคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร2

เปfาประสงค2

กลยุทธ2

โครงการ/กิจกรรม

1. .............................

1...................................
.....................................

1.1 .................................
1.2 .................................
1.3 .................................
2.1 ..................................
2.2 ………………..…………

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

2................................ 2...................................
.
.....................................

ความสอดคล#อง
กับประเด็นยุทธศาสตร2
..........
..........
..........
..........
..........
..........

MOPH-ERM 002/25XX
การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร2
ประเด็น

โครงการ/กิจกรรม

สอดคล#องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร2
(a)

งบประมาณ
ที่ได#รับ
(b)

สงมอบผลผลิต
/บริการ
(c)

ความสําคัญ
ของโครงการ
(a+b+c)

ลําดับ
โครงการ/
กิจกรรม

MOPH-ERM 003/25XX
การกําหนดวัตถุประสงค2ของโครงการและวัตถุประสงค2ขนั้ ตอนหลัก
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค2
โครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสงค2ขั้นตอนหลัก

MOPH-ERM 004-1/25XX
การระบุความเสี่ยงและป;จจัยเสี่ยงภายในและภายนอก
ประเด็นยุทธศาสตร2: ........................................................................................................................................................................................
โครงการ: ..........................................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค2โครงการ: .....................................................................................................................................................................................
ขั้นตอนหลัก
วัตถุประสงค2ขั้นตอนหลัก
ความเสี่ยง
ป;จจัยเสีย่ ง
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MOPH-ERM 004-2/25XX
การระบุความเสี่ยงและป;จจัยเสี่ยงด#านธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร2: ........................................................................................................................................................................................
โครงการ: ..........................................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค2โครงการ: .....................................................................................................................................................................................
ขั้นตอน
หลัก

ประสิทธิผล

ประสิทธิ
ภาพ

ตอบ
สนอง

มิติธรรมภิบาลที่เกี่ยวข#อง
โปรงใส
มีสวนรวม

รับผิดชอบ

กระจาย
อํานาจ

นิติธรรม

เสมอภาค

การ
มุงเน#น
ฉันทามติ

MOPH-ERM 005/25XX

การกําหนดหลักเกณฑ1การให*คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ (x) และโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (y)
ประเด็น/องค2ประกอบที่พิจารณา

1=น#อยมาก

2=น#อย

3=ปานกลาง

4=สูง

5=สูงมาก

ความรุนแรงของผลกระทบ (x)

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (y)

MOPH-ERM 006/25XX
การวิเคราะห2ระดับความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร2: ..............................................................................................................................................................................................
โครงการ..................................................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค2โครงการ: ..........................................................................................................................................................................................
ขั้นตอน
วัตถุประสงค2
ความเสี่ยง
ป;จจัยเสีย่ ง
การประเมินความเสี่ยง
ขั้นตอน
โอกาส
ผล
ระดับ
ลําดับ
กระทบ
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง
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MOPH-ERM 007/25XX

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
ความเสี่ยงที่ยอมรับได#

ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได#
O3

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

5
O2

4

ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได#

3
2

ความเสี่ยงที่ยอมรับได#

1
1

2

3

4

5

โอการที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

Zone สีแดง ระดับความเสี่ยงสูง คาระหวาง 15 – 25 คะแนน
Zone สีส*ม ระดับความเสี่ยงคอนข*างสูง คาระหวาง 9 – 14 คะแนน
Zone สีเหลือง ระดับความเสี่ยงคอนข*างต่ํา คาระหวาง 4 – 8 คะแนน
Zone สีเขียว ระดับความเสี่ยงต่ํา คาระหวาง 1 – 3 คะแนน
MOPH-ERM 008/25XX
การประเมินมาตรการตอบสนอง
ประเด็นยุทธศาสตร2: ........................................................................................................................................................................................
โครงการ: ..........................................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค2โครงการ: .....................................................................................................................................................................................
สาเหตุของความเสีย่ ง
การควบคุมที่ควรจะมี
การควบคุมที่มีอยูแล#ว
ผลการประเมินการควบคุมที่มี
อยูแล#ววาได#ผลหรือไม

เครื่องหมายที่ระบุในชอง (3)
= มี
X = ไมมี ? = มีแตไมสมบูรณ1
เครื่องหมายที่ระบุในชอง (4)
= ได*ผลตามที่คาดหมาย X = ไมได*ผลตามที่คาดหมาย

? = ได*ผลบ*างแตไมสมบูรณ1
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MOPH-ERM 009/25XX
การกําหนดทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร2: ........................................................................................................................................................................................
โครงการ: ..........................................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค2โครงการ: .....................................................................................................................................................................................
ขั้นตอนหลัก วัตถุประสงค2 ความเสี่ยง
ป;จจัยเสีย่ ง โอกาส
ผล
ระดับ
กลยุทธ2
แนวทาง
ขั้นตอน
กระทบ ความ
ใช#จัดการ
การจัดการ
เสี่ยง
ความเสี่ยง
ความเสี่ยง

MOPH-ERM 010/25XX
แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปdงบประมาณ พ.ศ. 25XX
หนวยงาน......................................................................

ประเด็นยุทธศาสตร2: ........................................................................................................................................................................................
โครงการ: ..........................................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค2โครงการ: .....................................................................................................................................................................................
โครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอนหลักและ
ความเสี่ยงที่ยัง ป;จจัยความเสี่ยง
การจัดการ
กําหนดเสร็จ/ หมายเหตุ
และวัตถุประสงค2
วัตถุประสงค2
เหลืออยู
ความเสี่ยง
ผู#รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

ชื่อผู*จัดทํา..............................................................
ตําแหนง.................................................................
วันที่................./............................/.......................

อนุมัติโดย........................................................................
ตําแหนง...........................................................................
วันที่...................../................................/.........................

MOPH-ERM 011/25XX
ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ป;จจัยเสี่ยง

กิจกรรมตามแนว
ทางการจัดการ
ความเสี่ยง

ผลสําเร็จการดําเนินการ
ตามแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง

ปdงบประมาณดําเนินการ
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

หน#า 62

ผู#รับ
ผิดชอบ

งบประ มาณ
(บาท)

คู่มือการบริ หารความเสี ยง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
MOPH-ERM 012/25XX
การติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร2: ........................................................................................................................................................................................
โครงการ: ..........................................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค2โครงการ: .....................................................................................................................................................................................
ลําดับ
ป;จจัยเสีย่ ง
ความเสียหายที่
รายละเอียด
ระดับ
ผลจากการใช#
หมายเหตุ
ความเสี่ยง
อาจเกิดขึ้น
การจัดการ
ความเสี่ยง
มาตรการจัดการ
คงเหลือ
ความเสี่ยง
ขั้นตอนหลัก 1..............................................................................
1
ขั้นตอนหลัก 2.............................................................................
1

MOPH-ERM 013/25XX
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร2: ............................................................................................................................................................................................
โครงการ: .............................................................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค2โครงการ: ........................................................................................................................................................................................
วันที่ ....... เดือน ...............................พ.ศ. 25XX ผู*รับผิดชอบ........................................................................................................................
ขั้นตอนหลัก
ผลลัพธ2ของขั้นตอน
กําหนดการ
ระยะเวลา
% ความ ป;ญหาอุปสรรคและ
ดําเนินการ
คืบหน#า
แนวทางแก#ไข

MOPH-ERM 014/25XX
รายงานผลการสอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยง
สํานัก/กอง .................................... สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปdงบประมาณ พ.ศ. 25xx
ตรวจสอบ ณ วันที่ ........................ เดือน ...................................... พ.ศ. 25 xx
โดยกลุมตรวจสอบภายในระดับ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลําดับที่

ความเสี่ยง

มาตรการ/กิจกรรม
การควบคุม

ผู#รับผิดชอบ ระดับความเสี่ยงที่
/ผู#ตอบ
ยังคงเหลืออยู
คําถาม
ผลกระทบ โอกาส

รายงานผลการตรวจสอบโดย........................................................
(......................................................)
ตําแหนง
หัวหน*าทีมผู*ตรวจสอบ
วันที่..................../............................../.......................

หน#า 63

คําอธิบายผล
การใช#
มาตรการ

หลักฐาน
ประกอบ

ป;ญหา/
อุปสรรคและ
ข#อเสนอแนะ

อนุมัติโดย......................................................................
(.................................................................)
ตําแหนง หัวหน*าทีมผู*ตรวจสอบภายใน
วันที่................./............................/.......................

